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 صد میشه و زمین میوفته بود دستم توی که گوشیم.میزنه تنه بهم پسرا از یکی که میکنم طی رو دانشگاه های پله خونسردی با

 سرد.زده زل بهم غرور با ورزشکاری و درشت لهیک و سبزه پوست و مشکی موهای و مشکی چشمای با پسر یه با و میارم باال سرمو.تیکه

 اشغال توی میندازم رو اش الشه و میکشم بیرون بینش از سیمکارتمو و میرم داغونم و درب گوشی سمت به و میگیرم ازش نگاهمو

 سالم:میگه و ینهمیش کنارم دختر یه دقیقه چند بعد.میشینم و میرم اخر های صندلی سمت به و میشم وارد میرسم کالس به وقتی.دانی

 .میزنن صدام مانی ولی ماندانام من

 .جون مانی هستم کریسی:میگم و میزنم لیخند

 .بشر ام لوزالمعده توی لهجت:مانی

 .مشکیه چشم هست پسره این میگه گوشم زیر مانی که تو میان پسرا همون و میشه درباز.نمیگم چیزی و میخندم

 خوب؟_

 .نمیده محل دختری هیچ به نداره اخالق ولی.پولشن و هیکلش و خودش عاشق دانشگاه دخترای کل پولیه خر یه پسره:مانی

 خب؟_

 .بدونی گفتم.جمالت:مانی

 .بخندیم ماهم بگید:میگه پسره همون اکیپ پسرای از یکی.میخنده خودشم که خنده زیر میزنم

 .بخور شیرتو بشین شما داره ضرر سال سه زیر های بچه برای:مانی

 همیشه مثل که میکنه نگاه من به رفته باال ابروی با استاد.خنده زیر نزنم که میگیرم خودمو جلوی استاد ورود با میشه سرخ پسره صورت

 .شده هماهنگ باهاتون کنم فکر هستم کوئین کریسی:میگم انگلیسی به و میشم بلند خونسرد

 میفهمی؟ که فارسی.بشین اومدی خوش البته:میده جواب انگلیسی

 اره_

 ریاضی رشته اومدم همون بخاطر و ام ریاضی درس عاشق دادن درس به میکنه شروع حرف یکم بعد هم استاد.میشینم و میزنم لبخند

 .کوئین بیا:میگه و میندازه باال ابروشو.میبرم باال دستمو و میکنم حل فرموالش با سریع.کنید حل میگه و مینویسه مسئله استاد.فیزیک

 روی از و میکنم نگاهش پوزخند با پام جلو میاره پاشو داد جوابشو مانی ک پسره همون که پایین سمت به و میشم بلند صندلی روی از

 و میکنه نگاه تخته به یکم استاد میرم کنار میشه تموم وقتی.نوشتن به میکنم شروع سریع و تند.میرم تخت سمت به و میپرم پاش

 .بشین افرین:میگه

 نفرات اخرین جزو مانی و من میشه تموم کالس وقتی.مینویسم ام جزوه توی رو درس درمورد ستادا حرفای تموم.میشینم سرجام میرم

 میکنه؟ نگاه همچین چرا ارشام:میگه گوشم زیر مانی میشیم رد پولداره پسره اکیپ جلوی از وقتی.میشیم خارج کالس از که هستیم

 چطوری؟_

 .خوردی باباشو ارث انگار:مانی

 .میندازم باال شونمو و میخندم

 ((بعد دوهفته))

 برمیدارم رو اوانتادورم المبرگینی سویچ لب برق و زدم ریمل پوشیدم رو بود مشکی سرتاپا که رو لباسام تند و شدم بلند خواب از دیر امروز

 دانشگاه جلوی رو ماشین۸ ساعت سر دقیق.برسم کالس به نمیتونم ماشینی هیچ با ماشین این سرعت با بجز میدونم چون پایین میرم و

 که میزنم در به ضربه چند.اومده استاد معلومه کالس سکوت از میرم کالس سمت به نمیکنم توجه بقیه به و میشم پیاده و میکنم پارک

 .بفرما:میگه خشکی صدای

 .میشم رو به رو ساله۰۵ الو اخم استاد یه با که میشم وارد

 داری؟ ساعت:استاد

 دارید؟ شما.گذاشتم جا خونه بود دیرم_

 میکنی؟ مسخره منو:میگه عصبانیت با استاد
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 .پرسیدید سوال خب شما جون نه_

 اسمت؟:استاد

 .کوئین کریسی_

 .بشین برو:مبگه و میده تکون سرشو

 .شد خشک چشماش:میگه گوشم زیر.میشینم کنارش و میرم مانی سمت به

 کی؟_

 .خره دیگه ارشام:مانی

 تندی لحن با و میگیره بازوشو میاد مانی سمت به پسری یه که حیاط توی میریم سکال بعد.میخنده ریز که شکمش توی میکوبم

 بودی؟ گوری کدوم دیروز:میگه

 توچه؟ به:مانی

 .نامزدتم سرت چه؟خیر من به چی ها؟یعنی چه من به:پسر

 بتوچه میام و میرم بخوام هرکسی با من نچسبون من به خودتو بیخودی نیستی من نامزد تو:مانی

 .باال بیاد سگم روی نکن کاری یمان:پسر

 .میخوره گهی چه ببینم باال بیا:مانی

 که دیدی کن گم گورتو کنم پهن جنازتو همینجا نمیخوای اگه:میگم خونسردی با و میگیرم دستشو راه وسط که باال میره پسره دست

 .کن گم گورتو پس نیستی کسش هیچ میگه

 خم که میزنم شکمش به ای ضربه دیگم پای با و میکنم محار ضربشو پام با که میاره باال شو زانو و میشه خیره بهم سرخ چشمای با

 .بودم نکرده دعوا بود وقت خیلی میزنه برق چشمام.میشه

 .نمیکنم ولت بیمارستان نندازمت تا دیگه بار وگرنه نمیشی نزدیک خواهرم به دیگه_

 .میره و میکنه پاک لبشو کنار خون

 کریسی؟ خوبی:مانی

 باشم؟ بد باید مگه_

 .داره مهارت العاده فوق رزمی توی اخه بود واینستاده روش توی کسی تاحاال.ای فرشته تو وای:میگه و میکنه بغلم محکم

 .بیخی_

 .میزنن صدام گو بلند توی که رفتیم قدم چند هنوز میریم بوفه سمت به

 .حراست سپهری ماندانا و کوئین کریسی:گو بلند

 وقتی و میزنه زل بهم اخم با مدیر میشیم که وارد.میوفتیم راه حراست سمت به باهم و میکشم رو ماندانا دست و ینهمیش لبام روی پوزخند

 .کن دعوا بد بیای ترم یک حداقل بزار کوئین خانوم:مبگه داد با میرسیم میزش جلوی

 بخواد که کسی میکنی؟یا نگاهش میشینی شما کنه بلند خواهرت روی دست بخواد کسی.نزن داد من سر:میگم خودش از تر بلند داد با

 کتکت بزنه؟وایمیستید خودتو

 

#2 

 ظاهریان؟ جناب بزنه ون

 ....تو رادمان:میگه و میدوزه چشم پسره به و میشه گرد چشماش

 .میکنه اخراج هفته یک رو پیروزفر رادمان و میکنه خواهی معذرت من از ظاهریان.نمیگه هیچی پسره

 .میگیریم کیک و قهوه خودمون واسه و میریم کافه سمت به ذوق با میشیم خارج اقات از مانی با وقتی

 .هفته یه شد اخراج رادمان که کردم حال ولی کردم تهی قالب زدی تو که دادی با بابا درست کارت:مانی

 هست؟ کی حاال_
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 چون کرده فکر ازگل پسره کردم کات درنمیاد جور باهاش اخالقم دیدم بودم دوست باهاش ماه یه بود دنبالم اول ترم از خر پسره:مانی

 .نامزدشم بودم دوست باهاش

 میلیون۶که گوشیم.نگم بهش چیزی میبندم رو چشمام میندازه گوشیمو میزنه و میشه رد میزمون کنار از ارشام.نمیگم چیزی و میخندم

 میخنده داره دوستاش با میبینمش میشیم خارج بوفه از و میگیرم رو ام قهوه میشم بلند حرص با طرف یه میوفته اش هرتیکه دادم پولشو

 میکنم وانمود طوری میرسم نظر مورد فاصله به وقتی.نمیبینمشون انگار پایین میندازم سرمو و میام در جلوشون از و میزنم بر میان سریع

 این...دختره:میگه من به رو جلو میگیره شوپیرهن و میکشه دادی که میکنم خالی سفیدش پیرهن روس رو داغم قهوه خورده پیچ پام انگار

 سوختم؟ کردی بود کاری چه

 .میشه خوب نیست مهم.شکستید منو گوشی دوبار هست شما مثل میاد پیش نداره اشکال:میگم مظلوم

 که میگردونهبر منو و میشه کشیده پشت از دستم ثانیه چند بعد که میگیرم فاصله ازش و میزنم زدش بهت چهره به نمایی دندون لبخند

 .سینش توی میرم

 .کردی شروع رو بدی بازی_ارشام

 .کن بازی خودت سن هم با برو بعد.کنی بازی زشته سالته۰۵ خاله خاله؟زشته مکنی بازی توهنوز_

 .میاد سرم پشت نانی صدای میزنم پوزخند رفتنش با.میره بعدش و میاره بازوم به فشاری

 .دعواها واسه میخواره تنت تو:مانی

 .برسونمت بیا جورم هچ_

 .بگیرم چیزی یه ها بچه از یکی از برم میبینمت در جلوی من بیار ماشینو برو باشه:مانی

 .ماشینم به زده زل کمر به دست که میبینم رو ارشام میرسم ماشینم به وقتی نیست کسی هیچ پارکینگ سمت میرم و میدم تکون سرمو

 .نیست خوردنی ماشین_

 کردی؟ غلطی چه:میگه و میگیره گلومو و سمتم میاد.قرمزه قرمز اشچشم و سمتم برمیگرده

 ....نیس خوردنی ماشینم فرمودم ولی میکنی تو که غلط_

 .شو ساکت:ارشام

 ...نمی_

 توی میزنم سیلی محکم میشه جدا ازم وقتی.لبامه روی لبش فقط نمیکنه کاری هیچ.میشه گرد چشمام لبام روی لباش گرفتن قرار با

 .باشی داشته منو میتونی خوشتیپ و پولداری چون نکن فکر بوسیدی منو بود اخرت بار:میگم گوشش نارک و گوشش

 من دیدن با که بزنه غر میخواد میشه سوار مانی که ترمز روی میزنم دانشگاه جلوی میشم ماشین سوار و میدم هولش عقب به محکم

 .خونه میرم مانی رسوندن بعد.نمیزنه حرف

 

 چرا؟:میگم غم با و وایمیستم جلوش.میشم تهی کریستینا خواهرم دیدن با میام پایین خونمو های پله عصبانیت با هخورد عصابم#3

 .نمیدی بهش تو که میدم بهش رو چیزایی دارم دوسش داره دوسم:میگه رحمی بی با کریستینا

 میکنی؟ خواهرت با تو که میکنه کارو این دشمنش با ادم خواهرتم المصب_

 .ببینمت نمیخوام دیگه.نکن دخالت زندگیم توی نمیشناسه برادر و خواهر عشق کریسی متاسفم:ناکریستی

 موقع اون و میوفتین پام به سامیار و تو روزی یه کریستینا باشه یادت اینو:میزنم داد نمیشکنه وقت هیچ کریسی نمیشکنم من؟نه و میره

 .هستم هم االن که میدونی میشم رحم بی که منم

 میرم اتاقم سمت به.میشم تهی میشم اروم که میکنه نوازشم اینقدر.میکنه نوازشم فقط و میخزم بغلش توی.میشینه شونم روی درمپ دست

 مقنعه و میبندم محکم رو موهام میزنم رو لبم برق و ریمل.میپوشم مشکی ساده شلوار مانتو و میشم بلند سردرد با صبح.میخوابم و

 سمت میرم و میشم سفیدم پرادو سوار.میشم خارج خونه از و برمیدارم رو سویچ گوشی برداشتن بدون و ارمبرمید کولمو میپوشم مشکیمو
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 میز روی سرمو.ام عصبی میفهمه ازحالم.مانی پیش میرم و میشم وارد.میرم کالس سمت به درهم های اخم با میرسم وقتی.دانشگاه

 میرم فرو فکر توی و میزارم

 .باورم زود چه ابله من((.منی زندگی تو نمیدم دستت از قتو هیچ کریسی دارم دوست))

 و مبکنه نگاهم استاد میکنن حل همه میده مسئله.نمیفهمم حرفاش از هیچی ولی میزنم زل استاد به و میکنم بلند سرمو.اومد استاد:مانی

 خوبی؟ کوئین:میگه

 و پایین میرم.اسونه میندازم مسئله به نگاهی.کن حل رو مسئله بیا پس:میگه که میگم خوبمی و میدوزم استاد به و میگیرم تخته از نگاهم

 به مانی با.میشم مواجه ارشام با که میکنم بلند  سرم میکنم حس رو نگاهی سنگینی کالس شدن تموم بعد.میشینم میام کردنش حل بعد

 لحظه چند میشه:میاد ارشام صدای که میز روی میزارم سرمو دیگش دوستای پیش میره که سگم امروز میدونه اونم میریم بوفه سمت

 بشینم؟

 .میزارم دستم روی سرمو باز و میدم تکون سرمو میکنم بلند سرمو

 .میخوام معذرت دیروز بابت:ارشام

 .نیست مهم_

 خوبی؟:ارشام

 داری؟ چیکار_

 .نگرانم نوع هم یه عنوان به:ارشام

 .باش وارنگت رنگا دخترای دوست نگران:میگم و میشم بلند

 .میشم خارج بوفه از و میشم رد جلوش زا

 

 میگه ذوق با و برمیگرده شونش روی میزنم و سمتش میرم میزنه حرف داره پسر چندتا با که میبینم رو مایکل میشیم خارج که بوفه از#4

 .یافتمت

 .میرن اونام میکنه تشکر و پسرا سمت میگرده بر دوباره

 مایکل؟ میخوای چی_

 .اوردم واست منم کشت وخودش گوشیت هیچی:مایکل

 .خونه میومدم دیگه دوساعت تا:میگم و میگیرمش.میگیره سمتم به گوشیمو

 .برم باید دارم کار یکم امریکا بهت بدم رو ریاست میخوام شرکت میای کالست بعد شما دلم عزیز دیگه نه:مایکل

 .برو.میام باشه_

 .داری بهم که ای عالقه همه این از مرسی:مایکل

 .ندارم وصلهح مایکل_

 .بای دخترکوچولوم باشه:مایکل

 کلک؟ بود کی:میگه شیطون چشمای با گره نظاره دور از که میرم مانی سمت به و میدم تکون سرمو

 .بود بابام نکن نگا طور اون_

 بابات؟:میگه زده بهت

 گفت مانی نفهمیدم ازش هیچی که کالس بعد.میریم کالس سمت به.نمیگه چیزی و میده قورت دهنشو اب که میزنم زل بهش اخم با

 رو ماشینم در میخواستم شدم پارکینگ وارد.بابام شرکت میرفتم باید چون شدم بیخیال  منم.میره خودش و بیرون بره دوستش با میخواد

 باز رو مامچش ثانیه چند بعد میبندم درد از رو چشمام ماشین توی میخورم محکم که برمیگردم و شد کشیده پشت از دستم که کنم باز

 .میشم مواجه ارشام عصبی چشمای با که میکنم

 میکنی؟ همچین چیه؟بدهکارتم_
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 بود؟ کی مرده اون:ارشام

 کدوم؟_

 .بود مایکل کنم فک اسمش زدی حرف باهاش که همون:ارشام

 .کن ولم حاالم بود پدرم نکنی منفی فکر که کنم روشنت بزار بود؟ولی کی بتوچه_

 .میگیرم پیش در رو شرکت راه و میشم ماشینم سوار کرد ولم عدب و زد زل چشمام توی یکم

 هایی شرکت.کنه خودش جایگزین منو میخواست و میکرد سخنرانی داشت که مایکل به بودم زده زل و بودم میز پشت ریکلس خیلی#5

 که شد تموم مایکل سخرانی وقتی.بود قفل من روی نگاهش تهرانی اردشیر.شن خبردار مسئله ازین تا بودن هم میکرد کار باهاشون که

 میشم بلند شد تموم ها تبریک وقتی.واسشون میدادم تکون سرمو فقط من و شد روانه سمتم به ها تبریک سیل نفهمیدم ازش هیچی من

 میرسم یوقت.پاساژا از یکی سمت میوفتم راه و میشم ماشینم سوار.میشم خارج شرکت از و میرم دارم که میگم مایکل به و میز پشت از

 که رو ماشین.خونه میرم و میخرم دارم دوست هرچی خودم واسه.دوم طبقه سمت میوفتم راه و میکنم پارک پارکینگ توی رو ماشین

 بین از زور به رو ماشینم.میبینم ماشین حیاط توی پر که میشه زیاد جایی تعجبم.میکنه متعجبم اهنگ بلند صدای میبرم خونه نزدیک

 با میشم مواجه ادم نفر صد با میکنم باز که رو در.خونه سمت میرم و میشم پیاده ماشین از.پارکینگ توی میبرم و یکنمم رد دیگه ماشینای

 چشم که بیرون میکشمش دختر دوتا اون بغل از و میرم سمتش به میگردم مایکل دنبال چشمام با.میزنم زل بهشون شده گرد چشمای

 .میره بهم ای غره

 .کنم حالی و عشق یه من میزاری ببین:مایکل

 خبره؟ چه اینجا ببینم ساکت_

 میپرم.سمتم برمیگردن همه و میشه قطع اهنگ که میزنم جبغی چنان کریستین دیدن با که برمیگردم میشه حلقه کمرم دور کسی دست

 .بود هشد تنگ واست دلم خیلی کریس نگفتی؟وای بهم دیوونه؟چرا برگشتی کی تو:میگم خوشحالی با و کریستین بغل

 .کوچولو بود شده تنگ واست منم دل:میگه و میکنه بغل محکم منو

 .ها ترم کوچیک ازت دقیقه۲ همش خوبه:میگم و بیرون میام بغلش از

 .کن عوض عاتو لباس باال بریم بیا.تری کوچیک باشه هرچی:میگه شیطنت با کریستین

 .کنم ارایش من میکنی انتخاب لباس تو ات:میگم و میشم اتاقم وارد.باال میریم باهم و میدم تکون سرمو

 ارایش میکنم شروع و میکنم چرب صورتمو اول.میزم پشت میشینم و میارم در شالمو و مانتو.کمدم سمت میره و میگه ای باشه

 باعث ریمل و کلفت چشم خط و چشمام پشت مشکی و طوسی سایه.میزنه برق خودم دیدن با چشمام میشه تموم ارایشم وقتی.کردن

 خوردنی خیلی و خوابیده زرشکی لب رژ زیر ایم قلوه های لب روی و زدم اجری گونه رژ.باشن دید توی بیشتر خیلی چشمام شدن

 .میزارم ازاد دورم و میکشم سشوار موهامو.شده

 خوبه؟ این:کریستین

 .شده دوزی سنگ همش و رونمه وسط تا که مشکی دکلته یه سمتش برمیگردم

 .عالیه_

 .شدی چی دختر هی:میگه و میزنه سوتی کریستین بیرون میام وقتی میپوشم رو لباس و میرم

 پایین باهم اروم و میکنم حلقه کریستین بازو دور دستمو.میشیم خارج اتاق از کریستین با سانتی۰ کفش پوشیدن و عطر زدن بعد و میخندم

 پشت از کسی صدای میندازم باال رو ابروم.میوفته تهرانی اردشیر و ارشام با چشمم.میمونه ثابت ما روی همه نگاه رفتنمون پایین با.میریم

 .تو شدی چی دختر وای:میاد سرم

 .ساله۲۵ پسر یه همراه ماندانا برمیگردم

 .شدی خوشگل خیلی توهم:میگم و میزنم ماندانا به لبخندی

 .مانی برادرم:میگه و میکنه ذوق

 .کریستین دوقلوم برادر:گممی و میکنم اشاره کریستین به و میدم دست مانی با
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 دلش توی میزنم ارنج با.ماندانا رو زومه میبینم میکنم نگاه کریستین به.میشه گرد چشمام که میشه سرخ و میکنه کریستین به نگاهی مانی

 میگذریم ماندانا سرخ صورت و مانی چشمای جلوی از مصنوعی لبخند وبا

 .رو بدبخت خوردی چته_

 خوشگل بزرگ کیک دوتا که میریم میزی سمت به.نمیگه چیزی و میخنده

 

 (مبارک تولدت خوشگلم ملکه)نوشته بعدی روی(مبارک تولدت جان کریس)نوشته یکیش روی.روشه

 .هست اونم تولد امروز نیست یادش کسی هیچ میدونم ولی شاده همیشه درسته میشم خیره مایکل به قدرشناسانه چشمای با

 کیکم لبخند با و پدرم به میبرم چش و نمیکنم فوت من ولی میکنه فوت کریستین و میشمرن همه میشه ها شمع کردن فوت موقع وقتی

 .هست پدرم تولد برادرم و من تولد بجز امشب:میگم لبخند با و میرم مایکل سمت به و برمیدارم رو

 حاضری؟.کنیم فوت دوتایی میخوام:میگم مایکل به رو

 دارم دوست خیلی:میگم خوشحالی با میکنم بغل رو مایکل و میزارم میز روی رو کیک.یکنیمم فوت بقیه شمارش با میزنه برق چشماش

 مایکل

 .میشم گم بغلش توی که میکنه بغلم محکم

 .دارم دوست بگی من به بارم یه شدم ای عقده:کریستین

 .دارم دوست مایکلو فقط من:گفتم و دراوردم براش زبونمو

 .میکنن پخش و میبرن خدمتکارا که یممیبر هارو کیک کریستین و مایکل با

 میزنم لبخند.گرفته روم جلو دستشو میبینم رو کریستین که میکنم بلند سرمو سمتم میاد کسی دست که میزنم حرف ماندانا با و نشستم#6

 و بلدم دبستان اول کالس از رو رقص این.میشه پخش سالسا اهنگ و میرن کنار همه که وسط میریم باهم میزارم دستش توی دستمو و

 میرقصیم یکم وقتی میشه گرد چشماش که میام کریستین واسه نازی یه رقصیدن میکنیم شروع.بود کریستین و من رقص معلم مایکل

 که وایمیسته اون اهنگ جای یه میرقصیم تر تند ریتم با دوتایی و ترم هماهنگ خیلی مایکل با.میشه عوض مایکل و کریستین جای

 چند و میبره باال دستمو مایکل اخر دور.میشه بلند دخترا جیغ میشم بلند و میشینم ناز و ادا و قر با و بهش چسبونممی خودمو بهش پشت

 میخوایم مایکل با.میشینه لبم روی لبخند.میشه بلند پسرا بلند هوو و دخترا کننده کر جیغ.میشم خم دستش روی اخر در و میچرخم دور

 خیلی هیکل.خرمایی موهای و متوسط بینی عسلی درشت چشمای و متوسط قد با پسر یه همراه یادم سمتمون به کریستین که بشینیم

 .داره خوشگلی

 خواهر و مایکل پدرم این(دیوید به رو).صمیمیم رفیق و دانشگاهیم دوست دیوید.کنم معرفی دوستمو بهتون نشد وقت بابا:کریستین

 .کریسی دوقلوم

 .میگه واسم شماها از خیلی کریس خوشبختم خیلی:مبگه لبخند با میزنه برق دیدنم با دیوید چشمای

 .خوشبختم:میگم و میاد لبام روی لبخند

 میزنی؟ بال بال سرکنده مرغ مثل چیه؟چرا:میگم و میرم سمتش به و میگم ببخشیدی.میزنه بال بال داره که میبینم رو ماندانا پشت از

 .میکنی تهی قالب ببینی رو ارشام چشمای اگه:میگه و میخنده ریز

 خوب:ماندانامیگم روبه و میگیرم ازش نگاهمو بیخیال من به زده زل که ارشام نشسته خون به چشمای به میرسم و میکنم دنبال نگاهشو

 چی؟ که

 .داره دوست خره:ماندانا

 مانی بردار باشه؟دست داشته دوست منو خودخواه و مغرور ادم اون.عمته خر_

 .داره هواتو جا همه میشن؟چرا سردرگم چشماش میکنی نگاهش وقتی میشه عصبی میزنی حرف راپس با تا چرا پس:ماندانا

 به منم میخواد میاره در رو خسته دل عاشقای ادای و میکنه طوری این نمیدم پا بهش من چون داره مشکل پسره میدونم چه من_

 .کنه اضافه کلیکسونش
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 .میده قورت شوخند من اخم با که خنده زیر میزنه پقی ماندانا

 !میشم سقط خودم میکنه اخم اون میشه سقط من بچه میکنی اخم تو میاین هم به خیلی خدایی:ماندانا

 مانی بگو چرت کم_

 .میاد سرم پشت از ماندانا برادر صدای.

