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 نام رمان :انتقامي از جنس عشق

 نويسنده:مهياس

 ژانر: غمگين ،عاشقانه،هيجان انگيز

 96تاريخ :نوروز

 جلد اول

 :مقدمه

 ... هميشه فکر کن توي دنياي شيشه اي زندگي مي کني

 ... پس به طرف کسي سنگ پرتاب نکن

 ...چون دنياي خودته که مي شکنه

 : خالصه ي رمان

درباره ي انتقامي است بزرگ انتقام مردي که زندگي همه را تغير مي ده انتقامي از جنسه 
 خيانت،

 از جنسه اجبار،از جنسه دروغ و دل شکستن ،وهمچنين

 .... از جنسه عشق........

 ....ودختري بي گناه و انتقامي که زندگي اش را نابود کرد شايد هم ساخت

 :معني اسم اشخاص رمان"

 .دشاهکيان:پا

 .کيارش:شهريار بزرگ ، پسر کيقباد

 .آيسودا:آي به معني ماه و سو به معني اب هستش و آيسودا يعني تصويرماه درون اب

دوستان الزم به ذکر هست که بگم، اسم آيسودا در رمان مخفف شده وهمه اون رو سودا صدا ))
 ((ميزنن. خب حاال معني اسم سودا چي هست؟؟

شده از چهار عنصر اصلي،دمع،بلقم،سوداو صفرا که هرکدوماز اونا سودا:بدن انسان تشکيل 
 هر چقدر بيشتر و کمتر بشه فعل و فاعالتي در بدن

 .اتفاق مي افته

 .که اگر سودا بيشتر بشه انسان ديوانه ميشه، ودرادبيات فارسي عاشق ها ديوانه اند

 "به همين دليل به فرد عاشق ميگن ديوانه
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 : رمان

 ... ه نشستم و دارم به دختري نگاه ميوکنم که قرباني خواسته هاي ديگران شدرو به روي ايين

 ... دختري که زندگيش نابود شده بود

 . قطره اشکي از چشمام افتاد حتي رو نداشتم تو صورتء خودم نگاه کنم

 خودمو نمي شناختم ، به خودم زل زدم با اينکه پرده ي اشک چشماي طوسي مو

 . در بر گرفته بود ولي يه چيزاي محوي مي ديدم

 بغض گلومو گرفت بغضي که چند ماهء همه جا باهام نتونستم تحمل کنم

 بلند شدم و به سمتء بالکن رفتم درشو باز کردم و به آسمون نگاه کردم اولين

 . قدمو برداشتم توانه وزنمو نداشتم به نرده ها تکيه دادم

 . اين دنيا دلم مي خواست خودمو خالي کنم دلم مي خواست آزاد بشم از

 با تمامء توانم داد زدم :خدا مگه چيکار کردم؟

 : چرا منو نمي بيني؟چرا؟؟؟ چرا زندگي مو ازم گرفتي؟با تمامء توانم داد زدم

 ....خدا

 . جوني تو تنم نموند همون جا گوشه ي بالکن رو زانو افتادم

 جلوي چشمم اومد،کم کم چشمامو باز کردم اولين چيزي که 

 لباس عروسء سفيد رنگي بود که از زيباي هيچي کم نداشت قشنگ ترين لباس عروسي بود ،

 . که تاحاال ديده بودم

از روي تخت بلند شدم رفتم سمتء پنجره و پرده سلطنتي که طرح هاي هخامنشي روش بود 
 . کنار زدم

 . فتيم سفارششون داديميادش بخير انگار همين ديروز بود که، با مامان خورشيد ر

 .از کناره پنجره اومدم اين طرف و به لباس نزديک شدم االن بهتر مي تونستم ببينم

 . يه لباس سفيد که قسمته باالتنش کال نگين کاري شده بود و از سينه تا کمرتنگ بود

 دامنش هم مدله ماهي بود لباسء خوشگلي بود ، يه تاجه پر نگين هم

 .... جذاب تر کرده بود . از لباس خوشم اومد ولي چه فايدهداشت که خيلي لباسو 

توي ايينه به خودم يه نگاه انداختم ، کسي که توي ايينه مي ديدم خيلي با آيسوداي قبل فرق مي 
 کرد، قبلن يه هدف داشتم ولي ديگه براي
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 ...... هيچ چيزي تالش نمي کنم امروز روزه مرگم بود

 ... ، به اين که چي سرم ميادداشتم به آيندم فکر مي کردم 

 ... در زدن

 کيه؟:

 ...خورشيد)مادر آيسودا(:منم مادر وقت داري چند دقيقه حرف بزنيم ؟

 ... بيا تو ، درم پشت سرت ببند:

وقتي صداي درو شنيدم برنگشتم ببينم چي مي خواد از تو آيينه با چشماي اشکي نگاش مي 
 کردم ،وقتي اشکامو ديد طاقت نياورد و با يه گام

 . بزرگ ،فاصله بينمون رو پر کردو سرمو تو بغلش گرفت

 ؟چرا با من اين کارو کردين ؟چي گيرتون مي اومد؟ اينقد آسون بود زندگي منو خراب کردن؟:

سوداااا، دختره قشنگم، نفسم، تو که باباتو مي شناسي نميشه رو حرفش حرف زد ، بهت قول  :
 ... مي دم خوشبختت مي کنه قول مي دم

 . برو بيرون :

 خورشيد مات و مبهوت بهم زل زد و با چشماي گرد شده گفت :چيي؟

 . بيرون لطفا چشم غره اي بهش رفتم . با بي خيالي بهش زل زدم وگفتم :از اتاقم برو

يه نگاه مبهم بهم انداخت که تاحاال با اون نگاه نديده بودمش اشک توي چشماش جمع شد، و به 
 .سرعت از اتاق زد بيرون به دره بسته نگاه کردم

 يعني بد باهاش حرف زدم ؟ از روي بي حوصلگي يه پوفف کشيدم

 . اشتمگوشيم که گذاشته بودمش رو ميز زنگ خورد نيم خيز شدم و برش د

 . صدف بود

 . حوصله کسيو نداشتم ولي دوستم بود از خواهر بهم نزديک تر بود

 . دکمه اتصالو زدم و زدمش رو بلند گو و دراز کشيدم رو تخت

 :تنها صدايي که مي شنيدم صداي جيغ هاي صدف بود که بهم فوش مي داد

 دختره ي چشم سفيد کدوم گوري تو ؟ هان؟ چرا گوشيتو جواب نميدي؟

 . خوب مي دونستم مي خواد منو از اين حالو هوا در بياره

 .با بي حالي گفتم :منم خوبم ، خوانوادم خوبن،سالم مي رسونن،لطف داري

 صدف با خنده گفت: خوبه زنده اي . چطوري ؟ چه خبر؟
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 . بنظرت بايد چطورباشم؟ صدفي فعال کار دارم تا بعد:

 مد يکم حرف زديمسمير اومد پيشم لباس عروس خيلي بهم مي او

 . و بعد از اون تصميم گرفتيم بريم پايين پيشه مهمونا

 . توانه مقابله با کيانو نداشتم نمي دونستم چطورباهاش برخورد ميکنم

 ...خالصه بعده کلي مسخره بازي رفتيم پايين

همه اومده بودن . تا وارد شديم همه شروع کردن دست زدن ،زنا کل مي کشيدن و مردا دست 
 .زدنمي 

 .سرمو پايين انداختم که يه جفت کفش ورني مردونه جلوم ديدم

 کم کم اومدم باال. کتو شلواره ابي و کراواته سياه رنگش با پيراهنه سياه

 .اومدم باال ترشک نداشتم خودش بود ، از زيبايي چيزي کم نداشت .

چشماي خماره سبز که دله هر دختري رو مي برد موهاي خرمايي و رنگ ابرو هاي مردونه 
 تيغ کردش خيلي بهش مي ومد ،3و کموني، صورته 

 .بوي عطرش هوش از سره هر ادمي مي برد، بيني کوچيکو لباي گوشتي صورتي

... 

جوا گونه گفت:به زندگيم خوش اومدي تنها دليله صورتشو نزديک گوشم اورده اروم تو گوشم ن
 .زندگيم

 . يه لبخند زوري بهش زدم و دستم رو از تو دستش بيرون کشيدم

 . سنگيني نگاشو حس مي کردم

 . چشم ازم برنمي داشت. داشتم اب مي شدم

کيان:خيلي خوش حالم که کنارمي ، ديگه هيچ ارزويي ندارم ، همين که ماله من شدي از سرمم 
 زياده،مطمعن باش نمي زارم يه قطره اشکم از

 . چشماي خوشگلت بيوفته گله من

 . اخراي جشن بود ،سنگه تموم گذاشته بودن . ديگه تحمل ايستادن رو نداشتم

 ... يه دلهره عجيبي داشتم . ازتنها شدن باهاش مي ترسيدم . کم کم همه رفتن

 .مثل چشمت ازش مراقبت کنشهرام خان)پدر آيسودا(:پسرم دخترم رو بهت سپردم 

 . نگران نباشين اقا جون . نمي زارم حتي اشک به چشماش بياد:

 . و دستش دوره کمرم حلقه کرد . دستش گرم بود خيلي داغ از گرمي دستش تنم داغ شد
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سمير)برادر ايسودا(:خوب عشقم ايشاهلل خوش بخت شي ،کيا اگه يه روز خواهرم رو ناراحت 
 اوکي ؟ ببينم سرت باال داره

 . کيان با خنده گفت :به روي چشم مگه دلم مياد ناراحت کنم عمرمو

 سامان)برادر آيسودا( :سودا خوش بخت شي. کيا ديگه سفارش نکنم فهميدي ؟

 . چشم .. چشم داداشم نوکرتم هستم . مثله چشام مراقبشم:

امان خان دستمون رو از الله خانوم .. مادره کيانو رامان خان .. پدرش ،خدا حافظي کرديم ، ر
 ... تو دست هم گذاشت

 .وقتي کيان کليدو تو در چرخوند قبلم واستاد

داشتم مي ميرم. بدنم بي حس بود، نمي دونم چطور خودمو رسوندم تو خونه، از چيزي که مي 
 .ديدم دهنم وا موند

ي بزرگ بيشتر به قصر شبيه بود تا خونه، همينطور داشتم به اون باغ زيبا که بعدش يه ويال
 درست شده بود نگاه مي کردم ، که صداي نفساشو

 . کناره گوشم حس کردم

 ...کيان:يه کاخ که تو ملکشي و من پادشاه

 .اينو کناره گوشم خيلي يواش گفت که باعث شد قلقلکم بياد

 .دستشو گذاشت پشته کمرم و به جلو هدايتم کرد

 .من نمي تونستم زندگي اونم خراب کنم

دوسش نداشتم مي دونستم هيچ وقت هم نخواهم داشت، اينم خوب مي دونستم که اگه چيزي و  .
 نخوام بيشتر از چند روز نمي تونم تحملش

کنم ، اعصابم داغون بود تو دوراهي بودم ،با اين چيز هايي که ازش معلومه بعيد مي دونم 
 دست از سرم برداره، ولي نمي تونم بزارم هم زندگي

 .اون خراب شهخودم هم 

يه فکر به ذهنم رسيد ولي فکر نکنم وقت داشته باشم که عمليش کنم ، اگه پام رو تو اون خونه 
 ...مي ذاشتم مي دونستم همه چي عوض ميشه

 . دره خونه رو با کليد باز کرد ، و خم شد دستش و جلوم خم کرد .يه لبخنده قشنگم زد

 . کيان :به خونت خوش اومدي سوداي من

 .مه ي سوداي منش خوشم نيومد نمي دونم چرااز کل

از فکر در اومدم و رفتم جلو خونه ي قشنگي بود هم مدرن بود هم شيک و هم از سبکه سنتي 
 توش استفاده کرده بودن ، خوشم اومد با اينکه زياد
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 . اينجا نمي موندم ولي بدلم نشست

:مي شه بگين کجا لباسامو خيلي اروم طوري که صداي خودم رو هم به زور مي شنيدم گفتم 
 مي تونم عوض کنم ؟؟؟

 . وقتي تو صورتش نگاه کردم احساس کردم ناراحت شد

ولي بازم با مهربوني لبخند زدو گفت :طبقه باال ،سمت چپ اتاقمونه، اونجا مي توني عوض 
 کني منم يه دوش مي گيرم و ميام عزيزم. اينو

 . گفت و رفت

 . د به جونماه لعنتي .دوباره همون ترس افتا

پا تند کردمو با دو رفتم طبقه باال، اتاقو به زورو زحمت پيدا کردم ،وقتي درشو باز کردم، از 
 چيزي که مي ديدم دهنم اندازه غار وا موند ، چراغ

 . خوابه قرمزي روشن بودو بس

کله اتاق سته قرمز و سياه بود ، يه تخته بزرگ سلطنتي هم وسطه اتاق بود ، دکوراسيون  .
 اتاق خيلي قشنگ بود ، بد تر از اينا بوي گلي بود

که کله اتاقو بر داشته بود روي تخت پر از گلبرگاي قرمز زر بود ، همين طور محو اتاق بودم 
 که با صداي اهنگي که توي اتاق پيچيد مثله

 . فشنگ از جا پريدم ، وقتي برگشتم کيانو ديدم

 .کيان :ببخشيد عزيزم ترسوندمت

 . مي ديدم بيشتر دهنم وا شداز چيزي که 

 . فقط با يه حوله دوره کمرش اومده بود بيرون

 باال تنش کامل ل*خ*ت بود از عضله هاي بازوش و شکمش معلوم

 . بود زياد واسشون زحمت کشيده، اومد طرفم

 . يا خدا. يه قدم رفتم عقب تر که چشماش شيطون شد ، گيج شده بودم نمي دونستم چيکار کنم

. 

ا لحني که توش پر شيطنت بود گفت :نفسم چرا لباستو در نياوردي ؟؟اگه سختته کمکت کيان ب
 . کنم

 .و بعد دوباره شيطون خنديد

 . يعني اب شدم رفتم تو زمين
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فکر نکنم چيزي ازم باقي مونده باشه، يه قدم ديگه اومد جلو که بازم رفتم عقب ، همين طوري 
 به کارش ادامه داد که اخر تو نيم متري خودم

 .ديدمش

 . خواستم بازم برم عقب که از شانسو اقباله خوبم خوردم به تخت

 . سودا:ا.. امم.. ميگم.. چيزه ... ميشه در باره يه چيزي صحبت کنيم

 .همون يه قدمم اومد جلو چسبيد بهم ، فاصلش خيلي باهام کم بود

 . به معناي واقعي کلمه به غلط کردن افتاده بودم

 . نبايد بزارم دير بشه، بايد همه چيو بهش بگم

دستمو گذاشتم رو سينشو به عقب هولش دادم که يکم ازم فاصله گرفت .با لحني جدي که 
 خودمم ازش تعجب کردم بهش گفتم

 . اگه مي شه برو بيرون لباسمو عوض ميکنم ميام پايين بايد در باره ي چيزي حرف بزنيم:

احساس کردم از لحنه حرف زدنم ناراحت شد. ولي خيلي اروم گفت:خيلي خوب پس من پايين 
 . منتظرتم

 . به سمته در عقب گرد کردو بيرون رفت

 .وردممنم به سختي و بعده يه ربع کلنجار رفتن با لباس درش ا

 . و از تو کمد به سختي يه پيرهن حرير تابستونه قرمز با يه شلوار سياه پوشيدمو رفتم بيرون

 .شال نپوشيدم چون عادت نداشتم ، در ضمن بالخره شوهرم بود پس اشکالي نداشت

 . از پله ها رفتم پايين، کيان رو مبله تکي تو پزيرايي نشسته بود رفت روبروش نشستم.

وري بهش بگم ، سخت بود ، نمي دونستم قراره چطوري رفتار کنه، ولي بايد نمي دونستم چط
 مي گفتم اين طوري هم زندگي من خراب مي

 . شد هم اون

 .با صداش از فکر بيرون اومدم

 . کيان :خوب مي شنوم

 . امممم... خوب ... خوب چيزه، مي خواستم يه چيزايي رو بهت بگم که فکر کنم حقته بدوني:

 .کرد ولي بعدش به حالت قبلي برگشتو دستاشو تو بغلش جمع کرد اولش تعجب

 و چشاشو ريز کرد. و گفت :خوب، خوب ،خوب ، قضيه داره جالب ميشه ، بفرما سراپا گوشم
. 
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 . م..من... خوب چيزه... من مجبور شدم باهات ازدواج کنم:

 . وقتي سرمو اوردم باال تو چشاش نگاه کردم ، تعجب کردم

 . بود. صداش زدم ولي خيلي ارومماتش برده 

 . کيان:

فکر کنم از بهت در اومد چون کم کم چشماش داشت به قرمزي ميزد،راستش دروغ چرا يکم 
 ترسيدم . بالخره بعده يه عالمه سکوت زبون باز

 .کرد:معلومه چي مي گي سودا ؟نکنه مسخرم کردي نه ؟جوابموبده لعنتي

 . جمله اخرشو با داد گفت که ترسيدم خودمو تو مبل جم کردم

ولي به خودم جرعت دادم و بلند شدم ، اونم به طبعيت از من بلند شد و مقابلم ايستاد ، با اينکه 
 مي ترسيدم ولي دهن باز کردم ، اگه نمي

 . گفتم ممکن بود خيلي دير بشه

تم ، دوست نداشتم ، به اجباره پدر مادرم حرفم کامال جدي بود. من از اولم تورو نمي خواس:
 راضي به ازدواج با تو شدم ، نمي خوامت لعنتي،

 .زندگيموداغون کردي ، ازم گرفتيش

وقتي حرفام تموم شد رو زمين دو زانو افتادم حالم خيلي خراب بود ،قدرته ايستادنو نداشتم . 
 . کيان هيچي نمي گفت

 . کله عمارت صدام پخش شده بودتا تونستم زجه زدم و گريه کردم ، تو 

 . چند دقيقه بعد اونم کنارم زانو زد

و... ولي .. ولي من دوست داشتم سودا. اگه دوسم نداشتي چرا قبول کردي لعنتي؟چرا? چرا :
 بهم اميد دادي ? چرا گذاشتي فکر کنم به

 عشقه زندگيم رسيدم ? چرا خوردم کردي سودا؟

 . خودم بهتر از اون نبودقشنگ خم شدنه کمرشو ديدم ، حاله 

مامان گفت تو ام دوسم داري ،گفت وقتي عکسم رو ديدي پسنديدي منو ، يعني همش الکي بود :
 ؟

از جاش بلند شدش به سمتم اومد و دستم رو گرفت يکم ترسيدم ولي باهاش هم قدم شدم ، داشت 
 . مي رفت طبقه باال

ق ماتم برد ، تقريبا بيشتر اتاقو عروسک پر وقتي رسيديم دره يه اتاقو باز کرد ، با ديدن اتا
 .کرده بود ولي اينجا واسه کيه ? کيان که زن نداشته
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کيان با يه بغضه خاصي که تا حاال نديده بودم شروع کرد به حرف زدن :اين اتاقو واسه 
 بچمون دکور کرده بودم ، مي دوني چيه ؟من خيلي بچه

قه منو تو باشه، شايد باورت نشه ولي از بچگي دوست داشتم ، اونم چي ؟بچه اي که ميوه عش
 ارزو داشتم خانوم خونم شي ، همه زندگيم شي،

مادره بچه هام شي . ولي انگار همش توهم بود، ولي هر چي بود توهم قشنگي بود ، تمام اين 
 ساال رو با اميد اينکه تو رو بدست بيارم ، صبر

ات مي ومد من مي مردم ، چون مي دونستم کردمو جنگيدم ،مي دوني با هر خواستگاري که بر
 يه رقيب به بقيه ي رقيبام اضاف شده ، ولي

بازم جنگيدم ، تو رويا هام هم نمي ديدم اين روزو ولي بالخره رسيد ، بهت رسيدم ، به عشقه 
 زندگيم رسيدم ، ولي کاشکي نمي رسيدم ، خوردم

 دارم؟ کردي سودا، مگه من چيم از بقيه کم تر بود هان ؟ چي کم

دلم واسش سوخت . اون پسري که هر چيش مي رفت غرورش نمي رفت ، چيزي که تونسته 
 بود باهاش دختراي عالم رو جذبه خودش کنه جلوي

من ، سودازند ، داشت گريه مي کرد، مثه ابره بهار اشک مي ريخت . منم نتونستم تحمل کنم و 
 . گريم گرفت

 اوني که قلبه عشقم رو واسه خودش کرده چيه ؟ اسم اون کسي که از من باال تره ، اسم:

جوابي نداشتم بدم ، ولي شايد اگه بگم عاشق کس ديگه اي هستم ولم کنه بزاره برم . اره 
 . خودشه

م...من.. خوب .. من چيزه .. من پسر خالمو دوس دارم ، عاشقشم ،مي پرستمش و ازت :
 خواهش ميکنم بي سرو صدا اي قضيه رو حل کنيم ،

 . منم به عشقم برسم

به چشمام زل زد غمگين بود ، از هميشه غمگين تر ، نمي دونم چرا قيافه کيان برام اشنا بود ، 
 خيلي اشنا ، انگار يه جايي ديده بودمش ولي

 .اصال يادم نمي اومد

خيلي خوب اگه خوش بخت مي شي حاضرم برم ، فقط ترو خدا خوش بخت شو تنها عشقه :
 . زندگيم

 . لبخند ازم جدا شد و به طرفه پله ها رفت و با يه

 کجا ؟:

 . يه جاي خوب و بعدم دوباره راهشو گرفتو رفت:

 . لحظه اخر احساس کردم يه چيزي گفت ولي نفهميدم چي بود
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 . دلم شور مي زد ولي نمي دونم چرا

گوشيم خيلي خوابم مي اومد رفتم تو اتاقو خودمو پرت کردم رو تخت يکم خوابيدم که با صداي 
 بلند شدم . تعجب کردم شماره ي کيان بود

 ...برداشتم ولي

 کيان

 : تو را پله بودم که يواش گفتم

 . با خودم عهد کردم روزي که تو از زندگيم بري ديگه مني وجود نداره

 . همه چي مثه پتک تو سرم مي کوبيد

رم ، اگه نباشه منم داشتم ديونه مي شدم ، نمي تونستم تحمل کنم ، اگه نداشته باشمش مي مي
 . نيستم . سواره ماشين شدم

باورم نمي شد کسي که دوسش داشتم يکي ديگه رو دوست داشته باشه ،خيلي سخته همه هستيت 
 . واس کسه ديگه اي باشه

 . از فکره اينکه اونو کناره کسه ديگه اي ببينم حالم بد شد

اعت تو خيابون چرخ زدن خودمو نمي دونستم کجا دارم مي رم فقط گاز مي دادم ، بعده دوس
 . جلوي خونه ي مهران ديدم

مي دونستم کارم اشتباس داداشي ولي مجبورم نمي تونم تحمل کنم خيلي سخته مي دونم بهت 
 قول داده بودم طرفش نرم ولي اين دردم رو فقط

 . اينا ميتونه اروم کنه

اي کنم اما واقعا نمي تونستم اونو از ماشين پياده شدم ، خودم مي دونستم مي خوام کاره احمقانه 
 . کناره يکي ديگه ببينم

 .در زدم

 . بعده چند دقيقه مهران اومد جلو در

 به داداش از اين ورا ديگه اين ورا نمياي ها ؟:

 . کارت داشتم:

 جونم چي شده ؟:

 چيزي تو دست و بالت داري ؟ :

 اول تعجب کرد ولي بعد گفت :کمو بيش . حاال چيشده ؟مي خواي ؟

 . خوبه پس چند تا از اون خوباشو بيار:
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 خوبي داداش؟يعني چي مگه به کيارش قول ندادي ديگه لب نزني بهش . ؟:

 مهران مي دي يا برم جا ديگه ؟:

 . خيلي خوب بابا بيا تو:

 . نمي خواد برو بيارشون بايد برم:

 . جونه من به کيارش نگي من دادم بهت ها خفم مي کنه . خودت که مي شناسيشباشه پس  :

 .من :خيلي خوب برو ديگه اه

بعده چند دقيقه با يه پالستيک سياه اومد دم در ازش گرفتم و بعده يه خدا حافظي خشک و خالي 
 . سوار ماشين شدم و به طرف نا کجا اباد روندم

 . س بودم . سرعتم بيش از حد زياد بودوقتي به خودم اومدم تو جاده چالو

 .نمي تونستم درست نفس بکشم ، داشتم خفه مي شدم ، خيلي سخته عشقت نخوادت

يه دره ديدم ماشينو دقيق روبروش پارک کردمو رفتم پايين . دلم مي خواست خالي شم ، خالي 
 . از همه چي

 . داشتم تو زهنم خاطرات امروزو مرور مي کردم

 . د يه ارامشه خاصي داشتم ، غيره قابله توصيفوقتي کنارم بو

اينقد زوق داشتم واسه بدست اوردنش که صبر نکردم کيارش ، بهترين و با ارزش ترين کسم 
 تو دنيا تو عروسيم باشه ،مي ترسيدم ازم بگيرنش

 . ، مي خواستم زود تر ماله خودم بشه

 يکي ديگه بود ؟ولي چي شد؟يعني واقعا حرفاش درست بود ؟يعني عشقم عشقه 

حالم خيلي خراب بود با اين که به کيارش قول داده بودم لب به مشروب نزنم ولي نمي تونم ، 
 تنها چيزي که االن ارومم ميکنه فقط همونه ،

 . دلم مي خواست ازاد بشم ، فارق از همه چي و همه کس

 . به شيشه خاليه تو دستم نگاه کردم تقريبا پنجمين شيشم بود

تونستم خودمو راست نگه دارم ، مغزم داغ کرده بود ،به حاله خودم تاسف خوردم بزور مي 
 . .تلخ ترين پوزخند تو عمرم رو لبام اومد

 . بلند شدم و به سختي تعادلمو حفظ کردم . خودم رو به ماشين رسوندم

م تصميمو گرفته بودم با اينکه مي دونستم ديونگي محضه ولي واقعا نمي تونستم ، نمي تونس
 اونو کناره کسه ديگه اي ببينم ، گوشيمو برداشتم

 . مي خواستم واسه اخرين بار صداشو بشنوم
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 مي دونستم خوابه ولي به اميده اين که يه بار ديگه صداي نازشو بشنوم دکمه اتصالو زدم

بعده چند بوق بالخره جواب داد :الو.. کيان کجاي تو ميدوني چقد منتظرت شدم . جونه من  .
 .برگرد خونه جون به لبم کردي

 . لبخنده عميقي روي لبم اومد

 : خدايا نفسمو مي سپرم به خودت . خيلي اروم جوري که خودمم به زور شنيدم گفتم

 . خيلي دوست داشتم . مراقبه خودت باش

صداش نيومد ولي بعدش گفت :ک.. کيا... کيان چي ميگي تو اصن کجايي هان؟کيان  يه لحظه
 منو نترسون کجايي تو رو خدا بگو کجايي؟

 . يه جاي خوب عزيزم:

 ... نفسم داشت گريه مي کرد کاشکي اونجا بودمو اشکاشو پاک مي کردم کاشکي

بشه من مي ميرم . تو رو  کيان ترو خدا . جونه من جونه من بگو کجايي؟لعنتي اگه چيزيت:
 جونه هر کي دوس داري بگو کجايي ؟

نگرانه من نباش از هميشه عالي ترم ، فقط خواستم يه چيزي بگمو برم واسه هميشه ،ديگه :
 نمي بينيم از دستم راحت مي شي . نفسم تا

 . مت . خدا حافظب*و**سدنيا دنياس دوست دارم و عاشقتم . خوش بخت شو مي 

 . وجه به زجه هاش که التماسم مي کرد کاره احماقانه اي نکنمو قطع کردم بي ت

 . دلم هوسه داداشم رو کرد . دوباره شماره گرفتم

 . مي خواستم واسه اخرين بار صداي اونم بشنوم

 . مي دونستم بيداره چون اونجا االن برعکسه اينجا صبح بود

يا ، چطوري داداشم ؟چه عجب کيارش )برادر مهران(:سالم بر بهترينو عزيز ترين داداشه دن
 . از اين طرفا . پارسال دوست امسال اشنا

 کيارش مي دونستي تنها کسي هستي که بهت اعتماد دارم؟:

از لحنم تعجب کرد ولي خودشو نباخت .:کيان خوبي تو ؟چي شد يهو ؟راستي تبريک مي گم ، 
 بالخره به ارزوت رسيدي . مبارکه دوماد شدنت

 . داداشي

رم مي ميرم ، نمي تونم نفس بکشم ، دارم خفه مي شم تا حاال اينقد بي کس نبودم . کيارش دا:
 دوسم نداشت ، عشقم ، نفسم ، عمرم ،

 زندگيم دوستم نداشت ، چرا کيارش ؟چرا من ؟چرا؟چرا مگه من چيم از اون کمتر بود؟
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 . بغضم ترکيده بودو داشتم گريه مي کردم و فرياد مي زدم

ده چي ميگي ؟کي دوست نداشت ؟کيان داري منو ميترسوني ها جونه من کيان داداشم چت ش:
 اروم باش داداشه گلم اروم بگو چي شده ؟

حالم خرابه کيارش ، ديگه نمي تونم تحمل کنم ، نمي تونم کناره يکي ديگه سودا مو ببينم ،ترو :
 . خدا مواظبش باش مي سپارمش به تو . حاللم کن

واسه چي معلومه چي ميگي ؟کيان خوب گوش کن کارام درست کيان چي ميگي تو ؟حالليت :
 شده فردا دارم ميام خوب حرف ميزنيم

 اوکي؟کاره احمقانه اي نکن داداشم . باشه قربونت برم ؟

 .....حاللم کن داداش خدا حافظ :

 کيارش

چندثانيه کل خونه رو سکوت پر کرد ولي بعدش صدايي غير از صداي خورد کردن ميزو 
 صندلي نمي اومد هرچي دستم مي اومدو پرت ميکردم

 . ديونه شده بودم اينقد داد زده بودم صدام گرفته بود

 کيارش :خدا کجايي؟؟؟؟

 بد بخت شدم بدبخت جونمو ازم گرفتي اخه چرا ؟؟؟

سالم بود کيانم  10دگيم گريه ي خودمو ديدم، اولين بار وقتي بود که براي دومين بار تو زن
 . يود يادمه از باالي پله ها افتاد 4يا3

 خيلي ناراحت شدم و، غصه خوردم اولين باري که گريه کردم

 . االنم دومين دفعه، قشنگ خم شدنه شونه هامو حس مي کردم

 . وري فقط دوره خودم مي چرخيدمحالم خيلي خراب بود نمي دونستم چيکار کنم همين ط

 . ، تقريبا يه ساعت بعد کم کم به خودم اومدم ، سريع يه آژانس گرفتم ، دمه فرودگاه پياده شدم

داشتم بعده سال ها بر مي گشتم ايران ، ولي مي ترسيدم . مي ترسيدم برمو ببينم کيانم نيست . 
 ببينم گذاشتنش زيره

 . ه پرواز داشتنيه عالمه خاک . براي يه ساعت ديگ

مي خواستم زنگ بزنم به کيانا يا کسري ببينم از چيزي خبر دارن يا نه ولي هنوز صبحم نشده 
 . بود ، سکته شون مي دادم با اين کارم

 . پس ترجيح دادم برسم اونجا بعد ببينم چي شده

ه چرت همش خدا خدا مي کردم باليي سره کيان نيومده باشه، اينقد فکر کردم خسته شدم و ي
 . کوتاه زدم
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 . با تکوناي دسته يه نفر چشامو وا کردم

 مرده :اقا. اقا.. بلندشين مگه پروازتون براي ايران نبود ؟

 .به چشماي خمار همين طوري داشتم گيج نگاهش مي کردم

که کم کم به خودم اومدم . داشتم مثله هميشه خوابه اون دخترو مي ديدم ؛از زيبايي چيزي کم 
 وقتي بچه بودم همش تو خواب هام نداشت ، از

 .بود

 تقريبا هر شب به خوابم مي اومد. رو به مرده گفتم :آ..آره پروازم براي ايران بود چي شده ؟

 . يه ساعته دارن صدا تون ميزنن بفرماييد:

 .سريع از جام بلند شدمو گفتم :واي ببخشيد. شرمنده از خستگي خوابم برد

 .برو تا از پروازت جا نموندي پير بشي جوون . حاال زود تر:

 . بازم مرسي حتما اگه قسمت شد جبران مي کنم:

 .ايشاهلل پسرم خدا به همراهت:

