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 خالصه داستان

 هايسال بهرتين از سال چندين که پرسي و دخرت ست،خورده زخم پرس و دخرت يک بهراجع رمان
 !انتقام چيز؛ يک خاطربه فقط کردند سياهي از پر رو عمرشون

 داستان ته اين اما گذراند؛مي قدم نشيب و فراز از پر راه يک در هم، دست در دست نفر دو اين
 .نيست انتقام گرفتن  تنها داستان ته... نيست
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 مقدمه

 .نااميدي اوج در است، اميد که خدايي نام به
 هستي مطمئن که ايلحظه در چنان نيست، آن درک به قادر هرگز آدم فرزند که است چيزي ترينپيچيده زندگي

 بخشيد، توانمي. آيددرمي صدا به مصيبت بانگ ناگهان بريزد همبه را اتخوشبختي تواندنمي کسهيچ و چيزهيچ
 خير از بتواند که نباشد بزرگ قدرآن انسان روح است ممکن اما را؛ سختي تلخ روزهاي تمام کرد فراموش توانمي

 و کينه و حرص عمر يک از را خود خيال ببخش؛ با بود چنين اين اگر که بگذرد قلبش کردن سياه و انتقام گرفتن
 .کردمي راحت نفرت

 جام سر. باشه شده بلند حد اين تا صداش وقت هيچ نمياد يادم بود، برداشته رو عمارت کل بابا فرياد صداي
 صداي با در چون نکشيد؛ طول زياد انتظارم. بخورم تکون هم مترميلي يک حتي تونستمنمي و بودم شده ميخکوب

 از بابا افتاد، تنم به رعشه. بود هاشچشم پدرم به شباهتش تنها که ديدم رو مردي من و خورد ديوار به وحشتناکي
. بردارم طرفش به قدمي نتونستم حتي من و اومد جلو. بود شده ديوانه نه، که عصبي بود؟ شده عصبي قدراين چي

 :شد بلند فريادش و انداخت زمين روي هامچشم مقابل عکس عدد چند و ايستاد مقابلم
 کردي؟ آبروبي رو من تو منه؟ آبروييبي سند ها اين آره؟ ها،عکس اين تو تويي هااين -

 مردي مرد؛ يک و بودم من بودم، من که هاييعکس بود، شده قفل هاعکس رو نگاهم. نشنيدم رو بابا صداي ديگه
 ...که

 که کردم فکر موهايي به من و کشيد رو موهام توانش تمام با. کرد خارجم فکر از و شد جمع بابا مشت تو موهام
 .بود پدرم هايانگشت نوازِمهمان هرشب

 خوايمي کاري هر. بيرون من خونه از برو ندازم،نمي روت تو هم تف ديگه. آبروبي يدختره کنممي تهبيچار -
 .نيست برات جايي جااين هستن، ميلت باب که هاهمين پيش برو بکني

 :افتادم التماس به و شد جاري هاماشک کي نفهميدم
 ...بذار بابا -
 .دادنمي هم دادن توضيح فرصت بهم حتي گرفتم، خونخفه خوردم که دهني تو با
 !پاک فهمي؟مي بود، پاک من دختر نيستي، من دختر ديگه تو -

 .رفت پايين هاپله از و زد بيرون اتاق از بود مشتش تو موهام که طورهمون
 و هامبل از يکي رو بود افتاده مامان. بود شده سيخ تنم موهاي و شدمي وارد پاهام کف به سرد سراميک از سرما

 دستش توي عکس به حيرت با و آشپزخونه ورودي کنار بود ايستاده نيما. بياره هوشش به داشت سعي خانوم تهمينه
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 به تعجب با و بودن ايستاده خونه از جايي يک خدمتکارها از کدوم هر. نداشت ايفاصله سکته تا و بود شده خيره
 به هم بار يک شايد حتي که بود گرفته بازي به رو زندگيم گردبادي دقيقه چند همين تو. کردنمي نگاه مهلکه اين

 .ديده برام خوابي چه سرنوشت که کردنمي خطور ذهنم
 .کردممي کاري بايد نداشتم، رو چيزها اين به کردن فکر فرصت
 .چرخيدم بابا سمت به التماس با و کردم بند چهارچوب به رو دستم بشيم، خارج ازش کهاين از قبل در نزديک

 .کنيمي اشتباه داري بزنم، حرف منم بذار. کنممي خواهش بابا -
 در سمت رو من کشون کشون که طورهمون و بشه جدا در از دستم شد باعث که کرد وارد بازوم به ضربه يه بابا

 از بابا. نداشت فايده کردممي گريه و التماس چي هر من و دادمي فحش خودش و من به بلند بلند برد،مي حياط
 صداي کنم تحليل و تجزيه رو موقعيتم بتونم کهاين از قبل زمين، روي افتادم کمر با من و بيرون کرد پرتم خونه
 :شد بلند دردآلودش فرياد

 .بياد مرگت خبر اميدوارم -
 رو حالم هم ديوار سردي حتي اما سرد؛ ديوار به دادم تکيه. ديوار گوشه نشستم و کردم جوروجمع رو خودم درد با

 تحمل غيرقابل شده وارد کمرم به که ايضربه درد .کردم گريه دل ته از و زانوهام رو گذاشتم رو سرم. نکرد عوض
 داشتم نخورده آش. دادنمي رو تنم درد به کردن فکر فکرِ بودم، افتاده گير داخلش دقيقه پنج تو که اوضاعي اما بود؛

 همه که پدري کي؟ هم اون زدن، بهم انگي چه بود نخورده بهم نامحرم مرد يک دست که مني. دادممي تاوان
 .بود دنيام

 روي رو شالم و مانتو. تهمينه دخترِ ديدم؛ رو سحر کردم بلند که رو سرم تابيد، دلم تو اميد نور و شد باز خونه در
 يکوچه. در جلوي بودن شده جمع مردم. شد هيچ اميدم تمام داخل؛ رفت کنه نگاهم کهاين بدون و گذاشت دستم

 شاهد حاال زد،نمي پر آسمونش تو پرنده روز از ساعت اين معموالً و داشت قرار توش ويال چندتا فقط که خلوتمون
 .جااين شدنمي جمع تهران کل بايد کشيد بابا که ايعربده همه اون با البته خب و بود آدم همه اين ازدحام

 حس همه اون بين. شدم رد تيزشون نگاه زير از برهنه پاهاي با و شدم بلند جام از درد با پوشيدم، رو شالم و مانتو
 پيچيدم رو هامدست. بود کرده دگرگون رو حالم شدمي وارد پاهام کف به يخ، آسفالتِ طريق از که زمين سردي بد،

 سبقت همديگه از سرعت با هاماشين خيابون، سر رسيدم. کنم کم کردمي رخنه وجودم به که ايسردي از تا دورم
 .کنهمي باور رو حرفم حتما اون باباجون؛ خونه رفتم مي بايد کردم، بلند دست تاکسي اولين واسه. گرفتنمي

*** 
. شدمي منفجر داشت سرم کرد،مي درد موهام ريشه. کرد نوازش رو موهام و گذاشت پاهاش روي رو سرم

 .شد گرم گاهيتکيه همچين داشتن از دلم نشوند، موهام رو ايـوسـه*بـ
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 :شد بلند بود، شوم اتفاق اين غم از ناشي که شگرفته صداي
 .نکن گريه عزيزدلم -
 .بهش شدم خيره مساعته چند بغض با
 ...ه انگِ بهم بابام باباجون؟ جوري چه -

 صورتش، اجزاي تمام. بود شده تيره ناراحتي شدت از هاشچشم آبي رنگ. بينيش رو گذاشت رو شچروکيده دست
 مي فرياد رو غم همه و همه رنگش ايقهوه هايلب و خاکستري ريشته... خاکستري موهاي... گندمي صورت

 .زدن
 .بري بايد کن، جوروجمع رو خودت کم کم. بسه ديگه هيش، -

 .نشستم سريع دوييد، هامسلول تک تک تو ترس
 کجا؟ برم؟ -

 .خوندم غم همه اون بين هاشچشم تو از رو اميد نور زد، لبخندي
 !فرهاد پيش لندن، -

*** 
 بعد سال هشت

 کردمي اشاره که بود روشا صورت ديدم که چيزي اولين و کردم باز رو هامچشم نشست مشونه روي که دستي با
 .شدم بلند جام از قوسي و کش با و برداشتم گوشم تو از رو هدفون. نشسته هواپيما

 رو گذاشتم رو دستم سرعت به. دهنم تو مياد داره ممعده محتويات تمام کردم حس شديم که فرودگاه سالن وارد
 .رفتمي گيج داشت سرم بستم، رو هامچشم و دهنم

 :شد بلند گوشم کنار از الين مضطرب صداي
 .برسه بهم صداش شلوغي اين تو تا زدمي حرف معمول حد از بلندتر

 خوبي؟ شده؟ چي -
 گشتم، بهداشتي سرويس دنبال چشم با. شدمي بيشتر تهوعم حالت لحظه هر کردم، باز زور به رو هامچشم الي
 هايصندلي کردمي کار چشم تا و پذيرش باجه هم بعدش و داشت قرار شاپکافي يه راست سمت جلوتر يکم

 انگشت با روشا کنم پيدا رو بهداشتي سرويس کهاين از قبل. شدندمي رد هم کنار از سرعت به که هاييآدم و انتظار
 :کرد اشاره سالن از قسمتي به
 .جاستاون -
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 همه و شدم بهداشتي سرويس وارد. رسوندم قسمت اون به رو خودم سرگيجه با و انداختم زمين روي رو، مکوله
 .کردم خالي رو ممعده محتويات

 و آب هايشير و دستشويي هاياتاقک. باال آوردم رو سرم آوردم، باال رو بودم نخورده و خورده چي هر کهاين از بعد
 دقيقه چند از بعد. برسم آرامش به تا بستم رو هامچشم. چرخيدمي سرم دور بود کرده روشن رو فضا که زيادي نور

 و روش گذاشتم رو دستم ممعده سوزش با. بود شده زرد رنگم شدم، خيره خودم به آينه از و کردم باز رو هامچشم
 فکرم و بود دستشويي کف رنگ طوسي هايسراميک به نگاهم! شدم؟ گرفتارش يهو بود حالي چه اين شدم، خم

 .داشتم کم فقط رو حال اين موقعيت اين تو هزارجا،
 روشا چرخوندم، چشم. شدم خارج بهداشتي سرويس از آروم هايقدم با بهتره حالم کردم حس که دقيقه چند از بعد

 دو خورد بهم که ايتنه با شون،سمت افتادم راه. بودن منتظرم خروجي در کنار و گرفته تحويل رو هاچمدون الين و
 رو سرش و راست دست بود، روسي شکبي که شدم روروبه مردي با و باال آوردم رو سرم. شدم پرت عقب به قدم
 به هوا تو رسيدمي هاششونه روي تا بلنديش که بلندش بور موهاي که جوري داد؛ تکون باعجله و زمانهم
 .دراومد ـص*رقـ

- Izvinite madam.(.خانوم خواممي معذرت) 
 که حيف. کردنمي نگاهم نگران که هابچه سمت رفتم و دادم تکون رو سرم گرفتم، رنگش آبي هايچشم از چشم
 .کنم کار چي دونستممي وگرنه بود ناجور حالم

 .زدمي موج هاشچشم تو نگراني بازوم، رو گذاشت دست روشا رسيدم که کنارشون
 خوبي؟ -

 کرد،مي تعقيب رو روسي مرد همون نگاهش با که طورهمون الين. دادم تکون رو سرم بزنم لبخندي کهاين بدون
 :گفت لب زير
 .نبود سالم مَرده اين که بودي خوب -

 .بود کرده بد رو حالم فرودگاه پرسروصداي و شلوغ فضاي بودم، شده کالفه کردم، فوت رو نفسم
 .بريم -

 :کرد اشاره سرش پشت به سر با و جلوتر اومد الين
 .پريده رنگت بخوري؟ چيزي يه بريم خوايمي -

 يک دادممي مثبت جواب اگر مطمئناً و مشتري از بود پر. کردم نگاه کردمي اشاره که شاپيکافي به حوصلهبي
 .سالن در سمت افتادم راه و گرفتم رو چمدونم دستگيره. شديممي معطل رو ساعتي

 .خونه برسيم زودتر خواممي نه، -
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 تماس، وصل با و خورد زنگ لحظه همون که کردم روشن رو گوشيم. پارکينگ تو رفتيم و شديم رد مردم بين از
 :گوشم تو پيچيد هيجانش از پر صداي

 رسيديد؟ -
 . چرخوندم هاماشين بين رو نگاهم حوصلهبي
 کجاست؟ ماشين -

 .شنيدم رو عميقش نفس صداي
 .نگهبانيه دست سوئيچش فرودگاه، حياط تو -

 .نزنم داد سرش تا بستم رو هامچشم
 .پارکينگه تو بودي گفته -

 .کردن ماليماست به کرد شروع سريع
 ...نت داشتم عجله شرمنده،_
 .شد اضافه هم يکي اين داشتم تنش کم دوتا، اون سمت چرخيدم و کردم قطع اخم با
 .حياطه تو -
 هر تو ماشين توک و تک و بود طوسي رنگ به ديوارهاش و کف و بود بزرگ نهايتبي که فرودگاه پارکينگ از

 طبقاتي پارکينگ آورخفقان و بزرگ فضاي. نگهباني کيوسک سمت افتاديم راه و شديم خارج بود شده پارک جايگاه
 تو رفتن البته که نداشتم تحمل جز ايچاره اما پيچيد؛مي هم به ممعده بيشتر لحظه هر و زدمي دامن بدم حال به

 .بود کرده بهتر رو حالم کمي آزاد هواي
 پشت نشستم. ماشين سمت رفتيم و گرفتم تحويل رو سوئيچ نگهبان، بدعنق پيرمرد با زدن چونه کمي بعدِ باالخره
 .اومدنمي خوشم بلند شاسي هايماشين از فرمون،

 :کرد نگاهم و گرفت جا کنارم اِلين
 بشينم؟ من خوايمي -
 .خونه برسم زودتر خواستممي فقط آدرس، سمت روندم. بود شده بهتر حالم دادم، تکون رو سرم اخم با
 پله تا چند لبخند با. بود ايستاده ورودي در جلوي که سينا به رسيدم تا شدم رد سنگي راه از و شديم پياده ماشين از
 .کرد باز برام رو آغوشش و پايين اومد رو
 :گفتم بدم خودم به تکوني که اين بدون. کردم هاشدست به نگاه يه
 .نکردي تغيير -
 .انداخت رو هاشدست خنده با
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 کنم؟ لمس رو دستتون من حداقل ديدمي افتخار. مادمازل طورهمين هم تو -
 .برگردوند رو سرم روشا حيرت از پر صداي که دستش تو گذاشتم رو دستم زدم، محوي لبخند

 .قشنگه چقدر جا اين -
 .کشيد رو موهاش قديميش عادت طبق و سمتش رفت خنده با سينا

 .ساختمونه پشت باغِ کاري اصل ديدي، رو کجاش حاال -
 .آغوشش تو رفت فرو و کرد آزاد سينا هايانگشت بين از رو موهاش روشا
 :شد بلند هيجانش از پر صداي بود شده برش و دور محو که الين

 !شده؟ جمع جا يه چجوري زيبايي همه اين -
 وجود ساختمون هايپله کنار تا سنگي راه يک فقط شديمي وارد که حياط در از چرخوندم، باغ دور تا دور رو نگاهم
 ساختمون چپ سمت و استخر به نزديک که مجنون بيد درخت تک. بود گل و درخت و چمن فقط بقيه و داشت

 در و داشتن رو زيبايي از خاصي نوع هاشبوته از هرکدوم که قرمز رز هايگل زيرش، نفره دو تاب و داشت قرار
 چشم باغ سرسبزي همه اون از. داشت قرار زيبايي همه اون وسط دقيقا که طبقه دو سفيد تمام ساختمون آخر

 .پوشوندم
 :شد بلند سرم پشت از مهرداد صداي

 .خونه صاحب خالق فکر و طرح با -
 :گفت و کرد تعظيمي ديد که رو اخمم سمتش، چرخيدم

 .رئيس خواممي معذرت شخصاً من -
 دستور پيش سال پنج. ورودي در سمت افتادم راه همين براي نداشتم کردن بحث حوصله رفتم، بهش ايغره چشم

 .بود شده حاضر امسال و بودم داده رو خونه اين ساخت
. بود شده پوشيده ياسي ديواري کاغذ با ديوارهاش که بود شکل مستطيل بزرگ سالن يه رومروبه شدم، خونه وارد
 که سالن ته بزرگ هايپنجره. داشت قرار ياسي و سفيد ايدايره قاليچه روي سالن وسط کبود بنفش مبل دست يه

 قسمت. داشت وجود رنگي سفيد پيانو سالن گوشه و بودن شده پوشيده بنفش هايپرده با شدن،مي بالکن به منتهي
 .بود کرده اشغال رو سالن از ايگوشه که نفره24 ميز آخر در و اپن آشپزخونه سالن غربي

 و صورتم به خوردمي باد يکم نبود بد پنجره، به افتاد نگاهم که دوم طبقه برم سالن چپ سمت هايپله از خواستم
 کنار زدم که رو تيره بنفش سرتاسري پرده. سمت اون رفتم و کردم کج رو راهم همين براي شدم؛مي بهتر شايد

 آبي آسمون و سرسبز باغ نشست؛ لبم رو ناخواسته لبخندي. دراومد ـص*رقـ به هامچشم جلوي درختپر باغ منظره
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 تهران هواي درسته. کشيدم عميقي نفس بستم، رو هامچشم و کردم باز رو پنجره. بود داده تغيير رو حالم و حس
 .بود آدم وجود تو طراوت و سرزندگي حس باعث شدمي توليد هادرخت اين از که اکسيژني همه اين اما بود؛ آلوده

 خودش و کرد ول در کنار رو چمدونش روشا. سمتشون چرخيدم و کردم باز رو هامچشم روشا و الين سروصداي با
 :کرد نگاهم باز نيش با و ياسي هايکاناپه رو کرد پرت رو
 کار هيچ بدون بخوابم جا همين روز کل حاضرم هستم، و بودم نرم هايکاناپه اين عاشق من که دونيمي -

 .اياضافه
 .بست ـذت*لـ با رو هاشچشم و کاناپه رو کرد ولو رو خودش سرخوشي با و

 رو هامدست ايستادم، پيانو کنار و سالن گوشه سمت زدم قدم محوي لبخند با. بودم شبقيه منتظر نزدم، حرفي
 .کرد ايجاد رو ناهنجاري صداي که کليدهاش روي کشيدم
 :اومد آشپزخونه تو از خنده با الين صداي

 .بنفش و سفيد خودته، سليقه طبق هم چي همه رنگ -
 بنفش، شبقيه و بودن سفيد درميون يکي هاکابينت آشپزخونه، سمت کشيدم گردن و پيانو کنار صندلي رو نشستم

 وسط شکل ايدايره بنفش چهارنفره ميز و شوييظرف و شوييلباس ماشين و گاز اجاق و يخچال اضافه به
 .بود شده عالي ترکيبش سفيد هايصندلي با که آشپزخونه

 بده؟ رنگ اين مگه -
 .بهش دادم تکيه رو سرم و پيانو کنار گذاشتم رو آرنجم شد، ترپررنگ لبخندم

 نيومده؟ خوشت نکنه -
 روش نشست و نفره چهار و بيست ميز سمت رفت و بيرون اومد آشپزخونه از
 .عاليه هم خيلي حرفيه؟ چه اين -

 .اتاقم سمت افتادم راه و شدم بلند جام از زدم، چشمکي
*** 

 رفتم و شدم خارج بالکن از. بگيرم شب سياه آسمون از رو نگاهم شد باعث و شد بلند اتاق تو از گوشيم صداي
 که طورهمون. بودم منتظرش نشست؛ لبم رو محوي لبخند بود افتاده شصفحه رو که اسمي ديدن با سمتش،

 .دادم جواب بالکن تو گشتمبرمي
 دانين؟ چطوره حالت -

 .کرد آشوب رو دلم شگرفته صداي
 .نيستم خوب -
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 دوبرابر تنگيشدل مسلماً شدمي باخبر وجودم دلتنگي از اگر بزنم، حرف بيخيال کردم سعي ها،نرده به دادم تکيه
 .شدمي
 .عزيزم شديم دور ازت ساعته چند فقط -

 .سخته تنهايي براش چقدر دونستممي بود، تنهاييش و آزردگيدل از ناشي عصبيش صداي
 .باشه کم کنمنمي فکر -

 .نداشتم ازش کمي دست کشيدم، سنگيني نفس
 .دونيمي بهتر که خودت مجبوريم، -

 .گوشي تو کرد فوت رو نفسش
 . اَرشين پشيمونم -

 .نبود هاحرف اين گفتن وقت االن کردم، اخم
 .ديره -

 :داد رو جوابم مردد
 ...اما برمياي؛ پسش از دونممي -

 .بود قلبيم خواسته اعماق از مصمم صداي
 .نداره اما ديگه -

 .پوشونده رو شچهره کل که اخمي با ايستاده؛ رومروبه کردم حس شد، محکم صداش
 .اَرشين نکن قطع رو من حرف -

 .نچرخيد خواهيمعذرت به زبونم اما گزيدم؛ لب
 کردم دور خودم از رو گوشي کنه، قطع ايديگه حرف بدون شد باعث زدمي صدا رو دانين که اميلي خدمتکار صداي

 .نداشتم ترديد ايذره حتي و
*** 

 .راستش پاي رو انداخت رو چپش پاي مهرداد
 بذارم؟ قرار کي -

 :داد جواب و جلوتر کشيد رو خودش مضطرب روشا من از قبل
 برگشته؟ شرکت صاحب دونهمي -

 .کرد نگاهم منتظر و داد تکون سر اطمينان با سينا
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 سبيل و ريش و موها و روشن ايقهوه هايچشم. بود نکرده چنداني تغيير بود، پيش سال سه ديدمش که بار آخرين
 تو که بازوهاش مخصوصاً فرم، رو اندامش و بود قدبلند و چهارشونه. اومدمي سفيدش پوست به که رنگ همون به

 .اومد مي چشم به عجيب سفيد مردونه پيراهن
 يه کنم؛ شروع رو بازي اين تونستمنمي شايد شدنمي انجام اگر بدم، انجامش خواستممي که کاري فکر تو رفتم

 .بود کار اين انجام به بسته قضيه اين شروع واسه من انرژي جورايي
 .کنم کار چي بايد بودم مطمئن ديگه کشيدم، عميقي نفس

 .بهتر زودتر هرچي بعدش خوام،مي وقت روز دو -
 نگاهم طوسيش ريزبين هايچشم با ديدم که سمتش چرخوندم رو سرم. کردممي حس رو الين نگاه سنگيني

 نگاهش تو. اومدمي سفيدش پوست و بود کرده طوسيشون تازگي به که موهاش به هاش،چشم رنگ چقدر. کنهمي
 .کنم کار چي خواممي دونستمي انگار که بود شکي نوع يه

*** 
 بردن از کشيدم آهي. علي عمو خونه بود، جااين امروز. شدم پنهان روپياده تو درخت، پشت و شدم پياده ماشين از

 به بود ميخ نگاهم. کردممي حساب خونمهم و هافاميل جزو رو نديدم سال هشت که هاييآدم هم هنوز اسم، اين
 و من هميشه که ايخونه. نشدم خاطرهپر يخونه اين نزديک ساله هشت آورد،مي يادم که ايخونه رنگ مشکي در

 مي بازي بوديمش زده صورتي و سبز رنگ هم کمک با که فلزيش تاب رو پردرختش، حياط تو ستاره و پاشا و نيما
 .پيچيدمي گوشم تو پاشا با گاهمبي و گاه دعواهاي و هاخنده صداي هم هنوز. کرديم
 با. بود روشا. آوردم بيرونش مانتوم جيب از و گرفتم کوتاهي فاصله درخت از. کرد پاره رو افکارم گوشيم زنگ صداي

 .باشم خودم مال ساعت يک ذاشتننمي دادم، جواب اخم
 .روشا دارم کار -

 :شنيدم رو خونسردش صداي کنم قطع کهاين از قبل
 .ندارم گيري وقت چندان کار -

 .شد مي قراربي بيشتر هرلحظه قلبم و بود خونه در به هنوز نگاهم کردم، فوت رو نفسم
 :داد ادامه ديد که رو سکوتم

 .بيرون ميريم داريم اِلين و من -
 بود؟ چيزها اين وقت دار و گير اين وسط چرخوندم، کاسه تو رو هامچشم کالفه

 خب؟ -
 :گوشم تو پيچيد آرومش صداي
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 برات؟ بگيرم نداري الزم چيزي تو -
 .چشم شد هيکلم تموم شد باز که خونه در

 :اومد حرف به ديد که رو سکوتم
 هستي؟ الو شانلي؟ -

 .خونه در به بشه جمع تمرکزم تمام تا دادم رو جوابش سريع حواسبي
 .باشيد همديگه مواظب خوام،نمي چيزي نه -

 کردم دقت و کردم ريز رو هامچشم بيرون، اومد مرد يه. در به زدم زل و کردم قطع بده جوابي بتونه کهاين از قبل
 از بيش هيکلش و قد اما نبود؛ معلوم خوب فاصله اين از هاشچشم گندمي، پوست و ايهقهو موهاي. شچهره به

 تغيير چقدر. بود پاشا مطمئناً شد، زده ذهنم تو ايجرقه که گوشش پشت کشيد رو دستش. بود باباجون شبيه حد
 سرتاپاش به. روشروبه به زد زل و داده تکيه ديوار به در کنار. داشت رو قديميش هايعادت هنوز اما بود؛ کرده
 همون سالگيشه، هجده واسه يادمه ازش که تصويري آخرين. بود شده آقا چقدر بود؛ شده بزرگ چقدر کردم، نگاه

 برق رشته که دادمي پز هامهموني تو هاشسال و سن هم به کلي و بود شده قبول دانشگاه تازه که وقتي
 .شدمي مونهمه خنده باعث و شده قبول الکترونيک

 کشيدن نفس لحظه يک براي فقط برگشت که همين. بيرون اومد در از ديگه مرد يک که بود پاشا رو هنوز نگاهم
 دست يک موهاش بود، من دنياي مرد اين. کردممي حس رو زانوهام لرزش درخت، تنه به زدم چنگ. رفت يادم

 بغض. بودم عاشقش که هاييچشم همون هاش،چشم و نداره رو قبلي رشيدي قدش کردم حس و بود خاکستري
 که ايمشکي پورشه سمت رفتن. نداشت پيش سال هشت از کمي دست حالم و کردممي حس گلوم تو رو بزرگي
 با بابا که ديدممي. بشن خم کمر تا شدن محبور کوتاه شاسي ماشين تو بشينن کهاين براي و بود پارک در جلوي

 بعد و فرمون پشت نشست باخنده هم پاشا. بود ماشين از شکايت احتماال که گفت پاشا به رو چيزهايي يه ناراضايتي
 آروم نداشتم روشون کنترلي هيچ که پايي و دست لرزش با و کشيدم عميقي نفس. شدن خارج ديدم از ثانيه چند از
 هشت اما بود؛ مشخص خفگيم دليل و شدممي خفه داشتم دادم، تکيه صندلي پشتي به رو سرم. نشستم ماشين تو

 اما ام؛قوي من کردنمي فکر همه. شده پيداش يهو کجا از دونستمنمي و بود نداده دست بهم خفگي اين بود سال
 و بشه حلقه بدنم دور هاشدست ديگه بار يه فقط خواست مي دلم خواست، مي رو آغوشش دلم بابا ديدن با. نبودم
 که ايخوشبختي واسه شده تنگ دلم چقدر و بودم دور ازشون چقدر بود افتاده يادم تازه. دارم پدر هم من بياره يادم
 .بود زياد زيادي، انگار و داشتيم هم کنار

 .خونه سمت افتادم راه و کردم روشن رو ماشين گلوم، به کشيدم رو دستم
 .هستن منتظرمون ها؟ستاره پيش بريم جونم بابا -»
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 .کرد ـل*بغـ رو ساله ده ارشين خنده با بابا
 .بره در خستگيش بده رو بابا ـوس*بـ اول اما خوشگلم؛ بريم بابا، پرنسس -

 .شد بلند نيما اعتراض صداي که کردم وسش*بـ محکم و گردنش دور انداختم رو هامدست
 .کن لوس رو دخترت کمتر بابا -

 :گفت نيما جواب در و افتاد راه حياط سمت به کشيد، موهام به دستي بابا
 .بياد بار لوس بايد دختر -

 به رو قشنگي حس خنکيشون که هاچمن رو کشيديم دراز هم کنار. رفتيم حياط به و زد من به چشمکي هم بعد
 به رو لبخند و کنه نگاهم لبخند با بابا بود شده باعث دادمي تکون رو موهام که ماليمي نسيم. کرد القا جفتمون

 .داشتم نگه ستاره يه رو و کردم بلند رو دستم. کنه هديه هم من هايلب
 .منه مال ستاره اين بابا -

 .کرد بودم کرده اشاره بهش که ايستاره و من به نگاهي باخنده بابا
 .کني انتخاب رو کوچيک هايستاره بايد کوچولويي تو -

 .بود گرفته لجم کردم، اخم
 کدومه؟ شما ستاره اصال دارم، دوست رو اين من نه -

 :داد جواب بهم خيره و سمتم برداشت خيز بابا
 .بابا عزيزدل تويي من ستاره -
 عالم تو حتي بودم، بابام عاشق من. بود شده پخش باغ کل تو هامونخنده صداي دادنم، قلقلک به کرد شروع و

 «.بچگي
. شدم رد متري سانتي چند فاصله با کنارش از و روپيچوندم فرمون اومد،مي روروبه از که ماشيني بوق صداي با

 .صورتم به کشيدم دستي و ـل*بغـ زدم سريع
 حالم. سراغشون نرفتم ساله هشت که خاطراتي انداخت؛مي خاطراتم ياد رو من که شهري بودم، متنفر شهر اين از

 بين از بودم کشيده رو نقشه اين خاطرش به که حالي و حس تمام بودم، داده دست از رو توانم تمام و بود داغون
 لحظه هر. خواستمي رو پدرم خونه تو کردن بچگي دلم خواست،مي رو پدرم دلم که بود يادم اين فقط. بود رفته

 آورده يادم بابا ديدن. دادنمي رو پايانبي دلتنگي اين يادآوري استپ فرمان ذهنم و شدمي ترسنگين گلوم تو بغض
 .ندارم رو دوري اين تحمل ديگه و بودم دور ازش عمر يک اندازه به من بود

*** 
 :شدنمي ساکت هم ثانيه يه و زدمي قدم حرص با سينا
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 نه انگار کوبيدم ديوار و در به رو خودم. نيستن مستقيم صراطي هيچ به دوتا اين ها؟... چي ببينتشون يکي اگه -
 .رفتن و گرفتن رو راهشون انگار،
 .بودن درآورده رو لجش بدجوري وروجک دوتا بود، گرفته مخنده

 .کرد نگاهم اخم با
 رو تو حرف اونا حاال. خودت لنگه شدن کردن زندگي تو با قدراين دوتا اين کني؟مي نگاهم جوري اين چرا چيه؟ -

 .بياري سرمون قراره باليي چه نيست معلوم و نيست الحمدهلل که دانينه فقط تو حريف اما ميدن؛ گوش
 روزها اين که بود دانين داشت تأثير من رو حرفش که کسي تنها گفت،مي راست. شکمم تو کردم جمع رو پاهام
 از دوري بود سخت چقدر که آخ و بياد پيشم تونستنمي فعال و داشتم نياز کنارم در وجودش به هميشه از بيشتر

 و شده کسيتبي تلخ هايلحظه تمام همدم که آدمي از دوري و موندي حسرتشون تو سال هشت که ايخانواده
 .بذاري قدم انتقام خطر پر راه تو تنهايي بايد حاال
 .کردم شروع وقته خيلي رو بازي اين من نبود فکرها اين وقت ديگه. شدم خارج فکر از و کشيدم عميقي نفس

 .نيفتاده اتفاقي باش، آروم يکم سينا -
 حد از هاشچشم و دادمي فشار هم رو حرص از رو هاشلب. شدمي منفجر داشت کمرش، به زد رو هاشدست

 .بود شده گشادتر معمول
 اصال ميگم هرچي بچه دختر دوتا و بنشونم کرسي به رو حرفم تونمنمي سن سالسي با نيفتاده؟ اتفاقي -

 بشه؟ چي بايد ديگه شنون،نمي
 .کنه کنترل رو دختر دوتا نتونسته بود برخورده بهش هابچه مثل. بود نشسته لبم رو محوي لبخند

 .نخور حرص قدراين بينتشون،نمي کسي هست خودشون به حواسشون روشا و الين سينا، بسه لطفا -
 به نگاهي و من به نگاهي. بخوره رو حرفش شد باعث و داخل اومد در از مهرداد که بگه چيزي کرد باز رو دهنش

 .نشست لبش رو محوي لبخند آخر در و کرد سينا
 پسر؟ خبرته چه -

 با رو سالمش جواب پيشم، نشست مهرداد. کرد کج آشپزخونه سمت به رو راهش و رفت ايغره چشم بهش سينا
 .زد چشمکي بشاش صورت با و کنارم گذاشت رو سوئيچي. دادم سر
 .جنابعالي ماشين سوئيچ هم اين بفرما -

 .گوشم پشت انداختم رو موهام
 کجان؟ دخترها -

 .کشيد راحتي نفس و مبل پشتي به داد تکيه
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 .امنه هم برشون و دور خريد، رفتن -
 :شد بلند سرم باال از سينا زدهحيرت صداي

 بود؟ وصل ردياب بهشون االن تا يعني -
 .کرد نگاهش خنده با مهرداد

 ...خانوم اين کردي فکر. روشنه اِلين گوشي اسپيجي من، عزيز -
 :داد ادامه و کرد اشاره من به
 بگيريم؟ قرار دانيار افراد ديد تو ذارهمي و ميده تله به دم زودي همين به -

 فنجون تا سه. آشپزخونه سمت افتادم راه نبينن رو لبخندم کهاين واسه و گرفت مخنده. لبو مثل بود شده سينا
 رو مهرداد و من شدهدگرگون قيافه با هنوز سينا. عسلي رو گذاشتم بردم و داخلشون ريختم قهوه ميز، رو گذاشتم

 االمکانحتي کردممي سعي و بودم گرفته رو مخنده جلوي سختي به من و خنديدمي ريز ريز مهرداد. کردمي نگاه
 االن تا کهاين حرص از سينا نزدن سکته واسه تضميني وقتاون و آسمون به بره مقهقهه تا نيفته بهش نگاهم

 .نداشتم کرده ولز و جلز خودبي
 اِلين و روشا که بود سکوت تو خونه هنوز کردم، شمزهمزه آروم آروم و اپن به دادم تکيه برداشتم، قهوه فنجون يه
 تعريف همديگه واسه رو چي داشتن دقيقا دونمنمي. نموند سالن سکوت از چيزي و شدن وارد صدا و سر با

 .فهميد چيزي نشه که بود شده هاشونحرف قاطي هاشونخنده صداي قدراين کردن،مي
 :اومد حرف به الين. شد تموم هاشونخنده و شدن مهرداد و سينا متوجه رسيدن که سالن وسط به
 کجاست؟ شانلي -

 .کردم ريزي اخم. سمتم چرخيد زمانهم الين و روشا سر که کرد اشاره روشروبه به خنده با مهرداد
 گذاشتين؟ سرتون روي رو خونه خبرتونه چه -

 .بره بين از اخمم شد باعث که نشوند لپم روي ايـوسـه*بـ و اومد سمتم به روشا
 اما کرد؛مي مشورت باهام کارهاش انجام تو و نباشم دلخور ازش شدمي باعث رفتارش و کارها با هميشه روشا
 هنوز و بود نشده کمرنگ وقتهيچ مونـطه رابـ اما داشتيم؛ نظر اختالف هاوقت خيلي کهاين با الين و من... الين
 .داشت ادامه دوستيمون سال، همه اين بعد

 انداختم، صورتش کل به نگاهي. کرد نگاهم مشکيش درشت هايچشم با و کرد حلقه گردنم دور رو هاشدست
 عضو تنها معمولي؛ هايلب و کوچيک دماغ سبزه پوست و گرد صورت مشکي، دخترونه ابروهاي و مشکي موهاي

 .بود ايشتيله مشکي هايچشم شدمي جذابيتش باعث که صورتش
 .شه جدا ازش نگاهم شد باعث شزمزمه که بودم صورتش کنکاش مشغول هنوز
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 راهه؟روبه چي همه -
 و چرخيد کردمي نگاهشون لبخند با که مهرداد سمت به هم الين. چرخيدم بقيه سمت به و دادم تکون رو سرم

 .شد مهرداد هايچشم شدن گرد باعث که زد پاش به ايضربه
 .کردي روشن رو گوشيم اسپيجي بود حواسم -

 :گفت و کرد اشاره من به بود گرفته دستش يه با رو پاش که درحالي خنده با مهرداد
 .مهيچکاره من بود، باال از دستور -

 .بود گرنظاره فقط حرفبي و ساکت که سينا کنار نشست الين
 !شدي؟ خشک سينا؟ چته -

 .الين کنار ايستاد رفت و شد دور من از خنديد، روشا نکرديم دريافت سينا از جوابي وقتي
 .ما با قهره ايشون! اوه -

 .داد ادامه سکوتش به و رفت بهش ايغره چشم سينا
 .شد العملشعکس منتظر و پاش رو گذاشت رو بادمجوني تيشرت يه کرد، باز رو خريد هاينايلون از يکي اِلين

 .شد شروع خرابکاريشون کردن جوروجمع مراحل نشست، لبم رو لبخندي
 .کشيه منت اسمش -

 اخم همون با تعجب کمال در اما بودم؛ الين حرف و تيشرت زدن پس منتظر من و کرد تيشرت به نگاه يه سينا
 :گفت و الين سمت چرخيد

 نداشت؟ ايديگه رنگ -
 .کردم نگاهشون محوي لبخند با هم من رفت، هوا به هابچه خنده شليک حرفش اين با

 درگير من مثل زندگيشون هم باز اما کرد؛ خواهند و کردن کمک دانين و من به نقشه اين تو خيلي مهرداد و سينا
 و شرکت ساختمون تو شدمي خالصه کارهاشون تمام و بودن شرکت يک استخدام که انگار. بود نشده بازي اين

 .نبود بود، خالف بيشترش که کارهايي از خبري شدنمي خارج ازش وقتي
*** 

 آخر لحظه که برم حياط به خواستممي اومد،نمي خوابم کردم، همراهي در جلوي تا رو مهرداد و سينا شام از بعد
 .کرد نگاهم زد،مي موج هاشچشم تو که اينگراني با و سمتم برگشت سينا

 .بدي انجام بايد رو حرکت اولين فردا مطمئني؟ کارت از... اَرشي -
 شد،مي رد موهامون اليالبه خنکي نسيم. بود دلنشين بدجوري پاييز خنک هواي کردم، ـل*بغـ رو هامدست

 .بود شده بلندتر معمول حد از يکم که سينا موهاي مخصوصاً
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 .اَرشين نه...شانلي -
 .عقب بردشون و موهاش الي کشيد دست. بود کالفه کرد، فوت رو نفسش

 .نميدم سوتي من نترس، -
 روش يکم بشه فرصت کاش بود، بيد درخت زير سفيد دونفره تاب اون و باغ دور تا دور به نگاهم. انداختم باال شونه

 .بشينم
 .بشه دردسر ممکنه اسم اين تکرار زنن،مي صدا شانلي رو من همه ساله هشت حال هر به -

 در پشيموني اگر که کنه پشيمونم بدم انجامش خواممي که کاري انجام از تونهنمي بود مطمئن. داد تکون رو سرش
 .زدمي جا نفر اولين دانين بود کار
 .ميگم بهت رو قرار ساعت -

 مخونه حياط از بوق تک يک با و شد مهرداد ماشين سوار و رفت کرد، خداحافظي. نگفتم چيزي و دادم تکون سري
 سالن تو الين و روشا. سالن تو رفتم بشه خاطراتم درگير ذهنم کهاين از قبل و کردم آسمون به نگاهي. شدن خارج

 کشيده ـوش*آغـ در رو خواب خستگي از شب يازده ساعت که بودن رفته پاساژ اون و پاساژ اين قدراين نبودن،
 .بودن
 نشوريد، اين با رو هاظرف گفتم بار هزار کشيدم، موهام به دستي. بود روشن ظرفشويي ماشين آشپزخونه، تو رفتم

 ماشين کار من، برخالف و نداشت رو ظروف و ظرف شستن اعصاب معموال بود، الين کار مطمئناً شنوا؟ گوش کو
 .نيفته زحمت تو خودش تا داشت قبول کامالً رو شوييظرف
 ديواري کاغذ با پايين سالن ديوار مثل هم راهرو ديوار باال، رفتم پله از. شدم خارج آشپزخونه از و ريختم ايقهوه
 اتاق سالن، ته اتاق سمت رفتم. داشت روش هم سفيد هايگل طرح که تفاوت اين با بود، شده پوشيده ياسي

 جاساز ديوار تو که دستگاهي درآوردم، رو برق پريز آزادم دست با. کردم جاجابه دستم تو رو قهوه. بود جااين کارمون
 رو چراغ کهاين بدون. داخل رفتم و کشيدم عميقي نفس. شد باز در شناسايي از بعد و انداخت صورتم رو نوري بود

 داخل به رنگ فسفري نازک هايپرده خاطر به مهتاب نور. پنجره کنار بزرگ ميز سمت افتادم راه کنم روشن
 داشت قرار چرم ايقهوه ستنيم ورودي در رويروبه. نداشتيم تخت اتاق اين تو. بود روشن حدي تا فضا و تابيدمي

 .ترروشن در کنار ديواري کمد رنگ از بود؛ رنگ کرم ديوارها رنگ کامپيوتر، ميز روشروبه و
 ستون رو هامدست و شدم خم. بود کاميپوتر روي که عکسي تا سه سمت رفت نگاهم و ميز لبِ گذاشتم رو قهوه
 چشمم جلوي بودن ريخته بهم رو زندگيم که نفر سه منفور چهره. گذاشتم ميز روي رو هاعکس ميز، روي کردم

. بود شده ترجذاب و ترجاافتاده پيش سال هشت از هاشونچهره و بود ساخته بهشون مردم زندگي کردن خراب. بود
 .کردنمي پارو پول ميليارد ميليارد و داشتن بهتري زندگي تازه هيچ، بودن نداده پس تاوان
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 گردنش کنم تالش بايد و کنممي مالقات رو بازي اين از مهره يه فردا باشم مسلط خودم به بايد بستم، رو هامچشم
 وانمود و زده رو بدبختيت استارت اولين شايد که کسي با مالقات بود؛ دنيا کار ترينسخت کار اين که نشکنم رو

 . نداره وجود انتقامي و تنفر حس هيچ و خوشحالي ديدنش از کهاين به کردن
 انبار وگرنه بود کمد شبيه فقط شکلش. کردم بازش کمد، سمت رفتم و شدم دور ميز از برداشتم، رو هاعکس
 که بماند و بود شده چيده داخلش داشتيم نياز که هايياسلحه و چاقو اقسام و انواع. اومدمي بهش بيشتر مهمات
 رو هاکلت از يکي و کشيدم هااسلحه سفت و سخت بدنه روي دستي. بود اتاقم تو خودم هايچاقو و اصلي اسلحه
 گوش بازي و ساده بچه دختر همون ديگه من آورد يادم و انداخت اندامم به لرزي سرد فلز سردي دستم، تو گرفتم
 بايد زندگيم نجات واسه نبود، من انتخاب اين. گرفتممي هامدست تو اسلحه عروسک جاي به ديگه حاال نيستم؛
 .شدممي سنگ بايد شدم،مي عوض
 به رو و حياط تو رفتم. بيرون زدم اتاق از و بستم رو کمد در سرجاش، گذاشتم رو اسلحه و کشيدم عميقي نفس

 چند از بعد وقتي بياره، صندلي تا سه دادم دستور ممکن حالت ترينخشک با بود ايستاده ديوار کنار که نگهباني
 جايي و باغ سمت افتادم راه. بياد دنبالم و کنه روشن رو باغ هايچراغ کردم اشاره بهش برگشت هاصندلي با دقيقه

 بذاره هم کنار رو هاصندلي کردم اشاره و شدم متوقف بود درخت از خالي بزرگ دايره يک اندازه به که هادرخت بين
 محافظ مشت يه هرگز نبود، هابچه جون حفظ خاطربه اگه. شد دور چشمم جلو از اطاعت از بعد زمين، روي

 .ذاشتمنمي مخونه دورتادور
 تا بکشم بايد زيادي انتظار. چسبوندم رو هاعکس از يکي صندلي هر به و برداشتم لباسم پشتي جيب از رو هاعکس

 .بود صبور بايد بشينن، جااين بيان خودشون
 بازي اين نبودم مجبور و بودن جااين االن بود آرزوم. بستم رو هامچشم و هاصندلي چوبي پشتي به کشيدم دستي
 تو خار مخانواده و من خوشبختي اگه ريختن،نمي همبه رو زندگيم اگه کردن، مجبورم هااون. بدم ادامه رو کثيف

 چيز هيچ و بودم پزشکي رشته دانشجوي االن شايد کنيم، زندگي آروم هم کنار ذاشتنمي اگه بود؛ نشده چشمشون
 بايد شايدم پاکشونه؟ وجود از بردن ـذت*لـ و عزيزهات کنار بودن زندگي کهاين نه مگر. نداشتم کم زندگي اين تو
 «!نرسيدن تکرار جز نبود چيزي زندگي و» که آوردم مي ايمان جمله اين به

*** 
 اساماس يه. بيرون کشيدم گوشم از رو هدفونم نفسنفس با و پريدم پايين تردميل رو از گوشي ويبره حس با

. داشتم وقت ساعت يک و بود نُه کردم، نگاه ساعت به. «منتظرتم ده ساعت»: بود نوشته که سينا طرف از داشتم،
 بيام دارم وقت کي ديگه نبود معلوم. بود برانگيز وسوسه بدجوري تميزش آب. شد خيره استخر به بارم حسرت نگاه

 تمام ساعت يه و کردممي تنم مايو االن بود من به اگه. شدنمي ديگه که هم االن بکنم حسابي و درست شناي يه
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 بودن، شده جدا هم از پالستيکي هايپرده با که سالن کنار هايدوش همين از يکي زير بعدشم کردممي شنا آب تو
 .شدنمي که حيف اما کارهام؛ سراغ رفتممي سرحال و گرفتممي دوش

 بدن به خنک باد شدم که پشتي حياط وارد. باال رفتم هاپله از و بيرون زدم سالن از سريع کردم، خاموش رو تردميل
 همه داشتم عجله که حاال بگيره، رو وجودم کل شيريني احساس لحظه چند براي شد باعث و خورد مکرده عرق
 سريع. شدم اتاقم وارد بالکن در از و رفتم باال ساختمون پشت هايپله از. رسيدمي نظر به بخشـذت*لـ و زيبا چيز

 رنگ به. بيفتم مغز با بود نزديک و کرد گير اتاق کف گرد يقاليچه به پام راه وسط که رفتم اتاقم گوشه کمد سمت
. کردمي تزريق بهم رو آرامش شتيره رنگ که کمد سمت چرخيدم و کردم نگاه چپ چپ قالچه سفيد و طاليي

 پنجره کنار. طاليي و مشکي اتاق گوشه توالت ميز مشکي در کنار کمد. بود طاليي و مشکي اتاق هايوسيله تمام
 و مشکي پرده با که بالکن به منتهي بزرگ پنجره و بود شده پوشيده طاليي روتختي با که مشکي دونفره تخت

 اتاق اجزاي از نگاه. بود پوشونده رو ديوارها طاليي هايگل با مشکي ديواري کاغذ. بود شده داده زينت طاليي
 گرفتم رو محوله. تختم روي انداختم رو تيشرت و برداشتم ايسرمه تيشرت يه و حوله کردم، باز رو کمد در. گرفتم

 .حمام داخل رفتم و دستم تو
 و برداشتم ميز رو از رو موهام کش. توالت ميز جلوي رفتم و کردم خشک رو موهام حسابي دوش يک گرفتن از بعد

 رو طاليي کمربند. پوشيدم مشکي شال و مشکي مانتو و مشکي تفنگي لوله شلوار بستم، سرم باال محکم رو موهام
 مشکي لنز و دادم انجام صورتم رو گريمي. کردم نگاه صورتم به. شد تنم فيت مانتو که بستم کمرم به محکم هم
 ابروهاي و مشکي موهاي. بود شده خالص لنز اين تيره رنگ از هامچشم ساعت چند فقط. گذاشتم هامچشم تو رو

 آينه تو از پوزخندي. نداشت ارشين به شباهتي هيچ بود، معمول حد از تربزرگ فلفلي رژ خاطربه که هاملب و مشکي
 !اسميت شانلي شانليه، ايستاده آينه جلوي که آدمي اين االن زدم، صورتم به

 اتاق از و برداشتم رو گوشيم و کيف تلخم و خنک عطر زدن از بعد و پوشيدم رو سانتم ده پاشنه مشکي هايکفش
 چيزيم شکر رو خدا که بخورم زمين هاکفش اون با بودم منتظر لحظه هر دوييدم، پايين تندتند هاپله از. بيرون زدم
 .نشد
 هميشه مثل روشا چهره و کردمي نگاهم پراضطراب الين و بودن ايستاده هم کنار روشا و اِلين. آشپزخونه تو رفتم
 .پريد باال راستم ابروي انداختم، بهشون نگاه يه. خوردمي چشم به نگاهش ته نگراني نوعي اما بود؛ آروم

 چتونه؟ -
 :داد جواب استرس با و هم تو پيچيد رو هاشدست روشا

 دوني؟نمي خودت -
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 هاينگراني هم باز افتهنمي برام اتفاقي که کردممي حجت اتمام باهاشون هم بار هزار اگر. کردم فوت رو نفسم
 .داشتن رو خودشون

 تکيه که طورهمون و برداشتم و بود کرده درست الين قطعاً که پنکيکي يخچال تو از و ميز رو گذاشتم رو کيفم
 .کنم راحت رو خيالشون کردم سعي بخشيآرامش لحن با. خوردنش به کردم شروع کابينت به دادممي
 .کنمنمي پيدا اضطراب اين واسه دليلي -

 .گوشش پشت زدم رو موهاش کردم، بلند رو سرم. بهم زد زل طوسيش هايچشم با و کنارم اومد اِلين
 داريد؟ اعتماد من به شما -

 :کردمي صحبت تسلط با و آروم هميشه مثل اما داشت؛ رو نگراني اون هاشچشم هنوز ايستاد، راستم سمت روشا
 پرسي؟مي سواليه چه اين -

 معمول طبق اِلين گرفتم، رو هاشوندست. بخورم صبحانه روز يک نيومده من به ميز، رو گذاشتم رو پنکيک ظرف
 بهم ذهنم وگرنه شدنمي آروم بايد هاشون،چشم تو شدم خيره اطمينان با. زدنمي حرف خيلي داشت استرس وقتي

 .رفتمي ازدست تمرکزم و ريختمي
 .دممي قول بهتون افته،نمي اتفاقي -
 خيالم تا بود کافي من واسه هم همون که شد کم اضطرابش حدودي تا الين و نشست محوي لبخند روشا لب رو

 .بشه راحت
 .زدم محوي لبخند

 .دنبالتون ميام باشيد آماده ناهار واسه -
 جا مشکيم فراري صندلي رو. بيرون زدم خونه از و برداشتم رو کيفم سريع قرارم يادآوري با که دادن تکون سر

 از جدا. داشت رنگ قرمز کاور که کشيدم فرمونش به دستي. بود انگيزدل بدجوري رنگش قرمز نرم صندلي گرفتم،
 .کردم روشن رو ماشين و کردم مرور ذهنم تو رو آدرس دور يک. بود وصل جونم به ماشين اين چيز، همه

*** 
 ايشيشه برج بلندي به نگاهي کهاين بدون و برداشتم رو دوديم عينک. شدم پياده الماس برج رويروبه بعد ربع يه

 و برج اين جزئيات همه از و داشتم نظر زير رو چيز همه مدت اين تمام من البته. ورودي در سمت افتادم راه کنم
 .برج يه شمايل و شکل به برسه چه بودم باخبر خودم شرکت الخصوصعلي
 قرمز راحتي مبل دست دو سالن وسط. داشت قرار فاصله با در، رويروبه نگهبان ميز. شدم شکل ايدايره البي وارد

 تو رفتم و کردم کج رو راهم سالن راست سمت به. اومدمي ديوارها سرخابي رنگ به که بود شده چيده رنگ
 درونم حال اما بود؛ هميشه مثل مچهره. کردم آينه تو خودم به نگاهي و دادم فشار رو دوازده دکمه. آسانسور
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 نفس چند. بستم رو هامچشم و سپردم گوش شدمي پخش آسانسور از که پيانويي به. ايلحظه هر از تردگرگون
 .بيفته اتفاقي چه نبود معلوم نبودم مسلط خودم به اگر کشيدم، عميق
 دوتا بيرون، رفتم ايستاد که آسانسور. «رسيدم»: دادم اساماس سينا به و درآوردم رو گوشيم کردم، باز رو هامچشم

. «اسميت شانلي خانوم مديريت به الکترونيک شاين شرکت» بود زده تابلو يکيش رو که بود، هم کنار ايقهوه در
 سالن پرتمرکز و آروم فضاي. شدم مربعي سالن وارد شد باز که در و فشردم رو در کنار زنگ و باال آوردم رو دستم

 سالن دورتادور در تا پنج چرخوندم، چشم. بشه برابر چند تمرکزم شد باعث بود رنگش طوسي ديوارهاي خاطر به که
 هايمبل بين از. بود آشپزخونه در سالن راستِ سمت و شدمي باز کارکنان از يکي اتاق به کدوم هر که داشت قرار
 تجزيه رو شچهره. داشت قرار در دوتا وسط گالسشفايبر چوبي ميز که منشي سمت افتادم راه رنگ مشکي چرم

 کارکنان انتخاب تو مهرداد که بود خوب. بود اداري تيپش گفت شدمي و نداشت چنداني آرايش. کردم تحليل
 .بود داده انجام رو دقت نهايت شرکت

 .کرد نگاهم کنجکاو آرومش چهرهبا و شد بلند جاش از
 اسميت؟ خانوم -

 شچهره اما رسيد؛مي شايد سي به سنش. سمتم کرد دراز هول با رو دستش دادم تکون تأييد براي که رو سرم
 از يکمش که طالييش موهاي. اومدمي شچهره به زيادي و بود لبش رو که لبخندي مخصوصاً بود، ترجوون خيلي

 صورتش به معمولي هايلب و ايقهوه هايچشم و نازک ابروهاي و بود مشخص رنگش ايسرمه روسري زير
 .بود داده کودکانه جالي

 .ببينمتون بودم مشتاق رئيس، خانوم خوشحالم ديدنتون از خيلي -
 :گفتم کردم، نگاهش سرد بدم دست باهاش کهاين بدون

 برم؟ بايد کجا -
 اشاره بود چپش سمت که دري به لبخند همون با بشه ايجاد شچهره تو تغييري کهاين بدون و انداخت رو دستش

 .کرد
 .هستن منتظرتون جا اين آقايون -

 نگاهم کنم نگاه اتاق جزئيات به کهاين بدون. شدم وارد زدم ضدسرقت چوبي در به که ايتقه با و دادم تکون سري
 ديوارهاي باال، کشيدم رو نگاهم آروم و بستم رو در کشيدم، عميقي نفس. کردم رنگ سفيد هايسراميک ميخ رو

 ستنيم جلوش که مديريت بزرگ ميز روشروبه و شيشه تماماً ورودي در رويروبه ديوار و بود رنگ سفيد اتاق
. کردمي نگاهم آروم و بود ايستاده مرد يه کنار سينا. کردم جدا اتاق وسايل از رو نگاهم. بود شده چيده مشکي
 به زيادي ديد بود شده باعث تابيدمي داخل به پنجره از که نوري! سابق از ترکثيف بود، شده عوض شچهره
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 رفتم محکم و آروم هايقدم با. شده عوض چقدر بود معلوم هم فاصله همين از اما باشم؛ نداشته هاشونچهره
 خواستمي دلم. نشوند لبش رو لبخندي و کرد آناليز رو اندامم پايين تا باال از پرتحسينش نگاه که ديدم و سمتشون

 بود؛ مساله چند زخم از ناشي که دروني حس اين و خودم کردن کنترل واقعا من، واسه نزنه لبخند تا دهنش تو بزنم
 .بود سخت

 .کرد دراز رو دستش و شد قدمپيش خودش ايستادم که روشروبه
 .ديدار مشتاق اسميت، خانوم سالم -

 آرزومه االن دونستمي هم خودش و بود ترسخت مرگم از برام. بدم دست باهاش کردمي التماسم نگاهش با سينا
 .اجبار و بود اجبار چيز همه کرد، شدمي چه اما بجوم؛ هامدندون با رو شخرخره

 .نمونه شکي جاي تا بدم لهجه صدام به کردم سعي
 .احتشام آقاي سالم -
 انکار ديدممي هاشچشم تو که برقي. هاموندست تماس اين از کردممي تهوع احساس. دادم دست باهاش و

 .بود نشدني
 .زد لبخند

 .دونيدمي که خودتون دانياره، من اسم. مادمازل آشناييتون از وقتمخوش -
 !گفتمي چي داشتم، هم رو توالتش از خروج و عبور آمار من. نشن کج پوزخند به تا گرفتم زور به رو هاملب جلوي
 :گفت که دادم تکون رو سرم

 .کنيد صدا دانيار رو من تونيدمي -
 .نشه حالشبهخوش زيادي تا پرش تو زدممي بايد شد،مي پررو زيادي داشت ديگه

 :دادم رو جوابش محکمي لحن با
 .راحتم احتشام آقاي با من اما -

 بهم رو خوشايندي احساس نرميش که نشستم رنگ مشگي هايمبل يکي رو و بيرون کشيدم دستش از رو دستم
 بود رفته يادم لعنتي. رفت بهم ايغره چشم دستپاچه سينا بود، فکر تو. بود کرده غافلگيرش صريحم جواب. کرد القا
 اولين شکستن،مي سرودست شواسه دانيار دور دخترهاي معموال! کنه؟ شک بهم نکنه بگيرم، فاصله خودم از بايد

 ...حاال و بود ارشين بود زده پسش که دختري
 :گفت و جلوتر اومد گرفت، ميز از رو شتکيه و خنديد سينا کردم، ايسرفه تک

 کردي؟ باز رو شوخي سر نرسيده! جان شانلي -
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 اومده پيش سال هشت هايصحنه تمام ديدنش با و خوردمي بهم ازش داشت واقعا حالم بزنم، لبخند کردم سعي
 .چشمم جلوي بود

 .بود زوم فکرش در غرق چهره رو نگاهم
 .سينا شناسيمي رو من که تو -

 .کرد نگاهش گيج و اومد خودش به که کشيد دانيار کمر به دستي
 .هست هم ترصميمي رو همديگه کنيم صدا اسم به کنه،مي شوخي شانلي -
 .صميميت سرش تو بخوره. زدم کجي لبخند که زد بهم چشمکي و

 و ريشته مثل دقيقاً بود، بور کوتاهش تقريباً موهاي. شدم دقيق شچهره به. نشست رومروبه و زد لبخندي دانيار
 شتيره سبز هايچشم با داشت حاال و برسه نظر به محکم شقيافه بود شده باعث مستطيليش چونه. ابروهاش

 .کردمي نگاهم خيره خيره
 .گرفتم چشم ازش و اومدم خودم به صداش با
 ديگه کردن،مي تعريف ازتون خيلي سينا و مايک. ببينمتون خواستمي دلم خيلي نياورديد؟ تشريف زودتر چرا -

 .لندن بيام خودم خواستممي
 با بايد نداشتم، رو سينا عصبانيت به کردن فکر وقت. شد مشت سينا هايدست که زد چشمکي حرفش اتمام از بعد

 .نشه زده بعدي گند تا دادممي رو جوابش آرامشش
 .ايران بيام نداشتم دليلي دستش، کارخونه کارهاي و بود مايک که وقتي تا. نداشتم جااين کاري -

 :گفت و داد تکون متأثر رو سرش
 .متأسفم برادرت بابت -

 رو سرم. خوردمي تأسف داشت االن بودنش، کشته خودشون خيال به خودشون. دادم فشار هم روي رو هامدندون
 بيشترين کردن سکوت فعالً نه، يا ذارهمي شزنده بعديم حرکت نبود معلوم زدممي اگر که نزدم حرفي و دادم تکون
 نشون رو چيزي شچهره اما بود؛ کالفه کشيد، موهاش الي دستي سينا. کردمي فکريم آرامش به رو کمک
 .دادنمي

 بريم؟ اصليمون کار سراغ نيست بهتر -
 .کرد مرتب رو کتش لبه دانيار

 هم خيلي البته باشه، پدرم بهتره اصلي کارهاي براي و بشم آشنا بيشتر زيبا خانوم اين با خواممي! جان سينا نه -
 .ببينه رو جان شانلي خوادمي دلش
 .بود نمونده انفجارم به چيزي گردنم، پشت گذاشتم رو دستم
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 .بشم آشنا هم ايشون با بذاره قرار يه گفتم سينا به ببينمشون، مشتاقم هم من -
 .گذاشت نمايش به رو سفيدش هايدندون رديف و خنديد ريز
 !ميل کمال با -

 رو سينا هايقدم و رياست ميز پشت بودم نشسته بود، گذشته شرکت از انگيزنفرت جونور اون رفتن از ساعت نيم
 غرغر منتظر بايد حاال بودم، ريخته بهم کم خودم. کردم فوت رو نفسم. کردمي متر رو اتاق حرص با که شمردممي

 :گفت که نکشيد طول زياد انتظارم. بمونم هم سينا کردن
 د. دستش بدم دربيارم رو هاشچشم ميگه شيطونه. کردمي بغلت اومدمي داديمي رو بهش يکم! هيز مرتيکه -

 ...زيبا خانوم اين بدوني اگه تو آخه
 :داد ادامه و کرد اشاره من به
 .بزني رو مخش کردينمي سعي حرفي هر با بياره دودمانت سر باليي چه خوادمي و کيه -

 :گرفت مخنده سينا هايحرف از اما بود؛ کرده پر رو وجودم کل کالفگي و بود خورد اعصابم
 سينا؟ -
 .پاش رون به زد مشتي حرص با
 بشي صاحب رو ندارش و دار و بذاري کاله رو سرش راحت يا بشي آشنا. شم آشنا باهاش خواممي ميگه اِ اِ اِ -

 !مرتيکه
 .نداشت رو کردن تموم خيال سينا اما باريد؛مي حرکاتم تمام از کالفگي. چرخوندم کاسه تو رو هامچشم

 سينا؟ -
 .نشست لبم رو محوي لبخند و گرفت شدت مخنده. بود شده قرمز سمتم، برگشت

 .نکنه نگاه شکل اون به تو به که مردک اين دهن تو بزنه تونهنمي سينا بميره! سينا سينا هي چيه؟ -
 دانين بود، شده بسته ساله سه سينا پرونده. کرده رويزياده فهميد و کرد نگاهم ميخ هم خودش شد، محو لبخندم

 ...هنوز اون انگار اما ندارم؛ بهش ايعالقه من گفت بهش
 :کنه ماستمالي رو سوتيش کرد سعي و کرد فوت عصبي رو نفسش

 شي؟ آشنا هم بقيه با بدم نشونت رو شرکت بريم خوايمي -
 .«نپيچون رو من» که زدمي موج هامتوچشم شدم، نزديک بهش و شدم بلند جام از
 .نيستن آشنا باهام بقيه هستم، آشنا بقيه با من -

 .رنگش مشکي شلوار جيب تو کرد فرو رو هاشدست و باال انداخت رو ابروهاش
 !چطور؟ -
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 :گفتم کردم، ـل*بغـ رو هامدست و ميز به دادم تکيه
 کارکنانه؟ از يکي کدوم نامزدي جشن بعد ماه بگم خوايمي -

 .رفتممي زودتر بايد بود نيم و يازده انداختم، ساعت به نگاهي
 :دادم ادامه

 .سماواتي خانوم -
 من بود رفته يادش هم شايد يا نداشت رو بودن دقيق همه اين انتظار بود، شده پنگ پينگ توپ اندازه هاشچشم

 .هستم کي
 .زدم نيشخند

 کردنش اداره و تأسيس تو کالً درسته کنم؟مي ول سال هشت خدا امون به رو شرکتم من کردي فکر شد؟ چي -
 .باخبرم کارکنانش حرکات تک تک از اما دادم؛ رو شسرمايه فقط و نبودم
 :گفتم و بستم رو پيراهنش اول دکمه. ايستادم روشروبه رفتم و برداشتم رو کيفم

 .دارم کارت خونه بيا شد تموم که کارت -
 بذار بيرون؛ زدم شرکت از و کردم ولش حال همون تو خيال،بي. بزرگ سوال عالمت يه به بود شده تبديل سينا
 .طرفه کي با بفهمه تا بمونه شکلي همون قدراين

 .کرد مي دعوا تلفن پشت از کسي با و بود داخلش مرد يه آسانسور، تو رفتم
 .نداره فايده جااين اومدنت االن نه، گفتم! نه -

 و دود از ناشي که آسمون تيرگي فاصله اين از چقدر. پام زير شهر به دادم شيشه از رو نگاهم و زدم رو همکف دکمه
 ظاهراً کردم،مي حس خودم روي رو نگاهش. شدمي ديده بيشتر بود هوا کنندهآلوده عوامل بقيه و هاماشين دم

 :دادم قرارش مخاطب کنم نگاهش کهاين بدون. بود شده تموم تلفنش
 !شد؟ تموم -

 .کشيد شسوخته ايقهوه کت به دستي دستپاچه
 چي؟ -

 تيغه، شيش و روشن تقريباً صورت و بود زده ديزل مدل که مشکي موهاي. کردم نگاهش خونسرد و برگشتم
 .اومدمي بهش ايقهوه شلوار کت و نبود بد هم اندامش. مشکي هايچشم و عملي دماغ و معمولي ابروهاي

 .کرد عوض رو بحث بده رو متيکه جواب کهاين بدون
 آيسا؟ يا شاين شرکت واحديد؟ کدوم واسه شما -

 .کردم نگاهش ظنسوء با و باال انداختم رو راستم ابروي
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 کنه؟مي فرقي چه -
 :گردنش به کشيد دستي و خنديد

 .باشيد شما شايد کردم فکر برگشته، شاين شرکت رئيس گفت بود، کوک کيفش ديدم رو دانيار -
 .دام تو افتاده دانيار پس زدم، رو بيستم دکمه يواشکي خروجم از قبل آخر لحظه و ايستاد آسانسور

 .خودمم -
 در که کردمي نگاه بارمشيطنت لبخند به هنگي حالت با. کردم نگاهش باز نيش با و بيرون پريدم آسانسور از و

 من ريخت به تمام ساعت يه باشي تو ماشينم، سمت افتادم راه خنده با. هاوسپنت برد تشريف و شد بسته آسانسور
 .نزني زل

*** 
 اما بود؛ گرفته کردم، آسمون به نگاهي. وزيدمي سردي باد و بود شده سرد هوا شدم، پياده و کردم پارک رو ماشين
 نه، که نشسته بود، نشسته مهرداد. داخل رفتم و کردم باز رو در ورودي، در سمت افتادم راه. دادنمي بارون از خبري

 بگه چيزي خواست اپن رو بود نشسته که روشا. خوردمي کورنپاپ بيل بيل گوش به هدفون و مبل رو بود شده ولو
 سعي و شدمي پژواک سراميک رو هامکفش پاشنه صداي. افتادم راه مهرداد سمت به و باال آوردم رو دستم که

 مبل به محکمي ضرب تک پام با و ايستادم مهرداد سر پشت. نذارم پا کفش با رنگم مشکي و بنفش فرش رو کردم
 و کردمي کجيدهن بهم زمين رو شکسته ظرف. زمين افتاد بود مبل لبه که کورنپاپ ظرف و خورد تکوني که زدم

 از چندتايي گرفت، مخنده کردم نگاه که بهش. کنم اذيت رو مهرداد کافي اندازه به تونستم دادمي نشون
 هايقهقهه صداي خونه کل تو. کردمي نگاهم تعجب از شده گرد هايچشم با و بود دهنش تو هنوز هاکورنپاپ
 به تازه مبل، رو نشستم و بيرون کشيدم گوشش از رو هدفون. بود پيچيده شد،نمي قطع لحظه يه که اِلين و روشا

 :شد بلند شناله کردمي نگاهم بيچارگي با که طورهمون و اومد خودش
 نشستم؟ خودم واسه گوشه يه ببيني تونينمي چرا من؟ عزيز چته -
 .نداشت تأثير هم کتک بشر اين رو البته نبود بد که پيچوندممي رو گوشش اگر يکم کردم، نگاهش ساختگي اخم با
 اون ريخت برم نبودم مجبور هم من نبودي متحرک مرده االن رفتي،نمي لو و بودي کرده جمع رو حواست اگه -

 .ببينم رو مرتيکه
 :داد رو جوابم و کرد مصنوعي اخم

 کار چه نميارم روت به که من به زورت خانوم؟ داشتي مدرک تو االن انداختمنمي دردسر تو رو خودم من اگه -
 رسيده؟ کردم مهمي
 .کردم نگاهش کجيدهن با و شکمم تو کردم جمع رو پاهام
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 .گرفته رو جونت و رسيده بهت دانيار زور که فعال -
 .گرفت ژست و کرد نازک چشم پشت

 .کشتنم خودشون خيال به هااون و مزنده بينيمي که فعالً -
 .انداخت غبغب به بادي و گرفت خودش به ايمسخره قيافه. نزدم حرفي و رفتم بهش ايغره چشم

 !بذاري احترام بزرگترت برادر به بايد تو کشي؟نمي خجالت -
 ابروهاي با و ـينه*سـ به دست!. بود نمونده چيزي اپن رو از روشا سقوط به و آشپزخونه کف بود شده پخش اِلين
 :داد ادامه اخم با که کردم نگاهش رفته باال

 .«تو» بگن بزرگترشون به شدنمي روشون قديم، دخترهاي هم دختر واال -
 :گفت و گرفت نفس بود، شده قرمز خنده از صورتش که روشا

 .کني بازي رو برادرها نقش خوادنمي مهرداد، بسه -
 :داد جواب جديت با و نخنده تا کرد جمع رو هاشلب هاشونخنده ديدن با روشا، سمت چرخيد ژست همون با
 نسبت کردم بازي رو برادرش نقش که هم وقتي چند همون. شهنمي سرت چيزي چيزها اين از تو ببينم، ساکت -

 .کردم پيدا مسئوليت احساس بهش
 بفرستم کمکش به برادرم نقش تو رو مهرداد شدمنمي مجبور نبود تنها دست سينا اگه. دادم تکون تأسف با رو سرم

 .کردمي شوخي داشت چند هر باشم، شبرادرانه حس شاهد االن و
 و کرد نگاهم هيجان با و سمتم کرد رو اِلين مهرداد، کنار نشستن اومدن اشک از خيس هايچشم با روشا و اِلين
 : گفت

 بود؟ چطور کن، تعريف خب -
 خيره بهم چشم جفت سه حاال. کمرم رو ريخت موهام خرمن کردم باز که رو موهام کش و کشيدم سرم از رو شالم
 .بودن شده

 برگشتم؟ کشتارگاه از انگار کنيدمي نگاه جوري يه چرا باشه؟ چطور -
 :داد جواب خياليبي لحن با گرفت،نمي دهن به زبون لحظه يه مهرداد

 .باشه داشته جااون از کمي دست نکنم فکر واال -
 :دادم تکون خيالبي رو سرم

 .کنم تحمل تونستم يعني نبود، بد! نه -
 .نبودم فرمش رو زياد هم من و خواستمي کل کل امروز دلش فرمود، نطق هم باز مهرداد

 .شده پير حرص از سينا حتما کني، تحمل تونستي تو -
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 و کردم باز رو مانتوم هايدکمه. بدم توضيح براشون کامل بعداً دادم ترجيح هم من و رفت بهش ايغره چشم روشا
 :گفتم روشا و اِلين به رو
 .زودتر شيد آماده بريد -

 با رو ابروهاش مهرداد. کردن پرواز هاشوناتاق سمت به و شدن بلند جاشون از سريع دادن، تکون رو سرشون
 :گفت و کرد نگاهم انداخت، باال تعجب

 ريد؟مي کجا -
 .انداختم باال شونه

 .بخوريم ناهار -
 .نشست لبش رو لبخندي

 .بيام باهاتون تونممي و بيکارم فعالً من ارشين، شده نصيبت افتخاري چه ببين -
 .بودم متنفر حرف يه تکرار از کردم، نگاهش اخم با
 .نکن تکرار رو اسم اين گفتم صدبار! مهرداد -

 :گفت و کشيد مشکيش موهاي به دستي سمتم، کرد خم رو خودش
 . هست حواسم نترس، -

 هايلب و استخواني گونه و سبزه کمي پوست مشکي ابروهاي و مشکي موهاي انداختم، شچهره به دقيقي نگاه
 .بود بوکسور هاسال ورزشکاري، کامال نداشت، حرف که اندامش سبز هايرگه با عسلي هايچشم و معمولي

 .کردم نگاه متعجبش چهره به و برداشتم شقيافه تحليل و تجزيه از دست چشمم جلوي دستش حرکت با
 بيارم؟ يا مياري ماشين ميگم کجايي؟ -

 .دادم تکون رو سرم
 .ميارم -

 با که داشت قرار جااون سينا و خودش وسايل که اتاقي سمت بره خواست شد، بلند جاش از و داد تکون رو سرش
 :زدم صداش چيزي يادآوري

 مهرداد؟ -
 .کرد نگاهم منتظر و سمتم چرخيد جيب به دست

 ...ممکنه بياي شکلي اين -
 .شد حرفم ادامه مانع و باال آورد رو دستش

 .همرامه گريم لوازم نباش، نگران -
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. رفتم اتاقم به و خوردم آب آشپزخونه تو رفتم و شدم بلند جام از. داد ادامه رو مسيرش که دادم تکون رو سرم
 عوض مشکي کوتاه مانتوي يه با رو مانتوم. کردم پرت کمدم ته و درآوردم پام از رو خردکن اعصاب هايکفش
 طلب رو کتوني اين پاهام! آخيش نشست، لبم کنج دل ته از لبخند پوشيدم، رو مشکيم استارآل هايکتوني و کردم

 .شدم هابچه اومدن منتظر و بيرون رفتم اتاق از کنم آرايشي کهاين بدون. کردنمي
*** 

 طبقه به متصل هايپله و بود طبقه دو رستوران. بود ست ديوارها رنگ با که رنگ قرمز چوبي ميز پشت نشستيم
 پر رستوران نصف تقريباً و داشت قرار صندلي و گرد ميز يه سالن از گوشه هر فاصله، با. داشت قرار سالن گوشه دوم

 رستوران فضاي تقريباً اي،ديگه چراغ نبودن خاطربه و داشت قرار سفيد گرد لوستر يه ميز هر باالي. بود مشتري از
 .گرفتيممي فاکتور رو شدمي تابيده داخل به خيابون به رو ايشيشه تمام ديوارِ از که نوري اگه البته بود؛ تاريک

 کم نور اين تو کرده فکر. شدم مهرداد نگاه متوجه که برم و دور به چرخوندم رو نگاهم غذا سفارش از بعد
 کرد، نگاهم و سمتم برگشت شده گشاد هايچشم با که کردم لگد رو پاش پام با. فهممنمي من کنه چرونيچشم
 !پررو بچه. پايين انداخت رو سرش و اومد دستش کار حساب که کردم نگاهش اخم يه با ـينه*سـ به دست

 :دادم جواب بود، سينا. بگيرم مهرداد از رو نگاهم شد باعث و خورد زنگ گوشيم
 بله؟ -

 .بود گرفته و آروم صداش
 اَرشين؟ -

 .زدمي موج کالفگي صداش تو کردم، فوت رو نفسم
 سينا؟ شده چي -

 شده؟ چش. شد مورمورم کشيد، آهي
 من؟ خونه بياي شهمي... شهمي -

 .باال پريد راستم ابروي
 !چرا؟ -

 .خرابه حالش بود معلوم گوشي، تو کرد فوت رو نفسش
 .مهمه بزنيم، حرف هم با بايد -

 .نباشه کنممي فکر من که چيزي اون اميدوارم بستم، رو هامچشم
 گذاشتن؟ قرار -
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 برن خودشون که گفتم و مهرداد به دادم رو ماشين سوئيچ و شدم بلند جام از ميام االن گفتن با ،نداد رو جوابم
 .گرفتم ماشين يه خيابون سر و بيرون زدم رستوران از. خونه
*** 
. شد باز در پرسش بدون ثانيه چند از بعد که فشردم رو آيفون دکمه. شدم پياده ماشين از و کردم حساب رو کرايه
 کوچيک راه يه بينشون و بود گل و درخت از پر حياط راست و چپ سمت. بستم سرم پشت رو در و شدم حياط وارد

 آروم و کشيدم تازه اکسيژن همه اون تو عميقي نفس. بود شده کشيده سنگي نماي با طبقه دو ساختمون هايپله تا
 انداختم باال ايشونه! پس؟ خاليه چرا باال؛ پريد ابروهام ساختمون کنار آب از خالي استخر ديدن با. گذشتم حياط از
 عاشق سينا مشکي، و بود طوسي خونه اجزاي تمام. شدم وارد و دادم هل رو خونه باز نيمه در باال، رفتم هاپله از و

 راحتي مبل دست يه و بود شده پوشيده طوسي ديواري کاغذ با ديوارهاش که شکل مربعي سالن. بود رنگ دو اين
 دوم طبقه به منتهي هايپله و داشت قرار سالن راست سمت آشپزخونه. سالن وسط بود شده چيده گرد که مشکي

 عکس بود شده تزئين اينقره هايهپرد با که بالکن به مشرف يپنجره نزديک ديوارهاي از يکي رو. بود نزديکش
 به بود شده خيره و بود داده تکيه ديوار به اخم با توش سينا و بود سفيد و سياه که عکسي داشت، قرار سينا از بزرگي

 .دوربين لنز
 نشسته روش سينا که بود مبلي رويروبه دقيقا که هامبل از يکي سمت افتادم راه و برداشتم دست خونه بررسي از

. چپم پاي رو انداختم رو راستم پاي و کشيدم سرم از رو شالم نشستم، مبل روي. کردمي نگاهم خيره خيره و بود
 :گفتم ش،خيره نگاه از بودم شده کالفه

 هوم؟ بيام؟ جااين نگفتي که اين واسه کني؟ نگاهم طوريهمين قراره کي تا -
 .زد کنار رو پرده و ايستاد پنجره رويروبه من به پشت شد، بلند جاش از و گرفت ازم کالفگي با رو نگاهش

 .کنن معرفيت همه به جااون خوانمي انداختن، راه مهموني يه شب شنبهپنج -
 :داد ادامه شگرفته صداي با شنيدم، رو پوزخندش صداي

 .کنن اجرا آوردنت دست به واسه رو هاشوننقش البته و -
 .داشتم رو حرکتي همچين انتظار بودم آروم من اما بود؛ عصبي کردم، نگاهش

 .بشن بازي وارد بخوان که بيام پولدار قدراين چشمشون به بايد من داشتيم، رو انتظارش که چيزيه اين! سينا -
 نزديکي اين و داشت فاصله سانت ده شايد باهاش صورتم ايستاد، متريمسانتي پنج فاصله تو اومد و سمتم برگشت

 .کردمي بد رو حالم
 اَرشين؟ فهمينمي چرا -

 .نميده دست بهم آرامش کنارش بفهمه سينا و بشه تخليه بدم حس تمام کهاين واسه زدم، داد
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 من؟ نقشه به بزني گند خوايمي نيست، اَرشين من اسم -
 :شد بلند صداش متقابالً و مبل دسته رو کوبيد رو مشتش

 توننمي چقدر هااون دونيمي اصال تو مياد؟ اطرافيانت و تو سر باليي چه توش نيست معلوم که اينقشه -
 باشن؟ خطرناک

 :دادم رو جوابش صدا ولوم همون و اخم با
 .کنهنمي تهديد رو من اطرافيان خطري هيچ -

 .زدمي موج هاشچشم تو آزردگيدل البته و زد پوزخند
 چي؟ خودت -

 .بگيره رو من جلوي تونهنمي فهميدمي بايد! جسارتم همه با هاش،چشم تو زدم زل
 .افتهنمي من واسه هم اتفاقي نرسن عملشون سزاي به نفر سه اون تا -

 بود، شده شروع بازي پس. بستم رو هامچشم و موهام تو کردم فرو رو دستم. بالکن تو رفت و گرفت فاصله ازم
 که بودم پدرش مسلماً و دانيار طمع و حرص ممنون رو هااين همه من و بوديم داده انجام خوبي به رو حرکتمون

 رفتم و شدم بلند جام از. کرديممي تلف وقت بايد چقدر نبود معلوم اومدن هااون چشم به واسه نبود جوري اين اگر
 .بود ترمهم چيز همه از تيم اين افراد تک تک آرامش بزنم، حرف آروم کردم سعي. ايستادم سينا سر پشت بالکن، تو
 االن من که کرد کمکم اون. هستن خطرناک چقدر هااون دونهمي بهتر ما همه از دانين دوني،مي خوب خودت -

 .بيفته اتفاقي ذارمنمي نيست، نگراني واسه جايي. کردم شروع رو ايبازي همچين و ايستادم جااين
. شدمي آروم بايد نزدم پسش کرد، ـغـلم*بـ حرکت يه با. بود معلوم هاشچشم تو اشک برق سمتم، برگشت

 .دورم اون هايدست و بود آويزون بدنم کنار هامدست
 .زدمي موج صداش تو حسرت شنيدم، گوشم کنار از رو صداش

 گذره؟مي ازشون خدا کنيمي فکر دن،مي پس رو کارشون تقاص هااون اَرشين؟ گذرينمي چرا -
 تمام دارم فهمهنمي و برداشته ناسازگاري سر امروز سينا! خيرنه. دادم رو جوابش اخم با و عقب دادم هلش حرص با

 .کنم آرومش کنممي رو تالشم
 باليي همچين ذاشتنمي بود عادل اگه خدا بودن، داده االن تا بدن پس رو کاراشون تقاص خواستمي اگر خدا -

 نقشه و کردم تمرين ببرم ـذت*لـ ازش کهاين بدون رو جوونيم اول سال چند داشتم گناهي چه من. بيارن من سر
 کي به بودم خوشبخت من کهاين بود؟مي کوتاه قدراين بايد من خوشبختي چرا ها؟ جا، اين به برسم تا کشيدم

 افتاد؟مي من واسه اتفاق اين بايد چرا بود؟ برخورده
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 بگيره رو هاممشت جلو آورد رو دستش. شدمي مشت بيشتر لحظه هر که بود هامدست به نگاهش و کردنمي نگاهم
 از حرف وقتي معموالً. بود بس گذاشتم الالش به لي لي چي هر بود شده تموم تحملم ديگه کنار، کشيدم که

 .بود بازي اين روانيِ عوارض همه هااين کنم، کنترل رو خودم تونستمنمي شدمي گذشته
 .نيار وسط هم ايديگه حرف ريم،مي بگو بهشون -
 شده سالن وارد شنيدم، رو عصبيش صداي بشم خارج سالن از کهاين از قبل. برداشتم رو شالم و برگشتم سالن به

 .بود
 و کيارش نفوذ و قدرت جلوي تونيمي مطمئني ميشه؟ تموم خودت نفع به چي همه انتقام اين ته که مطمئني تو -

 بايستي؟ پسرش
 و چم و زده پا و دست کثافت تو عمرش تمام که بود آدمي اون. نبودم مطمئن هنوز هم خودم لرزيد، دلم ته چيزي

 چي؟ افتادممي گير اگه بود، دستش کار خم
. کردمي نگاهم غم با ديوار، به بود داده تکيه و بود کرده فرو شلوارش جيب تو رو هاشدست که سينا سمت برگشتم

 لرزي شد باعث هوا سرماي رسيدم که حياط تو. بيرون زدم سالن از بگم چيزي کهاين بدون و کردم فوت رو نفسم
 ماشين اومد يادم که بيرون اومدم در از و بدنم دور پيچيدم رو هامدست. بود نازک خيلي مانتوم لعنتي بشينه، بدنم تو

 بودم برنداشته قدمي هنوز. نازک لباس و هوا اين تو ماشين بدون شد،نمي بدتر اين از. کردم فوت رو نفسم ندارم،
 .بود گرفته هنوز صداش شنيدم، آيفون از رو سينا صداي که
 .روشه هم سوئيچ پارکينگه، تو ماشينم -
 تو رفتم و برگشتم. کار ترينسخت ساعت اين تو گرفتن ماشين و بود دوازده ساعت نداشتم، ايديگه راه. زد رو در و

 هايچراغ. بود سفيد اکليل از پر که سفيد ديوارهاي و بود شده پوشيده سفيد سراميک با پارکينگ کف. پارکينگ
. بندازه شده پارک هايماشين رو قشنگي انعکاس و بشه نوراني پارکينگ سالن کل بود شده باعث سقف بزرگ

 بيرون سينا خونه از و شدم رنگ سفيد لندکروز سوار. بود موتور يک و ديگه ماشين دوتا خودش ماشين از غيربه
 پارک رو ماشين. کردم مي خالي جوري يه رو خودم بايد باالخره رفت، بين از باال سرعت با حرصم تمام. اومدم
 قهوه يه. داشتم نياز سکوت اين به بود، مثبت پوئن يه اين و بودن نيومده هابچه. توخونه رفتم و پارکينگ تو کردم

 پشتي جيب سمت دستم. شدم خيره ناکجاآباد به و دادم تکيه هانرده به خوردم که رو قهوه. تراس رو رفتم و ريختم
 رو من االن تا روشا و اِلين. کردم روشنش و لبم کنار گذاشتم نخ يه کشيدم، بيرون رو سيگار پاکت و رفت شلوارم
 به دستي. شد آروم مغزم کشيدم که نخ سه. سيگاره همدمم ساله چند دونستنمي فقط بودن نديده دست به سيگار
 اِلين روشا، اتاق تو رفتم آروم و بيرون زدم اتاق از. بودن برگشته مسلماً ديگه االن و بود دو ساعت کشيدم، موهام

. بود شناسايي قابل حدي تا تابيدمي بيرون از که نوري روشن و تاريک تو اتاق وسايل. بود خوابيده کنارش هم
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 ميز رنگش ايقهوه تخت نزديک اتاق چپ سمت اي،قهوه کمد اتاق کنار و بود شده سبز ديواري کاغذ ديوارها
. اتاق گوشه سفيد مهندسي ميز و داشت قرار مونسه هر از عکس چندين تخت رويروبه ديوار رو و ايقهوه توالت
 .بود ايقهوه رنگ عاشق روشا
 طبق روشا که بنديچشم خاطربه چند هر زدم زل صورتشون به و نشستم تخت لبه رو رفتم، سمتشون به آروم

 ايقهوه ملحفه بودن، کرده جمع سرما از رو خودشون. نبود مشخص صورتش نصف زدمي هاشچشم رو عادت
 دوتا اين گذاشتم، الين گونه رو ايـوسـه*بـ و روشا موهاي الي کردم فرو رو دستم. کشيدم بدنشون رو رو رنگ
 که جايي تا. بودن شده مخانواده الين و روشا خانواده، از شدنم طرد از بعد. بودن دنيا اين تو من پشتوانه تنها دختر

 از سال چندين من خاطربه هااون هرحال به بود بهشون حواسم و کردممي شونکمک داشت ربط بهم زندگيشون
 و هست و بوده خطر تو من نقشه خاطربه جونشون بارها نذاشتن، تنهام سخت شرايط تو و بودن دور شونخانواده

 .نيفته خطر به آدمي هيچ جون که کردممي رو تالشم تمام هميشه من
*** 

 و سرش تو زد شده گشاد هايچشم با تعجب، خيالبي روشا کنم، نگاهش تعجب با شد باعث اِلين جيغ صداي
 :گفت

 الزمه؟ تعجب قدراين مرگته؟ چه -
 .خنديد بلند صداي با اِلين

 .زده لک حسابي و درست مهموني يه واسه دلم ولي نه -
 .هيجان مرسي کرد؛ نگاهم عادي و خونسرد و کشيد سمتم به رو خودش کرد، ييد?تا سر با رو حرفش روشا

 هست؟ کِي حاال -
 :دادم رو جوابش خيالبي و سرکشيدم رو مقهوه

 .فردا پس -
 .روشا ابروهاي پريدن باال و الين جيغ بازهم
 !فردا؟ پس: روشا
 :اومد حرف به زودتر اِلين که دادم تکون رو سرم

 بپوشيم؟ چي حاال -
 :داد ادامه شيطنت با و زد چشمکي

 ميريم؟ کي اَرشين خريد، ميريم! ايول -
 :کرد تصحيح رو حرفش کنانمنمن که انداختم بهش نگاه يه. رفتنمي شکله تو حرف
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 .بود شانلي منظورم... چيز -
 .بگه نه داره جرأت کي حاال شدم، بلند جام از
 .ميريم ناهار از بعد -
 خيالبي کردننمي شيشه تو رو خونم تا بدبختيمه، آغاز فهميدم که نشست مرموزي لبخند جفتشون لب رو

 .شدننمي
*** 
 که من. بودن نخريده هيچي هنوز آسموني بالي دوتا اين و گشتيممي پاساژ تو داشتيم که بود ساعت يه حدود
 از اول و ايستادنمي ربع يه ويترين هر دم. بودم شده خسته بودم خريده اول همون رو کيفم و کفش و لباس
 تو رو هندزفريم. بعد مغازه سراغ رفتنمي و شدنمي دور ازش مال سر تو زدن با تهش و کردنمي تعريف هالباس
 کتوني جفت سه به خورد نگاهم اِلين توقف با که رفتممي راه سرشون پشت. انداختم پايين رو سرم و گذاشتم گوشم

 هايقيافه با پسر تا سه باال، کشيدم رو نگاهم و درآوردم گوشم از رو هدفون. بودن گرفته قرار رومونروبه که
 نيز سبزه به بود گل. بودن ايستاده جلومون پوره پاره هايلباس و سيخي سيخ موهاي نازک، ابروهاي و امروزي
 !شد آراسته
 :شد بلند شون يکي صداي

 .براتون بيارم من بديد شديد خسته هاخانوم! به به -
 .عقب کشيد رو دستش که اِلين سمت کرد دراز رو دستش

 !خوايمنمي حمال -
 پيداشون کجا از ديگه هااين. کردممي نگاهشون خونسردي با من اما خنديد؛ ريز هم خودش و زد خنده زير زد روشا
 .دختربازي تو شده خالصه زندگيشون تمام که باشن کاربي هايعالف اون از خوردمي هاشونقيافه به شد؟
 :گفت و کرد اشاره الين به خنده با بغليش پسر

 !بانمکه چه جوجه اين -
 حتي. شدن خيالبي نيستيم اهلش ديدن که هم هااون شديم، رد کنارشون از هابچه با و رفتم بهشون ايغره چشم
 .نداشتن هم دادن جواب ارزش

 .شديم خونه راهي و خريدن رو هاشونلباس باالخره زدم سرشون که دادي و گشتن دوساعت از بعد
*** 
 اسپرت تيپ اون از متفاوت و اومدمي بهم مشکي شب لباس لباسم، به کشيدم دستي و ايستادم آينه رويروبه

 به کشيدم دستي و کردم لمس رو بازوهام رو بود افتاده که هاشحلقه. داشت دنباله يکم لباسم بود؛ هميشگيم
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 موهامون و خونه بود اومده مهرداد انتخابي آرايشگر. بود براق ساتن پارچه جنس داشت، پرنسسي حالت که دامنش
 به رو بود رفته فرو الشونالبه که رنگي مشکي هايکريستال و کردم لمس رو موهام درشت فرهاي. کرد آرايش رو

 و چشم خط و اينقره و مشکي سايه. اومدمي بهم مات آرايش صورتم، سمت رفت نگاهم. فشردم داخل سمت
 ايجاد جالبي تضاد لبم رژ قرمز رنگ با و بشه ديده معمول حد از تردرشت مشکيم هايچشم بود شده باعث ريمل
 خوب چيز همه خودم نظر به کردم، پا به رو سانتيم ده پاشنه هايکفش و پوشيدم رو سفيدم طال سرويس. بود کرده
 .بود شده

 صورت هر به نداشتم، خوبي تغييرحس اين از اما بودم؛ کرده تغيير زيادي و بودم نزده تيپي همچين بود وقت خيلي
 .ستنقشه خاطربه فقط کارها اين دونستيممي همه
 آرايشگر کامراني، خانوم و بود شده تموم روشا و اِلين کار. رفتم بيرون اتاق از و گرفتم هامدست تو رو شالم و مانتو
 غر و بگيرم هامچشم جلوي رو دستم خوردي اعصاب با شد باعث اتاقش زياد نور که شدم اِلين اتاق وارد. بود رفته
 .بشه شروع زدنم

 اينجا؟ روشنه قدراين خبره چه. رو پرده اون بنداز -
 شينيون بسته و باز رو موهاش برداشتم، صورتم جلوي از رو دستم. سمتم چرخيد و انداخت رو زرشکي پرده باخنده
 چند. رسيدمي نظر به خوب و دخترونه هم آرايشش. بود شده زيبا کوتاه صورتي پرنسسيِ لباس اون با و بود کرده
 :اومد حرف به ذوق با و کرد نگاهم هنگي حالت به ثانيه