 میگم؟ چرت کی من:مانی

 .بودم خواهرت با:میگم و میکنم باز و میبندم رو چشمام

 کیه؟ ابی لباس دختر اون:میگه من به رو و میگه اهانی

 .بود هم ارومی دختر فهم و درک با و شعور با البته صد و لوند و خوشگل خیلی دختر میشم رو به رو ترنم با و برمیگردم

 .موفق بزن مخشو برو.میخونه پزشکی برای و سالشه۹۱ترنمه اسمش.کریستینه  دختر دوست دوست_

 .بود گرد گرد ماندانا شمایچ رفت و گفت گرمی دمت و زد برقی چشماش مانی

 ماندانا_

 بزنه؟ دختررو مخ رفت واقعا:ماندانا

 میخوای؟ بیام مشروب جام یه میرم من.کنه جوونی بزار داری چیکارش اره_

 .نمیخوام نه:ماندانا

 منتظر و بیاره رو نظرم مورد مشروب برام میگم خدمت پیش به.خونمونه چپ سمت که بزرگی بار سمت میرم و میدم تکون سرمو

 .میاد گوشم زیر ارشام صدای که پایین میندازم سرمو.وایمیستم

 .سوسکه خاله کردی جلب هارو نگاه از خیلی امشب:ارشام

 چی؟ که_

 .باشی اینطوری نمیاد خوشم:ارشام

 باشم؟ تو سلیقه طبق باید من میکنی؟و نهی و امر من به که باشی کی تو و_

 .میرم مایکل سمت به بعد و سرمیکشم جا یه و برمیدارم رو گیالسم.میره و میکنه غرشی گوشم زیر حرص با

 مایکل؟_

 جانم؟:میگه و سمتم میاد و برمیگرده سمتم به

 نداره؟ اشکال بخوابم میرم خستم یکم من_

 .بخواب برو دردونه نه:مایکل

 کردن باز و ارایش کردن پاک و مشکی کوتاه خواب لباس یه با لباسم کردن عوض بعد و میرم اتاقم سمت به من و میکنه بوس گونمو

 خواب داشتم.برد خوابم که داشتم شانس خیلی بگم باید صدا و سر اون توی البته میبره خوابم دقیقه چند بعد و میخزم تخت زیر موهام

 با میومد من تسم به چندشی لبخند با اون و میرفتم عقب لرز و ترس با.همیشه مثل بود کابوس کنم عرض چه که خواب البته میدیدم

 زده زل بهش ترسیده چشمای

 

 که محکمی سیلی بعدش و داد تکونم محکم کسی که کشیدم هم سر پشت جیغ چندتا شد نزدیکم بود،وقتی سالم۹۲ همش من و بودم

 .تخت توی نشستنم سیخ و خورد گوشم توی

 میترسم مایکل:میگم ترس با میکنم مخفی بغلش ویت خودمو و میکنم بغض نایکل دیدن با بود فقراتم ستون و پیشونیم روی سردی عرق

 .میترسم ازش من

 و خودتی فقط بشه نزدیک بهت نمیتونه دیگه اون کن گوش کریسی.بیوفته واست اتفاقی هیچ دیگه نمیزارم مایکل زندگی نترس:مایکل

 .میفهمی بدی شکستش میتونی که داری قدرت اونقدر تو قدرتت
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 میبینم و میچرخونم سرمو.میشم خیره بهش مظلوم و میکنم خارج بغلش از وسرم.میشم اروم مایکل حرفای با

 مایکل.بیرون میرن بقیه با و میفهمه کریستین که میکنم پررنگی اخم اتاقن توی مایکل و اردشیر،ارشام،دیوید،ماندانا،مانی،ترنم،کریستین

 .میترسم من مایکل نرو:میگم و میگیرم دستشو محکم که بره میخواد هم

 م که نمیشه:میگه و میپاشه روم به خندلب

 هم مایکل و همه توی شدت به اخمام.پایین میریم باهم و میزنم الکی شونه موهامو.پایین بریم باهم پاشو.عزیزم شم بیخیال همونارو

 .مایکله بغل دنیا جای ترین امن میرم فرو بغلش توی من و میشینیم مبلی روی باهم.ام عصبی میدونه

 بود سخت مایکل دوری.دانشگاه رفتم منم و شرکت رفت کریستین رفت امریکا به مایکل و رفتیم فرودگاه تا مایکل با ینکها بعد صبح#7

 صندلی پشت عنقی بد با.بود دوستم نبود پدرم مایکل.میگفتم بهش رو نبود و بود هرچی و میخوابیدم مایکل بغل هرشب که منی برای

 میای؟ کوه برن اردو ها بچه قراره:اومد گوشم زیر ماندانا صدای که ردممیک گوش استاد حرف به و ودم نشسته

 .کنه دور مایکل از رو ذهنم ساعتی چند حداقل میتونست دادم تکون سرمو

 .خورد زنگ گوشیم که بودم خواب توی.گفت بهم باشی موفق فقط اونم و گفتم رو ماجرا کریستین به خونه برگشتم وثتی شب

 ازار؟ مردم چیه_

 پرسیته؟ احوال و سالم عوض:نداناما

 داری؟ کجا از منو شماره تو:میگم تند و میکنم باز رو چشمام

 دنبالت میایم باش حاضر کریسی میگم.بماند:ماندانا

 .میام خودم بده ادرس_

 .میاد خودم نمیخواد:ماندانا

 .ادرس نیستم چالغ نمیخواد_

 .ارشام حرص پر صدای بعدش و میاد خش خش صدای

 .ندارم تورو اداهای و ناز حوصله اونجاییم دیگه ساعت نیم شو حاضر پاشو:ارشام

 میشه گرد حد اخرین تا چشمام.میکنه قطع رو گوشی تق بعدشم

 اسپرت کفش همراه میپوشم مشکی ال.ارتشی جیب شش شلوار همراه میپوشم لجنی سبز اسپرت مانتو میگیرم دوش یه تند و میشم بلند

 میرم.اب و خوراکی میکنم توشو پر پایین میرم و برمیدارم پشتیمو کوله لب برق و ریمل بعد و میبندم سرم یباال محکم موهامو.مشکی

 از و میشم رد باغمون از.میشم خارج خونه از ماشینی بوق تک با.شلوارم های جیب از یکی توی میندازم گوشیمو و میبندم رو ساعتم باال

 .دودی های شیشه با ای نقره پورشه میبینم رو ارشام ماشین.میشم خارج خونه

 نمیده جواب السلطنه مغرور جناب ولی میدن جوابمو سعید و ماندانا که.میگم لبی زیر سالم و میشم سوار

 .بیرون به میزنم زل و میزارم پام روی امو کوله

 نمیاد؟ خوابت:مانی

 .نه_

 میدونه؟ کریستین:سعید

 .اره_

 نداشتی؟ حوصله وقتی اومدی چرا:ارشام

 .گردون برم ناراحتی_

 .خواستم دلیل فقط:ارشام

 .نکنم فکر بهش چندساعت میخوام میکنه اذیتم مایکل دوری_

 .میشیم پیاده باهم و میرسیم دقیقه چند بعد نمیگه چیزی و میده تکون سرشو
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 مشغول همه بودم فکر توی و بود نپایی سرم.وایستادیم هم پیش و ماندانا سمت رفتم.بودن اومده ها بچه همه کوه پایین رسیدیم وقتی#8

 .کنم بلند سرمو شد باعث گوشم زیر کسی صپای.کنیم چیکار که بودن ریزی برنامه

 .نمیاری خودتم روی به و زدی تور ارشامو خوب:دختر

 یا نشیداره؟ن ربطی چه تو به خوب:میگم خونسردی با میده قورت گلوشو اب ترس با و عقب میره قدم یه که چشماش توی میزنم زل

 باباش؟

 ....خانوا بی توی اصال کن صحبت درست من با:میگه داد با و کلش پس میندازه صداشو

 داشتمش صبح دیروز از که سردی لحن با و وایمیستم سرش روی خونسردی با زمین میخوره محکم گوشش توی میزنم که سیلی با

 شیرفهم میکنم خشک ریشتو شی سبز راهم جلو دیگه بار نکن بلند صداتو نداره رو گرفتن قرار مقابلم جرات کسی که من واسه:میگم

 که؟ شکرخدا شدی

 حس.رفتن باال میکنم شروع خودم واسه.باال نمیان که درک به میرم کوه سمت به و میزنم بش پوزخندی.میده تکون ترس با سرشو

 کسی غرور جمع توی ادم نیست خوب:میاد صداش که میگیرم نگاهمو سرد میشم مواجه ارشام با که میچرخونم سرمو کنارمه کسی میکنم

 .کنه خورد رو

 .باشه پدرم بگو تو میکنم نابودش بزاره غرورم روی دست کسی_

 ارشام و من فقط و  بودن زدن حرف درحال همه راهیم توی میشه ساعتی یک تقریبا.میکنن حرکت ما سر پشت هم بقیه و نمیگه چیزی

 سر و توی رفتیم همه.کوه باالی خونه قهوه یه رسیدیم دقیقه ده از بعد.شدیم خسته که بود شده بلند ها بچه اعتراض دیگه.بودیم ساکت

 برای رو صبحانه مخلفات کل سفارش و پیشخان سمت رفتم ها بچه به توجه بی بودن اورده غذا خودشون با همه.نشستیم بزرگ میز یه

 دراوردم رو گوشی شلوارم جیب از.لرزید بمجی توی گوشیم که جام سر نشستم رفتم و دادم ها بچه کل

 

 .خواهرم((کریستینا)).هم توی میره اخمام گوشی صفحه به نگاهی بعد و

 میخوای؟ چی_

 .کن کمکم تروخدا کریسی:میگه گریه با

 میشی؟ من کی کنم؟تو کمکت چرا:میگم انگلیسی به حرص با

 .خواهرتم من...م:کریستینا

 خواهری؟ میکنه؟ها؟کدوم خودش خواهر با کردی تو که کاری اون خواهری کدوم منی؟اخه خواهر تو:میگم و میکنم هیستریکی خنده

 ...کریسی:کریستینا

 .داری ای خانواده کن فراموش و بکن میخواد دلت غلطی هر برو مار زهر و کریسی_

 تموم وقتی.میخورم صبحانمو یالبیخ من ولی میشن متعجب همه میارن رو صبحانه که میکنم قطع رو گوشی و نمیدم زدن حرف مهلت

 کنار میکنم حساب رو پول و میرم پیشخوان سمت به میشینه لبم روی محوی لبخند.میکنن نگاهم لبخند یه با همه میبینم صبحانم میشه

 کنیم؟ بازی حقیقت جرآت بازی این پایه ها بچه:میگه نشسته من روی به رو که ماندانا که میشینم ها بچه

 و وسط میاد میشه پا و میکنه خارج کولش از بطری ماندانا که میشینیم گرد همه.میکنم قبول ناچار به منم و ننمیک موافقت همه

 حقیقت؟ یا جرات:میگه و میزنه زل بهش شیطون ماندانا.کالس پسرای از یکی اردالن به میوفته.میچرخونش

 .جرات:میگه و میکنه نگاهمون یکم اردالن

 .کن اعتراف داری دوسش بیشتر همه از که دختری به پاشو:ماندانا

 و میزنه زانو جلوش و میره سوگل سمت به میشه بلند و میگه لب زیر چیز یکم و میبنده چشمشو و میده قورت دهنشو اب اردالن

 ...صادقی خانوم:میگه

 .بگو اسمشو:مانی

 .میاد خوشم شما از من خانوم سوگل:میگه و میکنه پوفی اردالن
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 و من به میوفته که میچرخونش ماندانا خود هم دفعه این.سرجاش میشینه اردالن و میشه سرخ سوگل و هوا میره ها بچه هووو صدای

 .ماندانا

 حقیقت؟ یا جرات:مانی

 .جرات_

 .میشه بلند پسرا هو

 .پایین کنم پرتت باال همین از تا بکن اونکارو تو:میگم و میکنم نگاهش خونسردی با.گوشت توی بزنم یدونه بزاری باید:مانی

 .صورتش توب میکنم پوف رو دهنمو توی اب هرچی بعدیش حرف بت که میخورم ازش یکم و لبم نزدیک میبرم ابمو بطری

 .ببوسی ارشامو میتونی خوب:مانی

 

 .خنده زیر میزنن همه که جان میگم چنان

 .داری کار بنده غرور این با تو کنم فک_

 .ریختی بهم ارایشمم ببین.بدجور:مانی

 بوس گونشو و میبندم رو چشمام میرم ارشام سمت به و میشم بلند.بزنه گوشم توی کسی بزارم عمرا من بهتره ارشام بوسیدن میکنم یاخم

 .کنی بوس لبشو باید نیست قبول نخیر:میگه ماندانا که میکنم

 لبامو و خودم سمت برمیگردونم ارشامو صورت و میشم خم دوباره و میدم تکون حرص با سرمو.میخنده ریز که میکنم نگاش حرصی

 روی ارشام خیره نگاه و مانداناس لبای روی مرموزی لبخند.سرجام میشینم و میشم جدا ازش سریع و حرکتی هیچ بدون لباش روی میزارم

 .مایکل جونم:میدم جواب و تر ور اون یکم میرم و میگیرم فاصله جمع از بود مایکل خورد زنگ گوشیم باز که بودیم بازی مشغول.من

 چخبر؟کجایی؟ بابا دردونه سالم:مایکل

 برمیگردی؟ کی مایکل.کوه اومدیم ها بچه با_

 .اومدم دیروز من عزیزم:میگه و میخنده بلند

 تند نفسم.میخوره گره نگام توی نگاهش اینجای بدبختیم و میشه حبس سینم توی نفس کسی دیدن با که بدم جواب میخوام برمیگردم

 اینجاس مایکل:میگم لرزونی لحن با میزنه صدام داره هم مایکل به و میشه

 اونجاس؟ کریسی؟کریسی؟کی اونجاس کی:مایکل

 .مهران:میگم اسمی یه فقط سختی به

 لبخ زمین میوفته دستم از گوشی بهم شدنش نزدیک با

 .کریسی کردمت پیدا اینجا میگشتم دنبالت اسمونا تو:میگه لبخندش همون با لبشه روی شروری ند#9

 نشو نزدیک...نز...من به...ب_

 .نداشتی لکنت قبال:میگه و میخوارونه چونشو

 قهوه از سریع و میکشم جیغی که برمیداره سمتم به دیگه قدم یه.شه تکرار پیش سال ده اتفاق نمبخوام میشه جمع چشمام توی اشک

 با میخوام و میکنه گیر سنگی به پام که میام خودم به وقتی.میره رژه چشمام جلوی بچگیم خاطرات فقط نمیبینم هیچی.بیرون میزنم خونه

 .مهران خودشه میشناسم نفساشو صدای خودش سمت میکشونه منو و میگیره مانتومو یقه کسی که زمین توی برم سر

 کوچولو؟ کنی فرار من دست از مبتونی میکنی فکر:مهران

 رو بیرون زده جیبش از که چاقوشو میکنه ولم و میگه اخی شکمش توی میکوبم محکم و میارم کجا از رو قدرت اون نمیدونم ولی میترسم

 .میارم دخلتو چاقو همین با بشی نزدیکم دیگه بار یه مایکل جون به:میگم داد با میکنم بازش و میگیرم دستم سریع

 دقت وقتی میگیره یقشو شتپ از کسی که که حمله سمتم به میخواد مهران میکنن نگاه فقط و گرفتن مردم دورمونو میزنه دست برام

 زنده برام ها صحنه و میوفتم زانوهام روی میزنه صورتش توی مشتی عصبانیت با ارشام که میدم قورت دهنمو اب.ارشامه میبینم میکنم

 .میشن
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 .نزن برادرمو تروخدا نزن_))

 .خفه یکی تو:میگه و دهنم توی میکوبه محکم

 ((.میاد سمتم به و میده جون دستش زیر جوزف برادرم که دراونق میزنه کتک رو خودم از تر کوچیک برادر

 .سیاهی بعدش و میرم فرو کسی بغل توی

 نگران چشمای با مایکل و میشه باز در که میاد بیرون گلوم از اخی و میبرم سرم سمت به دستمو و میکنم باز رو چشمام درد سر با#10

 .میکنه بغلم محکم و میاد سمتم به میکنم بغض دیدن با میشه وارد

 بــــــابـــــا_

 میگم جوری

 

 .مایکل برسه چه.ترسم از میلرزه خودم دل بابا

 دلم؟ بابا،جان دختر جانم:مایکل

 .میترسم ازش برگشته کابوسام میترسم ازش،مایکل میترسم،میترسم من_

 سه این توی و بیهوشی روزه سه ،کریسیکنه غلبه بهت بازم نزار باش مسلط خودت به کریسی:میگه و میکنه جدا خودش از منو مایکل

 .میخواد رو نابودیت کنه،اون نابودت نزار بجنگ میبری،باهاش بین از داده،خودتو دس عصبی حمله بهت بار ده روز

 فکر اینقدر میکنم فکر و میکنم میکنم،فکر فکر خودم با و میندازم پایین بودم؟سرمو بیهوش روز میشم،سه خیره بهش گرد چشمای با

 فرقی یه ولی همیشه مثله شدم خونسرد.میکنه مرخصم دکتر میشم بیدار وقتی.رسیدم دلخواهم نتیجه به ولی میبره خوابم که کنممی

 از دنبالش هام لباس پوشیدن بعد و میدم تحویلش کجی لبخند.میخوره جا چشمام دیدن با مایکل.قبل از بیشتر.خودخواه و شدم سرد.کردم

 برات اتفاقی نمیخوام ببرشون خواستی هرجا میزارم واست نگهبان دوتا میگه بهم مایکل میرسیم خونه به یوقت.میشم خارج بیمارستان

 توسی کوله.میپوشم مشکی مقنعه و شلوار همراه توسی مانتو دوش یه بعد و پایین میام تختم از بیخیال بعد روز صبح.میرم اتاقم به.بیوفته

 بیرون اتاق از و برمیدارم رو ماشینم سویچ.میکنم ماتی ارایش و میبندم باال موهامو.میپوشم یتوس اسپرت کفش و برمیدارم رو دانشگاهم

 هرکدوم حاال.دارن که مشکی پرادو سوار اونام و میشم سانتافم سوار من.میوفتن راه سرم پشت هستن اتاقم در کنار که نگهبان دوتا میرم

 فشار گاز پدال روی پامو بیخیال.میدادن نشون تر ناک وحشت و تر بزرگ خیلی مشکی شلوار و کت اون توی درشت هیکل.هرکول اندازه

 نره دوتا اون که شدم پیاده توجه بی .دانشگاه رسیدم که رفتم خودمو راه خیال بی.میکردن حرکت سرم پشت شدم خارج خونه از و دادم

 حرف مدیر با مایکل قبال.رفتن راه کردن شروع شونم هم و تنگرف رو طرفم دو.افتادم راه و کردم نثارشون نگاهی نیم.شدن پیاده هم غول

 .بود زده

 11پارت#

 .گرفتن تماس دفعه چند برادرتون خانوم:گفت گوشم زیر نگهبانا از یکی که میکردم حل رو مسئله و بود پایین سرم

 .میشم ارجخ کالس از میشم بلند و میگیرم دستش از رو گوشی و میکنم بلند سرمو میگیرم عجیبی دلشوره

 کریس؟ بله_

 کریسی،مایکل:میشه بلند کریس مضطرب صدای

 .میشه خالی دلم ته

 چی؟ مایکل میگم(میزنم داد)چی؟ مایکل_

 .میزاره دلت به رو مایکل دیگه دیدن با یه ارزو و اونه پیشه مایکل میگه زد زنگ مهران.خوب باش اروم ببین:کریس

 ماشین به وقتی میوفتم راه ماشینم سمت به و دیوار توی میکوبم رو گوشی محکم یگیرهم درد دستام که میدم فشار اینقدر رو گوشی

 چشم تو چشم باهاش که میچرخونم سرمو زده زل من به مرموزی لبخند با که میبینم رو یکی چشمم گوشه لحظه یه میرسم

 لگد یه با و میزنم صورتش تو محکمی شتم بیاد خودش به تا.خوند چشماش توی از میشه رو تعجب که میرم سمتش به.مهران.میشم

 کجاس؟ مایکل:میگم و میغرم و میگیرم یقشو زمین میخوره که سرش توی میزنم
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 .قبرمیبری به دیدنشو ارزو:میگه و میخنده

 .مرتیکه نکشم حرف زبونت زیر از اگه نیستم کریسی:میگم پوزخند با میشه خم درد از که میزنم شکمش توی محکمی لگد

 .میاد سمتم به محافظام از یکی صابر

 افتاد؟ دهنش توی میکوبید زد حرف خونه میارید اینو_

 .خانوم چشم:صابر

 راه خونه سمت به بهشون توجه بی.هستن ماندانا و ارشام میکنم نگاه بهشون ماشین توی میندازه خودشونو نفر دو که میشم ماشین سوار

 لیه؟شک این چرا چشمات:میگه ترس با ماندانا که میوفتم

 سمت به خونه میرسیم وقتی و نمیدم جوابشو.داده رنگ تغییر قرمز به رنگم ابی چشمای میاد لبم روی پوزخندی و میشم خیره چشمام به

 .میرم اتاقم

 12پارت#

 .پایین میرم و میبندم محکم موهامو میپوشم مشکی جین شلوار و سفید تاپ یه جاش به و میارم در شلوارمو و مانتو

 صابر؟_

 خانوم؟ بله:برصا

 بردیش؟ کجا_

 .خانوم زمین زیر:صابر

 و امبردست سیخ چندتا همراه برمیدارم رو اشپزخونس توی ضروری مواقع واسه که نیکی پیک میرم اشپزخونه سمت به و میدم تکون سرمو

 پوشیده سفید کاشی از همش که بزرگ زیرزمین وسط میشم وارد وقتی.میرم زیرزمین سمت به و میشم خارج خونه اشپز از.چاقو و میخ

 سمتش به و میزارم کناری هارو وسیله میکنم مرخص رو نگهبانم یکی اون اصغر.میخنده من دیدن با میزنم خلیثی لبخند.شده بسته شده

 کجاس؟ مایکل میگی بهم:میگم لب به لبخند میرم

 ....بیند درخواب شتر:مهران

 دختر نداشتی جراتا ازین قبال:میگه و میخنده.میشه خم سرش و میکنه پیدا راه بینیش از خون که میکوبم دهنش توی محکمی مشت

 .کوچولو

 تو دادن شکنجه میکنم رو و زیر رو دنیا مایکل بخاطر شده بیشتر خیلی جراتم که ببین حاال خوب:میغرم و میکشم محکم پشت از موهاشو

 .نداره کاری که

 مهرانه به نگاهم که درحالی و میدارم برش میرم انبردست سمت به.نمیگه زیچی و میندازه بهم نگاهی نیم ترسناکه و جدی لحنم

 داره؟ درد چقدر شه کنده دست ناخون نظرت به مهران میدونی:میگم

 و میشم خم روش پشت از خبیثی لبخند با مهران سمت میرم و میشم بیخیال کریستین برمیگردم میزنه در به کسی میشه گرد چشماش

 ب محکم جوری ولی میخوره تکون میزارم ناخونش کنار رو انبردست

 

 هر:میکنم زمزمه گوشش کنار.نمیوفته و شده پیچ زمین به صندلی اینجاس مشکلش و بخوره تکون نمیتونه که شده بسته فلزی صندلی ه

 درسته؟ ناخن یه و بند سه انگشت هر و داره انگشت پنج دست

 میکشه فریاد تر بلند که میکشم لبخند با و میکنم محکم رو دوم انگشت.میکشه لندیب فریاد که میکشم ناخونشو محکم حرفم پایان با

