
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 او مرا کشت رمان  نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب نویسنده: 

 اجتماعی عاشقانه.ژانر: 

 سحر  : ویراستار

 ^gandom^ناظر رمان : 

  نفیس.مهرسان : جلدطراح 

 /http://forum.negahdl.com/threads/209640منبع نگارش: 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

  یا سایت هرگونه از ان دانلود یا فایل این فروش هرگونه سایت محفوظ است.

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی
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 خالصه :

 

 

 قرار اشخانواده مهریبی مورد همیشه که؛ سنتی ایخانواده از. است باهوش و مهربان، ساده بسیار دختری سامره

 که رازهایی، ببرد پی بزرگی رازهای به شودمی باعث عشق همین و شودمی مرموز عشق یک دچار او. است گرفته

 .دهدمی تغییر را اشزندگی
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 :مقدمه

 .است مانده چشمانم در گذشته

 .است مشهود نگاهم در هاثانیه گذر

 .بستی حقایق روی به تمام شقاوت با را چشمانت

 .دارم دوستت هم هنوز که نفهمی تا، گذرممی تفاوت بی و مانممی صبور

*** 

 افراد یمتظاهرانه هایگریه از. بود شده خیره، بودند شده جمع قبر دور که جمعیتی به درخت پشت از دخترک

 .بود متنفر

 .سوزاندنمی را او دلش زخم از بیشتر چیز هیچ ولی؛ بود گرفته فرا را قبرستان عجیبی سوز

 .کرد پنهان درخت پشت بیشتر را خودش، بود شدن متفرق حال در کم کم جمعیت

 .دیدمی را بودند ایغریبه هر از ترغریبه برایش برابر هزار که را آشنایی هایچهره دور از

 هب. نبود سرما خاطر به لرزش این ولی؛ شده لرزش دچار بدنش، بود شده قرمز سرما خاطر به صورتش پوست

 .دانستمی خود یخانواده را هاآن روز یک که بود کسانی دیدن خاطر

 .شود کم بدنش لرزش از شاید تا کرد حلقه خود دور را دستانش

 .بگذارد مکان این به پا تا بود جنگیده خود با چقدر

 .شد پراکنده جمعیت باالخره. بود سردتر هم زمستان از انگار، بود سرد سرد اشمشکی چشمان
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 .نبود جهنمی مکان آن نزدیک کسی دیگر

 .گرفت را خود تصمیم باالخره اما بود شده تردید دچار هاسال از بعد

 روزی که افرادی آن از کسی کند پیدا اطمینان که انداخت نگاهی اطراف به خوب، آمد بیرون درخت پشت از

 .نیست جاآن بودند کرده فرو جگرش در را خنجر

 .شد نزدیک قبر به لرزان پاهایی با

 .بود گرفته بازی به آمده بیرون سفیدش شال داخل از که را موهایش باد

 .برد فرو شال داخل را اششب رنگ موهای

 .است رسیده قبر باالی به حال

 .کند درک را واقعیت بتواند تا کرد بسته و باز چندبار را چشمش

 .بود کرده نرم پنجه و دست آن با و دیده را روز این اششبانه هایکابوس در هاسال

 .شد متوقف برایش زمان

 .دوخت چشم بود آن باالی که کوچکی سیاه سنگ به و زد زل خاک تل به

 حفظ برای هاسال که غروری، کند لگدمال را خود غرور هم مکان این در حتی خواستنمی ولی؛ لرزید هایشلب

 .بود کرده تالش آن

 ارانگ که ایمجسمه مثل، شده خیره سنگ روی ینوشته به حرف بدون، نشست زمین روی قبر کنار و شد خم

 .است بوده جاهمان قبل از است هاسال

 ؟نه یا دارد گفتن برای حرفی دانستنمی حتی. کند شروع باید کجا از، بگوید رنجش کدام از دانستنمی
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 .خورد خفیفی تکان لبانش

 :شد خارج گلویش ته از گنگی صدای و

 !حریرچی احمد حاج -

 .پیچید سرش در جمله این

 .کند خفه را پیچیدمی سرش در که گنگی اصوات بتواند شاید تا گذاشت گوشش روی را دستش

 .بود انداخته چنگ جانش و دل بر هاسال که هاییصدا

 .شد کمتر هاصدا کم کم

 .عمرش هایسال یاندازه به شاید، شد خیره قبر خاک به دوباره

 :زد فریاد

 چیکار من اب ببین شو بلند. زوده هنوز مردن برای! لعنتی شو بلند، شو بلند، شو بلند. بود بیشتری زجر تو حق -

 !ساختی چی من از ببین شو بلند. تغاریتته دختر منم. کن نگاهم شو بلند. کردی

 .است شده آلود خون اشحنجره کردمی احساس که بود کشیده فریاد قدر این

 .بودی ترحم قابل چقدر هاسال این تو که دونممی چند هر. بری راحتی این به ذارمنمی -

 .بکشد بیرون قبر از را او خواهدمی انگار، زندمی چنگ قبر خاک به

 ؟میشه تموم چی همه بمیری کردی فکر -

 .زندمی تلخی پوزخند
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 ،بره پایین گلوشون از خوش آب ذارمنمی! من نه تو یخانواده؟ فهمیدی، تو یخانواده، انزنده هنوز اتخانواده -

 زجر من که جوریهمون. کردممی التماس من که جوریهمون. ببخشمشون که کنن التماس بهم کنممی کاری

 .باش منتظر، حاجی ببر لذت و کن نگاهشون دنیا اون از هم تو. کشنمی زجر شونهمه، کشیدم

 .شد بلند جایش از

 ردهک تجربه را این از بدتر روزهایی او. ترساندنمی را او قبرستان سکوت و هوا تاریکی ولی؛ بود شده تاریک هوا

 .بود

 .کند شروع را خود جدید بازی تا رفت خروجی درب طرف به

 .بود شده محکوم آن به ناحق که جرمی خاطر به، بود کشیده چه خانه آن در که را هاییسال نکرده فراموش هنوز

*** 

 اول فصل

 (پیش سال۶)

 .کردم مرتب سرم روی، رو چادرم. کردم نگاه خودم به آیینه تو

 .مبینمی تار رو چی همه عینک بدون و ضعیفه خیلی هامچشم آخه، ببینم خوب تا زدم هامچشم به رو عینکم

 .رفتم کنار آیینه جلوی از موبایل گوشی صدای با

 ؟بله -

 .درم دم ساعته یک! هستی گوری کدوم هست معلوم مرض و بله -

 .داشتم کار یکم، میام االن ببخشید -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 8 

 .دهنمی راهمون دیگه استاد برسیم دیر اگه امروز باش زود -

 .میام االن باشه -

 یک نموخونه. خرید رفته حتما خانم حاج، نبود خونه کسی. اومدم پایین هاپله از تند تند و رفتم هاپله طرف به

 .بود بزرگ تقریبا یخونه

 .کردم پرواز حیاط در طرف به

 .کنهمی نگام اخم با در پشت زهرا دیدم و کردم باز رو در

 .سالم -

 ؟!کنیمی چکار معلومه، شده دیر بدو. خانم سامره تنشسته ماه روی به سالم -

 .دممی توضیح برات بعدا جون زهرا ببخشید -

 .بریم باشه -

 .دادن تکون دست برامون مریم و سحر دور از، شدیم دانشگاه وارد

 !نیست پروژه تحویل امروز مگه کردین دیر چرا سالم: مریم

 .کرده دیر معمول طبق خانم سامره این کنم چکار: زهرا

 .بودم بیدار برنامه تکمیل واسه ۲ ساعت تا هم دیشب تازه. داشتم کار خدا به، خواستم معذرت که من: من

 .بود تو دوش رو پرژه این زحمت یهمه چون کنممی قبول رو خواهیت معذرت باشه -

 .شد دیر که بریم حاال: سحر
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 .شدیم کالس وارد

 :گفت و شد کالس وارد استاد که نشستیم سرجامون

 ؟اینآماده که تونهمه. ستپروژه تحویل روز امروز خوب، سالم -

 .شد پا به ایهمه همه کالس توی

 .نویسهب رو سختی این به یبرنامه باشه تونسته کسی نکنم فکر، دادید شما که سختی پرژه این با استاد -

 شدنمی که دبو آسونی کار اگه، داره پرژه این به بستگی ترمتون پایان ینمره بیشتر بودم گفته بهتون که من -

 !محبی آقای توجه قابل. پرژه گفت بهش

 .بنویسه تونهنمی کسی رو برنامه این. نگیرید سخت استاد -

 ؟کرده تکمیل رو برنامه کسی حاال. محبی آقای بزنی حرف خودت جانب از بهتره شما -

 .کرده تکمیل ما گروه استاد: زهرا

 .دیمش مرتکب جرمی ما که انگار، نبود محبی از بهتر هم بقیه یقیافه البته، کرد نگاه ما به پوزخند با محبی

 !کنیدمی اشتباه محبی آقای دیدید: استاد

 .دادیممی تحویلتون رو برنامه االن داشتیم مونگروه تو رو حریرچی خانم اگه هم ما. استاد بله -

 .بکشید زحمت حریرچی خانم مثل بهتره پرونی مزه جای به شما-

 .میکردن نگاهمون نفرت با هاشدوست و یاسمن

 :گفت دستیش بغل به یواش یاسمن
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 .شیرین خود سیبیلوی زشت یدختره -

 !شیرین خود گهمی تو به عوضی این: زهرا

 .نشدم ناراحت من، کن ولش -

 .کنممی آدمش خودم بشه تموم کالس تا وایسا، شنمی سوارت همه زبونیبی بس از. کردی غلط تو -

 .نکن درست دردسر زهرا -

 .زنهمی حرف باهات جور این که نیست اولش دفعه. کنممی آدم رو ایکبیری این من وایسا. ترسو بابا برو -

 .بشه درگیر یاسمین با زهرا که بودم این نگران شهمه من. گرفت تحویل رو هامونپروژه استاد

 .بود من مواظب خیلی و بود شده بزرگ من با بچگی از زهرا

 .امپایی و دستبی و عرضهبی آدم، همه قول به من چون، بود من حامی جورایی یه

 ۵ ترم و کامپیوتره مرشته. درسمه دارم عالقه وجود تمام با بهش که چیزی تنها و نیستم دردسر دنبال کال

 نهوگر کرده انتخاب رو رشته این داره من به که ایعالقه خاطر به البته، خونهمی رو رشته همین هم زهرا. هستم

 .بخونه مدیریت خواستمی

 الس چند که این تا؛ کردمی کار ما برای قبل هاسال زهرا مادر. کنم دفاع خودم حق از باید که معتقده زهرا خالصه

 .بود مرده بودیم کوچیک ما وقتی هم پدرش. مرد پیش

 که سعید وجود با نداشت دوست آقا حاج چون؛ کنه زندگی مادربزرگش پیش رفت هم زهرا، مرد زهرا مادر وقتی

 .دارم خواهر یه و دیگه برادر یه سعید جز به، برادرمه سعید. باشه خونه تو نامحرم دختر یک نکرده ازواج هنوز

 .داره محمد اسم به خوشگل پسر یک و کرده ازدواج، سالشه ۰۳ و امهدیگه برادر حسین. سالشه ۲۲ سعید
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 واقع در، نداره باهام خوبی یمیونه هم خودش البته؛ نمیاد خوشم زنش از من ولی؛ نداست هم خانومش اسم

 .نیستن خوب باهام خانواده اعضا تمام

 هستن قلو دو که مهتا و مهسا نام به. داره دختر تا دو هم اون، ست ریحانه اسمش و داره سال ۲۲ هم خواهرم

 .دارن سال ۰و

 .آقاست حاج قدیم دوستای از باباش. رضاست اسمش هم شوهرش

 زا کسی چرا که نفهمیدم وقت هیچ. آقا حاج گممی بهش که من جز به، جون آقا گنمی بهش همه، بابامه آقا حاج

 وت آخه ستخنثی جورایی یه هم خانم حاج. کنم صداش جون آقا نداره دوست هم بابام حتی، نمیاد خوشش من

 .ندارن زدن حرف یا اعتراض حق اصال هازن ما یخونه

 به کردم عادت کم کم ولی؛ بودم ناراحت خیلی اوایل. اومدمی بدشون من از همه خانواده تو یادمه وقتی از

 .تنهایی

 .زهرا دوستم و کامپیوترمه همدمم تنها

 حسابی تکک یه کنکور تو شرکت خاطر به حسین از تازه، نگفت تبریک بهم کسی شدم قبول دانشگاه وقتی حتی

 به گوشش حسین ولی؛ نری دانشگاه که حیفه مخی تو گفتمی، بود گرفته دفترچه برام یواشکی زهرا. خوردم

 .کرد جعمش کجا از باید رو بشه باز دانشگاه به پاش که دختری گفتمی نبود بدهکار هاحرف این

 حاج دختر که بودن فهمیده همه هافروش فرش بازار تو، کردن چاپ اول نفرات جز روزنامه تو رو اسمم که وقتی

 که آبروش از ترس خاطر به هم آقاحاج. گفتن تبریک آقا حاج به همه بوده کنکور اول نفرات جزء حریرچی آقا

 مدیپل زور به هازن، ما یخانواده تو وگرنه، دانشگاه برم داد اجازه بخونه درس نفرستاده رو دخترش نگن بقیه

 رو من نمیاد کسی، کورم ریحانه قول به چون هم من. کرد ازدواج داشت سال۷۲ وقتی هم ریحانه. گیرنمی
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 از زنم که این از چقدر. داشتم بچه هم تا چند حتما و بودم کرده ازدواج ریحانه مثل هم من االن تا وگرنه. بگیره

 .بیزارم خودم

 .اومدم بیرون فکر از زهرا صدای با

 !کنممی صدات دارم ساعته یه، کجاست حواست معلومه -

 .نبود حواسم بخشید -

 .نرفته اتوبوس تا بریم پاشو -

 .بودن وایساده دانشگاه حیاط تو دوستاش با یاسمین. بیرون رفتیم کالس از

 .دارم کار دختره این با من بریم بیا -

 .شهمی شر زهرا کن ولش -

 .بکنه تونهنمی غلطی هیچ نترس -

 .رفتیم سمتشون به دو هر و کشید رو دستم زهرا

 .کنیمی زبونی بلبل کالس تو خوب، عملی یدختره هی -

 ؟وکیلشی؟ شیکارهچه شما ببخشید -

 .کنیمی توهین که باشه آخرت دفعه. آره کن فرض -

 جانیم و مفت که هاییبرنامه خاطر به. چسبیدی بهش چی واسه دونممی که من؟ چیه؟ کنیمی غلطی چه مثال -

 .بشه رفیق چشم چهار سیبیلوی این با حاضره کی وگرنه نویسهمی برات
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 تو به هک ایکنه تا دو این البد. چسبیدم بهش چی خاطر به من نداره ربطی تو به دوما، آبادته و جد سیبیلو اوال -

 !شتریت لب یا خوکیته دماغ خاطر به چسبیدن

 ؟شتری لب گیمی من به -

 !شتر لب به رحمت صد -

 .تپله هم یکم، درشته هیکلش زهرا کال، بود بلندتر ازش گردن و سر یک زهرا. زهرا طرف اومد یاسمین

 .رسیدنمی بهش زورم ولی؛ کشیدم رو زهرا دست

 .شهمی دردسر برامون، میاد حراست االن. بریم بیا زهرا: من

 .گهمی چی این ببینم وایسا -

 .شدمی منفجر داشت عصبانیت از یاسمین. کننمی دورش زور به یاسمین دوستای

 .کنممی حالیت بعدا غربتی یدختره -

 !بینمتمی ریز بابا برو -

 .بریم من جون، زهرا -

 !شده گچ مثل نگاه رو رنگش؟ ایعرضه بی انقدر چرا، ترسویی چقدر سامره -

 .کنم فراموش رو دانشگاه باید بفهمه حسین اگه، کنم چیکار بابا -

 .بریم بیا، بابا خوب خیله -

 .رفتیم خروجی درب طرف به. دادممی فشار مشتم تو رو چادرم ترس از هنوز
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 !حریرچی خانم -

 رو باال ترم هایبچه هایبرنامه هاوقت بعضی، بود باال ترم پسرهای از یکی رحمتی. برگشتیم صدا طرف به

 حاج هاوقت بعضی فقط دادنمی پول بهم حاجی آخه، داشتم نیاز پولش به چون. بنویسم براشون من تا دادمی

 هاشلباس حاجی دختر نگن مردم که این خاطر به هم اون. خریدمی رو داشتم الزم که چیزایی برام خانم

 .ستکهنه

 ؟بله -

 ؟خوبید سالم -

 .باشه ندیده رو ما کسی وقت یه که انداختم نگاهی اطراف به ترس با

 .ممنون سالم -

 .بدم تحویل باید هفته آخر تا آخه بدید انجامش تونیدمی اگه دارم برنامه چندتا ببخشید -

 .میدم انجام باشه -

 !لحظه یه رحمتی آقای ببخشید: زهرا

 .کردمی نگاهمون تعجب با داشت رحمتی. برد ایدیگه سمت به رو من و کشید رو دستم زهرا

 مه خودمون تازه، بنویسی رو برنامه همه این خوایمی چجوری هفته آخر تا. ستیکشنبه امروز؟ شدی دیوونه -

 .داریم امتحان چهارشنبه

 .کنممی کاریش یه نداره اشکال -

 .دممی بهت خودم من داری الزم پول اگه؟ نداره اشکال. کوفت -
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 .کنممی خیال و فکر کمتر جوریاین. کنممی سرگرم هابرنامه نوشتن با رو خودم، نیست پولش فقط موضوع -

 !بریمی بین از رو خودت داری چرا هستم من ناراحتی وقت هر!. مُردم من مگه دیوونه -

 .جوریه چه مونخونه وضع دونیمی خودت ولی؛ داره دوست رو من که هستی کسی تنها تو دونممی -

 !دشمنت یا تنخانواده اونا موندم من -

 .نرفته رحمتی تا بریم بیا کن ولش حاال -

 !مشکوکه خیلی. گننمی دربارش خوبی چیزای هابچه، نمیاد خوشم رحمتی این از من سامره -

 .ستبرنامه تا چند فقط ندارم کاری باهاش که من، نترسون رو من زهرا -

 .بکن خوایمی کاری هر جهنم به -

 .شدیم اتوبوس سوار زهرا با و گرفتم رو هابرنامه رحمتی از

 .کردی دیر چرا نگفتی صبح راستی -

 .بگیره سعید برای رو دخترش خوادمی حاجی اینکه مثل مونخونه بیان کاظم حاج یخانواده قراره امروز -

 از یکی به بده خوادمی روهم تو البد، کرده جمع خودش دور رو هاگنده کله یهمه هم شما آقای حاج! واقعا -

 .همینا

 من میاد کی یاسمین قول به تازه. بدن راه خواستگار برام برسه چه ندارن رو من دیدن چشم اینا، خوشه دلت -

 !بگیره سیبیل همه این با استکانی ته عینک این با رو

 کعین این شر از کنی عمل اگه، خوشگله هم خیلی هاتچشم تازه. ماهی این به دختر. بخواد دلشون هم خیلی -

 .ستآرایشگاه یه خرجش که هم صورتت. شیمی راحت
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 باغچه دم ذارهمی رو مکله حسین، بزنم صورتم به دست من ذارنمی مگه دوما؟ دهمی کی رو عملم پول اوال -

 .برهمی

 یرگ تو به شهمه بنده کجاها به سرش نیست معلوم که خودش. زاهد و عابد شنمی رسنمی تو به تا دیگه آره -

 .دهمی

 .نیست چیزا این اهل حسین؟ شدی دیوونه -

 آبکش جانماز هایآدم ادای وقت اون بعد هانخوره بر بهت. شده دیده کجاها که دارم رو آمارش، تو جون آره -

 .میاره در رو

 ؟گیمی راست -

 .گهنمی چیزی بیخود زری که دونیمی. بگیر ماست بیار رو تکاسه -

 ؟فهمیدی کجا از -

 .موثق منبع یک از -

 !کی بگو من جون -

 .وایمیستاد کوچه سر مدرسه رفتیممی ما که هاموقع اون که بود مامانم یخاله پسر -

 ؟سوخته سیاه گفتیمی بهش تو که پسره همون -

 زدیممی حرف تو یدرباره داشتیم که روز یه. زنهمی سر بهش عزیز یخونه میاد بار یه وقت چند هر. همون آره -

 .دیدتش کجاها و شناسهمی رو داداشت گفت

 .بود شده گشاد تعجب از هامچشم
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 .دیدتش کجاها حاال -

 .بدونن هابچه نیست خوب -

 .بگو نکن اذیت -

 .دیدتش جوریاون دختر یه با پارتی یه تو، گممی رو مامانم یخاله پسر همون مهدی که این مثل -

 !گیمی دروغ -

 .تو جان به -

 ؟کردهمی چیکار جااون مهدی -

 !فضولم من مگه، دونممی چه من -

 حرفش به چقدر حاجی که دونیمی خودت چون کنهنمی دوا من از دردی هم کاراش این هرحال به. نه کم -

 سینح همین نیست یادت. شبه گهمی هم حاجی شبه بگه حسین باشه آسمون وسط خورشید اگه. دهمی گوش

 ودب اومده داداشش بود شکسته پاش، کالسیمون هم پریسا که روزی همون، بشه جوریاین هامچشم شد باعث

 .پسرمه دوست بود کرده فکر. بودش دیده حسین بگیره رو ریاضیم دفتر من از مدرسه دم

 هامچشم ضربه اون خاطر به که هم بعدش، بودم بیهوش روز چند جدول لب خورد سرم که داد هولم همچین

 هیچی بهش کسی هم باز کرده اشتباه حسین و بودم نکرده کاری من فهمیدن همه وقتی تازه. شد جوری این

 .رسهنمی بهشون زورم من. نگفت

 ندگیز وقتی ولی؛ سخته خیلی بودن خانواده بی کنممی فکر همیشه، سوزهمی برات دلم هاوقت بعضی سامره -

 .باشه تو مثل که اینه از بهتر باشه تنها آدم اگه باشم داشته خانواده خوادنمی دلم اصال بینممی رو تو

 .بود شده جمع هامچشم تو اشک
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 .رسیدیم نگیر آبغوره حاال. آخرش تا هستم همیشه من نباش ناراحت -

 .شدیم پیاده اتوبوس از

 .دیگه یکی هم من، شدمی سوار دیگه اتوبوس یه باید اون داشت فاصله زهرا از ما یخونه

 .نشستیم اتوبوس منتظر ایستگاه تو

 !سامره -

 ؟بله -

 .نیار در بازی تابلو گممی چیزی یه ببین -

 ؟چیه -

 .واستاده کنارش پسری یه. هست مشکی بلند شاستی ماشین یه خیابون ور اون -

 ور شچهره فاصله این از ولی؛ بود وایساده ماشین کنار بلند قد پسر یه. کردم نگاه خیابون ور اون طرف به

 .دیدمنمی

 !درنیار بازی تابلو گمنمی مگه -

 .زهرا سمت برگردوندم رو سرم

 ؟چیه مگه خوب -

 .بود دانشگاه در دم هم باری چند. بینمشمی اینجا وقته چند -

 ؟چه ما به خوب -
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 .داره هامون با کاری حتما بیافتن راه کسی دنبال نیستن بیکار مردم خنگول آخه -

 .گفتمی میومد داشت کاری اگه، چیکار مثال -

 .مشکوکه دونمنمی -

 .شده تو عاشق شاید. داری شک همه به که تو -

 .باش خودت مواظب خداحافظ فعال، اومد اتوبوسم. دیوونه بابا برو -

 .حافظ خدا -

 .بود کرده دیر هم اتوبوسم. بود شده سرد کمی هوا و بود آبان اوایل

 .بشه سردم کمتر تا پیچیدم خودم دور رو چادرم. نبود کسی پیرزن یه و من جز ایستگاه تو

 رو انندشر تونستمنمی، شدنمی دیده توش. بود مشکی ماشین همون، کردم بلند رو سرم ماشینی بوق صدای با

 .ببینم

 .بودم گرفته استرس، لرزیدمی هامدست

 .نیست من با مثال که راه اون به زدم رو خودم و چرخوندم ایدیگه سمت به رو سرم. زد بوق هم باز

 .زد بوق دوباره

 .دارن کار شما با که این مثل خانم دختر -

 ؟من با -

 : گفت پیرزن
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 !واال شده ایزمونه دوره چه. من با پس نه -

 .اومد سمتم به و شد پیاده راننده، شد باز ماشین در لحظه همون کردم نگاه ماشین به

 : گفتم لب زیر

 !مشکوکه گفت زهرا، خوادمی چی من از این کن کمکم خدایا -

 .انداختم پایین تونستممی که جایی تا رو سرم

 .ایستاد کنارم مشکی کفش جفت یه

 !حریرچی خانم -

 .کردم بلند ترس با رو سرم

 .متوسط لبی و بلند ابروهایی، کشیده صورتی با. بود ایشقهواه قشنگ هایچشم دیدم که چیزی اولین

 بادیگاردها مثل درشتش هیکل و بلند قد اون با. بکنی دل ازش تونستینمی انگار. داشت خاصی جذابیت صورتش

 .بود

 ؟حریرچی خانم -

 .بودم شده خیره بهش ندیده آدم هایدیونه مثل

 ؟بله -

 ؟کنم صحبت باهاتون تونممی -

 .شناسمنمی رو شما من؟ دونیدمی کجا از رو من فامیل شما ببخشید -
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 .دارم حرف باهاتون؟ بشید ماشین سوار شهمی. شناسمتونمی خوب من ولی -

 .ببینه رو ما کسی ممکنه. نشید مزاحم آقا -

 .کنم صحبت باهاتون خواممی، کنمنمی خالفی کار. ببینه خوب -

 .شهمی درست دردسر من برای، برید کنممی خواهش -

 .کردم پرت اتوبوس تو رو خودم چجوری نفهمیدم اومد اتوبوس موقع همون

 .بود کرده عرق تنم تمام. پختممی داشتم گرما از سرما توی

 .گیرممی آتیش دارم کردممی احساس

 میومد دنبالم داشت کردم نگاه رو بیرون پنجره از

 .خوادمی چی یعنی کنم چکار خدا وای

 .نشدم پیاده ولی؛ رسیدم نظر مورد ایستگاه به

 .شدم پیاده اتوبوس از ترس با بعد ایستگاه تا دو

 .رفتم خونه طرف به سرعت بیشترین با. نبود کسی کردم نگاه اطراف به

 .وایساده کنارم ماشین یه دیدم که بود نگذشته دقیقه چند هنوز

 !کنید صبر لحظه چند خانم سامره -

 .لرزید لحظه یک قبلم

 .شدممی بیچاره دیدمونمی کسی اگه مردممی داشتم ترس از
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 .برید خدا رو تو -

 .بود صورتش رو غلیظی اخم

 .کنم صحبت باهاتون خواممی فقط من. کنیدمی فرار چرا -

 ریدهپ هم رنگم، زدمی گنجشک مثل قلبم. انداختم نگاهی اطراف به. بود نزدیکم که ایمغازه اولین سمت رفتم

 .بود

 ؟خواییمی چیزی؟ خوبه حالت دخترم ببخشید -

 .کردم نگاه مغازه صاحب نگران یچهره به. هستم کجا دونستمنمی اصال

 .بود شده خاموش نداشت شارژ، آوردم در کیفم تو از رو گوشیم

 .کنم چیکار دونستمنمی

 .کردم نگاه مغازه بیرون به استرس با

 .کرد صدام مغازه صاحب دوباره

 ؟خوبی دخترم -

 .بزنید زنگ آژانس به شهمی. بله یعنی، نه -

 .نیست خوب حالم فهمید مقیافه از مغازه صاحب

 .میارم قند آب برات االن دخترم بشین -

 .بزنید زنگ آژانس به فقط. ممنون نه -
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 .زنممی زنگ االن باشه -

 .بود نشده پیاده خودش ولی؛ وایساده خیابون کنار که دیدممی رو ماشینش دور از. زد زنگ آژانس به

 آژانس سوار سرعت با و کردم ایسرسری تشکر مغازه صاحب از اومد آژانس. مغازه تو نیاد کردممی خدا خدا

 .شدم

 .بودم کرده آماده قبل از رو کلید. شدم پیاده خونه دم

 .بستم رو در و داخل رفتم سریع و دادم رو آژانس پول

 .دنبالمه هنوز کردممی حس

 ایصد. باشه سرم پشت ترسیدممی شهمه. بودن کرده دنبالم انگار دویدم رو حیاط طول تمام. شدم خونه وارد

 .شدم حال وارد. اومدمی حال تو از خانم حاج و ریحانه

 !آوردن تشریف خانم، عجب چه به به: ریحانه

 .سالم -

 ؟کجایی معلومه -

 .بودم دانشگاه -

 .رهمی گوری کدوم دانشگاه هوای به نیست معلوم. گیمی راست که تو-

 .بودم دانشگاه خدا به -

 ودز ممکنه هامهمون، بدی انجام باید مونده کار کلی که بیار در رو لباسات زود برو. نخور قسم من واسه حاال -

 .بیان
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 .لرزیدمی تنم هنوز. رفتم هاپله طرف به

 .کردم نگاه آیینه تو خودم به و شستم رو صورتم و دست، کردم عوض رو لباسام

 .کردم نگاه آیینه تو صورتم به. شد تار جا همه، برداشتم رو عینکم

 کوچیکی بل، بود بلند تقریبا هم موهام. درشت و مشکی هاییچشم، کوچیک بینی با داشتم سفیدی و گرد صورت

 .بود مو از پر صورتم. داشتم

 .گرفتمنمی نظر در رو عینکم اگه البته دادمی نشونم زشت همین

 :گفتم آیینه توی خودم به، بود جذاب نظرم به چقدر افتادم یادش به

 قدرچ. داشت صدایی چه. بود خوب خیلی ولی؛ داغونم یقیافه این با نشدی عاشقم مسلما؟ خوایمی چی من از -

 ؟کنم چکار بیاد دوباره اگه. کردمی صدا قشنگ رو اسمم

 :اومد پایین از ریحانه غرغر صدای

 .عروسی تو کردی فکر نکنه؟ کنیمی چکار داری سامره -

 .شد اضافه امروز هم این بودن کم بقیه، بده دستور بهم جااین اومد این هم باز

 .اومدم -

 .پایین رفتم هاپله از و زدم رو عینکم

 .اومدمی آشپزخونه تو از صداشون

 .مهمونی تو بیاد نباید دختره این باشم گفته بهت، مامان -

 ؟کنیمی پذیرایی تو نیاد اگه زنیمی هاحرف چه -
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 .بره دهنمی شوهرش رو این جون آقا چرا دونمنمی من -

 !گیرهمی رو اون کی آخه. گیمی چی وا -

 ؟بمونه خونه این تو عمر آخر تا خوادمی پس-

 حاج هک این مثل شنیدم حسین از تازه. بره بفرستتش آقات گممی اومد براش که خواستگاری اولین وایسا -

 .خواستگاری بیاد خوادمی پسرش برای منصور

 ؟یکیشون کدوم، گیمی راست -

 .کرد فوت پارسال زنش که همون، داره پسر تا چند مگه -

 ؟داره پسر دوتا که اون آهان -

 .داره ساله 71 و ساله 71 پسر تا دو. مرده پارسال و گرفته سرطان زنش که این مثل آره -

 ؟سالشه چند مگه -

 .داره بازار تو بزرگ یحجره یه. خوبه وضعش گنمی ولی؛ ایخورده و 15 هایطرف دونمنمی -

 .خوبه خیلی پس -

 .کردممی گیخفه احساس بود شده سفید که بودم داده فشار انقدر رو دستام

 زن باید اونوقت. نشده سالم 05 هنوز، سالمه چند من مگه آخه. تمومه چی همه کنه قبول حاجی اگه دونستممی

 .بشم ساله 15 مرد یه

 .بیرون امد اشپزخونه از ریحانه

 .نشده آماده هاغذا هنوز. معطلیم ساعته یه؟ کجایی معلومه؟ چیه -
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 .رفتم آشپزخونه طرف به

 .بود شده جمع چشمم توی اشک

 ؟شکلیه این تقیافه چرا چیه -

 .کنم ازدواج خوامنمی من -

 ؟وایستادی گوش -

 .بشم پیرمرد یه زن خوامنمی من -

 بیاد خوادمی پولداری این به آدم. بخواد هم دلت تازه. پررو یهدختر خودته دست مگه، کنیمی بیخود تو -

 .گیرهمی رو تو کی. بگیرتت

 .ندارم کاری کسی به که من. نگید چیزی حاجی به خدا رو تو خانم حاج -

 .کنهمی بخواد کاری هر حاجی دونیمی خودت نیست مربوط من به -

 .بشم پیرمرد یه زن خوامنمی من ولی -

 رفتمن دانشگاه که من مگه کردینمی عروسش اول همون باید؟ شهمی پررو دانشگاه نفرستش نگفتم مامان -

 .زیاده سرتم از پیره کجاش هم بعدش. شد چی

 .نگید چیزی حاجی به خدا رو تو ولی؛ کنممی بگید کاری هر -

 .همهم چقدر حاجی برای مهمونی این که دونیمی داریم کار کلی که کارت سر بری بهتره. دختر منه دست مگه -

 .ریختممی اشک کردممی رو کارها که جور همین

 .بودم بدبخت چقدر من. بود شده آماده غذاها. بودم اشپزخونه تو که بود ساعتی چند
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 . فهمیدنمی رو من حال کس هیچ چرا

 .دادنمی اهمیت بهم کس هیچ، کردممی چیکار باید

 .آشپزخونه تو اومد ریحانه

 .نداره فایده چون نکن خسته رو خودت بیخود، نشده تموم اتگریه هنوز -

 ؟میاد بدت من از چرا تو -

 من تو نحس وجود خاطر به. کنم ازدواج زود شدم مجبور من، تو خاطر به. بپرسی آقات حاج از باید رو این -

 ...رو عمرم هایسال بهترین

 .خونه آشپز تو آمد موقع همون خانم حاج

 .اومده آقات بیا ریحانه -

 .بیرون رفت آشپزخونه از ریحانه

 برای هک کسی تنها میاد یادم که وقتی از، بودم شده بدبختیش باعث چرا من، بود چی منظورش فهمیدمنمی من

 .بودم من نبود مهم کس هیچ

 .رفتم بیرون آشپزخونه از

 .بودن نشسته پذیرایی تو حسین با حاجی

 .کردم سالم و جلو رفتم

 .کرد نگاه بهم فقط هم حسین و داد تکون رو سرش حاجی

 .باشی چشم جلوی هامهمون اومدن موقع خوامنمی، اتاقت تو برو بعدم بیار چایی تا چند برو -
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 .چشم -

 .رفتم هاپله طرف به و ریختم رو چایی

 ؟عینکی چطوری به به -

 .داد فشار محکم و گرفت رو دستم مچ پشت از. شدم رد سعید کنار از دادن جواب بدون

 ؟دینمی جواب کری مگه -

 .شکست دستم، کن ولم -

 .کردم غلط بگو اول -

 .کن ولم -

 !بگو گفتم -

 .مردممی داشتم درد از

 .کن ولم کردم غلط باشه -

 .کرد ول رو دستم

 وبخ خیلی باید بشم داماد قراره که دونیمی. بپوشم خواممی، کن اتو هست لباس دست چند اتاقم تو، هی -

 .باشم

 .پایین رفت و زد پوزخندی بهم بعدش

 .رفتم باال هاپله از
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 .بود ریخته تخت رو لباس کلی، شدم سعید اتاق وارد

 ؟بپوشی خوایمی هم با رو لباس همه این کنه لعنتت خدا -

 .مردممی خستگی از داشتم. کردن اتو به کردم شروع

 .بود نحسی روز امروز کال. االن از هم این، دانشگاه تو صبح از اون

 .افتادم رحمتی هایبرنامه یاد. اتاقم تو رفتم هالباس کردن تموم از بعد

 ادبی قراره هم باز یعنی، چی مرده اون. نکنما قبول گفت زهرا. کنه تموم رو هااین هفته آخر تا خوادمی کی وای -

؟ کنم چکار؟ چی هببین رو من کسی یا حسین اگه ولی؛ چیه حسابش حرف ببینم باید بترسم نباید دفعه این؟ دنبالم

 .ترکهمی داره مغزم وای. کنم چیکار رو اون، چی منصور حاج پسر

 .کشیدم دراز تختم روی

 .بشه پاک ذهنم از مزاحم افکار تا بستم رو هامچشم

*** 

 ینماش از ولی؛ کنهمی تعقیبم روز هر هم باز. نگفتم غریبه اون یدرباره چیزی زهرا به گذرهمی روز اون از ماه یک

 .کردم عادت بودنش به جورایی یه. داره هدفی چه کارهاش این از دونمنمی، شهنمی پیاده

 .کنه نامزدی ماه آخر تا قراره. شده گذاشته سعید نامزدی قرار

 .نیست خبری منصور حاج پسر خواستگاری جریان از سعید خاطر به شکر رو خدا

 .خورد درد به سعید این جا یک الاقل
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 رهباالخ ولی؛ گرفت رو وقتم خیلی، بدم تحویل رو رحمتی هایبرنامه قراره امروز. نوشتم برنامه رحمتی برای

 .دادم انجامش

 فتج یک خودم برای گرفتم تصمیم بود شده سوراخ هامکفش. بزنم قدم خواستمی دلم، رفتم بیرون خونه از

 من بود کرده فراموش که بود عروسش هایفامیل به فروختن فخر سرگرم انقدر هم خانم حاج. بخرم کفش

 .ندارم کفش

 .گرفتممی پول رحمتی از هم امروز تازه، بخرم کفش خودم برای تونستممی و داشتم پول یکم

 .بود ماشین همون با هم باز، دیدمش. رفتم اتوبوس ایستگاه طرف به

 !شهنمی پیاده چرا -

 .ببینمش دوباره خواستمی دلم

 تو هک هم حاال کنیمی فرار ازش میاد که وقتی، داری چیکار مردم پسر با تو سامره بکش خجالت سرت تو خاک)

 (.بشه پیاده خوادمی دلت ماشینه

 .اومد طرفم به. دیدم رو زهرا دور از

 ؟چطوری سالم -

 .خوبم مرسی -

 .بود ماشنش به حواسم

 !ماشینه همون باز -

 ؟چی -
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 .گممی رو مشکی ماشین همون -

 .دونممی چه من -

 .زده زل ماشین اون به ساعت یه که منه یعمه حتما، خودت جون آره -

 ؟من؟ کی -

 !من پس نه -

 .اومد اتوبوس بریم بیا، دارم چیکار اون به من بابا برو -

 وبوسات از، رسیدیم وقتی. نکنم فکر بهش که کردم گرم زهرا با کردن صحبت با رو سرم. شدیم اتوبوس سوار

 .رفتیم دانشگاه طرف به و شدیم پیاده

 ،کردم نگاه رو سرم پشت و برگردوندم ثانیه چند رو سرم

 .زدم لبخندی دلم توی. بود اومده

 .طرفمون اومد و دید رو ما. بود منتظر محوطه تو رحمتی، شدیم دانشگاه وارد

 .بیا زود هم تو، نخوردم صبحانه بخورم چیزی یه رممی من، میاد داره پسره این -

 .باشه -

 .سمتم اومد رحمتی

 .حریرچی خانم سالم -

 .سالم -
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 .گرفت سمتم به پاکتی. دادم بهش رو فلش زود

 .ناقابله هم این بفرمایید -

 .کیفم تو گذاشتم و گرفتم ازش رو پاکت

 ؟کنید چک خواییننمی -

 .بیارم براتون دیدمی انجام اگه، دارم سراغ هم ایدیگه کارهای ضمن در. مطمئنم کارتون به من نه -

 ؟عددیه هایبرنامه هم باز؟ چیه با رابطه در -

 .نیست دانشگاه کارهای از، داره فرق یکم نه -

 .کنم صحبت باهاش بیشتر خواستمنمی، ترسیدم یکم

 .دممی انجام رو دانشگاه هایپرژه فقط من، ممنون نه -

 .توشه خوبی پول ولی -

 .خداحافظ. نه که گفتم -

 .بگیرین تماس باهام شد عوض نظرتون اگه، نوشتم پاکت توی رو شمارم. هستم حرفم سر من حال هر به -

 .رفتم تریا طرف به

 رو هک کارهای که بشه پخش کافیه، هستم دید تو هم طوری همین. خوادمی چی فهممنمی من کرده فکر احمق

 .ندادم گوش حرفش به خل من، جوریه یه این گفت زهرا. دممی انجام هم

 .رفتم زهرا طرف به
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 .بودن نشسته مریم با میز سر

 .سالم -

 !کردی غوغا احدی کالس سر دیروز شنیدم، نابغه خانم سالم -

 .کنهیم کار عقلش خودش فقط بیشعورن همه خونده درس آمریکا تو چون کنهمی فکر احدی. گفته کی بابا نه -

 .گرفتی رو حالش خوب هم تو -

 .دادم رو اشمسئله جواب فقط من -

 .دادی رو جوابش خوب خالصه -

 ؟دادی طول انقدر گفتمی چی رحمتی -

 . هیچی -

 ؟گیرهمی هابچه از دهمی بهت که پولی برابر چند دونستیمی -

 .کنمنمی کاری براش دیگه کن ولش -

 ؟گفته چیزی -

 .نه -

 ؟چی پس -

 .ندارم دردسر یحوصله فقط هیچی -

 .باش نداشته کاری بهش گفتم که من -
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 .بیاره در سرت رو دیروز تالفی بخواد احدی ممکنه، نشده دیر تا کالس سر بریم حاال باشه -

 .کنه تالفی بخواد چرا نداشتم کاری باهاش که من -

 رمت یه که انداختن تیکه بهش ظهر از بعد دیروز، کالس سر باالیی ترم هایبچه که این مثل، دونمنمی من -

 .کرده سوسکش کالس سر پایینی

 .کردمنمی حل رو مسئله کاش افتادما گیری عجب! کنم چیکار حاال -

 .کنهمی اخالقی بد باهات یکم فوقش، که بخوردت خوادنمی! ترسیدی تو باز -

 .بریم باشه -

 حرص دستم از زهرا و نگفتم چیزی من ولی؛ داد گیر بهم هم بار چند، شد تموم احدی اخالقی بد با کالس

 .بود شده سنگین سر باهام یکم هم همین خاطر به. دمنمی رو جوابش چرا که خوردمی

 ؟ناراحتی دستم از چرا ببخشید زهرا -

 ؟ندادی رو جوابش و بودی ماست مثل چرا؟ بگم چی تو به من آخه-

 .کنم بحث استادم با تونمنمی که من کن ولش -

 .کنی دفاع حقت از باید بخورن رو حقت ذاریمی چرا تو، نیست کردن بحث موضوع -

 .نکن قهر حاال باشه -

 .کنممی آدمت خودم بعد دفعه ولی؛ بخشمتمی دفعه این باشه. دارم دوستت که کنم چیکار -

 .بخرم کفش برم خواممی بریم بیا حاال، مرسی -

 .خونه برم باید، نیست خوب زیاد عزیز حال. بیام تونمنمی امروز جون سامره ببخش -
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 .نداره اشکال باشه -

 .رفت و کرد خداحافظی ازم زهرا

 .رفتم بازار طرف به

 .کرد صدام پشت از یکی دفعه یه. گشتممی مناسب کفش دنبال بازار تو

 .حریرچی خانم -

 .بود گوشم تو هنوز بمش صدای بود خودش

 .لرزیدممی داشتم، برگشتم طرفش به

 .بود داده باال به رو، رو مشکیش موهای و بود پوشیده کرم پیراهن یه

 .بودم ایستاده مجسمه مثل. بود شده ترجذاب نظرم به

 خوبه حالتون -

 .لرزیدمی صدام

 !بله -

 !پریده رنگتون آخه؟ بشینید جا یه خوایینمی -

 .بودم شده هول

 برم باید من ممنون نه -

 .رفتم بازار یدیگه طرف به
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 ردردس براتون خواستمنمی، جلو نیومدم که هم مدت این. بشم مزاحمتون خواهمنمی، کنید صبر دقیقه یه -

 .کنم صحبت باهاتون خواستم نیستید تونخونه نزدیک دیدم هم االن .کنم درست

 .شناسمنمی رو شما اصال من، ندارم حرفی باشما من -

 .کرد نگاه بهم مغرورش ژست با

 .میدم توضیح براتون من کنید گوش حرفام به دقیقه چند شما -

 .شنوممی من بفرمایید -

 .دیگه جای یکه بریم، شهنمی که اینجا -

 .بزنید رو حرفتون جا همین نمیام جایی من -

 .شد بیشتر حرفش تحکم

 .بازار نزدیک پارک بریم طوالنیه حرفام -

 .بدم وشگ حرفش به باید که گفتمی درونم حسی یه داره چیکارم ببینم خواستممی، کنم چیکار دونستمنمی

 .خونه برم زود باید من، بزنید رو حرفتون سریع فقط باشه -

 .زدمی قدم کنارم آهسته. رفتیم پارک طرف به

 .نشست ازم فاصله با و کنارم اومد هم اون، نشستم نیمکت روی

 .دادمی بهم خوبی حس و بود خوب خیلی، پیچید بینیم توی تلخش ادکلن بوی

 !بزنید رو حرفتون زودتر شهمی -
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 فوت مادرم و پدر. دارم عمران دکترای. هستم کیان امیر من. بشم حاشیه وارد ندارم دوست اصال راستش -

 .دارم ساختمانی شرکت یه. رسیده بهم خوبی ارث مادرم و پدر از. کنهمی زندگی ایران از خارج هم عموم، کردن

 به روز اون از. جااون بودم اومده دوستام از یکی با روز اون. دیدم انفورماتیک نمایشگاه تو پیش ماه ۶ رو شما

 !هستین نجیبی و خوب دختر چه که فهمیدم و کردم تحقیق دربارتون بعد

 .کرد سکوت کمی

 .اومده خوشم ازتون -

 .بودن کرده خالی روم یخ آب سطل یه انگار

 .زدمی تند قلبم.  شدم بلند جام از

 .بود خونسرد جور همون چهرش. کردم نگاهش

 .رفتم پارک یدیگه طرف به لرزون پاهای با

 ؟ریدمی کجا، کنید صبر خانم سامره -

 .ترکیدمی داشت سرم

 !کنید صبر گممی -

 .سمتش برگشتم

 .نبود قشنگی شوخی اصال محترم آقای ببینید -

 !باسم داشته شوخی کسی با بخوره مقیافه به کنمنمی فکر. جدیم کامال نکردم شوخی من ولی -

 .کردمی نگاهم عصبانیت با
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 ؟بیاد خوشش من مثل یکی از شما مثل کسی ممکنه چجور؟ احمقم من کردی فکر -

 ؟دارید اشکالی چه شما مگه -

 وشمخ نجابتتون از که نگید. بدتری هم من از شما بینممی ولی؛ ضعیفه هامچشم من کردم فکر من ببخشید -

 .ستمسخره دوره این تو هاحرف این که اومده

 .داد باال کمی رو ابروهاش

 به تمگف خودتون به مستقیم رو حرفا این اگه هم االن. ندارم شوخی کسی با من، کنید فکر دارید دوست هرجور-

 .خواستگاریتون بیام خواممی موافقید اگه. بدونم رو خودتون نظر اول خواستممی که بود این خاطر

 برام چون نشید مزاحم هم دیگه، نیست دار خنده اصال کارتون. کنید تموم رو هاحرف این کنممی خواهش -

 .شهمی درست دردسر

 رو صورتم تمام هاماشک. شدم سوار و دادم تکون دست تاکسی اولین برای و دویدم پارک بیرون طرف به

 .بود پوشنده

 طرف از هم شاید. کنه امتحانم بخواد و باشه حسین طرف از شاید، بیاد خوشش من مثل آدمی از باید اون چرا

 .کنن مسخرم خوانمی و دانشگاهه هایبچه

 «کنن تو حروم رو وقتشون بخوان دیگران! مهمی خیلی نیست حاال»

 .هست چیزی یه مطمئنم ولی؛ داشت واقعیت هاشحرف کاش. شممی دیونه دارم

 .ناراحته چیزی از انگار بود غمگین امروز هاشچشم

*** 
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 .شدم خیره دیوار به که شهمی ساعتی چند االن

 .نشده نگرانم کسی اتاقمم تو که وقت چند این تو و شده ۷۳ نزدیک ساعت، کرده هنگ انگار مغزم

 !شهمی نگرانم کسی بمونم لعنتی اتاق این تو چقدر دونمنمی

 !بهت لعنت کردی مشغول رو فکرم چرا؟ جونم از خوایمی چی -

 .بودم پیشنهادش منتظر من انگار زدمی حرف جوری یک مغروره چقدر

 «خوبی اون به پسر. نبودی که نه»

 ؟کردی درگیرم چرا. بیاد خوشش من از اون مثل کسی کنمنمی باور. خودمه الک تو سرم که من

 و کنه کمکم شاید بگم زهرا به باید. بهتره آره. کنهنمی ممسخره کسی حداقل. بهتره بشم پیرمرد اون زن اصال

 ؟چی کنه مسخرم اگه، نه. کنم چیکار بگه

 ؟بگم کی به. دوستمه زهرا، نه

 .ر..ی..م..ا، امیر، امیر، امیر، کیان امیر؟ بود چی اسمش

 .بود مغرور و جذاب زدمی حرف وقتی چقدر

 !من از؟ آمده خوشش من از واقعا یعنی

 .کردم نگاه خودم به بارها و بارها و وایسادم آیینه جلوی

 .کنم باور چجوری، جذابم کسی برای هم من یعنی

 حاصال رممی هم صورتم تازه، قشنگن عینک بدون خیلی هامچشم گهمی زهرا، نبود لعنتی عینک این کاش

 .کنممی
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 .ندارم رو کاری هیچ یعرضه. احمقم ترسوی یه من؟ چی حاجی ولی

 .کرده انتخاب رو من جوری همین اون اصال

 الصخ شرم از خواننمی مگه اصال، کنهنمی قبول حاجی بیاد اگه مطمئنم؟ چی خواستگاریم بیاد واقعا اگه وای

 .نکنن قبول چی برای بشن

 .ترکهمی حسودی از ریحانه وای

 .کردی تیپی خوش شوهر چه تو گهمی حتما

 کنیمی بافی خیال انقدر که خواستگاریت اومده مگه نزن توهم دیونه یسامره -»

 .گفت خودش میاد خوب -

 ؟بگیره رو تو ستدیونه مگه، دختر همه این، بیچاره دل ساده ای -

 ؟چمه من مگه -

 چیزی یه یکی تا نداده اهمیت بهت کسی بس از، کنیمی خوش رو دلت الکی داری که دونیمی خوب خودت -

 .شیمی توهم دچار گهمی

 .باشه داشته دوستم واقعا یکی خوادمی دلم هم من. ندارم دل من مگه -

 .ایبیچاره خیلی -

 .اومده خوشم ازش و بیچارم من آره -

 .جهنم به بکن خواییمی غلطی هر اصال -

 «نداره ربطی تو به اصال آره -
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 .شدممی دیوونه داشتم که بودم زده حرف خودم با انقدر

 .بستم رو هامچشم و نکنم فکر چیزی به کردم سعی و کشیدم دراز تختم روی

*** 

 .تاالر برن که شنمی آماده دارن همه و سعیده نامزدی. شلوغه خیلی خونه امروز

 .دارم توش رو ساله۲۳ پیرزن یه حس، کرده آماده برام صدری دامن و کت یک خانم حاج

 .مجبورم ولی؛ برم خواستنمی دلم

، زنمن دست صورتم به و بپوشم رو لباس همون فقط من گفت خانم حاج ولی؛ آرایشگاه رفتن عروس با ریحانه

 .کنه کاری ازدواج قبل دختر دهمی معنی چه آخه

 .عروسی برم میت مثل من اونوقت، کنه خلیجی آرایش باید کرده ازدواج ریحانه چون حاال

 .خودم جون چشمم تو من فقط، نمیارن کم کردن آرایش تو عروس از فامیل دخترای یهمه

. کنهمی تعقیبم فقط اون و بینمشمی دور از بیرون رممی وقت هر، گذشته غریبه اون هایحرف از هفته دو