 . تقريبا نيم ساعتي ميشد که تو هواپيما بودم ،داشتم به حرفاي کيان فکر ميکردم

 . گفت ايسودا يکي ديگه رو دوست داشته. ولي اونا که همو دوس داشتن

 . داداشه بيچارم شبه اوله دوماديش بود

 . يه چيزي ته دلم مي گفت اروم باش چيزي نشده

 .ولي خبر نداشت که قراره طوفاني به ما بشه که سرنوشته همه مونو تغيير بده

 سودا

 خدايا خدايا خودت کمکم کن، کجاست اين پسر ؟؟؟

 اگه باليي سرش اومده باشه مي ميرم . حاال چيکار کنم ؟

لهره عجيبي داشتم . مي خواستم گريه کنم ولي نمي تونستم .اگه باليي سرش بياد نمي تونم يه د
 . زندگي کنم

 . شهرام خان بد کردي ،با هام بدي کردي ،با هممون بد کردي

رو زمين زانو زدم بالخره با اولين قطره اشکي که از چشمم سرازير شد ،بغضم ترکيدو زدم 
 زيره گريه

 . تاق نشسته بودمو گريه مي کردمهمين طوري گوشه ا

 . احتمالن حالش خوبه چون اگه باليي سرش اومده بود حتمن تا االن خبر مي دادن
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 . خدايا اخه اين چه باليي بود که سرم اوردي

 . صداي در اومد قبلم ريخت نه موقع شام بود نه ناهار

 بله ؟؟؟:

 . دقيقه بيايد دم در شهين خانوم )مستخدم عمارت کيان(:خانوم منم ، مي شه يه

 چيزي شده ؟؟؟:

 . نه خانوم فقط کيانا خانوم اومدن، کارتون دارن:

احساس کردم صداش يه بغض خاصي داشت انگار به زور داشت ، جلوي خودشو مي گرفت 
 . که گريه نکنه

 . توي دلم يه جوري مي شد

 . يه تونيک مشکي با شلوارک اسپرت مشکي پوشيدمو رفتم پايين

 شده که اين موقع روز اومده اينجا ؟؟؟ يعني چي

 . رفتم تو پزيرايي . از چيزي که ديدم به زور خودمو نگه داشتم که نيوفتم

 . رفتم جلو کيانا با لباساي سر تا پا مشکي رو مبل نشسته بودو شونه هاش مي لرزيد

 . خيلي اروم صداش زدم

 .. کيانا:

 . وقتي صدامو شنيد يواش سرشو اورد باال

 . ش دوتا کاسه ي خون بود . اب دهنمو قورت دادمچشما

داشتم همين طوري نگاهش مي کردم که با حرفي که زد بنده دلم پاره شد ، افتادم زمين و 
 .....تاريکي مطلق

 کيارش

 . توي تاکسي بودم . تقريبا تا خونه ده دقيقه ديگه مونده بود

 . دل تو دلم نبود ، گوشيمو در اوردم ،اه لعنتي خاموش شده بود

 .يادم باشه رسيدم بزنم برق شايد کياني زنگ بزنه

 . اخه بگو چطوري همين طوري شرکتو خونه رو ول کردي اومدي

 . هنوز به هيچ کي خبر نداده بودم که دارم بر مي گردم ايران

 .. باشه که بقلش کنممي ترسيدم ، مي ترسيدم برم و ديگه کياني ن
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 . تقريبا ده خونه بودم . کم کم نزديک مي شدم

 . ولي با چيزي که ديدم دنيا دوره سرم چرخيد. چشمامو بستم و سرمو پايين انداختم

 . يه قطره اشک از گوشه ي چشمم پايين چکيد

 . با حالي زار از ماشين پياده شدم

ه داشتن وصل مي کردن ، نفسم داشت بند مي با ديدنه مردمه روستا و پارچه هاي سياه رنگي ک
 . اومد

 . هنوز هيچ کي متوجه من نشده بود

 . قدم به قدم به عمارت نزديک مي شدم . که اولين نفر کيانا سرشو بلند کردو منو ديد

 .و به طرفم دويد

 .کيانا :داداشي کجا بودي ؟کجايي که داداشمو بردن ،نفسمو بردن داداش ، زندگيمو بردن

 . بغلش کرد م منم پا به پاش اشک ريختم سرم پايين بود سفت

 . کيانا تو بغلم از حال رفت . شوهر کيانا که شهاب بود اومد بغلش کردو بردش تو

 . کسري هم بغل کردم

 .غمه اخرمون ايشاهلل داداش :

 . اونم شونه هاش خم شده بود معلومه از دست دادن داداش و خواهر سخته اونم خيلي سخت

پرسيدم مامانم کجاس که گفت حالش خراب بوده و اونم بردن بيمارستان . مي گفت ماشين  ازش
 . کيان رو تو پنج کيلو متري چالوس پيدا کردن

هيچ اثري از جنازه نبوده چون از پرتگاه پرت شده پايين ماشين اتيش گرفته ، تقريبا کل ماشين 
 .سوخته . حقم داشتن چيزي پيدا نکنن

 . يکي تسليت مي گفتنهمه مردم يکي 

 . عينکمو بر داشتم . حالم بد جور خراب بود . داشتم اب مي شدم

ولي بايد به خاطره مادرم و بقيه که شده سره پا مي موندم. بابا، رو در حالي که داشت از پله 
 . ها مي اومد پايين ديدم

باور نمي شد اين همون مرد بود ؟!همون رامان خانه معروف ؟ !!اين پير مرده شکسته اردشير 
 . خان بود؟باور نميکردم

 . ميونه فاميل ادماي جديدي رو مي ديدم

 . تعجب کردم چون اصن نمي شناختمشون . تازه يادم اومد بايد از فاميالي سودا باشن
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 . م . حرفاي کيان هنوزم تو گوشم بودحسابي سرم شلوغ بودو فراموشش کرده بود

 . با ياد اوريشون تمام نفرتم رو ريختم تو صورتم و زل زدم بهشون

 .يه مرده اومد جلو انگار ادم مهمي بود چون تا نزديک شد همه جا رو سکوت پر کرد

 . يه مرده شيک پوش و ميان سال بود . حدس مي زدم کي باشه ولي مي خواستم مطمعن شم

 . رم تسليت ميگم غمه اخرت باشه ايشاهللسالم پس:

 يه پوز خند زدم و گفتم : مرسي . گمون کنم شما بايد شهرام خان باشين درسته ؟

داشتم با چشماي زير شده نگاهش مي کردم که سرشو اورد باال و جواب داد :اره پسرم بازم 
 . متاسفم

 وقعيت خوبي اشنا نشديم وگرنهاسمتونو زياد شنيدم . همه رو اسمتون قسم مي خورن . توي م:
.... 

 . وقت زياده . عجله کاره شيطونه . اينو گفتو رفت عقب:

توي همين ميون صداي داده خدمت کارو شنيدم که داشت يه خانومي به اسمه خورشيدو صدا 
 .مي کرد

 . همه برگشتيم طرفش . داشتم با تعجب نگاهش مي کردم

 . سال باشه 45تا 40رفت طرفه يه زني که بهش ميخورد بينه 

 . از گريه چشماش قرمز شده بود ولي بازم زيباييشو حفظ کرده بود

 . چشماش خيلي برام اشنا بود . يه ابيه خاص

 . انگار يه جايي اين چشمارو ديده بودم ولي االن اصال حضوره ذهن نداشتم

 زنه که فکر کنم خدمت کار بود گفت :خوشيد خانوم خورشيد خانوم

 م :جانم ليال خانوم چي شده ؟؟خورشيد خانو

خانوم به داد برسين . خانوم حالشون بد شده تو حموم از هوش رفتن . هر چي در مي زنم درو :
 . باز نمي کنن . تو رو خدا يه کاري کنين

 . اون زنه که فهميده بودم خورشيد بود رنگش پريد

 . ن زيره بغلشو گرفتندوتا پسر که کنارش وايستاده بودن و به نظر مي اومد دوقلو باش

 . يا فاطمه ي سادات خودت به دادمون برس . بچمو ازم نگير:

 . اينو گفتو فوري به طرفه عمارت رفت

 . بقيه هم بعده مکثي انگار به خودشون اومده باشن دنبالش رفتن
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 . منم ديدم زشته نرم رفتم

 . داشتم پامو از دره عمارت مي ذاشتم تو که صداي داد و بيداد شنيدم

داشت از تو اتاقه کيان مي اومد. پا تند کردمو خودمو رسوندم به اتاق. کيانا ،کسري، اون دوتا 
 پسره، خورشيد خانوم ، شهرام خان ، پدرم ، و

 . چند نفر ديگه

شت گريه مي کرد يه جسم بي جونو تو يکي از اون پسرا توجهمو جلب کرد . همون طور که دا
 . حوله پيچيدو اورد بيرون

 . از خوني که روي حوله ديدم تعجب کردم . رفتم جلو ترو بقيه رو کنار زدم

 . حدسم درست بود رگه خودشو زده بود . سريع به خودم اومدم و دويدم طرفش

 . يانا تو ام برو کيفمو بياررو به بقيه با داد گفتم :لطفا برين بيرون . دورشو خلوت کنين ، ک

ولي اون پسره اخم کردو گفت :الزم نکرده مي بريمش بيمارستان . مامان جان اون سويچ 
 ماشينو بيار برام . سمير تو ام اماده شو بايد

 .سودا رو برسونيم در مونگاه

 و تختنذاشتم جلو تر بره اون دختره که حاال فهميده بودم سوداس رو ازش گرفتم و خوابوندم ر

و چون هيچي به جز يه حوله تنش نبود گفتم که بقيه برن بيرون . وقتي تو اتاق خلوت شد . 
 کيانا رو صدا زدم اون دوتا پسر هنوز تو اتاق بودن

با فهميدن اسماشون يادم افتاد کي هستن . کيان قبال گفته بود سميرو سامان داداشاي سوداهستن 
 رفتم. وقتي نگاش کردم با چيزي که ديدم 

 .... تو شک

 .... خداي من اين امکان نداره .....نه ... نه نميشه

 سودا

 . با سر درد بدي چشمامو باز کردم . تو يه اتاق بودم

 . اصال يادم نمي اومد چي شده . با سوزشه دستم اونو اوردم باال و نگاش کردم

 . ام سرازير شداه لعنتي . همه چي يادم اومد. يعني کدوم احمقي منو نجات داده. اشک

 . از وقتي فهميده بودم کيان مرده از خودم متنفر بودم . اون بخاطره من مرد

 . فکر مي کردن يه اتفاق بوده ولي هيچ کي خبر نداشت من دارم چه عذابي مي کشم

 ..... يه گناه کاره بي گناه بودم
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 . گرفتم به ديوار از جام بلند شدم . رفتم طرفه در ولي وسطه راه سرم گيج رفت و دستم رو

روم پريده . صداي  به سختي از پله ها پايين رفتم . مطمعن بودم حسابي با اين کارم رنگ و
 . سامان اينا از تو نشيمن مي اومد

رفتم اون طرف . همه بودن مامانينا داشتن الله خانومو دل داري مي دادن . بقيم کيانا رو . 
 . وجه من شدرفتم نزديک تر اولين نفر ليال خانوم مت

 .با تعجبو و وحشت نگام مي کردم . بالخره به حرف اومد

 . ليال خانوم : خا.... خانوم

 . تا اينو گفت همه برگشتن طرف من . همه با يه غم خاصي نگام مي کردن

 .سنگيني يه نگاه رو بد جور روي خودم حس مي کردم .برگشتم به همون طرف

 . با چيزي که ديدم کپ کردم . نه چشمام داشت از تعجب بيرون مي زد

 . اي....اين امکان نداشت

 . همون جور داشتم اونو نگاه مي کردم که يهو گرمي يه دست و روي بازوم حس کردم

 . برگشتم طرفش . سمير بود

 . ايسودا جان عزيزه دلم بيا بشين اينجا حالت خوب نيست:

 . ره مامان نشستميواش يواش رفتم کنا

 . اون يارو که نمي دونم کي بود اومد نزديک . واقعا واسم جالب بود

ه هر شبم ،شکنجه گر خواب ب*و**سقيافش خيلي واسم اشنا بود ، يادم اومد کجا ديدمش ، کا
 . هام

 .کسي که با اومدنش به خوابدهام شبو روزم رو ازم گرفته بود

 . ه از بچگي هر شب مياد به خوابمخيلي کنجکاو بودم بدونم اين مرد کيه ک

 .وقتي به خودم اومدم باالي سرم بود. دستشو دراز کرد

توي چشماش يه نفرت خاصي بود. نمي دونم چرا ، همون جور داشتم به دستش نگاه مي کردم 
 . . که با حرفش شاخ در اوردم

 . سالم سودا خانوم کيارشم داداشه کيان:

 . ت. ولي توجه نکردماين جمله رو با يه حرص خاصي گف

 . خواستم به احترامش بلند شم که نزاشت

 .نه ... نه ... زحمت نکشين . تسليت ميگم . ايشاهلل غمه اخرمون باشه:
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 .م...مرسي. همچنين:

 . ديگه چيزي نگفتم و سرمو انداختم پايين

 . اونم رفت نشست سر جاش. ولي قشنگ سنگيني نگاشو حس مي کردم

 کيارش

 .بودم باورم نمي شد اين سودا همون سودا باشه هنوزم تو شوک

از بچگي خيلي خيلي خوشگل ترو خانوم تر شده بود . تقريبا هفت سالي مي شد که نديده 
 .بودمش

 گذشته

 . شبه چهار شنبه سوري بود همه داشتن پاي کوبي مي کردن پير، جوون ، زن و مرد

خواستم بيام اينجا که اين صدا هارو  صداي تير هايي که مي زدن تا اينجام مي اومد . مثال
 نشنوم . هميشه وقتي به ارامش احتياج داشتم مي

 .اومدم پاي اين درياچه

ارامش خاصي داشت . گوشيم رو از تو جيبم در اوردم و اهنگ مورد عالقم رو پلي کردم . 
 ". "علي رضا تليسچي." اهنگ" به خودم بد کردم

همين طوري داشتم مي خوندم و مي رفتم جلو . چند قدمي درياچه بودم که صداي پارس سگ 
 . و صداي جيغ زدن يه بچه رو شنيدم

 . وقتي خوب تر دقت کردم ديدم يه سگ سرشو تا ته کرده توي تنه ي درخت

 .صدا هاي مبهمي از تو تنه درخت مي اومد

 (((. نه ترو خدا منو نخور. جونه ننت برو کنار)))

 . نمي دونستم بخندم يا برم ببينم کيه. وقتي رفتم نزديک تر يه چوب واسه سگه پرت کردم

ترسيدو در رفت. رفتم نزديکه تنه ي درخت .بردنه سرم تو اون تنه ي درخت همانا برخورده 
 . سرم با چيزي همانا

 . صداي اخم بلند شد. وقتي نگاه کردم ديدم دوباره همون جسم داره مياد سمتم

 . جا خالي دادم که يهو يه لنگ کفش از تنه ي درخت پرت شد بيرون

 .داشتم با تعجب به کفشه نگاه مي کردم که دوباره صدا اومد

 ((. عجب سگ بيشعوري هستيا مگه نميگم گمشو اه سگم سگاي قديم))

جوري محوه تنه ي درخت بودم که يهو يه دختر بچه از  اصن موقعيتو درک نمي کردم . همين
 تو تنه اومد بيرون تا منو ديد يه لحظه نگام کرد و بعد با
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 . صداي بلند که گوشم رو به فنا داد جيغ کشيد . اينقد صداش رو اعصابم بودکه داد زدم

 بسه اه دختره ي سرتق چته مگه جن ديدي ؟))

 (((بزنم تو سرت صدا بز بدي ؟؟؟

 . صداي جيغش قطع شد و يواش يواش اومد بيرون

 (( دم که گفت ))خيلي خوب وحشي نخور منو حاالصداشو شني

 اي... اين االن چي گفت ؟؟؟؟

 .خيلي از حرفش عصباني شدم مي خواستم بزنم زيره گوشش که يهو دادش رفت هوا

 (( اي مردم کجايين؟؟اين ميخواد منو بزنه اي به دادم برسين))

 . مثه اين اوسکوال داشتم نگاهش مي کردم

 . واقعا براي خودم متاسف بودم که با اين دختر هم روستايي امنمي دونستم چي بگم . 

 افسوس ! يعني واقعا خدا ديونه تر از اينم افريده ؟

 . سرمو کردم باال و واسه اينکه خدا يه عقلي بهش بده خدا رو التماس کردم

 . وقتي اين کارمو ديد داد زد

 ((خودتي))

 چي خودتي ؟؟:

 .هموني که به من گفتي:

 مگه چي گفتم ؟؟؟چرا حرف مي زاري تو دهنم ؟؟؟:

 دختر بچه يهو جيغ کشيد :گفتم خودتي

 مي دونستي خيلي پرويي؟؟:

 .اره اممم دقيقا يازدهمين نفري هستي که بهم گفتي يه چيزه جديد بگو:

 . واقعا خدا شفات بده:

 .اول بزرگ ترا:

 م اينجا چيکار مي کني ؟؟خيلي خوب خيلي خوب بسه ديگه خيلي زر زر کردي بگو ببين:

 به تو چه مفتشي ؟؟؟:

ببين خانوم کوچولو نزار دستم رو بچه بلند شه زود باش بگو خونتون کجاس يه عالمه کارو :
 .زندگي دارم بايد به اونا برسم
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 نوچ نوچ نوچ يعني واقعا اين قد بيشعوري که مي خواي منو اينجا ول کني ؟؟؟:

 اين دختره رو کردم طرفشو گفتم :نه بابا فقط شما با شعوريمن با چشماي گرد شده از پرويي 
. 

 پس چي فکر کردي منو با خودت مقايسه مي کني ؟؟:

 . هوي حرف دهنتو بفهما هي هيچي بهت نميگم پرو نشو:

 تو اصا ميدوني من کي هستم که اين طوري باهام حرف ميزني ؟:

 . شايد واقعا ترسيدمواي خداي من چقد ترسيدم . حاال بگو ببينم کي هستي :

 .دختره با حرص نگام کرد و گفت :من دختر شهرام خانم خان روستاي بااليي

 .ولي تا حرفش تموم شد دستشو کوبيد رو دهنش

 .از چيزي که گفت دهنم باز موند

 يعني اين همون سودايي هست که همه ي مردم روستا از زيباييش ميگن ؟؟

وستا و روستاي بااليي که چند بار رفتم خيلي زيبا ترو راستم مي گفتن نسبت به دختراي اين ر
 و جداب تر بود چشماي ابي که از همه چيز تو

صورتش خاص تر بود پوسته سفيد و مو ها و ابرو هاي خرمايي و لباي کوچيک صورتي و 
 . دماغه معمولي

 . خوردي منو:

 . پشته چشمي واسش نازک کردمو و راه افتادم

 حاال اسمت چيه؟:

 ا . سودا زند. تو چي ؟تو کي هستي ؟سود:

 .اول فکر کردم اونم مثل بقيه دختراي ديگه مي خواد مخمو بزنه

 . ولي وقتي سنشو ديدم و اسمه پدرشو گفت فهميدم نه از اون دخترا نيس

چون همه تو هم روستاي بااليي و هم روستايي پاييني از نجابت اين دختر و خانوادش حرف 
 . مي زدن

تقريبا تا اونجايي که مي دونستم بيشتر پسرايي روستا شيفتش بودن . ولي چون دختره خان بود 
 کسي جرعت نداشت چپ نگاش کنه مخصوصا

 .بخاطره داداشاش

 رو بهش گفم :خيلي خوب نگفتي اينجا چيکار مي کردي ؟
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 هيچ فقط کنجکاوشدم به بابام نميگي ؟؟:

 چيو نبايد بگم ؟؟:

 ا ؟؟اينکه اومدم اينج:

 چرا نبايد بگم ؟:

 .سودا :اخه خوشش نمياد از عمارت بزنم بيرون دزدکي اومدم . حتما عصباني مي شه

 تو که مي دونستي عصباني مي شه چرا اومدي بيرون ؟:

گفتم که بخاطر اينکه کنجکاو شدم سمير يه روز اومد خونه و از اين درياچه تعريف کرد منم :
 .کنجکاو شدم و اومدم ببينمش

 با اينکه مي دونستي اين موقع شب اصال صالح نبود که بياي بيرون ؟:

 امتحانه ؟:

 هان ؟:

 پوف بابا عجب خنگي مي گم داري امتحان ازم مي گيري که اين همه سوال مي پرسي ؟:

 اهان نه فقط کنجکاو شدم . خوب چند سالته ؟:

 من؟؟؟ :

 .په نه عمم:

 .سالمه 11بيشعور . :

 ؟؟با تعجب گفتم :جدي ؟

 اهوم بهم نمياد ؟؟:

 .نه بيشتر بهت ميخوره:

ساله  15توي دلم يه جوري شد يعني اين دختر چي داشت که همه ي پسراي اين روستا از 
 .ساله همه مي خوانش 30گرفته تا 

 . حس کردم داره نگام مي کنه. يهو نگاشو قافل گير کردم . زل زده بود توچشام

 چرا داري کمکم ميکني ؟:

 حتي برم ؟اگه نارا:

 . سرشو انداخت پايينو ديگه چيزي نگفت

 خودت مي توني بري يا ببرمت ؟:
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 بنظرت تو اين مه تنهايي راهمو پيدا مي کنم ؟:

 . من : خيلي خوب راه بيوفت

از پشت نگاش کردم يه لباس محلي قرمز که کمر بند پوکلي سياه داشت و شال همون جنسي 
 سرش بود

راستش يکم تعجب کرد م ديگه کمتر کسي بود که تو اين روستا لباس محلي مي پوشيد . ولي از 
 . حق نگذريم واقعا زيبا شده بود

وقتي رسيديم دره عمارت بهش گفتم :خوش گذشت کوچولو بهتره ديگه بري خونه که فکر کنم 
 شهرام خان خيلي نگرانت شده . بدو

ه شايد دوست نداشته باشم برم تو ،سومن من گفتم کي هستم اولن کوچولو خودتي دومن به توچ:
 .ولي تو نگفتي

 يه لبخند بهش زدم :اسمم کيارشه . خدا حافظ

 منتظره جوابش نشدم وقتي يکم ازش دور شدم صداشو پشت سرم حس کردم

 ((کيارش ممنونم بخاطره همه چي))

 . دادميه لبخنده ديگه اومد رو لبم .ولي برنگشتم و به راهم ادامه 

 حال

 . با حس دستي که روي شونم قرار گرفت از خاطرات بيرون اومدم

درسته اين همون سوداس همون دختره پاک و معصوم و دوست داشتني. که ديگه اون فرشته ي 
 ثابق نبود باعث مرگ تنها عزيزم شده بود و من بايد

 . مي شدم فرشته ي مرگش

 . شسته بودو نگاه مي کردمبا تنفره خاصي داشتم سودا که رو به روم ن

 . که صداي صدرا دوستمو کناره گوشم حس کردم

داداش خيلي وقته استراحت نکردي داري از بين مي ري بلند شو ،بلند شوبريم باال يکم :
 . استراحت کن

 . باشه داداش مرسي که به فکري االن ميرم تو زحمت نکش:

 . زدم رو شونش که يه لبخند مهربون زدو رفت

 .يکي از دوستاي دوران بچگيم بود . البته دوستيمون ماله قبله اين بود که برم خارجصدرا 

همون موقعه ها دلش مي خواست پليس شه که خدا رو شکر به ارزوش رسيده بود . شنيده بودم 
 چند سالي هست ازدواج کرده و يه بچه ي دو
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 . سالم داره . خوش به حالش

 . افراد توي سالن گفتم و رفتم طرفه اتاقماز جام بلند شدمو با اجازه اي به 

توي راه رو سودا رو ديدم که داشت ميومد پايين قيافش معصوم تر از اوني بود که بتونه 
 . مقصر مرگ برادرم باشه . ولي کيان خودش گفت

گفت اونو دوست نداشته و يکي ديگه رو دوست داره . يعني جدي کسه ديگه اي رو دوست 
 داشته؟؟کيه ؟

 .اوف اوف اوف يادم نمياد از فکر اومدم بيرون و بدونه توجه به نگاهش رفتم طرف اتاق

 . اينقد خسته بودم که نفهميدم چطور خوابم برد

 ... .نه نه کيانم . داداشم... ولش کنين))

 .مگه با شما نيستم لعنتيا... کيان. داشتم به کيان که دوتا مرده داشتن مي بردنش نگاه مي کردم

 . از جلو چشمم کامل خارج شد و در بسته وقتي

 .يه نفره ديگه اومد جلو بخاطره اين که دستامو بسته بودن نمي تونستم تکون بخورم

 کي هستي؟؟کيانو چيکار کردي لعنتي؟؟کجا بردي داداشمو ؟؟:

 .جايي نبردمش. ولي قراره بره جايي که اليقشه:

 منظورت چيه؟؟:

 . قدم اومد جلو تر که صورتش پيدا شد اون سايه که حاال فهميدم زنه يه

 خدايا اين که سوداس !!تو يه لحظه ندونستم چي شد فقط حمله ور شدم

 ((...طرفشو

يهو از خواب پريدم. و چشامو باز کردم و اولين چيزي که ديدم چهره اي قرمز شده ي سودا 
 . بود

م . به خودمون نگاه يکم که دقت کردم متوجه قضيه شدم خداي من من داشتم چيکار مي کرد
 کردم سودا زيرم بود و منم داشتم گلوشو فشار مي دادم

 . داشت نفس کم مياورد

 ..خ..خوا...ه..هش مي... کنمم... و.. ولم ..کن:

ولي من همچنان داشتم نگاش مي کردم يه لحظه وقتي ياد خوابي که ديدمو کيان افتادم فشاره 
 ودستم بيشتر شد مي خواستم بکشمش اره همين

 . مي خواستم . چشماش ديگه داشت بسته مي شد که يهو ولش کردم
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نه نميزارم همين طوري بميره. اين دنيا رو براش جهنم مي کنم،کاري مي کنم حتي براي نفس 
 . کشيدنم از من اجازه بگيره

 .با سرفه از رو تخت بلند شد

 ديو...ديوونه ش...دين؟؟ا..اين چه ...کا...کاري بود ؟؟؟؟:

 دمو گفتم :تواينجا چيکار مي کني؟؟اخم کر

 .سودابا ترس گفت:ا..اومده... بو...دم بيدار....بيدارت کنم ....بيا...ي پايين ...ش...ام حاضره

 .اخم کردمو گفتم :خيلي خوب مي توني بري االن ميام

 . سودا:چشم

 .وبه سرعت رفت پايين

 .منم موهام رو شونه کردمو يه لباس مرتب هم پوشيدمو رفتم پايين

 . سره ميز همه عجيب بودن بعضيا نگاشون به سودا بود و بعضيام به من

 . انگار دنباله چيزي بودن

 مشکوک مي زدن . اخرش طاقت نياوردم و رو به پدر جون گفتم:چيزي شده اقا جون ؟

 .ش از حد معمول مشکوک بشمهمه ساکت شدن . و اين باعث مي شد بي

 .پسرم بعداز غذا بايد در باره يه چيزايي صحبت کنيم:

 خيلي خوب . حاال درباره ي چي هست؟:

 .اقاجون همون جور که داشت غذا شو مي خورد خيلي بي خيال گفت:تو وسودا

 .داشتم نوشابه مي خوردم که با اين حرفش پريد تو گلوم

به سودا نگاه کردم اونم ترشي گير کرده بود تو گلوشو  از تعجب داشتم شاخ در مي اوردم.
 خورشيد

 .خانوم )مادره سودا((داشت مي زد تو پشتش

 گيج شدم مي شه بيشتر توضيح بدين. يعني چي درباره ما دوتا س؟؟:

 .حاال تا بعده غذا:

 . اميد وار م اون چيزي نباشه که فکرشو مي کنم

 .ني زدم شايدم راه بدي نباشهيهو به فکر فرو رفتم و يه لبخنده شيطا

 . اينطوري زود تر به هدفم مي رسم
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 .سرمو اوردم باالو به سودا زل زدم اگه بشه چي مي شه

 .مي تونم خيلي راحت انتقام داداش نازنينم و ازش بگيرم

 . بعده شام اقا جون دستور داد همه ي فاميل توي حياط جمع شيم

 . م از زبونه خودشون بشنوممي دونستم ميخواد چي بگه ولي مي خواست

 . وقتي همه نشستيم اقاجون به منو سودا گفت بريم پيشش بشينيم

 .صداي در اومد. وقتي فرده پشته درو ديدم شکم به يقين تبديل شد

 سالم:

 . همه جوابشو دادن

 . حاج اقا بفرماييد باال بشينين تا زود تر شروع کنيم:

 .و پيشونيش بودبه سودا نگاه کردم يه اخم خيلي عميق ر

 . وقتي حاج اقا نشست همه بلند شدن دوره ما ايستادن

 سودا با تعجب رو به اقا جون گفت :پدر جون ميشه بگين اينجا چه خبره؟

 دخترم مادرت واست نگفته ؟:

 . نه واال من از چيزي خبر ندارم:

دخترم روستاي ما يه رسمو رسوماتي داره که زيره پا گذاشتنشون اصال خوب نيست و بايد :
 . انجام بشه

 . خوب اين چه ربطي به ما داره اقا جون گيج شدم:

 دخترم اينجا رسمه وقتي يه دختر بيوه مي شه اگه که دوماد برادر داشته باشه:

 با اون کسي کهبايد باهاش ازدواج کنه اگر هم نداشته باشه بايد 

 . ميگن ازدواج کنه خانواده ي دوماد

 . مي دونستم . مي دونستم منظورشون از اين کارا همينه

 . ولي چرا کسري حاضر نشد باهاش ازدواج کنه.؟؟؟

 اقا جون اين حرفا چيه؟؟شما خودتون مي فهميد داريد چي از من مي خوايد ؟:

 خشک نشده شما از جدا از اون هنوز خاکه قبره پسرتون . شوهره من

 عروستون مي خواين با يکي ديگه ازدواج کنه؟؟

 .شهرام خان پريد وسطه حرفه سودا



                 

 

 

      انتقامی از جنس عشق رمان

 

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

 کنید

 

28 

 

 .سودا بشين:

 . حرفش اينقد محکم بود که نه تنها سودا بلکه همه ساکت شدن

 ...اما اقا جو:

 . هيس. گفتم ساکت حتمن صالح دونستيم که اينو خواستيم:

 . يارش شما حداقل يه چيزي بگينسودا رو کرد طرفه منو گفت :اقا ک

 .حرفي ندارم . هر چي اقا جون بگه:

 . براي اولين بار چشماي پر از تنفرشو ديدم

 حاج اقا :چي شد رامان خان بخونم عقدو؟؟

 :سودا پريد وسطه حرفه حاجي مستوفي

 . ببخشيد اگه مي شه قبلش من با اقا کيارش چند کلمه حرف بزنم

 . همه از حرفش تعجب کردن

 به دختراي فاميل که همشون واسه من دندون تيز کرده بودن نگاه کردم

 . حداقل اينش خوب بود از شره اينا خالص شدم

 .همشون يه جوري به سودا نگاه مي کردن که انگار ازشون دزدي کردن

 . سودا بلند شد منم پشت سرش بلند شدم

 . رفت سمت باغ پشتي منم اروم پشته سرش مي رفتم

 چي ميخواستي بگي ؟:

 . قبول نکن:

 با تعجب :چيو قبول نکنم ؟؟

 .اينکه با من ازدواج کني . بگو يکي ديگه رو دوس داري .حتما قبول ميکنن:

 چرا نبايد قبول کنم ؟؟اگه قبول نکنم چي بهم مي رسه ؟؟:

 سودا با تعجب و خشم بهم نگاه کرد :يعني واقعا خجالت نمي کشي؟؟

 اشت ازدواج کني ؟؟مي خواي با زن داد

 : منم با تنفره خاصي رفتم نزديکش و گفتم

زن داداش ؟چه خياالتي . از کدوم داداش حرف مي زني ؟هموني که نزاشتي واسه اخرين بار 
 صورتشو ببينم
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 ؟؟؟اره ؟؟؟؟؟؟

 تو يه لحظه قاطي کردم هولش دادم

 : که خورد به ديواره پشته سرش رفتم جلو و رو صورتش خم شدمو غريدم

 همون داداشي که کمرشو خورد

 کردي؟؟؟؟اره لعنتي؟؟

 هموني که قلب عاشقشو شکستي؟؟؟همونو ميگي؟؟

 با خودت چي فکر کردي هان؟؟

 . فکر کردي از هيچي خبر ندارم ؟؟نخير خانومي

 ميدونم چطور کيانمو نابود کردي. تو يه قاتلي ميفهمي؟؟

 . ي لرزيدهمين طوري سرش داد ميزدم و اون از ترس به خودش م

 . اخره سر شروع کرد به گريه کردن . و حرف زدن

 بسه بسه ترو خدا بسه مگه من دل ندارم ؟:

 هان؟؟؟چرا هيش کي منو نديد؟تو کجا بودي که االن اين حرفا رو ميزني

 هان؟؟کجا بودي ببيني وقتي ارزو داشتم مثه بقيه دخترا با عشق لباس عروس بپوشم

 لباسه عذا تن کردم. کجا بودي لعنتي؟؟؟کجا بودي

 وقتي داشتم به اجبار ازدواج ميکردم هان؟؟چي از جونم مي خواين ؟؟؟

 چي؟؟چي؟؟چي؟؟

 . يه لحظه دلم واسش سوخت حالش خيلي خراب بود ولي دوباره برگشتم به همون کيارشه قبل

 . خودتو به اون راه نزن زنيکه :

 . به ديواريقش رو گرفتم و چسبوندمش 

 ببين منو خدام به اون خداس اگه قبول نکني و مثله بچه ي ادم پايه سفره ي عقد نشيني:

 کاري مي کنم از بدنيا اومدنت پشيمون شي شير فهم

 شد؟؟؟

 .هيچ غلطي نمي توني بکني:

 . و با حرص يه توف تو صورتم انداخت
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 . شيمون مي شيبا انزجار صورتو پاک کردم و بهش گفتم :از کاري که کردي پ

 .دقيقن همون چيزي که منتظرش بودم . اقا جونو ديدم که داشت مي ومد اين طرف

 قبل از اين که به ما برسه و دوباره سودا رو کوبيدم به ديوارو لبمو

 .گداشتم رو لبش

 . زيرچشمي به اون ور نگاه کردم اقا جون داشت نگا مون ميکرد تموم شد سودا زند

 ....به جهنمت خوش اومدي

 . چند ثانيه همونطور موندم تا وقتي ديدم اقا جون رفت

 . وقتي ازش جدا شدم تنها چيزي که حس کردم سوزشي بود که کناره گوشم حس کردم

 .چه غلطي کردي ؟؟؟مرتيکه ي اشغال هوس باز.گمشو:

 .خيلي خوب هر طور دوس داري عزيزم سر سفره ي عقد مي بينمت:

 .مگه اين که خوابشو ببيني:

 . همون طور که ازش دور مي شدم گفتم :فعال که دارم تو واقعيت ميبينم

 .وقتي به بقيه رسيدم . به اقا جون نگاه کردم با يه لبخنده خاصي نگام ميکرد

 کسري:چي شد قبول کرد؟

 .منم يه نگاه معني دار به اقا جون انداختم و گفتم :اره داداش راضيه

 رش؟خيلي خوب پس مبارکه .عروسم کو کيا:

 . االن مياد اقاجون:

 .سودا رو ديدم که از دور داره مياد

 .اقا جون :خيلي خوب سودا جان بيا بشين که حاج اقا ديرش شده

 . سودا برگشت سمت همه و گفت :از همه معذرت مي خوام ولي من نمي تونم قبول کنم

 اقاجون که حرصش در اومده بود حتما مي گفت

 با عصبانيت رو به سودا

 . گفت :اي دختر يا همين االن مي شيني پاي اين سفره يا خودم تکليفتو معلوم مي کنم

سودا هم با اخم جواب داد:ببخشيد پدر جون ولي منم يه ادمم و مي تونم واسه زندگيم تصميم 
 . يرمبگ

 .ديگه نمي زارم کسي تو زندگيم دخالت کنهه
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 : اقا جون که ديگه مي خواست فوران کنه رو به بقيه گفت

 . همه برين داخله عمارت تا وقتي نگفتمم بيرون نياين

 .همين يه جمله الزم بود تا همه ي فکو فاميل مثه مورو ملخ بريزن تو خونه

 .حاال فقط من موندمو سودا و اقاجونو حاجي

 اقا جون :ببين دختر جون اگه همين االن پايه اين سفره نشيني

 کاري مي کنم از زندگي کردنت پشيمون شي شير فهم شد ؟

 .اصن وايستا ببينم اگه کيارشو نمي خواستي د چرا داشتي پشت اون باغ... الهللا اال هللا

 ي کردمسودا داشت با دهنه باز منو نگاه مي کرد منم با بد جنسي داشتم نگاش م

 .مي دونستم ديگه نمي تونه چيزي بگه

 .بيا بشين اينجا دختر:

 حاجي :خيلي خوب شروع کنم ؟

 .حاجي شروع کن:

 .وقتي سودا اومد کنارم نشست. تازه متوجه ناراحتي چهرش شدم

 .وقتي به خودم اومدم حاجي داشت واسه دفعه سوم ميگفت

 .سودا :بله

 . به همين راحتي. به خواستم رسيدم

 دا خانوم از اين به بعد حتي واسه نفس کشيدنم بايد از من اجازه بگيريسو

 کم کم بايد زجر بکشي همون طوري که داداشم کم کم اتيش گرفت. کم

 . کم گوشتاش اب شد همون طوري زجرت مي دم

 .همون طوري اونو زجر کش کردي منم همون بال رو سرت ميارم

 .کجايي سودا زند که ازراييلت اومده

 سودا

 .امروز دقيقا يه هفته از اون روزه مسخره مي گذره اخه اين چه رسميه

واقعا از کيارش مي ترسيدم . نمي دونستم چيکار کنم . مطمعن بودم منو مقصره مرگه کيان 
 . ميدونه

 مگه نيستي؟؟يعني واقعا من کشتمش؟؟من باعثه مرگش شدم ؟؟؟
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 ن پيدا نکردي؟؟من يه قاتلم ؟؟؟خدايا ديوار کوتاه از ديوار م

 .در زدن

 . بيا تو:

 .ليال خانوم اومد تو

 .خانوم جان اقا کيارش تشريف اوردن:

 چي ميخواد ؟:

 . نميدونم خانوم:

 .خيلي خوب بگو بياد:

 . چشم:

 بعده اينکه ليال خانوم رفت بيرون کيارش اومد تو

 چيه ؟چي مي خواي ؟چرا اومدي؟:

 خودمم حق ندارم بيام؟کيارش با يه پوزخند گفت:چيه؟تو خونه ي 

 . ناسالمتي شوهرتم زشته اينکارا. مردم بشنون چي ميگن

 منم با عصبانيت گفتم :چرا چرتو پرت ميگي؟

 .درضمن اينجا خونه ي منو کيانه نه تو

 .فکر نکن يادم رفته چطوري سره رامان خانو گول ماليدي

 . خونه ي کيان بود ولي حاال ديگه کياني نيست:

 مش . کو ؟ کجاست؟ تو ميبينيش؟من که نمي بين

 !ازت متنفرم ، تو ديگه چجور جونوري هستي:

 .حرص نخور پوستت چروک مي شه. دلم نمي خواد بگن زنه ارباب زشته:

 .ازت متنفرم متنفر:

 .چه کنيم . تقديره بايدباهاش ساخت:

 .بعد يه چشمک زدو و رفت طرفه در

 .از پشت در صداش اومد

اوپس يادم رفت اومدم بگم حاضر شو ميريم خريد اقا جون فردا به مناسبت عقدمون يه :
 .مهموني دورهمي گرفته
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 نميخوام . نميام . خودت برو. هري:

 .نشنيدم چي گفتي يه باره ديگه بگو:

 . کري ديگه کر. ميخواستي بشنوي:

 : اومد طرفم و همون طور که بهم نزديک مي شد گفت

 گردنتو خورد کنم زودي حاضر شو تا اعصابم بد تر سگي نشده. زودببين منو نزار 

 . ترسيدم ولي من جسور تر از اين حرفا بودم

 ..فکر کنم تو ام نشنيدي چي گفتم .نميام. کر:

 با احساسه سوزشي که کناره لبم حس کردم باقي حرفمو خوردم .ا...اين االن چيکار کرد؟؟؟

 .داشت از گوشام دود بلند مي شد

 ه چه جرعتي دست روي من بلند ميکني؟؟؟هان؟؟؟ب:

 . دستمو گوشه ي لبم کشيدم .که دستم خيس شد

 .نا باور داشتم به خون روي دستم نگاه مي کردم که يهو يقمو گرفت

 . اين تازه اولشه خانومي :

 .تا تو اين خونه اي سعي کن زندگي کني چون اون روزي که پات تو خونه ي من باز بشه

 رو برات جهنماون خونه 

 . ميکنم

 .گيج داشتم نگاش مي کردم . از سردي نگاش و حرفايي که زد تنم يخ بست

 . با صداي در از فکر اومدم بيرون

 . رفته بود. و من داشتم به اينده اي که چيزي جز انتقام توش نبود فکر مي کردم

 انتقامي که باعث مي شد يامن نابود بشم يا اون . انتقامي که زخم هاي

 .زيادي از خوش جا مي ذاشت.انتقامي که باعثه نابودي من بود

 .از چشماش حسه نفرتو ديدم . بد جوري کينه داشت

 چشامو بستم و و رو مو به طرفه

 اسمون کردم .و اولين قطره اشک از چشماي ابيم که خيلي وقت بود

 .اون درخشش هميشگي رو نداشت روي گونم چکيد
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 . زيره لب گفتم:خدا يا خودت نجاتم بده. نزار بي گناه گناه کار بشم

 . نزار مجازاته کاري که نکردم و پس بدم .خداجونم خودت کمکم کن

 .لباسامو پوشيدمو رفتم پايين

 .توي سانتافه ي مشکيش منتظرم بود

 .کيارش يه نگاه بد بهم انداخت و يهو اخم کرد

 اين چيه تنت کردي؟:

 مگه چشه؟:

 . ياال ياال برو عوضش کن من ابرو دارم:

 .نميخوام همه فکر کنن با يه هرزه ازدواج کردم.ياال

 .از عصبانيت سرخ شده بودم

 باشه من هرزه. چرا؟چرا قبول کردي باهام ازدواج کني؟؟؟ :

 هان؟؟؟جوابمو بدهه. چرا با يه هرزه ازدواج کردي؟؟؟چرا؟؟؟

 .اونم دسته کمي از من نداشت

 نتو دختره ي خيره سر کاري نکن نيست و نابودت کنم . مي ري عوض کني يانه؟ببند ده:

 .نخير نميرم هر کاري مي خواي بکني بکن:

 . يه جوري نگام کرد که واقعا ترسيدم ازش

 .خيلي خوب ولي يادت باشه خودت خواستي:

 .و از ماشين پيدا شد. و دره طرفه منو باز کرد

 .داد زد :پياده شو

 . تو چه نميشم . به:

 عصباني گفت :عه اينطورياس؟؟

 ..اره اين طوريا:

 . با تيري که سرم کشيد نفسم رفت. چشمامو باز کردم که يهو کيارش از ماشين کشيدم بيرون

 موهام داشت کنده مي شد. با يه دستش موهام رو گرفته بودو

 .داشت به طرفه عمارت مي کشيد
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 .لعنتي ولم کن:

 .ولي بيشتر موهامو کشيد که جيغم رفت هوا

 . خفه شو ببند دهنتو:

 .حاال مي فهمي زبون درازي کردن جلوي من چه عواقبي داره

 .از دره عمارت رفتيم داخل

 .ليال خانوم و بقيه ي خدمت کارا با صداي ما اومده بودن جلوي در

 :ليال خانوم تا ما رو تو اون وضع ديد زد رو صورتشو گفت

 .دا مرگم بده اقا تروخدا ولش کنين کشتين خانوموهي خ

 .و به طرفه ما دويد

 .اشکام همين طوري داشت از چشمام مي ريخت

 .با دادي که کيارش زد همه ساکت شدن

 .ولم کن ليال تا ادبش نکنم ول کن نيستم دختره ي خيره سر گفتممم ولم کن:

 . برو کنار ببينم

 تونرو به بقيه هم گفت :گمشين سره کار

 . با اين حرفش همه رفتن .و من موندم و يه دنيا ترس از اين مرده خشمگين

 منو سمت اتاق بردو پرت کرد وسطه اتاق که پرت شدم کناره تخت با برخورده

 . کمرم با لبه ي اهني تخت نفسم رفت .و جيغه بلندي کشيدم

 . گريم در اومده بود. داشتم از درد نفس نفس مي زدم

 جونم ميخواي؟رواني چي از :

 .جونتو:

 .اينو گفتو به طرفم راه افتاد . به باالي سرم که رسيد

 . يه نگاه خيلي ترس ناک بهم انداخت و گفت :بگو غلط کردم

 . عمرن

 .تو خواب ميبيني:

 جدي؟؟:
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 .با ترسي که از صورتم مشخص بود زل زدم تو چشماش

 ردمولي با کاري که کرد چشمام از حدقه زد بيرون . به کمر بندي که تو دستش بودنگاه ک

 .اب دهنمو قورت دادم.

 . داشتم از ترس پر پر مي زدم

 با لکنت گفتم:...م..مي خوا...ي ...چي..کار کني؟؟

 . يه پوزخند زدو گفت:االن نشونت مي دم

 .تم حس مي کردم طاقت فرسا بودو اولين ضربه رو به پشتم زد. سوزشي که توي پش

 .داشتم از درد جون مي دادم .اين قد جيغ کشيده بودم صدام باال نمي اومد

 .کيارش همون طور که مي زد منو مي گفت:بگو اشتباه کردم بگو لعنتي

 .بگو غلط کردم بگو غلط کردم

 . ولي من فقط از درد جيغ مي کشيدم و گريه مي کردم

 . ه زير دستش بمونم مسلما زنده نمي موندممطمعن بودم اگه يکم ديگ

 من سودا زند. جيگر گوشه

 . ي شهرام خان که از گل نازک تر تا حاال نشنيده بود داشت در حدا مرگ کتک ميخورد

 .با بي حالي بهش گفتم:ب....بس ..کننن ..ترو.. جو...نه. کيا..ن

 .گفت :لعنتي تا اينو گفتم نمي دونم چي شد چون دست از زدن کشيدو زيره لب

 و يهو با لگده محکمي که به پهلوم زد ديگه چيزي نفهميدم

 .فقط مايع گرمي و تو گلوم حس کردم و.....تاريکي مطلق

 کيارش

 . بدنم داشت از خشم مي لرزيد . اينقد زده بودمش که ديگه ناي حرف زدن نداشت

 . خودمم خسته شده بودم

 تا جونه کيان قسمم داد ولش کردم

 .رص يه گلد محکم به کمرش زدم و کشيدم کنارولي از ح

 فکر کنم زياده روي کردم چون تا زدم تو پهلوش

 .يهو خون زيادي از دهنش زد بيرون و و بيهوش شدش
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 . بدرک دختره ي نفهم

 .نگاه رقت انگيزي بهش کردم . چيزي از صورت زيباش نمونده بود

 ديگه از اون سوداي قبل خبري نبود . تنها چيزي که ديده مي شد صورته کبود شده اي

 .بود که بيشتر به سياهي مي زد

 . يکم ديگه اونجا وايستادمو و از در زدم بيرون

 من:ليال ليال

 .ليال خانوم :جانم اقا

 .من :برو اون تنه لشو جم کن از اون وسط.حالم و بهم زد

 .فوري به طرفه پله ها دويد ليال از حرفم ترسيدو

 .از عمارت زدم بيرون . حالم اصال خوب نبود

 .با اينکه با زدنش يکم اروم شده بودم ولي بازم حالم داغون بود

 . اينکه کيان ديگه نبودو نمي تونستم باور کنم

 . سوار ماشين شدم و به طرفه امام زاده يي که داداشم و اونجا خاک کرده بودن رفتم

 .ادر ؟کدوم کيان؟کياني که فقط ازش يه تيکه لباسه سوخته مونده بودکدوم بر

 رسيدم به امام زاده. با قدماي نا منظم که به زور مي تونسم کنترلشون کنم

 . که نخورم زمين به طرف قبره داداشم رفتم

 . لرزش پاهام ديگه نذاشت جلو تر برم و همون جا افتادم روي زمين

 . ي که مي کردم مي لرزيدشونه هام داشت از گريه ا

 کي گفته مردا حق ندارن گريه کنن؟؟؟

 .به هر بد بختي بود خودمو رسوندم به قبرش

 .هيچ کسي توي قبرستون نبود بخاطره همين تا اونجايي که تونستم داد زدم

 .تنها صدايي که از قبرستون مي اومد صداي داد و فرياداي من بودو بس

 ان پيدا نکردي؟؟؟چرا؟من:خدا ديوار کوتاه تر از کي

 چرا من نه؟؟؟مگه چيکارت کرده بود؟؟؟؟چرا ازم گرفتيش

 ؟؟؟؟چرا؟؟؟چرا؟؟؟
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 . نفسم باال نمي اومد. چشمام از بس اشک ريخته بودم خشک شده بود

 . وقتي به خودم اومدم به ساعتم نگاه کردم

 . از جام بلند شدم که تازه متوجه بارون شدم . لباسام همه خيس شده بود

 .از گلي که به لباسام چسبيده بود چندشم شد

 . لباسام و تا اونجايي که شد تکوندم

 . اروم اروم به طرفه ماشينم رفتم

 . گوشيم و از توي جيبم در اوردم

 .چند تا ميسکال از خونه ي کيان داشتمو چندتام از صدرا و کياناو کسري

 . به کسري زنگ زدم

 .بعده چند تا بوق جواب داد

 ...الو:

 الو جانم داداش چيزي شده؟؟:

 کجايي دادا مي دوني اقا جون چقد سراغت و گرفته تا االن ؟:

 . هيچي باو چرا شلوغش مي کنين اومده بودم پيش کيان:

 کيارش داداش فکر نمي کني زيادي رو اين موضوع حساس شدي ؟:

 . لطفا برگرد تو اين بارون کجا رفتي

 د ؟حاال اينا رو ول کن کارت همين بو:

 .نه خوب شد يادم انداختي:

 .اقا جون گفت واسه شب بياي اينجا مي خواد درباره ي سودا باهات حرف بزنه

 . اوکي باشه پس فعال . االن راه مي وفتم:

 . گوشي و قطع کردم . اه خدا لعنتت کنه دختر . حتما اقاجون فهميده که کتکش زدم

 .حاال چي بگم بهشون . اه

 .ود همچين زدم به شيشه که تا فيها خالدونم سوختاز بس اعصابم خورد ب

 .من :اخ لعنتي چه سفت بود

 . به معناي واقعيه کلمه به غلط کردن افتاده بودم
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 . مثال خواستم مث اين رمانا هندي بازي در بيارما

 خيلي وقت بود اين کيارشو نديده بودم

 .به افکارم خنديدم و يهو برگشتم تو الک جدي خودم

 .که رسيدم . بوق زدم که مش رحيم درو برام باز کردبه عمارت 

 . از تو ايينه نگاهي به خودم انداختم

 .صورتم يگم گلي شده بود اهميت ندادم و رفتم طرفه پله هاي عمارت

 .درو که باز کردم کسي تو ي سالن نبود

 .سوزان سوزان:

 .سوزان درحالي که لباس فرمشو درست مي کرد اومد طرفم

 جانم اقا جان ؟:

 سالم اقا جونم کجاس؟:

 اقا جان ارباب توي اتاق کارشون هستن. بگم اومدين ؟:

 . نه دستت درد نکنه:

 .فقط اين پالتو رو ببر اويزون کن دوتا قهوه ي ترکم واسه ما بيار اتاقه کار

 .اقا مشکلي پيش اومده؟ببخشيد که ميپرسما ولي لباستون گليه:

 . سعي کن کم تر تو کاراي من دخالت کني حاالم برو سره کارت نه چيزي نشده. تو ام:

 . چشم اقا:

 ديگه زيادي پرو شده بودن يعني چي؟چطور جرعت ميکنه منو سوال جواب کنه؟

 . حتما کاره مادر جونه

 . از پله هاي عمارت رفتم باال و رسيدم به در اتاقه کاره اقاجون

 . درو زدم

 ودش گفت :بله؟؟اقاجون با همون جذبه ي خاصه خ

 منم اقا جون کيارش . مي شه بيام تو .؟:

 .مي توني بياي:

 . يدمب*و**سرفتم تو و قبل از اينکه بشينم دسته اقاجونو 
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 . روي مبل خودمو ولو کردم

 جانم اقاجون چيکارم داشتين ؟:

 . صبر کن بزار بگم دوتا قهوه بيارن برامون:

 . زحمت نکشين اقا جون گفتم بيارن:

 .خوبه:

 خوب مي شنوم . چيکارم داشتين که فوري بود ؟:

 کيارش مي دوني چرا تو رو انتخاب کردم واسه اين کار؟؟؟:

 . واال نه:

 . چون بهت اعتماده کامل داشتم . چون مي دونستم کيان خيلي برات ارزش داشت:

 .چون مي دونم از تنها يارگاريش خوب مراقبت مي کني

 .زن عموت قبل از انتخابه تو مهران پسرشو پيشنهاد داد انگاري دل مهرانم پيش سودا گير بوده

 پس هواستو خوب جمع کن نميخوام از اين به بعد

 کسي به ناموست چشم داشته باشه فهميدي ؟

 . سودا ديگه ناموست حساب مي شه پسرم

 مي خوام خوب ازش مراقبت کني مثه چشمات باشه باباجان ؟

 . ا اونجايي که بتونم تالشم و مي کنمت:

 حاال فهميدم معني اون نگاه مهران چي بود . چند روز پيش وقتي داشتم وارده عمارت مي شدم

 مهرانو ديدم که داشت با خشم و عصبانيت از عمارت

بيرون مي زد. وقتي بهش رسيدم سالم کردم ولي با خشمي که توي چشماش بود جوابمو دادو 
 : گفت

 رم اين يکي رم از چنگم در بياري نمي زارمنمي زا

 .کيارش

 .اينو گفتو رفت سوار ماشينش

 . اون روز از حرفاش گيج شده بودم ولي االن معني حرفشو فهميدم

 .پسره ي احمق هنوز اون دختره ي عوضي رو فراموش نکرده بود

 .به من چه که اون ول بود
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 . برگشتم به خاطرات قديم

 گذشته

 . خه بگو پسره ي بيشعور االن وقته واسه دعوت کردناوفف اوف اوف ا

 . اصا من نخوام تورو ببينم بايد کيو ببينم

 . ماشينو جلوي در رستوران پارک کردم

 . همين که پامو توي رستوران گذاشتم مهرانگو کناره يه دختر ديدم

 افمو جمعواال تا اونجايي که به نظر مي رسيد بيشتر شبيه اورانگوتان بود تا دختر. قي

 . کردمو حالت چندشي به خودم گرفتم

 .به طرفشون رفتم

 .بلند سالم کردم به طوري که مهران از جاش پريد يه لحظه

 .بلند شروع کردم به خنديدن

 ديونه. ترسيدم بابا اه:

 به درک:

 .ايش بي احساس:

 . به دختره نگاه کردم مثه بز زل زده بود بهم

 دختره رو کرد طرف مهرانو گفت:عزيزم معرفي نمي کني؟

 . مهران يه نگاه عاشقانه بهش انداختو گفت:چرا فدات شم اشنام مي شين

 کيارش ايشون عشقوليه من رزه عشقم اينم پسر دايه ي گله من کيارش

 . گفتم :خوشبختم

 . ولي اون ول کن نبود

 . نگاه هارو خوب ميشناختم با برق خاصي که توي چشماش ديدم چندشم شد ، اين

 .دستشو به طرفم دراز کرد

 .منم خيلي خوشبختم اقا کيارش:

 . . به دسته رو هواش توجهي نکردم

 . انگار خورد تو زوقش چون با ناراحتي دستشو پس کشيد
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 . خالصه اون روزتموم شدو من برگشتم خونه

 . همين طوري داشتم تو عمارت چرخ مي خوردم که گوشيم زنگ خورد

 . درش اوردم شماره ناشناس بود . تعجب کردم . جواب دادم

 بله؟:

 . از صداش مشخص بود يه دختره

 ببخشيد با موبايله اقاي احتشام تماس گرفتم ؟:

 . بله خودم هستم بفرماييد عمرتون:

 واي خدارو شکر کيارش خودتي؟:

 . خانوم محترم مثله اينکه از مشکل روحي رنج مي بريد:

 ودم هستم. امرتون اي باباااامي گم بله خ

 .کيارش جون چرا عصباني مي شي منم رز:

 اوسکول کردي ؟رز ديگه کدوم خريه؟:

 .از مرده با شخصيتي مثه تو بعيده اينجوري حرف زدن:

 . ديگه داشت کفرمو در مياورد

 . بهت ميگم کي هستي ؟؟اگه نميگي مزاحم نشو قطع کن:

 ....اي بابا به همين زودي منو يادت رفت . منم رز . توي رستورانه:

 همديگه رو ديديم . حاال يادت اومد ؟

 حاال گيرم که يادم اومد کارت چيه؟:

 . هيچي . همين طوري تماس گرفتم گفتم حالتو بپرسم:

 . خوبم جوابتو گرفتي ؟باي:

 حال

 . . به قهوه ي روي ميز نگاهي انداختماز خاطرات اومدم بيرون . اقا جون توي اتاق نبود 

 وقتي برش داشتم از سرماش کله وجودم يخ بست . مگه چقده

 . من اينجا نشستم

 . به ساعتم نگاه کردم
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 . شب بود 9ساعت 

 . پالتو مو بر داشتم و به طرفه دره عمارت راه افتادم

يان . ببينم اين اول خواستم برم خونه ي خودم ولي بعدش تصميم گرفتم اول برم عمارت ک
 دختره چي

 . شد

 . بعده بيست دقيقه رسيدم دره عمارت

 . از ماشين پياده شدمو سويچو دادم دسته فرهاد با غ بون عمارت تا ماشينو ببره تو پارکينگ

 . خودمم رامو طرفه عمارت کج کردم

 . وقتي رفتم داخل ليال درو باز کرد

 . اشهدستش يه سوپ ديدم حدس مي زدم براي ايسودا ب

 اقا جان اگه شام ميل نکردين بگم براتون ميزو بچينن؟؟:

 همون طور که پالتومو در مي اوردم گفتم :نه نمي خواد خستم . سودا چطوره ؟بيداره ؟

 اره اقا همين چند دقيقه پيش پيشه پاي شما بلند شدن . بگم اومدين ؟:

 . يه لحظه يه فکره خبيث به ذهنم اومد

 .هش بگو بياد پايين گرسنم شد ميزم بگو بچيننبه ليال گفتم :برو ب

 . و.. دلي اقا خانوم نمي تونن بلند شن که:

 .به من ربطي نداره بهش بگو اگه تا پنج دقيقه ديگه پايين نباشه خودم ميام باال . زود:

 . و با سرخوشي به طرفه سالن رفتم

 . به ساعتم نگاه کردم از وقتش يه دقيقه گذشته بود

 همين که از جام بلند شدم برم طرف پله ها ديدم

 . با ليال خانوم که زير بغلشو گرفته بود اومد پايين

 .يه دقيقه تاخير . ميتوني بري باال امشب براي تنبيه از شام خبري نيس:

 .يه لحظه خيلي اروم شنيد گفت :اسکاريسي ديگه اسکاريس

 . و ابادتمنم بلند گفتم :خانومه اسکاريس خودتي و هفت جد

 . و يه لبخنده مليح که فکر کنم بيشتر از نيشه شتر باز بود زدم

 . با حرص نگام کردو رفت باال
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 . توي دلم عروسي بود

 .با سر خوشي داد زدم :ليال خانوم برام بگو قرمه سبزيم بپزن

 . فکر کنم ديگه خودشو کشت

 . يکنهاز کيان شنيده بودم اگه قرمه سبزي ببينه و نخوره خود کشي م

 از طبقه ي باال داد زد

 .سودا:تو حلقت گير کنه نکبت

 .منم در مقابل داد زدم :نوشه جونم. تا چشه بعضيادراد

 بلند داد زد :بيشعور

 . و ديگه صدايي ازش در نمي اومد

 . منم با سرخوشي به غذا خوردنم رسيدم

 . ودم خوردمچون دلم سوخت به ليال خانوم گفتم نصفه بشقاب واسش ببره . بقيشو خ

 حوصله نداشتم ديگه رانندگي کنم بخاطره همين تصميم گرفتم همين جا بمونم

 دوباره داد زدم :ليال ليال

 . ليال بدو بدو از پله ها اومد پايين

 . جانم اقا:

 اتاقه من کو؟؟:

 گفت :اتاقه شما اقا؟؟ ليال با تعجب

 . چشم غره اي بهس رفتمو گفتم: په نه په اتاقه تو . .پس من کجا بخوابم

 بخوابين ؟؟؟؟:

 . نگاهش کردم که يعني خر خودتي و گفتم :اصن غلط کردم يه چيزي بيار حداقل بکشم روم

 . هي اقا اين حرفا چيه !بفرماييد توي سالن تا اتاقه مهمانو براتون حاضر کنم:

ادم تو خونه خودشم مهمون حساب ميشه ؟اي بابا عجب زمونه اي شده  منم با پرويي گفتم :مگه
 .ها

 .ليال خانوم که دربرابره پرويي من نتونست چيزي بگه رفت طرفه پله ها

 . منم رفتم از پله ها باال
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به اتاقه سودا رسيدم که يهو درو باز کرد. که يه چيزي رو ديدم که با سرعته نور از روي 
 . تخت پرت شد پايين

 سودا بود فکر کنم

 .سودا داد زد :وحشي

 . منم رو خودم نذاشتمو رفتم داخل

 .نوچ نوچ نوچ تو عجب رويي داري هاا :

 . گمشو گمشو برو بيرون ميخوام بخوابم

 سودا که از تعجب دهنش وا مونده بود گفت :جان؟اتاقه تو ؟؟؟

 توعه؟په نه فکر کردي اينجا ماله کيه ؟؟هانن ؟ نکنه فکر کردي ماله :

 خوب خوب خوب ديگه زيادي حرف زدي برو تو اتاقه مهمان اگه يه کلمه ديگم

 بگي ميگم ليال پيشه سگا تو باغ جا برات پهن کنه اينو نمي خواي مگه نه؟

 . خودت مي دوني که شوخي در کار نيست

 . سودا با حرص از جاش بلند شد و بالشتو پتو شو برداشتو رفت طرفه در

 .يايشاهلل چالق ش:

 . هستي:

 . قبل اينکه بره بيرون لنگه کفششو در اوردو پرتاب کرد برام .که جا خالي دادم

 . و بلند خنديدمو گفت:بو دماغ سوخته مياد

 .که با صدا شکستنه چيزي برگشتم عقب

 . اوه اوه گلدونه گوشه ي اتاق خورد شده بود

 عوضي:

 . و رفت بيرون

 .... منم ديگه بس کردمو گرفتم خوابيدم

 سودا

 .پسره اي انگل.اخ اخ اخ کمرم خشک شده بود رو اين تخت

 .هنوز چشمام بسه بود که با سرديه چيزي که احساس کردم نزدبک بود قلبم وايسته

 چشمامو سريع بازکردمو
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 . با پارچه اب يخي که االن خالي پايين تخت افتاده بود رو به رو شدم

 .جيغ زدم :ميکشمت کيارش بلند

 . که صداي خندش از توي راه پله اومد

 . بدو بدو رفتم طبقه ي پايين

 پسره ي خرفت تو نمي خواي بري خونت ؟:

 : کيارش که سه ميزه صبحانه بود بلند گفت

 .منظورت از خونه چيه دقيقا؟اهان هموني که چند روز پيش فروختمش

 اخي يادش بخيررر. چه

 . داشتمخاطراتي باهاش 

 منظورت چيه؟:

 .امم يعني نفهميدي ؟باشه واضح تر ميگم . به خونه ي جديدم خوش اومدم:

 . داري شوخي ميکني ديگه ؟؟مزخرف نگو:

 . ولي اون اداي گريه در اوردو گفت :واقعا متاسفم تسليت ميگم

 .يهو زد زيره خنده

 ديونه:

 . چپ چپ بهش نگاهي انداختمو رفتم طرفه دره عمارت

 پشت سر داد زد :هوشه کجا؟؟از 

 به تو ربطي داره فضول ؟:

 . وقتي برگشتم ديدم اخم کرده

 .فضول نيستم ولي شوهرتم. نکنه يادت رفته ؟حاالم گمشو تو خونه تا قلمه پاتو خورد نکردم:

 .کم زره مفت بزن باووو:

 . رامو کشيدم که برم ولي هنوز يه قدم نرفته بودم که بازو از پشت کشيده شد

 مثه اي که حرفه ادم حاليت ني ؟؟؟:

 .بازوم خيلي درد گرفته بود ولي بازم با پرويي جواب دادم

 ...به تو:
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 .که هنوز حرفم تموم نشده بود با تو دهنيش ساکت شدم

 .سودا عصابمو سگي نکن . نزار دستم روت بلند شه:

 ولم کن عوضي:

 .ريد :سوداکيارش موهامو گرفتو کشيد طرفه خودش و بلند تو صورتم غ

 .کوفت، درد:

 . نه مثه اينکه تو ادم بشو نيستي:

 : همون طور که منو به طرفه اتاق خواب مي کشيد گفت

 .صدات در بياد کاري مي کنم مرغاي اسمون به حالت هاي هاي گريه کنن

 . منو تو اتاق زنداني کرد و خودش رفت بيرون

 . در اومدولي هنوز ده دقيقه هم نگدشته بود که صداي کليده 

 .سرمو که اوردم باال خشکم زد. خدا. خودت به دادم برس

 . چشمامو از ترس بستمو زيره لب داشتم کيارشو فوش مي دادم

 .از چيزي که تويي دستش ديدم زبونم بند اومده بود

 با عجز ناليدم :ترو خدا التماست ميکنم

 ديگه ديره:

 .و خنده ي بلندي سر داد و به طرفم اومد

 . ي که روي قفسه ي سينم حس کردم نفسم گرفت. و از تهه دل جيغ زدمبا سوزش

 .تنها کاري که تونستم بکنم اسم خدا رو صدا زدن بود:خدا

 ...و .....بازم تاريکيه مطلق

 چند ساعت بعد

 .با ابي که توي صورتم ريخت از خواب پريدم. يکم گذشت تا بتونم موقعيتمو درک کنم

 .دستمو و قفسه ي سينم به شدت مي سوخت

 . به طوري که توي خوبدمجمع شده بودمو ناله مي کردم

 ..... وقتي چشمامو باز کردم تاره چشمم به زخمه روي دستم افتاد

 . مات به زخم نگاه مي کردم که صداي کيارش کناره گوشم مي شنيدم
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 ... يوفتياينو جا گذاشتم تا وقتي نگات بهش ميوفته يادته من ب :

 .وخيلي اروم تر کناره گوشم گفت : فرشته ي مرگتتتت

 .و اين شد که اولين قطره ي اشکم از گوشه ي چشمم سرازير شد

 . .حاال ديگه شک نداشتم که اين مرد يه ديوانه ي به تمام معناس

 . به زخمام نگاه کردم

 ده بودروي قفسه ي سينم به اندازه ي کفه دست سوخته بود و گوشتش صورتي ش

 .رو حک کرده بودk و روي دستم با خاکستره سيگار حرفه

 .وقتي برگشتم و به پشتم نگاه کردم . نديدمش

 نشستم همونجا و تو خودم جم شدم

 .... . و تا خوده صبح به اينده ي نا معلومم با اين مرده ديوانه فکر کردم

 کيارش

 . تمبا حسه خوبي از کاري که کردم. پا از عمارت بيرون گذاش

 . هنوز زوده سودا زند. هنوز زوده که از دستم خسته بشي

 . هنوز مونده تا روزي که هر روز ارزوي مرگ کني. هنوز مونده تا بدوني من کيم

کاري ميکنم به دستو پام بيوفتي. کاري ميکنم مثه من جوري ضربه بخوري که نتوني خودتو 
 .جم کني

 التماسماون وقته که به پام ميوفتي. اونوقته که 

 .ميکني سايه مو از سره زندگيت بردارم

 .فقط خدا خداکن تا اون روز دووم بياري

 .....سواره ماشينم شدمو به طرفه عمارته اقاجون راه افتادم و

 سودا

 تقريبا چند هفته اي از اون روز ميگذره

 .چند روز بعد ه اون ماجرا کيارش کله خونه زندگيشو بار کرد اورد اينجا

 ام تقريبا خوب شده بودن ولي هنوز نشونه اي که روي دستم زده بودسوختگي ه

 .مونده بود و مطمعن بودم که همين طوريم مي مونه

 از تخت اومدم پايينو به طرفه دستشوي رفتمو بعده شستنه دستو صورتم
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 . و عوض کردنه لباسام رفتم طبقه ي پايين . ميزه صبحانه چيده شده بود

 به ساعت نگاه کردم گرسنم بود ولي چه مي شه کرد ديشب يادم رفته بود ساعتو کوک کنم

 و االنم به گفته ي مقرراتي که کيارش خان گذاشته بود وقته

 جمع کردنه ميز بود. وقتي رسيدم سره ميز کيارشو ديدم که تا متوجه حضوره من شد

 ساعتوهنوز به ساعتش نگا کرده ساعتشو برگردوند طرفه من و 

 .نشونم داد

 .کيارش:پنج دقيقه تاخير داشتي پس امروز از صبحانه خبري نيست

 . اينو گفتو با کماله بي رحمي به طرفه در رفتو کتشو برداشت و از در رفت بيرون

 . خيلي گرسنم بود ولي مجبور بودم اگه مي فهميد از ناهارو و شامم خبري نبود

 .مدوباره به طرفه دره اتاقم راه افتاد

 تا ظهر توي اتاق بودم که ليال خانوم يهو قايمکي وارده اتاق شد

 . با چيزي که توي دستش ديدم چشمام از خوش حالي برق زد

 .ليال خانوم با لبخند بهم نزديک شدو سيني رو روي پام گذاشت

 .خانوم کوچيک ازديشب چيزي نخوردين حتما ضعف کردين:

 .بلند شين بلند شين يه چيزي بخورين

 .مرسي ليال خانوم دمت گرم:

 داشتم با ولع قرمه سبزيي که ليال درست کرده بودو مي خوردم که

 . يهو با صداي وحشت ناکه در که به ديوار کوبيده شد غذا تو گلوم گير کرد

 .همون جا فاحتمو خوندم

 .غذاي که تو گلوم بودو به زور قورت دادم

 .نها چيزي بود که ديدموقتي برگشتم چهره ي قرمز شده از خشم کيارش ت

 .با سيلي که زد تو گوشم برق از سرم پريد

 . چشمامو بستم و دستمو گرفتم جلوي صورتم

 . با صداي بده سيني که افتاد روي زمين به خودم اومدم

 .کيارش باالي سرم بود
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 . تا اومدم در برم موهامو گرفت توي دستش

 .و پرتم کرد روي زمين

 .که با صورت رفتم تو غذايي که مونده بود

 : همون طور که موهامو گرفته بود سرمو به زمين فشار دادو گفت

 .چي شد ؟مگه گرسنت نبود ؟؟؟کوفت کن ديگه

 .اشک تو چشام جمع شده بود

 .کيارش ترو خدا:

 .خفه شوببند دهنتو. کوفت کن زود باش:

 .ولي من هيچ کاري نکردم

 . ي شد و سرمو گرفتو محکم کوبيد تو زمينکه فکر کنم بد تر عصب

 . قشنگ صداي خورد شدنه استخونه دماغمو حس کردم

 .صداي جيغم تو کله عمارت پيچيد

 .داشتم از درد مي مردم . دماغم خيلي درد مي کرد

 .لعنتي ولم کن چي ازم ميخواي بزار برم:

 .جوري گريه مي کردم که دله هر ادمي رو اب مي کرد

 .د کشيد خفه شو که فقط صداي حق حقم شنيده مي شدجوري سرم دا

 از رو زمين بلند شد همون طوري که به سمته روشويي مي رفت

 که دستشو که خونه دماغم روش بودو بشوره گفت:زود باش خودتو جمع کن اقاجون دعوتمون

 .کرده عمارت. همه هستن

 .من نميام خودت برو:

 وفکمو محکم گرفت وقتي از دست شويي اومد بيرون اومد جلو

 .جوري که حس کردم االنه که بشکنه

 مياي خوبم مياي خانومي. درضمن اينم توي گوشت فرو کن بهتره وقتي رفتيم:

 اونجا سعي نکني از دسته من خالص شي چون هر جا که باشي

 .پيدات ميکنم اون وقته که بايد ازم بترسي
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 .قطعا همون جا خودمو خيس مي کردمنگاهش جوري بود که اگه يه لحظه ديگه نگام مي کرد 

 .بخاطره اينکه دست از سرم برداره سرمو تند تند باال پايين کردم

 . که يه پوزخند به قيافه ي ترسيده ي رنگ پريدم زدو بلند شو

 خوبه هميشه اگه اينطوري حرف گوش کن باشي منم اذيتت نمي کنم. اوکي؟:

 .ميرم حاضر شم:

 .افرين دختره خوب:

رفتم طرفه کمدو از تو ايينه ديواري به قيافم نگا کردم دختري که همه حسرت داشتنه صورتشو 
 . داشتن

 دختري که زيباييش زبان زده همه ي مردم

 .روستا بود. االن اصال نمي شد تو روش نگاه کني

 .دماغمو شستمو با بانداژ پانسمان کردم . خيلي درد داشت ولي اهميتي ندادم

 .کردم دره کمدو باز

 از توي کمد يه کت و شلواره ابي اسموني و مشکي و يه شاله مشکي

 همراهه کفش هاي پاشنه بلنده براقه مشکيم برداشتم.و با يه کيفه ابي اسموني

 کارمو تموم کردم . و براي اينکه صورتم زيادي بي روح نباشه يه رژه لب گلبهي با

 ي و مشکي همريملو و خط چشمه مشکي زدم . يه سايه ي محوه اب

 .زدم. موهاي طاليي مم ريختم دورم لختش.کردم

 . تموم شدنه کارم مصادف شد با خارج شدنه کيارش از حموم

 .يه حوله بسته بود دوره کمرشو يه حوله هم انداخته بود دوره گردنش

 .وقتي چشمش بهم افتاد يه جوري نگام کرد برقه تحسينو تو چشماش ديدم

 .م زداومد نزديکو يه دور دور

 .رو به روم وايستادو يه سوته بلند زد

 .نه اگه ترشي نندازي يه چي مي شي :

 .با نفرت نگاهش کردم

 .کيارش خيلي سريع ازم دور شد و به طرفه کمدش رفت

 بيا واسم يه لباس انتخاب کن ببينم سليقت مثه خودت خوبه يانه؟؟:
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 .ه معلوم ني چي مي خواداز اين همه مهربونيه يهوييش تنم لرزيد . مارمولک دوبار

 .رفتم جلو و توي کمد خم شدم

 يه کتو شلواره مشکي که تيکه هاي چرمم سره ارنجاش داشت

 . با يه پيرهنه سفيد که يه پاپيون مشکي روش داشت برداشتم

 ساعتو و کقشه ورنيه مشکيه ستش هم از توي کشو ي

 .مخصوصشون در اوردم و کناره بقيه گذاشتم

 کيارش اومد جلو و يه نگاهه خريدارانه به لباسا انداختو يهو يه لبخند زد

 .و دستشو انداخت دوره شونم

 .ايول حداقل سليقت خوبه:

 . خواهش ميکنم:

 .خم شد روم که کشيدم عقب واقعا تعجب کرده بودم

 .درضمن اون دهنتم جم کن اندازه دهنه بز شده

 .با اين حرفش به خودم اومدو اخم کردم

 .بي شخصيت:

 بابا با شعور:

 .و زد زيره خنده

 .درد:

 . همين طوري وسطه اتاق وايستاده بودم که يهو کيارش لباسشو در اورد

 .چشمام گرد شد

 داري چه غلطي ميکني؟:

 .دارم لباسمو عوض ميکنم البته اگه ديد زدنت تموم شد مادمازلمن؟من :

 . از خجالت سرخ شدم

 . ديدم داره دستش به طرفه شلوارش ميره که فوري چشمامو بستمو بهش پشت کردم

 .داد زدم :بي حيا

 خنديدو گفت : همين قدر که تو حيا داري بسه
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 . از حرفاش حرصم گرفت

 .يشو شنيدمخواستم برم طرفه در که صداي جد

 هي بهتره حرفامو فراموش نکني اگه دست از پا خطا کني خونت حالله شير فهم شد؟:

 .هيچي نگفتم تنها جوابم سکوتي بود که با صداي بسته شدنه در يکي شد

 تقريبا يک ساعتي بود که همه خونه ي اقا جون بودن از فاميالي

 . من گرفته تا فاميالي کيارش. همه بودن

 از اوله دوره همي نگاه خشم گينه کيارش روي ليهات

تنها پسر خالم که قبل از کيان خواسگارم بود بودو نگاه پسر داييه کيارش مهرانم روي من . 
 فقط

 .تنها فرقي داشتن نگاهه مهران مهربون بودو نگاهه کيارش به ليهات پر از خشمو نفرت

 ه گفتموپس حدسم درست بوده احتماال کيان اون چيزايي ک

 .براي کيارش گفته

 .حوصلم بد جور سر رفته بود

 . از جام بلند شدم رفتم طرفه دره سالن

 . که هنوز پامو از سالن بيرون نزاشته بودم صداي مهرانو که کناره پدرش نشسته بود شنيدم

 اممم ميگم چيزه سودا داري مي ري جايي؟:

 . قدم بزنمنه فقط حوصلم سر رفته بود گفتم برم توي باغ يکم :

 .مهران تا اين حرفمو شنيد چشماش برق زد

 .جدي؟پس بزار باهات بيام شبه خطر ناکه منم حوصلم سر رفته:

 . چون نمي تونستم چيزي بگم گفتم :باشه رو پله ها منتظرتم

 . اوکي:

 . به کيارش نگاه کردم . نگاهش جوري بود که چيزي ازش نمي فهميدم

 .مي خواست بروز بدهانگاري حرصش گرفته بود ولي ن

 ... رومو ازش گرفتمو به طرفه دره سالن قدم برداشتم

 چند دقيقه اي بود که رو پله ها منتظره

 .مهران بودم که يهو با حسه چيزي که روم کشيده شد به خودم اومدم
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 .به باالي سرم نگاه کردم . مهران بود که داشت با لبخند نگام ميکرد

 م و گفتم :ممنون چرا زحمت کشيدي ؟منم يه لبخنده نيمه جوني زد

 .عه زحمت چيه باو فداي سرت عزيزم:

 . از اين همه پروييش تعجب کردم

 نگاه کن چقد غيرت داشت که حاضر شد

 .مني که ناموسش حساب مي شدمو ول کنه به امانه خدا

 . اينقد ازش حرص خوردم که حد نداشت

 ولي حتي روحمم خبر نداشت که کيارش از پشته پنجره ي اتاقش

 .داشت نگامون مي کرد، و چشم ازمون بر نمي داشت

 .حتي روحمم خبر نداشت از حسي که تو دله کيارش بعده هفت سال با ديدنه من زنده شده بود

 .يشهخبر نداشت از دلي که هفت ساله دلشو باخته به دختري که بزرگ ترين دشمنش حساب م

 .خبر نداشت از دلي که االن با ديدنه منو مهران داشت اتيش مي گرفت

 ...خبر نداشت

 کيارش

 .داشتم کالفه توي اتاق رژه ميرفتم ميخواستم بزنم گردنه مهرانو خورد کنم

 .با عصبانيت گلدونه کوچيکو از روي ميز برداشتپو به ايينه کوبيدم که به هزار تيکه تبديل شد

 .. يه لحظه سوزشي رو کناره ابروي سمته راستم حس کردپ ولي اهميت ندادمصداي بدي داد 

 اين دختر کي برام مهم شد؟؟کيييي؟

 چرا از ديدنش با مهران حرص ميخوردم ؟

 . خدايا خودت کمکم کن

 . دوباره برگشتم طرفه پنجره ولي با چيزي که ديدم با خودم عهر بستم اون دستو قلم کنم

 : حرف ميزدمبا عصبانيت با خودم 

 به چه جرعتي به زنه من ديت ميزنه ؟؟؟هان؟به چه جرعتي؟؟

 چرا اينقدر بي غيرتم ؟چرا نميرم بگيرمش زيره باره

 کتک؟؟؟؟



                 

 

 

      انتقامی از جنس عشق رمان

 

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

 کنید

 

55 

 

 . داشتم خفه ميشدم

 . رفتم پايين هه خانومو باش

 . وره دله مهران نشسته بودو با هم حرف ميزدن

 . از حرص رفتم کناره سپيده )خواهره مهران (نشستم

 .همه مشغوله خوشو بش بودن که يهو با صداي مامان خورشيد به خودم اومدم

 .اوا خاکه عالم پسرم کيارش ابروت چي شده؟االن که چيزيت نبود:

 .با صداي حرفش همه برگشتن طرفم

 .خودش بود شيشه ي ايينه پرت شده بود تو صورتم

 .سپيده :کيارش جون االن واست پانسمان ميکنم يه لحظه

 :ومد که بلند شه بره تو اشپز گفتما

 .نه نه نه سپيده تو چرا بري زن گرفتم که چيکار کنه؟االن سودا ميره دستت درد نکنه بشين

 .حااال همه ي سر ها برگشته بود طرفه سودا

 .اونم از سره ناچاري بلند شدو و راحيه اشپز خونه شد

 . ي سيريش بلندش کنماين کارو فقط واسه اين کردم که از کناره اون مرتيکه 

 .چند دقيقه بعد سودا با يه سيني اومد نشست کنارم

 همون طوري که داشت برام پانسمان ميکرد يه اخ کشيدم

 که مامان گفت:فدات بشم پسرم خيلي درد داره؟

 منم اومدم پياز داغشو زياد کنم ولي اي کاش دهنمو گل ميگرفتمو نميگفتم

. 

 .هرم باشه ميخورم ابن درد که چيزي نيستمامان جون من از دسته سودا ز :

 .و يه نگاهه عاشقانه به سودا انداختم

 .که در حاله چاي خوردن بود با حرفم جايي پريد تو گلوش و به سرفه افتاد

 .خندم گرفت که با نيشگوني که سودا از پهلوم گرفت خفه شدم

 .همه خنديدن، خودمم خنديدم

 .ر حاله خنده بودم کام بسته شدبا حرفه اقاجون نيشه منو سودا که د
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 . ميبينم که خوب با هم ساختين:

 حاال نميخواين بعده اين همه انتظار منو به ارزوم برسونين؟

 سودا با تته پته پرسيد:چي ارزويي اقا جون؟

 .اقاجونم با سر خوشي گفت:ديدنه نوم قبل از مرگم

 .سودا رنگش پرد همچنين من

 بودن اخه؟؟ اين يکيو از کجا شون در اورده

 .ولي با فکري که به ذهنم رسيد اين حرفو به زبون اوردم

 اولن که لطفا زبونتونوو گاز بگيرين دومن چرا که نه!اتفاقن مام داشتيم بهش فکر

 ميکرديم . مگه نه عزيزم؟

 : رم گفتسودا که قشنگ لبو شده بود از خشمو و ش

 .ا..اما ..اما عزيزم ما که تازه ازدواج کرديم در ضمن من هنوز اماده نيستم

 . عه عجباااا زنم زناي قديم . همين ليال خانوم:

 چهار ساله پيش بچه ي نهمش هم بدنيا اورد. حاال تو چي ميگي واسه يکي بچه اماده نيستي؟؟

 ميشه بعدن در بارش حرف بزنيم .؟:

 اوکي:

 :و همون طور که خم شدم از تو ظرفه ميوه يه سيب بر مي داشتم گفت

 .ولي بهت گفته باشم من از خيرش نميگذرم

 . و يه چشمکه شيطون زدم بهش

 که اونم دور از چشمه بقيه . محکم زد تو پهلومو گفت :چشت دراد

 .ميمونه ونيزي:

 .خره سه پا:

 .خرسه گريزلي:

 .پانداي امازوني:

 .يشتره عربستان:

 انگللللل،:
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 .خخخ موجوده ناشناخته:

 .خيلي حرصش گرفته بود

 .بزار تو خونه جوابتووميدم:

منم براي اينکه بيشتر حرصش در بياد سرمو بردم دره گوششو گفتم:اهان اون وقت 
 چجوري؟؟؟

 .نفسمو فوت کردم تو گوشش که قلقلکش اومد

 .بي حياي بي شخصيت:

 .اهيه خونه شديمحدوده يه ساعت ديگم نشستيم و بعد ر

 .وقتي ماشينو بردم تو پارکينگ سودا رو صداوزدم ولي جواب نداد

 .سودا هي دختر پاشو. بلند شو ببينم:

 .ولي هر کاري کردم بلند نشد

 .رفتم پايينو. دره طرفه سودا رو باز کردمو خيلي اروم بردمش پايين

 اين ادمه يا پشمه بز؟؟

 .خيلي سبک بود

 .به طرفه دره عمارت رفتمو در زدم ليال خانوم اومد درو باز کرد

 .وقتي سودا رو تو بغلم ديد. رنگش پريد

 هي خدا مرگم بده چي شده اقا؟:

 خدا نکنه. نترس نزدمش. خوابه. ميشه تختشو اماده کنين؟ :

 .ليال خانوم که خيالش راحت شده بود يه نفسه راحت کشيد

 .ليال:اوکي

 .يد رو دهنشيهو دستشو کوب

 .همچين قه قه زدم که نزديک بود سودا بيدار شه

 . واي خدا داشتم ميترکيدم

 من:واي واي مامان. اخخ ليال خانوم شما خارجي بلد بوديو ما نميدونستيم؟؟؟

 .دوباره صداي خندم بلند شد. ليال خانوم خودشم ميخنديد

 . کي اوکيببخشيد اقا از دسته اين بچه ها هي دم به دقيقه ميگن او:
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 هر چي ميگم مگه زبونه خودتونو ازتون گرفتن. خوب ادم ياد ميگيره

 ديگه

 يکم ديگه خنديدمو گفت:خيلي خوب . ياال برو تخته سودا رو اماده کن تا بيارمش

 . چشم اقا همين االن:

 .پشته سره ليال رفتم تو اتاقه سودا

 .تو يه لحظه گفتم:ليال خانوم

 برگشت :بله اقا؟

 .تي نيست جاي سودا رو تو اتاقه خودم درست کناگه زحم:

 .ليال خانوم اول تعجب کرد ولي بعد گفت چشمو رفت طرفه اتاقه خودم

 وقتي تختو مرتب کرد گفت:چيزي احتياج ندارين اقا؟

 .نه مرسي ميتوني بري:

 .وقتي رفت بيرون سودا رو اروم گذاشتم رو تختو

 .حت باشهخيلي يواش لباساي بيرونشو در اوردم تا را

 .خودمم وقتي که لباسامو با يه شلوارک عوض کردم رفتم کنارش

 توي خواب خيلي معصوم تر ميشد

 .يه لبخند به چهره ي خوابيدش انداختم

 خدايا اين دختر چطوري يهو از هيچي شد همه ي زندگيم؟

 چطوري با يه نگاه دلمو بهش بستم؟؟

 .چطوريع اشقه قاتله تنها برادرم شدم.؟؟چطوري؟؟خوابم گرفت از بس فکر کردم

 سودا

 .صبح با احساسه اينکه دارم خفه ميشم بلند شدم

 .تا اونجايي که يادم مياد متکام اينقد سنگين نبودااا

 .وقتي چشمامو دقيق تر باز کردم. کيارشو ديدم

 امام زاده کامران اين اينجا چيکار ميکنه؟؟؟ يا

 .همچين جيغي کشيدم که کيارش يهو از خواب پريدو محکم پرتاب شد سمته پارکتا
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 .صداي اخش در اومد که ديگه دست از جيغ زدن برداشتم

 ,اخ اخ اخ مگه از امازون در رفتي وحشييي؟:

 ن صدا بز بدي؟به توچه . زود بگو ببينم تو چرا ابنجا بودي ؟؟هان؟؟بز:

 .اولن که بز خودتي القابتو به بقيه نسبت نده خواهشن:

 دومن اگه دقت کني اينجا اتاقه منه !حاال تو جواب بده تو اينجاچه غلطي ميکردي؟؟

 .داشتم با دهنه باز نگاش ميکردم

 منظورت چيه؟يعني من اومدم اينجا ؟:

 .نخير ننت اوردت و خودش رفت:

 . دمو و راه افتادم سمته درپشته چشمي براش نازک کر

 .بهت اعتماد ندارم. داري دروغ ميگي:

 :خواستم امتحانش کنم يهو گفتم

 .پس ميشه بگي اوني که منو اورد تو کي بود؟؟تا اونجايي که يادمه خواب بودم

 .و يه نگاهه شيطون بهش انداختم

 .پس درست حدس زدم . تا اونو گفتم رنگش مثه ميت شد

 .ز ليال ميپرسمنگو اصلن ميرم ا:

 .تا اومدم برم طرفه در گرفتم

 .عه ميگم چيزه.. اهان ليال رفته بيرون . نيستش:

 .چرا داري دروغ ميگي صداش که چند لحظه پيش اومد:

 عه عجبا وقتي ميگم نيستش يعني نيست . فهميدي؟؟:

 . نخير نفهميدم:

 ....و يهو داد زدم:ليال خانو

 .نزار ادامه بدمو جلوي دهنمو گرفت

 چرا داد ميزني امازوني؟؟؟:

 .ولم کن تا داد نزنم:

 .نميخوام:
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 با کفشه تو پام همچين کوبيدم رو پاش که اخه بلندي گفتو گفت: اخ بيشعور

 .وقتي دستاش از دورم ازاد شد بود رفتم طرفه در

 :دمهمين طور که ميدوييدم صداي داده کيارشو از پشته سرم شني

 وايستا نامرد.يه دستي ميزني؟؟مگه گيرم نيفتي. با توام

 .برگشتم و براش زبون در اوردم که با ديدنش تو اون وضعيت خندم رفت هوا

 يه پاشو چسبيده بودو داشت مثه ديونه ها با يه پا ميپريد جلو.و ميومد دنبالم

 ليال خانومو پايينه پله ها ديدم

 .داد زدم:ليال خانوم

 .ها سرازير شدمو از پله 

 .ليال خانوم که ما رو اون طوري ديد.چشماش گرد شد

 هنوز نرسيده بودم به ليالخانوم که نميدونم چي شد

 .نتونستم ترمز بگيرمو محکم رفتم تو شکمه ليال خانوم

 و کيارشم که با اون پاش داشت قل ميخورد

 .پايين داشت ميومد سمته ما که پايينه پله ها افتاده بوديم

 يهو خودمو ليال خانومو کشيدم کنارکه 

 .کنار رفتنمون همانا. با کله پرتاب شده کيارشم رو زمين همانا

 . کيارش:اخ گردنم خورد شد

 :.همون طور که داشت بلند ميشد هي غر غر ميکرد

 .اي خدا بکشتت سودا بي کيارش بشي ايشاهلل

 .الهي امين زود تر خخخ:

 .دوباره گذاشت دنبالم

 .وايستا ببينمت بچه پرو:

 اگه تونستي بگير،:

 .مثه بچه ها افتاده بوديم دنباله هم

 .از روي مبال پريدم اون ور که پام گير کرد به لبه ي مبلو با سر سقوط کردم طرفه زمين
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 .يه جيغه بلند کشيدم و با مخ رفتم تو زمين

ود باال تا بزنتم يهو صداي يه چند دقيقه بعد درحالي که کيارش بهم رسيده بودو دستشو برده ب
 نفرو از اون ور شنيديم

 هي خدا بکشتت بچه ميخواستي دس رو عروسم بلند کني؟؟؟:

 .منو کيارش با هم سرمونو اورديم باال. که با يه ايل ادم رو به رو شديم

 .همون طور داشتيم مثه بز به مامانينا نگاه ميکرديم

 .ت ميخنديدکه يهو کيانارو از اون طرف ديدم که داش

 کوفت به چي ميخندي؟؟:

 .سودا خدا خيرت بده تا حاال داداشمو اين طوري درحاله اوسکول بازي نديده بودم :

 .کيارش چپ چپ نگاش کردو گفت:ننت اوسکوله يه يهو زد تو دهنه خودش

 الله خانوم عصباني عصاشو پرت کرد طرفه کيارش:با کدوم ننت بودي هان؟

 .گرفته بود روي سرش داد زد :بخدا با ننه ي اقاجون کيارشدر حالي که دستشو

 يهو صدايي از پشته دره عمارت اومد:چيزي گفتي کيارش جان نشنيدم؟؟

 .همه با صداي بلند زدن زيره خنده

 .کيارش همون طور که در ميرفت طبقه ي باال گفت:اقا جون بخدا غلط کردم

 برو برو خودتو سياه کن نکبت. منو دست ميندازي ؟؟:

 اقاجون چيکار دارين شوهرمو؟؟:

 .همه داشتيم ميخنديديم

 کيارشم چند دقيقه بعد در حالي که از پله ها پايين ميومد گفت:چه عجب راه گم کردين؟

 .االن يعني برين گمشين ديگه.؟؟اوکي دمت گرم:

 همه باز خنديدن،

 . کيارشم در حالي که ميخنديد گفت:کم مزه بريز بچه. رو جفت چشام جا دارين

 :درحالي که دنباله بابا و سميرو و سامان ميگشتم به مامانم ميگفتم

 مامان پس اقاجونو بقيه کجان ؟

 .هيچي مادر سمير که رفته شمال با دوستاش. باباتم رفته داالهو:

 هه سميرو و سامان ادارشاسمه پرورش اسبي بود که بابام همرا)
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 (..ميکردن و البته خودمم توش سهم داشتم ولي اقا جون ادارش ميکرد

 .سامانو و زنشم رفتن بيرون نبودن

 .لبو لوچم اويزون شد

 من:اي سميره خر پس من چي؟؟

 .کيارش خودشو انداخت رو مبل کناره منو گفت:فدات بشم من خودم ميبرمت

 .دي بود که به روش پاشيدمتنهاکاري که تونستم بکنم لبخن

 مامانينا يکم ديگه نشستنو بعدش بلند شدن رفتن

 .از بيکاري نميدونستم چيکار کنم

 .با فکري که به سرم زد يه لبخنده شيطاني زدم

 .بدو بدو از پله ها رفتم پايين

 .من:کيارش کيارش کيارش

 :کيارش همون طور که سرش تو گوشيش بود داد زد

 .ادي وحشي؟؟هان؟بنال ديگه هي کيارش کيارش ميکنهمگه بلند گو قورت د

 .بي تربيت. ميگم بريم تو حياط؟حوصلم سر رفته يکم راه بريم:

 .يه نگاه بهم انداخت که يعني خر خودتي

 .خيلي خوب برو يه چيزي بپوشو بيا پايين :

 .تعجب کردم

 چرا چيزي بپوشم. مگه تو حياط نميريم؟:

 . مي ميخوام ببرمت بيرونکيارش لبخندي زدو گفت:نه خانو

 .بعد يه چشمک زد

 .تصميم گرفتم قانونه بيرون نرفتنو بردارم. برات:

 .اين قد خوش حال شدم که يهو يه جيغ کشيدمو و پريدم بغلش

 . ممنونم:

 .وقتي دستاشو انداخت دوره کمرم تازه فهميدم چه غلطي کردم

 .خودمو ازش جدا کردمو رفتم عقب
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 يه لحظه واستا برم االن ميام.حاال کجا ميخوايم بريم؟؟:

 .يه لبخند زدو گفت:مگه فضولي . خودت ميفهمي ديگه

 .بدو بدو رفتم باال

 .يه تيپه مشکي زدم

 .قبل از اينکه برم بيرون دلم خواست يکم رژه قرمز بزنم

 .دست بردم طرفشو بلندش کردم و يکم ازش رو لبم زدم

 .م فقط گوشيم بودتنها چيزي که برداشت

 .دوباره بدو رفتم پايين

 داد زدم :من امادم. هي کجايي کيارش؟

 .همه جا رو گشتم ولي نبودش

 . خيلي ناراحت شدم که سره کارم گذاشته

 .خواستم دوباره برم باال که يهو با صدايي که کناره گوشم شنيدم. کوپ کردم

 دنباله من ميگشتي؟:

 . برگشتم طرفش

 . عن قصد داشت منو ديونه کنه ارهخداي من اين واق

 . .ميخواست همين کارو کنه

 کيارش واقعا خودتي؟:

 .همون جوري که صورتمو از فاصله ي چند سانتي نگاه ميکرد

 .نمي دونم. االن هيچي نميدونم:

 .يکم ديگه اومد نزديک همين جوري داشت جزع جزعه صورتمو از نگاش ميگذروند

 .نگاش رو لبم ثابت موند

 .هنمو قورت دادماب د

 .يه اخم کردو گفت:خيلي پر رنگه

 .و يهويي همون فاصله ي باقي مونده هم پشته سر گذاشتو لبامو به اتيش کشيد

 .بعده چند ثانيه عقب کشيد
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 .چشمامو باز کردم

 .داشت لبمو نگاه ميکرد

 .يه لبخند زدو گفت:حاال اوکيه

 .ناخدا گاه منم يه لبخند زدم

 .که لبخندش پر رنگ تر شدش

 .دستمو گرفتو پشته سرش کشيد

 .نمي دونستم کجا داريم ميريم

 .ولي حسه خوبي داشتم انگاري ميخواست اتفاقاي خوبي بيوفته

 .دره ماشينو واسم باز کرد

 .بفرما بانو:

 .با سرخوشي نشستم توي ماشين

 .کيارشم نشست پشته رلو راه افتاد

 .ده وايستادبعده بيست دقيقه تو يي جا

 .پياده شو:

 اخه اينجا؟؟؟:

 .حاال تو پيداه شو هنوز نرسيديم.که يکم ديگه مونده ولي بخاطره بارون ماشينو نميشه برد:

 . پياده که شدم. دوباره دستمو گرفت

 .دسته اون داغ بودو دسته من يخه يخه

 .مثله بچه ها دسته همو گرفته بوديم توي بارون ميدويديمو مي خنديديم

 .کم که گذشت با چيزي که ديدم دهنم باز موندي

 .واي خداي من اينکه درياچس

 .با مروره خاطرات يه لبند اومد رو لبم

 .چقد اون روز ترسيدم

 .مطمعنن اگه اون پسره نرسيده بوداالن توي شکمه سگه بودم

 .اسمش چي بود؟اهان يادم اومد اسمه اونم کيارش بود
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 . يه چيزي به نظرم عجيب بود

 .چون اين کيارش خيلي شبيهه اون کيارش بود

 با حرفي که کيارش کناره گوشم زد مطمعن شدم که خودشه. به شدت تعجب کردم

 .ديگه هيچ وقت نميزارم خطري رو حس کني. مثله هفت سال پيش:

 .نفسشو فوت کرد پشته گوشم

 .از گرماي نفسام منم داغ شدم

 .چشما مو بستمو برگشتم طرفش

 ونه اينکه چشامو باز کنم گفتم:چرا اون روز ولم نکردي؟خيلي اروم بد

 .چرا نجاتم دادي؟چرا نذاشتي خالص شم.؟؟خالص شم از اين زندگيه اجباري

 .با دستي که رو لبم قرار گرفت ساکت شدم

 .کيارش:هيس ديگه نبينم از اين حرفا بزني

 ن نداشتمتو خيلي اروم تر کناره گوشم گفت:اخه خانومم اگه ولت ميکردم که اال

 .اگه ولت ميکردم االن کنارم نبودي که.