 .میاد کریستین داد صدای

 .کریسی نکن کریسی:کریس

 وضعیت این توی وقتی مهران سمت میگردم بر و میرم میخ.نمیمونه بدنش توی جون دیگه که میکشم رو ناخنش تا ده هر.نمیدادم گوش

 اب لوله سمت به نمیده مزه بهم طوری این بیهوشه نیمه درد شدت از مهران میکنم تنظیم شونش روی رو خمی میبردم لذت میدیدمش

 و میزنم لبخند میزنه نفس نفس و میپره جا از که سرش روی میپاشم محکم و میرم سمتش به و میریزم اب اونجاس که سطلی پر و میرم

 ....زا ه،حروم.هرزه،جن داری،دختره سادیسم مریضی نکن،دیوانه،تو روانی:میزنه داد که میزارم شونش روی رو میخ میرم سمتش به میخ با
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 در میرم در سمت به و میزنم بهش پوزخندی.بزنه پلک نداره حس حتی دیگه دقیقه چند بعد.میزنه عربده بدنش توی میخ رفتن فرو با

  وچهره کریس ترسیده چهره با میشم خونه وارد وقتی.بود رفته بود وقت خیلی کریستین میکنم قفلش محکم و میکنم باز رو زیرزمین

 .کریس میگردم بر میشه کشیده دستم پشت از که میرم اتاقم سمت به توجه بی.میشم مواجه ارشام زده حیرت

 چیه؟_

 ...ادمه یه اونم کردی؟کریسی باهاش کارارو اون چرا..چ:کریس

 درک به من اورد؟اصال سرم رو بال اون بود سالم۹۲ فقط وقتی نبودم ادم ننیست؟ها؟م ادم مایکل:میگم داد با و سینش تخت میزنم

 بخاطر باشه تنمون توی لرز یه باید روز هر که نیستیم ادم ماها بمیره؟کریس عوضی این دستهای زیر باید طوری اون که نبود ادم جوزف

 نیستیم؟ ادم کنه؟ماها درست مشکل واسمون یابو این که این

 تاپ همراه مشکی جین شلوار دوش یه بعد.باال میرم سریع و برمیگردم.لعنتی شب همون از کنم گریه نمیتونم..من ولی خیسه چشماش

 به.نیست کسی هیچ یعنی نیست کریس میرم پایین سمت به و میبندم اسبی دم موهامو مشکی کوتاه ساق چکمه همراه میپوشم توسی

 با میکنه بلند سرشو ضعف با میشم زیرزمین وارد وقتی.لبامه روی بدجنسی بخندل.میشه شروع االن اصلی شکنجه میرم زیرزمین سمت

 رو بال اون مهران،وقتی میدونی:میگم حال همون در و میرم نیک پیک سمت به و میکنم قفل رو در.میخوره محکمی تکون من دیدن

 تو من نظر به میدونی بودی عوضی توی مقصر نداشت گناهی اون.برادرم بخاطر بلکه خودم بخاطر نه بودم افسرده چندسال تا اوردی سرم

 حرارت روی رو سیخ)نگی اگه ولی...ولی بری بزارم میخورم قسم بردی کجا رو مایکل بگی بهم اگه حاال.نداری مردنم خوب ارزش حتی

 .نمیسوزه تو ی واسه بسوزه دلم هرکسی وایه اگه حتی میدونی میکنم شکنجت بدجور نگی اگه ولی(میزارم اتش

 نه؟ یا میگی:میگم و میرم سمتش به میشه داغ خوب سیخ وقتی.میچرخه سیخ و من بین لرزونش نگاه و میده قورت زور به گلوشو اب

 از میبرم لذت ولی میگیره درد گوشام که میزنه ای نعره چنان میزارم شکمش روی رو داغ سیخ که میده تکون نه نشونه به سرشو

 روی و میرم سمتش به و برمیدارم رو بعدی سیخ و میزنم پوزخنده میشه جدا سیخ همراه پوستش هک ازش میکنم جدا رو سیخ.دردش

 روی و کنارش میشینم میرم چاقو سمت به و میکنم جدا رو سیخ میزنم بدجنسی لبخند.میشه تر بلند قبلی از عربدش که میزارمش سینش

 نه؟ باشهن چیزی روشون حیفه بازوهات:میگم میکشم فرضی های خط بازوش

 سیخ سمت به.بزنه داد نداره جون دیگه حتی میکشه ارومی داد میکنم فرو بازوش توی قدرت تمام با رو چاقو که میکنه نگاهم ترس با
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 .میگم بهت باشه باشه:میگه ترس با که میکنم نزدیکش صورتش به میرم بعدی

 .زده زل من به ترس با میبینم که میزنم زل بهش

 .بنال_

 اتاقم میرم و میوفتم راه خروجی در  سمت به و میکنم نگاهش یکم.کردم مخفی رو پدرت اونجا شمال توی هست روستا یه:انمهر

 همراه برمیدارم گوشیمو مشکی اسپرت کفش همراه میپوشم مشکی شال مشکی مانتو پوشیدن بعد که زده زل من به عصبی کریستین

 زیرزمین از و میکنم بلندش و میزنم چنگ موهاشو میرم مهران سمت به و میرم زیرزمین سمت به میشم خارج خونه از و ماشین سویچ

 اگه حتی میدونم میشینم رل پشت و میکنم پرت ماشین توی رو مهران.میشه گرد چشماش مهران دیدن با کریستین میکنم خارجش

 ادرس؟:میگم میشیم خارج تهران شهر از وقتی.میشم خارج خونه از و میدم فشار پدال روی پامو.نداره جونشو کنه کاری بخواد

 وقتی میرونم روستا سمت به باالیی خیلی سرعت با.میشه جمع خودش توی درد با که میندازم بهش ترسناکی نگاه که میگه رو ادرس

 میکشم مو با رو مهران و میرم راننده کمک در سمت به میکنن نگاهم مردم همه.میشم پیاده و میکنم پارک رو ماشین.صبحه۷ میرسیم

 .کن بلند جنازتو لش:میگم حرص با زمین میخوره که میدم هولش محکم و بیرون

 بزرگی عمارت به وقتی.شدن خیره بهمون گرد چشمای با همه مردم.داره جونی چه این موندم من میوفته راه و میشه بلند کندن جون با

 د پیرمردی که میزنم در به ضربه چند.میدم هل ور مهران و نمیکنم توجه میبینم اشنایی پورشه ماشین میرسیم

 

 ...اقا:میگه ترس با مهران دیدن با میکنه باز رو ر
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 .میبری گوری کدوم منو:میغرم میشم رد پیرمرد مبهوت چشمای جلوی از و میدم مهران به فشار یه میشه گرد چشماش من دیدن با ولی

 ارشام صورت روی نگاهم من و میشه گرد چشماش مهران دیدن با نشسته درسالنص ساله۸۵ پیرمرد یه میرسیم که سالن به نمیده جواب

 .بدین بهش رو مایکل بابابزرگ:میگه جونش مونده ته با مهران که میگیرم رو روم و میکنم اخم.میخه

 بعد.ببین و بیا میندازه راه بیدادی و داد یه وسالش سن اون با و میاره هجوم سمتش به پیرمرد.میشه بیهوش و زمین میخوره محکم بعدم

 اینجا؟ اوردی چرا اینو:میگه و میاد کنارم ارشام.میشن جمع دورش عمارت ادمای کل دقیقه چند

 قبرت؟ سر میبردمش_

 جناب ببین:میگم حوصله بی که بزنه حرفی میخواد و میکنه نگاه من به خشم با پیرمرد میبرن رو مهران وقتی.مارموز پسره نمیده جواب

 تحویلم کوئین مایکل پدرم دنبال اومدم نیست خوب حالم اصال و نخوابیدم دوروزه خوبه حالم نه دارم حسابی و درست عصاب هن االن من

 .ندارم شمارو های جواب جیم سوال سین حوصله برم تا بدینش

 بزنی؟ حرف اینطوری من با میکنی جرآت چطور عوضی دختره:میزنه داد یهو شده سرخ که پیرمرده

 نکرده جرات کسی تاحاال ولی واجب احترامت نزن،بزرگتری داد من سر شما:میزنم داد خودش از تر بلند و میگیرمش که باال رهمی دستش

 بفهمونمش؟ بهتون ای دیگه جور یا فهمیدید کنه بلند کوئین کریسی روی دست

 نیست خوب حالم خورده عصابم میدم مالش هامو شقیقه و میشینم مبلی روی.میره سمتی به و میکشه بیرون دستم از دستشو عصبانیت با

 معمولی چهره با که کوتاهی قد دختر به تیزی نگاه و میکنم بلند سرمو کسی ایش با.نمیدونم رو ارشام بودن دلیل میارن فشار بهم خاطرات

 با ارشام که میره ارشام سمت هب.میکنه جور و جمع خودشو نگاهم با.پوشیده هم وجقی عجق های لباس.میندازم کرده ارایش ملی داره که

 بی.شدن خیره بهم غیظ و حسادت و عصبانیت با سالن توی زنای میاد لبم روی پوزخندی من کنار میشینه و میاد من سمت به دیدنش

 .میشم خیال

 .میزنه داد اقا روی توی بعد کرده الش و اش اونطوری رو مهران اقا افریته دختره.چیزیه خوب خجالتم:زن

 .میاد ادا و ناز خان ارشام برای با داره انگار نه انگار حاالم واال اره:دوم زن

 .میکنم اخم

 .کنه ول رو نامزدش خان ارشام کنه کاری میخواد.سلیطه دختره اره:اول زن

 اونم لمایک دیدن با که میچرخونم سرمو میاد پایی صدای که کنم بارش چیزی میخوام میزنم زل ارشام به حرص با ولی چرا نمیدونم

 گرد:مبگه و مبوسه موهامو.میکنم پنهان بغلش توی خودمو و میدم سمتش به و میشم بلند فشنگ مثل میزنم پهنی لبخند سالم و صحیح

 .اومد من اتاق تا دادت صدای.بابا دختر کردی خاک و

 نفره یک مبل باالترین هم پیرمرد مونه.میشینیم و میریم ای نفره دو مبل سمت به دوتایی.میرم فرو اغوشش توی بیشتر و میزنم لبخند

 .ببینمتون نمیخوام رفتین که جا ازین:میگه اخم با و میشینه

 .روستا این بیام پاشم نشدم عوضیتون نوه یا شما ابرو و چشم عاشق:میگم و میکنم کج واسش دهنمو

 .کن صحبت درست من نوه مورد در:میگه و میزنه زل بهم عصبی

 گفتم؟ بد اتون نوه مورد در برخورد هتونچرا؟ب:میگم لب به پوزخند

 .بفهم دهنتو حرف:پیرمرد

 دارید که کرد،کسی بدبخت منو شما عزیز نوه بفهم،همین دهنتو حرف شما اقا نه:میگم و میزنم پس رو میکشه منو هی که مایکل دست

 اخر در و پدرم و مادر جدایی کشت،باعث رو برادرم چشمام جلوی کرد تجاوز بهم بود سالم۹۲ فقط من که وقتی میزنید سینه به سنگشو

 بخاطر میکشه نفس داره و است زنده هنوز اگه میکنید دفاع ازش شما که کسی.شد بزرگم مادر مرگ
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 ونا از میخواید بازم میفهمید؟یا.دزدیدتش بگیره ازم رو دارم دنیا توی که چیزی تنها اینکه بخاطر شما نوه و نشسته اینجا که مردیه این

 ولی راحته واسم خیلی مهران مثل ادم یه کشتن کنه علم قد جلوم نداره جرات کسی هیچ که کسی کوئین کریسی کنید؟من دفاع اتون نوه



 

 

@roman_format 
 

کمالی به قلم:نفس                                                            اما شیطون                رور مغ  

 پیدا پدرمو که اینجا اومدم من ببین...وگرنه نمیکشمش گردنم بیوفته اون مثل الدنگی ادم خون نمیخواد دلم اینکه و پدرم حرف احترام به

 ...جوزف برادرم خاک به ولی...ولی نمیبینی منو وقت هیچ و میبرمش کردم پبداش هک حاال کنم

 نخور قسم کریسی:میکنه ناله مایکل

 .نمیزارم زندش ببینم رو مهران دیگه بار یه فقط دیگه بار یه جوزف برادرم خاک به:میدم ادامه

 کسی صدای که میوفتم راه در سمت به و بریم میدم اشاره مایکل به نمیکن نگاه بهم غم با خونه افراد همه و انداخته پایین سرشو پیرمرده

 .مهران میشه مانعم

 مادر جدایی باعث چرا بپرسی کشت؟شد رو جوزف چرا بپرسی کرد؟شد اینکارو باهام مهران چرا بپرسی خودخواهت خود از بار یه شد:مهران

 برات من بزار ولی.نپرسیدی خودت از میدونه خودش از تر پایین رو همه که مغروری ادم کوئین کریسی تو نه که شدم؟معلومه پدرت و

 کرد خیانت شوهر به بچه یه همراه داشت شوهر وقتی که کسی.میزنی سینه به سنگشو تو که بود مادری اون فقط من انتقام دلیل.بگم

 و شوهر زن اون شماها بخاطر.بود اهتونم سه عوضیت های داداش اون و تو باال اومد گندش هم وقتی کوئین کسی؟مایکل چه با اونم

 ک ول بچشو

 

 تو فقط کوئین خانواده ضعف نقطه.کنه توجه بچش سرنوشت به اینکه بدون گرفت طالق شوهرش از.کوئین مایکل پیش رفت و رد

 شانس از ولی تدزدیدم.میکرد جلب خودش به رو نظرهرادمی که کسی ابی درشت چشمای و طالیی بلند موهای با کوچولو دختر بودی،یه

 و بود مادرت زن اون.بود خوب ولی زور به هرچند بود عمرم رابطه بهتری نظرم به...تو و بکشمش بودم مجبور.بود باهات جوزف بدم

 ....شدی من زندگی نابودی باعث برادرات و پدر و تو میفهمی.بود من پدر شد جدا ازش مادرت که مرد بود،اون مادرم

 داده دست بهش خوردن چاقو از که شوکی با حتی که طوری میزنه نفس نفس میماسه دهنش توی حرف شکمش توی چاقو کردن وارد با

 .مهران کنی مرگ ارزوی صدبار روزی میکنم کاری:میکشم فریاد عصبانیت با میوفته من دیدن با

 دستشو از تکنیکی های حرکت از دهاستفا با و میکشم جیغ میگیرن رو بازوم و کمر محکم نفر دو پشت از که میبرم هجوم سمتش به

 و میگیره ازم محکم رو چاقو یکی.میکنم بدنش وارد راست سمت از رو دستم توی چاقو و میرم هجوم سمتش به باز و میشم خالص

 .خودت مثل میکشمت جوزف خاک به میکشم مهران:میزنم نعره کولش روی میندازه منو و طرف اون میندازه

 راه و میشه سوار سریع میبنده رو در و میده هل ماشینش توی محکم منو و نمیکنه ولم ولی میزنم مشت ممحک گرفته منو که کسی به

 .میوفته
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 بی زمین روی مهران میشم وارد میدوم خونه سمت به پایین میکنم پرت ماشین از خودمو و میکنم باز رو در سریع نیستم کن ول من ولی

 میکنم قفل و میبندم سریع درو و اتاق ترین ندیک توی میبرمش و میرم کش رو مهران زور به گرفتن دورمو که افرادی بین از حرکته

 و شکمش روی میشینم میگه اخی که پهلوش توی میکوبم محکم لگد با گرفته چشمامو جلوی خون ولی میاد مایکل های داد صپای

 میبنده چیزی با و میگیره پشت از دستمو که کسی بعد و ادمی در شکستن صپای.میشه بیهوش که صورتش توی میکوبم مشت اینقدر

 چیکار:میگه من به ناباوری با و زمین میشینه ضرب با چندثانیه بعد و میگیره نبضشو میکنه نگاه مهران شده له صورت به ناباوری با مایکل

 .کشتیش کریسی بریزم؟ سرم توی خاکی کردی؟چه کردی؟چیکار کردی

 اتفاقا نیستم ناراحت نه...من ولی خیرس بهم اشکی چشمای با مایکل گریه زیر میزنن همه میشه شل تهگرف دستمو که کسی دست

 .خوشحالم هم خیلی برعکس

 .الشی پسره مرد که بهتر همون مرد که درک به:میغرم

 .کن صحبت درست پسرم درمورد:میگه و میکشه جیغ زنی

 و مایکل روی از رنگ میاد اژیرپلیس صدای ساعت نیم بعد.میبره بیرون منو و میکنه بلندم ارشام.میشه الل که میکنم نگاهش برزخی

 .میمونم کارمم پای کشتمش بکنن میخوان غلطی هر اروم اروم خونسردم من ولی میپره ارشام

 وقتی ولی ببرنم نزاره میخواد مایکل میزنه دستام به دستبندی میاد من سمت به مایکل جسد دیدن و جو و پرس کلی بعد و تو میاد پلیس

 بسته روم به در و میشم سوار که میکنه باز رو در و میبره سمند ماشین سمت به منو قهرمانی سرگرد.ببرن منو میزاره میبینه منو خونسردی
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 اتاق میبرنم میرسیم وقتی.تهران سمت میره و میوفته راه و میکنه روشن ماشینو سرباز و میشینه حرف یکم بعد هم سرگرد.میشه

 وارد سرگرد همون و میشه باز در ساعت نیم بعد.دستبندن ی محاصره توی االن که میزنم زل دستام به و میشینم صندلی روی.زجوییبا

 اسم؟:میگه و دستم کنار میزاره کنی ضبط صدا و میشینه روم به رو.میشه

 ...و...و کوئین مایکل چهارم کوئین،فرزند کریسی_

 ۹۰۷۰/۹۹/۲۱متولد.احتشام دایانا و:میگم ادامشو و بیرون میکنم فوت نفسمو

 .کشتی رو مقتول چرا بگو اول از داستانو:سرگرد

 .میندازم پایین سرمو و میزنم تلخی لبخند بعد و میکنم نگاهش یکم

 و تره بزرگ دقیقه۰که کریستین خواهرناتنیم،برادرم کریستینا.بودیم خوشبختی خانواده بود سالم۹۲ فقط که وقتی پیش سال هشت_

 توی جوزف با که روز یه...روز یه اینکه تا بودیم خوبی و خوشبخت خانواده.دایانا و مایکل همراه بود تر بزرگ دقیقه۲ که برادرم جوزف

 بود دیده چهرشو جوزف چون ولی بود من دزدیدن قصدش فقط البته.دزدیدمون یکی پارک بریم میخواستیم دوستامون با خیابون

 .شد برابر دو بودنم عصبی این بابا مامان عزیز و بودم دردونه چون و بودم عصبانی دختر من.دزدید اونم همین برای کنه ریسک نمیتونست

 رو بود اشکم مسبب که کسی مایکل میومد چشمام از اشک بودم مغرور العاده فوق نماند ناگفته البته:میدم ادامه,میشینه لبم روی پوزخندی

 تا کردم داد و جیغ بس از ماشین توی.بگذریم.نداشت منو کردن اذیت حق کسی.مادرم حتی تا بگیر خواهرام و برادر از میکرد مجازات

 شده جمع چشمام توی اشک کنم درک رو موقعیتم میتونستم ولی...ولی میکرد درد سرم اومدم هوش به وقتی.کردن بیهوش هردوتامونو

 بغل منو جوزف که دید مارو وقتی.سعیدی مرد،مهران همون شد وارد عدب چقدر نمیدونم بود گرفته بغلش توی منو ترس با هم جوزف بود

 دیوار توی زد منو محکم ولی رفتم سمتش به کتک با گرفت رو جوزف.بود سالش۲۵ شاید نداشت سنی سمتمون اومد شد عصبی کرده

 تقال گرفت منو محکم و اومد من سمت به شد راحت جوزف بابت از خیالش وقتی.داد جون پاش و دست زیر برادرم که زد رو جوزف اینقدر

 کن ولم میکردم

 

 به با و انداخت تخت روی منو شد خشک اشکام سیلش اون با بود بد حالم.شم سر شد باعث زد گوشم توی که محکمی سیلی ولی ه

 تخت کنار جوزف ازهجن و میرفت و میکرد تجاوز بهم بود کارش این روز سه.کرد تجاوز بهم رحمی بی با و نکرد توجهی هام التماس

 میکرد درد بدنم.بودن سرم روی گریه با مایکل و دایانا و بودم بیمارستان توی اومدم هوش به وقتی رفتم هوش از تجاوز موقع بار یه.بود

 صحنه اون و میزدم زل گوشه یه به فقط که دختر متحرک،یه مرده به بودم شده تبدیل ولی...ولی بودم بیمارستان توی هفته سه تقریبا

 .نمیرفت کنار چشمام جلوی از لعنتی های

 برام که ابی لیوان میزنم پوزخند.همه توی اخماش که سرگرد به میزنم زل و میکنم باز رو بستم وقته خیلی که رو چشمام دستی تکون با

 .میدم ادامه و میذارم میز روی سرمو و میکشم سر نفس یه رو ریخته

 میگفت.میشه مواجه من جون نیمه جسم و جوزف جسد با میکنه باز رو در وقتی و میزنن رو ونهخ زنگ روز یه مایکل گفته به بعدها

 به اومدم تا ولی گرفتم روحیه کمی تا کرد عوض شهر چندتا کرد عوض رو خونه اون مایکل.موندم زنده من که کرده رحم خدابهمون

 که کسایی از نفر سه واسم بود سخت خیلی.مرد بودم وابسته بهش خیلی که مارگاریتا پدرم مادر و گرفت طالق مادرم بیام خودم

 بودم عاشقشون
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 که ما ولی بود مهران دنبال در به در اتفاق اون بعد مایکل.میگفتم مایکل به میشد هرچی.موارد تمام توی مایکل شد من گاه رفتن،تکیه

 بعد.میداد دست بهم عصبی حمله مهران میگفتن بودم کرده پیدا فوبیا انمهر اسم به.کنیم پیدا رو کسی نمیتونستیم اسم یه دونستن با فقط

 برادرم ولی امریکا برگرده باید گفت وقت چند بعد اما اومدیم و کردم قبول.ایران بیایم وقت چند برای داد پیشنهاد مایکل سال چند

 که بودیم خونه قهوه توی.هامه همکالسی منظورم ها بچه.کوه رفتیم ها بچه با رفت مایکل اینه بعد روز.نمیزاره تنهام و هست کریستین

 دستش از میکرد نگاهم خبیثی لبخند با دیدمش که میزدم حرف مایکل با داشتم و بودم شده جدا ها بچه از بپرسه حالمو زد زنگ مایکل

 داشتم کشیدم بیرون جیبش توی زا چاقوشو و شکمش توی زدم منم گرفت منو ولی پایین شم پرت کوه روی از بود مونده کم کردم فرار
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 بعدش روز برگشت مایکل روز همون.رفتم هوش از منم و شد گالویز باهاش هام کالسی هم از یکی تهرانی ارشام که میکردم تهدیدش

 ربا یه داغ و اونه پیش مایکل گفته و زده زنگ مهران گفت و زد زنگ کریستین که بودم کالس سر گذاشت محافظ چندتا برام مایکل

 بردمش نگهبانا کمک به دیدمش که شم ماشین سوار میخواستم بیرون زدم کالس از کردم قاتی شدم عصبی میزاره دلم به رو دیدنش

 منو کار همون بود هرکسی که زد بهم و حرفایی کردم پیدا رو مایکل وقتی زد حرف روز یه بعد و بزنه حرف که کردم شکنجش و خونه

 جدا و میشه باردار رو داداشام و من و میکنه خیانت مایکل همراه شوهرش به و بوده اونم مادر و است رزهه مادرم گفت بهم اون.میکرد

 هرزم مادرم مثل منم میگفت هرزم من میگفت کرده کارو اون برادرم و من با مادرم بخاطر میگفت مایکل پیش میاد و شوهرش از میشه

 ولی اورد بیرون خونه از منو ارشام زدم بهش ضربه دو و کردم حمله سمتش به بود مجیب توی که چاقویی با پس نیستم صبوری ادم من.