 .کنممی فرار ازش شهمه که هم من، کرده انتخاب رو من چرا که کنم درک تونمنمی

 .رفتم کیفم سمت به موبایلم صدای با

 .خورد زنگ گوشیم دوباره. گرفته اشتباه حتما ندادم جواب بود ناشناس شماره

 ؟بله -

 :پیچید گوشی توی بمی صدای

 !خانم سامره-
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 .میزد تند تند قلبم و لرزید هامدست

 .زمین افتاد و خورد سر دستم از گوشی

 .بود زده یخ تنم، شدم خیره گوشیم یشده خاموش یصفحه به

 .شد اتاق وارد ریحانه و شد باز اتاق در

 .ایشنقره یسایه اون با زدمی ذوق توی بدجور نارنجیش رژ

 ما ایینپ نیای دیگه یدقیقه یه تا اگه، نیستی که هم آماده. زده خشکت مجسمه مثل چرا؟ کنیمی چیکار معلومه -

 .ریممی خودمون

 .بست محکم رو در و رفت بیرون اتاق از هم بعد

 .داشتن صمیمیم دوستای از تا چند فقط، آورد کجا از رو مشماره، بودم شوک تو هنوز

 .گذاشتم کشو توی و برداشتم زمین رو از رو گوشی هایتکه

 .نبود جاش سر حواسم. پایین رفتم و پوشیدم رو مانتوم میلی بی با

 .بودن پذیرایی تو ندا و حسین. رفتم پذیرایی طرف به، بود کاریی مشغول کس هر

 .کردم سالم بهشون آروم، کرد نگاه بهم حسین

 .زد پوزخندی و کرد نگاه بهم ندا

 ؟چادرت کو پس-

 .سردرگمم
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 .کنممی سرم رممی االن داداش ببخشید -

 ؟نه کنیمی داری دوست غلطی هر نگم بهت من اگه -

 .کنممی سرم رممی االن. کردم فراموش خدا به، نه -

 خونه تو باید. یشد وقیح انقدر کوفتی دانشگاه اون رفتی وقتی از، نیستی کنترل قابل دیگه تو گفتم جون آقا به -

 .بپوسی تا بمونی

 .نکردم کاری که من داداش -

 .نیست الکی که ما آبروی، بکنی قراره چیکار نیست معلوم ولی؛ شاید االن تا -

 پوزخند. بود شده جادوگرها مثل کردش آرایش هایچشم اون با، کردم نگاه ندا به و شد جمع هامچشم تو اشک

 .شد تررنگ پر لبش رو

 .رفتم هاپله طرف به

 .کردم سر و برداشتم رو چادرم. شد سرازیر هاماشک رسیدم که اتاقم به

 .کردم نگاه خودم به آیینه تو

 من به وقت اون گهنمی چیزی قرمزش رژ و وحشتناکش صورت اون با خودش زن به، عروسی رفتمنمی کاش -

 .بشن خالص شرم از خوانمی شاید، بود چی منظورش. نکرده پیدا تربیچاره من از دیگه آره. دهمی گیر

 ؟کنم چیکار باشه منصور حاج پسر منظورش اگه وای

 .اومد ریحانه صدای باز

 .اه شد دیرمون دیگه بیا، مردی سامره -
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*** 

 .شد تموم فامیل هایپرونی تیکه با نامزدی مراسم

 .اومدن در خجالتم از کلی ریحانه هایشوهر خواهر

 ؟عزاداری نکنه. برادرت نامزدی اومدی اینجوری چرا جون سامره وا»

 «زدیمی چیزی یه صورتت به حداقل

 .بود بم صدای و زنگ اون به حواسم مدت تمام، هاحرف یهمه به توجهبی

 .نشستم تختم روی و آوردم در رو هاملباس

 .آوردم در کشو تو از رو گوشیم

 .کردم روشن رو گوشیم و گرفتم تصمیم باالخره، کنم روشن رو گوشیم ترسیدممی هنوز

 ازب رو هامپیام یجعبه. اس ام اس یه و داشتم شماره همون از پاسخ بی تماس تا چند گوشیم شدن روشن با

 .کردم

 .نکن خاموش رو گوشیت -

 ؟چیه منظورش، بود همین فقط

 .تخت روی انداختمش هول از لرزید دستم توی گوشیم

 .شبه نصف یک، کردم نگاه رو ساعت

 .ستویبره رو شکر رو خدا
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 .ستشماره همون، داشتم برش

 .زدم رو پاسخ یدکمه لرزیدمی دستام

 ؟بله -

 ؟کردی خاموش رو گوشیت چرا -

 .گمنمی هیچی

 اررفت هابچه مثل داری که کنینمی فکر، نیست مزاحمت قصدم که گفتم که من. چیه کارها این از منظورت -

 ؟کنیمی

 «کاره طلب ازم انگار»

 ؟باشی ساکت خوایمی هم باز -

 .لرزیدمی صدام

 ؟آوردی کجا از رو مشماره...ش -

 !نداره مشکل زبونت پس خوبه -

 !بله -

 .داری هم زدن حرف مشکل کردن فرار بر عالوه شاید گفتم -

 ؟خوایمی چی من از -

 !چیه واسه هاادا این پس، مثبته جوابت دونممی -
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 ؟بله -

 ؟خوبه هفته آخر -

 ؟چی واسه؟ ببخشید -

 .خواستگاری -

 ..که من ولی -

 .نیستم صبور زیاد من چون کنی قبول بهتره -

 .نگفتم چیزی بهتون هنوز که من! مغرورید خیلی که کنیدنمی فکر -

 تو از خیالم تونخونه اومدم وقتی خوادمی دلم چون زدم زنگ بهت هم االن. مغرورم گنمی بهم همه اتفاقا چرا -

 .باشه راحت

 ...ولی -

 .هفته آخر تا پس نداره ولی -

 .کرد قطع رو گوشی

 ؟چی یعنی. پیچیدمی گوشم تو اشغال بوق صدای. بودم شده خیره بهش و بود دستم تو هنوز گوشیم

 .کشیدم دراز تخت روی

 .کردم بسته و باز بار چند رو هامچشم

 .زنهمی تند تند هنوز قلبم، افتهمی اتفاقی چه داره
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 .کنه تغییر هم من سرنوشت ممکنه یعنی، سخته خیلی برام درکش موضوع این

 .بشم خوشبخت قراره سیندرال مثل هم من کنممی حس

 .نداشتم رو حس این االن تا، نفر یک برای بودن مهم

 .بشه تموم خوامنمی هم باشه دروغ یا رویا یه این اگه

 .بود ۰/۵ ساعت کنممی نگاه ساعت به

 .بوده خواب چی همه ببینم شدم بیدار وقتی و به ترسیدممی ولی؛ سوختمی هامچشم

 .دارم نگه باز رو هامچشم نتونستم دیگه

*** 

 .نشستم تخت روی سراسیمه، شد باز بدی صدای با در

 !ایشاهزاده کردی فکر نکنه، خوابیمی چقدر -

 .سالم -

 کار عالمه یه و کرده دعوت رو سعید خانم نهار مامان دونینمی مگه. شده ۹ نزدیک؟ کردی نگاه ساعت به -

 .داره

 .دارم کالس امروز من ولی -

 .داریم کار کلی که کن فراموش رو امروزت کالس. پاشو پاشو. خانم شاهزاده شدم مزاحمتون ببخشید وای -

 .رفت بیرون اتاق از حرف این از بعد
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 .بودم نخوابیده صبح تا، اومدمی خوابم هنوز، پایین رفتم و شستم رو صورتم. شدم بلند جام از

 .خوردمی صبحانه داشت سعید، آشپزخونه تو رفتم

 ؟چشم چهار چطوری -

 .سالم -

 .حساسه خیلی غزل که باشه نداشته ایراد غذا امروز بببن -

 .دادم تکون رو سرم

 .چشم بگی نشنیدم -

 .رفت بیرون آشپزخونه از هم اون و گفتم چشم بهش زود، نداشتم رو صداش و سر حوصله

 «میشم راحت تونهمه دست از زودی به»

*** 

 .بود شده تنگ هم تعقیبش برای حتی دلم، نبود غریبه از خبر روزی۰

 . کشیدممی خجالت ولی؛ بزنم زنگ موبایلش به خواستمی دلم. کجاست دونستمنمی

 ؟ گذاشته سرکارم و گفته دروغ بهم نکنه»

 .نیست آدمی همچنین اون نه -

 «؟خنگ شناسیشمی چقدر مگه تو

 .بود شده مشکوک بهم هم زهرا حتی، نبود درس به حواسم اصال
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 .نه یا خوبه حالم که بود کرده سوال ازم باری چند

 .برن هم با و دنبالش بیاد مهدی بود قرار. دکتر ببره رو عزیزش خواستمی زهرا، اومدم بیرون دانشگاه از

 .منتظره مهدی خیابون ور اون بریم بیا -

 ؟بیام کجا من -

 .بریمتمی مسیری یه تا بیا -

 .شمنمی مزاحمتون، رممی خودم نه -

 .نکن لوس رو خودت بابا برو -

 .شد پیاده ماشین از الغری و بلند قد پسر. بود پارک خیابون کنار ماشینی، شدیم رد خیابون از

 .سبز هاییچشم با داشت ایسبزه صورت

 .نازک هایلب و کشیده بینی با داشت ایمردونه صورت، اومدنمی هاشچشم به پوستش رنگ

 .کرد سالم

 .بشید سوار بفرمایید -

 .شدیم ماشین سوار و گرفت رو دستم زهرا، کردم سالم هم من

 .شدم مزاحم ببخشید -

 .ما آبجی جای هم شما چیه هاحرف این -

 .ببینم غریبه از نشونی شاید تا کردممی نگاه رو بیرون پنجره از
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 ؟خونه ریمی جون سامره خوب -

 !نبود حواسم گفتی چی ببخشید -

 ؟شده چیزی، شدی جوری یه دیروز از خوبه حالت سامره -

 .کنهمی درد سرم یکم. نشده چیزی نه -

 .بود ما به حواسش آیینه از مهدی

 .کرد نزدیک بهم رو سرش زهرا

 ؟کردن کاری تخانواده باز نگرانتم من؟ نیست چیزی مطمئنی -

 .خوبم گفتم که من نباش نگران. نه -

 .هستم همیشه من دونیمی خودت ولی؛ باشه -

 .ممنونم -

 .رسیدیم خونه نزدیک به

 .شممی پیاده من -

 .بریمتمی خونه دم تا نه -

 .دارم کار جایی ممنون نه -

 .نکرد اصرار دیگه همین برای ببینه مهدی ماشین با رو من کسی خوامنمی که فهمید زهرا

 .کردم خداحافظی ازشون و شدم پیاده ماشین از
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 .نداشتم رو اتوبوس یحوصله اما رفتممی پیاده باید رو زیادی راه اینکه با، رفتم خونه طرف به پیاده

 .بودم کرده عادت وجودش به مدت این تو انگار. کردممی فکر بهش بازم

 .افتاده براش اتفاقی نکنه، کجاست یعنی

 .راحته خیالم جوریاین. بشم مطمئن تا بزنم زنگ بهش باید

 .وایسادم عمومی تلفن نزدیک

 !همین فقط. سالمه ببینم و بشنوم رو صداش فقط تا زنممی زنگ بهش -

 ور شماره دوباره و کشیدم عمیقی نفس. کردم قطع بخوره زنگ که این از قبل ولی؛ گرفتم رو شماره بار چند

 .گرفتم

 .بود کرده یخ تنم، لرزیدمی هامدست

 .کنممی قطع بشه تا سه، بوق دومین، بوق اولین

 .پیچید گوشی توی صداش. کنم قطع اومدم تا

 ؟بود شده تنگ برام دلت -

 .بود شده گشاد تعجب از هامچشم

 .بیرون اومدم عمومی تلفن یباجه از. گذاشتم سریع رو گوشی

 .کنهمی تعقیبم داره کسی که انگار، رفتممی تند تند

 یا سینح که ترسیدم البته و باشه اون ترسیدممی، بدم جواب خواستمنمی، خورد زنگ گوشیم بعد دقیقه چند

 .باشن حاجی
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 .بود خودش، آوردم در جیبم از رو موبایل

 .اومد اس ام اس برام بعد ثانیه چند. ندادم جواب

 .کردم بازش

 ؟دینمی جواب رو گوشیت چرا؟ نه یا خوبم ببینی خواستینمی مگه -

 ؟کنم چیکار خواستممی که بود فهمیده کجا از

 .بود خودش، خورد زنگ گوشیم دوباره

 .دادم جواب. امبچه چقدر که گهمی باز االن کردم فکر ولی؛ بدم جواب خواستمنمی

 !خانم سالم -

 .زد تند گفتنش خانم از قلبم

 .سالم -

 ؟کردی قطع بعد زدی زنگ چرا -

 ؟من -

 ور عشقش یشماره آدم ندونه که بعیده نخبه دانشجوی از، باشی هاحرف این از ترزرنگ کردم فکر. من پس -

 زا وقتی. نداره رو شماره این کسی توئه مخصوص فقط زدی زنگ بهش که شماره اون. دهنمی دیگه کسی به

 !شنوممی خوب. تویی که فهمیدم زدی زنگ عمومی تلفن

 ؟رو چی -

 ؟بپرسی رو حالم خواستی.نمی مگه -
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 .بودم نکرده صحبت مردی هیچ با االن تا بگم چی دونستمنمی و بودم شده گرفتار، کردم سکوت

 تظرمن. گردممی بر فردا تا و شیراز اومدم کاری جلسه یه برای. خوبه حالم، گممی خودم ساکتی که حاال باشه -

 .باش هفته آخر

 ؟مخانواده -

 .فعال عزیزم برم باید من خوب. کنممی راضیشون خودم، من با اون. خانم نباش نگران -

 .بود شده خشک دستم توی گوشی، کرد قطع رو گوشی

 .پیچیدمی گوشم تو آشغال بوق صدای

 .گفت من به واقعا، عزیزم گفت من به

 .رسیدم خونه به چجوری نفهمیدم و مردممی خوشحالی از داشتم

 .کردم عوض رو هاملباس و اتاقم تو رفتم

 .کردم شونه آیینه جلوی رو موهام

 ارهبی سرش بالیی حسین اگه. کنه راضی رو حسین و حاجی خوادمی چجوری، کنم تحمل چجوری هفته آخر تا-»

 .چی

 .دیوونه نکنه خدا -

 «کشهمی رو من حتما زدم حرف باهاش من بفهمه حسین اگه وای -

*** 

 . گرفته رو وجودم تمام استرس. نیست غریبه از خبری هنوز، ستچهارشنبه امروز
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 . زدمی حرف یواشکی حاجی با خیلی دیشب حسین

 .زدنمی حرف پیرمرده اون یدرباره کنم فکر، ندارم زدنش حرف مدل این به خوبی حس اصال

 .بود شروزنامه خوندن مشغول و نشسته مبل روی حاجی، رفتم پایین هاپله از

 .نباشه کسی که خوبه چقدر، بود ساکت خونه

 .داد تکون و کرد بلند روزنامه از رو سرش حاجی که کردم سالمی آروم

 .شدم خشک جام سر تلفن گوشی صدای با، رفتم آشپزخونه طرف به

 .اومد بیرون آشپزخانه از خانم حاج

 .بردار رو گوشی برو؟ زده خشکت چی برای -

 .شد قطع رسیدم تاا،  رفتم تلفن سمت به لرز و ترس با

 .شد قطع دادی لفتش بس از -

 .خورد زنگ دوباره موقع همون، رفت تلفن طرف به غرغر با خانم حاج

 ؟بفرمایید بله -

 .بگیرید تماس بعدا. کنم صحبت حاجی با بدید اجازه اگه. کنممی خواهش. بله بله -

 .میکنم خواهش نه -

 .خداحافظ -

 .نشن حالم متوجه تا رفتم آشپزخونه سمت به لرزون پاهایی با، بود پریده رنگم
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 «بود خودش یعنی»

 حالت و بود شده پا بر غوغایی دلم تو. بشنوم تونستمنمی رو صداشون، کردمی صحبت آروم حاجی با خانم حاج

 .داشتم تهوع

 .آشپزخونه تو اومد خانم حاج

 داشص پذیرایی تو تا؟ شنوینمی رو بوقش صدای. گذاشتی باز رو یخچال در ساعته یه؟ کنیمی چیکار داری -

 .میاد

 .ببخشید -

 .بستم رو یخچال در

 .خواممی خورشت کنار واسه. کن سرخ و بکن پوست زمینیسیب یکم برو -

 .پیچید دستم تو بدی سوزش، شد چی دونمنمی. شدم زمینی سیب کندن پوست مشغول

 .بریدم رو دستم چجوری نفهمیدم. بود شده خون پر، کردم نگاه رو دستم

 .بشور رو هاتدست برو کردی نجس رو آشپزخونه؟ چلفتی پا و دست یدختره کنیمی چیکار داری -

 .بودمش بریده بدجور، سوختمی خیلی، گرفتم آب شیر زیر رو هامدست

 .رفتمی غره چشم بهم خانم حاج

 .شنیدمنمی من که گفتمی چیزی لب زیر

 .رفتم زمینی سیب ظرف طرف به دوباره و بستم باند با رو دستم

 .نکشیدی گند به رو آشپزخونه بیشتر تا بیرون برو، کنی کار تو نکرده الزم -
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 .رفتم هاپله طرف به و بیرون آشپزخونه از

 .دارم کار باهات کن صبر -

 .بود پریده رنگم، برشتم حاجی طرف به

 .بشین جااین بیا -

 .نشستم حاجی روبروی مبل روی و رفتم

 رو حدیثی و حرف هیچ حوصله چون گفتم بهت، بیاد خواستگار برات قراره فردا. کن باز رو هاتگوش خوب -

 .بله گیمی فقط و شینیمی آدم بچه مثل میایی. ندارم

 !اما -

 .کرد مشت هاشدست تو رو تسبیحش، شد گشاد حاجی هایچشم

 .اتاقت تو برو هم حاال دونممی بهتر رو صالحت من. نزن حرف گمنمی مگه؟ هان چی اما -

 .بود بد خیلی حالم، شدم بلند جام از

 .نشستم در پشت و شدم اتاق وارد و رفتم باال هاپله از

 .شدن سرازیر هاماشک

 یچارهبی، احمق، عرضه بی. خودته تقصیر؟ کنی ازدواج منصور حاج پسر با خواینمی نگفتی چرا احمق ترسوی»

 .«نزنی زر انقدر و بشی خفه بهتره هم حاال. بدبخت

 .نره بیرون صدام تا گذاشتم دهنم روی رو دستام

 .بود شده تبدیل کابوس به دفعه یه رویاهام یهمه، نبود خوب اصال حالم
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 .کردم نگاه بهش و کردم مکث غریبه یشماره روی و رفتم موبایلم طرف به

 .نکنم کوچیک رو خودم بهتره، بود کرده کاری االن تا خواستمی واقعا رو من اگه

 .اتاقم یگوشه کردم پرت رو موبایل. کردی امیدوارم چرا بهت لعنت

 .دیدنمی رو جایی هامچشم که بودم کرده گریه انقدر

 .کشیدم دراز اتاق دیوار کنار

 .بیام کنار باهاش باید داره سرنوشتی یه هرکس

 «زننمی رو حرف همین ترسوها یهمه»

 .نیست ساخته ازم کاری و هستم ترسو من آره

*** 

 .بکشم رو خودم داشتم دوست که بود زده غر انقدر خانم حاج، بودم خونه کردن تمیز مشغول صبح از

 .ندارم هم رو خودکشی یعرضه حتی

 .اومدنمی بر ازش کاری ولی؛ بود نگرانم خیلی، زد زنگ بار چند زهرا

 .کنممی نگاه بود گذاشته تخت روی خانم حاج که ایرنگی چادر به و رممی اتاقم به

 .دارم ایمسخره سرنوشت چه

 .کوچیکتره ازم سال ۰ بزرگترش پسر که بشم پسر تا دو مادر باید سن سال بیست با

 .زدم رو عینکم و بستم کش با رو موهام
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 .نیاد خوششون ازم شاید جوری این. نبود مهم برام ولی؛ بود پریده رنگم

 «بشن عاشقت که خوشگلی خیلی جوری همین نیست»

 .پایین رفتم و کردم سرم رو چادرم

 .کردنمی شماری لحظه جهنم به فرستادنم برای انگار، بودن همه

 .بیرون نیای نکردم صدات تا آشپزخونه تو برو بیا -

 .آشپزخونه تو رفتم و دادم تکون رو سرم

 .بگیره رو تو اومد و خورد آهن تیر به سرش یکی باالخره: ریحانه

 .ندادم رو جوابش

 !بمونی حاجی دل ور عمر آخر تا خواستیمی نکنه چیه -

 .بود لبش روی پوزخندی، کردم نگاه ریحانه به

 .سوزهنمی حالت به دلش کسی چون نگیری قیافه بهتره -

 .نریزه پایین هامهچشم تو که هاییاشک تا بستم رو هامچشم

 . بره بیرون آشپزخونه از ریحانه که شد باعث در زنگ صدای

 .بود بسته هامچشم هنوز

 .نمک متمرکز رو افکارم تا کردم سعی. نکنم فکر چیزی به که کردم سعی. بشنوم چیزی که خواستنمی دلم

 .«شهمی درست چی همه. شهمی درست چی همه»
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 .کردم باز رو هامچشم کسی هایتکون با

 .کردمی نگاهم سرخ صورتی با ریحانه

 رارف ببیندت تا مطمئنم، تو خواستگاری اومده چجوری یارو این دونمنمی من؟ کری مگه کنم صدات بار چند -

 .عصبانیه حاجی که بیار چایی پاشو. کنهمی

 .لرزیدمی دستم توی سینی، برداشتم رو چایی سینی و شدم بلند جام از

 .کنم کم دستم لرزش از تونستمنمی کردممی کاری هر

 .بود پایین هنوز سرم، شدم پذیرایی وارد

 .رفتم هامهمون طرف به

 .کردم تعارف بهش رو چایی و رفتم حسین سمت به. داشتم سرگیجه

 :گفت آرومی صدای با حسین

 .هستی آبروریزی یمایه فقط، عرضه بی هامهمون اول ندادن یاد بهت هنوز -

 .زد روبروش فرد به لبخندی هم بعد

 .برگشتم سمتشون به، نبود سخت بودند نشسته حسین روبروی هامهمون که این حدس

 غیر این،  تابستون برف از تر.سخت حتی بود سخت برام باورش که دید رو چیزی هامچشم، کردم بلند رو سرم

 .شدم خشک جام سر. بود ممکن

 و زدمی برق نور تو مشکیش موهای. بود شده همیشه از ترجذاب ایسرمه شلوار و کت اون با، بود خودش

 .بود غرور از پر همیشه مثل ایشقهوه هایچشم
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 .شد ریخته زمین روی چایی سینی کی نفهمیدم و لرزیدمی هامدست

 .کرد عذرخواهی و اومد طرفم به خانم حاج

 .بود لباش رو مسخره پوزخند همون ریحانه و فوران حال در آتشفشان مثل حسین و عصبانی حاجی

 .برد آشپزخونه سمت به رو من و گرفت رو دستم خانم حاج

 .تو داد هولم که رسیدیم آشپزخونه در دم. رفتم باهاش هاشده مسخ مثل

 ؟چلفتی پا و دست یدختره کنیمی غلطی چه داری -

 .بودم وایساده حرکت بدون جام سر و بودم نیومده در شوک از هنوز

 آبروشون که دونیمی. آوره تعجب من نزنن آتیشت حاجی یا حسین امشب، بیرون بریم؟ زده خشکت چرا -

 .ستافتاده عقب حریرچی حاج دختر گنمی االن. مهمه براشون چقدر

 .بودن بسته پاهام به کیلویی 055 یوزنه یه انگار، کنم حرکت تونستمنمی

 ...اله ال، یدختره دیگه برو -

 .نزنم ایدیگه گند تا کردمنمی بلند ترس از رو سرم. رفتم بیرون آشپزخونه از بدبختی با

 .میلرزید هنوز هامدست، نشستم خانم حاج کنار

 .کردم بلند رو سرم کردمی صدا رو اسمم که حاجی صدای با

 .کن راهنمایی اتاقت به رو مهندس آقای دخترم -

 .بود بدتر فحش تا هزار از گفتنش دخترم
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 به. کنه جدا تنم از رو سرم لحظه اون که خواستمی دلش، رفت بهم ایغره چشم حسین. شدم بلند جام از

 .رفتم هاپله سمت

 .خوبه نکنم غش یا خدا، بود زده رو تلخش ادکلن همون، کردممی حس سرم پشت رو بوش

 .شد وارد سرم پشت هم اون که شدم اتاقم وارد

 .لرزیدمی صدام

 .بفرمایید...ب -

 . نکردم بلند رو سرم. نشستم تختم رو هم من، نشست کامپیوتر میز کنار صندلی روی

 .بود گرفته فرا رو اتاق سکوت

 ؟خواییمی لفظی زیر نکنه، باشی ساکت خواییمی کی تا خوب -

 .گرفت درد گردنم رگ که جوری، کردم بلند رو سرم

 .کردمی نگاهم لبخند با

 ضعو نگاهش رنگ دفعه یه ولی؛ شدمی ترقشنگ نظرم به لبخند با. شدمی دیده سفیدش و ردیف هایدندون

 .برگشت مغرورش جلد به و شد

 رو چی همه من هم تو یدرباره. باشه مونده چیزی من جانب از نکنم فکر پس. گفتم برات رو چی همه قبال خب -

 .بپرسی ازم تونیمی داری سوالی اگه حاال. دونممی

 .نداشتم رو شما اومدن توقع راستش. گیجم یکم من -

 ؟بودی ایدیگه کس منتظر یعنی -
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 !یعنی. نه یعنی، آره -

 .پایین بریم نداری سوالی یا مشکلی اگه. بیاری فشار خودت به خوادنمی حاال -

 ؟کردی راضی رو مخانواده چجوری -

 .داد باال رو ابروهاش

 ؟داری مشکل تخانواده با تو -

 .بشه عوض دربارم نظرش ترسیدممی، چجوریه زندگیم اوضاع که بفهمه خواستمنمی

 .گیره سخت یکم برادرم فقط. نه،نه -

 .پایین بریم نداری ایدیگه حرف اگه. دارم رو خودم هایروش من. باش نداشته کاری اونش به تو -

 .شد بلند جاش از

 !ببخشید -

 .سمتم برگشت

 ؟کردید انتخاب رو من چرا شما -

 .کرد نگاهم تعجب با

 ؟داری مشکلی شما -

 .نه -

 ؟زنیمی رو حرف این چرا پس -
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 .بیاد خوشش من مثل ایمعمولی آدم یه از شما مثل کسی دوره این تو که سخته باورش برام یکم آخه -

 .پایین بریم نیست مشکلی اگه حاال. کنم خوشبختت دممی قول. نیستم بقیه مثل من که کن فکر -

 .رفتم بیرون سرش پشت هم من و رفت بیرون اتاق از

 .بود قراربی هنوز قلبم. نشستیم قبلیمون جای سر دوتامون هر

 صالح خودتون هرچی، هستم خودم فقط و خارجه عموم تنها که جاییاون از، ندارم مشکلی من راستش -

 .دونیدمی

 :گفت حاجی

 .خوبه باشه سکه تا ۵۳۳ سامره یمهریه، بوده سکه تا ۲۳۳ بزرگم دختر یمهریه فقط -

 .کردنمی توجه من به اصال ولی؛ کردم نگاه حاجی به نگرانی با

 .بود نیومده خوشش حاجی حرف از که انگار اومدمی نظر به آشفته کمی حسین

 .کنم اضافه خوادمی دلم خودم که آپارتمان یک یعالوه به سکه ۵۳۳. ندارم مشکلی من. باشه -

 .بودن کرده تعجب همه

 :گفت حسین

 .بکنیم رو فکرامون یکم ما بذارید مهندس -

 .موافقم من ندارن مشکلی ایشون اگه نیست نیازی: حاجی

 .کردمی نگاهم نفرت با ریحانه، زدن دست همه
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 .کردمنمی تصور هم خوابم توی حتی که رسیدممی چیزی به داشتم راحتی همین به شدنمی باورم

 دهز یخ، گرفت رو دستم و آورد در حلقه یه جیبش توی از امیر. خوند ماهه یه محرمیت یصیغه یه برامون حاجی

 .بودم

 .کشید عقب سریع رو دستش و کرد دستم آروم رو حلقه

 .اومدمی نظر به عصبی حسین

 .بود رویا مثل چی همه. بگیریم عروسی ماه بهمن آخر که شد قرار

 .کرد بهونه رو سردرد و نموند هم شام حتی. شونخونه رفت عصبانیت با ریحانه، رفت امیر وقتی

 ؛کردمی نگران رو من این و کردمی پچ پچ حاجی گوش تو شهمه و بود ناراضی تصورم خالف بر هم حسین

 .کنم خراب مسخره فکرهای با رو خوشیم خواستنمی دلم و نبود مهم برام هیچی ولی

 .خونشون رفتن همه کی که نفهمیدم اصال

 .افتادم زهرا یاد به دفعه یه که کشیدم دراز تختم روی و اتاقم تو رفتم

 .کردم تعریف براش رو ماجرا و زدم زنگ بهش

 .مکن قبول رو هاشحرف خواستمنمی من ولی؛ مشکوکه یکم اوضاع که گفت بهم و کرد تعجب من مثل هم اون

 .خرید طال سرویس یه برام. دنبالم اومد امیر روز اون فردای

 .مردمی حسودی از داشت، دید وقتی ریحانه

*** 
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 روز هر که کردممی احساس، میداد اس ام اس بهم شب هر امیر. گذشتمی محرمیتمون صیغه از هفته سه

 .شممی عاشقش بیشتر

 .نداشتم رو باشم امیر با که این وقت اصال و بود امتحانام موقع

 .بگیریم عروسی هفته آخر شده قرار. عروسی خرید بریم امیر با قراره و آخرمه امتحان امروز

 .بود منتظرم بود نشسته نیمکت روی زهرا، اومد بیرون امتحانات سالن از

 ؟کردی چیکار -

 .همیشه مثل هیچی -

 هم ایدیگه چیز مگه نخبه توی از. پرسممی ازت رو سوال این همیشه که خنگم چقدر من، گیمی راست -

 دهش زندگیت وارد آقا امیر که حاال، بود عالی هاتنمره داشتی مشکل تا هزار که موقع اون. داشت انتظار شهمی

 .مونهنمی گفتن برای حرفی که

 .لوس بابا برو -

 .تو جان به -

 .بیا باهامون هم تو، عروس لباس دنبال برم امیر با قراره من زهرا -

 .بهتره نباشم من که کنید کاری بخوایین شاید. بیفتم راه تا دو شما با خرم سر من مگه -

 .ادبی بی خیلی -

 ؟کردین کار چی حاال تا بگو من جون، دیگه گممی راست -

 .نگرفته هم رو دستم شدیم محرم که روز اون جز االن تا. تربیت بی نشو لوس -
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 ؟داره مشکل نکنه، گیمی دروغ -

 ؟داره مشکل نیست آویزون کس هر حاال، داره ربطی چه -

 .مهمه خیلی چیزها این مردها برای دونیمی خودت. زنیمی گول رو خودت چرا -

 !گیمی راست -

 .رفتم فکر توی

 !باوری زود تو چقدر، بابا کردم شوخی -

 ؟نمیاد خوشش من از و شده پشیمون نکنه، گیمی راست ولی -

 !خله مگه شدی دیوونه -

 .معذبه یکم کنممی حس بیرون رفتم باهاش که باری چند آخه -

 .کنهمی رو تو رعایت داره شاید. باشه معذب که ایهمدرسه بچه مگه. زدی توهم حتما بابا برو -

 ؟واقعا -

 .میاد در خجالتت از عروسی شب جاش به. نکن درگیر مسخره خیاالت این با رو خودت. عزیزم آره -

 .ایمزه بی خیلی -

 .رفتیم خروجی در سمت به

 .آوردمی در بازی مسخره شهمه زهرا

 ؟حریرچی خانم -
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 .کردیم نگاه سرمون پشت به هم با دو هر

 .شد نزدیک بهمون پرفسوری ریش با ساله ۵۳ حدود شلواری و کت مردی

 ؟حریرچی خانم -

 ؟بله -

 ؟کنم صحبت خصوصی باهاتون شهمی -

 .کنمنمی مخفی دوستم از رو چیزی من -

 .کرد نگاهمون تردید با

 .کنم صحبت باهاتون باید دادگستری وکیل هستم صولت -

 ؟چی یدرباره ببخشید -

 از چیزی نضم در. مهمیه موضوع که باشید مطمئن، دممی توضیح براتون جااون دفترم بیایید لطفا. کارتمه این -

 .نگید تونخانواده به موضوع این

 ؟چرا ببخشید -

 .اجازه با. گممی خودتون خاطر به -

 .کردیممی نگاه مرد اون رفتن به هم با زهرا و من

 ؟بود چی منظورش -

 !شدی مهمی آدم نکنه، داره چیکار تو با وکیل -
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 ؟شوخیه وقته االن کن ول -

 ؟کنی چیکار خوایمی شوخی بی حاال -

 .کن ولش. دونممی چه -

 .نگو چیزی تخانواده به گفتنمی وگرنه، باشه مهمی موضوع شاید -

 .نترسون رو من زهرا -

 .داره چیکار ببین برو خوب -

 !آخه -

 .بیاد بگم هم مهدی به تونممی خوایمی اگه تازه میام باهات هم من، که نداره آخه-

 رارق باهاش شاید فردا بیرون برم خواممی که امروز. نفهمه چیزی کسی گفت خوبه؟ جنگ بریم خوایممی مگه -

 .بذارم

 .بیارم دووم فردا تا کنه خدا. میرممی فضولی از دارم -

 !خلی خیلی -

 .دیدم خیابون وراون رو امیر ماشین

 .بریم بیا اومد امیر -

 .دارم کار نمیام من -

 .دیگه نکن لوس رو خودت -
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 .خونه برم زود باید خورده سرما یکم عزیز. دارم کار خدا به -

 .فعال پس باشه -

 .شدم سوار و رفتم امیر ماشین طرف به

 .بود قرمز هم صورتش و بود پریده رنگش

 ؟خوبی سالم -

 .خوردم سرما یکم کنم فکر آره. خانم سالم -

 .بود کرده عرق پیشونیش و بود بارونی هوا، کرد رانندگی به شروع

 .نیست خوب حالت کنم فکر؟ بریم دیگه روز یه خوایمی -

 .بزنیم بهم رو مونبرنامه شهنمی آخه نه -

 .ریممی فردا نداره اشکال -

 . خونه رسونممی رو تو پس باشه -

 .کن استرحت برو تو رممی خودم خوادنمی -

 .رسونمتمی نه -

 .رفت هم خودش و کرد پیاده خونه دم رو من -

 .بگیره محضر وقت فردا بود قرار ندادم بهش رو امشناسنامه که افتاد یادم دفعه یه

 .برسم بهش تونستمنمی ترافیک خاطر به ولی؛ رفتم دنبالش و دادم تکون دست تاکسی برای
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 .شدم پیاده تاکسی از، شد برج یه وارد باالخره

 یهخون دونهنمی هنوز عرضه بی گفتمی بود زهرا اگه االن. هست طبقه کدوم دونستمنمی. رفتم برج طرف به

 .کجاست شوهرش

 .رفتم نگهبانی سمت به و شدم برج وارد

 .دارم کار کیان آقای با ببخشید -

 ؟شما ببخشید. بگیرم تماس باهاشون بذارید -

 .هستم همسرشون من -

 .کرد نگاهم تعجب با نگهبان

 ؟بله -

 «دارم شاخ من انگار کنهمی نگاهم جوری یه»

 .۲۳۶ واحد ۹ یطبقه بفرمایید گفت دقیقه چند بعد

 .ممنون -

 .رسیدم ۹ یطبقه به و شدم آسانسور سوار

 .امیر یخونه اومدممی که بود بار اولین، داشتم استرس یکم. زدم رو زنگ و وایسادم ۲۳۶ واحد جلوی

 .خورد جا دیدنم از انگار، در جلوی اومد سرخ صورت همون با امیر و شد باز در

 .سالم -
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 ؟کردی تعقیبم؟ میکنی چکار اینجا سالم -

 .شدم مزاحمت که ببخشید بدم رو مشناسنامه اومدم خدا به نه -

 .گرفتم سمتش به رو شناسنامه

 .شد عوض صورتش حالت

 .تو بیا نداره اشکال -

 .شمنمی مزاحم نه -

 .تو بیا پس ندارم رو تعارف یحوصله که دونیمی خودت -

 .کنه رفتار باهام اینجوری شخونه میام که اول یدفعه نداشتم انتظار شدم ناراحت. تو رفت خودش

 .داخل رفتم آروم

 .بود شده دیزاین قشنگی طرز به و بود کامالمرتب خونه، بزرگ پذیرایی و حال با بود لوکس آپارتمان یک

 .بود کرده تنش راحتی شلوار و بلیز یک، اومد در هااتاق از یکی از امیر

 .بشین بیا، وایسی در دم جور همون خوایمی -

 .نشستم راحتی روی و رفتم

 .نیست خوب زیاد حالم. زدم حرف جوری اون باهات ببخشید -

 ؟کنم درست سوپ برات خوایمی. نداره اشکال -

 ؟بلدی مگه -
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 ؟نباشم بلد چی واسه -

 .بزنه سفید و سیاه به دست بعیده حریرچی حاجی تغاری ته دختر از آخه -

 .خوبه آشپزیم من ولی -

 !نه یا بکشی رو من تونیمی ببینم، کن درست سوپ برو هم تو. بخوابم رممی من. بینیممی باشه -

 .بود اومده بیرون ازش که اتاقی همون سمت رفت بعد و زد قشنگی لبخند

 .یارنب برات بزن زنگ خواستی چی هر. هست سوپری یشماره تلفن دفترچه تو داشتیم کم چیزی اگه راستی -

 .آوردم درش باالخره ولی؛ نه یا بیارم در رو مانتوم دونستمنمی، برداشتم سرم از رو چادرم

 .بپوشونم رو خودم نداشت دلیلی و بود شوهرم امیر

 .املی انقدر که سرت تو خاک گفتمی بود زهرا اگه االن

 .رفتم آشپزخونه سمت به. بستم ایگوجه سرم باالی رو موهام و آوردم در رو ممقنعه

 .شدم مشغول و آوردم در توش از رو مرغ، کردم باز رو فریزر در

 .مرغ و برنج هم و کردم درست سوپ هم

 .بودم نبرده لذت آشپزی از انقدر االن تا. داشتم خوبی حس

 .کردم حس گردنم کنار رو گرمی هاینفس، بودم مشغول که طور همین و کردممی درست ساالد داشتم

 ؟چطوره من خانم -

 .بود کرده یخ تنم. شدمی کنده جا از داشت قلبم
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 !ستسلیقه با انقدر خانومم که دونستمنمی -

 .بود شده خشک بدنم بکنم حرکتی هیچ تونستمنمی

 .بود نشده نزدیک انقدر بهم مردی هیچ االن تا

 .رفت یخچال سمت به و شد دور ازم، بوسید رو گردنم کنار

 .وایستادن قبلم کردم حس لحظه یه

 مثل هـوس بـ این بود نشده نزدیک بهم انقدر مردی هیچ که منی برای. شدم پرت پرتگاه یه از کردممی احساس

 .بود شوک یک

 .گشتمی چیزی دنبال یخچال تو

 .سمتم برگشت، بودم مات هنوز من

 ؟بدی بهم تخوشمزه غذاهای از خواینمی -

 .کن استراحت برو تو. کشممی االن. چرا، چرا؟ چی -

 .باشه -

 .رفت بیرون آشپزخونه از

 .نکنم فکر پیش دقیقه چند به کردم سعی و چیدم سلیقه با رو میز

 .نبود پذیرایی تو امیر، پذیرایی سمت رفتم

 .زدمی حرف تلفن با داشت. رفتم اتاق طرف به
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 .بود باز اتاق در

 ؟فهمیدی، باشه آماده چی همه هفته آخر تا باید گفتم بهت -

 .برگشت من سمت به لحظه همون در

 .کرد خداحافظی عجله با

 ؟بشی جایی وارد اجازه بدون که عادتته؟ کنیمی غلطی چه جا این -

 .شد جمع چشمم توی اشک

 .کنم صدات نهار برای خواستممی، ببخشید -

 .پوشیدم و برداشتم مبل روی از رو مانتوم و رفتم پذیرایی طرف به

 .بیرون امد اتاق از امیر

 ؟کجا -

 .کنم سرم تا برداشتم رو مقنعم. بود گرفته رو گلوم بغض

 .کرد پرت مبل روی و گرفت دستم از رو اممقنعه و نزدیکم اومد

 .نیست خودم دست رفتارم، گرفتارم خیلی روزها این. ریخته بهم شرکتم کارهای؟ میاری در بازی بچه چرا -

 !بزنم داد سرت خواستمنمی. بزنم حرف باهات جوریاون خواستمنمی

 .باال آورد رو سرم و گرفت رو مچونه. بود کم خیلی مونفاصله، نزدیکم اومد

 .کنی گریه نبینم -
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 .چکید هامچشم از اشک قطره یه

 .مریضم چقدر کن نگام خانوما خانوم، بمونم گشنه باید یا دیمی غذا بهم حاال -

 .رفتم آشپزخونه طرف به و نگفتم چیزی ولی؛ بود شکونده رو دلم

 .کنم جمع رو هاظرف که شدم بلند جام از شد تموم غذامون که این از بعد زدیمنمی حرفی کدوم هیچ میز سر

 .بیرون بریم بیا. ستالعاده فوق دستپختت ضمن در. کنممی جمع بعدا خودم خوادنمی -

 .میام بعدا کنم جمع بذار. شهنمی آخه -

 ؟کردی آشتی یعنی زدی حرف االن -

 .نبودم قهر من -

 ؟گرفتم سکوت یروزه ساعته یه من پس -

 .زدم لبخندی

 .دارم دوست بیشتر رو مدلی این زن من آهان -

 .اومد سمتم نوشابه لیوان یه با بعد یکم و یخچال سمت رفت بعد

 !کردی آشتی باهام واقعا اگه ببینم بخور بیا -

 .خوردم دوغ خورمنمی االن مرسی -

 .نکردی آشتی باهام هنوز معلومه پس -

 .خوردم و گرفتم ازش رو نوشابه
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 .کنم ول جوری همون رو آشپزخونه نشدم راضی من کرد اصرار امیر چقدر هر

 .داشتم خاصی حس یه

 . گذاشتم چایی و شستم رو هاظرف یهمه

 .بودم خاصی جور یه، داشتم سبکی حس

 .بیرون اومدم آشپزخونه از چایی تا دو با

 .کردمی نگاه رو چیزی تاپ لپ تو داشت امیر

 .کرد نگاه بهم و کرد بلند رو سرش

 رو من کشیدم کار انقدر دوردونش عزیز از بفهمه جونت اقا اگه. شدی خسته خیلی امروز. نکنه درد شما دست -

 .کشهمی

 «نهک تحمل رو من هم دقیقه چند نیست حاضر حتی جونم آقا که دونیمی چه تو؟ دونیمی من زندگی از چی تو»

 .زدم تلخی لبخند

 .بشین اینجا بیا وایسادی چرا حاال -

 .کرد اشاره خودش کنار به

. تمنشس نزدیکش و رفتم لرزون پاهای با، بودم فضا تو انگار بود شده چم دونمنمی. شدم اضطراب دچار هم باز

 .بود شده گشاد هامچشم مردمک

 یه .شدمنمی متوجهش من که بود عجیبی چیز هاشچشم تو، کرد نگاه بهم. ندارم طبیعی حالت کردممی حس

 .خاص نگرانی جور
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 ؟ترسیمی من از -

 .نه -

 ؟گیریمی فاصله ازم چرا پس -

 .نه؟ من -

 .بغلش تو افتادم. خودش سمت کشید رو من و شد نزدیک بهم

 .بود کرده امکالفه نزدیکی همه این بود شده فلج تنم

 .کرد باز رو گیرم و موهام سمت برد رو دستش

 .داری قشنگی موهای چه -

 .کردممی وزنی بی احساس، بود شده خمار هامچشم

 تار هامچشم، داشتم عجیبی حالت. نداشت ایفایده ولی؛ بیام خودم به تا کردم بسته و باز رو هامچشم بار چند

 .بود شده

 .بود کالفه انگار، لرزهمی هاشدست کردم حس، آورد صورتم سمت رو دستش

 .برداشت هامچشم روی از رو عینکم. شد خیره بهم

 .کنه جادو رو هرکسی تونهمی هاتچشم -

 .خوردمی صورتم توی هاشنفس، بود کم خیلی فاصلمون. کرد نزدیک صورتم به رو صورتش

 .نبود ایفاصله دیگه، شد تموم چی همه ثانیه یه در
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 .بودم فضا تو انگار، نداشتم طبیعی حالت دونممی فقط دارم حالی چه دونستمنمی

 .نداره ایاراده هیچ که داشتم رو عروسکی حس

 .بودم عاشقش. کردمنمی مقاومتی هیچ. شده رها قفس از تازه که ایپرنده مثل، داشتم پرواز حس

 .دزدیدمی ازم رو نگاهش چرا دونستمنمی

 .بود زندگیم تمام مرد این. کشیدم نفس وجودم تمام با رو تلخش ادکلن بوی

 .بستم رو هامچشم بعد، برم باهاش خط ته تا بودم حاضر

*** 

 .کنه عادت تاریکی به هامچشم تا زدم پلک بار چند، بود تاریک جا همه. کردم باز رو هامچشم

 .نبود آشنا برام که دیدم اتاقی توی رو خودم

 .پیچید دلم زیر دردی، شدم بلند تخت رو از

 .رفتمی گیج سرم

 .کردم نگاه بود تخت اطراف که هاملباس به

 .واقعیته یا بینممی خواب دارم دونستمنمی، بودم خلسه توی انگار

 .داشتم تهوع حالت و بود شده خشک گلوم

 .شد بیشتر دردم. بود ایستاده زمان انگار، بودم گنگ

 .افتاد تخت روی یمالفه به چشمم
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 .آوردممی باال داشتم

 .پوشیدم و برداشتم زمین روی از رو هاملباس و شدم خم

 .گذاشتم دلم روی، رو دستم. افتاده اتفاقی چه که بدونم خواستممی فقط، نبود مهم برام دلم درد

 .وایسم پاهام روی خوب تونستمنمی سرگیجه خاطر به، رفتم بیرون اتاق از

 .شدم پذیرایی وارد

 .بود کرده فرو موهاش الی رو هاشدست تا دو و بود نشسته مبل روی امیر

 .بود آشفته صورتش حالت و بود قرمز هاشچشم. کرد بلند رو سرش پاهام صدای با، بود پایین سرش

 ؟شدی بلند جات از چرا -

 ؟شده چی -

 .دادمی عذابم بیشتر سکوتش. کرد نگاهم فقط

 .کنممی اشتباه که بگو -

 .کرد نگاهم فقط باز

 .بینممی خواب دارم بگو کنممی خواهش -

 .بیفته اتفاق این که خواستیم دومون هر ما -

 ارچیک من خدایا وای. شده چی دونمنمی اصال یعنی، نمیاد یادم چیزی اصال من. شهنمی باورم، ممکنه چطور -

 !بینممی خواب دارم انگار. کردم
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 .شوهرتم من نکن ناراحت رو خودت -

 .نداشت رو وزنم تحمل پاهام

 .خوردم سر زمین روی جا همون

 . وایمیسته قلبم االن کردممی حس، بستم رو هامچشم

 .طرفم اومد امیر

 .کن باز رو هاتچشم سامره -

 .نداشتم رو هامچشم کردن باز توانایی حتی ولی؛ زد سیلی صورتم به بار چند

 !لعنتی، لعنتی -

 .کردم باز رو هامچشم سریع، شد وارد شوک بهم انگار صورتم به آب پاشیدن با

 .رسیدمی نظر به نگران صورتش

 ؟خوبی -

 برام چی ههم چرا؟ کنم کاری همچین تونستم چطور من. تصورکنم تونستمنمی که انقدر. خیلی، بودم خوب خیلی

 !گنگه

 .برم باید...با، من... م -

 !حالت این با بری خواییمی کجا -

 .خونه برم باید من، کنممی خواهش -
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 .افتاده اتفاقی که فهمنمی همه بری حال این با -

 !کنممی خواهش، کنممی خواهش -

 .جااین اومدم که من به لعنت. برم بیرون خونه اون از خواستممی فقط

 !خونه برم خواممی، کنممی خواهش -

 .بیارم رو مانتوت بذار. باشه. باشه -

 .شدمی بیشتر لحظه هر دردم، پوشیدم رو مانتوم

 .شدیم آسانسور سوار و بیرون اومدیم آپارتمان از

 هامرده ثلم صورتم و بود شده سفید لبم، کردم نگاه خودم به آسانسور یشیشه تو. بود شده بیشتر تهوعم حالت

 .بود

 .کردنمی نگاهم اصال و بود خودش تو مدت تمام امیر

 .شدیم ماشین سوار

 .دادم تکیه ماشین شیشه به رو سرم

 ؟خوبه حالت -

 .زد داد سرم، ندادم رو جوابش

 ؟اللی مگه؟ خوبه حالت گممی -

 .ریخت صورتم روی هاماشک
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 .کوبید فرمون به مشت با بار چند امیر

 اگه؟ دهمی ایمعنی چه کارهات این پس شوهرتم من که گفتم. کنیمی دیونم داری. نکن گریه خوب خیله -

 .دکتر ببرمت بده حالت

 .گرفت بیشتری شدت امگریه

 !هان کردم مجبورت من مگه -

 .کردممی هق هق

 !شیمی اولت روز مثل، دکتر برمتمی مهمه انقدر برات موضوع این اگه. لعنتی دیگه بسه -

 من دونستنمی. دکتر ببره رو من خواستمی که بود اهمیت بی براش قدر این چطور. گرفتممی آتیش داشتم

 .بده دلداریم شوهرم عنوان به خواستممی فقط من، حالیم چه تو االن

 خوامنمی .فهمنمی همه خونه بری قیافه این با. کنی تمومش بهتره پس کنیم عقد دیگه یهفته قراره ما ببین -

 تهقیاف. بخوری بگیرم چیزی یه برم من تا کنی پاک رو هاتاشک بهتره هم حاال، بشم مشکل دچار برادرت با

 .شده هامرده مثل

 .شد پیاده و داشت نگه خیابون کنار رو ماشین

 .شهمی درست دردسر بفهمه حسین اگه گهمی راست. کنیمی گریه چرا»

 و شهب خسته دستت از که بکن رو کارها این انقدر. نباش هاافتاده عقب مثل. کنین عقد دیگه یهفته قراره تازه

 !کنه ولت

 .کردم پاک دستم کف با رو هاماشک
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 .برگشت آبمیوه لیوان یه با امیر

 .پریده رنگت بخور بیا -

 .بخورمش تونستمنمی ولی؛ گرفتم ازش رو لیوان

 !دیگه بخور -

 .افتاد راه دوباره. خوردم ازش یکم

 .شدم پیاده ماشین از، رسیدیم خونه به

 .آوردم در کیفم تو از رو کلید، رفتم در طرف به. بود وایساده هنوز امیر

 .بخریم عروس لباس بریم دنبالت میام فردا -

 .دادم تکون رو سرم

 .خداحافظ -

 .رفت و کرد روشن رو ماشین

 .هاشدوست از یکی یدوره بود رفته خانم حاج حتما، نبود خونه کسی شکر رو خدا. خونه تو رفتم

 کونت جام از. وایسادم سرد آب زیر. شدم حموم وارد لباس با و حموم کنار کردم پرت رو کیفم، رفتم باال هاپله از

 .شد رسرازی دوباره هاماشک که گذشت یکم. نبود تنم تو حسی هیچ انگار، بودم وایساد مجسمه مثل، خوردمنمی

 .اومدمی بدم خودم از بودم کرده رو کار این که این از

 .بودم معنا تمام به احمق یه من
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 .بود شده حس بی تنم که بود انقدر، گذشت چقدر دونمنمی

 .رفتم بیرون حموم از

 .نشستم تخت روی و کردم عوض رو هاملباس

 بی تونستممی چقدر وایی؟ نیست یادم هیچی چرا؟ بود افتاده اتفاقی چه. کنم کاری همچین من ممکنه چطور -

. گیرممی هم غوره آب تازه. سرم تو خاک. بود دستی دم چقدر دختره این گهمی خودش با حاال. باشم عرضه