 . چشمامو اروم باز کردم

 .زل زدم بهش

 کيارش حالت خوبه؟معلوم هست چي ميگي؟:

 .کيارشم يه لبخند زدو گفت:اره عزيزم االن از هميشه بهترم

 .دستمو گذاشتم رو سرش ولي تب نداشت

 !تبم که نداري:

 نتي نگاش ميکردمهمين جوري داشتم از فاصله ي چند سا

 .که دستمو که رو سرش بودو گرفت تو دستش

. 

 .از برخورد لباي داغش با دستهه سردم يه حالي بهم دست داد

 .سرشو اورد باال.تو چشام زل زد

 حاضري تا ابد ماله من باشي سودا؟؟:
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 .اين جمله رو خيلي يواش گفت

 .يه لبخند زدم

 ...اگه قبول نکن:

 .تو يه لحظه اتيش گرفتم

 .بعده يه دقيقه کشيد عقب

 .نفس نفس ميزد

 .هرگز!حتي نبايد فکرشم از سرت بگذره.تو ماله مني چه بخواي و چه نخواي:

 .وقتي تو چشماش نگاه کردم صادق بودنشو فهميدم

 يدميه لبخند به روش پاش

 . پيشونيمو گذاشتم رو پيشونيش

 .وخيلي اروم گفتم:تا ابد ماله توام

 .تا اينو گفتم حس کردم رو هوام

 .از تعجب داشتم سکته ميکردم

 .داد زدم :کيارش منو بزار زمين. هي با توام

 .اون منو بغل کرده بودو تو هوا دور ميزد. منم فقط جيغ ميزدم.اونم ميخنديد

 .کرمتم دربستکيارش داد زد:خدا چا

 .ديونه االن ميوفتيما. بزارم زمين:

 .کيارش يه نگاهه شيطون بهم انداختو گفت:نوچ اگه ميتوني برو

 .خنديدمو چيزي نگفتم

 .با صداي ردو برق سرمو به طرفه اسمون بلند کردم

 .اوه اوه کيارش بهتره بريم بارون داره شديد ميشه:

 .طرفه ماشين حرکت کرد کيارش همون طوري که منو بقل کرده بود به

 .وقتي رسيد به ماشين منو گذاشت زمينو و درو برام باز کرد

 .بفرماييد بانوي من:

 .خنديدمو سوار شدم
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 .وقتي رسيديم خونه. از دره عمارت رفتيم تو

 .يواش يواش ميرفتيم که کسي بيدار نشه

 .رسيديم طبقه ي باال

 .خواستم برم طرفه اتاقم. که يهو دستم از پشت کشيده شد

 .با تعجب برگشتم

 نگو که بازم ميخواي جدا بخوابي.؟:

 ...ولي اخ:

 .هيش بدو بيا ببينمت:

 .و دستمو کشيد و با خودش برد تو اتاق

 .بعده يه دوش گرفتنو مسواک زدن هر دو همزمان خودمونو پرت کرديم روي تخت

 : کشيدو گفت کيارش به پهلو دراز

 .هميشه براي من باش ماهه تا بانم

 .هميشه در کنارم باش دليل نفس کشيدنم

 .با ابد با من بمان که در حسرت اغوشت مانده ام

 .تا ابد همدمم باش کله وجودم

 .يه لبخند زدمو گفتم:ميمونم قول ميدم براي هميشه کنارتم کوهه غرورم

 .اونم يه لبخند زدو سرشو بهم نزديک کرد

 .مرده زندگيم بود. پس مشکلي نبود. خودشو امشب بهم ثابت کرده بود

 .دلمو زدم به دريا و باهاش همکاري کردم

 ....و پيش به سوي اينده ي نا معلوم

 سودا

غمو قلقلک يک ماه از اون شب ميگذره داشتم از خواب بلند ميشدم که حس کردم يکي داره دما
 .ميده

 .نکن پشه:

 .و دستمو تکون دادم جلوي صورتم

 .ديدم صداي خنده مياد
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 .چشمامو اروم باز کردم

 ...کيارش با يه پر داشت دماغمو قلقلک ميداد

 ...خنديدمو پسش زدم

 .نکن اسکاريس:

 .به توچه زنه خودمه:

 تا حاال کسي بهت گفته بود خيلي بيشعوري؟:

 .يکم اداي فکر کردن در اورد و گفت:اممم فکر نکنم تو اولين نفري خانومم

 .يه لبخند بهش زدم

 .جيگرم بلند شو که يه عالمه کار داريم:

 با تعجب گفتم:چه کاري؟

 .به خانوم مهمون دعوت ميکنه و خودش يادش نيست:

 .بلند شو ببينم. صدف مگه نميخواست بياد

 .پيشونيم زدم رو

 .اي واي من چرا زود تر بيدارم نکردي خو:

 .پس يه ساعته دارم گل لگد مي کنم . چيکار کنم خوب بيدار نميشدي:

 .خيلي خوب خيلي خوب حاال اينا رو ول کن بدو بريم که يه عالمه کار داريم:

 .بريم عشقم:

 .ه کارمونبا هم رفتيم طبقه ي پايين نشستيم صبحانه خورديمو هر کدوم رفتيم سر

 چند ساعت بعد درحالي که خسته وکوفته افتاده بودم يه گوشه داشتم

 .به تلوزيون نگاه ميکردمو منتظره صدف بودم

 .با صداي در از جا پريدمو به طرفه در پرواز کردم

وقتي درو باز کردم کسي نبود. اومدم دوباره درو ببندم که يهو يکي پريد جلومو جيغه بلندي 
 .زد

 .من:هي

 .ر کنم فشارم افتادفک

 .صدف شروع کرد به خنديدن
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 .واي خدا سودا رنگت شده مثه گچه ديوار :

 .ميخواستم فوشش بدم ولي ندادم

 .بيا تو گيس بريده:

 .وقتي صدف اومد تو درو بستم

 .با هم رفتيم طبقه ي باال

 خب چطوري عشقم؟:

 .هيچي بيکار:

 .يکم حرف زديم که ليال خانوم اومد گفت ناهار حاضره

 .همون موقعه که ما رسيديم پايين کيارشم باما رسيد

 .لبخند زدموبه طرفش رفتم

 .سالم عزيزم.خسته نباشي:

 اونم لبخنده خسته اي زدو گفت:مرسي خانومم. ناهاررچي داريم؟

 .ديماصدف از پشته ستون ها اومد اين ورو گفت:اوهوع باو بسه مجر

 .همه که مثه شما مزدوج نيستن. دلمون ميخواد بابا

 .کيارش خنديد و به طرفش رفت

 به سالم خوش اومدي خواهر زن.جاي ديگه نبود بري لنگر بندازي؟:

 .هر سه خنديديم که صدف گفت:ايش نخير ديوار کوتاه تر از ديوارهه شما پيدا نکردم

 .دوباره خنديديم

 .استم باهاش برمکيارش رفت سمته اتاق که خو

 تو کجا؟:

 نيام؟:

 .نه عزيزه دلم االن برميگردم ميرم لباسامو عوض کنم:

 .ناراحت شدم ولي به روي خودم نياوردم

 .لبخندزدمو گفتم:خيلي خوب باشه. پس زود بيا که غذا سرد شده

 .خودمم رفتم سره ميز
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 .اين روزا کيارش اصال مثه قبل نبود

 .بود.بعضي موقع هام که مثه االن بد اخالق ميشد هميشه کالفه بود. همش تو فکر

 .خدا بخير بگذرونه

 وقتي نشستم سره ميزچشمم افتاد به ماهي و ميگوي روي ميز عاشقش بودم

 .ولي نميدونم االن چرا ازش متتفر بودم

 .کيارشم بعده يه رب اومد پايين

 .يدب*و**سکنارم نشستو سرمو 

 خب صدف خانوم چکارا ميکني؟؟؟از ترشيدگي در نيومدي الحمد هلل.؟؟:

 .صدف ازاون وره ميزيه سسو برداشتو پرت کرد طرفه کيارش. که نخور بهشو جاخالي داد

 کيارش خنديدو گفت:نفسم بوي سوختگيو تو هم حس ميکني؟؟

 .خنديدمو گفتم:خيلي کم

 .صدفم داشت حرص ميخورد شديد

 .ي ميکردم که کيارش دستمو که روي ميز بودو گرفتداشتم با غذام باز

 عزيزم چيزي شده؟چرا ساکتي؟:

 .نه چيزي نيست فقط يکم خستم:

 .خوب غذاتو تموم کنو برو بخواب خوشگلم:

 .ميل ندارم کيارش:

 .کيارش گفت:مگه ميشه از ديشب چيزي نخوردي

 .صبحانم که نخوردي. زود ببينم. اها نگا ماهيم داريم

 .ماهي برداشت و يه تيکه

 .دهنتو باز کن:

 کيارش:

 .کوفت باز کن ببينم عزيزم:

 .با اينکه نميخواستم ولي واسه اينکه ناراحت نشه خوردمش

 .يکم جوييدمش که احساس کردم دارم باال ميارم
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 .سريع دستمو گرفتم جلو دهنم . دوييدم طرفه دستشويي

 .کيارشو صدفم پشته سرم اومدن

 .اي کيارش که ميگفت درو باز کنم. توجعي نکردمبدو رفتم توو و به داد

 .هر چي خورده بودمو نخورده بودمو باال اوردم

 .تو ايينه به خودم نگاه کردم

 .صورتم رنگه ميت شده بود

 .برا اينکه نگران نشه گفتم خوبم االن ميام

 .خواستم برم بيرون يه اب به صورتم زدم

 .هر دوتا شون جلوي در وايستاده بودن

 .، نگاشون کردمو گفتم:اي بابا خوبم ديگه چرا اوسکول بازي در ميارين

 مطمعني خوبي؟ميخواي بريم دکتر؟:

 .نه باو دکتر واسه چي خوبم:

 .خيلي خوب احتماال ماله صبحه هيچي نخوردي بعد يه عالمه کارم کردي:

 .ضعف کردي چيزي نيست عزيزم

 .شما برين غذا تونو بخورين منم ميرم باال:

 .ايستا منم بيام باهاتو:

 .نه بابا ديگه چي؟برو بشين غذا تو بخور ببينم:

 .خيلي خوب پس بعده غذا ميام پيشت:

 .خيلي خوب بيا ببرمت باال:

 .از همونجا کناره پله داد زد:ليال خانوم يه ليوان شربته خنک واسه سودا بيارين

 چشم اقا،:

 .وقتي رفتيم.باال. کيارش گذاشتم رو تخت

 ا نگداني نگاهم کردو گفت:مطمعني دکتر الزم نيست؟کيارش ب

 .نه بابا خوبم:

 .خيلي خوب پيشت ميمونم پس:
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 .اخم کردمو گفتم:بي خود صدف پايين تنهاس. بدو برو ببينم

 .سودا:

 .هيس برو ببينم. دختره تنهاس:

 .خيلي خوب. پس استراحت کن االن زودي برميگردم :

 .تووقتي کيارش رفت. ليال خانوم اومد 

 خانوم چيزي شده؟چرا رنگتون پريده؟:

 .هيچي بابا الکي بزرگش ميکنن. بوي ماهي خورد بهم حالم بد شد. همين:

 .ليال خانوم نگاهه شيطوني بهم انداختو چشماش برق زد

 خانوم جان اخرين ماهانتون کي بوده؟:

 .از حرفش تعجب کردم

 .نميدونم تقريبا يه ماهي ميشه.نميدونم دقيق:

 .خانوم جان مبارکه:

 .اومد نشست کنارمو منو گرفت تو بغلش

 .داشتم له ميشدم

 اي ليال خانوم خفم کردين. چي ميگي ؟چي مبارکه؟:

 .خانوم فکر کنم حامله باشين البته شايد:

 .گوشام ديگه چيزي نميشنيد

 .داشتم فقط با دهنه باز نگاش ميکردم

 چ...چي گفتي؟:

 .واي يعني دارم مامان ميشم

 .ين قد زوق داشتم که يهو پريدم پايينه تختو پريدم هواا

 .ليال خانوم با وحشت نگام کرد

 .هي خانوم اروم تر االن اگه بچه ايم باشه با اين کارتون از بين ميره ها:

 .راست ميگفت

 .پس مثه بچه ي ادم نشستم تا بچم راحت باشه
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 ليال خانوم چطوري مطمعن بشم؟:

 .. فردا يه سر با اقا جان برين دکتر تا مطمعن بشين کاري نداره خانوم کوچيک:

 .يه فکري به سرم زد

 يه لبخنده شيطاني زدم

 .خيلي اروم گفتم: ميرم دکتر ولي بدونه کيارش

 چرا خانوم؟:

 .با زوق زل زدم بهش

 .دو ماهه ديگه تولدشه. ميخوام سوپرايزش کنم.شمام نگين خواهشا:

 .گفت:هر جور دوس دارين خانوم ليال خانوم يه لبخنده مادرانه زدو

 .يه اخم کردمو گفتم:عهه ليال جونم مگه صد دف نگفتم نگو خانوم. من اسم دارم اسمم سوداس

 .وقتي ليال خاتوم رفت بعده چند رقيقه کيارش پريد داخله اتاق

 .دستمو گذاشتم رو قلبمو گفتم:هي خدا نکشتت کيارش ترسيدم

 .يه لبخند زدو گفت:کيارشت فداي ترسيدنت عشقم

 .يدب*و**ساومد طرفم بهم که رسيد سفت بغلم کردو روي سرمو 

 ببينم با ليال خانوم چي ميگفتين شيطونه من؟:

 .با ناخونام روي سينش خطاي فرضي کشيدمو گفتم:فضوليش به تو نيومده

 اينجورياس؟ کيارش انگار حرصش گرفته باشه محکم کمرمو فشار دادو گفت:عه

 .منم خنديدمو گفتم:اهم اينجورياس

 .تو يه حرکت بلند کردو پرت کرد رو تخت و خودشم اومد

 . تا خواستم اعتراض کنم افتاد به جونم

 .از بس قلقلکم داد داشتم ميمردم

 .... .واي ... واي کيارش ولم کن:

 .وقتي ولم کرد داشت اشک از چشمام ميومد

 .نفس نفس افتاده بودم اين قد خنديده بودم که به

 .کيارشم خسته شدو و کنارم دراز کشيد
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 .ياده دکتر افتادم

 .نميخواستم به کيارش بگم فعال

 .مطمعنم بزرگ ترين چيزيه که خوش حالش ميکنه

 .پس ميزارم برا تولدش واسه بهترين کادوش

 .دستمو گذاشتم رو شکمم. يه حسه خوب بهم دست داد

 .احساسش ميکردم

 .حسش ميکردم

 .از همين االن حس ميکردم يه مادرم

 .يه مادر که واسه نگه داشتنه بچه هاش تا پاي مرگ رفت

 .يه مادر که واسه مراقبت از اونا دست به هر کاري زد

 .يه مادر که چه شبا که واسه بچش اشک نزيخت

 .يه مادر که از دست دادنه بچش اونو تا مرزه ديونگي برد

 ...يه مادر که

 .با اين فکرا به خواب رفتم

 .با صداي زنگ بيدار شدم

 .کيارش هنوز خواب بود

 .دلم سوخت بيدارش نکردم

 .بدو لباسامو پوشيدم که برم مطبه دکتر

 .ديشب قبله خواب وقت گرفته بودم

 .از عمارت بيرون زدم

 .سواره شاسي بلنره مشکيم شدمو راه افتادم طرفه شهر

 .شهر زياد از اينجا دور نبود

 .بعده گدشته نيم ساعت رسيدم

 .رفتم داخله مطب

 . به منشي نگاه کردم
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 .يه لبخند زدم که سرشو اورد باال و منو ديد

 .اونم متقابلن لبخند زدو گفت:بفرماييد امرتون

 وقت قبلي داشتين؟:

 .بله ديشب تماس گرفته بودم:

 خانومه؟:

 .سودا زند هستم:

 .ميتونيد بفرماييد داخل:

 .ممنون:

 .اهش ميکنمخو:

 .به بسم هلل گفتمو پامو گداشت تو اتاقه دکتر

 .يه زن پشته ميز نشسته بود. تا منو ديد لبخند زد

 .خانوم دکتر:سالم عزيزم . بفرماييد

 .مرسي:

 خب عزيزم چه کمکي از من برمياد؟:

 .ام خوب چيزه . شک داشتم که حاملم گفتم بيام پيشه شما ببينم درسته يانه:

 .خانومه يه لبخند زدو گفت:خيلي خب بيا دراز بکش رو اين تخت عزيزم

 . منم خيلي اروم رفتم دراز کشيدم

 .لباسمو زدم باال که با يه دستگاه برگشت

 .يه کم از اون کرمي که توي دستش بودو زد روي شکمم و دستگاه رو گذاشت روي شکم

 .به مانيتور نگاه کردم

 .من که چيزي نفهميدم

 .به خانوم دکتر که خنديد زل زدم

 و رو کرد طرفه من:مطمعني يه ني نيه خانومي؟

 . مثله خنگا زل زده بودم بهش که گفت: دو قلو بارداري خانوم

 .ديگه بقيه ي حرفاي دکترو نميشنيدم داشتم از خوشي ميترکيدم
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 .مثه بچه ها يه جيغه کوچولو کشيدم که دکترر خنديد

 چيه؟ ببخشيد ميشه بپرسم جنسيتشون:

 .عزيزم فعلم معلوم نيست بايد سه ماهه ديگه واسه تعيين جنسيت بياي:

 .واي خيلي ممنون خانوم دکتر:

 .وقتي از مطب اومدم بيرون از کارم خندم گرفت

 .وقتي از اتاق اومدم بيرون . اينقدر خوشحال بودم که نميدونستم چيکار ميکنم

 .تم طرفه منشيدوتا اسکناسه صد هزاري از کيفم در اوردمو گرف

 اول تعجب کرد

 ..بگيرش ديگه شيرينيه بچه ها مه:

 .اونم لبخند زدو نگرفت

 .ولي بزور گذاشتم کناره ميزشو رفتم بيرون

 .خيلي خوش حال بودم . دلم واسه کيارش سوخت

 .ولي حقشه

 .سواره ماشين شدمو پامو گذاشتم رو گاز هرچي گاز ميدادم خوش حاليم خالي نميشد

 اينده بودم که يه لحظه نفهميدم چي شداينقد محو 

 .و با برخورد کردنه ماشين با يه ماشينه سانتافه ي قرمز به خودم اومدم

 .سرم از ترمزي که کردم محکم خورد تو فرمون

 .يه جيغ کشيدم

 .چند لحظه سرم گيج ميرفت

 .تا اينکه يکم بهتر شدم

 .وقتي سرمو بلند کردم يه مردو پشته شيشه عصباني ديدم

 .از ماشين پيدا شدم که با عصبانيت تو صورتم غريد

 مگه کوري رواني مگه جلوتو نميبيني؟؟؟؟:

 . دست پاچه گفتم:م...من واقعا شرمندم اقا ي محترم

 هر چه قد خسارتتون باشه ميدم. چقدر تقديم کنم؟
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 .مرده يه نگاه به سرتا پام کرد

 :و همون طوري که به طرفه ماشينش ميرفت گفت

 تو احتياجي ندارم فقط حواستو جمع کن که دفعه ي بعد ديگه فکر نکنم جونه سالم به در به پوله

 .ببري

 .با تعجب به رفتنش نگا کردم

 .وللش باو

 .بدو سواره ماشين شدوم راه افتادم طرفه روستا

 .سرم بد جور درد مي کرد

 .از تو ايينه نگاه کردم

 .اوه اوه. سمته چپه سرم کامل کبود شده بود

 ..بابا االن با اين ماشينه داغونوو سره کبود شده که برم خونه کيارش سکته ميکنه اي

 .وللش کن بابا فوقش ميگم حواسم نبودو اتفاقي بود

 .وقتي داشتم از اتاقه دکتر ميومدم بيرون از دکتر خواستم از بچه هام يه عکس بهم بده

 عکسو برداشتمو نگاش کردم

 . خيلي خوشحال بودم

 .ش کردمب*و**سدم باال و برگرو اور

 .گوشيمو که توي داشبرد بودو در اوردم . اوه او ه

 .تا ميسکال از کيارش داشتم 30

 .چندتام پيام

 ((سودا عزيزم کجا رفتي))

 ((سودا))

 ((.سودا کجايي تو ؟دارم نگران ميشم))

 ((سودا ميگم کدوم گوري هستي))

 ((اگه تا نيم ساعت ديگه خونه نباشي من ميدونمو تو))

 .خوبه خدا رو شکر يه يه ربي فرصت داشتم
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 .دوباره پامو گذاشتم رو ، از ولي اين دفعه با احتياط روندم

 .رسيدم دره خونه

 .سره راهم يه گلخونه ديده بودم. براي معزرت خواهي ميخواستم بدمش به کيارش

 .دلم براش تنگ شده بود

 .تي از پله ها باال رفتم اخمام تو هم شد بد جور بوي سيگار ميومدوق

 .ولي بغير از کيارش که کسي باال نبود

 .اونم که سيگاري نبود. البته بغيراز موقعه هايي که عصباني يا کالفه بود

 .دره اتاقو که باز کردم. با دودي که کله اتاقو در بر گرفته بود رو به رو شدم

 .داخلاخم کردمو رفتم 

 .کسي توي اتاق نبود برقام خاموش بود

 .احتمال خوابه يا هنوز برنگشته

 لباسامو با لباساي خونم عوض کردمو خواستم

 .به طرفه حموم برم که دوش بگيرم ولي با صداي کيارش پشته سرم چهار متر پريدم هوا

 خوش گذشت؟:

 .با تعجب نگاش کردم ولي چيزي نگفتم

 .دم اومدميهو با دادي که زد به خو

 .مگه با تو نيستم عوضي:

 منم اخم کردمو گفتم:چي ميگي واسه خودت؟خوش گذروني چيه؟ديونه شدي؟

 :از جاش بلند شدو همون طور که به طرفم ميومد گفت

 منو چي فرض کردي سودا؟ايا شباهتي يا نسبتي با خر توي من ميبيني؟

 .واقعا زده به سرت. معلوم نيست چي ميگي:

 .خواستم دوباره به طرفه دره حموم برم که يهو بازومو کشيدو برمگردوند

 .با سيلي که توي گوشم خورد برق از سرم پريدو جيغ زدم

 بهت گفتم کجا بوديي؟؟ ميخواي خودم بهت بگم؟:

 .اره تو که ميدوني بگو:
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 فکر کردي من خرم؟فکر کردي ميتوني منو بپيچونيو بري با اون لعنتي؟؟:

 .تعجبم بيشتر ميشدهر لحظه 

 .اين داشت چي ميگفت

 االن دقيقا با من بود؟؟

 .عصباني شدم

 خفه شو معلومه چي ميگي؟؟؟:

 .کيارش قبل از اينکه چيزه ديگه اي بگم محکم کوبيد تو دهنم

 .گرميه خونو توي دهنم حس کردم

 .بغضم گرفته بود بدجور من کجا بودمو اون چطور دربارم فکر ميکرد

 .يکردم که با حرفي که زد خشکم زدداشتم گريه م

 .بهت گفته بودم از خيانت خوشم نمياد حاال که تو کردي پس بزار منم بگم:

 تو فقط براي من يه وسيله بودي. ميخواستم بدبختت کنم. ميخواستم

 .بدبختيتو ببينم که ديدم. پس ديگه ميتوني از خونم گمشي بيرون

 . خواستم بهش بگم

 .ا بودم ولي با حرفايي که زد پشيمون شدمخواستم بهش بگم که کج

 :با اينکه برام سخت بود ولي مثله سوداي هميشگي محکم تو روش گفتم

 خيلي خب اره با اون بودم و خوب کردم اره دوسش دارم اصن عاشقشم. به توام

 .هيچ ربطي نداره

 .خت به جونمبا قدم هاي لرزون به طرفه در رفتم که باز با حرفي که زد دوباره اتيش اندا

 .من دادگاه نميام. ميخوام يه مدت برم دبي بعده برگشتمم قصد دارم با اقاجون حرف بزنم:

 کسي که دوسش دارمو بهش معرفي ميکنم. پس بهتره

 .زود تر جداشيم

 .فکر کنم فکر کرد کنجکاو ميشم بدونم عشقش کيه ولي در عوض پوزخندي بهش زدم

 .خوبه خوش بخت شين. باي:

 و اين شد سراغازه نفرته من نفرتي که کله وجودمو گرفته بود
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 .دلم ميخواست هر چه زود تر انتقاممو ازش بگيرم

 .ولي زود بادم خوابيد

 .اون عشقم بود

 .خيلي دردناکه وقتي عشقت بهت بگه هرزه

 .با درد چشمامو بستم

 .به طرفه اتاقم رفتم

 .نبرده بودم بيشتر از چند تيکه لباس و سوييچه ماشينم چيزي

 سرم درد مي کردو گبج ميرفت. حالم خراب بود

 رسيدم سره پله ها ولي تو يه لحظه نفهميدم چي شد

 .فقط سدم گيج رفتو از روي پله ها به پايين پرت شدم

 . فوري دستمو گذاشتم روي شکمم

 .و جيغ زدم

رود اومدم روي تقريبا ضربه اي به شکمم نخورده بود ولي در اخرين لحظه به شدت با شکم ف
 .زمين

 .اخه بلندي گفتمو با حسه چيزه گرمي که از بينه پاهام سرازير شد از هوش رفتم

 ....خدايا بچهامو سپردم به خودت

 کيارش

 .اعصابم خيلي خورد شده بود

 .از اينکه فکر کنم کله امروزو با اون عوضي بوده خشم تمامه بدنمو گرفت

 .هبا صداي دره اتاقش فهميدم داره مير

 .خواستم برم دنبالش ولي ولش کردم

 هنوز چند دقيقه نگذشته بود

 .که صداي جيغه سودا و بعد صداي داده ليال خانوم که ))يا ابلفضل ((ميگفت اومد

 .رنگ از رخم پريد

 .اينقد سريع از در رفتم بيرون که با ديواره رو به روم بر خورد کردم

 .يزي که ميديدم هوش از سرم پريدبدو بدو خودمو رسوندم به پله ها ولي با چ
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 هيچ کاري نميتونستم بکنم . تنها کاري که قدرته انجام دادنشو داشتم

 خيره شدن به جسمه بي جوني بود که روي زمين افتاده بودو خوني که از سرش

 .رون بود

 .بعده چند دقيقه به خودم اومدم دويدم طرفه سودا

 .سودا. سودا:

 . وقتي رسيدم بهش گرفتمش توي بغلم

 .چشماشو بسته بود

 :ولي يه لحظه چشم باز کرد وقتي منو ديد يواش گفت

 .ک...ک..کيا...ر.ش...بچ..ه ها..مو.. س...پ.ر..د...م.به..ت

 .و دوباره چشماش بسته شد

 . با وحشت نگاش کردم

 . داشتم به حرفاش فکر ميکردم مخم هنگ کرده بود

 يعني چي؟

 يونه چيکار کرده بودم؟منه د

 .خدا لعنتم کنه

 .جسمه بي جونه سودامو تو بغلم گرفتمو داد زدم.:خدا

 .ليال خانوم که کنارم بود به حرف اومد

 ...اقا کيارش سودا خانوم امروز رفته بودن شهر واسه بچه ولي:

 ولي چي؟:

 .ليالخانوم اشاره اي به پايين تنه ي سودا کرد

 مبهوت داشتم به خوني نگاه ميکردم مانتوشو کنار زدم. ماتو

 .که داشت به شدت از پاهاي ظريفه سودا رون ميشد

 .زدم زيره گريه

 خدايا منو بکش .منه لعنتي چيکار کردم؟:

 .بچمو کشتم. بچه ي خودمو پاره ي تنمو
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 .تنها صدايي که توي عمارت ميومد صداي دادو بيداداي من بود

 .سوارش وقتي انبوالنس اومد منم فوري پريدم

 .حالم افتضاح بود

 خدايا اگه چيزيشون بسه من نابود ميشم. خدايا التماست ميکنم به پات ميوفتم

 سودا

 با سر ردرده بدي از خواب پا شدم

 .دورو برمو نگاه کردم

 .توي بيمارستان بودم

 .زيره دلم تير ميکشيد

 .سرو دستمم به شدت درد ميکرد

 . دکتر اومد باال سرم

 .بهش امون ندادمو گفتم:دکتر بچه هام

 دکتره يه لبخنده مهربون زدو گفت:خدا رو شکر هنوز يکي شون ز ندس ولي متاسفانه

 .يکي شونو نتونستيم نجات بديم . چون خيلي دير شده بود

 ببخشيد کسي هم ميدونه؟:

 بچتو؟:

 .اهم:

 .نه هنوز نميدونن که يکي شون زندس:

 شي کنم؟خانومه دکتر ميشه يه خواه:

 .بله بفرماييد:

 .ميخوام همه فکر کنن هر دو مردن:

 .دکتر چشماش گرد شد

 ميدوني داري چي ميگي خانوم؟:

 .يکم نقش بازي کردنم بد نيست

 .ترو خدا خواهش ميکنم اگه پدرش بدونه همين يکيم زندس اونو ازم ميگيره:
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 . ازتون خواهش ميکنم

 .واد بچه هامو ازم بگيره . خواهش ميکنممنو ول کرد با يکي ديگه ازدواج کرده ميخ

 .دکتر وقتي ديد تو چه حاليم قبول کرد

 .ازش تشکر کردمو اون رفت بيرون

 .باورم نميشد بچم مرده بود. خيلي ناراحت شدم

ولي ديگه وقتش نيست که بخورم زمين کاري ميکنم کيارش تو اتيشي که خودش درست کرده 
 .بسوزه

 .چند دقيقه بعد صداي در اومد

 .به در نگاه کردم . کيارش بود

 .چشماش قرمز بودن و اين نشون اين بود که گريه کرده

 ديگه ديره کيارش خان

 .داغه اين يکيم رو دلت ميزارم نميزارم حتي بفهمي پدرشي

 چي ميخواي؟:

 س..سود.ا اين چه کاري بودباهامون کردي؟:

 تي ديروز کجا رفته بودي؟چرا بهم نگفتي؟؟چرا بهم نگف

 .حاال بيشتر قيافش به عصبانيت ميخورد

 ميدوني چيه اون روزي که خودمم:

 ...فهميدم حاملم ميخواستم برم بندازمش .ولي خودت کارو برا

 .با سيلي که خورد تو گوشم هوش از سرم پريد

 .خفه شو:

 .اشک تو چشام جمع شد

 .حقته بايد بيشتر از اينا زجر بکشي

 .که فکر ميکنم ميبينم بهتر شد حاال :

 .خوب تو ميخواي ازدواج کني پس نميتونستي اين بچه رو قبول کني

 منم همين طور فکر نکنم عشقم

 .هرگز اين بچه رو به عنوانه بچش قبول کنه
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 .داشت از خشم فکش ميلرزيد