 .خوشحالم مرده که حاال ولی نمیخواستم بمیره نمیخواستم من ولی داد جون که زدمش اینقدر اتاقی یه توی بردم رو مهران و توی رفتم باز

 .داد هول سمتم به ای برگه و داد تکون سرشو اومد خودش به که دقیقه چند بعد بود هم توی سرگرد اخمای کردم بلند سرمو

 .هاته گفته.کن امضا اینو:سرگرد

 راهنماییم سمتی به و میکنه بلندم و میاد سمتم به زن یه دقیقه چند بعد بیرون میره و میشه بلند میکنم امضا رو برگه و میدم تکون سرمو

 ای گوشه.دختر و زن چندتا بین بازداشگاهم توی میبینم که میام خودم به وقتی میره کجا نمیفهمم که خودمم توی قدری به.میکنه

 .میشم غرق گذشتم توی و میزارم پام روی سرمو و میکنم بغل زانومو و میشینم

 17پارت#

 .میشه بلند دختری صدای که غرقم گذشته توی

 کردی؟ چیکار:دختر

 .میشه بلند صداش دوباره باز که نمیشه بلند کسی صدای

 اینجا؟ افتادی چرا پس دارایی مایه بچه ازون که معلومه کوچولو؟موطالیی؟ازت هی:دختر

 .نداره ربطی تو به:میگم سرد و میکنم بلند سرمو

 .داره کارت سرگرد پاشو:میگه من به رو زنی وافسر میشه باز بازداشتگاه در که بزنه حرفی میخواد

 به ضربه چند.اتاق به میرسیم تا برمیدارم قدم کنارش میوفته راه و میزنه ظریفم ایدست به بند دست.میوفتم راه زن سمت به و میشم بلند

 .تو بیا:میگه صدایی که میزنه در

 برید میتونید شما میرزایی خانوم:میگه قهرمانی سرگرد.باال میپره ابروهام سرهنگ و سرگرد تا چند دیدن و شدنمون وارد با

 .باال میره بقیه ابروی که میشینم و میرم ها صندلی از یکی سمت به میشه بسته در وقتی.میره و میزاره احترام زن افسر

 دارید؟ قلمو و رنگ و نقاشی سرگرد؟بوم:میگم قهرمانی سرگرد به رو و میکنم نگاهشون یکم

 چته؟ واسه:میگه متعجب

 نمیزنین ک حرف کنم نقاشیتون اینجا اوردین منو ظاهرا:مبگم و میکنم اشاره بقیه به

 م مردی جدی صدای که میکنه پاک زور به رو لباش روی دلبخن

 

 .اوردیمت اینجا که نداریم باها شوخی:یگه

 .میشنوم بگین.دارین کار باهام که جدی خوب_

 .درازه زبونت زیادی:میشه بلند یکی صدای

 .همتون کنید بس:میگه قبلی نفر صدای از تر سرد و تر جدی صدایی یه که بدم جوابشو میخوام

 .بده توضیح:میکه قهرمانی به رو بعد

 .میشه گرد کامال چشمام حرفاشون شنیدن با.دادن توضیح میکنه شروع و میگه قربانی چشم قهرمانی

 مکثی بعد....نکردی کردی که کردی قبول.داری کردن فکر محلت روز یک:میگه غفوریانه سرتیپ فهمیدم که جذبه پر مرد همون

 .بدن رضایت پسره خانواده اگه البته(میکنه اضافه مرموزی نلح با).حبس بری سال۲۵ باید:میگه

 .طاهریان افسر:میگه بلند غفوریان سرتیپ.میدم تکون سرمو و میکنم اخم
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 .میزاره احترام و میشه وارد زن همون ثانیه چند بعد

 قربان؟ بله:طاهریان

 .بازداشتگاه ببر خانوم:میگه و میکنه اشاره من به سرتیپ

 سمت به باهم.بیرون میاد و میزاره ای دیگه احترام شیم خارج اتاق از میخوایم وقتی میاد من سمت به و میگه انیقرب چشم طاهریان

 دیگه تخت یه اندازه به و نفره دو تخت یه با بازداشتگاه یه.نیومدیم قبلی بازداشتگاه به.میبنده رو در میشم داخل وقتی میریم بازداشتگاه

 هست بکشم؟احتمالشم حبس سال۲۵کنم؟ چیکار خدایا.میگیرم دستم توی سرمو و میشینم پایینی ختت روی.کردن پهن موکت کنارش

 چیکار مهران بزرگ پدر خونه زندان؟ارشام سال۲۵چطوره؟ حالش میشه؟مایکل چی کنم همکاری بدن؟اگه رضایت بشم؟میشه اعدام

 کنم؟ کمکشون ک میخوان من از چرا اینا صالگرفت؟ا جلومو ارشام نمیوفته؟چرا خطر به جونم کنم همکاری میکرد؟اگه

 .بکوبم دیوار تکوی سرمو میخواستم که بود ذهنم توی سوال اینقدر
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 از و میزنم لبخند.میشم رو به رو مایکل با میکنم باز که رو چشمام.میشم بیدار کسی توسط دادنم تکون با.برد خوابم که کردم فکر اینقدر

 .بابا بود شده تنگ برات دلم:میگم بار اولین برای و میرم فرو بغلش توی و میشم بلند تخت روی

 .کریسی گرفتم رضایت:میگه و میگیره قاب دستش با صورتمو خودش از مبکنه جدا منو که دقیقه چند بعد.میکنه بغلم تر محکم

 .کنن کمش نمیکنن قبول میزنم یدر هر به نمیشه میکنم هرکاری بگذرونی رو حبست دوران باید ولی:میگه و هم توی میره چهرش

 .بزنم حرف باهات میخوام بشین_

 توی میره عمیقا مایکل میشه تموم حرفام ابنکه بعد.قهرمانی سرگرد حرفای گفتن میکنم شروع.بهم میزنه زل و میشینه تخت روی کنارم

 .زندان بری سال۲۵ اینه از بهتر حداقل خوبیه فکر:میگه دقیقه چند بعد.فکر

 .میره و میکنه بوس گونمو بابا که میشم خیره بهش تعجب با تو میاد ارشام و میشه باز بازداشتگاه در که میدم تکون سرمو

 .میشینه کنارم ارشام و میشه خارج بابا میزنم زل بهشون متعجب

 چیه؟ سرتیپ پیشنهاد درمورد نظرت:ارشام

 میکردی؟ چیکار مهران بابابزرگ خونه دیروز تو نمببی وایسا اصال.توچه به:میگم و میشم خیره بهش شده ریز چشمای با

 احتشامه؟ منظورت:ارشام

 میکردی؟ چیکار.خری هر حاال_

 .مامانمه دایی:میگه و میندازه طرف به نگاهی نیم

 یحت دیدم کوه توی روز همون هم مهران.ندارم احتشام خانواده با رابطه زیاد چون نمیشناختم مهرانو من:میگه که میشه گرد چشمام

 .نمیشناختمش

 داری؟ خبر ماجرا از کجا از تو نمیکنم؟اصن یا میکنم قبول من داری چیکار.باشه خوب:میگم و میدم تکون سرمو

 .مخفیت همکار همون میشم من کنی قبول اگه:میگه میره در سمت به و میشه بلند که درحالی

 .میپیچه گوشم توی سرگزد صدای.نمیبینه منو گرد کامال چشمای و میشه خارج اتاق از

 کنی جذب خودت به رو رادمان باید.بهروزی رادمان اسم به هست دانشگاهتون توی پسری.شی قاچاق های گروه از یکی وارد میخوایم))

 واسه مثبت پوعه یه این و تو دنبال چشمش وقته خیلی رادمان.کنی اوری جمع اطالعات واسمون و شی گروهشون وارد جوری یه و

 .بیای راه باهاش کن سعی فقط.میاد سمتت به تو چشم گوشه با رادمان.توعه

 .نمیام بر پسش از تنهایی که من اما_

 ((.شه وارد دخترا از یکی طریق از داره سعی اون که هست دانشگاه توی ما همکارای از یکی:میگه و میکنه سرتیپ به نگاهی نیم

 .نمیشه باورم پسره؟اصال همون ارشام یعنی
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 باز رو چشمام تقی تق صدای با.میره خواب به چشمام کم کم و میره یادم مکان و زمان که میکنم فکر اینقدر میکنم فکر ممیکن فکر

 میاد یادم ثانیه چند بعد و میزنم زل بهش و میکنم ریز رو بود؟چشمام چی اسمش میبینم رو زن همون.میشینم سرجام سیخ و میکنم

 مثل میگذرونم نظر زیر از رو اتاق میشم وارد وقتی.میبره دیروزی اتاق سمت به منو و میزنه بنددست دستم به میاد سمتم به.طاهریان

 شده پوشونده اداری های پرده با که بزرگ پنجره یه و اتاق گوشه مصنوعی درخت.دورش صندلی بیست و سالن وسط بزرگ میز.دیروز

 کردی؟ خوب؟فکراتو:میگه غفوریان.میره بیرون طاهریان و میشینم صندلی روی.بود

 .اره:میگم خونسرد و سرد همیشه مثل و میندازم نگاهی بهش

 خوب؟:عباسی سرهنگ

 .داره شرط اما میکنم قبول_

 ...ما واسه تو:عباسی سرهنگ

 .بگو:سرتیپ

 بالیی نتری کوچیک اگه چون.ببینن اسیب خانوادم نمیخوام عنوان هیچ به:میگم و میندازم عباسی سرهنگ سرخ چهره به نگاهی نیم

 ن)....هم میزنم بهم رو ماموریت هم بیاد سرشون

 

 .بگردید برام شخص یه دنبال میخوام و.ببینه اسیب خانوادم نمیخوام فقط(میگم و میگیرم فسی

 کی؟:میگه کنجکاو سرهنگ

 .شده چی نمیدونم دیگه ولی ایران برگشت شد جدا پدرم از اینکه از بعد.مادرم.احتشام دایانا:مبگم و میکنم اخم

 بگی؟ رو مشخصاتش میتونی:میگه و میندازه نگاهی بهم متفکر سرتیپ

 کوچولو خال یه لبشم مخلوط،گوشه ابی و سبز تقریبا طالیی،چشماش و کوتاه موهاش.تره کوتاه من از یکم قدش:میگم و میکنم فکر یکم

 .داره

 رادمانه نامادری و زیبهرو شایان دوم همسر مادرتو...تو مادر:میگه و میندازه نگاهی بهم سرتیپ

 پی فاجعه عمق به تازه.ایران خالفکار ترین بزرگ زن شده من مادر.میکنم مرور ذهنم توی حرفاشو و سرتیپ به میزنم زل شده شوکه

 .شی اماده ماموریت برای و بری میتونی پس دادن رضایت سعیدی مهران خانواده:میگه سرتیپ دقیقه چند بعد.میبرم
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 مهربون داشت دوسم.ندیدم بدی ازش کردم زندگی باهاش که سالی۹۰ توی که میکنم،مادری فکر مادرم به و میزارم یزم روی سرمو

 میشه مگه...االن اما بود مهم شوهرش و هاش بچه شاد دل بود،فقط مهم هاش بچه سالمتی فقط نمیداد اهمیت پول بود،به رحم بود،دل

 .میشه مگه.نکرده رحم دخترخوندشم به حتی فهمیدم حرفاشون بین که ادمی شایان؟اون زن باشه شده مهربون مادر اون

 در سمت به.کنم شروع امروز از باید.دانشگاه برم هست وقت.۸ساعت میندازم نگاهی دیوار روی ساعت به میشم بلند جام از و میکنم پوفی

 دربست.میاد تاکسی ثانیه چند بعد که میکنم صبر خیابان کنار.بیرون میکنم فوت رو نفسم میشم خارج اداره از وقتی.میشم خارج و میرم

 و برهنه تنه باال با مایکل دقیقه چند بعد که میزنم رو زنگ.بیارن پولشو که وایسه لحظه چند میگم میرسم وقتی.خونه سمت میگیرم

 شدی؟ ازاد:میگه داد با تقریبا و میزنه زل من به متعجب.میشه ظاهر در جلوی شلوارک

 .میکنه بغلم محکم مایکل که میشم خونه وارد.میدم باهاش رو راننده پول و میگیرم دستش از رو پول کیف تو میدم هولش و ممیکن اخمی

 با.میکنم باز رو در و میرم تو بره میکنم اشاره مایکل به.میشه بلند در صدای که نداشتیم بر قدم چند هنوز.تو بریم بیا کردی خفم مایکل_

 چیکارت مایکل؟بیاببین:میزنم داد خشم با.نمیاره رحم به رو دلم هم اشکش از پر صورت.هم توی میره اخمام هدر پشت که کسی دیدن

 .دارن

 وارد.پوشیده رنگ کرم تیشرت یه بار این.میره در سمت به متعجب که میبینم رو مایکل چهره و تو میرم و میگیرم ازش نفرت با نگاهمو

 و میکنم خشک موهامو.بیرون میام حسابی و درست دوش یه بعد میرم حموم سمت به هام لباس دندراور بعد.اتاقم میرم و میشم خونه

 .وایمیستم ها پله روی که پایین میرم و میزنم دستم و صورت به کننده مرطوب کرم میپوشم رو ستش شلوارک و قرمز تاپ
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 به کرده شروع حاال.شدم زنش خوردم گولشو زندگی واسه وروت ولی میخوام پول بخاطر رو کریسی من زد،میگفت گولم بخدا بابا:کریستینا

 .بیرون میره میزاره قرار باهاشون میکنم صبر خونه که هم وقتایی.داده لم بغلش توی دختر یه میبینم خونه میرم وقت هر کاری گند

 نیستم اون مثل من ولی.خواهرشم هک نکرد فکر این به ریخت،درسته هم روی عشقم با و کرد خیانت بهم درسته هم توی میره هام اخم

 مانتو همراه کرمی کیپ شلوار.دانشگاه بایدبرم میکنم عوض رو لباسام و اتاقم برمیگردم.نداره سامیارلیاقت چون میبخشم.دارم فرق من

 به پایین ممیر وقتی.میشم خارج اتاق ا سویچ برداشتن بعد و میندازم پشتیمو کوله.ای قهوه اسپرت کفش و کرمی مقنعه و شکالتی

 .بیاریم هاتو وسائل بریم گرفتن ابغوره بجای پاشو:میگم کریستینا

 پورشه سوار هردو.میوفته راه دنبالم و برمیداره کیفشو میکنه پاک اشکاشو سریع.میزنه محوی لبخند هم مایکل میزنه لبخند گریه بین ما

 روی از سرمو.نمیره یادش ارایشش ها بره سرش.میکنه درست رو یششارا کریستینا راه بین میوفتیم راه دانشگاه سمت به و میشیم مایکل

 محافظ:میگه و میندازه باال ابروشو من دیدن با استاد کالس سر میریم دوتایی و میکنم پارک رو ماشین میرسیم وقتی.میدم تکون تاسف

 کوئین؟ خانوم کجاس هاتون

 .ندارم احتیاج محافظ به_

 .اومده مهمان عنوان به امروز یه:میگم که سرمیخوره ستیناکری روی رو نگاهش و نمیگه چیزی

 توجه کسی به و زده زل تخته به مغرورانه که پسری پی هواسم تمام من ولی.خوندن درس میکنه شروع.نمیگه چیزی و میخوره خندشو

 و میزنه محوی لبخند نممیک حس.میشیم چشم تو چشم که برمیگردونه سرشو و میکنه حس نگاهمو سنگینی.بهروزی رادمان.نمیکنه

 پاش استرس با کریستینا خونه سمت میوفتیم راه و میشیم ماشین سوار میریم پارکینگ سمت به کریستینا با کالس بعد.برمیگردونه سرشو

 طبقه به و میشیم اسانسور سوار میشیم وارد وقتی میریم ساختمون سمت به کریستینا با و میشم پیاده ریلکس میرسیم وقتی.میده تکون رو

 .میکنم باز رو در و میگیرم کریستینا از رو کلید میرسیم درکه پشت.میریم نظر مورد
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 دختر روی از سامیار که.میکشه بلندی جیغ کریستینا و میشه گرد کامال چشمام میشم مواجه که ای صحنه با میشیم پذیرایی وارد وقتی

 .کن جمع وسائلتو برو اکریستین:میگم ای رگه دو صدای با.کنار میره سری

 میگیرم دستشو نمیره میبینم وقتی

 

 .گریه زیر میزنه میزنم گوشش توی که سیلی با.ماته ولی اتاقش توی میبرمش و

 کن جمع وسائلتو کن گریه خوب خونه رفتیم هروقت نداریم گریه وقت ببسن_

 و وایمیسته جلوم و میشه بلند.نیست دختره از اثری و یدهپوش شلوار که میرم سامیار سمت به و میشم خارج اتاق از.میده تکون سرشو

 .میزنم دیگه یکی بیاد خودش به تا و گوشش توی میزنم سیلی محکم باال میبرم دستمو که بزنه حرف میخواد

 افتکث جلوش و شکوندی خواهرمو دل که زدم این بخاطر رو دومی.خواهرمو هم دادی فریب خودمو هم که زدم این بخاطر رو اولی_

 .کردی کاری

 .االنت بخاطر زدم اینم:میگم و میزنم رو سومی

 .کردم جمع:میاد کریستینا صدای

 دور اون از هم خونه کلید.خودش به میدم یکیشم و میگیرم ویکیشو میرم سمتشون به.دستش گرفته چمدون دوتا خانوم میبینم  برمیگردم

 میرسیم خونه به وقتی.میکشم خودم دنبال رو چمدون و میزنم بهش ندیپوزخ سینش توی میخوره که سامیار برای میکنم پرت محکم

 خودم اتاق سمت منم و میره خودش اتاق سمت به کریستینا

 22پارت#

 و وایستاده اتاق وسط باز نیش با میبینم رو کریستینا که میشینم جام توی سیخ.تو میپره کسی و میشه باز یهو اتاق در که بستم رو چشمام

 تو؟ میای اینطوری چی نه؟واس نمیشی ادم تو:میگم و میکشم عمیقی نفس و میبندم رو چشمام.دهز زل من به

 .شهربازی بریم شد اگه خرید؟بعد بریم کریسی(میگه هیجان با).جون ابجی ببخشید:میگه و میشینه پیشم میاد
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 .بده شفا خکدت خدایا

 .ازیشهرب بری اینکه کنی،نه گریه هفته دو تا باید تو االن مثال_

 فراموشش بخورم غصه و بشینم گوشه یه کنم،وقتیدهم فراموشش میخوام:میگه لرزونی باصدای و پایین میندازه سرشو و میکنه بغض

 .میبندم دل بهش بیشتر هیچ نمیکنم

 میگیری؟ طالق کی_

 .میشه چی ببینم دادم دادخواست:کریستینا

 .بریم شو حاضر برو پاشو:میگم و میدم تکون سرمو

 شلوارم.میکنم عوض ابی تاپ یه با رو تنم تیشرت.میشم بند و میدم تکون تاسف روی از سرمو.بیرون میره و میبوسه گونمو حالیخوش با

 ریمل و میکشم چشم خط.نداره احتیاج پنکیک و کرم به و سفیده پوستم.میشینم ایینه جلوی.سفید کوتاه ساق جین شلوار یه با هم

 جلو از یکم و میبندم باال موهامو.شدم خوب.زرشکی لب رژ و صورتی رنگ کم خیلی گونه رژ میزنم توسی محو سایه چشمم پشت.میزنم

 زیر انگشت سه تا بلندیش.میپوشم و میکشم بیرون چشمامه همرنگ که کمرنگی ابی مانتو و میرم کمدم سمت به.میریزم صورتم توی

 گوشی و سویچ.میکنم خالی خودم روی رو عطر و میندازم رو رنگم طالیی رولکس ساعت.میبندم شل و میپوشم رنگی سفید شال.باسنمه

 موهامونو و کردیم ارایش هم مثل دوتایی.میشه خارج من با زمان هم کریستینام که میشم خارج اتاق از و برمیدارم رو بانکیم کارت و

 .قرمزه اون مانتو فقط کردیم درست

 .میشیم سانتافه سوار و میریم پایین دوتایی میاد سمتم به و میخنده

 بریم؟ کدوم.نیست خرید وقت شهربازی بریم اگه شهربازی بریم نیست وقت خرید بریم بخوایم اگه_

 شهربازی:میگه و میکنه نگاهم متفکر

 سمت میوفتیم راه کریستینا با و میکنم پارک پارکینگ توی رو ماشین میرسیم وقتی.شهربازی سمت میکنم حرکت و میدم تکون سرمو

 دو وقتی.متنفرم دستگاه ازین من خدایا.میبندم رو چشمام و میشم سوار اخم با.فلک و چرخ سمت میبره منو زور به کریستینا.ها دستگاه

 .پایین میایم میخوره چرخ

 ترن؟ سوار بریم کریسی میگم:کریستینا

 که؟ نمیترسی_

 .بابا نه:کریستینا

 لبخند.میده قورت صدا و سر با گلوشو اب میشینیم جلو جلو ردیف.میشیم سوار میریم دوتایی و میخرم بلیط میرم و میندازم باال شونمو

 و چسبیده منو محکم.میشه گم کریستینا بلند جبغ توب من قهقه پایین میره یهو وقتی ولی ارومه اولش میوفته راه ترن میزنم،وقتی خبیثی

 وایمیسته ترن وقتی.نمیگم چیزی و میخندم.کرد مخفی مسین توی سرشو هم اخرش.گرفتم درد دل که خندیدم بهش اینقدر.میکشه جیغ

 .مینشونمش و میکشونمش نیمکت یه سمت به.نداشت رفتنم راه توان حتی شده سرد بدنش و گچ مثل رنگش کریستینا میشیم پیاده و

 .بگیرم واست ای میوه اب برم بشین کریستینا_

 نفر دو میبینم میرم کریستینا سمت به.میخرم شکالت چندتا و کوچولو میوه با تا دو و مغازه کنار میرم سریع.میده تکون زحمت با سرشو

 دارین؟ امری:میگم میرسم بهشون وقتی هم توی میره وحشتناک اخمام.شدن مزاحم

 بیا ترت بزرگ با برو کوچولو:میگه و میکنه نگاه بهم یکیشون

 ؟داری حرفی منم ترشون بزرگ:میگه پشت از کسی که بدم جوابشو میخوام

 چشمام که میکنم بلند سرمو سفت چیز یه توی میرم که برمیگردم شده گرد چشمای با میکنن فرار و میدن تکون سری وحشت با پسرا

 رادمان به رو و میدم کریستینا به هارو میوه اب از یکی اول میام خودم به.((رادمان))میاد سرم توی اسم یه فقط و میشه گرد بیشتر

 ....ولی ردیدک دفاع که ممنون:میگم

 .بود بد خواهرت حال ولی کنی دفاع خودت از میتونستی میدونم بله:میگه حوصلگی بی با
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 خورد به زور به هم میوه اب یکی اون.اومده جا حالش االن که میرم کریستینا سمت و میگم لبی زیر تشکر و میزنم خجولی لبخند الکی

 .من نفع به خوب.وایستاده کنارم زهنو رادمان میبینم.ها شکالت همراه میدم کریستینا

 23پارت#

 ا دوستاتون با_

 

 ومدید؟

 .تنهام نه:گفت و کرد هول میکنم حس چرا نمیدونم

 .نمیگذره خوش ادم به و نیست خوب تنهایی شهربازی_

 .بگذرونیم خوش تایی سه میتونیم کردم پیدا شمارو االن ولی درسته:رادمان

 .میده تکون موافقت عنوان به سرشو که میکنم نگاه کریستینا به

 .میشه فلک و سوارچرخ باز و میره کریستینا.میشیم سوار دستگاه چند باهم

 رنجر؟ بریم:رادمان

 راست:میگه میبندیم هارو کمربند و میشیم سوار وقتی�😂�میترسم میکنه فک االن.میدم تکون سرمو و میدم قورت محکم گلومو اب

 .نیست خوب تنهایی شهربازی میگفتی

 چند.زدن نفس نفس میکنم شروع و میزنم چنگ رو رادمان بازوی و میکشم الکی جیغ میشه برعکس وقتی.میوفته راه رنجر موقع مونه

 وقتی.بغلش توی بکشه منو نمیتونستم که بود جوری یه ها صندلی.میشه حلقه شونم دور رادمان دست که میکشم جیغ الکی دیگه بار

 چیزی بره میخواد میشینیم و میگیره رو بازوم زیر.ندارم رفتن راه توی وتعادل میره گیج سرم جدی جدی میشیم پیاده و وایمیسته رنجر