 چجوری حاال. بود زهرا سیاه سق تقصیر همش. حقمه گفت بهم چی هر. بود نکرده مجبورم که اون گفت راست

 !نمک چیکار حاال. اومده بدش ازم حتما زاری گریه اون با هم بعدش زدم که گندی این با. کنم نگاه امیر صورت تو

 .بستم رو هامچشم، کشیدم دراز تخت روی

 .کرده ولم امیر که دیدممی همش، دیدممی کابوس شهمه خواب تو. پریدم جا از موبایلم صدای با

 .شد قطع داشتم بَرش تا. آوردم در کیفم تو از. زدمی زنگ هم پشت موبایلم

 .داشتم زهرا از تماس تا چند، کردم نگاه بهش

 .بود نداده هم اس ام اس حتی بود نزده زنگ بهم امیر

 . کردم پرت تختم کنار رو گوشی

 .شممی بیچاره بفهمه کسی اگه وای! زدنمی زنگ امیر چرا

 .زنینمی زنگ بهم چرا، کجایی امیر

 .کیه ببینم تا روش پریدم، خورد زنگ گوشیم

 .بود زهرا
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 ؟بله -

 !گیرینمی تحویل رو ما اومده آقا امیر وقتی از؟ کجایی معلومه دیوونه سالم -

 .گرفتارم یکم جون زهرا ببخش -

 .هاگرفتاری این از باشه تا -

 .زدینمی رو هاحرف این وگرنه شده چی دونینمی گفتم دلم تو

 ؟کجاست حواست آهای -

 .ببخشید -

 ؟زدی زنگ وکیله به؟ کردی چیکار بگو حاال. شدی هم تردیونه امیر آقا عشق از بودی دیوونه -

 ؟وکیل کدوم -

 ؟خوبه حالت -

 .ندارم رو حوصلش کن ولش، نزدم زنگ نه. وکیله اون آهان. آره یعنی، نه -

 !باشه مهمی چیز شاید، چی یعنی -

 .نیست خوب حالم. بشه درست دردسر برام ندارم حوصله اصال زهرا -

 .شد عوض زهرا زدن حرف حالت

 ؟شده چیزی سامره -

 ؟مگه چطور نه -
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 ؟گفته چیزی امیر. شدی جوری یه کنممی احساس آخه -

 .خوردم سرما یکم کنم فکر فقط. خوبم نه -

 ؟نیست چیزی که مطمئنی -

 .خوبم نه -

 !ندارم خوبی حس نگرانم من. بزن زنگ وکیله این به من نظر به ولی؛ باشه -

 .نترسون رو من دیگه تو خدا رو تو -

 .دیدنش بری باید که کنممی فکر ولی؛ کنم نگرانت خوامنمی -

 .خرید برم خواممی فردا آخه -

 ؟بری خوایمی کی -

 .ظهر از بعد -

 .بذار قرار صبح واسه خوب -

 .حساسن آمدم و رفت به که دونیمی؟ بگم چی اینا خانم حاج به آخه -

 .بدی تحویل رو پروژت بری خواییمی بگو -

 .شده تموم امتحانم دوننمی اونا ولی -

 !فهمنمی کجا از. امروزه پروژه تحویل بگو -

 .کنممی کاری یه باشه -
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 .منتظرم بده بهم رو خبرش -

 .خداحافظ باشه -

 .کردم قطع رو گوشی

 .بود شده پیچیده بهم چی همه و بودم افتاده گیر هزارتو جنگل تو انگار، کنم چیکار دونستمنمی

 .بود شده کمتر دردم، شدم بلند جام از

 .خوردم و آوردم در کیفم تو از مسکن یه و رفتم کیفم طرف به

 .کردم نگاه بهش و برداشتم رو وکیل کارت. بود کرده نگرانم زهرا هایحرف

 .گرفتم رو موبایلش شماره؟ گیمی چی گرفتاری همه این تو دیگه تو

 :داد جواب که خورد بوق تا چند

 ؟بفرمایید بله -

 ؟صولت آقای -

 .بله -

 .هستم حریرچی -

 .بفرمایید. حریرچی خانم سالم، بله -

 .ببینمتون صبح فردا ممکنه اگه خواستممی -

 .ببینمتون تونممی ۷۲ ساعت دارم دادگاه ۷۷ ساعت تا صبح فردا من حریرچی خانم ببخشید -
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 .کنید اس ام اس شماره همین به رو آدرستون فقط. باشه -

 .خداحافظ باشه -

 .کردم قطع رو گوشی

 .کردمی صدام داشت، اومدمی پایین از خانم حاج صدای

 .رفتم پایین هاپله از

 ؟بله -

 ؟کجایی معلومه -

 .نشنیدم رو صداتون ببخشید -

 !شده دعوات مهندس با نکنه شده چی؟ پریده رنگت چرا -

 .شده چیزی که بود کرده شک مقیافه از. بود زرنگ خیلی خانم حاج

 .نشده دعوام خدا به نه -

 ینحس، بگذره ازت حاجی اگه بشه عوض نظرش مهندسه این که کنی کاری بخوای اگه گممی بهت دارم ببین -

. هبش تموم خوبی به چی همه تا باش کارهات مواظب پس. نیاوردیم راه سر از که رو آبرومون ما. کشدتمی حتما

 !بخره برات کمتر چیزی ریحانه از خوامنمی. نکنی انتخاب ارزون چیزای ریمی باهاش که هم خرید برای

 .چشم بله -

 .بخوابم یکم رممی مخسته خیلی، کن درست شام برای چیزی یه برو هم حاال -

 .چشم -
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 رو مرفتار امیر با باید. کردیمی سکته االن وگرنه زدم گندی چه دونینمی. رفت بیرون آشپزخونه از خانم حاج

 .بشه تموم چی همه هفته آخر تا کنم بهتر

*** 

 .مردممی نگرانی از داشتم، نزد زنگ امیر شدم منتظر چی هر دیشب

 .کجاست یعنی. نزده زنگ که ناراحته دستم از حتما

 .بود خاموش دیشب از موبایلش

 .بدم تحویل رو پروژم دانشگاه برم خواممی مثال که کردم راضی زور به رو خانوم حاج

 .گذاشتم قرار خیابون تو ۷۷ ساعت هم زهرا با

 .بباره برف قراره کخ بود معلوم، بود سرد خیلی هوا. بیرون اومدم خونه از

 .رفتم زهرا با قرارم محل طرف به اتوبوس با

 .بود آشوب دلم توی

 .کردمی مدیوونه داشت امیر از خبری بی

 .آوردم در جیبم تو از رو گوشیم، اس ام اس صدای با

 .بود امیر یشماره، کردم نگاه بهش

 .کردم بازش ترس با، میلرزید دستم. مردممی خوشی از داشتم

 .خرید بریم دنبالت میام 6 ساعت -
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 .بود خبر بهترین همین من برای ولی؛ بود همین فقط

 .شکرت جون خدا. نیست عصبانی دستم از دیگه که بود شده راحت خیالم

 .اومد زهرا بعد دقیقه چند. رفتم قرارم محل به بهتری یروحیه با

 ؟چطوری خانم عروس سالم -

 .خوبم خیلی -

 !بودی مار زهر برج مثل که دیشب، اخالقی خوش که شدی بلند دنده کدوم از امروز چیه -

 .نبود خوب زیاد حالم دیشب ببخشید -

 .خوبی االن شکر رو خدا -

 .رفتیم وکیل دفتر طرف به هم با

 .رسیدیم بود داده آدرس که جایی به

 .رسیدیم نظر مورد یطبقه به. داشتن دفتر جااون زیادی وکالی که بود تجاری ساختمون یه

 .کرد باز رو در جوونی منشی که زد در زهرا

 ؟بفرمایید بله -

 .داشتیم قرار صولت آقای با -

 ؟خانومِ شما ببخشید -

 .هستم حریرچی -
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 .نکردم یادداشت اسم این به رو کسی اسم من ولی -

 .هستن جریان در خودشون -

 .بدم خبر بهشون تا بشینید لطفا -

 .نشستیم صندلی روی و رفتیم

 .تو بریم تونیممی که گفت منشی دقیقه چند بعد

 .شد بلند جاش از دید رو ما تا صولت آقای. شدیم وارد و زدیم در

 .خانوما بفرمایید -

 .نشستیم مبل روی و رفتیم

 ؟دارید میل چی -

 .مطلب اصل سر بریم تر زود ممکنه اگه. خوریمنمی چیزی ممنون -

 ! مطلب اصل سر رممی پس نیستم حاشیه اهل من راستش. باشه -

 .کنم صحبت باهاتون تا نذاشتن تونخانواده ولی؛ تونخونه در اومدم باری چند. هستم توندایی وکیل من

 دتونخو با که گرفتم تصمیم همین خاطر به. کردن درست دردسر برام نفوذشون خاطر به باری چند هم پدرتون

 .نبره بویی موضوع این از کسی داشتم اصرار و کنم صحبت مستقیم

 ؟بگیره وکیل من با زدن حرف برای باید چرا داییم ببخشید -

 .نیست کنیدمی فکر شما که چیز اون موضوع -

 ؟چی یعنی -
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 .نظریه صبا خانم شما واقعی مادر راستش -

 ؟!گیدمی دارید چی معلومه -

 مادرتون پیش سال چند و بیست حدود. بگم براتون رو ماجرا تا کنید کنترل رو خودتون کنممی خواهش -

 شهیم مادرتون عاشق بچه و زن داشتن وجود با حریرچی حاجی فعلیتون پدر. بوده پدریتون یخانواده یهمسایه

 برخورد باهاش، داره بهش نسبت احساسی چه حاجی که فهمهمی مادرتون وقتی. داشته نامزد زمان اون تو که

 ونمادرت که این با. آوردهمی دست به رو خواستهمی که رو چیزی همیشه و داشته قدرت خیلی حاجی ولی؛ کنهمی

 باالخره که این تا. کردمی درست دردسر مادرتون برای شهمه و نبود بردار دست حاجی، بود زده حرف باهاش

 رو اون تا کنهمی کاری هر مادرتون و شهمی منصرف مادرتون با ازدواج از دفعه یه مادرتون نامزد وقت چند بعد

 و دهمین اهمیت مادرتون به هم باز بارداره رو شما که بوده گفته بهش که این با حتی. نداشته ایفایده برگردونه

 وقتی، بودن سنتی یلیخ مادرتون یخانواده. مرده تصادف یه تو که میاد خبرش هم وقت چند بعد. کنهمی ترکش

 سراغ میره دونستهمی رو ماجرا که هم حریرچی حاجی. کننمی بیرونش خونه از بارداره مادرتون که فهمنمی

 .کنه قبول رو شما که این شرط به، کنه ازدواج حاجی با که کنهمی قبول ناچاری روی از هم مادرتون. مادرتون

 ونمادرت ولی؛ گیرهمی خودش نام به رو تونشناسنامه حاجی، شما مدناو دنیا به از بعد و کنهمی قبول هم حاجی

 اشبر موضوع این خیلی که حاجی. رهمی دنیا از ماه یه از بعد و بوده شده ضعیف خیلی شما آوردن دنیا به بعد

 گهن نبوده کسی که هم رو شما. شهمی عوض اخالقش کال. کردهمی دوری زندگیش و زن از، بود شده تموم گرون

 دمآ اون دیگه وقت هیچ ولی؛ شهمی بهتر کمی حالش حاجی که این تا پرورشگاه ذارنمی رو شما وقتی چند. داره

 شههمی برای نکنه قبول رو شما اگه که گهمی بهش و اولش زن یخونه میاره پروشگاه از رو شما. شهنمی سابق

 قبول رو شما نداشته رفتن برای جایی و داشته بچه تا ۰ که این خاطر به هم خانم حاج زنش. کنهمی ترکش

 دچن که این تا، بوده خبر بی چی همه از کردهمی زندگی ایران از خارج چون داییتون مدت این تمام تو. کنهمی

 بالدن هم اون. گهمی بهش رو مادرتون زندگی واقعی جریان مرگش از قبل پدربزرگتون و گردهمی بر پیش سال

 که ینا تا سپارهمی من به رو چی همه خارج به برگشتنش از قبل. کنه پیداتون تونهنمی ولی؛ گردهمی خواهرش
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 هک هم رو ماجرا یبقیه. کنم پیداتون حتما باید که گفت داییتون و دادم خبر بهش شما وجود از باالخره من

 .دونیدمی خودتون

 .شدم خیره بهش

 مبری پاشو زهرا؟ کنم باور رو هاتونحرف که احمقم انقدر من کردید فکر. آوردید کجا از رو مسخره داستان این -

 .دیدن زیاد فیلم وکیل آقای که این مثل

، مادرتون فوت گواهی هم این، واقعیتون مادر نام با شماست تولد تاریخ این. دارم مدرک حرفام برای من خانم -

 ایدب چرا باشن حریرچی خانم و آقا واقعیتون مادر و پدر اگه. بودید پرورشگاه تو مدتی چه که این مدرک هم این

 !دنداری نسبتی خانم و آقا اون با شما که شهمی معلوم ساده آزمایش یه با ضمن در. پرورشگاه بذارن رو شما

 .کردم نگاه مدارک به

 .بود زده خشکم

 .کردمی نگاهم نگرانی با زهرا. نبود خوب اصال حالم

 .کن نگاه من به. برم قربونت الهی؟ خوبی سامره -

 .بودم احساس از خالی ولی؛ کردم نگاه بهش

 .کرده سقوط بلندی یه از که داشتم رو کسی حس

 .بینممی خواب دارم؟ نه دروغه که بگو زهرا -

 .نکن اذیت رو خودت. بشم فدات الهی -
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 وردآ رو من. جون آقا بگم بهش که نذاشت حتی. من از همه نفرت. نیست درست چیزی یه دونستممی همیشه -

 فقط زدمی کتک رو من حسین که وقتی همیشه. کنه تالفی من سر رو بود کشیده خودش که عذابی تا خونش تو

 .کردمی نگاه

 .شد اتاق وارد قند آب لیوان یه با صولت منشی

 .کرد نزدیک لبم به و گرفت ازش رو لیوان زهرا

 .نیست خوب حالت بخور یکم برم قربونت بیا -

 .شد فدا من خاطر به. مادرم بیچاره -

 .نیست تو تقصیر عزیزم بخور بیا -

 .خوردم ازش کمی، کرد نزدیک لبم به رو قند آب لیوان

 ؟خوبه حالتون حریرچی خانم -

 .دادم تکون رو سرم

 .کردمی نگاهم نگرانی با زهرا

 .بگیرید تماس باهاش داشتید دوست اگه داییتونه یشماره این حریرچی خانم -

 نم. کنن فراموشم هم االن بهتره. کردن فراموش سال بیست رو من اونا، بدونم کسی از چیزی خوامنمی من -

 حال فهمیدن برای دیره خیلی که بگید بهشون. ندارم ایدیگه یخانواده شوهرم جز، کنممی ازدواج دارم

 چون نیایید من سراغ دیگه کنممی خواهش هم شما. داشت احتیاج بهشون شرایط بدترین تو که خواهری

 .بدونه مورد این در چیزی شوهرم خوامنمی
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 .شدم بلند جام از زهرا کمک با

 !حریرچی خانم اما -

 تنبیه نکردم که کاری خاطر به عمر یه. شهنمی عوض نظرم من، نکنید اصرار صولت آقای کنممی خواهش -

 .نبودم اول روز همون از انگار، کنه فراموش رو من بگید داییم به. کنم زندگی خواممی االن، شدم

 .اومدیم بیرون وکیل دفتر از

 .رممی کجا دونستمنمی، رفتممی راه فقط

 .اومدمی دنبالم حرف بدون هم زهرا

 .نشستم جدول کنار. شهمی حس بی داره پاهام کردم حس، بودم کجا دونمنمی

 .کردنمی نگاهم مردم

 .نشست کنارم هم زهرا

 .خوردمی هم به هامدندون

 !لرزیمی سرما از داری خونه بریم بیا عزیزم، سامره -

 ؟زهرا -

 ؟جان -

 ؟بود چی من ـناه گـ -

 .برم قربونت هیچی -
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 .بود کرده باریدن به شروع برف

 .کنهمی ولم بفهمه اگه، میرممی اون بدون من. کنم چیکار رو امیر -

 .نداری تقصیری که تو هم بعدش. کنهمی درکت آدمه هم اون. بگو بهش عزیزم -

 !بدبختم انقدر من چرا خدایا. دارم دوستش خیلی من؟ چی کنه ولم و بفهمه اگه. تونمنمی، زهرا تونمنمی -

 !کنه ولت باید چرا داره دوستت اون. نزن رو حرف این -

 .شممی بیچاره کنه ولم و بفهمه اگه، دونینمی تو -

 ؟کنی مخفی ازش رو موضوع این خواییمی کی تا سامره -

 .بدبختم من برگرده نظرش اگه زهرا. بزنم حرفی بهش تونمنمی ولی دونمنمی -

 ؟آخه شده چی مگه چرا -

 .گمنمی بهش. گمنمی بهش نه -

 .شهمی بدتر بفهمه عقد بعد اگه که کن فکر این به ولی؛ کنم ناراحتت خوامنمی سامره ببین -

 !کن درکم زهرا تونمنمی -

 تونینمی چرا. شده چی بگو -

 .زهرا شدم بدبخت -

 !نکردی کاری که تو بشی بدبخت چرا؟ شدی دیونه گیمی چی -

 .کردم نگاهش
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 .بودم باهاش من -

 ...ربطی چه خوب -

 .بود شده گشاد هاشچشم و بود کرده سکوت فقط، شد خیره بهم دفعه یه

 !نگرفته هم رو هاتدست حتی گفتیمی صبح دیروز تا که تو. چطوری یعنی؟ کی -

 .دونمنمی، شد چی دونمنمی -

 .کردمی نگاه بهم مبهوت و مات زهرا

 ؟کنم چیکار حاال -

 همه رزی بزنه اگه؟ شدی خل مگه. بکنی رو کار این تونستی چجوری. شهنمی باورم، کرده هنگ مغزم دونمنمی -

 ؟کنی چیکار خواییمی چی

 ؟بکنه رو کار این باید چرا -

 چطور داری تو که ایخانواده اون با، بیفکری انقدر چرا. ایساده انقدر چرا!. بگم چی تو به من احمق آخه -

 !بکنی رو کار این تونستی

 .شد چی دونمنمی اصال -

 .بکنیم حسابی درست فکر یه تا خونه بریم پاشو فعال -

 .نداشتیم رو اتوبوس یحوصله کدوم هیچ

 .بودیم ساکت دو هر، راه تمام طول در، شدیم تاکسی سوار

 .شد پیاده و کرد حساب رو کرایه شدیم نزدیک که زهرا مسیر به



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 98 

 .زنممی زنگ بهت. کنیممی فکری یه نکن ناراحت رو خودت -

 .گذاشتم هم روی رو هامچشم

 .باش خودت مواظب -

 .رسیدم خونه به

 .نداشتم دیگه رو این یحوصله وای، بود در جلوی ریحانه هایکفش

 .ولگرد خانم به به -

 .ندادم اهمیتی بهش

 .شدی کسی کردی فکر کردی شوهر چون چیه -

 .بود پر امروز برای ظرفیتم، رفتم هاپله طرف به

 .بستم رو در و اتاقم توی رفتم

 .کردم پرت تختم روی رو چادرم

 .ترکیدمی داشت سرم

 .کردم عوض رو هاملباس

 .نه یا خوبم بدونه خواستمی، داشتم زهرا از اس ام اس یه

 .خوبه هم حالم و رسیدم که کردم ارسال براش
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 مثل یگزینه حاال تا. نبودن واقعیم یخانواده، مخانواده شانسم از که بودم زن یه االن. شدنمی بهتر این از یعنی

 .بشه تموم لعنتی یهفته این خواستمی دلم فقط. بودم نکرده حس رو کردن گیر گل تو خر

 .کردم بهونه رو سردرد، نرفتم پایین نهار برای

 هیچ تحت خواستنمی دلم. داشتم که بود کسی تنها امیر. شدم حاضر و شدم بلند، بود ۶ نزدیک ساعت

 .بدمش دست از شرایطی

 ویت خودم به و گذاشتم سرم روی هم رو چادرم. کردم سرم هم آبی سفید روسری یه و پوشیدم آبی مانتوی یه

 .کردم نگاه آیینه

 .رسیدممی نظر به پریده رنگ چقدر

 .زدم صورتم به کرم یکم

 به وقت اون. کردم عمل عروسی بعد هم رو هامچشم شاید. شممی راحت صورتم موهای این دست از هفته آخر

 .باشم خوشبخت تونممی هم من که فهمونممی همه

 . بودی زنده کاش. بودی شکلی چه تو یعنی مامان

 .باشه داشته مادرم از عکسی یه شاید، صولت سراغ رممی عروسیم بعد

 .ذارمنمی خونه این تو رو پام دیگه

 .بودن کی واقعیم مادر و پدر که نیست مهم براش مطمئنم داره دوست رو من امیر نه؟ چی کنه ولم امیر اگه

 من باشهن مهم براش که کنممی محبت بهش انقدر تازه، زنشم من آخه کنهمی قبول نه؟ چی نکنه قبولم اگه ولی

 .نیستم حریرچی حاجی دختر
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 .رفتم پایین هاپله از سرعت با. زدن رو خونه زنگ

 .داشتی سردرد که پیش ساعت یه تا؟ خبرته چه: ریحانه

 .رفتم حیاط طرف به بهش توجه بدون

 .بود در پشت امیر. کردم باز رو در

 .کردم سالم بهش

 .شد ماشین سوار و داد رو جوابم هم اون

 ؟بریم کجا خوب -

 کنهیم فکر و کرده دزدی باره اولین که بودم شده دزدی مثل، لرزیدمی صدام ولی؛ کنم رفتار طبیعی کردم سعی

 .دارن شک بهش همه

 .برید شما جا هر دونمنمی..ن.. ن -

 ؟شده چیزی -

 .نه -

 .بودم راضی نکرد مطرح و دیروز موضوع که این از. کرد رانندگی به شروع. داد تکون رو سرش

 .کشیدممی خجالت ازش هنوز

 .کردیم انتخاب عروس لباس یه و رفتیم عروس لباس مزون تا چند

، کردممی قایم ازش رو موضوع این که این از. نباشم چشمش جلوی داشتم دوست، داشتم استرس مدت تمام

 .کردممی ـناه گـ احساس
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 .بشم چشم تو چشم باهاش کمتر تا بشه تموم زود خریدمون خواستمی دلم

 .مجبورم خدا به، بگم بهت رو حقیقت تونمنمی که ببخش رو من امیر

 .بدم انجام رو خریدهام مغازه اولین توی که کردممی سعی

 .نیست درست چیزی یه بود فهمیده انگار که کردمی نگام که جوری. بود کرده تعجب رفتارم از هم امیر

*** 

 .مردممی داشتم استرس از. بود مونده عروسیمون تا روز یه فقط

 مدیونه داشت وجدان عذاب، کردممی دوری ازش ولی؛ شدمی تنگ امیر برای دلم که این با روزها این تو

 .کردمی

 .داره چی همه و نداره نیاز چیز هیچ به بود گفته امیر

 .کردن خالص رو خودشون بودن فرصت این منتظر انگار که هم خانم حاج و حاجی

 .دهمی کادو بهمون رو پولش عقد سر و نده جهاز دخترش به شهنمی که بود گفته امیر به حاجی البته

 .بود داده دلداری بهم بود تونسته جور هر زهرا روزها این تو

 .داشتم دلشوره بودم شده بیدار که صبح از، رسید عروسیم روز باالخره

 .آرایشگاه ببره رو من تا دنبالم بیاد بود قرار امیر ۸ ساعت

 .بودم نخوابیده صبح تا که بودم دیده کابوس انقدر قبل شب

 .شدمی برگزار شهر تاالرهای بهترین از یکی توی عروسیمون
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 .اومدم پایین هاپله از خانم حاج صدای با

 .منتظره در دم مهندس دیگه برو؟ میکنی چیکار داری -

 .بیرون رفتم خونه از

 .شدم سوار. بود منتظر ماشین توی امیر

 .سالم -

 .بود مضطرب انگار. رسیدمی نظر به آشفته، کرد سالم بهم اروم

 ؟خوبه حالت -

 ؟هان -

 !مضطربی نظرم به -

 .دارم کار کلی، خوبم نه -

 .نگفتم چیزی دیگه

 هنیومد من با و آرایشگاه بود رفته شوهرهاش خواهر با ریحانه که شکر رو خدا، کرد پیاده آرایشگاه در دم رو من

 .بگیره وقت هم زهرا برای که بودم خواسته امیر از بودم تنها چون هم من. بود

 .پیشم اومد جوونی خانم، آرایشگاه توی رفتم

 .داریم کار کلی که بشین بیا اصالح نیومدی که دیروز، خوشگل عروس خوب -

 .نشستم و گفت که جایی رفتم
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 .اومد بعد ساعت نیم هم زهرا

 .سوختمی داشت درد از صورتم

 .کردی تغییر چقدر سامره وای -

 .شناسیشنمی اصال دیگه ساعت چند. نکردیم درستش هنوز تازه -

 .کنهمی غش حتما در دم ببینه رو تو بیاد امیر اگه. سامره گهمی راست -

 .بودم آرایشگر دست زیر ساعتی چند

 .پوشیدم رو لباسم

 .تویی این که شهنمی باورم وای -

 ؟شدم بد مگه-

 !شدی خوشگل خیلی؟ دیوونه چیه بد -

 .نبودم من انگار، بودم کرده تغییر خیلی، کردم نگاه آیینه توی خودم به

 .کنم حس رو تغییر همه این تونستممی ولی؛ دیدممی تار که این با

 ؟بدی رو عینکم شهمی زهرا -

 ؟باشه عینک پشت که نیست درشتت هایچشم اون حیف، نخیر -

 .بینممی تار خیلی آخه -

 .دمشمی بهت شب آخر و کیفم تو ذارممی رو عینکت من، کن تحمل جوری یه رو امشب یه -
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 .آخه -

 .نداره آخه -

 .نیومده هنوز امیر؟ چنده ساعت زهرا -

 .میاد االن نباش نگران شده ۵ تازه -

 .زنهمی شور دلم آخه؟ بزنی زنگ بهش شهمی -

 .زنممی زنگ بهش االن، نکن فکر هیچی به -

 .بزنه زنگ امیر به که رفت زهرا

 .رسیدمی نظر به نگران چهرش

 ؟زدی زنگ شد چی -

 .میاد االن نباش نگران. نیست دسترس در، عزیزم آره -

 .بود گذشته ساعت نیم

 .کردنمی نگاهمون جوری یه آرایشگاه توی همه

 .بزنم زنگ خودم بده رو گوشی زهرا -

 .زدم زنگ من، کنهمی فرقی چه عزیزم -

 .تاالر بریم ۵ ساعت بود قرار آخه -

 .میاد االن -
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 .خورد زنگ موقع همون گوشیم

 .امیره حتما -

 .کرد نگاه گوشیم به زهرا

 .ستریحانه -

 ؟بدم چی رو این جواب وایی -

 .گرفتم ازش رو گوشی

 ؟بله -

 .کشتتمی ببینتت حسین. دیگه بیا زود. معطلن ساعته یه هامهمون؟ کجایی معلومه -

 .میام االن باشه -

 .کرد قطع رو گوشی

 .زدم زنگ امیر به

 .لرزید قبلم گفت گوشی توی اپراتور که ایجمله با

 .باشدمی خاموش نظر مورد مشترک -

 .نیست دسترس در گفتی که تو. خاموشه گوشیش زهرا -

 .کنم نگرانت خواستمنمی ببخشید -

 !افتاده براش اتفاقی نکنه، شده چی یعنی -
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 .نزن بد نفوس عزیزم نه -

 .بود شده ۶ ساعت کنم چکار دونستمنمی

 .بود حسین کردم نگاهش عجله با خورد زنگ گوشیم

 !حسینه، زهرا وای -

 .باشه داشته خبری شاید بده رو جوابش -

 .دادم جواب رو گوشی ترس با

 ؟کجایی -

 .آرایشگاهم هنوز من داداش سالم -

 ؟خاموشه گوشیش چرا کجاست شوهرت؟ کنیمی غلطی چه داری -

 !دونمنمی -

 !آرایشگاه نبرد رو تو صبح مگه؟ دونمنمی چی یعنی-

 .ندارم ازش خبری ولی؛ داداش چرا -

 .هرفت جهنمی کدوم ببینم من تا نرفته آبرومون این از بیشتر تا تاالر بیا بگیر آژانس االن همین تو -

 .تاالر سمت رفتیم زهرا با و زدم زنگ آژانس به

 .رسیدیم تاالر در دم به. باشه سالم امیر که کردممی دعا راه تمام

 .شدم پیاده ماشین از ترس با
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 .بود وایساده عصبانی یچهره با تاالر دم حسین

 .جلو اومد دید رو من

 ؟رفته جهنمی کدوم احمقت شوهر اون -

 .دونمنمی که گفتم دادش -

 .بگردم دنبالش رممی هم من، نکردم چالت جاهمین تا تو برو -

 .بودند کرده تعجب دیدنم با هافامیل، عقد اتاق سمت رفتیم زهرا با

 .سمتم اومد ریحانه. بود پریده رنگش خانم حاج

 .هبش پیدا زود شوهرت بهتره. رفت شوهرم هایفامیل جلوی آبروم، چی همه به زنیمی گند آخر که دونستممی -

 .دادمی دلداری بهم شهمه و بود گرفته رو دستم زهرا

 .کنم فکر بد چیزهای به خواستمنمی

 .بود شده بلند هامهمون پچ پچ

 .گذاشته قال رو این و هم رو ریخته منشیش با شوهرش گنمی -

 .کرده ولش بوده رابطه در کسی با فهمیده پسره گنمی بابا نه -

 ؟گیمی راست -

 .بودمش دیده مرد تا چند با بار چند هم خودم آره -

 .کنه اعتماد تونهنمی هم هاشچشم به آدم وا -
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 .کردم نگاه زهرا به

 .زننمی رو هاحرف این حسادت از هااین. نکن ناراحت رو خودت: زهرا

 .رفتنمی داشتن هامهمون کم کم

 .شدنمی بیشتر این از آبروریزی، بود شده سرازیر صورتم روی هاماشک

 .کردنمی نگاهم ترحم با هم هابعضی و تاسف با هابعضی

 .بودن رفته همه تقریبا

 .داخل اومد سعید و شد باز عقد اتاق در

 .نگیر آبغوره انقدر بریم پاشو -

 .زد بهم پوزخندی

 به فهمهمی. کنه نمی قبول رو حسین حرف شهمه جون آقا دیگه چون، بود خوب خیلی من برای موضوع این -

 .بده اهمیت باید هم من

 .بود خودش منافع فکر به برادرم موقعیت این تو

 :گفت زهرا به رو سعید

 .تونخونه برید بهتره نباشه احتیاجی شما به دیگه کنم فکر -

 .کرد نگاهم ناراحتی با زهرا

 .نباش نگران جون زهرا برو -
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 .میاد در خجالتش از یکم حسین فوقش، نباش نگران گهمی راست -

 ؟بیام باهات خواییمی سامره -

 .شده کلفت پوستم دیگه من برو نه -

 .رفت ناراحتی با زهرا

 .نشست جلو هم غزل و شدم سعید ماشین سوار هم من

 .زدنمی حرفی بقیه مثل غزل شکر رو خدا

 .رفت غزل با هم خودش و کرد پیاده رو من سعید رسیدیم که خونه در دم به

 .شدم خونه وارد

 .بود بسته دستمال با رو سرش خانم حاج

 .بیرون اومد آشپزخونه از ریحانه، داخل رفتم من که موقع همون

 .نگفتم چیزی ولی؛ سوخت صورتم. زد صورتم به محکمی سیلی و نزدیکم اومد

 معلوم هم اولش از. کنم نگاه شوهرم هایفامیل چشم تو چجوری من. همه آبروی به زدی گند آشغال یدختره -

 کورش هایچشم عاشق حتما. اومده خوشش این از پُز و دک اون با یارو اون آخه، لنگهمی کار جای یه که بود

 از کننمی مدیوونه شوهرم هایخاله دختر فردا از. شد ایآبروریزی چه وای. کرد قبول چرا آقاجون آخه. شده

 !بخورم رو این نحسی چوب باید همهش که بدبختم چقدر من خدایا. ندازنمی تیکه بهم بس

؟ یشد خفه خانم این خاطر به عمر یه مامان چرا. بیار برام قرص یک برو نیست خوب حالم ریحانه دیگه بسه-

 ...مادر مثل هم این که بفهمه بذار. بستیم رو دهنمون همش. بگیم چیزی بهش نباید چرا
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 :داد ادامه بعد و شد ساکت ریحانه خانم حاج داد با

 !ببره پیش رو گندش خوادمی کجا تا این ببینم تا شممی خفه هم باز باشه -

 .رفت آشپزخونه سمت به بعدهم

 .نشستم در پشت و بستم رو در اتاقم توی رفتم، رفتم باال هاپله از هم من

 !بیا خدا رو تو. کنیمی خوشبختم گفتی بهم تو. ببری خونه این از رو من نمیایی چرا؟ امیر کجایی -

 .شدنمی باز هامچشم دیگه که بودم کرده گریه چقدر دونمنمی

 .کردم باز رو هامچشم حسین فریاد و داد صدای با

 .شده روشن هوا که بود معلوم ولی؛ دیدمی تار کامال هامچشم

 .شد باز بدی صدای با اتاقم در

 .بود قرمز هاشچشم. شد وارد عصبانی صورتی با حسین

 .زد چنگ رو موهام و سمتم اومد

 ؟کجاست نامردت شوهر بگو -

 !دونمنمی -

 .بزنه دور رو من بخواد که کسی نشده زاییده مادر از؟ امهالو من کردی فکر -

 .داداش دونمنمی خدا به -

 .زد صورتم به سیلی تا چند
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 !عوضی داداش نگو من به -

 .بود شده خون از پر دهنم

 !دونمنمی خدا به -

 مدت این تو دونینمی؟ کردم ضرر چقدر دونیمی؟ بود گرفته ازم پول چقدر هاآپارتمان اون خاطر به دونیمی -

 !توئه تقصیر شهمه، کشیدم چی

 .سوختمی درد از پهلوم. زد پهلوم به لگد تا چند

 .دونمنمی هیچی من، نزن خدا رو تو -

 همین خاطر به، بود تنم هنوز عروسم لباس. هاپله سمت کرد پرتم، کرد بلندم زمین روی از و گرفت رو بازوم

 .کنم فرار دستش از تونستمنمی

 .پایین برد کشون کشون رو من

 .نکشتمت تا بزن زنگ بهش االن همین -

 .بود شده پاره لبم

 .کجاست نم...دو...نمی، من -

 .دروغگو آشغال -

 .بود شده خون از پر عروسم لباس

 .بود حس بی بدنم که بود زده کتکم انقدر

 .کردمی نگاهم نفرت با ریحانه و ترس با خانم حاج
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 تو. اشتهد نقشه قبل از پس. بفروشه رو چی همه تونستهنمی که شبه یه، بودی باهاش همیشه تو. کجاست بگو -

 .عوضی ی دختره کردی کمکش

 .تو اومد حاجی موقع همون. شدممی بیهوش داشتم درد از. زد پهلوم به لگدی دوباره

 !حسین خبره چه جااین -

 همه، شخونه، شرکت، هاآپارتمان تمام. شدم بدبخت. فروخته رو چی همه، کجاست نیست معلوم جون آقا -

 یکم مگفت، کنم تحقیق یکم بذارید گفتم من. شماست تقصیر همش. دستشه هم، کجاست دونهمی این. چی

 .کنیم گذاری سرمایه باهاش که داشتید اصرار شما ولی؛ مشکوکه

 .زدن رو در زنگ موقع همون

 .رفت آیفون سمت به عجله با حسین

 .کشیدم دیوار سمت به بدبختی با رو خودم هم من

 .بدم تکون رو خودم حتی که نداشتم جونی دیگه

 .تو اومد دقیقه چند بعد سعید

 .مهندسه طرف از گفت، در دم بود آورده پیک رو دی سی این جون آقا -

 .تلویزیون سمت رفت و زد چنگ سعید دست از رو دی سی حسین

 . بود شخونه تو، داد نشون رو امیر تلویزیون دقیقه چند بعد

 .دید نمی خوب هامچشم

 .بودن داده ایدوباره نیروی بهم انگار سالمه امیر دیدم وقتی
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 .شدم خیره تلویزیون تصویر به

. کنیدمین پیدام چون، نکنید خسته رو خودتون بیخود ولی؛ گشتید دنبالم خیلی حتما دونممی. همگی به سالم -

، کن نگاه بهم خوب حاجی. گممی بهتون خودم. نیارید فشار خودتون به بیخود. چرا که گینمی خودتون با حتما

 .بفهمی مچهره ته از چیزایی یه شاید

 .بود شده خیره تلویزیون یصفحه به تعجب با حاجی

 .مرادی نگین؟ حاجی یادته نگین. کنم راهنماییت بذار؟ نه نفهمیدی -

 .بود نشسته عرق پیشونیش روی، پرید حاجی رنگ

؟ دبو ـناه گـ بی و معصوم چقدر یادته. کشیدی گند به رو زندگیش تو که ساله ۷۸ دختر همون. نه اومد یادت -

 تا شهب تصیغه گفتی یادته؟ بود پاک گل مثل من ـناه گـ بی یخاله یادته. نداشتیم رو کسی اون و من یادته

 گرگ مثل رفش بی عوضی توی ولی؛ کنیمی کمکش گفتی یادته؟ باشه داشته پناهی تا، باشه سرش باال تسایه

 هاشب. بود سالم ۸ فقط که یادمه من. کردی ولش کثافت توی شد حامله ازت وقتی و بودی طعمه منتظر گرسنه

 رو آدم دامن یتیم آه گنمی شنیدی. کشیدممی آه. کشیدممی زجر، بود بارونی قشنگش هایچشم که وقتی

 ور بغضش شب هر. کردمی گریه هرشب قشنگم نگین. نبود ساخته ازم کاری و بودم بچه من؟ حاجی گیرهمی

، تو یول؛ داره نگه رو بچه تا کنی کمکش که کرد التماست چقدر یادته. نکنه ناراحت رو من که کردمی مخفی ازم

. رفتیگ ازم رو کسم تنها عوضی توی. نره آبروت تا، بندازه رو اشبچه که بردیش خطره در موقعیتت دیدی وقتی

 تمام اب روز اون. آوردی سرش باالیی چه ببینی نیومدی حتی. بودم سرش باال من، مرد بچه سقط خاطر به وقتی

 فکر اب رو شبم هر و روز هر. باشه زندگیم روز آخرین اگه حتی. کنم نابودت روزی یه که دادم قول خودم به بچگیم

 قتشو، رسیدم تو امثال یاندازه به وقتی. بکشم باال رو خودم بتونم تا کندم جون خیلی. گذروندم ازت انتقام

؛ ودب کرده شک بهم احمقت پسر. بود ترسخت تونهمه از اون زدن گول. تغاریت ته دختر سراغ رفتم اول. رسید

 طمع ولی؛ شد نرم یکم تا بودم دنبالش ماه ۸ حدود. گرفت رو وقتم خیلی دخترت. نگفت چیزی تو خاطر به ولی
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 و ردیک قبول زود دادم بهت رو هابرج ساخت توی شراکت پیشنهاد وقتی، برسم خواستم به زود که شد باعث تو

 رو ارزشمندت چیزهای. نداری هیچی حاال. بود زجرآور برام خیلی تو دیدن چند هر. رسیدم خواستم به هم من

 درک رو من موقع اون حال یکم تونیمی هم تو حاال. رو هاتپول هم و رو آبروت هم، رو دخترت هم، گرفتم ازت

 هب دیدار. باشه داشته الزم جنین سقط شاید، بردی رو مخاله که جایی همون ببر هم رو دخترت راستی. کنی

 !حاجی قیامت

 .شد سیاه تلویزیون

 .زد زانو تلویزیون جلوی حسین

 .بود شده خشک تلویزیون سیاه تصویر به هامچشم

 .بود نکرده رو کار این من با امیر، بود ممکن غیر این

 .بود کشته منو اون، وایساد حرکت از لحظه همون قلبم

 .بودن کرده گورم به زنده که داشتم رو کسی حس من، کردن دفن زنده زنده رو کسی

 که من، هبکن رو کار این من با بود تونسته چطور. نبود برگشتنم امکان که بود گرفته هدف رو جایی درست امیر

 .بودم عاشقش

 . بودم بازی این فرد ترینبیگناه من

 .شد بلندتر امخنده بعدش. خندیدن به کردم شروع آروم. بود گرفته امخنده. بودم شده هادیوونه مثل

 .بودن شده خیره بهم همه

 .چیزی هر از بودم خالی من. نبود مهم هیچی دیگه. کردمنمی درد احساس دیگه ولی؛ اومدمی خون لبم از
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 .کردممی سکسکه به خنده از

 .کردنمی نگاه بهم واج و هاج همه؟ نه، خورد دستی رو چه وای -

 :دادم ادامه و کردم نگاه حاجی به

 تو هم باز .گرفتمی آتیش حتما نیستم دخترت من که فهمیدمی اگه. کاهدون به زد وای. نیستم تو دختر که من -

 ادزی بگی بهش و کنی پیداش باید. بزنه ضربه بهت خواستمی که جوریاون نتونست هم باز. حاجی بردی

 .زده گندی چه بگو بهش برو. نه رو دخترت اما، گرفت رو پولت و آبروت فقط. نباشه خوشحال

 .شد تبدیل گریه به امخنده

 ور گولش تونهمه. ندارم نسبتی هیچ شما با من نفهمیده چطور. بود احمق چقدر؟ نه، بود احمق چقدر وایی -

 .متنفرم تونهمه از. جهنم به برید تونهمه امیدوار. خوردید

 .شد بیهوش و قلبش روی گذاشت رو دستش حاجی

 .نفهمیدم چیزی دیگه، اومدمی هیاهو صدای فقط. بستم رو هامچشم هم من

*** 

 .کردم باز زحمت با رو هامپلک از یکی

 .تار تصویر یه فقط، دیدمنمی چیزی

 ؟دخترم خوبه حالت -

 .بزنم حرف خوب تونستمنمی

 .کجام...ک، من -
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 ؟کجان تخانواده دونیمی، بیمارستانی تو-

 یکارچ بیمارستان تو من. بود کنگ چی همه هنوز. اومدنمی یادم چیزی، گفتمی داشت چی. بستم رو پلکم آروم

 ؟کردممی

*** 

 .زد بهم لبخندی. کردم نگاه بود کنارم که پرستاری به. کردم باز رو هامچشم

 ؟عزیزم خوبی. سالم -

 .ندادم رو جوابش

 ؟چیه اسمت -

 .نزدم حرفی هم باز

 ؟کجان تخانواده که بگی و بزنی حرف باید عزیزم ببین -

 .کردم سکوت هم باز

 ور بال این خودش که دونیمنمی ما. جاستاین وقته چند االن خدا بنده. جااین آورده رو شما آقایی یه دخترم -

 بدونیم یمخوایمی، ببینیش باید. کرده پیدات خیابون تو و نداره نسبتی باهات که گهمی خودش. نه یا آورده سرت

 .نه یا شناسیشمی

 .شدم خیره روبروم دیوار به هم باز

 .باشه فامیلت شاید. تو بیاد گممی پس -

 .بیرون رفت پرستار
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 .شد اتاق وارد یکی بعد دقیقه چند

 .کردم پنجره طرف به رو روم. ببینم رو کسی خواستنمی دلم

 .وایساد جلوم اومد و زد دور رو تخت، شنیدم رو پاش صدای

 خیلی هایمو با داشت ریزی عسلی هایچشم. بود مشکی کاپشن و مشکی شلوار و بلیز با، الغری و بلند قد پسر

 .کوتاه

 :گفت و زد زل بهم

 .اومدی هوش به باالخره پس -

 .کردم سکوت هم باز

 گل تو خر مثل حاال. کردم جمعمت خیابون کنار از و باال زد جوانمردیم رگ، کردم غلطی یه من دخترجون ببین -

 ولم تا شناسینمی رو من که بگو داری دوست که کسی هر جون. شدم عالفت که ستهفته چند االن. کردم گیر

 ؟افتادم زندگیم و کار از چقدر که دونیمی، دارم کار کلی من. برم کنن

 .کردم نگاه پنجره به هم باز و ندادم رو جوابش

 .وش بیخیال رو ما ندارم دردسر یحوصله من ببین؟ هستی هاآویزون این از نکنه؟ کری توام با خانم دختر هی -

 .آویزون گهمی بهم اونوقت کیه آدم این دونستمنمی اصال من. شدم عصبی

 .بیرون برو -

 .کنن ول رو ما بگو مادرت جون بیا ببین. نیستی الل شکر رو خدا پس -
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 تو به اصال. بدی نجاتم گفت بهت کی. باشی روزها این فکر خواستیمی بود کرده گل جوانمردیت که موقع اون -

 .چه

 ندهز که شممی رد روش از دوباره. کنم تصادف یکی با هم خودم دفعه این. کردیما گیری عجب. کن خوبی و بیا -

 .بیمارستان برسونمش برسه چه، نمونه

 .بیرون برو گفتم -

 .کنی ولم تا خواییمی چی ازم بگو -

 .کردم بهش نگاهی و برگشتم

 .ببر اینجا از رو من -

 این از هک گفتم؟ سرپرستبی زنان از حمایت سازمان مسئول یا؟ باند جیمز؟ کیم من کردی فکر؟ کنم چیکار -

 .هستی هاآویزون

 :زدم داد

 !بیرون برو -

 !کنیمی صدا و سر چرا بابا باشه -

 .اتاق تو اومد پرستار

 !شده خوب تازه مریض که بینینمی بیرون برو بیا! بیمارستانه جااین خبره چه آقا -

 .دهنمی گوش، بریم کن ولمون گممی من چی هر. نیست حالیش هیچی دختره این! خانم چه من به -
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 هم کار طلب تازه آورده بیچاره دختر سر بالیی چه نیست معلوم. آمپولشه وقت بیرون برو، کردی کاری یه حتما -

 !هست

 !کردم پیداش خیابون کنار من بخورم قسم کی به من بابا ای -

 برو. شناسیمشنمی ما گنمی بعد، کننمی بدبخت هایزن با دارن دوست کاری هر. گنمی رو همین همه.آره -

 .بیرون

 نوزه چرا. داره ارزشی چه زندگی. کردم نگاه پاییزی هایدرخت به پنجره از هم باز. بیرون رفت ناراحتی با پسره

 یهگوش و نرسوندن هم بیمارستان به رو من حتی، هستن مخانواده کردممی فکر که کسایی. باشم زنده باید

 .دهمی نجاتم غریبه یه اونوقت. کردن ولم خیابون

 .رفت خروجی در سمت به و زد آمپول بهم پرستار

 ؟خانم -

 ؟بله -

 .بره بذارید. راسته گفته چی هر. شناسمنمی رو آقا اون من -

 ؟مطمئنی -

 .کامال -

 ؟چی تخانواده فقط. بدن انجام رو کارهاش بیان گممی باشه -

 .ندارم رو کسی من -
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 پلیس بگو نترس عزیزم. نیست تصادف خاطر به هاتزخم بود معلوم؟ بود آورده سرت رو بال اون کی پس -

 .بگو من به ترسیمی ازش اگه؟ زده کتکت شوهرت. کنهمی پیگیری

 .کردم نگاه بهش فقط

 .رفت در سمت به دوباره، زنمنمی حرفی دید

 .کن استراحت فعال باشه -

 هک کاری. بود کرده باهام رو کار این اون کاش. بود زده کتکم کاش، شوهرم،شوهرم. بیرون رفت اتاق از پرستار

 .بود چیزها این از بدتر خیلی بود کرده باهام

 .نزدم حرفی دیگه و شناسمنمی رو پسره اون گفتم فقط من ولی؛ پرسیدن سوال ازم و اومدن هاپلیس

 .زندگیم هایلحظه تمام مثل، شدمی شب زود روزها اون. بود شده شب

 .شد اتاق وارد خانومی و شد باز در

 .عزیزم سالم -

 .نداشتم رو اشحوصله

 .تختم نزدیک اومد

 .روانپزشکم، هستم زمانی دکتر من -

 .کردم نگاه بهش فقط

 ؟بگی رو اسمت شهمی عزیزم؟ بدی رو جوابم خوایینمی -

 .ندادم رو جوابش هم باز
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 خاطر هب، خوندم رو تپرونده من. بجنگی زندگیت برای باید تو. شهنمی درست چیزی سکوت با دخترم ببین -

 زتا کسی که بدی اجازه نباید. شکسته هم هاتدنده از یکی. بودی بیهوش هفته چند حدود شدید خوردن کتک

 به. ادهد رو احتمالش دکتر زیادت خونریزی خاطر به؟ داشتی جنین سقط احتماال دونستیمی. کنه سواستفاده

 .بزن حرف دادی دست از که ایبچه خاطر

 !من، داشتم بچه من. من یبچه. زد خشکم

 . ریخت صورتم روی اشک قطره یه

 دکتره .نمردم هنوز. نشدم تخاله مثل من فقط؟ نه خوشحالی االن حتما. رسیدی آرزوت به ببینی که کجایی امیر

 .شنیدمنمی هیچی من ولی؛ زدمی حرف داشت

 .بودم چیزی هر از خالی

 .شد بلند جاش از دمنمی جواب که دید وقتی

 این از تربیش تونهنمی بیمارستان. سرپرستبی زنان از حمایت مرکز به کنیم منتقلت مجبوریم فردا عزیزم -

 .داره نگهت

 .بیرون رفت اتاق از

 .کردمی درد جام همه هنوز. رفتممی جااون از شده طور هر باید، جااون برم خواستنمی دلم

 .بود شب ۷ نزدیک ساعت

 .دارم بدی درد، گذاشتم پهلوم رو، رو دستم. میام پایین تخت از آروم

 .کردم باز رو اتاق در آروم
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 از ونستمتنمی که هالباس این با ولی؛ رفتم پلهراه سمت به سرعت به و بیرون رفتم اتاق از. نبود بیرون کسی

 .هااتاق از یکی تو رفتم سریع پس، بیرون برم جااین

 .برداشتم رو اومد دستم که چیزی اولین و رفتم اتاق کمد سمت به، بودن خوابیده مریض تا چند

 .کردم نگاه دستم توی هایلباس به و دستشویی رفتم، بیرون رفتم اتاق از

 .بود دستم ایسرمه بلند مانتوی یه و آبی شال یه

 .پوشیدمشون سریع

 .نداشتم ایچاره ولی؛ تابلوتر هم بیمارستان لباس از، بود گشاد خیلی

 .کنم استفاده آسانسور از ترسیدممی، رفتم هاپله راه سمت به

 .پایین رفتم هاپله از و شدم پلهراه وارد

 .دادم هادام راهم به و پایین انداختم رو سرم. بودم هاپله وسط، برگردم که تونستمنمی، باال اومدمی داشت یکی

 .دادم ادامه راهم به هم من و شد رد کنارم از باال اومدمی که اونی

 ؟خانم ببخشید -

 .شدم خشک سرجام

 .برنگشتم

 !شمام با -

 .پایین رفتم پله تا چند
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 .اومدمی دنبالم که بود معلومه پاش صدای از

 .کردم زیاد رو سرعتم

 .گرفت رو بازوم پشت از

 .برگشتم. بیرون زدمی دهنم از داشت قلبم

 .شد گشاد هامچشم پسره همون دیدن با

 ؟کردیمی فرار داشتی -

 .نداره ربطی تو به کن ولم -

 .ندازیمی دردسر تو رو من باز، داره ربط خیلی اتفاقا -

 .برم کن ولم. شناسمنمی رو تو که گفتم همه به من -

 از تربزرگ سایز ۶ مانتوی و دمپایی با آدم آخه. گیرنتمی ساختی که ایقیافه این با در دم ولی؛ برو باشه -

 !تابلوتره بیمارستان لباس از که این؟ کنهمی فرار خودش

 .یستمن اتاق تو که فهمنمی االن، برم کن ولم. بیارم لباس خودم برای مزون از باید دونستمنمی که ببخشید -

 .کنممی کمکت خودم وایسا -

 .دیدمی تار هامچشم، کردم نگاهش

 ؟کنی کمکم خواییمی چرا -

 !دیگه اینجوریم من -
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 .ندارم کمکت به نیازی -