 .خيلي پستي. خيلي کثيف تر از اوني هستي که فکر ميکردم:

 بچه چه گناهي داشت؟چطور دلت اومد؟مگه اون 

 دلم براي بچه اي بسوزه که ازش متنفرم؟:

 .رومو کردم طرفه پنجره. اشکام روي گونم رون شده بودن

 .بغض بد جوري گلومو گرفته بود. اگه يه کلمه ديگه حرف ميزدم لو ميرفتم

 . خيلي خوب ميرم ولي اينو بدون حاال که دقت ميکنم ميبينم تو بزرگ ترين دشمنه من:

 .سودا زند تونستي منو شکست بدي

 .افرين انتقامه اذيتامو گرفتي. خيلي خوبم گرفتي . تحسينت ميکنم

 .ولي اينو بدون خانومه زند همين جا تموم نميشه. دنيا ادامه داره

 .ديگه طاقتم تموم شده بود

 .گمشو بيرون:

 .همچين دادي زدم که گوشاي خودمم اذيت شد

بسته شدنه در و بعدش سکوتي که اتاقو گرفته بود رو به رو  وقتي به خودم اومدم با صداي
 .شدم

 .تا خوده صبح کناره پنجره گريه کردم

 هيچ وقت نميبخشمت کيارش،

 .بايد تقاصه همه چيو پس بدي

 ...همه چيزوو

 .با عصبانيت هر چي روز ميز بودو پرت کردم رو زمين

 .وقتي يکم اروم شدم گرفتم خوابيدم

 .صداي گوشيم بيدار شدمچند ساعت بعد با 

 .برش داشتم شماره ناشناس بوو

 .جواب دادم

 .الو:

 .بههه سالم سودا خانوم خدا بد نده:
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 ببخشيد ميشه بپرسم کي هستين؟:

 .تو فکر کن يه دوست:

 و دليليش؟:

 .کمک:

 .گيج داشتم به حرفاش فکر ميکردم

 عصباني گفتم:شما کي هستين اقاي محترم ؟چي ميخواين؟

 ميخواد بدوني کيم؟ خيلي دلت:

 .نه:

خب خب خب ديگه زيادي حرف زدم بالخره تو ام مريض احوالي فقط زنگ زدم بگم اگه :
 .ميخواي انتقامتو از کيارش بگيري منم باهاتم

 گفتم کي هستي؟؟:

 .چهار شنبه ساعته پنج کافه صدف . اگه به فکره انتقامي بيا پيشم مطمعن باش کمکت ميکنم:

 .درضمن مواظبه اون يکي بچه باش. الزمش داريم

 .از حرفه اخرش خشکم زد

 چي داري ميگي؟از کدوم بچه حرف ميزني؟تو چطور خبر دار شدي؟:

 .فهميدنش زيادي هم سخت نبود.خدا حافظ:

 .داشتم ديونه ميشدم

 .اين کي بود؟چطوري از بچم خبر داشت

 .هم ميريزهواي خدا اگه چيزي به کيارش بگه کله نقشه هام ب

 .داشتم تو بيمارستان کالفه ميشدم ديگه مامانينام اومدن بهم سر زدن

 . همون روز در خواست طالق دادم

 .بالخره بايد از يه جايي شروع ميکردم

 .روزي که خواستم مرخص بشم کيارش اومد اتاقم

 .نشست رو صندليه رو به روي تخت

 اين برگه چيه؟:

 .خودمو زدم به کوچه علي چپ
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 .ز کدوم برگه حرف ميزنيا:

 .دادخواسته طالقو جلوم تکون داد

 داد زد :گفتم اينا چيه؟؟؟

 منم ريلکس جواب دادم.:اونا رو ميگي؟خب ازشون معلوم نيست؟يا نکنه سواد نداري؟

 .با چشمايي که ازش اتيش ميزد بيرون زل زد بهم

 سودا گفتم اينا چين؟يعني واقعن اينو ميخواي؟:

 .ه داشت نگاهم ميکردبا چشماي زير شد

 نکنه تو نميخواي؟:

اول تعجب کرد ولي بعدش خودشو حفظ کردو خيلي بي تفاوت گفت:اوکي. اگه اينطوريه منم 
 .حرفي ندارم

 :از جاش بلند شد همون طور که به سمته در ميرفت وسطه راه برگشتو گفت

 بهتره همينجا خدا حافظي کنيم. چون دارم ميرم از اينجا . واسه داد گاهم

 .وکيلم مياد

 .اخرين نگاهشو بهم انداخت و از در رفت بيرون

 .و نفهميد که با رفتنش قلبمو به اتيش کشيد

 .نفهميد که بدونه اون ميميرم

 .نفهميد که خيلي وقته اين قلبه لعنتي واسه اون ميتپه

 .م هزار تيکه شدنفهميد که قلب

 .نفهميدو رفت

 .سودا

 .مثه يه روحه متحرک از داد گاه زدم بيرون

با دادنه رشوه به متخصص دادگاه بالخره به هزار زحمت راضيش کردم که دهنشو ببنده و 
 .حامله بودنمو لو نده

 يعني واقعا اين بود پايانه زندگيم؟؟

 اين بود قولي که بهم داده بودي کيارش؟؟؟

 اون تکيه گاهي که با يه خداحافظي جاشو به تاريکي داده بود؟؟اين بود 
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 .زندگيمو ازم گرفتي کيارش

 .انتقامتو بالخره گرفتي

 .اره انتقامتو گرفتي. منو نابودم کردي

 .ولي دنيا ادامه داره

 .نميدونستم با پنهون کردنه بچم ازش کاره درستي کردم يا نه

 . وکيله خانوادگيمون. از داد گاه دور شدمبدونه توجه به صدا زدناي اقاي مستوفي 

 .هنوز مامانينا خبر نداشتن از کيارش جدا شدم

 .توي حالو هواي خودم بودم که با پيامکي که برام اومد .گوشيمو از تو جيبم در اوردم

 ((انتقام ؟؟يا بخشش؟؟))

 .گيج داشتم به پيام نگاه ميکردم که گوشيم زنگ خورد

 .جواب دادم

 به همين زودي ازش گذشتي؟ چي شد؟يعني:

 باز چي ميخواي؟چرا دست از سرم برنميداري؟:

 .پوففف زيره پام علف سبز شد. اصلن وقت شناس نيستي ساعت خيلي وقته از پنج گذشته:

 .تازه ياده حرفاي چند روز پيشش افتادم

 .بايد ميفهميدم کيه که از همه ي نقشه هام خبر داره

 پس گفتم:کجا؟

 .خيلي حواس پرتي. کافه صدف:

اگه تا نيم ساعت ديگه اومدي که اومدي نيومدي بايد قيده انتقامو بزني چون تنهايي ازش بر 
 .نمياي

 .تا نيم ساعت ديگه اونجام:

 .خودمو تو بيست دقيقه رسوندم به کافه

 .يکم سرو وعضمو درست کردمو با يه بسم هلل وارده کافه شدم

 .ر اصال واسه زندگيم خوب نبودغافل از اينکه اين قرا

 ...قافل از اينکه باعث نابوديه زندگيه خودمو کيارش شد

 .سرمو دور تا دور کافه چرخوندم
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 .با کسي که ديدم دهنم تا اخرين حد باز شد

 .به همه فکر ميکردم غيره اون

 .با پاهاي لرزون رفتم طرفش

 .ميکردولي اون با برقي که از چشماش ميباريد داشتم منو نگاه 

 .رسيدم سره ميز

 چرا صدام کردي؟:

 .خيلي ريلکس گفت:ميتوني بشيني حرف هاي زيادي دارم واسه گفتن

 .نميخواستم بهش اعتماد کنم ولي کارم پيشش گير بود

 .براي همين نشستم

 .خب؟زياد وقت ندارم حرفاتو بگو:

 .ولي اون انگار اصلن نشنيد

 چايي؟يا قهوه؟؟:

 .بلند شدمعصباني کوبيدم رو ميزو 

 ميگي يا برم؟:

 .خيلي بي خيال تکيه داد به ميزو پاشو انداخت رو اون يکي پاش

 چايي؟:

 .از عصبانيت ميلرزيدم

 .تا خواستم برگردم و برم

 .با صداش متوقف شدم

 .فکر نميکنم کيارش وقتي بفهمه بچشو ازش مخفي کردي عکس و العمل خوبي نشون بده:

 . برنگشتم

 چرا گفتي بيام اينجا؟:

 .تو فکر کن واسه کمک:

 .يه پوزخند زدمو برگشتم طرفش

 توي چشماش زل زدمو گفتم:حتما در راي رضاي خدا؟
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 حاالاا يعني کمک نميخواي؟:

 .خم شدم رو ميزو زل زدم تو چشماش

 چي به تو ميرسه؟چرا سنگه منو به سينه ميزني؟يعني باور کنم واقعا کلکي تو کارت ني؟:

 .نم خم شد رو ميز فاصله ي صورتامون بيشتر از سه سانت نبوداو

 .ميتوني امتحان کني:

 در عوضش؟؟:

 .توام ميتوني به من کمک کني:

 چه کمکي؟:

 .انتقام از کسي که زندگيمو نابود کرد. عشقمو ازم گرفت:

 .انتقام از يه قاتل. انتقام از کسي که کله هستو نيستمو ازم گرفت

 چطور کمکت کنم؟:

 .خيلي اروم کناره گوشم گفت:کمکم ميکني همون طور که زندگيمو ازم گرفت زندگيشو بگيرم

 .يه لحظه از نفرته صداش تنم يخ بست

 کيه؟:

 :همون طوري که ميرفت عقب خنده اي کردو با حرصه خاصي که تو نگاش بود گفت

 بهت تبريک ميگم . زياد دور ني. دشمنه من دشمنه تو ام هست

 .ر دونشون ميزنيمپس با يه تي.

 با تعجب گفتم:منظورت چيه؟

 .بلند شد. و همونجوري که کتشو مرتب ميکرد. نگام کرد

 .منم بلند شدم قدم تا سره شونه هاش ميرسيد

 .زندگيه کيارشو ميخوام:

 .ديگه چيزي نميشنيدم

 .انگار گوشام کر شده بود

 اين چي ميگفت؟؟؟

 .تا به خودم اومدم و دنبالش گشتم ديدم نيست
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 .صداي پيامه گوشيم بلند شد

 (( .فردا تو عمارتم ميبينمت. کم کم بايد شروع کنيم. کيارش داره برميگرده))

 .پيام ناشناس بود ولي خيلي خوب ميشد فهميد کيه

 ذهنم خيلي در گير بود. اين چه انتقامي بود؟واسه ي چي؟

 م چيکار کرده بود؟مگه کيارش با اين اد

 .کالفه از کافه زدم بيرون

 .تاکسي نگرفتم

 .دلم هواي ازاد ميخواست

 .به طرفه عمارت راه افتادم

کيارش چند روزي بود که رفته بود المان.واسه راستو ريست کردنه کاراي شرکتش. از وکيلش 
 .شنيدم

 .رسيدم دره عمارت گفتم مش رحيم درو برام باز کنه

 .م تو عمارت تنم از تاريکيش لرزيدوقتي پامو گذاشت

 .همه جا خاموشي بود

 . يه غمه خاصي تو دلم نشست

 .صدايي رو کناره گوشم حس کردم

 از وقتي رفتن اينجا ديگه اون عمارت نميشه خانوم،:

 .با ترس برگشتم

 .مش رحيم چيکار ميکني ؟ترسيدم:

 .با غم نگام کرد

 .خانوم بد کردين. بد:

 .وقتي به خودم اومدم مش رحيم رفته بود

 .مگه تقصيره من بود. کيارش خودش خواست

 . مجبورش نکردم

 .بغض گلومو گرفته بود

 .حاال با اين بچه چيکار ميکردم
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 اگه ازم پرسيد پدرم کجاس چي بهش بگم؟؟

 .يک قطره اشک از گوشه ي چشمم پايين چکيد

 .ي شدنو اين شد سر اغازه اشکايي که روي گونم جار

 .به طرفه عمارت دويدم

 .خودمو پرت کردم تو و زدم زيره گريه

 .تکيمو دادم به دره سالن و ليزخوردم رو زمين

کيارش مگه من چيکار کرده بودم؟اين بود قولي که بهم دادي؟ن بود اون زندگيي که قولشو بهم :
 دادي؟

 .از ته دل زار ميزدم

 .ش ميشدمطمعنن هرکي ميشنيدصداي گريه هامو دلش ري

 .حاال تنها بودم . تنهاي تنها

 .تنها اميدم اين بچس

 اگه اونم ازم بگيرن؟؟

 .اينقد گريه کردم که نفهميدم کي همون جلوي در سالن خوابم برد

 .صبح با کسلي از خواب بيدار شدم

 .گوشيمو برداشتم ببينم ساعت چنده که چشمام گرد شد

 .ظهره 12

 .قبدو بد و بلند شدمو رفتم توي اتا

 .يه دوشه مختصر گرفتمو اومدم بيرون

 .رو به روي ايينه وايستادم

 .دستمو روي شکمم گذاشتمو نوازشش کردم

 .بلخندي زدم

 .حسش ميکردم

 .يه حسه شيرين بود

 .نميدونم چند دقيقه تو همون حالت بودم که با صداي گوشيم به خودم اومدم

 .برش داشتمو بدونه نگاه کردن بهش جواب دادم
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 بله؟:

 .؟:به خانومه سحر خيز. صبحتون بخير. يه موقعه قرارتون دير نشه ها

 .اخ واقعن يادم رفته بود

 .تا نيم ساعت ديگه اونجام:

 .؟:اوکي خوابت نبره دوباره، باي

 .اين جمله رو جوري با حرص گفت که خندم گرفت

 .يه تيپه ساده زدمو از عمارت زدم بيرون

 .معلوم فکر ميکردم به طرفه مقصد روندمهمون جور که داشتم به اينده ي نا

 .وقتي رسيدم شيشه هارو کشيدم باال و از ماشين پياده شدم

 .يکي از باديگارداي دمه در اومد جلو وسويچه ماشينو گرفت

 .بفرماييد خانوم اقا خيلي وقته منتظره شما هستن:

 .رفتم داخل

 .نميدونستم اينده اي اين کارم چي ميشه

 . م که منم ميخواستم حتي واسه يه بارم که شده از حقم دفاع کنمفقط اينو ميدونست

 .ميخواستم مثه کيارش بي رحم باشم

 . ميخواستم زمين خوردنشو ببينم

 .همون طور که اون ديد

 .ميخواستم نفرتو از چشام بخونه

 .ميخواستم تقاصه همه چيو پس بده

 ...از همه بد تر تقاصه بچه ي بي گناهمو

که يه تيکه از وجودمو ازم گرفته حسه انتقامم بيشتر شدو و سرعتمو بيشتر با فکر به اين 
 .کردم

 .هنوز دستم سمته زنگ نرفته بود که يه خانومي درو باز کرد

 .خوش اومدين خانوم بفرماييد اقا باال منتظرتونن:

 . منم يه سالم کردمو به اون راهرويي که اشاره کرد رفتم

 .خانوم از اين طرف اقا تو اتاقه کارشون هستن . بفرماييد:
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 .مرسي لطف کردين . بقيشو خودم ميتونم برم:

 .دره اتاقو زدم

 .؟:بيا تو

 .درو باز کردمو رفتم تو

 .مثه هميشه با کتو و شلواره مخصوصش نشسته بود روي صندليش که پشته ميزه کارش بود

 .صداي من سرشو اورد باال و از زيره عينک نگام کردسرش با چند تا پرونده گرم بود که با 

 .يکم عينکشو رو چشمش جا به جا کردو از روي صندلي بلند شد

 !؟:چه عجب خانوم بالخره شرف ياب شدن

 .به شدت از تيکه متنفر بود

 .رفتم رو نزديک ترين مبل نشستم

 . تيکه ننداز. کارتو بگو:

 .کردو نشست دوباره سره جاش فکر کنم از حرفم خوشش نيومد چون يه اخم

 .يواش گفت ولي من شنيدم

 .؟:بالخره اون زبونتو کوتاه ميکنم

 .تو خوابم نميبيني:

 .با تعجب سرشو اورد باال و نگام کرد

 .خودمو زدم به بي خيالي و خيلي ريلکس نگاش کردم

 چيه مثه بز نگا ميکني؟اگه کاري نداري برم؟:

 ؟:خيلي پرويي

 .باي انگار فايده نداره:

 .تا خواستم از جام بلند شم با حرفي که زد کنجکاو شدم.و دوباره نشستم

 .؟:يه خبر برات دارم ولي نميدونم زياد خوشت بياد يا نه

 .با کنجکاوي نگاش کردم

 و اون خبر چيه؟:

 .؟:امم من بهت نميگم . يکي ديگه ميگه
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 .و موبايلشو در اورد

 .يه شماره گرفتو گوشيو گذاشت رو ميز

 .گذاشتش رو بلند گو

 .بعده چندتا بوق بالخره صدايي از اون وره خط اومد

 .با تعجب داشتم گوشيو نگاه ميکردم

 به سالم داداش چطوري؟:

 .مهران با يه نگاهه خبيث منو نگاه کردو و جواب داد

 .خوبم مرسي:

 چه خبر ؟:

 . هيچي:

 .يه پوزخند زدو و دوباره گفت:خبرا پيشه شماس

 .ن جملش سپيده زوق مرگ شدانگار با اي

 .واي داداش خيلي خوش حالم. بالخره ماله خودم کردمش:

 قراره عقدو عروسيو کي گذاشتين؟:

 .همين طور داشتم با دهنه باز نگاهش ميکردم که با جوابي که سپيده داد نفسم گرفت

 .نميدونم . کيارش که ميگه هر چه زود تر بهتر:

 .بزور نفسم باال ميومد

 .ونجور با پوز خند زل زده بود بهممهران هم

 . اوکي مبارکه . سپيده کار دارم باي:

 .وقتي تماسو قطع کرد. به زور خودمو نگه داشته بودم که نزنم زيره گريه

 . يه قطره اشکه سمج داشت از گوشه ي چشمم ميومد پايين

 .دمنميخواستم مهران فکر کنه ضعيفم بخاطره همين سريع بلند شدمو پشتمو بهش کر

 مهران پشته سرم وايستاد:اين بود اون اقاي عاشق پيشه؟

 .جوابم فقط سکوت بود

 .کيارش واقعا ضربه ي بدي بهم زده بود
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 .پس بگو همه ي اينا بهانه بوده که منو از سرش باز کنه

 نميخواي از شوهره ثابقت دفاع کني؟:

 .بازم جواب ندادم

 .فقط تنها چيزي که تونستم بگم اين بود

 از کي شروع ميکنيم؟:

 .مهران انگار جا خورد

 .ولي بعده يکم مکث جواب داد

 همين امشب چطوره؟:

 .با تعجب برگشتم طرفش

 .ولي اون بي توجه به کنج کاويم رفت طرفه ميزش

 .امشب کيارش پرواز داره.و بهترين زمان براي شروع انتقاممون:

 .برگشتو نگام کرد

 خيلي خوب کاره من چيه؟:

 .لبش رفت باال يه طرفه

 ...خيلي سادس فقط چند دقيقه نقش بازي کردن . بعدشم تا دوماهي نا پديد ميشي. وليييي:

 ولي چي؟:

 .تازه بعده اون نمايشه اصليمون شروع ميشه:

 .با کنجکاوي زل زده بودم بهش

 خب؟بقيش؟:

 .فعال تا همينجام زياد دونستي.بقيش بمونه واسه بعد:

 . ونجا بمونمنخواستم بيشتر از اين ا

 .هواي اون عمارت داشت خفم ميکرد

 .بدونه حتي خداحافظي زدم بيرون

 .قبله اينکه پامو از عمارت بزارم بيرون برام يه اس ام اس اومد

 .بازش کردم
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ساعته نه اينجا باش. يادت نره دقيق ساعته نه بايد قبل از اينکه کيارش برگرده کارمونو تموم ))
 ((.کنيم

 .اوکي فقط تونستم بگم

 .با حالي زار زدم بيرون

 .حالم دسته خودم نبود

 .از فکره اينکه کيارشم ماله کسه ديگه اي بشه داشتم ديونه ميشدم

 يعني اگه ميدونست بچمون زندس بازم اين کارو ميکرد؟

 يعني اينقد بي رحم بود؟؟

 يعني مردونگيش تا همينجا بود؟

 .تفنر تمامه وجودمو گرفته بود

 .با سرعت بينه ماشينا اليي ميکشيدم

 .دلم ميخواست خودمو راحت کنم ولي بخاطره بچم بايد صبر ميکردم

 .خدايا بهم اينقدري قدرت بده که بتونم تا اخره اين بازي دووم بيارم

 .تقريبا دورو براي ساعت هفت بود

 . يکم تو خيابونا ول چرخيدم تا شد ساعته هشتو نيم

 .فه خونه ي مهراندوباره برگشت زدم طر

 .سويچو دادم دسته اشکانو رفتم تو

 .همين که خواستم پامو بزارم تو عمارت. يهو مهران اومد بيرون

 .داشتم با تعجب نگاش ميکردم که يهو دوييد سمتمو دستمو گرفت

 . داشتم با تعجب به کاراش نگاه ميکردم

 چيکار ميکني ديونه؟:

 .افتاده بايد هر چه زود تر نقشمونو عملي کنيم هيس حرف نزن سودا. پروازه کيارش جلو:

 .اخم کردمو دستمو از تو دستش کشيدم

 هي هي هي . يه لحظه اون وقت دقيقا نقشه من اين وسط چيه؟:

 .چشم غره اي بهم رفتو دوباره منو دنباله خودش کشيد

 .پوففف
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 .دره ماشينشو واسم باز کرد

 پس ماشينه خودم چي؟:

 .عمارت اشکان ميبره دمه دره:

 .ديگه فرصت حرفه ديگه اي بهم نداد

 .از عمارت خارج شديم

 ..عمارته مهران يکم دور تر از عمارتاي ديگه بود

 .يعني از روستا جدا بود

 .و دور تا دوره اونو جنگله بزرگي گرفته بود

 .سرمو به شيشه چسبوندم

 .با حسه چيزه نرمي رو دستم سرمو برگردوندم طرفه مهران

 .به دستم نگاه کردم

 . مهران دستمو گذاشت بود رو دنده و دسته خودشو گذاشته بود رو دسته من

 .با درد چشامو بستم

 سودا ؟:

 همم؟:

 .م:هممم چيه ديونه حداقل بگو جانم

 .باش منتظرم بودم تو بگي:

 .پشته چشمي براش نازک کردمو دوباره چشمامو بستم

 .مهران يکم خنديد

 .مل برگشتم طرفشو با تعجب نگاش کردمبا حرفي که زد کا

 نه جدي . يه سوال ازت ميپرسم . ولي خواهشا مسخره نکن اوکي؟ :

 .حاال تا چي باشه:

 برنامت واسه اينده چيه؟:

 .فکرم پر کشيد سمته بچم

 .يه لبخند زدم
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 .هيچي. تنها چيزي که ميخوام يه زندگيه بدونه دغ دغه با بچمه:

 بهش ميگي باباش کيارشه؟:

 کي؟:

 .خنگ بچتو ميگم:

 . اهان نه:

 .احساس کردم از اين حرفم يه لبخند زد

 .توجهي نکردم

 .ديگه تا مقصد هيچ کدوممون حرف نزديم

 .جلوي يه پرت گاهه خيلي بزرگ تو چهل کيلو متريه لواسون وايستاد

 با تعجب پرسيدم: مهران مطمعني درست اومديم ؟ ما لواسون چيکار داريم؟

 .مهران يه نگاه به بيرون انداخت و برگشت سمتم

 .با لبخند گفت:نه درست اومديم عزيزم

 .بپر پايين که ميخوام هر چه زود تر خورد شدنه کيارشو ببينم

 . از کاراش سر در نمي اوردم

 با چيزايي که از کيارش شنيده بودمو چند ماه ديگه با سپيده ازدواج ميکرد

 .کرده بودماز اين کاراي مهران تعجب 

 .اومد طرفه دره ماشينو بازش کرد

 .پياده شدم

 .قبله اينکه پامو بزارم بيرون مهران گفت:گوشيتو بيار

 .گوشيمو برداشتمو رفتم طرفش که کناره پرتگاه وايستاده بود

 .سر از کاراش در نمي اوردم

 خيلي خوب. همش تا همينجا بود؟:

 .برنگشت

 .از ژستش خوشم اومد

 . وايستاده بودو زل زده بود به ماه نزديکه پرتگاه
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 .با يه دستش داشت سيگار ميکشيد اون يکي دستشم گذاشته بود تو جيبه شلوارش

 .تازه اوله راهه خانومي صبور باش :

 .تا وقتي با چشماي خودم نابود شدنشو نبينم دلم اروم نميگيره

 همونجور که من نابود شدم. تا خار شدنشو

 .تا از پا در اومدنشو نبينم دلم اروم نميشه نبينم نفرتم کم نميشه.

 .زندگيمو ازم گرفت منم ازش همه زندگيشو ميگيرم

 . به چشماش زل زدم

 .يه لحظه از نفرتي که تو چشماش شعله کشيده بود ترسيدم

 .از شدته عصبانيت ميلرزيد

 !مهران:

 .وقتي فهميد ازش ترسيدم سعي کرد خشمشو کنترل کنه

 .يهو سرشو گذاشت رو شونمو دستاشو دورم حلقه کرد

 .از چيزي که مي ديدمو ميشنيدم هم متعجب شدم هم ناراحت

 .دلم براش سوخت

 .صداي هق هقه مهران تنها صدايي بود که ميومد

 .مثله پسر بچه ها که تو بغله مامانشون گريه ميکنن تو بغلم گريه ميکرد

 .م پشته کمرش نشستبي اختيار منم اشکام جاري شدو دستا

 :داشتم پشتشو نوازش ميکردم گفتم همون جوري که

 مهران مامانم هميشه يه چيزي بگم گفت. ميخواي بدوني چي؟

 مهران همونجور که گريه ميکرد با صداي دورگه که بخاطره بغضه تو گلوش بود گفت:چي؟

 .لذتي که تو بخشش هست تو انتقام نيست:

 ناراحت شدي ولي با انتقام چيزي درست نميشه. نه تنها درست مهران ميدونم بخاطره رز خيلي

 .نميشه بلکه بد تر با عثه نابودي خودتم ميشه

 .يهو از بغلم اومد بيرونو با اخم گفت:ميدونستم جا ميزني. اشکالي نداره

 .ميتوني بري اگه پشيمون شدي خودم تنهايي هم ميتونم تا اخرش برم
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 . ماومد نزديک ترو زل زد تو چشما

 اينو بدون سودا اگه با من باشي پشتتم ولي اگه با اون باشي:

 توام واسم فرقي با اون عوضيه بي ن.ا.م.و.س. نداري تو رو هم زيره پاهام له

 .ميکنم

 .باز برگشته بود به مهرانه قبل

 .خواست به سمته ماشين بره که از پشت دستشو گرفتم

 .تمتا اينجا اومده بودم پس بايد تا اخرش ميرف

 .حاال ديگه کيارش و عشقي که بهش داشتم واسم مهم نبود

 .تنها چيزي که از اين به بعد بهش فکر ميکردم بچم بود

 .ظاهرا که تو زدي زيرش:

 .با حرفم برگشت

 .بهش لبخند زدم

 .ممنونم که هستي:

 .همونجوري داشت نگام ميکرد که احساس کردم صورتش داره لحظه به لحظه مياد جلو

 دست پاچه کشيدم عقبو گفتم:م..ميگم .چيزه.. اهان. فکر نميکني دير شده. ؟

 مهران که اصن تو اين دنيا نبود گفت:چي دير شده؟

 عجب خنگي هستيا . مگه نگفتي قبله پياده شدنه کيارش از هواپيما بايد کارمونو تموم کنيم؟:

 .اخ خوب شد يادم انداختي:

 .بدو گوشيتو در بيار:

 .اوردمگوشيمو در 

 .شماره يه کيارشو مي گيري و تيره خالصو ميزني اوکي؟سعي کن طبيعي باشه:

 .و همون جور که داشت ميرفت طرفه ماشين يه کلته سياه طرفم پرتاب کرد

 .تو هوا قاپيدمش

 .الزمت ميشه:

 .رفت کناره ماشين وايستادو بهش تکيه داد
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 .با دستاي لرزون شماره رو ، گرفتم

 . دره گوشمگوشي رو گذاشتم 

 .يه بوق

 .دوبوق

 .بعده سومين بوق بالخره برداشت

 .با شنيدنه صداش دلم لرزيد

 الو؟:

 .دهنم قفل شده بود. نميدونستم چي بگم

 .يه قطره اشک از گوشه ي چشمم چکيد

 .با صدايي که از اون وره خط اومد دلم ميخواست خودمو از همين جا پرت کنم پايين

 .به سختي لب باز کردم

 .سپيدم با خودش برده بودپس 

 خوش ميگذره با عشقتون اقا کيارش؟ :

 .اشکام همون جوري روي صورتم ميريختن

 .کيارش پرسيد:شما؟ببخشيد متوجه حرفاتون نميشم

 يعني به همين زودي فراموش شدم بي معرفت؟:

 .صدام بغض داشت هر لحظه ممکن بود. بغضم بترکه و کار دسته خودم بدم

 .صداي سپيد از اون وره خط اومد

 کيه عشقم؟:

 .کيارش جوابشو داد:چيزي نيست خانومي تو بدو تو سرما نخوري منم االن ميام

 .پس رسيده بود

 .از حرفايي که يه زماني به من ميزد ولي االن براي من نبود دلم لرزيد

 .ميخواستم همينجا خودمو خالص کنم

 .ولي نميتونستم

 . اومد:اشتباه گرفتين خانومدوباره صداي کيارش 



                 

 

 

      انتقامی از جنس عشق رمان

 

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

 کنید

 

102 

 

 .يهو بغضم ترکيدو پشته گوشي داد زدم

 اخه نامرد يعني به همين زودي فراموش شدم؟ هان؟:

 به همين زودي جامو يکي ديگه گرفت؟

 به همين زودي قولتو فراموش کردي؟ اره کيارش؟ يعني واقعن اينقد ارزش داشتم؟

 خبره عروسيتو برام يعني حتي يه روزم نتونستي تحمل کني بميرم بعد

 بيارن؟اينقد نامرد بوديو من نميدونستم؟

 .ديگه رسما داشتم با گريه حرفامو بهش ميزدم

 کيارش نا باور گفت:س..سو.. سودا خودتي؟

 .با عصبانيت داد زدم:اره منم هموني که به نابودي کشونديش

 هموني که با تمامه بي رحمي بچشو کشتي. هموني که نه به خودش

 .ي نه بچش . اره من همون سودام. فقط يه کلمه بهم بگورحم کرد

 بعده يه مکث گفتم:چرا؟

 .صداي اونم بغض داشت

 .سودا جان کجايي ؟ميام با هم حرف ميزنيم:

 .خيلي ديگه واسه حرف زدن دير کردي کيارش خان:

 کيارشبا التماس گفت:سودا ترو خدا بگو کجايي؟

 .همون جوري که گريه ميکردم باقيه حرفامو زدم

 .ديگه درمونه دردم نيستي کيارش. ديگه کيارشه من نيستي:

 يعني واقعن ندونستي منه المصب عاشقت بودمو اين کارو باهام کردي؟ د اخه لعنتي

 چرا؟چرا کاري باهام کردي که از عاشق شدن متنفر بشم؟

 چرا بختمو سياه کردي کيارش؟

 . گريه گفت:سودا عزيزم . خانومم بگو کجايي. ترو خدا کيارشم با

 .ديگه طاقته يه داغه ديگه از عزيزامو ندارم. اين کارو باهام نکن سودا

 .با عصبانيت اشکامو پاک کردم

 .اتفاقا برعکس . من ديگه زندگيم معني نداره:
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و داشته پس هم خودمو خالص ميکنم هم کاري ميکنم که تو تا اخره عمرت عذاب وجدانش
 .باشي

 .کيارش ترسيده گفت:سودا منو نترسون . ديونگي نکن بگو کجايي؟باشه

 .من غلط کردم ترو خدا اين کارو نکن. برگرد سودا

 ديگه زيادي حرف زده بودم برگشتم طرفه مهران ه

 .همون جور زل زده بود به منو تکيه شو زده بود به ماشين

 گم ميکنم ولي اينو هيچ وقت فراموش نکن ميرم اقا کيارش. ميرم از زندگيت گورمو:

 . حداقل با سپيده ديگه اين کارو نکن. بهش از پشت خنجر نزن

 .غرورشو خورد نکن

 .يهو مثله ديونه ها زدم زيره خنده

 .همون جور که ميخنديدم گفتم:ديدار به قيامت کيارش خان اون دنيا منتظرتم

اي داداي کيارش بود که التماس ميکرد اين گوشيو پرت کردم پايين تنها صدايي ته ميومد صد
 .کارو نکنم

 .بهش توجهي نکردم

 .اسلحه رو گرفتم طرفه هوا و تو دلم تا سه شمردم

 .و شليک کردم

 .از صداي بلندش چشمامو رو هم فشردم

 .چشمامو باز کردم . بالخره تموم شده بود

 .مهران با يه لبخند نزديکم شد

 . يه لحظه صداي کيارش قطع شد ولي بعد دوباره شروع کرد به دادو بيداد

 .اسممو فرياد ميکشيدو به خودس لعنت ميفرستاد

 .همه چي تموم شد به همين راحتي

 .به مهران نگاه کردم

 .چسماشو بسته بودو داشت با لذت به صداي فرياداي کيارش گوش ميداد

 .گوشي قطع شد

 . خم شدمو برش داشتم
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 :ران با صدايي که توش خوش حالي موج ميزد گفتمه

اين از اولين ضربه کيارش خان. نشونت ميدم خيانت به من چه تاواني داره. هه منتظره 
 بعدياش

 .باش

 .رفتم طرفه ماشين

 .اونم بعده چند دقيقه اومد طرفه ماشينو سوار شد

 خب خب خب به مناسبته پيروزيمون:

 . براي شام دعوت ميکنم شما خانومه زيبا رو به رستوران

 .نگاش نکردم

 خم شد کناره گوشمو گفت:قبول ميکني؟

 .سرم درد ميکنه:

 .مهران نگران گفت:ميخواي بريم دکتر؟ رنگتم پريده

 .دستمو رو سرم گذاشتو به اينده يه نامعلوممون فکر کردم

 .......به زور جواب دادم:نه برو خونه

 کيارش

 .ديونه شده بودم

 ر کردم؟خدايا من چيکا

 منه لعنتي چيکار کردم؟

 .با صداي گلوله اي که از پشته گوشي شنيدم قلبم از جا کنده شد

 .مثله ديونه ها پشته گوشي سودا رو صدا ميزدمو به خودم لعنت ميفرستادم

 .رو زانوهام افتادم

 .گوشيو با عصبانيت پرت کردم طرفه ديواره سرايداري

 .بلند فرياد ميکشيدمو اشک ميريختم

 .مثه ادمايي که به جنون رسيدن با مشت به جونه درو ديوار افتاده بودم

 .شيشه ي پنجره رو با مشت خورد کردم

 .به خوني که از دستم ميزد بيرون توجهي نکردم
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 .با عصبانيت از پله ها رفتم باال

 .من اون لعنتي رو ميکشم

 .حالم دسته خودم نبود

 .با عصبانيت داد زدم:سپيده

 .شت اومد تو پزيراييسپيده با وح

 .رنگش پريده بود

 چي شده کيا؟:

 .با عصبانيت دادزدم

 .ميکشمت زنيکه:

 . بطرفش رفتم

 .از ترس دستشو گذاشت جلوي صورتش

 .يقشو گرفتمو کوبيدمش تو ديوار

 .خون جلو چشمامو گرفته بود

 سپيده با ترس گفت:کيارش تو چت شده؟چي شده؟چرا اينطوري شدي؟

 .بينه دستام گرفته بودمو فشار ميدادم ولي من فقط گلوشو

 .نميتونست نفس بکشه با دستاش از گردنم اويزون شده بود و با چشاش التماس ميکرد ولش کنم

 . ولي ديگه واسم مهم نبود

 .حاال که سودا رو ديگه نداشتم دنيا واسم ارزشي نداشت

 .با فکره اين که ديگه ندارمش بيشتر گلوشو فشار دادم

 هوش رفته بود که ولش کردم رو زمينوتقريبا از 

 .يه لگده محکم زدم تو شکمش که پرت شد و سرش با يخچال اثابت کرد

 .از خونه زدم بيرون

 .سواره ماشينم شدم بايد هر چه زود تر سودا رو پيدا ميکردم

 .شايد هنوز اميدي باشه

 .رفتم عمارته شهرام خان
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 .دره عمارت ماشينو پارک کردمو بدونه بستنه دره ماشين به سرعت به سمته عمارت دويدم

 .با دو دست دره عمارتو ميزدم

 . داد زدم:سوا

 .سودا بيا بيرون

 .لعنتي بيا بيرون

 .اينقد در زدم که مش رحيم اومد درو با وحشت باز کرد

 .بدونه نگاه کردن بهش به سمته عمارت رفتم

 .همانا اومدن شهرام خانو بقيه به بيرونه عمارتم همانا رسيدنم به در

 .رفتم سمته شهرام خانو يقشو گرفتم

 تو صورتش داد زدم:سوداکجاس؟؟؟؟

 با تعجب گفت:چرا؟تو با سودا چيکار داري؟

 يقشو ول کردمو دوباره داد زدم:بهت گفتم سودا کجاس؟

 .و گرفتسامان و سمير خواستن به سمتم بيان که شهرام خان جلوشون

 اينم يکي ديگه از نقشه هاته ؟؟اره؟؟فکر کردين من خرم؟هان؟ :

 .شهرام خان عصباني شدو برگشت تو صورتم توف انداخت

 چي ميگي تو مرتيکه هان؟د اخه مرتيکه اگه گذاشتم:

 زنده بموني فقط بخاطره دخترم بوده. وگرنه از هستي نيستت ميکردم. عوضي اگه

 يره خاک بودي،دخترم جلو نميگرفت االن ز

 .با نفرته خاصي نگام ميکرد

 .مردمکه چشمام شروع کرد به لغزيدن

 حوصله ي مسخره بازي ندارم . فقط بگو سودا کجاس؟نقشتون چيه؟:

 فکر کردين من واقعا باور کردم که خودشو کشته؟هان؟

 .تموم شدنه حرفم مصادف شد با افتادنه خورشيد خانوم رو زمين

 .با وحشت اون طرفو نگاه کردم

 .داد زدم :ماماننننن
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 .تازه همه متوجه اون شدن چون پشته همه وايستاده بود

 .سمير:يا حسين

 .زود تر از همه دويدم طرفه مامان خورشيد

 .با دست چندباري زدم تو صورتش

 .من:مامان خورشيد مامان

 .سميرو سامان اومدن بلدنش کردن و به سرعت رفتن طرفه در

 .منم خواستم برم که شهرام خان عصاشو زد رو سينمو جلومو گرفت

 .با عصبانيت گفت:کيارش واي به حالت زنم چيزيش بشه

 .واي به حالت . تقاصه اين مزخرفاتتو پس ميدي

 .با نفرت زل زد تو چشمامو بعدش رفت

 .مغزم درحاله ترکيدن بودن

 .احتماال اونام خبر نداشتن

 .يه حسي بهم ميگفت زندس

 .بهم ميگفت زنديکمه

 .احساسه خفگي ميکردم

 .ديگه توانشو نداشتم مثه کيان سودام از دست بدم

 .سرمو باال کردمو داد زدم:خدا

 .رو زانو افتادم زمين

 .خدايا ديگه توانشو ندارم

 .ديگه طاقته اين يکيو ندارم

 . چکيدنه اولين قطره اشکم مساوي شد با شکستنه بغضم

 .شونم به خودم اومدمبا نشستنه دستي روي 

 .پشته سرمو نگاه کردم

 .مش رحيم با چشماي اشکي نگام ميکرد

 دروغ بود همه چي نه؟:
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 .سرمو انداختم پايين

 .نميدونم بابا رحيم. نميدونم خودمم نميدونم:

 .يعني چي پسرم؟سودا خانوم از ديروز تو اتاقشون هستن . تو چطور همچين چيزي ميگي:

 .نه نهههه اين امکان داشت

 با تعجب گفتم:ت...تو مطمعني؟

 .سرشو تکون داد

 .خيلي سريع شروع کردم به دويدن

 .خدايا ازت خواهش ميکنم همه چي خواب باشه

 .خواهش مي کنم سودامو ديگه ازم نگير

 .ازت خواهش ميکنم تنها دختري که تو زندگيم از ته قلبم خواستمش ازم نگير

 .رسيدم به اتاقش

 .بعده کمي مکث درو باز کردم

 .درو تا دوره اتاقو گشتم

 .ولي از سودا خبري نبود

 .تنها چيزي که توجهمو جلب کرد برگه اي بود که روي عسليه کناره تخت بود

 .برطرفش رفتمو برش داشتم

 .شروع کردم به خوندن

 .مامانه گلم االن که اين نامه رو ميخوني معلوم نيست زندم يا مردم))

 خواستم ازت بخوام منو ببخشي . نپرس چرا که خودمم نميدونم دليله کارم ولي

 .چي بود

 .ولي مطمعن باش بخاطره اين ازدواجه اجباري نبود

 .اتفاقا اين ازدواج منو به بيشتره ارزو هام رسوند

 . به عشقه زندگيم

 .به حسه مادر شدن

 ...هه هرچند تاريخ انقضاش خيلي کم بود ولي
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 .دگي که واقعن حس کردم خودممبه چندماه زن

 .مامانم بخدا سخته ببيني عشقت ماله يکي ديگه ميشه. بخدا ديگه توانشو نداشتم

 .اگه اين کارو نميکردم زنده بودم ولي يه زنده ي بي تحرک

 .پس همون مردنم بهتر بود

 . هيچ کدوم از اين اتفاقا تقصيره کيارش نبود مامانم

 .مقصره اصلي خودم بودم

 .نبايد غرورشو ميشکستم

 .نبايد مرد بودنشو زيره سوال ميبرم

 ...نبايد

 . خب اميد وارم منو درک کنين بخاطره کارم

 .ترو خدا ببخشين منو هم شما هم بقيه

 .اميد وارم زندگيه بدونه دردسري بدونه من داشته باشين

 .تا دنيا دنياس دوستتون دارم

 .خدا حافظ

 ((.پايينشم به امضا

 .ال نمي اومدنفسم با

 .قطره هاي اشکه روي برگه خبر از حاله خرابه عشقم ميداد

 من چيکار کردم باهاش؟

 من چيکار کردم با زندگيمون ؟؟

 من چيکار کردم با سودام؟؟

 .بالشته رو تختو برداشتمو تو بغلم گرفتمش

 . خيلي سخت بود بر ام

 .و تو ندوني کجاس خيلي سخت بود ديدنه روزي که عشقت يه جا بدونه جون افتاده

 .خيلي سخت بود بدونه عشقت زندگي کردن

 .يواش يواش داشتم اشک ميريختم
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 ...يک ماه بعد

 سودا

 .با احساسه چيزي روي صورتم چشمامو باز کردم

 .صبح بود 8ساعت حدوداي 

 .خميازه اي کشيدم

 .از جام بلند شدم که مهرانو ديدم

 .کنارم روي تخت نشسته بودو داشت با لبخند نگام ميکرد

 سالم صبح بخير اينجا چيکار ميکني؟:

مهران همون طور که صورتمو نوازش ميکرد گفت:عليک صبحه توام بخير. هيچي همين 
 .جوري

 دستشو گذاشت روي شکممو گفت:اين فندوق کوچولو چطوره؟

 .دستمو گذاشتم رو دستش و لبخند زدم

 .ه. ديشب يکم شيطوني کرد ولي االن خوبهمرسي خوب:

 .مهران نگران زل زد تو چشام

 چرا ؟مگه چيشده بود؟:

 .خنديدمو گفتم:هيچي بابا يه کوچولو دلم درد ميکرد همين

 .اخم کرد

 مطمعني االن خوبي؟ميخواي بريم دکتر؟:

 . بمهمون جوري که از جام بلند ميشدمو ميرفتم طرفه دستشويي گفتم:نه الزم نيست خو

 .از سوالي که پرسيد تعجب کردم

 سودا گفتي تولده کيارش کيه؟:

 کنجکاو برگشتمو زل زدم بهش

 چي شده که بعده يه ماه ازش سراغ ميگيري؟:

 .همين طوري:

 . يه ماه ديگه:

 .اهان:
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 .دوباره اومدم برم طرفه دستشويي که مهران دستمو گرفت

 .سودا:

 بله؟:

 .برگرد:

 .خنده شيطونش مواجه شدموقتي برگشتم طرفش با لب

 .با تعجب زل زده بودم بهش که يکي زد رو بينيم

 . سعي کن هيچ وقت هيچ مرديو اين طوري نگاه نکني:

 چجوري؟:

 .بحثو عوض کرد

 .يه دستشو انداخت پشته کمرمو يکيم گذاشت رو شکمم

 .از اين همه نزديکي معذب بودم

 .خواستم برم عقب که سفت چسبيد بهم

 .ناليدم:مهران

 .جونممم:

 ميشه ولم کني؟:

 .چرا نشه ؟ولي شرط داره:

 .زل زدم بهش و منتظره جوابش بودم

 بايد واسم يه کاري انجام بدي. قبوله؟:

 .تا چي باشه:

 .د نده نشد ديگه بگو باشه تا ولت کنم:

 .و منو بيشتر به خودش چسبوند

 .خيلي خوب ولم کن:

 يعني قبوله؟:

 .چيهباشه حاال بگو  :

 يادته بهم گفتي ديگه پيشه کيارش برنميگردي؟:
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 اره خوب که چي؟:

 . سودا من نميخوام واسه بچت مثله عموش يا داييش باشم:

 .تعجب کردم

 منظورت چيه؟:

 .مهران لبشو اورد نزديکه گوشمو گفت:ميخوام اين بچه منو بابا صدا کنه

 .همچين گردنمو کشيدم باال که فکر کنم شکست

 تم:هيچ معلوم هست چي ميگي؟با داد گف

 .مهران يه لبخند زدو گونمو نوازش کرد

 .واضحه بود. من ميخوام سر پرستيه اين بچه رو قبول کنم. ميخوام واسش پدري کنم:

 .با تنفر کنارش زدمو پشتمو کردم بهش

 .جناب بچه ي من نيازي به ترحم نداره بدونه پدرشم ميتونه زندگي کنه:

 .دستمو گرفت

 .سودا جان . من قصده ترحم نداشتم . فقط ميخوام اين بچه بي شناسنامه نمونه:

 نميخوام طعمه بي پدري رو بچشه. درضمن اگه کيارش يهو

 پيداش شدو گفت پدرش کيه چي ميگي؟ هان؟دوست داري بگيره اونو ازت؟

 .از يه طرف راست مي گفت از يه طرفم نه

 .شايد اگه قبول مي کردم بهتر بود

 .جبش فکر ميکنمرا:

 .برقه خوش حاليو تو چشماش ديدم

 .به خودم که اومدم تو هوا بودم

 .يه جيغ زدم

 .مهران بزارم زمين ديونه:

 .ولي مهران با سر خوشي ميخنديدو منو ميچرخوند

 .بعده چند دقيقه گذاشتم پايين

 .جوري بغلم کرد که گفتم االنه که از وسط نصف شم
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 .مم درد گرفت و اخم در اومديکم بخاطره فشاره زيادش شک

 . مهران يهو ولم کردو زل زدم بهم

 .خاک تو سرم چت شد؟ببخشيد هيجان زده شدم:

 .طلبکارانه گفتم:زدي بچمو له کردي حرفم داري

 .مهران يه لبخنده مهربون زدو گفت:اخ من به فداي اون فندوق

 ودا يه چيزي بگم عصباني نميشي؟وقتي سرشو بلند کرد با شيطنت گفت:ميگم س

 نه چي شده؟:

 :مهران همونجور که بطرفه در ميرفت يه چشمک زدو گفت

 .هنوز دوماهته تپل مپل شدياا کلک خخ هرچند بهت مياد خوردني ترت کرده

 .اينقد از حرفش حرص خوردم که حد نداشت

 .گلدونه کناره تختو برداشتمو پرت کردم طرفش

 .فهميدو بدو در رفت

 .بلند داد زدم:مگه دستم بهت نرسه اسکول

 .از بيرون خنديدو گفت:حقيقت تلخه قبول کن که واقعا بهت مياد

 .گمشو:

 .مهران واقعا ادمه بدي نبود

 .مصلمن بهترين باباي دنيا ميشد

 .يه جورايي راست ميگفت

 .بچه که بدونه شناسنامه نميشد

 ي کيه چي بگم؟ درضمن اگه يه روز کيارش يا کسه ديگه اي گفت بچه

 .لباسامو پوشيدمو رفتم بيرون

 .مهران سره ميزه صبحانه بود

 .داشتم ميرفتم سره جام که حرفاش توجهمو جلب کرد

 .داشت با تلفن حرف ميزد

 .پشتش به من بود
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 هنوز همون طوريه؟:

 ....:؟

 دکترش چي ميگه؟:

 ...:؟

 .پدره من اروم باش درست ميشه:

 ...:؟

 ه؟زنش تو کماس اونوقت پيشش نيست؟پس کيارش کدوم گوري:

 ...:؟

 .خيلي خوب اگه تونستم ميام يه سر ميزنم:

 .اهم اهم:

 .خيلي کنجکاو شده بودم بدونم چي شده

 .مهران برگشتو منو نگاه کرد

 .يه لبخند زدو گفت:بياا. بيا بشين خانومه تپل بيا صبحانتو بخور

 .اخم کردمو گفتم:عه صد دف گفتم من تپل نيستم

 .خنديدو دستاشو به حالته تسليم برد باال

 .خيلي خوب من تسليم:

 .شروع کرد به صبحانه خوردن

 .منم شروع کردم

 .چشممو دور تا دوره ميز چرخوندم

 .مرباي البالو بد جوري چشمک ميزد

 .نزديکه مهران بود بخاطره همين گفتم:مهراني

 .با لبخند سرشو بلند کردو نگام کرد

 . جونم:

 .م چيزه. ميشه اون مربارو بدياممم ميگ:

 سرشو چرخوند دوره ميزو گفت:رو چشم. کدومشو ميخواي خانومي؟
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 .البالوعه:

 .مربارو گرفت طرفم

 .بفرما عزيزم:

 .لبخند زدمو گفتم :مرسي

 .اونم در جوابم لبخندي زدو گفت:نوشه جونت خوشگلم

 .اولين قاشقو که گذاشتم دهنم دهنم اب افتاد

 .اممم به به

 .به خودم اومدم ديدم کله شيشه ي مربا تموم شده وقتي

 .به مهران نگاه کردم داشت با تعجب نگام ميکرد

 چيه؟چرا اون طوري نگاه ميکني؟:

 .يهو زد زيره خنده

 .عه چرا مثه بز ميخندي. بگو به چي ميخندي خوب:

 .دختره خوب بري تو ايينه خودتو نگاه کني ميفهمي:

 .بازم شروع کرد به خنديدن

 . از تو ايينه قدي تو سالن به خودم نگاه کردم

 .کله دماغو گونه هام مربايي شده بود

 .خودمم خندم گرفت. درست مثله بچه هايي شده بودم که صورتشونو کثيف ميکردن

 .با دستمال کاغذي صورتمو پاک کردم

 .دلم بازم مربا ميخواست

با ارامش قهوه شو ميخوردو  چشمامو مثه گربه ي شرک کردمو زل زدم به مهران که داشت
 .روزنامه ميخوند

 .مهالن:

 .سرشو بلند شد

 اي جونم . تو از اين شکلکام بلدي؟:

 يکم خنديدو گفت:جانم چيه؟چي ميخواي؟

 . انگشته اشارمو گذاشتم تو دهنمو با مظلوميت گفتم:بازم ملبا موخوام
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 .لبخند زدو گفت:خيلي خوب االن ميگم فتانه برات بياره

 . بلد شدو رفت طرفه اشپزاز جاش 

 .چند دقيقه بعد فتانه برام مربا رو اورد

 .رفتم نشستم رو مبل و تي وي رو روشن کردم

 .مهران درحالي که داشت کتشو ميپوشيد اومد طرفم

 .يدب*و**سباالي سرم وايستادو پيشونيمو 

 زل زد تو چشمامو گفت:مراقبه خودت باش من بيرون چندتا کار دارم باشه؟

 .بسالمت همچنين:

 .يه چشمک زدو از دره سالن بيرون رفت

 کيارش

 .صداي همسايه طبقه بااليي رو مخم بود

 .سرم داشت منفجر ميشد

 .از صبح اين پنجمين ارامبخشي بود که خورده بودم

 .کله اتاقو دوده سيگار گرفته بود

 .رفتم طرفه ضبطو روشنش کردم

 .اهنگه بخدا از مرتضي پاشايي بود

 . دره ترانسو باز کردمو رفتم بيرون

 .از جعبه سيگارم يکي کشيدم بيرونو با فندکم روشنش کردم

 .تو اين يه ماه مصرفه سيگارم خيلي زياد شده بود

 .همش سرفه هاي خشک ميکردم

 .يه ماه از مرگه عشقم ميگذره و من هنوز اميد دارم که زنده باشه

 .هيچ کي ازش خبر نداره

 .حتي برادراش

 .هرکي ميشناختش سراغشو گرفتم ولي کسي نديده بودش از

 .ديگه کم کم واقعن داشت باورم ميشد که از دستش دادم
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 .داشتم کم کم مهرانو درک ميکردم

 .از دست دادنه عشقت خيلي سخته

 ...خيلي

 .سپيده اون روزي که کتکش زدم سرش به يخچال خورد و سرش خون ريزي کرد

 .االن يه ماهه که تو کماس

 .هنوز بهوش نيومده

 سودا اين چه کاري بود باهامون کردي؟

 .کم کم مثه هميشه اشکام رون شد

 .بعده ظهر بايد ميرفتم ديدنه سپيده

 . پدرش شاکي بود که چرا سراغشو نميگيرم

 .نبايد به نقشه هامون شک ميکردن

قط التماس ميکرد که يه تو اين يه ماه اينقد الغر شده بودم که مامان الله هم موقعه ميومد اينجا ف
 .قاشق غذا بخورم

 .اهنگ که تموم شد رفتم تو حال و تلوزيونو روشن کردم

 .باب اسفنجي ميداد

 .کارتونه مورده عالقه ي سودام

 .چقد اين کارتونو دوست داشت

 . با ياد اوري خاطرات مثله ديونه ها شروع کردم به خنديدن

 . از ته دل ميخنديدم

 .وسطه خنده هام يهو شروع ميکردم به گريه کردن

 . از جام بلند شدم

 . مثه ديونه ها دوره خودم ميچرخيدم

 .همش خاطراتم با سودا ميومد جلو چشمم

 .صداش تو گوشم ميپيچيد

 .دستامو اوردم باال و گذاشتم رو گوشم

 . از ته دل داد ميزدم
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 .شده بودم يه ديونه ي به تمام معنا

 ه شيشه اي وسطه سالن رفتمو تو يه حرکت حولش دادمبه سمته ميز

 .که با صداي بدي با زمين بر خورد کرد. و شد هزار تيکه

 .دوست داشتم همشه چيزو نابود کنم

 .بعدش به طرفه تلوزيون رفتم و کشيدمش

 .اونم افتادو هزار تيکه شد

 .بوفه و وسيله هاي اشپز خونه و قاب هارو همه رو خوردوخمير کردم

 .ازم اروم نگرفته بودمب

 .به طرفه کمد ديواري رفتم و اخرين بطريه مشروبمم از توش در اوردم

 .روي مبل ولو شدمو دره مشروبو باز کردمو سر کشيدم

 .داشتم به ايندم فکر ميکردم

 به اينکه بدونه سودام چيکار کنم؟

 چطور زندگي کنم؟

 چطور دوريه عشقمو تحمل کنم.؟

 چه فايده اي داره ديگه؟به اينکه نفس کشيدنم 

 . اهنگو عوض کردم

 . اين اهنگو عشقم خيلي دوست داشت

 masih and Arash AP اهنگه تو که نيستي پيشم از

 .بغضه بدي ته گلومو گرفته بودو داشت خفم ميکرد

 . بابا و بقيه خيلي اسرار کردن برم عمارت بمونم ولي خودم نخواستم

 . کيانا و کسري صبح و شب اينجا بودن که مبادا باليي سره خودم بيارم

 .تروخدا نگاه کن کارم به کجا کشيده

 . يکي دوساعتي چرت زدم

 .بالخره تصميم داشتم رو پام وايستم

 .بايد مقاوم باشم
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 .بايد تحمل کنم

 .بالخره فراموش ميکنم

 .اون نامرد که به عشقمون فکر نکرد

 .موش ميکنمپس منم اونو فرا

 .بهترين تيپي که ميتونستم تو اين يه ماه بزنمو زدم

 .ساعت مچي چرمم بستمو با زدنه ادکلنه مورده عالقه ي سودا از خونه بيرون رفتم

 .همين که پامو از دره اپارتمان بيرون گذاشتم يه حسي بهم دست داد

 .احساس ميکردم سودا خيلي بهم نزديکه

 .احساس ميکردم هنوزم پيشمه

 .احساس ميکردم هنوزم داره واسه من نفس ميکشه

 .ولي زهي خياله باطل

 .ولي خبر نداشتم که واقعا عشقم از دور نظاره گره نابود شدنمه

 . خبر نداشتم که چند متر اون ور تر داره کمره خميدمو ميبينه

 .خبر نداشتم که داره ميبينه از کيارشه يه ماهه پيش چيزي نمونده

 .تو دله اونم غوغا بود ولي نميتونست برگردهخبر نداشتم که 

 ...خبر نداشتم که

 سودا

 .داشتم با چشماي اشکي به کيارشي که به طرفه ماشينش ميرفت نگاه ميکردم

 .قربونش برم .چقد دلم واسش تنگ شده بود

متعجب مشو هنگامي که راهت را کشيده اي و داري از من دور ميشوي فقط نگاهت ميکنم. ))
 .و نميگريستم

 ((زيرا براي ديدنت همين يک لحظه باقيست و براي گريستنم قرن ها

 .بي اختيار زدم زيره گريه

 .چقد الغر شده بود

 .يه لحظه وايستاد انگار يه چيزيو حس کرد

 . يه لبخند اومد رو لبم
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 . يه لحظه برگشت ولي منو نديد

 .چون شيشه هاي ماشين دودي بود

 .غرقه چشماي ابيش بودم که يهو با صداي گوشيم به خودم اومدم

 .چشم از کيارش گرفتمو گوشيمو از تو داشبرد در اوردم

 .مهران بود

 .گذاشتم رو سايلنت

 .قطعا اگه ميدونست اومدم ديدنه کيارش سرمو ميزد

 .به رومو نگاه کردم کيارشم رفته بودوقتي دوباره رو 

 . دستمو رو شکمم گذاشتم

 .همون طور که داشتم نوازشش ميکردم گفتم:خدا کنه قيافت به بابات بره مامان قربونت بره

 حسه شيريني داشتم

 .حسه اينکه کيارشو از دست دادم ولي هنوز يه يادگاري ازش برام باقي مونده

 .دوباره گوشيم زنگ خورد

 .ايع بود اگه جواب ندمخيلي ض

 .گلومو يگم صاف کردمو جواب دادم

 ...ال:

 .با داديکه از اون وره گوشي اومد خفه شدمو با تعجب به صفحه گوشي نگاه کروم

 مهران عصباني داد زد:سودا بخدا ميکشمت .اخه کجاييي تو دختر؟هان؟؟

ا رم کردي. حتمن کار ريز خنديدمو براي ماس مالي کردنه کارم گفتم:خيلي خوب باو خخخ چر
 .داشتم ديگه

 اهان اون وقت ميشه بپرسم ايم کاره مهمتون چي بود؟:

 .ديگه ديگه . فضوليش به شوما نيومده اقا:

 . مهران ريز خنديد گفت:وروجک هم شيطوني کن ميخورمتا. زود برگرد واست سوپرايز دارم

 زوق زده گفتم:چي؟

 .مهرانه نامردم مثله خودم جوابمو داد:ديگه ديگه فضوليش به شما نيومده خانوم

 .و گوشيو قطع کرد
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 .با حرص گوشيو انداختم رو صندليه کمک راننده

 .بالخره بعده ساعت ها برگشتم خونه

 .وقتي داشتم ماشينو پارک ميکردم با چيزي که ديدم خشکم زد

 .چشم نميدونستم چيکار کنم با ديدنه فرده رو به روم اونم چشم تو

 .واي خدا همه ي نقشه هام بهم ريخت

 . نابود شدم

 . با صداي مهران که از پشته سره سمير مي اومد به خودم اومدم

سمير با چشمايي گرد شده و دهني باز داشت نگام ميکرد که با حرفه مهران يه لحظه چرخيد 
 .طرفه مهران

 .پشته ديواره عمارتو دويدم اخره باغ منم از فرصت سو استفاده کردمو پريدم

 مهران

 .منتظره سودا نشسته بودم

 .گفته بود االنا ميرسه

 . به ساعتم نگاه کردم

 . با تقه اي که به در خورد به خودم اومدم

 .بيا تو:

 .در باز شدو ميالد اومد تو

 چي شده؟سودا برگشته.؟:

 .ميالد:نه قربان افا سمير اومدن ديدنتون

 .م زديه لحظه خشک

 .با صداي بلندي گفتم:کجاس؟ کي اومده؟ لعنتي

 .به سرعت به طرفه باغ راه افتادم

 .خداي من اگه سمير با سودا رو به رو ميشد همه چي خراب ميشد

 . درسته اول سودا رو براي انتقام ميخواستم

 .ولي حاال بعده گذشتنه اين مدت فهميدم که واقعا سودا يه چيره ديگس

 .ارامشي که کناره اين دختر دارمو کناره هيچ دختره ديگه اي نداشتم
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 .وقتي که ناراحت ميشد نفسم ميرفت

 .وقتي مي ديدمشو نزديکش ميشدم قلبم از قبل تند تر ميزد

 .وقتي دستم روي شکمش نشست از ته دل اون بچه رو حس کردم

 . براي اولين بار حسه خوبي داشتم

 .ي منو سودا بودچي ميشد اگه اون بچه برا

 .نه سودا و کيارش

 .يه لحظه خشم تمامه وجودمو فراگرفت

 .به باغ رسيدم با چيزي که ديدم يه لحظه خشکم زد

 . ولي زود از بهت در اومدم

 .قيافمو خونسرد کردمو سميرو صدا زدم

 .سودا بعده حرفم فوري پشته ديوار قايم شدو دويد پشته باغ

 .کردسمير با چشماي گرد شده نگام 

 با لکنت گفت:ت...تو... ام... د... ديد..دش؟؟

 .قيافمو متعجب نشون دادم

 سمير جان خوبي داداش ؟از چي حرف ميزني؟:

 .سمير با چهره ي رنگ پريده نگام ميکرد

 .مدام با خودش ميگفت:ديدمش. ديدمش. خووش بود. خواهرم بود. ديدمش. خودم ديدمش

 .طرفش قيافه ي نگراني به خودم گرفتمو رفتم

 .سمير جان حالت خوب نيست بيا بريم تو از وقتي که سودا رفته همه بهم ريختن:

 .بيا بريم تو يکم بشين تا حالت بهتر شه

 .زيره بازوشو گرفتمو به طرفه عمارت بردمش

 .بي هيچ مقاومتي باهام همراه شد

 .اوففف خدارو شکر بخير گذشت

 . سمير بعده نيم ساعت رفت

 .واسه چهلمه سودا برمميخواست خبر بده 
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 .هه بيچاره ها خبر نداشتن سودا سالمه سالمه

 .توي همين فکرا بودم که سودا از دره عمارت وارد شد

 .زل زدم به چشماش

 .سالم خوش اومدي:

 .سودا خيلي بي حال جوابه سالممو داد

 .اومد روي مبله کناريم لم داد

 .امروز بابام بهم خبره بهوش اومدنه سپيده رو داد

 .نميدونم از اين خبر بايد خوش حال باشم يانه

 . واسم مهم نبود

 .ولي بايد ميرفتم ديدنش

 .اينطوري بهم شک ميکردن که چرا يهويي عيبم زده

 .سودا رشته افکارمو پاره کرد

 ميگم سمير واسه چي اومده بود؟:

 .ها؟ هي..هيچي اومده بود بگه چهلمت فرداس:

 .يقي بزنهحرفم باعث شد سودا پوز خنده عم

 .رومو ازش برگردوندم

 .همون طوري که داشتم قهوه مو ميخوردم گفتم:اماده باش وقته انتقاممون خيلي نزديکه

 .سودا نگاهه مرموزي بهم انداخت

 بالخره لب باز کرد:برنامت چيه؟

 .با تمامه کينه اي که از کيارش داشتم جواب دادم:مثله خودش از پشت خنجر ميزنم

 .ي هزار بار ارزوي مرگ کنهکاري ميکنم روز

 .کاري ميکنم تو اتيشي که خودش روشن کرد بسوزه

 .دادنه عشقشو بچشه بايد مثه من درده از دست

 .بايد بفهمه وقتي جسمه بي جونه عشقشو بقل ميکنه يعني چي

 .به سودا نگاه کردم
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 با لکنت گفت:ي..يع..ني ..چ..يي؟