 وا و نمیده گوش ولی نمیخوام میگم که بخره

 چیزی یه بریم اومد کریستینام:میگم رادمان به رو میبنم دور از رو کریستینا وقتی.میشه بهتر حالم میخورمش وقتی.میخره پرتغال اب سم

 .بخوریم

 .میخوریم چیز یه هرکردوم و میریم اونجا فروشی فود فست سمت به تایی سه میاد کریستینا وقتی میده تکون سرشو

 24پارت#

 .دادم جواب شماره به کردن نگاه بدون و دراوردم گوشیمو و بالشتم زیر بردم دستمو.خورد زنگ گوشیم که بودم خواب توی

 بله؟_

 خوابی؟ سالم،هنوز:خط پشت

 شما؟؟ :میگم و میکنم خما

 .رادمانم خوابی هنوز کنم فک:خط پشت

 .میرفتیم ماشین سمت به داشتیم وقتی که میوفتم دیشب یادم و میشینم جام توی

 باشم؟ داشته میشه شمارتو:رادمان))

 .کن سیو البته_

 ((.اومد دنبالمون خونه در تا و انداخت تک دادم بهش رو شماره اینکه بعد

 !خوابیدم دیر دیشب خوبی؟ببخشید_

 .بیرون بریم بزاریم قرار یه میکنم،گفتم خواهش:رادمان

 بریم؟ چرا:میگم و چپ علی کوچه به میزنو خودم

 .بدم سور بهت میخوام شده برنده ام مورعالقه تیم دیشب فوتبال:میگه نرمش و چرب زبون با

 چند؟ باشه،ساعت:میگم خواستنی لحن با جاش به ولی میزنم پوزخند

 .دنبالت میام۶ساعت:دمانرا
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 فعال.بخورم چیزی یه برم من باشه_

 .فعال جان نوش برو:رادمان

 اتاقم برمیگردم و میخورم غذامو پایین میرم میشیم بلند.خوابیدم صبح۱ دیشب.ظهر از بعد۰میکنم نگاه ساعت به و میکنم قطع رو گوشی

 و میپوشم سفیدی پانچو مشکی جین شلوار همراه کلفته که میپوشم کیمش تاپ.میزارم ازاد موهامو و میکنم مالیمی اریش دوش یه بعد

 کارت و گوشی و میزنم مشکی الک ناخونام به.میپوشم هم سانتی پنج پاشنه های کفش.میندازم موهام روی شل هم مشکی شال

 پایین اروم ها پله از.دقیقه۰:۰۰ میکنم نگاه اتاقم ساعت به میبندم دستم به رنگی سفید ساعت.میزارم شلوارم پشتی جیب توی رو اعتباریم

 از فرش سنگ مسیر کردن طی بعد.اومده میفهمم و میلرزه گوشیم که نذاشتم بیرون پذیرایی در از رو پام هنوز میشم خارج در از و میرم

 داده حالتبا موهاشم.مشکی جین شلوار و مشکی ای،تیشرت قهوه چرم کت.زده تکیه رنگش ای نقره جنسیس به میشم خارج خونه

 .سالم:میگم و میرم سمتش به و میشونم لبم روی لبخندنی.باال

 .میکنه باز برام رو در و میگه سالمی اخالقی خوش با.میگذرونه نظر از سرتاپامو میکنه بلند سرشو

 .میشینه کنارم سریع و میبنده رو در میشم ماشین سوار

 25پارت#

 میریم؟ کجا نمیپرسی:گفت که میکردیم گوش میشد پخش ینماش سیستم از که کالمی بی موزیک به سکوت توی

 .بدی سور بهم و ببری منو میخوای نمیدونم:میگم و میندازم باال شونمو

 خرید؟ پاساژ بریم قبلش:میگه و میده تکون سرشو

 .موافقم پس دارم دوس خرید من:میگم و میدم جلو چونمو

 نگاهی چشمی زیر میکنم حلقه بازوش دور دستمو میکنیم صبر که هم کنار.میشیم پیاده دوتایی میرسیم وقتی.میشینه لبش روی لبخندی

 میکنیم نگاه ها تیشرت و مانتو به و میکنیم صبر ها ویترین جلوی وقتا بعضی و میگردیم پاساژ توی هم با.نمیگه چیزی و میندازه بهم

 به دست با.میخوره رنگی عنابی مانتو به چشمم که میشیم رد ریناویت جلوی از.نمیشینه دلمون به هم وقتا میگیریم،بعضی ایراد وقتا بعضی

 رادمان؟ چطوری اون نظرت به:میگم و میکنم اشاره مانتو

 خوبه؟ تنت تو ببین بپوش برو:رادمان

 .بریم بیا باشه_

 رو اسمال سایز ویترین تپش عنابی مانتو اون:میگه مونده ثابت من روی نگاهش که پسری فروشنده به رو رادمان که میشیم مغازه وارد

 بیارید؟

 منو و میکنه باز رو در و میبره پرو اتاق سمت به منو هم توی میره بد رادمان اخمای.میگه ای کشیده چشم و میزنه من به لبخندی پسره

 پانچو میبندم رو در.میده تمدس به و میگیره ازش رو مانتو و میکنه اخم پسره به رادمان میاره رو مانتو پسره دقیقه چند بعد.تو میده هل نرم

 میکنم باز رو در.کرده شیکش خیلی داره سنتی حالت که جلوش طرح.میاد بهم خیلی.تنمه کیپ.میپوشم رو مانتو و میکنم خارج تنم از رو

 رادمان؟:میگم و

 جانم؟:رادمان

 خوبه؟_

 .بچرخ:میگه و میزنه زل بهم متفکر رادمان

 .تنت بزار همینو خوبه:میگه که میچرخم اروم

 ما قد از هم مارک.برمیدارم رو پانچو و میدم تکون سرمو

 

 بدید؟ خونه ادرس میشه اقا ببخشید:میگه من دیدن با پسره که رادمان پیش میرم و بیرون میام.میارم در نتو

 چرا؟:رادمان

 .خواهرتون خاستگاری بیام:میگه و میشه میخ من روی نگاهش
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 فهمیدی؟یه زندگیم بشه قراره نیست بنده خواهر خانوم این جوجه ببین:میگه و خودش سمت یکشهم و میگیره رو پسره یقه عصبی رادمان

 افتاد؟.میارم در چشاتو بهش بیوفته نگاهتم دیگه بار

 .میشه خارج مغازه از و میکشه منو دست و میده هولش محکم رادمان.میده تکون سرشو و میده قورت گلوشو اب ترس با پسره

 کنم؟ چیکار این به رادمان_

 بعد.میندازم اشغال سطل توی رو پانچو و میدم تکون سرمو.بازن خیلی اینا چته واسه دور بندازش:میگه و میندازه دستم پانچو به نگاهی

 یه و سفید پیرهن و مشکی دوخت خوش شلوار و کت دست یه و عنابی سانتی۹۵ بلند پاشنه کفش جفت یه و مشکی شال و شلوار خریدن

 .میریم ماشین سمت به رادمان برای شیک دونهمر کفش جفت

 26پارت#

 چه اه گذاشت کالم بی اهنگ یه رادمان و نشستیم ماشین تو!هه!بهمون بده شام بریم شد قرار رادمان پیشنهاد به و بود شده شب دیگه

 باز بحثو سر رادمان که میبردیم لذت العاده فوق موزیک این از داشتیم مثال و بودیم ساکت!من برعکس داره کالما بی این به ای عالقه

 !....کرد

 هستی؟ کجایی تو کریسی میگم:رادمان

 و بهش کردم رو زدم دلم تو که حرفایی تمام برخالف..بدم پس بش جوابم باید ازش میاد خوشم خیلی جایی هر چه تو به اخه فضول هه

 !اصالتا هستم امریکایی:گفتم دلبرانه لبخند یه با

 کردید؟ عمل برعکس شما امریکا میرن ازینجا ایران؟همه اومدید چرا پس جالب چه اوووومم:گفت لبخند با و انداخت االب ابرویی رادمانم

 چیو همه نمیشه که اول دیدار با جان رادمان گاماس گاماس:گفتم و زدم خندی تک...میشه پررو بدی بهش رو تروخدا ببین اووووف

 ...فهمید

  بعدا برا باشه باتوعه حق اره:گفت پرسیده سوالی و شده ضولف زیادی کرد حس که هم رادمان

 ....رسیدیم لیدی بفرمایید:گفت و زد لبخندی بعدش

 اومده دیگه خونمونم در دم کنه باز برام درو که نمیومد خوشم بازیا لوس ازین شدم پیاده ماشین از و کردم ای خنده لیدی لفظ بردن بکار از

 رد جلوش از قبال بود شیکی رستوران!نشستیم خلوت و دنج میز یه پشت و شدیم رستوران وارد خالصه !!بگم چیزی بود زشت پایین بود

 فکردن از دست رادمان صدای با!واال میدیم شکممون به ما حالیم یه بهتر چه خوبه غذاهاشم شنیدم توش بیام نبود حسش ولی بودم شده

 م؟عزیز میخوری چی خانوم خووووب:کردم ونگاش برداشتم

 !کن انتخاب خودت یکدومو بهتره غذاهاش کدوم نمیدونم:گفتم تفاوتی بی با

 !محشره گوشتاش داری؟چلو دوست گوشت چلو:گفت متفکر و کشید چونش به دستی رادمان

 نهشو میرفت قنج ذوق از که درونم برخالف ولی نگو که کردم ذوق انقدر!خووووب چه گوشتیم هاس غذای و گوشت عاشق من خدا وااای

 !!بده سفارش پس خوب:گفتم خونسرد و انداختم باال ای

 رفت سر حوصلم و کردم نگاه اونور و ور این به یکم!گرفت سفارشارو و اومد گارسون بعد لحظه چند!گفت ای کشیده چشم و زد لبخندی

 شدی؟ دوست باکسی حاال تا کریسی:گفت و اومد حرف به رادمان که شنید صدامو خدا انگار!پووووف!نمیزنه حرف که اینم

 !نداشتم نه پسره دوست منظورت اگه خب:گفتم ایش دفعه یه سوال از منگ و گیج

 !نشدم دوست حاال تا منم جالب چه عه:گفت و زد لبخندی

 و نمیشناختمش وگرنه زدن مخ تو بود معروف میشناختمش همونجا از و میزد الس دیدم دانشگاه دخترای با چندبار خودم کردی غلط هه

 رو داشت که پوزخندی!زرشــــــــک..هه نشدم دوست حاال تا میگه من به وقت اون دوستشم باش تا بدن نشونم عکسشو میگفتم ایدب

 !زدم لبخندی و کردم جمع زور به و مینشست صورتم

 ...بیا نداری دوستی اگر ببینم میخواستم راستش تفاهمی چه:گفت و خندید

 !چیه حرفش بقیه میدونستم کامال که بزنه حرفشو ادامه نتونست ازینکه خندیدم دلم تو خبیثانه من و ناورد رو غذا که بود حرفش وسطای

 27پارت#
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 فکر داتم و جلوم غذای به زدم زل ذوق با!رفت مرده و کرد تشکری رادمان گذاشتن جلومون غذارو اینکه بعد و نیاوردم خودم روی به اما

 غلط من البته!خخخخخ میشم عاشقش کنه مهمونم اینجوری بخواد هرسری اگر کنما کمکشون نم میدادن پیشنهاد زودتر کاش میکردم

 نمیکنی شروع: شد بلند رادمان مزاحم صدای که میکردم تحلیل و میزدم حرف خودم با داشتم همینجور بشم بیشعوری چنین عاشق بکنم

 خانومی؟

  البته:گفتم و زدم لبخندی و برداشتم درگیری خود از دست

 بودم؟ کجا خب اوردن رو غذا که میگفتم داشتم:گفت رادمان که بود گذشته یکم شدم مشغول و گرفتم دست به چنگالمو و قاشق و

 نمیاد یادم اممممم:گفتم ملیحی لبخند با

 برداشتم وشابمون نشه مشخص خندم اینکه برا!خدا وای خخخ نباشه یادم درصد یه کن فکر بود پا به قهقهه دلم تو ملیحم لبخند برخالف

 کشیدم خفیفی جیغ نوشابه ریختن با کردم یخ واااااای روم شد چپه نوشابه که چیشد یهو نفهمیدم که بدم قورت باهاش خندمم و بخورم تا

 از نی معلوم میگن االن رفت کنابرومون بار باقالی و بیار خر حاال اوووف گلوش تو پرید غذا و شد هول رادمانم!شدم بلند جام از سریع و

 ج سریع بیشتر شدن ضایع از جلوگیری برا اومدن دهاتی کدوم

 

 با لعنتی میشه سفت سنگ مثه االن اه روش ریخت نوشابه حاال خریدمشا االن تراخدا ببین اوووف!!!! دستشویی طرف رفتم و شدم یم

 به داشتم بیرون اومدم و کردم اونجارخشک کاغذی دستمال با دستمو و شستم رو بود شده ای نوشابه که مانتوم پایین داغون اعصابی

 ...خانوم ببخشید:کرد صدام پشت از یکی که میرفتم میزمون طرف

 !بله؟:گفتم  حوصلگی بی با بود جوون پسر یه برگردوندم مو رو

 !!آشناشیم میشم خوشحال شمارمه این راستش..بگم میخواستم اااممم: گفت و جلوتر اومد قدم چند و زد لبخندی

 !ندارم حوصلتو که برو عمو برو هه: گفتم و کردم بهش سفیهه اندر عاقل نگاه یه!اورد باال و بود ویزیت کارت یه توش که دستشو بعدش و

 !!حاال بگیر اینو شوما میارم سرجاش حوصلتو خودم حوصله بی چه جووووون:گفت و زد چندشی لبخند

 گمشو بیاره سرحوصله منو بخواد دکه باش کی تو آشغال دهنتو بندب:گفتم عصبانیت با و سینش تو رفتم شدمو عصبی حرفش ازین

 !رفتم غره چشم و کردم بعدظ خفنم اخم یه و!یابــــــــو

 ....موشی موش هستی عصبانی جوجوی چه وااای:گفت خنده با کردم تعریف جوک انگار نبود خیالش عین هم پسره

 !...حوصله بی عصبانی خانوم نمیگذره بد ما با حاال بیا:گفت و زد چشمکی چ دستم کف گذاشت کارتو و گرفت دستمو بعدش

 صدای که صورتش تو خوابوندم محکم یی و صورتش تو کردم پرت کارتو و دراوردم دستش از دستمو و اوردم جوش دیگه کازش این با

 ولی حسابی و درست کاری کتک یه واسه کنهمی درد اینجام(گفتم و کردم سرم به ای اشاره)پسر اقا ببین:گفتم و زدم پوزخندی و!داد بدی

  نشی افتابی اینورا دیگه و کنی گم گورتو میزارم و میگذرم جونت از بشه بریده برام دیگه قتل یه نمیخوام که ازونجایی

 نگام بهت با و بود صورتش رو دستش میگفتم چیز بش داشتم که مدتی تمام!!عقب رفت قدم دو که سینش قفسه تو زدم محکم بعدش و

 جایی چون میزمون سمت میرفتم داشتم برگشتم و!عوضی زیاد زت گفتم و زدم پوزخندی! شد گرد چشماش قتل کلمه شنیدن با و میکرد

 زل گرد چشمای با و برگشتم قبلی جای به و شد کشیده پشت از دستم یهو که!نفهمید چیزی کسی نداشت جاها بقیه به دیدی که بودیم

 !اینور کشید منو که کسی دست به زدم

 28پارت#

 یهو بگه چیزی کرد باز دهنشو تا بود سرخ چشمام عصبانین از که شدم چشم تو چشم پسره همون با که بوده االغی کدوم ببینم برگشتم

 تغییر چرا وااا!!شد پریده رنگ صورتش سرخ رنگ و کنارش افتاد و شد شل دستاش کم کم و سرم پشت به زد زل ترس با و بست دهنشو

 خدا خود یا!خوردم یکه و شدم رو به رو رادمان خشم پر چهره با که میکنه سکته داره که دیگه چی ببینم که برگردوندم رومو یهو داد رهچه

 اونور برو کریس:اومدم خودم به بود دندوناش زیر از که صداش با....قیافش شده وحشتناک چقدر

 چــه بــه:شکست رو رستوران سکوت  دادش صدای که شدم دور قدم چند کنه هنفل رو همه داشت امکان لخظه هر که قیافش از ترس با

 نــــــــــــــــــاموس؟؟ بــی زدی دسـت بهش حقـــــی

 پسره اون بیچاره کردم سکته نبود من با خدا وای رفتم عقب دیگه قدم چند دادش صدای یا
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 پته تته با!!!فـــــاتحه بزنه اضافه زر میدونست بیچاره بود دشخو از تر هیکلی خیلی رادمان ترس از بود شده الل بیچاره پسر

 ببخشید شده اشتباه هیچـــی..هـی...هـ:گفت

 عوضی خوردی شکر تو شده اشتباه کردی غلط:زد داد دوباره رادمان

 این جای اینجا گهم زدی بهش دست خاردی..گ تو کثــــــــافط:زد داد صورتش تو و سرش پشت به،دیوار کوبوند و گرفت یقشو بعد

 خوریاس..گ

 فهم خر دیدمت برش دور باشه اخرت میفهمی؟بار میبینمت باشه اخر بار:گفت شدش چفت های دندون بین از و داد فشار بیشتر یقش

 شـــــــــــــــــد؟

 بود نزدیک تعجب از که اختماند اونطرف به نگاهی و برگردوندم رومو شد بلند اونور از گریه صدای که گفت بلند انقدر اخرو شد خرفهم

 باورم وااای....که دیدم نفرو دو بینشون از که میکردن نگاه داشتن کنجکاوی و تعجب با و بودن شده جمع رستوران کل بیرون بزنه چشام

 رادمان هعربد صدای با میکردن؟عجبا کنترل رو ما یعنی مرد یه و زن یه بودمشون دیده پلیس اداره تو که بودن همونایی از نمیشه

 مرتیکه؟ اللـــی:کردم نگاهشون

  بیرون ببرید رو دعوا رستورانه اینجا اقا چه یعنی:گفتن و سمتشون رفتن نفر چند دیدم یهو که

 ...افتاد اتفاق دقیقه یه تو شاید اتفاقا این کل بودن رستوران های مسئول اوه اوه

 اللی؟ اشغال تـــوام با:زد داد بازم که اینطرف اوردنش و کردن جدا پسره از رو رادمان

 و!بهتره نباشیم اینجا بریم بیا اصن دیگه بود مزاحمت یه میکنی اینجوری چرا چته رادمان: گفتم و رفتم رادمان طرف به و دراوند گیجی از

 بودم خورده قاشق ات سه فقط که غذایی به غصه با و میز گذاشتمورو تراول تا دو برداشتمو کیفمو و میزمون سمت کشیدم و گرفتم دستشو

 و کشید موهاش تو دستی ا بیرون کشید دستام بین از دستشو کالفه رادمان بیرون اومدیم رستوران از کشیدم و رادمان دست و کردم نگاه

 بابا ؟؟نه بکشه رو پسره نره وای بره میخواد کجا کردم نگاش بیخیالی با!میام االن تو برو گفت و زد ماشینو قفل و کشید بلندی پووف

 چی؟؟ پس که رستوران تو بره نمیزارن دیگه

 گفت و بهش کردم رو

 

 کن ولش میشه خراب شبمون بریم بیا بیخیال رادمان بری میخوای کجا:م

 نشده؟ خراب بنظرت میشه؟االن خراب شبمون:گفت و سمتم برگشت حرفم با رادمان

 !.....من جونه:گفتم ریختم چشمام تو که التماسی با بعد کن ولش بریم بیا عزیزم نه:گفتم بخوابه عصبانیتش اینکه برای

 !خوردی قسم جونتو چون فقط :گفت کشید اهی رادمان

 !!!شدم خسته که ماشین تو بریم بپر گل رادمان اقا به ایول: گفتم و خندیدم و کردم زده ذوق خودمو الکی من

 دارم عصاب خیلی چیه این اه دهنشا تو بکوبم اووف! گذاشت کالم بی مووزیک دوباره رادمان و نشستیم و رفت ماشین سمت به هم با

 باشه خوبی شب میخواستم:بود کالفه که اومد صداش که بودیم رفته رو راه از ذره یه!!نسناس میزاره کن خورد عصاب کالم بی من واسه

 !!کنم جبران میدم قول ببخشید ریخت بهم ریزیامو برنامه همه اشغال اون ولی داشتم برات پیشنهادم یه و برات

 ان نداره عیب:گفتم و گرفتم خودم به ای گرفته ماتم قیافه ولی گرفت خندم بود کالفه و ناراحت انقدر و بزنه حرفشو نتونست اینکه از

 !...نکن ناراحت خودتو بعد دفعه شاهلل

 بعدا و خونتون میزارمت بگردیم بازم خواییمب که نمونده برامون  ای حوصله عصاب دیگه  االنم بعد دفعه توعه با حق:گفت و کشید اهی

 !میزارم قرار باهات

 29پارت#

 که توسی مانتو.میکنم خشک موهامو.بیرون میام کوتاه دوش یه بعد و حموم میرم صورتم شستن بعد و دستشویی رفتم خمار چشمای با

 رو رنگم توسی اسپرت کفش و میپوشم مشکی نعهمق و میبندم باال میپوشم،موهامم مشکی جین بود،شلوار روش خوشگل خیلی جیب دوتا

 ساعت و برمیگردم نبستم ساعت میوفته یادم بیرون میرم سویچ برداشتن بعد و میزارم توش هارو کتاب و برداشتم رو پشتیم کوله میپوشم

 خورد و بیرون اومد کوچه از سرعت با ماشینی که راست سمت بپیچم میخواستم بودم راه توی.دانشگاه سمت میوفتم راه و میبندم شیکی
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 محترم،عینکتو اقای:میگم و پیشونیم رو میندازم گنده اخم ویه میشم پیاده و میکشم نفس چند میبندم حرص روی از رو چشمام.ماشین به

 میکنی؟ سیر فضا تو ندیدی؟یا رو بزرگی این به ماشین گذاشتی جا

 جلوی پیچیدی کاری؟شما طلب شما باشم کار طلب من اینکه بجای.شبا زدنت حرف جوجه،مواظب کوری خودت:میگه بدی اخم با پسره

 .من

 توهم:میگم و کلم پس میندازم صدامو خودش مثل پس.بفهمه نمیتونه اروم لحن با این نخیر بهش میزنم زل خشم از سرخ صورت با

 .یشهم شناخته مقصر کی ببینیم بیاد پلیس میزنیم مقصرم؟زنگ من میگی باش،باشه زدنت حرف مراقب

 .هه مقصره کی شد مشخص:میگم پوزخند با ماشینش سمت میره و هم توی میره اخماش

 من نمیزارن روز یه شانس این توی تف ای.تاخیر دقیقه پنج.دانشگاه سمت میرم نشستش خون به چشمای جلوی و میشم ماشین سوار

 ....!لعنتی!باشه سرجاش عصابم

 30پارت#

 .بفرمایید:میگه و میشه بلند استاد یجد صدای که میزنم در به ضربه چند

 .کوئین خانوم دانشگاه بیاید اومد یادتون عجب چه:میگه و میندازه باال ابروشو دیدنم با استاد میشم وارد و میکنم باز رو در

 .خرفت مرتیکه((کوئین خانوم))میزنه حرف بردش با انگار خرفت پیر هم تو میره اخمام

 .رسولی جناب بیام نمیتونستم داشتم مشکالت_

 پیری کن مسخره عمتو میکنه مسخره منو بز مرتیکه رفت هم در چهرش که رسولی جناب گفتم جوری

 .نگیرید کالسو وقت خانوم بشینید بفرمایید:رسولی

 .تری بزرگ شما نکردم سالم ببخشید:میگه گوشم زیر که میشینم مانی پیش میرم و میندازم بهش نگاهی نیم

 رفت سعید با و خندید ریز ماندانا که اومد سمتم به رادمان کالس بعد.درس به میدم گوش.میزنم محوی لبخند و زممیندا بهش نگاهی نیم

 .زدن مخشو زود هاعجب،چه میگرده سعید این با زیاد جدیدا

 کریسی؟:میام خودم به رادمان صدای با

 بله؟:گفتم و مگرفت زبونمو جلوی ولی کریسی نه خانوم کریسی داره دم کشمشم بگم خواستم

 کردی؟ دیر چرا:رادمان

 .عه بزمچه؟ننمی؟بابامی؟داداشمی؟عجبا توچه به اخه د

 .رسیدم دیر.کردم تصادف راه توی_

 که؟ نشده خوبی؟چیزیت االن وااای:میگه نگران

 مر و سر تو جلوی میشد چیزیم اگه.عه بچه نکن:میگم و میزنم پس دستشو حوصلگی بی با که میچرخونه سرمو و سر هی حرفاش این با