 :گفت و کرد ول رو بازوم

 .کنی فرار خواییمی چجوری ببینم برو، جهنم به -

 :داد ادامه. رفتم پایین هاپله از

 .وایساده عقاب مثل نگهبان یه بیرون، جون دختر ببین -

 .پایین رفتم و ندادم اهمیت بهش

 .رسیدم پارکینگ به

 .میرفت راه نگهبان یه جااون، گفتمی راست

 .هاپله سمت برگشتم، کنم چیکار دونستمنمی

 .بود گرفته درد جام همه

 .گفتم دیدی -

 .سمتش برگشتم و قلبم روی گذاشتم رو دستم

 .پیچوندمش جوری یه ولی؛ اتاقت تو رفتمی داشت پرستاره تازه؟ گممی دروغ دارم کردی فکر -

 ؟کنیمی کمکم داری چرا -

 .کشیده عشقم -

 .بریم بیا زدن حرف جای به حاال
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 ؟کجا -

 .دیگه بیرون بریم بیمارستان از خنگی چقدر. قناری جزایر بریم سفر یه قراره -

 .دره پشت نگهبان -

 تا شو سوار برو. پارکه چپت سمت ۵۵۲ب۲۶ پالک شماره با مدادی نوک پراید یه، بگیر رو سویچ این. دونممی -

 .کنم سر به دست رو یارو این من

 .بیرون رفت در از، گرفتم رو سویچ

 .شدمی دور نگهبان با داشت، کردم نگاه در الی از

 .رفتم هاماشین سمت به سریع

 .شدم سوارش و کردم پیداش باالخره

 .شد سوار و اومد خودش بعد دقیقه چند

 :گفت و کرد روشن رو ماشین سریع

 .بشین جات سر عادی خیلی -

 .بیرون اومدیم بیمارستان از باالخره ولی؛ داشتم استرس، نشستم عادی هم من

 .بودم کرده جمع رو خودم سرما از

 .کن پیاده رو من -

 ؟بری خواییمی کجا -
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 .مربوطه خودم به -

 .داره ربط هم من به پس، جرمتم شریک االن من دیگه نه -

 !دار نگه گفتم -

 .نمیاری دووم سرما این تو صبح تا وضعیت این با -

 ؟باال زد جوانمردیت رگ هم باز. چه تو به بمیرم خواممی من اصال -

 تیخواس جا هر صبح، ما یخونه ریممی االن. کنم ول خیابون تو شب نصف رو زن یه نیست مرامم تو دیگه آره -

 .برو

 !کردی فکر چی من راجب؟ تو یخونه، بیام کجا -

 .ستخونه مامانم نترس. نکردم فکری هیچ من -

 ؟کیم من که گیمی مامانت به اونوقت بعد -

 .ریمی نشده بیدار تا هم صبح خوابیمی ریمی. خوابه االن مریضه مامانم -

 .نداشتم دادن دست از برای هم چیزی و نداشتم رفتن برای جایی من، نگفتم چیزی

 .بود خیابون کنار از بهتر جااون

 .داشت نگه شهر پایین محله یه توی رو ماشین

 .شدیم پیاده ماشین از

 .فضولن هاهمسایه جااین. ببینه رو ما کسی خوامنمی، نکن صدا و سر -
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 .رفتممی دنبالش هم من و رفت کوچه ته طرف به. دادم تکون رو سرم

 .بود کوچه ته کوچیکی آهنی در

 .تو رفتیم و کرد باز رو در

 من و رفت باال آروم هاپله از. باال به میخورد پله تا چند کنارش از که تراس یه با، داشت کوچیک حیاط یه خونه

 .رفتم دنبالش هم

 .شدیم کوچیک حال یه وارد

 .بود کرده روشن رو فضا کمی بخاری فقط و بود تاریک خونه

 :گفت آروم

 .بیارم پتو برات بخاری کنار برو -

 .بخاری سمت رفتم

 .آورد پتو تا دو با بالشت تا دو و بود حال کنار که اتاقی توی رفت

 .حال یدیگه کنار رفت هم خودش و من به داد رو یکیش

 .پیچیدم خودم دور رو پتو، بودم نشسته

 .کردم نگاه بخاری هایشعله به

 هرش پایین تو خونه یه تو االن، ترسیدمی هم اشسایه از که کسی، حریرچی سامره من کردمی رو فکرش کی

 .کجاست دونستمنمی که ایخونه تو و کیه دونستمنمی که مردی یه ورتراون متر چند و بودم

 .تکجاس دونستمنمی که بیام جایی بودم شده حاضر سرما از نجات برای االن که بود کرده کار چی من با امیر
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 انجام برام بودم کرده زندگی باهاشون هاسال که ایخانواده که بود کرده برام کاری غریبه این حداقل ولی

 .ندادن

 .شد بسته هامچشم کم کم

 .دیدممی کابوس داشتم

 .دویدممی شهمه و بودم جنگل یه تو من، اومدمی دنبالم داشت حسین

 . رفتم سمتش به و دیدم رو امیر دور از

 .کردمی نگاهم جوری همین اون ولی؛ کنه کمکم که زدم داد

 .بود کرده عرق تنم تمام، پریدم خواب از نفر یه هایتکون با

 .کردم نگاه رومروبه مرد نگران یچهره به. کجام دونستمنمی

 ؟هستی کی تو -

 .کردی خبر رو هاهمسایه یهمه. بابا باش ساکت -

 .شد روشن چراغ

 .کردم ریز رو هامچشم

 .بود زده خشکش. کردمی نگاه مرد اون و من به داشت حال توی زنی

 ؟کیه این!. علی -

 .شد نزدیک بهمون زن. دیدنمی خوب هامچشم
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 .کجام فهمیدم تازه

 .بود شده بیدار مادرش که بودم کرده صدا و سر انقدر، بودم زده گند

 !کیه این گفتم بهت علی -

 .مامان کی هیچ -

. کردین فکر گلناز به؟ داریم بدبختی کم، خونه تو آوردی دختر کشینمی خجالت تو؟ کیه هیچ دختره این االن -

 .نشسته پات به ساله چند بیچاره دختر. شهمی چی بفهمه اگه دونیمی

 .کن تمومش مامان -

 .شدم بلند جام از

 .کردن نگاه بهم دو هر

 .رممی االن من ببخشید -

 .گممی بهت رو چی همه فردا بخواب برو مامان. بری خواییمی کجا شب وقت این. رممی من، بابا بشین -

 .االن همین نه -

 !مامان -

 .اتاقم تو بیا جون دختر. باشه -

 !مامان -

 .ریدهپ رنگش، نیست خوب حالش دختره این که اینه خاطر به زنمنمی حرفی بینیمی اگه علی باش ساکت -
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 .رفتم اتاق سمت به

 :گفت و کشید دراز سرجاش رفت خانوم اون

 .بمونم بیدار زیاد تونمنمی. کنهمی درد سرم هامقرص خاطر به من. جون دختر بخواب بگیر -

 .کشیدم دراز اتاق یگوشه و رفتم

 .بگیری ازم نمونده چیزی دیگه، کنیمی چیکار باهام داری خدایا

 .بستم رو هامچشم هم باز

*** 

 .کردم باز رو هامچشم

 .بود روشن هوا

 .اومدمی صدا بیرون از

 آوردی داشتی ور رو کین مادرش و پدر و چیکارست، کیه دونینمی که رو دختره این؟ علی شدی دیوونه تو -

 !چی که جااین

 .کنم ولش خیابون تو شب نصف توستمنمی که من، مادر آخه -

 دونیمی. ندارم تحمل دیگه من خدا به وای. افتادی زندگی و کار از نجاتش خاطر به ماهه یه، احمق یپسره -

 ...گلناز اگه

 .شده تموم چی همه گفتم بهت که من. نکن گلنار گلناز انقدر مامان -

 .وایساده پات به هنوز دختره؟ شدی خل -
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 .فرستاد پس رو نامزدی یحلقه سریع شده جوریاین وضعمون ما دید تا؟ کرد چیکار دایی رفته یادت مامان -

 ...گلناز ولی -

 دردش به من، زندگیش دنبال بره بگو هم گلناز به. کنمنمی فکر کس هیچ به اصال دیگه من. کن تمومش مامان -

 .خورمنمی

 ؟نداشتی دوست رو گلناز تو مگه، علی چی یعنی -

 .شهمی آب و نون آدم برای مگه داشتن دوست مامان -

 من. شهمی خسته ما وضع از هم اون بگذره روز چند جوریهاین االن هم گلناز. کننمی نگاه جیبت به االن همه

 بهش. خونه این تو بیارم شده بزرگ نعمت و ناز همه اون با که رو اون اونوقت، بدم رو خودمون خرج تونمنمی

 .بگیرم نون رممی من. زندگیش دنبال بره گفت علی بگو

 .اومد در شدن بسته صدای بعد

 .بیرون اومدم اتاق از

 .سالم -

 .بود قرمز خانوم اون هایچشم

 .بخیر صبح.سالم -

 .بشم مزاحمتون خواستمنمی ببخشید -

 .نداره اشکال -

 .بخوریم صبحانه بیا بشور رو صورتت و دست برو
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 .رممی من ممنون نه -

 .ندارم رو کردن تعارف یحوصله االن خرابه اعصابم من، نکن لوس رو خودت برو -

 !ببخشید -

 .کردم نگاه آیینه توی خودم به. شستم رو صورتم و دست و رفتم دستشویی سمت به

 .بودم افتضاح

 .بود رنگی زرد کبودی گردنم کنار و بود افتاده گود هامچشم زیر

 .بود خورده ترک خشکی از لبم، بود شده گچ مثل رنگم

 .بودم شده هامرده مثل دقیقا

 .بیرون اومدم دستشویی از

 .بود کرده پهن رو سفره خانوم اون

 .میاد علی االن بشین بیا -

 .پایین انداختم رو سرم و نشستم سفره سر رفتم

 .کنهمی نگاه بهم داره که کردممی حس

 ؟چیه اسمت -

 .کردم نگاه بهش و کردم بلند رو سرم

 :گفتم رو رسید ذهنم به لحظه اون که اسمی تنها، بگم چی دونستمنمی
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 .شراره -

 ؟کجان مادرت و پدر -

 !خواستمی چی ازم غریبه زن این، کردم نگاه بهش ثانیه چند

 !ندارم رو کسی من -

 .داد تکون رو سرش

 انانس حس هاوقت بعضی، احمقه من پسر این ولی؛ کنم فضولی زندگیت تو خوامنمی من جون دختر ببین -

 و نیکمی چیکار جااین دونمنمی. نیستی آویزون دخترهای اون از که معلومه قیافت از. کنهمی گل اشدوستانه

 فکری. داره نامزد من پسر که گممی بهت هم باز ولی؛ خونه این تو آورده شناسهنمی که رو کسی چرا پسرم

 .نزنه سرت به چیزی

 ...دیشب چون خوب ولی؛ جااین نمیام که گفتم هم پسرتون به. رممی االن من خانوم نباشید نگران -

؛ اشتیمد بیایی برو پیش وقت چند تا ما، نکن نگاه جوریاین رو ما ببین. کنی قهر که نگفتم رو هاحرف این من -

 علی، مرد و کرد سکته شوهرم. شد رو اون به رو این از زندگیمون و گذاشت کاله رو شوهرم سر نامردی یه ولی

 لیخی، علیه نامزد و برادرم دختر گلناز. جااین بیاییم کارها طلب از فرار برای شدیم مجبور و کرد ول رو درسش

 رو علی هنوز گلناز ولی؛ زد بهم رو چی همه داداشم شد جوریاین وضعمون که ما ولی؛ داشتن دوست رو همدیگه

 دیگه که گهمی علی ولی. کنهمی جواب رو خواستگارهاش تمام و وایساده پاش دوساله االن، داره دوست

 تا صبح از امبچه. شده تموم چی همه میگه خودش ولی؛ داره دوستش هنوز دونممی، مادرم من. خوادشنمی

 یلیخ باباش طلب. زنهمی کله و سر آدم تا هزار با روز هر. کنه صاف رو باباش طلب تا کنهمی کار ماشین با شب

 .شهمی له فشار این بار زیر داره، زیاده

 :داد ادامه، اومد پایین خانوم هایچشم از اشک
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 عدب رو علی خدا. بود گذاشته اختیارش در رو چی همه پدرش. چیه کردن کار دونستنمی پیش سال دو تا علی -

 ود االن ولی؛ نکشه ایسختی هیچ علی که بود مواظب خیلی شوهرم همین بخاطر، داد باباش و من به سال ۷۳

 اباشب به خیلی چون، شد داغون علی کرد سکته زندان تو باباش وقتی. نرفته پایین گلوش از خوش آب ساله

 .بود وابسته

 .کنم درست دردسر براش خواستمنمی خواممی معذرت من -

، رکهتمی داره دلم خوب ولی؛ کردم ناراحت هم رو تو ببخشید. دیگه جویهاین ما سرنوشت نیست تو تقصیر -

 .نشوند سیاه خاک به رو ما که نگذره نامرد اون از خدا. بکنم کاری تونمنمی

 .اومدمی صدا و سر بیرون از

 .رفت کوچه سمت به و برداشت رو چادرش و شد بلند جاش از خانوم

 .سراغش اومدن هم باز، زهرا فاطمه یا -

 .زدمی تند تند قلبم

 .رفتم حیاط سمت به لرزون پاهای با و شدم بلند جام از

 .بودن حیاط تو مرد تا چند

 .اومدمی خون سرش از علی

 .کنه کمکش که رفت علی سمت به سریع خانوم اون

 ؟خواییدمی چی مادرا پدر بی کنید ولش -

 .کنیممی پولت یا دیمی ماه آخر تا رو پول یا گفت خان خسرو -
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 .لرزیدمی پاهام

 .شممی بیهوش دارم کردممی حس

 به نزولش. دممی رو همون، بود گرفته ازش میلیون ۶۳ پدرم. دمنمی کسی به زور پول من بگو بهش برو: علی

 .نداره ربطی من

 .سمتش اومد مرده

 .بگیره رو جلوش تونستنمی خانوم اون. اومد هم یکی اون

 .زدنش کتک به کردن شروع

 :زدم داد و افتادم زدمی بهم حسین که هاییکتک یاد

 .کثافتا کنید ولش -

 .نکنم سقوط که گرفتم هامیله به رو دستم، بود شده بیشتر بدنم لرزش

 .سمتم برگشتن مرد تا دو هر

 ؟گیریمی زن اونوقت ندارم پول گیمی؟ باشن کی خانوم به به -

 .آشغاال نداره ربطی شما به -

 .گرفت رو اشیقه و سمتش رفت مرده

 .نداختممی رو تجنازه جا همین وگرنه کنیم ادبت فقط گفت خان خسرو که حیف. زدی زر چی -

 .زمین رو داد هولش و کرد ول رو علی ییقه مرده
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 .کنن تنشون سیاه باید خوشگله خانوم این و مادرت وگرنه، باشه آماده تومن ۷۳۳ ماه آخر -

 .رفتن بیرون خونه از همشون بعد و زد لبخندی و انداخت بهم نگاهی مرده

 .نشستم زمین رو جا همون، وایسم پام رو نتونستم دیگه

 .کردمی گریه همش خانوم اون

 .کنیمی گریه چرا مامان بسه -

 !آوردن سرت بالیی چه. بشکنه دستشون الهی -

 . مامان خوبم من -

 .معلومه آره -

 همب نگاهی خانوم. باال اومد هاپله از لنگون لنگون علی. بشه بلند زمین روی از که کرد کمک علی به خانوم اون

 :گفت و انداخت

 .خوریمی سرما، مادر تو بیا هم تو -

 .تو رفتم دنبالشون و شدم بلند جام از

 :گفت و کرد تمیز رو علی صورت هایزخم خانوم

 .بخوریم چیزی یه بگیرم نون رممی من -

 .رممی خودم خوادنمی -

 .بیرون بری حالت این با نکرده الزم-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 137 

 .کردم نگاه علی به. بیرون رفت خانوم اون

 .بود من خود انگار اصال، بود من شبیه جورایی یه انگار

 .نداشت توش تقصیری که بود شده ایبازی وارد ناخواسته هم اون

 ؟داری بدهی چقدر -

 .کرد نگاهم تعجب با و کرد بلند رو سرش

 !بدی رو هامبدهی خواییمی چیه -

 .آره -

 .شد درشت هاشچشم

 ؟کردی فرار خونه از و پولداری بچه نکنه -

 .نه -

 ؟خالفکاری پس -

 .کنم کمک بهت خواممی ولی نه -

 :گفت و زد پوزخندی

 تو ،کنی کمکم باید چرا هم بعد. کنی جور ماه آخر تا رو پول همه این خواییمی چجوری؟ بازیه بچه کردی فکر -

 .شناسینمی خوب رو من هنوز

 .کردی کمکم چرا تو -
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 .کردمی فرق اون -

 .کنم کمکت خواممی هم من، کردی کمکم تو؟ فرقی چه -

 ؟هستی کی تو اصال؟ بکنی خوایمی چیکار بگو رو راستش -

 .نپرس ازم سوالی هیچ کنم کمکت که خواییمی اگه -

 ؟بپرسم چیزی نباید چرا بگی شهمی اونوقت -

 ؟نه یا بدی رو هاتقرض خواییمی -

 !کنی چیکار خواییمی بدونم باید ولی؛ خواممی معلومه -

 .نه یا هستی بگو فقط تو، کنممی من رو کارها یهمه. بکنی کاری نیست الزم تو ببین -

 .آره نباشه خالف اگه -

 ؟چی باشه اگه -

 ؟چیه منظورت -

 رو دنکشی باال و گذاشتن کاله پدرت سر، که رو هاییپول اون تونممی من ولی؛ نه کنیمی فکر که خالفی اون -

 .بگیرم پس

 با خواییمی اونوقت بدی نجات رو خودت تونینمی تو. بکنی خواییمی چیکار تو؟ کیه اون دونیمی؟ چجوری -

. ادیدمی نجات وضعیت این از رو خودت بودی زرنگ خیلی اگه تو، کردی نگاه خودت به. بیفتی در اون مثل آدمی

 !وایسی پاهات رو تونینمی حتی تو
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 یچه که بکنه کارهایی مغرش با تونهمی آدم، شهنمی حل آدم جسم با چی همه. کنهمی فرق من زندگی ماجرای -

 .نه مغزی نظر از ولی؛ ضعیفم جسمی نظر از چون داغونه قیافم من آره. بده انجام جسمش با تونهنمی وقت

 الخرهبا، بدم انجام رو کار این تونممی من ولی؛ رسیدنمی بهش زورم چون وایسم نامرد اون جلوی نتونستم من

 ؟نه یا هستی

 .کرد بهم نگاهی تردید با علی

 .بمیره و کنه سکته زندان تو بابام که شد باعث اون. کنممی کاری هر کثافت اون زدن زمین برای. آره -

 .تاپ لپ یه با خواممی عینک همه از اول. دارم الزم چیزها سری یه شروع برای خوب خیلی -

 !خوایمی چی برای رو اینا بگو فقط. میارم ظهر از بعد تا باشه -

 !بدی انجام گممی که رو کاری و نکنی سوال ازم که شد قرار -

 .باشه -

 هک گیمی، کامپیوتره یرشته آخر ترم. گیریمی رو رحمتی نام به آدمی یه سراغ و دانشگاه این به ریمی -

 جمع حواست فقط. چیه منظورت که فهمهمی خودش اون. ایبرنامه هرجور، بنویسی رو هاشبرنامه تونیمی

 .هستم موضوع این تو من که این یا کجاست جامون بفهمه نباید زرنگه خیلی آدم این باشه

 .کنی چیکار خواییمی که بگی حداقل شهمی -

 .بدم انجامش خواممی حاال ولی؛ نداشتم رو بهش کردن فکر جرات االن تا که رو کاری -

 ؟بکشی آدم خواییمی -

 ؟کشهمی آدم تاپ لپ و عینک با کسی -
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 .کننمی کاری هر هرچیزی با دوره این تو دونممی چه من -

 .بکنم کارها این از که ندارم عرضه اونقدر هنوز نترس -

 .میاد گیرت چی وسط این تو بفهمم تونمنمی -

؛ کردم سکوت فقط و شد ظلم بهم هاسال من. کننمی ظلم یکی به دارن که ببینم تونمنمی ولی؛ هیچی شاید -

 .شممی آروم خودم تو به کمک با که کنممی حس. کنه ظلم اطرافیانم به یا بهم کسی ذارمنمی دیگه ولی

*** 

 "بعد سال ۶"

 .بود سردم، بود شده قرمز هامچشم. شدم آپارتمان وارد

 .شدم خیره کردمی نگاه بهم نگرانی با که کسی به

 !زدم زنگ بهت بار چند دونیمی، کجایی صبح از معلومه، سالم -

 .بودم گذاشته جا هم رو گوشیم داشتم کار -

 !شممی نگرانت گینمی! چی یعنی -

 ؟خرید بری مهدی با خواستینمی مگه؟ نداری زندگی و کار مگه تو. اومدم که حاال -

 .دنبالت فرستادم هم رو علی تازه. نمیام که گفتم بهش. بودم نگرانت ولی چرا -

 .داره کار کلی فردا واسه دونینمی مگه؟ زدی زنگ اون به چرا؟ مبچه من مگه -

 شدم نگرانت. دیگه جوریماین من کنم چیکار خوب -
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 .کردم بغلش و سمتش رفتم

 .بشه نگرانم کسی خوامنمی من کن عادت اخالقم به، زهرا ببین -

 .دارم دوستت من ولی -

 .نشستم روش و رفتم هامبل از یکی طرف به و کردم جداش خودم از

 ؟فهمیمی باشه داشته دوست رو من کسی خوامنمی -

 خونه سر رینمی چرا؟ چی که کردی خودت معطل ساله چند رو پسره این. باشی خودت فکر به باید هم تو

 !زندگیت

 ؟چی تو پس -

 . باش خودت فکر به گمنمی مگه. جهنم به برم من -

 ...کی تا سامره -

 :زدم داد

 .نکن صدام لعنتی اسم اون با انقدر. مرد پیش سال ۶ سامره؟ فهمیمی امشراره من -

 .کردم روشن و آوردم در کیفم تو از سیگاری

 .مهربونی یسامره همون من یواسه، کردی عوض رو اسمت که نیست مهم واسم -

 مونده چی شناختیشمی تو که آدمی اون از ببین، کن نگاهم خوب؟ نه گممی چی من فهمینمی که این مثل تو -

 آدم همون من؟ زدمی بهش لگدی یه شدمی رد کنارش از کی هر که احمقم آدم همون من ببین، کن نگام؟ هان

 ونهم من. زد گولم سادگیم بخاطر عوضی یه که همونم من؟ کردنمی شمسخره همه که هستم پایی و دست بی
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 تیکه هک طعمه یه کمین تو گرگم یه خودشون مثل، خودشونم مثل من االن. نیستم نه؟ دانشگام اول شاگرد دختر

. دهمون چی لوح ساده ینخبه دانشجوی اون از دیگه. دارم شرکت، شدم پول کلی صاحب من االن. کنم اشتیکه

 مهم کسی برای چون. اومد سرش بالیی چه نفهمید کس هیچ که دانشگاه انصرافی دانشجوی، چیم من االن

 من. شد تموم کردممی فداکاری همه برای که موقع اون. ذارنمی احترام بهم پولم خاطر به همه االن ولی؛ نبودم

 .کشممی رو مرگ انتظار فقط، ندارم حسی هیچ. مردم

 !سامره -

 .باشم تنها خواممی برو جااین از. دیگه بسه -

 !ولی -

 .باشی وابسته بهم خوامنمی باشم تنها خواممی برو فقط. زهرا برو فقط -

 .ذارهب تنهام باید بشم عصبی من وقتی که دونستمی. رفت بیرون خونه از و کرد بهم نگاهی ناراحتی با زهرا

 .بود چشمم جلوی هنوز لعنتی هایچهره اون، بود مونده تنم تو انگار قبرستون سرمای حس

 .سوختمی گلوم که بودم کشیده سیگار قدر این

 .کردم خاموشش که زد زنگ موبایلم به بار چند زهرا

 .بودم کشیده هم رو خونه گوشی

 یلحظه هلحظ. بود شده بیشتر تنفرم حس دیدنشون با. ببره خوابم تا خوردم و آوردم در کیفم تو از قرص تا چند

 .بود هامچشم جلوی هاکابوس اون

 .کردن حس بی رو بدنم کم کم قرصها
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 .بود دوران اون عوارض از یکی هم این

 .کشیدم دراز کاناپه روی

 به ولی نه، شدی راحت بودن فلج سال ۶ بعد، شد چی آخرش دیدی؟ گذرهمی خوش بهت داره دنیا اون حاجی -

 .کشیدیمی زجر سال صد باید بود زود هنوز من نظر

 .کردم باز رو در. بود شب یک ساعت، شدم بلند جام از در صدای با

 .سرش پشت هم مهدی و زهرا و تو اومد علی

 !کشیمی سیگار هم سر پشت خبرته چه. دودکش یا ستخونه جااین: علی

 .باشم تنها خواممی که گفتم؟ جااین اومدین چی برای -

... اس پیش بریم گفت بس از کرد کچلم شب سر از، نبود کن ول عزیزت دوست این. تقصیرم بی من: مهدی

 .شراره ببخشید

 .باشم تنها خواممی مهدی یخونه برو نگفتم مگه من -

 :گفتم و علی به کردم رو

 ؟افتادی راه هااین دنبال چرا؟ نداشتی کار مگه تو -

 .دهمی انجام نیما هم رو شبقیه. رئیس دادم انجام رو کارهام -

 !اون یا گفتم تو به من -

 .رئیس ببخش -

 .کارهاتون دنبال برین امزنده دیدید که حاال خوب -
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 .مونممی جااین امشب من: زهرا

 ؟فهمیدی ریمی شوهرت با؟ نداری شوهر مگه تو -

 .هست هم من یخونه جااین فعال. رمنمی من نه -

 :گفتم و مهدی به کردم رو

 !کنی جمع رو زنت تونینمی که هستی مردی چجور تو -

 .رسهنمی بهش زورم شرمنده ببخشید -

 .باشم تنها خواممی من که فهمیدنمی شماها چرا. شممی دیوونه دارم وایی -

 !کن بیرونش خونه از رسهمی زورت خیلی خودت -

 .نداشت رفتن قصد زهرا. کردم نگاه بهشون

 ردیفه رداف برای کارهای یهمه علی راستی. بکنم تونممی چیکار این با ببینم من، برید تا دو شما خوب خیلی -

 !بزنین گند نبینم باز. دیگه

 .ردیفه رئیس آره -

 .دهمی دست بهم خوانده پدر احساس، رئیس نگو بهم گفتم بار صد -

 .رئیس چشم -

 .برد باال تسلیم عالمت به رو دستش که طرفش رفتم

 .خطرناکن چقدر بشن بیشتر نفر دو از هازن که دونیمی. نکردن کودتا هازن این تا داداش بریم بیا: مهدی
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 !مهدی: زهرا

 .اجازه با نبودم شما با خانمم ببخشید -

 .رفتن علی و مهدی

 .چشمم رو گذاشتم رو دستم. کشیدم دراز قبلیم سرجای و مبل سمت رفتم هم من

 : گفتم دقیقه چند بعد

 ؟وایسی جاهمون خواییمی کی تا -

 !بینیمی رو من مگه تو -

 .بخواب اتاقت تو برو، کیم من رفته یادت که این مثل -

 .بیا هم تو -

 :گفتم و برداشتم هامچشم رو از رو دستم

 .دارم جلسه فردا بخواب برو؟ بخوابم دلت ور شوهرتم من کردی فکر -

 .بیرون اومد اتاق از پتو و بالشت یه با و رفت زهرا

 .کشید دراز مبل کنار

 .بخواب تخت رو برو، گیرهمی درد پشتت جااین اومدی چرا -

 .باشم تو پیش خواممی -

 .بود ساکت ایدقیقه چند، نگفتم چیزی
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 ؟سامره -

 .ندادم محلش

 ؟سامره خوابیدی -

 .نکن صدا اسم این به رو من گمنمی مگه. سامره و مرض -

 ؟شینمی ناراحت بگم چیزی یه. باشه -

 .نگو شممی ناراحت دونیمی اگه -

 ؟مرده احمد حاج -

 .پرسیمی چرا دونیمی که تو -

 ؟بخشیدیش -

 .کردم سکوت

 سح خودت ببخشیش اگه. مرده دیگه اون ببخشیش کن سعی ولی؛ ناراحتی دستش از خیلی که دونممی -

 .کنیمی پیدا بهتری

 .لرزیدمی هامدست عصبانیت از، نشستم سرجام

 خاطر به من. کردن چیکار باهام دیدی خودت تو. کنمنمی حس چیزی درد جز که من، حس کدوم؟ بهتر حس -

 .شد کشیده گند به زندگیم هااون خاطر به. دادم دست از رو عمرم هایسال بهترین هااون

 .نکنم گریه دیگه که بودم داده قول خودم به، بشه سرازیر دادمنمی اجازه ولی؛ بود شده جمع چشمم تو اشک

 .دادم فشار هامچشم به رو شستم انگشت
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 دچن مگه من. خوابممی قرص با. بینممی کابوس شب هر لعنتی اون خاطر به، گرفتن ازم رو چیزم همه هااون -

 بعد حتی. داشتم حالی چه سراغت اومدم که موقع اون دیدی که تو؟ چرا دیگه تو زهرا. سالمه ۲۶ شهمه سالمه

 تو. مبود مرده حتما نبود علی اگه. کردن ولم خیابون یگوشه، بیمارستان نبردنم زدن کتکم همه اون که این از

 همب وقتی دونیمی. چی یعنی زده نارو بهت بودی عاشقش که کسی بفهمی عروسیت شب وقتی دونیمی چی

 نابود آرزوهات دفعه یه وقتی دونیمی؟ چی یعنی دادم دست از رو بچم هااون خاطر به ولی؛ بودم حامله گفتن

 و شده کنزدی بهت انتقام خاطر به داشتی دوستش وجود تمام با که رو کسی که بفهمی دونیمی؟ چی یعنی بشه

 ابعذ خیلی من. فهمینمی من حال از هیچی تو، فهمینمی تو نه؟ چی یعنی زده ضربه بهت شکل بدترین به

 !ببخشمش گیمی تازه. مونده تازه دلم تو زخم یه مثل روزها اون ولی؛ کنم فراموش رو روزها اون تا کشیدم

 :گفت و کرد بغلم و نشست کنارم اومد زهرا

 مغزی یسکته عروسی روز همون که دونیمی خودت، نکشید زجر کم هم اون ولی؛ برم قربونت الهی دونممی -

 .شد فلج و کرد

 .کشیدم من که هاییلحظه تک تک یاندازه به، کشیدمی زجر بیشتر باید -

 .کشیمی عذاب کمتر جوریاین. گممی خودت خاطر به، گمنمی اون خاطر به ببخشش گممی من اگه ببین -

 .دهنمی کسی هر به خدا که خوبیه حس بخشیدن گفتمی همیشه عزیز

. نیست مهم برام مسخره حس اون هم حاال. ندید رو من کردممی صداش که وقتی گیمی تو که خدایی اون -

 .بخواب برو بخوابم خواممی

 .کشید دراز جاش سر رفت ناراحتی با زهرا

 .شدنمی باز دیگه هامچشم، بودم خورده که قرصی همه اون با. بستم رو هامچشم هم من، نگفت چیزی دیگه

 .کردم باز رو هامچشم زهرا هایتکون با
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 ؟نداری جلسه مگه پاشو -

 ؟چند ساعت -

 .هفت -

 .رفتم دستشویی بهسمت و شدم بلند جام از

 .بیرون اومدم و شستم رو صورتم

 .ستآماده صبحانه بیا -

 .رفتم آشپزخونه طرف به

 .شدم مشغول و نشستم میز پشت

 .کرده شک بهت که کنممی حس، کنهمی فضولی داره خیلی رحمتی این گممی -

 .نداره ازمون مدرکی هیچ. نیست ساخته ازش کاری کن ولش رو اون -

 .نشه شر وقت یه -

 .باشه دنبالش گفتم نیما به اطمینان برای هم باز. بکنه کاری که اینه از تراحمق اون -

 .جوریه یه نیما پسره این -

 ؟چجوریه -

 .کنهمی توجه بهت زیادی کنممی حس. دونمنمی -

 .کننمی توجه بهم هاخیلی. نیست مهم برام -
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 ؟داری اعتماد بهش چقدر -

 ؟چی واسه -

 !کنه کار برات و تو شرکت تو بیاد باید چرا پولداره انقدر پدرش که کسی آخه -

. هبیار در سر کارمون از ذارمنمی هم زیاد، ستعرضه با ضمن در. نداره برامون خطری گفته علی نباش نگران -

 .نداره خطری پس

 .ازدواجمونه سالگرد. بیرون بریم خواییممی. بدی مرخصی ظهر از بعد مهدی به شهمی راستی. باشه -

 .کنی مهمونم شام یه که شرطی به، باشه -

 !کنیمی استفاده خودت نفع به چی همه از که هم تو خوب خیلی -

 .شدممی پیروز جلسه این تو باید. بود مهمی روز امروز، رفتم اتاق طرف به

 و کشیدم چشم خط. آرایش به کردم شروع و پوشیدم خاکستری جذب شلوار یه با کوتاه مشکی مانتوی یه

. زدم هلویی رژ یه هم آخرش. بود شده تردرشت و ترمشکی مشکیم هایچشم. زدم ریمل کلی رو بلندم هایمژه

 .ریختم صورتم تو رو طرفش یه هم رو موهام و کردم سرم رو خاکستریم مشکی شال

 .رسیدمی نظر به خوب چی همه

 .اومدم بیرون اتاق از و کردم پام رو سانتیم ۵ پاشنه هایکفش

 .زد سوتی، دید که رو من زهرا

 !بکشی رو نفر چند یا جلسه بری خواییمی؟ کردی چه -
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 مبتون تا بدم قرارشون تاثیر تحت باید، هستن ایگنده کله هایآدم دارم قرار باهاشون که هاییاون. هردوش -

 .کنم نفوذ توشون

 .نگرانتم من. باش خودت مواظب -

 رو لیع پدر رئیس، آریامنش یارو اون چجوری یادته. هامبازی این عاشق من ضمن در، کلفته پوستم من نترس -

 .بدن پس رو کردن مردم به که هاییظلم تقاص اون مثل باید هم هااین؟ کردم بیچاره

 ؟چی بیفتی گیر اگه ولی -

 .نیست مهم برام بیفته اتفاق این هم روزی یه اگه دوما، افتمنمی گیر من اوال -

 .برسه روز اون خوامنمی من ولی -

 .بینیمی ضرر دنیا این تو چون، نباشی مهربون انقدر بگیر یاد عزیزم زهرای -

 .رفتم در طرف به

 .نیومده باال شکمت تا باشی عروسیت فکر به زودتر بهتره. مبارک ازدواجت سالگرد راستی -

 !سامره -

 .مرض -

 .پارکینگ تو پایین رفتم و شدم آسانسور سوار، رفتم بیرون خونه از

 .اومد طرفم به دید رو من تا نگهبان

 .مهندس خانم سالم -

 .سالم -
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 ؟کنیدنمی شرکت شما، بذارن جلسه برج امنای هیئت قراره امروز -

 ؟شد حل دخترت مشکل راستی. قبوله باشه چی هر. ندارم رو وقتش من نه -

 .اومدمی سرش بالیی چه نبود معلوم دخترم نبودید شما اگه بده خیرتون خدا بله -

 .بدونه چیزی باره این در کسی که خوامنمی -

 .بدونید صالح که هرجور باشه -

 .شدم سوار و رفتم ماشینم سمت به

*** 

 .رسیدم شرکت در دم به

 یستأس زهرا و مهدی و علی کمک با پیش سال چند رو شرکت این. بود تهران مناطق بهترین از یکی تو شرکت

 .بکشیم باال رو خودمون بتونیم تا بود سخت خیلی کارمون اوایل اون البته، کردیم

 رایب بود پوششی شهمه هااین ولی؛ بودیم هم ساز و ساخت کار تو البته، بود بازرگانی شرکت یه شرکتمون

 هآورد بدست هایی بیچاره کردن بدبخت از رو پولشون که بود هاییکس کردن نابود من هدف. دیگمون کارهای

 بقیه متونستمی که جایی تا. کنم نابود رو شونهمه خواستمی دلم. بودن آورده پناه بهشون بیچارگی از که بودن

 بقیه و علی. گرفتممی کمک ازشون هاوقت گاهی ولی؛ دادممی انجام رو کارها یهمه خودم و کردمنمی درگیر رو

 رحمتی از که کارهایی، کردیم جمع پول کمی علی کمک با پیش سال ۶. بودن ساز و ساخت کارهای تو بیشتر

 رو اددمی علی به رحمتی که رو هاشرکت از بعضی کردن هک کارهای. کنیم پیشرفت کمی شد باعث گرفتمی

 .دادمی بهمون هم خوبی پول و دادممی انجام
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 مجبورم همین خاطر به. دونستمی رو چی همه زندگیم یدرباره علی، نداشتم خوبی یروحیه اصال هاموقع اون

 خاطر به من بودن گفته امخانواده چون، مزنده که شدنمی باورش دید رو من وقتی زهرا. زهرا پیش برم کرد

 این تا کردم زندگی عزیز و زهرا با وقت چند اون بعد. مردم و کردم خودکشی اومده سرم عروسی تو که بالیی

 نبود سخت حدسش و زدمی سر بهمون خیلی مهدی روزها اون، شدیم تنها هم باز زهرا و من. کرد فوت عزیز که

 حاضر زهرا ولی؛ عقدن ساله سه نزدیک االن، کردن عقد نامزدی سال دو بعداز باالخره. شده زهرا عاشق که

 گلی با پیش سال ۲ هم علی. کنهنمی ولم هم باز کنممی اخالقی بد باهاش من چقدر هر. بذاره تنها رو من نیست

 .ستحامله االن هم زنش و کرد ازدواج

؛ یدندترسمی کمی همه بود شده علی بابای مرگ باعث که شرکتی رییس آریامنش سراغ رفتیم وقتی زمان اون

 باورش آوردیم در چنگش از سازی حساب چند با رو شرکت وقتی. نداشتم دادن دست از برای چیزی من ولی

 هکشید باال که رو هاییپول شرکتش یدوباره آوردن بدست برای شد مجبور، خورده دست رو ازمون که شدنمی

 این پولش با و دادیم انجام مشابه کار تا چند هم اون بعد. داد رو هاشقرض علی هم بعدش، بده پس رو بود

 .انداختیم راه رو شرکت

 .شدم شرکت ساختمون وارد و کردم پارک رو ماشینم

 .شد بلند جاش از منشی ورودم با

 .مهندس خانم سالم -

 ؟ستآماده چی همه سالم -

 واجبی ارک گفتن چون کنم خبرشون اومدید وقتی گفتن سهیلی آقای فقط. منتظرن کنفرانس اتاق تو همه بله -

 .دارن باهاتون

 .اتاقم تو بیاد زود بگو پس باشه -
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 . شدم اتاقم وارد

 .بود مهم خیلی ظاهر ما کار توی، بود دیزاین بهترین با بزرگ اتاق یه

 .زدن گندی چه نیست معلوم باز. نشستم علی منتظر و گذاشتم میز روی رو کیفم

 .اتاق تو اومد علی

 ؟بزنی در نیستی بلد تو -

 .اومده پیش مشکلی یه، کن ولش حاال. نه -

 ؟زدی گند باز -

 !نیستم مقصر من دفعه این. تو جان به نه -

 .شهمی دیر جلسه، شده چی بگو -

 .اومده امروز جدید مدیر، کرده عوض رو مدیریتش داشتیم جلسه باهاشون که هاییشرکت از یکی -

 ؟چی -

 .تقصیرم بی من -

 !کرد عوض رو شرکت یه مدیریت شبه یه شهمی مگه، الکیه مدیریت کردن عوض مگه چی یعنی -

 الحا، بوده کرده واگذار سالی چند رو شرکتش و بوده شرکت مدیر آدم این خود قبال دونممی فقط، دونمنمی -

 .گرفته پسش دوباره

 این. هک نیومده در بوته زیر از که یارو این، بیارید در االن تا پیش سال ده از رو هاشرکت تمام آمار نگفتم مگه -

 ؟بود کدومتون دست پرونده
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 .کرد نگاهم علی

 .نکردم قاطی تا بگو -

 .بود نیما دست! شیمی عصبانی چرا بابا باشه -

 .اتاقم تو بیاد االن بگو -

 پس .نیست وارد کارها به هنوز ایران اومده تازه یارو این. که نشده چیزی. نکن بزرگش انقدر شراره ببین -

 .نداره خطری

 اگه که یدونمی خودت. شیممی بدبخت نیست معتبر دادیم نشون که طور اون شرکتمون بفهمه اگه که دونیمی -

؟ چی باشه زرنگ یارو این اگه. شیممی نابود، بوده ما کار بودن قالبی که قبلی هایشرکت اون که ببرن بویی

 سرش هیچی اومده خارج از که کس هر مگه. احمقید انقدر چرا شماها. بذاریم کاله سرش خواییممی فهمهمی

 !شهنمی

 .باشه داشته خطری نکنم فکر کرده تحقیق صبح از مهدی. شهنمی چیزی که گفتم -

 .رسممی بعدا هم رو نیما اون با رو تو حساب. ندارم خوبی حس ولی باشه -

 !چه من به -

 .باشی داشته نظارت پسره این کارهای رو شد قرار تو -

 .بزن رو گردنمون بعدا، منتظرن که بریم بیا حاال خوب خیلی -

 !داری رو خیلی -

 .رفتیم جلسه اتاق طرف به هم با
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 .بود شده خیره بهم. بیرون اومد اتاقش از هم نیما

 .سالم -

 .بدی توضیح رو چی همه برام باید بعدا سالم -

 ...ولی، باشه -

 !بعدا گفتم -

 .شدیم جلسه اتاق وارد هم با

 .برگشتن طرفمون به همه

 .زدم چنگ رو نیما کت آستین. شممی بیهوش دارم کردم حس، بود جلوم که کسی دیدن با لحظه یه

 .لعنتیش خود، بود خودش

 .ژست همون و نگاه همون با

 .داشتم تهوع حالت. بود همون هم ادکلنش بوی حتی

 .صورتم نزدیک آورد رو سرش نیست خوب حالم فهمید نیما

 ؟خوبه حالت -

 .دادم تکون آروم رو سرم

 کردمنمی نگاه مردی هیچ به سال ۶ این تو آخه. بود کرده تعجب هم علی. کرد نگاهم تعجب با، گرفتم رو بازوش

 .بشم صمیمی باهاش بخوام برسه چه
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 .شده چی یعنی، داد تکون رو سرش علی

 .نیست چیزی که کردم اشاره بهش سر با هم من

 . بود دوخته چشم بهم اون مدت تمام

 .نشستم سرجام نیما کمک با باالخره

 .شناختمی رو من نباید، بشم مسلط خودم به تا خوردم میز روی آب از یکم

 .نکنم نگاه بهش کردم سعی

 توی هاشرکت بهترین جزء ما شرکت دونیدمی که جور همون. هستم راد شراره من. اومدید خوش آقایون خوب -

 !بازرگانیه یزمینه

 .زدمی تند تند قلبم، کردم صحبت ساعتی نیم حدود

 .بود خیره بهم هاچشم یهمه

 .بود هاحرف این از تربزرگ هدفم ولی؛ کشیدممی عذاب هاشونبعضی کثیف هاینگاه از

 حتی، بود دوخته چشم صورتم به مدت تمام بود ساله ۵۳ حدود مرد یه که، آریا مهندس، هاشرکت از یکی رئیس

 .زدنمی هم پلک

 .کنه نگاه رو من که این یا جلسه اومده نبود معلوم عوضی

 .بود ناراضی وضعیت این از هم اون انگار رسیدمی نظر به عصبانی علی

 ؟باالست یکم درصدتون که کنیدنمی فکر مهندس خانم ببخشید: آریا

 .داره بهایی هرکاری باالخره -
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 .زد چندشی لبخند

 .اممتوجه بله -

 .کنیم تموم رو جلسه نداره سوالی کسی اگه -

 .کنم فرار لعنتی اتاق اون از خواستممی

 .نداشت رو استرس همه این طاقت قلبم دیگه

 .شدن بلند جاشون از همه

 !لحظه یه -

 .بود لرزونده اول روز رو دلم که بود بم صدای همون. برگشتیم طرفش به همه

 .لرزیدمی پاهام

 رد رو مونسرمایه از میلیارد چند که خواییدمی ما از چجوری، بودنتون تجربه بی و کمتون سن این با شما -

 .بذاریم اختیارتون

 .کردم فرو هامدست توی رو هامناخون

 «باش محکم نیست آوردن کم وقت االن»

 !کنه اعتماد کسی به تونهنمی دوره این تو آدم دارید حق البته؟ مهندس دارید مشکلی من سن با شما -

 .پرید کمی رنگش

 .شماست با تصمیم. دادم توضیح براتون رو چی همه من هرحال به -
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 .رفتن در طرف به همه

 :گفت و سمتم اومد آریا

 ؟ببینمتون بیرون تونممی مهندس خانم -

 .مهندس باشه مونده مجهولی چیز کنمنمی فکر -

 .نیست کاری قرار منظورم -

 .بذارم قرار بیرون کنممی کار که کسایی با ندارم عادت من مهندس آقای ببخشید -

 .باشه هردومون نفع به دیدار این شاید -

 :گفت و نزدیکم اومد علی موقع همون. بود خیره صورتم به، کردم نگاه عوضیش یچهره به

 .بشه دیر مهر شرکت با قرارتون کنم فکر مهندس خانم -

 .گفت عوضی مردک لب زیر هم بعد

 .خدمتم در من شد عوض نظرتون اگه، کارتمه این. شممی مزاحم بعدا من پس: آریا

 .رفت و زد چندشی لبخند هم بعد

 !کشهنمی خجالت سنش از کثافت مردک: علی

 .بود اون پیش حواسم یهمه. گهمی چی عوضی آریای نبود مهم برام، نبود خوب حالم هنوز

 .طرفم میاد داره دیدم که کردمی غرغر طور همین علی
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 داشتم. کردمی سرایت هم بدنم اعضای بقیه به داشت هامدست لرزش حالت، بودم کرده گم رو پام و دست

 .شدممی عصبی یحمله دچاره دوباره

 .بشم عصبی زیاد نباید بود گفته دکتر، بود شده شروع هاحمله این پیش سال ۶ از

 ؟ببخشید -

 .بودم مات هم من، سمتش برگشت علی

 .کردم فراموش رو فامیلتون.  آشناست برام تونچهره مهندس خانم ببخشید -

 .راد شراره. هستم راد -

 .اجازه با. دممی اطالع بهتون رو نظرم بعدا من. گرفتمتون اشتباه ایدیگه کس با کنم فکر بله -

 .دادم تکون رو سرم فقط

 .بودم شده خشک سرجام

 .کنن راهنمایی رو هامهمون نیما با تا رفت علی

 .نداشتم هم رو بشینم جایی یه که این توان حتی

 .بود شده خشک پاهام

 و تاداف میز رو از لیوان و خورد لیوان به دستم. کنم بلندش تونستمنمی ولی؛ بردم آب لیوان سمت رو دستم

 .شکست

 .شد اتاق وارد هراسون علی

 ؟شده چی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 160 

 .نکنم سقوط که گرفتم میز به رو دستم

 .بودم شده لکنت دچار

 !میاد بدم گیری افل...غ از نگفتم ه..گ...م -

 .سمتم اومد علی

 .داشت بدی لرزش هامدست. آوردم جلو ایستادن عالمت به رو دستم

 .بود کرده تعجب رفتارم از. وایساد سرجاش علی

 ؟گفته چیزی آریا مردک اون، شده چی بگو -

 .کشیدم جیغ نیروم تمام با

 ؟میاد بدم گیری غافل از نگفتم مگه -

 .شد اتاق وارد زده وحشت نیما

 .داخل اومدن هم کارمندان از نفر چند

 .زد داد سرشون بلند صدای با علی

 .تو نیاد کسی نگفتم تا. بیرون همه -

 .بود زده خشکش سرجاش که نیما جز به رفتن همه

 .زمین رو ریختم رو میز روی وسایل تمام

 !کنیمی سکته داری شده چی جان شراره -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 161 

 .بیارم رو هاتقرص بذار -

 .خوامنمی، چیزی، من -

 .بود شده شروع هم باز اون دیدن با ولی؛ بود نداده دست بهم هاحمله این که بود وقت چند

 .کنه لطف بهم کسی نمیخوام -

 .وایسم پام رو تونستمنمی که جوری، بود شده بیشتر بدنم لرزش

 .بدم بهت رو هاتقرص بذار فقط، باش آروم جان شراره -

 .شدم پرت زمین روی و رفت گیج سرم

 .کرد صدا رو نیما داد با و دوید سمتم به علی

 .بیار اتاق تو از رو کیفش برو نیما -

 .بود شده خیره بهم نیما

 .زده خشکت چرا! کری مگه -

 .رفت بیرون اتاق از نیما

 هیچ تونستمنمی عمال. کرد باز گردنم دور از رو شالم، پاش رو گذاشت و کرد بلند زمین روی از رو سرم علی

 .بدم نشون واکنشی

 .بود خیره بهم مبهوت. شد اتاق وارد کیفم با نیما

 .بهم بده رو اون کیفشه تو سبز قرص یه -
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 .داد علی به و کرد جدا رو هاقرص از یکی، ریخت بیرون رو کیفم وسایل یهمه نیما

 .کن باز رو دهنت -

 .بود شده قفل فکم

 !میریمی داری لعنتی کن باز رو دهنت -

 .بودم مرده پیش سال ۶ همون کاش، مردممی کاش

 .بود شده جمع نیما هایچشم تو اشک، کرد باز رو دهنم زور به علی

 .گذاشت دهنم تو رو قرص

 !دیگه باش زود. بده آب لیوان یه -

 .حلقم تو ریخت رو آب

 .بود شده خیس هاملباس

 .بودم شده بهتر یکم، گذشت دقیقه چند

 .کنه درست شربت لیوان یه رحیم عمو بگو برو -

 ؟چی -

 ؟نشنیدی -

 .رممی االن چرا، چرا -

 .رفت بیرون اتاق از نیما
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 !چلفتی پا و دست احمق یپسره. مونهمی مترسک مثل -

 .گرفت مخنده گفتمی بیراه و بد نیما به داشت موقعیت این تو علی که این از

 .بخرم قبر جا برات زهرا بهشت بزنم زنگ باید کردم فکر. کردی جونم نصف؟ خندیمی چیه -

 .کلفته پوستم، من -

 ایدب جمعیتی یه وگرنه، نبود امروز زهرا آوردیم شانس. نیستی کن ول ندی سکته رو من تا. دونممی که رو اون -

 .کردنمی جمع رو اون

 .اتاق تو اومد شربت لیوان یه با نیما

 .نشوندم صندلی روی و کرد بلندم علی

 .شدم نگرانتون؟ بهتره حالتون: نیما

 .دادم تکون رو سرم

 .داره جون هفتا شراره بابا نترس: علی

 :گفت و کرد نگاه نیما به بعد

 !مردیمی داشتی ترس از، گرفتن رو دورم داغون عده یه. شده گچ مثل رنگش گنده مرد، نگاه رو قیافش

 .زد تلخی لبخند نیما

 !ترسیدم کی من -

 ؟بود شکلی چه تقیافه پیش ساعت نیم ببینیم کنیم چک رو هادوربین خواییمی -
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 !بودی ریلکس خیلی خودت نیست، نکرده الزم -

 .کن صحبت درست بزرگترت با. بچه برو -

 .کردنمی کل کل باهم همش نیما و علی

 .کنیدمی کل کل دارید سرم باال نیست خوب حالم من خوبه دیگه بسه -

 .مردمی داشت پیش ساعت نیم، دیگه گهمی راست -

 :گفتم آروم

 .اومدمی در درست حرفت کاش -

 .کنه بارم دار مادر و پدر خودش قول به حرف تا چند نیما جلوی نمیخواست انگار، کرد نگاه بهم علی

 .خورده تکون یکم مغزش کنم فکر، خونه برممی رو شراره من. جدیده شرکت این سراغ برو تو نیما: علی