 .شانلي شدي معرکه -
 .رنگش صورتي کمد به دادم تکيه و دادم تکون رو سرم

 .برسيم دير نبايد بريم، کن جمع زودتر. طورهمين هم تو -
 خوشش صورتي و زرشکي رنگ از کالً شد، صورتيش نگين هايگوشواره قفل بستن مشغول و داد تکون رو سرش

 زرشکي پنجره کنار توالت ميز بود، صورتي هم کنار کمد و بود شده صورتي ديواري کاغذ اتاقش ديوارهاي. اومدمي
 اتاق کف هم سفيد و زرشکي قاليچه يه. بود شده پوشيده صورتي تختي رو با که زرشکي هم اتاق وسط تخت و

 روشا، وقت سر رفتم. بيرون زدم اتاق از و گرفتم کمد از رو متکيه کردم، جدا اتاق وسايل از رو نگاهم. بود شده پهن
 و بود کرده شينيون سرش پايين رو موهاش. دکلته مدل شباالتنه و بود پاش مچ تا که بود پوشيده شيري پيراهن

 و داد رو لبخندم جواب آرامش با که زدم زيباش چهره به لبخندي. بود کرده خوشگل رو شچهره مليح، آرايش يه
 :کرد زمزمه

 .شدي خوشگل -
 :گفتم و دادم تکون رو سرم
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 .بريم شده تموم کارت اگه. بيشتر تو -
 فرمون پشت. بيرون زديم خونه از هابچه با شالم و مانتو پوشيدن از بعد و شدم خارج اتاق از داد تکون که رو سرش

 :پرسيد و کرد نگاهم کنجکاوي با نشست، کنارم روشا کردم، هامکفش به نگاه يه و نشستم
 افتي؟نمي راه چرا -

 :درآوردم نارضايتي با رو هامکفش و شدم خم
 .کرد رانندگي شهنمي هاکفش اين با -

 .روندم لواسون سمت سرعت با کردم خارج پارکينگ از رو ماشين
*** 

 بودن جا دنبال که انداختم هابچه به نگاهي و کردم پارک متريميلي فاصله با بلندشاسي ماشين دوتا بين رو ماشين
 :گفت و کرد فوت رو نفسش حرص با اِلين. نبود راهي اصال اما کنن؛ باز رو در بتونن

 قبرستوني کدوم پره، که هم حياطش ماشينه پر کوچه کل. کنه دعوت مهمون قدراين مجبوره انگار مرتيکه! اَه -
 شيم؟ پياده جوري چه االن ؟ بذاره رو ماشين آدم

 .سمتش چرخيدم و کردم فوت کالفه رو نفسم
 .کنم فکر لحظه يه بذار شد؟ روشن موتورت تو باز -

 با روشا شد که باز زدم رو شدکمه سقف، سمت رفت نگاهم. داد استراحت رو مبارک فک و داد تکون رو سرش
 :گفت و کرد نگاهم رفته باال ابروهاي

 نيست؟ اين که منظورت -
 .روشا سمت چرخيدم و شد باز کامل که سقف

 داري؟ سراغ ايديگه راه -
 سر صندلي رو و گرفتم دستم به رو هامکفش. نبود راهي واقعاً کرد، اطرافش و دور به نگاهي و کرد فوت رو نفسش

 خواست و داد تکون رو سرش اِلين. زمين رو ماشين پشت پريدم جهش يه با و رفتم عقب صندلي رو ايستادم، پا
 :کردم اعتراض که بذاره صندلي رو رو پاش

 کفش؟ با -
 .درآورد رو هاشکفش و کرد نگاهم حرص با
 .کنمنمي کثيف رو عزيزت ماشين نه، -
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 ماشين گير دزد کهاين از بعد. پريد پايين خودم مثل هم روشا بياد، پايين کردم کمک و گرفتم رو دستش جلو رفتم
 قرار عنايت مورد رو دانيار فتوحپر روح لب زير اِلين و باغ در سمت افتاديم راه پوشيديم، رو هامونکفش زدم رو

 .دادمي
 تو کهاين از بعد و پرسيد رو اسمم زدمي ترسناک نمه يه شقيافه و داشت هيکل من برابر سه که نگهبان در دم
 اندازه به درخت و گل بوته هر زير و بود ريخته ريزهسنگ حياط کل. کرد راهنماييمون داخل به کرد، اعالم سيمبي
 رنگ سفيد طبقه سه ساختمون و داشت برجسته سنگي نماي حياط ديوارهاي. بود شده کار سبزه کوچيک دايره يه

 به خاصي جلوه ساختمون جلوي شکل ايدايره استخر تو ماه نور انعکاس که مخصوصاً درخشيد،مي باغ وسط دانيار
 امنيت از خونه بود معلوم و داشت قرار قوي هيکل با نگهبان يه متر سه هر ازاي به ديوارها کنار. بود داده عمارت
 .برخورداره خوبي

 راحت که هابچه به چشمي زير. ريزهسنگ به برسه چه بود کندن جون مثل صاف زمين رو هاکفش اون با رفتن راه
 .خالي استارهامآل جاي! آخ. پوشننمي کتوني سال ماه دوازده که هااون ديگه بله کردم، نگاه رفتنمي راه

 :کرد زمزمه بود اطراف بررسي مشغول من مثل که درحالي و خونسردي با لب زير روشا
 .جونوره اون صاحبش که باغ اين حيف -

 نگاهش عصبانيت با و گرفت رو بازوم اِلين. شد پر حياط تو رنگرنگا هايگل بوي از مشامم کشيدم، عميقي نفس
 .چرخوند بودن، شده پارک هم رو تقريباً که هاييماشين بين رو
 جور عمارتش به رسيدن واسه رو راه ذره يه همين آيه و قسم با معلومه قشنگ! جاستاين ماشين چقدر کن نگاه -

 .کردنمي پارک ماشين هم جااين وگرنه کرده
 :گفتم نخندم، تا گزيدم لب
 .رو چيزها اين کنيد ول هاست؟حرف اين وقت چه االن -
 مدل اين به چه رو من آخه دادم، بلند پاشنه کفش مخترع به فحش کلي و هاپله باالي رسيدم مکافات تا هزار با

 .هاکفش
 بود پوشيده سفيد مردونه پيراهن و ايسرمه شلوار و کت. کرد حرکت سمتمون به و اومد بيرون دانيار شد باز که در
 پشت رو دستش و گفت آمدخوش هابچه به لب به لبخند. شدمنمي جذابيتش منکر. باال بود داده کامال رو موهاش و

 :کرد زمزمه گوشم ـل*بغـ گذاشت، کمرم
 .عزيزم اومديخوش -

 :زدم لب سختي به خورد،مي بهم نزديکي اين از داشت حالم
 .نداشتم رو ايمهموني همچين انتظار -
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 .بيان کرد اشاره اِلين و روشا به و داد هلم ورودي در سمت نرم،
 :شد بلند صداش

 .ماست پرنسس اليق هااين از بيشتر -
 .داشتم ايمان کنترليش خود به که بود خوب چقدر و نداشت من از کمي دست شنيدم، رو روشا عميق نفس
 هم تو که آدمي همه اون بين از خان نکبت و اِلين و روشا همراه و دادم خدمتکار دست به رو شالم و مانتو
 تازه رفتنش از بعد. شد دور عذرخواهي يه با دانيار رسيديم که ميز به. ميز يه سمت افتاديم راه و گذشتيم لوليدنمي

 ديواري کاغذ سالن، ديوار. بود مهمون از پر دانيار عمارت بزرگ سالن. بندازم برم و دور به نگاهي کردم فرصت
 دو بزرگ پنجره تا دو. بود طوسي هم بود شده چيده دورتادور مهموني خاطربه که هامبل رنگ و بود شده طوسي
 انتهاي و ـص*رقـ پيست هم ورودي در رويروبه. بودن شده پوشيده اينقره هايپرده با و بود ورودي در طرف
 طبقه به منتهي هايپله زير نداشتم، ديد بهش زياد و بود سالن چپ سمت آشپزخونه. شدمي بالکن به منتهي سالن
 با سالن ديگه جاهاي و هاپنجره کنار. بود ديوار با رنگهم که داشت وجود در يه داشت قرار سالن گوشه که دوم

 مشغول و ايستاده نفر چندين ميز هر دور و داشت وجود نوشيدني و خوراکي انواع حاوي بلند پايه ميزهاي فاصله
 به مردها خوبه باز پايين، يا نداشت باال يا هاخانوم هايلباس نداشت، حرف که هاقيافه و تيپ. بودن گذروندن خوش

 .بودن کرده قناعت شلوار و کت
 قاچ پرتقال که طورهمون سمتش، چرخيدم و برداشتم دست هامهمان قيافه و تيپ به شدن خيره از روشا صداي با

 :کرد زمزمه آرامش با ذاشتمي دهنش تو رو شده
 .کني تحملش بايد بشه تموم وقتي تا نبودم، نقشه اين به راضي همين خاطربه -

 :زد زنگ گوشم تو آرومش زمزمه که بدم رو جوابش خواستم. بود واضح منظورش کردم، فوت رو نفسم
 .نه يا هستي بازي اين برنده تهش نيست معلوم حاال -

 سمت به زيرچشمي دنيا از فارغ کردم، نگاه اِلين به. کنم منحرف رو فکرم کردم سعي و دادم قورت رو دهنم آب
 قيافهخوش و بود رسمي ظاهرشون پسر، دوتا به رسيدم که کردم نگاه سمت اون به نامحسوس. کردمي نگاه چپ

 .بودن
 :گفتم کردم، نگاهش خونسرد و آروم

 کني؟ خداحافظي هاتچشم با خوايمي اِلين؟ -
 .زد چشمکي و چرخيد سمتم به باريشيطنت لبخند با اِلين. شد اونا متوجه و برگشت سمتش به روشا
 سينگلي ساله چند نه؟ يا باشم زندگيم فکر به بايد باالخره شدم، پير بابا. خيالبي رو امشب يه جونم شانلي: الين

 .ديگه بسه گذرونيم،مي داريم
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 کرد، جمع شهنمي رو هااين! نه. کنهمي نگاهشون داره زيرچشمي هم روشا ديدم که بدم رو جوابش خواستم
 پيست به. شدنمي مشغول يکم نبود بد گرفت، مخنده. افتادن خانواده تشکيل فکر به امشب همين جفتشون

 معلوم پيست خود جورايي يه. کردم نگاه بود، شده روشن خونه اطراف و دور از زيادتري نور با که شکل ايدايره
 نگاهم. کردنمي خالي شدمي پخش که تندي آهنگ با رو خودشون وسط اون داشتن مهموني هايآدم نصف نبود،

 رسمي تيپ متوجه من و شد نزديکمون ديد که رو نگاهم. شدم بود ايستاده پنجره کنار که سينا متوجه چرخوندم، رو
 و ايستاد کنارم. بود شده خوشتيپ و عقب بود داده موهاشم ميومد، بهش مشکي وشلوارکت. شدم مشکيش کامالً

 تحمل واقعاً. شدممي کالفه داشتم کشيد، طول ايدقيقه چند که کرد مچهره به نگاهي پرسياحوال و سالم از بعد
 آوردن در از جلوگيري براي روشا. داشتيم آرامش جفتمون بوديم دور که قبال بود، سخت برام سينا رفتار اين

 :ايستاد کنارم و شد ترنزديک بهم اِلين. افتاد راه پيست سمت به و کشيد رو دستش من، توسط سينا هايچشم
 شانلي؟ کرده قاطي باز اين -

 به نگاهي و کرد فوت رو نفسش. دادم تکون داغون اعصابي با رو سرم و کردم نزديک هاملب به رو آلبالو آب ليوان
 :انداخت اطرافش و دور

 .بود بهتر بوديد دور -
 سردي و سفتي بود، ميزمون نزديک که مبلي رو نشستم سينا و روشا به خيره نگاه با و گذاشتم ميز روي رو ليوان
 :دادم رو الين جواب خيالبي. بشه کم درونم آتيش شد باعث و داد بهم رو خوبي حس بود کولر باد از ناشي که مبل

 .مياد کنار خودش با -
 .نبود روشا هايحرف و ـص*رقـ پي حواسش اصال سينا. کرد نگاهشون ظنسوء با اِلين

 .کنمنمي فکر جورياين من -
 تو صدام کهاين واسه و گذاشتم گوشم کنار رو گوشي. بود مهرداد بدم، بهش جوابي نتونم شد باعث گوشيم ويبره

 :زدم داد تقريباً برسه بهش شلوغي اين
 بله؟-

 :پيچيد گوشم تو مضطربش صداي
 .خلوت جاي يه برو شانلي -

 باز؟ شده چي پريد، باال ابروهام
 !چرا؟ -

 .شم بلند جام از حرف بدون شد باعث اضطرابش از پر داد صداي
 .ميگم بهت برو -
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 درش نداشت، وجود بيشتر در يه خوشبختانه. بود بالکن نزديک راهرو يه تو پرسيدم، رو دستشويي جاي خدمتکار از
 .کشيد خط اعصابم به و شد تمسخر از پر صداش پيش ثانيه چند برخالف. داخل رفتم و کردم باز رو
 دستشويي؟ تو رفتي نبود ايديگه جاي -

 :زدن حرف به کرد شروع جديت با و شد کالفگيم متوجه که کردم فوت رو نفسم
 رو اون هست، تيقه زير هم ديگه يکي. بشه فعال کن لمسش هست، ميکروفون يه تـينه*سـ گل زير ببين، -

 .بذاري دانيار لباس رو بايد
 :رسوندم گوشش به رو حيرتم از پر صداي و شد گرد تعجب از هامچشم

 ميگي؟ جدي -
 لباس تو کرد وقت کي که بودم تعجب در فقط نيست، درکار ايشوخي که داد بهم رو اطمينان اين جديش صداي

 .مچهره به شدم خيره روشويي سفيد آينه تو از و زدم تکيه سرم پشت رنگ ايسرمه ديوار به. کنه جاگذاريش من
 قرارداد امشب درضمن کنيم، ثبتش بايد بره، يادت و باشه اهميتبي نظرت به که بشنوي چيزهايي يه ممکنه. آره -
 .زننمي هاييحرف چه شدارودسته و دانيار بشنويم بايد که شهمي بسته تني چند معامله يه

 .دوم شوک
 :کردم زمزمه تعجب با
 !فرداست گفت که سينا -

 :گفت و کرد فوت گوشي تو رو شکالفه نفس
 ديده که رو ميکروفون بذاري جا يه بايد کن، جمع رو حواست شانلي. کرده تغيير دادن خبر پيش ساعت دو نه -

 .نشه
 چرخيدمي جوري چي همه چرا! مرتيکه اون ـل*بغـ تو رفتممي بايد صورت اين در گذاشتم، پيشونيم روي رو دستم

 بشه؟ دانيار حالبهخوش که
 :کرد صدام شک با
 شانلي؟ -

 .نداشتم راهي کشيدم، آهي
 مهرداد؟ چيه ديگه -

 .برميام پسش از که بود مطمئن بود، آرامش با لحنش
 .من با شبقيه فقط، همينه تو کار -

 .شدم خارج دستشويي از داغون اعصابي با و کردم قطع بدم بهش جوابي کهاين بدون
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 يه حداقل بود، شده بهتر سينا. شدن اضافه بهمون هم سينا و روشا. ايستادم اِلين کنار و قبلم جاي سر برگشتم
 يه با کردم، لمس رو ميکروفون و کشيدم مـينه*سـ گل به دستي. بريزه همبه اعصابم که شدنمي خيره بهم جوري
 .مخم تو رفت مته مثل دانيار صداي. گرفتمش هامانگشت الي و برداشتم هم رو ميقه تو ميکرفون حرکت

 .هستن پدرم ايشون -
 مهره که کسي احتشام؛ کيارش هايچشم تو بود شده قفل هامچشم بود، ساکت انگار جاهمه. باال آوردم رو سرم
 کرده ترشجذاب ششقيقه خاکستري موهاي و زدمي برق هميشه مثل رنگش سبز هايچشم. بود بازي اين دوم
 ترمحکم پيش از بيش رو شچهره و بود پوشونده رو مستطيليش چونه خاکستري، تقريباً پروفسوري ريش. بود

 به جوون هايزن شدمي باعث موضوع همين و سالشه پنجاه مرد اين کردنمي باور ديدشمي کي هر. دادمي نشون
 .کشيد بيرون خاطره و فکر قعر از رو من صداش. بيفتن راه دنبالش و بشن رامش راحتي

 .جوان خانوم وقتمخوش -
 و نداشت درونم حال از اينشونه هيچ مچهره چند هر باشم، عادي کردم سعي و گذاشتم دستش تو رو دستم
 .کشمشمي صدبار دقيقه چند همين تو ذهنم، تو دارم بفهمه تونستنمي

 .احتشام آقاي طور همين هم من -
 .کرد ول ماليم فشار يه با رو دستم و زد لبخندي

 .داديد ديدار افتخار سال هشت از بعد -
 .ندادم جوابي و زدم لبخندي
 :گفت و انداخت باال رو ابروش تاي يه روشا، و الين سمت رفت نگاهش

 هستن؟ دوستانتون -
 .کنم فکر گذشته به کمتر کردم سعي و دادم تکون رو سرم

 .هستن خوبم هايدوست البته و جا اين و لندن تو من خونههم الين و روشا. بله -
 و روشا. چرخوندم هابچه بين رو نگاهم. شد دور و گفت اياجازه با بعد کمي داد، دست هم هااون با و زد لبخندي

 و چپم سمت بود ايستاده هم سينا. بودن صحبت غرق خوردنمي نوشيدني کهدرحالي و مبل رو بودن نشسته الين
 :گفت و کنارم اومد ريلکس، دانيار دقيقه چند از بعد. چرخيدمي ـص*رقـ پيست تو نگاهش

 بانو؟ ديدمي من به رو ـص*رقـ دور يه افتخار -
 رو چپم دست و بود دستش تو راستم دست. رفتم پيست به همراهش و کردم بسته و باز رو هامچشم باشه معني به

 رو حواسش بتونم تا هاشچشم به شدم خيره اجباراً. کردمي نگاهم مزخرف لبخند يه با و بودم حصارش در ش،شونه
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 آورد جلو رو سرش. کردم هدايتش سالن تاريک و خلوت سمت به ـص*رقـ با بشه متوجه کهاين بدون و کنم پرت
 .شد متوقف بهم، انگشت بند دو فاصله تو و

 درسته؟ نکردي، ازدواج: دانيار
 .پاست بر آتيشي چه درونم دونستمي خدا دادم، رو جوابش چشمک با و زدم ايدلبرانه لبخند

 !نه -
 .خنديد ريز زد، برق هاشچشم

 .عاليه اين -
 :پرسيدم و کردم جابهجا ششونه روي رو دستم کردم، نگاهش زيرکي با
 چطور؟ -
 :گفت شد، ترنزديک بهم و کرد اشاره قلبش به لبخند با
 .ميفته اتفاقايي يه داره جااين کنم فکر -

. کنهمي خامم داره آورده، گير بچه کرده فکر. کشيدم حرص از عميقي نفس پيرهنش، دکمه به دادم رو نگاهم
 :کرد زمزمه داريکش لحن با گوشم ـل*بغـ
 .هستي خجالتي دونستمنمي -

 :گفت و کرد اشاره هامگونه به باال، آوردم رو سرم
 .نميگه اين جز چيزي رفته، پايين سر و سرخ هايگونه اين -

 .گرفتم رو نخ کرد فکر نشد، که هم بد حاال. کردمي فکرهايي چه زدم، بهش دلم تو پوزخندي
 و درآورد دستم از رو دستش. دوختم هاش چشم به رو نگاهم دوباره و کردم ـاش*لبـ به نگاهينيم زدم، لبخندي

 اومد جلو قدراين بود، گردش در صورتم پايين تا باال از نگاهش. انداختم دورش رو هامدست گرفت، منو دستي دو
 سالن جاي ترينتاريک تو و بود پرت طورکل به حواسش. بود تموم بردممي سمتش به رو خودم سانت يه اگر که

 سرم سرعت به. گذاشتمش شيقه زير و کشيدم کتش يقه به دستي گرفتم، هامانگشت الي رو ميکروفون. بوديم
 رو ايـوسـه*بـ. کشيدممي عقب کامل بايد! لعنتي سوخت، آتيش تو وجودم کل که مخالف سمت چرخوندم رو

 .کرد نگاه رخم نيم به و کرد بلند رو سرش تعجب با. ريختن سرم رو داغ سرب انگار که نشوند مگونه
 داغي؟ قدراين چرا -

 فقط خواستمي دلم. نداشتم رو هاشچشم به کردن نگاه تحمل ديگه دادم، رو جوابش کنم نگاهش کهاين بدون
 .بود بد خيلي حالم جا،اين از شم دور

 .گرممه -
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. ريخت هم خودش واسه داد، دستم به و کرد پر برام رو ليوان. نشستيم مبل رو رفتيم و گرفت رو دستم زد، لبخندي
 نخوردن و بودم خارجي آزاد دختر يه من نظرش از نه، يا خورممي ببينه منتظره و هستم نظرش تحت دونستممي

 رو حالم نوشيدني تلخ طعم خوردم، قلپ يه و کردم نزديک هاملب به رو ليوان ناچار به. بود برانگيزشک و مضحک
 که انگار و کرد نگاه ساعت به. شد نزديک بهم کامالً و دورم انداخت رو دستش. نياوردم ابرو به خم اما کرد؛ بد

 :گفت و کرد نگاهم شد، بلند جاش از هول با باشه اومده يادش چيزي
 بذارم؟ تنهات ساعت يه من نداره اشکال عزيزم شانلي؟ -

 بهتر؟ اين از چي زدم، لبخند
 .باش راحت نه، -
 .رفت پدرش سمت به و شد رد کنارم از سرعت با نشوند، دستم رو ايـوسـه*بـ

 پسري دوتا و شدنمي نفر هشت جمعسر بودن، ايستاده ميز يه دور. بود پدرش و دانيار تعقيب تو نامحسوس نگاهم
 .بودن جزوشون هم کردنمي نگاهشون مهموني اول الين و روشا که

 اخمو الين و کردمي نگاه اطراف به خونسردي با روشا کردم، هاشونچهره به نگاهي نشستن کنارم که الين و روشا
 دست به رو عاديش حرارت بدنم هنوز انداختم، چپم پاي روي رو راستم پاي. دادمي تکون استرس با رو پاهاش
 .سوختممي داشتم و بود نياورده

 .برقصم باهاش شدم مجبور -
 .بيزار شم نزديک بهش من کهاين از و بود متنفر دانيار از کرد، نگاهم گرفته الين
 چرا؟: اِلين

 :گفتم نفر، هشت همون سمت رفت نگاهم
 .ذاشتممي کار لباسش روي رو ميکروفون بايد -

 :گفت و گذاشت بازوم روي رو دستش سمتم، چرخيد تعجب از شده گرد هايچشم با روشا
 آخه؟ چرا! ميکروفون؟ -

 :گفتم و کردم نگاهش آرامش با چرخوندم، رو سرم
 .ببندن قرارداد خوانمي امشب شده، کنسل فردا قرار -

 :گفت و دانيار سمت چرخيد نگاهش کرد، نگاهم رفته باال ابروهاي با الين
 !عجب -

 .شد ترنزديک بهم نگراني با و داد تکون بازوم رو رو دستش روشا
 داغي؟ قدراين چرا -
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 :گفتم و زدم لبخند قرارشبي هايچشم به گذاشتم، دستش روي رو دستم
 .نيست چيزي -

 طورهمون. شد دور ازشون و کرد خداحافظي پدرش و دانيار با ظاهراً شد، نزديک نفره هشت اکيپ همون به سينا
 :گفتم و روشا سمت کردم رو رفته باال ابروهاي با بود سينا رفتن مسير به نگاهم که
 !رفت؟ کجا -

 .سمتم چرخيد و کشيد عميقي نفس شد خارج در از سينا وقتي کرد،مي تعقيب رو سينا نگاهش با که هم روشا
 .خونه ميره نيست، خوب حالش گفت: روشا
 از بود پر کافي اندازه به ذهنم نداشتم، سينا بد حال واسه ايخالي جاي ذهنم تو. نزدم حرفي و دادم تکون رو سرم
 .شدن پله راه زير کوچيک در اون وارد و افتادن راه افراد اون با کردم، نگاه دانيار به. خيال و فکر همه اين

 فکر ديگه اما شد؛مي سرو شام ديگه ساعتنيم و بود گذشته شدارودسته و کيارش رفتن از ساعت يه حدود
 اما شه؛مي اتاق اون تو داره چي مردممي فضولي از داشتم کهاين با. باشه داشته اهميتي حضورمون کردمنمي
 گفتم هم هابچه به شم، بلند جام از شد باعث و کرد غلبه کنجکاويم حس به بدم حال که بود درگير ذهنم قدراين

 .اومديم بيرون لعنتي خونه اون از دانيار، از خداحافظي بدون و کردن موافقت که بريم
 راه خونه سمت به و نشستيم ماشين تو ترراحت اول دفعه به نسبت بود، رفته ماشينم بغلي ماشين شکر رو خدا

 .افتادم
*** 

 اتاق تو که بود ربعي يه. کردنمي باز لب از لب اما چرخيد؛مي سينا و من بين نگاهش دراريحرص لبخند با مهرداد
 صبرمون کاسه تا دادمي لفتش داشت تونستمي که جايي تا اما بده؛ خبر ديشب از بوديم منتظر و بوديم نشسته کار

 .بشه لبريز
 .زدن حرف به کرد شروع حوصلگيبي با و اومد حرف به من از زودتر سينا

 کني؟ شروع خواينمي مهرداد -
 با رو نگاهم و کردم فوت رو نفسم. انداخت باال ابرو ـينه*سـ به دست و انداخت هم روي رو پاهاش مهرداد

 داد بيرون حرص با رو نفسش و شد جاجابه ميز لبه روي کشيد، صورتش به دستي سينا. چرخوندم کاسه تو کالفگي
 پيروزي لبخند با کنه مونکالفه تونسته خوب شد متوجه وقتي و کرد سينا و من به نگاهي ديگه بار يه مهرداد که

 .کرد شروع
 .ميشه رد محموله وگرنه کنيم پيدا رو مدارک داريم وقت هفته يه: مهرداد
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 شقيافه بود شده باعث همين و بود پوشونده رو صورتش پشتيکم ريشته کشيد، دست شچونه به متفکر سينا
 .بشه ترمردونه

 کجاست؟ مدارک -
 .زد بهش بزرگي گاز و برداشت سيب يه ميز روي يميوه ظرف تو از شد خم انداخت، باال شونه خيالبي مهرداد
 .انبار: مهرداد

 .کنن روشنم نداشتن قصد کدوم هيچ ظاهراً کردم، جفتشون به نگاهي. چرخوند اتاق دور رو نگاهش کالفگي با سينا
 کجاست؟ انبار -

 داد تکون سري تأسف با خورد،مي سيب حوصله با داشت و بود فارغ جهان غوغاي ز که کرد مهرداد به نگاهي سينا
 .چرخيد من سمت به و

 .دانيار خونه گاوصندوق: سينا
 انباره؟ اسمش که گاوصندوقه نوع چه هم، تو کردم رو هاماخم

 مطمئني؟ چي؟ يعني -
 .بودم راضي وضعيت اين از من و بود شده سرسنگين باهام مهموني شب از داد، جواب کنه نگاهم کهاين بدون سينا

 .جاستاون هامحموله جور اين مهم مدارک تمام انبار، ميگه گاوصندوقش به -
 و من مکالمه به خونسردي با که مهرداد سمت کردم رو. کنيم چيکار بايد که بودم شده اوکي دادم، تکون رو سرم
 .دادمي گوش سينا

 .کن مشخص باشه هم ممکن غير حتي رو، ورود راه. کن آماده جزئيات تمام با رو دانيار خونه نقشه -
 .کرد متوقفم سينا آروم صداي که بود دستگيره رو دستم شدم، بلند جام از
 کني؟ کار چي خوايمي -
 تو شدم خيره حسي هيچ بدون. نگذشت باهام زدن حرف خير از اما بود؛ دلخور نگاهش برگشتم، سمتش به

 .بگيره رو جلوم تونهنمي بفهمه که بود محکم لحنم قدراين و هاشچشم
 .شخونه تو ميرم -

*** 
 :دادن توضيح به کرد شروع جديت با بود نقشه به نگاهش که طورهمون مهرداد و نقشه روي شدم خم

 بکني رو فکرش که جا هر خونه، داخل. خدمتکار تا 30 و داره محافظ و نگهبان تا ?? عادي حالت تو شخونه -
 .هست دزدگير و دوربين

 :پريد حرفش وسط و داد تکيه مبل پشتي به گرفت، نقشه از رو نگاهش خونسردي با روشا
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 .کن راحت رو خودت و شخونه تو رفت شهنمي بگو يهو -
 .رفت بهش ايغره چشم و کرد نگاهش چپ چپ مهرداد

 ثانيه چند تونممي من رو هادوربين. داره دوربين جاهمه جاست، همون گاوصندوق که شخصيش اتاق جز به -
 .بياي فرود بايد جا همون که ديواره کنار هم هادوربين کورنقطه تنها. ساعت نيم رو دزدگيرها و کنم غيرفعال

 .گرفت بازوش از ريزي نيشگون اخم با الين
 هواپيماست؟ مگه -

 با رو نفسش و نشست صندلي رو برگشت فرستاد، بيرون داد با رو اِلين و روشا بود، جدي کامالً کار موقع که مهرداد
 رفتن جز راهي کردم؟مي کار چي بايد حاال بود، درگير ذهنم. بودن رفته اعصابش رو کامل هابچه. کرد فوت حرص

 .کنيم پيدا دسترسي مدارک به تونستيمنمي ايديگه جور نداشت، وجود شخونهتو
 .بود شده آروم که مهرداد به شدم خيره متفکر و انداختم چپم پاي روي رو راستم پاي

 .شد معلوم که دزدگيرها و هادوربين تکليف کنم؟ چيکار محافظ همه اين با من حاال خب -
 بعد و داد ماساژ رو هاشچشم جفت اشاره و شصت انگشت با. گذاشت ميز روي و برداشت هاشچشم از رو عينکش

 سه دو باريد،مي خستگي صورتش اجزاي تمام از. ميز روي گذاشت و کرد قالب هم تو رو هاشدست ثانيه چند از
 .بود نقشه اين درگير روز و شب که شدمي روزي

 .شيره دهن تو رفتن کار اين شانلي، -
 کنممي تموم رو کردم شروع که کاري من بود مطمئن وقتي. نداشتم شنيدن نصيحت اعصاب کردم، فوت رو نفسم
 بندازه؟ جلو سنگ لحظه هر داشت دليلي چه ديگه

 .مهرداد بده ادامه -
. کرديممي عوضش بايد گرفت،مي درد کمر آدم و بود سفت واقعاً که داد تکيه مبل پشتي به و کرد نگاهم کالفه

 .بوديم نداده اهميت لوازمش به زياد و بود کار اتاق هرحالبه
 ...کار اين با شه،مي آب داره روزه سه سينا دختر -
 :پريدم حرفش وسط جدي لحن با و کشيدم موهام به دستي کالفگي با
 نه؟ يا ميگي -

 دونستنمي بدش حال مقصر رو من همه. نداشتم مسئوليتي بهش نسبت چون کرد؛مي وارد تنش بهم هم سينا اسم
 بايد بشه خواستگاري ازش آدمي هر مگه نخوامش، داشتم حق من. کنم خوب رو حالش داشتن انتظار اون از بدتر و

 بدم؟ عذاب رو اون هم بکشم عذاب خودم هم که کنم؟ قبولش زوربه چرا ندارم بهش ايعالقه وقتي کنه؟ قبول
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. بياد کنار خودش با بايد خودش و شهنمي گرم سينا واسه آبي من از بود شده مطمئن کرد، نگاهم اميدي نا با مهرداد
 .کرد فوت رو نفسش و جلوتر اومد

 .خونه از محافظت واسه کيارش، مخفي خونه ميرن هامحافظ همه فردا -
 چيزي هر از منقشه االن هرحالبه کردم، فراموش رو سينا کالً حرف اين شنيدن با. باال انداختم رو راستم ابروي
 .بود ترمهم

 کنن؟مي جاسازي رو محموله فردا -
 .شد جاجابه جاش تو و کرد ساعتش به نگاهي داد، تکون رو سرش

 فرستهمي فردا هم رو خدمتکارها. ميدن نگهباني محوطه تو دوتاشون که هستن خونه تو محافظ تا پنج فقط -
 .کنن تميز رو شخونه ميان خدماتي شرکت از مرخصي،

 .بود نجات راه تنها که آوردمي برام رو چيزي دقيقاً و بود دقيق و کامل کارش هميشه زدم، محوي لبخند
 تو؟ بودي کي اطالعات منبع -
 .ميشه خوب حالش کني تعريف ازش هم خستگيش اوج تو بود شده ثابت بهم ديگه خنديد، خستگي با
 نکنه؟ درد دستم يعني اين -

*** 
 رو کوتاهم مانتوي و بستم رو گلولهضد جليقه کرد کمک روشا. کردم تنم رو مشکيم تيشرت و پوشيدم رو شلوارم

 رو موهام و رفتم آينه جلو. بستم پام رون دور رو چاقوهام و گذاشتم شلوارم پشت رو ماسلحه. پوشيدم روش هم
 .بستم باال محکم

 کوتاه بدم انجام خواستممي که کاري از جورههيچ شدمي باعث و دادمي نفساعتمادبه بهم هامچشم تو اطمينانِ
 .نيام

 بااسترس و بود قراربي نگاهش بود، کرده جمع شکمش تو رو پاهاش و بود نشسته تختم رو. شد بلند الين صداي
 .کندمي رو لبش پوست

 .نرو اَرشين -
 و چهارسال. زدمي موج آرامش هاشچشم تو ايستاد، کنارم اومد روشا. نرم تونستمنمي کردم، نگاهش آينه تو از

 نگرانم هميشه اما داد؛نمي انتقال بهم رو استرس و بود آروم هميشه شچهره کهاين با. بود تربزرگ ازم ماههشت
 .واقعي خواهر يه مثل بود
 ديگه؟ کردي فکر عواقبش همه به -
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 هايکتوني و نشستم توالتم ميز صندلي رو. رفتممي بعد کردممي آروم رو دوتا اين بايد اول کردم، فوت رو نفسم
 ازش چندماه من يعني بوديم سن هم الين و من کرد،مي نگاه حرکاتم به ناراحت الين. کردم پام رو مشکيم استارآل

 از بودن نتونسته روشا نه اون نه وقتهيچ اما کردم؛مي که بود کارهايي نگران هميشه هم اون. بودم تربزرگ
 بودن قطعي به کدوممون هيچ که کار اين حتي کنن، منصرفم داشتم، دادنشون انجام به تصميم که کارهايي
 .نداشتيم اطمينان موفقيت

 که خطرناکه چقدر دونهمي حتما کنهمي دق داره بيچاره جا،اون بري کردي زنداني خونه تو رو سينا اَرشين،: الين
 .شده آتيش رو اسفند

 جلزوولز قدراين. هاشبازيديوونه هم باز سينا، هم باز. گرفتم دستم به رو کالهم و بستم پام دور رو هامکتوني بند
 بود مونده کم که گفت و گفت کارم خطرهاي از قدراين. کنم زندانيش خودش خونه تو شدم مجبور آخرسر که کرد
 کردنم،منصرف واسه بود گرفته کار به رو شگردش آخرين که هم حاال. نرم تا بزنتم حسابي و درست کتک يه الين

 !نمايي مظلوم
 :گفتم و کردم بهشون نگاه يه
 .بيرون بياريدش شخونه بريد رفتنم از بعد هم رو سينا. کنممي چيکار دارم دونممي من -

 کاري همچين خواستمي خودش اگر داره، حالي چه فهميدم. گرفت هاشدست تو رو هامدست و اومد جلو روشا
 .بود نکرده خراب نگراني دادن نشون با رو آرومش ظاهر که بودم ممنونش چقدر. بده انجامش ذاشتمنمي عمراً کنه
 :کرد زمزمه آروم لب زير
 ...بيفته برات اتفاقي اگر -

 بدون کردم سعي من و بود نگراني آرومش هايچشم ته گرفتم، قاب رو صورتش هامدست با و کردم بلند رو سرش
 :کنم صحبت باهاش صدام تو تحکمي هيچ

 .نميفته اتفاقي پس دادم قول بهت من -
 کافي اندازه به کنم فکر رفتم،مي زودتر بايد و نداشتم وقت. کرد نگاهم نگرانش هايچشم با و اومد کنارم هم الين

 .بودم داده اطمينان بهشون
 که مهرداد. رفتم راهرو ته اتاق به و زدم بيرون اتاق از مطمئن نگاه يه با کاشتم، جفتشون گونه رو ايـوسـه*بـ

 و گذاشتمش گوشم تو داد، دستم به رو هدست و اومد کنارم شد بلند جاش از ورودم با بود نشسته کامپيوتر پشت
 کرد، نگاهم مطمئننا و کرد فرو جينش شلوار جيب تو رو هاشدست. کرد جاگذاري لباسم تو رو يابرد و ميکروفون

 .نبود رفتنم به راضي هم اون
 .بياد ماشين تا داري وقت ساعتنيم -
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 :زد صدام آميزيگله لحن با که برم بيرون اتاق از خواستم و دادم تکون رو سرم
 شانلي؟ -

 و چرخيدم. رفتمي بين از خوندنشون ياْس آيه با داشت نفسماعتمادبه تمام. بود کافي ديگه کردم، فوت رو نفسم
 .انداختم هاشچشم تو رو نگاهم مطمئن

 .کن بس کنممي خواهش... مطمئنم کارم از من! مهرداد -
 پشت هانگهبان از يکي. نشستم ماشين تو و گذاشتم سرم روي رو کاله. شدم خارج خونه از و زدم بيرون اتاق از

 و بشه متمرکز هدفم روي ذهنم تمام کردم سعي و کردم فوت رو نفسم. روند دانيار خونه سمت به و نشست فرمون
 .بس

*** 
 .برگشت خونه به من دستور به نگهبان و شدم پياده داشت، نگه بغلي کوچه تو

 .زد رو مکالمه استارت و رسيد گوشم به هدست تو از کالفگي با مهرداد صداي
 .نيست شبيه اصلي نقشه به هم درصد يه که پيچونيمي جوري يه رو نقشه. شد شروع االن از -
 کوچه راست و چپ سمت ديگه خونه تا سه بود کوچه ته که دانيار خونه از غير به. کردم نگاه رو کوچه طرف دو

 هيچ خوشبختانه و بودن کرده باز کوچه به راه ديوار، حصار از هاشوندرخت و بودن وياليي هم اونا که داشت قرار
 برسه مهرداد گوش به که بردم باال حدي يه تا رو صدام و افتادم راه خونه سمت آروم. نبود کوچه تو آدمي و ماشين

 .نداشت تأثيري چند هر بياد، دستش کار حساب تا کردم دستوري رو لحنم و
 .کنار ندازممي رو هدست اين بزني حرف زياد بخواي اگر -

 :داد رو جوابم باپررويي
 شي؟مي خالص هادوربين شر از جوري چه وقتاون -

 االن دونستمي رسيد، گوشم به پيروزش صداي. کردممي تحمل بايد بود، گير کارم فعالً کردم، فوت رو نفسم
 .دارم نياز بهش

 شجاع؟ خانوم شد چي -
 بعد که نزدم حرفي. کردم فوت رو نفسم باحرص و رفت ديوار رو دوربين دوتا سمت به نگاهم. ايستادم ديوار نزديک

 !بود شده بحث اون خيالبي شکر رو خدا شد، بلند صداش ثانيه چند از
 من سه شماره با. کوره نقطه ديوار ـل*بغـ شمشادها، ـل*بغـ دقيقا رفتي باال که جاهمون از. داري وقت ثانيهسي -

 .برو
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 کل وگرنه شدمي وارد بهم استرسي ترينکوچيک نبايد بودم، کرده جمع رو تم?جرا تمام. کردم حبس رو نفسم
 !رفتمي فنا به نقشه

 .سه دو يک -
 نگاه رو پايين. زدممي نفسنفس پريدم، ديوار رو جهش يه با. دوييدم ديوار سمت و کشيدم صورتم روي رو کاله

 ورتراون نشسته حالت به. داشتم وقت ثانيه پونزده کردم، نگاه ساعتم به. داشتن فاصله باهام مترنيم شمشادها کردم،
 درست که اول قدم کشيدم، راحتي نفس و نشستم پاهام روي انداختم، پايين رو خودم شمشادها کنار دقيق و رفتم

 يه متر دو هر يفاصله با ديوار کنار و بود شده کاري چمن حياط دورتادور انداختم، اطراف به نگاهي. شد برداشته
 سنگ نماي با طبقه دو ساختمون. داشت وجود استخر ساختمون چپ سمت و بود شده کاشته متري يه کوتاهِ کاج

 حواسشون هم زياد معلوم قرار از و رفتنمي رژه حياط تو پوشيده مشکي سرتاپا نگهبان تا سه و بود رومروبه ايقهوه
 .رسيدمي گوشم به حرفشون و خنده صداي مدام چون نبود؛ اطراف به

 .بردارم اطراف بررسي از چشم شد باعث و شد بلند استرس با مهرداد صداي
 رسيدي؟ داري، وقت ثانيه پنج شانلي -

 شنيده سانتيم چند فاصله تو مردي محکم و جدي صداي و گرفت قرار گردنم پشت اسحله يه دادن، جواب از قبل
 :شد
 .نخور تکون -

 :اومد مهرداد حيرتِ از پر وارِزمزمه صداي وراون از و زدنمي قلبم بستم، آروم رو هامچشم
 .ابوالفضل يا -

 :شنيدم دوباره رو مرد محکم صداي
 !برگرد -

 يه با گرفتم، دستم تو رو چاقوم و گذاشتم پام رو نامحسوس رو دستم. بود بسته يخ بدنم کل کشيدم، عميقي نفس
 زد زل باعصبانيت هامچشم تو. چسبيد بهم و گرفت رو دستم که رومروبه مرد سمت بردم رو چاقو و برگشتم حرکت

 :غريد خشني لحن با و
 .بيفتم گير خوامنمي نخور، تکون -

 هايچشم ديدم،مي رو هاشچشم فقط و بود مشکي تمام من مثل ظاهرش بهش، کردم نگاه يه. کردم تعجب
 بودم؟ افتاده گير زودي همين به يعني! لعنتي بود؟ کي مرد اين بود، شده حبس نفسم. تيره ايقهوه

 :بود اعصابم رو مهرداد مضطرب صداي
 شد؟ برسرمون افتادي؟خاک گير شانلي -
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 .بهتره بيفته دانيار گير آدم خدا به دادم، قرار مخاطب رو مهرداد حرص با و گرفتم مرد نگاه از رو نگاهم
 .بگم تو به که دونمنمي خودم هنوز صبرکن، يکم -

 ديوار به رو دستم دوتا مچ. کرد فوت رو نفسش هدستم ديدن با و شد گرد تعجب حالت با مرد ايقهوه هايچشم
 يه کورنقطه تو. بود کم فضا اما بدم؛ نجات رو خودم تونستممي پام با بود، چسبيده بهم هم خودش و بود چسبونده

 .ايستادم توش اومده جهنمي کدوم از دونمنمي که آدم اين با من حاال شد،مي جا زور به نفر
 .کنم نگاه هاشچشم تو دوباره شد باعث صداش

 هستي؟ کي تو -
 .نبود مشخص هاملب البته که زدم پوزخند داشتيم؟ هم اين از پرروتر

 .بپرسم تو از بايد من رو سوال اين -
 مرتيکه، بهت لعنت. کردم حس کمال و تمام رو دردش اما نشد؛ ايجاد مچهره تو تغييري داد، فشار رو دستم مچ

 .هست هم کار طلب حاال و من نقشه وسط پريده پا جفت
 .دوييدم پابرهنه دزديتون وسط شرمنده واقعاً باقيه؟ هم نيمت و قورت دو اِ؟ -

 .ترسيد نمي ازش آوريحيرت طرز به بود، خونسرد صدام
 .بشيم بدبخت و ببينتمون کسي بودم نگران فقط

 .مهموني جااين اومدي نميگه هم خودت ظاهر -
 چرخيد جديت با دوباره. نداشتن ديد زياد طرف اين به هانگهبان کرد، نگاه دوروبرش به و کرد فوت رو نفسش
 :گفت وقتي دادمي صلح بوي لحنش سمتم،

 نيستي، هااين از تو دونممي فقط گم،مي رو هاحرف اين و کنممي اعتماد بهت دارم چرا دونمنمي من ببين -
 درسته؟

 .هوا رفتم شدم دود که باشه هااين از اگر چي؟ خودش اما دادم؛ تکون رو سرم
 :داد ادامه

 .کنيم اعتماد هم به بهتره پس -
 !طرفه بچه با کرده فکر شد خودموني زيادي ديگه زدم، پوزخند

 نباشي؟ باهاشون تو معلوم کجا از نيستم، هااين از من -
 .چسبيد بهم تربيش و کرد نگاهم کالفه

 . اومدمنمي جااين ظاهر اين با تو مثل بودم هااين از اگر من -
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 نزديک بهم حد اين تا مردي هيچ حاال تا. بود داده دست بهم تهوع حالت بودم، گرفته گر بدنم به بدنش نزديکي از
 .بود نشده

 :شد بلند اضطراب با مهرداد صداي
 بگه؟ راست معلوم کجا از نکن، اعتماد بهش شانلي -

 .جاستاين چي واسه بفهمم اول بايد کردم، ريز رو هامچشم
 هستي؟ چي دنبال -
 بيشتر لحظه هر قلبم ضربان و بود متريميلي باهام شفاصله حاال آورد، پايين رو سرش و شد خيره هامچشم تو

 بميرم جوب تو بودم حاضر بميرم، دانيار خونه تو و بيرون بيفته و بشکافه رو مـينه*سـ قلبم ترسيدممي. شدمي
 .نميرم جااين

 !شي دنباله تو که چيزي همون -
 من قلب از کميدست و شنيدممي رو قلبش ضربان صداي بود، شده تند هامنفس. بود شده قفل نگاهش تو نگاهم
 .نداشت
 :شد پارازيت نگراني با مهرداد صداي

 مردي؟ شانلي -
 .کنممي غلطي چه دارم ببينم کنهنمي صبر دقيقه يه کردم، فوت رو نفسم

 .بزني حرف من با هدست اين توي تو بذارم باشه باري آخرين اين مهرداد خورممي قسم -
 :شد بلند شک با شزمزمه و بود نوسان در هامچشم بين نگاهش

 اعتماد؟ کنيم؟ چيکار حاال خب -
 اطراف به نگاهي چي؟ دردسر تو بيفتم و بگه دروغ اگه کنم، اعتماد بهش خواستنمي دلم. کردم فوت رو نفسم

 :کرد زمزمه اضطراب با و سمتم چرخيد عجله با و انداخت
 ...االن نداريم، زيادي وقت شد؟ چي -

 .شدن پياده ازش خدمتکارها و اومد داخل به خدماتي شرکت ماشين و شد باز در که بود نشده تموم حرفش هنوز
 :شنيدم رو پرحرصش زمزمه

 .شد تموم کردنت فکر فرصت -
 چه به کرد؟نمي ولم حداقل چرا لعنتي فشردم، هم روي حرص با رو هاملب. بود جواب منتظر انداخت، بهم نگاهي

 و کردم باز و بستم رو هامچشم ناگهاني تصميم يه طي و کردم فوت رو نفسم بود؟ شده نزديک بهم قدراين حقي
 .حماقت هم شايد کردم، اعتماد بهش. دادم تکون رو سرم
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 .شمشاد يکي اون پشت بريم کن قطع رو دوربين مهرداد -
 :شد بلند متعجبش صداي ثانيه چند از بعد اما کنه؛ پيچم سوال داشتم انتظار

 .شده سيستم وارد ديگه يکي انگار بشم، وارد تونمنمي شانلي -
 :کردم زمزمه حرص با. نبود هم مهم براش انگار و بوديم حالت همون تو هنوز کردم، رومروبه مرد به نگاهي

 کنه؟مي غيرفعال رو دوربين داره کسي -
 :دادم رو مهرداد جواب و گرفتم نگاهش از چشم. کرد نگاهم خيره و داد تکون رو سرش

 .کن خبرم شدن نزديک هانگهبان باشه حواست فقط خوادنمي مهرداد -
 نگاهم خيره و چرخيد سمتم به پوشسياه مرد ثانيه چند از بعد. کرد چک رو اطراف و دور و گرفت ازم رو نگاهش

 :گفت کرد،
 بعدش و بمونيم تونيممي ثانيه سه فقط شمشادها اون پشت ما نيست، مهم فقط جااون به رفتن فقط االن ببين -

 .ديوار وراون بريم بايد
 به شک با و کردم خدمتکارها به نگاهي. بود آشپزخونه ديوار گفتمي که ديواري اون کردم، دوروبرم به نگاهي
 :برگشتم پوشسياه مرد همين سمت

 درسته؟ آشپزخونه، تو بره خوادمي يکيشون مسلماً -
 شديم، خيره خدمتکارها به چشميچهار. داد تکون رو سرش خونده رو فکرم که انگار و کرد هامچشم به نگاهي

 .چرخوندم رو نگاهم شکش از پر صداي با. شدنه له درحال دستش تو من دست مچ نبود حواسش اصال
 .بيام من تا اتاق اون به برسون رو خودت تو. وقتشه االن سمت، اون ميره داره زنه اون ببين -

 :داد ادامه تهديدوار من به رو و گفت هدست تو چيزهايي يه هم بعد
 .گيره بهم کارت پس دونم،مي رو رمزش ترمهم همه از و گاوصندوق اون جاي من. نکن رو نامردي فکر -

 هيچ کهاين با نبود، کارم تو نامردي پس کردم اعتماد بهش من. دادم تکون حرص با رو سرم و کردم فوت رو نفسم
 .کنهنمي نامردي بهم اون که نداشتم تضميني

 نجات باالخره هامدست بيامرزه، رو پدرش خدا ايستاد، سرم پشت حرکت يه با و کرد ول رو هامدست ثانيه چند بعدِ
 :کرد زمزمه گوشم کنار وقتي شد مورمورم. کردن پيدا

 .برو من شمارش با -
 مرد اين حرکات به کردن فکر وقت االن کردم، باز و بستم رو هامچشم. کردم بود ديوار نزديک که زنه به نگاهي

 .نبود ناشناس
 .سه دو يک -
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 پريدم حرکت يه با که برگشت سمت اين به هابرگ صداي با زنه. شمشادها پشت رفتم پشتک يه با سرعت به
 ترس با و بود زده بيرون هاشچشم زد،مي نفسنفس. ديوار پشت کشيدمش گرفتم، رو دهنش جلوي و جلوش
 آرنجم با کنه ايجاد سروصدا کهاين از قبل بود، زده چنگ دستم به دودستي و بود پريده رنگش. کردمي نگاهم
 مرده. نبود طرف اين به حواسش کسي کردم، دوروبرم به نگاهي. بغلم تو افتاد هوشبي که زدم گردنش به ايضربه

 سرعت با رو هاشلباس. بردم ديوار گوشه سمت رو زنه سريع و رفتم بهش ايغره چشم برم، کرد اشاره دست با
 ولش ديوار گوشه و پوشيدم لباسم روي رو هاشلباس سريع. بود تنش زيرش خونگي لباس شکر رو خدا که کندم
 و پارچه و تي. بود گشاد برام مقداري شونهمه که کمرنگ صورتي مقنعه و سفيد مانتو سفيد، ايپارچه شلوار. کردم
 با شکل مستطيل آشپزخونه. شدم آشپزخونه وارد بود باز که آشپزخونه ايشيشه در از و برداشتم رو سطل

 آشپزخونه از. داشت قرار آشپزخونه وسط چهارنفره شکل مربعي گردويي ميز و بود شده پوشيده گردويي هايکابينت
. شده ديواري کاغذ رنگ کرم ديوار رو گذاشتم رو دستم ايستادم، سالن به منتهي ديوار کنار و شدم خارج سرعت به

 فرش يه وسطش و بود شده چيده شکالتي مبل دست يه خونه، مانند ال سالن وسط گذروندم، نظر از رو اطراف
 سالن گوشه و بود آويزون ازش شکالتي هايپرده که داشت قرار بزرگي پنجره سالن ته. بود شده پهن ايقهوه کرم
 و بود پدرش و دانيار هايعکس از چندتا ديوارها رو چرخوندم، چشم. داشت قرار نفره دوازده مشکي نهارخوري ميز

 از مرد يه خشن صداي که گذاشتم پله اولين رو رو پام و اومدم بيرون ديوار پشت از آروم. درخت و گل تابلوهاي
 :شد بلند سرم پشت

 کجا؟ -
 :دراومد صدام زور به ثانيه چند از بعد شد، حبس نفسم

 .کتابخونه -
 :شنيدم رو خشکش صداي

 .کتابخونه تو فقط ولي برو -
 رو سرم هاپله باالي. باشم شاکر رو خدا بايد نکنم سکته امروز باال، سمت کردم پرواز هاپله از و دادم تکون رو سرم
 .آوردم پايين يکم

 .راهرو دوربين مهرداد -
 کتابخونه وارد کردم، باز بود شده پوشيده رنگ کرم هايديواري کاغذ همون با هاشديوار که رو راهرو در دومين

 به بود شده چيده سقف تا کتابخونه چوبي هايقفسه اتاق دورتادور کردم، اطرافم به نگاهي. بستم رو در و شدم
 دوتا که بود کوتاه پايه کوچيک ميز يه هم بزرگ چندان نه اتاق وسط. نبود مشخص ديوار رنگ اصال که طوري
 يادمه که جايي تا. پريد باال راستم ابروي متنوع و رنگارنگ هايکتاب ديدن با. بودن چيده دورش نفره يه کاناپه
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 مهرداد سريع صداي. کثيفش ذات جز به بود کرده تغيير جوره همه سال چند اين تو بود، متنفر خوندن کتاب از دانيار
 .اومدمي سرم باليي چه دونستمي خدا ميفتادم اگر. نيفتم هااين گير داشت استرس هم اون شد، بلند

 .شهمي فعالغير راهرو دوربين و فعال کتابخونه دوربين االن داري، وقت ثانيه دو شانلي -
 اين کنه لعنتش خدا. نبود بيرون کسي کشيدم، راحتي نفس. انداختم بيرون رو خودم و کردم باز رو در سرعت به

 .کنه خونه اين تو يواشکي کار يه بخواد شهمي جدا آدم تن از روح گذاشته؟ چرا محافظ و دوربين همه
 :زد داد گوشم تو اضطراب با مهرداد

 .مونده ثانيه پونزده زودباش، شانلي -
 دست با رفت، يادم کشيدن نفس. بود قفل! لعنتي پايين، کشيدم رو دستگيرش و چهارم اتاق سمت افتادم راه سريع

 :کردم زمزمه شده سر پاي و
 .کنهنمي قفل رو اتاقش در گفتي که تو -

 :کرد حبس رو نفسم سرم پشت از صدايي
 .کرده که حاال -

 شروع زانوهام. کرد نگاهم ايشقهوه هايچشم با مستقيم و پيشونيم رو گذاشت رو شاسلحه نگهبان چرخيدم، آروم
 پريد، باال تعجب با ابروهام و انداختم نگهبان به ايديگه نگاه اضطراب با. افتادم گير آخرش لرزيدن، به کرد

 ...که اين اين،... ايقهوه هايچشم
 .نيست کن ول نکشتم تا داده مسکته دوبار االن تا مردک رفتم، بهش ايغره چشم و کردم اخم

 داري؟ کليد پايين، بنداز -
 .داد تکون رو سرش
 !ببندم رو هامچشم شد باعث و کشيد تير گوشم که زد داد استرس با گوشم تو هاديونه مثل مهرداد

 .مونده ثانيه پنج شد؟ چي شانلي -
 سرش پشت هم من تو، رفت و کرد باز رو در سريع. بعد واسه بمونه مهرداد حساب باشه، زود کردم اشاره بهش
. پر تقريبا ابروهاي و کوتاه مشکي موهاي و روشن پوست کردم، مرده به نگاهي. اتاق تو کردم پرت تقريباً رو خودم
 همين گرفتم، رو نگاهم اخم با. بود بلندش تقريبا ريشته بود جذاب هاشچشم از بعد صورتش تو که چيزي اولين
 واسه بره؟ ضعف من دل زد، خشکم کردم که فکري از. بره ضعف يارو اين ريشته واسه دلم شرايط اين تو مونده
 ...دلي من مگه اصال کي؟

 .کرد پاره رو افکارم بود شده قاطي تمسخر با که محکمش صداي
 .اسميت خانوم بهت داشتم حسي يه هم اول از چند هر درمياد، آب از توزرد دانيار شريک دونستمنمي -
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 :کردم نگاهش خيالبي و در به دادم تکيه
 حسي؟ چه -
 :گفت و کرد نگاهم رفته باال ابروهاي با
 .باشه تکاسهنيم زير بايد ايکاسه يه دونستممي نداشتم، خوبي حس -

 با که ايقهوه دونفره تخت در رويروبه. بود شکل مستطيل اتاقش چرخوندم، اتاق تو رو نگاهم و زدم پوزخندي
 هايپرده با و داشت راه راهرو به که داشت قرار سرتاسري پنجره راست سمت بود، شده پوشيده سفيد روتختي

 کمد اتاق چپ سمت. اي سرمه کاناپه روشروبه و داشت قرار سفيد توالت ميز پنجره کنار. بود شده پوشيده ايسرمه
 کاغذ رنگ. بود روش هم کوچيک گلدون يه که ديوار کنج کوچيک گرد ميز يک و داشت قرار رنگ سفيد ديواري
 بود؟ کجا گاوصندوق حاال. ايسرمه هايگل و سفيد زمينه اومد،مي اتاق وسايل به هم ديواري
 :توپيدم بهش و کردم اخم. کردمي نگاهم موشکوفانه کشيدم، سمتش به رو نگاهم

 چيه؟ -
 در يه که داد فشارش و شبدنه از قسمت يه به کشيد دستي نشست، کمد کنار رفت و گرفت رو نگاهش اخم با

 واقعاً و ديدم رو گاوصندوق که کرد باز کامل رو در ايستادم، سرش پشت رفتم آروم. شد باز کمد ـل*بغـ از کوچيک
 شايد کرد،مي کار خوب زيادي يعني کرد؛مي کار خوب دانيار فکر. بود خنثي معمول طبق مچهره البته کردم تعجب

 .کنم پيدا رو جااين تا گشتممي ساعت چند بايد
 :شد بلند صداش

 .بگو رو رمز راوين -
 :شد بلند باکنجکاوي مهرداد صداي. کرد باز رو درش و چرخوند رو گاوصندوق قفل زد، عدد چندتا

 شانلي؟ خبره چه جااون -
 :کردم زمزمه آروم بود، مرده حرکات و گاوصندوق تعقيب در نگاهم

 .شد باز گاوصندوق -
 که برگشت سمتم به و برداشت رو بود داخلش که پاکتي چندتا مرده کردم، نگاه رو داخلش و شدم خم جلو سمت به
 تماس کهاين بدون. بود ريخته پيشونيش رو موهاش از تار چند کردم، هاشچشم به نگاهي. شد رخم به رخ

 :رسوندم گوشش به شک با و آروم رو صدام بشه، قطع اون يا من سمت از چشميمون
 هستي؟ کي تو -

 :داد رو جوابم آروم لحني با من مثل
 .راد آيدن -
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 .ببندم رو هامچشم شد باعث مهرداد داد
 چي؟ -

 و کردم فوت کالفه رو نفسم. بود افتاده چين چندتا هاشچشم کنار و بود گرفته شخنده. کردم باز رو هامچشم
 اتاق اون به نفر هشت اون با و بود کيارش کنار مهموني تو که بود کسي همون بود، اومده يادم. ايستادم صاف
 .رفت

 حرکات و رفتارها بهراجع درونيم کشمکش خاطربه هاماخم. فرستادم داخل بود زده بيرون روسري از که رو موهام
 .کردمي نگاهم و بود نشسته پاهاش روي هنوز کردم، دراز سمتش به رو دستم. هم تو بود رفته مرد اين

 چيه؟ هااين ببينم بده -
 اندام و بود تربلند وجب دو من از قدش. ايستاد کنارم هم خودش و داد دستم به رو هابرگه شد، بلند جاش از

 پاره رو آستينش داشت که بازوهاش مخصوصاً بود، معلوم کامل بود تنگ براش که نگهبان لباس تو شورزيده
 روز دو. نرفتم پسري هيچ کوک تو حاال تا شدم؟ جورياين چرا شده؟ چم بستم، رو هامچشم بدبختي با. کردمي

 وسط يهو و شناختمشنمي چون شايد بود، عجيب برام پسره اين اما ميره؛ يادم هاشونقيافه نبينم رو مهرداد و سينا
 .بود شده ظاهر منقشه

 .کردم باز رو هامچشم داشت متعجبي لحن که صداش با
 چته؟ -

 .دادم تکون نيست چيزي نشونه به رو سرم و کشيدم عميقي نفس
 دستش به رو بقيه و برداشتم رو بود محموله اين به مربوط که اونايي نصفش،. کرديم بررسي هم با رو هابرگه همه
 :گفت و کرد نگاهم چشمي زير بود، گاوصندوق درگير نشسته که طوريهمون. بذاره سرجاش تا دادم

 .مياد بهت لباس اين -
 .کردم ريز رو هامچشم و زدم کمرم به رو دستم. خدمتکار گفتمي بهم غيرمستقيم داشت گرفت، حرصم

 .بوديم کرده تموم شما واسه رو شمردونه سايز شرمنده -
 چي واسه لبخندش شد، گرد باتعجب هامچشم. داد تکون رو سرش و زد محوي لبخند کرد، نگاهم رخنيم و برگشت

 :گفت و داد دستم تو هايبرگه به رو نگاهش و کشيد عميقي نفس شد، بلند جاش از و بست رو گاوصندوق بود؟
 .ببري رو شهمه بذارم که نداري انتظار کنيم؟ چيکار رو هااين حاال خب -

. ببره بدم رو شهمه نبودم حاضر که هم من کردم، مدارک به نگاهي. شدم خارج متعجب حالت از و زدم پلکي
 سراغ بريم باز شيم مجبور تا کنيم نصفش بهتره پس بودم کرده رد رو سکته بار سي ساعت يه اين تو هااين خاطربه

 !نداشت ارزشي هيچ واقعاً نصفه چون شدنش؛ کامل واسه هم
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 و داد تکون رو سرش برداشتم خودم هم رو شبقيه دادم دستش به برداشتم رو مدارک نصف و تخت رو نشستم
 :گفت

 .بريم تونيممي حاال خوبه، -
 نگاهم شيطنت با و باال آورد رو عکس تا چند رفت، توالت ميز سمت آروم و ايستاد يهو که افتاديم راه در سمت به

 .نگاهش کار تو موندم که کرد
 .شهمي شل پاش و دست بينهمي لطيف جنس يه تا ديگه دانياره هرچند نخت تو رفته بدجوري -

 هايعکس. پريد باال ابروهام گرفتم، ازش رو هاعکس و رفتم بهش ايغرهچشم. زد بهم چشمکي حرف اين از بعد
 چي واسه رو من عکس خوددرگير، مرتيکه. دونمنمي چرا؟ حاال. بود گرفته عکس ازم حالتي هر تو بود، مهموني

 .داشت نظر زير رو حرکاتم که چرخيدم پسره سمت به و گذاشتم ميز روي رو هاعکس خواد؟مي
 .نبودم جااين من نبود، جوري اين دانيار ذات اگر -

 مخاطب رو مهرداد و برگشتم در سمت به. ندارم بهش شناختي که آدمي به بدم بيشتري توضيح ديدمنمي نيازي
 :دادم قرار

 نيست؟ سالن تو کسي کن، قطع رو هادوربين -
 :شد بلند متفکرش صداي ثانيه چند بعد
 .داري وقت ثانيه بيست و بري تونيمي ديگه ثانيه دو نه، -
 .کردم نگاهش جديت با و چرخيدم آيدن سمت به
 .داريم وقت ثانيه بيست بريم، بايد بيا -

 برگشتم لحظه يه افتادم، راه هاپله سمت به. رفتم بيرون سريع و کردم باز رو در. ايستاد کنارم و داد تکون رو سرش
 به نگاهي و ايستادم ديوار کنار هاپله پايين. رسوند بهم رو خودش سريع و کرد قفل رو در آيدن که ديدم و عقب

 .بودن جا اون محافظ يه و خدمتکار تا سه! لعنتي کردم، آشپزخونه
 .شنيدم گوشم پشت از رو آيدن صداي

 !بيا دنبالم -
 واسه چرخوندم، کاسه تو رو هامچشم حرص با. افتاد راه ورودي در سمت به کنم نگاهش بتونم کهاين از قبل

 حياط به. افتادم راه دنبالش پس بايستم، تونستمنمي که جااين. نبود هم موافقت منتظر و گرفتمي تصميم خودش
 چيکار داشت نگفتم، چيزي اما کردم؛ تعجب. رفت خروجي در سمت به گذشت خدماتي ماشين کنار از رفت،

 کرد؟مي
 .کردمي بدبختمون دستي دستي داشت شد، وارد بهم استرس و شد بلند حياط وراون از نگهبان صداي
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 .وايسيد شمام با کجا؟ -
 دستم يهو که زديم بيرون در از سريع بردم، باال رو هامقدم سرعت هم من متقابالً که بخشيد سرعت هاشقدم به
 کنارم هم خودش. دادم تکيه سرم پشت سنگي ديوار به و نشستم پاهام رو. داد هلم ماشين يه پشت و کشيد رو

 و دادم قورت استرس با رو دهنم آب بيرون، اومد نگهبانه و شد باز در. زدممي نفسنفس زد،مي نفسنفس نشست،
 زيرپايي آيدن که اومد ماشين سمت مشکوک نگاه يه با کرد، نگاه رو کوچه دورتادور. شدم خيره بهش چشمي چهار
 پشت رو نگهبان هم خودش و دربيارم رو لباسم کرد اشاره بهم. کرد هوششبي گردنش به ضربه يه با و زد بهش

 لباس. برگشتم سمتش به و درآوردم رو خدمتکاره هايلباس شدم، بلند و کردم جدا ازش رو نگاهم. برد ماشين
 :گفت و کرد بهم نگاهي. انداخت يارو اون کنار و درآورد رو محافظه

 گردي؟برمي چي با -
 .کرد تموم رو صبرم و کشيد اعصابم رو رو خط آخرين مهرداد صداي

 ...االن شانلي -
 شکر رو خدا. کردم بلند رو سرم آيدن خنده صداي با کردم، لهش پاهام زير حرص با و درآوردم گوشم از رو هدست

 .افتادم هادوربين ياد االنهمين من بود تيز خيلي مرد اين نبوديم، هادوربين ديد تو
 کشيدم؛مي هم بنفش جيغ يه نبودم افتادنمون گير نگران و کشيدمنمي خجالت ازش اگر کردم، فوت رو نفسم

 .بود نگرفته بازي به رو ضعيفم اعصاب کم مهرداد
 :گفتم کنم، رفتار عادي کردم سعي و کردم فوت رو نفسم

 !نيست همراهم ماشين -
 .گرفت رو دستم و داد تکون رو سرش بود، لبش رو هنوز لبخند

 .برمتمي من بيا، پس -
 رفت هاماخم. شه وارد بهم ولتي دويست برق بود شده باعث هاشدست حرارت کشيدم، بيرون دستش از رو دستم

 گرفت؟مي رو دستم عادي خيلي حقي چه به هم، تو
 :دادم رو جوابش خشک لحن و اخم همون با
 .ميرم خودم نه، -
 :گفت و کرد نگاهم زيرکي با انداخت، باال رو ابروش تاي يه
 بمونه؟ ناقص مدارکت که خواينمي تر،مهم همه از بودم؟ جااين چرا من بفهمي خواينمي -
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 هم من و افتاد راه دادم، تکون نارضايتي با رو سرم. شم باخبر قضيه از و برم خونه به باهاش بود بهتر کردم، فکري
 که کردم نگاهش شده گشاد هايچشم با و ايستادم شد، مشکي موتور يه سوار ترپايين کوچه تا دو. رفتم دنبالش

 باشم؟ نزديک بهش بايد قدراين خبره چه بشينم؟ پشتش برم من االن. بود موتورنشسته روي عادي خيلي
 :گفت کرد، نگاهم باتعجب و داد باال رو کاسکت کاله شيشه شمنمي سوار ديد وقتي

 شيني؟نمي چرا -
 .باداباد هرچي نشستم، پشتش فکر بدون و کشيدم عميقي نفس
 شدمي که جايي تا بذارم، پاهام روي رو هامدست گرفتم تصميم. گذاشتم سرم رو داد دستم به که رو کاسکت کاله
 من ذهن نداره حق پسري هيچ وگرنه بود شده خارج دستم از افکارم افسار هم االن تا گرفتم؛مي فاصله ازش بايد
 .کنه مشغول رو

 .رفت هوا به شد دود تصميمم و شد حلقه دورش هامدست ناخودآگاه افتاد، راه سرعت با و زد استارت
*** 

 فکر بود زده تند تند قلبم که قدراين رسيديم تا کندم جون. دادم دستش به رو کاسکت کاله و شدم پياده موتور از
 دستي بود شده پريشون که موهام به کردم، فوت کالفه رو نفسم .باشه داشته ضربان قدراين سال يه تو نکنم

 بودن رفته هابچه پس. بود نشسته ورودي هايپله رو سينا کردم، بلند رو سرم. بردمشون عقب به و کشيدم
 به. ايستاد کنارم و کرد پارک رو موتور کردم، آيدن به نگاهي. موندممي فريادش و داد منتظر بايد االن سراغش،

 :گفتم و کردم اشاره خونه
 .داخل بيا -
 نگاه و ايستاد رومروبه. بود کنارم مرد به نگاهش اومد، سمتم به و شد بلند جاش از سينا. افتاديم راه خونه سمت به

. شد انگار که بشه مطمئن بودنم سالم از خواستمي حتما گرفت آروم نگاهش انداخت، اندامم و صورت به اجمالي
 يه با داره که انگار بود، سرد نگاهش. کرد فرو شلوارش جيب تو رو هاشدست شد، آيدن معطوف نگاهش دوباره
 .زنهمي حرف غريبه

 .آچارفرانسه کني ـيانـت خــ کيارش به کردمنمي فکر -
 .بود سينا از خونسردتر چرخوند، باغ تو رو نگاهش و زد پوزخند آيدن

 .باشه خانوم اين دستهم کيارش و دانيار اعتماد مورد فرد و مايک امينِ کردمنمي فکر هم من -
 تو بزنم کرد؟ توهين من به االن کنيمفرار جااون از تا کشيديم که ايسختي همه اين بعد کردم، بهش نگاهي
 حس رو نگاهم که کردمي نگاه سينا به مستقيم. بود پررو خيلي کردم، اخم. ها دهنش تو بريزه هاشدندون فکش

 .کرد
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  ببري؟ تخونه به رو من خواينمي -
 رو شکوزه و کاسه زدممي کردمنمي اعتماد بهش اول از. افتادم راه خونه سمت و دادم تکون اخم با رو سرم
 .کردمي خراب سرم رو هم خودم کوزه و کاسه اون، کوزه و کاسه شکستن چند هر بود، بهتر شکستممي

 .بست سرش پشت رو در سينا و داخل رفتيم افتاد، راه دنبالمون ايوقفه از بعد سينا و اومد کنارم آيدن
. پريدن جا از و چرخيد در سمت سرهاشون ورودمون با که بودن داده تشکيل ميزگرد و مبل رو بودن نشسته هابچه
 جدا ازش ثانيه چند از بعد و کردم حلقه دورش رو هامدست کرد، بغلم محکم و رسوند بهم رو خودش دو با الين
. بود آيدن به جفتشون نگاه دادم رو لبخندش جواب که فشرد رو دستم و ايستاد کنارم آرومي لبخند با روشا. شدم

 رو پاهاش کردمي خودنمايي صورتش رو مصنوعي سبيل و ريش و بود داده انجام رو صورتش گريم که مهرداد
 هابچه کنجکاو نگاه بين نگاهش خونسردي با که آيدن به. کردمي نگاه آيدن به اخم با و هم روي بود انداخته

 آيدن و من رويروبه هم کنار الين و روشا. نشستيم هم الين و روشا و خودم و بشينه مبل رو کردم اشاره چرخيدمي
 يه. بود نشسته قبلي ژست همون با مهرداد هم آيدن کنار بود، هم از جدا هامونمبل آيدن و من البته و نشستن

 چپچپ من، از پرروتر که کردم نگاهش عميقي اخم با و افتادم امروزش کارهاي ياد که چرخيد نگاهش لحظه
 !عجب بودم؟ بدهکار من هم باز بيفته، بيرون بود نزديک تعجب از هامچشم. کرد نگاهم

 نگاه هنوز کردم، آيدن به نگاهي. بود خيره آيدن به تيزش نگاه و داده تکيه رومونروبه ديوار به جيب به دست سينا
 .کشيدم عميقي نفس بودن، توضيح منتظر و چرخيدمي دوتا ما روي هابچه

 .بگو خب: مهرداد
 قيافه به نگاهي و انداخت هم روي رو پاهاش آيدن. دادمشون مهرداد به و درآوردم رو مدارک مانتوم جيب تو از

 :گفت و چرخيد سمتم به محوي لبخند با کرد، الين و روشا کنجکاو
 جا؟اين بيان بگم همکارهام به تونممي -

 و درآورد رو گوشيش آيدن. شدنمي جدا ما از نگاهشون لحظه يه حتي کردم، هابچه به نگاهي و دادم تکون رو سرم
 :شد بلند مهرداد کنجکاو صداي تماسش از بعد ربع يه حدود

 هستن؟ همکارهات هااين -
 .شد زده در زنگ دقيقه چند از بعد و داد تکون رو سرش شد، خم بود، مهرداد پاهاي رو که تاپلپ طرف آيدن
 به و بودن رومروبه که روشا ابروهاي پريدن باال و الين چشم شدن گشاد با و بازکرد رو در برافروخته صورت با سينا

 تو الين و روشا که بودن مردي دوتا همون بود، شده جمع جمعمون. گرفت مخنده و برگشتم عقب به داشتن ديد در
 با روشا بود، جالب هاالعملعکس. بودن آيدن کنار نفره هشت اکيپ اون پيش و زدنمي ديدشون دانيار مهموني

 اخم قوا تمام با سينا و مهرداد. داشت کردنش پنهون در سعي که لبخندي با الين و کردمي نگاهشون خونسردي
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 به نگاهي. گذروندن نظر از رو مونهمه جديت با هم دوستاش داشتن، نظر زير رو دوستاش و آيدن و بودن کرده
 سفيدش پوست با که بود بور تقريباً ريشش و ابرو و مو و بود عسلي هاشچشم يکيشون کردم، هاشونچهره

 صورتش بود آبي هاشچشم يکي اون. بلند قد و چهارشونه بود؛ خوب هم اندامش بود، داده بهش جالبي جذابيت
 .بود بلند قدش و نبود بزرگ خيلي هيکلش اما بود؛ چهارشونه مشکي، مشکيه ريشش و ابرو و مو و سفيد

 :کرد زمزمه گوشم کنار و شد خم سمتم به آيدن که نشستن کنارمون سالم از بعد
 .بزنم حرف باهات تنها خواممي -

 دادن از بعد هم اون. بودم درگير افکارم و خودم با بدجوري شدم، بلند جام از سختي به و دادم تکون سر حرفبي
 کنارم اومد آيدن. چرخيدم سمتش به و کشيدم عميقي نفس بالکن، تو رفتم. افتاد راه دنبالم دوستش به مدارکش

 وزيدمي ماليمي نسيم. کردم نگاهش منتظر و دادم تکيه هانرده به ـينه*سـ به دست شد، خيره آسمون به و ايستاد
 شروع باغ به خيره و کشيد موهاش الي رو دستش. کنم جمع کمي رو خودم شد باعث اومدمي که کمي سوز و

 :کرد
 از وقتي شده که هم بار يه واسه داشتم رو اين حسرت هميشه نداشتم، کنارم رو پدرم حسابي و درست وقت هيچ -

 هايخواننده کنسرت تو و برم اسکي پيست به باهاش شده که هم بار يه واسه دنبالم، بياد پدرم شممي تعطيل کالج
 رو زندگيم تو داراييم تنها من و داد دست از رو جونش تصادف تو مادرم بود که سالم ده يادمه. کنم شرکت مشهور

 کرديم،مي زندگي ايتاليا تو ما. پرستيدمشمي عاشقانه که بود کسي تنها بود چيزم همه مادرم بودم، داده دست از
 به شرکت تو رو مادرم و اومدهمي رم به کاري سفرهاي واسه پدرم گفتن پدربزرگم و مادرم که طوراون. مادرم و من

 هر. داشته ديگه زن يه پدرم کهاين با شه،مي ازدواج به منجر و مياد خوشش ازش رفته رفته و بينهمي طراح عنوان
 بود، خوب چي همه بود پيشمون پدرم که روزهايي اون. موندمي رو ايهفته چند و اومدمي ما پيش بار يه ماه چند

 که پدربزرگم پيش رفتم من و مرد مادرم کهاين تا بوديم راضي شرايط اون به مادرم و من. داشتيم آرومي زندگي
 وقتهيچ پدربزرگم. کردممي مالقات رو پدرم بار يه ماه شش هر تقريباً من و بود شده سالم بيست. بود ايران
 به نتونم که بود سخت خيلي برام اين و باشم داشته زيادي ديدار هم خودش با و کيه پدرم بگم جايي ذاشتنمي
 از پدربزرگم کشتن، رو دخترش و زن و پدرم آوردن خبر کهاين تا. بشم نزديک بود مونده برام که کسي تنها

 .بود گفته برام بابام هايدشمن
 و کشيد عميقي نفس ثانيه چند از بعد. بود سخت براش زدن حرف انگار کشيد، صورتش روي رو دستش کالفه
 :داد ادامه

 هايشرکت با و کنه توليد رو چيزهايي فعالش و باهوش ذهن با بود تونسته پدرم. بود بابام دشمن احتشام، کيارش -
 مادرم، از بعد. بود کيارش يکيش و بزنن چنگ پدرم جايگاه به هاخيلي بود شده باعث همين و ببنده داد قرار خارجي
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 کسبي که اومدمي يادم حداقل. بود خوش بار يه ماه چند هايمالقات همون به دلم بود، خوش پدرم بودن به دلم
 ...پدرم کشتن از قبل. نيستم کار و

 درد داشت کردم، نگاهش کنجکاوانه و دادم قورت رو دهنم آب. قرمز شچهره و بود شده مشت هاشدست
 .کشيدمي
 :داد ادامه حالت همون با دقيقه چند از بعد
 بود، بدي روزهاي. اون به برسه اموالش و مال و شرکت کارهاي تمام که بود گرفته پدرم از وکالت يه زور به -

 من و کنه ريسک خواستنمي همين براي نداشت خبر کسي من وجود از. خاکش سر برم حتي ذاشتنمي پدربزرگم
 .بده کشتن به هم رو

 کنه کمکم تونهمي که گفت داد، پيشنهاد يه بهم و اومد پيشم پدربزرگم هايدوست از يکي که بود گذشته ماه شش
 !بيشتر اين از خواستممي چي من و بگيرم انتقام
 !زدم شرکت پدربزرگم دوست دستور به و گرفتم ليسانس فوق سالگي22 تو و خوندم جهشي رو درسم

 به رسيد شهرتم يآوازه دوسال، بعدِ و بستن داد قرار باهام بزرگ هايشرکت از خيلي مرد، اون اعتبار حساب به
 فهميدم کردم، کار باهاش که ماه شيش داد، کار پيشنهاد بهم! بود سالش20 موقع اون که پسرش و کيارش گوش

 دوست به! کنهمي صادر هم و وارد هم و جاسازي کراک و شيشه کامپيوتر، قطعات جايبه هاشکاميون تو
 جورههمه و کردمي کار هم بدنيم دفاع روي هاسال اون تو. شم قاطي باهاشون هم من گفت که گفتم پدربزرگم

 داده تعليمم خوبي به و بود بيشتر ساله24 منِ از زورش اما بود؛ سالش63 که اين با کنم، دفاع خودم از تونستممي
 .بود

 رسيدمي دستم به مواد جاييجابه بابت از که پولي وقتهيچ البته شدم، کيارش هايگندکاري قاطي هم من خالصه
 همکار بود، کشته رو زندگيم اميد تنها که کسي با بود بدتر مرگ از برام. زدممي آتيش رو شهمه و نکردم خرج رو

 !اجبار و بود اجبار چيز همه اما بشم؛
 !کنه پولدارش تونهمي و باهوشه نهايتبي رئيسش گفتمي کرد،مي تحقيق شرکت يه رو کيارش هاسال اون

 .انداخت بهم سردي نگاه و زد پوزخندي
 رو من! کردمي استفاده درآوردن، بيشتر قرون يه واسه راهي هر از کرد،نمي ولش طمع بود، پول دنبال هميشه -

 .دادم شراکت پيشنهاد و زدم حرف مايک با فرستاد
 هم هنوز مايک شرکت با! داشت اعتماد بهم پسرش مثل کيارش، راست دست بودم شده من گذشت، سال سه

 !کشت رو مايک اختالفاتي يه سر اينکه تا کرد،مي جاجابه مواد هم شرکت اون و کردمي شراکت
 .کردمي صحبت برادرم مرگ از وقتي بيينه، رو العملمعکس خواستمي کرد، نگاهم زيرچشمي



 

 

63 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 شونه عاديم العملعکس به تعجب با بزنم نيست قرار حرفي ديد وقتي شدم، شبقيه منتظر و کردم نگاهش اخم با
 :داد وادامه انداخت باال

 هم مدارکي دارم، دانيار و کيارش کارهاي از مدرک کلي من. شرکت اون اصلي رئيس اومدي، تو که هم امسال و -
 !نگذاشتم جا به خودم از

 !گرفته رو مچم که انگار کرد، نگاهم تيز
 اين اما کنن؛مي اعدام رو پسرش و خودش بدم لوش پليس به بخوام االن همين اگر خواهرش، و مايک مثل -

 !نيست کافي من واسه راحت، مرگ
 !سوختمي غريبه يه حال به دلم بود بار اولين! بود کشيده سن اين با که دردي همه اين از بودم متأسف زدم، پلک

 فقط که خاطراتي يادآوري و زدن حرف گذشته از بود سخت بده، حالش فهميدممي. بود شده خيره آسمون به
 !کنهمي زنده رو هاتزخم

 :شنيدم رو شگرفته صداي که اومدم بيرون بالکن از ومآر
 بگي؟ من به چيزي خواينمي تو -

 واسه حاال تا هم، طرف يک از نداشتم، رو خودم زندگي از زدن حرف شرايط اصال االن. دادم جواب بهش پشت
 !گفتنش نبود راحت مسلما و گذشته بهم چي بودم نکرده تعريف کسي

 !ديگه وقت يک باشه -
 هايدوست از يکي با داشت روشا. شدم سروصداشون متوجه تازه. افتادم راه هابچه سمت به و کشيدم عميقي نفس
 رو شيقه و برداشت خيز آبيچشم پسر سمت عصبانيت با الين که بود مونده قدم دو پذيرايي به. کردمي بحث آيدن

 .گفت بهش رو چيزايي يک تندتند و ايستاد روشروبه و گرفت
 اينجا؟ بود خبر چه برداشتم، تندتر رو هامقدم تعجب با

 بلند صدام و کشيد خطر آژير مغزم که بزنه فکش تو تا باال برد رو دستش و کرد جدا خودش از رو الين عصبي پسره
 :شد
 !کنيد تمومش -

 !نداشت الين از کمي دست آورد، پايين رو دستش پسره. بود قرمز صورتش برگشت، سمتم به الين
 .بود شده قرمز جورياين که بهش بود گفته چي نيست معلوم رفتم، جلو اخم با
 جا؟اين خبره چه -
 :داد رو جوابم تندي با کرد،مي نگاه پسرها به نيزش نگاه با که درحالي و شد بلند جاش از اخم با روشا الين، جاي به
 !بود شوندست کامل مدارک االن بودي، نرفته اگر و کردي خراب رو شوننقشه تو ميگن آقايون اين -
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 از ترداغ يکاسه هااين نبوديم، ناراضي اتفاق اين از آيدن و من بود؟ همين موضوع يهمه. پريد باال راستم ابروي
 بودن؟ شده آش
 : ايستاد اِلين جلوي پسره يکي اون

 ميگيم؟ دروغ مگه تلخه؟ حقيقت حرف -
 و بود حساس من مثل نشست، لبم رو محوي لبخند! شد مشت عصبانيت با دستش. شد نزديکش قدم دو روشا
 !نداشت رو نفر سه ما از يکي به توهين حق کسي

 بود؟ ما دست کامل مدارک نبوديد، هم شما اگر که نکرديد فکر اين به -
 :کرد براندازش تمسخر با و زد پوزخندي روييشروبه پسر

 احيانا؟ داشتيد رو گاوصندوق رمز شما -
 :داد جواب رو پوزخندش اِلين

 !نداره کاري شانلي واسه گاوصندوق يه در کردن باز -
 و بود شده بدل و رد هااين بين هاييچيز چه نبوديم، که ربع يک تو. داد تکون هوا روي رو هاشدست عصبي پسره

 !بوديم خبربي آيدن و من
 !بود افتاده گير رئيستون االن نبود، آيدن اگر کن، فرو پوکت يکله تو رو اين ولي خانوم؛ ميگي راست که تو آره -

 .عصبانيت با پسرها و دادمي جواب کنترلبي الين و خودداري با روشا. بود گرفته باال بحث دوباره
 فيلم داشت انگار و بود نشسته مبل رو خيالبي مهرداد. کنن تمومش بگم تونستمنمي حتي بود، گرفته مخنده

 .کردمي نگاهشون گرفتگي با و بود داده تکيه ديوار به هنوز سينا و کردمي نگاه سينمايي
 .ايستادم صاف هم من و دادم قورت رو لبخندم سرم، پشت از آيدن محکم صداي با
 ! بسه -

 :رسيد گوش به محکمش صداي و ايستاد سرم پشت
 افتاديد؟ هم جون به هابچه مثل کودکه مهد جا اين -

 :زدند داد کناناعتراض و تعجب با اِلين و روشا
 شانلي؟ -

 .زدنمي صدا رو مادرشون داشتن انگار. گرفت شدت مخنده
 .انداختم باال شونه

 !باشم زده کودک مهد نمياد يادم -
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. باشه کرده گوش رو خودم جز کسي، هيچ حرف نمياد يادم. شد ساکت آيدن تشر با که شد بلند الين جيغ صداي
 !دوتا اين برسه چه بود، گذاشته تاثير رفتنمي مکله تو کس هيچ حرف که هم من رو آيدن يجذبه
 :کرد زمزمه هاشچشم تو صداقتِ با و شد خيره هامچشم تو و ايستاد کنارم

 !دارم اعتماد بهت من -
 نداشت؟ اعتماد هاچشم اين به شدمي مگه شدم، خيره هاشچشم تو

 !بگه دروغ خوردنمي بهش
 :چرخيد زبونم ناخودآگاه اما نبودم؛ مطمئن خيلي اينکه با
 !دارم اعتماد بهت هم من -

 .بده من تحويل لبخند هاايسکته مثل بايد! ميرهمي بزنه لبخند آدم مثل ديدم، رو کجش لبخند
 .کردنمي ضبط رو ما يمکالمه داشتن و بودن شده دعوا خيالبي بقيه آورد، پايين رو صداش

 .بده من به رو مدارک پس -
 .کنه سوءاستفاده خوادمي کني، گوش رو پسر يه حرف تا بفرما. انداختم باال رو راستم ابروي

 کني؟نمي کارو اين چرا تو -
 !انداخت باال شونه خيالبي و کرد فرو شلوارش جيب تو رو هاشدست

 !داره ارزش کاملش مدارک، اون تو، يا باشه من دست نداره فرقي -
 .انداختم باال شونه بازيلج با و کردم ـل*بغـ رو هامدست

 !من به بده پس باشه -
 !شد تعجبم باعث که کرد قبول راحت خيلي و داد تکون رو سرش و گرفت شخنده

 .باشه -
 .رفيقش سمت برگشت

 .رو مدارک من بده! راوين -
 !کنه پاره رو شيقه داشت سعي الين، که بود پسري ،همون بود؛ کرده خطابش راوين که پسري سمت چرخيدم

 :شد بلند متعجبش صداي و شد گشاد حيرت از راوين آبي هايچشم
 !اينا دست بديشون خوايمي که نگو -

 داشتم ديگه. کوبيد راوين يـينه*سـ رو و شد بلند جاش از عصبانيت با و داد خودش به تکوني يک باالخره مهرداد
 !کردممي شک هاشتوانايي به
 .زنيمي حرف کي بهراجع داري بفهم! مرتيکه -
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 !فشردم هم رو حرص با رو هامچشم. عقب رفت و خورد تلوتلو که زد مهرداد يچونه به ايضربه برگشت يهو راوين
 .اول سوتي! لعنتي

 !پنگپينگ توپ اندازه بود شده هاشونچشم. کردم پسرها به نگاهي و کردم باز رو هامچشم! افتاد زمين رو ريشش
 !بود؟ اين تعجبش نهايت! بود رفته باال ابروش تاي يک فقط آيدن

 !شد زمين پخش نبود، عادي حالت تو چون که داد پس رو شضربه و پسره سمت برداشت خيز توجهبي مهرداد
 هم به صبح تا کرديم،مي ولشون. زدم داد من بار اين و اومد جلو سينا که رفت مهرداد سمت پسره يکي اون
 !پريدنمي
 !بشينيد پريد؟مي همبه انقد چتونه! بسه -

 !نبود دعوا وقت االن چرا؟ کردننمي تمومش لعنتي. چرخيدمي هم رو شونحرص پر هاينگاه
 خودش هم ضربه چنتا اومدنمي بدش و کردمي نگاه پسرها به منتظر الين اما بود؛ شده آروم فرصت اين تو روشا
 .بزنه

 :زدم داد بلندتر
 نشنيديد؟ -
 .نشستن مبل رو حرص با

 !بود آگاهي هايبازپرس مثل نگاهش کرد،مي نگاهش خيره آيدن
 درسته؟ مايکي، تو -

 ضعف که بود هاحرف اين از پرروتر! خورده مشت انگار نه انگار. انداخت هم روي رو پاهاش و زد پوزخندي مهرداد
 .بده نشون

 باشم؟ زنده نداشتي انتظار -
 :آمد حرف به زدگيحيرت و لکنت با دونستم،نمي رو اسمش که آيدن دوست يکي اون

 !کردم شليک بهت خودم من... من ولي -
 !زدمي موج هاشچشم تو پيروزي داد، جواب پوزخند همون با مهرداد

 شي؟ مطمئن مردنش از سرش باالي بري کردي، شليک نفر يک به نگرفتي ياد هنوز -
 .کرد نگاهش حرص با پسره

 !بود کرده توهين بهش و بود زده زل هاشچشم تو مستقيم مهرداد
 .کرد نگاهم منتظر و برگشت سمتم به آيدن

 درسته؟ بدهکاري، بهم توضيح يه -
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 بده خوادمي هم رو مدارک و کرده تعريف برام رو زندگيش درسته بدم؟ توضيح بهش داشت دليلي چه کردم، اخم
 .داشتن کامل اعتماد واسه بود زود هنوز باشه؟ راست داستانش معلوم کجا از اما بهم؛
 .نگفتم چيزي و دادم تکون رو سرم فقط
 يا بگه بهم چيزي اينکه بدون و داد مهرداد دست به گرفت، پسره از رو مدارک و کرد فوت کالفه رو نفسش آيدن

 .زد بيرون خونه از هاشدوست با کنه، نثارم نگاهي
 .رفتم باال هاپله از و شدم خارج سالن از. بودن فکري يه تو هرکدوم کردم، هابچه به نگاهي

 قطرات! رفت يادم يخ آب دوش با پراسترسم روز. رفتم حمام تو راست يک و آوردم در رو لباسم و شدم اتاقم وارد
 وجود به وجودم تو رو نشدني انکار آرامشي نشست،مي تنم پوست رو و شدمي رد موهام اليالبه از که سرد آب

 !بود آورده
 !شنيدم در پشت رو روشا آروم صداي که اومدم بيرون حموم از و گرفتم دوش

 .رفت داخل نميشه که اجازهبي بياد، بيرون بذار بابا -
 !بود تشخيص قابل هم در پشت از الين پرهيجان صداي

 .تو بريم بيا ايستادم، اينجا سره يک شدم خسته حمومه، تو ساعته يک -
 !اتاق کف افتادن و تو شدن پرت شونجفت که کردم باز رو در حرکت يک با

 .کردم نگاهشون طلبکارانه و در به دادم تکيه ـينه*سـ به دست
 :کرد جور و جمع رو خودش و ايستاد شد، بلند سريع خنده، با روشا

 !سرخود تو نيومديم که ديدي هستيم، در پشت ساعته يک زديما، در ما -
 !کنم دعوا باهاشون بودن نشده وارد که اجازهبي دونستن،مي رو اخالقم بگم؟ بهشون چي دادم، تکون رو سرم