 میستادم؟ وا گنده

 .میگی راست نه:گفت و کرد فکر یکم

 ...بوفه سمت میوفتم راه و میدم تکون تاسف با سرمو!اوووف 

 31پارت#

 واس.گشنمه خیلی نخوردم صبحانه چون خوردن میکنم شروع و میشینم و میزی سمت میرم قهوه و کیک گرفتن بعد و میشم بوفه وارد

 رو رادمان که و کردم بلند سرمو.کنم کوفت چیزی من گذاشتن اینا اگه بابا ای.سرم روی میوفته کسی سایه که خوردن میکنم شروع خودم

 سمت میکشه کیکمو.بهش میزنم زل خونسرد و میکنم باز رو اخمام سریع ولی میره هم توی اخمام میشینه جلوم تعارف بدون.دیدم

 که امشب؟دیشب بیرون بریم چیه نظرت:میگه که میکنم اخم جدی جدی دفعه این هک میخوره قاچ یه من دهنی چنگال از و خودش

 !شد خراب

 چشمای به دقیقه چند بعد.کنم قبول میخوام کنین فکر مدیونین.نمیرم من نیست میدم،حاال نشون کردن فک مشغول خودمو یکم

 .باش خونمون جلو۸ساعت میگم و میزنم زل منتظرش
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 .فعال پس.اااااتفداا:میگه و میشه شل نیشش

 عوضی، باز دختر دیوث پسره میره که میدم تکون سرمو

 

 عرعر که بزنمش اینقدر برم میگه شیطونه.سفید چش پسره.عه عه عه.بزغاله کن خر خوشگلتو عمه برو کنه خرم میتونه کرده فکر

 اییییش.کنه

 32پارت#

 بار اولین برای.میکنم مالیمی ارایش و صورتم توی میریزم موهامو.یدسف شال و سفید جین شلوار همراه میپوشم کوتاهی ابی مانتو بیخیال

 توسی جیب شش شلوار و مشکی کوتاه مانتو با لباسامو سریع.ذهنم توی میاد خبیثی فکر وکه میبندم ساعتمو.میپوشم ابی بلند پاشنه کفش

 لب برق فقط و میکنم پاک رو ارایشم.زممیندا موهام روی مشکی شال و میبندم محکم موهامم میکنم عوض مشکی اسپرت کفش و

 لبخند پرسی احوال و سالم بعد میشم خارج خونه از میزنن رو در زنگ.پایین میرم.گوشیم همراه میذارم جیبم توی پول مقداری و میزنم

 کنم؟ رانندگی میزاری:میگم و میزنم کشی رادمان

 .تر باریک مو از من گردن:میگه و سمتم میگیره رو سویچ و میخنده

 خوردی کجا از نفهمی بکنم ازت خری یه.کنه خامم میتونه زبونی چرب با کرده فک خر پسره.میرم ماشین سمت به و میخندم الکی

 .بدبخت

 معذرت من دوستان)میده؟ گوش کالم بی موزیک به خری کدوم اخه.میارم در رو ضبط به وصل فلش سریع میشینم که ماشین توی

 (.دهش ادب بی یکم کریسی میخوام

 بخشی رضایت لبخند.هوا میبره رو ماشین اهنگ بلند صدای که میکنم روشن رو ضبط و میکنم وصل بهش خودمو اهنگ فلش سریع

 لبخند میکنم پارک وقتی.مصنوعی دریاچه سمت میرم سرعت با و میزارم گاز روی پامو.میشم خیره رادمان خندون چشمای به و میزنم

 سکوت و بیرون اورده منو.نمیگه هیچی.میزنیم قدم دریاچه کنار هم شونه به شونه دوتایی و یممیش پیاده.میبینم بخششو رضایت

 فحش این به من روزا این عجب دیدم کردم فکر یکم.مشنگ پسره شم راحت دستش از که بکش رادمانو نه نه...بکش منو کرده؟خداااا

 .درام فکر از میشه باعث صداش.میدم

 بشینیم؟:رادمان

 امشب میخوام.نشد دیدی خودت که بگم بهت چیزی یه میخواستم دیشب:میگه ثانیه چند بعد.میشینیم سکویی روی و میدم تکون سرمو

 .بگم چیزی یه بهت

 کریسی بگو چرت کم.میکنه غش االن.کردی کپ سنگ بگو خو بهش زدم زل

 33پارت#

 چیه؟ من مورد در نظرت:گفت یهو و کرد نگاهم یکم

 پرسیدی؟ براچی حاال خب...هستی مودبی و خوب پسر ندارم خواستی نظر نمیدونم خب...خب:مگفت هول یهویش سوال از

 بزنم بت میخواستم که حرفیه همون به مربوط خب:گفت و زدی لبخندی

 وندژک لبخند من واسه االن بعد رفتیم که برو د میکردی قرض دیگم تا سه داری پا دوتا که میگفتم واقعیمو نظر اگه اوشکول پسره هه

 ! دم و شاخ بی غول میزنه

 االن؟ بگم چی خوب هعععی

 حاال؟ هست چی شدم کنجکاو بگو بگی میخواستی چی خوب اووم:گفتم و زدم ای دلبرانه لبخند

 چیه نظرت میاد خوشمون ازهم جوراییم یه و ندارم منم نداری دوستی که تو:گفت و گذاشت نمایش به دندوناشو و کرد تجدید لبخندشو

 شیم؟ شناا بیشتر
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 تمام? بک گنده اخه میاد خوشم تو از من گفته کی مارموز ای گفت باالخره خوب خوب! بگیره جواب تا زد زل لبخند و استرس با بعدش و

 ای رابطه و بشیم اشنا هوم؟میتونیم کریسی چیه نظرت:شنیدم صداشو اینکه تا نبره پی درونم به قیافم از تا پایین بودم انداخته و سرم مدت

 عزیزم؟...کنیم شروع رو

 !حقشه ولی بدجنسم چقدر هاهاهاها!!میدمت میدم؟دق جوابتو زود انقدر فکردی رو اقا هه

 !!زدم زل چشماش تو و باال اوردم سرمو اروم و گرفتم نفسی

 بدم؟ جوابتو االن بود منتظره غیر خب:گفتم و زدم ژکوندی لبخند و

 خوبه؟ دیقه پنج چقدر داری؟مثال کردن فکر به نیاز نمیدونم خب:گفت پاچه دست

 خودم بابا نشده؟نه دوست باکسی حاال تا واقعا نکنه خدایا وااای!!!کنم کنترل رو خودم نتونستم و خنده از ترکیدم زد که حرفو این

 خدا دیقه؟وای پنج پنج؟فقط داره کم این چقدر واای!!دیدم

 چرا بپرسم میتونم: گفت بود متعجب که صدایی و تعجب با و نیاورد اقتط سر اخر و میکرد نگاه خندیدنم به تعجب با مدت تمام تو

 بود؟ دار خنده حرفم میخندی؟کدوم

 جوابتو االن خندوندیم اینکه بخاطر اما بیخیال هیچی..هیچی:گفتم و کردم صاف گلومو و دادم پایان ایم افسانه خنده به خنده تک یه با

 !!میدم

 !بهش دادی تیتاب گاران نگوووو که کرد ذوقی یه بیچاره

 چیه؟ جوابت حاال خب!خوب چه ایول:گفت ذوق با

 .بخوره توهم کوچیکه روده بیاد میخواد بزرگه روده که بخوریم غذا بریم پاشو اول:گفتم و کردم فکری

 اییییش یابو پسره خندید ریز ریز و گرفت خندش

 34پارت#

 فلشمو هم بازم و!نظرم مورد مقصد سمت به دادم گاز منم!!! بغلم نشست تعجب با بازهم رادمان و فرمون پشت نشستم شوق و ذوق با

 شهر پایین طرفای میری کهوهی میری؟تو کجا کریسی:درومد رادمان صدای که بودیم رفته ذره یه!کردم زیاد صداشو و ضبط به زدم

 کنی؟ خفتم میخوای

 و بدم دوستیمونو شیرینی میبرمت دارم قضایا به میکنی نگاه منفی چقدر چیه خفت بابا نه:گفتم خنده با و گرفت خندم زدنش حرف لحن از

 !توووپ جای یه ببرمش رفیقمو

 !خخخخخ!توووپ جااای یه عمم جون اره

 با! دختر نیستی داشتنی دوست انقدرم دیگه بابا دستم؟ها؟نه رو بیوفته نمیره!میوفته پس مردم پسر االن گفتم نگوووو که کرد ذوقی یه

 دوستی شیرینی میخوای و کردی قبول االن من؟ینی جون:گفت و سمتم چرخید کامل باز نیش

 

 بدی؟ مونو

 هست؟ نیست من کردن تایید و تو تکرار به نیازی گفتم همینارو منم: گفتم و انداختم بهش چشم بغل از سفیه اندر عاقل نگاه یه

 گفت باشه تفاوت بی میکنه سعی بود ضایع که تفاوت بی یصدا با و کرد ای سرفه تک و نشست درست و کرد جمع نیششتو حرفم این با

 ...فقط نه خب:

 ؟ادامش؟.....فقط نه خب:گفتم کنم اذیتش بیشتر اینکه برا منم بگه چی نمیدونه اورده کم بود مشخص کامال نداد ادامه حرفشو دیگه

 میبریمون؟ کجا حاال...نده گیر بیخیال:گفت پاچه دست و هول

 !واال عـرعـر منم کردااا عوض رو بحث ضایع چه هه

 !شازده میبینی میرسیم االن کن صبر:گفتم و ندادم ادامه دیگه

 که اونجا رستورانای بریم کجا قراره تر پایین میری داری همینجوری کریــــــــسی؟؟تو:شد بلند متعجبش صدای که بود گذشته یکم

 !نیست خوب
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 کلک؟ داری مونه خونه پایینا دیگس؟اون چیز بدی؟شیرینیت نمیخوای غذا هنکن: گفت شیطنت با و زد بشکنی و کرد فکر کم یه

 !زد چشمکی بندش پشت و

 شد اینم االغ اخه!مکان میبرمش دارم من میگه انتر پسره!ماشین ستون از یکی بخوره من از یکی که دهنش تو بزنم میخاستم

 ...استغفراهلل بده پیشنهاد این بودم منتظر من شیرینی؟انگار

 لبخندی و نیاوردم زبون به کدومو هیچ زدم دلم تو که حرفایی همه با

 !بدم بت غذا میبرمت نیست توعه فکر تو که چیزی اون نخیر باش داشته صبر!پسر تو هولی چقدر:گفتم و زدم

 گفتم خنده محض نداشتم منظوری:گفت و کرد جور و جمع خودشو کردم اخم دید که هم رادمان!شدم ناراحت مثال که کردم اخم بعدشم

 !حاال کن باز اخماتو

 ! بودم جدی هنوز ولی کردم باز اخمامو و نگفتم چیزی دیگه منم

 !نظرم مورد مکان به زدم زل بناگوش تا شده باز نیش با!یوهووو رسیدیم باالخره

 تعجب جوری یه و زد زل یکردمم نگاه که جایی به و گرفت نگاهمو رد دید رو جایی به زدنم زل و بازم نیش و ماشین توقف که رادمان

 !میکنه سکته ناحیه سه از االن گفتم که کرد

 !اینجا واسه زده لک دلم که پایین بپر گفتم و بستم رو دهنش و چونش زیر بردم دستمو خنده با که میکرد نماه داشت باز دهن با

 باهم اینارو همه جلب چه اوه)کالفگی و تعجب و هم تو اخمای با رادمان میرفتیم داشتم که مسیری در و شدیم پیاده ماشین از هم با

 از بده؟تعریفت شیرینی بهش میچکه روش سر از روغن که جایی شهر ته ته فالفلی رو کسی میاره کی کریســــی؟اینجا؟اخه:گفت(داشت

 تو؟ چیه دادن شیرینی

 35پارت#

 داره؟خیلیم عیبی چه مگه،فالفلی اره خب :بهش کردم رو ملیح دبخن یه با!سقطم،میکنه یهو بخندم نمیتونمم!!!!گرفته خندم چقدر خدا اخ

     !منکه،عاشقشم خوبه

 ....اخه:گفت و کرد نگام حرص با 

 پخش خنده از بعد و کردم نگاهش مات لحظه چند!شد بلند دادشم صدای که صدالبته و!شد محو رادمان ثانیه یه تو دیدم گروووومب یهو

 هوا رو منطقه کال،اون میگرفن خندم بیشتر هم اطرافمون مردم خندیدنای و نمیومد باال نفسم بودم دهش سرخ!!بخند کی نخند حاال!شدم

 چه !بووود دیدنی افتادن لحظه تو من،قیافش خدای وای!نگاه،کردم بیرون میکشید جوب تو از پاشو داشت که رادمان به خنده با...بود

 داشتم ترس با!میکنه پلم و شل میزنه االن!!!شده گلی چقدر خدا یا شده خیس چه شلوارش پاچه اوه اوه واااای میخوره داره حرصیم

 متر صد کشید که دادی با....جلو میاد داره اهلل منو؟؟بسم شکلیه؟؟؟نکشه این چرا این خدا خود یا کرد بلند سرشو یهو که میکردم نگاش

 خوردنم؟ زمین چی؟هاااان؟به میخندی؟؟؟؟به:شدم جمع خودم تو موش مثه و هوا پریدم

 کیه؟ خر این نمیزنه داد سرم مایکلم من کردم اخم

 به زمین نخوری کنی باز کورتو چشم زمین،میخواستی خوردی دار خنده چون میخندم.نزن داد من سر:زدم داد و کلم پس انداختم صدامو

 میزنی؟ داد من سر هستی کی تو چه؟اصال من

 هرکاری و که ام بهزادی رادمان کیم؟من من:گفت که هم چشمای توی بودیم زده زل عصبانیت با و بود سرخ سرخ دوتامون صورت

 ....من.میکنم میخوام

 .نیستی منم نیم تو نکن من من اینقدر_

 .پسرم بسه:گفت و رادمان سمت رفت مردی پیر که بده جوابمو اومد

 .شه تمام بفرستید صلوات.کن بس دخترم:گفت من به رو

 که خوردن کردم شروع و میز پشت نشستم.خریدم فالفل دوتا خودم واسه و فالفلی تو رفتم و برگشتم و دمش خیره رادمان به حرص با

 به بزرگ گاز یه و گرفتم ازش چشم غیظ با.نمیگم بهش هیچی و ابروشم و چشم عاشق کرده فک الشی پسره نشست روم به رو و اومد

 .شدم خارج فکر از نحثش صدای با��خوشمزس چه زد فالفلم



 

 

@roman_format 
 

کمالی به قلم:نفس                                                            اما شیطون                رور مغ  

 .شدم عصبی لحظه اون خوب ولی بزنم حرف طوری اون باهات نمیخواستم میخوام معذرت من...من...من...من:رادمان

 گاز رو فالفلم بازم و گرفتم روش از نگاهم.باطل خیال زهی ولی.بگی تو هرچی عشقم چشم میگم خرا مثل میکنه فک ندادم،االن جوابشو

 .زدم

 ...خانومی دیگه یدببخش خوب:گفت نمیزنم حرف دید وقتی

 36پارت#

 نه داد،منم من به رو نوشابه یه و اومد میز سمت به نوشابه دوتا همراه گرفت خودش واسه فالفل دوتا رفت شد بلند نمیدم جواب دید وقتی

 تمومش دیگه ببخشید کریسی،گفتم دیگه بسه:گفت بود شده کالفه که رادمان.کشیدم سر همشو کردم باز رو نوشابه برداشتم نه گذاشتم

 .کن

 سر زدن داد حق تو ببین:گفتم دراری حرص و شمرده لحن با

 

            ....بزنی داد سرم نبینم دیگه بار نداری منو

 !دادم تکون جلوش دستمو اشاره انگشت تهدید با بعد  

 .بریم تا پاشو خوردی غذاتو باشه:گفت و کرد نگاهم یکم

 جیگر بخورمت:میگه کسی که.بیاد تا پایین میندازم سرمو و میزنم تکیه ماشین به و همه توی اخمام بیرون میرم و میشم بلند و میکنم اخم

 کرده؟ ولت صاحبت

 .سمتش میرم و میکنم داغ بعدیش حرف با که دهنش توی بزنم نرم میبندم رو چشمام

 .میگذره خوش بهمون میکنم،شب رفتار باهات خوب بیا نکن ناز اووو:پسر

 محکم لگد یه میچرخم وتا هوا میپرم و ماشین در به میزنم پامو یه سریع و میکوبم دهنش توی محکمی مشت بزنه ای گهدی حرف بیاد تا

 .حساس نقطه زدم دقیق.میره هوش از که گردنش توی مبزنم

 .الشی کن رفتار خوب مادرت با برو:میگم و میکنم شکمش نثار لگدی حرص با

 دعوا اینقدر بریم بیا:میگه و میکشه دستمو و من سمت میاد میده تکون تاسف با سرشو و میشه بمتعج میبینه رو صحنه این تا رادمان

 .عه نکن

 نفسی به اعتماد کجا؟چه تو و کجا من اخه بگو بیشعور پسره ا ا کیه؟ا کرده فک اورده سر پرو پسره:میگم و ماشین توی میشینم حرص با

 .بودیم خیابون وسط حیف.داشت هم

 میکردی؟ چیکار نبودیم خیابون وسط کردی ناکارش زدی و بودیم خیابون وسط خوبه:گفت و کرد ای ندهخ تک رادمان

 .میخنده تر بلند که میرم بهش ای غره چشم

 .گرفتی یاد کجا از رو حرکت اون جدی کریسی حاال:رادمان

 ادیممید انجام حرکات ازین کریستین با بودم بچه وقتی:میگم دروغ به و میکنم نگاهش یکم

 37پارت#

 سیر دل یه بزنم و بشم نقشه هرچی بیخیال میخواستم و میداد حرصم وقتا بعضی.بیرون رفتیم رادمان با باری چند و میگذره هفته دو

 پسر دوست بود شده پلیس مخفی های سرگرد از یکی فرهی سرگرد.میشدم بیخیال و داشت گناه خوب ولی بزنم کتکش

 سرگرد میخواستن گزارش ازم هم هروقت.بود خوشتیپی و خوب خیلی پسر سرگرد چون داشتن حرفی هم کریستینا،کریستینا

 .کریستینا به زدن سر دلیل به میومدخونمون

 ((رادمان))

 نکردم خواهی معذرت پدرم از تاحاال رادمان دارم،من دوسش میگذره،حیف کرد روی پیاده مخم روی کلی کریسی ک شب ازون هفته دو

 ببرمش همینطوری رو کریسی و کنم خطر نباید پدرم شغل بخاطر.نمیکنه کارهایی چه ک عشق کردم خواهی معذرت سیکری از االن ولی

 به و بود جدی خیلی بود کریسی خواهر کریستینا پسر دوست جدیدا فرهی شادمهر اسم به پسری.داشتم نظر زیر خانوادشو.گروهمون توی
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 بخوایم ک بودیم ندیده پسره از مشکوکی چیز خب ولی.بود خشک خیلی پسره ولی بود یلوس و شوخ دختر نمیخورد،کریستینا کریستینا

 !.کنم صحبت کریسی درمورد باهاش میخوام میرم پدرم اتاق سمت به دارم االنم.بشیم مشکوک

 .کنم صحبت باهات باید بابا:میگم که و میشینه کنارم میاد که مبل روی میشینم بشین بیا گل پسر به به:میگه که میشم پدرم اتاق وارد

 .پسرم بگو:بابا

 .کوئین کریسی.بودم گفته بهتون دختر یه درمورد قبال_

 خوب؟:میکه و میزنه زل بهم متفکر

 .بگم بهتون گفتم کنم ازدواج باهاش میخوام جدیه درموردش تصمیمم راستش_

 خطرناکه ما شغل ک کردی؟میدونی تحقیق درموردش:بابا

 .کردم تحقیق خودش و خانوادش کل رموردد:میگم و میدم تکون سرمو

 .کن خاستگاری ازش بعد بگیر مهمونی یه ندارم حرفی من خوب:بابا

 38پارت#

 کجاست؟ دایانا راستی بابا مرسی:میگم بابا به لب به لبخند

 .ارایشگاه رفتن شهال باشه؟با کجا میخوای:کرد حلقه شونم دور دستشو و خندید بابا

 مهمونی کارای و بگم کریسی به برم من:میگم و میشم بلند.ندیدم ازش بدی که من بود خوبی زن.بود بابام زن دایانا میدم تکون سرمو

 ...رو

 .کریسی پیش برو رادمان میکنم ردیف رو مهمونی کارای من:بابا

 دکمه مشکی پیرهن راههم میپوشم کرم جین شلوار یه بدنم کردن خشک و دوش یه بعد.اتاقم میرم و میشم خارج اتاق از لب به لبخند

 با و میشم ماشین سوار میشم خارج خونه از سویچ برداشت بعد میدم حالت موهامو.میپوشم کرمی کت و میزارم باز معمول طبق هاشو

 .کریسی خونه سمت میرم سرعت

 ((کریسی))

 زدن بعد و کردم مالیمی ارایش پوشیدم سفید شال و شلوار و قرمز مانتو دوش بعد.بیرون بریم دنبالم میاد۰ساعت ک داد اس بهم رادمان

 در جلوی و میشم خارج خونه از پایین میرم و میذارم جیبم توی پول مقداری و گوشی و میپوشم قرمزی اسپرت کفش ام عالقه مورد عطر

 صدام که بهش نمیدم محل و هم توی میره اخمام میشم چشم تو چشم سامیار با میگردم بر و میبندم که رو در.میشم رادمان منتظر

 .نفرت از میشه پر برعکس نمیلرزه،اتفاقا.چی؟میلرزه؟نه االن ولی میلرزید گفتنش کریس جور این با قلبم ک وقتایی قبل،مثل مثل.میزنه

 کردم اشتباه میکنم،کریسی بگی تو هرکاری بگی تو کردم،هرچی غلط بخدا کریسی:میگه پشیمون چشمای با که میزنم زل بهش نفرت با

 .بده بهم دیگه فرصت یه میکنم خواهش دارم دوست تورو من

 من کردی اشتباه جونم کریستینام؟نه من کردی کردی؟فکر فکر چی خودت پیش عه؟عاشقمی؟سامیار:میگم و لبم روی میاد پوزخندی

 هیچی نداره هیچی لیاقت تو مثل ادمی تری کم سگم از واسم دیگه تو میدونی سنگه تیکه یه که ادمی مغرورم،همون کریسی همون

 .نیستی بقیه فکر به خودتی فکر به فقط میفهمی؟تو

 میکنه اخم

 

 وقت،تو هیچ نشکستیش وقت هیچ ک غروری غرورت بخاطر میکنی فدا رو چی؟هرچیزی تو ولی خودمم فکر به همش قبول من:میگه و

 .میخوام خودم برای تورو و خودخواهم منم.میخوای خودت برای چیزو همه خودخواهی

 خبره؟ چه اینجا:میاد رادمان خشن صدای

 .اومدی خوش عزیزم سالم:میگم و میبوسم گونشو بعد میکنم بغلش اول و میرم سمتش به میزنم بهش لبخند و برمیگردم
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 سامیار به رو و میزنم لبخند میشه حلقه کمرم دور رادمان دست که سامیار سمت برمیگرم شم دور ازش نمیزاره ولی بیرون میام بغلش از

 برو.ندارم احتیاجی تو مثل الشی ادم داشتن دوست به دارم دوسش و داره دوسم که دارم رو یکی االن سامیار؟من چیه میدونی:یگمم

 .نمیخوام تورو من.بودی که قبرستونی همون

 راه و شیممی سوار.ماشین سمت میریم باهم و میکشم رو رادمان دست و برمیگردم.درک به نیست مهم ولی میشینه اشک چشمای توی

 .میوفته

 پسره؟ بود کی:رادمان

 .سابقم عشق:میگم کلمه یه و میکشم عمیقی نفس.بگم بهتره سابق بود؟عشقم؟عشق کی سامیار.میکنم سکوت یکم