 .رفت و کرد خداحافظی نیما

 ؟بود فامیلتون یارو اون. شدی جوریاین امروز شده چی بگو حاال. کردی شروع رو گوییت پرت و چرت باز -

 .خونه برم خواممی -

 !خوندی کور بری شده چی بگی بهم که این بدون جوریهمین ذارممی کردی فکر اگه ببین -

 .گممی بهت رو چی همه بعدا. نیست خوب حالم علی -

 .کرد نگاهم عصبانیت با علی
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 دوباره خوامنمی. تو نه من نه نگی االن همین اگه، عزیزی برام چقدر دونیمی خودت که شراره تو جون به -

 .بشه بد جوریاین حالت

 ؟چیه اسمش جدیده مهندس اون دونیمی -

 .کیان امیر آره -

 :داد ادامه و کرد نگاهم تعجب با باشه امده یادش چیزی انگار بعد

 !اون که نگو -

 .بود خودش آره -

 .رو اسمی تشابه این نفهمیدم چجوری، احمقم چقدر من وایی -

 .بود رفته فکر تو انگار بود ساکت علی

 .آشغال مردک. پایین بیارم رو فکش تا نگفتی موقع همون چرا -

 .چشمم جلوی اومد هالحظه اون تمام دیدمش وقتی -

 .کنم چیکار باهاش دونممی، کثافت -

 .بیفتی دردسر تو خوامنمی، زرنگیه آدم اون. کنی درگیر رو خودت خوامنمی نه -

 !داری خود جای که تو. کنممی قلم رو دستش بذاره دست مهمن برام که کسایی رو بخواد کسی گفتم بهت -

 .بیفتی دردسر تو خوامنمی شیمی پدر داری االن تو. کنممی خواهش علی -

 ؟رهمی راه راست راست خودش برای ناموس بی اون ببینم بشینم کنم چیکار پس -
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 .کنممی عمل خودم روش به من. نه -

 ؟کنی ولش آورد سرت رو بال اون که این از بعد راحتی همین به خواییمی یعنی -

 .دارم نقشه براش موقعش به ولی؛ آره فعال -

 ؟بشی روروبه باهاش جوریهمین خواییمی یعنی -

 .ندارم ایدیگه یچاره آره -

 !بشی روروبه باهاش خواییمی چجوری بعد شیمی پا کله بینیمی رو یارو تا تو. خودت جون آره -

 .شد بد حالم شدم گیر غافل چون امروز -

 .ببندی داد قرار باهاش که دمنمی اجازه نه -

 .نکن دخالت، منه مشکل این علی -

 .هست هم من مشکل تو مشکل -

 !کنممی خواهش. نکن اذیت بکنم رو کارم بذار -

 .کرد بهم نگاهی علی

 .کنممی آسفالتش خودم اومده وجود به حالت تو تغییری کوچکترین ببینم اگه ولی؛ باشه -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .نکرده کچلمون هاشزنگ با زهرا تا خونه بریم حاال. کن آسفالت باشه -

 .کشهمی چی عالی جناب دوست دست از دونمنمی، مهدی بیچاره. واال آره -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 167 

 .بخواد دلش هم خیلی -

 !خیلی آره -

 !نه یا کنیمی زوبونی بلبل هم باز ببینم بعدا، بگم زهرا به بذار -

 .ننداز در اون با رو من بابا کن ول -

*** 

 .بود شده بیشتر روزها این هامکابوس، گذشتمی روز اون از هفته یه

 جشن این تو مهمی هایآدم قراره. بشه برگذار قراردادمون مناسبت به آریا یخونه جشنی هفته آخر شده قرار

 .باشن

 .برم مجبورم ولی؛ میاد بدم آریا از که هرچند

 .بیاد تونهنمی که گفت نبود خوب گلی حال چون علی

 .اومدمی باهام نیما فقط، بیاد تونستنمی نشناستمون اون که این خاطر به هم زهرا

 .فهمید رو ماجرا زهرا. شد بد حالم که روز همون البته، باشم خودم مواظب که کرد سفارش کلی علی

 .بشم روروبه باهاش خواممی چجوری که داشت استرس من مثل هم اون حاال

 .زدمی غر شهمه که هم علی. بود کرده دیوونم صبح از

 .نرو بیا شراره ببین -

 ؟باشه کی ما شرکت طرف از پس نرم اگه؟ شدی خل -
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 .میام خودم اصال؟ چی بشه بد حالت اگه. ندارم اعتمادی نیما، ماست یپسره اون به من آخه -

 ؟چی که بیفتی راه من دنبال و کنی ول رو ماهت به پا زن، نکرده الزم -

 .کنممی ولز و جلز اسپند مثل دارم آخه -

 .ندارم نیاز کسی به خوبه حالم من ببین -

 .شهنمی حالیت حرف اصال تو، خودت جون آره -

 .بست محکم رو در و رفت بیرون خونه از علی

 .بیرون اومد اتاق از زهرا

 !شد موجی علی این باز -

 .نگرانه کن ولش -

 . نگرانتم هم من، گهمی راست -

 .کنید خراب رو مروحیه بیشتر که این نه بدید روحیه بهم باید شما بابا نترسید -

 ؟چی سراغت بیاد دوباره اون اگه آخه -

 .کنهمی چیکار ببینم خواممی اتفاقا، ترسمنمی ازش من -

 ؟داری دوستش هم هنوز تو، سامره -

 .کردم نگاه زهرا به تعجب با

 ؟آورد سرم بالیی چه رفت یادت! شدی دیوونه-
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 ...دختر تو کردمی فکر اون آخه -

 ودب گرفته ازش حاجی رو کسش ترینمهم اگه حتی، کنهنمی توجیه رو کرد باهام که کاری هیچی. زهرا بسه -

 رقیف چه پس، بود کرده شخاله با حاجی که کرد رو کاری دقیقا هم اون. آوردمی دیگه نفر یه سر رو بال اون نباید

 یمدت تمام. آورد سرم رو بال اون ولی؛ گرفتمنمی آتیش قدر این کردمی ولم عروسی روز اگه؟ حاجیه و اون بین

 هک بود داده چی بهم دونمنمی روز اون. خندیدمی سادگیم به دلش تو داشت، داشتم دوستش عاشقانه من که

 ماگذشته چون داشتم رو گناهکار حس مدت تمام هااحمق مثل من اونوقت. بود نامردی ته. بود شده عوض حالم

 که این خاطر به نه. نبود من واقعی پدر حاجی که بفهمه خواستمنمی چرا دونیمی. کردممی پنهون ازش رو

 امرویاه تمام اون ولی؛ بدم دستش از خواستمنمی چون. بودم عاشقش چون، نکنه ازدواج باهام که ترسیدممی

 .کشت رو من. کرد نابود رو

 .بده تقاص باید اون حاال»

 «ببخشمش که بیفته پام به که کنممی کاری

 .باشم بهترین امشب برای باید.، رفتم اتاق طرف به

 .رفتم هاملباس کمد سمت به، گرفتم دوش که این از بعد

 .بپوشم چی دونستمنمی

 .دارم کارت بیا زهرا -

 .اتاق تو اومد زهرا

 ؟بله -

 ؟بپوشم چی -
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 .کرد نگاه هاملباس به

 .خوبه قرمزه لباس -

 .پوشمشمی دیگه جا یه باشه. چشمه تو خیلی نه -

 .بپوش رو این خوب -

 ریرح هم هاشآستین از یکی. بود طالیی دوزی سنگ اشیقه روی، بود رومی مدل که بود کوتاه مشکی لباس یه

 .داشت بلندی

 .پوشممی رو همین مرسی خوبه -

 ؟کنی چیکار رو موهات خواییمی -

 .باشه رسمی ممکنه مهمونیش. باشه صاف جور همین -

 .باشه رسمی مهمونیش بعیده ازش عوضی آریای اون، کنمنمی فکر که من -

 .نکن ناراحت رو خودت حاال باشه -

 .اومدممی هم من کاش -

 .باش خوش شوهرت با برو هم تو، نباش نگران -

 .کنممی دق من برگردی و بری تو تا. بابا برو -

 .شهمی آب هاتگوشت من تپل نخور حرص حاال -

 !خوبه باشم خشک چوب تو مثل؟ توپله کجام من -
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 ؟خشکم چوب من -

 .نیستم تپل هم من ولی نه -

 .بشم حاضر خواممی برو باشه -

 ؟داری چیکار من به. حاضرشو خوب -

 !شدی پررو خیلی کردی شوهر وقتی از. بیرون برو -

 .رفتم من. ستتحفه انگار حاال -

 .بیرون رفت اتاق از زهرا

 .زدم هامچشم به ریمل و کشیدم چشم خط هم بعد، زدم چشمم پشت تیره یسایه یه. کردم اتو رو موهام

 هامچشم کردممی آرایش زیاد وقتی بودم کرده عمل رو هامچشم که وقتی از، سوختمی هامچشم یکم

 .سوختمی

 .زدم لبم به ایکالباسی رژ

 .پوشیدم هم رو لباسم

 .کردم پام هم مشکی کفش یه

 .کردم نگاه آیینه تو خودم به

 .افتاد کتفم روی تتوی به نگام

 .بود اومده سرم بالها اون که بود روزی تاریخ. بودم کرده چپم کتف روی التین تاتوی یه
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 .اومده سرم بالیی چه باشه یادم همیشه که بودم کرده تتو کتفم روی

 .رفتم بیرون اتاق از و برداشتم رو پالتوم

 .منتظره پایین نیما، سامره -

 .دیوونه ستشراره من اسم. کشیمی رو من تو آخر. سامره و مرض -

 .دممی رو جوابت بعدا، دمنمی رو جوابت کردی خوشگل چون -

 .رسممی رو حسابت بعدا هم من باشه -

 .پایین رفتم و شدم آسانسور وارد و رفتم بیرون خونه از

 .بود منتظر البی توی نیما

 :گفت و رفتم سمتش به. وایساد سرجاش دید رو من تا

 .سالم -

 .سالم ببخشید؟ هان-

 .کردمی نگاهم جوریهمین

 ؟بریم خوایمنمی؟ اومده پیش مشکلی -

 . بریم چرا، چرا -

 .داشت مشکی بلند شاسی یه، شدم ماشینش سوار

 .انداختمی اون یاد رو من، بودم متنفر ماشینش از
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 ؟اومدی ماشین این با چرا -

 .باشه خوب ماشینم خواستممی مهمه مهمونیشون چون؟ شدید ناراحت -

 .بینمنمی ظاهرسازی به نیازی من ولی -

 .بریم شما ماشین با ناراحتی اگه -

 .رفتیممی من ماشین با وگرنه خرابه من ماشین -

 ؟کنم چیکار حاال -

 .بریم هیچی -

 .بود لواسون توی ویال یه، رفتیم بودن داده که آدرسی طرف به

 .رسیدیم آدرس به

 .بود بزرگ خیلی، شدیم ویال وارد. کرد راهنمایی ویال داخل به رو ما نگهبان

 .بودم گرفته استرس دوباره. بودن شده جمع سالن توی زیادی هایمهمون

 :گفت و سمتمون اومد مستخدم

 .بفرمایید اومدید خوش سالم -

 .کرد راهنمایی بودن کرده آماده برامون که سمتی به رو ما

 .شناختمنمی رو بودن اونجا که افرادی بیشتر

 .سمتمون اومد و دید رو ما آریا
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 .شیدمی زیباتر روز هر شما. اومدید خوش، مهندس خانم به به -

 . ممنونم -

 .کنید پذیرایی خودتون از بفرمایید -

 .کردمی عصبیم داشت اشـرزه هـ نگاه

 .رسیدمی نظر به عصبی هم نیما

 !جان خسرو ببخشید -

 .برگشت صدا سمت به آریا

 ؟کنیدنمی معرفی عزیزم -

 .هستند راد شراره ایشون. جان نازی جلو بیا -

 !کرده تعریف زیاد ازتون خسرو. شمایید معروف خانم شراره پس -

 .کردن بزرگش زیادی ایشون کنممی فکر -

 .نمیارم جا به رو آقا این، خوب: آریا

 :داد ادامه و کرد اشاره نیما به بعد و

 .نیست یادم فامیلیتون -

 .ربانی نیما، هستم ربانی -

 ؟دارید نسبتی بزرگ ربانی با شما -
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 .هستند پدرم بله -

 .کوچک ربانی آشناییتون از خوشبختم -

 .داد دست باهاش اکراه با هم نیما، کرد دراز نیما سمت به رو دستش آریا

 .کردمی نگاهم داشت زن اون

 .استخر بره هوا این تو خوادمی االن کردیمی فکر کوتاهش لباس اون با داشت ایزننده آرایش

 :گفت و کرد اشاره زن اون به آریا

 .هستن خانم نازی عشقم هم ایشون -

 .بدم دست باهاش شدم مجبور هم من

 .برد ایدیگه سمت به رو اون و گرفت رو آریا دست نازی دقیقه چند بعد

 .شدم راحت دستش از شکر خدارو

 .بود نوشیدنی که جایی سمت رفت نیما

 .بودم شده خیره جمعیت به هم من

 .بودم متنفر جاها جور این از

 .برگشت نیما موقع همون شدم بلند جام از. کردم سیگار ـوس هــ

 ؟ریمی کجا -

 .باش راحت تو میام االن -
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 .رفتم حیاط طرف به و برداشتم رو پالتوم

 .نداشتم عادت هامهمونی جور این به سال همه این بعد هنوز. داشتم خفگی حس

 .رفتممی هامهمونی این به زیاد کارم خاطر به ولی

 و اومدممی مهدی و زهرا یا علی با هامهمونی این تو همیشه من، بود مهم خیلی مقابل طرف اعتماد جلب ما کار تو

 .نداشتم خوبی حس هااون نبود در

 !لعنت معرکه خرمگس بر. اومدمی سمتم به داشت که دیدم رو آریا

 .کنم معرفی بهت رو دخترم و پسرم خواممی بیایین جان شراره -

 .برم باهاش شدم مجبور. جان شراره، شهمی پسرخاله زود چه عوضی

 .رفتم دنبالش و دادم هامستخدم از یکی به رو پالتوم

 .رفت بود دختر تا چند کنار که پسری سمت به اول

 !جان رایان -

 .برگشت سمتمون به پسر اون

 ونشنش جذاب که داشت کمی ریش ته. گندمی صورتی و رنگ آبی هایچشم با بود ایشونه چهار و بلند قد پسر

 .دادمی

 .هستند خانم شراره ایشون -

 .کرد دراز سمتم به رو دستش رایان

 . خانم خوشبختم -
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 .دادم دست باهاش

 .طور همین هم من -

 :زد صدا رو آریا، نازی موقع همون

 .شو آشنا هامدوست با بیا لحظه یه عزیزم -

 .داشت آلرژی من به آریا شدن نزدیک به انگار

 .برگردم تا باش مهندس خانم مواظب پسرم. کجاست راحیل دونمنمی، میام االن ببخشید -

 .رفت نازی طرف به بعد

 .داره توجه بهتون خیلی پدرم -

 !ببخشید -

 .بسپاره خانم یه دست به رو کارش که بعیده ازش اینه منظورم -

 ؟چشونه هاخانوم مگه -

 .باشید جوون انقدر که کردمنمی فکر کردمی تعریف ازتون وقتی فقط هیچی -

 .امداده قورت عصا پیرزن یه که کردیدمی فکر حتما -

 .زدمی برق سفیدش هایدندون، کرد ایخنده

 !هستید هم نمک با زیبایی بر عالوه -

 .باشه من بانمکی و زیبایی پدرتون انتخاب معیار کنمنمی فکر ببخشید -
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 ردنک تعریف از معموال هاخانوم. دارید فرق دیگه هایخانوم با که این مثل شما. کنم ناراحتتون خواستمنمی -

 .میاد خوششون

 ماش از من اگه مثال. میاد خوششون تعریف از هاآدم یهمه، باشه هاخانوم مخصوص خصلت این کنمنمی فکر -

 .بدم تشخیص تعریف از رو کنایه تونممی که کنم فکر؟ میاد بدتون کنم تعریف

 .هستید باهوشی زن شما، ریختید بهم خودتون به راجع رو من معادالت تمام شما -

 !بشم خوشحال باید و بود تعریف این االن -

 .شد بلندتر شخنده

 .هستید العاده فوق -

 !رایان گذرهمی خوش بهت داره که بینممی -

 .کردم نگاه کناریم دختر به

 .آبی هاییچشم و سفید صورتی با داشت کوتاهی قد

 .اومدنمی کوچیکش صورت به و بود بزرگ زیادی لبش ولی؛ داشت معمولی صورتی

 .رایان خواهر هستم راحیل من سالم -

 .هستم شراره هم من، خوشبختم -

 یتونآشنای افتخار هنوز، ایران اومدم تازه من راستش. بودن کرده صحبت توندرباره پدرم. شمایید شراره پس -

 .نشناختمتون که ببخشید، بود نشده نصیبم

 .بستم قرارداد پدرتون با تازه هم من کنممی خواهش -
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 ؟کجان مهندس جان راحیل -

 .اجازتون با فعال. کنممی صداش االن. اطرافه همین دونمنمی -

 ؟بیارم براتون کنیدمی میل نوشیدنی: رایان

 .ممنون نه -

 .نباشید اهلش که نمیاد بهتون -

 ؟چرا -

 .دارن دوست نوشیدنی هاخانوم معموال چون -

 .بخورم چیزی خوادنمی دلم کاریم هایشریک جمع تو ولی؛ نیستم اهلش نگفتم من -

 ؟بذارن کاله رو سرتون ترسیدمی؟ چرا -

 .نیست سازگار چیزها این با زیاد بدنم ضمن در، باشه داشته جایی چیزی هر کنم فکر نه -

 !کنیدمی قبول که رقـــص برای رو من دعوت حداقل پس. دارید دوست هرجور باشه -

 :داد ادامه. بودم شده گیر غافل، کردم نگاهش

 !برقصید خواییدنمی هم همکارهاتون جمع تو نکنه -

 .نیستم بلد رقصیدن زیاد من راستش نه -

 .نباشید بلد رقـــص که شهنمی باورم. زیبا خانم یه از جدید چیز یه هم این، جالبه -

 ؟داره ایرادی -
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 .برقصن بلدن هاخانوم معموال ولی؛ نه -

 !دونیدمی رو هاشونخصلت بیشتر که هستید ارتباط در زیادی هایزن با معلومه -

 .تقریبا -

 .زدم پوزخندی

 .دارم فرق هستن برتون و دور که هاییزن یبقیه با یکم من بگم بهتون باید -

 .هستن هم مثل هاخانوم تمام معموال -

 .زنانه لباس تو مردم یه، نباشم زن من شاید -

 .کرد خندیدن به شروع قبل از بلندتر دفعه یه

 !نداره اشکالی اگه. برقصم نما زن مرد یه با دارم دوست خیلی حال این با. هستید جالب خیلی شما -

 .خودتونه میل، بشه لگد پاتون که خواییدمی اگه نیست مشکلی -

 .پذیرممی میل کمال با -

 .بردتم سالن وسط به و گرفت رو دستم

 .کردیم رقصیدن به شروع هم با

 وستد رو حالت این. گرفتم فاصله ازش یکم هم من، بود داشته نگه محکم کمرم روی رو دستش. نداشتم تعادل

 .نداشتم

 !زیاده یکم فاصلتون کنیدنمی فکر -
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 .راحتم من نه -

 .زد لبخندی

 .زنیدمی حرف رک خیلی -

 .بردم باال رو ابروهام

 ؟بده االن این -

 !جالبه برام شما بودن رک که گفتن دروغ بهم شدن نزدیک خاطر به برم و دور هایآدم انقدر من، نه -

 !بشن نزدیک بهتون بخوان که هستید معروفی آدم شما مگه -

 .میوفته اتفاق این معموال پدرم پول خاطر به خوب -

 .بشن نزدیک ایشون به باید صورت این در پس -

 .شد عوض صورتش حالت

 ؟بشید نزدیک پدرم به دهیدمی ترجیح هم شما یعنی -

 ؟بشم نزدیک ایشون به باید چرا -

 . پولداره چون -

 .نکردم فکر بهش، زیاد پول با باال سن پولدار مرد یه -

 ؟مهمه براتون سن -

 .دارم فرق بقیه با یکم من که گفتم -
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 .کننمی انتخاب رو پولدار و جوون مرد که هستید هاییزن دسته اون از شما پس -

 .کننمی انتخاب رو مرد که هستم هازن دسته اون از من نه -

 .شمنمی منظورتون متوجه -

 .سازنمی رو پول که هستن هاآدم این، سازهنمی رو هاآدم پول کنممی فکر -

 ؟فانتزیه یکم افکارتون کنیدنمی فکر -

 .دارم دوست رو فانتزی افکار این من، نه -

 .کنیدمی زده شگفت رو آدم لحظه هر شما -

 .بردمی سر رو حوصلم داشت

 .ندیده آسیب پاتون این از بیشتر تا بشینم رممی من -

 .افتخاره برام شما با بودن لحظه هر هرچند کنممی خواهش -

 .آمدیم پایین سن از و گرفت رو دستم

 .شده جذبتون هم پسرم بینممی -

 !پدر -

 .کنم صداشون تا جااین باشید. اومدن هم کیان مهندس راستی. باش آروم پسر کردم شوخی -

 .رفت سالن یدیگه سمت به آریا، پرید رنگم

 ؟خوبه حالتون خانم شراره -
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 .بله -

 .کرده یخ دستاتون -

 .بود دستش تو هنوز هامدست

 .کشیدم بیرون دستش تو از رو هامدست

 .بشینم که رممی. خوبم من -

 .اومدن اون و دخترش و آریا موقع همون

 .کردمی نگاه من به تعجب با اون

 .بودم شده خیره، بود شده حلقه اون بازوی دور که آریا دختر دست به هم من

 .لرزیدمی داشت هامدست، بود داده دست بهم تهوع حالت

 !مهندس خانم سالم -

 .کرد دراز طرفم به رو دستش بعد

 .بردم جلو آروم رو دستم

 ستمد بالفاصله. بود گرم اون یا بودم سرد من دونمنمی، گرفت رو یخم هایدست. بود شده وصل برق بهم انگار

 .کشیدم عقب رو

 .نیست چیزی .باش آروم، باش آروم. بود شده زیاد قلبم تپش

 .نزنم گند که دادممی دلداری خودم به شهمه
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 .زدمی حرف داشت آریا، بود خارج قدرتم از تحملش واقعا ولی

 .شدممی متوجه رو هاشلب حرکت فقط شنیدمنمی رو آریا هایحرف

 ؟مهندس خانم منه به حواستون -

 ؟ببخشید -

 و یلراح دونستمنمی هم من شرکتتون تو روز اون. شدن آشنا فرانسه تو راحیل با امیرجان گفتممی داشتم -

 ارک هم با خواییممی که این از. اومده فرانسه از روزیه چند تازه جان راحیل چون. شناسنمی رو همدیگه مهندس

 .خوشحالم کنیم

 .برداشتن لیوان یه همه. بیاره نوشیدنی برامون که خواست شدمی رد داشت که مستخدمی از بعد

 .داشت نظر زیر رو حرکاتم تمام هم اون. شممی بیهوش دارم کردممی حس

 ؟خوریدنمی شما مهندس خانم -

 .ممنون نه -

 .دادمونه قرار خاطر به، نداره اشکال یکم -

 . نکنید اصرار پدر: رایان

 .شهمی شیفتتون ببینه لحظه یه رو شما کسی هر البته، کردید پیدا طرفدار خوب کم زمان این تو -

 .زد کثیفی لبخند هم بعد

 .کشید سر رو لیوان محتویات دفعه یه اون

 .باشه جاش من دست بود قرار روز یه که دستی، بودم راحیل دست به خیره هنوز من
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 .بزنم حرف خانم شراره با خواممی اجازتون با: رایان

 .باشید خوش برید باشه -

 .کردم قبول بالفاصله مخمصه اون از رهایی برای هم من، کرد دراز طرفم به رو دستش رایان

 ثروت و پول یشیفه هم من کردمی فکر شاید، اومدمی بدم کردمی راحتی احساس باهام زود انقدر که این از

 .شدم پدرش

 .نداشتم خوبی حس

 .واستادم سرجام رسیدیم سالن وسط به تا

 .جایی برم باید لحظه چند من ببخشید -

 .منتظرتونم پس باشه -

 .رسوندم دستشویی به رو خودم سرعت بیشترین با

 .بخورم زمین کفشم یپاشنه خاطر به بار چند بود نزدیک

 .بستم رو در و شدم وارد

 .بود شده بیشتر هامدست لرزش، بود پریده رنگم

 .شدممی عصبی یحمله دچار دوباره داشتم

 .لعنتی بیرون برو مغزم از؟ خواییمی جونم از چی، برگشتی دوباره چرا. بهت لعنت -

 .بیارم کم جلوش نباید
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 .کجاست نیست معلوم احمق نیمای اون

 .خوردممی رو قرصم باید

 .نبود نیما، رفتم خودمون میز سمت به نبود بهم حواسش کسی، بیرون اومدم دستشویی از

 .بشم آروم تا کشیدممی سیگار باید. خوردم و برداشتم رو قرصم کیفم تو از

 اب دختره. رقصیدمی داشت بود وایساده کنارش جشن اول که دخترهایی همون از یکی با که دیدم رو رایان دور از

 .نبود ناراضی که بود معلوم لبش روی لبخند از هم اون، بود چسبیده بهش کنه مثل فجیعش لباس اون

 .داشت انتظار بهتر پسری نباید پدر اون از. خوردمی بهم مردها یهمه از حالم

 .رفتم حیاط سمت به و گرفتم مستخدم از رو پالتوم

 .انداختمی لعنتی روزهای اون یاد به رو من هوا این، بود سرد خیلی هوا و بود اسفند اوایل

 و دمکرمی پیدا رو احمق نیمای باید. شدمی حس بی داشت بدنم ولی؛ بود کرده کم رو بدنم لرزش قرص خوردن

 .رفتیممی

 ور من پسرش و عوضی آریای اون که خواستمنمی، رفتم هادرخت از یکی سمت به، رفتم ویال پشت طرف به

 .ببینن

 .کردم روشن سیگاری و دادم تکیه درختا از یکی به

 .شدمی گم زمستون سرمای توی دودش

 .شد جوریاین زندگیم که شد چی

 .جاماین االن من که شد چی
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 .تنداش برام چیزی عذاب جز که متنفرم زندگی این از. معمولی یخانواده یه با، نیستم معمولی آدم یه من چرا

 !مهندس خانم باشید سیگاری نمیاد بهتون -

 .افتاد زمین به دستم از سیگار

 .بود زده خشکم، بود بهش نگاهم

 «باش آروم، باش آروم»

 ؟ترسوندمتون -

 .نداشتم جااین رو دیدنتون انتظار نه -

 .نداشتم رو چیزها خیلی انتظار هم من -

 .شدم رد کنارش از آروم، کردم سکوت

 ؟راد خانم ببخشید، سا -

 .باشم مسلط خودم به کردم سعی، بود کرده شک بهم لعنتی

 .سمتش برگشتم آروم

 ؟بله -

 ؟شناسیدنمی رو من که مطمئنید شما -

 .کردم تحقیق توندرباره مسلما، هستید هامشریک از یکی شما! نشناسم چرا -

 .نزدیک خیلی، ترنزدیک اومد
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 .دادمی آزارم ادکلنش بوی

 .بود شده قفل نزدیکی همه این و بودم خورده که قرصی تا دو اون با بدنم

 .بگیرم ازش رو نگاهم کردم سعی. کردمی جادو رو من داشت انگار، چرخیدمی صورتم توی هاشچشم مردمک

 .کردمی شک بهم نباید

 .مشکیتون موهای طور همین. آشناست برام هاتونچشم -

 .کشیدم عقب رو خودم که موهام سمت آورد رو دستش

 .پایین آورد رو هاشدست، اومد خودش به انگار

 .خواممی معذرت -

 .نشستم زمین روی جا همون، نداشت رو وزنم تحمل پاهام. رفت حرفی هیچ بدون بعدش

 .بزنم یخ سرما از یا بشه کثیف هاملباس که نبود مهم برام

 .بود تحمل قابل غیر برام جااون دیگه

 .خوردممی تلو تلو. شدم بلند جام از و بودم داده تکیه بهش که درختی به گرفتم رو دستم

 .رسیدم ویال پشت دیوار به

 .بیرون اومد دیوار پشت از نیما دفعه یه

 .بود قرمز هاشچشم

 :پرسیدم و کردم نگاه بهش عصبانیت با
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 ؟بودی کجا -

 !گذرهمی خوش بیشتر بهت من بدون که شما -

 ؟گیمی چی -

 .بود کم خیلی مونفاصله، نزدیکم اومد

 .دادمی الکل بوی

 ؟مستی تو -

 !عاشقتم چقدر که بینینمی چرا؟ هان بینینمی رو من چرا، اتمدیوونه، تواَم مست آره -

 .شد گشاد تعجب از هامچشم

 !زنیمی که چیه هاحرف این، شدی دیوونه -

 .کنی ولم هم تو ذارمنمی. کنممی پادویی دارم تو خاطر به و کردم ول رو بابام پول همه اون، امدیوونه آره -

 .کنار برو نیست خوب حالت تو -

 .دیوار به چسبوند رو من و گرفت رو دستم که بشم رد کنارش از خواستممی

 .دارم دوستت من؟ باشی من مال خوایینمی چرا -

 .رفت عقب یکم نداشت تعادل چون، دادم هولش

 اون از من خواییمی پول چقدر. شیمی زاهد و عابد رسیمی که من به، باشی رایان عوضی اون با بلدی چیه -

 .دممی بهت بیشتر
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 .زدم صورتش به ایسیلی بود توانم در که نیرویی تمام با

 .گذاشت صورتش روی رو دستش

 .لرزیدمی هامدست

 .متنفرم تونهمه از، بقیه مثل آشغالی یه هم تو -

 .ببینم رو جلوم تا زدم پلک بار چند، دیدمی تار هامچشم. رفتم ویال طرف به سرعت با

 .بیاره برام رو کیفم که گفتم مستخدم به

 .داشتم تهوع حالت. رفتم راه ویال بیرون سمت به پیاده

 .سوختمی پاهام، بودم رفته راه چقدر دونمنمی

 .کردمی اذیتم کفش یپاشنه

 .رفتممی فقط. دادم ادامه راهم به و آوردم در رو هامکفش

 .نشستم جدول کنار. بود شده بیشتر امتهوع حالت

 .سوختمی امسینه که آوردم باال انقدر

 .آوردم در رو گوشیم لرزون هاییدست با

 .بود کم گوشیم شارژ. بود ۷۲ ساعت

 .نداد جواب خورد زنگ تا چند، گرفتم رو علی یشماره

 .دیدنمی خوب رو هاشماره هامچشم گرفتم رو زهرا یشماره
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 :پیچید گوشی تو زهرا صدای

 ؟بله -

 .را...زه -

 ؟شده چی! تویی سامره -

 ..لم..حا...ن..م -

 ؟کجاست احمق نیمای اون. کجایی بگو فقط. بگی چیزی خوادنمی باش آروم، عزیزم باشه -

 .کجام دونم نمی -

 .بمون جا همون نرو جایی، میام االن بذار روشن رو گوشیت اس پی جی باشه -

 .کنم روشن رو اس پی جی بتونم تا زدم پلک بار چند

 .دادمی باطری بودن کم هشدار شهمه گوشیم

 .بستم رو هامچشم و دادم تکیه کنارم دیوار به رو سرم

 .کردممی حس رو بوش

 .بودیم دریا کنار، من و بود اون. دیدممی رویا داشتم

 .بود هاششونه روی سرم. بود گرفته محکم رو دستم

 .ذارینمی تنهام که بده قول امیر -

 .کنمنمی ولت وقت هیچ من عزیزم -
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 !کردی ول رو من دفعه یه تو ولی -

 .کنه جدا رو ما تونهنمی چی هیچ دفعه این -

 .نداشتم رو هامچشم کردن باز توان ولی؛ دادم تکون رو پلکم یکم صدایی با

 .کن باز رو هاتچشم؟ سامره، سامره -

 .اومدمی گنگی صداهای

 .کنممی بیچارش، کشمشمی خودم -

 .کردمی صدا رو اسمم داشت یکی

 .بره خواستمنمی، بشه تموم رویام خواستمنمی

 .کرد بلندم زمین روی از یکی

 .شدم گذاشته گرم جای یه تو بعدش. بود آویزون هامدست و بودم هوا رو انگار

 !خاموشی هم بعدش

*** 

 .بدم تکون رو پلکم کردم سعی، کردمی اذیت رو هامچشم نور

 .بودم اتاقم تو. کردم باز رو هامچشم کمی

 کرد ول رو دستم، بود گرفته رو هامدست که کسی هامدست دادن تکون با، شده خشک هامدست کردممی حس

 .کنم پیدا نجات لعنتی نور این از تا گرفتم چشمم جلوی رو هامدست و
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 ؟برم قربونت خوبی -

 .شممی کور دارم بکش رو پرده اون فقط، آره -

 .کشید رو پرده رفت و شد بلند جاش از زهرا

 ؟کردیمی چیکار وضع اون با جااون. بود افتاده اتفاقی چه دیشب، کردی جونم نصف -

 .اومد چشمم جلوی اتفاقات تمام

 !نپرسی سوال انقدر شهمی -

 نبود مهدی اگه، بزنه آتیش رو جااون و مهمونی تو بره بود نزدیک علی. شدم زنده و مردم صبح تا دیشب -

 آباد و جد کل. کنه تصادف بار چند بود نزدیک بیمارستان تا دیشب. بگیره رو جلوش خواستمی کی نبود معلوم

 بشی بیدار تا نشسته بیرون زخمی ببر مثل هم االن؟ نپرسم سوال گیمی اونوقت. کرد آباد رو بیمارستان و دکتر

 .تو بیاد

 .نیست خوب حالم االن من. بره بفرستش جوری یه، خوابم من بگو بهش برو خدا رو تو -

 .شمنمی حریفش که من، نداره ربطی من به -

 .ندارم رو هاشسوال یحوصله، زهرا من جون -

 !شده چی بگی که شرطی به -

 .گممی بهت بعدا باشه -

 .شناسممی رو تو من! االن نه -

 .بگم براش رو دیشب ماجرای شدم مجبور
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 رو وت بگو رو ما، آشغال یپسره. نیست اعتماد قابل پسره این گفتم اول روز از. شهنمی باورم؟ گیمی راست -

 !کنهمی شبیچاره بفهمه علی اگه وایی. عوضی نیست پیداش حاال تا دیشب از دیدم. سپردیم اون دست

 باباش که دونیمی. بشه درست مشکلی موقعیت این تو که خوامنمی. بره کن ردش جوری یه گفتم همین واسه -

 .داره قدرت چقدر

 فکر هلحظ یه دیشب، دونینمی. کن استراحت هم تو، کنم چیکار ببینم برم من خوب خیلی. گیمی راست آره -

 .مردی کردم

 ؟زهرا -

 ؟جانم -

 ؟شناخته رو من اون کنیمی فکر تو -

 :گفت و کرد نگاه بهم زهرا

 ای کرده شک یا. آشنایی براش بگه بهت شهمه باید چرا وگرنه، کرده شک بهت که مطمئنم ولی؛ دونمنمی -

 .کنهمی بازی باهات داره شناخته

 !خوادمی چی یعنی برگرده باید چرا. بهش لعنت، متنفرم ازش -

 .کنه وارد آسیب عصبیت سیستم به ممکنه هاحمله این گفت دکتر .عزیزم نباش ناراحت -

 مهه این که میاد بدش من از هم خدا کنم فکر. بشه کامل دردهام کلکسیون و بشم فلج مونده فقط، دیگه آره -

 .دنیا اون برهنمی رو من ولی میاره در سرم بال

 !سامره -
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 !گممی راست چیه -

 دیوونه داشت کرد پیدات جوریاون وقتی علی دیدیمی دیشب کاش. مهمی برام چقدر که دونیمی خودت -

 بهمون هم چاکت سینه عاشق اون تازه. نزن رو مردن حرف وقت هیچ دیگه، ارزشمندی خیلی ما برای تو. شدمی

 .شده اضافه

 !زهرا -

 ؟جان -

 .رسممی رو حسابش خودم ببینم رو عوضی نیمای اون اگه. کردممی حالیت وگرنه، نیست خوب حالم که حیف -

 !رسیدیمی رو حسابش دیشب داشتی عرضه اگه، گیمی راست که تو آره -

 سیلی حالم اون با چند هر. رسیدممی رو حسابش وگرنه، بود حس بی بدنم هاقرص خوردن خاطر به دیشب -

 .زدم بهش خوبی

 .کنهمی چیکار اژدها آقای ببینم برم من، کنی خسته رو خودت خوادنمی حاال باشه -

 .بیرون رفت اتاق از زهرا

 باهات باید کنم فرار ازت نباید، تونممی من. باشم قوی باید، میاد سرم بالیی چه که نیست مهم برام دیگه -

 .بشم روبرو

 .منه نوبت دفعه این کیان امیر

*** 

 .گذشتمی روز اون از هفته یه
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 .کنم عذرخواهی ازش رفتم مهمونی از جوریاون که این خاطر به بزنم زنگ آریا به شدم مجبور

 رایان که این و کنی جبران باید بعد دفعه جاش به شاءاهلل نٕ  ا که گفت بهم عذرخواهیم جواب در عوضی مردک

 !دلخوره ازم خیلی

 .درک به گفتم دلم تو هم من

 .شده سرسنگین باهام روزه چند هم علی

 .نیست خبری شب اون از هم نیما از. رفتم در دستش از جوری یه پرسیده ازم شب اون یدرباره وقت هر

 .گذاشتن هستی رو اسمش که خوشگل دختر یه، اومد دنیا به پیش روز سه علی بچه

 .نزد حرفی دیگه، همین کرد سالم بهم فقط علی، اشبچه دیدن رفتم که روزی

 .نیاوردم خودم روی به من ولی؛ بود کرده تعجب علی رفتار از هم گلی حتی

 .بفرستیم رو شونمحموله اولین قراره، داریم جلسه هاشرکت مهندس با امروز

 .نگرانم ولی؛ رهمی پیش نقشه طبق داره چی همه که این با، دارم استرس خیلی

 هاچهب با باید جلسه از قبل، اتاقم تو بفرسته رو مهدی و زهرا و علی که گفتم منشی به و برداشتم رو گوشی

 .باشم هماهنگ

 همون، دیدمش. کنهمی تعقیبم داره روزه چند یکی که کردممی حس، کردم نگاه خیابون به و رفتم پنجره طرف به

 .کردمی تعقیبم روز چند این که بود همون اینقره پژوی یه، بود شرکت جلوی ماشین

 .برگشتم در صدای با

 .تو اومدن هابچه
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 .بشینید -

 .نشستن همه

 ؟کردی مادهآ رو هابرگه زهرا، مهمیه خیلی روز، امروز دونیدمی که جور همون خوب -

 .نگرانم فقط حاضره چی همه آره -

 ؟کردی هماهنگ که مرز هایبچه با مهدی. نگرانی همیشه تو -

 .راحت خیالت آره -

 ؟چی تو علی -

 .بود هم تو هاشاخم هنوز

 !رئیس ستآماده چی همه -

 !رئیس نگو بهم که گفتم بهت -

 ؟چطوره مهندس خانم، بگم چی پس -

 !علی -

 ؟خواستینمی رو همین خودت مگه، ناراحتی چرا چیه -

 .کنیمی بدتر هی تو گمنمی هیچی روزه چند، چیه بازیا مسخره این -

 هم اب کارمند و رئیس جز پس، بینینمی دوست یه یاندازه به رو من وقتی؟ تو یا میارم در بازی مسخره من -

 .نداریم نسبتی
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 !گمنمی چیزی بهت که هاتهاخالق همین خاطر به -

 .گنده من هایاخالق اصال آره -

 .کنیدمی دعوا هم با دارید کنید تمرکز کار رو که این جای به، هابچه کنید بس: زهرا

 .ستقیافه تو روزه چند؟ آقا این یا کنممی دعوا من -

 .کنینمی حساب خری هیچ رو من سال همه این بعد تو چون، مقیافه تو آره -

 .مهمی چقدر برام که دونیمی خوب خودت گیمی چی علی -

 ؟شد چی شب اون که گینمی چرا پس -

 !بزنم بهت رو هاحرف بعضی نداری جنبه که این برای -

 .نداره فایده جا این من بودن پس، هستم جنبه بی من آره -

 .شد بلند جاش از علی

 ؟نکنی کاری دیمی قول مهدی و زهرا جلوی، بگم بهت اگه! سرجات بشین علی -

 .دمنمی قول نه -

 .گمنمی پس -

 ؟باشم زمینی سیب مثل داری انتظار -

 .موقعش تا کن کنترل رو خودت فقط نه -

 .شده چی بگو باشه -
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 .بده قول -

 .بابا باشه -

 .کردم تعریف براش سانسور با رو ماجرا

 .بود شده قرمز عصبانیت از صورتش

 .نیست پیداش روزه چند دیدم. زنممی آتیشش، عوضی آشغال مردک -

 !دادی قول. باش آروم گفتم بهت -

 .کنم چیکارش دونممی ببینمش اگه. نیست زیاد صبرم که دونیمی خودت ولی؛ باشه -

 من. کنیم تمرکز امروز یجلسه رو که بهتره. هستیم روروبه باهاش که چیزیه تریناهمیت کم نیما االن، علی -

 .باش من خبر منتظر هم زهرا. مهدی و تو با هم کارها بقیه، دارم نظر تحت رو پلیس هایسیستم

 .باشه -

 .کارهاتون سر برید همه خوب -

 ؟کنیمی چیکار رو کیان یارو اون؟ چی امروز یجلسه -

 .من با هااون نباشید نگران -

 !نشه بد حالت باز -

 .برید شما نه -

 .کردم مکث نظر مورد شماره روی و برداشتم رو گوشیم، رفتن همه
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 .گرفتم رو شماره

 .سالم -

 .خانم سالم -

 ؟دادی انجام رو کارها -

 .شده حل چی همه بله -

 .بینمتمی ۵ ساعت -

 .خانم باشه -

 .بیرون رفتم اتاق از و کردم مرتب رو خودم، شدم بلند جام از. گذاشتم جیبم تو رو گوشی

 .شد بلند جاش از منشی

 ؟اومدن همه -

 .خانم بله -

 .شدن بلند همه ورودم با، شدم اتاق وارد محکم هایقدم با

 .زد لبخندی آریا

 .نشستم سرجام

 .نبود قبول قابل برام هنوز اون وجود انگار، بود کرده یخ یکم هامدست

 .باشم مسلط خودم به کردم سعی
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 .داشت نظر زیر رو کارهام تک تک اون جلسه طول تمام

 .بیرون رفت زود و خورد زنگ موبایلش موقع همون آریا. شدم بلند جام از، شد تموم جلسه

 .کرد خالص شرش از رو من بود تلفن پشت که کسی اون

 .دادممی توضیح براش داشتم هم من و پرسیدمی ازم سواالتی داشت هامشریک از یکی

 ؟مهندس خانم ببخشید -

 .زدمی تند تند قلبم. برگشتم سمتش به

 ؟بله -

 .ببینه رو من العمل عکس خواستمی انگار، بود شده خیره هامچشم به

 .منتظرم من بفرمایید -

 .بیرون اومد فکر از لحظه یه

 ...که بگم خواستممی ببخشید -

 :گفت اون به رو و تو اومد آریا موقع همون، بزنه رو حرفش نداشت دوست انگار

 ؟نگفتی مهندس خانم به هنوز جان امیر -

 .گفتممی داشتم -

 هم نامزدی بعد، کنن نامزد راحیل با قراره مهندس آقای راستش. بریم باید منتظره راحیل گممی خودم -

 کار نای مهندس خواممی، شما شرکت بفرستم نظارت برای رو نفر یه بود قرار. بشه ادغام هم با قراره شرکتمون
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 خودش داشت اصرار مهمونی شب اون از چون، شهمی عصبانی خیلی بفهمه اگه رایان البته. بده انجام رو

 .گذاشتید تاثیر روش خیلی شما، شده چیزی یه کنم فکر. باشه شرکت ینماینده

 .زد پوزخندی هم بعد

 .وایمستاد حرکت از داشت قلبم

 .کردمی نگاهم فقط ساکت، کردم نگاه اون به

 .مبارکه -

 .گفتم و کندم جون که بود ایکلمه تنها

 .کردمی سوپرایز رو من همیشه، نبود خوب حالم، کنم نگاهش خواستمنمی

 .رفت سرش پشت حرف بدون هم اون و کرد خداحافظی آریا

 تو سرعت با، شدم ماشین سوار. بیرون زدم شرکت از و زدم چنگ میز روی از رو کیفم و رفتم اتاقم طرف به

 .روندممی هاخیابون

، شیب راحت شرش از که خواستینمی مگه؟ ناراحتی چرا تو، چه تو به، چه تو به. کنه نامزد خوادمی که چه تو به»

 !«ناراحتی چرا پس

 .نیستم ناراحت، نیستم ناراحت من

 .متنفرم ازت، امیر بهت لعنت

 .زدم مشت هم باز و قلبم رو زدم مشت

 .بود گرفته درد امسینه قفسه که زدم انقدر
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 چیکار باهات رفته یادت، زنیمی تند تند بینیشمی وقتی هنوز چرا؟ واینمیستی چرا؟ میرینمی چرا، شو خفه -

 اون ،ضعیفی برابرش در انقدر که سرت تو خاک. نیستی مهم براش هم حاال. انداخت دور آشغال مثل رو تو، کرد

 از ناو. بزنه قلبت جوریاین براش بخوایی برسه چه نداره رو بهت کردن نگاه لیاقت حتی که ارزشهبی آدم یه

 خفه بهتره پس کنه نامزد خوادمی دیگه حاال؟ چیه! بیچاره احمق بودی عاشقش تو خواستنمی رو تو هم اول

 .بیچاره بدبخت آوردنمی سرت رو بال اون اول همون که خواستتمی اگه؟ طرفت بیاد که داشتی انتظار. شی

 .بودم شهر خارج، داشتم نگه رو ماشین

 .داشتم برش، خوردمی زنگ شهمه موبایلم

 ؟کجایی سامره -

 ؟خواییمی جونم از چی، نیار رو لعنتی اسم اون گمنمی مگه -

 ؟کجایی، شده چی -

 ؟داریننمی بر سرم از دست چرا، باشم خودم حال تو خواممی. کنید ولم هیچی -

 .اومد در باطریش، پشت صندلی روی کردم پرت رو گوشی

 .کردم روشن سیگاری و شدم پیاده ماشین از

 .بود شده سرخ صورتم سرما از. بودم جااون که بود ساعت یه

 .میشد خراب کارها من خاطر به نباید، گشتمبرمی باید. بود ۲ ساعت

 .شرکت برگشتم و شدم ماشین سوار

 :گفت و طرفم اومد دید رو من تا زهرا
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 .شممی موجی یهو، دیگه مدیوونه من، زدم داد سرت ببخشید. نگو هیچی دونممی -

 .شدم نگرانت رفتی شرکت از جوریاون چون فقط نداره اشکالی -

 .خوبم االن نیست چیزی -

 ؟کشیدی سیگار هم باز -

 .آره -

 !شده چی بگی خوایینمی -

 .سرکارم برم باید نه -

 .برو باشه -

 .کردممی تمرکز باید، کشیدم عمیقی نفس. کردم روشن رو هاسیستم و شدم اتاق وارد

 .بودم سیستم پشت که بود ساعت دو

 .بود شده خارج مرز از هاجنس، رفتمی پیش خوب چی همه

 . بود شده تموم خوب که بود حرکت اولین این

 .سپردنمی دستمون رو اصلیشون هایمحموله حتما هااون، حرکت این با

 .کردمی نگران رو من این، بود ناظر عنوان به اون وجود من مشکل فقط

 .داشتم قرار ۵ ساعت بود ۲:۰۳ ساعت

 .اتاق تو اومد زهرا
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 ؟بری خوایمی کجا -

 .دارم کار جایی من، خونه بری خودت امروز تونیمی زهرا -

 .باش خودت مواظب فقط، باشه -

 .بوسیدم رو صورتش و رفتم طرفش به

 .شدی دیوونه دفعه یه چرا بگی باید خونه اومدی، کنی خرم خوادنمی -

 .شد خالص شهنمی تو دست از -

 .نه -

 .رفتم بیرون شرکت از

*** 

 .شدم پیاده ماشین از و رسیدم قرار سر به

 .سمتم اومد. کردم اشاره بهش، بود وایساده خیابون ور اون

 .خانم سالم -

 .ماشین تو بشین سالم -

 .شدم سوار هم من، شد سوار

 ؟شد چی خوب -

 .فیلم هم این و هاعکس این خانم -
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 ؟نکرد شک که کسی -

 .بلدن رو کارشون هابچه، خانم نه -

 جمع خوب حواست ضمن در. دممی بهت که هاییآدرس این به ببر رو هافیلم و هاعکس این، خوب خیلی -

 هم رو هافیلم از نسخه یه. کننمی کارهایی چه پسرش و حاجی داماد که کن درست شایعه هم بازار تو. باشه

 .رضا بابای یحجره دم بفرست

 .جمع خیالتون خانوم چشم -

 .کردیم توافق که پولی هم این -

 .دادم بهش رو بودم کرده آماده قبال که رو پولی

 .خدمتم در من داشتید ایدیگه کار اگه، خانم مرسی -

 !که دونیمی افتادی گیر احیانا اگه راستی. کنممی خبرت داشتم کاری اگه برو باشه -

 .شناسمنمی رو شما من خانم بله -

 .رفت و شد پیاده ماشین از

 ریحانه صورت خوادمی دلم خیلی. شنمی پا کله دارن هم با دامادت و پسرت، باش داشته رو این حاجی خوب -

 صیغه وتاد دوتا آبکشش جانماز شوهر که بفهمه وقتی ندا طور همین و ببینم رو بینهمی رو شوهرش فیلم وقتی رو

 !کنهمی

 .کردمی تعقیبم داشت یکی هم باز انگار، رفتم خونه طرف به

 .ودب سرنشین تا دو با رنگ اینقره پژوی همون، اومدمی داشت. نه یا میاد ببینم رفتم الکی رو خیابون تا چند
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 .داشت نگه خیابون ور اون هم اون، داشتم نگه فروشگاه یه دم

 .شدم فروشگاه وارد و شدم پیاده ماشین از

 .رفتم پارچه فروش قسمت به

 .خواممی مشکی شده دوخته چادر آقا سالم -

 ؟خواییدمی خودتون برای -

 ؟داره مشکلی. بله -

 .کنه همنگا جوریاون داشت حق لی شلوار و آبی شال و کوتاه سفید پالتوی اون با، کرد نگاه مقیافه به فروشنده

 از، نکنه تعقیبم کسی که بود حواسم و کردم سرم رو چادر، کردم حساب رو پولش. داد بهم مشکی چادر یه

 .اومدم بیرون فروشگاه

 ونا به حواسشون دو هر. رفتم ماشین کنار آروم، کردم حرکت ماشین اون سمت به زدم دور بعد. رفتم جلو یکم

 .بود خیابون ور

 .دیدم رو اشاسلحه و شد جا به جا یکم، کردمی صحبت راننده با داشت بود راننده کنار که اونی

 .بودم ترسیده، رفتم عقب یکم

 وبارهد. کردننمی دنبالم کنن کاری خواستنمی اگه ضمن در. نبود کردن فرار وقت، دیدن رو من برگردم اومدم تا

 .سمتشون رفتم

 .کردنمی نگاهم تعجب با دو هر

 .وایسادم شیشه کنار
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 .پایین داد رو شیشه بود شاگرد سمت که اونی

 ؟بفرمایید بله -

 !بفرمایید شما -

 !خانم گیمی چی -

 ؟خواییدمی چی ازم، آقایون کنیدمی تعقیبم دارید روزه چند -

 .خوردن جا دفعه یه

 .نشو مزاحم خانم برو -

 .کنهیم خسته رو خودش فقط نداره فایده چون نکنه دنبالم بیخود بگو رئیست به برو هم تو ولی؛ رممی باشه -