 .مثه اون نامرد نيستم يه پوزخند زدمو جوابشو دادم:نگران نباش من

 سودا ميدوني واسه يه مرد درد ناک ترين چيزه دنيا چيه؟

 .سوالي نگام کرد

 .با نفرتي که تو چشام موج ميزد گفتم:اينکه عشقشو کناره يکي ديگه ببينه

 .يه لحظه لرزشه مردمکه چشماي سودا رو ديدم ولي اهميت ندادم

 .همون طور که بلند ميشدم به سمتش رفتم

 .يدمب*و**سروي صورتش خم شدمو پيشونيشو عميق 

 .توي موهاش نفسه عميقي کشيدمو ازش جدا شدم

 .با عشقي که تو چشمام بود زل زدم به چشماي رنگه اسمونش

لبخند زدمو همون طور که سرشو نوارش ميکردم گفتم:مراقبه خودت باش يکم کار دارم . زود 
 .برميگردم عزيزم

 . ناونم لبخندي زدو گفت:همچني

يدمو با برداشتنه کتم از روي مبل به سمته در ه سالن ب*و**سيه باره ديگه عميق پيشونيشو 
 .رفتم

 .يه حسي داشتم

 .دلم شور ميزد

 .با دل شوره ي عجيبي خونه رو ترک کردم

 .سواره ماشين شدمو به سعيد گفتم منو ببره بيمارستان

 .بايد به سپيده سر ميزدم

 سودا

 .هرانو کاراش فکر ميکردم خوابم بردهمون جور که داشتم به م

 با وحشت داشتم به مهراني نگاه ميکردم که ازم کمک))

 .ميخواست ولي هرچي تالش ميکردم نميتونستم نجاتش بدم

 .با داد اسمشو صدا ميزدمو گريه ميکردم

 ((..با پرت شدنه مهران از دره ي روبه روم يه جيغ بلند زدمو يهو
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 .با نفس نفس از خواب پريدم

 .به ساعت نگاه کردم

 .نيمه شب بود 3ساعت 

 .خونه توي تاريکيه مطلق فرو رفته بود

 .از جام بلند شدم

 .بلند شدنم همانا تير کشيدنه استخونه گردنم همانا

 يه اخ کوچيک گفتمو گردنمو گرفتم،

 .از ساعته پنج اينجا خوابم برده

 .تمامه عضالته گردنم گرفته بود

 .به سمته اشپزخونه رفتم

 . يه ليوان بداي خودم ريختم

 .خبري از مهران نبود

 .دلم شور ميزد

 .به سمته اتاقش راه افتادم

 .ثابقه نداشت تا اين موقعه شب بيرون بمونه

 .توي اتاقش نبود

 .نه توي ا تا قش نه اتاق کارش

 .همونجور سرگردون داشتم دنبالش ميگشتم که يهو صدايي از بيرون شنيدم

 .اشت ولي به فکره اين که مهران باشه دره سالونو باز کردميه لحظه ترس برم د

 .دو دل بودم که برم يا نه

 .همه جا تاريک بودو هيچ جايي رو نميشد ديد

 .به سمته باغ راه افتادم

 .همون طوري داشتم راه ميرفتم که با شنيدنه صداي ناله ي ضعيفي به پشت برگشتم

 .از وحشت زبونم بند امده بود

 .ه داشتم اطرافو نگاه ميکردم جلو تر رفتمهمون طور ک
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 .که با سايه اي که روي ديواره عمارت افتاد قلبم ريخت

 .از ته دل شروع کردم به جيغ زدن

 .از فکره اينکه دزد باشه دلم ريخت

همونجور که داشتم جيغ ميزدم با دستي که روي دهنم قرار گرفت بد تر وحشت کردمو شروع 
 کردم

 .نو کمک خواستنبه بلند تر جيغ زد

 .ولي با صدايي که کناره گوشم شنيدم يکم دلم اروم گرفت

 ((منم سودا . اروم باش ))

 .با ترس برگشتم طرفه مهران

 . از چيزي که ديدم دستمو روي دهنم گذاشت

 .با بهت داشتم به مهراني نگاه ميکردم که تو صورتش يه جاي سالمم نمونده بود

 .لباساش خاکي بودو صورتش پره خون

 .گوشه ي چشمش کبود شده بودو لبش پاره

 .از سرشم داشت خون ميومد

 .به زور روي پاش بند بود اينو از نفس هاي کش دارو دردناکي که ميکشيد ميشد فهميد

 .با گريه و نگراني به طرفش رفتم

 :تمبا دستام صورتشو قاب گرفتمو با چشماي اشکيم زل زدم بهشو گف

 م..مهران چي شده ؟کي اين بال رو سرت اورده؟

 :با اينکه معلوم بود به زور خودشو نگه داشته لبخنده پر دردي زدو گفت

 .چ...چي ..زي .نيس..تت عزيز..مم خوب..م

 چيو خوبي ؟به من تکيه کن بريم تو ببينم چي شده؟ با نگراني گفتم:چي

 .کيه دادانگار منتظره اين حرفم بود که خودشو به من ت

 . يه هر قدمي که جلو ميرفتيم

 .ناله هاي پر دردش دلمو از جاش در مي اورد

 .يه کم مونده بود که به دره ورودي برسيم که يهو مهران تو بغلم از هوش رفت

 .خيلي سنگين بود . من به تنهايي زورم بهش نميرسيد
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 .روي زمين خوابوندمشو

 .صداش زدم

هوش رفته ولي وقتي دستمو روي پهلوش گذاشتم تا دوباره  اول فکر کردم از درده زياد از
 .صداش کنم

 .چيزه گرميو روي دستم حس کردم

 .با وحشت دستمو اوردم باال و به دستم نگاه کردم

 .با ديدنه خونه روي دستم حالم بهم خورد

 .ولي االن مهران مهم تر بود

 .با داد نگهبانا رو صدا زدم

 .با ديدنمون به طرفمون دويدنبعده چند دقيقه سعيدو ميالد 

 .با گريه بهشون گفتم:ترو خدا يه کاري کنين حالش خوب نيست

 :سعيد همون طور که سعيد ميکرد مهرانو بلند کنه به ميالد گفت

 .ميالد تو خانومو ببر تو بعدش بيا کمکم اقارو برسونيم بيمارستان تير خورده

 .با چيزي که گفت گريم شدت گرفت

 .ميالد همون طور که زيره بازومو گرفته بود منو به طرفه عمارت برد

 .منم ميخوام بيام:

 :ميالد لبخنده دل نشيني زدو گفت

 . خانوم نگران نباشين اقا قوي تر از اين حرفان قول ميدم همين فردا صبح تو عمارت باشن

 .به حرفاش توجهي نکردم

خانوم اقا خيلي ناراحت ميشه اگه بفهمه شما خواستم به طرفه ماشين برم که نذاشت و گفت:
 .اومدين بيمارستان

 .اونم با اين وظعتون. محيطه بيمارستان اصال واسه بچه خوب نيست

 .و به شکمم که کمي بر امده شده بود اشاره کرد

 .با چشماي اشکيم زل زدم بهش

 قول ميدي سالم برش گردوني؟:

 . م. حاال برين تو که اقا رو زود تر ببريمبازم با همون لبخنده دل نشين گفت:قول ميد
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 .با چشماي اشکي رفتنشونو تماشا مي کردم

 .نمي دونستم چرا اين همه به مهران وابسته شده بودم

 . داشتم ديونه ميشدم

 .از فکره اينکه باليي سرش بياد داشتم ديونه ميشدم

 .نميدوستم اسمه اين حسو چي بزارم

 . مطمعن بودم عشق نيست

 .ي که به مهران داشتم کم تر عشقم نبودولي حس

 .از خودم مطمعا بودم

 .با پاهاي لرزون به طرفه عمارت رفتم

 .اول دستامو که پره خون بودو شستم بعدشم به طرفه اتاقم رفتم

 .با خستگي روي تخت دراز کشيدم

 .اين روزا حس ميکردم بچم تکوناي خفيفي ميخوره

 .از فکره اينکه چند ماهه ديگه ميتونم تو بغلم بگيرمشو حسش کنم غرقه لذت شدم

 ...با همين افکار به خواب رفتم

 .با احساسه نوازشه دستي از خواب پريدم

 .با چشماي نيمه باز به فرده رو به روم نگاه کردم

 .چشمام داشت از حدقه در مي اومد

 .نگاه ميکردم که با لبخند نگا ميکردبا چشماي قده توپ تنيس داشتم به مهراني 

 .يهو اتفافاته ديشب يادم اومد و با عصبانيت زدم تو سينش

 .خيلي نامردي خيلي:

 .جوششه اشکو تو چشمام حس کردم

 با نگراني زل زد تو چشمامو موهامو پشته گوشم زد و گفت:چرا عزيزم ؟

هان؟چرا داشتي ميزدي زيره  با گريه و عصبانيت گفتم:مگه تو قول ندادي تا اخرش ميموني؟
 قولت ؟

 .نگرانيه چشماش دوباره جاشو به مهربونيه قبل داد

 :زل زد تو چشمامو همون جوري که نزديک ميشد با لهنه مهربوني گفت
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 .عزيزه دلم يه درگيريه کوچيک بود

 .با کنجکاوي و يکم شيطنت اومد نزديک تر

در اومده که پرنسس کوچولو نگرانه ما  يه چشمک زدو گفت:وايسا ببينم افتاب از کدوم طرف
 شده؟هم؟

 .خودمم جوابه اين حرفشو نميدونستم

 .وقتي جوابي نگرفت

 .يد و رفت عقبب*و**سبا همون لبخند اومد جلو و خيلي اروم پيشونيمو 

 با نگراني به پهلوش نگاه کردمو گفتم:خوبي؟درد نداري؟

 مگه ميشه توپيشم باشيو بد باشم؟:

 .نيه بيش از حدش زدميه لبخند به مهربو

 .از جاش بلند شد با اينکه نمي تونست به خوبي راه بره ولي سعي ميکرد دردشو نشون نده

 . همون طور که به سمته در ميرفت گفت:ميالد گفت ديشب تا دير وقت بيدار بودي

 .خانومي نه واسه خودت خوبه نه بچمون بهتره استراحت کني.ميگم ناهارتو بيارن باال

 .همه توجهش غرقه لذت شدماز اين 

 همون طوري که از جام بلند ميشدم

 .داشتم به حرفايي که چند روز پيش مهران راجبه کيارش و نقشمون زد فکر مي کردم

 .به طرفه در رفتمو زدم بيرون

 .از تو اينه ي قدي به خودم نگاه کردم

 .يه کت و شلواره قرمز که بخاطره برامدگي شکمم خيلي با نمکم کرده بود

 .و به خوبي شکممو نشون ميداد

 .دستمو رو شکمم کشيدم

 .پسر خوشگلم مامان منتظرته. زود تر بيا و منو از اين تنهايي نجات بده:

 .رژه لبه قرمزم خيلي به کتو شلوارم ميومد

 .ه و مرتب باشمهميشه دوست داشتم تو خونه هم اراست

 .بخاطره همين هميشه سعي ميکردم از لحاظه لباسو تيپ بهترين باشم

 .از پله ها پايين رفتم
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 ميخواستم مهرانو صدا بزنم

 .ولي وقتي سره ميزه ناهار ديدمش که تنها نشسته بود حرفمو خوردمو به طرفش رفتم

 .غرقه فکر بودو اصلن حواسش به دورو اطراف نبود

 .شيطنت کرددلم هوسه يکم 

 .از پشت اروم چشماشو گرفتم

 .با کاري که کردم به خودش اومد

 .دستاشو رو دستام گذاشت

 .با حرفي که زد لبخندم عميق تر شد

 فکر کردي من به همين زودي عطرتو فراموش ميکنم؟:

 .با لبخند برگشت سمتم

 .يه لحظه اخم کردو دوباره جدي شد

 فتم ناهارتو ميگم بيارن باال؟چرا اومدي پايين؟مگه نگ:

 .ناراحت شدم از حرفش

 .و بدونه هيچ حرفي رفتم دور ترين نقطه ي ميز نشستم

 .جوابشو ندادمو سر به زير شروع کردم به خوردن

 . صداي کالفشو شنيدم

 عزيزم قهري؟:

 .جوابشو ندادم که ديدم بلند شد اومد صندليه کنارمو کشيد بيرون

 .با اخم نگاش کردم

 .ريز خنديدو گونمو نوازش کرد

 .اخ من فداي اون ناز کردنت بشم نفسم:

 .دوباره توجهي نکردمو رومو برگردوندم

 .مهران صورتمو برگردوند طرفه خودش

 .عزيزم من بخاطره خودت ميگم . ميدوني که تحرکه زياد بده برات:

 .قبيدمو کشيدم عب*و**سراست ميگفت پس خيلي سريع گونشو 
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 .خيلي خوب باشه.تقصيره من بود:

 .شروع کردم به صبحانه خوردن

 . ديدم هنوز زل زده بهم

 .سرمو بلند کردمو زل زدم بهش

 .غذاتو بخور نه منو:

 .ريز خنديدو يه چشمک زد

 .مگه ميشه چشم ازت برداشت.حسابي تپل مپل شديو خواستني:

 .از حرص داشتم ميترکيدم

 .لقمه اي که واسه خودم گرفته بودمو انداختم ته حلقشتا دوباره خواست چيزي بگه 

 .يه لبخنده پيروز مندانه زدمو دوباره شروع کردم به خوردن

 .به چشماي گرد شده ي مهرانم توجهي نکردم

 .وقتي صبحانم تموم شد خيلي اروم با دستمال دوره دهنمو پاک کردم

 .ام ميکردسرمو اوردم باال به مهران نگاه کردم هنوز همون طور نگ

 .جلوش دست تکون دادم که به خودش اومد

 خوبي مهران؟:

 .حاال که از تو هپروت در اومده بود جوابمووداد

 ها؟ااا...اره خوبم .چطور؟:

 .هيچي فقط يه ساعته زل زدي بهم . گفتم شايد چيزي تو صورتم پيدا کردي:

 .خودشو زد به اون راهو مشغوله صبحانش شد

 .نه جونم چه چيزي. فقط يکم خستم:

 خيلي خوب من ميرم باال کاري باهام نداري؟:

 .خواستم از جام بلند شم که يهو مچه دستمو گرفت

 .سودا. کم کم بايد واسه رو به رو شدن با کيارش اماده شي:

 .با حرفش يه ترسه عجيبي افتاد تو دلم

 با لکنت گفتم:چ...چي؟
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 .دوتا دستامو گرفتمهران که متوجه ترسم شد هر 

 .از گرماي دستش يکم دلم قرص شد

 .عزيزم اين ترس واسه چيه؟هان؟ ما پيروزه اين داستانيم نه کيارش.اينو خوب يادت باشه:

 .. ن..نه نميترسم فقط:

 .حرفمو قطع کردو اونم بلند شد

ه ارامشه زل زد تو چشمامو گفت:سودا بالخره دير يا زود اين اتفاق مي افتاد مگه نه؟پس بهتر
 .خودتو حفظ کني

 . سعي کردم به حرفاش گوش کنم

 يه نفس عميق کشيدمو گفتم: خب حاال من بايد چيکار کنم؟

 ..با بيخيالي دوباره لم داد رو صندليو گفت:هيچي فقط

 .بعده اينکه نقششو گفت فهميدم ريسکش خيلي باالس

 .ولي عملي بود

 .اکت تو دستش اون تو عمارتهنوز همونجا وايستاده بودم که ميالد با يه پ

 .سرشو چرخوند و نگاش رو ما ثابت موند

 وقتي مهران متوجه اومدنش شد بدونه اينکه سرشو برگردونه گفت:اوردي؟

 .ميالد با غمه خاصي نگام کردو گفت:خوبه بزارشون رو ميز بعدش ميتوني بري

 .د بيرونميالد وقتي پاکتو گذاشت رو ميز با اجازه اي گفتو از دره عمارت ز

 . با کنجکاوي زل زده بودم به پاکت

 .که با صداي مهران به خودم اومدم

 سودا تو هنوزم کيارشو دوس داري؟:

 .از سواله غيره متنظرش زبونم بند اومده بود

 .نميدونستم چي بگم

 . دوستش داشتم

 . خيليم داشتم

 .پدره بچم بود. يه زماني شوهرم بودم. کسي بود که عاشقش بودم

 . ولي ميترسيدم بگم
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 .ميترسيدم به مهران چيزي بگمو بعدش اونم منو وسطه راه ول کنه

 .وقتي سکوتمو ديد گفت:نميخوام اميدتو نا اميد کنم ولي

 .با يه پوزخند رو لبش برگشت طرفم

 .مطمعن نيستم اون قدي که تو اونو دوست داري و به يادشي اونم همين طور باشه:

 .دم بهشبا چشماي ريز شده زل ز

 منظورت چيه؟:

 .مهران به پاکته روي ميز اشاره کرد

 . و همون طور که به سمته اتاقش ميرفت گفت:فکر کنم اين واسه تو باشه

 .يه لحظه از حرکت ايستادو گفت:شايد بدردت بخوره تا تو ام مثله من زاته واقعيشو بدوني

 .ارت رفتو بعدش به سمته اتاقش رفتو کتشو برداشت و به طرفه دره عم

 .دو دل بودم

 .ولي نميتونستم جلوي کنجکاويمو بگيرم

 .پاکتو برداشتم و درشو باز کردم

 .چند تا عکس تو ش بود

 .با ناباوري عکسارو پشته سره هم رد ميکردم

 .صداي شکستنه قلبمو شنيدم

 .تنها چيزي که ميتونستم بگم همين بود

 چرا من کيارش؟؟؟

 !!!سنگه قبرم را نمي سازد کسي

 !!!مانده ام در کوچه هاي بي کسي

 !!! عشقم مرا از ياد برد

 !!!سوخته ام اگر خاکسترم را باد برد

 .کناره ميز زانو زدم توانه وزنمو نداشتم

 .حتي نميتونستم واسه اين حالي که توش دستو پا ميزنم گريه کنم

 چرا من کيارش ؟
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 چرا؟

 چرا لعنتي؟

 . نميدونستم چيکار ميکنم

 . مهران منو با يه دنيا سوال گذاشتو رفت

 .بايد باهاش حرف ميزدم

 .کيفمو برداشتم از خونه بيرون زدم

 .به طرفه ماشين رفتمو سوار شدم

 .موبايلمو در اوردم و با مهران تماس گرفتم و تو کافه ي کناره شرکت باهاش قرار گذاشتم

 .دمماشينو تو پارکينگ پارک کردمو به طرفه کافه راه افتا

 .وقتي وارده کافه شدم مهرانو روي اولين صندلي نزديک به در ديدم

 .به طرفش رفتمو کنارش نشستم

 :با دستاش سرشو گرفته بودو فشار ميداد وقتي متوجه من شد يه لبخند زد زبون باز کرد

 سالم خانومي چيکارم داشتي؟

 .کيفمو روي ميز گذاشتمو زل زدم بهش

 .وع کنيممن حاضرم...هرچه زودتر شر:

 .ميخوام نابوديه اون نامردو به چشم ببينم

 .مهران چشماش برق زد

 سودا تو مطمعني؟:

 .مطمعنم:

 .دستامو گرفتو گفت:بهت قول ميدم از خودتو بچت محافظت کنم

 . نميزارم باليي سره شماها بياد

 .بهت قول ميدم

 ميدونم مهران . کي بايد شروع کنيم؟:

 .سه روز ديگه:

 .مطمعني کاره درستيه؟اگه شک کنه چي؟اگه بفهمه داريم نقش بازي ميکنيم:
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مهران زل زد تو چشمامو گفت:نگران نباش اون فکر ميکنه هم تو و هم بچه ها مردين.پس 
 .مشکلي پيش نمياد

 .باشه پس ميريم ببينيم چي ميشه:

 .پايانه کيارش نزديکه سودا. بهت قول ميدم از کاراش پشيمون ميشه:

 .ا ياد اوري اون عکسا قطره اشکي روي گونم چکيدب

 .مهران دستشو دراز کردو اشکامو پس زد

 .انتقامه اين اشکاتو ميگيرم سودا . قول ميدم بهت:

 ...هميشه فکر مي کردم مهران ادمه بديه ولي حاال فهميدم که برعکس تمومه حدسام بود

 ...ره ولييمهران تا نابوديه اون نامردو نبينم دلم اروم نميگي:

 اخم کردو گفت:ولي چي سودا؟

 .د..دوسش دارم مهران:

 .کالفه يه دور چرخيدو دستاشو روي صورتش گذاشت

 .عصبي يهو کوبيد رو ميزو زل زد بهم

 ببين منو سودا اگه ميخواي انتقامتو بگيري بايد اين عشقو تو دلت بکشي ميفهمي چي ميگم؟:

 ...ميتونم...ي..يعني بايد بتونم:

 "تولده کيارش روزه"

 "سودا"

 .داشتم ديونه ميشدم

 .نفس کم اورده بودم

 .جلوي دره عمارت بودم

 .براي اينکه کسي منو نبينه کالهمو يکم جلوتر کشيدم

 .اشک تو چشمام جمع شده بود

 .بغض بدجور گلومو گرفته بود، هرکاري ميکردم اروم نميشدم

 .لبم به درد اومداز تصور اينکه االن تو بغله اون زن بايد ببينمش ق

 . پشيمون شدم

 .عقب گرد کردم که برگردم که کسي مانعم شد
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 .برگشتمو پشتمو نگاه کردم

 .مهران بود

 .دستمو گرفتو لبخند زد

 .دره گوشم اروم گفت:اروم باش سودا من کنارتم

 .اين حرفش باعث شد يکم دل گرم بشم

 .اولين قدمو که توي عمارت گذاشتم احساسه غريبگي ميکردم

 .يه دل شوره عجيبي داشتم

 .احساس ميکردم امشب خيلي اتفاقا قراره بيوفته

 .با مهران رفتيمو روي يکي از ميزا نشستيم

 .تقريبا يه ساعته گذاشت که بالخره صداي دسته جمعيت بلند شد

 .همه به طرفه پله ها برگشتن

 .وقتي چشمم به پله ها خورد صدبار ارزوي مرگ کردم

 ..عشقمو دست تو دست يه زنه ديگه ديدمتنم يخ بست وقتي 

 ...تنم يخ بست از نگاهه سردش

 ...تنم يخ بست از اين همه بدبختي که گرفتارش شده بودم

 .قطره اشکي از گوشه چشمم چکيد

بانفرت داشتم سپيده رو نگاه ميوکردم که دستشو دوره بازوي هايي حلقه کرده بود که هنوزم 
 ...ماله من بود

 ...بودهنوزم حقه من 

 ...هنوزم تنها سهم من از زندگي بود

 .از جلوي ما رد شدنو به طرف ميزه کناره ما رفتن

 .سرمو پايين انداختم تا منو نبينن

 .از گوشه چشم بهشون نگاه کردم

 .کناره هم نشسته بودنو سپيده دسته کيارشو گرفته بود

 .چشمامو با درد بستم

 .م دير نشدهصداي مهرانو کنار گوشم شنيدم:سودا هنوز
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 ...بادستم اشکامو پس زدمو گفتم:نه خوبم

 .مهران وقتي از حالم مطمعن شد از جاش بلند شد

 .دستشو رو شونم گذاشتو گفت:خيلي خب پس شروع ميکنيم

 .ازکنارم در شدو به طرف جايي رفت که گروه نوازنده ها ايستاده بودن

 .ميکروفونو ازشون گرفتو چندبار زد روش

 .همه برگشتن طرفه اون

 .به کيارش نگاه کردم که با کنجکاوي و چشماي ريز شده مهرانو نگاه ميکرد

 مهران شروع به حرف زدن کرد:شب بخير دوستان زياد وقتتونو نميگيرم فقط يه

 ...سوپرايز داشتم اول از همه به کيارش جان تبريک ميگم بعد از اون ما

 .و بهتون بدميعني من ميخواستم که خبره ازدواجم

 .همه با حيرت داشتن به مهران نگاه ميکردن

 .بعضيا دست ميزدن بعضيام تبريک ميگفتن

 .مهران لبخندي زدو روشو طرفه من برگردوند

 يه دستشو دراز کرد طرفمو گفت:زندگيم افتخار ميدي؟؟

 .نميدونستم چيکار کنم

 .کم کم همه نگاها برگشت طرفه من

 .زل زده بودم تو چشمايي که با حيرت و غمه خاصي نگاهم ميکردولي من فقط و فقط با نفرت 

 .لب زد:س...سودا

 .همه ي نفرتمو ريختم تو چشامو زل زدم بهش

 .خواست به طرفم بياد که پا تند کردمو به طرفه مهران رفتم

 .وقتي کناره مهران وايسادم همه شروع کردن به دست زدن و سوت کشيدن

 زده بودن بهم بابا و بقيه هم با حيرت زل

 بابا کم کم صورتش به قرمزي ميزد

 .انگاري نميتونه نفس بکشه

 .همه حول کردنو به طرفش رفتن
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 . سميرو سامانم دسته کمي از بابا نداشتن

 ..کيانا هم رنگش پريد بود و دستشو به ميز گرفته بود تا بتونه سره پا بمونه

 .م اومدمهنوزم حواسم به اونا بود که با صداي مهران به خود

دوستان امشب در اصل دوتا خبر داشتم واستون منو سودا جان تقريبا چندماهي ميشه که :
 .ازدواج کرديم

 ....همه چي يهويي شد ميدونم، ميخواستم امشب هم خبره ازدواجمونو بدم هم خبر پدر شدنمو

 .با اخرين حرفي که زد نفسم گرفت

 .به کيارش نگاه کردم

 .يه غمي تو چشماش بود که نميتونستم درکش کنم

 .با قطره اشکي که از گوشه چشمش چکيد داغه دلم تازه شد

 . کيارش نميتونست اينو تحمل کنه

 . اره نابوديشو ميخواستم ببينم

 . به خواستمم رسيدم

 .ولي االن پشيمون بودم

 ... خيلي پشيمون

 .همه هنوز تو شک بودن

 .گريم گرفته بود

 .مو نابود کردممن عشق

 ...همه چي تموم شد

 .ديگه اون هوا رو نتونستم تحمل کنم

 .پا تند کردمو به طرفه دره سالن رفتم

 .به صدا زدناي مهرانم توجهي نکردم

 .جمعيتو کنار زدمو به طرفه پارکينگ رفتم

 .سواره ماشين که شدم، کيارشو ديدم، داشت به طرفه ماشين مي دويد

 .نه ديگه نمي کشيدم

 .ميتونستم نفس بکشمن
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 .چشم ازش گرفتمو پامو روي گاز فشار دادم

 .از تو ايينه ديدمش که سريع سواره ماشينش شد

 .اشکام سرازير شد

 .از ته دل زار ميزدم

 .مي دونستم کاري که ميخوام بکنم اشتباس ولي تنها راهم بود

 .مطمعن بودم خدا هم منو ميبخشيد

 .با يه تصميمه آني راهمو به طرفه چالوس کج کردم

 .ماشينه کيارش پشته سرم داشت مي اومد

 .پامو بيشتر روي گاز فشار دادم

 .يه تپه رو به روم بود

 .چشمامو بستمو تو دلم صلوات فرستادم

 .پامو بيشتر روي گاز فشار دادم

 . فاتحمو خونده بودمو هر لحظه مرگو جلو چشمام مي ديدم

و لحظه اخر با پيچيده شدنه ماشينه کيارش جلوي ماشين پامو محکم رو ترمز زدمو جيغ ولي ت
 .کشيدم

 .بخاطر اينکه کمر بند نبسته بودم سرم با فرمون برخورد کرد

 .سرمو بلند کردم

 .چند دقيقه گيج بودم

 .با خوردنه دستي تو شيشه به خودم اومدم

 .کيارش بود که با چشماي اشکي زل زده بود بهم

 .درو باز کردمو از ماشين پياده شدم

 .روبه روش ايستادم

 .چشماي هردوتامون پره اشک بود

 .خواستم زبون باز کنم که با تو دهني که کيارش بهم زد ساکت شدم

 .بغضم ترکيدو زدم زيره گريه

 .منو محکم کشيد تو بغلشو سرمو به سينش چسبوند



                 

 

 

      انتقامی از جنس عشق رمان

 

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

 کنید

 

140 

 

 .هيچي نميگفت فقط محکم گرفته بود منو

 .قه اي گذشته بود که تو همون حالت بوديمچند دقي

 .که با صدايي از پشته سرم به خودم اومدمو ازش جدا شدم

 .وقتي سرمو برگردوندم مهرانو ديدم که روبه روي ما ايستاده بود

 . چشماي اونم قرمز بود

 .معلوم بود که گريه کرده

 ...به حرف اومد:به به کيارش خان

 ...زمين بزني تبريک ميگم دوباره تونستي منو

 ...دوباره تونستي عشقمو ازم بگيري

 ...دوباره تونستي زندگيمو نابود کني

 .کيارش با عصبانيت داد زد:خفه شو مهران

 .خواست به طرفش بره که جلوش ايستادم

 .مهران يه پوزخند زدو دستشو برد پشته کمرش

 .وقتي اسلحه توي دستشو ديدم وحشت کردم

 . .. م... مهرا..ن:

 .با لبخند نگام کردو گفت:نترس عزيزم اين واسه خودمه

 .نفهميدم چي ميگه

 .وقتي اسلحه رو گذاشت رو شقيقش تازه فهميدم مي خواد چيکار کنه

 . داد زدم:مهران .... مهران توروخدا .... توروخدا اونو بزار زمين

 .خواستم به طرفش برم که کيارش از پشت گرفت منو

 .لحه رو بزاره کنار ولي گوش نميکردالتماسش مي کردم که اس

 ...مهران زل زد تو چشمامو گفت:تو هيچي شانس نياوردم سودا، ببخش منو، حاللم کن خانومي

 .کيارش سرمو تو بغلش گرفتو نذاشت نگاه کنم

 .با صداي تيري که شليک شد جيغم هوا رفت

 .سرمو بلند کردم
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 .مي کردم به مهرانو که غرقه خون رو زمين افتاده بود نگاه

 ....مهران:

 "چند سال بعد"

 . با خوردنه چيزي تو سرم از خواب پريدم

 . با خواب الودگي داشتم به سياوش نگاه مي کردم

 .وقتي چشمم به توپه کناره سرم افتاد فهميدم باز اين وروجک شيطوني کرده

 .از کجام بلند شدمو گفتم:وايسا وروجک مگه نگيرمت

 .م جيغ زدو در رفتوقتي ديد دارم بلند مي ش

 .خنديدمو دنبالش دويدم

 .وايسا بچه:

 . تو اشپز خونه گيرش انداختم

 .شروع کردم به قلقلک دادنش

 .با صداي کيارش به خودمون اومديم

 بچه پرو تو باز عشقه منو اذيت کردي؟:

 "سياوش حالته قهر به خودش گرفتو گفت:اشن گهلم"اصال قهرم

 .با هم خنديدم بهشو نشستيم پشته ميز

 .وقتي صبحونه خورديم کم کم حاضر شدم که بريم بهشت زهرا

 .امروز چهارمين سالگرده مهران بود

 .بعد از اون اتفاق مهران مرد و سپيده رو هم پليسا دستگير کردن

 .وقتي حاضر شديم کيارش جلوتر از من از خونه زد بيرون

 .يارشو صدا زدم تا با خودش ببره اونو تا درو ببندمکفشاي سياوشو پاس کردمو ک

 .کيارش:

 .چند بار صداش کردم ولي جواب نداد

 . وقتي درو قفل کردم کليدو توي کيفم گذاشتم

 . با زيپه کيف درگير بودم
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 .از خونه که زدم بيرون بالخره بسته شده

 .ل کردش ديدم زبونم قفسرمو بلند کردم که کيارشو صدا بزنم ولي با کسي که روبه روي کيار

 .با چشماي گرد شده داشتم اون دوتا رو نگاه ميکردم

 .اين امکان نداشت

 اخه بعد از شيش سال چطوري پيداش شده بود؟؟

 .مگه اون ماشين اتيش نگرفت

 .متوجه من شد

 .روشو برگردونو طرفه من

 .لبخند رو لباش بود

 .هنوزم تو بهت بودم

 .کيارش سرشو پايين انداخته بود

 .يه قدم بهم نزديک شد

 سودا:

 .....بالخره از بهت در اومدمو زبون باز کردم:ک... کيان

 "پايان"

 16/5/96تاريخ اتمام:

 ?mahias?:نويسنده

 ¤ياحق¤

 