 مثل سرده االن مطمئنم ک چشمایی.چشمام توی میزنه زل و خودش سمت میکشه بازومو ثانیه چند بعد ترمز روی میزنه محکم

 منم کرد ازدواج خواهرم با بهم کرد خیانت:میگم که بزنه حرفی میخواد و میشه متعجب.باهاشم ک وقتایی ثلم نیست گرم.همیشه

 .منی مال تو دارم دوست میگه اومده االنم.میکنه خیانت سامیار میخواد طالق گفت و اومد کریستینا پیش هفته چند کردم فراموشش

 .بیرون میزنه گردنش رگ

 .......رادما_

 میشه جدا ثانیه چند بعد میبوسه خشونت و احساس با و محکم و میزاره لبام روی لباشو.میشه گرد حد اخرین تا چشمام میکنه که کاری با

 .خواسته تورو که میشونم عذاش به ننشو.نمیدمت کسی به و منی مال تو:میگه میزنه نفس نفس که درحالی و

 .محاالته نگفتم؟جزو بهش نگفتم؟واقعا؟من؟کریسی؟هیچی بهش چیهی و بوسید منو.نمیدم جوابشو و کارشم شوک توی هنوز

 39پارت#

 کلی بعد.هستیم شیکی مجلسی لباس دنبال.خانواده همراه دعوتم منم و بگیره جشن میخواد میگه میشیم وارد باهم پاساژ رسیدیم وقتی

 رادمان و من چشم ولی مشکی و بود رنگ تک یمکرد انتخاب بود گل دامنش روی که مشکی بلند پیرهن یه رادمان سلیقه به جو و جست

 رادمان بیرون میایم وقتی میاد خوشش خیلی که میدم نشون رادمان به لبخند با.بود قشنگ تنم توی خیلی کردم پرو وقتی بود گرفته اونو

 مشکی پیرهن و مشکی شلوار و کت هم رادمان برای.مشکی کیف و مشکی کفش همراه برمیدارم همونو ما و ندارن دیگشو رنگ میگه

 .رفت خودش و خونه رسوند منو شام بعد شب.خریدیم

 (بعد هفته یک)

 به و شد تموم کاراش وقتی.میکرد چیکار نمیدونم بودم ارایشگر این دست زیر صبح از.کریستینا همراه ارایشگاه رفتم صبح.جشنه روز امروز

 چشمام بود شده باعث چشمام ارایش.خوابیده کلفتی چشم خط و مصنوعی مژه و اکلیلی و مشکی سایه زیر ابیم چشمای.میشم خیره خودم

 کریستینا با و کردم حساب رو پول.بود کرده فر یکم فقط و بود گذاشته ازاد دورم موهامو.سرخ سرخ لب رژ و اجری گونه رژ.باشه خطرناک

 خونه رسیدیم وقتی.بود شده خوشگل جیگری بل رژ و ای گربه چشم خط بودن زده بنفش سایه پلکاش پشت هم کریستینا.خونه رفتیم

 باز رو در یهو و کریستینا اتاق سمت میرم نیستن خوب کدوم هیچ میبینم که میگردم مانتو دنبال و میپوشم رو لباسم خودم اتاق رفتم

 لب دو از میشم خیره بهشون متعجب.در به میزنه زل شده گرد چشمای با کریستینا و میشه جدا کریستینا از سریع شادمهر که میکنم

 بود؟ خوشگل خیلی داشتی مشکی مانتو یه:میگم و نمیارم خودم روی به میکردن چیکار معلومه هردوتاشون

 خوب؟میخوایش؟:کریستینا

 قرار پایین میرم و برمیدارم رو سویچ  سرم روی میندازم رو شالم و میپوشم رو مانتو و اتاقم میرم منم میدش بهم سریع میدم تکون سرمو

 خونشون میرسم وقتی میرم خونشون سمت به میشم ماشین سوار و میکنم خداحافظی کریستین و بابا از.رادمان خونه برم زود من بود

 رو مانتو و شال میاد سمتم به خدمتکاری که میشم وارد و میشم بیخیال.پارکه ماشین چندتا میکنم پارک ماشینو.نداره قصر از کمی دست

 میشه گرد چشماش من دیدن با.رفت و گذاشت پیش سال ده که میشم رو به رو کسی با که میشم پذیرایی وارد نمیدم بهش که میخواد

 .باالس رادمان:میگه و میزنه چشمکی خنده با شایان که میکنم پرسی احوال سالم همه با اون به توجه بی
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 کمر داره لخت تنه باال با میبینم میشم رادمان اتاق وارد.مدنیو خوشم سالن دخترای نگاه از چرا نمیدونم باال میرم و میدم تکون سرمو

 شدی خوشگل چه:میگه و میبوسه گونمو میاد سمتم به و میاد در ماتی از و میزنم بهش جذابی لبخند.میشه مات دیدنم با.میبنده بندشو

 .عروسکم

 .عزیزم مرسی:میگم و مبخندم ناز با مارمولک ای

 شدن حلقه غلیظن؟با ارایش عاشق اینقدر چرا ایرانیا نمیدونم من.نخورده بهم ارایشم ببینم میرم ایینه سمت هب و میارم در رو شالم و مانتو

 .شدی خوشگل خیلی:میگه لبخند با که میکنم نگاهش ایینه توی از کمرم دور رادمان دست

 میچرخونم سرمو که میاره باال سرشو.زمهال نقشه برای...ولی هم توی میره اخمام میکشه عمیقی نفس و میکنه فرو گردنم توی سرشو

 ضربه چند که پایین میاد سرش سمتش

 

 !میکنم لهش و میشم کوفتی نقشه و ویت

 خوب ولی بود جدی حرفت شاید بود شوخ لحنت خوب که اینکه منظورم خوب:گفتم بود شبیه لبخند جز هرچیزی به که مصنوعی لبخند با

 !!خوووب حساسم من

 سرخ حاال خوردش برسه یه کرد نگاش نمیشد عسلم من یه با االن تا داره کم انسان؟؟؟ این نداره روانی تعادل!!خنده زیر زد رادمان یهو

 !خنده از شده

 کردی؟؟؟ استفاده خوب کلمه از چقدر کردی دقت:گفت خندش وسط رادمان

 که من برعکس درست هععی خنده خوش ربود؟چقد چیزی چنین خندیدنش همین؟دلیل !!داد پایان خندش به لبخندی با بندش پشت و

 بودم شهامت با من تازه میشدی الل قطعا میدیدی حالت اون تو و خودت مثه یکی و بودی توهم !شده تنگ دل ته از خنده یه برا دلم

 ...زدم حرف

 ای؟ بامزه خیلی بگی خواستی داشت؟االن خنده کجاش:گفتم و زدم زل بهش سرد نگاهی و تفاوتی بی با

 بیخــــود!کرد بغلم محکم شد تبدیل کم لبخندی به خندش رفته رفته که تاپش و تیپ به میزنم یهو ندارم عصاب انگارفهمید ملحن از

 !جنبه بی تعادل بی مردک کرده

 ...میخوره بهم داره حالم لعنتی ااااه بسه دیگه خوب

 !وحشی بود گرفته منو محکم انقدر بکشم نفس نمیتونستم تو اون !کشیدم عمیق نفس یه کرد که ولم

 دوست میکنه اذیتم قافلگیری ندارم دوست سورپرازیو من ولی جالب چه سورپرایز !!دارم برات سورپرایز یه گفت رادمان که نشستیم یکم

 !برنمیاد من دست از کاریم و شده برعکس االن اینکه مثه ولی!بیوفته اتفاقی خودم اطالع با دارم
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 !میریخت بهم عصابم چون چیه بفهمم کردم سعی

 رادمان؟:گفتم و کردم پوفی

 خانومی؟ جونم:گفت و سمتم برگشت

 چیه؟بگو سورپرایزت این رادمان:باشه مالیم لحنم و نکنم اخم کردم سعی

 !!ببینی خودت باید نمیگم نچ زرنگی؟نچ او او:گفت و کرد ای خنده

 !لبریزشه صبرم خدانکنه میره رژه اعصابم رو داره اوووف

 !نمیدم نشون جالبی العمل عکس سورپرایزها به من رادمان:گفتم و کشیدم عمیقی سنف

 هم و پسر یه جلوی اونم غرورش و هست کریسی باالخره بکنم عمرا که بیشتر اصرار کنم خالصش تونستم که بود تیری اخرین دیگه این

 !شدم جوابش منتظر کشیدم عمیقی نفس!میکنه شک اینکه

 !!عجولی چقدر باش صبرداشته خوب دیگه نشد:گفت و"هه"زد هدلبران مثال لبخندی

 .راحتی هرطور میمونم منتظر باشه:گفتم سرد و توهم اخماموکشیدم!نیومد خوشم برد بکار که عجولی کلمه از
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 !!دادم بیرون محکم نفسمو اخرم حرف وبا

 حاضری اومممم باالخره شد اماده سورپرایز به به:تگف بودم منتفر ازش من که باز خیلی لبخندی با رادمان که بود گذشته چندلحظه

 کریسی؟

 نباشه مرادم وفق بر بود ممکن داشتم ترس خودم العمل عکس از بود نهفته خشمی و نبود خونسرد درونم که درحالتی کردم نگاش خونسرد

 !شه خراب چی همه که کنم کاری و بگیرم خودمو جلوی نتونم و سورپرایزش

 !حاضرم:گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 !شد پخش مالیمی موزیک و شد خاموش چراغا و زد کسی به ای اشاره حرفم این با

 میکردم نگاه اومده بوجود فضای به داشتم!میکردن حرکت رقص پیست رو نورها رقص و بود گرفته رو فضا کمی نوره بود زیبایی فضای

 !گرفت دستمو رادمان کردم حس که

 مهمونی این شه تموم زودتر هرچه خداکنه ندارم رو جو این و موجود این تحمل دیگه من خدای وایچیکارمیکنه؟ داره این!کشید و

 !زن بهم حال مسخره

 تحملش میشد ولی مسخره رقصای ازین نمیومد خوشم بااینکه!برقصیم باهم قراره فهمیدم که زد بهم چشمی و گرفت رقص حالت رادمان

 روزمین دیگه که خوشحالم و میکنم قبول اعدامم حتی که مهرانه کشتن کردنام تحمل دلیل چون کرد تحمل میشه رو هرچیزی!کرد

 وقتی!کوئین کریسی!بودم خودم ها سال از بعد خوشایند اتفاق این مسبب چون میکنم تحمل پس!نمیکنه الوده هوارو نفساش با و نیست

 بدی حس!نبود درکار ای دیگه زوج هیچ و میرقصیدیم ما فقط که بود اینجا قضیه جالبی و بود گذشته رقصمون از نیمی که اومدم خود به

 .میمونم منتظر!نکرده اشتباه هیچوقت که میگه ششمم حس اینو و حتما داره دلیلی اینکار ولی چرا نمیدونستم شد منتقل بهم

 بزارم نمایش به بازا هوس رایب رو اندامم بخوام و رودستش بشم خم اینکه جای به و زدم رو اخر چرخ منم و بود اهنگ پایان دیگه

 "بهتر"!نگفت چیزی ولی کرد تعجب هم رادمان که ایستادم

 !زدم مسخره سورپرایز این به پوزخندی دلم تو و بشیم خارج پیست از که بودم منتظر

 !پریدباال ابروهام و شد پدیدار اثارش صورتمم تو ایندفعه و کردم تعجب کارش ازین زد زانو جلوم رادمان دفعه یه که

 !بود عالی:گفت اروم و زد روش کوچیکی بوسه و گرفت دستش تو رو دستم رادمان

 شدم مطمعن مخملی جعبه دراوردن با که ازدواج پیشنهاد بود درست حدسم!کرد باز درشو و!دراورد ای جعبه و جیبش تو کرد دستشو بعد و

 !بیرون میرم اشغال این زندگی از و میرسم هدفم به زدوتر من طوری این نشد بدم ولی!فهمیدم رو بدم حس ودلیل

 .رسید گوشم به صداش.بود جعبه داخل بود وسط خوشگلی قلب که توری خوشگل خیلی حلقه یه که کرد باز رو مخمل جعبه در

 میکنی؟ ازدواج من با کریسی:رادمان

 زدم زل و اوردم باال سرمو.رادمان چهره به بودم دهز زل خونسرد العاده فوق....من ولی کرد پر رو سالن دخترا جیغ و پسرا هوووووو صدای

 و زد لبخند که مایکل به

 

 .موند منتظر باید فعال پس داد نشون رو تلفن دست با و انداخت باال شونشو که کردم نگاه شادمهر به نامحسوس داد تکون سرشو

 بدم؟ جوابتو شام زا بعد میشه ولی ای فوقالعاده تو عزیزم:میگم ساختگی لبخند با رادمان به رو

 .خانومی حتما:میگه رسا صدای با و میشه بلند و میزنه لبخند

 خدمتکار میشینیم وقتی.میریم بودیم نشسته روش قبال که مبلی سمت به باهم و میگیره دستمو.شد بد حالم��خانومی چندش ایییییی

 .میخوره خودش هم یکی و میده دستم به و میدارهبر هارو جام از یکی رادمان میشه خم جلومون.میاد سمتمون به دست به سینی

 .مایکل پیش میرم من_

 .میرم مایکل سمت به و میشم بلند نمیگه چیزی

 45پارت#



 

 

@roman_format 
 

کمالی به قلم:نفس                                                            اما شیطون                رور مغ  

 دختره.میزاه کالس براش دختره کرده ازدواج درخواست دختره از رادمان.بده شانس خدا واال:میگه که میشنوم رو دختری صدای راه توی

 .ای افاده

 میشه:میگم و میرم سمتش به لب به پوزخند.نکرد قبول و داد پیشنهاد رادمان به که دختریه همون دختره سمت رمیگردمب و میکنم اخم

 حیاط؟ توی بیای لحظه چند

 دور دستمو میکنم خفت دیواری نزدیک دختررو نیست اطرافمون کسی میشم مطمئن وقتی باغ توی میریم دوتایی میده تکون سرشو

 اگه.پالسی همه بغل توی که تویی داره شرف سگم باشم هرچی من کوچولو ببین:میغرم و دیوار توی میکوبمش و میکنم حلقه گلوش

 کوئین من،کریسی سر پشت بشنوم دیگه بار پس(عمم ارواح)دارم دوسش مطمئنه و داره دوسم حتما پس کرده خاستگاری من از رادمان

 شد؟ میدی؟شیرفهم پس رو کارت تقاص بدجور زدی حرف

 بازیت خاله به برو کوچولو نداره خوبی پیشامد من غرور با کردن بازی:میگم گوشش زیر و میزنم کجی لبخند.میده تکون ترس با رشوس

 اکی؟.برس

 در غرق صورت نثار پوزخندی.زمین میخوره که میدم هولش و میکنم ولش.میده تکون سرشو ترس با بازم زده حلقه چشماش توی اشک

 .میشیم صحبت مشغول و مایکل سمت میرم.مهمونی به میگردم بر لباسم کوندنت بعد و میکنم اشکش

 شد؟ چی شادمهر_

 خراب نقشه تا بردار غرورت ازین دست(چشمام توی میزنه زل).کنی قبول که اینه نظرش رئیس:میگه میکنه نگاه اطراف به که درحالی

 .نشه

 .بده انجام خودتو کار توهم.بزاره من غرور روی دست نداره حق کسی جهنم به شد خراب:میگم و میکنم اخم

 چیه؟ تو نظر:میگم مایکل به رو که میشه سرخ صورتش

 .بده مثبت جواب بهش من نظر به:میگه و میکنه نگاهم ریز چشمای با

 کو؟ کریستین:میگم و میدم تکون سرمو

 .کوچیکه خواهر سرتم پشت:کریستین صدای بندش پشت و میشه حلقه کمرم دور پشت از کسی دست

 .ترم کوچیک دقیقه دو همش_

 .هستی کوئین خاندان عضو ترین کوچولو:کریستین

 مرد یه دست توی دست که میوفته مادرم به چشمم.میکنن دعوت شام برای رو همه خدمتکارا دقیقه چند بعد.نمیگم چیزی و میخندم

 شوهر من مادر ببخشید:میگم و میکنم مرد روبه.من سمت برمیگرده زده وحشت که میکشم بازوشو میرم سمتش به و میکنم اخم.دیگس

 .باشید نزدیک شوهرم مادر به همه این نمیبینم دلیلی و داره

 غلطی چه داری میفهمی:میگم نشه بلند میکنم سعی ک صدایی با و میکشم ای گوشه به مادرمو.میشه خیره من به زده شوک مرده

 میکنی؟هان؟ رفتار هرزه زنای مثل میکنی؟چرا

 مثل نکن قضاوت درموردم االن فقط کریسی میگم رو چی همه برات:میگه محوی لبخند با و میشه جمع اشک رنگش ابی چشمای توی

 .همه

 .نداری حق بشی نزدیک دیگه مردای به نداری حق:میغرم

 .نمیشم نزدیک دخترم باشه:میگه و میده تکون سرشو

 .بخور شامتو برو خوبه_

 غذا ظرف که میشه دراز سمتم به کسی دست.شده کور اشتهام.هست غذا روش که میره میزی سمت هب بعدش و میزنه زل بهم غمگین

 .میکنم بازی غذام با و میشینم مبل روی حرفی هیچ بی و میگیرم ازش رو غذا.میبینم رو رادمان که میرم تر باال رو دست.توشه
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 کرد؟چرا کارو اون من با مهران مادرش؟چرا از فرزند نفرت یه بخاطر افتاد؟فقط وادمخان برای اتفاقا این مادرم؟چرا.فکرم توی و پایینه سرم

 میزاشت؟چرا دلش روی پار میمرد؟مایکل(کریسی پدری مادربزرگ)مامانی میموند مادرم رفت؟اگه داشتم نیاز بهش وقتی رفت؟چرا مادرم
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 رو غذا بشقاب و میدم تکون تاسفم با سرمو.برمیگرده خودش عادی حالت به باز مجلس که میام خودم به نکرد؟وقتی فکر ماها به دایانا

 کارو این باید ولی...ولی غرورم کردن کم است کشنده هرچند کنم کم غرورمو باید امشب یه میشم بلند و میزارم دستم کنار میز روی

 داره خواننده که جایی سمت میوفتم راه و میزنم بهش کجی لبخند میکنم حلقه بازوش دور دستمو و میرم رادمان سمت به.بدم انجام

 رادمان به من:میگم و میزنم اجباری لبخند.میکنن نگاه ماها به همه میگیرم رو میکروفون میشه قطع اهنگ کنارش میریم وقتی.میخونه

 .میدم خاستگاریشو جواب شام از بعد که گفتم(اییی)عزیزم

 هه.بود پریده رنگش خورده یه رادمان و بود برداشته سکوت رو جا همه

 ....من جواب و.دادم انجام کارم این که کنم مشورت دنیامه کل که پدرم با میخواستم فقط من_

 .مثبته من جواب:میگم و رادمان چشمای توی میزنم زل

 .میچرخونه و میکنه بلندم و میگیره کمرمو خوشحالی با رادمان.میترکن همه یهو نمیگه هیچی کسی هیچ ثانیه چند

 اخما میبینم رو دایانا چهره.نیست درکار خوشحالی دیگه بعدا چون کنه وشحالیشوخ میزارم

 

 و میکنم اخم متقابال منم که میکنه اخم دیدنم با.دایانا پیش میرم میشم جدا رادمان از تبریک  و حرف کلی بعد.همه توی شدت به ش

 ناراحتی؟ چیه؟چرا:مبگم

 من از بدتر که میکنم نگاهش حرص با تخت روی میوفتم که میده هل منو میبنده سرمون درپشت اتاق یه توی باال میره و میکشه دستمو

 دوسش معلومه کامال رفتارت از که کنی؟پسری ازدواج رادمان با میخوای نمیخواد؟چرا دلت که میکنی رو کاری چرا:میگه عصبانیت با

 .نداری دوسش که میفهمم کریسی مادرتم من ولی نفهمه کسی شاید نداری

 تو که کجا؟کریسی میشناسی؟از هاش؟منو هرزگی پی رفت و گذاشت داشتم نیاز بهش وقتی که من؟کسی منی؟مادر مادر تو:میزنم داد

 مرگ باعث که وقتی مرد،همون گرفتی طالق تو که وقتی همون.مرد کرد تجاوز بهم الدنگت پسر و بود سالم۹۲ مرد،وقتی میشناختی

 رو وایسته جلوش اینکه جرات کسی هیچ که وایساده جلوت کسی االن مرد میشناختی تو که کریسی.مرد شدی پدرم دل مرگ و مامانی

 بمونم کوچولو بچه همون نذاشتین پسرت و تو چون شده عوض گذشته،کریسی از تر گذشته،سرد از تر مغرور شدم عوض من دایان.نداره

 .نیستی چون نکن بودن مادر ادعا پس

 که میبینم در پشت رو مایکل که میشم خارج اتاق از و میشم رد کنارش از میزنم پوزخندی.میکرد گریه زار زار و بود زده زانو پاهام جلوی

 مانتومو و میرم رادمان اتاق سمت به.برن که میشن بلند مردم دیگه دقیقه ده بعد.پایین میریم و میکشم دستشو.من به زده زل غم با

 میری؟؟ کجا:میگه و میاد سمتم به رادمان که پایین میرم.سرم روی میندازم شالمو و میپوشم

 .خونه برم_

 باشی؟ اینجا امشب نمیشه:رادمان

 .دیگه وقت یه برای حاال نه:میگم سرد و حوصله بی.نداشتم عصاب روی میره هی الدنگم این بود خورد عصابم

 ماشین با هم بقیه.خونه سمت میرم و میشم ینمماش سوار و میکنم خداحافظی شایان با.نچسب پسره.نمیگه چیزی و میده تکون سرشو

 بیان خودشون
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 و صورتم شستن و لباسام دراوردن بعد و خوردم لورازپام قرص یه میکرد درد سرم اتاقم توی رفتم بقیه به توجه بدون خونه رسیدم وقتی

 بازم بود بدم بود هرچی.بغلش توی خزیدم کشید رازد وقتی کشیدم دستشو منگ بود دایانا کردم باز رو چشمام دستش نوازش با.خوابیدم

 اب شدن خالی با که خوابیدم چقدر نمیدونم.میبره خوابم بغلش توی.بود شده تنگ کردناش بغل برای دلم.داشتم دوسش و بود مادرم

 بند خندش که یکنمم غرشی.میخنده بهم غش غش که میبینم رو کریستینا که میکنم باز رو چشمام میشینم جام توی سیخ روم سردی

 کردم غلط:میزنه جیغ دنبالش منم فرار میذاره پا سریع که میپرم تخت روی از عقب میره قدم یه میپره رنگش و میاد

 کریســـــــــــــــــــی.کریسی

 .بریزی اب من سر روی نکنی هوس دیگه که بیارم تو سر بالیی یه من:میزنم داد
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 که استخر سمت میره میرم دنبالش بیرون میره ساختمون در از میچرخیم هم دور دوتایی و پایین یرمم.پایین میره و میکشه تری بلند جیغ

 .کریس:میگم میشه استخر نزدیک وقتی میزنم شیطانی لبخند

 اشن کریستینا میاد یادم موقع اون تازه و استخر توی میره سر با که میدم هولش محکم که من سمت به برمیگرده و میشه پرت حواسش

 مایکــــــــــــــــــــــــل:میزنم جیغ که اب روی بیاد که میزنه پا و دست میکنم نگاهش وحشت با.نیست بلد

 چیزی تپی میخورم محکم که برمیگردم و میکنم اخم.اب روی میاره رو کریستینا شامهر ثانیه چند بعد و اب توی میزنه شیرجه یکی یهو

 از دستمو سریع میام خودم به وقتی.اتاقم توی میبره و میکشه دستمو.من به زده زل اخم با که میشم رو به رو ارشام با که میکنم بلند سرمو

 میکشی؟ منو دست چی هوی؟چته؟واسه:میگم و میکشم بیرون دستش

 .اینجان مادرت خانواده.بکن اطرافت به نگاهی یه بهتره بازی گربه و موش بجای:میغره

 میرم و میام خودم به صورتم جلوی دستش دادن تکون با شبش مثل مشکی چشمای.بگیرم ازش نگاهمو نمیتونم ولی...ولی چرا نمیدونم

 .کمدم سمت
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 به تاحاال که بزنم رو حرفایی بهت میخوام:میگه که میکنم اخم.تو میاد دایانا و میشه باز در که بیرون برم میخوام میکنم عوض رو لباسام