 .گرفتی اشتباه خانم -

 .گیمی راست تو باشه -

 :دادم ادامه و زدم بهشون پوزخندی

 .آقایون باشید موفق -

 .رفتم و گرفتم رو راهم. کردنمی نگاهم بهت با

 .بودن هاپلیس شبیه بیشتر. باشن خالفکار که اومدنمی بهشون ولی؛ بودن کی دونمنمی

 .شدم دور جااون از و شدم ماشین سوار

*** 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 209 

 .بود اون نامزدی، بود مونده عید به روز دو

 هب ولی؛ شدم دیوونه چرا که دونستنمی مهدی و زهرا. گرفتممی رو همه پاچه سگ مثل و بود بد حالم صبح از

 .آوردننمی خودشون روی

 تربیش رو من و رفتمی راه اعصابم رو هم اون وگرنه، شیراز بود رفته زنش برادر عروسی برای علی شکر رو خدا

 .کردمی دیوونه

 .مونده جا شرکت تو کردممی ارسال رحمتی به باید که رو ایبرنامه که اومد یادم دفعه یه

 .بیرون رفتم اتاق از و پوشیدم رو هاملباس

 ؟ریمی کجا: زهرا

 .بیارمش برم باید گذاشتم جا رو هابرنامه فلش. شرکت رممی -

 ؟واجبه حاال -

 .کنممی شوخی باهات دارم، امدیوونه نه -

 .شد خل این باز -

 .نگو هیچی سگم امروز دونیمی که تو -

 .بکن خواییمی کار هر بابا باشه -

 .اعصابم رو بود رفته ترافیک، رفتم بیرون خونه از

 .نبود نگهبان. رسیدم شرکت دم

 .اومدمی صدا راهرو تو، رفتم باال آسانسور با
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 .کنم باز رو در ندارم اجازه من آقا: نگهبان

 .نباشه مشکلی که کنیم چک خواییممی فقط ما -

 ؟اومده پیش مشکلی آقایون -

 .سمتم برگشتن تا چهار هر

 .بودن راننده تا دو همون دونفرشون

 .بودن پلیس بود درست حدسم پس.، کردم نگاهشون تعجب با

 !بودمتون ندیده بود وقت چند آقایون، به به -

 .طرفم اومد سومی، خوردن جا حرفم از تا دو اون

 .کردم نگاهش و گرفتم ازش رو کارت. گرفت سمتم کارتی

 .آگاهی از هستم محمدی سروان -

 .خوانمی چی ازم دونستمنمی فقط بشن مشکوک بهمون که نداشتیم چیزی شرکت تو شکر رو خدا

 ؟خوب -

 .کنم صحبت باهاتون که خواستممی -

 ؟شرکت داخل برید خواستیدمی اجازه بی همین خاطر به -

 .نباخت رو خودش ولی؛ پرید یکم رنگش

 .هستید داخل شما کردیم فکر -
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 .شده تعطیل شرکت که گفتم بهشون من خانم: نگهبان

 .ممنونم آقا اصغر بفرمایید شما -

 .رفت نگهبان

 از دور یکم شما تعقیبات با هم اون، نیست کسی که شرکتی تو من بودن کنیدنمی فکر سروان جناب خوب -

 !ذهنه

 .خواممی معذرت من بله -

 .خدمتم در من بفرمایید خوب -

 .بیارید تشریف ما با شهمی اگه -

 ؟کجا -

 .ببینه رو شما خوادمی سرگرد -

 ؟دلیلی چه به -

 .فهمیدمی خودتون بیایید -

 !بیام مجبورم یعنی -

 .خانم نه -

 .نبود خوب برامون این و کنن تعقیبم بود ممکن هم باز رفتمنمی اگه ولی؛ کنم چیکار دونستمنمی

 .دارم کار کلی امروز من؟ کشهنمی طول که زیاد فقط باشه -
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 .گیریمنمی رو وقتتون زیاد بیارید تشریف شما نه -

 .رفتم دنبالشون خودم ماشین با

 .ببینن رو من خواستنمی دلیلی چه به دونستمنمی هنوز

 .رفتم دنبالشون و کردم پارک پلیس یاداره نزدیک

 .شدیم اتاق یه وارد

 .بمونید منتظر جااین لطفا -

 .آوردممی بد داشتم همش. بود گندی روز امروز کال، نشستم هاصندلی از یکی روی

 .دادیم نشونش سنش از تربزرگ گندمیش جو موهای. مشکی هایچشم با داشت بلندی قد، شد اتاق وارد نفر یه

 .هستم نامی سرگرد سالم -

 .نشست جاش سر رفت. کردم سالم

 :گفت و آورد در کشوش تو از پرونده یه، کرد رو و زیر رو ورقه تا چند

 .کامپیوتر مهندس و ساله ۲۶، راد شراره خانم خوب -

 .کرد نگاهم هم بعد

 !دونستممی خودم که رو اینا؟ بگید رو اینا جااین آوردید رو من خوب -

 ؟کردید مخفی رو اصلیتون اسم چرا خانم خوب -

 ؟اسم کدوم ببخشید -
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 .حریرچی سامره خانم -

 .شدمی بد داشت حالم

 .گرفتید اشتباه رو من کنم فکر. ایدیگه کس نه هستم راد شراره من -

 انشگاهد انصرافی کامپیوتر نخبه دانشجوی، حریرچی خانم. دونممی شما یدرباره رو چی همه من خانم ببینید -

 ..بازار تو پدرتون، تهران

 .کردمی عصبیم داشت

 .ندارم ایخانواده هیچ. سرگرد ندارم پدر من -

 طور نهمی و آریاست خسرو با همکاریتون بودنتون جااین دلیل ندارم کاری تونخانواده به من، خانم خوب خیلی -

 .رحمتی سینا با تونرابطه

 ؟چیه منظورتون -

 .کردید رد مرز از رو هاشونجنس شما دونیممی ما ببینید -

 ؟چیه مشکل خوب -

 ؟بشه اختالل دچار پلیس سیستم افتاده اتفاق این که زمانی باید چرا -

 ؟داره ربطی چه من به این، داشتید برق نوسان مشکل شاید دونممی چه من -

 !حمتیر با همکاریتون طور همین و کنیدمی چیکار دارید شما که دونممی من ولی؛ بود خوبی شوخی، خوب خیلی -

 .نمیارم در سر حرفاتون از من سرگرد ببخشید -

 .بدم توضیح براتون ایدیگه جور مجبورم. گممی چی من نفهمید که بعیده شما از -
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 .کنید نگاه هاعکس این به

 .بود رحمتی و علی از شهمه، کردم نگاه رو هاعکس

 ثابت دادگاه تو این اگه. دادن انجام رو شرکت تا چند هک کارهای سهیلی علی که کردن اعتراف رحمتی آقای -

 بسح سال چند دولتی کارهای تو اختالل دونیدمی، زندان بره شدید مرتکب شما که کاری خاطر به ممکنه بشه

 ؟داره

 .کنید ثابت رو چیزی دارسابقه آدم یه اعتراف و عکس تا چند با تونیدنمی شما -

 آقای رپد به مربوط شدید ورشکستگیش باعث شما که هاییشرکت اون از یکی کنیم ثابت تونیممی ولی -

 .شهمی ثابت کار این برای ایشون یانگیزه پس. بوده سهیلی

 .زدم پوزخندی

 ؟کنیدمی تهدید رو من ارزش بی مدرک تا چند با سرگرد؟ امبچه من کردید فکر -

 با عالف، سراغتون اومدم مدرک بدون من که کنیدنمی فکر که شما. دارم بیشتری مدارک من که باشید مطمئن -

 !برسم شما به موقعش به تا زندان بفرستم سالی چند رو سهیلی علی تونممی مدارک همون

 ؟سرگرد خواییدمی چی من از -

 .همکاری -

 ؟کنم همکاری باهاتون باید چرا -

 !زندان بره نکرده جرم خاطر به سهیلی آقای باشید داشته دوست کنمنمی فکر -
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 دادن دست از برای چیزی من حال هر به بیاد سرش بالیی من خاطر به علی خواستمنمی، کردم فکر یکم

 .داشت خانواده اون ولی؛ نداشتم

 ؟خواییدمی چی -

 آریا روخس یپرونده رو داریم ساله چند ما، نفعتونه به ما با همکاری دونیدمی مطمئنم. هستید باهوشی زن شما -

 بتونیم تا دکنی کمک بهمون باید شما. کنیم پیدا خالفش کارهای برای مدرکی نتونستیم هنوز ولی؛ کنیممی کار

 .کنیم پیدا رو هاشونروابط طور همین و هاشونجنس تحویل محل

 .دارید کار این برای نیرو کلی... ماشاا که شما؟ من چرا -

 از رو نیروهامون از تا چند االن تا و کنه نفوذ گروهش تو تونهنمی کسی، زرنگیه خیلی آدم آریا خسرو ببینید -

 .کرده اعتماد بهتون که هستید کسی تنها شما. دادیم دست

 ؟بندازید خطر به خواییدمی رو من جون یعنی -

 .هستیم مواظبتون جوره همه ما -

 ؟دیگه کردیدمی تعقیب رو من که جور همون -

 .فهمید رو منظورم

 .نیفته براتون اتفاقی که دممی قول بهتون من، نه -

، کنید امینت رو خودتون نیروهای امنیت نتونستید شما. سرگرد ندید قول نیستید مطمئن که رو چیزی وقت هیچ -

 ؟کنید تضمین رو من امنیت خواییدمی چجوری

 .نداشت گفتن برای حرفی انگار، کرد نگاهم تعجب با
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 .بره بین از دارید علی از مدرک چی هر باید. شرطی یه به کنممی همکاری باهاتون من -

 .بدم قول بهتون تونمنمی من ولی -

 .شدم بلند جام از

 .دنبالم بیایید بدید قول تونستید هروقت پس -

 بفهمن که این محض به. کنید کاری تونیدمی نبوغتون با که کردید فکر، خطرناکه خیلی گروه این خانم ولی -

 یکارچ دارید بفهمه که این محض به، نیست رادمنش مثل آریا خسرو. برنتونمی بین از کنیدمی چیکار دارید

 رشکستو سازی حساب تا چند با و زدید گولشون که نیستند شرکتایی مثل هااین. کنهمی نابودتون کنیدمی

 .خطرناکیه آدم آریا خسرو. شدن

 !سرگرد نیست مهم برام -

 .رفتم در طرف به

 .بگید بهم مو به مو باید رو چی همه فقط. باشه -

 !فقط ندارم مشکلی من -

 ؟کجاست مشکل -

 .کنه سخت رو کارها ممکنه این، باشه شرکت تو ناظر عنوان به قراره کیان مهندس -

 .ماست از ایشون نباشید نگران -

 ؟چی -

 .دکنی چیکار گممی بهتون، باشید من خبر منتظر. بکنید رو خودتون کار شما، نشید جزئیات وارد لطفا -
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 نم به احتیاجی چه پس کنهمی کمک شما به اون اگه. ستچیکاره وسط این کیان آقای که بدونم باید من -

 !هست

 .بشن مشکوک بهتون که نکنید کاری امشب ضمن در. باشه خودتون کار به حواست شما -

 .جمعه بیشتر حواسم همکارهاتون از من سرگرد نترسید -

 .زد پوزخندی

 . خداحافظ -

 .بودن در دم نفر سه اون، اومدم بیرون اتاق از

 .آقایون اجازه با -

 .محمدی سمت برگشتم اما، رفتم خروجی طرف به

 ؟سروان ببخشید -

 ؟بله -

 زحمتی مهه این بعد که خواستنمی دلم آخه، بشید شرکت وارد حکم بدون خواستیدمی که نگفتم رئیستون به -

 .هشمی محسوب جرم جایی به قانونی غیر ورود که دونیدمی. بشه کم ازشون کشیدمی هاستاره این برای که

 :دادم ادامه. بودن شده مات هرسه

 متوجه که دکنی جمع بیشتر رو حواستون کنیدمی تعقیب رو کسی دارید وقتی کنید سعی هم تا دو شما درضمن -

 .بیفته بدی اتفاق براتون نکرده خدایی ممکنه، نیستن من مثل همه آخه، نشه

 .کردن نگاهم فقط
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 .رفتم ماشینم طرف به و بیرون اومدم پلیس یاداره از

 .ستچیکاره وسط این اون که بفهمم باید؟ ماست با اون گفت بود چی منظورش. کنم چیکار رو امشب

 .کنه همکاری باهاشون باید اون چرا؟ کیم من دونهمی هم اون یعنی

 .دارن اتو هم اون از حتما

 .ترکیدمی داشت سرم. خبره چه بفهمم باید، شدم گیج

 .بوده خواب شهمه هااین ببینم کردم باز وقتی و ببندم رو هامچشم خواستمی دلم

*** 

 .کنم درک هاپلیس با رو اون یرابطه نتونستم کردم فکر چی هر، کشیدم دراز اتاق تو

 .شد باز اتاق در

 .بزنیم دوری یه بیرون بریم پاشو؟ خوابیدی چرا -

 .مهمونی برم خواممی من. برید خودتون نمیام من -

 !تو نه من نه دیگه بذاری مهمونی اون تو رو پات بخوایی سامره ببین -

 .برم باید -

 ؟کنیم جمع رو تجنازه دفعه این که خواییمی -

 .برم باید من بفهم زهرا -

 !دیمی آزار رو خودت که مریضی مگه جون احمق آخه -
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 .ناراحتم کنهمی فکر نرم اگه. نداره اهمیتی برام بشه ثابت بهش که برم باید -

 یک واقعا تو دونهنمی که اون تازه؟ کنی نابود رو خودت خواییمی عوضی اون به کردن ثابت خاطر به دیوونه -

 !هستی

 .کنممی خواهش زهرا -

 .شدهن تموم هنوز اون به حست که کنی قبول خوایینمی چرا. خودته خاطر به گممی چیزی اگه من، سامره ببین -

 .نشستم جام سر

 !گفته کی -

 .داری دوستش هنوز که زننمی داد دارن هاتچشم -

 .میاد بدم ازش من، نگو چرت زهرا بسه -

 هکرد رو انتخابش اون. کن تموم رو بازی این، بشه چی که جااون بری خواییمی تو. زنیمی گول رو خودت چرا -

 !کنینمی درک چرا

 .نیست مهم برام -

 .کنممی خواهش نرو پس -

 .ببینم خودم چشم با خواممی. تونمنمی شهنمی -

 ؟رو خودت نابودی؟ ببینی خواییمی رو چی -

 تو، االن تا خونه دم اومد دی سی اون که روزی اون. کنم باور خواممی فقط، شدم نابود که هاستسال من -

 ،کنی درک رو من حس وقت هیچ تونینمی تو. زدن آتیشش زنده زنده داشتم رو کسی حس هاسال این تمام



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 220 

 هک کاری، کنم فرار ترسو یه مثل که این نه بشم روروبه باهاش خواممی که اینه برای برم خواممی اگه هم االن

 .باشم بازنده دفعه این خوامنمی چون برم باید من. زد بهم رو ضربه بدترین و دادممی انجامش همیشه قبال

 !ولی -

 .کن درکم کنممی خواهش -

 .نکن خاموش هم رو موبایلت، باش خودت مواظب پس باشه -

 .بپوشم چی بگو حاال باشه -

 اون دیگه که کنی ثابت هم من به خودت جز به خواممی. بدی نشون رو خودت امشب باید؟ چطوره قرمزه اون -

 .نیستی شکننده یسامره

 :داد ادامه، کردم زهرا به نگاهی

 .آوردینمی دووم اتفاق همه اون با وگرنه هستی قوی تو که دونممی -

 .کرد بغلم و کنارم اومد زهرا

 .هستی زندگیم یهدیه بهترین تو زهرا -

 .کنم اجرا روت باید کار کلی که، بگیره مگریه که نکن کاری یه حاال خوب خیلی -

 ؟تو -

 .نباشه هم حرف آره -

 !نکن هیوالم داری دوست کس هر جون فقط، داره جرات کی -

 .بگیره آتیش دیدنت با که بسازم ازت چیزی یه وایسا -
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 !کنه رحم خدا -

 .ببینم رو خودم بود نذاشته هنوز زهرا، پوشیدم رو لباسم. بود ۲ نزدیک ساعت

 .آیینه جلوی رفتم و کردم پام رو قرمزم بلند پاشنه هایکفش

 .کردم تعجب خودم دیدن با

 به ترتدرش و ترمشکی تیره باسایه هامچشم. بود شده پیچیده پایینش و بود صورتم تو کج فرق جلوش موهام

 .رسیدمی نظر

 .بود زده لبم به روشنی قرمز رژ

 نشون رتباریک رو اندامم کوتاه فون دامن با بود باز هفت صورت به پشتش و بود بسته باالش که قرمزم لباس

 .دادمی

 .شدی خوشگل خیلی -

 ؟نیست باز یکم لباس پشت -

 .پوشونهمی رو پشتش، بلنده موهات -

 .بهترینی تو نکنه درد دستت، مرسی باشه -

 علی اون بیاد سرت بالیی اگه که باش خودت مواظب من جون فقط. نکردم کاری من وگرنه خوشگلی خودت -

 .کشهمی رو من

 .قول باشه -

 ؟ریمی خودت ماشین با -
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 .آره -

 ؟ببریمت مهدی با خواییمی -

 .بیرون برید هم شما، خوادنمی -

 .برگردی تو تا هستم من نه -

 .نکنید خالف کارهای فقط باشه -

 . حیایی بی خیلی -

 ؟داره مشکلی مهدی مگه چیه -

 !نداری شعور، ادب بی گمشو برو -

 .رفتم باشه -

 .بود باغ همون تو مهمونی

 .دادم دلداری جااون تا رو خودم ولی؛ داشتم استرس

 .کردممی فکر کارم به باید

 .شدمی پنبه بودم رشته که هرچی دیدنش با دونستممی ولی

 .رسیدم باغ به

 شناسایی رو دارن برخورد زیاد آریا با مهمونی تو که افرادی بود خواسته ازم و بود گرفته تماس باهام سرگرد

 .کنم
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 .شدم وارد

 .رفتم ویال داخل به و کردم پارک رو ماشین

 .بود ترشلوغ قبلی مهمونی از مهمونی این

 رمامو حس، سپردممی خاطر به رو جا همه. بیارم در رو هاملباس که کرد راهنمایی اتاق سمت به رو من مستخدم

 .بود انداخته گل صورتم هیجان از. داشتم رو مخفی

 . رفتم میزها سمت به و رفتم بیرون اتاق از و کردم مرتب رو لباسم، آوردم در رو مانتوم

 .بودن مشغول همه

 .دسفی بلیز و مشکی پاپیون با بود تنش سنگی زغال شلوار و کت یه. اومدمی طرفم به که دیدم رو رایان

 .رسیدمی نظر به ترسن کم همین خاطر به، بود زده رو ریشش. بود جذاب واقعا

 .کردمی نگاه خاصی جور یه بهم، نزدیکم اومد

 !شدید زیبا خیلی. خانم شراره سالم -

 .شدید تیپخوش هم شما ممنونم -

 .کنه تعریف ازم شما زیبایی به خانمی افتخاره باعث مرسی -

 .اومدی خوش زیبا یشراره، به به -

 . کردمی نگاهم هیزش هایچشم اون با آریا

 .خوردمی بهم نگاهش از حالم
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 ؟کجان جان راحیل. ممنون سالم -

 .میارید در سر چیزها این از بهتر هاجوون شما. گیرنمی عکس دارن اتاق تو -

 .کردم مشت رو هامدست

 «باشی قوی که دادی قول تو باش آروم»

 . کرد دراز سمتم به رو دستش رایان

 .کنید پذیرایی خودتون از بفرمایید -

 .ممنونم -

 .بود اطراف به حواسم بیشتر هم من. زدمی حرف باهام و بود نشسته پیشم رایان، گذشت مهمونی از یکم

 ؟دیدمی افتخار -

 ؟بعدا میشه -

 .گرفتم ازتون من رو قولش ولی؛ نداره اشکالی باشه -

 .دیگه بیا جون رایان -

 .بود چسبیده بهش که بود شب اون دختر همون

 . بود تنش دکلته کوتاه سفید لباس یه

 ؟پانی چیه: رایان

 .برقصیم بریم دیگه بیا -
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 .میام هم من برو تو -

 .نداره تعادل که بود معلوم رفتنش راه از، نزدیکش اومد

 .گرفت رو رایان بازوی

 .عزیزم دیگه بیا -

 .خوردمی بهم داشت زدنش حرف از حالم

 .نشکونم رو دلش، برم من ببخشید -

 .ندارم مشکلی من. باشید راحت -

 .سالن وسط رفتن هااون

 .شهمی حسودیم االن کرده فکر احمق یپسره

 .گرفتنمی عکس داشتن توش هااون که بود اتاقی به حواسم

 .اومدی خوش جون شراره سالم -

 .برداشتم چشم اتاق از نازی صدای با

 .خنده زیر بزنم بود نزدیک دیدنش با

 .ببینی رو برقش تونستیمی دور از، بود شده سیرک توی افراد مثل ایشنقره لباس اون با

 .جون نازی سالم -

 .وسط بریم بیا؟ تنهایی چرا -
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 «نیست احتیاج نور رقـــص به دیگه وسط بری تو آره»

 .راحتم، اومدم تازه نه -

 .داری دوست هرجور باشه -

 . کردمی نگاهم داشت دور از رایان

 .وایساد لحظه یه قلبم دیدم که چیزی از و چرخوندم رو روم

 اومدن اتاق از بود راحیل دست تو دستش که حالی در سفید پیراهن و مشکی کروات، مشکی شلوار و کت با امیر

 . بیرون

 .درخشیدمی قبل مثل مشکیش موهای. کردم حس رو مرگ دوم بار برای بگم شاید

 .دیدمش اتوبوس ایستگاه تو بار اولین برای که روزی به بودم برگشته من و بود ایستاده زمان انگار

 .بود شده خشک گلوم، بود بد حالم

 .سوخت گلوم که بود تلخ انقدر، خوردم راست یه رو اومد دستم جلوی که لیوانی اولین

 بلندش رنگ کرم لباس اون با راحیل. کردن رقصیدن به شروع و سالن وسط رفتن هم هااون، زدن دست همه

 .بود ترکوتاه قد خیلی ازش هم باز ولی؛ شدمی دیده ترکشیده کمی

 .نداشتم رو دیدنشون طاقت

 .چرخوندم ایدیگه سمت به رو سرم

 .بدم عذاب رو خودم که جااین اومدم من، گفتمی راست زهرا

 .نبودم ضعیف من، آوردممی طاقت باید ولی؛ بیام بودم مجبور ماموریت خاطر به چند هر
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 .بزنم آب رو صورتم که رفتم دستشویی طرف به، بود شده گرمم

 .داشتم سرگیجه، دستشویی تو رفتم

 .کردم ترشرنگ پر رو لبم رژ و آوردم در کیفم از رو رژم. نشه خراب صورتم که طوری زدم صورتم به آب یکم

 .بود شده گشاد مردمکش هامچشم

 .بودم خورده کوفتی چه نبود معلوم

 .بیرون اومدم دستشویی از

 .سالم: نیما

 .کردم نگاش تعجب با

 ؟کنیمی غلطی چه جااین تو -

 .بزنم حرف باهات خواممی وایسا لحظه یه -

 .بکنی غلطی چه خواستیمی نرفته یادم هنوز. گمشو برو -

 !دارم دوستت من، کنممی خواهش شراره -

 .گرفتی اشتباه داشتن دوست با رو کثیفت افکار، چیه داشتن دوست دونیمی چه تو شو خفه -

 .گرفت رو بازوم و نزدیکم اومد

 تونستمنمی که مدت این تو. خوامتمی بیشتر باز کنی دوری ازم چقدر هر؟ خوامتمی من فهمینمی چرا -

 !شدممی دیوونه داشتم ببینمت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 228 

 .روانی کن ولم -

 .خواممی رو تو من ولی؛ گهنمی نه بهم بذارم کس هر رو دست مجلس این تو -

 !متنفرم ازت من. همونا پیش برو، گمشو برو -

 !نشناختی رو من هنوز تو. بشی من مال که کنممی مجبورت ولی -

 ؟اومده پیش مشکلی -

 .گرفت فاصله ازم و کرد ول رو بازوم نیما

 .نیست چیزی نه -

 .بود ترسیده امیر از، بود شده هول

 .بیا زود تو جون شراره رممی من پس: نیما

 .رفت سریع بعد

 .کردمی درد بازوم. بودم شده خشک جام سر

 .شد دیده پشتم و ریخت پایین هامشونه سر از موهام بردارم که شدم خم، زمین رو بود افتاده کیفم

 .وایسادم و برداشتم رو کیفم بالفاصله

 .بود شده قرمز بازوم روی نیما هایدست جای

 .دادم ماساژ رو جاش یکم

 .شدم رد کنارش از بهش توجه بدون
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 ؟خوبه حالت -

 .ندادم جوابی

 !زیاده گرگ، باشی خودت مواظب بیشتر باید -

 .دادم ادامه راهم به دوباره. زدم پوزخندی و سمتش برگشتم

 !کن صبر -

 .برنگشتم ولی؛ وایسادم جام سر

 .بود شده بیشتر بدنم گرمای، بود رفته باال قلبم تپش هم باز

 .داشتم دوستش زمانی یه من که بود بویی همون. کردممی حس سرم پشت درست رو بوش، نزدیکم اومد

 ؟اومدی چرا -

 .رفتم عقب قدم یه هم من و نزدیکم اومد. سمتش برگشتم

 .چسبیدم دیوار به که انقدر، ترنزدیک اومد هم باز

 .بکشم نفس درست تونستمنمی حتی که بود کم انقدر فاصلمون

 .بود شده خیره چشمم تو

 ؟هستی چی دنبال، چیه کارها این از هدفت؟ اومدی چرا -

 .کنار برید لطفا؟ اومدممی نباید چرا. زنیدمی حرف چی یدرباره دونمنمی -

 .گممی چی دونیمی خوب خودت -
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 .بیاد یکی ممکنه نیست خوب کنار برید -

 .نخورد تکون جاش از

 .رهنمی جایی کسی ندی رو جوابم تا -

 .بیاد نامزدتون ممکنه ور اون برید کنممی خواهش -

 ؟کنممی نامزد دارم نیست مهم برات بگی خوایمی -

 .هستید من همکار شما، باشه مهم برام باید چرا -

 !شناسینمی قبل از رو من یعنی -

 .بود فهمیده لعنتی، زدمی تند تند قلبم

 ؟بشناسم باید نه -

 !کن تمومش رو بازی مسخره این -

 .کرد اشاره مغزم به و آورد امشقیقه سمت به رو انگشتش

 .بودی ترباهوش قبال -

 .شمنمی متوجه رو منظورتون من -

 .زد کنار صورتم تو از رو موهام

 .داشت نگه لبم به نزدیک و داد حرکت دوباره رو انگشتش

 .زدمی تندتر قلبم
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 .شدی عوض خیلی -

 .شد خیره لبم به

 .کرد تغییر نگاهش ولی؛ نخورد تکون، دادم هولش

 .کنار برو -

 .شناختی پس -

 .برم خواممی هم االن شناسمنمی رو شما من -

 .بود بهش پشتم، دیوار سمت به برگردوند رو من. پیچوند و گرفت رو دستم مچ، گرفت فاصله ازم یکم

 .هزار رو بود رفته قلبم ضربان. زد کنار شونم رو از رو موهام

 .کشید کتفم تتوی روی رو انگشتش

 .بدم نشون العملیعکس هیچ تونستمنمی. بود شده قفل بدنم. گوشم نزدیک آورد رو سرش

 ؟حریرچی خانم احمقم من کردی فکر؟ دهمی ایمعنی چه عددها این -

 .داشتم تهوع حالت و رفتمی گیج سرم. نداشت رو استرس همه این طاقت قلبم. کرد یخ تنم

 .جهنم به برو، لعنتی کن ولم -

 .اومد یادت پس -

 .گرفت فاصله ازم و کرد ول رو دستم مچ. کردمی صدام داشت که شنیدم رو رایان صدای موقع همون

 .سمتش برگشتم
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 .گرفت سمتم به رو اشارش انگشت

 .زنهمی بیرون امسینه یقفسه از االن کردممی حس که زدمی تند قلبم انقدر

 هنشد ضعیف اتحافظه اگه البته، خطرناکم چقدر من که دونیمی. گممی خودت برای، بمونی دور ازم بهتره -

 !باشه

 .رفت اومدمی رایان صدای که قسمتی مخالف سمت به و شد دور ازم

 .کردم قفل رو در و دستشویی تو انداختم رو خودم

 ؟کجایی خانم شراره. خانم شراره -

 .لرزیدمی صدام

 ؟بله -

 .شدم نگرانتون، ببخشید -

 .میام االن -

 .شینممی منتظرتون سالن تو من پس باشه -

 .گذاشتم قلبم روی، رو دستم

 !لعنتی لعنتی-

 .بشم آروم تا بکشم عمیق نفس کردممی سعی

 .بودم کرده عرق
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 .کرده نفوذ وجودم تو بوش کردممی حس

 .بره بین از بوش تا کشیدممی دست روش محکم و بردم آب شیر زیر رو دستم مچ

 .بود پریده رنگم، کردم نگاه خودم به آیینه تو

 دستشویی تو تونستمنمی این از بیشتر دیگه. کردم تمیز رو چشمم زیر دستمال با، بود شده سیاه هامچشم زیر

 .بمونم

 .لرزیدمی هامدست، بزنم تا آوردم در رو رژم، کردم مرتب رو خودم

 .متنفرم ازت، متنفرم ازت. چسبوندم بهش رو خودم انگار، باش دور ازم گهمی من به -

 .چکید مچشم از اشک قطره یه

 .کردی تجربه رو هااین از بدتر تو، نیست چیزی. باش آروم، باش آروم -

 .بودم فشار تحت خیلی، کردم پاک رو صورتم رو اشک

 .کشیدم لبم ی رو محکم رو رژم

 .رفتم بیرون دستشویی از

 این خواستمنمی من و کردمی حس بی رو بدنم چون، بخورم قرص خواستمنمی ولی؛ داشتم سرگیجه هنوز

 .بدم دست از رو موقعیت

 .یدکش سر رو محتویاتش و زد پوزخندی، باال آورد کمی رو بود دستش که لیوانی دیدمش دور از، شدم سالن وارد

 .بذار فشار تحت رو من هی حاال، بدی شکستم تونینمی دیگه

 .برگردوندم رو سرم
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 .شدمی پخش الیتی آهنگ

 .سمتم اومد رایان

 .کردی فرار شده ۷۲ ساعت سیندرال مثل کردم فکر -

 .زدم لبخندی

 .بینمنمی ایشاهزاده که من هم بعدش، نشده ۷۲ هنوز اوال -

 .بینیدمی کنید نگاه خوب اگه -

 .کردم نگاه بهش

 .رسیدمی نظر به ترآبی هاشچشم

 .کنم دقت بیشتر باید شاید دونمنمی -

 ؟دیدمی افتخار پس -

 .کرد دراز سمتم به رو دستش

 .نبود شکست وقت االن، دادممی ادامه بازی این به باید ولی؛ لرزیدمی هامدست

 .بردم طرفش به رو دستم

 .برد سالن وسط طرف به رو من

 .کردیم رقصیدن به شروع

 .بیارم کم خواستمنمی ولی؛ بود بدی حس
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 .کردممی نگاه اطراف به داشتم

 .رسیدمی نظر به عصبی، کشید سر رو ایدیگه لیوان که دیدمش

 به شروع و اومدن سالن وسط سمت به و گرفت رو دستش راحیل موقع همون. بود رایان و من رو چشمش

 .کردن رقـــص

 .داشتبرنمی ازمون چشم

 .برگردوندم دیگه طرف یه به رو سرم

 :گفت و کرد نزدیک گوشم به رو سرش رایان

 !رسنمی نظر به عصبی خیلی هابعضی انگار -

 ؟بود فهمیده هم اون یعنی، پرید رنگم

 ؟چیه منظورتون -

 .گممی رو نیما -

 .کردمی نگاهمون بود قرمز عصبانیت از که صورتی با نیما، کردم دنبال رو نگاهش مسیر

 .شد راحت خیالم

 .نیست مهم برام -

 .دیدنمی اهمیت نیما مثل آدمی به که جالبه برام -

 !چیه انتخاب برای معیارم که بودم گفته بهتون -
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 ؟باشم معیارهاتون تو تونم می من -

 .کردم نگاهش تعجب با

 .کنهمی جذب رو آدم واقعا هاتونچشم -

 ؟گیریدمی ماهی آلود گل آب از یا کنیدمی گم رد دارید االن -

 .هردو -

 .بده انجام هم با رو کار تا دو آدم سخته، خوبه -

 .کنم نگاه و وایسم کنار یه از ترسوها مثل که این نه، جنگممی خواممی که چیزی برای، اممبارزی آدم من -

 .دادم باال رو ابروهام

 !کنهمی جذب رو آدم هاتونچشم بودم گفته -

 .بود گرفته امخنده

 !قشنگه هم تونخنده کنهنمی جذب رو آدم تنها هاتونچشم فقط کنم فکر -

 ؟زنیمی مخ داری -

 .خنده زیر زد

 .کشید خودش سمت به رو من

 !گیریدمی فاصله ازم چقدر -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 237 

 ستخوامی دلم. بود بد حالم بودم وضعیت این تو که این از، کرد نزدیک گوشم به دوباره رو سرش. شدم شوکه

 .بود کرده درگیر جوریاین رو من که کنم خفه رو سرگرد اون

 .بود سرخ اشچهره، چرخید اون سمت به نگاهم

 .بود کرده مشت راحیل کمر پشت رو هاشدست، بود طور این رفتارش چرا دونمنمی

 .رفت ایدیگه سمت به و شد جدا راحیل از دفعه یه موقع همون

 .میاد خوشم ازت، خاصی خیلی تو -

 .بودم شده بیدار خواب از دفعه یه انگار شد چی نفهمیدم

 .خوردمی بهم داشت حالم، گفت چی

 .پیچیدمی سرم تو جمله این

 «میاد خوشم ازت. میاد خوشم ازت»

 .بود گفته رو همین بهم هم اون

 .خورد جا حرکتم این از، گرفتم فاصله ازش دفعه یه

 .اومد دنبالم رایان. رفتم کیفم سمت به و اومدم پایین سن از حرفی بدون

 ؟شده چیزی -

 .ندادم رو جوابش، بزنم حرف تونستمنمی

 ؟شدی ناراحت که زدم حرفی -
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 .برم باید من نه -

 !شده چی بگید الاقل، نیست درست برید جوری این -

 .نیست چیزی -

 .پریده رنگتون، بشه بهتر حالتون تا کنید صبر حداقل. شنمی ناراحت پدر کنید صبر -

 .خوبم نه -

 ؟شد چی دفعه یه آخه -

 .رفت گیج سرم دفعه یه -

 ؟دکتر بریم خواییدمی -

 .رممی خودم ممنون نه -

 !تنها شب وقت این آخه -

 .دارم عادت تنهایی به من -

 .برید حالتون این با بذارم تونمنمی ولی -

 .بیارم ایبهانه چه که دونستمنمی، نبود کن ول رایان

 .رسیدنمی نظر به مشکوک، دیدمنمی رو صورتش ولی؛ بود زدن حرف درحال مرد یه با که دیدم رو آریا دور از

. دمب اهمیت بهش نباید، اومده خوشش ازم رایان که درک به. کیه مرده اون ببینم باید نیست رفتن وقت االن»

 «کنم فکر گذشته هایحرف به نباید، کنم تمرکز کارم رو باید
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 .کشیدم سر و برداشتم رو اون، بود میز روی لیوان یه

 .بود تلخ چقدر اه -

 :گفت و زد لبخندی

 .خوبه جنسش ولی -

 .کردم نگاهش

 .زدمی لبخند داشت هنوز

 «خندهمی چی به که نیست معلوم مرض»

 .شدید جدا ازم جوریاون که کنید تغییر قراره سیندرال مثل کردم فکر -

 .کردن تمدید رو وقتم کنم فکر ولی؛ آره -

 .اومد سمتمون به هامستخدم از یکی

 ؟رایان آقا ببخشید -

 ؟بله -

 .دارن کارتون آقا امیر-

 .باشه دور من از که بگه خواستمی هم اون به حتما، داشت چیکارش

 .میام االن باشه -

 !شدید غیب ببینم نیام فقط. دارن چیکارم ببینم رممی من -
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 .دمنمی قول بهتون -

 .برید نذارن که سپرممی من ولی -

 ؟کنیدمی زندانیم دارید -

 .الزمه پا گریز آهوهای برای هاوقت بعضی -

 .رفت جااون از هم بعد

 .کیه یارو اون که دیممی باید، شدم بلند جام از

 .رفتم آریا طرف به

 .اومدنمی نزدیک ولی؛ کردمی نگاهم داشت هنوز نیما

 .شدمی منفجر کردیمی روشن کبریت زیرش که بود خورده انقدر کنم فکر

 .بود خون یکاسه هاشچشم

 .بودم داده دست از رو تعادلم یکم، بود شده سنگین سرم هم من

 .شدم نزدیک آریا به پشت از کمی

 .کردمی صحبت کوتاه قد مرد یه با داشت

 .بود ریخته سرش وسط موهای و داشت پروفسوری ریش مرد اون

 .گنمی دارن چی که فهمیدممی باید

 .دادمی نشون آریا به رو چیزی و بود دستش گوشیش مرد اون
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 .بود چی دونمنمی توش، گرفتم لیوان یه هامستخدم از یکی از و رفتم جلوتر

 رو یوانل محتویات برگشت تا. چسبیدم بود وایساده آریا کنار که نازی به قصد از، شدم نزدیک بهشون پشت از

 .ریختم لباسم روی

 در ریشباط و افتاد دستش از گوشیش نداشت تعادل چون. نیفتم مثال که بردم مرده اون کت سمت به رو دستم

 اومد

 .برداشتم رو گوشیش و شدم خم زود

 .زدم جا رو باطریش بعد و گذاشتم گوشیش تو رو خواستممی که چیزی

 .آقا ببخشید -

 .دادم نشون ناراحت رو خودم

 .شد داغون لباسم وایی -

 ؟عزیزم شد چی آخ: نازی

 ؟خانم شراره شده چی: آریا

 .کرد نگاه نازی به عصبانیت با آریا

 .لباسم رو ریخت شربت -

 ؟کجاست حواست نازی -

 .شد چی نفهمیدم اصال من ببخشید -

 .خونه رممی، نداشتم تعادل هم من نداره اشکال -
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 .زد چندشی لبخند آریا

 .ندادن شام هنوز، ذارممی من مگه نه -

 .بمونم شهنمی که لباس این با -

 .دهمی بهتون داری دوست اگه، داره زیاد لباس نازی -

 .ممنون نه -

 .کرد اشاره نازی به سر با

 .شهمی ناراحت ازم خسرو بری اگه، نکن تعارف جون شراره بریم: نازی

 «بپوشم رو تو هایلباس خوامنمی. احمق یزنیکه»

 !دیگه بیا -

 .برد سالن کنار هایپله سمت به رو من و گرفت رو دستم

 .رممی من نکشید زحمت جون نازی ممنون -

 .بری جوریاین ذارمنمی اصال، زحمتی چه نه -

 «بشم خالص چجوری این دست از خدا وایی»

 . کنم لهش بزنم داشتم دوست

 .بود باال اتاق تا چند، رفتیم باال هاپله از

 .شدیم دوم اتاق وارد
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 .بردار خواستی که رو کدوم هر کن نگاه خودت عزیزم بیا -

 !آخه -

 .باشی راحت تا پایین رممی هم من، دیگه بیا -

 .رفت بیرون اتاق از بعد

 . کنهمی عزیزم عزیزم الکی. باشه تنم به سر خواینمی دونممی که من

 .کردم نگاه هالباس به و کردم باز رو کمد در

 .سهنف به اعتماد آخر. خورهنمی من به آخه سایزش هم بعد بپوشم رو کدوم، نیست هم متر نیم همش که اینا -

 .کردم نگاه یکی یکی رو هالباس

 .شدیم سایزم حداقل بود کشی چون ولی؛ بود باز خیلی اشتنه باال هم اون که بود پوشیدن قابل یکیش فقط

 .بود آویزون ازش مارکش هنوز، کردم تنم و داشتم برش

 .جادوگر بودی نکرده تنت شکر رو خدا -

 .کردم نگاه آیینه توی خودم به

 . بود دکلته هم اشتنه باال. بود فون کمر از و بود تنگ کمر تا که بود بلند مشکی لباس یه

 که ریختم دورم بیشتر رو موهام. رممی جوری همین کن ولش. کردیما گیری عجب اه، کنم چیکار رو باالش -

 .بشه دیده کمتر بازیش

 .بیرون رفتم و برداشتم رو لباسم
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 .کردم پیدا چیزی شاید کنم نگاه رو هااتاق هستم باال که حاال گفتم خودم با

 .نبود بخوری درد به چیز ولی؛ کردم نگاه رو اتاق تا سه توی

 .شدم آخر اتاق وارد

 .نکنه شک کسی که نکردم روشن رو چراغ، رسیدمی نظر به معمولی چی همه

 .ببینم بهتر تونستممی، افتاد اتاق تو ماه نور و زدم کنار کمی رو پرده

 .بود گرمم، نداشتم تعادل هامقدم روی

 .بود کرده اثر روم بودم خورده که چیزهایی اون کنم فکر

 «احمق بود چیزها این خوردن موقع االن»

 .بود تاپ لپ یه اتاق کنار

 .کردم روشنش و داشتم برش آروم

 دابع باید، نداشت مفهومی برام که بود فایل تا چند. کردم نگاه رو هاشفایل و کردم باز رو قفلش، بود قفل

 هک بود در به چشمم مدت تمام، کردم ارسال خودم برای رو هااون. کنم تمرکز تونستمنمی. کردممی بررسیش

 .گذاشتم جاش سر رو تاپ لپ، بود شده تار کمی چشمام. تو نیاد کسی

 من .بست رو در و اتاق توی داد هولم یکی، بیرون برم که کردم باز رو در تا ولی؛ بیرون برم اتاق از خواستممی

 .دیوار به چسبوند رو

 .بود شده درشت هامچشم

 .گذاشت سرم طرف دو رو هاشدست
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 ؟کنیمی غلطی چه جااین -

 .زدمی تند تند قلبم، بودم شده شوکه

 .برم خواممی کنار برو نداره ربطی تو به -

 ؟کننمی چیکار هافضول با دونیمی -

 .شدمی دیده اتاق کم نور تو هاشچشم برق، بود زده زل هامچشم به

 .دستشویی برم خواستممی، اتاق این تو اومدم اشتباه من -

 .گیمی دروغ خوب، کردی تغییر خیلی -

 .کنار برو گفتم -

 .نبودم مسلط خودم به، زدم پلک بار چند

 !بمون دور من از که نگفتم مگه -

 .چسبیدی بهم تو که فعال -

 .زد پوزخندی

 ؟خوشحالی چیه -

 !کنممی غش خوشی از دارم آره -

 .کرد نگاهم عصبانیت با

 .برم خواممی کنار برو -
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 ؟نامناسبه یکم بودن حاجی دختر برای هاتلباس و رفتارت کنینمی فکر -

 .شد خیره هامچشم به دوباره و کرد لباسم به نگاهی

 .بودم شده خشک، ترنزدیک آورد رو صورتش

 .بود چی دنبال هامچشم تو دونمنمی

 .میومد بند داشت نفسم. گوشم نزدیک آورد رو سرش

 ....هاتچشم. خیلی،کردی تغییر خیلی -

 .دادم هولش، نداشت تحمل دیگه قلبم

 .کرد تغییر نگاهش حالت، کرد نگاه بهم دوباره و خورد تکون یکم

 !بودی چسبیده خوب که اون به؟ ترهجذاب من از برات رایان چیه -

 .زدم بهش محکمی سیلی و بردم باال رو دستم

 .برد صورتش سمت رو دستش. نداشت ازم رو کار این توقع

 .زدممی نفس نفس

 با نم که نداره ربطی تو به هم بعد. بیننمی خودشون مثل رو همه تو امثال؟ عوضین خودت مثل همه کردی فکر -

 .هستم کی

 :گفت و گرفت محکم رو بازوم

 مثل برسه خوادمی که چیزی به که این از بعد اون بیچاره؟ شده عاشقت رایان کردی فکر؟ هان عوضیم من -

 .دور میندازتت آشغال
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 یمهه چرا دونمنمی. بخورم رو گولش بود ممکن، دونستمنمی نیست آخه. گفتی شد خوب، دونستمنمی وای -

 .کرد شهنمی کاریش دیگه قسمته، میان در آب از جوریاین برم رو دور هایآدم

 .داد فشار تر محکم بازومو. شد سرخ عصبانیت از صورتش

 .نکردم اتخفه خودم تا بشی خفه بهتره -

 ادنی. کردم عادت بهش ولی؛ تلخ خیلی، بود تلخ خیلی که من برای؟ نه تلخه حقیقت؟ برخورد بهت چیه -

 اب بهتره. ندارم کاری بهت من نباش نگران، نترس. هااحمق به مخصوصا. کنهنمی رحم کس هیچ به جوریاین

 .باش نداشته من به کاری هم تو، باشی خوش نامزدت

 اتدهزن کنیمی چیکار داری بفهمه وقتی، ستساخته ازش کارهایی چه که دونینمی، شناسینمی رو رایان تو -

 .ذارهنمی

 .زدم پوزخندی

 ؟کیان مهندس گرفتی وجدان عذاب، بیاد سرم بالیی چه کنهمی فرقی چه تو برای -

 .بود شده ساکت

 .ندارم دادن دست از برای چیزی من ضمن در، بیفته برام قراره اتفاقی چه نیست مهم برام -

 .بیرون بود زده پیشونیش هایرگ، بود شده ترعصبانی

 ؟کجایی دوننمی تخانواده -

 نه یول؛ باشم داشته بود قرار زمانی یه. میاد یادم چیزایی یه داره آهان. نمیاد یادم چیزی که من؟ خانواده کدوم -

 هک نیست مهم هم برام، بگذرونم خوش و ببرم لذت فقط دارم دوست و تنهام زن یه من. ندارم خانواده اصال من

 .بشه چی قراره
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 .گرفت مشتش تو رو موهام و کرد ول رو بازوم

 .بود گرفته درد سرم

 .بمون دور من و خانواده این از، کنی مرگ آرزوی که کنم کاری نذار. شو خفه -

 .زدم لبخندی

 .مُردم که هاستسال من؟ امزنده االن من مگه -

 .کرد ول رو موهام، شد شل هاشدست

 .کردم مرتب رو لباسم و وایسادم جلوش صاف. شد عوض نگاهش حالت

 .خوب خوبه،  کن نگاهم خوب -

 .خوردممی تلو تلو. زدم دور یه

 .ردخو رو نامرد یه گول که باور زود احمق یه، احمقم خیلی گفتنمی همه قبال؟ قشنگم؟ چطورم االن نظرت به -

 .رفتم پرده سمت به، کردمی نگاهم فقط

 .زدم کنارش بیشتر کمی

 ؟بینیممی خوب، کن نگاهم بهتر حاال -

 .بود وایساده دیوار کنار جور همون

 ؟شناسیمی رو من -

 .بود واستاده مجسمه مثل جوری همون، رفتم سمتش به
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 .بود شده مسخ، کشیدمش خودم سمت به و گرفتم رو اشیقه و رفتم نزدیکش

 .بردم سمتش به رو سرم، بود شده خیره هامچشم توی

 .شنیدممی قلبشو ضربان صدای. چرخیدمی صورتم توی هاشچشم

 .کردنمی حرکتی هیچ، کردم نزدیک گوشش به رو سرم

 قبلم شبیه چقدر نظرت به. جذابم االن گنمی همه ولی؛ کیان مهندس شناسمنمی رو خودم، هم خودم من -

 ؟هستم

 :داد ادامه و کردم ول رو اشیقه

 ؟نه نیست قبل مثل هیچی؟ هن هیچی -

 .بود کرده مشت رو هاشدست، گرفتم فاصله ازش

 ؟کیان مهندس چیه نظرت خوب -

 .شدم نزدیک بهش دوباره

 .کشیدم کنار رو خودم ولی؛ آورد سمتم به نیفتم که این برای رو هاشدست، نداشتم تعادل

 لعنتی روز اون یادمه؟چی موهام؟ قشنگه قبل مثل چجوریه هامچشم؟ چیه نظرت نگفتی. کن نگاهم خوب -

 .جوریناین هاخنگ آخه. کردممی پرواز ابرها تو خوشحالی از داشتم هم احمق من و کردیمی تعریف ازم داشتی

 .کننمی کیف کنه تعریف ازشون یکی

 .شد خیره هامچشم تو

 ؟پسندیمی چطوره؟ میاد خوشت جدیدم تیپ از -
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 .نزد حرفی

 .هااون سراغ رممی. میاد خوششون ازم هاخیلی، نیست مهم زیاد باشه -

 .برگردوند خودش سمت به رو من و گرفت پشت از رو بازوم، برم که برگشتم

 :گفت اششده قفل هایدندون بین از، بود عصبی

 !نیستی تو این، کن تمومش -

 :گفتم و کشیدم بیرون دستش تو از رو بازوم

 پس. مرد پیش سال ۶ شناختیمی تو که اونی دونممی رو این ولی؛ دونمنمی خودمم؟ کیم من گیمی راست -

 .شدم ترخطرناک تو از من چون، کیان مهندس بمونی دور ازم تو بهتره دفعه این. نگرد دنبالش

 .رفتم اتاق در سمت به

 !سامره -

 .نه االن ولی؛ کنه صدام که بودم منتظر پیش سال ۶

 .برنگشتم سمتش به

 خودت کار به سرت هم تو بهتره. مرده دنبالشی تو که اونی که گفتم. مهندس جناب راد شراره، امشراره من -

 .بکنی رو فکرش تونینمی حتی که ستساخته ازش کارهایی راد شراره چون، باشه

 .رفتم هاپله طرف به و اومدم بیرون اتاق از سرعت با

 .اومدمی بند داشت نفسم

 .بود شلوغ هنوز سالن
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 .رفتمی گیج سرم و بود شده بیشتر تهوعم حالت

 .میاد بهت چی همه -

 .برگشتم و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 .نیست خوب حالم فهمید، کردمی نگاهم خنده با داشت رایان

 ؟ترسوندمت ببخشید -

 .آره -

 ؟کردی عوض رو هاتلباس چرا -

 .بود ریخته چیزی روش، نیست چیزی -

 .رفتی هم باز کردم فکر -

 .شدنمی جمع صورتش تو از اشاحمقانه لبخند

 .جاماین که بینیمی -

 .بیارن رو غذا خوانمی، بریم بیا -

 .باشه -

 .رفتیم دادنمی غذا که قسمتی سمت به باهاش

 .کردممی تحمل رو جااون بدبختی با داشتم

 .سمتم اومد آریا
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 .شدید زیبا چقدر به به -

 .ممنون -

 .کرد صداش بود مشکوک که مردی اون. بود شده خیره بهم

 .اجازه با -

 .رفت مرد اون سمت به هم باز

 .بکشم بیشتری غذای که کردمی تعارف داشت رایان

 .رفتممی بیرون مهمونی این از باید چرخوندم رو سرم

 .گذاشتمی راحیل دهن غذا بردار فیلم هایحرف با داشت که افتاد امیر به چشمم

 .برگشت من سمت به نگاهش لحظه یه

 .رفتمی گیج خیلی سرم، بودم شده عصبی. بود جوری یه نگاهش

 .برم جااون از خواستممی

 .نبینمش دیگه که برگشتم

 متس یه رفتم و برداشتم رو بشقاب، کنهمی صحبت داره رایان دیدم تا، کردمی صحبت یکی با داشت رایان

 .دیگه

 .نداشتم هم هیچی به میل و نداشتم رو کس هیچ یحوصله

 .شدمی بد حالم حتما موندممی جااون دیگه یکم، برداشتم رو کیفم و شدم بلند جام از
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 .اومدمی سمتم داشت رایان

 ؟کجا -

 .برم باید وقته دیر -

 !نخوردی که هم چیزی. نشده تموم جشن هنوز -

 .برم باید ولی؛ ببخشید -

 .نبینتشون رایان که دمکر قایم کنارم رو هامدست. لرزیدمی هامدست

 .برسونمتون بذارید پس باشه -

 .ممنون آوردم ماشین خودم نه -

 .مایلید جور هر باشه -

 .نیستن که این مثل، کنید خداحافظی من طرف از هم پدرتون از پس -

 .کنممی صداشون کنید عوض لباس تا،کجاست ببینم بذارید -

 .پوشیدم رو خودم لباس و آوردم در رو نازی لباس، بود آوزون جااون مانتوم که رفتم اتاقی طرف به