 .زدم تکيه تخت تاج به و تخت رو کنارشون نشستم کردم، عوض حوله با رو هاملباس
 .زد لبخندي و کشيد موهام انتهاي به دستي اِلين

 .زده بيرون طالييش -
 !خوردمي همبه شونمشکي رنگ از حالم هرچند شدن،مي رنگ دوباره بايد کردم، موهام به نگاهي

 بلند صداش و انداخت باال شونه. شدم مانع که دربياره چشمم از رو مشکي لنز خواست و آورد جلو رو دستش روشا
 :شد
 !نذار لنز خونه تو حداقل اَرشين، شده تنگ آبيت هايچشم واسه دلم -

 .بودم کرده عادت مشکي هايچشم اين به اومد،مي بدم هامچشم رنگ از! شدم کالفه
 بگيد؟ خوايدمي چي -
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 :گزيد لب و کرد نگاه رو الين زيرچشمي خونسرد روشا
 !فهمهمي نگفتم -

 .نيومدن جا اين الکي بودم مطمئن کردم، نگاهشون خيره
 :اومد حرف به بود، لبش پوست کندن مشغول که استرس با الين از زودتر روشا

 اَرشين؟ هستن کي اينا -
 !بود عادي شونکنجکاوي بپرسن، رو اين داشتم رو انتظارش

 :کنم قانعشون کردم سعي و کشيدم عميقي نفس
 !کنه کمک بهمون قراره که دوست يک -

 !نداشت آيدن هايدوست از خوشي دل ظاهرا کرد، نگاهم اخم با اِلين
 .دونيمي بهتر خودت نداريم، الزم کمک ما! اَرشين -
 ديگه يکي از که بودم نکرده تمرين همه اين سال، همه اين. گفتمي راست هم شايد کشيدم، دستي موهام به

 !گرفت ناديده شدنمي رو زدمي حرف ازش آيدن که مدارکي اما بگيرم؛ کمک
 :دادم توضيح رو داليلم جديت با
 پسر اون. کنن پيدام بود ممکن و شدممي معطل کلي نداشتم، رو گاوصندوق رمز اگه امروز همين... داريم! چرا -

 !کنهمي تر راحت رو کارمون که داره مدارک خيلي
 !بود خونده رو ذهنم انگار کرد، نگاهم مستقيم شک با روشا

 همينه؟ دليلت مطمئني -
 .گرفتممي فاکتور داشت، رو آيدن بيشتر شناختن به ميل که غريبي و عجيب حس اگه البته دادم، تکون رو سرم
 .کردممي درکش و بود دلواپس. گرفت رو دستم قراربي اِلين

 کني؟ تحقيق خواينمي -
 .کردم راحت رو شونخيال و گذاشتم دستش روي رو دستم و زدم محوي لبخند

 !نباشيد نگران کنم،نمي کاري نشم مطمئن تا دربياره، رو بمش و زير بگيد مهرداد به -
 . رفتن بيرون اتاق از راحت خيال با و زد لبخندي

 .بستم رو هامچشم و کشيدم دراز تخت رو کردم، فوت کالفگي با رو نفسم
*** 
 بعد و بود زده زنگ ديشب سرش خير ،بودم گرفته رو خبيثم لبخند جلوي سختي به. آتيش رو اسفند بود شده دانيار

 همبه خودم حال که اومدن ـوه*عشـ و کردن ناز از بعد هم من! بريم بيرون ناهار کرد دعوتم ريختن، زبون کلي از
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 به سريع زدن زنگ بهش که کردممي تحمل رو نحسش وجود داشتم رستوران تو هم امروز! کردم قبول خورد،
 .آورد خودش با برداشت هم رو من و بياد شرکت
 .راه اون به بوديم زده رو خودمون فقط قراره، چه از اوضاع دونستيممي که ما هرچند
 بزرگ ميز جلوي که اداريش هايمبل با و بود رنگطوسي اتاق ديوار. چرخوندم دفترش دور تا دور رو نگاهم
 هم نفره دوازده بزرگ ميز يک و بود پنجره تماما من اتاق مثل اتاقش ته ديوار. بود ست بود، شده چيده ايشقهوه

 .کردندمي استفاده ازش جلسات واسه کنم فکر بود، اتاق يگوشه
 .بود گرفته خوابم شدم، جاجابه مبل رو

. بود جيبش تو هاشدست و بود زده ديوار به هم رو پاش يک و بود داده تکيه ديوار به رفت، آيدن سمت نگاهم
 .بود تنش ايسرمه مردونه پيراهن و مشکي جين شلوار
 !ميشه بلند کي گور از آتيشش قضيه اين دونستممي بهتر من اما عصبي؛ و بود فکر تو مثال

 و بگيره آروم تونستنمي. بود کرده متر بار 20 عصبانيت با رو اتاق طول. کرد جدا ازش رو نگاهم دانيار داد صداي
 !وضعيت اين تو ديدنش بود، بخشـذت*لـ چقدر

 که شد جوري اين سال چند اين تو بار يک اصال ؟ بگيره رو بار همه اون بتونه پليس ميشه مگه آيدن؟ چي يعني -
 بشه؟ االن
 .آيدن ـينه*سـ تخت زد و رفت جلو

 .حتما شده سير خونش از مردک پريد، باال حد باالترين تا ابروهام
 بگم؟ چي بابام به من االن بده، رو من جواب شنوي؟نمي تواَم، با -

 نداري، رو جرأتش بگو د! کردم جور و جمع رو خودم هم من عقب، رفت قدم يک. کرد نگاهش عصبي آيدن
 کني؟مي بلند دست روش مريضي

 بفهمن؟ تونستن کجا از باشم داشته خبر پليسم من مگه ميگي؟ من به چرا رو اينا -
 .ايستاد پنجره کنار و کشيد صورتش روي رو دستش دوتا دانيار
 !سفيدبرفي بود شده کال. بود پوشيده يخي کت و آبي مردونه پيراهن و يخي جين شلوار
 .کردم خودموني رو لحنم و انداختم چپم پاي روي رو راستم پاي

 دانيارجان؟ مشکوکي کي به -
 .نچرخوندم سمتش رو سرم اما کردم؛ حس خودم رو رو، آيدن متعجب نگاه

 :داد جواب بود، دردهام تسکين و زدمي موج صداش تو که ايبيچارگي با من، به پشت دانيار
 .بود نيومده پيش چيزي همچين االن تا! دونمنمي -
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 .چرخوندم سمتش به رو سرم شد، بلند آيدن گوشي صداي
 :داد جواب و درآورد کتش جيب از
 !خانکيارش سالم -

 يادمه ترسيد،مي بدجوري پدرش از بگيرم، رو پوزخندم جلوي نتونستم ديگه. برگشت سمتش به نور سرعت به دانيار
 !بود جوري همين هميشه

 .ميايم االن! باشه -
 :کرد رو دانيار سمت و کرد بهم نگاهينيم آورد، پايين رو گوشيش

 !منتظرمونه بابات -
 .دادم تکون تأسف با رو پريد،سرم وضوح به دانيار رنگ
 :کرد اشاره در به بشه جمع هاماخم شد باعث و بود ناخوشايند برام که سردي بالحن و برگشت سمتم به آيدن

 ! رسونممي رو شما من -
 .رفتيم بيرون اتاقش از دانيار با و شدم بلند جام از هم من که افتاد راه در سمت به خودش حرف اين از بعد

*** 

 باهاش رانندگي. خودش واسه بود غولي ماشينش آيدن، «arrow» آپولو خنک و رنگکرم چرم صندلي رو نشستم
 !خواستمي جرئت

 .روند من يخونه سمت سرعت با و اومد بيرون شرکت پارکينگ از
 بود؟ چش ديگه. داشت اخم کردم، نگاهش چشمي زير
 آيدن؟ چته -

 !بود کرده خارج اتومات حالت از رو ماشين. کرد عوض رو دنده و داد جواب عصبي کنه، نگاهم اينکه بدون
 ست؟نقشه جزو هم دانيار به دادن پا -
 !دادم تکون صادقانه رو سرم و برگشتم سمتش به

 :زد پوزخند تمسخر با و کرد بهم نگاهي
 معلوم؟ کجا از -

 فکر اصال بگم؟ دروغ بهش داشت دليلي چه اصال کرد؟نمي باور گفتم هم رو راستش که حاال پريد، باال ابروهام
 !کردمي مديوونه ميشم نزديک دانيار به عالقه رو از من کنه فکر کسي اينکه
 :دادم رو جوابش جديت با و کردم اخم

 بدم؟ پا بيزارم ازش که کسي به بايد چرا من -
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 .گرفت هاشدندون بين خم حالت به رو شاشاره انگشت و گذاشت پنجره لبِ رو دستش
 بيزاري؟ ازش معلوم کجا از -

 مثل که نداشتي رو اين لياقت! آيدن آقا بچرخيم تا بچرخ حاال نکنم؟ بازي چرا من خب. کردمي بازي باهام داشت
 .بدم بهت جواب آدم

 !زدم لبخند
 بايد نشه، جذب بهش دختر يک اگه اصال بود؟ بيزار ميشه مگه دانيار مثل تمومي چي همه آدم از! ميگي راست -
 !کرد شک خلقتش به

 رو دانيار من اگه حتي! فهميدمنمي رو عصبانيتش دليل. چرخيد سمتم به و کرد باز و بست حرص با رو هاشچشم
 داشت؟ اون واسه فرقي چه داشتم دوست
 عصبانيت از خبري ديگه بود، سرد هاشچشم. شد متوقف امسانتي يک فاصله تو اومد، جلو و کشيد کنار رو ماشين

 بود، شده خيره هامچشم به که درحالي شکنايه از پر صداي که بودم رفتارش تغيير اين تعجب در! نبود شچهره تو
 :شد بلند

 نيست؟ فرقي اونا و تو بين ميده؟ پا بهش که دخترايي اون از يکي هم تو بگي خوايمي -
 سمت رو سرش و کشيد عقب رو خودش پوزخند با. کنم باز و ببندم حرص با رو هامچشم که بود من نوبت بار اين

 .چرخوند مخالفم
 چون فقط بکنه؟ بهم توهيني همچين دادمي اجازه خودش به جوريچه. بود شده مشت عصبانيت با هامدست

 !بود رفته باال بدنم دماي بشنوم؟ رو حرفي همچين بايد گفتمنمي بهش رو حقيقت
 آشنا باهاش روزه چند که کسي حاال نشنوم، کسي از رو حرفي همچين که نکردم خطا پا از دست سال همه اين

 کنه؟ توهين بهم راحت قدراين ميده اجازه خودش به شدم
: رسيد گوشم به وجودم اعماق از صدايي! کنهمي اشتباه داره بفهمه بايد بشم، ساکت نبايد بشم، ساکت تونستمنمي

 «کنه؟مي فکري چه راجبت داره فرقي چه بياري؟ درش اشتباه از خوايمي چرا»
 :شد بلند بود، عصبانيت و حرص منشأش که لرزشي با صدام درونم، صداي به توجهبي
 .نيستم دختري همچين من بزني، حرف جورياين من با نداري حق تو -
 .ديدمنمي شقيافه تو عصبانيت از اثري فقط نبود، هم شايد بود، آروم شچهره. چرخيد سمتم به

 :شد بلند صداش و داد تکون خيالبي رو سرش
 ...ميگي چرا پس نيستي اگه نيستي؟ -

 :زدم داد و پريدم حرفش وسط طاقتبي
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 !بفهم نيستم، دختري همچين من -
 !شده تموم گرون مواسه حرفش چقدر ونستدنمي. نداشت رو عصبانيت قدراين انتظار. شد گرد تعجب با هاشچشم

 و گرفت دستش تو شد،مي ترمحکم لحظه هر که رو هاممشت و آورد جلو رو دستش متعجب حالت همون با
 کرد سعي بود، سوال از پر هاشچشم تو هنوز که درحالي آروم، لحني با زمانهم و کرد باز هم از رو هامانگشت
 :کنه آرومم

 .زدممي حرفي همچين نبايد من نيستي، دختري همچين تو باشه، -
 رو چيز همه براش خواستممي بودم، گرفته رو تصميمم. کشيدم بيرون دستش از رو دستم و کشيدم عميقي نفس

 .کنه قضاوتم ذاشتمنمي ديگه. بدم توضيح
 .داد ادامه رو راه و کرد روشن رو ماشين کشيد، موهاش به دستي کالفگي با بزنم، حرفي خوامنمي ديد وقتي
 که شرايطي در هم اون بکنم، خوادمي دلم هرکاري تونستممي راحت خيلي اينکه به کرد، پرواز هاگذشته به ذهنم

 بايد. کردمي درد مگذشته نتونستم، اما بود؛ آزاد براشون پسر و دختر روابط که بودم کشوري يه تو و خانواده از دور
 هام؛دشمن يا منم برنده بازي اين ته دونستمنمي اينکه با. بشم آروم تا گرفتممي رو بود اومده سرم که باليي انتقام

 .رفتممي تهش تا اما
 .بوديم خونه جلوي آوردم، باال رو سرم ماشين توقف با

 به خواستنمي دلم اصال اينکه با. درگيره ذهنش بود معلوم. بود ريخته همبه شقيافه. چرخوندم سمتش به رو سرم
 .ديدمشمي بايد بشم باخبر خبرها از اينکه واسه اما شم؛ روروبه باهاش زودي اين

 :کردم زمزمه لب زير شدممي پياده که درحالي و گرفتم ازش رو نگاهم
 .من يخونه بيا شد تموم کارت -

 .شد کنده جا از ماشينش که بودم نبسته رو در هنوز شدم، پياده ماشين از و گرفتم دستم تو رو کيفم
*** 
 و بودن شونمدارک شدن گم درگير و بود کيارش پيش صبح از هم سينا. بود نيومده هنوز آيدن بود، شب هاينيمه
 !کنهمي توبيخ بوده، خودش دقتيبي مسببش که گندي اين بابت رو، دانيار مدام بود رسيده خبر
 حاال. بودم هم نگرانش اما داشتم؛ ازش که ايدلخوري از جدا. کردم روشن رو چهارمم سيگار و نشستم بالکن کف
 از نگرانيم واقعا آيا اما بدم؛ دستش از راحتي اين به خواستمنمي کنه کمک بهم نقشه تو بود شده پيدا يکي که

 بود؟ جهت همين
 چه کنهمي قضاوت رو بقيه خودش ذهن با که نفهمزبون مرد يک. همينه که معلومه دادم، تکون کالفه رو سرم

  باشه؟ داشته برام تونهمي ارزشي
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 چي؟ باشه داشته اگه نداره؟
 .بود غيرممکن نه افتاد، تنم به ايلرزه فکر اين از

 .زدم زنگ دانين به و درآوردم شلوارم جيب تو از رو گوشيم
 .شده تنگ براش دلم چقدر آورد يادم و گوشي تو پيچيد قرارشبي صداي بوق، چهارتا از بعد
 !اَرشين -

 . کردم خاموش جاسيگاري تو رو سيگارم
 !لرزيدمي آزردگي،دل و دلتنگي زور از صدام کردم، فوت رو نفسم

 ايران؟ مياي کي -
 !شد آميخته خنده قرارشبي لحن تو
 شده؟ تنگ برام دلت -

 و هادردِدل صبور سنگ بود، کنارم هاسال اين تمام! بود پدرم جورايي يک اون نشه؟ تنگ براش دلم شدمي مگه
 !بود هامتنگيدل
 !کردنمي خوب رو حالم هم زمين کف سراميک سردي حتي کردم،مي حس قلبم رو رو ايغده

 !باشي کنارم بايد -
 بخوام کسي از من بود نشنيده حاال تا البته صد و بود نشنيده رو درمونده لحن اين من از حاال شد،تا جدي صداش

 !کنممي راست کمر مشکالت تو که بودن ديده تنها و محکم رو من همه هميشه! باشه کنارم
 افتاده؟ اتفاقي -

 .دادم تکيه سرد هاينرده به رو سرم و بستم رو هامچشم
 .بشم مطمئن بخوام که نيفتاده اتفاقي هيچ هنوز آخه نيستم، مطمئن هنوز خودم -

 :شد بلند آرومش صداي ثانيه چند از بعد و کرد فوت گوشي تو رو نفسش
 زني؟مي حرف چي بهراجع -

 دادم؟مي بال پرو بهش دليلبي و شدم گرفتارش يهو که توهمي از گفتم؟مي چي گزيدم، لب
 :شد بلند جديش صداي

 !ارشين -
 .شدمي باخبر هم فکرم تو کوچيک رد يک از اگه حتي نداشت عيبي. کشيدم عميقي نفس

 !شکستنه منتظر قلبم سنگي سد انگار اما نيستم؛ مطمئن... احساسمه بهراجع -
 :کردم زمزمه که نزد حرفي
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 !بشکنتش بتونه که هست قوي قدراون آدم اون هم شايد -
 :آمد حرف به ايگرفته صداي با يهو و نزد حرفي ثانيه چند

 آيدن؟ -
 دونست؟مي کجا از دانين چرخيد،نمي زبونم! بود شده وصل بهم فاز سه برق. کردم باز سرعت به رو هامچشم

 !چيه سوالش جواب دونستمي انگار بود، مطمئن زيادي صداش. کرد خارجم زدگيحيرت از دانين صداي
 آره؟ -

 .نشستم سرجام صاف و کردم ايسرفه! بود بعيد من، از جنبگيبي قدراين باشم، مسلط خودم به کردم سعي
 شناسيش؟مي کجا از تو -

 .کرد خفه گلو تو رو صدام که محکمش لحن بندش پشت و شنيدم رو عميقش نفس صداي
 !ايرانم ديگه يهفته -

 .کرد قطع بزنم، حرفي اينکه از قبل
 !بود درگير ذهنم
 شناختن و من به آيدن يهويي کردن اعتماد بود؟ خورده پيچ همبه چيز، همه چرا شناخت؟مي کجا از رو آيدن دانين
 !برگشتش تصميم حاال و دانين توسط آيدن
 سرديش که دادم تکيه سرم پشت ديوار به رو سرم بستم، رو هامچشم ترکيد،مي داشت فکر همه اين فشار از سرم

 !بخشيدمي التيام رو درونم گرماي
*** 

 روي بودم، اتاقم تو. کجام بدم تشخيص تا کشيد طول ثانيه چند. کردم باز گيج رو هامچشم موبايلي زنگ صداي با
 .تختم
 بود؟ کجا از گوشي صداي چرخوندم، رو سرم

 !نيست اتاق اين تو کسي که آيدن و من از غير به
 کرد؟مي چيکار جااين. نشستم تخت رو سيخ و افتاد دوزاريم تازه انگار آيدن ديدن با
 .بود کرده ـل*بغـ رو هاشدست و بود کشيده دراز کاناپه روي باال، رو

 .بود کرده اخم چون کرد؛مي اذيتش گوشي صداي کنم فکر
 .اومدم اتاقم به بالکن تو از کي اومدنمي يادم حتي. رفتم سمتش به و شدم بلند جام از
 .کشيدم راحتي نفس و شد قطع گوشي صداي که رفتم سمتش به احتياط با

 .بود ريخته صورتش رو پريشون هم موهاش بود، تنش ديروز هايلباس هنوز
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 انگشت و کردم دراز صورتش سمت دست ناخودآگاه. بود محکم شچهره هم خواب تو صورتش، به شدم خيره
 و پريدم جا از زدهوحشت گوشيش، زنگ صداي با که کردم باز رو هاشاخم و کشيدم ابروش دوتا بين رو ماشاره
 .کشيدم عقب رو دستم

 !شدنمي بيدار ماشااهلل کردم، نگاهش ترس با
 تعادلم و قاليچه يلبه به کرد گير پام که کنم خفه رو مزاحم گوشي تا کردم دراز دست شلوارش جيب سمت بار اين
 .افتادم و دادم دست از رو
 !رفت بدنم از حس شد، حلقه دورم هاشدست که بکشم عقب رو خودم خواستم هول با

 .کردمي نگاهم باز نيمه هايچشم با کردم، بلند رو سرم و دادم قورت ترس با رو دهنم آب نموند، برام آبرو
 گوشيشو خوايمي توچه به بگو آخه. دادم بهش دلم تو بودم بلد فحش هرچي و شد قطع لعنتيش گوشي صداي
 بدي؟ جواب
 بندش پشت و گرفت منو هاشدست باز که شم بلند خواستم و دادم تکون شـينه*سـ قفسه رو رو هامدست

 :شد بلند شدورگه صداي
 .حاال داشتين تشريف کجا؟ -

 برم؟ ذاشتنمي چرا کردم، نگاهش قراريبي با بود، بسته يخ هامانگشت نوک بود، رفته باال قلبم ضربان
 !بشم نزديک بهش خواستمنمي

 :داد ادامه شيطوني لحن با و انداخت باال رو ابروهاش
 .اينجا اومدي خودت خوبه کني؟مي نگاهم اينجوري چرا چيه؟ -
 .داد تحويلم آميزيشيطنت لبخند و کرد اشاره بغلش به

 تا و تک از رو خودم نبايد. بگيره دست برام تونستمي راحت ديگه حاال بود، پررو کم رفتم، بهش ايغرهچشم
 .انداختمي تيکه تونستمي که جايي تا وگرنه انداختم،مي
 همبه رو اعصابم که شيطون لحن همون با دوباره و شد جاجابه جاش تو کمي بدم، جوابي بتونم اينکه از قبل
 :شد بلند صداش ريخت،مي
 خورده؟ موش رو زبونت نکنه ساکتي؟ چرا االن زدي،مي داد خوب ديروز -

 :دادم رو جوابش غره چشم با و بيرون آوردم ته تا رو زبونم حرص با و کردم وارد شـينه*سـ به فشاري
 .زدم داد سرت که کردي چيکار ببين دوما بدم، دست از راحتي اين به رو زبونم که باش خيال همين به اوال -
 :داد جواب خنده با و خنديد بلند صداي با دادم انجام که حرکتي با
 .بودم شده نگرانش سالمه، کامال که بينممي نه -
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 :شدم خيره شخنده از پر هايچشم به و کردم فوت کالفگي با رو نفسم
 !نگرفتي که دزد کني؟ ول رو من ميشه -

 بود؟ گرفته بازيش امروز يا بود شيطون قدراين صبح اول هميشه لعنتي انداخت، باال شيطنت با رو ابروهاش
 .داره شرط د، نه د -

 من عصبانيت به توجهي هم اصال کرد،مي تفريح داشت و بود انداخته گيرم فشردم، هم رو حرص با رو هامدندون
 .نداشت

 :دادم رو جوابش حرص با
 شرطي؟ چه -

 .داد باال کمي رو شچونه افق، به خيره هايچشم با و گرفت خودش به متفکري حالت
 .نداشت رو کردنم ول خيال کردم، فوت رو نفسم

 خدا. کردم نگاهش نگراني با و دادم قورت رو دهنم آب که نشست لبش رو مرموزي لبخند ثانيه چند از بعد
 !بگه خوادمي چي دونستمي

 :شد بلند صداش هامچشم به خيره لبخند، همون با
 چيه؟ کننمي که کاري اولين کنن،مي بيدار خواب از رو بچه يک وقتي نظرت به -

 :انداختم باال شونه خيالبي
 !نه يا کرده خرابکاري که کننمي نگاه -

 لبش ديدم که کردم بلند رو سرم زنه،نمي حرفي ديدم که ثانيه چند از بعد و انداختم پايين رو سرم حرف اين از بعد
 کنار چون نبود؛ موفق زياد هرچند. نخنده تا بگيره رو خودش جلو ميرهمي داره و گرفته گاز توان تمام با رو

 .بشه منفجر تا بود تشر يه منتظر و بود افتاده چين هاشچشم
 مگه؟ گفتم چي بخنده؟ خواستمي چرا حاال
 چي شدم متوجه تازه انگار و کردم فکر زدم که حرفي و زد که حرفي و کردنش بيدار و آيدن و خودم به لحظه يک

 .گفتم
 !بود خودش بچه از منظورش هم اون کردم، بيدار رو اون من موند، باز دهنم
 .شد منفجر و شد هيچ سعيش تمام حالتم ديدن با که کردم نگاهش شده گشاد هايچشم با و آوردم باال رو سرم

 ـغـلش*بـ از و کردم استفاده اومده دست به فرصت از و کشيدم خجالت بيشتر اما بود؛ گرفته مخنده هم خودم
 .دويدم دستشويي سمت و پريدم بيرون

 !بود شده قرمز هامگونه کردم، بلند رو سرم و گذاشتم سفيدرنگ روشويي يلبه رو هامدست و کردم باز رو آب شير
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 در بازي چلفتي پا و دست کردم، آينه تو صورتم به نگاهي. گرفت مخنده دوباره پيش لحظه چند يادآوري با
 .دادممي سوتي نه رفتم،مي بغلش تو نه آورد،نمي
 بود؟ ايديگه چيز من، جواب از غير مگه آخه ولي

 راحتي نفس آيدن، خالي جاي باديدن و شدم خارج دستشويي از مربوطه کارهاي انجام از بعد و انداختم باال شونه
 .کشيدم
 !بهتره بشم روروبه باهاش کمتر هرچي
 ميز سمت. کردم عوض زرشکي ربع سه آستين پيراهن و مشکي جين شلوار با رو هاملباس و افتادم راه کمدم سمت
 .افتاد کاناپه به نگاهم که شم خارج اتاق از خواستم و بستمش شل کليپس با و کردم شونه رو موهام چرخيدم، توالت
 قرار نقشه هايبخش ترينحساس تو که االن لعنتي. نشستم صندلي رو و دادم قورت رو دهنم آب گرفتم، گر دوباره
 !من اتاق تو دقيقا هم اون شد؟ پيدا شسروکله يهو کجا از اصال بشم؟ سروتهبي فکرهاي اين درگير بايد گرفتم
 !بشم طرفهيک حس يک درگير که بود کم فقط همين. گرفتممي رو توهمات اين جلوي بايد کردم، فوت رو نفسم

 ست؟طرفهيک معلوم کجا از گزيدم، لب
 حاال که باشه حسي بايد چرا اصال ست،طرفهيک که معلومه. شدم خارج اتاق از و شدم بلند جام از کالفگي با

 !طرفهيک يا باشه دوطرفه
 .گفت بخيرصبح و شد متوجهم اِلين. کردم نگاهشون و ايستادم اپن جلوي. بودن آشپزخونه تو ميز پشت هابچه

 .دادم رو جوابش و زدم محوي لبخند
 :شد بلند صداش حال همون با جويد،مي رو شلقمه که حالي در مهرداد

 کجاست؟ خودش حياطه، تو آيدن ماشين -
 :شد بلند سرم پشت از آيدن صداي

 .جاماين من -
. کردمي نگاهم شيطوني نگاه با آيدن! کردن نگاهمون کرده، هنگ اِلين و روشا و پريد مهرداد گلوي تو لقمه
 .چرخيدم هابچه سمت و رفتم بهش ايغرهچشم
 !رسهنمي دادش به هم کسهيچ و ميشه خفه بچه اون بره پيش جوري اين ديدم
 رو آمد، جا حالش اينکه از بعد. دادم دستش به رو پرتقال آب ليوان و رفتم آشپزخونه تو و دادم تکون تأسف از سري
 :آيدن سمت کرد

 ...از غير به گشتم، رو خونه جاي همه من بودي؟ کجا تو -
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 ها،بچه پرسشگر نگاه به توجه بي. بود گرفته هدف رو هامچشم آيدن بارشيطنت نگاه بازهم. چرخيد سمتم به هانگاه
 تا سه اون سوال عالمت يقيافه به اينکه بدون و کشيدم سر و برداشتم آب ليوان يک چرخيدم، يخچال سمت
 پس جواب اينا به بيا حاال کردم، فوت حرص با رو نفسم. نشستم مبل رو رفتم و شدم خارج آشپزخونه از بدم، جواب

 :جدي کامال لحنش و نبود نگاهش شيطنت از خبري شکر رو خدا اومد، کنارم آيدن دقيقه چند از بعد. بده
 .کنم پيدا رو داده لوش که کسي سپرده برم، کيارش پيش بايد -

 !مرد بسيارت تالش واسه بميرم گرفت، مخنده
 .کرد نگاهم رفته، باال ابروهاي با
 !گشتي دنبالش تو هم چقدر -

 :داد تکون سر و خنديد
 .ميليارديه چند ضرر اين بانيِ و باعث که بودم کسي اتاق تو بله،ديشب -

 :کردم نگاهش طلبکارانه بودن، جااون هابچه هنوز کردم، آشپزخونه به نگاه يک
 !نرفته که يادت بودي، همدستم هم خودت -

 :زد چشمکي
 .بره يادم عمرا -

 !زدمي کالفه کرد، فوت رو نفسش و کرد ساعتش به نگاهي
 .برم ديگه من -

 :پرسيدم بود کرده درگير رو ذهنم که سوالي
 بودي؟ من اتاق تو چرا -

 :کرد نگاهم سفيه اندر عاقل و انداخت باال رو ابروش تاي يک
 .اينجا بيام شد تموم کارم گفتي ديروز خودت اينکه مثل -

 :دادم رو جوابش تمسخر با و کردم نثارش خودش نگاه جنس از نگاهي
 .هست موندن واسه جا کلي اتاق اون از بيرون. بياي اتاقم تو دقيقا نگفتم -

 !خنديدمي هاشچشم داد، رو جوابم شيطنت با رفت،مي آشپزخونه سمت به که درحالي و انداخت باال شونه
 .بهتره هواش جااون -

 .شد خارج خونه از و کرد خداحافظي هابچه از خنده با و شنيد که کردم زمزمه پررويي لب زير
 مونفاتحه بار، همه اون دادن لو بوده آيدن و من کار فهميدنمي اگر. داشتم عجيبي يدلشوره. شدم ولو مبل رو

 اون داريم خبر پليس به بود، رسيده موندست به که مدارکي طبق فقط نکرديم، خاصي کار ما هرچند. بود خونده
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 نگران که اندازه همون به بود، باورنکردني حالم و حس. بود گير دزدي تو پامون فقط. هستن قرار چه از هاکاميون
 .بودم هم آيدن نگران بودم، خودم

 .گرفتم باال رو سرم و شدم خارج فکر از مبل، شدن پايين باال و کنارم اِلين پريدن با
 دو کنجکاوي فرط از هم الين هايچشم. کردمي نگاهم کوچيکي لبخند با و بود نشسته رومروبه چهارزانو هم روشا

 .زدمي دو
 .انداختم باال رو راستم ابروي تعجب با
 چتونه؟ -

 .شد شوندادن پاسخ مانع و اومد جلو پوشيده لباس مهرداد
 !منتظرمه شخونه سينا، پيش ميرم من -

 .نداشتم هم خبرگرفتن به ميلي و نداشتم خبري سينا از. دادم تکون رو سرم
 !کنجکاوي با يکي لبخند، با يکي.بودن زده زل بهم هنوز. کردم دوتا اون به نگاهي مهرداد، رفتن از بعد
 .حتما شدن جني کردم، اخم

 چيه؟ -
 :شد بلند صداش بخشيآرامش لحن با روشا

 !شدي عوض -
 :شد گرد هامچشم تعجب از
 کردم؟ تغيير يهو گفتيد،نمي رو اين ديروز تا شبه؟ يک -

 !بود کمرش تا موهاش بلندي. گوشش پشت زد رو موهاش و زد چشمک شيطون الين
 !خوابت اتاق تو بياد برسه چه بشه، نزديکت پسر يک باشي داده اجازه نمياد يادم -

 بود؟ چي منظورش شد، غليظ اخمم
 :دادم رو جوابش جدي لحن با
 .نيفتاده اتفاق ما بين چيزي! دور بندازيد کرديد، مزخرفي فکر هر شناسيد؟نمي رو من شما -

 .دستشه تو کامال فکرم انگار که جوري يک داشت، نظرم زير زيرکي با روشا
 درسته؟ داره، فرق دورت مردهاي بقيه با آيدن -

 .بودم گيج هنوز هم خودم طرفي از باشم، داده پس جواب بهشون گاهي اومدنمي يادم کردم، فوت رو نفسم
 !بود شلوغ خيلي ذهنم کردم، فوت رو نفسم کالفه

 !داره فرق من واسه چرا اصال و داره فرقي چه دونمنمي خودم هنوز اما ممکنه؛ -
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 :کرد متوقفم الين مطمئن صداي که شدم بلند جام از
 .دونممي من اما -

 نگاهم لبخند با هنوز که چرخيدم روشا سمت سريع و افتادم چيزي ياد که بگذرم کنارش از جواب بدون خواستم
 .بشم خيالبي تونستمنمي اما بودم؛ دودل پرسيدنش تو. کردمي

 :آوردمش زبون به باالخره و کشيدم عميقي نفس
 چيه؟ کننمي که کاري اولين کنن،مي بيدار خواب از رو بچه يک وقتي نظرت به روشا، -

 رو جوابم خيالبي الين بياد، حرف به روشا اينکه از قبل چندثانيه از بعد و کرد جمع متفکري حالت با رو هاشلب
 :داد
 !ـوسنش*بــمي معلومه، -

 چي؟ يعني زد،مي بيرون داشت حدقه از هامچشم
 :کرد نگاهم شک با و داد تکون موافقت با رو سرش روشا

 پرسيدي؟ چرا -
 از دوباره و بودم فهميده رو آيدن منظور حاال. شدم کار اتاق راهي و دادم تکون سر متعجب و گيج حالت همون با

 .سوختممي خجالت آتيش تو داشتم هم طرف يک از گرفت، حرصم بودنش خودموني همه اين
 صندلي رو و رفتم کامپيوتر ميز سمت به و شدم اتاق وارد چهره تشخيص از بعد رسيدم، اتاق در به کي نفهميدم
 .نشستم

 .کنم جمعشون و شم بلند نداشتم حال حتي اما بود؛ تاريک فضا و بود افتاده اتاق هايپرده
 که بود مدارکي همون. انداختم بهشون نگاهي و کردم دراز دست. شدم ميز رو برگه چندتا متوجه کردم، بلند رو سرم

 !بوديم برداشته دانيار يخونه از
! نبود کافي هنوز اما بوديم؛ زده دانيار و کيارش به حسابي ضرر يک. نشست لبم رو لبخندي شون،بررسي از بعد

 . داشتيم کار باهاشون حاالحاالها
 .بود بيشتر موفقيت احتمال صورت اون در خوند،نمي رو دستمون کيارش و رفتمي پيش نقشه طبق چي همه اگه

 و شدمي خيالمبي وگرنه کردم،مي توجه بهش بايد. روگرفتم دانيار يشماره ناچار و درآوردم جيبم تو از رو گوشيم
 !منقشه شدن فلج يعني اين
 :داد جواب بوق، اولين از بعد
 عزيزم؟ جانم -
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 نگراني با پرسياحوال و سالم از بعد. اصال زدمنمي زنگ کاش اي! چندش يمرتيکه اومد، باال منخورده و خورده
 :پرسيدم تصنعي

 راهه؟روبه اوضاع -
 . بود درمونده و کالفه کامال صداش لحن کرد، فوت گوشي تو رو نفسش

 !کردم ضرر خيلي هم طرف اون از کنيم، پيدا کرده رو کار اين که کسي نتونستيم هنوز. ريخته همبه چي همه نه، -
 .کردممي سير ابرها رو بود، سرگردون قدراين اينکه از بود، دردام مرهم عاجزش صداي

 :کردم زمزمه ناراحتي با ثانيه، چند از بعد
 .مياد پيش کار تو هم چيزا اين. ميشه پيدا! نباش ناراحت -

 !کشيد آهي
 !بينمتمي بعدا شانلي؟ برم من حاال.بود نشده جورياين االن تا آخه! دونمنمي -
 و راضي کامال آمده وجود به اوضاع از. گرفتم سينارو يشماره و آوردم پايين رو گوشي و کردم خداحافظي لبخند با

 .بودم خوشنود
 .شدمي برآورده کم کم داشت مساله هشت آزوي بهتر؟ اين از چي کيارش، و دانيار درموندگي

 .حاليه چه در دونستمنمي و بودمش نديده بود وقت خيلي. کرد خارجم فکر از سينا يخسته صداي
 .دومه نقشه نوبت سينا -

 .نبود سالمتيش متوجه اصال و کشيدمي سيگار حد از بيش سينا! بود سيگار از ناشي شسرفه کرد، ايسرفه
 اَرشين؟ نيس زود -
 .بودم مطمئن زدممي که حرفي از. دادم تکون تند تند رو پاهام و گرفتم ضرب ميز رو دستم با
 !بدن انجام رو کار اين مجبورن نخوان بخوان و نجاته راه پيشنهاد اين کردن گير که االن همين نه، -

 :کرد زمزمه و کشيد عميقي نفس
 .ميگم بهشون! باشه -

 !بره پيش خوب چي همه کاش. رفتم بيرون اتاق از بخشي،رضايت لبخند با سينا، با خداحافظي از بعد
*** 
 فکر و بودم اِلين و روشا به ،« آيدن هايدوست» راوين، و مهام هاينگاه متوجه بوديم، نشسته هم دور همه
 .باشه ذهنش تو راوين که داشتم شک يکم الين بهراجع البته! باشن ميلبي هم هااون کردمنمي
 رو سرش اينکه بدون سينا. دادمي گوش سينا هايحرف به و کردمي نگاه نقشه به اخم با. کردم آيدن به نگاه يک
 :دادمي توضيح کنه، نگاه آيدن و من به و کنه بلند
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 گرحس هادوربين و کرده دوبرابر رو هامحافظ. نيست خونه تو نفوذ واسه راهي هيچ افتاده اتفاق اين که االن -
 !دارن
 !بيشتر ما دردسر و بشه جمع حواسشون رفتمي انتظار. کردم فوت رو نفسم

 دادي؟ بهشون رو پيشنهاد -
 شده تعجب باعث آيدن براي فقط. نبود مهم من واسه سردش رفتار. داد تکون رو سرش کنه، نگاهم اينکه بدون

 !داشت نظر زير رو سينا و من کشيد،مي بيرون ماست از رو مو که تيزبينش نگاه با که بود
 .خبربده بهم فردا قراره آره، -

 :کرد مداخله و نقشه سمت کرد مايل رو خودش مهام
 چي؟ نکنه قبول اگر -

 :داد تکون سر متفکر، و شد خم ميز رو روشا
 !راهه بهترين نظرشون از که راه اين جز نداره ايديگه راه کنه،مي قبول -

 .خودم جمله از و بقيه مثل بود، فکر تو. کشيد شچونه به دستي و داد تکيه مبل پشتي به راوين
 !داشتيم رو پيشنهاد اين به العملشونعکس استرس همه

 چي؟ شانلي وقت اون شه، شريک باهاش دفعه اين نخواد داداش اگر کرد، قبول گيريم حاال -
 .بود شده حل موضوع اين انداختم، چپم پاي روي رو راستم پاي

 !کنه گذاريسرمايه من جاي به کنممي راضي رو دانيار من -
 .گذاشت ميز رو و برداشت هاشچشم از رو عينکش و کرد تاييد مهرداد

 .دانيار هم ميره، بين از کيارش اموال هم، جوري اين -
 :داد قرارش مخاطب کنجکاوي لحن با و سينا سمت کرد رو مهام

 کرديد؟ پيدا جوريچه رو مشتريه اين -
 .دادمي نشون خسته کامال رو شچهره و بود کرده رشد سانتي چند که کشيد صورتش ريش به دست سينا

 !شد راضي جنس پول درصد40 با کيارشه، قديمي هايمشتري از يکي که دونيدمي -
 کنار بود، نشسته الين و من رويروبه چرخيدم، سمتش به. اومد حرف به جديت با بود، ساکت االن تا که آيدن
 .نفرهيک مبل رو راست سمت مهان و بودن نشسته چپ سمت هم کنار هم سينا و مهرداد. راوين

 بکشيم؟ بيرون دانيار خونه از جوريچه رو مدارک اون بره، پيش خوب هااين يهمه -
 !برداشت رو سالن کل سکوت

 .نکنم مطرحش االن دادم ترجيح و کنم چيکار خواممي دونستمي اون فقط کرد،مي نگاهم سينا
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 .کنن قبول دانيار و کيارش که اينه مهم فعال کنيم،مي پيدا براش راهي يک -
 .بود مهرداد به حواسش تمام شدم، الين نگاه متوجه که چرخوندم رو سرم
 به فردا گذاشتيم قرار شد، هماهنگ چيز همه اينکه از بعد و دادم گوش بحث يبقيه به و انداختم باال شونه خيالبي

 .بريم کيارش شرکت
*** 
 !کردمي نگاه رو دانيار برزخي يقيافه با و نداشت تمرکزي هيچ هاشحرف رو آيدن و بود زوم روم دانيار نگاه
 اهميت براش من به نسبت دانيار رفتار اينکه از کرد،مي قلقل شيريني حس دلم ته آيدن، عحيب رفتار از جدا

 .داشت
 :اومد حرف به شده تنگ هايچشم با و کرد دانيار و آيدن به نگاهي کيارش

 آيدن؟ افتاده اتفاقي -
 :داد جواب کرد،مي نگاه رو دانيار حرص با که طورهمين آيدن

 .نيست چيزي! نه -
 !بود کرده له پاش و دست زير ذهنش، تو رو دانيار صدبار کنم فکر
 ميلياردي چند يمعامله اين پاي داد رو اموالش تمام کيارش شد، بسته قرارداد باالخره زدن، حرف ساعت يک از بعد

 !شد خارج ـينه*سـ از آيدن و من راحت نفس و
 چي؟ اومدمبرنمي پسش از اگه داشتم، زيادي اضطراب و شدمي شروع من کار االن... من اما و
 :کرد نگاهم اخم با آيدن آخر، يلحظه. رفتن زودتر آيدن و سينا برنامه، طبق رفتيم، بيرون شرکت از
 .بشه نزديکت نذار باشه، خودت به حواست -
 رفتارها؟ اين از بود چي منظورش شد، گرد هامچشم تعجب از

 کرد؟مي بازي من احساس با داشت
 .بود شده خارج ديدم از بگم چيزي بتونم اينکه از قبل

 .افتادم راه پارکينگ وسمت کردم فوت کالفه رو نفسم
 اومد پايين آسانسور از دانيار. گرفتم خودم به ايکالفه يقيافه و کردم پنچرش تاير به نگاهي و رسيدم ماشينم کنار

 .ايستاد کنارم و
 شده؟ چي -

 .کردم ماشين هايالستيک به اياشاره
 .کرد فرو اشسوخته ايقهوه جين شلوار جيب تو رو هاشدست و انداخت باال رو ابروهاش
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 داري؟ زاپاس -
 .دادم تکون سر کالفه و کشيدم موهام رو دستي

 .نه -
 .بود آيدن رفتارهاي و درونيم کشمکش خاطربه درواقع اما بود؛ ماشينم پنچري از دانيار، ديد تو کالفگيم

 يمشغله و شدمي جبران معامله اين سود با ميليارديش چند ضرر خودش خيال به مثال! بود کوک کيفش خنديد،
 !نداشت فکري

 !رسونمتمي من بيا پس -
 :دادم جواب مياره درش پا از دونستممي که لحني با و زدم ايپرعشوه لبخند

 .ميرم خودم! نه -
 !مردک هاتچشم بشه کور زد، برق هاشچشم

 .اينجا نشو معطل الکي خانوما، خانوم بريم بيا -
 و نشست سريع هم خودش نشستم، ماشين تو ناز با. کرد باز بود پارک ماشينم کنار که رو قرمزي المبورگيني در و

 .افتاد راه
 .خورد زنگ گوشيم نقشه طبق راه، تو

 :دادم جواب اخم با کنه،مي مبيچاره مهرداد! لعنتي
 !مهرداد بگو الو؟ -

 !بود مريض کال بود، خوب حالش و دادمي حرصم داشت باز اومد،مي شخنده صداي
 :آمدم حرف به دادم، نبودگوش خاور اگزوز به شباهتبي که مهرداد يخنده آهنگخوش آواي به که ثانيه چند از بعد
 .بستيم رو قرارداد! آره -
 خنديد؟مي داشت من ينداشته ريش به. شدنمي قطع شخنده لحظه يک! بچه بترکي اي. شد بلند صداش خنده با
 .نره يادت شيرينيش! عزيزم آفرين -

 .بود شده باعث مهرداد خنده رو مقداريش که گرفتم خودم به عصباني يقيافه
 ميشه؟ چي؟مگه يعني -

 !ترغليظ هاماخم و شد پاره گوشم که زد قهقهه
 !رو هاتعصبانيت کن تموم مادرت جون -

 .کردمي تديوانه هاشخنده و شوخي با بود، خوب حالش که هاييوقت از امان. بود گرفته مخنده عصبانيت، بين
 .کشيدم پيشونيم به دستي تصنعي عصبانيت با و گزيدم لب
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 !چيه مشکل ببين برو زودتر بکنم؟ تونممي کارچي االن من گفتيد،مي زودتر بايد رو اين -
 .کندم رو لبم پوست حرص با و کردم قطع م،نقشه تو بزنه گند مهرداد اينکه از قبل

 !بود مهم نقشه تکميل واسه و بشم عصبي جدي جدي بود، شده باعث شخنده اما کرد؛مي اذيت که اين با
 .کردمي نگاهم کنجکاو داشتم؛ نظر زير رو دانيار

 شانلي؟ شده چي -
 !بود شده ترروشن آفتاب، نور تو بود، پدرش هايچشم کپي که سبزش هايچشم. چرخيدم سمتش به کالفگي با
 .کردن مسدود رو حسابم -

 !کرد نگاهم تعجب با و کشيد کنار رو ماشين
 چرا؟ چي؟ يعني -

 .دادم تکون هوا تو رو هامدست عصبي و دادم تکون رو سرم
 !داشتم نياز معامله اين پول به من بکشم، تونمنمي هم چک حساب، اين با! دونمنمي -

 کار به و نداشتم توش ايتجربه هيچ که مزخرفي شگرد کردممي خدا خدا و گرفتم خودم به رو ناراحتي يقيافه
 !بگيره بودمش، گرفته
 .کرد ـغـلم*بـ و کشيد رو دستم آروم دانيار
 .«بشه نزديک بهت نذار». شد زنده چشمم جلو آيدن يقيافه
 :کرد زمزمه و کرد نوازش رو سرم آروم

 شه؟ برطرف مشکل تا کشهمي طول چقدر -
 !فرستادم بيرون مانند آه رو نفسم و کشيدم بيرون ـغـلش*بـ از رو خودم

 .هفته يک کنم فکر دونم،نمي -
 .کرد روشن رو ماشين و زد لبخندي

 .ميدم چک جات به من نداره، ناراحتي که اين -
 .زد چشمکي

 .گيرمامي پس ازت کمال و تمام بعدش فقط -
 . بود ترراحت هم، خوردن آب از کردنش راضي بکشم، جيغ خواستمي دلم

*** 
 رو مدارک جوريچه بوديم اين فکر به بودم، گرفته دانيار از رو اوکي که حاال بودن، فکر تو همه. دادم تکيه اپن به
 .بياريم دست به
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 .بود واضح هم دليلش بود، افتاده گود هم هاشچشم زير بود، شده الغر. رفت سينا سمت نگاهم
 !عجيبش هايرفتار و زندگيم به آيدن يغيرمنتظره ورود صدالبته و وقت چند اين خستگي

 .اومدمي بهش حد از بيش ديزل موهاي مدل اون و اشروزه چند ريشته. شد کشيده آيدن سمت نگاهم
 .بود هميشه از ترجذاب ش،روزه چند ريش اون با نشست، دلم تو شيريني حس يک

 !بودن حل راه يک کردن پيدا درگير همه هنوز ها،بچه به دادم رو نگاهم و کشيدم عميقي نفس
 راوين و مهام همراه و بود قرارداد هايبرگه مهرداد دست تو. کنارش مهرداد و بود نشسته دونفره مبل رو سينا

 دنبال مطمئنا کردن،مي پچ پچ هم با و بودن نشسته هم وکنار روشونروبه هم روشا و الين. بود شونبررسي مشغول
 .بودن مدارک اون به رسيدن واسه راهي

 .کنيم کار چي بايد دونستيممي هرحال به بوديم، راحت سينا و من فقط وسط اين
 .چيه العملشعکس ببينم خواستممي بودم، داده آيدن به رو حواسم تمام. کردم بلند رو صدام و ـل*بغـ رو هامدست

 !داريم راه يک فقط خب -
 خورده بسته در به و وسط بذارن راهي يک تا شده پوک مغزشون حسابي بود معلوم. شد زوم روم مشتاق هانگاه

 !بودن
 چي؟ نباشه مهم شواسه اگه داشتم، استرس. کردم تر زبونم با رو هاملب

 .شخونه تو ميرم شmy friend عنوان به من -
 :شد بلند اِلين جيغ صداي

 چي؟ -
 اما بود؛ کرده پر رو وجودم کل استرس باشه مهم شواسه اينکه از باالرفت، قلبم ضربان. اومد سمتم به اخم با آيدن

 !بود زنبور يلونه حفاظت، همه اون با خونه اون! نبود ايديگه راه
 و شد خم سمتم به. کردم نگاه بشه عصبي تا رفتمي که هاشچشم به مستقيم و کردم بلند رو سرم ايستاد، جلوم

 :کرد زمزمه خونسرد
 گفتي؟ چي! نشنيدم -

 :کشيدم عميقي نفس
 ...را تنها اين -
 .شد بسته دهنم کشيد، که دادي با
 گفتي؟ چي گفتم -
 :شد بلند دادم متقابال و کردم نگاهش شده گرد هايچشم با
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 .نکن بلند من واسه صداتو -
 و شد بلند جاش از پوزخند با سينا که کرد باز رو دهنش و کرد فرو مشکيش جين شلوار جيب تو رو دستش عصبي
 !زدمي موج عقده نگاهش تو ايستاد، ـينه*سـ به دست

 کس هيچ و نکرده و کرده خطرايي چه شانلي ببيني سال، چند اين بودي کجا زده؟ باال غيرتت رگ شده؟ چي -
 نبوده؟ جلودارش هم،

 با رو دستم! زد دهنش تو مشتي و گرفت رو شيقه و رفت سينا سمت حرص با. آتيش يگلوله بود شده آيدن
 .بوديم کرده هنگ همه گذاشتم، دهنم رو وحشت

 !کرد ترکمونزهره آيدن، فرياد زمانهم و شد پرت مبل رو سينا
 که چيزي همون! شير دهن تو بره نذارم که دارم عرضه و غيرت قدراين و هستم بعد به حاال از نبودم، االن تا اگر -
 .نداشتي يکي تو
 بود؟ چي منظورش بود، شده قطع نفسم! شد گشاد هامچشم شنيدم، که چيزي از

. شدن بلند جاشون از و اومدن خودشون به هابچه تازه. شد بلند عصبانيت با و کرد پاک رو لبش يگوشه خون سينا
 شده سر بدنم تمام و سرِجام بودم خورده چسب کال که من. رو آيدن راوين، و مهام و گرفت رو سينا بازوي مهرداد

 !بود
 درکش بود، خشم اوج تو که االن هم آيدن مطمئنم که بود درونيش حسرت از ناشي دادش. زد داد حرص با سينا
 .کردمي

 .بود زده بيرون پيشونيش رگ و بود شده قرمز صورتش
 يک زنم،مي پرپر براش دارم من ساله پنج. باشم داشته نخواست خودش چون! غيرت نه دارم، عرضه نه من! آره -
 !عزيزدلش شدي شده، پيدا تکله سرو ماهه يک که تويي. نديده رو من بار

 !عزيزدلم؟ شده. موند باز تعجب از دهنم
. کرد پرتش زمين رو و زد فکش تو مشتي و کرد حمله سينا سمت و زد کنار رو راوين و مهام گسيخته افسار آيدن

 کنترل غيرقابل کامال آيدن. برن جلو نداشتن جرئت هابچه! کوبيد صورتش تو رو هاشمشت و نشست شکمش رو
 !بود شده

 .فهميدممي رو سينا بودن دفاعبي همه اين و آيدن عصبانيت همه اين دليل کاش
 و دويدم آيدن سمت به و دادم تکون رو مکرده يخ بدن زحمت به بده، تحويلم رو سينا يجنازه اينکه ترس از

 :زدم جيغ و گرفتم رو بازوش
 !آيدن کشتيش کن، ولش... کن ولش -



 

 

88 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 مثل کلمه واقعي معناي به. رفتم عقب قدم يک و کردم ول رو بازوش. کرد نگاهم شنشسته خون به هايچشم با
 .دادم قورت ترس با رو دهنم آب! بود شده درنده گرگ يک

 :کرد متوقف سرجاشون رو همه صدايي، که سمتم کنه حمله خواست و شد بلند عصبانيت با
 !کنيد تمومش -

*** 
 !موعد از زودتر بود، اومده دانين ميريم، کجا دونستمنمي بودم، نشسته آيدن ماشين تو

 سوار داد دستور ديد، بارتأسف وضعيت اون تو رو ما کههمين نداشتم، رو اومدنش واسه حاليخوش فرصت
 !بود شده تنگ براش دلم ببينم، کامل رو شقيافه نتونستم حتي! بيفتيم راه دنبالش و بشيم هامونماشين

 .بايستم آيدن کنار جلوش کشيدممي خجالت پيشمه، پدرم کردممي احساس اومدنش با
 .بود کبود حرص از هنوزم صورتش داد،مي جون داشت دستش تو فرمون انداختم، آيدن به نگاهينيم

 بدون آدم بچه مثل نشه، تکرار مجدداً آيدن، حمله کهاين واسه حرکت موقع بودم، شده کالفه کردم، فوت رو نفسم
 !ندادم دستش بهونه و نشستم ماشينش تو اومدم حرف
 !بود لرزيده دلم زد که حرفايي با که االن مخصوصاً کنه، دعوا باهام بقيه جلو خواستمنمي

 !انگار بود باغخونه يه داشتن، نگه بستبن ته خونه جلوي. دنبالش هم هاماشين بقيه پيچيد، کوچه يه تو دانين
 :شد بلند آيدن يخ صداي

 !شو پياده -
 .اومده مهرداد با اِلين و مهام با روشا شدم، متوجه تازه و شدم پياده حرف بدون و آروم

 دلم ايستادم، کنارش و افتادم راه سمتش به زد، زنگ و رفت کوچه ته بزرگ مشکي خونه در سمت دانين
 نزديک بهش دادنمي اجازه شبرافروخته صورت اما بود؛ شده تنگ براش عمر يه اندازه دلم! کنم بغلش خواستمي

 .بشم
 !بعد تا باهاش، بزنم حرف فقط فعالً دادم ترجيح

 دانين؟ -
 .بود شده درگير بدجوري ذهنم نگذشتم، سوالم پرسيدن خير از اما پايين؛ انداختم رو سرم کرد، نگاهم اخم با
 کجاست؟ جااين -

 پوشونده تقريبا بود سرش که کجي کاله با رو شسوختهنيمه صورت کردم، بلند رو سرم نکردم دريافت جوابي وقتي
 خوب که کچلش سر و مو بدون صورت و مشکي هايچشم. داشتم دوست هم رو صورتش سوختگي حتي من بود،
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 و ورزش اعصاب و بود سالش پنجاه نزديک هرحالبه. شکم کوچولو يه و بلند قد بود، خوب اندامش. نبود معلوم
 .بود تنش کرم مردونه پيرهن و کرم کتان شلوار. نداشت اندام تناسب
 .بردارم اندامش و قيافه از چشم شد باعث و شد بلند آيفون از زني، مانند جيغ صداي

 کيه؟ -
 .شد خيره آيفون نمايشگر صفحه به و گرفت من از رو نگاهش ريلکس دانين

 :داد جواب خونسرد
 کوري؟ -

 .شد دستپاچه صدا
 .بدم تونتشخيص نذاشت کالهتون! خاندانين شرمنده -
 :شدمي شنيده صداش تو دلخوري فقط نبود، سرد آيدن مثل حداقل انداخت، بهم نگاهي دانين. زد رو در و
 !ميشه معلوم چيهمه جااين -

 .کردمي نگاه زمين به اخم با و بود داده تکيه ماشينش به آيدن رفتن، دنبالش هم هابچه و افتاد راه حياط سمت
 که شرايط اين تو اين از بيشتر. شدم خيره هاشچشم تو تمام صداقت با ايستادم، روشروبه و افتادم راه سمتش به

 !دادنمي دادن، مختصر توضيح جز کاري اجازه غرورم! اومدنمي بر دستم از داد،نمي نشون بهم خوش روي
 توضيح اگه. کنمنمي پيدا عصبانيتت واسه هم دليلي گرفتمش، ناديده سالهپنج من گفت سينا شنيدي، که خودت -

 .بدي توضيح رو رفتارت دليل برام بايد خوايمي بيشتر
 .شدممي ديوونه وگرنه چيه منظورش فهميدممي بايد. کردم نگاهش جديت با کرد نگاهم اخم با

 :کرد زمزمه گرفتنمي چشم ايلحظه هامچشم از که درحالي و کرد خم سمتم به رو سرش
 منظورم؟ -

 .دادم تکون رو سرم و دادم قورت رو دهنم آب
 :داد ادامه و کشيد عميقي نفس

 .نمياد خوشم سينا از -
 :کردم نگاهش تيز. رفتمي تفره دادن جواب از داشت فشردم، هم روي رو هامدندون

 .شدمي نزديک من به وقتي نبود خوب هم دانيار با رفتارت -
 .بودم ترکالفه من اما بود؛ کالفه کرد، باز و بست عصبي رو هاشچشم

 :کرد نگاه منتظرم هايچشم توي دوباره و چرخوند اطراف و دور رو نگاهش
 .ببيني آسيب و بشي نزديک بهش خوامنمي. کنهنمي رحم بهت نيست، درستي آدم اون -
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 .بود سانت ده شايد مونفاصله حاال شدم، نزديک بهش قدم يک
 :کردم زمزمه هاشچشم به خيره و شدم بلند پا پنجه رو
 چرا؟ -

 !بزن حرف لعنتي زد،مي شتاب با قلبم بود، گردش در هامچشم بين نگاهش
 .بزنه حرف که بود دودِل انگار اون و کردممي نگاهش قراريبي با

 !حرف کلمه يک از دريغ بود، برقرار چشمي تماس بينمون همچنان و بود گذشته ثانيه چند
 چرخيدم، سمتش به و انداختم خونه در به نگاهي. رفتم عقب و گرفتم هاشچشم از نگاه سکوت، اين از خسته
 .بود فکر تو و بود انداخته پايين رو سرش

 :کردم زمزمه جدي لحن با آروم
 .خبره چه جااين ببينيم بريم بيا فعالً -

 .کردمي نگاهم زيرکي با کردم، نگاهش. شدم متوقف کنجکاوش صداي با که بيفتم راه خواستم
 کجاست؟ جااين دونينمي تو -

 !انداختم باال شونه و دادم تکون رو سرم
 دوني؟مي تو مگه -

 .افتاد راه بده جواب هم سوال اين به کهاين بدون و کشيد موهاش الي رو دستش
 .بريم -

. مريم هايگل و ميوه هايدرخت بود، درخت و گل از پر حياط. شدم اطراف بررسي مشغول و شديم باغ خونه وارد
 ساختمون راست سمت استخر. بود شده باز داشت، قرار باغ وسط که ساختموني هايپله به راهي هادرخت بين از

 .بود شده چيده کنارش سفيد کوتاه پايه صندلي و ميز و بود
 .بود ايستاده نگهبان چندين فاصله با هم بلند ديوارهاي کنار

 شونيکي بودند، ايستاده نگهبان دوتا در جلوي و بود نماآجر. رفتيم باال عمارت هايپله از و گذشتيم سرسبز حياط از
 : آيدن سمت کرد رو
 هستن؟ شما با ايشون! آقا -

 !اومدمي اشورزيده هيکل به زمختش صداي حقا
 شناختن؟مي رو آيدن نزدم، حرفي اما کردم؛ نگاهش تعجب با داد، تکون رو سرش و کرد نگاهم زيرچشمي آيدن

 .چرخيد محافظه سمت دوباره و کرد بسته در به نگاهي
 داخله؟ بزرگ آقا -
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 .ايستاد کنار و کرد باز رو در
 .هستن منتظرتون! بله -

 کنجکاوي با و چرخيدم سمتش به سريع نداشتم، رو خونه بررسي فرصت رفتيم، داخل به و کشيد رو دستم آيدن
 :زدن حرف به کردم شروع

 کجاست؟ جااين کيه؟ بزرگ آقا! آيدن -
 .کرد قطع رو نفسم سالن سراون از محکمي صداي

 !منه عمارت هم اينجا هستم، من آقابزرگ -
 .بود شده قطع نفسم بود، رسيده ذهنم به که چيزي از! بود آيدن قفل نگاهم هنوز بچرخونم، رو سرم نداشتم قدرت
 !بود آمده در ـص*رقـ به چشمم جلوي ها،حسرت ها،دلتنگي ها،خاطره ياد پيچيد، سرم تو دوباره محکمش صداي

 . باشي کرده نگاه رو صورتم جز جايي باشم، زده حرف باهات نمياد يادم -
 نتونستم هاشچشم تو دلتنگي اون منکر. کردمي نگاهم محکم و بود عصاش رو دستش چرخوندم، رو سرم آروم
 !فرم رو اندامش و بود صاف کمرش هنوز اما بود؛ شده پيرتر بشم،

 !داد هولم نرم و گذاشت پشتم رو دستش آيدن کرد، باز هم از رو هاشدست و گذاشت کنار رو عصاش
 دادمي دستور هاشچشم با کردم، نگاه دانين به! سوال عالمت بودن شده استثنا بدون همه کردم، هابچه به نگاهي

 .برم جلو
 و برگردم زودتر کردممي آرزو ثانيه، به ثانيه سال هشت بود، شده تنگ شواسه دلم برداشتم، رو اول قدم آروم

 .رسوندم آغوشش به رو خودم دو با و اومد پاهام تو جون فکر اين با! ببينمش
 محکم و انداختم گردنش دور رو هامدست کشيد، نفس رو عطرم و پيچيد کمرم دور قدرت با باباجون هايدست
 بود سال هشت! ببينمش بود حسرتام از يکي سال هشت بودم، دور ـوش*آغـ اين از سال هشت کردم، بغلش

 !بود شده زندگيم آدم دورترين گاهم،تکيه بزرگترين
 سفيد دستيک و پشتکم موهاش شد، سنگين بغض از گلوم ـوسيـد،*بــ رو پيشونيم و کرد جدا خودش از رو من

 هايلب آبيش، هايچشم بود، بخشيده استحکام شچهره به که سبيلي و شتراشيده تازه ريش و ابروها و بود شده
 !بود شده تنگ اينا همه واسه دلم چروکش، و پير هايدست و چروک صورت و استخوونيش گونه ايش،قهوه

 :کرد زمزمه صداش لرزش با
 !من اَرشينِ -

 يادم دانين! دربياد اشکم سال، همه اين بعد و بشکنه خودداريم ترسيدممي شد،مي بزرگتر لحظه هر گلوم تو بغض
 !بشه سنگي قلبم بود کرده کمکم اون ممنوعه، آه و اشک کاراين تو بود داده
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 :کردم بلند جديت با رو صدام و زدم پس رو بغضم چرخيدم، بقيه سمت به و شدم جدا ازش آروم
 خبره؟ چه جا اين -

*** 
 رنگ و پرده انتخاب تو که ترکيبي انداختم، خونه اطراف و دور به رو نگاهم نشستيم، اينسکافه چرم هايمبل رو

 عاشق بوده، اولويت تو مينو مامان سليقه هنوز سال، همه اين گذشت از بعد دادمي نشون بود، رفته کار به ديوارها
 !بود شکالتي و کرم رنگ
 ميز. کرم هايپرده با هم سالن ته بزرگ پنجره بود، پوشيده شکالتي هايديوار با شکل ايدايره بزرگ سالن

 ورودي در رويروبه و داشت قرار آشپزخونه در سالن راست سمت و بود شکالتي هم سالن گوشه نفره24 نهارخوري
 .دوم طبقه به منتهي هايپله

 !بود من عکس...عکس يک اما بود؛ خونه گوشه گوشه باباجون و مينو مامان هايعکس چرخيد، ديوارها رو نگاهم
 آب! بود صورتم پهناي به لبخندم و طاليي موهامو بود آبي هامچشم توش که عکسي پيشم، سال هشت عکس
 جديد، مصنوعي قيافه اين با هرچند! نشه عکس اين متوجه هازودي اين به آيدن اميدوارم دادم، قورت رو دهنم

 .نداشتم عکس اين به شباهتي
 جااين دونستمي يعني بود؟ شده خونسرد انقدر چرا. بود مخم رو آيدن آروم قيافه فقط بوديم، هنگ مونهمه هنوز
 هستم؟ کي من دونستمي اصالً و خبره چه
 اين و بود رفته پيش برنامه يه طبق چي همه پس هستم، کي من دونستمي اگر بستم، يخ موضوع اين به فکر با

 .نبود درکار حسي وسط
 !کرد خارجم مدهنده عذاب افکار منجالب از و گرفت دستش تو رو دستم باباجون

 !ميزد موج شوق هاشچشم تو کرد، نگاهم کمرنگي لبخند با
 !کرده تعريف برات رو زندگيش آيدن دونممي -

 !خونسرد آيدن به نگاه يه کردن، من به نگاه يه تعجب با اِلين و روشا
 هم شايد نبود، صداش سردي از خبري! بود آروم لحنش چرخيد، سمتم به و کرد فرو موهاش تو رو دستش آيدن

 .شدمنمي متوجه من و بود
 پدربزرگم؟ پيش رفتم پدرم و مادرم مرگ از بعد گفتم، يادته -
 :داد ادامه و کشيد عميقي نفس دادم، تکون سر گيجي با
 بگيرم؟ انتقام و باشم جااين االن کرد کمکم پدربزرگم دوست گفتم، يادته -

 :اومد حرف به لکنت با و چرخيدمي بينمون نگاهش کرده هنگ الين بزنم، پلک نداشتم قدرت
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 ...کرد کمک تو به که هموني يعني...يعني -
 !شد بسته هامچشم و حدسم رو زد تاييد مهر باباجون محکم صداي

 .بودم من -
 خودش پيش رو من کهاين جاي به سال، همهاين باباجون يعني ام؟کي من دونستمي آيدن اول از يعني بودم، گيج
 باهام هم آيدن هيچي؟ سر بودم دور ازش من سال همه اين داده؟ آموزش ديگه نفر يه به کنه، مآماده و داره نگه

 داشت؟ نقشه هم اون بود؟ کرده بازي
 از رو دستم و کردم باز رو هامچشم! شدمي منفجر داشت رسيد، مغزم به ثانيه يه تو که فکري همه اون فشار از سرم

 !ترکيدمي حسرت از داشت دلم زدم، داد و شدم بلند جام از و کشيدم بيرون دستش
 ...رو من کهاين جايبه شما بودم؟ دور شما از هيچي سر من سال، همه اين -

 !کرد ساکتم داره، رو ابهت و قدرت همون هنوز آوردمي يادم که محکمش لحن با و بريد رو حرفم
 !اَرشين داشت خطر تو واسه جااين -

 :بود آزردگيدل و حرص از پر لحنم! بودم شده ديوانه زدم، پوزخند
 بياد؟ سرم بود مونده باليي مگه خطري؟ چه -

 !گفتنمي زور داشتن همه نبود، لحنش تو نرمش از اثري کرد؛ نگاهم محکم دانين
 .نشدي باخبر چيزي از هنوز تو...بشين -

 :کردم زمزمه آروم گرفتم،مي آتيش داشتم کشيدم، پيشونيم به دستي
 هان؟ بفهمم؟ بايد رو چي ديگه -

 عصبانيت با الين چرخيد، هابچه بين نگاهم اومد، سمتم به و شد بلند جاش از بود، نشسته رومروبه االن تا که آيدن
 همه. خنثي سينا نگاه و بود کنجکاو راوين و مهام و مهرداد نگاه کرد،مي نگاه من به نگراني با روشا و آيدن به

 .بودن بحث ادامه منتظر و نشسته دورتادور
 :بزنه حرف آروم کرد سعي و کرد نگاهم کالفگي با ايستاد که رومروبه

 .بديم توضيح برات بذار بشين -
 بود؟ مونده توضيح واسه هم ايديگه چيز مگه نزنم، داد تا گرفتم گاز محکم رو لبم

 هاييچشم با هم من و کردمي نگاهم منتظر داشت هنوز کرد،مي منتقل بهم رو آرامش داشت هاشچشم با آيدن
 :شد بلند باباجون صداي که کردممي نگاهش بود شده قرمز خشم زور از که
 !اَرشين بشين -
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 کرد هابچه به نگاهي باباجون سرجاش، نشست هم آيدن نشستم، آروم! ترکيدمي داشت مغزم بستم، رو هامچشم
 نشسته سرجاش سينا اما رفت؛ دنبالشون هم مهرداد رفتن، بيرون به و گرفتن رو دخترها دست راوين و مهام که

 .نشست دلم تو ترس بود،
 !مغزم کشيدن تير و ديگه شوک يه هم باز داشت؟ خبر هم سينا نکنه

 :کرد خارجم فکر از دانين، صداي
 به اموالش و بود مرده پدرم تازه. داشتم کوچولو دختر يه و همسر يه و بودم ساله?? مرد يه من پيش سال پونزده -

 نگه سرپا رو شرکت تونستم بابام، مشاور کمک به اما آوردم؛درنمي سر زياد کار خموچم از. بود رسيده پسرتک منِ
 همسرم و من و بود گرفته ياد رفتن راه تازه کوچولوم دختر. بود شده قشنگ زندگيم شد، کمرنگ که پدرم داغ! دارم
 !داشتيم آرومي زندگي پرستيدمش،مي عاشقانه که
 !سال همه اين بعد هنوز زد،مي موج صداش يتو حسرت! کشيد آه

 :شد بلند شگرفته صداي
 روش و نداشت اعتبار شرکتش زياد هاموقع اون داد، شراکت پيشنهاد بهم شد، پيدا کيارش سروکله کهاين تا -

 کيارش. زدم نامش به رو شرکت سهام نصف و کنه خامم تونست شد، که طريقي هر به. کردننمي باز حساب
 هاموقع اون بوديم، ميلياردي قرارداداي بستن اوج تو و شدمي بهتر شرکت وضعيت روزروزبه اما رفت؛مي زيرآبي
. کنهمي جاسازي شيشه کشور، از خارج فرستيممي که اجناسي الي فهميدم کمکم. بود سالهده بچه پسر يه دانيار

 لوش پليس به گرفتم تصميم سرآخر! نبود بدهکار گوشش اما کنه؛ تمومش رو کار اين که دادم هشدار بهش چندبار
 صبحش بودن، شده شمال راهي دخترم و همسرم برگشتم، کالنتري از که شبي. زدم رو آبروم و اعتبار قيد و بدم
 بود گذشته مخانواده رفتن از روز دو. نگذاشته جابه خودش از هم ردي هيچ و کرده فرار کيارش که دادن خبر بهم
 ...رسيد خبر که

 عمر يه که ايخانواده از حرف وقتي اما شرايطي؛ هر در بود، محکم هميشه دانين! شد فشرده قلبم لرزيد، صداش
 !کردمي بغض هابچه مثل و رفتمي بين از قدرتش تمام زد،مي بود سوخته داشتنشون حسرت آتيش توي
 !کشيدمي عذاب هاحرف اين گفتن از داشت اومد، حرف به کالفه دقيقه، چند از بعد
 بـرده رو منداشته و داشته کيارش بودم، نشسته سياه خاک به. دره ته رفته ماشينشون افتادن، راه که شبي همون -

 بودم زده نامش به همسرم مرگ از قبل که اموالي با. شدم سرپا سال يه بعد! بود گرفته ازم فرزندمم و همسر و بود
 کيارش دنبال دردربه! زدم کوچيک شرکت يه و بخرم شهر پايين تو خونه يه و کنم وجورجمع تونستم خونه، پول و

 که شب يه. بزنم استانبول تو رو کيارش رد بودم تونسته بود، گرفته جون شرکتم کم کم. نبود ازش ردي هيچ بودم،
 صورت نصف و شد منفجر يهو که بودم ماشينم نزديک اومدم، بيرون که سوپرمارکت از گشتم،برمي خونه به داشتم
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 قبر يه و سوختم ماشينم با هم من بگه جاهمه دادم خبر وکيلم به م،زنده بفهمه کسي کهاين از قبل. سوخت بدنم و
 من خيالش به که ايجنازه سر باال وقاحت کمال با کيارش بودم، رفته يواشکي قبرم سر! کنه برگزار مراسم و بگيره
 !زدمي موج هاشچشم تو پيروزي و بود ايستاده بودم،

 سر از ديگه شرکت يه با رو کارهاش دوباره و ايران بود برگشته شد،کيارش ترقوي انتقامم به تصميم اون از بعد
 .بود گرفته

 و وارد جنس و بستممي قرارداد هامشتري با واسطه با هميشه اما کيارش؛ مثل يکي بودم شده. بود گذشته سال چند
 که جايي دقيقاً و بود دستم تو کيارش گندکارياي از مدرک کلي که بودم کرده پيدا نفوذ انقدر. کردممي صادر

 راحت قضيه اين کنار از خواستممي. دختر يه رو کرده قفل دانيار، شدم متوجه بدم، لوش پليس به خواستممي
 محلش دختره نه، ديدم اما! تمام و مونهمي چندوقت باهاش ديگه دخترهاي مثل هم دختر اين کردممي فکر بگذرم،
 .کردم متوقف رو کارم و شدن جالب برام که شد جورياين. نميده

 از من بود، نکرده تعريف برام رو هااين وقتهيچ. بودم شده خشک مجسمه مثل که مني به انداخت، بهم نگاهي
 هاموقع اون حتي دونستمنمي! دونستممي رو صورتش سوختن و کيارش توسط شخانواده شدن کشته فقط دانين

 !بودم نظر تحت نداشت، خبر شوم سرنوشت اين از روحم که
 :داد ادامه و ششده خشک هايلب رو کشيد رو زبونش

 اين. کرد قايم کجا معمول، طبق هم مدارکش و آورد دختر اون سر باليي چه فهميدم گرفتم، نظر زير رو دانيار -
 از تو که روزي اون خالصه،. بردننمي بين از رو مدارکشون وقتهيچ خورد، دردمون به خيلي پسر، و پدر صفت
 دونستممي. لندن فرستادت اونم و رفتي پدربزرگت خونه کهاين تا ،بودم پشتت دور فاصله از من شدي، طرد خونه
 خاموش وجودت آتيش بشم، دانيار و کيارش رفتن زندان مسبب من اگر و ميشه جونت خوره انتقام فکر زود، يا دير

 .موندمي دلت رو عمر يک حقت، گرفتن حسرت! نميشه
 امن برات جااين گفت شد مطمئن ازم کهاين از بعد گفتم، بهش رو چيهمه و رفتم پدربزرگت پيش ترتيب، اين به

 اين ،باشه لندن همون کاره، در کمکي اگه خواست ازم! بگيره رو جونت تا ازت، حرکته يه منتظره کيارش و نيست
 !اومدم پيش من که شد

 و دانين که ندارم رو اين تحمل بودم مطمئن نداشت، واقعيت افکارم که بودم خوشحال ،بود مغز رو خونه سکوت
 آيدن شدن نزديک يعني نگفت؟ اون بهراجع هيچي چي؟چرا آيدن آيدن، اما باشن؛ کرده بازي باهام هم باباجون

 ...يا بود، نقشه جزو هم بهم
 !خواستممي زمان فقط نبود، سخت آيدن، بهراجع افکارم از جدا دانين هايگفته هضم ،کشيدم شالم به دستي

 :کرد متوقفم دانين صداي در، به مونده قدم پنج افتادم، راه سالن در سمت و شدم بلند جام از
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 !شانلي صبرکن -
 !هستم کي من دونستمي بود، خونه اين تو هرکي کرد؟مي پنهون رو من کي واسه زدم، پوزخند تقلبيم اسم به

 محکم صداي که بود در دستگيره رو دستم برداشتم، رو بعدي قدم و کردم سرپيچي دانين حرف از باراولين واسه
 !کرد ميخم باباجون

 . نميري بيرون خونه اين از -
 !بود شده صدبرابر جرأتم امروز بعدي، پوزخند

 به نگاهي ايستاد، جلوم و اومد بيرون سرم پشت دانين رفتم، بيرون و کردم باز رو در. نبود حاليم هيچي ديگه
 .کرد فوت کالفه رو نفسش و کرد سردم هايچشم

 !هستي کي تو دونهنمي کسهيچ -
 !تابيد دلم تو اميد نور کشيدم، باال رو نگاهم
 :داد ادامه و کرد سالن به نگاهي

 که هاييهمين جز ندارن، ازت اطالعاتي هيچ! کمتر نه بيشتر، نه اميرخاني، نوه تو، دوننمي فقط دوستاش و آيدن-
 .گفتم من

 شکر رو خدا شدم، سينا ماشين سوار و شدم خارج خونه از و شدم رد کنارش از. گرفتم آروم و کشيدم راحتي نفس
 .برنگردم سالن تو اما برم؛ پياده بودم حاضر وگرنه بود روش سوييچ
 !بودم نشده آروم هنوز نه، اما کردم؛ خالي گاز پدال سر رو زورم تمام روندم، خونه سمت سرعت با و زدم استارت
 کردم اشاره هامحافظ از يکي به رفتم،مي باغ ته سمت به که طورهمون و کردم پارک خونه حياط وسط رو ماشين
 :دادم دستور ايستاد، که پيشم بياد، کنارم

 !درخت يه به ببند باغ ته بيار رو بوکسم کيسه -
 .رفت زيرزمين سالن سمت و کرد اطاعت

 اين با بستم سرم پشت رو شالم و بستم سرم باال محکم رو موهام. گوشه يه انداختم درآوردم، رو مانتوم و افتادم راه
 اما بردارم؛ هم رو شالم خواستمي دلم! شدمي هم بيشتر هيچ، شدنمي کم گرما ربع سه آستين شرتتي

 .بشم ظاهر شکلي اين نگهبانا جلوي خواستمنمي
 .رفت و درخت يه شاخه به بست آورد رو بوکسم کيسه بعد، دقيقه چند
 !هاشعکس و صندلي تاسه سمت رفت نگاهم ايستادم، جلوش رفتم

 .رسوند جااين به رو من نفر، سه اين طمع و حرص شد، جمع هاممشت
 !اول مشت
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 .ساله هشت حسرتِ شد، ديدنشون و بودم دور مخانواده از من اينا خاطربه
 !دوم مشت
 .بود اومده قبلي نقشه با هم، دانين
 !سوم مشت
 .بياد ديدنم به بار،يه نخواست و کنممي چيکار دارم من دونستمي باباجون هاسال اين تمام

 !چهارم مشت
 !نکرد باز لب و خبره چه دورم دونستمي هم سينا حتي
 اين به بدنم کردم، هامدست به نگاهي زدم،مي نفسنفس چکيد،مي عرق هيکلم از که اومدم خودم به وقتي
 .شدمي کبود هام،دست قرمزي مطمئناً و داد مي نشون رو هامزخم نور سرعت به پوستم اما داشت؛ عادت هاضربه

 خدمتکارها از يکي صداي بوق، تاسه از بعد گرفتم، رو خونه شماره و برداشتم شلوارم پشتي جيب از رو گوشيم
 :گوشي تو پيچيد

 بله؟ -
 :دادم دستور محکمي و سرد لحن با
 .بياره نگهبان به بده صندلي يه و حوله -

 .کردم قطع باشم، حرفي منتظر کهاين بدون
 .بردمشون داخل دست با بود، ريخته پيشونيم رو موهام از تار چند کشيدم، پيشونيم به دستي

 گردنم، دور انداختمش کردم، پاک رو سروصورتم حوله با. رفت و آورد رو صندلي و حوله نگهبان دقيقه، چند از بعد
 !روش نشستم و ديگه تاي سه اون جلوي گذاشتم رو صندلي
 پايين رو سرم و کردم باز رو موهام و شالم زير بردم دست شدم، خم جلو سمت به و گذاشتم زانوم روي رو، آرنجم
 بودم، متنفر رنگشون از رسيد، زمين به و ريخت بيرون شال زير از موهام آوردم،
 !خواستممي رو خودم موهاي

 نشدي؟ خسته -
 !بود ايستاده رومروبه آيدن زدم، کنار رو موهام آوردم، باال رو سرم

 :کردم زمزمه و کردم نگاهش تعجب با
 کني؟مي چيکار جااين -

 .داد تکيه سرش پشت درخت به و کرد فرو شلوارش جيب تو رو هاشدست
 !نشسته جلوم دليلش -
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 !نقيض و ضد و بد حس همه اين بين دلم، ته قشنگ حس اون هم باز
 :دادم رو جوابش کنجکاوي لحن با بدم نشون رو درونم حال کهاين بدون

 اومدي؟ جوريچه -
 .کشيد گردنش پشت رو دستش و کرد اي خندهتک

 .کنم بيهوش رو محافظات از چندتا شدم مجبور -
 بود؟ ديوونه پريد، باال راستم ابروي

 چرا؟ -
 !شد دلم ته چيزي خوردن تکون باعث و زد زانو جلوم غرور، همه اون با گرفت، رو هامدست و اومد جلو

 .بود ريخته چشمم طرف يه روي و بود اومده بيرون شال جلوي از موهام بود، هامچشم ميخ نگاهش
 .باشم پيشت نذارن و بگيرن رو جلوم خواستنمي -

 !هاشدست گرمي از نزديکي، همه اين از ،بود شده قفل حرفش از زبونم
 جدا هامچشم از نگاهش لحظه يه کهدرحالي موند، صورتم روي دستش و برد شال زير دستش يه با رو موهام

 :کرد زمزمه بخشيآرامش لحن با شد،نمي
 ايران تو موندنت بود، امنيتت حفظ واسه کارها اين همه اما داري؛ حقم هستي، عصباني مونهمه از االن دونممي -

 برام هم وقتهيچ اميرخان. رفتي چرا و چيهبهچي دونمنمي دقيق من البته انداخت،مي خطر به رو جونت فقط
 !اومده چي اونه، پيِ حواسش و هوش تمام هميشه که موطاليي آبيِچشم دختر اون سر نداد توضيح

 دخترم؟ همون من دونستمي نکنه رفت، نفسم کرد، نگاهم موشکافانه
 :داد ادامه بيخيال و انداخت باال شونه کردم، نگاهش استرس با و دادم قورت رو دهنم آب
 !خبرمبي جفتش از من که جداست اون داستان از تو داستان نداره، تو به شباهتي دختر، اون اما -

 نداشتم رو اين شرايط االن! خودمم زنهمي حرف بهشراجع که، دختري همون دونستنمي کشيدم، راحتي نفس
 .کنم تعريف آيدن واسه رو مگذشته
 .گرفتش محکم که بکشم عقب رو دستم خواستم افتاد، هامدست به نگاهش تازه آورد، پايين رو سرش

 !کرد بلند رو سرش حيرتبا
 هات؟دست با کردي چيکار -

 .کرد نگاهم غليظي اخم با و چرخيد بوکس کيسه سمت سريع
 بود؟ واجب -

 .بود شده کمتر آيدن وجود با کالفگيم کردم، فوت رو نفسم
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 !شدممي بيچاره کردممي عادت باهاش شدن آروم و وجودش به اگه نبود، کنارم سخت شرايط اين تو کاش
 :دادم رو جوابش عادي لحن با
 !بزنم مشت درخت به که خواستينمي -

 !ترگرانهتوبيخ لحنش و شد ترغليظ اخمش
 !داره من واسه نداره، ارزش خودت واسه اگر جونت شانلي؟ زننمي مشت دستکش بدون -

 !بود باورنکردني حالم و حس زد،مي بندري حرفش شنيدن از قلبم ضربان
 .بشه آروم مشغولم فکر تا بگيرم ازش کوچيک هرچند اعتراف، يه کردم سعي و آوردم پايين زمزمه حددر رو صدام

 چرا؟ -
 .ريختمي پايين باال سرش حرکت با! مشکي ـان*عـريـ موهاي رفت، موهاش سمت نگاهم کرد؛ بلند رو سرش

 چي؟ -
 .بقاپم دهنش از رو هاکلمه بودم منتظر و کردممي نگاهش وجودم تمام با
 داره؟ ارزش برات جونم چرا -

 :داد جواب جديت با و کرد بلندم و گرفت رو هامدست مچ
 !بگيري اعتراف من از نيست وقتش االن -
 .زنهنمي حرف اين بياد، حرف به سنگ! بيا د

 .رفتم بهش ايغرهچشم و درآوردم دستش از رو هامدست
 کِيِه؟ وقتش -

 دهنم آب بود، کرده کر رو گوشم قلبم ضربان صداي خورد،مي همبه هاموننفس کرد، خم صورتم سمت رو سرش
 توصيف غيرقابل آرامشي که حالي در آرومش صداي دادم، ادامه هاشچشم خيرگي به و دادم قورت استرس با رو

 :شد بلند زدمي موج توش
 !بره بين از مونقلب سياهي وقت هر -

 خودم حال اما بودم؛ قراريشبي متوجه شنيدم، رو عميقش نفس صداي و کشيد کنار رو خودش حرف اين از بعد
 .نداشت ازش کمي دست
 .افتاديم راه ساختمون سمت آيدن با همراه حرف بدون و پوشيدمش و افتادم راه مانتوم سمت و کشيدم بلندي نفس
 .فکره توي بود معلوم بود، پايين کامالً سرش و بود کرده فرو شلوارش جيب تو رو هاشدست
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 با که کنم درستش تا کردم دراز دست ش،يقه بودن کج ديدن با و آوردم باال رو سرم که بوديم هاپله نزديک
 رو دستم گرفت، مخنده. کشيد کنار رو خودش سرعت به و اومد خودش به انگار يهو پوستش به هامانگشت خوردن
 :غريد اخم با و عقب کشيد رو خودش باز که بردم جلو بيشتر

 !نريز کرم -
 با. گرفت رو دستم مچ و کرد جمع حرص با رو خودش که کردم تکرار دوباره رو کارم هوابي و نخندم تا گزيدم لب

 !زدم چشمکي و کردم نگاه عصبيش هايچشم به شيطنت
 نه؟ حساسي، پوستت رو خيلي -
 :کرد نگاهم اخم با
 نيستي؟ تو -
 .فقط مردممي نبودم، حساس! خدا خود يا رفتم، عقب قدم يه
 .نه -

 .کرد نگاهم مشکوک
 !کنيممي امتحان باشه، -
 و داد و هاخنده صداي دوييديم،مي نفره دوازده ميز دور سالن، توي دوييدم و کشيدم جيغي که برداشت خيز يه

 .کردم بلند رو سرم اِلين، متعجب صداي با که بگيرتم بود مونده قدم يه خونه، تو بود پيچيده بيدادمون
 !شانلي -
 .کردنمي نگاهمون باز دهني و تعجب از گردشده هايچشم با و بودن ايستاده ورودي در جلوي رديف، به

 !زدممي نفسنفس انداختم، باال رو راستم ابروي
 چتونه؟ -

 .گرفت سمتم به رو شاشاره انگشت حيرت، با روشا
 بود؟ تو خنده صداي اين -

 !قهقهه نه بودن، ديده محو لبخند فقط من از حاال تا گرفت، مخنده
 حلقه دورم هاشدست موقع به اگر که کرد تکرار رو خودم کار سرم، پشت از آيدن که بدم، رو جوابش خواستم

 !لعنتي. بود رفته پام و دست حس. شدممي زمين پخش شد،نمي
 :اومد حرف به طنزي لحن با مهرداد بود، شده بلند هابچه يخنده صداي

 !شد هجده مثبت بريم، بيايد! اوهاوه -
 :زدم داد
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 !مهرداد -
 .کشيد لبش رو نمايشي رو دستش و خنديد

 !بستم خانوم،آبجي چشم -
 زيرلب کهدرحالي و رفتم بهش ايغرهچشم! زد بهم چشمکي خباثت با کردم، آيدن به نگاهي و چرخوندم رو سرم

 دوش يه تا افتادم راه اتاقم سمت به و کردم آزاد هاشدست حصار از رو خودم کردممي تقديمش فحش چندتا
 .بگيرم حسابي
*** 
 زير از رو برنج ديس زور به آيدن! کردنمي درو رو ميز داشتن باشن منتظرم کهاين بدون هابچه نشستم، ميز پشت
 !گرفت مخنده. کشيد واسم و کشيد بيرون مهرداد دست

 اومديد؟ قحطي از -
 !داد قورت نوشابه کمک به رو شلقمه فراوان، تالش با مهام

 هم غذا حرف بخوريد؟ خوايدنمي کوفتي هيچ شما نگفتن جااون رفتيم صبح از! بود سومالي از بدتر جااون واال -
 !گرسنگي برسه چه رفت،مي يادمون اسممون کالً زدمي داد يه جنابعالي پدربزرگ زديممي

 !بود اومده کش هاملب ممکن حد از بيش امروز دادم، تکون خنده با رو سرم
 و برداشت بشقابش تو از رو، مرغ تيکه يه چنگال با راوين اومد، دست به بود زدن حرف مشغول مهام که فرصتي از
 بيرون، شبقيه و بود راوين دهن تو نصفش که مرغش با و برگشت سمتش به تعجب با مهام که گذاشت دهنش تو

 غذا به راوين، کردن کشفحش از بعد مهام و رفت باال هابچه خنده شليک صحنه، اين ديدن با! شد روروبه
 !داد ادامه خوردنش

 :کرد زمزمه و شد خم سمتم به خنده مونده ته با آيدن
 خوري؟مي چي -
 !انداخت باال ابرو شيطنت با و لبش و انداخت گردنم به نامحسوسي نگاه کردم، اشاره فسنجون به
 !گرفت شدت شخنده بياد، دردش کهاين بدون که زدم زانوش به کفشم با ايضربه حرص با

 بود، جايه هرکي. نشستيم هم دور انداختيمش، مهرداد و مهام گردن زور به که هاظرف شستن و ناهار خوردن از بعد
 فهميدمنمي ازش هيچي و شدمي پخش که ايبرنامه بهراجع و بودن نشسته ويتي جلوي مهام و الين و روشا
 هم مهرداد گوشيش، تو هم سرش و بود کشيده دراز تقريباً دونفره مبل رو آيدن و من جلوي راوين کردن،مي بحث

 .کردمي صحبت گوشي با بالکن تو
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 قرارش مخاطب عادي لحن با و شدم خم سمتش به بود، خواب ـت*مـسـ هاشچشم انداختم، آيدن به نگاهي
 :دادم

 .بخواب باال برو مياد خوابت -
 حاال شد، مايل سمتم به و بست نقش لبش روي مرموزي لبخند باشه، اومده يادش چيزي انگار و چرخيد سمتم به

 .بود سانت ده از کمتر مونفاصله
 رفتم؟ پيش دفعه که برم جاييهمون -

 .کردمي منتقل بهم رو ايناشناخته حس بهش نزديکي کشيدم، عقب رو خودم و دادم قورت رو دهنم آب
 جدي لحن با و رفتم بهش ايغرهچشم حرفش، به فکر با و کردم نگاه شيطونش هايچشم و لبخند به گيجي با

 :دادم جواب
 .تو با بدونم من تا بيا من اتاق تو ديگه باريه تو -

 :شد بلند صداش بسته هايچشم و لبخند همون با ـينه*سـ به دست و کرد جاجابه مبل روي رو، خودش
 .نگيريا وجدان عذاب گرفت درد گردنم فقط خوابم،مي جاهمين من باشه -

 :کردم زمزمه حرص با لب زير
 .عمراً -

 اخم با. بخوابه بره بودم گذاشته کاش شدم، پشيمون هاشنفس شدن سنگين ديدن با و بود گذشته ايدقيقه چند
 :دادم رو خودم جواب

 من؟ اتاق تو -
 :بعدي جواب دوباره -
 افتاد؟ اتفاقي بود اتاقم تو که پيش دفعه مگه؟ چيه -

 .شدم هم خل آيدن لطف به که نبودم خل امروز تا شدم، درونيم کشمکش و بحث ادامه خيالبي
 .بود نيومده داخل هنوز مهرداد فقط بودن، خواب همه انداختم، بقيه به نگاهي

 آلود خواب و اعتراض صداي بندش پشت و شد بلند گوشيم زنگ صداي که برم اتاقم به و شم بلند جام از خواستم
 :شد بلند الين

 !کنه خفه رو خردکن اعصاب اون يکي -
 با بود، نشسته ورتراون مبل دوتا روي فاصله با چپم سمت کردم، نگاهش و کردم بلند مبل پشتي رو از رو سرم

 :شد بلند صداش پشيموني لحن با و گزيد لب نگاهم ديدن
 !ببخشيد بود؟ تو گوشي -
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 کشيدمش، بيرون شلوارم جيب از و دادم تکون رو سرم
 .بود خواب غرق کردم، آيدن به نگاهي! بود دانيار
 :دادم جواب آروم

 بله؟ -
 !عوق. گوشي توي پيچيد شادش صداي

 .پرسيدم رو شادش صداي دليل پرسي،احوال سالم از بعد
 !بگم تا ببينمت بايد -

 چي؟ منقشه اما برم؛ ذاشتنمي شايد جاشد،جابه اخم با آيدن
 :شد بلند صداش ديد، که رو سکوتم

 شانلي؟ الو -
 !بپيچونمش کردم سعي و کردم فوت رو نفسم

 .بگو االن خب -
 !خنديد

 .شده تنگ برات دلمم! ببينمت بايد عزيزم، نميشه جورياين -
 من چرا پس چيه، رفتارهاش و حساسيت دليل نميگه که اون رسيد، ذهنم به فکري و کشيدم موهام الي رو دستم