 .نزدم کسی هیچ

 .میشینه کنارم که میشینم تخت روی و میدم تکون سرمو.نمایانه مغرورش همیشه چشمای توی خواهش.میکنم هشنگا خیره یکم

 .میکنه شروع و میشه خیره نقطه یه به

 به مهران هم بعدش سال یک.کردم ازدواج مهران پدر سعیدی حمید با بزرگ احتشام.احتشامی علی پدرم زور به که بود سالم۹۷فقط:دایانا

 نزاره پدرم که بودن نوشته باهم حمید و پدرم ک دادی قرار.داد قرار بخاطر زندگی یه منو اون نه داشتم دوست رو حمید من نه.ومدا دنیا

 ازدواج بزرگ دختر تا))بود این ما خونه قانون ولی داشت دوست خواهرمو حمید.کنه ازدواج من با عوض در و شه ورشکسته حمید شرکت

 به پدرم اخر در و داشت پا یه پدرم مرغ ولی کنه ازدواج خواهرم با من جای به تا زد دری هر به حمید((نداره ازدواج حق کوچیکه نکنه

 رفتیم حمید کار بخاطر بود سالش۷مهران وقتی.کردیم ازدواج پس.میکرد انتخاب منو مسلما خوب((ورشکستگی یا دایانا یا))گفت حمید

 دی که میگذشت جدیمون رابطه و اشنایی از چندماهی.میدادم بخاطرش جونمم یعنی شتمدا دوسش.شدم اشنا مایکل با اونجا.امریکا

 

 و ندیده رو کریسی ضعف هیچکس ولی داشتم ضعف میگفت راست ..خونسردیات و مقاومت این با میکنی نگران منو میدی نشون قوی

 .بیاد دکتر تاقتاا اون توی برو:میگه و میده نشونم رو اتاقی دیدنم با پرستار...ببینه نباید

 سالم:میگه اخالقی خوش با.میشه اتاق وارد جوان دکتر یه تا میشم منتظر ای دقیقه چند.میشم اتاق وارد و میدم تکون سرمو

 شده؟ چی دستتون.خانوم

 .خورده چاقو_

 چند بعد.میکنه خالی بازوم توی موادشو و میاره بازوم سمت به سرنگی ثانیه چند بعد و میکنه نگاهم چشماش روی عینک باالی از یکم

 درهمون و زدن بخیه میکنه شروع و  میکنه پاره رو مانتوم.امینی کامران زده یونیفرنش روی اتیکت روی که دکترم.میشه سر بازوم دقیقه

 .کن شکایت شاز زده بهت چاقو که هرکسی میارم برات رو ای برگه کار اتمام از رفته،بعد فرو چاقو یکم نیست،فقط عمیق زیاد:میگه حال

 .ندارم شکایت من.نیست نیازی_

 چیزی ای برگه روی.اتاقه توی ک میره میزی سمت به میاره در کششو دست ک درحالی و میشه بلند کارش اتمام بعد.میندازه باال شونشو

 .نباشه معلوم که زدم جذبی برات هم بخیه.نکنه عفونت زخمت تا بخور وقت سر و بخر هارو دارو:میگه و میده بهم رو برگه مینویسه

 .پریده رنگ بزنن میگم برات سرم یه:میگه باز که میدم تکون سرمو

 و میزنه رو سرم بشه خراب عصابم میشه باعث که ادا و ناز کلی بعد و میشه وارد پرستاری دقیقه پنج بعد و میشه خارج دکتر.میکشم دراز

 .میاد در شدن بسته و باز یصدا که میبندم رو چشمام و بالشت روی میزارم رو سرم.میره
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 اون.شدم جدا حمید از دوندگی کلی بعد.نداد اهمیت نمیکرد توجه من به زیاد حمید چون کردم قطع هم حمید با رابطم کال.باردارم دم

 بچه که اکریستین.تو و کریستین،جوزف.اومدید دنیا به تا سه شما ماه۱ بعد.نذاشت حمید ولی بیارمش میخواستم.بود سالش۸مهران موقع

 شد چهارسالتون شماها وقتی.داشتم دوسش من و بود شیطونی و خوب دختر.نداشتم باهاش مشکلی.بود سالش سه بود پدرت اول زن

 تو مخصوصا.بکنم دل ازتون نمیتونستم من ولی بردم خانوادشو ابرو برگردم باید میگفت پدرم.میرسید دستم به پدرم طرف از هایی تهدید

 دیر ولی.پدرمه کار فهمیدم دزدیدنت و شد سالتون۹۲ وقتی.نکردم توجه پدرم های تهدید به.بود اخالق بد و مغرور بچگی همون از که

 دیدم رو شیطونم پسرک جسد و مغرورم دختر جون نیمه جسم در جلوی طوری اون که روز۴ بعد.بودید دستش توی جوزف و تو بود شده

 ابروی با ک کسی.حقته گفت و زد پوزخندی فقط و نگفت هیچی ولی...ولی کردم بارش درومد دهنم از هرچی و زدم زنگ پدرم به

 کم جوزف غم.کریستین و تو مرگ به کردن تهدیدم سال یک از بعد.بیاد سرش بالها ازین باید باشه داشته کاری ما خانوادگی

 جون به رو جدایی این.بود شماها و مایکل از یجدای نجاتتون راه تنها.بکشن هم کریستین میخواستن بود کم تو شکستگی و بود،افسردگی

 از و بیرون کرد پرت منو سگ مثل بعدشم و زد کتکم میخورد تا پدرم برگشتم وقتی.بودید زنده ولی نبودید پیشم اگه حتی.باشین تا خریدم

 اشنا شایان با دوستم های مهمونی از ییک توی کردم کرایه اندازم پس با خونه رفتم،یه.نداره دایانا اسم به دختری گفت.کرد طردم خانواده

 قسم کریسی ولی.مامان میگه بهم حتی.نداشت مشکلی رادمان کردیم ازدواج.داشت دوسم خوب ولی.بود ناکی خطر خالفکار.شدم

 .گذاشتم محافظ براتون.نکردم فراموش وقت هیچ شماهارو من میخورم

 از و میشم بلند درهم های اخم با حرفی هیچ بی.کنم اعتماد بهش نمیتونم....ولی میبینم.ببینم رو حقیقت میخوام چشماش توی میزنم زل

 .میندازم جمع به سردی نگاه.میچرخه سمتم به همه نگاه میشم که وارد.میرم پذیرایی سالن سمت به و پایین میرم و میشم خارج اتاق

 49پارت#

 ن،،کریستین،کریستینا،شامهر،رادما(خالم)احتشام،مایکل،حمید،دنیا علی

 .شایان،من

 بغلی مبل روی کنارم مادرمم که میشینم ای نفره یک مبل روی میرم و میندازم بهش نگاهی نیم میکنم حس کنارم مادرمو حضور

 بازی ما ابروی با برنداشتی؟چرا دست:میگه و میزنه پوزخند مادرم دیدن با.پدربزرگم...یا بزرگ احتشام به میزنم زل اخم با.میشینه

 برنمیداری؟هان؟ تدس میکنی؟چرا

 .نداره رو حرفا این لیاقت هرزه این.بابا باش اروم:میگه و میده ماساژ رو پدربزرگم پشت سیاست با دنیا

 نزار.ساکت خوش زبون با پس بدم جوابتو جمع جلوی نمیخوام کن حفظ خودتو احترام خانوم دنیا:میگم خالم به رو و میزنم پوزخندی

 .بشه گفته جمع توی نباید که بگم رو چیزایی

 خونه از کردید طردم پیش سال۸دیگه؟ شمام دختر من مگه:میگه پدربزرگم به رو و میشه شیر مادرم.نمیگه چیزی و میپره چهرش ا رنگ

 هرزه من از شماها ولی شمام؟هرزم؟قبول دختر من میکنم؟هان؟مگه غلطی چه من چه شماها به.میخوای جونم از چی دیگه.خانواده و

 .ترید

 اخرتون بار:میغرم و میگیرم هوا توی رو پدربزرگ دست و وایمیستم جلوش و میشم بلند سریع که میاره هجوم مادرم سمت به رگمپدربز

 شد؟ شیرفهم.بخوره من مادر به خواست دستتون بود

 .میزنمش میخواد میگی؟دلم چی وسط این تو:میگه و میکشه پس شدت با دستشو

 .عقب میره قدم دو که میزنم دادی چنان

 احتشام دایانا.کوئین کریسی مادر روی دست.کنه بلند من مادر روی دست نداره حق کسی بعد به امروز از کنید فرو گوشتون توی خوب_

 به من مادر کارای پس کردید طردش احتشام؟شما جناب میفهمید.نداره رو بهش توهین حق کسی.خونه خانوم میشه بعد به امروز از

 شید گم من خونه از و بگیر دامادتو و دختر دست.نیست مربوط شما به(میگم و سینش به میزنم انگشتمو).مربوطه شوهرش و خودش

 .بیرون

 که میدم هولش محکم و دهنش توی میزنم محکم دست پشت با.بگیره رو چشمام جلوی خون میشه باعث میزنه گوشم توی که سیلی

 بودی مرد اگه تو اخه مرتیکه؟د میکنی بلند من روی دست:میزنم داد.میشه دبلن همه جیغ میشکنه شیشه و سالن وسط میز روی میوفته
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 مرد تو.یکیه بغل توی هرشب دنیا عزیزت دختر ولی.بود مایکل با فقط من مادر.فاحشه بشه نره شوهر وجود با میگیرفتی رو دخترت جلوی

 .اسمتو کردن بزرگ الکی نیستی

 جمع رو خرفت این جنازه:میگم و حمید به رو میکنم به رو.میبینم مادرمو و برمیگردم یزنهم چنگ بازوم به کسی که برم سمتش به میخوام

 .بیرون گمشید و کنید

 .کنی بلند دست روش نداشتی حق:میگه اخم با مایکل.میرن خودشونم و بیرون میبرن رو علی محافظا از یکی کمک با سریع

 داشت؟ حق او:میگم تمسخر با

 ....ت بزرگ اون کریسی:مایکل

 .کریسی کردی خوب.مایکل کن ولش:دایانا

 این فقط.دارم براشون.مادرم زندگی اطالعات بجز داشتم احتشام خاندان درمورد زیادی اطالعات.اتاقم میرم و میزنم محوی لبخند

 از شاید االن تا.نداره رو من روی کردن بلند دست حق کسی.کنم صبر باید فقط .میشونمشون سیاه خاک به بدجور بشه تموم ماموریتم

 میگ انتقام

 

 .محاله بعد به االن از ولی ذشتم

 50پارت#

 بکشم؟چطور حرف رادمان زبون زیر از چطوری.فکر توی عمیق و اتاق سقف به نگام و بود سرم زیر دستم و بودم کشیده دراز تختم روی

 کنم؟ جور مدرک

 سرمو که میزنم محوی لبخند.میشم مواجه مادرم با ک چرخونممی سرمو.موهام توی رفت فرو کسی دست کردم حس که بودم فکر توی

 .میکردم چیکار باید نمیدونم نبودی کریسی،تو ممنونم:میگه بغض با.میزاره پاهاش روی

 پشتم که هستی نفری اولین سال۰۵ بعد...ولی میگفتن زور بهم همه همیشه و نداشت هوامو کسی بچگی از:میگه که بگم چیزی میخوام

 کنه جا به جا مواد میره شایان هم هروقت.هستی تو فقط.نمیکنه دفاع ازم جایی هیچ و میخواد خواب تخت توی برای فقط شایان.بود

 .من جون به بیوفته و بیوفته بدی اتفاق میترسم داره بار محموله فردا.میزنه کتک منو بیاد پیش مشکلی ترین کوچیک

 به امروز مامان،از بشه چیزت نمیزارم:مبگم ممکن لحن ترین نرم با گوشش زیر میزنه زار بغلم توی که میکنم بغلش محکم و میشم بلند

 .باشم مرده من مگه.کسی میگم؟هیچ چی میفهمی.کسی هیچ.کنه بلند تو روی دست نداره جرات کسی هستم من بعد

 ک موقعی از.زدن حرف میکنم شروع دقیقه چند بعد.میزنه شونه موهامو که میزارم پاهاش روی سرمو و میکشم دراز و میشم جدا ازش

 بعد.میزنه تلخی لبخند شدم شایان باند وارد نقشه با میگم وقتی.میکنه اخم دقیقه چند تا میکنم بهش وقتی.میکشم رو مهران وقتی تا رفت

 کامال شی نرادما زن میخوای گفتی و سن روی رفتی وقتی.میشناسمت.هاتی بچگی مثل هنوزم کریسی میدونی:میگه حرفام شدن تموم

 بهت دارم رو شایان کارهای امار من.میکنم کمکت.هرکسی از بهتر میشناسمت من.داری نفرت رادمان از تو که خوندم چهرت توی از

 .میدم

 .خودت کار یا.منه کار بفهمه ک بشه طوری نمیخوام مامان_

 .بفهمه نمیزارم:مامان

 .بزنیم تیگش یه بریم دوتایی شیم حاضر پاشو:میگم و میبوسم گونشو

 51پارت#

 مانتو پوشیدن بعد و میشم اتاقم وارد.بگه شادمهر به و داره محموله شایان فردا ک گفتم مایکل گوش در و رفتم شد حاضر مامان تا

 به و پایین میرم.میشم خارج اتاق از کفش پوشیدن و عطر زدن پ مالیم ارایش یه بعد و مشکی شال و شلوار و دوختی خوش زرشکی

 به وقتی.میخندیم کلی راه توی.میوفتیم راه و میشیم ام سانتافه ماشین سوار.میوفته راه دنبالم و میشه بلند.بریم که میکنم شارها مادرم

 .شبه نه ساعت میشیم مشغول باهم  دوتایی و میکنم پارک رو ماشین میرسیم پاساژ

 رستوران؟ بریم مامی_
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 .......گشنم خیلی منم اتفاقا بریم:مامی

 .کیفم میکشه جیغ ثانیه چند بعد میکنه قطع حرفشو کسی تنه با

 دنبالش میرم بازم که میشه خارج پاساژ از.دنبالش میدوم و میکنم ول هارو وسایل.میدوه تند داره میبینمش ک میچرخونم سرمو سریع

 فرو بازوم توی اقوییچ برمیگرده تا که میکشم پشت از یقشو میرسم بهش وقتی و میکنم زیاد سرعتمو اورده کم میکنم حس

 کیفو یا:میغرم شدن جمع دورمون مردم.میکنه درد شدت به دستم.میزنم شکمش توی لگدی سریع و میبندم درد از رو چشمام.میکنه

 .خودته میل میندازم جنازتو همینجا یا میدی

 و میگیرم رو کیف.میوفته راه دماغش از خون ک صورتش توی میزنم محکمی مشت و میپرم که پام توی بزنه لگد با میخواد میزنه پوزخند

 بغلم زیر میزنم رو کیف.پاساژ سمت میرم و برمیگردم.نیست معلوم صورتم توی چیزی ولی بریده امونمو دستم درد.میکنم نثارش پوزخندی

 .میزنم زنگ مامی به و میارم در جیبم توی از گوشیمو و

 مامان الو_

 شد؟ جانم؟چی:مامی

 .یگمم برات ماشین پیش بیا_

 .اومدم باشه:مامی

 که میزنم زل بهشون متعجب سمتمون میان پسر دوتا با مامانم دقیقه۹۵ بعد.شه کمتر دردش تا میدم فشار و میزارم بازوم روی دستمو

 میاد؟ خون بازوت شد؟چرا چی:میگه ترس با سریع مامانم

 هستن؟ کی اقایون این.نیست چیزی_

 .اوردن رو وسائل این برام کشیدن زحمت:میگه سرپ دوتا به رو و میکنه بهم اخمی مامان

 نشد خوب:میگه شوخه که شون یکی.ماشین توی میزارن رو وسائل.میکنم باز رو جعبه سالمم دست با و میدم تکون ممنون معنی به سرمو

 .احسان داداشم و حسام من.شیم اشنا

 .زیاده خیلی دستم درد میزنم ساختگی لبخند

 .بیمارستان بریم باید بریم شو سوار(میگم مامانم به رو).خوشبختم انادای مادرم و کریسی منم_

 بیمارستان؟ چرا:مبگه نگران مامانم

 .خورده چاقو:میگم و میکنم اشاره بازوم به

 .دستم میکنه درد میشم ممنون شی سوار زودتر اگه االن کرد فرو بازوم توی رو چاقو گرفتمش تا دزده:میگم ک میشه گرد چشماش

 .کنی رانندگی بتونی نکنم فک ولی ببخشید:میگه احسان ک فرمون پشت بشینم ممیخوا

 خوب؟_

 .برسونمت بیمارستان تا میتونم من:حسام

 سوار میره حسامم و میشینه رل پشت احسان که میشینم عقب و میدم تکون سرمو.کنم رانندگی نمیتونم میگه راستم نیست هم بدی فکر

 .میشه خودشون ماشین

 52پارت#

 که مبدم ادامه راهم به و نمیگم چیزی و میاد دنبالم داره مامانم میبینم که اورژانس سمت میرم و میشم پیاده رسیدیم بیمارستان به قتیو

 از:گفت و بدم ادامه نذاشت        ..مامان نیست نیازی:گفتم ضهیفی صدای با گرفت زیربازومو و شد تر نزدیک بهم مامان میره گیج سرم

 خودتو همش چرا کردی ضعف خیلی سپیدا صدات

 

 ول منو اینکه بدون رادمان پوشیده سبز پیرهن یه میشه وارد سبز متوسط چشمای و متوسط قد با دختر یه بندش پشت و میشه وارد در به

 داری؟ کاری:میگه سرد و میزنه زل دختره به کنه

 .پایین بیاین میگه دایی:میگه و من به میزنه زل اخم با دختره
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 .برو شبا_

 و میزاره باز اولو دکمه تا سه و میپوشه پیرهنشو.میره تخت سمت به و میکنه ول منو رادمانم.پایین میره و میره بهم ای غره چشم دختره

 میندازه اسکلتی بند گردن

 40پارت#

 پایین میریم ها پله از باهم اروم.میکنم حلقه بازوش دور دستمو ها پله باالی میشیم خارج اتاق از هم با میزنه عطرشم و میپوشه رو کتش

 حلقه دستش دور مادرم دایانا دست که میریم شایان سمت به بیخیال ولی.ماست روی پسرا و دختر خیره نگاه.اومدن مهمونا از زیادی تعداد

 عزیزم؟ چطوری:میگه من دیدن با شایان اس

 اومدن؟ بقیه و مایکل.ممنون_

 .اومدن ناال همین:میگه در سمت میره نگاهش شایان

 صورتی پیرهن یه کریستینا.میریم سمتشون به رادمان همراه و میزنم لبخند.میبینم رو شادمهر و کریستینا و کریستین و مایکل و برمیگردم

 مشکی پیرهن یه روش و قرمز تیشرت یه کریستین و کرم شلوار و کت مایکل.صورتی پیرهن و توسی شلوار و کت هم شامهر و پوشیده

 .سوخته پدر شدی خوشگل چه:میگه میزنه برق ک چشمایی با که میکنم بغل رو مایکل.مشکی جین شلوار راههم پوشیده

 .میکنه پرسی احوال هم رادمان با که میخندم

 کجاست؟ جان؟پدرت رادمان:مایکل

 .بیارید تشریف:رادمان

 به رادمان و مایکل همراه به.هستن هم فیس تو فیس و نشستن گوشه یه هم شادمهر و کریستینا و میچرخه خودش واسه میره کریستین

 .دایان:میگه ناباوری با مایکل.میشن مات مایکل و دایانا میرسیم بهشون وقتی میریم دایانا و شایان سمت

 میشناسید؟ همدیگرو شماها:میگه متعجب شایان

 .منه مادر دایانا:میگم لب به پوزخند

 .میشینیم مبل روی میریم باهم و میکشم رو رادمان دست که میزنه حلقه اشک دایانا چشمای توی میخورن جا شایان و رادمان

 به ادا و ناز با دختری که میکنیم خنده سوژه رو بقیه و نشستیم رادمان با.میترکونن بدجور و هستن وسط جونا و شلوغه العاده فوق مجلس

 برقصیم باهم دور یه بیا عزیزم:میگه رادمان به رو و میاد سمتمون

 42رتپا#

 !!دارم پارتنر خودم من ممنون:گفت و کرد اخمی رادمان

 ..ایـــش تحفس انگار باش داشته حاال واه واه:گفت و کرد نازک چشمی پشت دختره

 !نمیومدی سراغم نبودم تحفه:گفت و زد پوزخندی رادمان

 االنم بدم بت حالی یه گفتم کنه بلندت نداره جربزه پارتنرت دیدم مردم دارن بنفسی اعتماد چه اوالال:گفت و شد درشت دختره چشمای

 ...ها عتیقه شدم پشیمون

 چشم یه با بعدشم..رو بوزینه دختره کنم نصفش دو پاشم میخواستم که زد حرفو اون و کرد من به ای اشاره پارتنرت میگفت داشت وقتی

 !!رفت و اونور کرد روشو غره

 !!هه شدن شخصیت بی چه واال!!قبال میگی خودت یدادن؟خوبهنم مگه رقص پیشنهاد پسرا قبال مردم شدن پررو چه

 بزنی؟ حرکتی یه نمیخوای گفت اینجوری دختره این که حاال امممم:میگفت شیطنت با که رسید گوشم به رادمان صدای

 ور؟؟اینج حاالم پارتنرشم گفت که میزنه؟اولش زری چه داره این شدم اتیشی دیگه گفت که اینو!!زد چشمکی بندش پشت و

 دیگه دادم محل بت ذره یه ماموریت بخاطر حاال این پروعه چه وااه!گرفتم فاصله وازش شدم بلند ضرب با و رفتم بهش ای غره چشم 

 گیر در ذهنمو کن ولش اوووف....دیگه هم پررو اینقدر دیگه ولی شدم نزدیک بش قبلی نقشه با نمیدونم خودش درسته حاال چیه کارا این

 !نمیکنم صیتشخ بی ادم این
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 اوووف!میومد ابرو و چشم هی اخم با که شادمهر به افتاد نگام یهو که!فکرنکنم پیش لحظه چند به کردم سعی و نشستم گوشه یه رفتم

 تو چکنم؟بزنم االن ها؟خو!میکرد نگاه خالیم جای به اخم با که رادمان به رسیدم و گرفتم اشاراتشو مسیر!!بلشو بل این تو چشه دیگه این

 دیگه پانشی ینی که کرد بهم نگاهی غره چشم با و کرد اخمی که کردم نگاه شادمهر به دوباره سننه؟واال منو کنه اخم خودم؟خوب رس

 ....عوضیا کردید اینکارم به مجبور که همتون بمیرید? میره لو ماموریتتون ندم محل بهش دودیقه حاال بابا ای!میدونی خودت

 !!!"هه"!رفتم خان رادمان سمت به و بلندشدم جام از حرص با

 43پارت#

 !کردم ای سرفه تک و نشستم پیشش

 رادمـان؟؟:گفتم ارومی صدای با

 هوم؟:گفت و کرد تر غلیظ اخمشو

 نمیکنی؟ نگام چرا:گفتم

 ...گرفته باال دست خودشو چه ابروشم؟ و چشم عاشق کرده نمیده؟فکر محل من بله؟به!نداد محل

 رادمـــان؟:گفتم با و کردم صاف وموگل و کردم تر زبونم با لبم

 ببر نفستو بخ اعتماد یکم!هه      چیه؟هووووم؟ خودت نمیکنم؟حدس نگات چرا میکنی فکر:گفت و طرفم برگشت اخم با و گرفت نفسی

 !...مردک نگاهشم انگارمحتاج نکن نگاه باالتر

 !!نبود خودم دست رفتارم بیشترشد عصبانیتم یکم کردی یشوخ تو بودم ناراحت خوووب:وگفتم کردم نگاش تفاوت بی و خونسرد کم یه

 !!میره باباش به پسرم!!عوضیه باباش چون!عوضیه رادمان اره!!ببخشید بگم عوضی یه به نمیداد اجازه غرورم ببخشید بگم نمیتونستم

 !!گفتم جدی بود؟من شوخی حرفم کجای:گفت نمیدم ادامه دیگه دید که رادمان

 مام بیخیال کنه ناز من واسه یگهد یبار اگر یبار فقط