 .کردم تنم هم رو مانتوم

 .رفتم راحیل سمت به لرزون پاهای با

 .پرید رنگش دید رو من تا امیر

 .ناقابله هم این، گممی تبریک -
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 .دادم راحیل به و آوردم در کیفم از رو بودم کرده آماده قبال که ایجعبه

 !کشیدی زحمت چرا عزیزم ممنون -

 .کرد باز رو جعبه در

 .بود کرده دستم محرمیت روز که ایحلقه همون، بود حلقه یه توش

 .چرخیدمی حلقه و من بین چشمش. کرد نگاهم، افتاد حلقه به که چشمش

 .بود زده بیرون دستش رگ، کرد مشت رو هاشدست

 .کرد دستش رو حلقه راحیل

 .جون شراره مرسی! قشنگه چقدر ببین امیر وایی -

 .بشید خوشبخت، کنممی خواهش -

 .رفتم جااون از سرعت بیشترین با. کشیدمنمی دیگه، برگشتم

 .نشدم هم رایان و آریا منتظر حتی

 .شدم ماشین سوار و حیاط تو رفتم

 .نشد روشن زدم استارت هرچی

 .نحس شانس این به لعنت، کوبیدم مشت فرمون رو محکم

 .بود بده حالم، گذاشتم فرمون روی رو سرم

 .شیشه به زد یکی دفعه یه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 255 

 .بود نیما. کردم بلند رو سرم

 .خواستمی جونم از چی .لعنتی -

 ؟شده خراب ماشین -

 .باشه داشته ربطی شما به که کنمنمی فکر -

 .شده چی ببینم کنم نگاه حداقل بذار -

 .کنی کمکم تو که اینه از بهتر بمونم جااین صبح تا، نکرده الزم -

 .نداشت نرمال حالت، زد مشت شیشه به محکم

 .رو لعنتی در این کن باز -

 .دیوونه بذار راحتم برو -

 .ندارم کاری باهات کن باز رو در. نکن عصبی رو من شراره -

 .کنی کمکم تو خوامنمی برو -

 .باش من مال فقط دممی بهت بخوایی چی هر؟ کنیمی رو کار این چرا شراره -

 !فهمینمی چرا ندارم دوستت من، نمیذاری راحتم چرا -

 .کافیه هردومون برای من عشق، نیست مهم برام -

 .خورمنمی دردت به من. کنممی خواهش برو نیما -

 .بدم دست از هم رو تو تونمنمی، تونمنمی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 256 

 .بود شده دیوونه واقعا، زدمی ضربه شیشه به محکم

 .بیاد یکی نشکونده رو شیشه تا کردممی خدا خدا

 .میاد طرفمون به یکی دیدم دور از

 .گرفت فاصله ماشین از دید رو اون تا نیما

 ؟شده چیزی -

 .کنممی درستش خودم نیست شما به احتیاج ولی؛ شده خراب خانم ماشین -

 .کردم باز رو در بره خواستمی مرده تا

 ؟آقا -

 .بله-

 ؟کنید نگاهی یه رو ماشینم شهمی -

 ...ایشون ولی بله -

 !کنممی خواهش -

 .بود مردد انگار، کرد نگاه بهم

 .کنید باز رو کاپوت در باشه -

، بود وترس آدم یه نیما شکر رو خدا. کردنمی کاری هیچ. بود وایساده جاش سر نداشت رو کار این توقع انگار نیما

 .شدمی چی نبود معلوم وگرنه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 257 

 .شد روشن استارت اولین با و رفت ور ماشین با یکم پسره -

 .کنم تشکر ازتون چجوری دونمنمی ممنونم -

 .نکردم کاری کنممی خواهش -

 .ممنونم حال هر به -

 .گذشتم کنارش از نیما عصبانی یچهره به توجه بدون

*** 

 .بود برده خوابش مبل روی زهرا. تو رفتم آروم و کردم باز رو آپارتمان در

 مه قرص یه، بخورم آب که رفتم آشپزخونه به. داشتم بدی سردرد. کردم عوض رو لباسم و رفتم اتاق به آروم

 .خوردم

 ؟اومدی کی سالم -

 ؟کردم بیدارت -

 .برد خوابم بودم منتظرت نه -

 .بخوابم خواممی هم من، وقته دیر بخواب برو -

 ؟خوبه حالت -

 .آره -

 .کرد نگاهم یکم
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 ؟مطمئنی -

 .آره -

 .بخیر شب باشه -

 .اتاقش سمت رفت زهرا

 .کشیدم دراز تخت روی و اتاقم تو رفتم هم من

 حرفی دیگه االن ولی؛ داشتم حرف خیلی. بگم بهت چی دیدمت وقتی که دیدممی رو روزی خواب سال ۶ -

 .ندارم

 .چی همه، شده تموم چی همه

*** 

 .رفتم دستشویی طرف به و شدم بلند جام از، بود یازده نزدیک ساعت. کردم باز رو هامچشم

 .بیرون اومدم دستشویی از

 .اومدمی آشپزخونه از زدن حرف صدای

 .نگفتم چیزی که من جان زهرا -

 ؟نکردی هماهنگ من با چرا، نمیام من گفتم -

 .کنم سوپرایزت خواستممی سرم خیر بابا -

 .رهنمی هم سرکار که عید تو هم اون. بذارم تنها رو سامره تونمنمی من دونیمی که تو -
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 .گیرممی بلیط هم اون برای دیگه روز چند خوب، داشتن بلیط تا دو فقط کنم چیکار خوب -

 .نکرده الزم -

 .بگیرم بلیط تا گشتم کلی من -

 .بده پسش برو -

 .بگیرم بلیط براش زود دممی قول خودم؟ نیستی سامره نگران تو مگه بابا -

 !شهمی پیدا بلیط کیش برای راحتی همین به عید تو کردی فکر، نزن بیخود حرف -

 .کنممی پیدا من -

 .کردیمی پیدا االن تونستیمی اگه تو -

 .بیاد ما با نخواد شاید اصال -

 .میاد چرا -

 .بیام شما با نخوام من شاید گهمی راست -

 .برگشتن سمتم به دو هر

 ؟شدی بیدار کی تو -

 .اولش از -

 .جان سامره -
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 یبکن رو کارها این بخوایی اگه، قسم دوستیمون به و عزیز خاک ارواح به. گممی مهدی جلوی دارم زهرا ببین -

 .ندارم شوخی دونیمی که تو. گیرممی جدا یخونه عید بعد

 ...آخه -

 .بگیرید عروسی باید هم تابستون آخر تا تازه نداره آخه -

 ؟شدی دیوونه -

 .دیمی عذابم بیشتر جوری این. باشی مراقبم خوایمی شهمه که نیستی مادرم که تو، کن تمومش زهرا -

 !سامره -

 .جداست هم از زندگیمون ما که بفهم ولی؛ نگرانمی دونممی -

 .خوردمنمی قسم دوستیمون به هیچی خاطر به من دونستمی خودش. بود شده جمع چشمش تو اشک زهرا

 .کن قبول نداره اشکال اگه، بیایی ما با ندارم مشکلی من جان شراره: مهدی

 .شمال برم خواممی من ولی؛ فکرَمین به که ممنونم ازتون -

 ؟کی با؟ شمال؟ چی: زهرا

 !داره اشکالی مگه، خودم -

 ؟بری خوایمی تنها -

 .آره -

 ؟بیاد سرت بالیی اگه؟ شدی خل -
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 !امبچه من مگه؟ بالیی چه -

 !رفتینمی جایی تنها وقت هیچ تو -

 ؟داره اشکالی، برم خواممی االن -

 ؟آره گیمی من خاطر به. نه -

 .کن جمع رو هاتلباس برو آدم یبچه مثل هم حاال. کنمنمی هم عوضش که دونیمی، زدم رو حرفم من -

 ؟چی بشه بد حالت اگه -

 .خوبم که بینیمی ضمن در، بشه بد حالم جا هر ممکنه نیستی من با همیشه که تو -

 .کردنمی نگاه بهم داشتن

 ؟کنید نگاه رو من وایستید جا همین شب تا خواییدمی -

 ؟باشی تنها خواییمی که مطمئنی تو شراره: مهدی

 ؟ندارید بلیط مگه دیگه برو. زهرا شدی هم تو -

 .چرا -

 .شو حاضر برو پس -

 .رفت در سمت به مهدی

 .طرفی من با کنی ناراحت رو زهرا اگه ضمن در -

 .ترهباریک مو از گردنمون ما -
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 .اتاقش توی رفت عصبانیت با زهرا

 :گفت آروم و طرفم اومد مهدی

 .ممنونم -

 .نذار تنهاش وقت هیچ، مواظبشی که ممنونم ازت من -

 .عزیزه برام چقدر که دونیمی خودت -

 .نکن هندیش دیگه برو -

 .کردمی جمع رو هاشلباس عصبانیت با داشت، زهرا اتاق تو رفتم هم من و رفت مهدی

 .باشه ناراحت تپلم نبینم -

 .زدنمی حرف باهام

 .کردم بغلش پشت از

 ؟قهری باهام -

 .نخیر-

 ؟کنی آشتی کنم بوست؟ گرفتی قیافه چرا پس -

 .گیرهمی درد باز تمعده نخوردی چیزی دیشب از، بخور رو اتصبحانه برو. نکرده الزم -

 .دیگه نباش ناراحت هم تو. خوشگلم باشه -

 ؟دادی قسمم چرا -
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 زنش با تنهایی خوادمی دلش هم اون؟ کنه تحمل چقدر مرده بابا. باش بیچاره مهدی اون فکر به یکم عزیزم -

 .ور اون و ور این بره

 !چجوریه اوضاعم من که دونستنمی اول از مگه، کرده بیخود -

 اطرخ به که باشه داشته دوستم انقدر مرد یه داشتم دوست هم من. من نه توئه زندگیه االن اون. کن درک زهرا -

 این زهرا. داره دوستت رو تو چون گهنمی هیچی و کنهمی تحمل رو من همه این اگه. بگذره هاشخوشی از من

 هک این خاطر به من نذار، نکن خرابش، خوبیه مرد مهدی. باشی خوش باهاش کن سعی، گردهنمی بر دیگه روزها

 !بگیرم وجدان عذاب منی مواظب برسی زندگیت به که این جای به شهمه تو

 .کنممی پیدا خوب شوهر یه برات خودم. برم قربونت من الهی -

 .کنی پیدا شوهر من برای خوادنمی، نده طالقت مهدی اخالقت این با باش مواظب تو -

 !چشه من اخالق مگه، باشه هم خداش از -

 .جون تپل ماهی که تو -

 !تپله کجام من، کنمامی لهت زنممی -

 .کردم ضعف که بخورم صبحانه رممی من. جون باربی باشه -

 .کرد پرت سمتم به و برداشت تخت روی از رو بالشت

 .رفتم آشپزخونه طرف به خنده با

 .باشم خودم مواظب که کرد سفارش هم کلی کردط خداحافظی ازم ناراحتی با زهرا

 .بود زده زنگ بهم بار چند علی
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 .بدم انجام رو کارهام باید و دارم کار که گفتم من ولی؛ شیراز برم بود گفته بهم و بپرسه رو حالم که

 .افتادم هافایل اون یاد. بود شده تاریک هوا، بودم نشسته حال تو

 .رفتم اتاق سمت به و شدم بلند جام سر از

 .بود ناشناس یشماره کردم نگاهش، خورد زنگ موقع همون موبایلم

 ؟بله -

 ؟راد خانم -

 !بفرمایید بله -

 .هستم نامی -

 .نگرفتید تماس صبح از چرا که کردم تعجب. سرگرد سالم -

 .باشید تنها و بیرون بره خونه از دوستتون خواستم -

 ؟کنیدمی تعقیب رو من هم باز -

 .مراقبتونیم فقط نه -

 ؟داره فرقی چه تا دو این بعد آهان -

 .کنم صحبت باهاتون باید آدرس این به بیاید. شماست صالح به این -

 !شبه یازده ساعت؟ االن -

 ؟دارید مشکلی -
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 .بیام باید کجا بگید. نه -

 .بیایید اون با دره دم سفید سمند ماشین یه -

 .ترم راحت خودم ماشین با من ولی -

 .خداحافظ، بیارید تشریف گفتم که ماشینی همون با-

 .کرد قطع رو گوشی

 !عصبانی چه -

 .پایین رفتم و شدم حاضر

 .بودن دوتا همون. شدم سوار و رفتم، بود منتظرم خیابون ور اون سفید سمند

 .کردن عوض رو شغلتون کردم فکر، آقایون سالم -

 .کرد نگاهم اخم با آیینه تو از راننده

 .نشدیم عوض که فعال -

 هایآدم با که این نه آخه. گممی خودتون خاطر به کنید جمع رو حواستون بیشتر بهتره. شکر رو خدا خوب -

 .دباشی نداشته شغلی اصال دیگه ممکنه، کنید تعقیبشون جوریاون بخوایید، هستید رابطه در خطرناک

 .گفت چیزی لب زیر راننده

 :گفت یکی اون

 .خطرناکه هم تند زبون چون، باشید زدنتون حرف مواظب بهتر راد خانم -
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 .جمعه حواسم من نباش نگران شما -

 .نگفتم چیزی هم من، شدن ساکت دو هر

 .وایستادیم شهر وسط تقریبا دربست یخونه یه دم بعدش، بودیم راه تو ساعت نیم حدود

 .شید پیاده -

 .شدم پیاده ماشین از

 .بودن نشسته کامپیوتر تا چند پشت نفر پنج، شدیم خونه وارد

 .سمتم برگشتن همه دیدنم با

 .طرفمون اومد و شد بلند هاسیستم از یکی پشت از دید رو ما تا محمدی

 .راد خانم سالم -

 .سروان سالم -

 .منتظرن سرگرد داخل بفرمایید -

 .شدیم هااتاق از یکی وارد

 .آوردن تشریف راد خانم قربان -

 .بفرمایید شما ممنون -

 .بیرون رفت محمدی

 .کردمی نگاه تاپ لپ تو رو چیزی یه، دیگه مرد یه با داشت سرگرد
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 .رفت بیرون اتاق از مرد اون، شدنم وارد با

 .بفرمایید راد خانم سالم -

 .سالم -

 که کسایی از یکی مهمونی اون توی دیشب، شدیم مجبور راستش. شدم مزاحم موقع بد ببخشید خوب -

 .جااین بیایید لطفا. داشته حضور بودیم مشکوک بهشون

 .رفتم تاپ لپ طرف به

 .داد نشونم رو کردمی صحبت آریا با که بود مردی اون از عکس تا چند

 ؟خوب -

 ؟نشدید خاصی چیز متوجه شما، بوده مهمونی اون تو آدم این ما تحقیقات طبق؟ شناسینشمی -

 .بود آره -

 ؟نفهمیدید حرفاشون از چیزی شدید نزدیک بهشون شما -

 ؟شدم نزدیک بهش من دونیدمی کجا از -

 .باشید نداشته کاری اینش به شما -

 !پرسیدمی من از چرا، بیاره اطالعات براتون بگید داده آمار بهتون که همون به -

 تو صلیا هایمهره از یکی عکس این تو آدم این درضمن. بفهمن چیزی بودن نتونسته ایشون. راد خانم ببینید -

 .قاچاقه کار

 ؟ودهب شما همکار خصوصی مهمونی یه تو چطور، بشه نزدیک خانواده این به تونهنمی کسی گفتید که شما -
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 .بگم چیزی هامونرابط یدرباره شما به تونمنمی من -

 تو من جز کی بدونم باید پس، هستم جریان این تو من ضمن در. بدم اطالعات شما به تونمنمی هم من پس -

 .هست کار این

 .کرد نگام تردید با

 .کنه کمک بهتون که بگید رابطتتون همون به بهتره پس، سرگرد دارید شک بهم اگه -

 .بهتره براتون ندونید اگه ولی؛ ندارم شک شما به من -

 ؟چرا -

 .گممی خودتون برای -

 !نباشید من نگران شما -

 ؟محمدی سروان -

 .شد اتاق وارد محمدی

 ؟قربان بله -

 .بیاد که بگید بهش -

 ؟قربان مطمئنید -

 .بیاد بگو برو -

 .نبود درست چیزی یه انگار داشتم دلشوره، بیرون رفت محمدی
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 .بشم بیهوش بود نزدیک، بود محمدی پشت که کسی شدن وارد و در شدن باز با

 ؟تو -

 ؟حریرچی خانم کردی تعجب -

 .بود باور قابل غیر، بود پریده رنگم کردم نگاه سرگرد به

 ؟کیه آدم این دونیدمی؟ اعتمادتونه قابل رابط همون این -

 .خانم باشید مسلط خودتون به بهتره -

 !میاد بر ازش کارهایی چه آدم این دونیدنمی که شمایید این مسلطم خودم به من -

 .نداره ما کار به ربطی شما خانوادگی اختالفات، خانم ببینید -

 رمنمی هم جهنم آدم این با من. زده گول حرفاش با هم رو شما. خانوادگی اختالف کدوم؟ خانوادگی اختالفات -

 .کنم همکاری برسه چه

 .رفتم در سمت به و برداشتم رو کیفم

 .ذارمنمی من کنه همکاری بخواد هم اون اگه تازه، سرگرد ندارم کاری خانم این با گفتم که من -

 .کردمی نگاهم پوزخند با داشت، سمتش برگشتم

 .ترکیدممی داشتم عصبانیت از

 با تا هبهتر کنم همکاری قاتل یه با. بشم همکارت خوادمی دلم خیلی من کردی فکر؟ هستی کی کردی فکر تو -

 .باشم همکار نامرد یه

 .شد قرمز صورتش
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 !باش زدنت حرف مواظب -

 ؟کنیمی چیکار نباشم اگه مثال -

 .کنید تمومش دیگه بسه: سرگرد

 لفمخا هم اول از کیان آقای ضمن در، داشتید اصرار خودتون ولی؛ بهتره ندونید که گفتم بهتون من راد خانم -

 .بود شما همکاری

؟ کشیمی ردخت اون برای دیگه ینقشه یه داری باز نکنه؟ کننمی تعیین تکلیف که انچیکاره ایشون ببخشید -

 ؟داشتی مگه هم ایدیگه یخاله؟ کرده کاری هم آریا

 .گرفت رو یقم و سمتم اومد عصبانیت با

 !شو خفه -

 .کن ولش امیر: سرگرد

 .کنه جدا دستش از رو من تا سمتش اومد محمدی

 هم، حریرچی احمد از تو چون، اومد سرتون بال اون بود حقت کنممی فکر بینممی که حاال؟ برخورد بهت -

 ...تو ولی؛ رفت سمتش به خودش اختیار با اتخاله چون. تری کثیف هم و ترعوضی

 .زمین رو افتادم که زد صورتم به ایسیلی

 .اومدمی خون لبم از، بردم لبم سمت به رو دستم

 .زدم پوزخندی و کردم نگاهش

 .کنیمی استفاده زورت از حرصت دادن نشون برای که سوزهمی برات دلم. ایبیچاره خیلی -
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 .بیرون بود زده پیشونیش هایرگ، زدمی نفس نفس

 .ایدیگه سمت داد هلش و سمتش اومد سرگرد

 .بیرون ببرش محمدی. امیر نبود قرارمون این -

 بیرون بردش و گرفت رو دستش محمدی

 کنم پاک رو لبم تا بهم داد دستمالی و سمتم اومد سرگرد

 ؟خوبید -

 .دادم تکون رو سرم

 ؟بشید بلند تونیدمی -

 .نشستم مبل روی و شدم بلند جام از

 .سوختمی بیشتر قلبم ولی؛ سوختمی صورتم، گذاشتم لبم روی، رو دستمال

 .شهنمی عصبی انقدر وقت هیچ معموال، کرد رو کار این امیر چرا دونمنمی متاسفم واقعا من -

 .بود گرفته درد لبم. زدم پوزخندی

 .رسیدمی نظر به ناراحت، اتاق تو اومد شربت لیوان یه با محمدی

 ؟رفت کجا -

 .بیرون رهمی گفت -

 . بری تونیمی تو خوب خیلی-
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 :گفت من به رو بعد

 ؟کنیدمی چیکار حاال خوب -

 .باشم جا یک آدم اون با تونمنمی، متاسفم من ببینید -

 .کنیم خراب شما اختالف خاطر به رو ماموریتمون تونیمنمی، کردیم حساب شما روی ما ولی -

 .تونمنمی من ولی -

 .شدم بلند جام از

 ؟نیست مهم دادن دست از رو جونشون راه این تو که هاییآدم و دوستتون سرنوشت یعنی -

 .کردممی خراب رو علی یآینده خودم خاطر به نباید، رفتم فرو فکر تو

 هاکار یهمه تنهایی خودم دممی قول من. بره بیرون ماموریت از آقا اون که شرطی به کنممی کمک بهتون من -

 .بدم انجام رو

 نیست من دست، بکنم رو کار این تونمنمی من حال هر به. زد شما یدرباره رو حرف همین هم امیر، جالب چه -

 .ماموریته این جزو اون چون

 .شده برنده کنه فکر اون که زدممی جا االن نباید. کردم نگاهش یکم

 .نگفتم نگید کشتمش روز یه اگه ولی؛ جهنم باشه -

 .زد لبخندی

 ؟دونیدمی چی که بگید خواییدنمی حاال، هستید جالبی آدم شما -

 .اینترنت با خواممی سیستم یه. بدم نشونتون باید -
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 ..صورتتون ولی؛ بیرون بریم باید -

 .کردمی درد یکم، گذاشتم صورتم روی رو دستم

 .ندارم مشکلی من نیست مهم -

 .رفتیم بیرون اتاق از سرگرد با

 .کردنمی نگاهم تعجب با همه

 .بود کوچیک خورد و زد یه؟ کنیدمی نگاه که درآوردم شاخ سرم تو؟ اومده پیش مشکلی ببخشید -

 .شدن کار مشغول و انداختن پایین رو سرشون همه

 .خندیدنمی آروم داشتن هنوز تا سه اون

 .دنری لو کنیدمی تعقیب رو کسی وقتی که کنید تمرین برید بهتره شده تموم هاتونخنده هم شما اگه -

 .شدن ساکت تا سه هر دفعه یه

 .نشستم هاسیستم از یکی سر رفتم

 .بودم آورده که شدم هاییبرنامه وارد

 ؟فهمیدمی هافایل این از چیزی شما -

 .شدن اضافه بهمون کمکم هم بقیه بعد کرد نگاهی سرگرد

 .گفتنمی چیزی کسی

 .بدن تحویل رو هاجنس قراره که باشه جایی یا زمان باید من نظر به -
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 :گفت بود رضا اسمش که راننده اون

 !عدده شهمه چرا باشه جاش اگه -

 :گفت بود یاسر اسمش بود راننده کنار همیشه که یکی اون

 .کنن گمراه رو ما خواستنمی شاید -

 ؟نابغه کنن گم رد که دارم بر رو هافایل خواممی من که دونستنمی مگه ببخشید -

 .خنده زیر زدن همه

 .شد خونه وارد اون موقع همون

 .میاد کوچه تو تا هاتونخنده صدای خبره چه معلومه -

 .کیان امیر خوندی کور. رممی من کرده فکر حتما، کرد تعجب وایستادن دورم هم همه و نشستم من که دید

 .نداره استراحت حق کس هیچ. دهمی ایمعنی چه عددها این که بفهمید صبح تا باید همه: سرگرد

 .شدن مشغول همه

 !راستی -

 .سمتم برگشت سرگرد

 .هاعکس تو بود یارو اون -

 ؟جمالی -

 .گذاشتم ردیاب موبایلش تو من، دونمنمی رو اسمش -
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 ؟کردید چیکار -

 .چرخید من سمت به سرشون همه

 ؟داره مشکلی گذاشتم ردیاب -

 ؟شهمی چی بفهمه اگه که دونیدمی -

 .فهمهنمی -

 .فهمنمی ساده کردن چک یک با زود، زرنگن خیلی هلاون -

 و شهمی نصب موبایل تو که ستبرنامه یه، کردم درست خودم رو ردیاب. فهمننمی هم ساده کردن چک با -

 .شهنمی متوجه کس هیچ

 ؟کنهمی کار چطور -

 .گممی بهتون -

 .کرد نگاهم تعجب با سرگرد

 .برسوننتون هابچه گممی، برید تونیدمی هم شما. کارهاتون سر برین همه خوب خیلی -

 .رمنمی نکنم پیدا رو هافایل این رمز تا من نه -

 .کننمی پیداش هابچه ممنون -

 .کنید پیداش زودی همین به تونیدنمی ولی؛ میلتونه هرجور باشه -

 .کمه فرصتمون که دونیدمی کنن کمک ایشون بدید اجازه قربان: محمدی
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 .کرد نگاه محمدی به عصبانیت با اون

 .برم بفرستن رو من که بفهمونه خواستمی انگار، کرد نگاه رو سرگرد بعد

 .کنید کمک شممی ممنون، باشه: سرگرد

 .کرد اخم اون و زد لبخندی محمدی

 .شدن خوشحال انگار هم بقیه

 .کنن کار سیستم یه روی نفری سه هر، بود سیستم تا سه چون شد قرار

 .کنن کار دیگه هایسیستم رو که رفتن هم بقیه، سیستم یه رضا و محمدی و من

 .نرسیدیم اینتیجه به ولی؛ کردیم امتحان رو چی همه

 .شدم بلند جام از. بود ۲ نزدیک ساعت

 .کنید استراحت برید شما، شدید خسته: رضا

 .کنه کار بیشتر مغزم، بخورم هوایی یه حیاط تو رممی نه -

 .باشه -

 .رفتم حیاط طرف به

 .چرخوندن من سمت به رو سرشون بقیه

 .نکردم نگاهش من ولی؛ کرد نگاه بهم هم اون

 ؟خونه برید خواییدمی راد خانم: سرگرد
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 .میام االن حیاط تو رممی نه -

 ...اگه -

 .کنم تمرکز بیشتر بتونم تا بخورم هوا خواممی سرگرد نه -

 .باشه -

 .رفتم حیاط طرف به

 یکم نوزه هوا، رفتم باال هاپله از. بام پشت به خوردمی پله حیاط کنار از، نبود هم کوچیک ولی؛ نبود بزرگی حیاط

 .بود سرد

 .کردم روشن و آوردم در جیبم از سیگار یه

 .بود ستاره از پر، کردم نگاه آسمون به

 .نبودن من مال هاستاره از کدوم هیچ که بودم مطمئن من، دارن ستاره یه آسمون تو خوشبخت هایآدم گنمی

 ؟حاجی دختر شد اضافه افتخاراتت به هم سیگار کشیدن: امیر

 .شدنمی آدم بشر این. برگشتم طرفش به

 ؟داره ربطی تو به من کشیدن سیگار نکنه؟ بکشی رخ به رو زورت دوباره اومدی -

 !شاید باشه الزم اگه -

 عذاب چون دوم یدسته و دارن کمبود چون زننمی طعنه دسته یه، هستن دسته دو زن طعنه هایآدم گنمی -

 ؟ایدسته کدوم جزء تو. دارن وجدان

 ؟نگفتن چیزی درازها زبون یدرباره -
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 .مهندس ندید زحمت خودتون به پس کنهنمی صدق روش مختلف هایروش، زورشه منطقش که کسی -

 .بود روش هنوز هاشانگشت جای، کرد نگاه صورتم به

 !بینیمی صدمه وگرنه بگیر فاصله ازم بودم گفته بهت -

 .کردم روشن ایدیگه سیگار و دادم باال رو هامشونه

 !نشناختی رو من هنوز، شدم عوض گفتم هم من -

 .شد ترنزدیک بهم

 .بهتره هردومون برای، بیرون برو گروه این از -

 .زدم بهش پوزخندی

، نیک عملیش باید و شهمی خراب هاتنقشه نبود یادم البته، رینمی خودت چرا. قربان بودم دستورت منتظر -

 .شیمی ایعقده بعدش و مونهمی دلت رو وگرنه

 ؟ایدسته کدوم جزء خودت؟ زنیمی طعنه چرا تو -

 .بودن باعثش زندگیم هایآدم که کمبودی، کمبود از پر. اولم دسته جزء من، بدونی خوایمی -

 .داشتم حسی چه زمان اون که کنی درک تونینمی تو -

 !شدی ایعقده همین برای، احساساتی چه وایی وایی -

 :گفتم و کردم نگاهش عصبانیت با

 دونیمی؟ آره خوشی کردی خالی رو هاتعقده که حاال؟ داری خوبی حس؟ خوبی؟ داری حسی چه االن -

 !نبود مهم برات اصال چون دونینمی نه؟ بود قیمتی چه به هاتکینه
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 .کردم له پام زیر رو سیگارم

 ؟میاد خوشم کشیدن سیگار چیه از دونیمی -

 .کرد نگاهم حرفی هیچ بی

 .لرزیدمی هامدست

 نوزه ولی؛ چجوریه پا زیر بقیه کردن له بدونم خواممی. کنممی لهش پام زیر وقتی، میاد خوشم سیگار ته از -

 وقتی؟ هن خوبیه حس. فهمیمی تو ولی؛ کنم له پام زیر رو کسی تونمنمی چون کنمنمی حسش، کنمنمی درکش

 ؟داره حسی چه، چجوریه کنیمی له پات زیر رو یکی

 .شی ساکت بهتره -

 !کشیدم چی من ببین؟ نه ستکننده ناراحت برات اشدرباره زدن حرف حتی؟ کنهمی ناراحتت هاحرف این -

 :دادم ادامه و قلبم رو زدم محکم

 تو. یانک امیر آشغالی عوضیِ یه تو، آوردی سرم رو میارن نفر یه سر که بالیی بدترین تو. زدی آتیش رو جااین -

 رو من عموق اون، کردی نابودم لعنتی توی. باشم داشته معمولی زندگی یه نتونم وقت هیچ من که کردی کاری یه

 رو خودم دوباره تونستم تا گذشت هاسال! شرفی بی یه تو. کشتی رو من تو. سیگار این مثل، کردی له پات زیر

 گولش روز یه که احمقی اون دیگه من. بکنی بخوایی کاری هر که ذارمنمی دیگه، ذارمنمی دیگه ولی؛ بسازم

 !کیان مهندس جناب، نیستم زدی

 .وایساد رومروبه درست و ترنزدیک اومد

 !من -

 .تونستنمی ولی؛ بگه چیزی خواستمی انگار
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 .آورد صورتم سمت به رو دستش، کرد نگاه صورتم به

 .برد پایین رو هاشدست، برگردوندم رو سرم

 !من -

 با دیگه! شکر رو خدا شده تموم که هاتعقده؟ داری آرامش االن. خوابیمی هاشب چطور؟ چی تو؟ هان چی تو -

 .درک به رفته که اون نبود یادم آهان، نداری کاری حریرچی احمد

 :دادم ادامه. شد گشاد تعجب از هاشچشم

 ارهد دنیا اون ببین بکن مشورتی یه اتخاله با؟ خوشحالی فهمیدی که حاال، نداره اشکال؟ نه دونستینمی -

 !کشیدی گند به رو دیگه یکی زندگی خاطرش به چون راضیه ازت حتما االن کنهمی چیکار

 .کن تمومش دیگه بسه -

 ولی؛ من چرا، من چرا پرسیدم خودم از هاسال این تمام تو، راهم اول تازه من! مهندس شهمی شروع داره تازه -

 نقشه قبل از اون چون بدتری هم اون از تو؟ نامرد نرفتی خودش سراغ چرا، من چرا بگو تو. نگرفتم جوابی

 که اییکس سراغ رنمی ضعیف هایآدم که نبود یادم، آهان. کشیدی رو کثیفی ینقشه نامردی با تو ولی؛ نداشت

 !ایبیچاره یه تو، ترنضعیف خودشون از

 آره. ردمکنمی فکر هیچی به. کنم نابود رو حاجی خواستممی موقع اون فقط، بزنم آسیب بهت خواستمنمی من -

 ازم تو پدر که چیزی یعقده واقع در تنهایی و کسی بی یعقده، بچگیم شدن حروم یعقده، داشتم عقده من

 .بود گرفته

 .عقب دادم هولش. بود شده بیشتر هامدست لرزش
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 یگفت خودت با. این سراغ برم، تراحمق این از کی گفتی خودت با؟ کردی چیکار باهام که نکردی فکر اصال -

 دخترش سر رو بال همون کشیدم چی من که کنهمی حس هم اون اونوقت حاجی تغاری ته دختر سراغ رممی

 .شهمی خنک هم من دل و رهمی پولش، رهمی ابروش. میارم

 سراغ ریمی هم تو مدت یه بعد گفتم. همین فقط، باشه داشته رو من حس حاجی خواستممی فقط من -

 .زندگیت

 وقت ندچ گفتی خودت با. درک به برن هم بقیه و رسممی انتقامم به من گفتی خودت با، گیمی راست جالب چه -

 زا بعد هم دختره، کنهمی مراقبت ازش نوازش و ناز تو. کنهنمی ول رو اشکرده عزیز دختر که هم حاجی، گذرهمی

 خوشی و خوبی به چی همه بعد، کنهمی شروع رو جدیدی زندگی و کنهمی فراموش رو چی همه خانوادش مراقبت

 الس به گفتی؟ نه بود فکرت تو همین، نه مگه. نرسید اشخونه به کالغ رسید سر به ما قصه. شهمی تموم

 برای رو داستان این چقدر. شهمی خوشبخت هم اون و پولدار هایبازاری همون از یکی به دنشمی نکشیده

 ؟کردی مرور خودت

 :دادم ادامه. لرزیدمی هاشچشم مردمک، کرد نگام

. کنم تعریف برات بذار. مهندس جناب بود ترقشنگ خیلی، نشد تموم جوریاین داستان آخر که بگم باید ولی -

 کرد ابانتخ رو راه ترینکثیف انتقامش حس و هاشعقده کردن خالی برای که بود نامردی یه، نبود یکی بود یکی

 صداش بابا که دادنمی اجازه بهش پدرش حتی بودن بد باهاش همه، کوچیکی از که بود هم احمق دختر یه و

 خهآ، میخورد کتک دادنمی یا دادمی انجام که کاری هر خاطر به، متنفرن ازش همه چرا دونستنمی بیچاره. بزنه

 یه روز یه که این تا، زدمی زخم بهش رسیدمی راه از کی هر و بود تنها همیشه خالصه. بود خوب خورش کتک

 دختره که اومد و رفت انقدر. بود نامردتر نامردی هر از ولی؛ مَرده کردمی فکر احمق اون البته؛ سراغش اومد مرد

 فک ،کرد نامزد باهاش که این تا؛ داده اهمیت بهش که کسیه تنها کرد فکر. شد عاشقش و وابسته، شد خامش

 که فتادا اتفاقی عروسیش قبل هفته یه ولی؛ کرده نگاه بهش باالخره خدا و شده تموم تنهاییش هایسال کردمی
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 و لد ساده آخه، شده کثیفی نقشه چه وارد که بود نفهمیده ما قصه احمق دختر، بود شده چی نفهمید هم خودش

 و ودب خودش. نبود خبری نوازش و ناز از. داشت فرق بقیه با هم باز، افتاد براش اتفاق اون وقتی حتی. بود خنگ

 حس هاموقع این دخترها آخه. بود ترسیده خیلی بیچاره. کردمی تحمل رو درد این باید تنها هم باز، خودش

 همه از مادرش، پدرش، برادرش از بیچاره. نکرد توجه هم موقعیت اون تو بهش حتی نامرد اون. دارن خاصی

 ندگیز فهمید خونه برگشت وقتی که شد بدتر وقتی ماجرا این. بره و کنه ولش که نامزدش از حتی!. ترسیدمی

 ماه هی که بوده حاجی ایصیغه زن یبچه. نبوده خانواده اون بچه اصال که فهمید، کنهمی فکر که اونیه از گندتر

 آرزوش به و داشت دوست رو بیچاره بچه این مادر که این واسه هم حاجی. بود مرده اومدنش دنیا به از بعد

 اعضای یبقیه. کنه خالی ـناه گـ بی یبچه اون سر رو هاشعقده تا اشخونه آورد رو اشبچه، بود نرسیده

 ردد باز، شدنمی گندتر این از زندگیش که بدبخت یدختره. بودن متنفر نکرده جرم خاطر به اون از هم خانواده

 .شد اضافه بهش بزرگتری

 :دادم ادامه و کردم نگاه امیر یپریده رنگ یچهره به

 ناو چون، بود شده بیشتر ترسش هم باز، بودن متنفر ازش همه چرا که بود فهمیده ما یقصه دختر خالصه -

 .کنهمی ولش حتما نیست حاجی دختر که بفهمه نامزدش اگه کردمی فکر احمق

 :گفتم و دهنم به کوبیدم محکم. کردمی نگاهم ناباوری با سکوت تو

 باید .شده چی که فهمیدمی نامزدش نباید و اومده سرش بالیی چه بفهمه کسی خواستنمی، گرفت خون خفه -

 .کردممی تحمل رو درد این و شدممی خفه

 :گفتم و کشیدم عقب رو خودم اما؛ سمتم اومد

 یه اون تا گرفت خون خفه نفهمهچیزی کسی که این خاطر به ما یقصه دختر. نشده تموم هنوز کن صبر -

 اصال و داشت رو نامزدش دادن دست از ترس اشهمه. بره شده نفرین یخونه اون از و بشه تموم لعنتی یهفته

 به چون کردمی فکر، مردمی وجدان عذاب از داشت هفته یه اون تو بیچاره. نیست دختر دیگه که نبود مهم براش
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 راشب و داشت دوستش که بود کسی تنها اون ولی؛ نکرده درستی کار نیست حاجی دختر که نگفته نامزدش

 .بده دستش از تونستنمی، بود مونده

 :دادم ادامه و کردم پاکش دستم کف با، ریخت مگونه رو اشک قطره یه

 هیچی. موند آرایشگاه تو هاساعت وقتی، شد سیاه چی همه، شد تموم دنیاش یهمه لعنتی روز اون تو ولی -

 اب کردمی فکر که این خاطر به برادرش از که هاییکتک حتی نه، عروسی تو مردم هایحرف نه نبود مهم براش

 احمق. باشه سالم نامردش نامزد که کردمی دعا فقط. خورده و کشیده باال رو پولهاش و شده دست هم نامرد اون

 ،دی سی شدن تموم با ما یقصه دختر موقع همون، خونه دم اومد دی سی اون وقتی. بود نامردش نامزد نگران

 یدنکش نفس که کنی درک تونینمی. بود مرده ولی؛ کشیدمی نفس، نبود زنده دیگه یعنی. شد تموم هم اون

 ،شننمی خوشبخت که همه ولی؛ داشت بدی سرنوشت بیچاره یدختره. آوره عذاب چقدر مرده روحت که وقتی

 سمهند خوب. نرسید خونش به کالغ رسید سر به ما قصه. خورهمی رو قلبیش خوش چوب احمق اون مثل یکی

 .نیست خوب پایانشون هاقصه یهمه آخه، نشد تموم خوب آخرش شما مال مثل من قصه ببخشید

 زده خشکش سرجاش بود زده بیرون دستش هایرگ، بود کرده مشت رو هاشدست. بود کرده عرق پیشونیش

 :گفت. بود

 !دروغه شهمه هااین، گیمی دروغ تو -

 .مهندس کن فکر داری دوست که جور هر تو -

 .گرفت رو دستم پشت از. رفتم هاپله طرف به

 !بدی عذاب رو من که گفتی رو هادروغ این بگو -

 .کشیدم بیرون دستش تو از رو دستم
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 هامحرف یهمه. کنم راحت رو خیالت تونمنمی که ببخشید؟ داری وجدان تو مگه؟ کشیمی هم عذاب تو مگه -

 از. وقت هیچ، نزن دست بهم دیگه درضمن. کاهدون به زدی زرنگ آقای. اشهمه یهمه، اشهمه، بود حقیقت

 برای خواستی دوباره اگه ضمن در. میاد بر ازم هرکاری من چون، بشی نزدیک بهم نباید که تویی این بعد به االن

 دبر رو اتخاله حاجی که رو زنه اون خواستی اگه راستی. کن تحقیق اشدرباره خوب اول بکشی نقشه کسی

 اون البته، کنی پیدا رو دیگه یکی بهتره. مرده که بگم باید، کنی معرفی کسی به رو بندازه رو اشبچه که پیشش

 .کشید زد بهم که هاییکتک با رو سقط زحمت برادرم. نکردم پیدا احتیاج بهش من که موقع

 . کرد نگاهم ناباوری با و کرد فرو موهاش تو رو هاشدست، نشست زمین روی زانو با جا همون

 .بیرون زدم خونه از و رفتم پایین سرعت با هاپله از

 .بود شده روشن هوا ولی؛ بود چند ساعت دونمنمی. رفتممی فقط

 .نشستم خیابون کنار

 !شد تموم چی همه باش آروم -

 .شدم سبک که کردممی حس بودم شده آروم. کشیدم عمیقی نفس

 رفته راه خیلی، کردم نگاهی اطراف به. داشتم سرگرد از پاسخ بی تماس ۵۹. آوردم در جیبم تو از رو گوشیم

 .بودم

 .رسید ذهنم به چیزی یه، کردم نگاه اطراف به دوباره

 !خودشه -

 .شدم ماشین اولین سوار. کنم امتحانش باید

 .بود در دم محمدی. رسیدم خونه دم به
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 .شدم پیاده ماشین از

 :گفت و اومد طرفم به دیدنم با محمدی

 ؟بودید کجا -

 .بده رو ماشین پول اول -

 .رفت ماشین طرف به محمدی

 .شدن بلند جاشون سر از دیدنم با همه، تو رفتم هم من

 :گفت و بیرون اومد عصبانیت با اتاق از سرگرد

 ؟نشد خبری( رضا)اکبری -

 !قربان -

 .کردمی اشاره من سمت به رضا

 :گفت و سمتم برگشت سرگرد

 ؟کجایید معلومه راد خانم -

 .شدممی تنها یکم باید ببخشید -

 .خونه برید بهتره خوب خیلی -

 ؟کردید پیدا رو رمزها مگه -

 .نه -
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 .دارم فکری یه من -

 ؟چیه -

 :گفتم و نشستم سیستم یه پشت

 .جااین بیاید همه -

 .نبود اون ولی؛ اومدن همه

 .بگه جمله یه کس هر خوب -

 ؟بنویسید امال خواییدمی: رضا

 .جون باهوش آره -

 .بکنید رو گهمی که کاری، اکبری: سرگرد

 ؟بگیم تونیممی رو ایجمله هر: یاسر

 .کارید تو خودتون که شما، باشه نداشته اخالقی مشکل فقط آره -

 .گفتن جمله یه همه. پرید رنگش یاسر. خندیدن همه

 .کردم پیدا ترتیب به رو رفته کار به هاجمله تو که ایکلمه بیشترین خوب -

 ؟دهمی ایمعنی چه این خوب: رضا

 یه این البته؛ حرفه یه ینشانه عدد هر. شدن نوشته رمز به فقط، ندارن خاصی معنی واقع در عددها این -

 ؟بوده ربیشت حرف کدوم گفتید هرکدوم که هاییجمله توی. رفته کار به بیشتر اعداد یبقیه از ۲ عدد مثال، حدسه
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 .شدن خیره صفحه به همه

 .آوردیم بدست کامل یجمله یه، هااون جاییجابه با باالخره و کردیم مقایسه هاکلمه با رو اعداد یهمه کم کم

 !اینابغه واقعا تو: محمدی

 .نداشت قابلی، کنممی خواهش -

 !محمدی: سرگرد

 .شدم زده هیجان یکم ببخشید؟ قربان لهب: محمدی

 :گفتم و شدم بلند جام از. بودن خوشحال همه

 .رممی دیگه من -

 .خونه برسون رو خانوم پور بهرام . ممنونم کردید کمک بهمون خیلی شما: سرگرد

 .قربان بله(: یاسر)پور بهرام

 .رفت در طرف به یاسر

 .بود نیومده هنوز اون. کردم خداحافظی همه از

 .بستم رو هامچشم و دادم تکیه شیشه به رو سرم. شدیم ماشین سوار و رفتیم بیرون خونه از

 .رسیدیم خانم -

 .بودیم آپارتمان دم، کردم باز رو هامچشم

 .ممنون -
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 .ممنونیم هم ما -

 .رفتم آپارتمان طرف به. شدم پیاده و زدم لبخندی

 .کردممی عادت باید ولی؛ بود جوری یه زهرا نبودن، بود ساکت خیلی خونه

 .برد خوابم کی نفهمیدم که بودم خسته انقدر. کردم پرت تخت رو خودم جوری همون، رفتم اتاق طرف به

*** 

 .نداشتم رو چیزی یحوصله. بودم خونه تو مدت تمام، گذرهمی شب اون از روز دو

 .گذروندممی رو عیدم گندترین داشتم سال ۶ از بعد امسال

 .دمنمی جواب رو هاشتلفن دیگه که گفتم و کردم دعواش آخر دفعه که بود زده زنگ بهم بس از زهرا

 .شمال رممی دارم گفتم که، شیراز ببره رو من که دنبالم بیاد خواستمی هم علی

 .شمال برم واقعا که گرفتم تصمیم امروز

 .برم که گرفتم تصمیم فقط، برم خواممی کجا که دونستمنمی، گذاشتم ساک تو رو هاملباس

 .نکرده پیدا احتیاجی بهم حتما، بود نگرفته تماسی هم سرگرد شب اون از

 .کنهمی چیکار چه من به درک به اصال، افتاده اون برای اتفاقی چه شب اون از دونمنمی

 :دادم جواب. بود سرگرد، کردم نگاهش. خورد زنگ موبایلم موقع هموپ، رفتم در سمت به و برداشتم رو ساکم

 .مبارک نوتون سال؟ شما حال سرگرد سالم -

 ؟جااین بیایین شهمی، راد خانم سالم -
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 ؟شده چیزی -

 .داشتم باهاتون کاری یه فقط نه -

 .میام االن باشه -

 .دنبالتون فرستممی رو اکبری پس -

 .جایی برم ور اون از خواممی. میام خودم نه -

 .ایدبی تونیدمی هم شب دارید کار اگه -

 .شمال برم خواممی راستش، نه -

 ؟تنهایی؟ شمال -

 ؟داره اشکالی آره -

 .منتظرتونم پس، نه -

 .باشه -

 .کردم قطع رو گوشی تعجب با

 .روندم خونه اون سمت به و شدم ماشین سوار

*** 

 .شد باز در، زدم در

 .بود حیاط تو یاسر
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 .سالم -

 .مبارک نوتون سال سالم -

 .هم شما مال -

 .بفرمایید -

 .زدم در و رفتم سرگرد اتاق سمت به. گفتم تبریک رو نو سال هم بقیه به و تو رفتم

 .بفرمایید -

 .تو رفتم

 سالم -

 .بشینید بفرمایید. سالم -

 .نشستم مبل روی

 یجمال قراره رسیده خبر بهمون که جور اون و شمال برن قراره آریا یخانواده. داشتم کاری یه براتون راستش -

 .بره باهاشون هم

 ؟شمال چی -

 !کردم تعجب شمال برید خواییدمی که گفتید شما وقتی هم من -

 ؟کنم چیکار باید من خوب -

 .کنید کمک بهمون که خواممی ازتون -
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 ؟چجوری -

 هک کنید وانمود و جااون برید باید، کردیم اجاره آریا ویالی نزدیک ویال یه براتون ما. جااون برید باید شما -

 .دونیدمی خودتون که هم بعدش. دیدید اتفاقی رو هااون

 .آریاست دختر نامزد که ایشون؟ گیریدنمی کمک کیان آقای از چرا -

 سرپ فهمیدم که جوراین ضمن در، شنمی مشکوک بهش بشه نزدیک بهشون خیلی بخواد اگه امیر راستش -

 نظر زیر رو همه تونهنمی هم امیر. شهمی انجام اون نظر زیر باند کارهای بیشتر. داره خوبی یمیونه شما با آریا

 هایحرف رخاط به رو ماموریتم تونمنمی من ولی؛ باشید ماموریت این تو شما که خواستنمی خودش البته، بگیره

 .باشید راضی خودتون اگه البته، رسونهمی نتیجه به زودتر رو ما شما بودن هرحال به. کنم خراب اون

 ؟بدم ادامه بازی این به باید کی تا من -

 از و هزرنگ خیلی آریا که گفتم بهتون ولی؛ افتادیم جلو یکم مدرک اون با، نمونده شوندستگیری به چیزی -

 .داریم احتیاج شما کمک به همین خاطر به. ذارهنمی جا به ردی خودش

 .ندارم مشکلی من -

 کوکمش بهتون اگه. کنیدمی فکر که اونیه از ترخطرناک خانواده این. باشید مراقب خیلی باید راد خانم فقط -

 .میفته خطر تو جونتون بشن

 .جمعه حواسم من نباشید نگران شما -

 .مراقبن نامحسوس طور به البته، میان شما با هم محمدی و پور بهرام و اکبری ضمن در -

 .نیست هااون به نیازی، کنم مراقبت خودم از تونممی خودم من -

 .داشتید نیاز کمک به شاید، کنیم ریسک تونیمنمی. ماست یوظیفه این خانم -
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 .نیارن در بازی تابلو بگید فقط باشه -

 .فهممنمی رو منظورتون -

 .دوننمی خودشون -

 .کرد نگاهم تعجب با سرگرد

 .برم باید کی -

 .االن -

 ؟کردمنمی قبول اگه -

 .کنیدمی قبول که دونستممی -

 ؟کجا از -

 !کنیدمی قبول حتما بفهمید اگه که فهمیدم جااون از، نگم چیزی بهتون داشت اصرار امیر چون -

 !دارید خودتون برای خوبی استدالل جالبه -

 .بوده درست حدسم کنم فکر -

 :گفتم و زدم لبخندی

 ؟کنم چیکار باید که بگید شهمی خوب -

 .دنمی توضیح بهتون، منتظرن بیرون هابچه. البته -

 .رفتم سمتشون به، بودن بیرون تا سه اون. رفتم بیرون اتاق از
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 !شدم همکار باهاتون که بینممی -

 ؟کردید قبول: محمدی

 ؟کردم می قبول نباید -

 کرد نگاه سرگرد به محمدی

 ...بفهمه اگه امیر قربان -

 !باالست از دستور سروان، باشه ماموریتتون به حواست بهتره: سرگرد

 .نگفت چیزی و شد ساکت محمدی

 فقط. هنش متوجه کسی که شننمی نزدیک بهم خیلی خودشون که گفت البته، داد توضیح رو چی همه برام رضا

 .کنم استفاده ازش لزوم مواقع تو که دادن گوشی یه با خط یه

 اومدمی نظر به ناراحت، بود وایساده دیوار کنار محمدی حیاط تو رفتم

 ؟سروان دارید مشکلی من اومدن با شما -

 !مشکلی چه نه -

 .میام باهاتون دارم من که ناراحتی کردم حس -

 .نیستم ناراحت من -

 خیلی ای ترسیدمی ازش یا!. دهمی نشون العملی عکس چه ببینه رو من که؟ هستید کیان امیر نگران چرا پس -

 !نبودید نگران انقدر وگرنه دوستید باهاش

 !خانم کنیدمی اشتباه. نه -
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 ؟سروان چنده من هوشیه ضریب رفته یادتون -

 .پرید کمی رنگش

 .ماموریتمونم نگران فقط من، زنیدمی حرف چی از که دونمنمی من -

 .نشده دیر تا بریم بهتره. کنممی اشتباه من شاید باشه -

 .شدم سوار و رفتم ماشینم طرف به

 .کردم حرکت دنبالشون، شدن ماشین سوار هم هااون

 .بود شده مگشنه، بود ۲ ساعت نزدیک

 .دارن نگه که دادم چراغ تا چند

 .اومد سمتم به و شد پیاده رضا، داشتن نگه رو ماشین

 ؟شده چیزی -

 !گشنمه آره -

 .خندید

 .ببینه هم با رو ما کسی ممکنه، نشینید ما میز سر فقط. وایمیستیم رستوران اولین باشه:-

 !هفته صفر دو ماموریت انگار بابا باشه -

 .خندید بیشتر

 .شدیم پیاده و داشت نگه رستوران یه دم بعد ربع یه. شد سوار و ماشین سمت رفت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 295 