 نکنم؟ کاري ميلش برخالف
 :دادم رو جوابش و کشيدم عميقي نفس

 کجا؟ کي؟! باشه -
 !ريختمي همبه رو اعصابم و زدمي موج صداش توي هيجان

 !يازده ساعت دنبالت، ميام خودم ناهار، فردا -
 :کردم زمزمه آروم

 .فردا تا پس! باشه -
 و بود نشسته نفره يک مبل روي راوين سر باالي که کردم نگاه روشا به مشغول فکري با و آوردم پايين رو گوشي

 :کرد زمزمه آروم و کرد خواب در غرق آيدن به نگاهي کرد،مي نگاهم آرامش با
 بري؟ بيرون باهاش بايد -

 :برسه گوشم به پايين ولوم با صداش تا شد مايل سمتم به دادم، تکون رو سرم
 مجبوري؟ -
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 !تنگنا تو بودم افتاده کشيدم، موهام به دستي
 !نداده رو هاچک هنوز نقشه، خاطر به -
 .کرد نگاه هامچشم به شک با
 چي؟ آيدن -

 خوب خيلي اون يا کردم رفتار ضايع خيلي من! بود لبش رو لبخند کردم، نگاهش تعجب با و آوردم باال رو نگاهم
 :دادم رو جوابش تعجب با و ننداختم تا و تک از رو خودم حال اين با شناخت؟مي رو من
 داره؟ ربطي چه آيدن به -

 :کرد زمزمه آرامش با و ترشدپررنگ لبخندش
 نداره؟ -

 :کرد نگاهم مستقيم و زد اشچونه زير رو دستش که انداختم باال شونه
 باشه؟ داشته خواينمي -

 .بگم روشا به تا دونستمنمي خودم کردم، نگاهش و کردم فوت رو نفسم کالفه
 :داد مهربوني با رو جوابم و کرد بسته و باز رو هاشچشم آرامش با
 رو هاشالعملعکس هم قبالً بري، دانيار پيش بخواد دلش آيدن نکنم فکر بعدشم کن، وجورجمع رو فکرت -

 .ديديم اون به نسبت
 :داد ادامه و زد چشمکي

 .ميشه نزديکت که هرکي به نسب اون، فقط نه -
 !پوکهمي مغزم جورياين نه؟ يا بدونم رو رفتارش دليل بايد من باالخره اما بود؛ سينا منظورش

 :داد جواب جديت با که آوردم زبون به کالفگي با رو سوالم
 نخواد طبيعيه نداره، خبر دانيار با روابطتت نوع و تو از چيزي هنوز اون بده، فرصت بهش بشه، تموم بازي اين بذار -

 !بگه بهت مستقيم رو رفتارش دليل
 بود؟ همين سکوتش دليل واقعاً يعني بودم، نکرده فکر موضوعي همچين به حاال تا کردم، نگاهش گيجي با

*** 
 و حل راه يه کردن پيدا براي کردن، فکر از خسته زد،مي حرف سالن وراون تلفنش با داشت و بود شده بيدار آيدن

 .دادم بيرون کالفه رو نفسم و نشستم روشا کنار چيزي، به نرسيدن
 و من فقط که جوري آورد، پايين رو صداش و انداخت بود، درگير گوشيش با که آيدن به نگاهي و من به نگاهي

 .بشنويم بود، نشسته رومروبه که الين
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 نگفتي؟ -
 :داد جواب کالفگي با من جايبه الين

 بود؟ خيالبي انقدر آيدن بود، گفته اگه نظرت به -
 .بود آروم معمول طبق شچهره کرد، جمع شکمش تو رو پاهاش و انداخت باال شونه

 !بشيم نقشه بيخيال تونيمنمي چي؟ که باالخره -
 !کشيدم آه. کردمي متر رو سالن طول بود، آيدن قفل نگاهم

 :رسوندم گوششون به رو صدام جدي لحن با
 باشه؟ مهم شواسه معلوم کجا از -
 يک از نداشتم، راهي هيچ واقعاً گفتم؟ چي مگه خب کردن، نگاهم رفته باال ابروهاي با جفتشون جواب جايبه

 !آيدن...طرف يه از و تحملش و دانيار ديدن دوباره طرف
 .کشيدم موهام روي رو، دستم کالفگي با
 !ندارم ايديگه راه برم، بايد -

 :شد بلند متفکري لحن با مهرداد صداي
 .مونده برات راه يه همين خب، اره -

 .بود ايستاده باالسرم کردم؛ بلند رو سرم
 !بود کرد، نشه هم رو فکرش که هرجا پيچوند، رو بشر اين باريه شدنمي کرد، اخم

 اينجايي؟ کي از -
 .زد شيطوني لبخند

 .اولش از تقريباً -
 رفته که شدمي ساعتي نيم ومهام راوين! نداشتم رو هاشپررويي به دادن جواب حوصله رفتم، بهش ايغرهچشم
 .داشتن کار کيارش با ظاهراً بودن،
 .رفت باال قلبم ضربان شد، نزديکمون جيب به دست آيدن

 با بود، مشخص که هم من نگراني، با الين و کردمي نگاه العملشعکس به زيرکي با روشا کرد، هاقيافه به نگاهي
 !استرس

 :شد بلند متعجبش صداي و انداخت باال رو ابروش تاي يه
 شده؟ چيزي -

 :کرد نگاهش خيالبي مهرداد
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 !دانيار پيش بره بايد شانلي! داداش آره -
 !شد بسته بيچارگي با من هايچشم و زدن جيغ الين و روشا

 !مهرداد -
 به نگاهي و کردم باز رو هامچشم. رفت باال طبقه به گرفت قرض چهارتا داشت، پا دوتا کرده، خراب فهميد مهرداد

 !کردمي نگاهم اخم با انداختم، آيدن
 گفت؟ چي -

 !شدن جيم هم اونا خيطه، اوضاع فهميدن الين و روشا
 اما ريخت؛مي همبه رو تمرکزم پام، و دست سردي کهاين با کردم، جمع رو جرئتم تمام و ايستادم جلوش شدم، بلند
 دونستمي خدا و حساسه دانيار رو آيدن دونستنمي همه ديگه هرچند ديدم،مي رو العملشعکس و گفتممي بايد

 !چيه العملشعکس
 !بخوره غذا بشينه دشمنش با خوادنمي دلش آدمي هيچ دونيمي خودت آيدن؛ مجبورم -

 .کردم نگاهش جديت با کرد، مشت رو هاشدست و شد بسته حرص با هاشچشم
 :غريد و فشرد هم روي رو هاشدندون

 .بري کفتار اون پيش نداري حق هم، باشم مرده من فهميدي؟ کني،مي بيرون سرت از هم فکرش -
 :دادم رو جوابش جدي لحن با و کردم ـل*بغـ رو هامدست

 .نيست تو دست نرفتنم و رفتن حق پس مجبورم، که دونيمي خودت -
 از پر لحنش و کردمي نگاهم شده منقبض فک با. گرفت چنگش تو رو بازوهام و رسوند بهم رو خودش قدم يه با

 :بود عصبانيت
 دشمنته؟ دانيار باشم مطمئن و کنم اعتماد بهت که گفتي من به چيزي مگه تو ها؟ ؟دونممي رو چي من -

 :دادم جواب جديت با هاشچشم به خيره بدم، نشون کهاين بدون اما بود؛ گرفته درد دستم
 دوني؟نمي که اينه دردت تمام -

 !ديد آيدن ـل*بغـ تو تقريباً رو، من سينا و شد باز در که کرد باز رو دهنش
 تو که بود چيزهايي دلتنگي، بغض، حسرت،. کرد نگاه هامچشم به داشت، قرار بازوم رو که بود دستش ميخ نگاهش

 !زدمي موج رنجورش، نگاه
 نجات رو خودم زدممي زور هرچي هم من کشيد،نمي کنار رو خودش کرد،مي نگاهش حالت همون تو اخم، با آيدن
 !نداشت فايده بدم
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 کردم، نگاهش سر پشت از رفت، باال و هاپله سمت افتاد راه آروم. نکردم براش کاري و ديدم. ديدم رو سينا شکستن
 کرد،مي نگاهم جدي و اخم با همچنان کردم، آيدن معطوف رو نگاهم و کشيدم عميقي نفس! بود شده خم کمرش
 .کردم نگاهش منتظر

 نگفتي؟ -
 شدم،مي خفه داشتم کشيدم، راحتي نفس رفت، عقب قدم يه و شد جدا ازم ثانيه چند از بعد و بست رو هاشچشم
 !شد فلج کالً که دستم
 همينه رفتاراش دليل اگه زد؟نمي حرف چرا بود، گرفته حرصم کرد، نگاهم کالفگي با و کشيد صورتش به دستي

 نميگه؟ چرا
 :کردم بلند رو صدام حرص با نشد، جا جابه هم مترميلي يه که زدم شـينه*سـ رو مشتي و رفتم جلو حرص با
 داره؟ ربطي چه تو بدم؟به توضيح تو به بايد من چرا اصالً نميگي؟ هيچي چرا -

 کرد باز رو دهنش ميزد، موج عصبانيت هاشچشم تو گرفت، عصبانيت با بود، شـينه*سـ رو هنوز که رو دستم مچ
 شده سرد صداش زد، پوزخندي و کرد نگاه گستاخم هايچشم تو ثانيه چند. شد پشيمون انگار که بده رو جوابم تا

 :بود
 .کنيمي غلطي چه لعنتي دانيار اون با تو نداره ربطي من به ميگي، راست -

 :زد داد تقريباً و کرد پرت تقريبا رو دستم
 .بکن خوادمي دلت هرکاري توام، نگران که احمقم من -

 .اومدم خودم به در شدن کوبيده با زد، بيرون خونه از و شد رد جلوم از باد مثل حرف اين از بعد
 دليل بازم بعدش ببينم تا کنم تعريف رو چيزهمه براش تا بده جواب خواستممي فقط من راحتي؟ اين به رفت؟

 ...اما بيام؛ کنار احساسم و فکر با هم من تا نه، يا ميگه رو هاشحساسيت
 آيدن؟ يا بود من با حق بستم، رو هامچشم کالفگي با و گذاشتم پيشونيم رو دستم بودم، زده که حرفي از پشيمون

*** 
 تختم رو و کشيدم بيرون کمدم از رو ايسرمه بلند پاشنه کفش و کيف و سفيد شال و شلوار و ايسرمه مانتو

 آيدن از خبري کار، اتاق تو مهرداد و بودن بيرون الين و روشا بود، مونده دانيار اومدن به ساعتنيم. انداختمشون
 .بوديم نديده رو دوستاش نه خودش، نه ديروز از نبود،
 هاممژه به ريمل و گرفتم قرار آينه جلوي. انداختم سرم روي رو، شالم و گذاشتم باز رو موهام و پوشيدم رو هاملباس
 .کردمنمي آرايش هم قدر همين که عادي حالت توي بود، بس حد همين تا کالباسي، کمرنگ رژ و زدم

 .رفتم بيرون اتاق از و برداشتم رو ايمسرمه کيف
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 دوديش عينک پشت از و بود نشسته ماشينش تو. شدم خارج خونه از مهرداد با خداحافظي از بعد و رفتم کار اتاق به
 .بشه کم اضطرابم تا کشيدم عميقي نفس. کرد مي نگاهم

 .کردم نگاهش لبخند با و برگشتم سمتش به نشستم، جلو و افتادم راه ماشينش سمت به
 يکم رو خودم بود، شده حبس نفسم! يد*ـوسـ*بــ رو مگونه و شد خم زد، لبخندي پرسي،احوال و سالم از بعد

 .نبودم مجبور کاش! خوردمي همبه کنارم، بودنش از حالم کشيدم، عقب
 نميفتي؟ راه -
 :داد رو جوابم لبخند با و گذاشت پاش روي و گرفت رو دستم لبخند با
 .هستم شما به گزاريخدمت آماده بنده! بانو چشم -
 .کرد روشن رو ماشين و زد چشمکي و

 باال هم رو موهاش بود، تنش مشکي کت تک و سفيد مردونه پيرهن و مشکي جين شلوار کردم، تيپش به نگاهي
 .شد پخش ماشين فضاي توي انريکه از آهنگ يه و کرد روشن رو پخش. بود داده

 مرد تا دو متوجه و چرخيدم سمتش به شديم، پياده و کرد پارک رستوران جلوي کهاين تا نشد ردوبدل بينمون حرفي
 بود؟ گذاشته بپا مونواسه کي پريد، باال تعجب با راستم ابروي کردن،مي نگاهمون نامحسوس که شدم هيکل قوي
 رويروبه. چرخوندم شلوغ خيابون توي رو نگاهم و گرفتم ازشون چشم بشه، نگاهم متوجه دانيار کهاين از قبل

 رد هم کنار از عجله با رو پياده توي مردم و بود ماشين از پر بود، طبقه دو و داشت ايشيشه نماي که رستوران
 .شدنمي

 .شديم رستوران وارد باهم و اومدم خودم به کمرم، پشت دانيار دست گرفتن قرار با
 از متر دو هر فاصله به بود، پوشيده کرم روميزي با که مستطيلي ميزهاي بود، شده ديزاين زيبايي سبک به رستوران

 کوچيک مشعل چندتا و بود رنگ شکالتي ديوارها بود، شده چيده دورشون شکالتي هايصندلي و داشت قرار هم
 رنگکرم هايپله سالن راست سمت و داشت قرار رستوران وسط بزرگ لوستر يه. داشتن وجود ديوار گوشهگوشه
 ميزهاي از يکي پشت. چرخيدمي ميزها بين پوش مشکي پا سرتا گارسون و داشت وجود دوم طبقه به منتهي
 که دانيار، هايچشم رنگ بود شده باعث تابيد،مي داخل به بيرون از که زيادي نور. نشستيم ايشيشه ديوار نزديک

 !بشه ترروشن بود، خيره هامچشم به
 :زد لب و شد جاجابه جاش سر لبخند با
 خوبي؟ -

 !نبود نقشه جزو ديگه اين بود، واقعي مکالفگي چرخوندم، کالفه رو هامچشم
 .ريخته همبه اوضاع! بگم چي -
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 !شد ترپررنگ لبخندش
 قرارداده؟ اين پول منظورت -

 :دادم جواب جديت با و کردم قالب ميز روي رو، هامدست و دادم تکون رو سرم
 .ميشه حل ديگه روز چند تا حسابم مشکل! آره -

 .نکردم اعتراضي اما نداشتم؛ خوبي حس کهاين با گرفت، دستش توي رو دستم و کرد دراز رو دستش
 :داد جواب خودموني لحن با و زد برق هاشچشم عاديم، العملعکس ديدن با
 .ميدم رو چکش گفتم کهمن هستي؟ چي نگران -

 .بده رو چک زودتر بود خدام از که بماند حاال دادم، نشون ناراحت رو خودم
 !بفروشي رو تدارايي همه مجبوري خاطرشبه زياده، خيلي آخه -

 :کرد نگاهم لبخند با و فشرد کمي رو دستم
 !خانومي توئه واسه دارم هرچي من -

 .بدم حرفش به جوابي نباشم مجبور تا کنم عوض رو موضوع کردم سعي
 نشد؟ پيدا مدارکت -

 بودن، همنشسته کنار دودوبه که جووني هايزوج و اطراف و دور به نگاهي و کشيد موهاش الي کالفه رو دستش
 .کرد

 !دزديدتش که امکسي دنبال فقط نميشه، پيدا ديگه! نه -
 :شد بلند صدام ايکننده گرمدل لحن با و انداختم چپم پاي روي رو راستم پاي و دادم تکيه

 .داري نگه تخونه توي رو، مهمي اين به مدارک نبايد توام خب! دانيارجان -
 !انداخت باال شونه

 دفعه اين. ببرن چيزي نتونستن اما نزده؛ برد دست بهشون کسي حاال تا نميگم شانلي، بوده طورهمين هميشه -
 !دربيارتشون چنگم از تونسته که کيه کار دونمنمي

 !کل عقل نشسته جلوت زدم، لبخندي
 ذاري؟مي تخونه توي رو مدارکت هم باز يعني -

 !بفهمه رو سوالم از هدفم، خواستمي شايد کرد، نگاهم مستقيم
 !بشه رد امنيتيم سيستم از تونهنمي هم مگس ديگه کردم، دوبرابر رو خونه حفاظت! آره -

 !بهت لعنت بودم، آتيش تو درون از کردم، حفظ رو لبخندم
 !بشه محافظت ميشه که جايي تا مدارک اون از بايد کني،مي رو کار بهترين -
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 . مردک باش خيال همين به! زد لبخندي و نداشتم هدفي من، که شد راحت خيالش انگار
 !نشي باخبر منقشه از اگه البته بکشي، رو خودت خودت بيارم، سرت به باليي

 .کردمي نگاه منو به کردم، بلند رو سرم صداش با
 خوري؟مي چي -

 .نداشتم اشتها انداختم، باال شونه
 .خوريمي خودت هرچي -

 خودش و رسوند خونه به رو من دادم، گوش زمان و زمين از دانيار پايانبي هايحرف به و خورديم غذا کهاين از بعد
 بودن کي نفهميدم و بودند دنبالمون مرد دوتا اون هم خونه در جلوي حتي و بوديم رستوران تو که ايلحظه تا. رفت

 .بودن چرا اصالً و
 .داشتم مشغولي ذهن هنوز اما بود؛ شده راحت چک بابت از خيالم
*** 

 کرده حبس شخونه تو رو خودش دوم روز و بود ناپديد کالً که اول روز بود، نيومده جااين آيدن بود، گذشته روز دو
 !بود

 .پيشش رفتممي بايد پوشيدم، رو هاملباس
 دانيار با که روزي که گفت بهم مهرداد وقتي اما کنم؛ تحمل تونستم هم امروز همين تا نبودنش، از بودم شده خسته
 هم من پس بود نشده بيخيالم اون. شد تموم طاقتم بود، فرستاده دنبالمون رو محافظ دوتا اون آيدن بودم، بيرون
 :زد رو حرف اون مهرداد که وقتي افتادم روشا حرف ياد. شدمنمي

 ازش بکن، رو کار همين هم تو ميده نشون رو شعالقه و نميگه که حاال داره، دوستت که ميده نشون رفتاراش -
 !دونهنمي ازت هيچي که وقتي باش نداشته اعتراف انتظار
 خونه هم سينا و بودن تهران بام مهام و روشا و الين و مهرداد زدم، بيرون اتاق از و انداختم سرم روي رو شالم

 روشا و الين که بودم هم خوشحال حتي بودم، آيدن هايدوست با هابچه اومدهاي و رفت خيالبي. بود خودش
 .بود خوب حالشون

 تا دادم بيرون شيشه از رو سرم. رسيدم شخونه در به دقيقه چند از بعد شدم، فراريم سوار و شدم خارج خونه از
 رو شخونه حاال تا. شدم پياده و بردم داخل رو ماشين شد، باز شدرخونه بعد ثانيه چند کنند، مشناسايي هادوربين
 !بهشت از تيکه يه وسط طبقه، سه زيباي ويالي يه بودم، نديده

 کرد، رو فکرش شدمي که هرچقدر و بود سرسبز و متفاوت هايدرخت از پر شده کاريچمن حياط دورتادور
 ساختمون رويروبه. بود کرده پر رو مشامم نظيرشبي بوي و بود شده کاشته ديوار کنار و گوشه ياس گل هايبوته
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 هادرخت بين از کوچيک راه يه. پوشسياه سرتاپا محافظ چندتا ديوارها کنار و داشت قرار بزرگي استخر رنگ، سفيد
 بود شده جمع جايه که زيبايي همه اون از تونستمنمي. بود شده راهرو يه شبيه ياس هايگل با که داشت وجود
 .شدم رد گل پر راه اون از و افتادم راه ساختمون سمت به باالخره بودم، دورم محو که ايدقيقه چند بگيرم، چشم

 و قرمز چي همه کرد،مي کار چشم تا. رفتم داخل به و کرد باز برام رو در محافظ در، جلوي. رفتم باال هاپله از
 .بود شده ترکيب رنگ دوتا اين با خونه ديزاين کالً بود، مشکي
. بود شده چيده خونه وسط مشکي راحتي هايمبل و بود شده پوشيده قرمز ديوارهاي با که شکل ايدايره سالن
 با بزرگ پنجره تا دو سالن ته. داشت وجود بود، شده پر قرمز و سفيد هايکابينت با که اوپن آشپزخونه راست سمت
 هايعکس قاب از پر که داشت قرار سالن گوشه کوچيک گرد ميز يه و شدمي ديده قرمز و مشکي هايپرده

 .بود شده چيده دورش قرمز هايصندلي که نفره12 مشکي ميز کنارش و بود بزرگ و کوچيک
 هم راهرو ديوارهاي. رفتم باال ازش و ورودي در رويروبه هايپله سمت افتادم راه و گرفتم خونه وسايل از نگاه
 .داشت قرار هم از فاصله با سفيد در چندتا و بود رنگ قرمز

 بود، آيدن بزرگ عکس کرد جلب رو نظرم که چيزي اولين. گذاشتم داخلش رو اول قدم و کردم باز رو اتاق اولين در
 رويروبه ديوار که کردمي نگاه دوربين لنز به اخم با و بود داده تکيه ديوار به و بود جيبش تو دستش کهحالي در

 !بود پوشونده کامل رو، بود شده پوشيده مشکي تختي رو با که اشدونفره تخت
 که پنجره کنار طوسي توالت ميز. ورودي در کنار کمد همرنگ بود رنگ طوسي اتاق ديوارهاي برداشتم، رو دوم قدم
 پهن طوسي قاليچه هم اتاق وسط. بود شده پوشيده طوسي هايپرده با هم پنجره. بود گرفته قرار بود، در رويروبه
 .داشت وجود تخت کنار طوسي کاناپه و بود شده

 پس؟ بود کجا کردم، فوت رو نفسم
 که زدم کنار رو پرده و افتادم راه سمتش به. شدم بالکن تو ايسايه متوجه و کردم اتاق دورتادور به ايديگه نگاه
 .بود شده خيره هادرخت و باغ زيباي منظره به و بود ايستاده من به پشت ديدم، رو آيدن
 .شده تنگ براش دلم شدم متوجه ديدمش که حاال کردنش، پيدا از کشيدم راحتي نفس
 داخل اخم با بعدش و شد گرد تعجب با هاشچشم اول ديدنم با و چرخيد و خورد تکوني که زدم شيشه به ايضربه
 .اومد

 و بود چروک مشکيش مردونه پيرهن. کرد نگاهم خيره و کرد فرو مشکيش جين شلوار جيب تو رو هاشدست
 .ريخته همبه موهاش

 :انداختم باال رو ابروم تاي يه تعجب با و دادم تکيه پنجره شيشه به
 چيه؟ -
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 :شد بلند عصبيش صداي و شد ترغليظ اخمش
 داري؟ چيکار جااين -

 :دادم جواب عادي لحن با و انداختم باال شونه
 .بزنيم حرف باهم اومدم -

 :کرد نگاهم تمسخر با و زد پوزخندي
 باشه؟ داشته ربط من به که هست چيزي کنيمي فکر بزنيم؟ حرف -

 کي تا دونستمنمي داشتم، رو حرفايي همچين انتظار چرخوندم، اتاق دورتادور رو نگاهم و کردم فوت رو نفسم
 .کنم تحمل تونستممي

 :شد بلند جديت با صدام و کردم صاف رو صدام
 .جاماين که داره ربط حتماً -

 :کرد نگاهم جدي و کرد ـل*بغـ رو هاشدست و داد تکون رو سرش
 .شنوممي بگو، -

 حرف به کردم شروع بود، شيقه به نگاهم کهدرحالي و کردم مزهمزه کمي رو حرفم و دادم قورت رو دهنم آب
 :زدن

 بده؛ نشون رو شعالقه من به کرد سعي هرطريقي به و بارچندين داره، دوستم کرد ادعا پيش سال هشت دانيار -
 ...کهاين تا کنم، گوش رو حرفاش خواستمنمي حتي وجههيچ به من اما

 :دادم ادامه و کشيدم عميقي نفس کرد،مي نگاهم کنجکاوي با آوردم، باال رو نگاهم
 هرچي زدم، پسش ممکن شکل بدترين به کرد، خواستگاري ازم و زد زانو همه جلوي هامهموني از يکي تو -

 و افتاد برام اتفاق اون که وقتي تا نديدم رو دانيار ديگه اون از بعد. ديدم همه جلوي رو شدنش خرد و گفتم تونستم
 .شد رو اون به رو اين از زندگيم

 .بود فکر تو و بود شده خيره زمين به اخم با کردم، نگاه هاشچشم به
 با و بازيديوونه به کرد شروع قلبم. شد خم سمتم به و گذاشت شيشه رو سرم کنار رو دستش و اومد جلو قدم يه

 به زدم زل قراريبي با و کردم مشت رو هامدست. کوبيدمي ديوار و در به رو خودش ترتمام هرچه سرعت
 .نبود عصبي ديگه کرد،مي نگاهم خاصي حالت با که هاشچشم

 :شنيدم رو جديش صداي چندثانيه از بعد
 اتفاق؟ کدوم -

 .رفتم بهش ايغره چشم
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 .گذشته چي دانيار و من بين بدوني خواستيمي فقط تو -
 .بگيره گر بدنم تمام بود شده باعث و شدمي پخش صورتم تو هاشنفس کرد، ترنزديک رو سرش

 :کرد زمزمه ايکننده اغوا لحن با لب زير
 .بدونم بهت راجع رو چيز همه خواممي -

 :کردم زمزمه خودش مثل و گزيدم لب
 چرا؟ -

 .گرفت شکل لبش رو محوي لبخند
 .بشم مطمئن خودم قبلش بايد البته کنم، تعريف رو چيزايي يه بتونم کهاين واسه -

 !بود کم هوا کشيدم، عميقي نفس
 :دادم جواب کنجکاوي لحن با
 چيزايي؟ چه -

 :داد رو جوابم شيطنت با رفتمي اتاق در سمت به کهدرحالي و گرفت فاصله ازم و کرد ايخنده تک
 !فهميمي کردي تعريف برام رو چيز همه هرموقع -

*** 
 کردم، باز رو هامچشم الي. زدمي هامچشم توي مستقيم آفتاب نور کشيدم، هامچشم روي رو موهام و زدم غلت
 .اومدمي خوابم هنوز
 زدم کنار صورتم رو از رو موهام! نبود خودش اما بودم؛ آيدن اتاق تو انداختم، بر و دور به نگاهي و کردم بلند رو سرم

 .اومد جا حالم که کشيدم و کردم قفل باال بردم رو هامدست نشستم، تخت روي و
 خواب از سال همه اين از بعد که بود روزي اولين. نشست لبم رو لبخندي ناخودآگاه کاناپه روي پتو و بالش ديدن با

 و زندگيم هدف تمام! نبودم وقتهيچ کاش، نکردم آرزو! زندگي اين خاطربه نکردم لعنت رو خودم شدم، بيدار که
 !مهديس و دانيار و کيارش انداختن گير تو بود نشده خالصه اميدم،
 فقط زندگي، از هدفم ديگه. زندگيم از بياد خوشم بود شده باعث که بود دروني زيباي حس يه روي از لبخندم امروز
 !نبود کشيدن نقشه

 .اومد داخل آيدن و شد باز در که بودم نشده بلند هنوز جام از کشيدم، ايخميازه
 مخصوصاً و طوسي اسلش اومد،مي بهش خونگي لباس! زد محوي لبخند و کرد بهم نگاه يه و آورد باال رو سرش

 !بود معلوم خوبي به شـينه*سـ و بازو عضالت که کوتاهش آستين مشکي شرتتي
 .خوابيمي خيلي -
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 !خواستمي حموم دلم بود، چسبيده بهم لباسم شدم، بلند جام از
 .کشيدم موهام الي رو دستم

 .ميشه جوريهمين نذارم، آالرم -
 :کرد نگاهم اندرسفيهعاقل و کرد قفل هم توي رو هاشدست

 .نداره ربط ميري زمستوني خواب کهاين به اصالً -
 .چرخيدم سمتش به ??ساعت ديدن با و انداختم باال رو سرم خنده با
 .خونه برم من -

 :کرد نگاهم جدي
 چرا؟ -

 .انداختم باال شونه
 .نکردم عوض ديروز از رو لباسام برم، حموم خواممي -

 :چرخيد سمتم به و کرد بازش و افتاد راه بود، ديوار کمد کنار که حموم در سمت به و داد تکون رو سرش
 .ميارم لباس برات من بگير، دوش برو -
 :کرد نگاهم تعجب با که کردم نگاهش رفته باال ابروهاي با
 چيه؟ -

 حموم سمت به حرف بدون اما نبودم؛ راحت جااين کهاين با و کردم زمزمه رو هيچي لب زير و دادم تکون رو سرم
 .شدم داخل و افتادم راه

 .رفتم دوش زير رنگ، کرم سراميک روي برهنه پا درآوردم، تنم از رو هاملباس
 به و کردم باز رو آب شير! بپره هم خوابم ذره يه همون بود شده باعث شد،مي وارد بهم حموم کف از که سرمايي

. رفت رومروبه قدي آينه سمت به نگاهم که بشه آب پر وان شدم منتظر و دادم تکيه سرم پشت رنگ کرم ديوار
 شده تار تصويرم و بود نشسته کمي بخار آينه رو ايستادم، روشروبه و رفتم سمتش به و گرفتم ديوار از رو متکيه
 .ديدم شفاف رو صورتم و کشيدم روش رو دستم بود،

 کردممي حس رو نوري يه چرا دونمنمي! نبود رنگ زرد و روحبي صورتم ديگه بود، شده کمتر هامچشم زير گودي
 !کرده ترشاداب رو، صورتم که

 توي حسابي، دوش يه از بعد و موندم طورهمون ساعت يه راحت خيال با و کشيدم دراز داخلش شد، پر که وان
! نيست خودش مال پس بود، زانوم روي تا پوشيدم، رو آورد پيش لحظه چند آيدن که پوشيتن حوله و رفتم رختکن

 !مبچه کوتاهه قدش بس از رسه،نمي هم شکمش رو تا براش اين
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 شیرین کیومرثی

 .رفتم بيرون و ريختم راستم شونه روي رو موهام
 .زدمي حرف کالفه و بود ايستاده کمد جلوي کمر به دست

 االن؟ بپوشه چي اونه، تايشيش اندازه که خودت هايلباس ميارم؟ برات لباس ميگي داري لباس تو آخه -
 .دردسر بودم شده! کردمي غرغر گرفت، مخنده
 :رسوندم گوشش به شيطوني لحن با رو صدام و دادم تکيه حموم در به و کردم ـل*بغـ رو هامدست

 شدم؟ ناخونده مهمون -
 حس که بود آرامشي هاشچشم تو. کرد استپ هامچشم روي و کرد باالم تا پايين از نگاه يه و برگشت سمتم به

 .دادمي انتقال بهم رو خوبي
 :داد جواب و زد لبخندي

 .داشتم نگهت جااين خودم من حرفيه؟ چه اين -
 :کرد نگاهم شيطون و شد ترپررنگ لبخندش

 .نداره حرف تيپت راستي -
 يه هاشلباس بين از چرخيد، کمدش سمت و خنديد که زدم بازوش به ايضربه و رفتم سمتش به حرص و خنده با

 !گرفت مخنده پيراهن، اندازه به نگاه يه و کرد من قواره و قد به نگاه يه و کشيد بيرون لجني سبز مردونه پيراهن
 .کردم خالصش و گرفتم ازش رو همون درگيره، خيلي ديدم

 .کن پيدا شلوارکم يا شلوار يه! خوبه همين -
 !رفتم ريسه خنده از و کردم نگاه رو خودم آيينه تو پوشيدمش، و برگشتم رختکن به

 از باالتر انگشت تاپنج تا هم، بلنديش بود، اضافه وجب دو هم هاشآستين و بود افتاده بازوهام روي که هاششونه
 .بود زانو

 لب آيدن؟ پيش برم لباس اين با شدم، خيره آينه توي از هامچشم به و ايستادم لحظه يه که پيشش برم خواستم
 .نبودم راحت باهاش که حد اين تا دويد، صورتم توي خون و گزيدم
 به هم همين ندارم، که ايديگه گزينه کنم؟ چيکار نرم ولي پيشش، برم نداشتم رو روش اما داشتم؛ اعتماد بهش

 !کرديم پيدا زور
 .بيرون رفتم و دادم باال رو هاشآستين فکر، بدون و کردم فوت رو نفسم کالفه
 !مردممي خجالت از داشتم آوردم، باال زور به رو سرم! زد خشکش که کرد باز رو دهنش و چرخيد دست به شلوار

 .شدم مسخره خيلي حتماً! بود کرده کپ. کشيدم دهنم تو رو هاملب و گرفت مخنده شقيافه ديدن از
 !بود داغداغِ هامگونه گذاشتم، کشو تو و گرفتم دستش از رو شلوار
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 شیرین کیومرثی

 !خوبه همين خوام،نمي شلوار -
 :ردک زمزمه کنه، نگاهم کهاين بدون و کشيد گردنش پشت رو دستش و داد قورت رو دهنش آب
 .ناهار بيا -
 !نبود ازش اثري اومدم خودم به تا و

 شد؟مي سرش هم کشيدن خجالت آيدن خنده، زير زدم بلند صداي با اون، از بعد و بودم کارش شوک تو ثانيه چند
 .شدم خارج اتاق از کنم، کنترل رو مخنده تونستم کهاين از بعد

 .بود ست ميز، سفيد رنگ با که نشستم قرمز صندلي روي روشروبه
 .نبود قبلش دقيقه چند دستپاچگي از اثري! بود عادي کرد، نگاهم اخم با و کرد بلند رو سرش

 نکردي؟ خشک رو موهات چرا-
 .ريختم روش رو، رستورانه واسه بود معلوم که ايسبزي قرمه و کشيدم برنج بشقابم تو
 .ميشه خشک خودش -

 و درآوردم پيراهن جيب تو از رو گوشيم. بره سالن به شد مجبور و خورد زنگ گوشيش که بگه چيزي خواست
 صفحه روي سينا شماره شدنش، روشن محض به. بودم کرده خاموشش جااين اومدممي که ديروز کردم، روشنش

 .افتاد
 :پيچيد گوشم تو مهرداد کنجکاو صداي که کردم لمس رو اتصال دکمه

 رفتي؟ کردي ول سرمون، ريخته کار کلي. خاموشي ديروز از شانلي؟ کجايي -
 !بود بريده ترمز باز دادم، تکيه سرم به رو دستم

 بزنم؟ حرف هم من ميدي اجازه -
 .کشيد عميقي نفس

 !بفرما -
 .انداختم باال شونه خيالبي و دادم تکونتکون هوا روي پاهام

 ...کدوم اما کجام؛ دونيمي که رو کجا -
 !موند نصفه مجمله کشيد، که دادي با
 آيدني؟ پيش هنوز -

 !بود غريب عجيب هم العملشعکس کردم، اخم
 کنه؟مي چيکار تو دست سينا گوشي اصالً زني؟مي داد چرا -

 .نيست خيالش عين دونستممي کهمن اما شد؛ دلخور گرفتمش ناديده کهاين خاطربه مثالً
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 شیرین کیومرثی

 داري؟ کارش بنده، دستش سينا -
 نيومد؟ چرا کردم، سالن به نگاهي

 چيه؟ کارتون نه، -
 :پيچيد گوشم تو تعجبش از پر صداي

 بهت؟ نداده خبر گرفته، مهموني فردا دانيار -
 !دادممي ترجيح مهرداد به رو جلبک کيوآي اوقات گاهي بستم، رو هامچشم

 بگه؟ بهم آيدن خونه بياد بايد اون وقتاون نداري، رو خبرم خاموشه گوشيم ميگي خودت! کل عقل -
 !گرفت شخنده

 .ميده خبر بهت روشني، که االن ديگه خب! هاميگي راست اِه -
 بذارم؟ دلم کجاي رو مهموني اين حاال شد، آويزون ملوچه و لب
 چيه؟ مناسبتش -

 .داد رو جوابم خيالبي
 اما جديده؛ قرارداد اين خاطربه ميگه برسه؟ هميشگيش ونوشخوشـي به خوادمي دليل مگه خوش الکي اين -

 !ميگه چرند
 !کاملي تعريف چه گرفت، مخنده

 شد؟ تموم باشه، خب -
 .کرد فوت گوشي تو رو نفسش

 خونه؟ مياي کي -
 !نبود آيدن از اثري کردم، نگاه سالن به دوباره

 .کنم فکر شب تا -
 :کرد زمزمه

 .فعال باشه، -
! کردم تعجب. بود جااون کردم، تراس به نگاهي! نبود آيدن رفتم، سالن به و شدم بلند جام از و کردم قطع رو گوشي

 .مثالً خورديممي نهار داشتيم جا؟اين اومده چرا
 باغ آفتاب، نور. ريخت همبه رو، خيسم موهاي و پيچيد موهام الي خنکي نسيم ايستادم، جلوش و رفتم کنارش
 !گيرچشم و ديدني بود بخشيده جاليي رو پاهام زير سرسبز
 .چرخيدمي باغ توي نگاهش و هانرده روي هاشدست منقبض فک و اخم با رفت، آيدن سمت نگاهم
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 شده؟ چش شد، بيشتر تعجبم
 آيدن؟ شده چي -

 !نزد حرفي و کشيد عميقي نفس
 :زدم صداش و گذاشتم بازوش روي رو، ودستم انداختم باال رو ابروهام تعجب با
 آيدن؟ -

 به خوردم و رفتم عقب قدم يه ناخودآگاه که اومد جلو. بود شده ترسناک شقيافه! ترسيدم راستش کرد، نگاهم
 !افتادم گير بله ديوار،
 رو چيزي هاشچشم از تونستمنمي کرد، نگاه هامچشم به مستقيم و کرد ستون سرمپشت ديوار روي رو، هاشدست

 !ستکالفه که فهميدممي فقط بفهمم،
 :رسيد گوشم به آرومش زمزمه و موند حالت همون تو چندثانيه

 دونستي؟مي -
 گفت؟مي رو کدومشون دقيقاً کردم، نگاهش ظنسوء با ترس خيالبي
 رو؟ چي -

 :شد بلند شکالفه صداي
 !گرفته مهموني دانيار -

 !شد راحت حدي تا خيالم کشيدم، راحتي نفس
 .بده خبر بهم نتونسته هنوز خودش گفت، بهم مهرداد االن همين -

 !زياد خيلي بود، فشار تحت کرد، فرو موهاش توي رو دستش دوتا و رفت عقب
 من، از محافظتش سينا، و دانيار به نسبت حساسيتش شد، رد ذهنم تو از وقتش چند اين حرکات تمام ثانيه يه تو

 !داد ديشب که اعترافي وعده و هاشچشم تو حس ديدن کنارم، بودنش
 گفت ميشه و ميرم کلنجار باهاش دارم وقته خيلي که چيزي همون بگيرم، نتيجه تونستممي رو چيز يه اينا همه از

 و بدم گوش روشا حرف به چطوره بده، نشون رفتارش با و بياره زبون به خوادنمي که حاال اما يکيه؛ جفتمون حس
 بفهمونم؟ بهش رو حسم غيرمستقيم هم من

 !ارزه مي اما سخته؛ هرچند
 :کردم زمزمه آرامش با و دوختم هاشچشم تو رو نگاهم و کردم آزاد هاشانگشت فشار از رو موهاش و رفتم جلو

 !بشه قلبم صاحب بتونه که نيست کسي دانيار باشي، عصبي و کالفه نيست الزم -
 !نبود کافي ظاهراً زد،نمي حرفي و کردمي نگاهم سکوت تو
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 :دادم ادامه صدام نلرزيدن براي تالش با و دادم قورت رو دهنم آب
 .ندارم احتياج بهش که االن نه بشه، نزديک من به نداره اجازه اون -

 و ديدم هم شور نوعي هاش،چشم تو خشم هايشعله کنار در زد،مي دودو قراريبي و کالفگي زور از هاشچشم
 !نبوده تأثيربي اعترافم شدم مطمئن
 .بود درونش حال و حس گوياي هاشچشم شد، بلند آرومش صداي و کرد فوت محکم رو نفسش

 .کنم کاري نتونم و بشه نزديک بهت خوامنمي -
 :دادم رو جوابش و کرد حفظ رو جديم حالت زحمتبه. خورد وول دلم توي چيزي

 .بشه نزديک من به تونهنمي هم بخواد اگه حتي اون -
 :شد بلند تعجب با صداش و انداخت باال رو ابروش تاي يه
 چطور؟ -

 :شد بلند صدام مکث با و کردم ـل*بغـ رو هامدست
 !مني کنار تو چون -

 :شد بلند صداش متقابالً و گرفت شکل لبش روي باريشيطنت لبخند
 باشم؟ همراهت مهموني تو کنيمي درخواست ازم غيرمستقيم داري-

 :دادم جواب حرص با و رفتم بهش ايغره چشم
 .نداره هيچکس داري تو که سقفي به اعتماد-

 .داشت نگهم و گرفت رو بازوم خنده با که بشم رد کنارش از خواستم
 !نبود عصبي ديگه کردم،مي نگاه شيطونش هايچشم و لبخند به اخم با
 :رسوند گوشم به رو صداش شده، راحت خيالش زدمي موج توش که لحني با لبخند، همون با
 نميشه نزديک بهت هيچکسي. منه دست ـل*بغـ جات باشي، من کنار مهموني اون تو نخواي چه بخواي، چه تو -
 .کنارم بموني بخواي که وقتي تا

 .نبود دانيار مهموني فقط منظورش زدمي داد که آخرش جمله غرق بودم، هاشچشم غرق
 ضربان. نداشت هم کردن ول خيال و بود گرفته رو بازوم هنوزم دستش شد،نمي جدا هامچشم از لحظه يه نگاهش

 کهاين از قبل و کرد خم سمتم به رو سرش که ايلحظه تا شدمي تندتر و تند حرفا، اين از و نزديکي اين از قلبم
 مشت رو لرزونم هايدست. ايستادم بهش پشت و کشيدم عقب رو خودم کنه، پيدا تماس ـبـم*لـ با ـبـاش*لـ

 .بود نشده عادي قلبم ريتم هنوز گذاشتم، هانرده رو و کردم
 !نبود معلوم هم بازي اين ته و دونستيمنمي همبه راجع رو چيزهمه هنوز کار، اين واسه بود زود
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 .نبودم پشيمون اما باشه؛ برخورده بهش بود ممکن نداشتم، رو سمتش به چرخيدن جرأت بود، ايستاده سرم پشت
 :دمز صداش آروم و رسيد ذهنم به فکري ببرم بين از رو سنگين و ساکت جو اين کهاين واسه

 آيدن؟ -
 :شد بلند سرم پشت از آرومش صداي يهو اما بده؛ جواب نداشتم انتظار گذشت، ثانيه چند

 جانم؟ -
 !بود کرده درک رو شرايط شايد نبود، طلبکار و عصبي لحنش
 :شدم مسلط خودم به و کردم فوت رو نفسم

 کني؟ تموم چجوري رو تهش خواي مي -
 .زمين به نگاهش و بود پايين سرش چرخيدم، سمتش به آروم ديدم، که رو سکوتش

 :کرد نگاهم جديت با و بلند رو سرش که گذشت منوال همين به دقيقه چند
 خواي؟مي چي تو -

 !بودم پابرهنه هم، من و بود داغ خورشيد نور خاطر به بالکن کف شدم، پااون و پااين و کشيدم عميقي نفس
 :دادم رو جوابش و کردم منتطرش نگاه معطوف رو نگاهم

 .حقشونه کهاين با خوام،نمي رو مرگشون مسلماً -
 !انداخت باال تعجب با رو ابروش

 پس؟ -
 .بود جدي تصميمم و بودم کرده فکر بهش راجع که بود وقتخيلي! بودم مطمئن زدم،مي که حرفي از
 .بذاره دستشون کف رو حقشون قانون بذاريم تونيممي باشي، موافق توام اگه -

 رو شساله چندين دروني خشم و کنه رفتار عاقالنه انقدر بتونه تا داشت نياز زمان به کردم،مي درکش! فکر تو رفت
 .کنه سرکوب

*** 
 .چرخيدم سمتش به و رنگ قرمز پيراهن سمت گرفتم رو ماشاره انگشت

 چطوره؟ اين! آيدن -
 :داد رو جوابم خيالبي و کرد ويترين تو پيراهن به نگاه يه
 .بياد بهت نکنم فکر -
 !کردم نگاه آيدن به دوبارهو کردم پيراهن به نگاهي تعجب با
 .نپوشيدمش هنوز کهمن چرا؟ -



 

 

121 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 :داد رو جوابم دادمي ادامه راهش به که طورهمون و انداخت باال شونه
 .نکن پوشيدنش صرف رو وقتت الکي نمياد، بهت من نظربه -
 چرخيممي داريم پاساژ تو صبح از. کردم باور هم من گفتي تو آره کردم، نگاهش سر پشت از شدهتنگ هايچشم با
 .شدممي پشيمون انتخابم از که گرفت لباس يا من از ايرادي يه گذاشتم دست لباسي هر رو و
 قرارش مخاطب بشنوه خودش فقط که صدايي و حرص از پر لحن با رسيدم، که کنارش و افتادم راه دنبالش اخم با

 :دادم
 دوخته من واسه دقيقاً پوشيده لباساي اما نميان؛ من به هستن آستين بدون و کوتاه که لباسايي همه چجوريه -

 شده؟
 :بود شيطون صداش چرخوند، پاساژ بسته فضاي تو رو نگاهش و بگيره رو شخنده جلوي تا گزيد لب
 .نميشم حرفات متوجه کهمن دونم،نمي -

 بياد؛ جا حالش باشه داشته پارچه متر نيم که بخر لباسي يه برو ميگه شيطونه نزنم، جيغ سرش تا بستم رو هامچشم
 .نداشتم رو بعدش غرغراي و بحث اعصاب اما

 هم من و کرد دعوتم و زد زنگ پيش ساعت نيم دانيار. رفتم راه بس از کردمي گزگز پاهام بودم، شده خسته
 !رفتمنمي کاشاي که برم کردم قبول آيدن، و خودم ميل برخالف

 :ناليدم خستگي با
 .خوامنمي لباس اصالً من ديگه، بسه! شدم خسته خدابه! آيدن -
 :چرخيد سمتم يه جدي قيافه با
 .ريمنمي باشه،پس -

 عين مردم،مي خستگي از داشتم من. بودم خورده حرص دستش از فقط امروز. ايستادم جلوش که برگرده خواست
 !گرفتمي اسرائيليبني ايرادهاي هي نبود، خيالش

 .نگو انقدر نريم، نميشه! بابا اي -
 :داد ادامه راهش به دوباره و کشيد رو دستم

 .بيفت راه پس -
. بخوره همبه ازش حالم که نگرفت ايرادي ازش و داد رضايت ايسرمه لباس يه به باالخره گشتن، ساعت نيم بعد

 !خوبه همين گفت لبخند با آيدن و نبود معلوم بدنم از هم روزنه يک بلند، آستين و بود ماکسي مدلش
 و ايسرمه کراوات و پيرهن با گرفت، مشکي شلوار و کت يه آيدن و گرفتيم رو همون نداشتم، کلکل حوصله ديگه

 !رفت خودش و رسوند خونه دم رو من
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*** 
 جاکفشي کنار رو لباسم کاور و خريد هايکيسه. کردمي درد بدنم تمام شدم، خونه وارد خستگي با و کردم باز رو در

 !کرد جلب رو توجهم مهرداد صداي که کنم باز پام ساق دور از رو کتونيم بند شدم خم و گذاشتم
 برسه آخر به نقشه اين کنيم صبر بايد اما کنيم؛ ازدواج زودتر خوادمي دلم چقدر دونيمي که خودت برم، قربونت -
 .کنيم شروع رو جديد زندگي يه راحت خيال با بتونيم تا

 باشه تونستمي کي نبود، سخت زياد کيه مخاطبش کهاين حدس آورد، لبم رو لبخندي مهرداد عشق از پر لحن
 نفر؟ يه جزبه

 :شنيدم ثانيه چند از بعد رو الين نگران و آروم صداي
 گير معلوم کجا از بشه؟ تموم خوايممي ما که جورياون تهش معلوم کجا از. لعنتيه نقشه همين منم دلشوره تمام -

 نيفتيم؟
 دونست؟مي رو جوابش کي اما بود؛ هم من سوال اين کشيدم، آهي

 :کرد خارجم فکر از داشت، الين کردن آروم در سعي که مهرداد صداي
 انتخاب ما. فکرکني کني، پيدا نجات يا بشي خاکستر ممکنه کهاين به نبايد گذاشتي آتيش توي پا وقتي عزيزدلم -

 !هميم کنار تو و من آخرش آخرِ بيفته، هم اتفاقي هر ضمن در کنيم، کمک ارشين به راه اين تو که کرديم
 و عصبي همه از وقتي که داشت رو کسي حداقل بود، خوب الين کنار مهرداد بودن چقدر کشيدم، راحتي نفس

 وقتا خيلي کهاين با آيدن و من البته نبود، بهرهبي مهام توسط نعمت اين از هم روشا. کردمي آرومش بود، ناراحت
 .بود صدبرابر ارزشش آروممون لحظات اما داشتيم؛ دعوا و بحث
 رو خريد هايکيسه دمپايي، با کتونيم تعويض از بعد و نکردم گوش عاشق کفتر دوتا گفتگوي به اين از بيشتر

 .شدم سالن وارد و برداشتم
 به اياشاره الين پرسي،احوال و سالم از بعد و نشستن صاف و اومدن بيرون هم ـل*بغـ از ديدنم با مهرداد و الين

 :کرد خريدام
 خريدي؟ چي -

 :دادم جواب خيالبي و کشيدم عميقي نفس
 .دانيار مهموني واسه لباس -
 :زد برق هاشچشم و انداخت باال ابرو شيطنت با
 .خريد رفتينمي تنها که تو -

 :شد بلند صداش الين لحن شبيه لحني با مهرداد بدم، جوابي بتونم کهاين از قبل
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 ارشين؟ نه مگه. رفته باهاش بوده، شخونه تو کامل روزه يه که هموني باش مطمئن رفته؟ تنها گفته کي -
 افتادم راه اتاقم سمت به و کردم زمزمه پررويي لب زير و رفتم بهش ايغره چشم و گرفتم رو لبخندم جلوي زوربه
 :دادم قرار مخاطب رو الين حالتشون به توجهبي. خنديدنمي ريزريز چرخيدم، سمتشون به آخر لحظه که
 کجاست؟ روشا -

 :زد چشمک شيطنت با و چرخوند سمتم به رو سرش
 .بيرون رفته مهام با -

 .بودن راضي جديد وضعيت اين از همه ظاهراً رفتم، رو راه ادامه و دادم تکون رو سرم
 .افتادم راه حموم سمت و انداختم تخت روي رو خريدهام و شدم اتاقم وارد

 .رفتم بالکن به گوشيم و سيگار پاکت با کنم، خشک رو موهام کهاين بدون و گرفتم دوش
 رو چک وقتي که دانيار مشغول بود، مشغول ذهنم اما بود؛ کرده خارج تنم از رو خستگي حمام بود، شده بهتر حالم
 افزايش هدف به هم اون باخته، رو زندگيش ندونسته که کيارش، مشغول ميفته، زندگيش تو آتيشي چه بده

 !باشه مرده ترسيدممي و نداشتم ازش خبري ترينکوچيک که مهديس مشغول. شسرمايه
 تونستمي راحت خيلي مرد اون شد، جمع برم و دور مهم مسائل به حواسم شدم جدا آيدن از کهاين از بعد انگار
 !بدزده رو هوشم و عقل
*** 

 .شد بلند گوشيم زنگ صداي که کردم خاموش رو سوم نخ
 .«دانين». انداختم صفحه به نگاهي

 از باباجون، از دانين، از. نيست کنارم و هستيم شهر يه تو دونستممي حاال که مخصوصاً! بود شده تنگ براش دلم
 !بکشم دست صداش شنيدن از تونستمنمي اما بودم؛ دلخور خودم، از سينا،
 :پيچيد گوشم تو عصبيش صداي که کردم لمس رو اتصال دکمه

 !باشم خبربي ازت طوالني مدت يه نمياد يادم -
 خارج دهنم از رو دود! کرد ترآروم رو دلم صداش شنيدن. زدم بهش محکمي پک و کردم روشن رو بعدي سيگار
 :دادم رو جوابش و کردم

 !باشي خبربي هم االن کنمنمي فکر -
 !نيست من به ربطبي کالفگيش منشأ بود معلوم شد، بلند شکالفه صداي

 !کرده ولم اون کنم،نمي ول رو دخترم کهمن! معلومه -
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 از بودم خبربي اون، از بدتر و دونستمنمي ازش هيچي سال، همه اين و بودم دخترش...گرفت دلم «دخترم» لفظ از
 !کاريشمخفي

 نه؟ گفتي، بهش دروغ سال هشت که دختري -
 !کرد فوت گوشي تو رو شکالفه نفس

 !اَرشين بدم توضيح بهت نذاشتي -
 به رو خاصي زيبايي و بود روشن چراغ دونه به دونه مجنون، بيد هايدرخت زير چرخيد، باغ تو نگاهم و زدم پوزخند
 !کردمي القا باغ سرسبز فضاي

 !بود شده دارنيش ناخودآگاه لحنم کشيدم، عميقي نفس و دادم تکيه سرم پشت ديوار به
 چيهمه مدت همه اين نکنه هوم؟ دونم،نمي من و بگي بود قرار ايديگه چيز نکنه موندم، حرفات خر?ا تا من -

 اي؟کاسه هم کيارش با هم تو و بوده کشک
 !کرد ساکتم دانين، عصبي صداي که دادم سر هيستريکي خنده حرفم، اين از بعد
 !ندوني که نمونده چيزي و واقعيته عين گفتم، هرچي! اَرشين نزن الکي حرف -
 :دادم ادامه بازيلج با
 بدي؟ بهم خوايمي توضيحي چه پس -

 !اومدبرنمي پسم از و لج دنده رو بودم افتاده! بود کالفه
 کني درک خواينمي. کني درک خواينمي اما دوني؛مي رو چيزهمه نکردي، درک رو ماجرا عمق هنوز تو -

 .کردنمي محافظت ازت لشکر يه اگه حتي بود، مرگ خود ايران تو موندنت
 !بود دانين با حق شايد بودم، ساکت
*** 
! نداشت حرف کارش بودم، اومده آيدن پيشنهادي آرايشگاه از تازه! بود العادهفوق تنم توي کشيدم، لباسم به دستي

 !گرفتمي رو چشم م،شده شينيون موهاي روي لباسم رنگهم کريستالي هايگل برق و زرق
 معموالً چون باالخره. بود کرده تغيير حد از بيش امچهره اومد،مي بهم مات رايش?ا دادم، صورتم به رو نگاهم

 رو شالم و مانتو و گرفتم آينه از رو نگاهم آيدن زنگ تک با! داشت تازگي مچهره دفعه هر کردم،نمي رايش?ا
 بيزار بلند پاشنه کفش از. رفتم بيرون اتاقم از گوشيم، برداشتن از بعد و گرفتم دستم به رو، دستيم کيف پوشيدم،

 !نبود لباسم با پوشيدنش امکان اصالً اما خواست؛مي رو هامکتوني دلم بودم،
 .رفتم پايين هاپله از
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 که بود پوشيده قرمز کوتاه لباس الين کردم، نگاه تيپشون به فاصله همون از بودن، نشسته هامبل روي الين و روشا
 که شدخترونه زيباي رايش?ا مخصوصاً اومد،مي بهش هم موهاش درشت فر مدل و داشت ايحلقه هايستين?ا

 .داشت هماهنگي لباسش با کامالً
 به و بود زانوهاش پايين تا لباسش بود، انداخته هم روي رو، پاهاش و الين جلوي بود نشسته که کردم نگاه روشا به

 با و طرف يه بود ريخته و بود کرده صاف هم رو موهاش دستش، مچ تا بود گيپور هم هاشآستين! طاليي رنگ
 !بودن شده خوشگل جفتشون کل در بود، کرده تغيير شچهره عروسکي، آرايش

 صداي و کرد براندازم لبخند با و شد حضورم متوجه زودتر الين که افتادم راه سمتشون به و گرفتم ازشون نگاه
 :شد بلند برانگيزش تحسين

 .خانوم ارشين شدي خوشگل چقدر! به به -
 :دادم رو جوابش و زدم لبخندي

 کجاست؟ مهرداد نکردي، نگاه روشا و خودت به معلومه -
 :داد رو جوابم هميشگيش خونسرد لحن با روشا الين، بجاي

 .الين دنبال مياد داره توراهه، -
 :کرد متوقفم راه وسط الين شيطون صداي که افتادم راه در سمت به و دادم تکون رو سرم

 سيندرال؟ ميري تنها -
 :انداختم باال ابرو و چرخيدم سمتش به و کردم ايخنده تک

 .آناستازيا نپرس دونيمي رو جوابش که سوالي -
 (سيندرال ناتني خواهر: آناستازيا)

 !بود متنفر اسم اين از نشه، شنيده الين حرص از پر جيغ شد باعث روشا و من خنده شليک
 .شدم خارج خونه از شد تموم مخنده کهاين از بعد

 جذابش پيش از بيش و بود تنش فيت شلوارش و کت کردم، نگاه پاش سرتا به بود، داده تکيه آپولوش به آيدن
 سمتش به روم?ا و زدم لبخند. کرد کنکاش رو صورتم و برداشت هاشچشم از رو طالييش دسته عينک! بود کرده
 :کرد نگاهم اخم با که ايستادم روشروبه رفتم،

 چيه؟ واسه آرايش همه اين -
 .کشيدم روش به دستي و گرفتم رو کتش لبه گرفت، مخنده

 !خدمتشون فرستادي رو من شما که آرايشگريه کار چه؟ من به -
 :شد بلند صداش بود نهفته توش حرص کمي که لحني با و رفت ايغره چشم
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 !کنم قفل سرت پشت هم در و اتاق يه تو بندازمت بايد وقت اون ببرم؟ جااون شکلي اين رو تو من -
 :دادم جواب شيطنت با رفتممي ماشين در سمت به که طورهمون و خنديدم زادانه?ا

 .جمعه خودم به حواسم من راد، جناب نگير سخت زياد -
 مهم شواسه ظاهرم و پوشيدن لباس طرز کهاين از. شديم ماشين سوار هم همراه و داد تکون تأسف با رو سرش

 .داشتم خوبي حس بود
 :چرخيدم سمتش به و گرفتم خيابون از رو نگاهم. افتاد راه کيارش باغ سمت و کرد روشن رو ماشين

 يدن؟?ا -
 !بود رانندگي رو حواسش تمام

 جانم؟ -
 .آوردمش زبون به باالخره و کردم مزهمزه رو حرفم! ميده دلم دست کار گفتنا جانم اين با باالخره

 نيست؟ مشکوک بريم باهم تو و من االن -
 :داد رو جوابم ريلکس و کرد نگاهم

 !نه -
 !بود درست گفت،مي خودش هرچي هميشه منطقشبي منطقِ کردم، فوت رو نفسم

 !مشکوکه چرا -
 .کرد اخم

 باهميم؟ تو و من که اين مشکوکه؟ چي -
 «!باهميم» کلمه براي رفت قنج دلم که بماند دادم، تکون رو سرم

 .بفهمن بقيه نبايد االن حداقل! آره -
 !زد پوزخند

 !بچسبه بهت چسب مثل دانيار نمياد بدت کهاين مثل -
 !کنه خراب رو قشنگم حال بود اين متخصص هم، تو کشيدم رو هاماخم

 :دادم جواب جديت با و کردم فوت رو نفسم
 داري؟برنمي دست انداختن تيکه از بازم دونيمي رو واقعيت اينکه با -

 !من هايزدن غر نبود مهم کالً کرد، نگاه جاده به خيالبي
 .کنيم پنهون بقيه از نداره دليلي پس -

 .کشيدم عميقي نفس
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 چي؟ بشه پشيمون داده، رو هاچک تازه اون -
 !کنهنمي قبول رو رفمح بود معلوم هاشچشم توي کامالً ميگم، چي من نداشت فرقي براش واقعاً کرد، نگاهم

 !نميده پس رو چکش عمراً صالحي! بشه پشيمون تونهنمي -
 .نداره فرقي دونستممي البته کردم، پافشاري

 چي؟ خوام،مي االن همين رو پولم من بگه اگه -
 !شدممي عصبي داشتم خونسرديش از انداخت، باال شونه

 !ندارم ميگي -
 :شد بلند صدام حرصي از پر لحن با
 داره دليلي چه بره، تنها خودش واسه هرکي کنار، بزن االن همين کنم؟مي دوبهيکي تو با دارم چرا من اصالً -

 بريم؟ باهم حتماً
 .اعصابت رو برم من يکمم خوبه کرد، نگاهم جدي و اخم با و چرخيد سمتم به

 :شد بلند خشک و جدي لحن همون با صداش
 .هميم کنار تو و من جااون اينه مهم مهمه؟ نرفتن و رفتن باهم -

 باليي يه يا تهش دونستممي چون ندادم ادامه! نبود مستقيم صراطي هيچ به مرد اين. کردم فوت کالفه رو نفسم
 !آيدن سر يا ميارم، خودم سر

*** 
. رفتيم باال هاپله از و شديم رد بود شده پهن که قرمزي فرش رو از. شديم پياده و کرد پارک حياط گوشه رو ماشين

 !نداشتم رفتن راه مشکل و نبود سنگ شکر رو خدا
 به نسبت داشت کمتري سرسبزي کيارش، ويالي. نبود چمن از هم خبري و بود ريزهسنگ حياط جاهاي بقيه البته

 !داره مشکل طراوته و نشاط هرچي با کالً دم?ا اين پسرش ويالي
 محافظاي کردمي کار چشم تا درعوض و داشت وجود ميوه درخت تاپنج چهار شايد بزرگش حياط دورتادور

 و داشت وجود صندلي و ميز و استخر طبقه، سه سفيد ساختمون رويروبه. زدنمي پرسه وراون و وراين پوشسياه
 .اومدنمي چشم به ايديگه خاص چيز

 وقتي و بشم جمع خودم توي بيشتر بود شده باعث اومدمي که سردي سوز رفتيم، باال رنگ سفيد سنگي هايپله از
 .نکردم مخالفت شد حلقه دورم آيدن دست

 .شديم سالن وارد و گرفت رو شالم و مانتو خدمت پيش در دم
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 رو ورودي در کنار هايپنجره که ايقهوه هايپرده و بود شده فرش ايقهوه پارکت با که شکل مستطيل سالن
 پيدا روشون هاخوراکي اقسام و انواع و داشتن قرار هم از فاصله با که بلندي پايه ميزهاي و کاناپه و بودن پوشونده

 .بود رومونروبه شد،مي پيدا شونکله و سر شلوغ سالن اين هرجاي لباسي، هرنوع با که ملتي و شدمي
 با جوونا از خيلي سالن وسط. داشت قرار باال طبقه به منتهي پلهراه کنارش و آشپزخونه درب سالن چپ سمت
 گذروندنخوش مشغول افراد بقيه و رقصيدنمي سالن فضاي روشن و تاريک تو شد،مي پخش که تندي آهنگ
 .بودن

 شده آغاز دانيار و آيدن زيرپوستي جنگ نکرد، ول رو دستم اما چرخيد؛ سمتش به آيدن سر دانيار شدن نزديک با
 !بود

 :بود سرد صداش. کرد دراز آيدن سمت رو دستش هامون،دست به خيره دانيار
 !اومديد خوش -

 !زد پهني لبخند و من سمت کرد رو باشه، آيدن جواب منتظر کهاين بدون
 .اومدي خوش خيلي! عزيزم سالم -

 اين ديگه تو دستشه؟ تو دستم و ايستادم ديگه نفر يه کنار بينينمي بگه نيست يکي. کرد دراز سمتم به رو دستش
 :کردم نگاهش سرد کنم، دراز رو دستم کهاين بدون کاري؟ کجاي وسط

 .ممنون -
 !کنم تحمل رو دانيار نحس وجود من نبود نيازي ديگه آيدن، پيشنهاد به بود، شده عوض بازي

 رو من کنار بودنش داشت شد،مي ديده وضوح به آيدن هايلب پوزخند بود، سوال عالمت هيکلش کل! کرد تعجب
 !بود موفق دانيار، بردن رو از تو کامالً و کشيدمي رخبه

 داشت، قرار روش هانوشيدني که ميزي کنار اول و شديم رد بود، شده مجسمه که اون کنار از و کشيد رو دستم
 .افتاديم راه سالن چپ سمت آلبالو، آب برداشتن با و ايستاديم

 سفيد بلند پايه ميز سمت خر?ا دست و کرديم عليکسالم يدن،?ا هايدوست و شرکت سهامداراي از چندتا با
 .بود ايستاده کنارش کيارش که رفتيم رنگي

 !بده دست باهام نخواست کردم شکر رو خدا که کرد، خم رو سرش من واسه و داد دست آيدن با
 :داد قرار مخاطب رو آيدن و چرخيد بينمون تيزبينش نگاه

 جان؟آيدن خبريه -
 بلند صداش هامچشم به خيره نکنم، کم رو فاصله خواست ازم نگاهش با و کمرم پشت گذاشت رو دستش يدن?ا

 :شد
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 خبري؟ چه -
 !گيرهمي رو خودش جلوي داره بود معلوم البته خنديد، کيارش

 !جوان بانوي اين و تو صميمت اين -
 مرتيکه اين کردم گناهي چه من خه?ا د. نکنم بارش چيزي تا گزيدم لب و شد له آيدن هايدست بين کمرم

 .کرد نگاه کيارش هايچشم به و زد درآري حرص لبخند زنه؟مي حرف جورياين
 !خوبيه خبرهاي بله، -

 .انداخت باال رو ابروش
 .شدم کنجکاو بگو، خب -

 :داد جواب ريلکس و ورد?ا دست به رو رامشش?ا آيدن
 !کنيم ازدواج قراره شانلي و من -
 آيدن که ايسقلمه با که کردم نگاهش شده گرد هايچشم با و کردم تعجب کيارش مثل هم خودم حرفش، اين با

 چيه، تکله تو بگو کن باز رو دهنت کن همت خيلي تو چي؟ کشک چي؟ ازدواج. کرد تغيير هامچشم حالت زد، بهم
 !کنم شخفه خواستمي دلم. پيشکشت ازدواج

 .دادمي قرار جريان در رو من قبلش بايد اما زد؛ رو حرف اين االن کيارش دادن حرص خاطربه که گيريم حاال
 !شد بلند متعجبش صداي دراومد، شوک از کهاين از بعد ثانيه چند کيارش

 کني؟مي شوخي -
 .چرخوند اطراف به رو نگاهش خشک و سخت قيافه با آيدن

 !نه -
 :انداخت بهم گذرا نگاهي و کشيد شتيغه شيش صورت به دستي

 ...کردممي فکر من، ولي -
 !افعي يه مثل گرفت، نشونه رو هامچشم مستقيم نگاهش

 .دانياره قسمت شانلي -
 .چرخوندم رو سرم اخم با. طلب فرصت مرتيکه هنوز نشده سير جونش از شانلي
 !نداشت عصبانيت واسه دليلي ديگه بود، آروم آيدن

 !منه کنار شانلي بينيد،مي که فعالً -
 .باشه عادي شقيافه کردمي سعي اما بود؛ فکر تو کيارش

 !زد لبخندي
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 !شد معلوم پوشيدگي همه اين دليل پس -
 .کرد اشاره لباسم به چشم با و

 .برداشت شرابي خدمتپيش سيني توي از آيدن
 !حساسم اموالم روي که دونيمي -

 کنترل رو خودم زور به بود؟ زدن حرف طرز چه اين اموالش؟ بشم ملکم و زمينم من مگه کردم، فوت رو نفسم
 .نکنم حمله بهش کيارش جلوي تا کردممي

 !خنديد کيارش
 .بهتون گممي تبريک! دونممي -

 و رفتيم کنارش از سينا، و راوين و مهرداد و مهام و اِلين و روشا ورود با دقيقه چند از بعد و داديم تکون سر جفتمون
 .ايستاديم هابچه پيش
 موهاش و بود تنش سفيد پيرهن و مشکي شلوار و کت! انداخت باال ابرو و آيدن سمت کرد رو و کرد تر لبي مهام

 .بود زده شونه باال به رو رو،
 .داداش شدي زاد?ا ديگه -
 !بود دورم هنوز که کرد اشاره آيدن دست به

 .کشيد سر رو ليوانش آيدن
 !آره بعد، به حاال از -

 .بوده چي بزنم حدس تونستممي اما نبود؛ واضح منظورشون
 کوتاه رو موهاش بود، تنش طوسي کت و مشکي مردونه پيرهن و مشکي جين شلوار راوين، سمت رفت نگاهم
 .اومدمي بهش بيشتر و بود کرده

 دلش تو بود معلوم مون،آشنايي اول هاينگاه از. کردمي نگاه بودن ايستاده هم کنار که مهرداد و الين به ناراحتي با
 .نبود درک قابل حالش االن! خبره چه
 جز نبود کسي مسببش، و هميشه از الغرتر و بود ترافتاده گود هاشچشم زير! نبود قبل مثل کردم، نگاه سينا به

 !بکنم براش تونستمنمي کاري اما خودم؛
 و آيدن و من و کيارش پيش رفت سينا و وسط رفتن مهرداد و الين و مهام و روشا شد، پخش که اليتي آهنگ با

 .نشستيم شکالتي هايکاناپه روي هم کنار راوين
 :کردم زمزمه روم?ا و چرخيدم بود، خيره زمين به نگاهش که راوين سمت به
 درسته؟ داري، دوست رو اِلين -
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 !بود گرفته صداش کرد، بلند رو سرش تعجب با راوين
 چي؟ -

 !شد خيره بودن، پيست وسط که الين و مهرداد به و چرخيد کردم، نگاهش مستقيم
 !بود دستش توي هنوز بنده کمرِ و کردمي صحبت بود نشسته کنارش که مردي با يدن?ا

 .زدمي موج صداش توي حسرت! کشيد آهي
 !خواممي رو خوشحاليش هم من خوشحاله، مهرداد با االن اون! کنهمي فرقي چه -

 خاطر به بود خوب حالم مهام، و روشا همچنين بود، جفتشون لب رو لبخند کردم، اِلين و مهرداد به نگاهي
 !خوشحاليشون

 :کردم نگاه راوين به دوباره
 داري؟ دوسش گفتي بهش -

 .شد جاجابه جاش تو و کرد فوت رو نفسش
 .ره?ا -

 !انداختم باال رو ابروهام
 !باشه داشته خبر الين کردمنمي فکر

 گفت؟ چي -
 .برگشت سمتمون به يدن?ا که پرکرد رو ليوانش

 .بريز هم من واسه -
 :غريد تشر و اخم با و گرفت رو دستم مچ يدن?ا که بردم لبم سمت به و گرفتم دستش از که پرکرد رو يدن?ا ليوان

 کني؟ مي غلطي چه داري -
 !بود خشم نگاهش تو کردم، نگاهش خونسرد

 .بزنم قدم اعصابش رو کهاين دنبال و بودم ناراحت کيارش کنار حرفاش خاطربه هنوز
 !کرديمي االن تا تو که غلطي همون -

 .گرفت ازم رو ليوان و شد ترغليظ اخمش
 فهميدي؟ اَرشين، بخوري نداري حق تو -

 !کردم اخم متقابالً
 ندارم؟ حق من بخوري، داري حق تو -

 .بود حرصي لحنش
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 !دارم فرق تو با من -
 .دادم رو جوابش لج با
 .نداري فرقي هيچ -

 !شد بلندتر صداش که بردارم رو ليوان کردم دراز دست
 . بخوري نداري حق گفتم بهت! اَرشين -
 !لجبازي دور رو بودم افتاده چرخيدم، سمتش به
 .خورينمي توام پس -

 :داد رو جوابم غرهچشم با و کشيد دست موهاش به و کرد فوت رو نفسش کالفه
 .باشه -

 !اقتدار ميگن اين به چرخيدم، راوين سمت به زدم لبخندي
 :چرخيد من سمت به و انداخت آيدن به نگاهي راوين

 !نبوده حساس دختري هيچ رو يدن?ا حاال تا -
 ام؟بچه بود پاستوريزه! انداختم باال رو ابروهام

 نبوده؟ کسي با حاال تا يعني -
 .کرد شل رو کراواتش گره و انداخت هم روي رو پاهاش

 !نبود مهم براش کرد،مي هرکاري و گشتمي خواستمي که هرجور دختره. نداشت غيرت کدومهيچ روي اما! چرا -
 .خورد قلپ يه و کرد نگاهم

 !باهاته دلش معلومه حساسه، تو روي اما -
 !بود گرفته رامش?ا هاحرف اين شنيدن از قلبم زدم، لبخند
 .کرد جمع رو حواسم راوين کنجکاو صداي

 !نميشه پاک لبت از لبخند نداره، اون از کمي دست توام حال و حس -
 .بود راوين با حق زدم، آرامشي از پر لبخند و کردم يدن?ا به نگاهي
*** 

 .بودن مونده هاخودي و بود شده سرو شام بود، مهموني خرهاي?ا
 رو آبروم ميگه! لعنتي. بخورمش نذاشت آيدن که بود ايبستني ژله اون پيش فکرم هنوز بودم، ايستاده ميز يه کنار

 .دسر و غذا با کردي خفه رو خودت بردي،
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 دنگ شيش اما باهاش؛ بودم قهر مثالً کهاين با بود، بهم حواسش تمام و بود بغلي ميز مرد تا دو پيش هم االن
 !بگيره رو بنده جاي و بندازه قالب نخواد کسي که بود حواسم

 ـت*مـسـ که دمي?ا از بودم متنفر! خورده خرخره تا بود معلوم رفتنش راه طرز از اومد،مي سمتم به داشت دانيار
 !شدمي خاموش عقلش و کردمي

 !خمـارِخمـار هاشچشم و بود کشيده لحنش کرد، دراز رو دستش من به رو و ايستاد جلوم
 .عزيزم برقصيم بريم بيا -
 !خنديد بلند صداي با. زدم پوزخند ارادگيشبي اين به
 !بود چسبيده بهت چسب مثل که مرتيکه همون گذاشت؟ تنهات چرا شد؟ چي -

 .خودمم چسب کنم فکر هم خرش?ا چسب، ميگه اين به اون چسب، ميگه اون به اين! گرفت مخنده
 آيدن بدن و زد دستش رو دستي که بگيره رو دستم خواست و اومد جلوتر و زد برق هاشچشم ديد که رو لبخندم
 !فعالً البته بود، خونسرد صداش. گرفت قرار بينمون

 !نگرفتم رو نفست تا چاک به بزن -
 :کرد نگاهش خنده با دانيار

 .اومد فوري زدن، آتيش رو موهاش انگار شانلي؟ چسبه نگفتم بيا، -
 تا ستبهونه يه منتظر وقته خيلي دونستممي هرکسي از بهتر رفت، باال قلبم ضربان و شد مشت آيدن هايدست
 !کنه خالي رو شعقده

 .دانيار چاک به بزن گفتم -
 .اومد جلوتر اخم با دانيار

 !بشم مستفيض وجودش از يکم هم من بذار بوده، تو دست جواهر اين سرهيه! خوامنمي -
 زنه؟مي گندي چه داره فهميدنمي! لعنتي. افتادم مشکي لباس فکر به دانيار حرف اين با

! شد گشاد هامچشم! شد زمين پخش نداشت، تعادل که هم اون زد، فکش به ايضربه و کرد حمله سمتش به آيدن
 .بود داده دست از رو کنترلش باالخره
 قرمز هايچشم با و چرخيد سمتم به. زدم چنگ رو بازوش و افتاد کار به مغزم که ببره يورش سمتش به خواست
 :رسوندم گوشش به رو صدام استرس با و تندتند و دادم قورت رو دهنم آب کرد، نگاهم

 هوم؟ بريم، تونيممي جااين از االن همين. نداره زدن ارزش مسته، اون. نکن بدترش اين از -



 

 

134 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 بودم شده کيارش متوجه. بودن کنارش دوستاش از چندتا و بود شده خيزنيم زمين روي که انداخت دانيار به نگاهي
 گوشه مهرداد، و الين و روشا کنار راوين و مهام. بود نشده اوضاع متوجه هنوز و اومدمي وراين به سالن سراون از که

 .اومدنمي بدشون آيدن و دانيار جنگ از ظاهراً دادن،نمي خودشون به حرکتي و بودن ايستاده سالن
 و کردم پرواز خدمتکار سمت به که داد تکون سر فقط و کرد نگاه منتظرم هايچشم به و چرخيد سمتم به آيدن

 ويال اون از و گرفت رو دستم و اومد سمتم به آيدن برسه، بهمون کيارش کهاين از قبل و گرفتم ازش رو مانتوم
 .بيرون زديم
*** 

 دراز دست. بدم تشخيص رو موقعيتم تا کشيد طول ثانيه چند کردم، باز رو هامچشم الي گوشيم زنگ صداي با
 :دادم جواب صفحه به کردن نگاه بدون و برداشتم تختي پا روي از رو گوشيم کردم

 بله؟ -
 !پروند سرم ازرو خواب دانين جدي صداي

 !بشي بيدار زود کنم درستت نتونستم سال هشت -
 !کشيدم خميازه و زدم کنار صورتم رو از رو موهام

 دانين؟ خبره چه صبح اول -
 گوش حرف که بود کي اما داشت؛ مشکل شدنم بيدار دير با هميشه يادمه کرد، فوت گوشي تو رو شکالفه نفس
 کنه؟

 داري؟ رو خبري چه انتظار ديشبتون گندکاري با دوماً،. شده دوازده ساعت نيست، صبح اول اوالً -
 کردم، بر و دور به نگاهي! بوديم داده ب?ا به قشنگي گلدسته بزنه، رو حرف اين داشت حق کردم، فوت رو نفسم
 پس؟ کجاست آيدن
 .بود وجودش از خالي بود، خوابيده روش ديشب که ايکاناپه

 !ستکالفه بود معلوم شد، بلند صداش ديد که رو سکوتم
 اَرشين؟ مردي -

 !بود خورده کتک پسرش باالخره بودم، کيارش العملعکس نگران کشيدم، هامچشم به دستي
 شده؟ چي! نه -

 !شد جدي صداش
 .ببينمت بايد -
 اومد؟ کي رفت؟ کي. بود تنش بيرون هايلباس اومد، داخل آيدن و شد باز در
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 :کردم زمزمه ،بود بهش نگاهم که درحالي
 کجا؟ -

 !بود دستوري تقريبا دانين لحن. شد خيره بهم و داد تکيه در به آيدن
 .پدربزرگت خونه -

 يه آيدن و من دونستنمي که حاال مخصوصاً بشم، روروبه باهاشون االن خواستنمي دلم بستم، رو هامچشم
 !داريم باهم داستاني

 .نميام جااون من -
 !بنشونه کرسي به رو حرفش خوادمي بود معلوم بود، انعطافي هيچ بدون صداش

 دليلش؟ -
 .چرخوندم اتاقش تو و گرفتم آيدن از رو نگاهم کالفه

 !بشم روروبه باباجون با فعالً خوامنمي -
 !بايستم جلوش تونمنمي دونستممي و دادمي دستور داشت کامالً باراين ديگه

 .کني تنبيه رو ما داري وقت کافي اندازه به شد تموم بازي اين! نيست چيزها اين وقت االن -
 !شدمي محسوب احتراميبي مخالفت، اين از بيشتر! شدم تسليم کردم، فوت رو نفسم

 بيام؟ کِي -
 !ديگه بود کرده رو کارش گرفت، روم?ا لحنش

 پيشته؟ آيدن -
 .زمين به نگاهش و بود فکر تو کردم، نگاه آيدن به دوباره
 :کردم زمزمه

 .ره?ا -
 .شنيدم رو عميقش نفس صداي

 !بيايد باهم چند، ساعت گفتم بهش -
 .زدم رو پاياني حرف و شدم خيزنيم
 !فعالً باشه، -

 :کردم نگاهش و آيدن سمت کردم رو و کردم قطع رو گوشي
 بودي؟ بيرون -

 .نشست تخت رو کنارم اومد و گرفت در از رو، شتکيه و داد تکون رو سرش
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 !عادي کامالً بود، عادي شقيافه
 :شد بلند صداش و کرد هامچشم معطوف رو نگاهش ثانيه چند از بعد
 .خورد رو مخم کيارش -

 !پريد باال راستم ابروي
 بودي؟ پيشش -

 .داد تکون رو سرش
 .داره کارم ببينمش، برم گفته! نه -

 !زدم پوزخند
 .نداره خوبي کارهاي مسلماً -

 .انداخت باال شونه
 !باشه نداشته -
 .کردم نگاهش حيرت با و شدم بلند جام از. ورد?درا رو کتش و شد بلند جاش از
 بکنه؟ خوادمي چيکار نيست مهم برات اصالً يعني چي؟ يعني -
 .دوخت هامچشم به و گرفت پاهام از رو نگاهش و چرخيد سمتم به
 !نيست مهم نه -
 :کرد نگاهم شيطنت با که کردم نگاهش حالت همون با
 .گرسنمه خيلي من که بپز خوشمزه ناهار يه برو شما حاال -

 .رفتم اتاق داخل سرويس به و بگيرم ناديده رو ناگهانيش حالت تغيير کردم سعي
. دادم تکون رو سرم...رو آيدن من بودم، آيدن خونه تو من. بود پيچيده همبه موهام شدم، خيره مچهره به آينه تو

 شده؟ چي قلبم سنگي سد
 فهميده وقته خيلي رو اين من و باشه داشته تونهنمي سد، اون شکستن جز دليلي جااين بودنم شستم، رو صورتم

 !بودم
 الزم، مواد کردن چک از بعد و افتادم راه آشپزخونه سمت به بشم، مزاحمش کهاين بدون بود، کارش اتاق تو آيدن

 .کنم درست پلو زرشک گرفتم تصميم
*** 

 صداي که شدم ساالد کردن درست مشغول و نشستم ميز روي و بگيره ديگ ته برنج تا کردم کم رو قابلمه زير
 .شنيدم رو آيدن متعجب
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 کردي؟ درست غذا تو -
 .بود اومده بيرون اتاقش از ساعت يه بعد باالخره چرخيدم، سمتش به و دادم تکون رو سرم

 .خب گفتي خودت! ره?ا -
 !بود متعجب شچهره هنوز کشيد، موهاش الي رو دستش

 .باشي بلد کردمنمي فکر من -
 بايد بود، شناخته من از که خشکي و جدي شخصيت اون با نداره، هم تقصيري گرفته، کم دست رو من خنديدم،

 ! آشپزي تا بود، چاقو و بوکس کيسه و اسلحه با بيشتر کارم و سر که مني. کردمي فکري همچين هم
 !کنم آشپزي مياد پيش کم خيلي اما هستم؛ که بلد -

 کابينت به و خورد خودش هم تکيه يه و گذاشت من دهن تو رو کاهو تيکه يه و کشيد غذا به سرکي و اومد جلو
 :شد بلند صداش پر دهن با و داد تکيه سرش پشت

 چرا؟ -
 .خيار کندن پوست به کردم شروع و انداختم باال شونه

 !ندارم آشپزي به زيادي عالقه -
 .برگشت سرجاش و برداشت رو کاهو از ايديگه تيکه

 !کني پيدا عالقه بايد -
 :کردم نگاهش لبخند نيمچه يک با
 چرا؟ -

 !داد تکون رو قلبم و کرد رسوخ وجودم عمق تا که کرد هامچشم به نگاهي و اومد جلو
 :شد بلند لبخند با صداش و گرفت هامچشم از رو نگاهش دادم، قورت رو دهنم آب
 !ندارم دوست بيرون غذاي من چون -
 .کردم نگاهش باال ابروهاي با
 کرد؟مي آشپزي برات کي االن تا -

 !کشيد گردنش پشت به دست و خنديد داده سوتي فهميد
 .ندارم دوست ديگه -

 .کردم خاموش رو غذا زير و پريدم پايين ميز روي از و خنديدم
 :شد بلند صداش ايمزه با لحن با و کرد سرتاپام به نگاهي

 .من به تا مياد تو به بيشتر پيرهن اين -
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 .بست نقش لبم روي محوي لبخند و کشيدم رنگش سبز مردونه پيراهن به دستي
 . نشستم روشروبه و کشيدم ديس توي رو ساالد و غذا هم من چيد، رو ميز آيدن

 !کشيدنمي ديس، کردن خالي از دست لحظه يه و بود اومده خوشش آيدن شکر رو خدا بوديم، خوردن مشغول
 :زدم صداش و دادم تکيه صندليم پشت به و کشيدم خوردن از دست

 آيدن؟ -
 !کشيد راحتي نفس و داد قورت رو شلقمه زور به و ديد هم رو من غذا، جز به و کرد بلند رو سرش کرد لطف

 جانم؟ -
 .کردم ستون ميز روي رو هامدست رنج?ا و خنديدم

 خوري؟مي تندتند انقدر چرا -
 !شد باز االن نفسش راه ظاهراً داد، تکيه صندليش پشت به عميق، نفس با و کشيد سر رو شنوشابه

 .ترکممي دارم! ستخوشمزه خيلي -
 !زدم لبخند ـذت*لـ با
 .جونت نوش -

 .کرد زوم من روي خر،?ا دست و چرخيد غذا و من بين نگاهش
 بگي؟ خواستيمي چي -

 .گفتممي بايد که باالخره اما کردم؛ پااون و پااين يکم
 !کشيدم ايکالفه نفس

 دانين؟ پيش ريممي -
 !شد خوردن مشغول دوباره و داد تکون رو سرش

 ! دانين و پدربزرگت پيش ريممي -
 .رفتم باال هاپله از آيدن با قدم هم و شدم پياده آپولو از و کردم باز رو ماشين در
 .باباجون يخونه اومديم و کردم عوض رو هاملباس من و خونه رفتيم راه سر

 ديده سال هشت بعد! شدمنمي داشتم، که ايتنگيدل منکر اما بشم؛ روروبه باهاشون االن خواستنمي دلم درسته
 !بوده خبرچه دورم فهميدم البته و بودمش
 تيکهتيکه رو دانيار خواستمي ديشب بود آيدن کردم، شک لحظه يه! بود خونسرد شچهره کردم، آيدن به نگاهي

 نه؟ يا کنه
 !عصبي يا خنثي يا همينه، بشر اين کالً! نبود خيالش عين
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 .درنميارم سر کارهاش از انداختم، باال رو هامشونه
 منتظرمون باال که گفت و اومد ديگه خدمتکار يه که بوديم ايستاده سالن وسط شديم، وارد و کرد باز رو در خدمتکار

 !هستن
 کردن بازي بيليارد مشغول دانين و باباجون دوم، يطبقه شکل دايره سالن تو. شديم سالن وارد و رفتيم باال هاپله از

 .بودن
 ديوار روي. کردمي دلبري گل از پر سرسبز باغ و بود شيشه تمام رومونروبه ديوار و بود ايفيروزه رنگ به ديوارها

 چيده ايفيروزه هايکاناپه رنگ، سفيد هايسراميک روي سالن يگوشه و بود متفاوت هايمنظره از تابلو دوتا يکي
 .بود شده

 :شد بلند صداش کنه بلند رو سرش کهاين بدون و زد توپ به ايضربه باباجون
 !بوديم نذاشته کردن گردوخاک به قرار -

 .کرد نگاه آيدن تفاوتبي هايچشم تو مستقيم و کرد بلند رو سرش
 بوديم؟ گذاشته -

 .نشستم و افتادم راه کاناپه سمت بشينم، کرد اشاره دانين
 .بود ريلکس آيدن

 .بوديم نذاشته -
 .شد خيره آيدن به جديت تمام با و ايستاد صاف باباجون

 !کردي نقشه خالف که کاري واسه داري ايکننده قانع دليل حتماً پس -
 .داد جواب خيالبي و کرد فرو شلوارش جيب توي رو هاشدست

 !بود شده نزديک شانلي به اون -
 !شد قرارشبي قلبم و ديدم رو دلتنگي اي،لحظه يه نگاه همون توي انداخت، بهم نگاهينيم باباجون

 !باشه شانلي با ظاهر به دانيار کهاين بود، همين قرارمون -
 .داد حالت تغيير! عجب چه نشست، آيدن صورت روي اخم

 !بده رو هاچک که وقتي تا اما بود؛ قرار -
 :کرد مداخله دانين

 !کردي بزرگي ريسک جان،آيدن بشه پشيمون ممکنه -
 !بود خونسرد هنوز. برد موهاش الي و ورد?درا زغاليش جين جيب از رو دستش

 .نداره پشيموني واسه راهي -
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 . گذاشت ميز روي رو، چوب باباجون
 مطمئني؟ انقدر کجا از -

 .شد جدي نگاهش
 چون! بشه پشيمون تونهنمي هم بخواد دانيار. معامله اين پاي دادن رو شوندارايي تمام دانيار، هم کيارش، هم -

 هم دانيار و داده دانيار رو شانلي سهم نداره خبر کيارش دوماً،. نميده پس رو پولش وجههيچ به مقابل طرف اوالً،
 !درنمياره رو صداش پس بگه، پدرش به تونهنمي

 !بودم نکرده فکر بهش شکل اين به حاال تا من! بود تکميل شنقشه ماشااهلل
 .داد تکيه ميز به و کرد ـل*بغـ رو هاشدست دانين

 چي؟ هااون با روابطت اما درست؛ اين -
 !داشتم اضطراب اون از بيشتر من! بود خيالبي واقعاً آيدن

 دانيار و کيارش ور،اون برسه محموله ديگه دوهفته! نداريم باهاشون ـطه رابـ ادامه به نيازي ديگه بشه، خراب -
 !هستن اسير ما هايدست توي و ندارن هم دامس?ا يه پول

 قدم شدهحساب انقدر آيدن کهاين بود، شده درگير ذهنم هم من! بود زده زل ميز به اخم با بود، فکر تو باباجون
 !طرف يه ميشه تموم بازي اين ديگه هفته دو تا کهاين طرف، يه بود برداشته

 .کردم بلند رو سرم دانين، صداي با
 .دارم کارت بيا! آيدن -

 رومروبه. رفت سمتش به نگاهم باباجون شدن نزديک با. شد خارج سالن از دانين همراه و کرد بهم نگاهي آيدن
 .هميشه مثل! راست پاي روي چپ، پاي. انداخت هم روي رو، پاهاش و نشست
 !بود رفته جلو حد از بيش کردنم، دعوا توي و کردممي شيطنت که هاييوقت مثل دقيقاً بود، دلجويانه لحنش

 دلخوري؟ ما از هنوز -
 .کردن دور جااين از رو من که کنم تشکر ازشون بايد يا ناراحتم ازشون دونستمنمي هنوز نداشتم، جوابي

 :کرد زمزمه رو اسمم روم?ا
 اَرشين؟ -

 .کردم نگاه بيش?ا هايچشم توي و کردم بلند رو سرم
 .دربيار رو لنزت -

 .کردم اخم
 چرا؟ -
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 !کرد فوت رو نفسش
 .ببينم رو هاتچشم خواممي -
 رو بهداشتي سرويس در و برداشتم قدم سمت همون به. کرد اشاره سالن گوشه به که شدم بلند جام از نارضايتي با

 چندثانيه از بعد و گذاشتم بود، يکي ديوار رنگ با که سفيد روشويي روي رو هامدست. شدم وارد و کردم باز
 و برگشتم سرجام. شدم خارج دستشويي از و درآوردم هامچشم از رو لنزها احتياط با و شستم خوب رو هامدست

 !ديدممي رو خودم هايچشم بيِ?ا هاش،چشم تو حاال. دادم پاسخ باباجون منتظر نگاه به و نشستم
 سالنه، ديوار روي عکسش که دختري اون به شکش و ببينه رو من قيافه اين با و باال بياد آيدن ترسيدممي فقط
 .بره
 :شد بلند صداش بود، شده غرق هامچشم تو که ثانيه چند از بعد
 .شالت -

 کلي هم آيدن واسه! کردممي رنگشون دوباره بايد بود، شده معلوم طالييم موهاي نصف کشيدم، سرم از رو شالم
 !کرد اشاره کنارش به جون بابا! کردم رنگ طاليي رو پايينش خودم که بافتم دروغ

 .جااين بيا -
 بالفاصله، و شد درونيم لجبازي از مانع نيرويي بود، شده سنگين بغض از گلوم دادم، قورت رو دهنم ب?ا

 !نشستم کنارش و شدم بلند جام از
 رو کردنم رها قصد و بود گذاشته گلوم روي رو پاهاش تنگي،دل! شد بسته نفسم راه نشست، دستم روي دستش
 .نداشت

 از داشتم که پيش سال هشت مثل درست! بود شده جمع اشک هاشچشم توي کردم، نگاهش و کردم بلند رو سرم
 .رفتممي جااين

 کهاين! پشتمه هنوز يکي کهاين داشتم، نياز حس اين به! کردمنمي اعتراض اما شد؛مي له داشت هاماستخون»
 .کنم حس رو ـوش*آغـ اين کي نيست معلوم ديگه

 ! نيما مادرم، پدرم، باباجون، واسه شدمي تنگ دلم بود، شده پخش عمارت کل تو مگريه صداي
 :شد بلند گوشم کنار از بغض با باباجون صداي

 !من اَرشينِ باش خودت مواظب -
 ديده خودش به رو جديت و سردي هميشه که هاييچشم بود، شده جمع اشک هاشچشم تو کشيد، عقب رو سرش

 !بود
 !گرفت قاب هاشدست با رو صورتم کرد، پاک رو هاماشک
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 «!باشه بلند سرت برگشتي، وقتي ميدم قول بهت -
 !بود شده قراربي بيشتر بود، شده تنگ بيشتر دلم گذشته، يادآوري با شدممي خفه داشتم

 !داشتم نياز حس اين به االن هرچيزي از بيشتر! نکردم استقامت کرد، بغلم محکم حرکت يه با من، از بدتر باباجون
 از پيشمه، دانين ميشه، تموم داره کارشون کيارش و دانيار بره پيش نقص بدون نقشه اگه جوره، چيهمه که االن

 !بود کنارم آيدن...آيدن تر،مهم همه از کرديم، پيدا سرنخ مهديس
 !کرد باور رو حرفم بشه، ثابت گناهيمبي نداشتم مدرکي هيچ که موقع اون حتي که کسي بود، کم باباجون نبود فقط

 !ابهت همه اون با لرزيد، مي صداش کرد، نوازش رو موهام کردم، حلقه کمرش دور رو هامدست
 !بود مينو دادن دست از حسرت از بيشتر کردنت، ـل*بغـ دوباره حسرت -

 .کرد نگاه هامچشم به و يد*ـوسـ*بـ رو پيشونيم
 ديدنش؟ رفتي -

 !کشيد آه دادم، تکون منفي نشونه به رو سرم
 .منتظرته -

 !زدم پس بدبختي با رو بغضم انداختم، پايين رو سرم
 !باباجون ندارم رو قبر سنگ اون ديدن دل -

 !نداشتم رو بودنش ضعيف طاقت! شد فشرده قلبم چکيد، اشکش آوردم، باال رو سرم
 .باباجون بگي بهم نشنيدم ساله هشت! بگو دوباره -

 رو موهام و گذاشت شـينه*سـ روي رو، سرم! بود شده بسته نفسم راه کشيدم، گلوم به دستي اومد،درنمي صدام
 !کرد نوازش

 رفته بود شده دود حسرتم و بغض و تنگيدل همه که انقدر! بوديم شده روم?ا جفتمون بود، گذشته چقدر دونمنمي
 !هوا بود

 .کنم باز رو هامچشم شد باعث صداش و زد گوشم پشت رو موهام
 جوريه؟چه آيدن با تـطه رابـ -
 .کردم بلند رو سرم! خوردم جا شغيرمنتظره سوال از
 چي؟ -

 .گرفته رو مچم انگار که کرد نگاهم جوري و زد لبخند
 !گفتم چي شنيدي -

 !بود شده گرمم دادم، قورت رو دهنم ب?ا. باباجون به هم اون! بود سخت توضيحش کشيدم، موهام به دستي
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 ...ولي نه؛ صورت اون به که، ـطه رابـ خب -
 .دستم رو دستم روي رو، دستش و خنديد

 !داري دوستش -
 :زدم جيغ تقريبا تعجب با
 !نه -

 .فشرد رو دستم. ميگه درست بود مطمئن! شد بلند باباجون پيروز خنده صداي
 .داري دوسش! چرا -

 .کردم اخم
 !باباجون ندارم دوستش -

 !يد*ـوسـ*بـ رو مگونه
 .داري دوسش! چرا گفتنت، باباجون فداي من -

 مثل هاپله از و بيام بيرون باباجون ـل*بغـ از شد باعث آيدن، عصبي داد صداي که کنم مخالفت بازم خواستم
 !رسيدم بهشون ثانيه يه تو جوري چه موندم هم خودم پايين، برم فشنگ
 بود؟ شده چي بود، مشت هاشدست و قرمز آيدن صورت بودن، ايستاده هم رويروبه آيدن و دانين
 !سمتش بري خواستمي جرئت که بود هاييموقع همون از شد،مي منفجر داشت
 !کنه کنترل رو خودش جوريچه دونستمي فقط! نداشت آيدن از کمي دست شد، بلند دانين عصبي صداي

 فهمي؟نمي چرا آيدن، بکنه رو کار اين بايد -
 !گذاشتم گوشم روي رو، هامدست ناخودآگاه کرد، کر رو گوشم آيدن فرياد

 فهميديد؟ بشه، مرتيکه اون نزديک دوباره ذارمنمي من فهميد،نمي شما -
 !خبره چه جااين نفهمم شدنمي دليل اما بودم؛ ترسيده درسته ايستادم، کنارشون و رفتم پايين هاپله از
 شده؟ چي -

 :پرسيدم دوباره که نزدن حرفي
 شده؟ چي گفتم باشماهام، -

 رو خودم مريضم شده؟ چي اصالً چه من به! رسيدم کردن غلط کلمه به که چرخيد سمتم به عصبانيت با آيدن
 ميدم؟ دخالت

 !بود خشم از پر لحنش و دادمي تکون هوا تو رو هاشدست حرص با
 .دانيار پيش بري باز اومده دستور باال از! هيچي -
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 :کردم زمزمه و چرخيدم دانين سمت به تعجب با
 چي؟ -

 :شد بلند سرم پشت از باباجون محکم صداي
 !حرکته آخرين اين شانلي، مجبوري -

 دانيار شر از که بود نشده راحت خيالم هنوز باهميم، داديم نشون همه به مهموني تو ما بود؟ نشده تموم مگه ولي
 کنم؟ تحملش بايد باز شدم، خالص

 به. بود شده خيره هامچشم به کرده، هنگ و شده عصبانيت خيالبي ديدم که چرخيدم يدن?ا سمت به کالفگي با
 !انگار بودن نديده دم?ا کردم، اخم! کردمي نگاهم رفته باال ابروهاي با کردم، نگاه دانين

 چتونه؟ -
 !نداشت تعادل جااين کسهيچ بود؟ عصبي االن مثالً شد، بلند خنده با صداش و کرد آيدن به نگاهي دانين

 !عزيزم نديدتت شکلي اين حاال تا ظاهراً -
 !وا شدم؟ شکلي چه مگه انداختم، باال رو راستم ابروي

 شکلي؟ چه -
 به و چرخيدم سريع و دادم ترجيح قرار به رو فرار و شده چي فهميدم تازه که کرد اشاره هامچشم به خنده با دانين
 !افتادم آيدن ـل*بغـ تو و شد کشيده پشت از دستم سالن وسط که رفتم باال هاپله از. دويدم هاپله سمت

 :غريد ششده کليد هايدندون الي از! ياابوالفضل بود، برگشته عصبانيتش
 رنگيه؟ اين هاتچشم -

 :داد ادامه حالت همون با. دادم تکون تند رو سرم
 بفهمم؟ بايد االن من -

 :داد تکونم و زد داد که نزدم حرفي
 !شانلي توام با -
 .دادم قورت رو دهنم ب?ا

 ! رو چيهمه ميدم، توضيح برات -
 و بود کرده سکوت کالً که هم االن! زدمي داد هم زدمي زد،نمي حرف و کردمي نگاه روشروبه به اخم با

 !شدمي ديوانه وگرنه بدم، توضيح براش زودتر هرچه بايد دونستممي
 :باباجون سمت کردم رو و کردم فوت رو نفسم

 نداريد؟ من با کاري -
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 !شد باز لبخند با هاملب ناخودآگاه که زد لبخند
 .باشه حواست فقط برو،! عزيزم نه -

 در و رفت بيرون خونه از عصبانيت با و بود شده متوجه هم آيدن بودم، شده حرفش متوجه دادم، تکون رو سرم
 !کوبيد همبه رو سالن
 دستشويي به دوباره و برداشتم رو لعنتي لنزهاي و برداشتم رو کيفم و شال. رفتم باال هاپله از و کشيدم عميقي نفس
 خونه از و دادم تکون دست باباجون و دانين واسه و رفتم پايين هاپله از گذاشتمشون هامچشم توي احتياط با و رفتم
 .شدم خارج
 !برسه دادم به خودش خدا شدم، سوار و کردم فوت رو نفسم داد،مي گاز درجا و بود نشسته آپولوش تو آيدن
 از شدمي که بود چيزي تنها عصبانيت کردم، نگاهش چشمي زير. شد کنده جا از ماشين که بودم نبسته رو در هنوز

 !خوند شچهره تو
 :زدم صداش روم?ا

 آيدن؟ -
 :دادم ادامه آرامش با که نداد جواب

 !نتونستم نشد، اما...اما گفتم؛مي بهت زودتر بايد! دارم قبول -
 :زد داد! بود باروت انبار چرخيد، سمتم به اخم با
 هان؟ بگي، نخواستي يا نتونستي -

 !نبود هرکس کار کردنش مهار شد،مي که عصبي! بودم ترسيده
 :لرزيد صدام

 !زدن حرف گذشته از سخته خيلي برام کن باور! نتونستم...ن -
 .کردم کج رو سرم! داد تکون رو سرش و زد حرص با پوزخندي

 !اولش از بدم توضيح برات رو چيهمه ميدم قول بهت -
 :زدم صداش دوباره که نزد حرفي

 آيدن؟ -
 !نداد جوابي و انداخت بهم نگاهينيم

 جلو از سرعت با شدم، پياده که ماشينش از. نزدم حرفي هم من خونه، در جلوي رسيدن تا و کشيدم عميقي نفس
 .شد دور هامچشم
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 مگذشته از حاال تا بکنم؟ تونممي چيکار اما بشه؛ عصبي داشت حق افتادم، راه خونه سمت به و انداختم باال شونه
 !بدتره مرگ از گفتنش دونستممي و نزدم حرف
 بيرون نازک لباس با هم باز که کردمي يادآوري بهم هوا سرد سوز کردم، طي رو سنگي مسير و شدم حياط وارد
 .بودم

 و دادم ادامه راهم به تعجب با. بود نشسته هاپله رو که ديدم رو روشا و گرفتم پام زير هايريزهسنگ از رو نگاهم
 :باالانداختم رو ابروهام رسيدم، که روشروبه

 نشستي؟ جااين چرا -
 !بود نگران ديدم،نمي آرامش هاشچشم تو باراولين براي. کرد نگاهم و شد بلند جاش از و کشيد عميقي نفس

 :کرد زمزمه آرومي صداي با
 بزنيم؟ حرف ميشه -
 .افتادم راه ساختمون پشت سمت به همراهش و دادم سرتکون متعجب حالت همون با

 .بياره کيک و شربت گفتم مستخدم به و نشستيم پشتي حياط هايصندلي روي
 .کردمي نگاه ميز به اخم با کردم، نگاه روشا به

 !شد بلند اضطراب با صداش باالخره که کردم نگاهش منتظر
 !ارشين نگرانتم من -

 زد؟نمي حرف واضح چرا کردم، اخم
 چي؟ خاطربه -
 :شد بلند صداش و دوخت هامچشم به رو نگاهش قراريبي با
 هرکاري دونيمي چي؟ کنيمي بازي نقش داري بفهمه اگه بشي، نزديک دانيار به بايد دوباره که گفت بهم سينا -
 .کننمي نابودمون بفهمن اگه برمياد، پسر و پدر اين دست از

 خودم وقتي بگم؟ تونستممي چي. بود آورده زبون به رو هاممشغوليدل تمام کردم، فوت رو مکالفه نفس
 !انتظارمه در چي دونستمنمي

 .رفت و گذاشت ميز روي رو شربت و کيک. بستمش مستخدم، اومدن با که بازکردم رو دهنم
 بود، ميز روي که دستش روي رو دستم و زدم اينيمهنصفه لبخند کرد،مي نگاهم اضطراب از پر و منتظر روشا

 :شد بلند صدام بخشيآرامش لحن با و گذاشتم
 .باشيم ما بازي اين برنده تا کنممي رو تالشم همه جمعه، کامالً حواسم عزيزدلم، نباش نگران -
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 برگشته خونسردش لحن و بود يافته کاهش نگرانيش تاحدي شد، مانعم آرومش صداي که شدم بلند جام از خواستم
 :بود
 نداره؟ مخالفتي رفتنت با آيدن -
 :دادم تکون رو سرم کالفه دانين، با فريادش و داد يادآوري با
 . کنه درک اميدوارم و مجبورم که دونهمي اما داره؛ چرا -

 .افتادم راه خونه سمت مشغول ذهني با و شدم بلند جام از ايديگه حرف بدون
*** 
 :دادم جواب کرد،مي خودکشي داشت که رو گوشيم و پيچيدم دورم سريع رو حوله

 بله؟ -
 :پيچيد گوشم تو دانين روم?ا صداي

 زدي؟ زنگ دانيار به -
 :دادم رو جوابش و ريختم کمرم يرو رو موهام

 !هنوز نه -
 .شد شروع دانين دستورات هم باز شد، جدي صداش

 .نداريم زيادي وقت! اَرشين بجنب -
 !اجبار بود شده زندگيم کل کردم، فوت رو نفسم

 :زدم صداش روم?ا
 دانين؟ -
 !داشتم دوستش پدرم مثل که بود همين واسه داشت،برنمي محبتش از دست هم جديت تو
 عزيزم؟ جانم -

 !شدمي خورده داشت مغزم کشيدم، پيشونيم به دستي
 چي؟ آيدن -

 !بود کالفه هم دانين کرد، فوت گوشي توي کالفه رو نفسش
 .بکن رو، بکني بايد که کاري تو! پدربزرگت و من با اون -

 !شد راحت خيالم تقريباً و انداختم باال شونه بود، کنترل تحت چيهمه پس
 .ميدم خبر بهت! باشه -

 !بده بهم بدي خبر خواستمي که بود هاييوقت مثل لحنش شد، بلند صداش
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 ارشين؟ فقط -
 شده؟ نازل سرم باليي چه باز! کردم اخم

 شده؟ چيزي -
 !افتاده ديگه اتفاق يه کرد مطمئنم لحن همون هم باز
 !بري شخونه توي بايد هست که يادت بگم، خواستممي فقط! نه -

 :زدم داد تقريبا و پريدم جام از فنر مثل
 چي؟ -

 .کرد فوت گوشي تو حرص با رو نفسش
 نگفته؟ بهت هنوز مهرداد -
 !اتاق کردن متر به کردم شروع کالفگي با
 چيه؟ جريان دانين؟ ميگي چي -

 .بشه بسته هامچشم شد باعث رومش?ا صداي
 !بري دانيار خونه تو بايد -

 چي؟ بفهمه آيدن اگر اون، از بدتر بود، تحملم از خارج ديگه اين
 .کردم فوت رو نفسم

 دليلش؟ -
 .شد بلند خونسردش صداي

 !شهخونه گاوصندوق توي هست، تو به مربوط که مدارکي اون و محموله اين مدارک -
 :کردم زمزمه و نشستم تخت روي بدبختي با
 !نداره امکان -

 !بکوبم ديوار به رو سرم کردمي مجابم داشت دانين ريلکس لحن
 .هست مشکلي يه فقط داره،! چرا -

 .کشيدم عميقي نفس. شد کوفتم بودم، کرده پيدا رامش?ا يکم تازه! من هايبدبختي نداره تمومي بفرما،
 مشکلي؟ چه -
 :داد رو جوابم خردکن، اعصاب خونسرد لحن همون با
 !نيست مستقره االن که ايخونه تو -

 .کردم اخم
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 کجاست؟ پس -
 :اومدم حرف به زودتر و زد سرم به فکري بزنه، حرفي دانين کهاين از قبل

 لواسون؟ ويالي -
 .زد حدسم روي تأييد مهر دانين، صداي

 !ره?ا -
 !بود نمونده شدنم ديوانه به چيزي داشتم، کم رو اين فقط دادم، تکيه دستم به رو سرم

 .رو دانيار هم کشه،مي رو من هم آيدن دفعه اين! برم تونمنمي من دانين -
 !بدم اجبار به تن بايد هم باز فهموند بهم جديش و سخت صداي

 با هم آيدن کرد، نميشه کاريش اما کفتار؟ اون پيش بري خوادمي دلم من کنيمي فکر! اَرشين مجبوري -
 !کرد رومش?ا بشه کنمنمي فکر هرچند پدربزرگت،

. کنم راضي آيدن شدن ديوونه به رو دلم داشت انتظار و ميشه حالي چه دونستمي هم خودش کردم، فوت رو نفسم
 !کشيدم آه
 !کنهمي خراب رو چي همه عصبانيتش با برم، اون رضايت بدون کنيد، راضيش -

 .رسوند اتمام به رو مکالمه و کرد فوت گوشي توي رو عميقش نفس
 !بگير تماس هم دانيار با بپرس، رو شرايط بقيه مهرداد از برو االن! اوکي -

 هاملباس! کرد رو فکرش بشه که بود چيزي از درگيرتر ذهنم. شدم بلند جام از و کردم قطع رو گوشي حرف بدون
 و بدم انتقال ذهنم گوشه به رو آيدن شده، که هم دقيقه چند واسه کردم سعي و رفتم بيرون اتاق از و پوشيدم رو

 !قراره چه از نقشه بفهمم
 .شدم وارد و زدم در. کردم کج سمت اون به رو راهم بود، کار اتاق توي مهرداد
 .زدن حرف به کرد شروع و ورد?ا باال رو سرش ورودم با بود، نشسته ميز پشت

 !نديدمت حسابي و درست روزه چند اَرشين؟ کجايي -
 !مطلب اصل سر رفتم سوالش، جواب خيالبي. نشستم روش و رفتم هامبل سمت به
 دانيار؟ خونه برم بايد جوريچه -
 !کرد نگاهم تعجب با
 ها؟ -

 .کردم اخم
 گفتم؟ چي نشنيدي -
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 :شد بلند حيرتش از پر صداي يهو و کرد فکر يکم
 .بگم بهت رفت يادم اصالً من! آها -

 .بود اومده سر محوصله کردم، فوت رو نفسم
 !بده رو سوالم جواب فقط -
 .شد جدي لحنش و داد تکيه صندليش پشتي به
 !شد امنيتيش سيستم وارد نميشه هم جورههيچ دوربينه، و محافظ از پر شخونه -

 .شد ترغليظ هاماخم
 خب؟ -

 :داد ادامه کالفه و کشيد موهاش الي دستي
 !خاموش رو هادوربين و کنه دک رو هامحافظ دانيار خود بايد -

 .انداختم باال رو راستم ابروي
 خودش؟ -

 .شدمي تموم داشت صبرم کشيدم، پيشونيم به دستي و فهميدم رو منظورش داد، تکون رو سرش
 :کردم نگاهش منتظر و کردم بلند رو سرم

 ش؟بقيه -
 .کرد نگاهم مستقيم و شد خم ميز روي

 !باالست خيلي ريسکش بدي، دست از واقعاً رو جونت ممکنه قبله، از ترخطرناک خيلي باراين! اَرشين -
 .بود شده روشن و تاريک اتاق فضاي ها،پرده انداختن خاطربه چرخوندم، اتاق دور تا دور رو هامچشم

 .مهرداد بگو رو شبقيه -
 !کرد فوت رو نفسش

 !هست مشکلي يه فقط ميدم، نشون رو شخونه نقشه بهت شه،خونه راهرو ته اتاق توي گاوصندوق -
 .کردم نگاهش کالفه! شوم نقشه اين نشدني تمام هايمشکل هم باز و
 چي؟ -

 .کرد نگاهم جدي و گذاشت هاشچشم روي و برداشت ميز روي از رو عينکش
 !انگشتيه اثر گاوصندوقش رمز -

 شد باعث مهرداد صداي! بودم گرفته قرار فشار تحت جورههمه واقعاً شد؟مي مگه اين از بدتر بستم، رو هامچشم
 .بشه باز هامچشم
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 شیرین کیومرثی

 چيهمه ديگه بياد دستمون که مدارک اون بشيم، شخونه وارد آيدن و خودمون نيروهاي با تونيممي ما! اَرشين -
 .تمومه

 .بود پرت زيادي حواسش! زدم پوزخند
 .نيست تموم! نه -
 .بود کرده فراموش رو نقشه نصف کالً! خورد جا
 چرا؟ -
 .انداختم بهش نگاهينيم رفتم،مي در سمت به کهدرحالي و شدم بلند جام از
 .نکرديم پيدا رو مهديس هنوز -
 .کرد فرو موهاش توي رو دستش کالفگي با
 !کنممي پيداش ديگه روز دو تا -

 روشن رو سيگارم و نشستم بالکن هاينرده روي. رفتم خودم اتاق به و شدم خارج اتاق از و دادم تکون رو سرم
 اجبارهايي از امان اما ديدنش؛ بود بدتر مرگ از. گرفتم رو دانيار شماره و وردم?درا جيبم توي از رو گوشيم. کردم

 :پيچيد گوشي توي سردش صداي بوق تاپنج از بعد! بود کرده تحميل بهمون نقشه اين که
 بفرماييد؟ -

 !ديديم هم دانيار محليبي و نمرديم
 :شنيدم رو پوزخندش صداي که کردم سالم

 اسميت؟ خانوم داشتيد کاري -
 بکشم، نازشم بايد حاال کنم، قطع و بگم بهش مياد در دهنم از هرچي ميگه شيطونه زدم، سيگارم به محکمي پک

 !ميذاره باال طاقچه من واسه
 .کنم صحبت نرمش با کردم سعي و کردم خارج دهنم از رو سيگار دود

 !عزيزم ببينمت بايد -
 :داد رو جوابم جديت و سردي با
 !ببينمت خوامنمي من اما -

 .ندادم تغيير بودن نرم و رامش?ا حالت از رو لحنم اما کردم؛ اخم
 !بخواي بايد -
 :داد رو جوابم حرص با
 چرا؟ -
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 شیرین کیومرثی

 .کردم خاموش جاسيگاري توي رو سيگارم و فوت رو نفسم
 !دارم برات مهمي خبر چون -

 :شد کنجکاو لحنش
 خبري؟ چه -

 !ببخشه رو من آيدن بودم اميدوار! بود مرگ خود گفتنش بستم، رو هامچشم
 !شده تموم...آيدن و من ـطه رابـ -
 !خنديد بلند صداي با
 .کنم باور که نداري انتظار -
 .گرفته شکل بينمون تازه که قشنگي ـطه رابـ از ببافم دروغ هزارتا بايد حاال! کشيدم آه
 !بدم توضيح برات بايد. نبود کني،مي فکر تو که جورياون ما ـطه رابـ اصالً! دانيار -

 .کردم صدام قاطي ـوه*عشـ که نزد حرفي ثانيه چند
 ببينمت؟ خواينمي شده، تنگ برات دلم! عزيزم -

 !کشيدم راحتي نفس و شکست مقاومتش باالخره
 .شرکت بيا -
 .دادم رو جوابش سريع و پريدم پايين هانرده از
 .جاماون ديگه دقيقه ده تا -

 .رسوند پايان به رو تماس آخرش زمزمه
 .باي اوکي، -

 .دادم پيام دانين به و کردم قطع رو گوشي
 «.ميذارم قرار ديگه روز دو واسه شرکتش، ميرم دارم»

 سفيد شال با سفيد شلوار و باز جلو ايفيروزه مانتو. رفتم کمدم سراغ. شدم اتاق وارد و گذاشتم جيبم توي رو گوشي
 .برداشتم رو سفيدم دستي کيف و کردم پام رو سفيدم سانتيهفت پاشنه کفش. پوشيدم رو ايمفيروزه
 زادانه?ا رو شالم و ريختم چپ رو موهام. زدم هم رژگونه و ريمل زدم، قرمزي لب رژ و گرفتم قرار توالتم ميز جلوي
 .زدم گلوم زير و هامدست دوتا مچ روي رو، عطرم. انداختم دورم

 حس همون دوباره کردم، آينه توي خودم به نگاهي و بستم دستم مچ به رو رنگم سفيد اُمگاي چرم بند ساعت
 خواستممي که وقتي هم اون کردمي سکته عصبانيت از ديد،مي شکلي اين رو من آيدن! جونم به افتاد وجدانعذاب
 !بماند تيپم حاال بود، عصبانيتش ته اون با ديدارم همين. برم دانيار پيش
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 شیرین کیومرثی

 راه تنها و نداشتيم آرامش ما از کدومهيچ شد،نمي تموم بازي اين تا! گرفتم آينه از رو نگاهم و کردم فوت رو نفسم
 .بود بزرگ و کوچيک اجبارهاي اين به دادن تن آخرش، به رسيدن
 حس اون و نکنم فکر چيزهيچ به کردم سعي. رفتم بيرون اتاق از و کردم مرتبش و کشيدم موهام روي دستي
 !کنم دور خودم از رو لعنتي ور?امرگ
 عجيب هم خودم واسه قيافه و تيپ اين! داشت حقم کرد،مي نگاهم مجسمه مثل که شدم روروبه الين با سالن توي
 .رفتم بيرون خونه از و شدم رد کنارش از حرف بدون و انداختم پايين رو سرم. بود

*** 
 فشار رو دکمه و شدم سوار و افتادم راه ايشيشه سانسور?ا سمت و کردم پارک شرکت پارکينگ توي رو ماشين
 باشم، مسلط خودم به بايد! شدمي پخش که ستارگاني غوغاي هنگ?ا به سپردم گوش و بستم رو هامچشم دادم،

 !ساعت يه حداقل
 .شدم پياده نفساعتمادبه با و کردم باز رو هامچشم سانسور?ا ايستادن با

 !شد بيشتر اعصابم تسلط مبلمان، و ديوارها بخشرامش?ا طوسي رنگ خاطر به و شدم شرکت مربعي سالن وارد
 .افتادم راه بود، شده چيده روشروبه مدادي نوک ستنيم و بود سالن راست سمت که ميزي سمت
 بود، معلوم بدنش هايبرجستگي تمام که باز هايلباس اون با رو قشنگش هيکل و شد بلند جاش از ديدنم با منشي

 !گذاشت نمايش به
 .هستن منتظرتون رييس آقاي -

 و ايستاده ايشيشه ديوار جلوي من به پشت. رفتم داخل بفرماييدش با و زدم شسوخته ايقهوه اتاق در به ايتقه
 .ستقهوه که فهميدم بود، پيچيده اتاق داخل که بويي از. بود دستش بزرگي ليوان
 .ايستادم بود، افتاده توش تصويرم و داشت قرار شيشه شصفحه روي که مديريت چوبي ميز کنار و رفتم جلو
 !زد استپ هاملب روي و کرد ناليز?ا رو پايينم تا باال از و چرخيد سمتم به

 !سرد کمي هنوز لحنش اما بود؛ مدهوش هاشچشم برق
 .اومدي خوش -

 !ايديگه چيز نه هدفم، روي گذاشتم رو حواسم تمام و دادم قورت رو دهنم ب?ا کرد، دراز سمتم رو دستش
 به رو من حرکت، يه با که بکشم عقب رو دستم خواستم و گذاشتم دستش توي رو دستم و کشيدم عميقي نفس
 .شد چفت شـينه*سـ روي هامدست! کشيد خودش طرف
 هرگونه قدرت و اومدمي هامچشم جلوي آيدن تصوير فقط آتيش، کوره بود شده بدنم تمام! زدنمي علناً قلبم

 .بود شده سلب ازم العمليعکس
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 !بد حس و نزديکي همه اين از لرزيد تنم که کرد حلقه دورم رو هاشدست و انداخت مشونه روي رو، شالم
 .نبود خبري صداش توي جديت و سردي اون از ديگه و بود زمزمه درحد صداش

 شده؟ تنگ برام دلت گفتي خب، -
 .شدم مسلط خودم به و زدم پس رو عصبانيتم و حرص همه و شخرخره سمت نکنم حمله فقط کردم سعي

 !بدم توضيح برات خواممي گفتم هم قبلش -
 .کرد نگاه هامچشم به و آورد جلوتر رو سرش. فشردم همبه رو هامدندون زيادش، نزديکي از
 .شنوممي -

 .کردم خودمون وضعيت به اياشاره! زياد خيلي بود، گرمم خورد،مي همبه داشت حالم کشيدم، عقب رو خودم يکم
 جوري؟ اين -

 !گرفت شناديده و کرد حس رو لرزشش مطمئنم و لرزيد ترس از زانوهام اومد جلوتر که سرش
 .داشتم آيدن به که حسي به نبودنم متعهد خاطربه کردم،مي داشتم که کاري خاطربه کرد،مي مخفه داشت بغض

 :شد بلند گردنم تو از صداش
 داره؟ عيبي -

 !بود بسته يخ هامانگشت نوک شد، خيره قرارمبي هايچشم تو و ورد?ا باال رو سرش و کشيد نفس رو عطرم
 نگفتي؟ -
 دستگاه يه عکس دوختم، چپ سمت ديوار به و گرفتم هاشچشم از رو نگاهم و دادم قورت رو دهنم ب?ا

 !کردمي کجي دهن بهم که بود ديوار روي کامپيوتري
 !کنن لهم خوانمي و ميشن نزديک بهم دارن اتاق ديوارهاي کردممي حس

 و تسلط همه! بودم گرفته لکنت ناخودآگاه. کردم نگاه دانيار منتظر هايچشم توي و گرفتم تابلو از روي نگاهم
 .هوا بود رفته بود شده دود رامشم?ا

 .شم همراه آيدن با شدم مجبور شب، اون...اون -
 .گرفت فاصله ازم و انداخت باال رو ابروهاش

 !گفتممي زودتر کاشاي کشيدم، راحتي نفس
 شدي؟ مجبور -
 .سوختممي داشتم آتيش تو انگار! بود خفه اتاق هواي زدم، باد رو خودم دستم با و دادم تکيه ميزش به

 .دادم تکون رو سرم
 !ره?ا -
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 .کرد اخم و کرد فرو شلوارش جيب توي رو هاشدست
 چرا؟ -
 !بيشتر وجدان عذاب بعدي، دروغ شدم، خيره رنگ سفيد هايسراميک به
 !کرد تهديدم اما...اما باشم؛ تو کنار مهموني، توي خواستممي خب! نکردم قبول که داد پيشنهاد بهم خودش اولش -

 .اومد جلوتر قدم يه و گرفت شدت اخمش
 تهديد؟ -

 .باشه عادي کامالً لحنم کردم سعي و کردم نگاه هاشچشم به و دادم تکون رو سرم
 و هوا بره بشه دود دادم معامله پاي پول هرچي کنهمي کاري يه بشم، نزديکت و نکنم قبول اگه گفت! ره?ا -

 !نرسه بهم پشيزي
 :شد بلند شک با صداش.  برد موهاش الي و ورد?درا رنگش ايقهوه کتان جيب از رو دستش

 بزنه؟ رو حرف اين بايد چرا چي؟ يعني -
 !آيدن بهراجع هادروغ اين کردن رديف تا بود بهتر شدممي الل خدا اذن به انداختم، باال شونه

 ...خوادمي و اومده خوشش من از اون...او خب -
 !داشت هم غيرت يکم رذالت، جز ظاهراً پريد، حرفم وسط عصبانيت با
 نه؟ رو کار اين بکنن، رو کار اين بگه اونه دست مگه مرتيکه، بکنه تونهنمي کاريهيچ! اومده خوشش کرده غلط -

 دور شد حلقه هامدست انگار و کردم حلقه دورش رو هامدست و رفتم جلو بود، نشسته کمرم روي سردي عرق
 .شدممي خفه بغض از داشتم خودم، گلوي
 :کردم زمزمه و بشه باز گلوم راه تا کشيدم عميقي نفس

 دانيار؟ -
 .نزد حرفي و کرد نگاهم اخم با

 :زدم لب زور به و کردم قفل هاشچشم توي رو قرارمبي هايچشم و گزيدم لب
 !دارم دوست رو تو...رو تو فقط من...من -
 :شد بلند حيرت با صداش ثانيه ازچند بعد و کرد نگاهم تعجب با
 .کن تکرار ديگه باريه چي؟ -
 !ببخش رو من آيدن دادم، قورت رو دهنم ب?ا

 ...دا دوست من -
 !بود دشمنم اون بشم، دانيار نزديک انقدر خواستمنمي گرفت،مي مگريه داشت اومد، بند نفسم
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 شیرین کیومرثی

 .شد گرم بدنم زياد عصبانيت از کرد، حلقه دورم رو هاشدست
 !بود روشن چلچراغ هاشچشم توي. شد جدا ازم ثانيه چند از بعد
 قراره بابا نباش، هم مرتيکه اون نگران! زندگيمي همه تو چيه؟ داشتن دوست اصالً! عزيزدلم دارم دوست هم من -

 .بذاره دستش کف رو حسابش
 !رفت باالتر معمول حد از صدام و شدم جدا ازش وحشت با
 چي؟ -
 .مرتيکه بود شده نزديک بهم انقدر و داشت شک بهم هنوز کرد، نگاهم زيرکي با
 داره؟ اشکالي تو نظر از برسه، حسابش به خوادمي بابا گفتم -

 !کردم خرابش کنم، درستش اومدم کشيدم، موهام به دستي
 !نياد پيش چيزي همچين اما بگم؛ دانيار به رو راستش بودم حاضر

 .کنيد رو کار اين نبايد دانيار -
 .داشت نظر تحت رو حرکاتم تمام! انداخت باال ابرو

 چرا؟ -
 !بشه پنبه بودم، کرده رشته هرچه تا بود کوچيک سوتي يه منتظر کرد،مي ضبط رو رفتارهام تکتک داشت
 .باشه آيدن خاطر به نگراني هرگونه از عاري لحنم کردم سعي

 هم تو جورياين دادي، رو من پول تو نرفته، که يادت! شما با حتي بکنه، رو گفته که کاري واقعاً ممکنه چون -
 !داره نفوذي چه مشتري اين روي که دونيمي! بازيمي رو زندگيت همه
 هم و بشم چيزهمه خيالبي نبود بعيد وگرنه نرسه آيدن به سيبي?ا تا بکنم رو تالشم تمام بايد! فکر توي بود رفته
 !رسيديممي مونساله چندين آرزوي به همه و بکشم رو پدرش هم رو، دانيار

 .بود شده قانع انگار! داد تکون رو سرش ثانيه، چند از بعد
 .کرد ولش جوريهمين که نميشه اما ميگي؛ راست -

 :دادم رو جوابش مضحکي لبخند با و کشيدم راحتي نفس
 .بکنيد خواستيد هرکاري بعد ور،اون برسه محموله اين تا کنيد صبر فقط! عزيزم دونممي -
 سر باليي کنه قبول که کردممي دلدل داشتم! نداشت خبري درونم حال از البته بودم، شده خيره بهش استرس با

 سکته بود نزديک! شد خارج ـينه*سـ از راحتم نفس و داد تکون رو سرش ثانيه، چند از بعد باالخره که نياد آيدن
 .کنم

 :کردم زمزمه و زدم بخشيرامش?ا لبخند
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 شیرین کیومرثی

 دانيار؟ -
 !زد لبخند

 جانم؟ -
 گاز درون از رو لبم انداخت، کمرم دور رو دستش و نشست کنارم کرد، هدايتم هامبل سمت و گرفت رو دستم

 بازي؟ اين شدمي تموم کي گرفتم،
 :زدم رو اصلي حرف. بود کرده محاصره رو کمرم که گذاشتم دستش روي اجباراً رو دستم

 باشيم؟ هم پيش شام شب يه ميشه -
 .انگار زدم رو دلش حرف! خنديد ـذت*لـ با
 .ميريم امشب همين! عزيزم نه که چرا -

 !پريدم حرفش وسط سريع
 .نيست بيرون منظورم! نه -

 !شد گشاد تعجب از هاشچشم
 چي؟ پس -

 .کردم لعنت رو خودم صدبار و دادم تحويلش ايـوه*عشـ پر لبخند
 .تو خونه بريم -

 . انداختم باال رو ابروهام و انداختم چپم پاي روي رو راستم پاي
 نيست؟ بهتر -

 !تعجب فرط از افتادمي بيرون داشت ديگه هاشچشم
 ميگي؟ جدي -

 .مشونه رو ريخت موهام که دادم تکون لوندي با رو سرم
 .نخواي تو کهاين مگه! ره?ا -

 .فشرد رو دستم و زد لبخندي
 .من خونه بريم دنبالت ميام شب فردا نخوام؟ ميشه مگه -

 !شد آويزون ملوچه و لب و دادم نشون پکر رو خودم
 !خيالبي کن، ولش نه -

 .انداخت بهم مشکوکي نگاه
 عزيزم؟ چرا -
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 .انداختم هاشچشم تو رو نگاهم ناز با
 .کننمي نگاهش دارن همه کنهمي حس دم?ا دوربينه، و محافظ پره تخونه خه?ا -

 !داشتم تهوع حالت. کشيدم عقب رو سرم و زدم شگونه روي ايـوسـه*بـ و بستم رو هامچشم و بردم جلو رو سرم
 :دادم ادامه داشت، تأثير روش کامالً که ـوه*عشـ پر لحن همون با و کشيدم عميقي نفس

 !خوادمي دونفره لوت*خـ يه دلم -
 !طلبفرصت مرتيکه شد،مي ديده ذوق فقط صورتش توي نبود، بند پاش روي دانيار

 :داد رو جوابم باريد،مي ازش ـوس*هـ که لحني با و يد*ـوسـ*بــ رو موهام
 .خودم با هم دوربينا و هامحافظ همه لواسون، ويالي ريممي! نباش ناراحت اما عزيزم؛ عاليه اين -
 رو نفسش هواي فقط جونور اين! بود عالقه و عشق ديدمنمي هاشچشم تو که چيزي تنها شد، خيره هامچشم به

 .ديگه چيز نه داشت،
 !سازممي برات دونفره خلوت يه -

 بذارم شزنده نبود معلوم موندم،مي بيشتر دقيقه يه اگر! نداشتم رو تحملش ديگه شدم، بلند جام از و زدم لبخندي
 !يانه

 .بده خبر بهم شد، ماده?ا ويال هرموقع فقط ميرم، ديگه من -
 .شدم جدا ازش دقيقه چند از بعد و کردم فوت رو نفسم کرد، بغلم دوباره و داد تکون رو سرش
 !کردم پرواز خونه سمت جورايي يه و شد خارج شرکتش از و زدم دانيار به چشمکي و انداختم سرم روي رو شالم

 دم?ا من...االن اما کردم؛مي تحملش ترراحت نبود، آيدن که قبالً بود، چسبيده گلوم به غده، يه مثل بغض مسير تو
 مجبورم ديگه، وقت چند تا شايد يا امروز اما ميذارم؛ هامچشم روي رو مونده پام که کسي نبودم، کردن ـيانـت خــ
 !بشه متنفر ازم هم آيدن ممکنه، و کنهمي متنفر خودم از رو خودم هم که کارها سري يه انجام به بدم تن

 بودم کرده پيدا زندگي به که ايتازه اميد اين چي؟ باشه کنارم خواستنمي ديگه واقعاً اگر لرزوند، رو تنم نفرت فکر
 !ندارم رو ديگه شکست يه طاقت ديگه دونستممي و هوا رفتمي شدمي دود باز م،آينده تمام بود شده و
. خورد زنگ گوشيم که داخلش بپيچم خواستم و رسيدم کوچه سر باالخره تا زدم کله و سر خيال و فکر هزارجور با
 .«دانين»

 !انداخت دلم توي رو عجيبي دلشوره مضطربش صداي که دادم جواب سريع
 .نرو خونه! اَرشين -

 .اومدمي دهنم تو داشت قلبم کردم، پارک گوشه يه و پيچوندم رو فرمون
 چيشده؟ چرا؟ -



 

 

159 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 .کرد فوت گوشي توي رو شکالفه نفس
 .دانيار پيش رفتي فهميده آيدن -

 !اومد سرم ترسيدم،مي که چيزي اون از دادم، قورت رو دهنم آب
 کنم؟ چيکار من االن -
 !من هايدلشوره هم باز و دانين مضطرب صداي هم باز و
 .نرو خونه اصالً االن جا،اين بيا -

 العمليعکس چه نبود معلوم کنم، تصور االن رو آيدن وجههيچ به تونستمنمي گذاشتم، پيشونيم روي رو هامدست
 !ميده نشون

 .باهاش نشم روروبه فعالً بود بهتر پس
 .کردم روشن رو ماشين و دادم رو دانين جواب روم?ا

 .ميام دارم -
 .باباجون خونه سمت روندم. زدم دور و کردم قطع رو گوشي
*** 

 !بود اژدها نبود، آيدن! سادات جد يا. برگشتم عقب به و پريدم جام از فنر مثل در شدن کوبيده صداي با
 دست رو خودم خدايا. گرفتم پناه باباجون پشت سريع و کشيدم جيغي که برداشت خيز سمتم به سرعتش تمام با

 .سپردم خودت
 !شدم ترکزهره و شد بلند آيدن داد
 .شانلي وراين بيا -

 عصبانيت از بشه، عصبي انقدر کردمنمي فکر باباجون، پيرهن به بود بند هامدست و بود چسبيده زميت به پاهام
 .بياد سرش باليي ترسيدممي! بود شده کبود صورتش و لرزيدمي بدنش تمام
 :زد داد بلندتر کنمنمي حرکتي ديد وقتي

 !باش زود باتوام، -
 دهن تو برم باز چشم با شدم سير جونم از مگه. نداشتم رفتن ورتراون خيال و بودم چسبيده باباجون به کالً که من

 شير؟
 :زد داد باباجون که بياد وراين خواست خورمنمي تکون ديد وقتي

 .جات سر بمون -
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 خونه نبود، اعصاب داراي کسهيچ جااين واال، بدتره آيدن از! شدم قايم هم کي پشت دادم، قورت رو دهنم ب?ا
 !بود خونهديوونه که نبود

 :کشيد فرياد و کرد نگاه باباجون به و گرفت من از رو تيشيش?ا نگاه آيدن
 آتيش؟ تو بفرستيم رو شانلي بود قرار بود؟ نبود، اين قرارمون -

 رومش?ا کرد سعي و مبل رو بشينه کرد مجبورش و گرفت رو آيدن هايدست پشت از بود ساکت االن تا که دانين
 شد؟مي روم?ا مگه اما کنه؛

 .کنيمي سکته االن! پسر باش روم?ا -
 روي حساسه مرد اين کهاين کردن حس دوباره فرياد، دوباره. انگار تشفشانه?ا! شدمي فعال بيشتر لحظه هر آيدن
 !من
 نگزه؟ هم ککتون و آتيش توي بفرستيد رو زندگيتون حاضريد شما ها؟ باشم، روم?ا جوريچه -

 .کردم مخفي باباجون پيرهن توي رو سرم بشه شل نيشم کهاين از قبل
 !بود گرفته بر در رو وجودم تمام شيريني حس ها، زندگيشم گفت من به االن
 .نشست آيدن رويروبه و کرد جدا خودش از رو من باباجون که بودم غرق خلسه تو هنوز
 دقت که يکم اما فرارکنم؛ هاشچشم جلوي از خواستم کرد،مي نگاهم عصبي آيدن! سنگر بدون موندم من حاال

 خاطرات، مرور بازم...چرخيدم روم?ا. سرمه پشت به نگاهش! نه ديدم کردم
 .باباجون و من عکس بود، ديوار روي عکسم
 آه. بود حلقه گردنش دور هامدست و بودم نشسته باباجون پاي روي پرنسسي پيراهن با بود، مسالگي يازده عکس
 !خير به آروم روزهاي اون ياد...کشيدم

 ـناه گـ به سال، همه اين قراره دونستمنمي نامرده، انقدر دنيا دونستمنمي نداشتم، ايدغدغه هيچ که روزهايي
 !امخانواده از بود دور هافرسنگ که جايي به بشم تبعيد و بشم محکوم نکرده

 .گرفتم عکس از رو نگاهم آيدن، مشکوک صداي با
 رو اون شانلي اومدن با نيستي؟ نگران براش ديگه چرا زني؟نمي رو آبي چشم دختر اون حرف ديگه چرا اميرخان -

 ...يا رفته يادت
 که رفت موهام سمت نگاهش آبيه، من واقعي هايچشم رنگ که اومد يادش انگار و ماسيد دهنش توي حرف
 صداي و چرخيد باباجون سمت حيرت با و کاويد رو عکس بيشتري دقت با ديگه بار و بود طاليي بيشترش نصف

 :شد بلند آرومش
 درسته؟ دختره، همون شانلي -
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 .داد تکون سر و بودم شده خشک مجسمه مثل که کرد من به نگاهي باباجون
 :داد ادامه و زد پوزخند و شد خارج متعجب حالت از آيدن

 خونه اين تو دختر يه حرف هميشه! کرديد مخفي ازم رو راز اين ساله هشت داريد؟ ازم بودن روم?ا انتظار چرا -
 .اومده سرش باليي چه و کجاست دختر اون نگفت وقتهيچ اما بود؛ بزرگ اميرخان دردونه که دختر يه بود،

 !عصبانيت تا بود هاشچشم توي دلخوري بيشتر کرد، نگاهم
 وضع و سر اين با رو شانلي بشم، روروبه بود بي?ا چشم دختر همون که اميرخان نوه با داشتم انتظار که هم وقتي -

 !نداشت عکس اين به شباهتي ترينکوچيک که ديدم
 !شد سنگين ناراحتيش از قلبم گرفت، ازم رو نگاهش و کرد فوت رو نفسش

 رنگ روز يه! بشه روشن برام زندگيش از تيکه يه روز هر بايد کردم، پيدا دنيا اين از رو سهمم که هم حاال -
 همه اين شانلي؟ يا اَرشيني تو باالخره! اَرشين...جديد اسم يه هم االن موهاش، رنگ روز يه واقعيش، هايچشم

 فقط بشناسمت، درست کهاين بدون دستت کف گذاشتم رو زندگيم همه اول همون من نيست؟ بس کاري مخفي
 که هم وقتي. کمتر نه بيشتر نه! بود پشتم سال همه اين که هستي کسي نوه تو کهاين دونستم،مي ازت چيز يه

 !خودتي دختر اون نگفتي کلمه يه ،گفتم بهت رو بي?اچشم دختر اين قضيه
 !شد خارج سالن از و چرخيد و کرد فوت مانند آه رو نفسش شد، بلند جاش از

 باباجون، صداي با! بود شده خارج ازش رنجور نگاه با آيدن که ايبسته در به بود خيره نگاهم کرد، نگاهم باباجون
 .گرفتم در از رو نگاهم

 بگي؟ بهش خواي نمي -
 .برداشتم رو کيفم

 .موقعش به. ميگم -
 :کرد صدام دانين که افتادم راه سالن در سمت

 اَرشين؟ -
 .ايستاد رومروبه چرخيدم، سمتش به
 گرفتين؟ رو تصميمتون -

 !ترکيدمي خيال و فکر همه اين هجوم از داشت سرم کردم، فوت رو نفسم
 :دادم رو دانين جواب حواسبي
 چي؟ بهراجع -

 :شد بلند رومش?ا زمزمه و کرد نگاهم ثانيه چند
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 .داستان اين آخر -
 .بردمشون شالم زير و کشيدم موهام به دستي

 .کنهمي فکر داره هنوز آيدن اما ره؛?ا من -
 شدمي زوربه بود، پوشونده رو شسوخته صورت که کالهي زير شدم، خيره هاشچشم به داد، تکون رو سرش
 .ديد رو هاشچشم

 .بگذري حقت از تونستي چرا بفهمم روز يه کاش -
 .داشت انعکاس لبخندش تو عذاب سال همه اين تلخي! زد تلخي لبخند

 .بشه برقرار عدالت خواممي فقط! نگذشتم -
 .آوردم زبون به رو دلم حرف و کشيدم عميقي نفس

 !پسره و پدر اون مرگ عدالت، -
 .شد پيچيده دورش هامدست و پيچيد بينيم تو بابام عطر ناخودآگاه هميشه مثل! کرد بغلم

 !شد تزريق هامرگ تو آرامش و شد بلند گوشم ـل*بغـ از صداش
 به اونا بره پيش درست نقشه اين اگه. دلت خواسته از بگذري بايد گاهي نميره، پيش ما ميل باب زندگي هميشه -

 .خوايممي ما که جورياون نه قانون، توسط اما ميشن؛ نزديک مرگ
 !باريد مي هاشچشم از صداقت کرد، نگاه هامچشم به و کرد جدا خودش از رو من
 .بگيريم تصميم دم،?ا يه مرگ و زندگي بهراجع نيستيم خدا ما -

 رو زندگيش! کردممي حسادت داشت مرد اين که بزرگي روح به هميشه. شدم خارج خونه از و دادم تکون رو سرم
 .بکشه رو بودند نشستنش سياه خاک به مسبب که نماهايي دم?ا خودش خواستنمي هم باز اما بود؛ باخته

 به برسه و بشه ترکيب باهم رنگارنگ هايگل و بارون و خاک بوي بود شده باعث که خورده بارون حياط به نگاهي
 .کردم بينيم،
 فراريم سوار داغون اعصابي با و کشيدم آهي. بشه عصبي داشت حق نداشتم، ازش ايديگه انتظار! بود رفته آيدن
 .شدم
*** 

 !بود سيگار ته ديدم که چيزي اولين کردم، باز رو هامچشم الي گوشيم زنگ صداي با
 و کردم دراز بدبختي با رو پاهام. بودم شده خشک کامالً! رفت هوا هاماستخون جيغ که دادم، تکون روم?ا رو بدنم

 .درآوردم رو گوشيم شلوارم جيب تو از
 .نذاشتي من واسه زندگي! روح سوهان بهت لعنت بود، دانيار
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 :دادم جواب صداي با و رفتم گوشيم به ايغره چشم اخم، با. دادم ماساژ رو گردنم و نشستم روم?ا
 بله؟ -

 :پيچيد گوشي توي شادش صداي
 !خودم بانوي بخيرصبح -

 .باشه مهربون کمي لحنم کردم سعي و کردم کج رو دهنم. ميارم باال االن رو ممعده کردم حس صبح اول
 خوبي؟! عزيزم بخير صبح -
 !بود کرده زهرمارم رو خوابم داشت؟ چيکار صبح اول من، اعصاب شدن ضعيف هم باز و شادش صداي هم باز و
 !توپم خوب،خوبِ -
 !نياوردم زبون به رو دلم توي هايحرف ميلم، برخالف کنم؟ چيکار من! درکبه خب شدم، بلند زمين روي از
 شده؟ چي مگه چرا؟ -

 !بود هيجان از پر صداش
 !شده جور فرداشب واسه چيهمه خانومي، هيچي -

 !بودم نشده لود هنوز آوردم، فشار مغزم به و بستم رو هامچشم
 فرداشب؟ -

 بود؟ شده ديوانه پيچيد، گوشم توي پرلذتش خنده صداي
 نمياد؟ يادت خوابي؟ هنوز عزيزم! ديگه ره?ا -

 !بود اومده يادم کشيدم، صورتم به رو دستم
 :کردم زمزمه روم?ا

 رديفه؟ چيهمه پس بيدارم، نه -
 خالي جورييه بايد صداش تو هيجان از حجم اين! رقصيدمي عربي ذاشتن،مي براش آهنگ اگر بودم مطمئن

 نه؟ يا شدمي
 !ديگه هستن حياط تو ندارن، کارمون که هستن هانگهبان فقط! برم قربونت ره?ا -

 .بود شده فعال هامشاخک ايستادم، سيخ
 ها؟نگهبان فقط -

 .کرد فوت گوشي تو رو عميقش نفس
 .تو و منم فقط تخت، خيالت ميشه، غيرفعال هم هادوربين! عزيزم ره?ا -

 !شدنمي اين از بهتر بستم، رو هامچشم و کردم فوت رو نفسم
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 .ممنونم دانيار، عاليه اين -
 :شد بلند صداش چاپلوسي با
 .مياي داري که ممنونم ازت من کني؟مي تشکر چرا تو -

 از قبل کنم، تموم رو مکالمه زودتر و نکنم فکر زد، که حرفي معني به کردم سعي و فشردم هم روي رو هامدندون
 .بکوبم ديوار به رو سرم کهاين

 بيام؟ چند ساعت -
 :رسيد گوشم به خوشحالش صداي

 خوبه؟ دنبالت، ميام هفت ساعت خودم -
 !نکردم اعتراض اما بود؛ سخت برگشتن ماشين بدون

 .فرداشب تا پس! عاليه -
 .کردم جمع بالکن کف از رو سيگارم ته شدم خم و کردم قطع رو گوشي و کرديم خداحافظي

 کمتر بودم، نقشه درگير که حاال بود، شده کمتر بدنم درد برد، خوابم جاهمين که کشيدم و کشيدم انقدر ديشب
 .دادمي پاسخ مسائل جوراين به بدنم زودتر و کردممي ورزش

 سالن توي سينا و مهرداد. رفتم بيرون رفت، بين از بدنم گرفتگي و گرفتم دوش کهاين از بعد و شدم اتاقم وارد
 .دادم رو جديد خبر تلگرافي و نشستم روشونروبه بودن،

 .دانيار پيش ميرم شب فردا -
 مثل لحنش. من سمت کرد رو بهش، تفاوتبي نگاه يه با سينا افتاد، سرفه به و کرد گير مهرداد گلوي توي قهوه
 !بود سرد چندوقت اين

 امنه؟ شخونه -
 .زدن حرف به کرد شروع و بکشه نفس تونست سختيبه مهرداد

 !خوبه حالم نباشيد، من نگران انقدر -
 !نداشتم کلکل اعصاب االن شدم، مهرداد خيالبي و دادم تکون رو سرم

 .امنه حدي يه تا -
 .اومدن حرف به همزمان سينا و مهرداد

 چي؟ يعني -
 .کرد اخم و کرد مهرداد به نگاهينيم سينا

 شد؟ باز زبونت شد؟ چي! مرديمي داشتي که تو -
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 .چرخيد من سمت و رفت بهش ايغره چشم مهرداد
 !شانلي بگو -

 .دادم جواب کنم نگاهشون کهاين بدون و انداختم چپم پاي روي رو راستم پاي
 !کنهمي غيرفعال رو هادوربين فقط هستن، هانگهبان -

 :کرد زمزمه اخم با لب زير مهرداد
 !کشهمي زحمت -

 .شد خارج فکر از ثانيه چند از بعد سينا
 !نميشه هم بد طورياين -

 :داد ادامه که کردم نگاهش منتظر
 ...خواستهمي...خواستهمي انگار که بيرون بزني شخونه از جورييه خوايمي تو -

 .کرد نگاهش حرص با و شکله پس زد مهرداد بره، دنيا از الل سينا کهاين از قبل
! ديگه کنه درازيدست بهش خواستهمي مثالً بگو کلمه يه مياي، مون گردن***اوضاع اين تو ميريمي االن -

 !ميدي جون داري آخه، داره رو کارها اين عرضه اون
 رو اضافه بحث هرگونه جلوي و اومدم حرف به زودتر که بده رو جوابش خواست و کرد نگاهش حرص با سينا

 !بود ترمهم هاکلکل جوراين از نقشه االن گرفتم،
 داره؟ فرقي چه باشن هانگهبان بيام، بيرون خواممي طورياون من خب -

 !نيست راهروبه حالش بود معلوم کرد، هامچشم معطوف رو نگاهش سينا
 !کنهمي باور راحت رو حرفت دانيار و زدي بيرون حاليچه با خونه از ديدن بقيه که داري مدرک يه ببينتت اونا -

 ! کردهمي غلطي چه داشته مثالً که بدم توضيح براش قشنگ نبودم مجبور طورياين! گفتنمي هم بد کردم، فکري
 :کردم عوض رو بحث موضوعي يادآوري با و دادم تکون رو سرم

 شد؟ چي مهديس -
 .کشيد موهاش به دستي مهرداد

 .کرديم پيدا رو جاش -
 !شد جمع حواسم همه شدم، خم ميز روي

 کجاست؟ -
 .انداخت باال رو ابروهاش

 .شمال -
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 .باشه کرده دورش جااين از دانيار داشتم رو انتظارش کردم، فوت رو نفسم
 بشيم؟ وارد تونيممي چطوره؟ سکونتش محل وضعيت -

 .داد سرتکون سينا
 ممکنه چون فقط کنه، غيرفعالش راحت تونهمي مهرداد که هاييدوربين و داره محافظ چندتا فقط شخونه! راحته -

 .بندازيم کار از کالً رو هادوربين بايد بمونيم شخونه تو زياد
 .شد بلند مهرداد صداي که دادم تکون رو سرم

 ميره؟ سراغش کي -
 !بود معلوم کهاين نشستم، صاف

 .خودم -
 :کشيد داد يهو سينا

 خودت؟ -
 .نداشت تعادل پسره کردم، اخم

 بره؟ کي خودم غير داشتي انتظار! خودم ره?ا زني؟مي داد چرا -
 !کنه مجابم کرد سعي و پايين ورد?ا پايين رو صداش و کرد فوت رو نفسش

 بري، بخواي اومد دستمون مدارک اون کهاين از بعد اگر ريسکه، خود جااين از رفتنت وضعيت اين تو! شانلي -
 !دستته مدارک و کردي فرار که کننمي شک بهت

 !زدم رو خودم حرف بدم عقيده تغيير کهاين بدون خيال،بي
 !نداره کاري دانيار پيچوندن نباش، چيزهاش اين نگران تو -

 .شد خم سمتم به و کرد اخم
 .بري تنها نميذارم من -

 !کجاست من زندگي توي جاش بفهمه بود الزم هاوقت بعضي اما کنم؛ اذيتش خواستمنمي! زدم محوي لبخند
 .نميرم تنها -

 دادنش حرص خير از! بست نقش لبش روي پوزخندي و فهميد رو منظورم انگار و کرد نگاه هامچشم به مستقيم
 توي. زدم بيرون خونه از و پوشيدم رو شالم و مانتو افتادم، راه اتاقم سمت و شدم بلند جام از و گذشتم اين از بيشتر

 رو جديد خبر تا رفتم جااون به هم خودم و باباجون خونه بياد کردم راضيش بدبختي با و زدم زنگ آيدن به راه
 و دلخور دستم از هم هنوز! بزنه بهم مفصل کتک يه تلفن، پشت از بود حاضر آيدن که بماند حاال بدم، بهشون
 !بيارم در دلش از نداشتم وقت شب فردا تا من و بود عصبي
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*** 
 .رسوندم گوششون به رو صدام محکمم لحن و بلند سر با
 !کردم پيدا رو مهديس -

 .انداخت باال رو ابروهاش دانين
 کجاست؟ -

 .انداختم چپم پاي روي رو راستم پاي
 .شماله -

 !مطلب اصل سر رفت راست يه و بره سراغش خودم غير کسي نميذارم بود مطمئن دانين مهرداد، و سينا برخالف
 ميري؟ سراغش کِي -

 .گذاشتم ميز روي رو مقهوه
 .فردا پس -

 .کرد نگاهم متفکر باباجون
 ميري؟ کي با -
 !بود سردرنياورده چيزي هامونحرف از بازهم کرد،مي نگاهمون اخم با که کردم نگاه آيدن به
 .شدم خيره هاشچشم تو
 !بياد اگه البته آيدن، با -

 !بود شده حمله ماده?ا شير مثل کرد،مي نگاهم تيزش نگاه و اخم با آيدن
 !فرستمتنمي تنها مسلماً خبره، چه بدونم اگه -

 :باباجون سمت کرد رو و شد بلند جاش از دانين
 بزنيم؟ قدم حياط توي بريم! اميرخان -

 .شدن خارج خونه از باباجون با و زد من به هم چشمکي
 !ميذاره تنها رو من شهمه حساس هايموقعيت توي بفرما،
 . نشستم کنارش رفتم شدم، بلند و برگشتم آيدن سمت و کردم فوت رو نفسم

 !باشه نداشته لرزشي ترينکوچيک صدام کردم سعي و دوختم هاشچشم به رو نگاهم
 .بودن نفر سه من، بدبختي عامل -
 !بود کار ترينسخت برام و بزنم گذشته از حرفي خواستممي بود باراولين دادم، قورت رو دهنم ب?ا

 .زن يه...يه و دانيار و کيارش -



 

 

168 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 نگاه هاشچشم توي قراريبي با! کنه حفظ رو جمالتم تکتک خواستمي کرد،مي نگاهم زيرکيش تمام با آيدن
 حرف کنارم بهش راجع کسهيچ! بود قرمزم خط مگذشته هميشه. اومدمي باال درميون يکي نفسم کردم،مي

 !رو شهمه نه البته بگم، بودم مجبور خودم حاال اما زد؛نمي
 !بذاره کنار رو دلخوريش آيدن که گفتممي رو حدي يه تا فقط نداشتم، رو چيزهمه گفتن شرايط االن

 .جااين بيارمش بايد بازي اين خر?ا واسه شماله، زن همون -
 !بود بد واقعاً حالم بگم، اين از بيشتر تونستمنمي ديگه اما براش؛ بود کم! زد پوزخندي

 افتاده؟ اتفاقي چه تگذشته تو بفهمم نبايد هنوز -
 .دادم تکون رو سرم

 .بگم وقتشه ديگه! چرا -
 .کرد نگاهم منتظر و کشيد عميقي نفس

 !شنوممي خب؟ -
 به رو خودم سال هشت و ميشه تموم هقهق با که هاگريه همون از! خواستمي گريه دلم انداختم، پايين رو سرم

 !کردم محکوم بغضم دادن قورت
 .ميگم بهت رو چيهمه رفتيم، که شمال! نه االن -

 :کرد نگاهم تمام جديت با ثانيه چند از وبعد نزد حرفي
 .نداريم که سرخر -

 .گرفت مخنده
 .ميريم تو و من فقط! نه -

 دانين گرفتم، هامدست بين رو سرم. نشستن کنارم و اومدن داخل دانين و باباجون رفت، آيدن بعد ساعت نيم حدود
 !کنممي تحمل رو فشاري چه دونستمي فهميد،مي رو حالم کرد، نگاهم نگران و نشست رومروبه

 مياد؟ -
 :شد بلند مهر با صداش و گذاشت مشونه روي رو، دستش باباجون دادم، تکون روم?ا رو سرم

 عزيزدلم؟ هستي چي نگران -
 ! آيدن فقط چرخيد،مي آيدن فقط ذهنم تو شدم، خيره باباجون هايچشم تو غم با و کردم بلند رو سرم

 .قبل از بدتر حتي ميشه، ديوونه بازم ميرم کجا شب فردا من بفهمه! باباجون -
 .کرد فوت رو نفسش کالفگي با
 .بياد سرش باليي نميذارم! عزيزم نترس اما داشتم؛ رو بودن حساس همه اين انتظار -



 

 

169 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 !بگيره روم?ا راحتي به که بود درگير هااين از بيشتر ذهنم اما بده؛ آرامش بهم کرد سعي و کرد نگاهم مطمئن دانين
 .کنيممي کنترل رو آيدن پدربزرگت و من! اَرشين خره?ا قدم اين کن، تمرکز نقشه روي فقط تو -

 :کرد زمزمه ترديد با زيرلب بالفاصله
 !بتونيم اميدوارم. البته -

*** 
 گفتي؟مي بهشون چي بزني، حرف هاستاره با تونستيمي اگه! بابايي»

 !زد عشق جنس از لبخندي و انداخت صورتم به رو مهرش پر نگاه بابا
 !باشن دخترم مواظب ابد تا گفتممي -

 .کردم ـل*بغـ رو هامدست لج با و برچيدم لب
 !شدم بزرگ چقدر ببين هستم، خودم مواظب که من! بابايي اِه -

 «.داد نوازش رو گوشم بابا خنده صداي
 ...که بود ديروز همين انگار دارن،برنمي سرم از دست هاخاطره هنوزم

 .برگشتم اتاقم به و گرفتم سمون?ا از رو نگاهم خورد، در به که ايتقه با
 !بود کرده خوش جا گلوم توي هاسال اين تمام که بغضي همه اين حجم از بود گرفته صدام

 .تو بيا -
 الين و نشستم توالت ميز صندلي روي.زدممي حرف باهاشون بايد رفتنم قبل. اومدن داخل الين و روشا و شد باز در

 .داد تکيه در کنار ديوار به روشا و نشست تخت روي
 .نداشتم ازش کمي دست هم خودم کردم،مي درک رو نگرانيش! کرد نگاهم نگران اِلين

 نري؟ نداره راهي هيچ! اَرشين -
 چه دونهمي خدا فقط شدم،نمي آيدن دادن عذاب به راضي داشت اگه درصد يه داشت، اگه! دادم تکون رو سرم
 !کردم چيکار من بفهمه وقتي ميشه حالي
 استرسم به تا نميده بروز و نگرانه دونستممي هرچند کرد، نگاهم خونسردي با و کرد ـل*بغـ رو هاشدست روشا

 .نشه افزوده
 و ريزهمي همبه چيهمه نره پيش درست نقشه جاي يه اگر بيفته، اتفاق هرچيزي ممکنه گفتنمي سينا و مهرداد -

 !ميفته خطر تو جونت بدتر، ازهمه
 :داد ادامه نگرانش لحن با الين
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 تو يا شرکتش رفتي وقتي يادته کنه؟مي چيکار بفهمه دونيمي کني؟ چيکار خوايمي رو آيدن! کنار به اينا همه -
 داد؟ نشون العمليعکس چه بهت، دانيار شدن نزديک به مهموني

 !نيست ازش خبري هيچ ديروز از که افتادم اين ياد آيدن اسم شنيدن با
 .کردنش اذيت خاطربه بخورم غصه داشتم وقت کافي اندازه به کردم، عوض رو بحث و کردم فوت رو نفسم

 مطمئنيد؟ حدي چه تا مهرداد و مهام از -
 !شد گشاد الين هايچشم و ايستاد صاف و پريد باال روشا ابروهاي

 .انداختم باال رو راستم ابروي
 نشنيديد؟ -

 !بود شده پاچهدست کرد، مصلحتي سرفه چندتا و اومد خودش به زودتر روشا
 .کنيم ازدواج قضيه اين بعد گرفتيم تصميم مهام و من راستش بگم؟ چي خب...خب -
 .کشيدمي خجالت شايد گرفت، هامچشم از رو نگاهش کردم، نگاه الين به
 .بره پيش ميلمون طبق چيهمه اگه البته همينه، هم مهرداد و من تصميم -

 .براشون بودم خوشحال کشيدم، راحتي نفس
 رو فکرهاتون خوب نيستم که مدتي اين خواممي شمال، ميرم آيدن با بعدش روز برگردم، دانيار خونه از که فردا -

 !زندگيتون دنبال بريد ميشيد، خوشبخت کنارهم مطمئنيد اگه! بکنيد
 لحنش شد، خيره هامچشم توي و گرفت رو دستم و رسوند بهم رو خودش و شد بلند هم الين که شدم بلند جام از

 !بود قراربي
 چيه؟ تو نظر چي؟ تو -

 :آوردم زبون به گرفت،مي سرچشمه قلبم ته از که حرفي و کشيدم عميقي نفس و کردم جفتشون به نگاهي
 ! پشتتونم بگيريد، تصميمي هر خوام،مي رو جفتتون خوشبختي من -

 !روشا بندش پشت و کرد بغلم الين
 .داشتم دوستشون خواهر يه از بيشتر بست، نقش لبم روي لبخندي

 مشغول ذهني با هم من و شدن خارج اتاق از بدن کش رو بحث کهاين بدون و شدن جدا ازم دقيقه چند از بعد
 !خوابيدم صبح هايدمدم بدبختي هزار با و گرفتم دوش
 !قرمزهاش خط از شدن رد فکر غيرتش، با کردن بازي فکر بود، آيدن فقط ذهنم توي

*** 
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 گيپور هايستين?ا شتنه باال. پام مچ تا ساتن پيرهن کردم، نگاه رو خودم آينه توي و کشيدم باال رو لباسم زيپ
 !بود مشکي لباس رنگ و داشت

 !ودب همين سالحم تنها. بستمش دوباره و گذاشتم پشتش رو چاقوم و کردم باز رو چرمش کمربند
 .بود زياد ريسکش ببرم، تونستمنمي که اسلحه
 !ماليم آرايش يه و بود کرده جمع باال رو شهمه. بود کرده شينيون رو موهام روشا
 داشتم! رفتممي دانيار پيش داشتم کردم، نگاه هامچشم به آييه تو دوباره و پوشيدم رو شالم و مانتو و زدم عطر

 بود شده و شدمي برداشته ماجرا اين خر?ا به رسيدن به قدم يه هم طرفاون از زدم،مي رو آيدن با جنگ استارت
 !خوشيمدل
 رسوندم آيدن به که هايياذيت و زار?ا اين همه بتونم و برسه پايان به مونسياه روزهاي بشه، تموم چيهمه کهاين
 .زدننمي گند نقشه به و موندنمي خبربي آخرش تا کيارش و دانيار اگر البته کنم، جبران رو

 .رفتم بيرون اتاق از و برداشتم رو کيفم و کشيدم عميقي نفس
 :شد بلند صدام محکمي لحن با کنم، نگاه نگرانشون هايصورت به کهاين بدون و نشستم هامبل روي هابچه کنار

 .نگيد چيزي هم هاشدوست به احتياط محض بفهمه، چيزي برگشتم که وقتي تا آيدن خوامنمي -
 که بقيه و مهرداد صورت تو رو اضطراب و استرس موج که بودم مطمئن کارم از انقدر زد،مي موج صدام توي تحکم
 .ديدمنمي بودن، حرفم ادامه منتظر

 مرتبه؟ چي همه -
 .داد سرتکون

 .نه يا خاموشه بهت بدم خبر بگو بهم جااون رسيدي هستن، کنترلتحت هادوربين! ره?ا -
 .شدم خارج خونه از و زدم لبخندي نگرانشون هايچهره به رو شدم، بلند جام از و دادم تکون رو سرم

 .کردممي حس خودم روي رو، روشا و الين نگران نگاه آخر لحظه تا
 خبر داره دوباره دانيار کردم فکر خورد، زنگ گوشيم که بودم حياط وسط افتادم، راه در سمت به و پوشيدم رو مانتوم
 !بود دانين اما دره؛ جلوي ميده
 :دادم جواب سريع و کردم کم رو هامقدم سرعت. شدنمي که دانيار پيش ميزدم، حرف باهاش بايد رفتن از قبل

 بله؟ -
 !رفت هزار روي ناگهاني قلبم ضربان و پيچيد گوشي توي اضطرابش پر صداي

 ...تونيمي که جايي تا! اَرشين -
 !شد حرفش ادامه از مانع اومد، که فريادي صداي
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 !بود آيدن صداي شد، شل پام و دست
 :کردم زمزمه صدام لرزش با و دادم قورت زوربه رو دهنم ب?ا

 آيدنه؟ صداي اين! دانين...دان -
 .کرد فوت گوشي تو رو نفسش

 .کننمي کنترلش دارن زوربه محافظا از نفر چند کرده، بيچارمون فهميده، -
 !بود آورده درد به رو قلبم فريادش صداي اومد،نمي باال نفسم
 .بشم روم?ا کمي کردم سعي و بستم رو هامچشم

 کنم؟ کارچي من...من -
 .کرد زياد يکم رو جرئتم دانين محکم صداي

 .بکنه بهت شکي ترينکوچيک کهاين بدون و سرعت با فقط! بدي انجام کمال و تمام رو کارت بري بايد تو -
 !ميزد موج صدام تو نگراني کشيدم، شالم به دستي

 دانين؟ -
 !کنه راحت رو خيالم يکم کرد سعي و بده حالم فهميدمي کرد، حس رو صدام لرزش

 !کارت رو کن تمرکز فقط تو بياد، سرش باليي نميذاريم! اَرشين نباش نگران -
 .کرد قطع رو تماس بزنم حرفي کهاين از قبل و

 معلوم بود، اگر که نبود، آيدن به کردن فکر وقت االن بشم، مسلط خودم به کردم سعي و کشيدم عميق نفس چندتا
 !پيشش نرم و نکنم ول رو چيهمه نبود

 .رفتم بيرون در از مشغول ذهني با و دادم تکون کالفگي با رو نفسم
 !خبره چه درونم داشت خبر کاش چرخيدم، سمتش به لبخند با و شدم دانيار مشکي لکسوز سوار
 !انداخت ني عرب که جايي رفتمي وقت اون

 .داد رو سالمم جواب و لرزيد مکرده يخ تن و ـوسيد*بـ رو مگونه که کردم سالم
 :کردم بلند رو صدام و خنديدم لوندي با
 نميفتي؟ راه -

 !داد تحويلم مزخرفي لبخند
 .تريمشتاق من از تو کهاين مثل -

 .افتاد راه و کرد روشن رو ماشين فکش، توي بزنم و بدم دست از رو کنترلم کهاين از قبل
 !بود گرفته اينتيجه همچين ديدار اين از که بود کرده من به راجع سرش توي فکرهايي چه نبود معلوم
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 ذهنم کامل سکوت در مدت، اين توي و شديم پياده و کرد پارک رو ماشين ويالش حياط توي بعد، ساعت يه حدود
 بلند منو خودش که دور بندازم بازوش دور رو دستم خواستم. بشه انجام دقيق و درست کارم تا دادم سامون و سر رو

 .کرد
 .بود هيجان رو از ظاهراً البته که کردم نگاهش زدههيجان و کشيدم خفيفي جيغ

 !لعنتي بود شده خاموش تازه درونم تيش?ا کردم، نگاهش گرفته گر صورت با
 .جاستاين نگهبان همه اين! زشته دانيار؟ کنيمي چيکار -

 .بهت لعنت فشردم، همبه رو هامدندون! د*ـوسيـ*بــ رو پيشونيم و خنديد
 !باشي مقيد انقدر خوردنمي بهت -

 !کرد بد رو حالم و پيچيد بينيم تو شيرينش، عطر و کردم فرو شـينه*سـ تو رو سرم
 .گذاشت زمين رو من و کرد باز رو در

 .کشيدم سرم از رو شالم و کردم باز رو مانتوم هايدکمه
 .باشه تو و من هايدونفره شاهد کسي خوامنمي فقط! نيستم مقيد -

 سمتم به لبخند با و زد دکمه چندتا و برداشت ور کوچيکي کنترل و رفت اوپن سمت به و زد برق هاشچشم
 .چرخيد

 !نيست شاهد کسهيچ ديگه حاال -
 !بود شده کور ايديگه چيز از هاشچشم ديد،نمي لبخندم توي رو حرص اون که حيف فقط کردم، نگاهش لبخند با

 .افتاد راه آشپزخونه سمت و زد چشمکي
 .بخوريم بيارم چيزي يه من! بشين -

 :بود اومده اساماس مهرداد، طرف از وردم،?درا کيفم توي از رو گوشيم نشستم، مبل رو و دادم تکون رو سرم
 «خاموشه ها دوربين»

 .گذاشتم کيفم توي رو گوشيم و کشيدم راحتي نفس
 بلندي پايه ميزهاي که تفاوت اين با بود، پيش چندوقت مهموني روز مثل خونه دکور انداختم، اطراف به نگاهي
 .ديوار گوشه رديف يک تو نه بود، شده چيده هم دور ها کاناپه و نداشت وجود
 نشست کنارم و برگشت گيالس تا دو و نوشيدني شيشه با دانيار

 .کرد بهم نگاهي و
 ديگه؟ خوريمي -
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 کردم تر زوربه رو لبم.  داد دستم به رو يکيش و کرد پر رو هاگيالس! نداشتم ايچاره دادم، تکون رو سرم لبخند با
 !سرکشيد رو نوشيدنيش و کرد ترنزديک خودش به رو من دانيار که

 آيدن کردمي يادآوري بهم که وجداني عذاب حس تلخي به غوش،?ا اين تلخي به داد رو جاش کـل،*الـ تلخ طعم
 !برگردم من ميده جون داره

 .کرد نگاهم خيره و کرد پر رو گيالسش دوباره
 .داري فرق ديدم زندگيم توي که دخترهايي تمام با تو! شانلي -
 :کردم زمزمه. گرفتم رو پوزخندم جلوي بدبختي با
 ميگي؟ رو همين همه به -
 شک با. دادم دستش به و پرکردم رو گيالسش خودم! بود نشده ـت*مـسـ هنوز کشيد، سر و خنديد بلند صداي با

 !کرد نگاهم
  خوري؟نمي چرا -
 نگاهش! دانيار به برسه چه کنه، پرت درونم حال از هم رو خودم حواس که سمتي بردم رو بحث و خوردم قلپ يه

 .بود خيره بهم نگاهش هنوز کردم،
 نگفتي؟ -
 فکر از بغض، از عصبانيت، از حرص، از! حساسيت از نه! شد سر پام و دست که گذاشت پوستم روي ايـوسـه*بـ

 !آيدن
 .بود بيخيال کامال لحنش کرد، نگاه دارمتب هايچشم به و کشيد کنار رو سرش

 رو من تو اما داشته؛ اينقشه يه زندگيم، تو اومده هرکس نيستي، اموالم و مال دنبال تو! عزيزم ميگم جدي -
 .ايديگه چيز نه خواي،مي

 .دارم نقشه هم من نداره خبر حاال! زدم خياليشخوش اين به پوزخندي دلم توي
 و سرکشيد رو پنجم گيالس. انگار ميشه ـت*مـسـ داره! خوبه. کرد شل رو کراواتش گره و سرکشيد رو گيالسش

 !ترسيدم لحظه يه کرد، نگاهم خمـار هايچشم با
 و کردم روم?ا رو خودم عميق نفس تا چند با اما بود؛ داده دست از رو خودش کنترل هم االن و بود مرد هرحالبه

 !دادم تحويلش ايـوه*عشـ پر لبخند
 .اومدمي بيرون مـينه*سـ از داشت تندش، تپش هر با بازهم قرارمبي قلب کارش با و آورد ترنزديک رو سرش

 :کرد زمزمه گوشم کنار و شد جدا ازم
 برقصيم؟ خوايمي -
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 !کمتره وجدانم عذاب نباشه، نزديک بهم حد اين تا هرچي دادم، تکون سريع رو سرم
 !مسته کامل ديگه گيالس وتاد با بود معلوم و خوردمي تلوتلو يکم وي،تي سمت افتاد راه و شد بلند جاش از

 دست و گذاشتم ششونه رو رو، دستم يه. کرد بلندم و گرفت رو دستم اومد، سمتم به و گذاشت اليتي موسيقي
 رو نگاهش سنگيني. رقصيدن به کرد شروع روم?اروم?ا و گذاشت کمرم روي رو، دستش. دستش توي رو مديگه
 !خمارش هايچشم تو شدم خيره و کردم بلند رو سرم و کردم حس
. کردمي نگاه اَرشين به شانلي، جايبه که پيش سال هشت برعکس! نداشت وجود ايعالقه هاشچشم توي
 اگر که نداشت، دوست هم اَرشين اون ولي! پولشِ و حال و عشق دنبال فقط و نداره دوست رو شانلي دونستممي

 .شدنمي نابوديش به راضي داشت
 .برداشتم رو گيالسم هم خودم و دادم دستش به رو گيالسش و شدم جدا ازش که شديم ميز نزديک
 !نداشت خبر و بود کرده رويزياده! کشيد سر رو نوشيدنيش و کرد حلقه دورم رو دستش

 دنيا، اين تو ـت*مـسـ دم?ا از! ميزد همبه رو حالم داشت خورد،مي صورتم به نفسش باهر که کـل*الـ گند بوي
 .نداشت وجود ترزنهمبه حال
 هامدست اما شدم؛مي خفه داشتم! گرفت منو دستي دو و افتاد زمين روي دستش از جام بود، خمـارِخمـار ديگه حاال

 .دادم ادامه هاشچشم کردندنبال به و کردم حلقه دورش رو
 !کردممي تحمل بايد ديگه يکم فقط بود، خراش?ا ديگه

 !افتاد جونم به وجداب عذاب حس دوباره و کرد خم رو سرش
 لحن با روم?ا و کرد توقف مسانتي دو فاصله توي نزنه، تيشم?ا دوباره که کردممي التماس بهش دلم توي

 :کرد زمزمه ايکشيده
 درسته؟ مني، مال تو! شانلي -
 تلفظ عشق با ظاهر به که وردم?ا زبون به رو کلماتي و کردم باز لب زوربه و دادم تکون رو سرم ـوه*عشـ با

 .نفرت نه! شدمي
 .توام مال فقط من! عزيزم ره?ا -
 خواستمنمي! تونستمنمي ديگه کشيدم، کنار رو خودم که بگيره رو نفسم دوباره خواست و خنديد ـتي*مـسـ با

 :دادم پاسخ منتظرش نگاه به و کشيدم پيشونيم به دستي. بشم آيدن و خودم شرمنده اين از بيشتر
 بدي؟ من به ب?ا ليوان يه ميشه -

 .مستش و کشيده لحن همون هم باز! زد لبخندي
 !عزيزم برات ميارم بشين، -
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 توي و وردم?درا کيفم توي از رو بيهوشي داروي شدم، مطمئن رفتنش از کهاين از بعد و نشستم مبل روي
 .زدم هم انگشت با و ريختم گيالسش

 !زيادتر استرسم و شد بلند صداش شپرخونه?ا توي از
 !محشره بدم، نشون بهت رو باغ خواممي اومديم جااين که بعد دفعه -
 ب?ا. داد دستم به رو ليوان و نشست کنارم که چرخيدم سمتش به و گذاشتم ميز روي رو، گيالس سريع اومدنش با
 .زدم چشمکي و دادم بهش رو گيالس و چرخيدم! شد کمتر خوردنش با استرسم و سرکشيدم رو
 .نميره يادم قولت -

 !گذاشت شـينه*سـ روي رو، سرم خورد، روم?ا روم?ا رو نوشيدنيش و کرد بغلم و کشيد رو دستم و خنديد
 !زد انگيزينفرت لبخند که کردم نگاهش و آوردم باال رو سرم سريع و رفت نفسم که رفت لباسم سمت دستش

 !شدمي تموم بايد اما خورد؛مي همبه خودم از داشت حالم کردم، نگاه هاشچشم به و زدم پس رو نفرتم و بغض
 روي رو جونشبي تن سنگيني بزنه چنگ جونم به وجدان عذاب و بزنه آتش رو روحم کارش با دوباره کهاين از قبل

 .شدم بلند مبل روي از و زدم کنارش بدبختي با شد، خارج مـينه*سـ از راحتي نفس! کردم حس خودم
 با و گرفتم ازش رو نگاهم بانفرت شدم، مطمئن که هوشيشبي از و بستم رو لباسم زيپ. بود شده خرس قد! لعنتي

 .شدم سوم اتاق وارد و رفتم باال هاپله از سرعت
 .بود داده نشونم مهرداد که اينقشه طبق بود، خودش اتاق

 هايپرده با که بزرگ پنجره در رويروبه رنگ، سفيد کمد ورودي در کنار و بود لجني سبز رنگ به اتاق ديوارهاي
 پوشيده کاهويي سبز روتختي با که داشت قرار اتاق وسط بزرگش تخت و سفيد توالت ميز و بود شده پوشيده سبز
 پاتختي و ديوار روي دانيار از بزرگ و کوچيک عکس چندتا و بود سبز و سفيد هم اتاق وسط گرد قاليچه بود، شده
 .داشت قرار تخت کنار سفيد

 رسيدم، کمد ته متوسط گاوصندوق به و زدم کنار رو هاشلباس و کردم باز رو درش و افتادم راه کمدش سمت به
 رو گوشيم رفتم، پايين هاپله از و شدم خارج اتاق از فشنگ مثل و زدم دل ته از لبخندي. بود کامل مهرداد اطالعات
 .بردمش اتاق به و کشيدم باال هاپله از بدبختي با رو قطبي خرس و برداشتم

 .زدم نفسنفس و شدم خم زانوهام روي و انداختمش کمد کنار
 وزنش بود، ـت*مـسـ که حاال اما رسيد؛مي بهش زورم جوري همين بود؟ شده سنگين انقدر چرا مردم،مي داشتم
 !کمرشکن کردنش بلند و بود شده دوبرابر
 از سريع و کردم فوت رو نفسم! برنداشتم رو قالبي مدارک افتاد يادم و فشردم رو گاوصندوق روي رنگ زرد دکمه
 .برگشتم و برداشتم رو کيفم و شدم خارج اتاق



 

 

177 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 .شد روشن و خاموش نگاريانگشت قسمت و دراومد صدابه کوتاه بوق يه که فشردم دوباره رو دکمه
 با گاوصندوق که گذاشتمش قسمت همون روي و گرفتم انگشتش و زدم ديوار به رو شتکيه و کردم بلند رو دانيار

 اتاق فضاي تو هاشنفس صداي که کردم هوشبي دانيار به نگاهي پيروزي، اين از خوشحال! شد باز تيکي صداي
 :کردم زمزمه و زدم چشمکي صورتش به لبخند با بود، پيچيده

 !عشقم کمکت از ممنون -
 اتاق به و انداختمش مبل رو و بردمش سالن توي و کشيدمش زمين روي و گرفتم رو هاشدست دوباره خنده با

 توي رو قالبي مدارک و برداشتم رو شهمه مدارک، کردن چک با و کردم باز رو گاوصندوق در. برگشتم
 جااين پيش سال هشت به مربوط مدارک! بود وسط اين مشکلي يه اما بستم؛ رو دربش و گذاشتم گاوصندوق

 !نبودن
 توي نبود، هاعکس قاب پشت نبود، و گشتم رو کمد کل زدم، اتاق توي چرخي و گذاشتم کيفم توي رو مدارک
 !باشه گذاشته ديگه جاييه کهاين مگر باشم، نگشته که نبود جايي نبود، پاتختي

 !ترکيدمي داشت لعنتيا اين سانتي ده يپاشنه با پاهام وردم،?درا رو کفشم شدم خم
 تلف وقت اين وقتِ االن کردم، فوت حرصي رو نفسم رفت، تخت زير و افتاد زمين روي مـينه*سـ گل شدنم خم با

 !باريدمي برام داشت زمان و زمين از آخه؟ بود هاکردن
 .شدم تخت زير ايدريچه متوجه که بردارم رو ـينه*سـ گل کردم دراز دست و نشستم زمين روي
 کردممي فکر که چيزي اون از کشيدمش، کنار و گذاشتم تخت هايلبه روي رو، دستم و شدم بلند جام از سريع
 !بود ترسبک

 دست قفلش به و نشستم دريچه کنار! کرد پيدا دسترسي دريچه اون به بشه ترراحت تا باشه سبک بايد باالخره
 .کنم بازش تونستممي کردم، بهش نگاهي و کشيدم

 چند بعد و کردم فرو قفل توي رو گيره. ريخت مشونه رو موهام از رشته يه که کردم باز رو سرم هايگيره از يکي
 دقيقاً نردبون و بود زيرزمين يه بردم، داخلش رو سرم و کردم باز رو دريچه در! کردم بازش باهاش رفتن ور دقيقه

 .داشت قرار دريچه زير
 چرخيدم، و رفتم پايين نردبون از و گرفتمش دستم توي و درآوردم کمربندم زير از رو چاقوم و پوشيدم رو هامکفش

 !بود عکس گالري نبود، زيرزمين! همانا شدن خشک و همانا چرخيدن که
 !سالگيم شونزده هايعکس...من هايعکس

 !باريدمي حرکاتم تکتک از تعجب رفتم، هاعکس سمت به و دادم حرکت رو پاهام روم?ا
 !بي?ا لباس اون و من و نحس مهموني اون...اون مون،خونه تو خيابون، تو بود، عکس يه ازم حالتي هر تو
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 :کردمي ناليز?ا رو پايينم تا باال کهدرحالي پيچيد، گوشم تو دانيار صداي
 «کردي؟ ست هاتچشم رنگ با رو لباست! اَرشين»

 کنج که کوچيکي کمد سمت رفت نگاهم بود؟ زده ديوار به رو من هايعکس چرا دانيار بود، شده سنگين نفسم
 .بود اتاق

 .گاوصندوق هم باز! بفرما کردم، بازش و رفتم سمتش به روم?ا
 !کنه قايمش چيزي کمدي، يه تو بايد شهمه باشن، چشم جلو هاشگاوصندوق نداره دوست کالً بشر اين

 بود معلوم و بود نشسته زيادي خاک بود، پوشيده چوب طرح پارکت با که زمين کف و گاوصندوق حتي و کمد روي
 !نيومده جااين سراغ کسي وقته خيلي
 من حاال. بود عددي رمزش که گاوصندوقش و کمد اين و بود من بزرگ و کوچيک هايعکس اتاق، وسايل تنها

 ذهنم توي ايجرقه ،باشه بايد جاهمين هم من مدارک مسلماً اتاق، جزئيات به توجه با کنم؟ پيدا کجا از رو رمزش
 !شد زده
 .باشه داشته ربط من به تونهمي هم گاوصندوق اين رمز پس منه، به مربوط کالً که اتاق

 شناختي با! داد ارور هم باز زدم، و کردم قاطي اکراه با رو دانيار و خودم تولد تاريخ ،داد ارور که زدم رو تولدم تاريخ
 هم من ديگه، دوساعت يکي تا کردمي قفل کالً زدممي اشتباه ديگه باريه اگر داشتم، هاگاوصندوق نوع اين از که
 !نداشتم وقت که

 !بود شانسم آخرين اين کردم، تمرکز و بستم رو هامچشم
 !خودشه. افتاد برام اتفاق اون که سالي اون کردم، باز رو هامچشم سريع رسيد ذهنم به که فکري با

 .ساله همون واسه هم رمز پس پيشه، سال هشت مال هامعکس
! دريا به زدم رو دلم و کشيدم عميقي نفس! برسم مدارک اون به شده که هرجور بايد من چي؟ نباشه اگر گزيدم، لب

 !شد باز دربش که شدم خيره گاوصندوق به چهارچشمي اضطراب، و استرس با و کردم وارد رو سال اون تاريخ
 بود چرمي دفتر يه. کشيدم بيرون رو کاغذهاش و کردم باز رو دربش سريع بکشم، جيغ خوشي از خواستمي دلم
 تکون سري پوزخند با بود، آورده رو من اسم باربيست خط هر تو! دانياره خاطرات دفتر فهميدم کردم بازش وقتي که

 !خيلي بود، عاشق خيلي ظاهر به قا?ا دادم،
 حس هاعکس ديدن با و کردم باز رو پاکت در. رسيدم پاکت يه به و کردم چک رو مدارک بقيه و شدم بيخيالش

 !زنهنمي قلبم کردم
 صورت مهديس صورت جايبه فقط بود، هم هاعکس همون عين دقيقاً دانيار، ـل*بغـ توي مهديس بود، مهديس

 اين باعث و دادن مخانواده دست به رو بدبختيم سند و فرستادن مونخونه دم که هاييهمون! بودن گذاشته رو من
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 چشمم جلوي لعنتي روز اون خاطرات تمام! شدممي خفه داشتم کشيدم، عميق نفس چندتا! شدن ساله چند جدايي
 پدرش و دانيار واسه کشيدن نقشه قرباني و نکردم که هاييخوشي تمام م،ساله چند هايحسرت تمام! رفتمي رژه

 .شدم مهديس و
 واسه که شومي نقشه اين به شدمي مربوط مدارک تمام کردم، نگاه رو مدارک بقيه و زدم پس زور به رو بغضم

 .بودن کشيده کردنم بدبخت
 .بره ايران از و بگيره پول ميليون چند کار اين انجام ازاي به بود قرار و بود بسته مهديس با که قراردادي حتي
 !کشيدم آهي

 جايگزين رو ديگه نفر يه کرد،نمي قبول هم اون اگر هرچند بود؟ داده کار اين به تن پول ميليون چند خاطر به
 .کردنمي

 !رفتمي سياهي هامچشم شدم، بلند جام از بستم، رو گاوصندوق در و برداشتم رو مدارک همه
 ...خاطر به فقط عذاب، همه اين دوري، همه اين بدبختي، همه اين

 !رفتممي بايد نداشتم، وقتي شدم، خارج فکر از و دادم تکون رو سرم
 .کشيدم سرجاش رو تخت و کردم قفل رو دريچه درب و رفتم باال نردبون از سريع
 همبه هم لباسم کردم، پريشون رو موهام. گرفتم قرار ينه?ا جلوي و گذاشتم داخلش رو مدارک و برداشتم رو کيفم

 !چروک و ريخته
 رو دربش و شدم خارج اتاق از و کنممي گريه دارم مثالً که ريختم صورتم رو آب قطره چند و رفتم دستشويي به

 .بستم
 !بود بيهوش هنوز عذابم عامل رسيدم، سالن به و رفتم پايين هاپله از

 !شکستمش کفشم پاشنه با و گذاشتم زيرپام رو بخوره ازش شد مجبور دانيار خر?ا لحظه که خودم گيالس
 زمزمه نفرت با لب، زير و ايستادم دانيار سر باالي و برداشتم رو شالم و مانتو کردم، پال و پخش رو مبل هايکوسن
 :کردم

 !شده تموم بازي ديگه -
 چون و پيچيد پام مچ دور دستش که بودم نشده دور دوقدم هنوز و کردم جدا ازش رو نگاهم و کشيدم عميقي نفس

 .افتادم زمين روي کله با نداشتم رو انتظارش
 خون کمي زمين روي کردم، بلند رو سرم و کردم باز رو هامچشم بدبختي با بود، پيچيده پيشونيم توي بدي درد

 .چرخوندم سمتش به رو سرم دانيار خمـار صداي با بود، پيشونيم منشأش که بود ريخته
 .عزيزم نشده تموم باهات کارم هنوز ميري؟ داري کجا -
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 سمتم به رو خودش بود؟ پريده اثرش زودي اين به بيهوشي داروي! لعنتي شد، بد حالم که کشيد چنان رو آخر کلمه
 ـت*مـسـ انگارانگارنه گرفتش، ترمحکم که کنم آزاد دستش حصار از رو پام کردم سعي و شد فعال مغزم که کشيد

 بود، تموم کارم رسيدمي بهم اگه ميزد، تندتند قلبم شدنش نزديک با. بود شده هم بيشتر زورش بود، جونبي و
 پيدا چيزي شايد تا چرخوندم اطراف به رو نگاهم کردممي تقال که طورهمون. بگيرم رو جلوش تونستمنمي ديگه
 .بشم خالص که کنم

 .ايستاد حرکت از لحظه چند و کردمي نگاه تقالهام به خنده با دانيار
 کنم؟مي ولت کنيمي فکر مني، اسارت در تو کني؟مي بيخود تالش انقدر چرا -
 يه با و کردم خم رو خودم نزديکيش، و حرفش به توجهبي و زد برق هامچشم عسلي ميز روي گلدون ديدن با

 توي فريادش صداي که کوبيدم سرش به توانم تمام با و بستم رو هامچشم بهم، رسيدنش با و برداشتم حرکت
 !سکوت اون از بعد و پيچيد سالن

 ،اومدمي خون سرش از و بود افتاده زمين روي بيهوش کردم، باز رو هامچشم و دادم قورت ترس با رو دهنم آب
 وقت تونستمنمي اما اومد؛مي خون پيشونيم از هنوز رفت،مي گيج سرم شدم، بلند جام از بکنم توجهي کهاين بدون

 .کنم تلف رو
 با و گرفت رو جلوم هانگهبان از يکي که حياط وسط دويدم. زدم بيرون خونه از وحشت با و رفتم در سمت سريع

 :کردمي بررسيم داشت تيزش نگاه با داد، قرارم مخاطب خشنش و کلفت صداي
 خانوم؟ شده چي -
 :زدم جيغ تقريباً و کردم نگاهش وحشت و ترس با
 .مونمنمي جااين هم لحظه يه ديگه من! کنار برو -
 رو کارم و بود شده دستگيرش چيزايي يه وضعم و سر ديدن با خودش البته کردم، فرار نگهبانه دست از بدبختي با

 .کرد راحت
 صداي که بود نخورده اول بوق. شدم خارج خونه از و مهرداد به زدم زنگ و پوشيدم در دم رو شالم و مانتو

 :پيچيد گوشم توي مضطربش
 خوبه؟ اَرشين؟حالت شد چي -
 !شدمي منفجر داشت سرم کشيدم، راحتي نفس و وردم?ا دستبه رو رامشم?ا

 .کن پاک رو اتاق اون دوربين حافظه سريع فقط! خوبم من -
 !بود شده روم?ا لحنش کرد، فوت رو عميقش نفس

 بودي؟ جااون چقدر دقيقاً -
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 .نبود که خيلي کردم، فکري
 .ساعت نيم -

 .شد بلند متفکرش صداي ثانيه چند از بعد
 اومدي؟ بيرون کجايي؟ االن تو کرد، پاکش ميشه! اوکي -

 آشناي شخص و اومد پايين راننده شيشه که برم عقب خواستم کرد، ترمز پام جلو ماشين يه که رسيدم کوچه سر
 :شد بلند صداش کنه، نگاهم کهاين بدون فرمون پشت

 .باال بيا -
 :دادم قرار مخاطب رو مهرداد و شدم ماشينش سوار سريع

 .جااون رممي دارم من باباجون، خونه بيا حله، چيهمه! ره?ا -
 گرفت،مي نشأت درونم حال از که نگرانم لحن با و چرخيدم مهام سمت به و کردم قطع بگيرم جوابي کهاين از قبل

 :رسوندم گوشش به رو صدام
 کجاست؟ آيدن...آيدن -
 .بود رفته توهم شقيافه انداخت، پيشونيم باز زخم به نگاهي اخم با
 !کنيم شکر رو خدا بايد باشه، نکرده سکته االن تا -

 !بود شده کشيده ته به ثانيه صدم يه تو رمقم زدم، چنگ بازوش به و افتاد تنم به رعشه
 اومده؟ سرش باليي نکنه اومد،نمي باال نفسم

 :زدم جيغ توانم مونده ته با
 چيه؟ منظورت...منـ -

 !بود ترسيده داد، تکونم و گرفت رو بازوهام و کشيد خيابون گوشه رو ماشين وحشت با و کرد مچهره به نگاهي
 !کني رومش?ا تا باشي روم?ا بايد تو آيدن، پيش ميريم داريم! شانلي باش روم?ا -
 کردن فکر بدون ببينم، رو آيدن خواستممي فقط! بود خراب حالم دادم، تکون رو سرم و دادم قورت رو دهنم ب?ا

 .العملشعکس به
 .روند باباجون خونه سمت سرعت با و کرد روشن رو ماشين مهام
*** 
 صداي سمت دويدم مسرگيجه به توجهبي و شدم پياده ازش سريع که کرد پارک رو ماشين حياط وسط
 !بود سخت بلندپاشنه کفش با هاسنگ اين روي دويدن! لعنتي. پيچيدمي باغ کل تو فريادش...آيدن
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 و کردم عبور هاسنگ روي از پابرهنه و انداختم گوشه يه و وردم?درا پام از رو مزاحم هايکفش شدم، خم سريع
 !شد شل پاهام ديدم که چيزي از. دويدم باغ ته سمت و رفتم ساختمون پشت
 صورت هم فاصله اين از بودند، ايستاده جلوش دفاعي ديوار مثل که بود ايستاده پوشسياه محافظ چندتا وسط آيدن
 هايدکمه ديدم،مي رو بود زده بيرون صورتش و دست از که هاييرگ و شدهمشت هايدست و عصبانيت از کبود

 .شده درگير کسايي يا کسي با بود معلوم خاکي، هاشلباس و بود باز آخر تا پيرهنش
 !بود شده تار هامچشم رفت، بين از بدنم کل حس ديدنش با

 .رفتن کنار دورش از و کرد اشاره هانگهبان به ديدنم با دانين
 !نشنيدم چيزي و بود آيدن ميخ نگاهم فقط من اما گفت؛ چيزهايي يه و اومد سمتم به

 بيرون و شکافتمي ذرهذره رو گلوم داشت بغض رفتم، سمتش به و کشيدم زمين روي رو مشده خشک پاهاي
 !هامچشم توي اشک شد خر?ا در و اومدمي

 تازه بود، خيره هنوز نگاهش ايستادم، روشروبه بخونم، تونستمنمي رو هيچي هاشچشم توي کرد،مي نگاهم مات
 !ديدممي رو دريدن فقط هاشچشم تو کرد،مي نگاه بهم طعمه يه مثل. شدم لبش گوشه زخم متوجه

 !لرزيدمي حرص از لرزيد،مي گذروند، نظر از رو پام سرتا
 !رفتم عقب ناخودآگاه که اومد سمتم به قدم يه که بزنم صداش تا کردم باز رو دهنم
 کهاين از قبل و اومد جلو رو دوم قدم! نداشت قبلي آيدن به شباهتي هيچ ،نبود هميشگي آيدن...ترسيدممي ازش
 دهنم و دماغ از صورتم، به کشيدم دست ،کردم حس دهنم تو رو خون تلخ طعم! سوخت صورتم طرف يه برم عقب
 !اومدمي خون
 !کرد بغلم وجودش تمام با و حرکت يه با باالخره و بود بسته حلقه هاشچشم تو اشک
 بخاطر باشم عصبي ازش بايد رفت يادم که بودم شده شوکه انقدر نزدم، حرفي اما بود؛ شده بلند استخونام جيغ
 رو وجودم کل کشمکش همه اين از بعد عجيبي آرامش ناخودآگاه بزنم، پسش تونستمنمي زده، صورتم تو کهاين

 به رو خودش ترتمام هرچه سرعت با قلبم. کردم حلقه دورش رو هامدست و بستم آروم رو هامچشم. بود دربرگرفته
 .بود کرده يخ هامانگشت نوک و کوبيدمي ديوار و در

 نداشت اهميت کردن،مي نگاهمون داشتن خونه، اين هايپنجره پشت دم?ا تا چند و نگهبان تا چند نداشت اهميت
 رو رامشم?ا من کهاين...جااين لحظه، اين بود، االن مهم فقط! گذروندم عذابي و فشار چه با رو گذشته ساعت چند
 من که همين اما داشت؛ مراحل کردنش روم?ا و فعاله آتشفشان آيدن االن، دونستممي کهاين با بودم، کرده پيدا

 !کنم رومش?ا شده که ايسختي هر به که دارم انگيزه انقدر يعني رومم،?ا
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 دست کردنم ـل*بغـ از بازهم بود، اومده جوش به که غيرتي و حرصش و عصبانيت تمام با که بود االن همين مهم
 .نداشتم کسهيچ به االن تا که حسي بود، ناب بهش حسم که بود کسي هايشونه رو سرم که بود اين مهم نکشيد،

 جهان، امن ي نقطه»
 «!توست ي شانه شيبِ

 خون بود، کرده رنگيش صورتم خون از قطره سه دو کردم، سفيدش پيرهن به نگاهي شد، جدا ازم دقيقه چند از بعد
 !قطره چند حد در فقط بودم، نداده دست از زيادي

 !نگاهش تو غم واسه رفت دلم شد، جدا ازم و گرفت ازم رو نگاهش ناراحتي با و کشيد دست لبم گوشه به
 سرم پشت درخت به. کرد فرو موهاش توي رو هاشدست عادتش، طبق و ايستاد من به پشت ورتراون قدم چند
 لحاظ از نبود، خوب جسميم حال! رفتمي سياهي هامچشم و بود شده جمع وقته چند اين فشار و ضعف دادم، تکيه

 .برگشت سمتم به برافروخته صورت با آيدن. بودم شده شارژ روحي
 رو؟ من يا رفت يادت قرارمون رفت؟ يادت شانلي، بري جااون نبود قرار -

 !لرزيد مي صدام دادم، قورت رو دهنم آب
 .برم شدم مجبور من...آيدن -

 صداي زمين، به خيره و نشست رومروبه درخت کنار و زد پوزخند. بايستم سرپا تونستمنمي بود، شده شل زانوهام
 :شد بلند رومش?ا

 .نشد اما بري؛ نذارم کشتم رو خودم فهميدم، وقتي از -
 :داد ادامه و زد رو دوم پوزخند

 !چربيد بهم زورش هميشگيم، استاد اميرخان، -
 !نداد بهم رو خوبي حس هم هاشچمن و سرد خورده بارون زمين نشستم، درخت پاي و سرخوردم

 .کشيدم عميقي نفس
 .بکنه غلطي هيچ نتونست دانيار! سالمم آيدن، ببين رو من -
 :زد داد سرم باال و رسوند بهم رو خودش و شد بلند جاش از و کرد مشت رو هاشدست عصبانيت با
 بکنه؟ خواست دلش هرکاري اون بايستم بيخيالم انقدر من چي؟ کردي فکر -

 گفت؟ مي داشت چي! کردم اخم
 چيه؟ منظورت -

 !بکشه سيگار بودم نديده حاال تا گذاشت، لبش گوشه و ورد?درا جيبش از رو سيگارش و زد موهاش توي چنگي
 :کرد زمزمه روم?ا
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 حرکت يه منتظر بود؛ کنترل تحت هم مهرداد و تو گوشي بودن، کرده محاصره رو خونه دور تا دور من هايآدم -
 .کنن سالخي رو دانيار و خونه تو بريزن بودن

 توجهش و محافظت تحت بازم دونستم؟نمي من و بود مواظبم جوري اين مدت اين تمام آيدن! بود زده خشکم
 بودم؟
 بود، گرفته رو دورم که آرامشي همه اين از ترسيدممي کرد؟مي چيکار قلبم با داشت مرد اين شد، رو و زير قلبم
 !باشه کم بودنم خوش عمر پيش سال هشت مثل ترسيدممي

 .داشت نيش لحنش! زد متعجبم چهره به پوزخندي
 آره؟ برفه، تو مکله و کبک منم مرتيکه؟ اون پيش رفتي و پيچوندي رو من راحت کرديمي فکر چيه؟ -
 شور از پر قلبم من و انداختمي تيکه اون آروم، من و بود عصبي اون بود، شده بهتر مسرگيجه شدم، بلند جام از

 بود؟ شده چم شد،مي
 .بدم انتقال بهش و بريزم لحنم يتو رو صداقتم همه کردم سعي و شدم خيره هاشچشم تو و ايستادم روشروبه

 اين بعد بتونيم و بشه تموم زودتر بازي اين کهاين خاطربه فقط رفتم، جااون موننقشه خاطربه فقط من! آيدن -
 !باشيم داشته روم?ا زندگي يه مونهمه سال همه

 !تحمل قابل غير و بود سرد نگاهش کرد، نگاهم مستقيم و کرد خاموش پاش زير رو سيگار
 .کردي انتخاب رو راهي بد -

 .کشيدم صورتم به دستي
 !نداشتيم ايديگه راه -

 .گذاشتم لبش گوشه زخم روي رو، دستم. نزد حرفي و کشيد گردنش به رو دستش
 چيه؟ واسه زخم اين -

 !لج دنده رو بود افتاده زد، پس رو دستم
 .نيست چيزي -

 کيفم شدم خم و کشيدم آهي کردم، نگاه رفتنش مسير به که ثانيه چند از بعد. شد دور ازم و چرخيد حرف اين از بعد
 .افتادم راه خونه سمت و برداشتم زمين روي از رو
 سرويس سمت به راستيه بشه حضورم متوجه کسي کهاين از قبل شدم، وارد و شد باز خدمتکار توسط سالن در

 يگوشه و دماغ و پيشونيم زخم رو ترسيدم، لحظه يه. کردم صورتم به نگاهي و بستم رو در. رفتم ورودي در کنار
 فوت رو نفسم. داشتم هازامبي به عجيبي شباهت قيافه اين با. بشه کبود که رفتمي و بود شده خشک خون لبم

 .رفتم سالن به و شدم خارج دستشويي از کردم، تميز رو صورتم کهاين از بعد و کردم
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 !دانين و باباجون راوين، مهام، سينا، مهرداد، روشا، الين،. بودند جااون همه
 .رسوند بهم رو خودش بقيه از زودتر الين وضعم، ديدن با
 :دادم جواب روم?ا مضطربش يچهره به رو که شده چي پرسيد نگراني با
 .نيست چيزي -

 .اضطراب و تعجب و ناراحتي با هم بقيه کرد،مي نگاهم نگراني با و بود ايستاده سرپا هم روشا
 .رفتم سمتشون به و کردم پام رو بود جاکفشي کنار که ايروفرشي دمپايي

 خيلي! بود شده روم?ا مغزم کرد،مي تعقيبم هانگاه هنوز نشستم، روشا کنار و مبل روي و گذاشتم ميز روي رو کيفم
 .آروم
 .سوزهمي داره کجا از بود معلوم البته شد، بلند تمسخرش پر صداي! زد پوزخند وضعم، ديدن با سينا

 شکليه؟ اين چاکت ـينه*سـ عاشق عالقه ابراز -
 !بود شده سوزنده سينا واسه لحنم ناخودآگاه. نداشتم رو يکي اين هايپرونيتيکه اعصاب کردم، نگاهش تفاوتبي
 .مهمه مواسه هرکسي از بيشتر که کسيه حرف از سرپيچي نتيجه -
 :شد بلند صداش حرص با و شد مشت هاشدست خرم?ا کلمه شنيدن با
 !شه بلند روت دستش شوخي به حتي نفر يه باشي داده اجازه نمياد يادم -

 داشت، هم حق! کردمي نگاهم زخمي مار يه مثل سينا اما زد؛ صدا هشدارگونه رو اسمش رومي?ا صداي با مهرداد
 .نکردم توجهي اما سوخت؛ لبم گوشه! زدم پوزخند! شماه چند اين عذاب دليل بود شده آيدن

 .نيست هرکسي آيدن -
 که هم بشر اين روي کردن کم واسه اما بود؛ حياييبي عين باباجون جلوي گفتنش کهاين با و شدم خم ميز روي
 !زدم رو خالص تير شده

 !زندگيمه آرامش -
 صداي که کنه ترک رو سالن خواست و شد بلند جاش از! شدمي منفجر داشت کرد، باز و بست رو هاشچشم

 :شد بلند باباجون محکم
 !بشين -

 زيپ! نداشتم باهاش کاري که من وگرنه بشنوه رو چيزها اين خواست خودش ميز، به شد خيره و نشست ناچار سينا
 اشبقيه و گذاشتم کيفم توي و کردم جدا ازش رو خودم مدارک گذاشتم، ميز روي رو، مدارک و کردم باز رو کيفم

 .دادم هل مهرداد سمت رو
 .نداشتم بهشون توجهي اما بودم؛ مهام و راوين زيرزيرکي هايصحبت متوجه
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 :کرد نگاهم مهر با و کشيد سرم به دستي باباجون
 دخترکم؟ خوبي -

 !خوبخوبِ بودم، خوب ديگه االن دادم، تکون رو سرم! زدم لبخندي
 :شد بلند گوشم کنار رومش?ا صداي. کرد صورتم زخم به نگاهي و نشست کنارم دانين

 !بود شده محو صورتت نصف االن وگرنه نکرده، خالي سرت رو حرصش همه معلومه -
 !شدم روحيه تضعيف قشنگ بود، ايشون دادن دلداري هم اين

 کرده زوم روم رو سرگردونشون نگاه هنوزم روشا و الين. بود کبود فکش و چشمش گوشه کردم، راوين به نگاهي
 .بود مدارک بررسي مشغول هم مهرداد بودن، دانين با من مکالمه شاهد و بودن
 :پرسيدم آرومي صداي تن با و آوردم پايين رو سرم

 شده؟ شکلي اين چرا راوين -
 .کرد فوت رو نفسش و کرد بهش نگاهي

 ! شد درگير باهاش آيدن، کردن روم?ا دار و گير تو-
 .کردم نگاهش اخم با
 نگرفتين؟ رو جلوش چرا -

 :کرد نگاهم طلبکارانه و شد ترغليظ من اخم صدبرابر اخمش
 نتونستن نگهبان تابيست! لرزيدمي خونه کل ميزد فرياد کنيم؟ روم?ا تونستيممي مگه رو، باروت بشکه اين -

 .کنن کنترلش
 .کرد پر رو هاشچشم نگراني و کرد سرتاپام به نگاهي

 نيفتاد؟ برات که اتفاقي -
 .دادم تکون رو سرم

 .رفت پيش برنامه طبق چيهمه! نه -
 !بگيريم فاکتور رو شدم متحمل که ايروحي فشار اگر البته

 :کرد نگاهم کنجکاو و آورد گوشم نزديک رو سرش
 کردي؟ پيدا رو اصلي مدارک -
 :چرخيدم سمتش به هيجان با و دادم تکون سريع رو سرم عکس، پر اتاق اون يادآوري با
 !ديدم چي جااون نميشه باورت -

 .کرد ريز رو هاشچشم
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 چي؟ -
 .بود شده بدجنس لحنم کشيدم، شالم به دستي

 .کنممي تعريف برات بعداً -
 .شد بلند جاش از سريع بود، شده کنجکاو بدجوري که دانين

 اتاقم؟ تو مياي شانلي -
 !گرفت مخنده
 !داشت آرامش صداش دانين، سمت کرد رو باباجون. بگيره رو خودش جلوي تونستنمي

 دانين؟ افتاده اتفاقي -
 .داد رو باباجون جواب و انداخت بهم نگاهي نيم دانين

 .نيست مهمي موضوع! اميرخان نه -
 و باز رو هامپلک و زدم روشون به لبخندي دخترها شدن آروم واسه و شدم بلند ازجام و شدم کردنش اذيت بيخيال

 .شدم اتاقش وارد و رفتم باال هاپله از دانين همراه و کردم بسته
 ورودي کنار. انداختم بود، پوشونده رو روش رنگ نباتي روتختي که دانين تخت روي و وردم?درا رو شالم و مانتو
 پنجره کنارش و رنگ سفيد توالت ميز در رويروبه. بهداشتي سرويس در بغلش و داشت قرار رنگ سفيد کمد

 رنگ نباتي و سفيد قاليچه هم اتاق وسط. بزرگش تخت پنجره کنار و بود شده پوشيده نباتي پرده با که بزرگي
 .بود شده انداخته

 :دادن گزارش به کردم شروع جدي لحن با و ايستادم دانين کنار و بالکن تو رفتم و زدم روکنار پرده
 يه متوجه اتفاقي! نبود خودم مدارک گشتم هرچي کشيدم، بيرون گاوصندوقش تو از که رو محموله مدارک -

 .کنم بازش تونستم فنگ و دنگ کلي با و شدم تختش زير دريچه
 :دادم ادامه بهش خيره کرد،مي گوش هامحرف به دقت با که کردم دانين به نگاهي

 !عکس از بود پر که ديوارايي با انبار يه بود، انباري يه شبيه-
 .انداخت باال تعجب با رو ابروش

 کي؟ عکسِ عکس؟ -
 .ديدم جااون رو خودم هايعکس که بود سخت باورش هنوز کردم، فوت رو نفسم و کشيدم موهام به دستي

 !من -
 !بود کرده پر رو صورتش کل تعجب شد، نزديکم قدم يه
 !تو؟ -
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 .دادم تکون رو سرم
 .پيشم سال هشت هايعکس! ره?ا -

 !کشيد گردنش به دستي متفکر
 شکل؟ اين به هم اون باشه؟ داشته رو هاتعکس هنوزم بايد دانيار چرا -

 .کرد نگاهم
 بود؟ جااون مدارکت -

 .دادم تکون سر و کردم ـل*بغـ رو هامدست
 .اتاق گوشه گاوصندوق يه تو! ره?ا -

 :دادم ادامه و زدم پوزخند
 .بودم ايران که بود سالي آخرين تاريخ هم رمزش -

 !کرد نگاهم حيرت با و داد تکيه هانرده به بود، کرده هنگ دانين
 !کنهمي فکر تو به هنوز دانيار بگيم بخوايم که سخته باورش -

 .انداختم باال شونه
 .کنم فکر چيزي همچين به خواستمنمي

 سرش به گلدون با شدن، خالص واسه و شدم درگير باهاش و اومد هوشبه شدممي خارج خونه از داشتم وقتي -
 کل دانيار خود و ديدن رو من فرار موقع هانگهبان خوشبختانه کردم، خاموش رو گوشيم هم االن از زدم، ضربه
 .تمومه چيهمه قالبيه مدارکش بفهمه بخواد تا! فهمهمي رو ماجرا
 زمزمه و بود شده خيره باغ تو جايي به حاال اما بود؛ شده متعجب شد، دانيار با درگيريم از حرف وقتي دانين نگاه

 .رسيد گوشم به رومش?ا
 !کفتار اون دادن جولون دوران ميشه تموم داره باالخره -

 راوين استخر، لب ورتراون يکم! ميزد قدم و بود جيبش تو هاشدست. رسيدم سينا به و کردم دنبال رو نگاهش
 .بود نشسته

 :کرد نگاهم جدي قيافه با و چرخيد سمتم به دانين که بود دوتا اون به خيره نگاهم هنوز
 کني؟ قبول رو سينا نخواستي وقت هيچ چرا -

 !زدم زل داد، تشخيصش دارلبه کاله زير از شدمي زور به که نگاهش جديت تو و گرفتم راوين از و نگاهم
 .کنه جلب رو نظرم نتونسته مردي هيچ حاال تا! باشه داشته رو همسر نقش من واسه تونهنمي سينا -

 .انداخت باال رو ابروش
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 مردي؟ هيچ -
 .کردم عوض رو بحث يزر خيلي! شکل اين به و االن هم اون بود سخت اعتراف شدم،مي ذوب داشتم نگاهش زير
 نزدي؟ حرف اِلين با -

 !بود گرفته رو مچم خنديد،
 چي؟ بهراجع پيچوندي، که تو! باشه -

 !زدم کمرنگي لبخند
 .مهرداد و راوين -

 .کشيد صورتش به دستي
 !روشا هم اون، هم کرده، رو خودش انتخاب الين -

 :بود دستوري لحنش کنم، دفاع جوري چه خودم از دادمي تعليم بهم که هاييوقت مثل و شد خيره بهم
 باهات و گذشتن شونآزادانه زندگي از تو خاطربه اونا نرفته که يادت! هميشه مثل باشي، پشتشون بايد هم تو -

 .شدن همراه
 .بايدها اين از اومدمي بدم! کردم اخم

 درست الين واسه معمولي زندگي يه تونهنمي نداره، معمولي زندگي يه اون نيست، معمولي دم?ا يه مهرداد! دانين -
 هستن؟ موضوع اين متوجه روشا و الين. بيشتر شدت با مهرداد حاال. مهام هم اون، هم! کنه

 .اومدممي بر پسش از عمراً! کرد اخم متقابالً
 بزرگيم، انتقام يه درگير مونهمه ساله چند نيستيم، عادي مردم مثل مونهمه! نيست معمولي ما همه زندگي -

 .کنيم رفتار عادي مردم مثل تونيمنمي ناخواهخواه ديگه
 !بود آيدن. گرفت سمتم رو گوشي و کرد ش صفحه به نگاهي! خورد زنگ گوشيش که بدم رو جوابش خواستم

 !بود نشده روم?ا هنوز پيچيد، گوشي توي عصبيش صداي که دادم جواب
 .شانلي به بده رو گوشي! دانين -

 .کشيدم عميقي نفس
 .خودمم -

 !زد تشر
 خاموشه؟ چرا گوشيت -

 !بود تحمل غيرقابل آيدن رفتار اين طاقت وگرنه کردم،مي زياد رو صبرم بايد کشيدم، پيشونيم به دستي
 .باشه خاموش دانيار خاطربه بايد فعالً -
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 .شنيدم رو پوزخندش صداي
 .دنبالت ميام دارم! شوماده?ا -

 !کردم تعجب
 چرا؟ -

 :زد داد عصبي
 من؟ خونه بياي خوايمي دليل -

 .کردم زمزمه و بستم رو هامچشم
 .منتظرم -

 بهونه کلي بگي هم چيزي اومد، راه باهاش جورههمه بايد. آيدنه آقا دور دور، فعالً! ديگه بله! کرد قطع حرف بدون
 !کنه خالي رو خودش داره

 .کردم نگاهش چپ چپ و کردم باز رو هامچشم دانين، خنده صداي با
 خندي؟مي چي به -

 .گرفت بر در رو صورتش کل لبخند و جاجابه سرش روي رو کالهش
 !بريمي حساب ازش تو شده پيدا نفر يه بخشهـذت*لـ برام -

 .کنم تموم رو بحث اين زودتر کردم سعي و بود شده بپرسم خواستممي که سوالي پرت حواسم
 چرا؟ -

 .انداخت باال ابرو
 .نکردي گوش رو مونيکي حرف باريه! دادي دق رو مونهمه ساله هشت چون -

 .شدم بحث ادامه بيخيال
 کني؟مي عمل کي دانين -

 .شد بلند شگرفته صداي و ايستاد من به پشت و چرخيد و شد جمع شخنده
 .دنبالت مياد االن! برو -

 :کردم زمزمه و گذاشتم بازوش روي رو دستم
 .دادي قول من به تو! دانين -
 .انداخت نگاهي سرمون باال پرستاره آسمون به و کشيد آه
 داره؟ ايفايده چه صورت اين شدن درست نيستن، کنارم مخانواده! اَرشين تونمنمي -
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 دادن سامون و سر واسه نداشت ايانگيزه! داشت حق. شدم خارح بالکن از حرف بدون و کشيدم موهام به رو دستم
 !بسوزه؟ شگذشته پاي به خواستمي کي تا اما زندگيش؛

 بعد دانين که کردم تنظيم سرم روي رو شالم و رفتم توالت ميز جلوي و برداشتم رو کيفم و پوشيدم رو شالم و مانتو
 .اومد اتاق به ثانيه چند از
 شمال؟ ميري فردا -

 .دادم رو دانين جواب و چرخيدم. بود مرتب چيهمه صورتم کبودي جزبه انداختم، خودم به آينه تو رو خر?ا نگاه
 !امشب هم شايد داره، آيدن به بستگي -

 .کرد نگاهم مطمئن و داد تکون رو سرش
 .باشيد خودتون مواظب -

 نهايت با و مهام و مهرداد سمت کردم رو ها،بچه از خداحافظي از بعد. شدم خارج اتاق از و دادم تکون رو سرم
 .کردم شوننگاه جديت

 .کنم چيکار دونممي وگرنه بياد سرشون باليي خدانکنه باشه، الين و روشا به حواستون نيستم که مدت اين تو -
 و ورد?درا رو کارتيسيم و کرد دست جيبش توي مهرداد! برمياد ازم کاري هر دونستنمي دادن، تکون سر جفتشون

 :کرد زمزمه آروم
 !نبود خشونت به نياز هم انقدر حاال -

 از و گرفتم مهرداد از رو جديدم کارتسيم اومده، آيدن گفتمي که خدمتکار صداي با و رفتم بهش ايغره چشم
 .شدم خارج خونه
*** 

 .زد استارت و انداخت سرتاپام به نگاهي اخم با چرخوندم، سمتش به رو سرم و نشستم کنارش
 تنم چي بود نديده آيدن بدتر، همه از و ندارم آيدن خونه هم لباسي و هستم لباسي چه با که اومد يادم راه هايوسط
 !دانيار پيش رفتم کردم

 با کردم، نگاهش چشمي زير. کردمي بهمراجع فکري چه نبود معلوم نفهمه، بود نفعم به دادم، قورت رو دهنم آب
 .سپردم خودت به رو خودم! خدا خود يا. بود جاده به نگاهش اخم همون

 !بود غنيمت اوضاع اين تو هم همين خب انداخت، صورتم به نگاهي نيم که زدم صداش آروم
 ...من چيزه... من -

! نکردم حرکتي اما شد؛ جمع درد از صورتم گرفت، درد فکم استخون و سوخت لبم گوشه که بدم ادامه خواستم
 .کشيدم عميقي نفس. کردمي نگاهم منتظر آيدن. بود رفته يادم رو آيدن گل دست
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 .تو خونه ندارم لباس من -
 .بست نقش لباش رو پوزخند

 خب؟ -
 .کردم بازشون و پيچيدم همبه رو هامانگشت

 .کنم جمع سفرمون واسه رو نيازم مورد لوازم هم بردارم، مناسب لباس کهاين هم من؟ خونه بريم اول نيست بهتر -
 .انداخت باال رو ابروش پوزخند همون با
 همينه؟ دليلت مطمئني -

 زرنگي از امان دادم، تکون تندتند رو سرم. ننداختم تا و تک از رو خودم حال اين با! بود خونده رو دستم بستم، يخ
 !دم?ا اين

 .کرد جاده معطوف رو نگاهش و کشيد عميقي نفس
 :کرد درهمم صورت به نگاهي نيم. کن جمع رو لوازمت ميريم صبح فردا -
 !بپوشي رو من لباس تونيمي هم، امشب واسه -

 .شنيدم رو تمسخرش پر صداي! لعنتي. بستم حرص با رو هامچشم و چرخوندم پنجره سمت رو سرم
 اسميت؟ خانوم نيست که مشکلي -
 :دادم رو جوابش لج با و سمتش چرخيدم و کردم باز رو هامچشم حرص با
 .نخير -

 !زد پوزخند
 .نميگه رو اين صورتت -

 .روش هم اين نشده، عصبي کم االن تا باد، بادا هرچي! باشم مسلط خودم اعصاب به و ندم رو جوابش دادم ترجيح
 .گرفتم رامش?ا يکم سکوت در و نزد حرفي خونه به رسيدن تا هم خودش خوشبختانه

*** 
 .افتادم راه خوابش اتاق سمت و شدم داخل و کشيدم عميقي نفس ايستاد، کنار و کرد باز رو خونه در
 تو چي فهميده واقعاً کهاين مثل نه. شد وارد سرم پشت آيدن که ببندم رو در خواستم و رفتم داخل و کردم باز رو در

 !بوده سرم
 .کردم نگاهش اخم با و کردم جمع رو هامدست نباختم، رو خودم

 .کنم عوض رو لباسم خواممي -
 .کرد باز رو سفيدش پيرهن هايدکمه نشست، شلبه رو افتاد راه تخت سمت
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 گرفته؟ رو جلوت کي کن، عوض -
 .شد ترغليظ اخمم

 زياديه؟ وسط اين چيزي يه کنينمي فکر -
 !نياره بند رو نفسم شعضله پر بدن و باشه صورتش ميخ فقط نگاهم کردم سعي درآورد، رو پيرهنش

 چي؟ -
 .کشيدم داريکش نفس

 .جنابعالي وجود -
 .کرد نگاهم مستقيم. بودم شده قدشهم تقريباً سانتي ده پاشنه کفش با ايستاد، رومروبه و شد بلند جاش از
 !بشم خارج ازش خودم ميل بدون نداره دليلي پس منه، اتاق و من خونه جااين -

 انگشت و کرد صورتم به نگاهي. کشيد سرم از رو شالم و زد موهام به دستي چرخوندم، کاسه تو رو هامچشم
 رنگ لحظه يه فقط نگاهش.  کشيدم کنار رو خودم کردم، احساس که سوزشي با که کشيد لبم گوشه رو شصتش
 .شد جدي دوباره اما گرفت؛ پشيموني

 !زد پوزخند و شدم شينيون موهاي سمت رفت دستش
 .باشي رسيده خودت به انقدر من پيش اومدن واسه نمياد يادم -
 !بود طوفان از قبل آرامش نداشتم، حرفي دادم، قورت رو دهنم ب?ا

 .کرد هامچشم به نگاهي. شد ثابت مانتوم اول دکمه رو تر،پايين رفت دستش
 ترسيدي؟ چرا -

 !کردم اخم
 .نترسيدم -

 .بودممي ديوونگيش و عصبانيت شاهد بايد بازهم مطمئناً. بود رفته باال قلبم ضربان داد، تکون رو سرش
 هامچشم. کرد خارجش تنم از و دکمه آخرين به رسيد تا و کرد باز رو مانتوم هايدکمه دونهبهدونه هامچشم به خيره

 !بود سنگين واسش پوشيدگي، عين در لباس اين! نداشتم رو بهش کردن نگاه جرئت و طاقت بستم، رو
 ـان*عـريـ گيپور تنه باال اين بود، حلقم توي که دانيار واسه اما نبود؛ معلوم بدنم کامل که بود اين پوشيدگيش حاال

 !شدمي محسوب
 .کردم باز رو هامچشم شزمزمه با
 بودي؟ مرتيکه اون پيش لباس اين با -

 !شد مشت هاشدست رفتم، عقب قدم يک
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 من؟ دشمن پيش رفتي لباس اين با تو -
 .گذاشتم گوشم روي رو، هامدست ناخودآگاه که کشيد فرياد چنان رو خر?ا کلمه

 !لعنتي. رفتم عقب سريع قدم دو که برداشت خيز سمتم به
 .افتادم گير و کمد به خوردم
 .بود هاشچشم به نگاهم جرئت و لجاجت با اما کردم؛مي سکته داشتم چسبيد، بهم قدتمام و زد چنگ رو بازوهام

 :غريد ششده کليد هايدندون الي از هام،چشم به خيره
 من؟ به دادي ترجيح رو اون که بودم هيچ برات انقدر -

 :کشيد داد و کرد له رو بازوهام و داد تکونم! بود اومده بند زبونم
 .بده رو من جواب -
 .بود نکرده بهم راجع که فکرهايي چه نبود معلوم! شدمي قانع بايد دادم، قورت رو دهنم ب?ا

 !نيست ميگي که چيزي همچين -
 :کشيد داد بلندتر

 !رو دانيار نه ميدي، بازي رو من داري کهاين جز کنم؟ معني چي من رو، تو حرکت اين ها؟ چيه؟ پس -
 بلند جيغم تا فشردم همبه رو هامدندون! کردمي خالي بازوهام سر داشت رو زورش همه بود، شده حسبي هامدست
 .نشه

 .ميگم رفتيم، شمال به وقتي که مونده هم چيزا بقيه گفتم، بهت دانيار بهراجع رو چيز همه کهمن -
 :زد داد و کرد فرو موهاش تو رو دستش دوتا روش، کرد پرتم تقريباً و کشيدم تخت سمت و کرد ول رو چپم بازوي

 .بگي خوايمي چي ببينم بگو بگو، االن! باشه -
 تمرکز بود، عصبي انقدر وقتي بزنم، حرف تونستمنمي عمراً االن کردم، ـل*بغـ رو بازوهام و شدم جمع تخت گوشه

 .موندنمي برام
 :فريادش باز و اومد ترنزديک ديد رو سکوتم وقتي

 توضيح االن ميدم؟ توضيح برات نميگي هم تهش کني؟نمي خوادمي دلت غلطي هر مگه شدي؟ الل چرا چيه؟ -
 .بشنوم خواممي بده،

 !بود شده وحشتناک واقعاً آيدن بود، کنترل غيرقابل صدام لرزش
 .هستي عصبي تو االن...ال -

 :فرياد
 .بزن رو حرفت! نيستم عصبي من -
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 !سکوت و سکوت و سکوت
 .شکست گلوش تو صداش زد، زانو تخت کنار

 که بگو چيزي يه بشم، شرمنده دارم بهت که حسي جلوي نخوام که کنه روم?ا رو من که بگو چيزي يه! شانلي -
 !کردي بازي باهام نگه که کنم خفه رو مغزم صداي

 !ترکيدمي داشت صداش تو غصه از دلم نشستم، جلوش و اومدم پايين تخت از
 شدرمونده هايچشم تو! بود شده قرمز فشار اثر بر هاشسرانگشت کشيدم، بيرون موهاش الي از رو هاشانگشت

 .شدم خيره
 چيزي بايد کردم،مي تشويقش احساسش سرکوب به سکوتم با نبايد اما بزنم؛ مگذشته از حرفي تونستمنمي فعالً
 .کردم زمزمه و دادم قورت رو دهنم ب?ا. نره جفتمون چشم تو دودش و نشه پشيمون احساسش از تا گفتممي
 .نمياد وجود به اشتباه وقتهيچ حس اون کني، شک حست به نبايد تو -

 شـينه*سـ سمت به و گذاشت سرم روي رو دستش يهو که رفتم جلوتر روم?ا. بود هامچشم به هنوز نگاهش
 !گذاشت تپشش پر قلب روي رو، سرم و کرد هدايتم
 لبخند گرفت، قرار بازوهام رو هاشدست. بود کرده رخنه وجودم تو آرامش حس و بود گرفته اوج قلبم ضربان دوباره

 از و داد هولم که بودم نفهميده کامل رو قشنگم حس هنوز. نشد خوبم حس از مانع لبم گوشه درد حتي! زدم محوي
 .شد بلند جاش
 .شد خارج اتاق از و زد رو حرفش کنه نگاهم کهاين بدون! ماسيد لبم رو لبخند

 .کنه پيدا کش نقشه اين از بيشتر خوامنمي شمال، ميريم هم بعدش و تخونه ميريم نه ساعت فردا -
*** 
 رفتم حمام. گذرهمي بود گذاشته تنهام که وقتي از دوساعت دادم، تکيه تخت تاج به و کردم جمع شکمم تو رو پاهام

 به آيدن و من نانوشته قرار يه طبق نداشتم، لباس جااين هنوزم کردم، عوض آيدن مردونه پيرهن با رو لباسم و
 !بوديم کرده عادت شخونه تو من پوشيدن لباس جوراين

 رو من خوادنمي االن دونستممي ست،خونه دونستممي. چرخوندم اتاق تو رو نگاهم کالفه کردم، فوت رو نفسم
 خودم تقصير شايد! نبود بغلي اتاق تو ديوار وراون اون، و اتاق اين تو ديوار وراين من االن خواستمي اگر که ببينه
 براش هم من دايره ريخت رو زندگيش تمام که وقتي همون اگر بودم، گفته بهش رو چيز همه زودتر اگر بود،

 و بازي بهش معالقه کردنمي فکر بود شده زندگي اين ادامه واسه من انگيزه تنها که کسي االن بودم، کرده تعريف
 !سازيهصحنه
 زندگيم؟ اميد شد يهو و شد زندگيم وارد کي اصالً



 

 

196 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 تريننزديک به نسبت احساس هرچي سال هشت که مني. بستم رو هامچشم و دادم تکيه تخت به رو سرم
 غيرت اگر نبود، اگر که! بود مرد که داشتم مرد يه به ايتازه حس االن کشتم، خودم تو هم رو زندگيم هايدم?ا

 و پاريس تو سال هشت اين تو که مردي همه اين بين آيدن! نبود ديوار يه مونفاصله من کار خاطربه االن نداشت،
 !داشت فرق ديدم ايران
 !بلرزونه بودم، کرده جايگزين سنگ تيکه يه با رو قلبم که مني بود تونسته اون

*** 
 رعايت هم االن حداقل! بود بدتر زهرمار از صداش سردي صبح، اول. کردم باز رو هامچشم الي آيدن صداي با

 .کردنمي
 .زودباش شي، بيدار خواب از خودت ميل به تو بمونم منتظر ندارم وقت -

 کردم، نگاهش و زدم کنار صورتم رو از رو موهام پيچيدم، دورم رو مالفه و زدم غلت خورد،مي صورتم تو آفتاب نور
 :کرد نگاهم اخم با و چرخيد نشنيد، من از صدايي وقتي. گذاشتمي کوچيکش ساک تو رو هاشلباس داشت

 .نداريم وقت گفتم نشنيدي؟ -
 کمدش سمت هم تهش و چرخيد هامچشم بين سرگردون نگاهش بستم، رو پيراهن هايدکمه و نشستم تخت رو

 .برگشت
 !گرفت مخنده

 من؟ به کردي پشت چرا حاال -
 .کرد نگاهم چشمي زير
 ته؟نقشه جزو هم اين نکنه! کني اذيتم نمياد بدت کهاين مثل -

 پام الي از رو پتو و کردم فوت رو نفسم. بود زده استارت االن همين از نبود، بردار دست آيدن! شد محو مخنده
 گرفتم قرار که پشتش افتادم، راه سمتش به و ريختم راستم شونه روي رو، موهام شدم، بلند جام از و کشيدم بيرون

 .چرخيد سمتم به
 :زدم لب رومي?ا صداي با و کردم نگاه هاشچشم به
 نقشه؟ کدوم نقشه؟ -

 .بود کرده جدي رو لحنش و گرفتمي رو لبخندش جلوي زوربه داشت انداخت، سرتاپام به نگاه يه و زد پوزخند
 !دونيمي بهتر خودت -

 ازم کهاين خاطربه فقط االن دونستممي شناختمش،مي که من ديگه کشيدم، چپم پاي ساق به رو راستم پاي کف
 :شدم خيره هاشچشم تو جدي! کردنمي ازم استقبالي همچين سرصبح وگرنه کنه،مي رفتار جورياين دلخوره
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 !باشي من نقشه طعمه تو نميده نشون دونم،مي من که چيزي اون -
 تو رفتم و کردم کج رو راهم. شد کارش مشغول و چرخيد اخم با اون، از بعد و کرد نگاه هامچشم تو ثانيه چند

 .انداختم آينه تو صورتم به نگاهي مربوطه، کارهاي انجام از بعد و سرويس
 !داشت رو خودش کبودي هم هنوز آيدن هايانگشت جاي اما بود؛ بهبودي به رو لبم گوشه زخم

 !وحشي پسره گرفتم، آينه از اخم با رو نگاهم
 لبه و انداختم باال رو هامشونه! نبود آيدن چرخوندم، اتاق تو رو نگاهم. اومدم بيرون و کردم باز رو دستشويي در

 داخل و کرد باز رو در که شدم موهام کردن شونه مشغول و برداشتم پاتختي روي از رو آيدن برس. نشستم تخت
 .اومد

 .کرد براندازم شد،نمي جدا صورتش از لحظه يه که لعنتيش اخم با
 کني؟مي شونه رو موهات داري ريلکس تو شده، دير ميگم بهت من -

 .شدم بلند و گذاشتم پاتختي روي رو، برس
 کنم؟ چيکار -

 !نداشت کردن ول خيال اما نبود؛ الزم واقعاً صبح اول خوردن حرص همه اين ايستاد، کمر به دست
 کنن؟مي چيکار رفتن بيرون واسه! چمچاره -

 .انداختم باال شونه
 .ندارم لباس من خب -

 !اخمت با رو ما نکشي شد، ترغليظ اخمش
 .جااين نياوردمت که لباس بدون ديروز چي؟ يعني -

 کرد، پابه رو شنگهالم اون لباسم خاطربه ديروز! ميره يادش رو هاشحرف هم خودش رفتم، بهش ايغره چشم
 !نداري لباس مگه ميگه االن

 .جلوش رفتم ـينه*سـ به دست و پوشيدم رو شالم و مانتو و رفتم توالت ميز سمت
 .کرد نگاه لختم پاهاي به اخم با و چرخيد سمتم به و بست رو کمد در
 !کنيمي چيکار داري فهمينمي و گذاشته تأثير مغزت رو خوابيدن جااين کهاين مثل -

 .شهمي بدتر بگذاري الالش به ليلي هرچي بسه، کردن مدارا! کردم اخم متقابالً
 .گذاشته تأثير تو رو انگار نه، که من رو -

 !رفت ضعف دلم که کشيد شروزه چند ريش ته به دستي
 بيرون؟ بيام خواممي شلوار بدون من -
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 :کردم نگاهش اخم با خودش مثل و کشيدم صورتم به دستي تقليد با
 اومدم؟ جااين لباسي چه با ديروز رفته يادم من -

 و چرخيد کمدش سمت! شده چي گرفت تازه کرد، فوت رو نفسش تريغليظ اخم با و شد جدا صورتش از دستش
 تمام و بود چسبيده بهش جذب مشکي مردونه پيرهن شدم، خيره بهش و نشستم تخت لبه رو. شد گشتن مشغول
 پيرهنش با هم مشکي جين! بيرون بياد و کنه پاره رو ستينش?ا بود مونده و دادمي نشون رو بازوش هايعضله
 به کالفه که بود بهش خيره نگاهم هنوز. پوشيده سياه پا سرتا! داره رو من مردن عذاي کنم فکر بود، کرده ست

 انداختم باال ابرو و گرفت مخنده. کرد نگاهم و چرخيد سمتم
 نکردي؟ پيدا چيه؟ -

 .انداخت باال رو سرش
 .پريدم پايين تخت از و کردم فکري

 داري؟ جيبشيش شلوار -
 اندام به نگاهي گرفت، باال و کرد بازش و ورد?درا رو رنگ کرم جيبشيش شلوار کشو تو از و داد تکون رو سرش

 .کرد من
 .ستاندازه کني تنگ رو کمرش -
 .شد ماندازه کمرش کردن تنگ با آيدن، گفته طبق و پوشيدم و گرفتم دستش از

 .بود پوشونده هم پام هايانگشت تقريباً! بود بلند زيادي داشت، مشکلي يه فقط
 !بود شده ويزون?ا ملوچه و لب کردم، آيدن به نگاهي

 .که نشد اندازه -
 !نشست لبم رو لبخند شد، بلند و زد تا رو شلوار لبه و نشست پاهاش رو و اومد جلوم

 .ستاندازه حاال -
 .کرد اخم ديد، که رو لبخندم

 .کرديم تلف وقت کلي هم االن تا و تخونه بريم اول بايد بيفت، راه -
 ده پاشنه هايکفش همون مجبوري! باشه خوب حالم لحظه يه نميذاشت شدم، خارج اتاق از ويزون?ا لوچه و لب با

 .افتادم راه خروجي در سمت سرش پشت و پوشيدم رو مسانتي
*** 

 رفته سر محوصله دادم، قورترو دهنم ب?ا. انداختم نگاهي بود، جاده به حواسش جديت تمام با که آيدن رخنيم به
 .کردممي باز جنگ به ماده?ا اخمو مجسمه اين با رو صحبت سر بايد! بود
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 شده؟ دير چرا! نگفتي -
 :داد رو جوابم و زد لبخندم به ايغره چشم و انداخت بهم نگاهينيم
 .مرز لب برم ديگه ساعت دو بايد من -

 :زدم جيغ تقريباً و شد گشاد هامچشم
 چي؟ -

 .گزيد رو لبش
 !کيارشه شخصي خواسته برم، بار تحويل واسه بايد -

 ميرفتم؟ تنها بايد چي؟ يعني کشيدم، پيشونيم به دستي
 .مياي من با گفتي که تو ولي... ولي -

 .کرد نگاهم اندرسفيهعاقل
 نميام؟ دارم مگه -

 باشه؟ جا دو زمان، يه تو تونستمي مگه! شدم گيج
 ...پس -

 .کرد فوت رو نفسش
 !جنوب ميرم من که ميرسه نظربه جوري -

 .کردمي خطر داشت! کردم اخم
 نيستي؟ بده خبر بهش کيارش افراد از يکي اگه خب -

 .کرد نگاهم مطمئن
 !نفروختن رو رئيسشون حاال تا هم کدومشون هيچ شن،مي محسوب کيارش اصلي افراد همون من، نفوذي افراد -

 به و کرد توقف خونه در جلوي. اومدمنمي بر پسش از تنها بود، الزم سفر اين تو آيدن بودن! کشيدم راحتي نفس
 چرخيد سمتم

 ...جمع رو وسايلت زود -
 جا اين دانيار! ايستاد ثانيه چند براي قلبم چرخيد، چپ سمت به جفتمون سر ماشيني، هايالستيک جيغ صداي با

 کرد؟مي چيکار
 بود، شده باندپيچي سرش و بود تنش ديروز هايلباس همون شد، پياده ايشفته?ا وضع با و شد باز ماشينش در

 .نشد آيدن و من متوجه که بود داغون انقدر
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 احتمال و بود عصبي ديروز از هنوز زدم، چنگ وحشت با که کرد باز رو در اخم با آيدن دادم، قورت رو دهنم آب
 .زياد دانيار با درگيريش

 .کنيم ترخراب اين از رو وضع نبايد کنم،مي خواهش! آيدن نرو نه -
 رفت جلوتر. بزنم کامل رو حرفم نذاشت حتي. شد پياده و کشيد بيرون دستم از رو بازوش کنه، نگاهم کهاين بدون

 .کشيد بود، مخونه نگهبان با بحث و جر مشغول که رو دانيار يقه پشت از و
 .انداخت من به نگاهي خر?ا در و ماشينش و آيدن به نگاهي گيجي با رفت، عقب قدم يه و چرخيد تعادلبي دانيار

 .کرد نگاهش جدي و شـينه*سـ تخت زد آيدن که بياد سمتم به خواست
 !بينينمي رو بزرگي اين به مانع کهاين مثل -
 نگاهش تعجب با دانيار! بود نشده خالي ديروز از که حرصي از ترسيدممي پيچيدم، همبه رو هامدست استرس با

 .کرد
 ...شانليً اصال ببينم، کن صبر تو؟ مانع؟ -
 .کنهنمي ولش نشه روم?ا تا دونستممي بود، اوليش تازه اين! گزيدم لب! ماسيد دهنش تو حرف آيدن دهني تو با

 .دوخت دانيار متعجب صورت به رو جديش نگاه و کرد فرو شلوارش جيب تو رو هاشدست ريلکس آيدن
 .بياري زبون به رو اسمش ندادم اجازه بهت -

 .کشيد لبش گوشه خون به دستي هيستيريک، خنده با دانيار
 نکنه ببينم. خودش اصرار و خواسته به هم اون من، خونه بياد دادي اجازه تو هم، ديروز البد ببينم بدي؟ اجازه تو -
 شدي؟ نگران کردي پيدا رقيب کهاين از و ميده سرويسا اين از توهم به

 فرياد با! بشه صادر دانيار مرگ سند تا بود کافي جمله چندتا همين بود، شده کند قلبم ضربان بستم، رو هامچشم
 :کردم باز هراسون رو هامچشم آيدن،

 !مرتيکه شوخفه -
 حواله بوکس، کيسه بود شده که دانياري به که بود لگد و مشت و افتاد زمين روي تعادلبي که زد فکش به مشتي

 !کردمي
 !نبود بردار دست اما کنن؛ جدا ازش رو آيدن داشتن سعي هانگهبان

 رفتم، سمتش به! نه يا بذاره شزنده نبود معلوم وگرنه کردم،مي کاري يه بايد شدم، پياده ماشين از ترس با
 .بود هوشيبي نزديک کردم، دانيار به نگاهي.  رفتن کنار من ديدن با هانگهبان
 :زدم جيغ نگراني با و گرفتم رو آيدن بازوي

 .آيدن کن بس کشيش،مي داري! بسه -
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 .کرد نگاهم نشسته خونبه هايچشم با و برداشت هوشبي جسم اون زدن از دست که زدم جيغ چنان رو اسمش
 نفسم هم خودم و کنن دور جااين از رو دانيار کردم اشاره هانگهبان به نکردم، جدا نگاهش از رو نگاهم اما ترسيدم؛

 .افتادم راه خونه سمت به و کردم فوت کالفه رو
 .کنه تخليه رو خودش تونست باالخره! بود آيدن شانس خورد،نمي کتکي همچين نميومد جااين اگر
 سمت. برند سرکارشون دادم دستور اخم با. کردن سالم و ايستادن جلوم رديف خدمتکارها که کردم باز رو سالن در

 .افتادم راه اتاقم
 گاوصندوقم توي از چپوندم، داخلش رو نيازم مورد هايلباس و برداشتم کمدم باالي از رو کوچيکم ساک سريع
 شال از که موهام به چشمم که برداشتم آيينه جلوي از رو تاپملپ کردم، جاسازش ساکم ته و برداشتم رو تيرمهفت
 .خورد بود، زده بيرون
 يه اسپري با رو موهام روشا هم ديروز. بود رسيده گردنم زير تا موهام اصلي رنگ بود؛ رفته يادم کل طوربه! لعنتي
 .بود کرده مشکي رنگ
 گرفتم، رو روشا شماره تختي، پا رو تلفن با و نشستم روش افتادم، راه تختم سمت به و کردم فوت رو نفسم
 :داد جواب بوق سه از بعد! بودم مجبور اما بزنم؛ حرف باهاشون برگشتنم تا خواستمنمي

 بله؟ -
 .مطلب اصل سر رفتم پرسياحوال و سالم بدون

 شما؟ کجاييد -
 !گرفت تعجب رنگ کمي و دراومد خشکي حالت از صداش

 تويي؟ اَرشين -
 .نداشتم کردن تلف وقت وقتِ، چرخوندم، کاسه تو رو هامچشم

 .بده رو جوابم -
 :داد جواب حسابي و درست جديم، کامال ديد وقتي

 چيشده؟. مهرداده با الين مهامم، خونه من -
 .کشيدم عميقي نفس

 کجاست؟ موهام اسپري -
 .متعجبش صداي بازم

 اسپري؟ -
 .کشيدم پيشونيم به دستي
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 ...ديروز که همون آره -
 .پريد حرفم وسط

 .توالتم ميز روي اتاقمه، تو! ها?ا -
 .شدم بلند جام از
 .شمال ميرم دارم من! اوکي -

 !شد کنجکاو لحنش
 تنها؟ -

 .کردنمي تمومش روشا حاال! کردم اخم
 .بفرسته برام رو مهديس درس?ا بگو مهرداد به زنيم،مي حرف باهم بعداً! نه -

 .پيچيد گوشي تو شزدهحيرت صداي
 ها؟دوربين کردن قطع واسه بيان نبايد مگه بفرسته؟ -

 !نداشتم رو هاشکردن جواب سوال حوصله کردم، فوت کالفه رو نفسم
 .هست مهديس به رسيدن واسه بهتري راه! نه -

 .ميزنه برق داره فوضولي زور از هاشچشم االن بودم مطمئن! شد بيشتر کنجکاويش
 راهي؟ چه -

 !بود انداخته راه سوالي بيست رفتم، رومروبه ديوار به ايغره چشم
 .بگي مهرداد به نره يادت فقط! فهميمي بعداً -

 !کردنمي ول بازهم و کرده مکالفه بود فهميده هم خودش نکنم، قطع تا کردمي صحبت تندتند
 نمياد؟ باهاتون کسهيچ حساب اين با! شانلي -

 :زدم رو خر?ا حرف سريع
 .فعال برم، بايد من! نه -

 راه روشا اتاق سمت و شدم خارج اتاقم از. کردم قطع رو گوشي کنه، پيچم سوال اين از بيشتر بذارم کهاين بدون
 .بود پاتختي روي که اسپري به خورد چشمم که رفتم توالتش ميز سمت شدم، واردش و افتادم
 تخت باالي که عکسي به رسيدم و کشيدم باال رو نگاهم. داشتم برش و کردم کج رو راهم و دادم تکون رو سرم
 .گرفتيم پاريس تو نفري سه که عکسي بود، شده نصب روشا

 هاموقع اون بزنم، پهني لبخند کردند مجبورم زوربه جوري چه يادمه هنوزم کشيدم، تامونسه هر چهره به دستي
 !االن برعکس درست بود، صورتم زينت تنها جديت و اخم
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 معروف فلک و چرخ تو شب همون! بود روشا تولد روز زمين، روي بوديم نشسته بوديم، گرفته ايفل کنار رو عکس
 .نشه ناراحت روشا تا کردم، کنترل رو خشکم و سرد رفتار زوربه شب اون کالً. زدم گيتار براش هم،

 از و گرفتم عکس از رو نگاهم! نداشتم دلخوشي هيچ که روزهايي شد، تموم روزها اون که شد خوب! کشيدم آه
 .رفتم بيرون خونه از وسايلم، برداشتن از بعد و شدم خارج روشا اتاق

 لباس فقط بود، نرسيده بهش دانيار ازجانب ايصدمه ميزد، لگد اسفالت به پاش با و بود داده تکيه آپولوش به آيدن
 .بود ريخته همبه موهاش و

 .افتاديم راه و اومد دقيقه چند از بعد که گرفتم جا جلو صندلي روي و گذاشتم عقبصندوق توي رو چمدون
*** 

 .کردم نگاه برم و دور به و کردم باز وحشت با رو هامچشم شدن، پرت حس با
 بوديم، نرسيده هنوز کرد،مي نگاه روشروبه به خونسردي با آيدن
 !بود نيومده جا نفسم هنوز کرد؟ بيدار رو من بود چي اون پس

 .بود خودش سر زير بود هرچي چرخيدم، سمتش به اخم با
 گرفتي؟ زير رو چي! کن رانندگي درست -

 .بود جدي و اخمو هنوز انداخت، بهم نگاهينيم
 .گيرنمي زير همه رو اندازدست معموالً -

 کردم، نگاهش! اومد جا حالم که کشيدم و پيچيدم توهم رو هامدست و رفتم بهش ايغره چشم! شد چي گرفتم
 !بود گرفته لجم

 گيرن؟مي زير جورياين همه -
 !انداخت باال ابرو خباثت با
 .کرد رو کار اين بايد قطبي، خرس يه کردن بيدار واسه -
 :شد بلند جيغم متقابالً و زدم بازوش به مشتي حرص با
 !خودتي خرس -
 .روز دو اين تو بود شخنده اولين. خنديد بلند صداي با
 .کنممي رانندگي دارم شهمه من رسيم،مي ديگه ساعت يه خوابيدي، تخونه در جلوي از! کيه معلومه -

 .کردم نگاهش جانب به حق و انداختم باال رو هامشونه
 !خب بخوابم خوب نتونستم ديشب -

 .بودا شده خوب لحظه يه شد، جدي باز! کرد نگاهم اخم با و شد محو شخنده
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 بخوابم؟ تونستم من مگه -
 !منه تقصير گفتمي داشت غيرمستقيم کردم، فوت رو نفسم
 .نبود نفعم به چون ندادم، کش رو بحث اين از بيشتر

 !بخواب يکم بشينم، من ـل*بغـ بزن -
 .کرد نگاهم جدي چشمي زير
 !نيست مبرنامه تو مردن مدلي اين يانه، شدي بيدار کامل نيست معلوم هنوز! نکرده الزم -

 . کردمي توهين بهم داشت! کردم اخم
 .هوشيارم کامالً من بعدشم، داري؟ شک من فرمون دست به! بچه برو -

 و کرد باز رو کمربندش که کردم نگاهش لبخند با کشيد، کنار رو ماشين و زد راهنما آخر در و کرد نگاهم چپچپ
 .پايين رفت غره چشم با

 جا من صندلي روي داد، بدنش که قوسي و کش از بعد هم آيدن نشستم، راننده صندلي رو و وراون گذاشتم رو پام
 .گرفت
 .کردم حرکت روم?اروم?ا و وردم?درا حرکت به رو ماشين ببندم، رو کمربندم کهاين بدون
 :کرد زمزمه لب زير کرد،مي تنظيم صندلي روي رو، سرش که طورهمون و داد تکون تأسف روي از سري آيدن

 .خيليه برسيم شب تا -
 .بينيمي هم رو من رانندگي عزيزم، بخواب شما حاال! گرفت مخنده

 گاز پدال رو خر?ا تا رو پام خبيثي لبخند با ماشين، پايين سرعت از کالفه شد، منظم هاشنفس که گذشت ربعيه
 !بازي ديوونه واسه دادمي جون اتوبان کشيدم، اليي ها ماشين بين از و فشردم
 کردم کج سمت اون به رو ماشين مسير بود، خروجي جلوتر صدمتر حدود! زد سرم به فکري که بود جاده به حواسم

 .بستمي رو هاشچشم دوباره و شدمي بيدار خواب از هي ماشين هايتکون خاطربه آيدن. خروجي تو رفتم و
 فرياد با شد زمانهم که پيچيد خودش دور ماشين دور سه و پيچوندم رو فرمون خاکي تو دقيقاً شيطاني خنده با

 !آيدن
 .کردم نگاهش و داشتم نگه رو ماشين خنده با

 .کردمي نگاهم وحشت با و ميزد نفسنفس
 !گرفت شدت من خنده و کشيدن داد به کرد شروع يهو

 رانندگيه؟ طرز چه اين کني؟مي رو کار اين داري مرض مگه -
 !خبيث نگاهي و اخم با گرفتم، رو خودش جدي ژست و گذاشتم فرمون روي رو، هامدست
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 .کرد رو کار اين بايد قطبي، خرس يه کردن بيدار واسه -
 باخنده که کرد، سعي و کشيد سمتم رو خودش بيشتر دوباره! دادم خالي جا که بزنه سرم تو کرد دراز دست حرص با

 اومده من صندلي روي زانو با ديدم و اومدم خودم به يهو که رفتم عقب من و اومد جلو انقدر کشيدم، کنار رو خودم
 !من زدن تالش در دستش و منه پاي دوطرف زانوهاش دوتا و
 !زدم چشمکي شيطنت با و گرفتم ترمحکم رو هاشدست مچ خنده با
 !راد آقاي نگذره بد -

 !کرد مصنوعي اخم و گرفت شخنده و کرد موجود پوزيشن به نگاهي
 .کرد تنبيه بايد رو بد دختر -

 .وردم?درا شيطنت با رو زبونم
 !تونينمي که حاال -

 سرجاش سريع آيدن. پريديم جا از هردو و خورد شيشه به تقه چند که بگه چيزي خواست و کرد هامچشم به نگاهي
 و گندمي موهاي با ساله پنجاه تقريباً مرده يه کردم، موردنظر فرد به نگاهي و نشستم صاف هم من و برگشت
 صداي من، از قبل که کشيدم پايين رو شيشه آروم. کردمي برانداز رو آيدن و من مشکوکي نگاه با سفيد، صورت
 :شد بلند آيدن متعجب

 پدرجان؟ شده چيزي -
 :شد بلند شک با صداش چرخيد،مي بينمون نگاهش که طورهمون مرد

 .کردين تصادف کرديم فکر پيچيد خاکي توي بدي وضع با ماشينتون ديديم واال -
 جدي صداي. کردن فکرايي چه نبود معلوم بودم، شده قرمز خجالت از هم من و نخنده تا گرفت گاز رو لبش آيدن
 :کرد خارجم فکرم از آيدن

 .نيست نگراني به نيازي نيفتاده، اتفاقي آقا نه -
 بهش ايغره چشم که کرد نگاهم شيطنت با آيدن. شد دور و داد تکون تأسف رو از سري مرد حرف، اين از بعد

 .رفتم
*** 
 نگه ويال يه جلوي کوچه، ته و شد رد درخت پر کوچه يه توي از. افکارش در غرق و بود نشسته فرمون پشت
 .شد باز گندمي جو موهاي با ميانسال مرد يه توسط مشکي بزرگ در دقيقه چند از بعد که زد بوق. داشت
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 با و شدم پياده و گرفتم آيدن از چشم ماشين، توقف با. داد تکون سر مرد، سالمِ واسه و داد حرکت رو ماشين آيدن
 از پر و ميوه درخت از پر باغ! شدمي ديده گل و سبرسبزي کردمي کار چشم تا. کردم نگاه اطرافم و دور به شگفتي

 !بود آورده بند رو نفسم بودم، گذاشته پا وسطش که رنگارنگي، هايگل
 که شدمي سالي ده کنم فکر بود، ستايش قابل شمال هواي و حال. بود ورده?ا وجدم به زيبايي همه اين ديدن

 .بودم نيومده جااين
 برگ و شاخ روي ايتازه طراوت و بود پيچيده فضا تو خاک بوي چون اومده، بارون بود معلوم! بود عالي هوا

 .بود نشسته هادرخت
 دونفره تاب درختا از يکي زير و رسيدمي ساختمون چوبي هايپله به که داشت قرار بتوني کاشي چندتا هاچمن وسط
 :شنيدم گوشم کنار از رو صداش! اومدم خودم به کمرم پشت آيدن دست گرفتن قرار با. رنگ سفيد

 زده؟ خشکت چرا -
 .دادمي نشون رو درونم حال صدام تو هيجان کردم، نگاهش رخنيم و چرخيدم

 .شمال بودم نيومده بود وقت خيلي -
 .چرخوند اطراف به رو نگاهش و داد تکون سري

! کردم اخم! کنيم عوض هوايي و حال يه شد باعث تو، راز اين هرحال به بيام، نتونستم ميشه سالي دو هم من -
 .کنه خراب رو خوبم حال بود اين استاد

 ميندازي؟ تيکه -
 چوبي کف رو پاهامون صداي. گذشتيم ايوون از و رفتيم باال چوبي هايپله از داد، هولم خونه سمت و زد پوزخند

 . بود نشسته روش که کمي رطوبت با مخصوصاً! داشت قشنگي حس
 باال ابروهام خونه، داخل شمايل ديدن با. شدم طبقه دو چوبي کلبه وارد و رفت کنار و کرد باز رو چوبي در آيدن
 .پريد
 در يه وارد و رفت هال راست سمت به و گذاشت در رويروبه چوبي هاي پله کنار رو خودش و من ساک آيدن

 .بود بهداشتي سرويس کنم فکر که شد چوبي کوچيک
 ويتي و بود شده چيده روش که ايفيروزه ستنيم و ايفيروزه گرد قاليچه با و بود دايره شکل به هال راست سمت

 .بود شده ديزاين بود، پوشيده ايفيروزه پرده با که هاييپنجره و
 کف پاهام و وردم?درا رو هامکفش و شدم خم پس نگذاشتن، پا روش کفش با دادمي نشون فرش زياد تميزي
 .کرد القا بهم رو خنکي و قشنگ حس و شد منتقل بدنم به خفيفي سرماي و کرد لمس رو کلبه چوبي
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 بود شده چيده دورتادور رنگ سفيد هايکاناپه رفتم، کلبه چپ سمت به و گرفتم کلبه راست سمت هال از رو نگاهم
 و داشت قرار سالن گوشه چندطبقه و کوچيک باکس يه بود، شده پهن سالن وسط ايفيروزه کوچيک فرش و

 گردگيري به نياز و بود نشسته روش خاک يکم کشيدم، باکس روي به دستي. داشت وجود کتاب چندين داخلش
 !نبودم کارها جوراين دم?ا که هم من داشت،

 و چرخيدم خودم دور! بود قشنگي خيلي خيلي چوبي کلبه واقعاً گذروندم، نظر از رو کلبه کل ديگه باريه لبخند با
 :کردم زمزمه

 !ستالعادهفوق اينجا -
 :شد بلند سرم پشت از آيدن صداي

 .دونممي -
 هاپله راهي برداشتنشون با و رفت هاساک سمت خونسرد خيلي کردم، نگاه متشکرش خود از قيافه به و چرخيدم

 .شد
 هايآستين و انداختمش هامبل روي و وردم?درا رو مانتوم و شال. شد گم پله پيچ توي که رفتم بهش ايغره چشم

 .کنم عوض رو هاملباس بودم نکرده پيدا فرصت هنوز! بود آيدن پيراهن درواقع زدم، باال رو پيراهنم
 ورودي در رويروبه دقيقاً آشپزخونه. رفتم بود، شپزخونه?ا ورودي زيرش که هاپله سمت و کشيدم موهام به دستي

 از بعد و بذارم هامچشم روي رو، هامدست شد باعث و زد رو هامچشم شديدي نور شدم، وارد که همين. داشت قرار
 !شدم روروبه دنيا صحنه بهترين با و کشيدم پس رو دستم کرد، عادت نور به هامچشم که ثانيه چند

 !سخت جسم يه به خوردم يهو که رفتم جلوتر روم?ا بود، اومده بند زيبايي همه اين ديدن از نفسم
 بود، شده چيده طرفش دو هم چوبي صندلي دوتا که چهارنفره چوبي ميز به و گرفتم رومروبه منظره از رو نگاهم

 !ديدمنمي رو پام جلوي که بودم شده دورم محو انقدر. بودم خورده بهش که کردم نگاه
 کوچيک لوستر و بودند شده نصب ايپسته مغز و سفيد هايکابينت دورش دورتا و بود شکل مربعي آشپزخونه

 .بود شده کار شيشه آشپزخونه،تمام در روبروي ديوار و بود آويزون سقف از هم سفيدي
 اما بود؛ کم آفتاب نور. گذاشتم پا داخلش و دادم هل رو بالکن کشوي ايشيشه درب و شدم رد ميز کنار از بيخيال
 !ديدني بود بخشيده جاليي رو رومروبه باغ بازهم
 حس و بود يخ پام زير يخورده بارون چوب وزيد،مي که خنکي نسيم خاطربه کردم، جا جابه زمين روي رو، پاهام

 !بود شده لبخندم باعث و کردمي انتقال بهم رو بخشي ـذت*لـ سرماي
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 باغ از رو نگاهم اکراه با و نخوردم چيزي ديروز از اومد يادم شکمم قور و قار باصداي که بودم اطرافم کف تو هنوز
 گشاد هامچشم که کردم بازش لبخند با. رفتم رنگ سفيد کوچيک يخچال سمت و برگشتم آشپزخونه به و گرفتم

 !شد
 به و بستم رو يخچال در درهم قيافه با و شد ويزون?ا ملوچه و لب. بس و همين بود، يخچال تو آب بطري يه فقط

 .کردم ـل*بغـ رو هامدست و نشستم روش. کشيدم روباال خودم و چرخيدم هاکابينت سمت
 بخورم؟ کوفت خب، گرسنمه من -
 .خريد بريم بپوش لباس بخوري، کوفت نکرده الزم -

 رفت کي اين ديدم، کردمي خشک حوله با رو موهاش کهدرحالي ـان*عـريـ تنه باال با رو آيدن و چرخوندم رو سرم
 اومد؟ کي حموم،
 دوست! بود مريض رسيدم، صورتش به و کردم جدا سختي به شکمش و ـينه*سـ برجسته هايعضله از رو نگاهم
 !کنه اذيتم خواستمي بشه، ظاهر جلوم شکلي اين داشت
 :دادم رو جوابش شده، موفق که بيارم خودم روي به کهاين بدون

  نکرده؟ خريد خودش چرا کرد، باز رو در که ستمرده همين کار حتماً! مرتبه جااين -
 :کرد نگاهم و انداخت هاششونه دور رو حوله

 !برم خودم ايخسته کنه، خريد بگم بهش رفت يادم -
 .کردم جمع رو ابروهام و کشيدم سرم به رو دستم نمايشي

 .ميکنه درد خيلي هم سرم اتفاقاً! ره?ا -
 .گذاشت پيشونيم روي رو، دستش و زد کنار پيشونيم رو از رو دستم و اومد جلوتر

 .ميرم خودم کن استراحت برو راهه، خستگي خاطربه! نيستي که داغ -
 «باش خودت مواظب» گفتن با و دادم تکون رو سرم بر سر حوصله و کننده خسته خريد از کردن فرار از خوشحال

 . رفتم باال هاپله از و رفتم بيرون شپزخونه?ا از و پريدم پايين کابينت روي از نماييدندون لبخند با
 .چرخوندم اطراف به رو نگاهم و زدم کمرم به رو هامدست
 همون با کشيدم، سرکي. کردم بازش و رفتم اول اتاق در سمت منه؟ مال کدومش. هست اتاق تا سه اينجا خب
 !اومد بدم اتاق چيدمان از اول، نگاه

 .بود روشن فضا زيادي انداختمش، و رفتم رنگ صورتي هايپرده سمت به همه از اول و داخل رفتم کامل
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 بود، شده پوشيده صورتي روتختي با که دونفره تخت در رويروبه و بود کمرنگ صورتي رنگ به اتاق ديوارهاي
 ساده کامال اتاق. سفيد شکل ايدايره قاليچه اتاق وسط و سفيد کمد ورودي در کنار و سفيد توالت ميز روشروبه
 .رفتم بيرون و کردم نظر صرف ازش راحت خيلي اومد،مي بدم ازش شدت به که وسايل رنگ خاطربه اما بود؛
 شدم، اتاق وارد رفته باال ابروهاي با! موند باز دهنم اتاق، ديزاين ديدن از. شدم دوم اتاق وارد و بستم رو اتاق در

 پنجره داشت، قرار اتاق راست سمت سفيد و بنفش روتختي با دونفره تخت و بود سير بنفش رنگ به اتاق ديوارهاي
 سفيد و بنفش قاليچه. تخت رويروبه و اتاق چپ سمت بزرگي تقريباً مهندسي ميز و بود شده پوشيده بنفش پرده با

 .ورودي کنار رنگ سفيد ديواري کمد و بود افتاده اتاق وسط رنگ
 رو ارزشش بازهم اما بود؛ توالت ميز نبود مشکلش فقط بود، خوشگل واقعاً جااين بودم، بنفش رنگ عاشق من

 .داشت
 مثل و بود افتاده کمد کنار که ساکش به خورد چشمم که کجاست ساکم بگم آيدن به برم تا چرخيدم لبخند با

 !شدم پنچر الستيک
 با. بمونه جااين بذارم عمراً! مزخرف صورتي اتاق اون تو انداخته رو من البد برداشته؟ خودش رو قشنگي اين به اتاق
 !کردم تعلل و خورد سوم در به چشمم که شدم خارج ازش و کردم بازش و رفتم در سمت پر توپ

 نيومد خوشم اگر شکليه، چه ببينم اول بذار حاال منه، مال اتاق اين حتما پس نبود، من لوازم که اتاق تا دو اين تو
 اتاق تو رو اول قدم و کردم بازش و رفتم سوم اتاق در سمت. کنممي بيرون قشنگه اتاق اين از رو آيدن محترمانه
 !زد خشکم فقط ثانيه چند. گذاشتم

 داشت قرار در رويروبه بزرگي پنجره. باشم ديده عمرم تو اتاق اين از ترقشنگ کنمنمي فکر بود، تهش ديگه جااين
 طاليي روتختي با دونفره گرد تخت و بود مات طاليي ديوارها رنگ بود، شده پوشيده طاليي و سفيد پرده با که

 رنگ سفيد کاناپه و تخت نزديک طاليي و سفيد قاليچه و ورودي در کنار رنگ سفيد کمد داشت، قرار اتاق وسط
 .داشت قرار تخت رويروبه طاليي و سفيد توالت ميز و بود افتاده
 از نيشم بيام، خودم به شد باعث و آورد وجود به بدنم تو رو کوچيکي لرز وزيد،مي داخل به پنجره از که خنکي نسيم

 !بود نياورده وجدم به انقدر اتاق يه حاال تا شد،نمي بازتر اين
 انتخاب بهترين! گرفت شدت لبخندم هم باز و کردم پيدا کنارش رو تاپملپ کيف و ساک که چرخيدم کمد سمت به

 .کردم باز رو ساکم زيپ و نشستم زانو دو و ساکم کنار رفتم. خودش نه بود، من واسه
 رو تاپملپ سريع. نشستم روش و رفتم تخت سمت به تاپم،لپ برداشتن با و برداشتم ساک تو از رو پوشمتن حوله

 !نشست لبم روي لبخندي خونه، فايواي به اکانتم خودکار شدن وصل با و کردم روشن
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 طرف از که پيغامي و ايميلم تو رفتم سريع! بودم شده عاشقش ساعتنيم همين تو بود، تموم چي همه خونه اين
 واسه شک قابل که بود فرستاده برام رايشي?ا تبليغاتي شرکت يه مستعار اسم با البته کردم، باز رو بود اومده مهرداد
 !نباشه کسي
 بخشيرضايت لبخند موردنظر، اطالعات و دکترش کار محل آدرس و مهديس خونه درس?ا ديدن با و کردم بازش

 .زدم
 فضاي ديوارهاي. شدم حمام راهي دست به حوله و کردم خاموش رو تاپملپ سريع! بود نقصبي هميشه مثل کارش
 .داشت قرار حمام گوشه وان و دوش و بود شده پوشيده سفيد هايکاشي با حمام

 از خستگي تمام و کرد نوازش رو پوستم ب?ا هايقطره خوب کهاين از بعد و ايستادم دقيقه چند براي يخ ب?ا زير
 رنگي زرشکي شلوارک و تاپ و اومدم بيرون حمام از محوله پوشيدن با و گرفتم کوتاهي دوش شد، خارج تنم

 !چسبيدنمي بهم خواب از بهتر هيچي االن. کشيدم گردنم تا رو پتو و افتادم تخت روي خيس موهاي با و پوشيدم
 که داد انتقال بهم رو حسي همه و همه بود، شده کشيده گردن تا که پتويي و خنک هواي اين و خيس موهاي
 ! عميق و راحت خواب يه شد تهش
*** 

! دادم زنگي ساعت اون به هجده مثبت فحش چندتا و کردم باز زور به رو چشمام مزاحمي، کالغ غارغار صداي با
 .افتادن کردنم بيدار فکر به هاپرنده نداره، کارم کسي هم روز يه

 پايين طبقه راهي مسي، لب رژ و ريمل يه زدن و موهام کردن اتو بعد اومدم، پايين تخت از و کشيدم ايخميازه
 .شدم

 !موند باز دهنم که شدم آشپزخونه وارد و رفتم پايين هاپله از
 .کردمي درست ساالد مهارت با داشت و بود پايين سرش آيدن، به شدم خيره و کردم کج رو سرم

 پيچيد، دماغم توي الزانيا بوي که کشيدم عميقي نفس. سفيد کوتاه آستين پيراهن و بود تنش ورزشي مشکي شلوار
 آشپزي؟ و آيدن! بود هضم غيرقابل ديگه اين

 بزني؟ زل من به وايسي، جااون قراره تاکي -
 جيغ و پريدم عقب قدم يه! دستم پشت رو زد که بردارم کاهو کردم دراز دست رفتم، جلوتر و دادم خودم به تکوني

 :زدم
 !وحشي -

 .داد تکون سر و خنديد
 شد؟ خوب سرت -
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 !بودم الزانيا خوشمزه بوي کشيدن بو مشغول
 ها؟ -

 .شست رو دستاش و گذاشت يخچال توي رو ساالد
 نداشتي؟ سردرد مگه! سرت -

 !بود الزانيا بوي و شپزيش?ا پرت حواسم کالً کشيدم، فر به سرکي
 ها؟ -

 .کرد نگاهم اخم با و کشيد رو بازوم حرصي آيدن
 .کن نگاه رو من دقيقه يه -

 !گرفت شدت اخمش! دوختم چشم بهش ـذت*لـ با و کردم کج رو سرم
 .نه طورياين -
 .کردم نگاهش خنده با
 چجوري؟ پس -

 تکون رو مپاها و نشستم کابينت روي و کشيدم باال رو خودم چرخيد، يخچال سمت به و کرد ول کالفه رو بازوم
 .دادم

 کردي؟ درست غذا تو! آيدن ميگم -
 :کرد نگاهم اندرسفيهعاقل و چرخيد

 .کرده درست اومده زنم! پس نه -
 !هاخورهمي رو من کنم شوخيا اين از من برگردوندم، رو روم و رفتم بهش ايغره چشم

 .ايستاد جلوم هم خودش و گرفت دهنم سمت رو قاشقي
 .خريده چي برات بابا ببين! دخترم نکن قهر -

 !نخندم که کشيدم دندون رو لبم
 جيغي دستش، تو نوتال ظرف ديدن با. برگردوند رو صورتم و گرفت رو مچونه و کرد آزاد رو لبم شصتش، انگشت با
 سرم خوردم، که قاشق چندتا. خوردن به کردم شروع اشتياق با و گرفتم ازش رو ظرف و قاشق و کشيدم خوشي از
 !شده خيره بهم لرزوند، رو دلم که نشينيدل لبخند با آيدن ديدم و آوردم باال رو

 .شد بلند صدام پررويي با درونم، حال دادن نشون بدون
 نديدي؟ خوشگل -
 !گوشم پشت زد رو موهام و گذاشت کابينت روي و کشيد دستم از رو نوتال خنده با
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 .کنمنمي نگاهتم حتي بشي چاق ديدم، که بودم نديده شکمو خودشيفته -
 !جلو دادم رو لبام

 .بخواد دلت هم خيلي -
 :رسيد گوشم به شزمزمه و ورد?ا پايين رو سرش لبخند با
 .خوادمي -

 مشت هامدست ناخودآگاه بزنه، تونستنمي اين از تندتر قلبم ضربان و شدمي کمتر و کم باهام شفاصله هرلحظه
 ازم يهويي و بست رو هاشچشم حرص با که داشت فاصله لبام تا سانت يه فقط. درميون يکي نفسم و بود شده

 چرا دونستممي اما کشيدم؛ راحتي نفس. کرد فرو موهاش تو رو هاشدست و ايستاد بهم پشت و گرفت فاصله
 .دادممي آزارش سکوتم با من و بدونه رو چيز همه زندگيم از خواستمي ست،کالفه
*** 
 .زدنمي حرفي و بود توهم هاشاخم هنوز نشست، رومروبه و کشيد بشقابم تو الزانيا
 .کردم پاک رو لبم دور! بود خوشمزه واقعاً ،خوردن به کردم شروع و شدم جاجابه صندلي روي

 !آيدن ستخوشمزه خيلي -
 :دادم ادامه خنده با بودنش سرد به توجهبي داد، تکون رو سرش

 .کردنته شوهر وقت! شدي کدبانو ديگه -
 کردن، سرفه به کرد شروع و پريد گلوش تو نوشابه حرفم، اين با
 !شد ميزون عميقي نفس با و زد پسم که پشتش زدم چندتا و شدم بلند جام از خنده با
 کني؟مي خالي داري رو دليت و دق -

 !خنديدم
 .زدم روم?ا که من -

 .رفت غره چشم
 !ميگي راست که تو -

 خودم و بيرون فرستادمش زور به خورد، رو غذاش هم آيدن کهاين از بعد کردم، تموم رو غذام و برگشتم جام سر
 .رفتم اتاقم به و روشستم هاظرف

 فردا و بودم نزديک مهديس به که االن بود، شده گرفته خودمم حال جورايي يه آيدن، هواي و حال ديدن با
 هيچ وگرنه نفهمه، رو نقشه کيارش که کرديممي دعا بايد و کردمي پرواز گذشته به بيشتر ذهنم کردممي مالقاتش

 .اومدبرنمي دستمون از کاري
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*** 
 نشسته بالکن تو که شدمي ساعتي يه. کشيدم خودم دور بيشتر رو مسافرتي پتو و کردم جمع شکمم تو رو پاهام
 !بود غريب عجيب حالم کردم، فوت رو نفسم. حمام بود رفته آيدن بودم،

 طرف يه از و مهديس ديدن به نسبت العملمعکس نکردن بينيپيش طرف يه از نقشه، فشار و استرس طرف يه از
 هم رو من خيال شايد و شدمي راحت خيالش طورياين بود، کافي کاريپنهون ديگه گفتم،مي بهش بايد آيدن،
 .کردمي راحت
 !باد?ا ناکجا به رفت نگاهم و دادم تکيه هانرده به رو سرم

 بود، کرده سکوت و ميزد قدم رو اتاق طول عصبي فرهاد دايي بود، کرده پر رو گوشي مينو مامان هقهق صداي»
 .مينو مامان هايگريه به بودم سپرده گوش و دايي به بود خيره نگاهم کردم، نمي گريه! من مثل درست

 !بردمي ازبين رو خودش نبايد بده، ادامه ميذاشتم نبايد
 .خوبه حالم من! ماماني نکن گريه -

 :بزنه حرف تونست هاشگريه وسط
 .ميشي ب?ا داري دونممي شناسم،مي رو دخترم من! اَرشين نگو دروغ من به -
 !اومدبرنمي ازش خوردن غصه جز کاري وقتي فهميد،مي که نبايد اما ؛بود گذشته شدن آب از کارم! کشيدم آه
 ديگه خونم،مي دارم که درسمم هست، بهم حواسشون روشا و الين و فرهاد دايي! مينو مامان خوبه جام جااين -

 خوام؟مي چي
 :لرزوند رو تنم بغض، از مملو مينو مامان صداي

 «رو تخانواده... رو پدرت -
 .بود نشسته رومروبه آيدن اومدم، خودم به خوردم که تکوني با

 :انداخت صورتم کل به نگاهي
 خوبي؟ -

 !کشيدم آه و شدم خيره سمون?ا به دوباره و چرخوندم رو سرم
 .باشه چي خوب تا -

 .شد ـينه*سـ به دست و کرد دراز رو پاهاش
 بزني؟ حرف خواينمي -

 .بود شده وقتش ديگه کشيدم، عميقي نفس
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 که من. بيام دنيا به من بود منتظر صبرانهبي و بود دختر عاشق! داد شام رو شهر يه بابام آمدم، دنيا به که من -
 رو حسابش دم?ا ايل يه وگرنه بگه، بهم نامربوط کلمه يه تونستنمي کسهيچ! همه چشمي نور شدم اومدم

 !رسيدنمي
 .شدمي بهتر روز هر نيما با امـطه رابـ شدم بزرگ که کمکم

 :دادم ادامه کرد،مي نگاهم کنجکاو که انداختم آيدن به نگاهي
 دستمون از مامان! برنداره رو خونه کل صدامون و سر که نبود روزي بود، تربزرگ ازم چهارسال بود، داداشم نيما -

 .هست داداشم و من بين خوبي ـطه رابـ چه دونستنمي فاميل کل بود، عاصي
 شد،مي همراه پسرش با هامهموني تو که بود دوست مردي يه با پدرم ساله، شونزده شدم من تا گذشت هاسال اين

. بود بـرده جلو باهاش حدي يه تا رو شـطه رابـ و بشه شريک کار تو باهاش شدنمي راضي جورههيچ بابام يادمه
 نبود، بردار دست پسره اما کنه؛ دعوا باهاش بارها نيما بود شده باعث موضوع همين داد،مي گير من به خيلي پسرش

 .داره دوست رو من کيارش پسر دونستنمي آشناها و دوست همه ديگه
 .بودم گذشته در غرق توجهبي! توهم بود رفته آيدن هاياخم

 مهديس! دانياره عاشق مهديس دونستنمي داره، دوست رو من دانيار دونستنمي همه که اندازه همون به -
 بزرگ کيارش خونه تو نداشت، مادر و پدر چون و بودن شده بزرگ باهم بچگي از که بود دانيار ناتني دخترعموي

 تمام دانيار اما بده؛ اون به من جايبه رو شتوجه دانيار کردمي رو تالش نهايت مهديس هامهموني تو. بود شده
 دخترهايي نصف با گفت شدمي پسريه، جورچه دونستممي. کنم فکر دانيار به تونستمنمي من بود، من به حواسش

 که دفعه هر! نداشت رو کردن فکر لحظه يه ارزش من نظر از همين خاطربه بوده، دوست بودن مهموني تو که
 رفت؛مي داشت کمکم دانيار آبروي. کوبيدمشمي کرد، رو فکرش بشه که هرکسي جلوي حرفام با شد،مي نزديکم

 .نداشت اهميتي من واسه اما
 نشون العمليعکس چه دونستمنمي کنم، نگاه هاشچشم به تونستمنمي چرخوندم، رو سرم و کشيدم عميقي نفس

 .داد خواهد
 .کرد خواستگاري ازم و زد زانو جلوم همه جلو دانيار ها،مهموني از يکي تو...تو -

 !ضعف نهايت به بودم رسيده لرزيدن، به کرد شروع هامدست
 .خنديدم بلند صداي با کرد، که عالقه ابراز بهم -

 .بود چشمم جلو هاصحنه اون تمام بستم، رو هام چشم
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 بارش حرف تونستم که تاجايي! نيست هيچي من واسه باشنش، داشته توننمي همه که تو مثل يکي گفتم بهش -
 کم. کردمي نگاهم و بود نشسته زانوهاش رو خشک، چوب مثل دانيار. دارم خبر هاشگندکاري از که گفتم و کردم

 !خنديدن به کردن شروع و اومدن خودشون به همه کم
 .سرش پشت هم مهديس و پدرش و کرد ترک رو مهموني بگه، چيزي اينکه بدون دانيار
 ...صبح روز يه که بود گذشته قضيه اين از روز چند

 و برگشتم و برداشتم رو هاعکس پاکت ساکم تو از ، رفتم اتاق داخل و شدم بلند ازجام و کشيدم عميقي نفس
 !بود شده گيج. نشستم کرد،مي نگاهم خيره که آيدن جلوي

 و مادرم بيرون، کرد پرتم خونه از کتک با و اومد سراغم ديدشون، که پدرم ،خونه بودن فرستاده رو هاعکس اين -
 .کنن کاري تونستننمي که بودن شوک تو انقدر هم نيما

 ديدن تحمل بستم، رو هامچشم و گرفتم هامدست بين رو سرم گرفت، ازم رو پاکت کرد دراز دست آيدن
 !نداشتم رو العملشعکس

 .کردم بلند رو سرم صداش با! ترسيدممي قضاوتش از هم باز اما بود؛ جلوش گناهيمبي مدرک کهاين با
 .بده ادامه -

 .بود گرفته صدام دادم، قورت رو دهنم آب! بود شده مشت عصبانيت از هاشدست
 بودم که جااون. کردمي زندگي جااون بچگيش از که داييم پيش لندن فرستاد رو من اون و پدربزرگم خونه رفتم -

 ازشون هافرسنگ آدم، يه عقده خاطربه اما بودم؛ مخانواده عاشق بودم، پدرم عاشق من! رسيد خودکشي به کارم
 پيش اومدنش با و کردنمي زندگي لمان?ا الين خانواده پيشم، اومدن روشا و الين گذشت که سال يه. داشتم فاصله

 .منه عمه دختر اون... روشا اما نداشتن؛ مشکلي من
 !بود شده گرد تعجب از آيدن چشماي

 رفتم من فهميد وقتي که کرد،مي زندگي مادربزرگم و پدربزرگ با و داد دست از بود بچه وقتي رو شخانواده -
 کنه، کمکم تونهمي انتقام واسه گفت و داد پيشنهاد بهم و اومد سراغم دانين گذشت، که چندوقت. پيشم اومد لندن،

 اَرشين» جايبه «اسميت شانلي» بود، جديد هويت يه داشتن هم قدم اولين و مخانواده پيش گردونه برم تونهمي
 .کرد سکته مينو مامان بندش پشت و مرد تصادف با فرهاد دايي گذشت، که سال سه. «ريازاد?ا
 !کشيدم ه?ا

 بشه، پيدام من بودن منتظر و بودن اطراف اون کيارش افراد برم، ايران به نذاشت مينو مامان مراسم واسه باباجون -
 تو شرکتي بود، زده من نام به مرگش از قبل مينو مامان که االرثي سهم با دانين گفته به. ببرنم بين از خواستدمي
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 و سينا کمک و بود جااون برادرم عنوان به اسميت، مايک اسم به جعلي هويت با که مهرداد توسط که زدن ايران
 .کرد همکاري به شروع کيارش با و گرفت جون سال چند تو شرکتم. شدمي اداره نامحسوس، البته دانين، نظارت
 .کردم نگاه آيدن به و کشيدم عميقي نفس

 !دونيمي خودت که هم رو شبقيه -
 رو هامچشم آرامش با کرد، ـل*بغـ رو من حرکت يه با و کرد دراز رو هاشدست و زد درهمم چهره به لبخندي

 دهنم از وقتهيچ که حرفايي آوردن زبون به خاطربه شايد بودم، آروم. انداختم کمرش دور رو هامدست و بستم
 :شنيدم گوشم ـل*بغـ از رو صداش که بود گذشته ثانيه چند! آيدن وجود خاطربه شايد نشد، خارج

 چي؟ سينا -
 .کردم نگاه جديش صورت به و کشيدم عقب رو خودم خنده با
 !حسود -

 .رفت ايغره چشم
 !هست که همينه -

 .دادم تکون سر و کردم ايخنده تک
 بعد سال پنج. کردنمي کار دانين واسه قبلش شدن، نقشه وارد کرد کمکم دانين که سالي همون از مهرداد و سينا -
 .نکردم قبول که داد ازدواج پيشنهاد بهم سينا همکاريمون از

 .شد خيره افق به نگاهش و کشيد عميقي نفس
 :زدم صداش استرس با و دادم قورت رو دهنم آب
 آيدن؟ -

 .دوخت مضطربم هايچشم به رو نگاهش
 جانم؟ -

 !نداشتم رو جديد قضاوت يه طاقت ديگه بود، شده مشت دستم تو پيراهنش ناخودآگاه
 کردي؟ باور رو حرفام -

 .گذاشت هم روي رو، هاشچشم و زد لبخندي
 !بود سند حرفت بودي، نداده نشون بهم رو عکسا اگه حتي! معلومه -

 نگاهش که طورهمون! شده برداشته دوشم رو از سنگيني بار کردممي احساس شد، خارج مـينه*سـ از راحتي نفس
 :شد بلند صداش بود، هامچشم به
 مهديس؟ خونه تو ميريم جوريچه دوربين هکر بدون -
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 !شد مي صبح داشت کردم، آسمون به نگاهي
 :کردم زمزمه لب زير
 .ميگم بهت -

*** 
! کردم شخفه و داشتم برش بالشتم زير از و کردم دراز دست و کردم باز رو هامچشم الي گوشيم، زنگ صداي با

 !بشم هابچه شکل بود شده باعث زانوم زير تا خرسي خواب لباس نشستم، تخت روي و کشيدم ايخميازه
 گوشه زخم انداختم، يينه?ا تو خودم به نگاهي مربوطه کارهاي انجام از بعد رفتم، دستشويي به و شدم بلند جام از

 .رفتمي ازبين پودر کرم با که بود پيشونيم و گونه رو کبودي رد کميه فقط! بود شده خوب لبم
 راهي خوابم، لباس کردن عوض بدون و کردم خشک رو صورتم. شدم خارج دستشويي از و زدم صورتم به بي?ا

 .شدم پايين طبقه
 !پريد باال ابروهام صبحانه، ميز ديدن با که شدم شپزخونه?ا وارد
 !خوابم فقط که بکنم رو کارهااين مثالً بايد من بود، شده عوض آيدن و من جاي

 باغ تو داشت آيدن انداختم، اطراف به نگاهي! بود کرده روشن رو باغ افتاب نور رفتم، بيرون و کردم باز رو تراس در
 .دويدمي
 :زدم داد
 آيدن؟ -

 هم ايستاد که رومروبه بود، زمين از باالتر تراس لبه چون. دويد سمت اين به و کرد نگاهم و گرفت باال رو سرش
 .بودم شده قدش

 !زد لبخند و انداخت سرتاپام به نگاهي
 !نميزد موج هاشچشم تو کالفگي و خشم اون ديگه بود، شده عوض نگاهش نوع

 .بخير صبح -
 .دادم رو لبخندش جواب

 .بخير توهم صبح -
 .داد تکون رو سرش

 خوردي؟ صبحانه -
 .انداختم باال رو سرم

 !هنوز نه -



 

 

218 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 !کرد ريزي اخم
 .کارا دنبال بريم بايد بخور، زودتر برو -

 .برگشتم آشپزخونه به مخالفت بدون و دادم تکون رو سرم
 مشکي مانتوي. کردم باز رو کمدم در و شدم اتاقم راهي بود، کرده آماده آيدن که ايخوشمزه صبحانه خوردن از بعد

 آيينه سمت به و گذاشتم کمرم پشت و برداشتم رو ماسلحه افتادم، راه ساکم سمت و پوشيدم مشکي جين و
 .بستم رو هامدکمه و چرخيدم

 رفته ازبين پودر کرم با صورتم کمرنگ کبودي انداختم، ينه?ا تو خودم به نگاهي و کردم تنظيم سرم روي رو، شالم
 .بزنم هاملب روي کمرنگ رژلب يه شدم مجبور نباشه روحبي صورتم کهاين خاطر به و بود

 خارج اتاق از! وضعيتيه نوع چه تو دونستمنمي و شدممي روروبه مهديس با ديگه چندساعت تا! داشتم عجيبي حس
 به تا شدم رد سنگي راه از و رفتم بيرون خونه از بود، منتظرم آپولوش توي آيدن رفتم، پايين هاپله از و شدم

 . نشستم جلو و رسيدم ماشينش
 من نزديم، حرف کدومهيچ مسير طول تو. کرد روشن رو ماشين بگه چيزي کهاين بدون و انداخت صورتم به نگاهي

 !بود فکري چه تو دونمنمي... آيدن و بودم مهديس با برخوردم کنترل فکر تو
 :داد جواب اخم با و خورد زنگ گوشيش زمانهم که کرد پارک دکتر مطب جلوي

 شده؟ چي -
 .انداخت بهم نگاهي

 االن؟ -
 .کشيد موهاش الي دستي و کرد فوت رو نفسش

 !ميام -
 .چرخيد سمتم به و کرد قطع رو گوشي

 کشه؟مي طول چقدر جااين کارت -
 .انداختم باال شونه

 کارم ديگه ساعت يه شايد برم االن همين اگر. ساعته همين گرفتن، دکتره اين از برام هابچه که وقتي! دونمنمي -
 .بشه تموم

 .داد تکون رو سرش
 .مهديس خونه بيا من ماشين با تو پس -

 .انداختم باال رو ابروم تاي يک
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 چي؟ خودت -
 !شد خيره منتظرم هايچشم به 
. ميره پيش سنگين هاکار اومدن، افرادم از که دونفري اين با کنم، کنترل رو اوضاع و شخونه برم زودتر بايد من -

 .باشم جااون بايد خودم
 راه خيابون سمت و داد دستم به رو سوييچ دزدگير، زدن از بعد هم آيدن شدم، پياده ماشين از و دادم تکون رو سرم
 .بره تاکسي با تا افتاد
 به رو ديوار از قسمت يه که داشت وجود کوچيک راهروي يه شدم، پزشکان ساختمون وارد و کشيدم عميقي نفس

 کج رو راهم روراه چپ سمت به و پيداکردم رو موردنظر دکتر اسم بودند، داده اختصاص دکترا اسامي تابلوهاي
 .فشردم رو پنج دکمه و رفتم سانسور?ا تو. کردم
 !بودم آروم فعالً شد،مي پخش که ماليمي آهنگ به سپردم گوش و کشيدم عميق هاينفس و بستم رو هامچشم

 - اميري دکتر خانوم مطب» بود نوشته تابلو روي کنارش که بود در يه رومروبه و شدم پياده ايستاد، که سانسور?ا
 .«اعصاب و مغز متخصص

 رو آرامشي فضا به رنگش طاليي ديوارهاي که داشت قرار رومروبه شکل مربعي سالن يه شدم، وارد و زدم در
 مختلف بيمارهاي چهره از عکس چندتا ديوار روي! بشه پيش از بيش نفسم به اعتماد شد باعث و کردمي منتقل

 .آشپزخونه در سالن چپ سمت و داشت قرار
 که منشي ميز سمت و گذشتم بودن، نشسته رنگ مشکي مبلمان روي که بيماري چند بين از محکم هايقدم با

 !برم عقب قدم يه شد باعث کرد بلند که رو سرش. رفتم داشت، قرار در رويروبه
 جن؟ يا دمه?ا اين

 شرف در هم مصنوعيش هايمژه بود، کشيده بلندي چشم خط و بود زده اينقره و مشکي سايه رو چشمش پشت
 !شد خسته من چشم اونا سنگيني از بود، افتادن

 آدم يک ازش واقعاً تزريقيش، لباي و عملي دماغ و برجسته گونه و زدمي چشم تو بود، گذاشته که ايطوسي لنز
 .نبود خودش مال چيزش هيچ حقيقت در! بود ساخته مصنوعي

 باعث و نکرد بهش توجهي و بيفته هاششونه رو شالش شد باعث که انداخت گوشش پشت رو بلوندش موهاي
 !شد تعجبم

 .بشن خيره بهش تعجب با بودن نشسته مطب تو که منتظري مرداي و زن بود شده باعث حرکتش اين
 :کرد خارجم فکر از دماغيش تو صداي با
 بفرماييد؟ -
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 !کردم کنترل زور به رو مخنده صداش، شنيدن با
 .داشتم کار دکتر خانوم با -

 !کنممي کشفش دارم کمکم ببينم، هم رو ششده مانيکور هايناخون شد باعث که داد تاب رو هاشدست
 عزيزم؟ داشتي قبلي وقت -

 !نزدم حرفي و دادم تکون رو سرم
 گلم؟ چيه اسمتون -

 !االن بخندم نبايد که هم من و بود خنده ته صداش طرفم يه از! زدممي عق داشتم
 .هستم احمدي -

 .بود کرده انتخابش و بود شده شکوفا باز مهرداد فعال ذهن! دونمنمي من اومده کجا از اسم اين حاال
 :کرد بلند رو سرش ثانيه، چند از بعد و زد ورق رو مقابلش دفتر

 !عزيزم داخل بري تونيمي -
 .شدم وارد اجازه، کسب با و زدم دکتر اتاق در به تقه، چند و گذشتم جلوش از سريع و دادم تکون رو سرم

 بزرگ پنجره در رويروبه رسيدم، بيرون فضاي با فضا، اين رنگ تضاد به اتاق، رنگ طوسي ديوارهاي ديدن با
 رويروبه و بود گذاشته متوسطي تقريباً کمد اتاق گوشه داشت، قرار کنارش دکتر ميز که داشت وجود ايپرده بدون

 دستش و شد بلند جاش از که افتادم راه ميزش سمت و گرفتم اتاقش ترکيب رو نگاهم. رنگ سياه مبلمان ميزش
 :کرد دراز سمتم رو
 !عزيزم اومدي خوش -
 هاشگونه اومد،مي صورتيش هايلب به که رنگ سفيد پوست و کشيده صورت انداختم، کلي نگاه شچهره به

 قشنگ حدودي تا آرايش بدون صورتش بود، برداشته زنانه که ابروهايي و مشکي هايچشم و بود برجسته کمي
 !منشيش برخالف درست بود،

 . انداختم چپم پاي روي رو، راستم پاي و نشستم روشروبه و دادم دست باهاش
 . شد خيره بهم و کرد حلقه ميز روي رو، هاشدست
 :زد مخيره نگاه به آرومي لبخند

 چيه؟ مشکلت بگي خواينمي خب -
 !بود محکم صدام

 .زياده مشکل -
 :شد بلند صداش زمانهم و شد قهوه ريختن مشغول و رفت اتاق گوشه ميز سمت و شد بلند جاش از
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 .ديگه کنيم حلشون که جااين اومدي -
 سمت رو پاش شکر نشست، رومروبه و برگشت قهوه فنجون دوتا با. رسيممي هم قسمت اون به بله،! زدم پوزخند
 .گرفت فنجونم

 شکر؟ -
 .شد زدن هم مشغول و ريخت شکر خودش واسه دادم، تکون منفي نشونه به رو سرم

 .کنم گوش حرفات به کامل که جاماين من! بگو خب -
 .چرخوندم اتاق دورتادور رو نگاهم

 .ميشه باز شما دست به فقط من مشکل -
 .نوشيد رو شقهوه از ايجرعه و زد لبخندي

 .بده ادامه -
 !مطلب اصل سر رفتم راست يه و گذاشتم ميز روي رو، هامدست و چرخيدم سمتش به
 .ببري مهدوي مهديس خونه به رو من بايد شما -

 کهاين از بعد دادم، تکيه صندلي به و کشيدم عقب خونسرد. کردن سرفه به کرد شروع و پريد گلوش تو قهوه
 :کرد نگاهم شديد سرفه از قرمز هايچشم با و کشيد عميقي نفس شد، قاطي شروده و دل قشنگ

 گفتي؟ چي -
 !کردم نگاهش جدي

 .گفتم چي شنيدي باراولين -
 !کرد اخم

 .شناسمنمي رو کسي همچين من -
 !زدم پوزخند

 !دکتر خانوم کني پيدا رو لزايمر?ا درمان راه بري شد الزم پس -
 دکتر هرحال به! باشه عادي داشت سعي يعني بود، عادي شچهره ايستاد، پنجره کنار و رفت و شد بلند جاش از

 .چرخيد سمتم به و کرد ـل*بغـ رو هاشدست! کنه کنترل رو خودش راحت تونستمي بود، شناس روان
 هستي؟ کي تو اصالً برم، ديدنش به تو با بينممي دليلي نه شناسم،مي رو ميگي که کسي اين نه من -
 کمرم رو از رو کلتم حرکت يه با گرفتم، قرار که روشروبه رفتم، سمتش به هسته?ا هايقدم با و شدم بلند جام از

 در صبرم بود، کافي مدارا. گذاشتم ششقيقه روي رو اسلحه و چسبوندمش ديوار به دستم يکي اون با و برداشتم
 !بود کم خيلي مواقع جوراين
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 !درآوردم رو بيمارت و تو بم و زير که معنيه اين به جاماين من االن اگه! دکتر خانوم نکن بازي من با -
 :کردم نگاه باشه، روم?ا داشت سعي که شترسيده چهره به و کردم کج رو سرم

 بدي؟ دست از زودي اين به رو کوچولوت پسر خوادمي دلت نکنه -
 .زد چنگ دستم به ترس با و شد بودن خونسرد بيخيال

 .باش نداشته کاري اون به -
 !دادم تکون رو سرم

 .ندارم کاريش کنه همکاري باهام مامانش اگه -
 !ميزد موج هاشچشم تو بيچارگي کرد، باز و بست رو هاشچشم
 !اصالً نه، بود؟ مهم برام

 :شد بلند التماسي پر لحن با صداش
 .کشنمي رو من ببرمت اگه ببرمت، مهديس پيش تونمنمي من -

 .انداختم باال تعجب با رو راستم ابروي
 کنم؟ چيکار خواممي دونيمي مگه چرا؟ -

 .شد خيره هامچشم تو ترس با و داد قورت رو دهنش آب
 !کني نوازشش کلت با نيومدي مطمئناً -

 .بود آورده فشار ذهنش به خيلي! زدم پوزخند
 !رفتيم جااين از مهديس و من بوده، تو کار بفهمه کسي کهاين از قبل باش، نداشته کار چيزا اين به تو -

 .فشردم ششقيقه به رو اسلحه که کردمي نگاهم داشت دودل هنوز
 نداري؟ دوست رو پسرت -

 !بود شکسته توانش زد، حلقه هاشچشم تو اشک
 .برمتمي! باشه -

 .رفتم عقب و کردم ولش و زدم لبخندي
 .بده بهم پرستاري لباس دست يه -

 .بياره لباس برام گفت منشي به و رفت تلفن سمت و داد تکون رو سرش
 به و افتادم راه سمتش به. بود ايستاده در دم ماده?ا که کردم دکتر سمت سفيد، تمام لباس پوشيدن از بعد

 .کردممي حجت اتمام باهاش بايد کردم، نگاه هاشچشم



 

 

223 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 دلم مراد به من هم بدي، خبر کسي به و دربياري بازيزرنگ بخواي اگه منه، افراد محاصره تو مهديس خونه -
 !بينينمي رو پسرت ديگه تو هم رسم،مي

 به رو ـناه گـبي بچه يه جون خواستنمي دلم بده، گوش حرفم به بودم اميدوار داد، تکون رو سرش و کشيد هي?ا
 .دادم تکون رو سرم و گذاشتم جيبم تو رو اسلحه! بندازم خطر

 .بيفت راه -
 هنوز مزخرفش منشي اما بود؛ کرده مرخص رو هامريض. شدم خارج سرش پشت که رفت بيرون و کرد باز رو در

 !کردمي براندازم داشت تعجب با و بود جااون
 نيفتاده آتيش اين اگه شايد بود، تنم سفيد روپوش به نگاهم. شديم آسانسور وارد و رفتم دکتر پشت بهش، توجهبي
 بپوشم، هويتم کردن مخفي براي رو لباس اين خالفکار يه عنوان به کهاين جايبه االن زندگيم، وسط بود
 !مروزه هر کار لباس بشه تونستمي

 !نداشت فايده خوردن حسرت کردم، بلند رو سرم صداش با
 کني؟مي رو کاراين چرا -

 :داد ادامه انداختم، بهش نگاهي نيم
 بهش و داخل بريد تونستينمي خودتون بياي؟ من سراغ بود نيازي چه پس ست،محاصره تحت شخونه اگه -

 .کنيد پيدا دسترسي
 .کشيدم عميقي نفس

 .بدم پس جواب ندارم عادت -
 مجبورم تونهنمي بود فهميده شايد! نداد ادامه رو بحث و رفتيم بيرون ساختمون از و شديم خارج آسانسور ايستادن با

 .بزنم حرف کنه
 چهارتا از بعد گرفتم، رو آيدن شماره و کردم روشن رو ماشين نشست، کنارم هم دکتره که نشستم آيدن آپولوي تو

 :برداشت بوق
 شد؟ تموم -
 !آيدن پيش برم زودتر خواستمي دلم افتادم، راه مهديس خونه سمت و دراومدم پارک از
 چطوره؟ اوضاع! آره -

 .کرد فوت گوشي تو رو نفسش
 ميرسي؟ کي! نباش نگران اوکيه، چي همه -

 .کردم جاده معطوف رو نگاهم و بستم رو کمربندم
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 .ديگه ربعيه تا -
 .بزنه حرف راحت تونهنمي کردممي حس شد، جدي صداش

 .منتظرم! باش مواظب -
 .دادم رانندگي به رو حواسم و کردم قطع رو گوشي باشه گفتن با
 باشي؟ نداشته کار پسرم به که ميدي قول -

 !نبود اولش خونسردي از اثري انداختم، بهش نگاهي
 .نميشم رد هم کيلومتريش يه از بدي، انجام درست رو کارت -

 .کشيد عميقي نفس
 ميره؟مي مهديس -

 !شد منقبض فکم چسبيد، جاده به نگاهم
 .داره قانون به بستگي -

 .شد بلند متعجبش صداي
 بکشيش؟ خواينمي يعني -

 !ميزد حرف خيلي کشيدم، عميقي نفس
 .بدم گوش دلم خواسته به خوامنمي فعالً -
 به و کردم پارک رسيدم، که کوچه سر. کنم روم?ا رو ذهنم تونستم هم من نزد، حرفي ديگه مقصد به رسيدن تا
 :دادم اساماس يدن?ا

 «رسيدم»
 سمت اين به و اومد بيرون کوچه از آيدن دقيقه، چند از بعد. داشت وجود خونه توک و تک و بود خلوتي تقريباً کوچه
 .کرد کج رو راهش
 دکتره به نگاهي گذاشت، ماشين سقف روي رو، دستش و شد خم صورتم رو کردم، نگاهش و دادم پايين رو شيشه

 . شد خيره بهم دوباره و انداخت
 .بريد ماشين اون با بايد-

 :شد بلند دکتره متعجب صداي که کردم کرد، اشاره بهش که ماشيني به نگاهي
 کنه؟مي چيکار جااين من ماشين -

 .شدم پياده بدم، بهش جوابي کهاين بدون
 !زد باريشيطنت لبخند و گذروند نظر از رو سرتاپام آيدن
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 .باشي تو پرستارم شايد کنم تب الهي -
 .بود معجزه روحيم، بد اوضاع تو آيدن بودن! گزيدم لب خنده با
 ديگه؟ مرتبه چي همه -

 .برد داخل رو ممقنعه از اومده بيرون موهاي و داد تکون رو سرش
 .نيست نگراني جاي -

 هم خودش نشستم، جلو صندلي روي و افتادم راه دکتره امويام سمت و زدم شزيرکانه حرکت اين به لبخندي
 !لرزيدمي ترس زور از صداش کرد، نگاهم زدههيجان و نشست فرمون پشت

 !ترسممي ازتون دارم واقعاً -
 .زدم نيشخندي

 .بيفت راه! کشيمي زحمت -
 و شد باز نگهبان توسط در که زد، بوق و داشت نگه رنگ سفيد در جلوي رفت، کوچه داخل و کرد روشن رو ماشين
 .رفتيم داخل
 جدي و کشيدم ماسلحه به دستي کرد، نگاهم منتظر و کرد پارک داشت، آجري نماي که دوطبقه ساختمون جلوي

 .دادممي هشدار بهش بايد بارآخرين واسه کردم، نگاهش
 .بينينمي ديگه رو پسرت ندي، انجام درست رو کارت! نره يادت حرفام -
 :کرد نگاهم استرس با
 کنم؟ چيکار بايد -

 !گل و درخت از پر بود، سرسبز حياط يه انداختم، اطراف و دور به نگاهي
 .بکشيش بيرون خونه از ايبهونه يه به بايد -

 .کردم نگاهش مستقيم
 !محافظ بدون -

 .باشه نگران داشت حق بود، دستم تو پسرش جون! لرزيدمي هاشدست کشيد، پيشونيش به دستي
 .تونمنمي من جوري؟چه -
 با هم حياط کف. ورودي در کنار ديگه يکي و بود حياط در کنار محافظ يه شدم، پياده و کردم باز رو ماشين در

 فرق آسمون تا زمين کيارش عمارت با خونه اين بود، نشده داده حياط فضاي به ايديگه زينت و بود پوشيده چمن
 !داشت
 .سرش پشت هم من و افتاد راه ساختمون سمت که چرخوندم دکتره سمت رو سرم
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 :داد قرار مخاطب رو دکتر و انداخت سرتاپام به نگاهي نگهبان در جلوي
 کيه؟ اين -

 :داد رو جوابش جدي لحن با و کرد نگاهم چشمي زير
 نيست؟ معلوم وضعش و سر از -

 !کردمي نگاهم مشکوک داشت هنوزم شد، بلند باز نگهبانه کلفت صداي
 .اومديمي تنها قبالً -

 !بود سخت براش مسلماً و باشه عادي داشت سعي شنيدم، رو دکتر عميق نفس صداي
 .بيمارستان ببرم رو خانوم مهديس باشه الزم شايد -

 :کرد نگاه اون به جدي و گرفت من از رو نگاهش محافظ
 .نداري اياجازه همچين -

 :زد گرامي بازپرس به رو آخر حرف و رفت داخل و کرد باز رو در دکتر
 !نباشه کاريت تو داره، اعتماد اينا از بيشتر من به خانکيارش -
 .رفتيم داخل و شديم رد نگهبانه مشکوک نگاه زير از

 شواسه مهديس بده؟ چرا خب داد،نمي مهديس به چنداني اهميت کيارش ظاهراً بود، ساده هم خونه داخلي فضاي
 !بود مصرف باريه

. بود پذيرايي تماماً رومروبه و شپزخونه?ا راست، سمت و داشت وجود باال طبقه به منتهي هايپله ورودي، در کنار
 اين اجزاي تنها رنگ، همون به هاييپرده و زرشکي رنگ به راحتي مبلمان و بود شده انداخته خونه کف فرش دوتا

 !بود خونه
 چهار باال طبقه. رفت باال ازش و افتاد راه هاپله سمت که گذاشتم دکتره کمر پشت رو دستم و کشيدم عميقي نفس

 کرم گرد قاليچه! بود ساده کامل اتاق. شدم وارد سرش پشت هم من رفت، داخل و کرد باز رو دوم در که بود در تا
 به که سرتاسري پنجره و توالت ميز روشروبه و نفره تک تخت اتاق وسط و کمد راست سمت بود، افتاده اتاق وسط
 .شدمي ختم بالکن
 ويلچر يه با دقيقه، چند از بعد و افتاد راه بالکن سمت و گذاشت تخت روي رو، کيفش دکتر! نبود مهديس از اثري

 !بدم تشخيص رو شچهره نتونم شدمي باعث اتاق تاريک فضاي. بود نشسته روش زن يه که برگشت
 از و وردم?ا باال رو سرم. فشرد رو برق کليد و رفت ديوار سمت به و ورد?ا اتاق وسط تا رو دارچرخ صندلي دکتر

 اون خر?ا نفر! ميشه ورترشعله لحظه هر درونم، تيش?ا کوره کردممي حس! شد سنگين نفسم ديدم، که چيزي
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 و بود فلج که پايي و دست حالي؟ چه با اما! بود رومروبه گشتم، دنبالش االن تا که ايمهره اون بدبختي، مثلث
 .بود کرده نشينش ويلچر
! دادنمي زيباش اندام از خبري نحيفش بدن نبود، پيدا صورتش تو پيش سال هشت زيبايي اون از اثري هيچ

 .کردم جدا ازش رو نگاهم و دادم خودم به تکوني در، صداي با. بود شده تبديل گوشت تيکه يه به مهديس
 .اومدي خوش خيلي! دکتر خانوم سالم -

 رو سفيدش روسري و بود تنش بنفش پيرهن و بلند مشکي دامن شدم، روروبه سال ميان خانوم يه با و چرخيدم
 .بود بسته گردنش پشت
 !گلي هايلپ و گرد صورت و زنانه ابروهاي و رنگ آبي هايچشم! بود مهربون شچهره

 :اومد من سمت به نگاهش
 .اومدي خوش خيلي شماهم! خانوم سالم -

 .بدم تکون سر بتونم فقط و بزنم محوي لبخند ثانيه يه براي شد باعث داشت، که زيبايي لهجه
 دوباره! مهديسه پرستار فهميدم حرفاشون الي از و کردمي وبشخوش زن با داشت که شد بلند دکتره صداي
 عجيب يکم گريم، و تغييرچهره اين با اما هستم؛ کي بود شناخته شايد کرد،مي نگاهم خيره انداختم، بهش نگاهي

 . بفهمه که بود
 تخت رو کش دراز حالت به و کردن بلند ويلچر رو از مجسمه يه مثل رو مهديس خانم، همون کمک با دکتر

 .گذاشتن
 :قرارداد مخاطب رو زن دکتر

 مياري؟ رو انداخت سرش از مهديس بارآخرين که عکسي اون! خانم نرگس -

 :پرسيد نگراني لحن با و داد دکتر دست و ورد?درا رو MRI عکس کمد کشوي تو از زنه
 افتاده؟ خانم واسه اتفاقي! دکتر خانم -

 :داد هم رو زنه جواب و کرد بررسي رو عکس ديد، نگاهم تو رو جديت وقتي و انداخت بهم نگاهي دکتر
 .بيمارستان ببرم رو مهديس بايد فقط! خانوم نرگس نه -

 !زد شگونه به ايضربه پرستاره
 بده؟ حالش مگه؟ شده چي! جانخانوم سرمبهخاک -
 نبود؟ ساده پرستار يه فقط مگه! کردم تعجب نگرانيش از

 .کرد نگاه رو پرستار خونسرد دکتر
 !همين بگيرم، سرش از ديگه عکس يه ببرمش بايد فقط! نترس -
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 .کرد نگاهش مضطرب پرستاره
 !نهک سرمون هوار و داد نياد گرفتي؟ اجازه قا?ا از من، سر تو دردوبالت! دکتر خانوم -

 .کنه آرومش کرد سعي و گذاشت پرستاره دست روي رو دستش دکتر
 .بيام من تا کن عوض رو لباسش کن لطف فقط شما گيرم،مي تماس قا?ا با من! عزيزم باش روم?ا -

 .اومد سمتم به و شد بلند جاش از دکتر
 .بدم خبر خانکيارش به بايد -

 عميقي نفس خواست؟مي هامچشم از چي! شدنمي جدا ازم لحظه يه که بود مهديس هايچشم به خيره نگاهم
 :دادم رو دکتر جواب مهديس، عجيب رفتار به توجهبي و کشيدم

 .نره يادت من هايحرف! باشه -
 از شال و شلوار و مانتو دست يه پرستاره. شد خارج اتاق از حرف بدون گوشيش، برداشتن با و کرد فوت رو نفسش

 و انداخت مهديس و من به نگاهي مانتو، به رسيد و کرد عوض رو شلوارش. نشست مهديس کنار و برداشت کمد تو
 :داد قرارش مخاطب

 !نداره کاريت اومده، دکتره خانوم با کني؟مي نگاه جورياين رو خانوم اين چرا جان؟خانوم شده چي -
 !خاليه کنارمون جاش چقدر. افتادم مينو مامان ياد که زد نشينيدل لبخند و انداخت من به نگاهي

 رو شما داره شهمه چرا دونمنمي نميشه، خيره طورياين کسي به معموالً ما خانوم مهديس اين! خانوم ببخشيد -
 .کنهمي نگاه

 !بود کرده شک بهم شکبي کشيدم، عميقي نفس
 بزنه؟ حرف تونهمي -

 .انداخت سرش روي رو شال و کرد تنش رو مانتو
 .نه -

 دکتر با افسردگي خاطربه تهش کردممي فکر! نداشتم رو وضعي همچين انتظار کشيدم، صورتم به دستي کالفه
 .چيزي همچين نه داره، ارتباط
 .رفت مهديس سمت به و شد وارد و زد در دکتر

 .بذاريمش وليچر رو کن کمک! خانومنرگس پاشو -
 سمت به نفس،نفس با نرگس و گذاشتن ويلچر روي رو، مهديس کرد کمک دکتره به و شد بلند تخت رو از زنه

 :چرخيد دکتر
 جان؟خانوم دادن اجازه قا?ا -
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 .ايستاد صاف و کشيد عميقي نفس دکتر
 .راحت خيالت! خانومنرگس ره?ا -

 .کشيد راحتي نفس زنه
 دکتر؟ خانوم باهاتون بيام هم من -

 :داد رو جوابش و برداشت رو کيفش دکتر
 .کنهمي کمک بهم همکارم خونه، بمون شما! خانومنرگس نه -

 رفتيم دنبالش هم دکتره و من. داد هول بيرون سمت رو وليچرش و انداخت مهديس پاي روي رو ايملحفه نرگس
 نشوندنش ماشين پشت صندلي رو محافظ، کمک به و ببرن پايين رو ويلچر کرد کمک و اومد محافظه هاپله سر که
 .گذاشتن عقب صندوق هم رو ويلچرش و

 شايد! عميق نگاه يه بود، شخونه به نگاهش انداختم، مهديس به نگاهي آينه تو از و جاگرفتم جلو صندلي رو
 خونه از و نشست ماشين تو داد، خانومنرگس به که سفارشاتي از بعد دکتر! نيست کار تو برگشتي ديگه دونستمي

 :اومد اساماس آيدن طرف از خيابون سر شديم، خارج
 «منتظريم اتوبان خروجي تو»

 !داشت وجدان عذاب البد بود، فکر تو که انداختم دکتره به نگاهي
 .دارنگه خروجي تو بعدشم برسي، اتوبان به تا چپ سمت برو سرخيابون -

 .روند سمت همون به حرفي هيچ بدون و داد تکون رو سرش
 !بود خونسرد شچهره و کردمي نگاه روروبه به داشت انداختم، مهديس به نگاهي داشت، نگه که خاکي تو

 بود، اومده مهديس انتقال واسه که ماشيني و آيدن ماشين سمت و شدم پياده ماشين از و کشيدم عميقي نفس
 .رفتم
 هامچشم به و گرفت رو هامدست ايستادم، که روشروبه کرد،مي نگاهم و بود داده تکيه ماشينش کاپوت به آيدن
 .شد خيره

 !شدمي تزريق بهم آيدن وجود از که آرامشي به داشتم نياز زدم، لبخند
 شد؟ تموم -

 .انداخت ماشين به نگاهي و داد تکون رو سرش
 .ريممي خودمون هم فرداپس تهران، فرستمشمي امروز -

 .انداختم باال رو راستم ابروي
 فردا؟ پس چرا -
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 !کرد نگاهم شيطون
 باشي؟ بنده خدمت در خواينمي روز يه -

 .زدم بازوش به مشتي
 .بگير تحويل رو خودت يکم! پررو -
 .انداخت باال ابرو و خنديد ـذت*لـ با
 پرستار؟ خانوم بده مگه -

 !شد مانع دکتره صداي که بدم رو جوابش خواستم
 چيه؟ من تکليف -
 :داد جواب آيدن من، از قبل. بود ايستاده ما از متري دو فاصله تو چرخيدم، سمتش به
 .بري تونيمي شده، تموم کارت شما -
 !بود سرگردون نگاهش اومد، جلوتر و انداخت خودش ماشين به نگاهي اضطراب با
 ...من...من اونوقت ميشن، غيبتش متوجه افرادش و کيارش ببرين، رو مهديس کهاين از بعد -

 .کشيدم عميقي نفس
 بايد کنن، باور رو حرفت کهاين واسه فقط برد، رو مهديس و گرفت رو جلوتون ماشين يه راه وسط ميگي بهشون -

 .بگي زودتر خودت
 !نداشت قرار و روم?ا که کردم نگاه هاشچشم به و رفتم جلوتر قدم يه
 .نميفته برات اتفاقي! نباش نگران -

 !کرد پااون و پااين قراربي
 چي؟ پسرم -

 .نزنه گند منقشه به تا کردممي راحت رو خيالش بايد کردم، نگاهش جدي
 .بري تونيمي! نداره کاريش کسي -

 :زدم صداش که بچرخه خواست
 دکتر؟ خانوم -

 .شدم خيره هاشچشم به کرد، نگاهم منتظر و برگشت
 همه باش مطمئن بگيري، فاصله واقعيت خود از ميشي مجبور که کنهمي آدم با هاييبازي يه روزگار وقتا بعضي -

 .نيستن خواد،مي دلشون که جايي آدما
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 نشسته رنگ مشکي ليفان تو که محافظي دوتا به آيدن! بود فهميده رو منظورم شايد کرد،مي نگاهم سکوت با
 تيکه يه مثل مدت، تمام مهديس. بدن انتقال خودشون ماشين به دکتره ماشين از رو مهديس کرد اشاره بودن،

 !هيچي ،نميزد حرفي هيچ و شدمي دستبهدست گوشت
 .فشرد رو دستم و کرد هامچشم به نگاهي آيدن. رفتن هم هامحافظ و رفت دکتره مهديس، بردن از بعد
 فکري؟ تو -

 .افتاديم راه ويال سمت و شديم ماشين سوار. نداشتم زدن واسه حرفي! کشيدم آهي
*** 
. بود درگير فکرم بود شب يازده که االن تا صبح از. بدم حرکتي خودم به نتونستم اما ؛ريختم فنجون دوتا تو رو قهوه

 شايد کهاين درگير آيدن، و من رفتار مقابل در دانيار و کيارش سکوت درگير مهديس، اسفناک وضعيت اين درگير
 کثيف ذات خاطربه فقط اومد، سرم بال همه اين کهاين درگير چينن،مي برنامه زدن ضربه واسه دارن و رفته لو نقشه

 !آدم تاسه
 گوشي، صفحه رو دانين اسم ، آوردم درش جيبم تو از و شدم خارج فکر از و خوردم تکوني گوشيم، زنگ صداي با

 !کرد ترسنگين رو بغضم
! سوخت هامچشم. شنيدممي رو هاشنفس صداي فقط زد،نمي حرف هم دانين بزنم، حرف نتونستم اما دادم؛ جواب
 !نميذاشتم اما شکست؛مي داشت بغضم سال هشت از بعد زد؟ حلقه هامچشم تو که بود اشک

 کردي؟ پيداش -
 .کشيدم عميقي نفس

 .تهران ميارنش دارن -
 .بود کالفگي و خستگي از پر صداش لحن

 هدف به داريم ميشه، تموم چي همه داره بسه، ريختي خودت تو چقدر هر سال هشت اين! من اَرشين کن گريه -
 !رسيممي مونساله چند

 .شدممي خفه داشتم کشيدم، ترعميق رو دوم نفس
 دانين؟ -

 .من مثل درست! بود شده قراربي صداش
 جانم؟ -

 .کشيدم گلوم به دستي
 !ندارم رو تحملش ديگه من بزنن؟ ضربه بهمون بتونن بازم اگه چي؟ نشيم موفق اگه -



 

 

232 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 .شنيدم رو عميقش نفس صداي
 .کنه رومت?ا تونهمي اون. بزن حرف آيدن با من، با نه اما بزن؛ حرف -
 .کردممي عوض رو بحث بايد بود، دور ازم وقتي کنم قرارشبي اين از بيشتر خواستمنمي! کشيدم هي?ا

 چطورن؟ الين و روشا -
 !کردم تعجب. شد مضطرب صداش لحن يهو

 .خوبن...خوب -
 .بود شده فعال شاخکام! کردم اخم

 دانين؟ شده چي -
 .بود شده هول

 گردي؟برمي کي خوبن، که گفتم! عزيزم نشده چيزي -
 !دادنمي بروز عمراً دانين اما بود؛ لنگ وسط اين چيزي يه
 ...مطمئني دانين فردا،پس -

 .پريد حرفم وسط
 .باش خودت مواظب! اَرشين برم بايد من -

 بود افتاده اتفاقي اگه آوردم، پايين رو گوشي. پيچيد گوشم تو اشغال بوق صداي بزنم، حرف بتونم کهاين از قبل
 به سرکي پنجره از. شدم خارج آشپزخونه از و گذاشتم سيني تو رو قهوه هايفنجون! کردنمي مخفي ازم مطمئناً
 .بود نشسته ايوون تو آيدن کشيدم، بيرون
 طوسي ربعسه ستين?ا بليز و مشکي جين شلوار با رو شلوارکم و تاپ و باال رفتم و گذاشتم ميز روي رو هاقهوه

 .شدم پايين راهي و برداشتم ملحفه دوتا و کردم عوض
 سمت و شدم خارج خونه از هاقهوه برداشتن با و گرفتم دستم تو رو يکي اون و پيچيدم دورم رو هاملحفه از يکي
 .افتادم راه آيدن

 !کرد اخم ديدنم با
 .کمه لباست! هوا سرده -

 .گذاشتم ميز روي رو مقهوه و دادم دستش به رو شملحفه و قهوه و نشستم چوبي صندلي روي کنارش
 .نيست سرد! نه -

 :زد غر لب زير و پيچيد دورم هم رو خودش ملحفه
 !درمياد من جون ميشي مريض! نيست که حاليت -
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 غيرقابل داشتم، آيدن کنار که خوبي حس اين! بود رفته باال قلبم ضربان جمله يه همين با کشيدم، عميقي نفس
 !بود هضم

 .کردم اشاره ملحفه به
 چي؟ خودت -

 .کرد مزهمزه رو شقهوه
 .نيست سردم من -

 !بود ستاره از پر انداختم، آسمون به نگاهي
 .بود شده روشن ديوار کنار بلندپايه هايچراغ نور با که بود باغ به نگاهش چرخوندم، سمتش به رو سرم صداش با
 .نداشتم حاال تا که حسي دارم، خوبي حس سال چندين از بعد -

 :داد ادامه و دوخت منتظرم هايچشم به رو نگاهش
 کردن زندگي وقت و شده پايين باال انتقام نقشه فقط ذهنم تو و خالفکاره هزارجور با کارم و سر که وقته خيلي -

 .نداشتم دادن ادامه واسه هم يانگيزه درواقع نداشتم،
 .کردممي گوش حرفاش به وجودم تمام با و بودم شده چشم سراپا
 .کشيد عميقي نفس

 !شد زندگيم وارد دختر يک کهاين تا -
 رو اسمم چرا منم منظورش اگه ميزد؟ حرف کي از شد، مشت ميز زير هامدست ناخودآگاه رفت، باال قلبم ضربان
 نگاهش تو از کرد، نگاهم مستقيم و کشيد سمتم به رو صندليش کمي و بست نقش لبش رو محوي لبخند نگفت؟

 !بخونم تونستممي رو احساسش تمام
 همون تو راستش. نرسه بهش ايصدمه تا کردممي رو تالشم همه و شدممي نگران براش که بود کسي تنها اون -

 !آتيش دل تو رفتمي واهمه بدون کهاين کرد،مي جذابش همينم و داره نترسي سر فهميدم باهاش اولم مالقات
 کرد؟مي اعتراف داشت آيدن بودم، گرفته گر گرفت، ميز زير از رو مشده مشت هايدست و کرد دراز رو هاشدست

 :داد ادامه عاشقي بالحن و فشرد رو دستم و شد پررنگ لبخندش
 اميد بهم تو دادن، ادامه واسه من انگيزه شدي تو ارشين! زندگيم همه شدي بگم بهتره يا زندگيم همه بود شده -

 .کنم زندگي تو بدون تونمنمي من دادي، زندگي
 احساسش از بخواد موقعيت اين تو جا،اين نداشتم انتظار نداشتم، آيدن از رو احساس همه اين انتظار بود، زده خشکم
 :شد بلند صداش و زد روشون ايـوسـه*بـ و کرد بلند رو هامدست! بزنه حرف

 بگي؟ چيزي خواينمي -
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 به ترسي حاال اما بودم؛ لحظه اين منتظر مدت همه اين بدم، حرکت رو زبونم تونستمنمي بود، شده خشک دهنم
 !شدمي احساسم گفتن مانع و بود افتاده دلم
 منتظر ايديگه گردباد بازم اگه چي؟ کردمي نابودش و شدمي پيدا يکي و شدممي غرق خوشبختي تو هم باز اگه

 .نشست ريزي اخم آيدن پيشوني رو چي؟ کنه رو و زير رو زندگيم و بياد تا بود لبام رو لبخند
 ارشين؟ -

 فکر لعنتي ترس اون به فقط فهميدم،نمي رو حالم شدم، بلند ازجام و کشيدم بيرون هاشدست از رو هامدست
 !همين کردم،مي

 !عصبي تا بود ناراحت بيشتر لحنش شد، رفتنم مانع و گرفت رو بازوهام اخم با و شد بلند جاش از آيدن
 سکوته؟ من عالقه ابراز جواب ساکتي؟ چرا -
 .رسوندم گوشش به رو صدام و دادم قورت رو دهنم آب زوربه
 .اتاقم تو برم خواممي من...من -

 .داد تکونم و گرفت شدت اخمش
 کني؟مي فرار داري چرا نيست، اين من سوال جواب -

 .شدم خيره شآزرده هايچشم تو غم با و کشيدم بيرون هاشدست بين از تالش با رو خودم
 !بده فرصت بهم نيستم، مطمئن احساسم از هنوز من -

. داد تکون سر حرفبي و کشيد موهاش الي رو دستش کالفگي با و شد پشيمون که بگه چيزي کرد باز رو دهنش
 فرو آوار مثل در پشت و شدم اتاقم وارد و رفتم باال پله از و رفتم خونه داخل و شدم رد کنارش از فشنگ مثل

 .ريختم
 بازم اما نبود؛ طرفه يه داشتم بهش که حسي و کرده اعتراف آيدن شدنمي باورم بود، زده حلقه هامچشم تو اشک

 تونستمنمي ديگه باختم، رو خوشبختيم همه باريه من بگيرمش، ناديده تونستمنمي بازم داشت، وجود ترس اون
 !بود آرامشم منبع اون بدم، دست از هم رو آيدن تونستمنمي کنم، ريسک
*** 

 که ديدم رفتم بالکن به که پيش ساعتنيم شدم،مي پهلو اون به پهلو اين از هي من و بود گذشته سه از ساعت
 چم دونستمنمي خودمم. کالفگي اين ايجاد واسه کردم لعنت رو خودم و کشهمي سيگار و زنهمي قدم باغ تو آيدن
 !بود شده پيدا کجا از دونمنمي يهو اما بودم؛ نکرده فکر موضوعي همچين به امروز تا شده،

 بمونم؟ آيدن کنار ابد تا تونستمنمي يعني کشيدم، عميقي نفس و دوختم سقف به رو نگاهم
*** 
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 .کردم باز رو هامچشم آيدن زمزمه صداي با
 گفتين؟مي زودتر من به نبايد شما بگم؟ بهش جوريچه االن من -

 .اومدمي اتاقم در پشت از صداش بشم، هوشيار تا زدم پلک چندبار
 .دارن ارزش براش چقدر دوتا اون که دونيمي! ميشه ديوونه بگم بهش -

 ميزد؟ حرف کي بهراجع. شدم خيزنيم و شد جمع هاماخم
 ...که بودين کجا شماها -
 .بود شده تموم طاقتم کردم، باز رو در حرکت يه با و شدم بلند جام از
 آيدن؟ شده چي -

 جين شلوار بود، تنش بيرون لباس! بود شده هول وضوح به ورد،?ا پايين رو گوشي و چرخيد سمتم به سريع
 .سفيد مردونه پيرهن و ايسرمه

 شدي؟ بيدار...بي -
 !شد ترغليظ اخمام. کرد نگاهم اضطراب با و کرد قطع رو گوشي

 شده؟ چي ميگم -
 .کرد فوت رو نفسش

 .کنممي حلش خودم! نشده چيزي -
 کرد؟مي پنهان ازم رو چي داشت فشردم، هم روي رو هامدندون

 نه؟ يا شده چي ميگي -
 !کرد اخم زدم، که دادي با
 .صبح اول نزن داد -
 .کشيدم صورتم به رو دستم حرص با
 .شده چي بگو پس -

 :کرد زمزمه لب زير و کشيد موهاش به دستي
 !لعنتي -

 کردم نگاهش ترس با و گرفتم رو هاشدست افتاد، دلم تو دلشوره
 .کشيمي رو من داري! بزن حرف آيدن -
 .کرد نگاهم اخم با
 .نيستم جنوب من دونهنمي هنوز اما توئه؛ کار و قالبيه مدارکش فهميده گرفتتشون، دانيار -
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 !شد قطع لحظه يه نفسم
 گرفته؟ رو کيا...کي -

 :زدم جيغ. بود شده لبريز صبرم زد،مي بيرون دهنم از داشت قلبم! نزد حرفي و آورد پايين رو نگاهش
 آيدن؟ -

 .گرفت هاشدست بين رو سرش و کرد ول رو هامدست
 .گرفته رو الين و روشا -

 !چرخيدمي سرم دور اتاق شنيدم،نمي چيزي ديگه
 رو چيزايي يه داشت که ديدممي رو آيدن. شدممي خفه داشتم بکشم، نفس تونستمنمي کشيدم، گلوم به دستي

 !شدممي خفه داشتم من اما کنه؛ باز رو نفسم راه داشت سعي و گفتمي
 !کشيدم عميقي نفس و شد هامريه وارد اکسيژن کرد، وارد کتفم وسط به که محکمي ضربه با

 رو خوابم لباس سريع. چرخيدم کمد سمت سريع و کشيدم موهام به دستي شد، منظم نفسم که چندثانيه از بعد
 آخرين آيدن، از کشيدن خجالت وضعيت اين تو پوشيدم، رو شلوارم و مانتو و وردم?درا آيدن، حضور به توجه بدون

 !رسيدمي ذهنم به که بود چيزي
 از آيدن که افتادم راه در سمت و گذاشتم کمرم پشت و برداشتم کمد تو از رو ماسلحه و انداختم سرم روي رو شالم
 .گرفتم پشت

 ميري؟ کجا -
 .گرفتم ترمحکم که بزنم پس رو هاشدست خواستم
 !زدم مشت شـينه*سـ به و چرخيدم

 !کن ولم گممي بهت جام،اين من و گرفته رو روشا و الين مرتيکه اون! آيدن کن ولم -
 !ترغليظ هاشاخم و شدمي ترمحکم دورم هاشدست گفتم،مي جيغ با که مهرکلمه با
 !هوا ميره ميشه دود نقشه کل وگرنه بگيريم، تصميم شده حساب بايد نيست، ديوونگي وقت االن! باش روم?ا -

 .بيام بيرون بغلش از کردم سعي
 ضعفنقطه رو دست حقي چه به کنم، تيکهتيکه رو مرتيکه اون تهران برم بايد من نيست، مهم مواسه! درک به -

 گذاشته؟ من
 به و بود شده زياد زورم عصبي، فشار خاطربه و داشتمنمي بر کردن تالش از دست لحظه يه کشيد، حرصي پر نفس

 .اومدبرمي پسم از زور
 ...همين خاطربه ضعفته، نقطه دونهمي اون -
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 :پريدم حرفش وسط جيغ با
 .برم خواممي من! آيدن -

 :کرد زمزمه لب زير و کرد فوت رو نفسش
 !لجباز شقکله -

 .رفتم بيرون خونه از و دويدم پايين هاپله از. شدم خارج اتاق از و کردم پرواز در سمت که کرد باز رو هاشدست
 .نشست کنارم و شد باز در که کنم حرکت خواستم و زدم استارت و نشستم آيدن آپولوي فرمون پشت

 .بودم جااين منم کنم فکر -
 !کردنمي کار مغزم االن کردم، فوت رو نفسم

 اتوبان توي صدوهشتاد سرعت با. کرد ترراحت رو کارم ها،دروازه بودن باز شد، کنده جاش از ماشين حرکت يه با
 بودن امکان االن اما رفتم؛مي هواپيما با و فرودگاه رفتممي داشتم، وقت کشيدم،مي اليي هاماشين بين و روندممي

 :کرد نگاهم اخم با و بست رو کمربندش آيدن! بود کم بليط
 .بده گاز کمتر -

 :زد داد که نکردم حرفش به توجه
 .نفهمزبون باشي، زنده بايد اول خودت اونا دادن نجات واسه! برون ترروم?ا ميگم -

 :دادم رو جوابش لب زير و کردم کم يکم رو سرعتم
 .خودتي نفهم زبون -

 .چرخيد پنجره سمت و داد تکون تأسف با رو سرش
*** 

 گاز کرد، باز رو در هول با نگهبان که کردم يکسره رو بوق در جلوي رسيديم، من خونه به رانندگي ساعت سه از بعد
 .افتادم راه خونه سمت و شدم پياده و کردم ول رو روشن ماشين حياط وسط و دادم
 عقب قدم يه رسيدم بهش وقتي. رفتم هاپله سمت سرعت با کرد،مي نگاهم تعجب با و بود ايستاده هاپله روي مهام
 بدون. گرفتش روهوا بياد، فرود صورتش رو دستم کهاين از قبل. کردم بلند رو دستم و نکردم توجهي که رفت
 دياچ فول کيفت با رو ديوونگي واقعي معني پيچيد، باغ کل تو فريادم کنم، خالص رو دستم کنم سعي کهاين

 !کردنمي تماشا داشتن
 ها؟ کردي؟ قبول چرا نداشتي، رو شعرضه که تو نه؟ يا بودم سپرده تو به رو روشا من -
 .ميزد تيشم?ا هاشچشم تو بيچارگي و بودم باروت انبار! کردمي نگاهم خشم و غم با
 :شد بلند صداش دردمندي لحن با
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 ...اما بوديم؛ مواظبشون جورههمه ما باورکن ارشين، چيشد يهو دونمنمي -
 و افتادم راه در سمت و کشيدم بيرون دستش از رو دستم. بعد واسه بمونه حسابش بستم، حرص با رو هامچشم
 !رفتمي روقدم سينا و بود نشسته مبل روي دانين رفتم، داخل

 !نداشتم اژدها از کم کردند، نگاهم نگراني با جفتشون ورودم با
 کجاست؟ مهرداد چرخوندم، چشم

 و رفتم سمتش سرعت با اومد، پايين که رو آخر پله اومد،مي پايين داشت رفت، هاپله سمت نگاهم در صداي با
 :شنيدم رو سينا صداي

 !ابوالفضل يا -
 با و گرفت محکم رو بازوهام مهرداد برسه، صورتش به کهاين از قبل و بردم باال رو مشتم رسيدم بهش که همين

 و کردن تقال به کردم شروع حالش به توجهبي! خشم از نه اما بود؛ قرمز هاشچشم کرد، نگاهم عصبانيت
 :شد بلند دادم صداي طورهمون

 .رو تو از ترعرضهبي مهام اون هم تورو، هم! مهرداد کشمتمي بياد، سرش باليي اگه -
 :زد داد عصبيم هايچشم به خيره و داشت نگهم ثابت زور به
 افتادن؟ دردسر تو که خوشحالم کردي فکر خوبه؟ حالم من کردي فکر -

 .کوبيدم شـينه*سـ تخت و کنم خالص هاشدست حصار از رو خودم
 نه؟ يا گفتي باشي، مراقبش تونيمي گفتي خودت لعنتي د -

 بغلم پشت از يهو آيدن که کنم حمله سمتش به شد باعث و کرد ورترشعله رو وجودم آتيش مهرداد درمونده نگاه
 راه به جيغم و زدم پا و دست هوا رو داشتم حاال کرد، بلندم که دربيام بغلش از زدم پا و دست. کشيدم عقب و کرد
 :بود
 .کن ولم کفتارن، اون هايدست تو روشا و الين االن دوتاست اين تقصير! آيدن کن ولم -

 .نشوند مبل روي رو، من زور به نداشت، فايده زدممي جيغ هرچي
 .گرفت رو هامدست

 .بديم شوننجات تونيممي جوريچه کنيم فکر بايد! اَرشين بشين لحظه، يه بشين -
 پا و دست و جيغ بازهم! بود زده حلقه هاشچشم تو اشک و بود ايستاده در جلوي که کردم نگاه مهام به حرص با

 .زدن
 کني؟مي گريه من واسه داري االن چيز،همهبي اون دست بيفته کردي ول رو روشا! مرتيکه -

 .شد جدا مهام از نگاهم که کشيد داد. کردنمي ولم آيدن! نداشت فايده وپازدندست
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 .گردنبرنمي الين و روشا دوتا اين زدن کتک با شو،ساکت دقيقه يه -
 !بود جدي لحنش کرد، بلندم و گرفت رو بازوهام آيدن. بودم افتاده نفسنفس به
 .کني استراحت بايد -

 .کشيدم کنار رو خودم که بره هاپله سمت خواست
 .دانيار خونه برم خواممي خوره؟مي من درد چه به االن استراحت -

 .بکشه فرياد بود اون نوبت حاال فشرد، هم روي رو هاشدندون
 .شوخفه! اَرشين شوخفه -

 .زدم جيغ
 .کنه بازي باهام دانيار اين از بيشتر ذارمنمي من! شمخفه خوامنمي -

 .زد چنگ موهاش به و کرد مشت رو دستش راه وسط که بزنه صورتم تو کرد دراز دست
 :داد تکون صورتم جلوي تهديدوار رو شاشاره انگشت

. اون هم کشم،مي رو تو هم دفعه اين اما بري؛ تونستي قبل دفعه کني،مي بيرون سرت از رو جااون به رفتن فکر -
 فهميدي؟

 !بود گرفته کشيدم که هاييجيغ خاطربه صدام نشستم، مبل روي بيچارگي با
 .بربياد ممکنه هرچيزي لعنتي اون از دونستينمي که شما! آوردين من سر رو بال اين که کنه لعنتتون خدا -

 .گرفت رو هامدست و نشست زانوهاش رو اومد، جلو دانين
 من؟ اَرشين -
 .بود شده وارد بهم فشاري چه دونستمي اون فقط کردم، نگاهش بغض با
 .بيارمشون فردا پس تا ميدم قول بهت! دخترکم نخور غصه -

 جوابش بسته هايچشم با. ساعت چندين به برسه چه بود، کرده پيرم ساعت چند همين! بود دير بستم، رو هامچشم
 :دادم رو
 .برمياد کني رو فکرش که هرچي بشر اون از! دانين -

 نگاهمون غم با همه بود، نشسته هاپله رو مهرداد و بود ايستاده کنار هنوزم مهام و بود داده تکيه اوپن به سينا
 .بودن گفتگو اين شاهد و کردنمي

 :شد بلند آيدن صداي
 ها؟ داري، قبول که رو من کنه، کاري نتونه ميدم قول بهت من -
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 محوي لبخند که دادم تکون رو سرم نداشت؟ قبول رو هاچشم اين شدمي مگه کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم
 !زد
 تونيممي بخوايم هرکاري بازه، کامل بالمون و دست رسيد که پليس دست ور،اون برسه محموله تا کن صبر پس -

 .بکنيم
 مهام و مهرداد هايچشم تو غم به کهاين بدون افتادم، راه اتاقم سمت و شدم بلند جام از و کردم فوت رو نفسم

 .کنم توجهي
*** 

 !بود وقتي هر از ترمصمم هامچشم شدم، خيره آينه تو مچهره به و کردم خاموش رو سشوار
 چرخيدم،. شد باز اتاق در که کشيدم برس رو موهام و گذاشتم هامچشم تو رو لنز نداشتم، تصميمم تو شک ايذره

 !کرد نگاهم آيينه تو از و ايستاد سرم پشت و اومد و گذروند رو پام تا سر لبخند با آيدن
 خانوم؟ ارشين شدي آروم -

 .چرخيدم سمتش به و نشست لبم رو کمرنگي لبخند
 .کردي عادت اسمم به زود -

 .گذاشت دوطرفم و ميز روي رو، هاشدست
 !مياد بهت بيشتر يکي اين -

 .کردم کج و سرم
 واقعاً؟_

 .داد تکون رو سرش
 .عزيزم آره -

 .شد ترپررنگ لبخندم
 چيه؟ معنيش دونيمي -
 !انداخت باال رو ابروش تاي يه
 .ندونم کن فکر -

 !زدم لبخند
 .دونيمي اگه بگو -

 .بود نشده قطع چشميمون ارتباط هنوز گرفت، شدت قلبم ضربان. چسبيدم توالت ميز به که اومد جلوتر
 ...و ايستادي من جلوي که تويي يعني عاقل، و زيبا يعني! داشتني دوست يعني -



 

 

241 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 .بود شده جدي نگاهش کشيد، عقب کمي رو سرش
 .مياد بدم ودمخ از بشه، بلند روت دستم کهاين از بدم، دست از رو کنترلم نکن کاري! اَرشين -
 .کردم نگاهش رفته باال ابروهاي با
 .بزنم که نکن کاري تو بگو نميزنما، نگي -

 !گرفت شخنده
 .خودخواهم من باشي فهميده بايد ديگه -

 :کردم زمزمه آروم
 .دونممي -

 .کشيدم راحتي نفس ايستاد، صاف و انداخت ساعتش به نگاهي
 برم؟ من -

 !کردم اخم
 چرا؟ -

 .گوشم پشت زد رو موهام
 .کنم آماده فردا پس واسه رو افرادم بايد -
 .شدم خيره هاشچشم به
 گردي؟برمي کي -

 .انداخت باال شونه
 .زنممي سر بهت شب اما دونم؛نمي -

 .زدم لبخند
 .برگرد زود -

 .داد تکون رو سرش
 .هستن داغون کافي اندازه به نکن، بحث دوتا اين با ديگه -

 !کردم غليظي اخم
 .اومدنمي سرمون بال اين کردنمي جمع رو حواسشون داغونن، که درک به -

 .کرد فوت رو نفسش
 .کنيم درستش جوريچه کنيم تمرکز بايد شده، که کاريه -

 .دادم تکون رو سرم
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 بودي؟ برداشته رو من ساک -
 .داد تکون رو سرش

 داري؟ الزمش! ره?ا -
 .دادم تکون رو سرم
 :داد رو جوابم و کشيد عميقي نفس

 .باش خودت مواظب ميارمش، -
 روي و کشيدم پيشونيم به دستي. رفت بيرون اتاق از و شد دور ازم که کردم زمزمه طوريهمين توهم لب زير

 !کشتممي دفعه اين آيدن مطمئناً. نشستم صندلي
 لبخند با و چرخيد سمتم به بشه خارج در از کهاين از قبل. گذاشتش زمين روي و برگشت ساکم با دقيقه چنداز بعد

 .کرد نگاهم
 .هستم جوابت منتظر هنوز من -

 از و رفتم ساکم سمت و شدم بلند جام از. شد خارج خونه از کرديم، که خداحافظي باهم و دادم تکون آروم رو سرم
 .برگشتم آيينه جلوي و برداشتم رو موهام اسپري داخلش
 رنگ از اثري و شد مشکي دست يه موهام دقيقه، چند از بعد و زدم اسپري بهش و جلوآوردم تيکه تيکه رو موهام

 !نبود طالييش
 .بستم سرم باال محکم رو موهام و برداشتم رو مو کش

 اتاق از و انداختم سرم رو هم مشکي شال پوشيدم، و برداشتم رو مشکيم جين و مانتو داخلش از و رفتم کمد سمت
 .رفتم بيرون
 .شدم خم پايين سمت هاپله رو از. بود نشسته مبل رو تنها سينا کشيدم، هال به سرکي

 .اتاقم بيا! سينا -
 در کنار و اومد داخل سينا ثانيه، چند از بعد. نشستم توالت ميز صندلي روي و برگشتم اتاق تو و ايستادم صاف
 .ايستاد

 رو سابقش شيک ظاهر بود وقت خيلي بود، ريخته همبه و کالفه شچهره! بلندتر موهاش و بود شده بلند ريشش
 .نداشت

 .بشين -
 .کردم نگاه منتظرش هايچشم به جديت با. شد خيره بهم و نشست تخت روي و اومد

 دارين؟ اطالعاتي چه دانيار خونه از -
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 .کرد فوت رو نفسش
 سرته؟ تو چي -

 .کردم راست رو کمرم و انداختم چپم پاي روي رو راستم پاي
 .بده رو جوابم -

 .کشيد موهاش الي دستي
 .نداريم دسترسي هم دوربينا به هستن، شخونه تو محافظ تا چهل دونممي فقط -

 !کثيفش ذات به لعنت شد، مشت هامدست
 ش؟خونه يا ويالشه -
 :کردمي نگاهم زيرکي با
 .لواسون...ويالش -

 کشيدم عميقي نفس
 .دارم اعتماد بهت که دونيمي -

 :شد مشکوک لحنش
 .مطلب اصل سر برو -

 !بستم چشم کارم عواقب رو و کشيدم سنگيني نفس
 ...کسهيچ به رو مطلب اصل -

 :دادم ادامه و گذاشتم زانوهام رو رو، هامدست رنج?ا و شدم خم
 .بگي نبايد آيدن مخصوصاً کس،هيچ به سينا -

 .کشيد صورتش به دستي
 .نکن ديونه رو من! اَرشين -
 .زدم رو خالص تير و کردم خالصه رو تصميمم جمله يه تو
 .دانيار خونه برم خواممي -

 .داشت رو حرف اين انتظار ظاهراً زد، تخت رو مشتي
 شدي؟ ديونه -
 !شد جمع هاماخم زد، که دادي با
 .پايين بيار رو صدات -

 !بود شده عصبي
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 برگردي؟ زنده نداره وجود تضميني هيچ بري اگه دونيمي داره؟ خطر قدرچه دونيمي اَرشين؟ چي يعني -
 .شدم بلند جام از
 .بياد دنبالشون تا بفرستي ماشين يه خواممي فقط گفتم، که همونه من حرف -
 .ايستاد رخمبهرخ و شد بلند جاش از
 !نداري حق اَرشين، بري نداري حق -
 :شدم خيره هاشچشم به گستاخي با
 .بگيريش بخواي االن که دينمي من به تو رو حق اين -

 . گذاشتم کمرم پشت و برداشتم کشو تو از رو کلتم و رفتم ميز سمت
 .کردم هماهنگ خودم هم رو ماشين رفتم، خبربي ميگي بقيه به -

 !باريدمي روش و سر از کالفگي کردم، نگاهش و چرخيدم
 .برگردم که وقتي تا فقط! باش مواظبشون تو دفعه اين -
 !زياد خيلي بود، عصبي کشيد، دست صورتش به
 دادي؟ دست از رو عقلت -

 .انداختم باال شونه
 کاراين بايد کردن، زندگي خطر با منقشه و من خاطربه سال همه اين اونا نيست، وسط دمايي?ا کم پاي اما شايد؛ -
 .بکنم براشون رو

 :اومد جلوتر
 اين مونده روز دو مونده، پيروزيت به روز دو که االن برسي، لحظه اين به کندي جون سال همه اين تو! اَرشين -

 مياد؟ سرت باليي چه نيست معلوم که شير دهن تو ميري داري شه، تموم ساله هشت کابوس
 !کردم فوت رو نفسم

 .سينا ندونم من که بگو چيزي يه -
 !بست بيچارگي با رو هاشچشم

 . برنميام پست از من -
 .بود 5:45 کردم، ساعت به نگاهي

 .بياد پشتم بفرست رو ماشين برم، بايد من -
 زدم خونه از و نشستم فراريم فرمون پشت و شدم حياط وارد و رفتم بيرون اتاق از بندازم، بهش نگاهي کهاين بدون
 .بيرون
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 کنه درکم شايد که رسيدم نتيجه اين به و کردم فکر باشه داشته تونستمي آيدن که العمليعکس به راه طول تمام
 به نگاهي يينهآ توي از و کردم ترمز کوچه سر. غيرممکنه دونستممي خودمم که ،نياد پيش اختالف و دارم حالي چه

 .بود فرستاده هم محافظ دوتا سينا انداختم، پشتي ماشين
 بود، متر سه دانيار خونه تا مفاصله شدم، پياده ماشين از عميق نفس يه با و کشيدم کمرم پشت اسلحه به دستي
 .گيرهمي رو تصويرم داره هاشدوربين االن بودم مطمئن که رسيدم متري يه فاصله به تا زدن قدم به کردم شروع

 مانتوم جيب تو از بود، کرده زوم روم که دوربين لنز به خيره. خورد زنگ گوشيم که بردارم رو بعدي قدم خواستم
 !داده آب رو بند سينا و فهميده که فهموند بهم شصفحه رو آيدن اسم ،وردم?درا رو گوشيم

 در جلوي. کردم طي رو موندهباقي فاصله و گذاشتمش جيبم تو و کردم خاموشش بندش پشت و کردم ريجکت
 !شد باز تيکي باصداي در ثانيه چند از بعد که کردم نگاه دوربين به و ايستادم ـينه*سـ به دست خونه
 .بود شده شروع جديدي بازي دادم، بيرون سنگين رو نفسم

 :شنيدم رو دانيار صداي که شد نزديکم يکيشون بود، محافظ پر خونه دورتادور
 .نزن دست بهش -

 توي باال طبقه دانيار رسيدم، هاپله به و کردم طي رو حياط طول! کرد نگاهم فقط و موند ثابت سرجاش محافظه
 !ديدممي رو پيروزش لبخند هم فاصله اين از بود، ايستاده بالکن

 .برن بيرون خونه ازاين روشا و اِلين بود کافي فقط بودم، هرموقعي از ترروم?ا رفتم، باال هاپله از و زدم پوزخندي
 رو هامچشم شدم، سرم پشت ايسايه متوجه برداشتم، که رو اول قدم. رفتم داخل و شد باز خدمتکار توسط در

 !بودم دانيار تسليم فعالً بستم،
 .نفهميدم چيزي ديگه و شد گيج سرم خورد، گردنم پشت که محکمي ضربه با

*** 
 سانتيم چند فاصله تو رو، دانيار منفور چهره و کردم باز رو هامچشم الي زور به خوردمي صورتم به که هاييضربه با

 .ديدم
 .کردمي درد بدجوري کشيدم، سرم به دستي

 اسميت؟ خانوم اومدي هوشبه باالخره -
 اتاق تو کردم، نگاه اطرافمو دور به. نشست صندليش رو صاف و کشيد عقب رو خودش که شدم خيزنيم اخم با

 !زدم پوزخند و دادم تکيه تخت پشتي به. قرارداشت گاوصندوقش که جا همون بودم، خودش
 کني؟مي پذيرايي جورياين گروگانات همه از -

 .زدن قدم به کرد شروع و شد بلند جاش از حرفبي. کردم زادم?ا پاي و دست و تخت به اياشاره
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 رنگي طوسي پليور و بود زده باال رو هاشستين?ا که سفيد مردونه پيرهن و طوسي کتان. کردم تيپش به نگاهي
 . بود پوشيده که روش

 خيره و داد تکيه ميز به و کرد روشن سيگاري. شتيغه شيش صورت و بود هميشه از ترکوتاه که روشنش موهاي
 :کردمي نگاهم

 .هستن پذيرايي همچين مستحق آتيش تو ميان خودشون پاي با که اونايي شون،همه نه -
 .زد پوزخندي و داد بيرون رو سيگارش دود

 .نداشتم ايديگه راه هم من شدي،مي سازي پاک بايد هم تو هرحال به -
. شدم روروبه خاليش جاي با و کشيدم کمرم به رو دستم و افتادم ماسلحه ياد يهو بود؟ چي منظورش! کردم اخم

 !شد ترپررنگ پوزخندش
 نيست؟ چيه؟ -

 !بردم باال رو صدام و شد ترغليظ اخمم
 زدي؟ دست من به حقي چه به -

 به و ايستاد رومروبه دقيقاً و اومد جلوتر گرفت، ميز از رو شتکيه و کرد خاموش ميز رو جاسيگاري تو رو سيگارش
 .شد خم سمتم
 !بود تعقيبم تو افعي يه مثل هاشچشم

 .بگيره من از رو حق اين نيست کسي فعالً -
 !بعدي پوزخند

 .رسهنمي بهت دستش فعالً هم باديگارد قاي?ا -
 :کردم نگاهش کالفه و دادم قورت رو دهنم آب بود؟ حالي چه تو االن گرفتم، دلشوره آيدن وري?يادا با
 کجان؟ روشا و اِلين -

 .ايستاد صاف و انداخت باال رو ابروش
 .مطلب اصل سر رسيديم! ها?ا -
 .نکردم توجه اما داشتم؛ سرگيجه شدم، بلند جام از

 .ايستادم روشروبه شد، خيره بهم و کرد فرو شلوارش جيب تو رو هاشدست
 ...باشي ورده?ا سرشون باليي اگه! دانيار -

 !شد حرفم ادامه مانع و زد صورتم تو محکم و ورد?ا باال رو دستش
 .بزنم تونستمنمي حرفي اما بودم، کرده هنگ کشيدم، صورتم به دستي



 

 

247 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 .نکن تهديد رو من پس بده، نجاتت بخواد نيست هم آيدني دوتا، اون هم خودت، هم! مني دستاي تو االن -
 ذارهنمي مونه،نمي بيکار آيدن ساعت، چند فقط کن، تحمل الين و روشا خاطربه فقط! اَرشين بستم، رو هامچشم

 .بموني جااين
 .کسيدم عقب رو خودم که بکشه صورتم به خواست و کرد دراز رو دستش که چرخوندم سمتش به رو سرم

 .بدم دست از رو کنترلم ترسيدممي فشردم، هم روي رو، هامدندون
 .برن بفرست رو الين و روشا جام،اين من -
 !خنديد بلند صداي با
 م؟بچه من چي؟ کردي فکر -

 :شد باز زبونم قفل و بگيرم رو زبونم جلوي نتونستم
 .احمقي! نه -

 .شدنمي کنترلش که زبونم به لعنت! دوم سيلي
 :کرد خارجم فکر از خونسردش صداي

 .من نه انداختي، تله تو رو خودت باز، چشماي با که تويي احمق -
 .ايستاد صورتم سانتي پنج توي و اومد جلوتر

 بشه؟ روروبه تکرده خودکشي جسد با برگرده، آيدن وقتي که بيارم سرت باليي يه تونممي دونيمي -
 !نبود مهم برام خودم جون. فشردم همبه رو دندونام

 .اونا نه منم، تو حساب طرف برن، بفرست رو دوتا اون! دانيار -
 .کشيد شچونه به دستي

 !نميشه جوريهمين که دونيمي -
 .نياوردم ابرو به خم اما گرفت؛مي تيش?ا داشت صورتم دوطرف

 بکنم؟ بايد چيکار -
 .ايستاد پنجره کنار و رفت و گرفت فاصله ازم
 ...و بزني نامم به رو اموالت تمام بايد -
 :شد خيره بهم حريصش چشماي با و چرخيد سمتم به
 .بشي من ساله يه صيغه -

 :گذروند نظر از رو اندامم و زد پوزخند
 !ازت کردن استفاده واسه بسه سال يه -
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 :شدمي ورشعله بيشتر توش آتيش هرلحظه که بود چشمام به هنوز نگاهش و اومد جلوتر قدم به قدم
 !بمونه دلش به داغت تا ميندازم آيدن جلوي رو تتفاله اون از بعد -

 خوب هم طرف يه از کرد،مي بازي روانم با داشت طرف يه از. کردممي فکر حرفاش به نبايد کردم، فوت رو نفسم
 .نخوره بهم آيدن جز مردي هيچ دست اما بميرم؛ صدبار حاضرم که دونستممي

 .کردم نگاه منتظرش هايچشم به و آوردم باال رو سرم
 .ببينمشون اول بايد -

 .انداخت باال شونه
 .بيفت راه باشه، -
 از رو خونه و شدم خارج اتاق از سرش پشت رفت، بيرون و کرد باز رو در و رفت جلوتر که افتادم راه در سمت به

 !نبودن جااين الين و روشا پس ها،محافظ بيرون و بود خدمتکار فقط خونه داخل گذروندم، نظر
 ته سمت که رفتم بيرون سرش پشت شد، خارج ازش و کرد کج ورودي در سمت به رو راهش و رفت پايين هاپله از

 بوديم؟ نشده اين متوجه چطور! بود سوله يه شبيه ديدم، رو ساختمون يه که افتاد راه باغ
 کنه باز رو در که کرد اشاره سوله در کنار محافظ به دانيار بود، ايستاده محافظ يه متر دو هر فاصله به سوله دورتادور

 .ايستاد کنار و
 شده پوشيده هن?ا با که سقفي و شده سيمان کف! بود هرچيزي از خالي سوله سرش، پشت من و رفت داخل دانيار

 ـينه*سـ تو نفسم. کشيد کنار رو خودش ايستادم، هم من دانيار، توقف با. نداشت وجود ايديگه چيز هيچ و بود
 !شد حبس

 دوتا رو هم کنار الين و روشا! بزنن زمينم که االنه زانوهام کردممي حس کرد، لرزيدن به شروع هامدست کمکم
 و بزنن حرف کردنمي تالش من ديدن با که بودن نشسته زده چسب دهن و بسته طناب پاي و دست با صندلي،
 !شدمي خارج دهانشون از نامفهومي صداهاي

 چون که زدم صورتش به محکمي مشت نفرتم تمام با و چرخيدم دانيار سمت به و دادم دست از رو کنترلم طاقتبي
 !نبود حاليم چيز هيچ ديگه کشيدم، فرياد! رفت عقب قدم دو نداشت، رو انتظارش

 گرفتي؟ چرا رو اينا بود، من با مشکلت کني؟مي بازي من روان با چرا ها؟ گرفتي، رو دوتا اين حقي چه به -
 !زد پوزخند و کشيد لبش گوشه به دستي دانيار

 .ببينيشون وردمت?انمي ميشي هار دونستممي -
 .زدم شـينه*سـ وتخت رفتم جلو

 .کشمتمي کسم عزيزترين جون به! دانيار کشمتمي -
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 :زد فرياد صورتم تو متقابالً و گرفت رو دستم دوتا مچ
 رو خودت داري که دوتا اين و تو تونممي بخوام اگه من بکني، تونينمي غلطي هيچ االن تو! شوخفه -
 .نفهمه کسمهيچ هوا، بفرستم کنم دود زني،مي تيش?ا و ب?ا به خاطرشونبه

 روم?ا کردم سعي! ميزد موج چشمامون جفت تو نفرت بود، قفل هم چشماي به نگاهمون و زديممي نفسنفس
 .باشم

 !قبوله گفتي که هرچي برن، اينا بذار -
 .زد موهاش به چنگي و کرد ول رو دستام

 .کن بازشون برو -
 .کردم پرواز سمتشون به و اومد پاهام تو جون رومش?ا صداي با

 بغلم محکم شدنشون، آزاد محض به که کردم باز رو الين بعد و روشا اول کردن،مي نگاهم قراريبي با جفتشون
 !کردن
 !کشيدمي خط اعصابم روي الين گريه صداي. کردم بغلشون وجود تمام با و انداختم جفتشون دور رو دستام
 ايصدمه ظاهراً. بود ترسيده هاشچشم فقط کرد،نمي گريه روشا کردم، پاک رو اشکاش و کشيدم کنار رو خودم
 .دادم قرار مخاطب رو الين و گرفتم رو هاشوندست بودن، نديده

 .شده تموم چي همه! نکن گريه -
 .کرد نگاهم نگراني با و اومد ترنزديک روشا

 .انداختي دردسر تو رو خودت شده؟ تموم چي -
 !يدم*ـوسـ*بـ رو شگونه

 .بمونيد جااين بذارم تونستم نمي -
 !بود شده تبديل بغض به شگريه کرد، نگاهم اضطراب با الين

 چي؟ بياره سرت باليي اگه -
 .فشردم رو دستش و زدم لبخند

 .نميشه چيزي! نترس -
 :شد مانعش دانيار صداي که بگه چيزي خواست روشا

 .دارم کار خانوم اين با من کنيد، تموم رو هندي فيلم اين -
 :زد داد و چرخيد سمتش به عصبي روشا

 !مرتکيه ببند رو دهنت -
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 :زد داد گريه با فاصله همين از و کشيدم رو دستش که بره سمتش به خواست ترعصبي الين
 .بياد سرش باليي اگه فقط! ميشن بسيج کشتنت واسه شهر يه بياري سرش باليي -

 .کرد نگاهم توجهبي دانيار
 .گفتم چي که نرفته يادت -

 .دادم روتکون سرم
 .خونه بريد راستيه و بريد جااين از سريع منتظرتونه، ماشين يه کوچه سر هابچه -

 !کرد نگاهم قراريبي با الين
 چي؟ تو پس -

 !زدم لبخند
 .ديرتر يکم اما ميام؛ -

 :کرد زمزمه کنارگوشم روشا
 کجاست؟ آيدن -

 :کردم زمزمه خودش مثل
 .مياد -

 از و گرفت رو الين دست نميشه، چيزي دادم اطمينان بهش که هامچشم به ديگه نگاه يه با و کشيد راحتي نفس
 .شد خارج سوله
 :گرفت هاشدست تو رو طناب و اومد سمتم به دانيار

 !بشين -
 .روم?ا خيلي بودم، روم?ا

 .رسيدن خونه به بدن خبر بهم اول بايد -
 .نشست روش و برداشت رو صندلي و زد پوزخندي

 !راحتي هرجور -
 دادم قورت رو دهنم آب اومد، صفحه روي آيدن از ميس تاسي که کردم روشنش و وردم?درا جيبم تو از رو گوشيم

 .بدن خبر بهم شدم منتظر و
 نگاه با و نشستم صندلي رو و کردم خاموش رو گوشيم و کشيدم راحتي نفس که زد تک بهم سينا بعد ربعيه حدود
 !کردم نگاه دانيار هايچشم به محکمم و جدي

 :گذروند نظر از رو صورتم پوزخند همون با
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 حله؟ -
 .نشست رومروبه دوباره و بست پام و دست دور رو طناب و شد بلند جاش از که دادم تکون رو سرم
 :کرد نگاهم مستقيم و انداخت چپش پاي رو رو، راستش پاي

 بگو؟ خب -
 !انداختم باال رو راستم ابروي

 بگم؟ چي -
 .گذاشت پاهاش روي رو، هاشدست رنج?ا و شد خم پاهاش رو
 برداشتي؟ چرا رو من مدارک -

 .بودش بسته خاننکبت اما بندازم؛ هم روي رو پاهام خواستمي دلم
 برداشتمشون؟ من مطمئني کجا از -

 .داد تکيه صندليش به و خنديد
 .شدينمي تسليم خودته، کار بودي نکرده قبول اگه تو نکن، بازي من با! شانلي بسه -

 !کردم اخم
 .بده رو من جواب -

 خنثي نگاهم که کرد باز صورتم جلوي رو شبسته مشت و درآورد چيزي يه و کرد فرو شلوارش جيب تو رو دستش
 !شد
 «!شدم تخت زير ايدريچه متوجه که دارم برش شدم خم افتاد، زمين رو مـينه*سـ گل»

 فکر از پيروزش صداي! بود شده پرت دريچه ديدن با حواسم کالً بردارم، رو لعنتي ـينه*سـ گل بود رفته يادم
 :کرد خارجم

 ! نيست تو مال اين که بگي خواينمي شد؟ چي -
 !داشت راه حاشاکردن واسه هنوز کردم، فوت رو نفسم

 دليلت؟ اينه -
 به خورد نفسش که شد خم سمتم به ايستاد، سرم پشت و زد دورم بلند قدم،هاي با و شد بلند جاش از و زد پوزخند
 :شد بلند اشزمزمه و صورتم

 !شانلي نپيچون رو من نيستي، اينجا بيخود که دونيمي خودت -
 ميزد همبه رو حالم خورد،مي گوشم به که نفسش کشيدم، کنار رو خودم طاقتبي که کرد ترنزديک بهم رو خودش

 :شنيدم رو عصبيش صداي! گرفتمي جون چشمم جلوي آيدن قيافه بدتر، اون از و
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 کشيدي؟ کنار رو خودت شد؟ چي -
 :کردم زمزمه ودشخ مثل. بود نشسته ابروهاش بين عميقي اخم کردم، نگاه رخشنيم به و چرخوندم رو سرم

 داري؟ همراهي انتظار -
 .بود هامچشم به نگاهش کرد، ترنزديک صورتم به رو صورتش و گذاشت صندليم پشت رو دستش

 شدن؟ خالص جااين از دوستات شرطي چه به که نرفته يادت -
 .بود نشده قطع بينمون چشمي ارتباط هنوز! زدم پوزخند

 !بخوره بهم خودش، غير کسي دست ذارهنمي باشه، هم مرده آيدن دونيمي من از بهتر -
 :غريد ششده فشرده همبه هايدندون الي از و شد منقبض صورتش عضالت و فشرد مشتش تو رو صندلي دسته

 !شو خفه -
 :دادم ادامه توجهبي
 !دانيارخان بريمي گور به رو من داشتن رزوي?ا -
 :پيچيد گوشم تو فريادش و شدم پرت زمين رو صورت با که زد صندلي به مشتي عصبانيت با
 .بمونه آيدن دل به رزوت?ا کنممي کاري يه! کشممي رو دوتا اون هم رو، تو هم بزني حرفت زير -
 صندلي پشتي به! وحشي مرتيکه بهت لعنت بود، شده سرازير پيشونيم و دماغ از خون کردم، جمع رو صورتم درد با

 وضوح به شد، خيره هاشچشم به شکار، پي درنده ببر يه مثل و گذاشت پشتم رو دستش کرد، بلندش و زد چنگ
 !ترکهمي حرص از داره فهميد شدمي
 .نميذارم تزنده نموني حرفت سر بدي؟ بازي رو من تونيمي کردي فکر -

 .بود آورده وجودبه صورتم رو خون رد که انداخت پيشونيم و بيني به نگاهي و کرد کج رو سرش
 کنيم؟ شروع حاال همين از چطوره اصالً -

 ترنزديک رو سرش و انداخت سرتاپام به نگاهي آلودي،ـوس*هـ لبخند با! رفتمي گيج داشت سرم کردم، ايسرفه
 :کرد زمزمه گوشم کنار و آورد

 !دانيار ـوقه*معشـ بشي االن از چيه؟ نظرت -
 !بود شده سنگين تن يه اندازه به سرم کشيدم، عقب زور با رو سرم
 !زدم پوزخند کرد؛ نگاهم منتظر و رفت عقب

 !بکني تونينمي غلطي هيچ -
 :کرد نگاهم مستقيم شد، تموم که شخنده ايستاد، صاف و خنديد ـذت*لـ با
 !کنيممي امتحان -
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 و چشمام به خيره انداختش، زمين رو و ورد?درا تنش از و کرد باز رو هاشدکمه و رفت پليورش سمت دستش
 رکابي يه با حاال. کرد پرتش پليورش کنار و کرد خارج تنش از و کرد باز رو پيرهنش هايدکمه العملم،عکس دنبال

 .بود ايستاده جلوم جذب مشکي
 :شد خم سمتم به و اومد جلوتر

 و محبت لياقت! خودته تقصير اما باشه؛ شکلي اين تو با نزديکيم اولين خواستنمي دلم اصالً شانلي؟ دونيمي -
 .نداشتي رو توجه

 :کرد زمزمه و برد گوشم سمت به رو سرش
 .کرد برخورد باهات هاوحشي مثل بايد -

 !بودم کرده اشتباه فشردم، بهم رو هامدندون
 با و رفت گلوم سمت سرش. نبود آيدن از خبري و بود بسته هامدست که االن حداقل کردم،مي جريش نبايد

 :ناليدم. کشيد سرم از رو شالم دستش
 !نزن دست من به -

 :کرد نگاه هامچشم به ـذت*لـ با و برد عقب رو سرش
 بيدار؟ يا خوابم ببينم ديديم، هم رو شما کردن التماس و نمرديم -
 :کردم نگاه چشماش به غم با
 .دانيار بردار من سر از دست -

 !خنديد
 .عزيزم ممکنه غير -

 !رفت بيرون پامودست از جون ناراحتي و حرص از و شد قطع نفسم که گذاشت پوستم روي سريع رو سرش باراين
 !بودم کرده اشتباه رفت،مي رژه چشمم جلو آيدن قيافه بستم، درد با رو چشمام

 دانيار! بشه باز وحشت با هامچشم شد باعث اومد، بيرون از که تيراندازي صداي با که بگم چيزي کردم باز رو دهنم
 !بود نمونده کردنم سنکوپ به چيزي کشيدم، عميقي نفس. دويد سوله در سمت و کشيد کنار رو خودش سريع
 و شدمي بيشتر لحظه هر تيراندازي صداي کرد،مي نگاه بيرون به داشت در الي از چرخوندم، سمتش به رو سرم

 .اومدمي نفر سه ما سر باليي چه نبود معلوم و بود اومده آيدن مطمئناً! بيشتر خيلي من دلشوره
 لباس. بود ايستاده جلوش اضطراب و نفسنفس با که شدم هامحافظ از يکي متوجه که کرد باز بيشتر رو در دانيار
 نگران و عصبي صداي. نبود زخمي اما شد؛مي ديده خون رد بازوش رو و بود ريخته همبه و خاکي مشکيش تمام
 :شد بلند دانيار
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 امير؟ شده چي -
 :داد جواب اضطراب با و انداخت سرش پشت به نگاهي محافظه

 !شدن خراب روسرمون ملخمورو مثل ديوار و در از يهو! آقا دونمنمي -
 .زد چنگ موهاش به عصبي دانيار

 کيه؟ کار -
 :زد داد عصبي دانيار که نداد جوابي محافظه

 کيه؟ کار گفتم! باتوام -
 :داد جواب نگراني و اضظراب همون با محافظه

 ...نميشه نيست، معلوم هاشونصورت! قا?ا دونمنمي... ن -
 و انداخت بهم نگاهي. داد تکيه بهش و بست رو در زدهوحشت که افتاد دانيار پاهاي جلوي خورد، که تيري با

 :کشيد فرياد صورتم تو و زد چنگ صندلي دسته به و اومد سمتم به اخم با. ديد هامچشم تو رو نگراني
 نه؟ توئه، کار -

 !زدم پوزخند
 کنم؟ مارت و تار وردم?ا کجا از دم?ا همه اين من -

 .زد چنگ موهاش به دستي دو و رفت عقب
 کيه؟ کار پس -

 با هني?ا در که بوديم نکرده عادت اطراف سکوت به هنوز! گرفت رامش?ا گوشم و شد قطع تيراندازي صداي
 .اومد داخل تيراندازتک اسلحه با پوشيسياه مرد بندش، پشت و خورد ديوار به بدي صداي
 :شد بلند صداش لکنت با و رفت عقب قدم يه زدهوحشت دانيار

 هستي؟ کي تو...تو -
 .گرفت دانيار سمت رو تفنگش و ايستاد دانيار و من رويروبه شد، نزديک قدمبهقدم و بست سرش پشت رو در مرد

 ! فراگرفت رو وجودم کل آرامش و آيدنه شدم مطمئن آشناش، اندام ديدن با و انداختم اندامش به نگاهي
 .رفت ترعقب قدم دو ترس با دانيار

 کني؟مي کار چي... چ -
 :بلندشد آيدن صداي

 .اينه کارت سزاي -
 !داد حيرت به رو جاش دانيار، هايچشم تو ترس
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 هستي؟ کي تو...تو -
 رامش?ا مسلماً زد؛مي موج آرامش هاشچشم تو کشيد، صورتش از رو مشکي ماسک و آورد پايين رو شاسلحه

 .بود طوفان از قبل
 :کرد زمزمه تعجب با دانيار

 آيدن؟ -
 بريم، بيرون جااين از دونستممي کردم، خيس رو خودم کردم حس کنم اعتراف بايد که انداخت من به نگاهي آيدن

 مجبور کهاين فکر داشتم، نياز وجودش به من و بود اومده که بود اين مهم نبود، مهم اما الکاتبينه؛کرام با حسابم
 دادنش دست از ترس تازه انگار کرد،مي مديونه نباشم آيدن کنار وقتهيچ ديگه و کنم اجرا رو دانيار هايشرط بشم

 !کردممي تجربه رو
 !بود برانگيز وحشت رامشش?ا همين شد، بلند رامش?ا اوج در آيدن صداي

 نه؟ نداشتي، رو انتظارش -
 :داد ادامه تعجب با دانيار

 ...االن نبايد مگه تو...تو -
 .ورد?درا رو شگلوله ضد جليقه و انداخت زمين رو شاسلحه آيدن

 درسته؟ باشم، خانکيارش محموله مواظب بايد -
 .کردمي تعقيب رو شکارش که شيري مثل! داشت حمله رنگ نگاهش اومد، جلوتر دوقدم

 بمونه؟ اسير تو مثل کفتاري دستاي تو منه، با دوننمي همه که کسي بذارم که احمقم انقدر کردي فکر -
 !رفت ترعقب قدم يه دانيار که زد فکش به مشتي بده، رو جوابش دانيار کهاين از قبل و انداخت صورتم به نگاهي
 :شد بلند آيدن روم?ا صداي

 !زندگيمه صورت رو که زخمي خاطربه اين -
 !زد پوزخند و کشيد لبش گوشه به دستي دانيار

 منه؟ خونه تو االن و توئه زندگي چطور زندگيته؟ -
 !بودم من بينشون جنگ دليل و بودن هم رويروبه و عصبي مرگ حد تا مرد تا دو! کردم نگاهشون ترس با

 !بود روم?ا شچهره هنوز رفت، جلوتر قدم يه آيدن
 .بکني غلطي هيچ نتونستي اما توئه؛ خونه تو -

 :انداخت بهم نگاهي و شد غليظ دانيار پوزخند
 .نداره خبر تو و من بين قرار از هنوز ايشون کهاين مثل! شانلي -



 

 

256 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 شلوارش جيب تو رو هاشدست و اومد جلوتر قدم يه دانيار. شد خيره دانيار به منتظر و انداخت بهم نگاهينيم آيدن
 !بود پيروزي نگاهش تو کرد، فرو

 !بزنه من نام به رو اموالش تمام کرد قبول جنابعالي عشق عوضش در شدن، زاد?ا الين و روشا -
 !بست نقش آيدن هايلب رو پوزخندي

 .کرده کور رو چشمات پول طمع -
 !خنديد ـذت*لـ با دانيار

 همينه؟ فقط مطمئني -
 .شد جمع آيدن هاياخم

 چيه؟ منظورت -
 .کرد نگاهش بيخيال و انداخت باال رو هاششونه دانيار

 .بشه من صيغه قراره -
 :کرد زمزمه و کرد خم آيدن سمت رو سرش

 !تو عشقِ -
 !شد مشت هاشدست کمکم داد، تکون رو سرش و بست رو هاشچشم روم?ا آيدن
 !کردمي کيف بود، شده پيروز توش خودش خيال به که بازي اين از داشت کرد،مي نگاهش ـذت*لـ با دانيار

 خورد؟ سنگ به تيرت شد؟ چي -
 توي مشتي و کرد حمله دانيار سمت! نبود هاشچشم تو رامش?ا از خبري کرد، باز رو هاشچشم عصبانيت با آيدن

 :شد بلند آيدن داد صداي که شد خم شکمش روي دانيار شکمش، به لگدي بندشپشت و زد صورتش
 ! کردي دراز گليمت از بيشتر رو پات دانيار، ميشه قلم بخوره بهش بخواد که دستي -

 :شد بلند فريادش صداي! شد قطع نفسم که زد آيدن صورت تو مشتي و ايستاد صاف و کرد ايسرفه دانيار
 .بود من سهم هم اول از شانلي! تويي کرده، درازتر گليمش از رو پاش که اوني -

 ايضربه و داد هولش ديوار سمت و زد شکمش تو مشتي و چرخيد دانيار سمت به و کشيد صورتش به دستي آيدن
 ديوار به پشت از و پيچوند رو دانيار دست! شه گيج سرش شد باعث و کرد برخورد ديوار با که زد سرش به

 :کشيد فرياد و چسبوندش
 تا وگرنه خودته، از بدتر باباي اون خاطربه ايزنده هم االن اگه! الشخور مرتيکه زنيمي حرف دهنت از ترگنده -

 !زننمي پست جاهم اون که جهنم بودمت فرستاده صدبار حاال
 :زدم جيغ ناخودآگاه که زد فکش تو ايضربه و داد هل رو آيدن حرص با دانيار
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 !عوضي کن ولش -
 زمين رو که زد پاش به لگدي و داد پس رو شضربه آيدن که بياد سمتم به خواست و انداخت بهم نگاهي دانيار
 فرود صورتش تو رو پي در پي هايمشت و نشست شـينه*سـ رو و کرد استفاده دانيار گيجي از آيدن افتاد،
 !آوردمي
 .زد شـينه*سـ تو مشتي و داد هولش و بزنه پس رو آيدن تونست باالخره دانيار دقيقه چند از بعد
 !خامه خيال بگيري؟ من از رو شانلي تونيمي من، زدن کتک با کردي فکر -

 بود بلند انقدر آيدن فرياد صداي! رفت نفسش که زد دانيار قلب وسط ايضربه و پريد جاش از قبل از تروحشي آيدن
 !بلرزونه سوله هايديوار که
 بگيرمش؟ ازت که توئه مال مگه! مرتيکه شوخفه -

 که کرد پرتش ديوار سمت و زد صورتش به ايضربه آيدن بود، قلبش رو دستش و ميزد کبودي به دانيار صورت
 .افتاد زمين رو هوشبي و خورد ديوار به سرش
 دو و کرد اصابت ديوار به چوبي صندلي که زد بهش لگدي فرياد با و چرخيد کنارم صندلي سمت نفسنفس با آيدن
 !شد تيکه
 با و بودم کرده بازي غيرتش با! لرزيدمي عصبانيت از بست، رو هاشچشم و کشيد موهاش الي رو هاشدست دوتا

 آخر تصميم بود شده باعث و بود نشسته دلم تو آرامشي اينا همه با اما بودم؛ پشيمون چي مثل العملشعکس ديدن
 !بگيرم رو

 .شد خارج ازش و رفت در سمت کنه، نگاهم کهاين بدون و کرد باز رو هاشچشم
 دانيار سمت مرده که برگشت داشت ماسک و بود پوشيده مشکي سرتاپا خودش مثل که نفر يه با دقيقه، چند از بعد

 هنوزم کرد، باز رو هامدست دور طناب و زد زانو جلوم و اومد سمتم به آيدن. بردش بيرون کشونکشون و رفت
 !کردنمي نگاهم

 :زدم صداش بغض با و گرفتم رو هاشدست مچ که کنه باز هم رو پاهام خواست هام،دست کردن باز از بعد
 آيدن؟ -

 سد سال، هشت بعد! چکيد دستش رو اشکم که کنه زاد?ا رو هاشدست مچ خواست و شد مشت هاشدست
 چکيده که اشکي به نگاهي اول و گرفت باال رو سرش! ريخت صورتم رو هاماشک دونهبهدونه و شکست چشمام

 .داشت حق ميزد، موج زردگي?ا هاشچشم تو! شد خيره هامچشم به اون، از بعد و کرد دستش رو بود
 کردنت؟ گوش حرف اينه -

 !ريختن واسه بودن مصرتر من از هاماشک انگار بود، شده تار ديدم
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 قاب هاشدست با رو صورتم و کرد پاک شستش انگشت با رو هاماشک و کرد زاد?ا هامدست بين از رو هاشدست
 .گرفت

 !نکن گريه -
 :زدم صداش گريه با و دادم قورت رو دهنم ب?ا

 آيدن؟ -
 .کرد فوت کالفه رو نفسش

 جانم؟ -
 رو آيدن من بودم، گرفته رو تصميمم دوختم، چشم هاشچشم به و گرفتم بود، صورتم رو که رو هاشدست

 سرنوشت بالهاي و هابازي جلوي باراين و کرديممي ريسک دوباره بايد بگذرم، ازش تونستمنمي و خواستممي
 .ايستاديممي محکم

 .کردمي نگاهم منتظر دادم، قورت رو دهنم آب
 !دارم دوست خيلي خيلي من -

 :شد بلند متعجبش زمزمه و کرد نگاهم بزنه پلک کهاين بدون ثانيه چند
 چي؟ -

 .بود شده ترراحت زدنحرف کشيدم، عميقي نفس
 .آيدن شدي صاحب رو قلبم همه تو. بگذرم ازت تونمنمي آرامشم، دليل شدي تو -
 رو هامچشم آورد، پايين سرش و داد رو لبخندم جواب نشست، لبم رو لبخندي زد،مي خوشحالي برق هاشچشم تو

 منتظر هنوز کردم، حلقه دورش رو هامدست ناخودآگاه و پيچيد دورم هاشدست. رفت باال قلبم ضربان و بستم
 !بست نقش لبم رو دلي ته از لبخند و کردم حس پيشونيم رو رو، اشـوسـه*بـ که بودم لباش لمس
 :کرد زمزمه و داد تکيه اش ـينه*سـ به رو سرم

 !خواستمه نهايت عشقه من به احساست کهاين ارشين، زندگيمي همه تو -
 .نگذشتم سوالم پرسيدن خير از اما شد؛ ترپررنگ لبخندم

 بموني؟ کنارم کرد، خراب رو زندگيم پيش سال هشت که اتفاقي مثل افتاد، که اتفاقي هر ميدي قول -
 .کرد نگاهم خنده با و کرد بلند رو سرم

 !گذاشتي نمک آب تو رو من موضوع اين به کردن فکر خاطربه که نگو -
 :کرد زمزمه ايعاشقانه لحن با گوشم کنار و کرد بغلم ـذت*لـ با که دادم تکون رو سرم
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 ولت تا بدم دست از رو عقلم کهاين مگه رسيدم، آرامش به عذاب سال همه اين بعد نمونم؟ کنارت ميشه مگه -
 ميدم قول بهت کنه، جدامون ازهم نميذاريم و ايستيممي جلوش توانمون تمام با بيفته که هم اتفاقي هر کنم،

 !ارشين
 افتادم، شعري ياد ناخودآگاه! بشه تزريق وجودم پي و رگ تو آرامش تا بودم جمله همين منتظر کشيدم، راحتي نفس
 :اومدمي موقته چند اين حال و حس به چقدر

 «!تو نشان نرسد تا زندگي نشان نيست»
 رفت،مي براش دلم که غيرتش و حساسيت... خاصش رفتارهاي با بود، داده بهم رو جديد زندگي يک انگار آيدن
 باعث هااين همه! بود مواظبم داشت، رو هوام کهاين بود، جااون هم، اون که بودم جايي وقتي که امنيتي حس
 از رو صداش بوديم، حالت همون تو که دقيقه چند از بعد. کنه خوش جا دلم تو و بشکنه قلبم سنگي سد شد،مي
 :شنيدم موهام اليالبه

 !اَرشين کردي پيرم -
 .کردم نگاه هاشچشم وبه کردم بلند رو سرم

 که بودن جايي حاال اما کنه؛ تهديد رو الين و روشا خطري هيچ نذاشتم سال چند اين تو کنم، صبر تونستمنمي -
 وقتهيچ اومدمي سرشون باليي اگر بوديم، منقشه و من جونشون تهديد دليل و مياد سرشون باليي چه نبود معلوم
 !بخشيدمنمي رو خودم
 .کشيد عميقي نفس

 نبود؟ مهم کردي، پير رو من نبود؟ مهم خودت جون -
 .انداختم روپايين سرم

 !ببخش رو من -
 .گذاشت پيشونيم رو ايديگه ـوسـه*بـ
 !کني جبران تا رسهمي هم من نوبت بعداً بريم، نکبتي خونه اين از شو بلند -
 !کرد شيريني اخم که کردم نگاهش تعجب با
 .کني جمع رو اشتباهت خواينمي نکنه چيه؟ -

 !بود افتاده دانيار جون به زخمي ببر مثل پيش دقيقه چند که بود دم?ا همون اين انگارانگارنه! گرفت مخنده
 .کرد بلندم و کشيد رو دستم

 بريم؟ -
 !اومديم بيرون لعنتي خونه اون از هم همراه و کردم حلقه بازوش دور رو، دستم و دادم تکون رو سرم
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*** 
 !گذاشتم ،بود دهدن رو که دستش رو رو، انگشتم چهارتا و چرخيدم سمتش به که بوديم رفته رو راه از يکم

 نديدي؟ رو الين و روشا -
 !بود شده لوس و تخس هايبچه پسر عين شقيافه گذاشت، پاش رو و ورد?درا دستم زير از رو دستش

 .خورمابرمي مشکل به باهات دارم -
 !نخندم تا گزيدم لب
 چرا؟ -

 .رفت بهم ايغره چشم
 ندارم؟ خبر و منن هووي اونا ببينم الين، ميگه هي روشا، ميگه هي -

 !زدم محوي لبخند
 کني؟مي حسودي -
 .خوردمي حرص داشت واقعا اما بود؛ مسخره برگشت، سمتم به
 .بشم شريک باکسي رو تو که تحمله و توان از خارج ولي! نخير -

 :توپيد بهم که کردم زاد?ا رو مخنده
 .نخند! کوفت -

 .گذاشتمش دنده رو دوباره و گرفتم هامدست تو رو دستش و کردم دراز رو دستم
 ...تو و دارن رو پراهميت نفر دو نقش من زندگي تو اونا -

 .انداخت بهم نگاهي
 چي؟ من -

 :دادم جاده به رو نگاهم بيخيال و انداختم باال شونه
 !نگرفتم برات تصميمي فعالً -

 !کردم نگاهش هاگرفته برق مثل زد، دستم پشت که محکمي ضربه با و ورد?درا دستم زير از رو دستش دوباره
 !کن تکرارش ديگه باريه داري جرئت -

 !بود مردن با مساوي خنديدن االن کردم، جمع دهنم تو رو هاملب
 .کردمي حسادت هابچه مثل گنده مرد

 :کرد زمزمه لب زير و داد تکون تندتند رو سرش
 !ندارم رامش?ا من نميشه، طورياين بگيرنشون، بفرستم رو مهرداد و مهام زودتر بايد کهاين مثل -
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 !خنده زير زدم بلند صداي با و رفت بين از تالشم تمام آخرش جمله شنيدن با
 حلقه دورش رو هامدست و کشيدم سمتش به رو خودم شد، تموم که مخنده رفت،مي غره چشم بهم مدام هم آيدن
 .کردم نگاهش شيطنت با و کاشتم شگونه رو ايـوسـه*بـ و کردم

 .کشيد صورتش به دست اخم با و گرفت رو لبخندش جلوي زور به
 .که نيست دم?ا مثل احساستم ابراز کردي، ماليم تف! اَه اَه -
 !انداختم باال ابرو خنده با
 .بگيريم بايد هست، که همينه -
 .چرخوند جاده سمت رو سرش مصنوعي اخم با
 سرت باليي جايي نري باشن مواظبت بذارم دم?ا گردان يه بايد که کالً ندارم، آسايش بگيرم رو تو بيام! عمراً -

 بگيرمت؟ چي واسه خوري،نمي که هيچيم درد به نيستي، بلد که هم شوهرداري بعدشم بياد،
 .انداخت بهم نگاهي چشمي زير که کردم نگاهش شده گشاد هايچشم با
 !کن بيرون سرت از رو من فکر اما چيزي؛ يه خوبه پختت دست حاال -
 دست يه با رو هامدست مچ خنده با آيدن. کشيدن به کردم شروع و انداختم موهاش تو دست و کشيدم جيغي لج با

 !بود چسبيده موهاش به و چسب بود شده دستم کهاين از غافل کنه، جدا موهاش ريشه از داشت سعي و بود گرفته
 :زد داد بود، جاده به نگاهش که درحالي خنده با
 .کن ول تبچه جون کندي، رو موهام! اَرشين -

 :زدم جيغ و کشيدم بيشتر رو موهاش
 ره؟?ا خورم،نمي دردي هيچ به من حاال! حقته ندارم،دوماً بچه من اوالً -
 !گرفت ترمحکم رو هامدست مچ خنده با
 ...دردي يه به زني هر باالخره عزيزم، نه! بابا اي -
 :پريدم حرفش وسط جيغ با
 !آيدن -

 :زد قهقهه
 .کن ول رو المصبا اين! اَرشين جانم؟ -

 !زد سرم به فکري که کردمي جدا رو دستم داشت هامدست مچ رو دستش فشار
 فشردم روش رو، هامدندون وجود تمام با و کردم تنظيم مچيش ساعت از ترپايين رو هامدندون و رفتم جلوتر سريع

 !گرفت درد کشيد، که دادي از گوشم زمانهم و
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 بود، شده نازل سرش که باليي شر از رو دستش و مو داشت سعي همچنان و زد داد و کشيد کنار رو ماشين سريع
 !کنه زاد?ا

 نداشتم؟ خبر من گرفتيمي گازم! وحشي کن ول -
 هامدندون جاي رو خون رد و شد جدا دستش از هامدندون که کشيد عقب و گرفت رو مشونه زادش?ا دست با

 !کرد خودنمايي
 :کردم نگاهش ميذاشت، نمايش به رو دندونم ودوتاسي که لبخندي با و کشيدم بيرون موهاش الي از رو دستم

 .زدم دستت رو طرحي چه! کن حال -
 .کردمي نگاهم چپچپ و بود گرفته رو دستش اخم با

 :کردم نگاهش شيطنت با و گرفتم رو دستش و رفتم جلوتر
 .بسازي روش از مصنوعي دندون تونيمي کامله، گرد! لعنتي -

 !رفت هوا جيغم بازوم، سوزش با که خنديدم بلند صداي با حرفم بند پشت
 تو بخورم، تکون نتونستم کردم تالش هرچي گرفت،مي گاز رو بازوم داشت و بود گرفته هاشدست با رو بازوهام
 :زدم جيغ بودم، شده قفل بغلش

 .کن ول کردي، سوراخ رو دستم! آيدن -
 .انداخت باال رو ابروهاش حال درهمون

 کم من کردي فکر ببينم، صبرکن! کردم اخم. شده حسبي دستم کل کردممي حس! فشرد بيشتر رو هاشدندون
 ميارم؟

 و کرد ول رو بازوم داد با که دادم فشارش قدرتم تمام با و گذاشتم ششونه روي رو هامدندون و بردم جلو رو سرم
 !کردممي ول عمراً که کشيدنم عقب به کرد شروع و گرفت رو هامشونه

 :کشيد داد
 .زنمتامي گيرممي! اَرشين کن ول -

 از کشيدن، به کرد شروع و گرفت هاشدست تو رو موهام و کشيد سرم از رو شالم کنه، جدام تونهنمي ديد وقتي
 :زدم جيغ و گذاشتم دستش مچ روي رو، دستم کنم، ول رو ششونه شد باعث و شد جمع صورتم موهام، درد

 .کردي کچلم! مرتيکه کن ول -
 :کرد خيسش يشونه به نگاهي حرص با
 کنم؟ ولت کندي، ريشه از نازنينمم موهاي کردي، سوراخم سوراخ-

 :غريد که انداختم دست تو موهاش تو و بردم جلو رو دستم
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 .وحشي دخترِِ! لعنت بدت ذات بر اي -
 .شد بيشتر موهام دور هاشانگشت فشار که کشيدم بيشتر رو موهاش

 !کنم ول تا کن، ول -
 .بود شده جمع هاشاخم درد با
 .کن ول تو اول -

 .انداختم باال ابرو
 .تو اول! نخير -

 .کرد فوت رو نفسش
 !شي بلند جات از نتوني زنمتمي انقدر خدا به -

 .زدم بازوش به ايضربه و کشيدم بيشتر رو موهاش
 !نکن تهديد رو من کنن، کاري نتونستن هم ترهاشگنده تو از -

 :خوردمي حرص بيشتر لحظه هر
 .ديد خواهيم جوريه؟اين! اِه -

 جفتمون. انداختم نگاهي هاشچشم به و آوردم باال رو سرم کشيدم، بغلش تو و انداخت بدنم دور رو زادش?ا دست
 :انداخت هامچشم به نگاهي. بود اسير يکي اون هايدست تو موهامون، هنوز زديم،مي نفسنفس

 شدي؟ ساکت چرا شد؟ چي -
 بهم مشکوکي نگاه کردم، حلقه گردنش دور رو هامدست و شد باز موهاش دور از هامانگشت هاش،چشم مسخ

 !کرد ول رو موهام روم?ا و انداخت
 نيستي؟ وحشي ديگه کنم باور االن -
 .رفت هوا دادش که زدم ششونه تو مشتي حرص با
 .ديگه بسه! کنه لعنتت خدا -
 دور هاشدست دوتا و آورد ترنزديک رو سرش و کرد آزاد هامدندون فشار از رو لبم اخم با که گزيدم لب خنده با

 .پيچيد بدنم
 !کوبيدمي توانش تمام با طاقتمبي قلب بستم، رو هامچشم که بود رسيده نفس يه به بينمون فاصله

 !کردمي بررسيش داشت اخم با. کردم باز رو هامچشم که نشست پيشونيم زخم رو دستش ثانيه چند از بعد
 زدت؟ مرتيکه اون -

 .کردم کج رو سرم
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 کنه؟ بلند دست من رو داره جرئت دانيار -
 :کرد نگاه هامچشم به اخم همون با
 چي؟ پس -

 :کردم نگاه پيراهنش يقه به و گرفتم هاشچشم از رو نگاهم
 !زمين خوردم زد، مشت بهش و شد عصبي بودم، بسته که صندلي رو -

 .کرد فوت عصبي رو نفسش
 .کشتمشمي بايد! مرتيکه -

 !گذاشتم شچونه رو ايـوسـه*بـ و بردم روجلو سرم
 ...خودمون يا پليس دست شون ديممي يا کنيم، چيکارشون ماست دست االن بعدشم زديش، کافي اندازه به امروز -

 !ـد*ـوسيـ*بــ رو پيشونيم. شه ريخته زالوصفت تاسه اون خون ما دست به خواستمنمي کشيدم، عميقي نفس
 .شده تموم شوم بازي اين باالخره اينه مهم! نکن فکر چيزهاش اين به گيريم،مي تصميم همديگه با -

 :کردم زمزمه و دادم تکون رو سرم
 !خودمون واسه بريم تونيممي ديگه -

 ـوسـه*بـ اولين! دويد بدنمون هايسلول تکتک تو عشق، و کرد پر رو فاصله و آورد جلو رو سرش و زد لبخندي
 !بود شيرين عجيب

 .چسبوند پيشونيم به رو پيشونيش و شد جدا ازم ثانيه چند از بعد
 .نداره رو تحملش من قلب! اَرشين نذار حال اين تو رو من وقتهيچ ديگه -

*** 
 و کرد نگاهم و اومد داخل جيب به دست و بست رو خونه در کردم، ـل*بغـ رو پاهام و نشستم مبل رو لج با

 .انداخت باال رو ابروهاش
 چيه؟ -
 !زدم دستم کنار کوسن به مشتي حرص با
 وردي؟?ا جااين چيواسه رو من خودخواهي؟ و زورگو انقدر چرا -
 .انداخت هم روي رو پاهاش و نشست روييبهرو مبل رو خنده با
 .اينه لجبازم دختر مشکل پس! ها?ا -

 .گرفتتش هوا رو که کردم پرت سمتش به و برداشتم رو کوسن
 ...پيش برم خواممي من -
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 .پريد حرفم وسط
 !اِلين و روشا -
 !شد گرد هاشچشم که دادم تکون سر مظلوميت با و دادم حالت تغيير ثانيه از کسري تو
 !کنهمي عوض رنگ ديرتر تو از پرست آفتاب الخالق،جلل -

 .خورد سرش تو که کردم پرت سمتش به هم رو کوسن يکي اون
 !نکني سکته نگرانتم، من به کنيمي که ايعالقه ابراز حجم اين با واقعاً -
 زخم رو ايـوسـه*بـ شد، خم سمتم و گذاشت مبل دسته روي رو دستش اومد، سمتم و شد بلند جاش از خنده با

 !گذاشت پيشونيم
 .مني پيش امشب! فردا اما پيششون؛ ميري -
 .انداخت باال شونه که کردم نگاهش ويزون?ا لوچه و لب با
 نه؟ يا بکني جبران بودي، خودت مسببش و داشتم امروز که حالي بايد باالخره -
 !زدم کمرم به رو هامدست حرص با و شدم بلند جام از
 بگيري؟ رو طلبت بايد تو االن همين از يعني -
 .داد تکون سر خنده با
 .باشه طلبکار تو از دم?ا داره لذتي چه دونينمي! ديگه ره?ا -

 .زدم شـينه*سـ به آرومي مشت که کرد بغلم و کشيد رو دستم
 !آيدن کن ولم -

 .کرد نگاهم تخس و کشيد عقب رو سرش
 .کنممي بخوام هرکاري من! نکن رو کاراون بکن، رو کاراين نگو انقدر -
 :کرد زمزمه و زد مشقيقه رو ايـوسـه*بـ که چرخوندم رو سرم اخم با
 ميدي؟ من به خوشمزه شام يه -
 .چرخوندم سمتش رو سرم ناز با
 زن؟ يا خوايمي شپز?ا -

 !ـد*ـوسيـ*بـ رو مبيني نوک و خنديد
 .خوادنمي هيچي ديگه دم?ا باشي، تو که زني -

 .بود گرفته بر در رو وجودم کل شيريني حس! زدم لبخند
 .بگيرم دوش برم من -
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 رو مانتوم و شال. افتاد راه اتاقش سمت و کرد ولم و کاشت امگونه رو ايـوسـه*بـ که دادم تکون رو سرم
 .رفتم شپزخونه?ا سمت و گذاشتم مبل رو و وردم?درا

 بودم، شده آشنا آيدن با وقتي از. نشستم صندلي رو و چرخوندم اتاقش سمت رو سرم اومد که حمام در صداي
 يه حساسيت و عشق منبع چي، يعني بودن دختر بودم فهميده! بود مده?ا يادم نکردم، وقتهيچ که هاييدخترونگي

 !چي يعني بودن مرد
 کشيدن نقشه و نفر سه اون انداختن دام به هدفم تمام بود، شده مردونه افکارم حتي و رفتار تمام، سال هشت

 ...االن و بود براشون
 مو دختر داد، شانلي به رو جاش و بود شده کشته سال هشت که اَرشيني! بود برگردونده رو اَرشين اومدنش، با آيدن

 !بس و بود ظاهرش دخترها باقي به شباهتش تنها و نداشت وجودش تو احساس ايذره که مشکي چشم و مشکي
 دادم، پاش رو زندگيم که انتقامي و تالش همه اين پاداش بود، زندگيم فرشته آيدن نشست، لبم رو شيريني لبخند

 .ديدمنمي حتي رو آيدن وقتهيچ شايد نميذاشتم، قدم راهش تو و نبود سرم تو انتقام فکر اگه! بود
 بود انداخته يادم! بسه بودن مرد بسه، بودن محکم که بود انداخته يادم هستم، کي بود انداخته يادم بودنش، با آيدن
 عاشقش بيشتر لحظه هر و بکشه رو نازم حوصله و صبر با تا بذارم، نمايش به رو هامدخترانه هم من وقتشه ديگه
 !بشم

 حتي غيرتش، و حسادت تمام ش،بچگانه رفتارهاي تمام هاش،حساسيت تمام که بودم مرد اين عاشق من...ره?ا
 !بودم جهان زن ترينخوشبخت من و بود من مال خوشش روي و لبخندها تمام
 ته کردن درست به کردم شروع نياز، مورد وسايل کردن چک با و شدم بلند جام از لبخند با و کشيدم عميقي نفس
 !چين
*** 
 در به نگاهي. بود تکميل چيز همه کردم، نگاه بودم چيده که ميزي به ـذت*لـ با و گذاشتم ميز وسط رو غذا ديس
 افتادم راه اتاقش سمت و انداختم باال شونه. کنهمي کارچي داره نبود معلوم بود، اتاقش تو هنوز انداختم آيدن اتاق
 .رفتم داخلش و کردم کج بغلي اتاق سمت رو راهم و شدم پشيمون راه وسط که
 کتابخونه هايقفسه و بود پنجره کنار که مهندسي بزرگ ميز بود، کارش اتاق کردم، نگاه اتاق دکوراسيون به

 !رنگ همون به هايپرده و نارنجي و زرد شکل مستطيل قاليچه و ديوار دوطرف
 !تمرکز و سکوت از پر حال عين در و بود ايساده اتاق

 نداشت، رو قبالً روحيبي مچهره انداختم، ينه?ا تو خودم به نگاهي و شدم واردش و افتادم راه سرويس در سمت
 !بودم ورده?ا رژلب يک کاش اي که کردم فکر اين به و زدم صورتم به بي?ا! بودم ترسرحال
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*** 
 .تو بيا -
 . بود خيره دستش تو هايبرگه به نگاهش و بود نشسته تختش لبه رو شدم، اتاقش وارد و کردم باز رو در
 !خانوم رسيده هم جااين تا غذات بوي -
 .نشستم کنارش و رفتم سمتش لبخند با
 کني؟مي کارچي -

 !زد هامانگشت نوک رو ايـوسـه*بـ و گذاشت دستم روي رو دستش
 .کردممي چک رو هستن دستم که مدارکي -

 .کشيدم عميقي نفس
 چي؟ واسه -

 .بود سقف به نگاهش و کشيد دراز کنارم باز طاق
 .دارم که مدارکيه که، گفتم -
 .گذاشتم سرم زير رو دستم و کشيدم دراز کنارش و چرخيدم پهلو به
 کني؟ کارچي خوايمي -

 قرار شـينه*سـ رو سرم که داد هولم شـينه*سـ سمت و گذاشت سرم پشت رو دستش و انداخت بهم نگاهينيم
 !گرفت

 .کرد فوت رو نفسش و کشيد موهام الي رو دستش
 . خوايدمي دانين و تو که چيزي همون! پليس دست ميدمش -
 .ستبرش ـينه*سـ قفسه روي برهم درهم اشکال کشيدن به کردم شروع ماشاره انگشت با
 .بگيري خوايمي که تصميمي هر مختاري تو گرفتيم، رو خودمون تصميم دانين و من -

 .بود سقف به هنوز نگاهش کردم، نگاهش و کردم بلند رو سرم که کرد سکوت ثانيه چند
 آيدن؟ -

 .کرد نگاه هامچشم تو و شد جدا سقف از نگاهش
 جانم؟ -

 !زدم محوي لبخند
 بخشيديشون؟ -

 !بست نقش لبش رو لبخندي و زد گوشم پشت رو موهام
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 بخشيدي؟ تو مگه -
 .بود رفته بين از لبخندم کردم، نگاه پيرهنش يقه به و گرفتم هاشچشم از رو نگاهم

 !نميشه...تونمنمي -
 .ـيد*ـوسـ*بـ رو پيشونيم

 .شه آلوده اونا خون به دستم خوامنمي فقط من نداره، ما از بخشش انتظار هم کسي -
 :وردم?ا زبون به رو، خوردمي رو مغزم داشت غروب از که سوالي

 کشتين؟ رو نفر سي اون همه -
 !کرد نوازشم و گذاشت کتفم روي رو، دستش

 .کردن فرار نصفشون! نه رو شونهمه -
 .پريد باال ابروهام

 واقعاً؟ -
 .داد تکون رو سرش

 چي؟ بدن خبر کيارش به اگه خب -
 .نشست هم خودش و نشستم و شدم بلند که شد خيزنيم
 !منه کار دونننمي که اونا بعدشم داره؟ فرقي چه بگيم، خودمون بود قرار که فردا! بگن -

 .کشيد رو دماغم که کشيدم راحتي نفس
 بدي؟ شام من به خواينمي -

 !کردم اخم
 .بياري تشريف نميدي افتخار ست،ماده?ا ساعته يه -

 .شد بلند جاش از و خنديد
 .بريم بلندشو! بانو نکن اخم حاال -

 لبخند با و ثانيه چند از بعد هم آيدن که نشستم صندلي رو و رفتم آشپزخونه به و شدم خارج اتاق از آيدن از زودتر
 واسه! اومدمي شمردونه اندام به بدجور که بود تنش ايسرمه گرد يقه بليز و اسلش شلوار. نشست رومروبه و اومد

 :داد تکون متفکر رو سرش خورد، که قاشق تا سه دو و کشيد خودش
 .خوريمي دردي يه به! خوبه نه -

 :کردم نگاهش لبخند با و زدم مچونه زير رو هامدست
 عزيزم؟ خوادمي کتک دلت -
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 !زد چشمک و خنديد
 .عشقه هم هاتزدن کتک -

 :شد بلند صداش دقيقه چند از بعد که شدم مشغول و کشيدم هم خودم واسه و زدم لبخندي! گرفت مخنده
 راستي؟ -

 .دادم قورت رو ملقمه و کردم بلند رو سرم
 چي؟ -

 !رفت غره چشم
 نه؟ نيست، دهنت تو جان وقتهيچ-
 !گرفت حرصش که کردم نگاهش نماييدندون لبخند با
 .زهرمار -

 .شده خيره بهم لبخند با که ديدم و اومدم خودم به ثانيه چند از بعد که شد تبديل بلندي خنده به لبخندم
 .انداختم باال رو راستم ابروي

 نديدي؟ خوشگل -
 .پرکرد رو قاشقش و گرفت رو نگاهش اخم با
 !راضي خود از -

 .کردم نگاهش منتظر و گذاشتم بشقابقم تو رو چنگالم و قاشق
 بگي؟ خواستيمي چي -

 :کرد نگاهم مستقيم و کشيد سر رو شنوشابه ليوان
 بود؟ چي اسمش دختره، اون واسه -

 !شد جمع هاماخم
 دختره؟ کدوم -

 !زد باريشيطنت لبخند و انداخت صورتم به نگاهي
 ...گالر هستي؟ ندارم، رو خبرش وقته خيلي کهاون! بابا نه بود؟ مهتاب ،نبود کهاون! نه شيال؟ -

 پرت سمتش هم رو چنگالم حرص با. موند نصفه حرفش و خورد شـينه*سـ تو که کردم پرت سمتش به رو قاشقم
 !گرفتش هوا رو که کردم

 .بزنم تيششون?ا دونهدونه برم تا بگو رو شبقيه! بگو -
 :زد داد خنده با که کنم بلند هم رو بشقابم خواستم
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 .بترشي که خواينمي! نه ديگه اين -
 !کندم رو لبم پوست و زدم غر لب زير حرص با توجهبي
 .پهال شهال کنه،مي رديف من واسه رو دخترهاشدوست اسم! پررو مرتکيه -

 .کردم بلند رو سرم که شد بلند صداش
 !کن ولش -
 .کردم ولشون بااخم که کرد اشاره هاملب به ابرو با
 داره؟ ربطي چه بترشم؟ من االن؟ گفتي چي -
 .کرد نگاهم شيطوني لبخند با
 !بگيرتت نيست هم کسي مونه،نمي من از چيزي کني پرت رو بشقاب اون بخواي باالخره -
 !بود گرفته لجم کوبيدم، زمين روي رو، پام حرص با
 باشم؟ داشته تونمنمي من داري، مهين شهين همه اين تو چطور گيره؟نمي کسي رو من -

 !گرفت رو جاش اخم و شد محو شخنده
 دي؟مي ادامه چي واسه تو کردم، شوخي من! دهنتا تو زنممي -
 .نشستم مبل رو اخم با و ـينه*سـ به دست و رفتم سالن به و شدم بلند جام از لج با

 رو اخمش بشه، قهقهه تا رفتمي که لبخندي و کرد مچهره به نگاهي و نشست کنارم و اومد آيدن ثانيه، چند از بعد
 !برد ازبين

 کني؟مي حسودي داري االن -
 .چرخيدم سمتش به حرص با
 داري؟ مشکلي! ره?ا ره?ا ره?ا -
 !بودم قهر رفت يادم کالً که هم من يد،*ـوسـ*بـ رو سرم و کرد بغلم و خنديد بلند صداي با
 .شناسمنمي مهين شهين من کردم، اذيتت! آيدن دل عزيز -

 !زدم لبخند
 .نگفتما مهين شهين بگم، البته -
 !ـد*ـوسيـ*بـ و گرفت رو مشتم و خنديد که زدم شـينه*سـ به مشتي حرص با
 !کنيمي لج وقتي تمقيافه اين عاشق من -
 :شد بلند آرومش زمزمه که چرخوندم رو سرم ناز با
 !خانوم خريدارم نازتم -
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 .سمتش چرخيدم لبخند با
 ديگه؟ کنيمي خرم داري -

 !خاروند بالتکليفي با رو گردنش پشت خر?ا در و کرد نگاهم چندثانيه
 فهميدي؟ -
 .گرفتم رو مخنده جلوي زور به
 بود؟ کي دختره اون -
 .بغلش تو هم من و داد لم مبل رو
 !مهديس -

 چرخوندم سمتش سرعت به رو سرم
 چي؟ مهديس -
 !کرد نگاهم رفته باال ابروهاي با
 مهمه؟ برات انقدر -

 .بود مهم که معلومه کردم، اخم
 .آيدن بده رو من جواب -

 .کشيد دست موهام الي بيخيال
 .بيارم سرش باال دکتر شدم مجبور بود، شده بد حالش ظهر -

 !پريد باال ابروهام
 بود؟ شده چش -

 .انداخت باال شونه
 خورد، بهش داديم نوشت، قرص براش! شده بد حالش و نکرده مصرف رو اعصابش هايقرص ميگه که دکترش -
 !شد روم?ا

 .دادم تکيه ششونه به رو سرم و کشيدم راحتي نفس
 ...پليس دست بيفته محموله که فردا پس تا -

 .پريد حرفم وسط
 .فردا -
 :برگردوندم سمتش به رو سرم شده گشاد هايچشم با
 چي؟ -
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 .کرد نگاه متعجبم هايچشم به
 .کنيم صبر بيشتر روز يه نيست الزم! گيرتشمي پليس فردا -

 !بود شده درگير ذهنم
 چرا؟ ولي -

 .کرد نگاهم جدي
 اولين به کيارش باشه، گور و گم دانيار بيشتر روز يه از بدم، مار?ا پليس به زودتر جنابعالي مانور واسه شدم مجبور -

 !منم کنهمي شک که نفري
 چي فهمنمي همه و ميشه تموم چي همه فردا يعني! بود شده وارد استرس بهم نزدم، حرفي و دادم تکون رو سرم
 ميدن؟ پس رو کارشون تاوان نفر سه اون و نبوده چي و بوده چي و شده

 ميشم؟ روروبه مخانواده با بدتر، همه از
*** 
 بررسي درحال و ايستاده آينه جلوي ديدم که چرخيدم سمتش به و گذاشتم باز رو شمردونه پيراهن اول دکمه
 .ايستادم پشتش و رفتم سمتش به و زدم باال رو پيراهن هايستين?ا لبخند با. شِشونه

 کني؟مي نگاه شاهکارم به -
 !چرخيد سمتم به اخم با
 .کردي کارچي ببين -
 !زخم دستش و بود شده کبود بازوش کردم، نگاهشون که کرد اشاره دستش و بازو به

 . رسيدم خودم دست کبودي به و زدم باالتر رو پيرهن آستين و خوردم رو لبخندم
 .نموندي بيکار که تو! بفرما -

 .کشيد بازوم به دستي
 کني؟مي مقايسه دوتا اين با رو اين -

 .کردم ـل*بغـ رو هامدست جانب به حق. بود ترداغون اون وضع! گفتمي راست
 !نکني شروع خواستيمي -

 کشيدم دراز تختش رو و کردم خاموش رو برق کشيد، دراز و افتاد راه کاناپه سمت و داد تکون تأسف با رو سرش
 !ميزد موج آرامش لحنش تو شنيدم، رو صداش ثانيه چند از بعد که
 کنيم؟ شروع رو روم?ا زندگي يه راحت خيال با تونيممي و ميشه تموم چي همه فردا دونيمي -

 !بود اومده سر رنج دوران بود، آيدن با حق! زدم لبخند و دادم تکون رو سرم
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*** 
. اومدمي باال زور به نفسم زندگيمه، آخر روز کردممي احساس! داشتم تهوع حالت شد، مشت درخت تنه رو دستم
 !بودن شده پر صندليا باالخره... شدم خيره نفر سه اون به دوباره

 .دادم تکيه درخت به رو سرم و بستم رو هامچشم و کردم جدا ازشون رو نگاهم و دادم قورت رو دهنم آب
 مهديس و دانيار و کيارش شد،مي تموم چيهمه امروز کنم، وجورجمع رو فکرم تونستمنمي بود، شده سنگين نفسم
 !بودن جااين عدالت برقراري براي

 ديدنش با. بود ايستاده رومروبه جيب به دست دانين چرخيدم، و کردم بلند رو سرم نشست، مشونه رو که دستي با
 کنم، تحمل تونستمنمي شد،مي رد فيلم يه مثل چشمم جلو بودم کشيده سال چند اين که عذابي شد، بيشتر بغضم
 !بود کشيده ته توانم
 .کرد جام بازوهاش بين و گذاشت بازوم رو رو هاشدست حالم، ديدن با دانين
 تونستنمي هم اون نبود، بهتر من از هم اون حال گذاشت، مشونه روي رو سرش و نشست کمرم دور هاشدست
 !کنه مقاومت نبود، کيارش کشتن جز چيزي که دلش خواسته جلوي
 :لرزيد بغض از صدام و گذاشتم کتفش روي رو هامدست

 دانين؟ -
 نذاشت وقتهيچ و بود پشتم هميشه که محکم مرد اين شايد دونست؟مي کي شنيدم، رو عميقش نفس صداي

 !کنم خطر احساس و ضعيفه کنم فکر مبادا که کردمي مبارزه اشک و بغض با داشت کنم، تنهايي احساس
 تشخصي رو شچهره زور به باغ روشن و تاريک تو گرفت، قاب هاشدست با رو صورتم و کشيد عقب رو سرش

 .دادممي
 .باشي قوي بايد هميشه مثل! اَرشين باش محکم -

 دارشلبه کاله زير از رو هاشچشم تونستم و آورد ترنزديک رو سرش! تونستمنمي زد، حلقه هامچشم تو اشک
 .هردوش شايد دونه؟مي کي درد؟ يا بود بغض از هاشچشم قرمزي ببينم،

 آيدن کنار تونيمي کنيم، زندگي راحت تونيممي مونهمه فردا از شده، تموم چي همه ديگه! عزيزدلم باش آروم -
 رو سال چند اين که ميده نشون بهت خوش روي انقدر که زندگي به کن، فکر تآينده به! بشي خوشبخت عمر يه

 .بره يادت
 نفس. بودمش نديده بوديم، اومده جااين به شخونه از باهم که صبح از افتادم، يادش يهو آيدن اسم شنيدن با

 .زدم پس رو بغضم و کشيدم عميقي
 خوبه؟ حالش کجاست؟ آيدن -
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 .شد خيره هامچشم تو دوباره و انداخت بر و دور به نگاهي
 .باشه خوب خيلي کنمنمي فکر توئه، اتاق تو -
 .کردم نگاهش جدي و گرفتم فاصله ازش اخم با
 .بده توضيح درست نيست؟ خوب که چي يعني -
 .ديدممي رو ازش سايه يه فقط گرفتن، فاصله با
 !همينه هم اون حال بدي دليل بده؟ چي خاطربه تو حال -

 هم آيدن بود رفته يادم کل به که بودم خرابم حال درگير انقدر کردم، فوت رو نفسم و کشيدم شالم به دستي کالفه
 .نشست بازوم رو دانين دست! بيشتر شايد حتي دچاره، من حال به
 .باشين هم کنار بايد االن دخترکم، پيشش برو -

 هادرخت بين از بلند هايقدم با! بودن هوشبي هنوز انداختم، نفر سه اون به رو آخر نگاه و دادم تکون رو سرم
 .رفتم باال اتاقم بالکن به منتهي پله راه از و رسوندم ساختمون پشتي حياط به رو خودم و گذشتم
 !بده حالش بود معلوم بود، نشسته ديوار کنار آيدن انداختم، اتاق داخل به نگاهي
 .شدم اتاقم وارد و کردم باز رو بالکن درب و کشيدم عميقي نفس
 متوجه که چرخيدم سمتش به و درآوردم رو مانتوم و کشيدم سرم از رو شال نشد، ورودم متوجه که بود فکر تو انقدر
 .گرفت نگاهش غم از دلم! شدم شخيره نگاه

 خيره و گرفتم هامدست بين رو هاشدست بود، خيره هامچشم به نگاهش هنوز نشستم، جلوش و رفتم سمتش به
 :پرسيدم هاش،چشم به
 خوبي؟ -

 و گذاشتم بازوش رو رو، دستم نداره، دادن جواب خيال ديدم وقتي شد، خيره روروبه ديوار به و شد جدا ازم نگاهش
 :زدم صداش

 آيدن؟ -
 بهم، خيره و داد تکيه ديوار به رو سرش! کشهمي داره عذابي چه خوندم مي هاشچشم تو از چرخيد، سمتم به

 :شد بلند شگرفته صداي
 .بگيرم کنم، خالص رو کيارش کنهمي وادارم که حسي جلوي تونمنمي -

 .گرفت هاشانگشت بين رو موهام از ايطره و کرد بلند رو دستش
 اَرشين؟ -

 !زد حلقه هامچشم تو اشک
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 دادم قورت رو دهنم آب بدم؟ ادامه تونممي اميدي چه با من نباشه محکم اگر اون کرد،مي نابودم آيدن بودن داغون
 .بگيرم رو هاماشک ريزش جلوي کردم سعي و
 جانم؟ -

 .دوخت سقف به و گرفت ازم رو نگاهش و انداخت گوشم پشت رو موهام
 نه؟ ايم،عرضهبي آدم من -

 .کردم اخم
 زني؟مي حرفيه چه اين! نه که معلومه -
 !باريدمي روش و سر از کالفگي کرد، فرو موهاش تو رو دستش تا دو
 زندگي راحت بدم اجازه که نه کشتم،مي رو پدرم قاتل اينا از زودتر خيلي نبودم اگر ام،عرضهبي خيلي من! چرا -

 !کنه
 تو و جداکنه سقف از رو شکالفه و قراربي نگاه تونست زور به گرفتم، قاب رو صورتش و بردم جلو رو هامدست
 .بدوزه هامچشم
 !بود چيز ترينمهم آيدن بودن آروم فعالً کشيدم، عميقي نفس

 رو جونش عجله با و زودتر اگر مسلماً. کردي اقدام درستش راه از که راضيه و خوشحال خيلي پدرت باش مطمئن -
 !شدنمي خوشحال پدرت هم افتادي،مي دردسر تو خودت هم گرفتي،مي

 و دادم تکيه. گذاشت پام رو رو، سرش و کشيد دراز آوردشون، پايين و گذاشت هامدست روي رو هاشدست
 گرفته صدايي با سکوت، و بود سکوت بينمون فقط که ثانيه چند از بعد رفت، موهاش الي ناخودآگاه هامدست
 :زدن حرف به کرد شروع

 صدبار رو کيارش اگر حتي دونستممي هاسال اين تمام! اَرشين کرد نابودم پدرم ديدن حسرت سال همه اين -
 .شمنمي خوشحال هم باز بکشم،
 قرارشبي هايچشم با و چرخيد سمتم به شدم، خيره رخشنيم به و انداختم باال رو ابروم تاي يه! کردم تعجب
 :کرد نگاهم

 چرا؟ دونيمي -
 :شد خيره روشروبه به و چرخيد دوباره انداختم، باال رو سرم متعجب حالت همون با
 .گردهبرنمي ديگه پدرم چون -
 موهاش تو که دستم. شدنمي سرد کشتنش با بود، گذاشته دلش رو کيارش که داغي بود، آيدن با حق! کشيدم آه

 .کرد نگاهم و چرخيد و گرفت رو بود
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 !داري رو تخانواده کنار بودن شانس هنوز تو اما -
 .رفت توهم هاماخم

 کنارم و کردنمي باورم بايد که وقتي اونا! گردمبرنمي کنارشون وقتهيچ من اما هستن؛ زنده که درسته -
 .ندارم بودنشون به نيازي ديگه االن گذاشتن، تنهام موندنمي

 !بود بهبودي به رو حالش کشيد، عميقي نفس
 .کردمي رو فکر همين بود، اونا جاي هرکسي شايد -

 .دونستمي رو جوابش که زدمي رو حرفي! شد منقبض فکم
 نکردي؟ ولم و نکردي شک بهم اونا مثل چرا تو ها؟ کردي؟ باورم چرا تو -

 :کرد زمزمه رو اسمم زيرلب
 اَرشين؟ -

 !کنه مخالفت معقيده با نداشتم انتظار کردم، فوت رو نفسم
 حتي! آيدن بودم شونبچه من کردن، بزرگم که بود اونا از بيشتر شدي، آشنا باهام ماهه چند که تويي اعتماد -

 .کنم دفاع خودم از کلمه يه نذاشتن حتي بزنم، حرف من بدن اجازه نشدن حاضر
 .بود شده آروم فشرد، رو دستم

 بدي، گوش هاشونحرف به بگيري، قرار کنارشون چندبار کافيه دونممي من اما توئه؛ با حق! عزيزدلم باش آروم -
 !بخشيشونمي هم تو موقع اون نداشتن، آرامش هاسال اين تو هم اونا بفهمي
 رو دستش و نشست و شد بلند. کنم بحث باهاش مورد اين در اين از بيشتر خواستمنمي فعالً کردم، فوت رو نفسم

 باعث که شيطوني صداي با و زد موهام روي ايـوسـه*بـ که گذاشتم ششونه روي رو، سرم کرد، حلقه مشونه دور
 :کرد زمزمه شد، تعجبم

 ميده؟ من به رو تو پدرت نظرت به -
 کنه، وجورجمع رو خودش بود تونسته که بود خوب چقدر! کردمي نگاهم باريشيطنت بالبخند آوردم، باال رو سرم
 .انداخت باال رو ابروهاش و زد دماغم رو ايضربه شاشاره انگشت با گم،نمي چيزي ديد وقتي

 .بودما تو با خانوم؟ کجايي -
 !زدم محوي لبخند

 .کنهنمي مخالفت تو با کسي! نترس -
 !انداخت غبغب به بادي و کرد ايخندهتک

 .آپشنم فول ماشااهلل کنه؟ پيدا بهتر من از داماد خوادمي کجا! مشخصه که اين-
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 .دادم تکون رو سرم و خنديدم
 !متشکر خود از بگير، تحويل رو خودت يکم -

 :چرخوند رو نگاهش و انداخت باال شونه
 .ديگه بدم انجام رو توظيفه خودم بايد گيري،نمي تحويل رو ما که تو -

 !شد مانع گوشيش زنگ صداي که بدم رو جوابش کردم باز رو دهنم
 :داد جواب و آورد درش شلوارش جيب تو از
 مهام؟ شده چي -

 :شد بلند صداش ثانيه چند از بعد و کرد گوش
 .مياد بد صدات کن، تکرار دوباره -

. چرخيد سمتم به سرعت به و شد جدي نگاهش يهو که شده چي بفهمم داشتم سعي و بودم شده خيره بهش
 مگه؟ شده چي انداختم، باال رو ابروهام
 :کرد زمزمه بود، کنجکاوم و متعجب هايچشم به خيره که طورهمون

 .ميايم االن باشه، -
 .دادم تکون صورتش جلوي رو دستم! فکر تو رفت و کرد قطع رو تماس

 شده؟ چي آيدن؟ -
 خواست و کرد باز رو دهنش باالخره شدم،مي نگران داشتم کمکم زد؟نمي حرف چرا شد، ثابت صورتم رو نگاهش

 کهدرحالي نگرانش، چهره با ديدم که چرخيدم سمتش به! پريد داخل الين و شد باز هوابي در که بگه چيزي
 !کردم اخم. شده خيره بهم داد،مي پيچ توهم داشت رو هاشدست

 نداره؟ در مگه اتاق اين -
 :کرد زمزمه و گرفت گاز رو هاشلب
 .شدم هول! خواممي معذرت -

 که بزنه رو حرفش تا شدم خيره بهش ـينه*سـ به دست و اومدم بيرون آيدن ـل*بغـ از و کردم فوت رو نفسم
 !کنه نگاهم فقط حالت همين با خوادمي آيدن، مثل هم الين! نه ديدم

 :زدم صداش کالفه
 الين؟ -

 !پريد جا از باشه، نبوده جااين حواسش که انگار
 جانم؟...جان -
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 زد؟نمي حرف يکيشون چرا! شد ترغليظ هاماخم
 جايي؟اين چي واسه -

 :زدم صداش عصبي! کنهمي مخفي ازم رو چيزي يه داره فهميد شدمي کامالً کشيد، موهاش به دستي
 الين؟ -
 :اومد حرف به بلبل مثل زدم، که دادي با
 ...و پليسا بزرگت، پدر اومدن، همه -

 .دادم تکون رو سرم
 خب؟ -
 !لرزيد صداش استرس از
 .نيما و مادرت و پدر -

 سمتش رو سرم کردم، حس دستم رو رو، آيدن دست سنگيني بودن؟ اومده باالخره! موند ثابت روش نگاهم
 !زد محوي لبخند چرخوندم،

 .شديمي روروبه باهاشون بايد زود يا دير باش، آروم -
 سمت و کشيدم عميقي نفس. نداشتم بهشون حسي واقعاً ديگه نبودم، هم خوشحال! نه بودم؟ ناراحت! کشيدم آه

 :چرخيدم الين
 !آرومم من نباش، نگران -

 آينه جلوي و شدم بلند جام از. شد خارج اتاق از و داد تکون رو سرش ثانيه، چند از بعد و انداخت آيدن به نگاهي
 .رفت مچهره سمت نگاهم بود، تنم کوتاه آستين مشکي پيرهن و مشکي جين شلوار رفتم،

 آبيم هايچشم بشم، خارج در اين از تونستممي نقابي و لنز هيچ بدون اصليم، ظاهر با سال هشت از بعد باالخره
 تا طالييم دست يه موهاي! نداشت رو سابق درخشش اون ديگه بود، خيره آينه تو تصويرم به فروغي، هيچ بدون
 !بود گذاشته نمايش به رو خودش تر،تمام چه هر زيبايي با و رسيدمي کمرم پايين
 از سرم، پشت آيدن گرفتن قرار با. بگذرونيم رو روزهامون خيال، آرامش با تونستيممي فردا از که بود روزي امروز
 .کردمي دعوتم آرامش به نگاهش شدم، خارج فکر

 !زد لبخندي چرخيدم، سمتش به! بيارم دووم جااين تا تونستمنمي نبود اگر بود، کنارم که بودم خوشحال چقدر
 اي؟آماده -

 !زد آرومي لبخند و گرفت رو دستم که دادم تکون رو سرم
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 بموني ايران بخواي چه نپذيري، چه بپذيري، رو تخانواده چه! اَرشين نيستي تنها وقتهيچ ديگه بدوني خواممي -
 !نميذارم تنهات وقتهيچ من ديگه، چيز هر يا لندن، چه

 تو! شدنمي داده کسي هر به که بود نعمتي من کنار وجودش! بود معجزه آيدن بودن بستم، آرامش با رو هامچشم
 :شدم خيره هاشچشم

 ...همين عاشق! دونممي -
 چي همه پس از کنارم، آيدن بودن با! موند نصفه حرفم رسوند، نهايت به رو عاشقي حس که ايـوسـه*بـ با

 !واقعيت با نفر سه اون کردن روروبه و بازي اين کردن تموم برسه چه اومدم،برمي
 .رفت عقب لبخند با و شد جدا ازم ثانيه چند از بعد
 !منتظرمونن بريم، ايآماده اگه -

 و پوشيدم رو مشکيم شال و مانتو و بستم سرم باال محکم رو موهام چرخيدم، آينه سمت و دادم تکون رو سرم
 :گرفتم قرار روشروبه و رفتم سمتش بود، شده خيره حرکاتم به بودنم، مشغول مدت تمام که چرخيدم آيدن سمت

 .بريم -
 !بود اکران حال در انتقام بازي اين آخر سکانس. شديم خارج اتاق از هم با و گرفت دستش تو رو دستم

 ببينيم، رو پاهامون جلو شد باعث موبايلش نور و کرد حلقه کمرم دور رو دستش آيدن شديم، خارج که خونه از
 کنار رو صداش رفتيم، جلوتر که قدمي چند گذاشتم، دستش رو رو، دستم و گرفتم باغ تاريک فضاي از رو نگاهم
 :شنيدم گوشم

 .باش آروم -
 !بود احمقانه هاچراغ خاموشي فکر دادم، قورت رو دهنم آب
 :دادم رو جوابش لب زير
 .نمياد پيش انتظارمون از خارج چيزي دونممي...آرومم -

 :شنيدم رو ريزش خنده صداي
 !نه اون خاطربه -

 .ببينم تونستممي رو بدنش از ايسايه البته که چرخوندم سمتش رو سرم
 چي؟ پس -

 .بود کاهش به رو اضطرابم شد، ترنزديک بهم
 !کنارتم من بترسي، نيست نيازي -

 .کردم اخم
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 بترسم؟ چي از -
 :خنده از پر لحن همون باز و
 !تاريکي از -

 که بودم خودم با دعوا دار و گير تو نداشتم؟ خبر و بودم تابلو انقدر بود؟ فهميده کجا از فشردم، هم روي رو، هاملب
 :آوردمي در رو حرصم و لرزيدمي خنده از صداش علناً باراين شنيدم، رو صداش باز
 .بچسبي بهم طورياين و بترسي چيزي از تو خدامه از من عزيزم، بخوري حرص نيست الزم -

 زياد حدسش و شدم گوشي چندتا نور متوجه که چرخيدم جلو سمت و ندم رو جوابش دادم ترجيح! گرفت امخنده
 صورتمون رو نور يه بهشون، رسيدن با و کردم طي رو مونده قدم چند. ايستادن جااون کساني چه که نبود سخت
 :شنيدم رو روشا آرامش پر صداي بندشپشت و بستم رو هامچشم اخم با شد، تابيده

 .راههروبه چي همه نباش، نگران اَرشين؟ خوبي -
 :کردم نگاهش اخم با و کردم باز رو چشمم يه
 .بگذري کردنم کور خير از اگر البته -
 .برداشت صورتم رو از رو نور ريزي لبخند با
 .نبود حواسم! شرمنده -

 کنارم دانين که بود اوضاع کردن چک و زدن حرف مشغول راوين و مهام با آيدن. نزدم حرفي و دادم تکون رو سرم
 .گرفت قرار

 :گذاشتم بازوش رو رو، دستم و زدم درهمش و ناآروم چهره به لبخندي
 خوبي؟ -

 .گرفتم ترمحکم آيدن که بشم ترنزديک بهش خواستم کرد، نگاهم خيره و داد تکون رو سرش
 :کردم زمزمه حرص با زيرلب دانين، به خيره و لبخند باهمون

 !کن باور کنمنمي فرار عزيزم، کن ولم -
 يه با که گرفتم رو دستش و شدم ترنزديک دانين به قدم يه و کشيدم راحتي نفس که شد شل کمرم دور از دستش
 .گذاشت شـينه*سـ رو رو، سرم و کرد بغلم دست

 ...اما اَرشين؛ باشم آروم که کنممي رو تالشم تمام دارم -
 .کردم حلقه کمرش دور رو هامدست و کردم جاجابه شـينه*سـ رو رو، سرم

 .هاحرف اين بعيده تو از! هيش -
 .کنيم درک رو حالش تونستيمنمي هيچکدوممون گرفت، ناآروميش از دلم! کشيد آهي
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 حتي شون،همه م،خانواده دادن دست از کشيدم، که عذابي سال چندين ها،صحنه اون تمام! نميشه اما دونم؛مي -
 !نميره کنار چشمم جلو از لحظه يه

 هم دانين به حتي دونستممي کردم،مي حس خودم رو رو، آيدن نگاه. نبود معلوم غمش عمق کشيدم، عميقي نفس
 !کنهمي حسادت

 .رسهمي حقشه که مجازاتي به داره آورد، تخانواده و تو سر رو بالها اين که کسي شد، تموم ديگه -
 !آخرشه ديگه اما کردي؛ صبوري کردي، تالش کردي، تحمل سال همه اين

 .تونستمي که دونممي و کشيدمي طول شد،مي آروم باالخره کرد، فوت رو نفسش
 رو آيدن اخمالو چهره و کردم بلند رو سرم شدم، جدا دانين ـل*بغـ از حرکت، يه با و گرفت قرار بازوم رو دستي
 !شد لبخندم باعث حرصش، پر لبي زير صداي! رفتمي انتظار حرکتا اين آيدن از فقط نکردم؟ تعجب چرا ديدم،

 .بريم کردم، جدات راحتت جاي از که نميشي ناراحت اگر -
 .چرخيدم بود، ايستاده الين کنار که مهرداد سمت و دادم تکون رو سرم و خوردم زور به رو لبخندم

 کجاست؟ باباجون -
 .اومد دهنم تو قلبم و شد بلند سرم پشت از باباجون صداي که بده جواب کرد باز رو دهنش

 .دخترکم اينجام من -
 !زد لبخند و گذاشت پيشونيم رو ايـوسـه*بـ که برگشتم سمتش به و کشيدم راحتي نفس

 .رسيديم آخرش به باالخره -
 !گفتممي بايد چي نزدم، حرفي و دادم تکون سري

 .بشم آروم کنم سعي و کنم سکوت فقط بود بهتر پس کرد،مي بيشتر رو استرسم حرفم هر
 !شد حبس ـينه*سـ تو نفسم سينا صداي با که بود شده برقرار سکوت بينمون ثانيه چند

 .ميان هوشبه دارن بريم، بهتره -
 .سرش پشت هابچه و افتاد راه حرف، اين از بعد

 !زد آرومي لبخند و فشرد بيشتر رو دستم آيدن
 .حله کني تحمل رو ساعت يه همين! اَرشين کن تمرکز -

 چيده دور تا دور که هاييصندلي رو هابچه. افتاديم راه اصلي جايگاه سمت آيدن، با قدم هم و دادم تکون رو سرم
 کنار آيدن که گرفتيم قرار نفر سه اون رويروبه داشت، قرار صندلي تاسه اون وسطشون و بودن نشسته بود، شده

 :کرد زمزمه گوشم
 .کنارت ميام زود نباش، نگران -
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 !گزيدم لب
 آيدن؟ -
 .چسبوند رو پيشونيم به رو پيشونيش و گرفت قاب هاشدست با رو صورتم طرف دو
 .باش داشته صبر مونده، کم! عزيزدلم باش آروم -

 !تاريکي تو شد گم و شد رد کنارم از مطمئني، نگاه با و يد*ـوسـ*بـ رو پيشونيم که دادم تکون زور به رو سرم
 .دادنمي تکون رو سرشون گيجي با که شدم خيره نفر سه اون سايه به و دادم قورت رو دهنم آب

 !بودممي محکم بايد اما بود؛ شده سر هامانگشت نوک کشيدم، عميقي نفس
. ببينم رو هاشونچهره تونستممي حاال شد، روشن سرم پشت چراغ تاسه که کشيدم عميقي نفس ديگه باريه

 گرفتم، قرار بينشون و رفتم جلوتر قدم دو. بدبختي مثلث اين رويروبه بودم، روشونروبه! مهديس و دانيار کيارش،
 نگاهم اخم با که کيارش به بود، رومروبه به نگاهم من اما بودن؛ چپم سمت مهديس و راست سمت دانيار حاال
 !بده تشخيص رو مچهره تابيد،مي صورتم به که کمي نور با داشت سعي و کردمي

 هايچراغ تمام ماشاره با. کنه فراموش کرد، نابود رو شزندگي که کسي چهره نداشت امکان شد، مشت هامدست
 .بودن نشسته تاريک هايقسمت تو هنوز هابچه البته شد، روشن باغ

 کم متعجب بست، نقش لبم رو پوزخندي کردم، نگاه کيارش و دانيار متعجب چهره به و آوردم باال رو سرم
 :زدن حرف به کرد شروع لکنت با و داد تکون راست و چپ به رو سرش دانيار! نداشتن سکته تا مرزي...بود
 !نداره امکان اين...اين -

 از متعجب هايچشم به خيره و شدم خم صورتش رو و برداشتم سمتش به قدمي و کردم ـل*بغـ رو هامدست
 :کردم زمزمه ش،دراومده حدقه

 من؟ ديدن عزيزم؟ چي -
 :اومد حرف به پدرش اون، از قبل و شد شده بسته پاي و دست متوجه که بشه بلند خواست و داد تکون رو بدنش

 خبره؟چه جااين -
 به دانيار از زودتر کرد،مي نگاهم اخم با کردم، نگاهش محکم و ايستادم صاف و گرفتم دانيار زدهحيرت نگاه از نگاه

 :شد بلند صداش دوباره. کردم نگاهش تمسخرآميز و انداختم باال رو ابروم تاي يه! بود اومده خودش
 .گرفتين اشتباه کهاين مثل چيه؟ هابازيمسخره اين -

 !بود ممکن...بدم دست از رو کنترلم بود ممکن دادم، تکوم رو سرم و دادم سر بلندي خنده
 اشتباه؟ -

 .کردم کج متفکرانه حالت با رو سرم
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 .کنمنمي فکر -
 :شد مانع دانيار متعجب صداي که بگه چيزي خواست و کردمي نگاهم حرص و اخم با
 !اَرشينه اين بابا...بابا -

 !بود شده رو دستش کرد،مي نگاهم حرص با که شدم خيره کيارش به و زدم پوزخند
 رو من شايد کني؟ فکر بيشتر يکم نيست بهتر احتشام، کيارش مهندس آقاي شناخته رو من پسرت کهاين مثل -

 .اومد يادت
 :چرخيد ستم به و کرد نگاه چپچپ رو دانيار اخم با
 چيه؟ کارا اين معني انداختي؟ راه رو معرکه اين چي واسه -

 :دادم رو جوابش و کردم فارغ جهان غوغاي ز مهديسِ به نگاهي
 !ميشه معلوم -

 !آورد لبم به لبخند کيارش عصبي صداي که ايستادم صاف کمر با و کردم قفل کمرم پشت رو هامدست
 ...رو پسرم و من دادي جرئت خودت به اياجازه چه با کن، تمومش رو انداختي راه که بازي اين -
 :پريدم حرفش وسط و آوردم باال رو راستم دست بخشي رضايت لبخند با
 .بعيده رفتنا در کوره از اين شما از خان،کيارش باش آروم -

 :دادم ادامه و زدم پوزخند
 .بزني آتيش رو هاآدم زندگي خونسردت، و آروم چهره زير داري عادت که تو -

 !بيشتر لذتم و شدمي افزوده عصبانيتش به هرلحظه زد، حرص با پوزخندي
 اومدي؟ شبقيه دنبال نکردم، نابودت کافي اندازه به برگشتي؟ همين واسه نکنه -

 !کثيفش ذات بر لعنت شد، مشت هامدست
 .کنم جدا کيارش از رو نگاهم شد باعث بود، آميخته عصبانيت با که دانيار بغض از پر صداي

 ميگي؟ داري چي فهميمي بابا، بسه -
 !شدم متعجب هاشچشم تو شده جمع اشک از چرا؟ دروغ پريد، باال راستم ابروي

 :زد داد و کرد دانيار به نگاهي خشم و حرص با کيارش
 ...سال همه اين بعد هنوز کن، جمع رو خودت! شوخفه -

 جلو قدمي! فشرد بهم رو هاش دندون باحرص بده، ادامه رو شجمله کهاين بدون که شدم خيره بهش کنجکاو
 :دادم قرار مخاطب رو کيارش و رفتم

 .کني تکميل رو هامبدبختي تو کهاين دنبال نه اما برگشتم؛ -



 

 

284 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 !زد پوزخند
 .کنيمي پذيرايي مهمونات از طورياين نکنه چي؟ پس -

 !خونسردي با...خنديدم
 .باشي من مهمون نيست قرار نه، -

 نزديک بهم داره که شدم روشا متوجه. دربياره سر تونستنمي و کردمي گيجش زدنم حرف پهلو دو بود، شده کالفه
 رو اومده راه بندازه، نفر سه اون به نگاهي کهاين بدون گرفتم، ازش رو لنزم و اسپري و چرخيدم سمتش به ميشه،

 .نشست سرجاش و برگشت
 :شد بلند کيارش تمسخر پر صداي که گذاشتم هامچشم تو رو لنز اونا، به پشت

 بشيم؟ روروبه کي با بايد ديگه! خوبه جمعه، جمعتون که بينممي -
 .رفتم جلوتر و چرخيدم سمتشون به دست به اسپري

 !من با همه از اول ميشي، آشنا همه با کمکم باش، داشته صبر -
 .بود چرخيدن حال در دستم تو اسپري و مشکي هايچشم بين نگاهشون گيجي با دانيار و کيارش

 و کردم خارج شال زير از رو موهام از ايتيکه و آوردم باال رو اسپري لبخند با. کنمنمي فکر بفهمن؟ تونستنمي
 .زدم بهش مشکي رنگ

. بودم ديدشون تو واضح کامالً حاال رفتم، جلوتر قدم دو شدم، خيره العملشونعکس به و آوردم پايين رو اسپري
 تعجب از شده گشاد هايچشم. شدم شانلي به شبيه که داد تشخيص شدمي تقريباً اما نبود؛ کامل گريمم که درسته

 !رفته پيش درست سال، همه اين م،نقشه تمام کرد مطمئنم انگيزش،حيرت لحن و کيارش
 تو؟...ت -

 !زدم پوزخند
 گنجه؟نمي مغزت تو -

 نفس گفت شدمي نداشت، پدرش از بهتري وضع هم دانيار کرد، کنکاش رو صورتم متعجبش نگاه با و نزد حرفي
 خيال ديدم وقتي بود؟ رسيده جنون به يا داشت رضايت منقشه از زد؟مي لبخند چرا مهديس اما کشيد؛نمي هم

 :شدم قدم پيش خودم ندارند، زدن حرف
 کي نوه من نکردين فکر لحظه يه رفت؟ شد تموم و کردين نابود رو دختر يه زندگي وسط اين کردين فکر -

 ميگذره؟ حقش از اميرخان نوه نظرتون به هستم؟
! بود کيارش متعجب چهره تعقيب تو فقط نگاهش صاف، کمري با و عصا بدون بود، گرفته قرار سرم پشت جون بابا

 .بود نيومده خودش به هنوز دوختم، کيارش به و گرفتم باباجون از رو نگاهم
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 هاشچشم به خيره! اومددرمي داشت جونش بود، شده تند هاشنفس شدم، خم صورتش رو و رفتم جلوتر و خنديدم
 :کردم زمزمه

 !بذاري جامون بخواي زوده هنوز کيارش، بياي خودت به زودتر بايد خبره،چه بفهمي کهاين واسه -
 :کرد زمزمه زده،حيرت صداي با لب زير
 !نداره امکان اين -

 :اومد حرف به هميشگيش صالبت پر لحن با باباجون من، از قبل
 !رسيد نبودي، منتظرش وقتهيچ که روزي باالخره جان،کيارش آمديخوش -

 :شد بلند گيجي همون با کيارش صداي
 ...شما نداره، امکان اين -
 نفسش ثانيه چند براي شدم، خيره بهش و ايستادم صاف ماسيد، دهنش تو حرف باباجون، کنار دانين گرفتن قرار با

 !بود شده قطع
 قرار بود، بال اين مسبب که کسي ديد تو شسوخته نيمه سر و صورت و برداشت سرش رو از رو کالهش دانين
 .گرفت
 :شد بلند صداش کيارش به خيره

 درسته؟ باشم، زنده نداشتي انتظار شريک -
 در رو مرگ ممکنه که بود مشخص کامالً شد،نمي خارج دهنش از ايکلمه هيچ بود، شده تند کيارش هاينفس

 بود؟ نبود، حقش مجازات بدون مرگ اين اما بگيره؛ ـوش*آغـ
 کيارش به شنشسته خون به نگاه گرفت، دستش تو رو دستم که ايستادم کنارش و رفتم سمتش به آيدن، اومدن با
 .بود دانيار و

 :شد بلند صداش عصبانيت با آيدن، ديدن با هم دانيار
 ...جااين مرتيکه اين -
 !افتادمي دوزاريش داشت کمکم چرخيد، سمتم به حيرت با
 هم؟ اين نکنه...نکنه -
 !شدمي بيشتر و بيشتر هام،انگشت بين آيدن هايانگشت فشار کردم، نگاهش جديت با
 نميشه؟ -

 براي رو خودش و کشيد فرياد ناگهان پدرش، ملتهب و قرمز صورت ديدن با که چرخوند سر کالفگي با دانيار
 .داد تاب پاش، و دست طناب شر از رهايي
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 .کنممي خواهش باش،آروم باش،آروم بابا بابا؟ -
 :زد داد بانگراني و چرخيد سمتمون به
 .کنيد کاري يه ميره،مي داره لعنتيا -

 .بچرخم مهديس سمت به تعجب با شد باعث آرومي صداي
 !رسيد روز اين باالخره -

 :کشيد داد و کرد نگاهش حرص با دانيار
 ميگي؟ مزخرف چرا روز؟ کدوم -
 :شد بلند صداش دانيار، به خيره و چکيد مهديس چشم از اشک قطره يه
 !ميديم پس کرديم، آدما اين با که کارهايي تقاص مونهمه دونستممي بود، منتظرش هميشه که روزي -

 :داد ادامه دانيار، سرگردون نگاه به خيره و چکيد چشمش از بعدي اشک قطره
 اون به من هاسال اين تمام. ندادي پس تاوان سال همه اين که تو! داري حق نه؟ کني، باور تونينمي هم هنوز -

 کرديم، اَرشين با که کاري فکر از لحظه يه کشيدم، درد کشيدم، عذاب روز و شب چسبيدم، لعنتي دارچرخ صندلي
 چيه؟ دونيمي. نيومدم بيرون

 !شستمي رو صورتش دونهدونه هاشاشک کرد، نگاهم و گرفت دانيار ترسيده هايچشم از نگاه
 !بکشم راحت نفس و بدم پس رو کردم که کاري تقاص هميشه واسه باريه بود آرزوم برسه، روز اين بود آرزوم -

 ترسيده و عصبي صداي بود؟ نداده پس تقاص مهديس هنوز واقعاً بين اين تو شد، خيره رنجش از پر نگاه به نگاهم
 .بشم خيره متحيرش و نگران چهره به و بشم خارج فکر از شد باعث دانيار،

 .برنمياد دستشون از کاري هيچ ندارن، اثبات واسه مدرکي هيچ اينا کار؟ کدوم مهديس، نگو چرند -
 و زد پوزخندي ايستاد، روشروبه و رفت سمتش آروم شمرده، هايقدم با و کشيد بيرون دستم از رو دستش آيدن
 .کرد ـل*بغـ رو هاشدست

 .داريم براتون خوبي خبراي دانيار، نباش مطمئن خيلي -
 .ايستاد سرش پشت دقيقاً و شد نزديک کيارش به آيدن که کرد نگاهش منتظر حرص، با دانيار

 که هاييجنس همون باشم؟ جنسات کاميون سر باال نبايد من مگه کيارش؟ ديدي جااين رو من نکردي تعجب -
 !دادي پاش رو ندارت و دار
 با و شد خم راستش شونه رو آيدن چرخيد، آيدن سمت به حيرت با و شد وارد کيارش به شوکي انگار حرف، اين با

 :داد ادامه لبخند
 جام؟اين چرا بزني حدس توني مي -
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 :کرد زمزمه لب زير ناباوري با کيارش
 ...اوم هامجنس سر باليي اگه..اگ -
 .کرد نگاهش تعجب با و موند نصفه حرفش آيدن، يقهقهه با

 دانيار سمت پوزخند با شد، تموم که آيدن خنده! نداده نشون بهش رو رخش تمام هنوز بازي اين شدمي مطمئن بايد
 :کرد رو
 دادي؟ معامله اين پاي اَرشين، سهم جايبه رو داراييت تمام هم تو دونهمي پدرت ببينم -

 و مال دادن دست از ترس از هنوز اما بودن؛ اسير ما هايدست تو! زدم پوزخند کرد، نگاهش وحشت با دانيار
 ته از «چي؟» شبيه صدايي و کرد نگاه دانيار به متعجب، حالت همون با کيارش! داشتننمي بر دست اموالشون

 :زد داد طاقتبي و کرد آيدن به نگاهي و پدرش به نگاهي دانيار. شد خارج گلوش
 آوردين؟ بار اون سر باليي چه -

 :کرد نگاهشون خيالبي و ايستاد روشونروبه و اومد جلوتر ـينه*سـ به دست آيدن
 .گرفتشون پليس معلومه، -

 .بود مونده آيدن صورت رو کيارش نگاه و باز تعجب از دانيار دهن
 !بود حرص از پر لحنش. شد خم حالتشبي صورت رو و شد ترنزديک کيارش به آيدن

 نه؟ داره، درد جايگاهت و پول دادن دست از نه؟ کني،مي سکته داري چيه؟ -
 :کشيد فرياد حرص از قرمز صورت با و گرفت هاشدست بين رو کيارش يقه کنترلبي
 زحمت براش عمر يه که اموالي هم تونستي جوريچه ها؟ بياري؟ پدرم سر رو بال همين تونستي جوريچه پس -

 رو؟ زنش و خودش جون هم بگيري، رو کشيد
 هدايتش من سمت و کرد جدا بود، شده حالتبي جسم يه که کيارشي يقه از زور به و رفت آيدن سمت به دانين
 :کرد زمزمه کيارش، به خيره و ايستاد جاهمون خودش کرد،

 بلده؟ مگه آدما زندگي کردن رو و زير از غير کاري نتونه؟ ميشه مگه تونسته؟ جوريچه -
 دانيار! کشيدمي نفس زور به بود، شده کبود صورتش کرد، نگاهش قرمز هايچشم با و آورد باال رو سرش کيارش
 :ميزد داد پدرش، حال از نگران

 بابا؟ باش،آروم خدا رو تو بابا؟ -
 و نيومد باال ديگه نفسش و چرخيد چهارتامون هر بين نگاهش ثانيه يه تو ميگه، چي که شنيدنمي حتي کيارش اما

 :پيچيد باغ تو دانيار دردناک فرياد
 !بابا -



 

 

288 

 

 جزای انتقام رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرین کیومرثی

 که کسي تنها انگار کرد،مي نگاهش عادي خاصي، العملعکس هيچ بدون مهديس بود؟ مرده کشيدم، عميقي نفس
 .اومدم خودم به و شنيدم گوشم کنار از رو باباجون صداي! بود پسرش بود، ناراحت کيارش مردن از
 .شده تموم چي همه عزيزم، ميان دارن هاپليس -

 .بوديم رسيده آرامش به مونهمه مدت، همه اين از بعد! بود لبش رو لبخند کردم، نگاهش و آوردم باال رو سرم
 که دانيار و بود شده خيره بهم مدت تمام که رو مهديس و شدن عمل وارد هم هاپليس کنارمون، هابچه اومدن با
 دستم آيدن! برد رو کيارش جونبي جسم آمبوالنس و کردن ماشين سوار کشيد،نمي دست تهديد و فرياد از ثانيه يه
 :کرد زمزمه گوشم کنار و گرفت دستش تو رو
 بريم؟ -

 باال يکي دوتا نفسم رفت،مي سياهي هامچشم چرخيد،مي سرم دور داشت باغ چرخيدم، و دادم تکون رو سرم
 کردن؟مي کارچي جااين اومد،مي

 بکشم، نفس تونستمنمي هنوز اما شد؛ جدا ازشون نگاهم دورم، هابچه بقيه و آيدن و باباجون و دانين شدن جمع با
 !نبود باور قابل سال همه اين از بعد ديدنشون

 وسط که محکمي ضربه با. واقعيت نه بودم، کرده عادت روياهام تو ديدنشون به که بوديم دور همديگه از انقدر
 .گذاشت صورتم رو دست نگراني با آيدن شد، واضح ديدم و کشيدم نفس رو هوا ـل*ميـ با خورد، کتفم

 اَرشين؟ شد چت خوبي؟ -
 .داشت فاصله ازم کيلومتر يه انگار شنيدم،مي خيلي فاصله از رو روشا صداي

 ...بايد باش، مواظبش آيدن شده، شوکه -
 ! بود آيدن عطر بوي موند يادم که چيزي تنها و شد بسته ناخودآگاه هامچشم سرم، شدن گيج با
 .پذيرفتم دل و جون با رو آرايشگر چپچپ نگاه و زدم صدا رو روشا اسم حرص با
 روشا؟ -
 .شد خيره آينه تو تصويرش به جدي، و ـينه*سـ به دست و گذاشت ميز روي رو گوشي نور سرعت به

 :شد بلند چپم سمت از هم اِلين خنده از پر صداي. گرفت مخنده
 ...االن نبودي تو! عجب -
 جيغ صدا يه الين و من که برداشت خيز موبايلش سمت روشا موند، نصفه حرفش روشا گوشي اساماس صداي با

 :زديم
 روشا؟ -

 .برگشت سمتمون به و کرد فوت کالفه رو نفسش
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 ندم؟ هم رو اون جواب! مهام مهامه، بابا -
 :دادم رو جوابش خنده با
 .چسبيده دستت به گوشي اين سره يه عروسي، انگار نه انگار زدي، همبه صبح از رو حالمون نخير، -
 !بود گرفته لجش کرد، نگاهم حرص با
 لباس نکني، آرايش نکني، جورياين رو موهات زنه،مي زنگ آيدن باريه دقيقه پنج هر بدتري، من از خودت خوبه -

 . نياي عروسي اصالً نپوشي،
 دستيارهايي و آرايشگر. چرخوند رو سرش محوي لبخند با روشا و رفت باال الين و من قهقهه حرفش شدن تموم با

 ديگه بوديم، آورده سرشون رو بالها اقسام و انواع صبح از کردن، نگاه همديگه به بيچارگي با بودن، باالسرمون که
 .بود شده تموم توانشون

 صاف کن، گوش حرف طفل همانند ماهم کنيم، همکاري باهاشون يکم کرد اشاره و اومد ابرويي و چشم روشا
 .نزديم حرفي کارمون شدن تموم تا و نشستيم

 به آينه تو از و شدم بلند جام از بود، بدتر فحش صدتا از «عزيزم» اون البته که «عزيزم شد تموم کارت» شنيدن با
 با که قرمز رژلب و بود داده انجام صورتم رو مليح آرايش يه و بود کرده جمع باالسرم رو، موهام. کردم نگاه خودم
 .داشت خونيهم لباسم رنگ
 زانوم سر تا و داشت پرنسسي حالت پايين به کمر از و بود بلند آستينش و داشت قرار هامشونه از ترپايين لباس يقه
 .بود
 .چرخوندم سر الين، شيطون صداي با
 عزيزم؟ هستي بهشتي حوري شما -
 موهاي مدل که موهاش و بود شده ست هاشچشم رنگ با که اينقره پيرهن کردم، سرتاپاش به نگاهي خنده با

 !خيلي بود، شده خوشگل. طورهمين هم آرايشش و بود خودم
 حرفش تونست الين، اعتراض و من پافشاري تمام با و بود روشا از مهرداد، و آيدن و الين و من پوشيدن ست فکر
 زيبايي از که چرخيدم سمتش به زمانهم و گرفتم الين صورت و لباس از نگاه روشا، صداي با. بنشونه کرسي به رو
 !زد برق هامونچشم بود، افزوده اندامش به عروس لباس که
 .خائنا بياين، من عروسي ندارين حق شما -

 :کردم زمزمه و زدم پيشونيش رو ايـوسـه*بـ طاقتبي و رفتم سمتش به و خنديدم
 !روشا شدي عالي -

 .رفت بهم ايغره چشم
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 .عروسي بياين ندارين حق شما گفتم، که همين -
 .زد روشا ـان*عـريـ بازوي به ايضربه و اومد پيشمون خنده با الين

 نشدي؟ آدم شدي، هم عروس خنگ؟ چرا -
 :داد جواب کمر به دست و داد پس رو شضربه روشا

 شدين؟ خوشگل انقدر کي اجازه با که، کنهنمي نگاه رو من کسي عروسي، بياين قيافه و ريخت اين با شما -
 .موند دهنم تو حرف دستيارها، از يکي صداي شنيدن با که بدم رو جوابش خواستم و خنديدم

 .آوردن تشريف داماد آقا خانوم، عروس -
 :چرخيد سمتش به تعجب با روشا

 مطمئني؟ چي؟ -
 :دادم قرارش مخاطب لبخند با
 ببرمت؟ من هم عروسيت قراره نکنه عزيزم؟ نداشتي انتظار -

 !بود شده عصبي زياد، استرس از امروز کالً چرخيد، دختره سمت دوباره و رفت ايغره چشم و چرخيد سمتم به روشا
 داماده؟ مطمئني خانوم؟ نگفتي -

 :داد رو جوابش روشا، به چپچپ نگاه با و داد تکون سر دختره
 !بگم که ندارم دروغ بله، بله -

 چرخيدن با و چرخيدن سمتم به تعجب با الين و روشا که شد دور چشممون جلو از سرعت به حرف اين از بعد
 شده خم شکمش رو کهدرحالي و خنده بين الين. برداشت رو آرايشگاه کل مونقهقهه صداي همديگه، رو نگاهمون

 :اومد حرف به بود،
 .شدن پير ما دست از سال ده اندازه به امروز خيليه، نکنن شکايت موندست از اينا...اين -

 . کرديم اذيتشون خيلي بود، الين با حق کنم، کنترل رو مخنده تونستم و کشيدم عميقي نفس
 تمومي اينا بازي اساماس. رفت غرهچشم بهش الين و کردم نگاهش اخم با روشا، گوشي اساماس صداي اومدن با

 با ثانيه، چند از بعد و گرفت دستش تو رو گوشيش تعجب با روشا! نداشتن داماد و عروس به شباهتي هيچ نداشت،
 :کرد نگاهمون هنگي حالت

 !رسهمي ديگه ربعيه ميگه مهام -
 کيه؟ بود پايين که اوني پس انداختم، باال رو راستم ابروي
 :آورد زبون به الين رو ذهنم سوال

 داريم؟ داماد چندتا مگه گفت؟ چي دختره اين پس -
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 :افتاد راه در سمت خنده با و کرد ايسرفه الين که کرد نگاهش چپچپ روشا
 !جديد داماد آقا اين کيه ببينم برم من خانوم، عروس نکن کثيف رو خونت خب، خيلي -
 لنگه و شد خارج در از فشنگ مثل الين که کرد پرت سمتش و درآورد رو کفشش و شد خم روشا حرف، اين با

 .کرد برخورد در با کفش
 :کردم نگاهش و نشستم صندلي رو خنده با
 !بودي خونسرد هميشه که تو شدي؟ عصبي انقدر امروز چرا روشا، باش آروم -
 .گرفت رو هامدست و نشست کنارم زاري حالت با
 !اَرشين دارم استرس خيلي -

 .فشردم رو دستش و کردم نگاهش جدي
 چي؟ از -
 !بود دودل کرد، نگاهم قراريبي با
 چي؟ باشم، کرده اشتباه اگه! ترسممي -

 !بود حمايتم منتظر شدم، خيره بهش و زدم بخشيآرامش لبخند
 ...بيفته هم اتفاقي اگه حتي کنه،نمي اشتباه قلبت نباش، نگران -

 :دادم ادامه و فشردم رو دستش
 .عمرم آخر تا پشتتم، هميشه من -
 .گذاشت مشونه رو رو، سرش و کرد بغلم لبخند با
 !راحته خيالم ديگه حاال اَرشين، ممنونم -

 الين و شد باز شدت با در بوديم، مونده حالت همون تو که دقيقه چند از بعد و کردم حلقه کمرش دور رو هامدست
 !پريد داخل

 !بگيره قرار ديد معرض در هاشدندون همه بود شده باعث لبخندش کردم، نگاهش و شدم جدا روشا از
 .انداختم باال رو ابروهام

 چته؟ -
 :کرد نگاهمون و انداخت باال شيطنت با رو ابروهاش لبخند، همون با الين

 .گرفته اشتباه داماد با رو آيدن دستياره اين -
 .انداختم باال رو راستم ابروي

 پايينه؟ آيدن واقعاً؟ -
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 .داد روتکون سرش
 !نداره داماد از کم که شده خوشتيپ آيدن انقدر ماشاال ها،کنه اشتباه داشت حق دختره ولي! آره -
 :دادم رو جوابش و رفتم مانتوم سمت و شدم بلند جام از لبخند با
 !رسهمي هم اون دامادي نوبت کن، صبر حاال -

 .کرد نازک چشمي پشت و انداخت هم روي رو، پاهاش روشا
 کنه؟ تحمل رو تو تونهمي کي آيدن از غير نيست، توش شکي کهاين -

 :کرد ييد?تا و داد تکون سر هم الين
 .ديگه انهمديگه لنگه دقيقاً، -

 .چرخيدم سمتشون و گرفتم دستم تو رو کيفم و انداختم سرم رو احتياط با رو شالم
 .رفتم که من بيان، دنبالتون تا بديد ادامه کرديد، پيدا کردن بحث واسه جديد موضوع خوبه، -

 .شدم خارج آرايشگاه از و دادم تکون براشون دستي
*** 

 !بود گذشته روز ده
 و تهران کل تو بمب مثل دانيار شدن حبس و کيارش مردن خبر گذشت، باد و برق مثل چي همه روز ده اين تو

 پدر اين سر که باليي اين از خيليا و رسيد هم کشور از خارج به خبر حتي و پيچيد هاشدشمن و هادوست تمام بين
 !گرفت آروم دلشون اومد، پسر و

 مراسم و کرد خواستگاري رسماً روشا از موفقيت، اين واسه جشن بهونه به و کرد استفاده فرصت از هم مهام
 !کرد جور چندروز همين تو رو عروسي

 براي روز يک و ابد حبس و اعدام بندش پشت و دانيار شدن زنداني مهام، و روشا ازدواج جز به خبر، مهمترين
 نياز تالش همه اين از بعد آرامش اين به بود، گرفته آروم خبرا اين شنيدن از زيادي حد تا دلمون! بود مهديس
 !داشتيم

 .کردم نگاه آيدن اخم به معترض و شدم خارج فکر از هاگرفته برق مثل پام، شدن له احساس با
 .ديگه داره نياز پيوند به هامانگشت کنم فکر -

 داد تکون رو خودش آهنگ با هماهنگ و رفت بهم ايغره چشم
 .انگارانگارنه ميزنم، صدا چي هر فکري، تو ساعته يک -
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 سفيد پيرهن و مشکي شلوار و کت کردم، حلقه گردنش دور رو هامدست باراين و چرخيدم بغلش تو و زدم لبخندي
 دستمال فقط بود، شده ست مهرداد با شروزه چند ريش ته و ديزل مو مدل حتي و رنگش مشکي کراوات و

 .دوختم چشم زد،مي مشکي به فضا کم نور تو که هاشچشم به. بود هماهنگ من لباس با و قرمز کتش کوچيک
 .بود شده مشغول ذهنم کنم؟ کارچي -

 :کرد نگاهم کنجکاو و پيچيد کمرم دور رو هاشدست
 چي؟ به -

 !شد ترپررنگ لبخندم
 .روز ده اين هاياتفاق تمام به چي، همه به -

 :کرد زمزمه و ـد*ـوسيـ*بـ رو پيشونيم
 .باشه مونآينده به راجع بايد مياد، ذهنت تو چي هر اَرشين، نکن فکر گذشته به ديگه -

 اون بود، عذابم سال همه اين پاداش اون بود؟ چي پس نبود، انتقام اين جزاي آيدن اگه بود، گرم آيدن بودن از دلم
 !بود من حق

 .چرخيد سمتم به خنده با
 .هاکنهمي نگاهم بد داداشت ميگم -
 هايچشم و لبخند با بابام و مامان بودن، نشسته ميز يه سر و هافاميل بقيه کنار چرخيدم، سمتشون به حرف، اين با

 داشت، رو خودش زيبايي هنوز اما بود؛ شده شکسته حدي تا و ترافتاده جا مامان صورت کردن،مي نگاهم غمگين
 ديده هم دلتنگي حساسيت، کنار در نيما هايچشم تو و صورتي هايلب و مشکي ابروي و چشم و سفيد پوست

 :چرخيدم آيدن سمت و کشيدم آهي. شمردونه نوع از و بود مامان کپي صورتش ترکيب شد،مي
 !حساسه روم هنوز -

 :کرد زمزمه گوشم کنار و کرد بغلم قبلي ژست همون با دوباره و چرخوندم دور يه و گرفت رو دستم و زد لبخند
 !برهنمي بين از رو حساسيتش و عالقه بينتون فاصله برادرته، اون نباشه؟ داشتي انتظار -

 !بودم کالفه کردم، فوت رو نفسم
 ! آيدن ببخشمشون تونمنمي -
 :زد آرومي لبخند و شد خيره هامچشم به
 .خوايمي زمان يکم فقط! دارم ايمان بهت من توني،مي -

 متوجه بودم، نزديکشون که االن گفت،مي درست شايد کشيدم، عميقي نفس و گذاشتم شـينه*سـ روي رو سرم
 .بگيرمش ناديده کردم سعي سال همه اين که بودم ايعالقه
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 همه اين باشن، کنارم عروسيم تو خواستممي داشتم، نياز بودنشون به باشم، دور ازشون اين از بيشتر تونستمنمي
 !بود بس دوري سال
! هردوشون لب رو لبخند و بودن ـص*رقـ درحال هم ـل*بغـ تو. کردم مهام و روشا به نگاهي و آوردم باال رو سرم
 به! بود راحت خوشبختيش از خيالم و بود گذاشته مطمئني آدم رو دست روشا بودم، راضي خوشحاليشون از چقدر
 .کردم پيداشون رقصنده، هايزوج بين و چرخوندم سر مهرداد و الين کردن پيدا قصد

 و راضي انتخابم از کرد،مي نگاهمون لبخند با کردم، نگاه باباجون به! خوردمي رو الين داشت علناً نگاهش با مهرداد
 !بود خوشحال

 جاي فقط. شده قايم سوراخي کدوم تو نبود معلوم و کردمي اذيتش هم کنار الين و مهرداد ديدن نبود، پيداش راوين
 هرچند کنه، پالستيک جراحي بود شده راضي باالخره بود، اومده بيرون عمل اتاق از مسلماً االن که بود خالي دانين
 .کنه قبول شد مجبور و آوردش ستوه به حدم از بيش اصرار
 و فشرد دستش تو رو دستم. چرخيد کرد،مي نگاهم عشقش تمام با که آيدن منتظر هايچشم روي رو، نگاهم

 و کردم صاف رو کمرم. شد تموم آهنگ و شدم خم دستش رو چرخيدم، خودم دور دور، سه اينکه از بعد و چرخوندم
 کرد، اشاره سرم پشت به لبخند با و گرفت رو دستم آيدن که کردم کج رو راهم هامونصندلي رو نشستن قصد به

 بهمون بود، دستش تو گلش دسته و ميزد موج هاشچشم تو آرامش که درحالي روشا که ديدم و چرخوندم رو سرم
 خبره؟چه جااين پريد، باال تعجب از ابروهام. شدمي نزديک

 قشنگي لبخند. گرفتم ازش و کردم دراز دست ناخودآگاه و گرفت سمتم به رو گلش دسته رسيد، بهم که روشا
 و بودن ايستاده سرپا مهمونا از خيلي و بود برداشته سکوت رو سالن ايستاد، مهام کنار ترعقب کمي و داد تحويلم
 نگينتک حلقه ديدن با و کردم گل دسته به نگاهي و آوردم پايين رو سرم. کردنمي نگاهمون هيجان با و منتظر

 دستم و شد ترپررنگ لبخندش. کردم نگاه آيدن به و کردم بلند رو سرم ناباوري با و رفت نفسم ثانيه چند وسطش،
 :شد بلند ايعاشقانه لحن با صداش و گرفت رو
 کني؟مي ازدواج من با -

 منتظر همه هنوز! بود کرده پر رو گوشم قلبم تند تپش صداي شد،نمي باورم زد، حلقه چشمام تو اشک ناخودآگاه
 دستش از تونستمنمي! لرزيد تنم و کردم تصور رو آيدن بدون ايآينده و بستم رو هامچشم بودن، من العملعکس

 .کردم نگاهش لبخند با و کردم باز رو هامچشم. بدم
 !بله -

 چند از بعد. بود کرده پر رو سالن کل دست و سوت و جيغ صداي که شد بسته آرامش با درحالي آيدن هايچشم
 فرو انگشتم تو و برداشت گلدسته وسط از رو حلقه باريدمي ازش عشق که لبخندي با و کرد باز رو هاشچشم ثانيه
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 دور دستاش. رفتم فرو بغلش تو مهمونا شادي و هيجان و هياهو ميون و کردم حلقه گردنش دور رو هامدست کرد،
 .شنيدم رو عميقش نفس صداي و پيچيد کمرم
 :کردم زمزمه گوشش کنار و بستم ـذت*لـ با رو هامچشم

 !آيدن نذار تنهام وقتهيچ -
 :کرد زمزمه خودم مثل و نشوند پيشونيم رو ايـوسـه*بـ و زد لبخندي و کشيد عقب رو خودش

 !کنه جدامون تونهنمي چيز،هيچ وقت،هيچ! نترس -
 اما کشيديم؛ عذاب همه اين جفتمون سال همه اين درسته کهاين از کردم،مي شکر آيدن داشتن از بار هزار رو خدا

 !داشت رو تالش همه اين ارزش که رسيديم خوشبختي و آرامش به آخرش
 اعماق از که حرفي و شدم خيره هاشچشم به و گرفتم رنگش مشکي کراوات از نگاه و آوردم باالتر رو سرم

 :آوردم زبون به گرفتمي سرچشمه احساسم
 ...نفس آخرين تا -

 :کرد هردومون تقديم رو خوشبختي عمر يه و داد ادامه رو حرفم عاشقش هايچشم با و پريد حرفم وسط
 !راد اَرشين دارم، دوستت -
 

 !پايان
*** 
 :آخر کالم
 تو خوشبختي به بايد نه اما ميشه؛ تموم هاسختي همه روزي يه داره، زياد پايين و باال زندگي باشه، يادمون بايد

 که کنيم باور رو شبانه هايکابوس بايد نه ميشه، تموم خوب هم ما همه زندگي آخر که کنيم خوش دل هاقصه
 !سياهه کابوس، مثل تهش زندگيمون

 !بد يکي خوب، يکي حاال سازه،مي رو خودش زندگي هرکس
 چي به رسيدن خاطربه تر،مهم همه از و کردن تالش حد چه تا و کجا کهاين ها،آدم تالش نوع به داره بستگي
 .کردن تالش

 داره؟ رو تالش همه اين ارزش زنيم،مي آتيش و آب به رو خودمون براش که چيزي واقعاً آيا
 .باشه اومده خوشتون اميدوارم رسيد، پايان به هم داستان اين
 صدها ممکنه و نميشه تموم خوش و خوب انقدر انتقام، خطر پر راه تو گذاشتن پا هميشه که باشه يادمون هم اين
 !بياد سرمون بال
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