 .تو برم کرد اشاره بهم سر با رضا

 .نشستن ورتر اون میز تا چند و تو اومدن من از بعد دقیقه چند هم هااون، شدم رستوران وارد

 .دادم سفارش غذا

 آویزونا شلوار اون از پسر تا سه، کردم بلند رو سرم. کننمی نگاهم دارن کردم احساس که خوردممی داشتم

 .کردنمی نگاهم داشتن

 .شدم خوردن مشغول و ندادم محلشون

 وایساد کنارم یکی دیدم بعد دقیقه چند

 ؟خوشگله تنهایی -

 .کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم

 !داره هم هاییچشم چه وایی -

 .بود من پیش بقیه و محمدی حواس

 .عوضی کارت پی برو -

 .نشست سرجاش دوباره. نیست مشکلی که کردم اشاره بهش، شدمی بلند جاش از داشت یاسر

 .خوشگله بدیم یادت اخالق یکم ما پیش بیا. اخالق بد چقدر -

 .بده یاد اخالق من به بعد باال بکشی رو شلوارت بگیر یاد اول تو -

 .خنده زیر زدن هاشدوست
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 .خندیدنمی زیرکی زیر داشتن هم رضا و یاسر

 .کنار کشیدم رو خودم که بگیره رو دستم خواستمی

 .نکن هم رو فکرش یارو هی -

 .کرد نگام تعجب با

 .کردم اشاره پهلوش به هامچشم با. بودم داشته نگه پهلوش کنار رو داشتم کیفم تو همیشه که چاقویی

 .پرید رنگش، دید رو چاقو تا

 .گرفتم خودم به رو خالف هایآدم یقیافه

. سخته لیخی کردن زندگی کلیه یه با که دونیمی. کنم فرو اتکلیه تو رو این ثانیه چند تو تونممی من ببین -

 جات سر خوب بچه مثل برو هم حاال. کردم دفاع خودم از هم من و بشی مزاحمم خواستیمی گممی هم بعدش

 !ستساخته ازم کارهایی چه کنی تصور تونینمی، بشین

 .بود ترسیده پسره

 .رفت هاشدوست سمت به و گرفت فاصله ازم

 .رفتن جااون از تاشون سه هر بعد دقیقه چند

 .شدم خوردن مشغول هم من

 .کردنمی نگاهم تعجب با تا سه اون

 .رفتم ماشین سمت و شدم بلند جام از، شد تموم غذام

 .نبینه باهم رو ما مثال کسی که کرد نگاه اطراف به، سمتم اومد یاسر
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 ؟راد خانم خوبید -

 ؟باشم بد قراره -

 ...هامزاحم اون آخه -

 هک اثری. دهنمی جواب بازو زور جا همه ضمن در، کنم مراقبت خودم از چجوری که گرفتم یاد من نباشید نگران -

 .ترهمخرب جسمشون از بذاری هاآدم مغز رو تونیمی

 .بریم پس. آهان -

 .رفت ماشین سمت به

*** 

 .بود دریا به رو ویال. بود خوب یمنطقه یه تو بزرگی تقریبا ویالی، رسیدیم ویال به باالخره

 .شدیم وارد

 .داشت اتاق تا سه و آشپزخونه یه که بود لوکس وسایل با بزرگ سالن یه

 موقع. نهک تمیز رو جااین که گفتیم سرایدار به. باشید مواظب. هستیم ها نزدیکی همین، بریم باید ما خوب: رضا

 .میاره غذا براتون هم شام و نهار

 .ممنون -

 .بیرون رفتن رضا و یاسر

 .نکنید کاری هماهنگی بدون کنممی خواهش راد خانم: محمدی

 !سروان نگرانی چقدر شما باشه -
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 .شنیدم رو اشبگذرونه بخیر خدا فقط که گفت چیزی لب زیر

 .رفتن هااون

 .بود شده تاریک هوا

 .رفتم دریا سمت به و کردم سرم هم رو شالم و پوشیدم کتی

 .بود سرد هنوز هوا

 .رفتم سمت اون به آروم آروم، دیدم رو آریا ویالی دور از

 .دیدم دور از رو نفر یکه زدممی قدم داشتم که طور همین

 .شدم رد کنارش از آروم و دادم ادامه راهم به جوری همین

 .خانم سالم -

 .سمتش برگشتم

 ؟منید با -

 ؟نشناختید رو من -

 .کرد درست رو ماشینم آریا ویالی تو که بود پسری همون. نیاوردم خودم روی به ولی؛ بودمش شناخته

 ؟بشناسم باید -

 ؟نمیاد یادتون -

 .کردم نگاهش
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 .آشناست برام تونقیافه البته، نمیارم جا به ببخشید -

 .بود شده خراب ماشینتون که آریا ویالی تو شب اون. هستم مرادی شروین من -

 .نشناختمتون که ببخشید آخ، بله -

 .نیارید خاطر به رو من که دارید حق داشتید که حالی اون با شب اون البته، کنممی خواهش -

 .خوشبختم آشناییتون از حال هر به -

 .کرد دراز سمتم به رو دستش

 .طور همین هم من -

 .دادم دست باهاش

 .میرم من اجازه با -

 ؟جاستاین ویالتون -

 .کردم اشاره ویال به

 .اومدیم اینا داییم با ما. جاستاین هم داییم ویالی، جالب چه -

 ؟داییتون -

 .هستم خواهرشون پسر من. آریا خسرو، خسرو دایی بله -

 .برسونید سالم بهشون، جالب چه اِ -

 .برسونید سالم خانواده به هم شما باشه -
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 برخ بقیه به رهمی زود پسره که بودم مطمئن. بود قدم اولین این. رفتم ویال سمت به و کردم خداحافظی ازش

 .دهمی

 .شهمی بلند اشکله از دود حتما. ببینم جاماین من بفهمه که وقتی رو اون صورت خواستمی دلم

 .بود منتظرم در دم تپلی خانم یه، ویال برگشتم

 :گفت و جلو اومد دید رو من تا

 .آوردم غذا براتون. هستم سمیه من خانم سالم -

 .گرفتم ازش رو غذا

 . ممنون -

 .هستیم بغلی ویالی تو آقامون و من داشتید کاری اگه -

 .ممنون خیلی باشه -

 .خوابیدم و خوردم رو غذام و داخل رفتم

 .بود ۰ نزدیک ساعت، کردم نگاه رو ساعت. پریدم خواب از چیزی صدای با

 .بود نیومده سرایدار مسلما

. پوشمب چیزی نداشتم وقت، بود تنم کوتاه خواب لباس یه. برداشتم کیفم از رو چاقوم و شدم بلند جام از آروم

 .اومدم بیرون اتاق از آروم

 .نبود کسی کردم نگاه اطراف به، شدم قایم مبل پشت. دیدم رو نفر یه یسایه تاریکی توی

 .گذاشت دهنم روی رو دستش یکی اتاق سمت برم خواستممی تا، بیرون اومدم مبل پشت از آروم
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 .کشیدم بازوش به رو چاقو نداشتم تعادل چون

 .زمین رو کرد پرتم و گفت آخی

 .مبل زیر رفت و افتاد دستم از چاقو

 :گفت و دهنم رو گذاشت رو دستش که کشیدم جیغی. گرفت رو من پشت از کنم فرار اومدم تا

 .نشکوندم رو گردنت تا باشی ساکت بهتره -

 .نکردم تقال دیگه، وایسادم حرکت بی صداش شنیدن با

 .گرفتم فاصله ازش. کرد ول رو من شدم آروم که دید

 .کردم روشن رو چراغ. رفت مبل سمت به و گذاشت زخمیش بازوی روی رو اشدیگه دست

 .دادمی فشار بازوش روی محکم رو هاشدست. بود خون پر هاشدست، اومدمی خون بازوش از

 :پرسیدم و شدم نزدیک بهش، بودم شده هول

 ؟خوبی -

 .شد خیره بهم لحظه یه. کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش

 ؟باشم خوب باید -

 ...کردم فکر من -

 .ببندمش بیار چیزی یه برو خوب خیلی -

 .بسته ور بازوش من شال با که دیدم، برگشتم وقتی. کردم پیدا باند و گشتم رو جا همه، رفتم آشپزخونه طرف به
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 ؟برداشتی چرا رو من شال-

 ؟نشه خراب وقت یه شالت که بمیرم ریزی خون از خواستیمی چیه -

 .دادم بهش رو باند

 .بزنم بخیش باید نیست الزم -

 ؟بیاد رضا بزنم زنگ -

 .کرد بلند دفعه یه رو سرش

 ؟کیه رضا -

 .دیگه اکبری -

 !کنیمی صداشون کوچیک اسم به. شدی صمیمی باهاشون خوب-

 ؟داری مشکلی -

 ؟جااین اومدی چرا. دارم مشکل تو چیز همه با من -

 ؟کنیمی چیکار من یخونه تو؟ پرسیدممی تو از باید -

 :گفت و کرد نگاهم باعصبانیت

 .گردیبرمی فردا همین -

 .نیستی رئیسم تو، شرمنده -

 .کنممی هماهنگ نامی با خودم -
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 .رمنمی من، کن هماهنگ خواییمی کی هر با -

 .گرفت سمتم به رو انگشتش و شد بلند جاش از

 !نیست بازی بچه کار این کوچولو ببین -

 .کنم مراقبت خودم از بلدم من -

 .بشکونم رو گردنت تونستممی. ستساخته ازت کارهایی چه بینممی دارم -

 .کنم فرو قلبت تو رو چاقو تونستممی هم من -

 .زد پوزخندی

 .تهران گردیمی بر فردا -

 .کنم چیکار خواممی من که نداره ربطی هم تو به. گردمنمی بر من -

 .گرفت رو بازوم سالمش دست وبا اومد طرفم به

 !گممی چی نیست حالیت که این مثل تو -

 .رمنمی من، بکن خوایمی کاری هر -

 .گرفت فاصله ازم و کرد ول رو بازوم. بود شده خیره هامچشم به

 .باش عواقبش منتظر پس -

 .نترسون چیزی از رو من، کنن سوپرایزم که دارم عادت من -

 .بود شده عصبانی
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 !بکنم خواممی کاری هر پس؟ آره سوپرایز به داری عادت پس -

 .کرد مکث صورتم روی، کرد نگاه رو پام تا سر از و شد نزدیک بهم دوباره

 .نخوردم تکون جام از من. نزدیک خیلی، ترنزدیک اومد

 .بیارم کم خواستمنمی ولی؛ زدمی تند تند قلبم

 .زد کنار رو بود ریخته صورتم تو که رو موهام

 .بودم وایساده مجسمه مثل

 ؟بدم نشونت رو سوپرایز خواییمی -

 .بیرون برو -

 ؟ترسیدی چیه -

 .نمیترسم ازت من-

 .گردیمی بر فردا! لرزهمی چرا صدات پس -

 .نه -

 .گردیمی بر -

 .نه -

 .عقب رفتم هم من، ترنزدیک اومد

 .نبود من رفتن عقب برای جایی دیگه که اومد جلو انقدر
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 ؟برگردی خواینمی هم هنوز -

 .نه -

 ؟نه مگه داره عواقبی چه من با لجبازی دونیمی-

 .کنار برو -

 .ببینم هاتچشم تو رو ترس تونممی -

 .بردار سرم از دست -

 .بری فردا که شرطی به، باش -

 .نخورد تکون ولی. دادم هولش

 .نکش زحمت بیخود پس، رمنمی جایی من -

 !خواستی خودت باشه -

 .طوفان مثل، بود صاعقه مثل، افتاد اتفاق ثانیه چند توی چی همه

 .بود وایساده زمان انگار، زدنمی دیگه قلبم

 .بود زده خشکم. گرفت فاصله ازم

 !نباشی جااین صبح فردا -

 .گرفت رو مچم که صورتش تو بزنم تا کردم بلند رو دستم. شده چی که اومدم خودم به تازه

 .کردی شروع رو بازی این خودت ولی؛ نیفت در من با گفتم بهت -
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 .رفت در سمت به، کردم نگاهش فقط. کرد ول رو دستم مچ

 .نیستن من مثل دزدها یهمه چون بخوابی تریمناسب لباس با کن سعی هم بعد، کن قفل رو در ضمن در -

 .رفت بیرون در از و زد پوزخندی

 ؟کرد چیکار. نشستم زمین روی جاهمون

 !عوضی، لعنتی، لعنتی-

 .بیرون زدمی دهنم تو از داشت قلبم

 ازش تا دو و کردم پیدا رو هامقرص. ریختم بیرون رو کیفم وسایل تمام، رفتم کیفم سمت به و شدم بلند جام از

 .کشیدم دراز تخت روی، کشیدم تخت سمت به رو خودم. خوردم

 فکر. کنممی حالی بهت. کردم نگاهش مجسمه مثل چرا. نگفتم هیچی بهش چرا؟ گوشش تو نزدم زود چرا -

 ابتعذ کنارت من بودن. نزدیکت من بودن، چیه ضعفت نقطه دونممی حاال. بمیری حرص از کنممی کاری! کردی

 النتا کار از آورتر عذاب برابر چند برات که کنممی کاری. عذابت یالهه میشم. کیان امیر رمنمی جایی من. دهمی

 !باشه

*** 

 .بودم نخوابیده خوب صبح تا دیشب، بود حس بی هنوز بدنم. کردم باز رو هامچشم

 .شدممی ویال اون وارد حتما امروز باید، شدم بلند جام از

 ور هاملباس. خوردم و کردم درست خودم برای چایی یه. رفتم آشپزخونه سمت به و شستم رو صورتم و دست

 بمناس لباس آریا ویالی به رفتن برای، بخرم لباس دست چند خودم برای تا بازار رفتممی باید، کردم عوض

 .نداشتم
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 .پوشیدم رو دیشبم کت همون. بود بهتر هوا امروز

 ازارب سمت به و شدم ماشین سوار. کردم سرم و برداشتم ایسرمه شال یه، برداشته اون رو شالم که امد یادم

 .روندم

 .بود شده آویزون بهش کواال مثل که بود دختر یه با، دیدم رو رایان که بودم پارک جای دنبال هاخیابون تو

 ؟کردمی چیکار جااین اون، بود مهمونی توی آویزون دختر همون شناختمش دور از

 رو هاممو پشت بافت و ریختم صورتم توی بیشتر رو موهام. بود هااون ویالی به ورود برای فرصت بهترین االن

 بهشون پشت از و شدم پیاده ماشین از. بود خوب چشمم آرایش. کردم ترپررنگ رو رژم. جلوم آوردم هم

 .رفتم دنبالشون هم من، شدن لباس فروشگاه یه وارد و شدم نزدیک

 .کردم هالباس دیدن مشغول رو خودم. بود رایان دید تو که رفتم جایی عمدا، بود بزرگی خیلی فروشگاه

 !جاستاین کی ببین به به: رایان

 .چرخوندم سمتش به رو سرم تعجب با

 ؟کنیدمی چیکار جااین شما، سالم اِ -

 .کردممی دنبالت سالم -

 ؟واقعا -

 ؟خوبی، دیدمت اتفاقی بابا نه -

 .ممنونم -

 .شد جوری یه اشقیافه دید رو من تا و اومد موقع همون دختره
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 !جاییداین هم شما سالم -

 !ببخشید -

 ؟کردی پیدا رو نظرت مورد لباس جان شیرین: رایان

 .دیگه جای یه بریم، نمیاد خوشم جااین هایمدل از من نه -

 .کشید رو رایان دست بعد

 .نبودن مهم برام مثال، دادم نشون هالباس دیدن مشغول رو خودم هم من

 .کرد نگام کمی رایان

 .باشه نداشته لباس بزرگی این به فروشگاه شهمی مگه، بزن دوری یه برو شما -

 .دیگه جای یه برم خواممی من ولی -

 .بیا مامانت با فردا، شدم خسته من ببین -

 .مهمونیه امشب هم بعد! چی یعنی شدم خسته، امدیم تازه که ما وا -

 .ندارم حوصله که گفتم -

 .برسونید سالم هم پدرتون به، اجازه با برم باید من ببخشید -

 .کنه شک بهم خواستمنمی، رفتم فروشگاه یدیگه سمت به آروم

 .میاد من سمت به داره دیدم. بود من به حواسش دور از ولی؛ کردمی بحث و جر دختره اون با داشت هنوز رایان

 .کردم نگاه رگال روی هایلباس به
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 ؟گردیدمی خاصی چیز دنبال هم شما -

 .چرخوندم سمتش به رو سرم

 ؟منید با -

 .آره -

 .خواممی معمولی لباس تا چند فقط، نه -

 جشن ویال تو خوادمی پدر و نازیه تولد امشب آخه. ویالتون بیام خواستممی، دیده رو شما گفت دیشب شروین -

 .بیا داری دوست اگه، بگیره

 .ممنون نه -

 .بیار خودت با هم رو کسی خوایمی و داری دوست اگه؟ کنیمی تعارف -

 !چیکار بیام من خانوادگیه جمعتون ضمن در. نیست باهام کسی، شمال اومدم تنها من -

 .بود شده خوشحال نیست باهام کسی گفتم که حرفم از انگار، زد لبخندی

 .دعوتید من طرف از هم شما هستن هم بابا هایدوست -

 .شهمی چی ببینم دونمنمی -

 .بیای باید حتما تنهایی که حاال، نداریم شهمی چی ببینم -

 .زدم لبخندی

 .کنم رد رو محترم آقای یه درخواست تونمنمی. باشه -
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 .بود آمده خوشش تعریفم از، زد لبخندی

 .ممنونم -

 .داره کار باهاتون خانم اون که این مثل -

 .کردمی نگاه رو ما عصبانیت با. برگشت، بود زده کمرش به رو هاشدست که دختره اون سمت به

 .لوسه یکم امهعمه دختر شیرین، نگیر جدیش -

 .گرفت مخنده

 !عصبانیه خیلی کنم فکر ولی -

 .کنممی رو کار همین هم من. نده اهمیت بهش زیاد که گفتم، جوریهاین همیشه اون -

 !کنیمی چیکار رایان دیگه بیا زود، منتظرتم: شیرین

 .نره یادتون منتظرم شب، نکرده کچلم شیرین تا رممی من. باشه -

 .باشه -

 .بیرون رفتن فروشگاه از هم با و رفت شیرین سمت به رایان

 .ندارم لباس؟ بپوشم چی شب برای حاال وایی -

 .کنم امتحان که برداشتم رو تاش چند و رفتم مجلسی هایلباس سمت به

 .بود قشنگ خیلی که کردم پیدا عروسکی مدل چرک صورتی لباس یه باالخره
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 رنگ کفش یه باالخره، رفتم داشتن کفش که قسمتی سمت به و دادم رو پول سریع. خریدممی کفش باید حاال

 .کردم پیدا لباسم

 .خوردم هم چیزی یه

 .بود ۰ نزدیک ساعت. ویال رفتم سریع

 .زدم زنگ بود توش که ایشماره به و برداشتم رو بود داده بهم سرگرد که رو گوشی

 ؟بفرمایید بله: محمدی

 .سالم -

 ؟شما سالم -

 .امشراره -

 ؟شمایید راد خانم -

 ؟داره رو شماره این ایدیگه کسه مگه -

 .بزنه زنگ گوشی این از دیگه کسی شاید گفتم نه -

 !جمعه حواست پس آهان -

 ؟دارید چیکار، بفرمایید حاال. بله -

 .مهمونیه یه آریا ویالی تو امشب -

 .داریم خبر بله -
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 .برم قراره، کرده دعوت رو من رایان -

 ؟تهران برگردین خواییننمی شما مگه؟ چی -

 ؟گفته کی نه -

 !گردیدمی بر امروز شما گفتن کیان آقای یعنی، امیر -

 .بود گرفته تصمیم خودش برای چه، بود گرفته حرصم

 .گفته که کرده بیخود کیان آقای -

 ؟گردیدنمی بر یعنی -

 .نه -

 ...آخه -

 .نگید چیزی کیان آقای به ضمن در، باشید جریان در که زدم زنگ هم اآلن. جااون رممی امشب من -

 ؟چرا -

 .ندارم دردسر یحوصله من محمدی آقای ببینید -

 ؟بگم چی -

 ؟گممی چی من شنویدمی. نفهمه چیزی اون فقط، بگی خوادنمی چیزی شما -

 .نبود من هایحرف به اصال حواسش انگار

 ؟بله -
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 ؟سروان منه با حواستون -

 .بله بله -

 .خداحافظ -

 .باشه اینا مواظب باید یکی،  زننمی گیج هم اینا

 .بودم کرده صاف فقط نداشتم وسیله چون رو موهام، بودم شده حاضر. بود ۲ نزدیک

 .بودم زده هم کالباسی رژ یک و بودم کرده تیره رو هامچشم، بود کامل صورتم آرایش

 .پوشیدم رو مانتوم و کردم باز وسط فرق رو موهام

 .رفتم ویال طرف به

 .زدم رو در زنگ و کشیدم عمیقی نفس. رسیدم ویال نزدیک

 .تو رفتم شد باز در

 .بود قشنگی خیلی یطبقه دو ویالی، بود بزرگ خیلی ویالشون

 .طرفم اومد دید رو من تا رایان. شدم ویال وارد

 .اومدی خوش! خانم به به -

 .شدم مزاحم ببخشید، ممنونم -

 .بود شده خیره بهم

 ؟بله -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 314 

 .شدم مزاحم ببخشید گفتم -

 .اومدی کردی خوشحالم! حرفیه چه این -

 .کرد راهنمایی هامهمون سمت به رو من رایان. دادم مستخدم به و آوردم در رو مانتوم

 هاشوندوست از تا چند و بودن شعمه یخانواده، شدم آشنا نفر چند با

 ما با و جااین اومدی فهمیدم کردم تعجب. کرده دعوتت که گفت رایان. اومدی خوش خیلی زیبا یشراره: آریا

 .شدی همسایه

 .هستم شما یهمسایه دونستمنمی هم من بله -

 .افتخاره باعث حال هر به -

 .ممنونم -

 .دادمی نشون ترسیاه دور از رو اشبرنزه تن که بود تنش نفتی آبی یدکلته لباس، سمتمون اومد نازی

 !جاییداین هم شما دونستمنمی، اومدی خوش جون شراره سالم -

 .شدید زیبا خیلی. گممی تبریک بهتون -

 .شد کیف خر تعریفم از

 .بقیه پیش بریم بیا جان خسرو. عزیزم ممنونم -

 !بدزدمش من نگرانه ستتحفه خیلی نیست، کنهمی دورش ازم شهمه بخورم رو خسرو خواممی انگار

 .نبود هم راحیل البته، نبود اون از خبری بود اطراف به حواسم
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 .متمس اومد و زد لبخندی دیدنم با، طرفم برگشت. بود وایساده پسر و دختر تا چند پیش که دیدم رو شروین

 .خانم شراره سالم -

 ؟خوبید شروین آقا سالم -

 .ممنونم بله -

 .کرد رایان سمت به رو روش

 .گشتمی دنبالت داشت، داشت کارت شیرین رایان راستی -

 ؟کجاست -

 .شنمی حاضر دارن راحیل با باال -

 .باال برم ندارم حوصله من، میاد خودش کن ولش. کننمی چیکار ظهر از اینا بابا ای -

 !نگفتی نگو شد شاکی بعد، بود گفتن من از -

 .دممی رو جوابش خودم باشه -

 .کنم آشناتون دوستامون با که بیایید خانم شراره: شروین

 .نشده پذیرایی ازشون هنوز برسه راه از بذار، خوادنمی: رایان

 .بشم نزدیک شروین به که نداشت دوست انگار، برد ایدیگه سمت به رو من رایان بعد

 ؟ندارید الزم چیزی -

 .ممنون نه -
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 ؟کنیدنمی رد رو من دست که امشب. بیارن نوشیدنی براتون بگم تا بشینید -

 !بگم چی -

 .شد اکی پس -

 .بود نوشیدنی از پر که میزی سمت رفت رایان

 .زدمی حرف نفر چند با داشت، دیدم رو امیر دور از و چرخوندم رو سرم

 .بشم مسلط خودم به تا کشیدم عمیق نفس تا چند ولی؛ داشتم استرس

 .شد زدن حرف مشغول دوباره ولی؛ دید رو من، چرخوند من سمت به را سرش

 باورش. بود شده گشاد تعجب از هاشچشم. بود شده وارد بهش شوک انگار، برگشت دوباره ثانیه چند از بعد

 .باشم جااون من که شدنمی

 جوری گرفتمطرفش به رو لیوان، بود شده خیره بهم هنوز امیر. داد بهم لیوان یه و سمتم اومد نوشیدنی با رایان

 .کشیدم سر رو لیوان و زدم بهش پوزخندی. بردم باال رو لیوان بعد و بود دیدش تو که

 .بود کرده مشت رو هاشدست، بود شده سرخ صورتش. شدمی دیوونه داشت

 .اومد ما طرف به و شد جدا اونا از

 «بکنه تونهنمی کاری باش آروم، اومد وایی»

 .کردم مشغول رایان با صحبت به رو خودم

 .داشتم استرس بدجور ولی

 .سالم -
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 .بود شده قرمز هاشچشم، چرخوندم سمتش به رو سرم

 !جاییاین امیر: رایان

 .فهمیدمی کسی هر که بود تابلو اشقیافه انقدر، کرده تعجب دیدنم از امیر که دید رایان

 ؟نه جالبه خیلی. کننمی زندگی ورتر اون ویال تا چند خانم شراره جان امیر: رایان

 .خوشحالم دیدنتون از، خیلی بله -

 مانگشتا کردم حس که داد فشار رو دستم انقدر. بدم دست باهاش شدم مجبور. کرد دراز سمتم به رو دستش

 .شکنهمی داره

 .شهن دستم قرمزی متوجه رایان که پشتم بردم، بود شده قرمز دستم، کشیدم بیرون دستش تو از رو دستم

 .هاموننقشه به زدمی گند لجبازی خاطر به داشت احمق

 !دارم کار باهات بیا نگفتم مگه عزیزم رایان: شیرین

 .داشتم کار -

 .کرد نگاه بهم نفرت با شیرین

 .دارم کار باهات؟ بیایی شهمی حاال، متوجهم بله -

 ؟بگی بعدا رو کارت شهنمی -

 .بیا االن نه -

 .میام االن خانم شراره ببخشید -
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 .شد ترنزدیک بهم امیر. رفت شیرین با رایان

 .کرد زدن حرف به شروع، نشه مشکوک کسی که جوری

 ؟کنیمی غلطی چه جااین -

 ؟بدم پس جواب تو به باید، چه تو به -

 .لعنتی رسممی رو حسابت -

 .ترسمنمی ازت من، مهندس نخور حرص بیخود -

 !نمک تکرارش دوباره خواییمی و اومده خوشت کارم از نکنه. نشدی ادب هنوز که این مثل، کنممی حالیت باشه -

 .زدم پوزخندی

 من که گفتم بهت، نکن خسته رو خودت بیخود. نه یا بیاد خوشم که کنمنمی فکر کردی که کاری به اصال من -

 .نیستم سابق آدم اون

 .بود شده ترعصبی

 ایانر به یا بخوری چیزی دیگه دفعه یه اگه ضمن در. باش بدتری اتفاقات منتظر پس، خواستی خودت باشه -

 .شکنممی رو گردنت جا همین بشی نزدیک

 یک هر به و خورممی بخوام هرچی. نکن فضولی من کار تو پس، کنممی چیکار من کنهمی فرقی چه تو برای -

 .شممی نزدیک بخوام که هم

 .ما پیش اومد راحیل بکنه حرکتی خواستمی تا

 ؟عزیزم: راحیل
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 ؟بله -

 !جااین شما. جون شراره سالم، گشتممی دنبالت داشتم -

 .کردن دعوتم امشب واسه رایان آقا هم بعد. دیدم دیشب رو تونعمه پسر. کردم تعجب هم من، عزیزم سالم -

 .عزیزم اومدی خوش -

 .ممنون -

 ؟کجاست خودش رایان -

 .میاد االن داشت کار -

 .کردمی نگاهم پوزخند با امیر. کردم نگاه بود امیر بازوی دور که دستش به

 ؟برقصیم بریم عزیزم -

 :گفت و گذاشت راحیل کمر روی رو دستش امیر

 .عزیزم بریم -

 .شهمی سوراخ داره دستم کف کردم حس. رفتمی فرو دستم کف به هامناخون و کردم مشت رو دستم

 ولی ؛بده شکست رو من خوادمی کارش این با، بکنه داره دوست کاری هر بذار. کنی فکر بهش نباید باش آروم »

 «بشه پیروز دفعه این که ذارمنمی. نمیارم کم من

 .کشیدم سر دفعه یه رو همش و گرفتم ازش نوشیدنی یه، شدمی رد کنارم از هامستخدم از یکی

 .شدممی آروم جوری یه باید ولی؛ سوخت گلوم
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 .گذاشتم تنهاتون که ببخشید: رایان

 .نداره اشکالی -

 ؟ندارید میل ایدیگه چیز -

 .ممنون نه -

 .بود هااون یدونفره رقـــص به حواسم

 .زدمی لبخند داشت که گفتمی بهش چی راحیل دونمنمی

 .بودم گرفته تهوع حالت

 .برقصیم هم با بیا! رفتی کجا رایان: شیرین

 .برقصم خانم شراره با قراره -

 .کردم نگاش تعجب با

 .بمونه منتظر تونهمی خانم شراره، نشو لوس رایان -

 .برید شما راحتم من، رایان آقا نداره اشکالی -

 .برد سالن وسط به رو من و گرفت رو دستم رایان موقع همون

 ؟کنیدمی چیکار -

 .برقصم خواممی -

 .کننمی نگاهمون دارن زشته؟ چیه کارها این -
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 .برقصید باهام نخوایین که این مگه. مهمید شما فقط،نیست مهم برام -

 زا بعد اون گفت سرگرد. بود رایان به شدن نزدیک برای زمان بهترین، دادممی دست از رو فرصت این نباید»

 ینهگزی رایان پس، بشم نزدیک آریا به خواستنمی دلم مسلما. بده بهم تونهمی رو اطالعات بیشترین آریا

 «بود بهتری

 ؟بدید رو جواب خواییدنمی شد چی -

 !تونعمه دختر ولی -

 .نیست مهم اون -

 ...ولی -

 .شدن ساکت عالمت به، گذاشت لبش روی رو انگشتش

 .نیست مهم برام کسی که گفتم -

 .باشه -

 .کردیم رقصیدن به شروع و زد لبخندی

 .بود اون به حواسم

 .ببریم لذت رقـــص از بذار. نکن فکر کس هیچ و هیچی به -

 .زدم لبخندی و کردم نگاه بهش

 .رقصیدیممی آروم

 :گفت و آورد گوشم نزدیک رو سرش رایان موقع همون، بود ما نزدیک که افتاد امیر به نگاهم
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 .بشه رد وسطمون از تونهمی اتوبوس یه که کنممی حس؟ نگیرید فاصله ازم انقدر شهمی -

 .بوسید رو صورتم دفعه یه، خندیدم

 .بودم شده غافلگیر کامال، بدم نشون العملیعکس چه دونستمنمی. کردم نگاهش، شد درشت هامچشم

 .کنهمی اغفال رو آدم لپتون چال آخه ببخشید -

 .آشغال عوضی. گوشش تو نزنم که کردممی کنترل رو خودم داشتم

 .رفتمی هانوشیدنی میز سمت به عصبانیت با که دیدم رو امیر

 .کردم اخم. شد تموم آهنگ شکر خدارو

 ؟شدید ناراحت -

 .نه -

 «احمق مردک»

 ؟کردین اخم چرا پس -

 .بشه صمیمی باهام دفعه یه کسی نمیاد خوشم ببخشید -

 .خواممی معذرت من -

 .نبود خبری جمالی از، آوردن رو کیک. ندادم اهمیت بهش زیاد ولی؛ نگفتم چیزی دیگه

 رفتارهای اون با شدنمی این از ترمسخره تولد مراسم! کجاست جمالی نیست معلوم، اومدم امشب بیخود

 .خوردمی بهم ازشون داشت حالم نازی یزننده
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 کردم روشن سیگاری، بخورم هوایی تا حیاط تو رفتم

 از ،اومدمی بدم امیر از. بشه تموم بازی این زودتر کاش. اومدمی بدم بازی این از. بود شده تنگ زهرا برای دلم

 خواستمی دلم بود باهاش راحیل وقتی، کشیدممی عذاب داشتم. دیدمشنمی کاش، اومدمی بدم هم خودم

 .کنم اشخفه

 .باشه نامرد قدر این تونهمی چطور

 .شدنمی روشن فندکم ولی؛ کنم روشن خواستممی دیگه سیگار یه، نشستم باغ تو نیمکت روی

 ؟خواییمی فندک: رایان

 .ندادم رو جوابش، کردم نگاهش

 ؟ناراحتی هنوز -

 .نه -

 .بخند پس -

 .کردممی تموم رو بازی این باید ولی؛ اومدنمی خوشم ازش که چند هر

 .زدم لبخندی

 ؟خوایمی فندک حاال. شد حاال -

 .داری اگه -

 .کردم روشن رو سیگارم، آورد در جیبش از رو فندکش

 .نشست کنارم
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 ؟نمیاد خوشت مهمونی از -

 ؟پرسیمی چرا -

 .بیرون زنیمی مهمونی هر وسط که دیدم آخه -

 .کنممی خفگی احساس بسته محیط تو راستش -

 ؟تنهایی چرا -

 .کردم نگاش تعجب با

 ؟چیه منظورت -

 !باشه تنها باید چرا تو خوشگلی به دختری -

 .دارم دوست رو تنهایی من -

 ؟نیومده خوشت االن تا مردی هیچ از یعنی -

 .هنوز نه -

 ؟چی من از -

 ؟دیمی دوستی پیشنهاد بهم داری -

 .جورایی یه -

 ؟چی اتعمه دختر پس -

 ؟چیه نظرت خوب. شهمی من آویزون شهمه اون، ندارم ایعالقه بهش من -
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 ؟خوشگلم چون؟ کردی انتخاب رو من چرا -

 .اینه دالیلش از یکی -

 ؟چی شبقیه -

 .گممی بهت بعدا کنی قبول اگه -

 .شناسمتنمی خوب من، بگم چی دونمنمی -

 .شیمی آشنا خوب -

 .بود خوبی موقعیت این، رفتم فرو فکر به

 .کنم فکر باید -

 ؟بدی امتحان خوایمی مگه -

 .کردم درشت رو هامچشم

 !کنهمی جذب رو آدم هاتچشم که بودم گفته -

 .زدم لبخندی

 .خوردمی صورتم تو نفسش، بود کم خیلی مونفاصله، نزدیکم آورد رو سرش

 .شدم بلند جام از و عقب دادم هولش، کنه چیکار خوادمی که فهمیدم

 .دادمی نشون ظاهرش که بود اونی از ترعوضی آدم این

 .رفتم بودم گذاشته وسایلم که جایی سمت به
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 .اومد دنبالم

 .کردم اشتباه کن باور! شیمی ناراحت دونستمنمی، ببخشید -

 .رفتم خروجی در سمت به و پوشیدم رو مانتوم. ندادم رو جوابش

 .خواستم معذرت که من شراره کن صبر -

 .کشیدم بیرون دستش از رو دستم ولی؛ گرفت رو دستم، بودم شده عصبی

 هر که برتم و دور دخترای اون مثل من که کردی فکر، نگفتم چیزی اول دفعه. بود دوم یدفعه این، بذار راحتم -

 .گننمی بهت چیزی و کنیمی باهاشون بخوایی کاری

 .خوامتمی همین خاطر به، داری فرق تو دونممی. خواممی معذرت واقعا من -

 .زدم پوزخندی

 .همید مثل تونهمه. شناسممی رو شما امثال جنس چون؟ تنهام چرا فهمیدی حاال -

 .نیستم جوریاون من، کنیمی اشتباه -

 «خودت جون آره»

 .برم باید من -

 .بستم رو در و شدم ویال وارد، رفتم خودم ویالی سمت به

 .اومدمی بدم خودم از زنم که این از، بود شده جمع هامچشم توی اشک

 .آوردم در رو مانتوم و اتاق تو رفتم
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 :زدم داد و زمین روی کردم پرت رو هاملباس

 .هستید عوضی تونهمه. آشغالید تونهمه -

 .شدم آروم تا کردم گریه انقدر، شد سرازیر هاماشک

 .خوردمی زنگ شهمه موبایلم

 .بود زهرا. رفتم طرفش به، بود کی دونمنمی

 .کردم گریه فهمهمی بشنوه رو صدام اگه که دونستممی، بزنم حرف باهاش حالم این با که خواستمنمی

 .شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تخت روی

 .بده آرامش بهم تونهمی مرگ فقط

 درانق؟ عوضی خوایمی جونم از چی. بود رایان. رفتم آیفون طرف به، زننمی رو ویال زنگ دیدم که بودم فکر تو

 .بشه سبز علف پات زیر تا بزن زنگ

 .رفت کنمنمی باز رو در دید وقتی

 .کردم درست قهوه خودم برای و آشپزخونه تو رفتم

 !تو اومده کی.زدن رو ویال ورودی داخل در که خوردممی قهوه داشتم، ترکیدمی داشت سرم

 .داشتم کم رو این فقط االن، امیر هم باز. کردممی سکته داشتم، کردم نگاه چشمی از و شدم بلند جام از

 .نشکوندمش تا کن باز رو در تویی اون دونممی -

 .نبود کن ول
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 ؟خوایمی چی -

 .کن باز رو در -

 .ندارم رو اتحوصله برو -

 !نکن دیونه رو من، کن باز رو در -

 .کارت پی برو، ایدیوونه تو -

 .در به کوبید لگد با

 !لعنتی کن بازش -

 .شهمی نگرانت نامزدت، برس مهمونی به برو -

 .رسممی هم اون به. نباش من نگران تو -

 .مهمی برام خیلی آخه. نگرانتم، نیست خودم دست تونمنمی -

 .رهمی یادت زبونی بلبل تو اومدم وقتی -

 .پشتی اون که حاال -

 ؟گذشت خوش بهت جون رایان با. شدی بامزه، خوشحالی چیه -

 .کنی تصور تونینمی حتی! خیلی، خالی جات -

 .کوبید در به بیشتر

 .زنممی آتیشت -
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 .بابا برو -

 .کشیدم دراز تخت روی و رفتم اتاق طرف به

 !دهمی دستور بهم، دستشم زیر من کرده فکر احمق. رفته شده خسته حتما. اومدنمی صدایی، گذشت دقیقه چند

 !گفتیمی خوب -

 .نشستم جام تو و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 ؟تو اومدی چجوری تو، تو -

 !بود چجوری بوسید رو صورتت وقتی نگفتی؟ ترسیدی آخی -

 ؟تو اومدی کی یاجازه با -

 .تخت پشت پریدم هم من، اومد طرفم به

 .گرفت پشت از رو موهام، ور اون برم اومدم تا و سمتم اومد

 .کن ولم، روانی وحشی آخ -

 !کردیمی سخنرانی خوب که در پشت. ستساخته کاری هر روانی هایآدم از که دونیمی -

 .بیرون برو خونم از گمشو. کن ولم -

 ؟هان تهران برگرد نگفتم مگه -

 .کشید بیشتر رو موهام

 !کندی رو موهام، دیوونه کن ولم -
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 ؟برگشتی که کرد چیکار حیاط تو رایان؟ نشو نزدیک رایان به نگفتم مگه -

 .نداره ربطی تو به گفتم هم من -

 .کرد ول رو موهام

 .میگم خودت از حفاظت واسه. نیست درستی آدم اون، گممی خودت خاطر به؟ احمق فهمینمی چرا -

 .خندیدم

 برای چیزی من؟ رفته یادت؟ کنم حفاظت باید چی از تازه؟ ترهخطرناک تو از مگه؟ چی از حفاظت؟ حفاظت -

 .ندارم محافظت

 .شو خفه -

 بخوام. همن زندگی این. باشه داشته ربطی تو به کنمنمی فکر ضمن در، شیمی عصبانی چرا؟ گممی دروغ مگه -

 .نداره ربطی تو به باشم که کی هر با

 .زمین روی شدم پرت که صورتم تو کوبید محکم

 ؟شدی کثیف انقدر کی از -

 .اومدمی خون لبم از

 .گرفت ازم رو چیم همه نامرد یه که وقتی از -

 .دیوار به کوبید رو دستش کنار گلدون

 .بکنم رو کارم بذار لعنتی برگرد. کن تمومش؟ خوبه آشغالم، عوضیم، نامردم من آره -

 .نه -
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 .کردم مچاله رو خودم دیوار کنار. سمتم اومد

 هنگ رو مچونه محکم ولی؛ برگردوندم رو سرم. کرد بلند رو سرم، مچونه زیر گذاشت رو دستش و زد زانو کنارم

 .کرد نگاه بهم و داشت

 .برگردونم رو سرم دوباره، آورد صورتم سمت به رو دستش

 .داد فشار مچونه به رو دستش

 .لعنتی نزن دست بهم -

 .کرد پاک رو لبم کنار خون کاغذی دستمال با و چرخوند رو سرم دوباره، نداد اهمیت بهم

 .ببینی آسیب خوامنمی، برگردی باید. زدی که بود جاییبی حرف خاطر به این -

 .درک به برید هم با اتخرسه خاله دوستی اون و تو -

 .رفت فرو مغرورش ژست همون توی و شد بلند جلوم از

 .آخرمه حرف این، تهران گردونه برت محمدی گممی فردا -

 .نزدم حرفی

 .طرفم برگشت در جلوی، رفت در طرف به

 فراموش رو چی همه و تهران برو، بکن رو زندگیت. کن فراموش رو گذشته. شده تموم بوده چی هر ما بین -

 .بساز خودت برای جدید زندگی یه. کن

 .زد آتیشم جمله این با، رفت بیرون در از
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 همین به؟ مکن زندگی، نیفتاده اتفاقی هیچ که انگار، کن فراموش رو گذشته بگه راحتی همین به تونستمی چطور

 .ندارم لعنتی توی به نیازی که فهمونممی بهت. کنممی رو کار این، باشه. کنم فراموشش گفت؟ راحتی

 !میاد خوشت جدیدم زندگی از ببینم، کنممی زندگی. باشه

*** 

 .بودم کرده گم رو زمان

 تموم شارژش حتما. شنیدممی پیش ساعت چند تا رو گوشیم زنگ صدای فقط، بودم نشسته جاهمون دیشب از

 .دادنمی صدا دیگه که بود شده

 .بودم کرده فکر صبح تا، بود شده خشک بدنم

 .زدممی حرف سرگرد با باید

 .بود رفته خواب به پاهام، شدم بلند جام از

 .رفتم بود داده بهم سرگرد که ایگوشی سمت به لنگون لنگون

 .گرفتم رو شمارش

 ؟بفرمایید سالم -

 .هستم راد، سرگرد سالم -

 ؟زدید زنگ موقع این که راد خانم افتاده اتفاقی -

 .بود ۶ نزدیک. کردم نگاه ساعت به

 .کنم کمک بهتون تونمنمی دیگه من راستش نه -
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 ؟شده چیزی -

. بدم انجام رو کارم ذارهنمی. برگردم که کننمی تهدید رو من شهمه ایشون. شدم خسته کیان آقای دست از -

 رکزتم کارم رو ایشون رفتارهای خاطر به من ببینید. گردمبرمی من نداره اهمیتی ماموریت این شما برای اگه

 یه از، هکی دشمنم ناال دونمنمی من. برداره سرم از دست بگید بهش برسید ای نتیجه به خواییدمی اگه، ندارم

 .کیان آقای دیگه طرف از و آریا یخانواده طرف

 .کنممی صحبت ایشون با من -

 .بشه خراب چی همه ممکنه ایشون کارهای با ولی؛ بشه درست دردسر براتون خوامنمی من ببینید -

 .کنممی ردیف رو کارها خودم من، باشید جاهمون شما -

 ؟باشه راحت خیالم من پس -

 دیگه هک باشید مطمئن ولی؛ کنم چیکار امیر با دونمنمی دیگه من، کنید رعایت هم شما کنممی خواهش. بله -

 .نمیشه مزاحمتون

 .سرگرد ممنونم -

 .بشید ترنزدیک جمالی به کنید سعی -

 .بذارن اگه دممی انجام رو کارم من باشه -

 .من با کیان اقای که گفتم، نباشید نگران -

 .کردم قطع رو گوشی

 .ردمک نگاه خودم به آیینه توی و رفتم دستشویی به. کیان امیر بچرخیم تا بچرخ، شدیم مساوی حاال خوب
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 .بود کرده پف خوابیبی از هم هامچشم، بود کرده ورم لبم کنار

 .سوختمی لبم، بشه بهتر چشمم پف که زدم سرد آب صورتم به

 .بشکنه دستت -

 .بود زمین رو گلدون هایتیکه هنوز. رفتم آشپزخونه طرف به، بیرون اومدم و شستم رو صورتم

 .بود کاناپه روی هم خون لکه تا چند، کنن تمیز رو جااین بیان بگم باید

 .بود ۸ نزدیک ساعت. نداشتم اشتها ولی؛ خوردم صبحانه یکم

 .نشه دیده ورمش که زدم لبم به قرمزی رژ، کردم آرایش

 .طرفم اومد و دید رو من، بود حیاط تو سمیه. رفتم بغلی ویالی سمت به و بیرون اومدم ویال از

 .خانم سالم -

 .کنید تمیزش شهمی اگه ویالست کلید این سالم -

 ؟گردیدمی بر نهار برای خانم باشه -

 .ممنون نه -

 .بگذره خوش بهتون باشه -

 ؟نه مگه تنهایی بزرگی که این با هم تو. کردم نگاه دریا به و نشستم هاماسه روی، رفتم دریا طرف به

 .مرده نگرانی از حتما، زدم زنگ زهرا به و آوردم در رو گوشیم

 .سالم -
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 ؟رفتی جهنمی کدوم دیشب از، کنم شعورت بی سر تو خاک -

 ؟بود سالمم جواب این االن -

 .بیاری باال خون که بزنمت انقدر بیام دارم دوست، نگو چرت -

 .بودم بیرون وقت دیر تا دیشب ببخشید -

 ؟کردیمی غلطی چه بیرون شب نصف تا -

 .زدممی دور -

 .بزنی دور بری نتونی دیگه که بشکنه پات شاءاهلل ان -

 .باال زده دیوونگیت هایرگ که این مثل -

 .بود پر پروازها که حیف، برگردم و بگیرم بلیط دیشب بود نزدیک آره -

 !زنممی زنگ خودم نباش نگران گفتم که من -

 .کنه چیکار دونستنمی استرس از علی بیچاره. کردی غلط تو -

 ؟زدی زنگ هم اون به -

 .باشه داشته خبر ازت اون شاید گفتم، رفتی گوری کدوم نبود معلوم که تو؟ کردممی چیکار آره -

 .گوشیم رو اومد خطی پشت

 !علیه وای -

 !دیمی چی رو اون جواب ببینم برو حقته -
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 !کنه چیکارت بگم خدا -

 .سراغت میام خودم دفعه این وگرنه باشه دسترس در موبایلت سامره ببین -

 .باشه -

 کردم وصل رو علی تماس و کردم قطع

 ؟بله -

 ؟کجایی معلومه احمق یدختره، مرض و بله -

 .نبود همرام گوشیم بیرون رفتم من شب یه حاال؟ کنیدمی جوریاین چرا شما بابا -

 .برگردم که گرفتم بلیط امروز برای من! کردی غلط تو -

 ؟نیست عروسی امشب مگه -

 .نیست اعتباری دیوونه توی به ولی چرا -

 .زنمیم زنگ بهتون شب هر خدا به، بده پس رو بلیطت برو هم تو! کنیدمی شما که چیه کارها این خوبم که من -

 .رسیدممی رو حسابت و اومدممی خودم وگرنه داریم عروسی که حیف -

 !بشه خالی دوتاتون هر یعقده که بیاید هم با کنید هماهنگ حداقل -

 .خنگ یدختره نباش نگران تو باشه -

 ؟خوبه گلی؟ چطوره من هستی حال -

 !بذاری تو اگه خوبن همه -
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 .تونمهمه نوکر من باشه -

 .نذار خبربی رو ما و باش آدم مثل، باشی نوکر خوادنمی تو -

 ؟نیست امری باشه -

 .خداحافظ، باش خودت مواظب نخیر -

 بود تهرف یادم، بود ریخته دورم موهام. بود خلوت ساحل، برداشتم سرم از رو شالم. گذاشتم جیبم توی رو گوشی

 .ببندمشون

 .گشتم کش دنبال کیفم تو

 ؟کردی رنگ، مشکین خیلی موهات -

 .برگشتم صدا سمت

 .بود شروین

 .سالم -

 ؟کنیدمی چیکار جااین شما سالم -

 ؟بشینم جااین تونممی. بزنم قدم هاصبح که دارم عادت من -

 .نیست من مال که زمین آره -

 .نشست کنارم

 ؟رفتید کجا دفعه یه دیشب -
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 .برگشتم نبود خوب حالم -

 ؟هستید صمیمی خیلی رایان با -

 .کردم نگاهش

 ؟چطور -

 !نیست کنیدمی فکر شما که کسی اون رایان ولی؛ شناسیدشمی چقدر دونم.نمی من -

 ؟چیه منظورتون -

 .هیچی -

 ؟نیست داییتون پسر مگه رایان -

 با من، شدن جدا هم از مادرم و پدر بودم کوچیک وقتی. ندارم آمد و رفت زیاد داییم یخانواده با من ولی چرا -

 .کرد ازدواج جااون و آمریکا رفت جدایی بعد هم مامانم. ستبازنشسته معلم یه پدرم. کنممی زندگی پدرم

 یول؛ باشم پیشش من داره دوست خیلی مامان. برگشتن سالیه چند هم االن. مادرمه دوم ازدواج از هم شیرین

 و ولیمعم زندگی به من، هستن معمولی خیلی من پدر یخانواده راستش. نمیاد خوشم خانواده این از من راستش

 .کردم عادت ساده

 ؟کنممی فکر من که نیست چیزی اون رایان که گیدمی چرا -

 اتفاقی چه که نبود مهم هم برام. دیدم رایان اطراف رو زیادی دخترهای من، گممی بهتون رو اینا چرا دونمنمی -

 ونا دست از که خواستیدمی که دیدمتون ماشین تو مست جوریاون که شب همون از شما ولی؛ میفته براشون

 ختراید دوست یبقیه مثل که هست چیزی یه نگاهتون تو. دارید فرق بقیه با که فهمیدم بشید خالص پسره

 !ساده نگاه همون، ندازیدمی نامزدم یاد رو من. نیست رایان
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 ؟دارید نامزد شما -

 .کنهمی زندگی تبریز، عمومه دختر. یلداست اسمش آره -

 ؟پیشش نرفتید چرا شما -

 سهوا. تبریز برم بعدش و جااین بیام اول یهفته گرفتم تصمیم هم من، شمال یامب داشت اصرار مادرم آخه -

 .گرفتم بلیط فردا

 ؟نیاوردینش خودتون با چرا -

 .باشه مادرم یخانواده با زیاد یلدا خوامنمی که گفتم -

 .برسونید سالم هم نامزدتون به. ممنونم گفتید رو چیزها این بهم که این از حال هر به. آهان -

 .باشید موفق، باشه -

 !زنیدمی حرف دارید ساعته یه گیدمی چی -

 .کردیم نگاه رو سرمون پشت و برگشتیم دو هر

 ؟اومدی کی تو رایان -

 هنش ناراحت وقت یه نامزدت، شدین صمیمی باهم خوب. زنیدمی حرف دارید ساعته یه، دیدمتون دور از. االن -

 !خان شروین

 .ببینمتون هم باز امیدوارم، اجازه با خانم. شناسهمی رو من اون. نباش نگران شما -

 .طور همین هم من -

 .رفتم ایدیگه سمت به رایان به توجه بدون هم من و رفت ویال طرف به شروین
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 !کن صبر؟ کجا -

 .وایساد جلوم و اومد دنبالم. دادم ادامه راهم به

 !دارم کارت وایسا گمنمی مگه؟ کجا -

 .ندارم کاری شما با من، کنار برو -

 !طبیعیه االن که چیزا این. ببوسمت که خواستممی فقط، نکردم کاری که من؟ چیه کارها این -

 !اممونده عقب من، دونیمی آخه. طبیعیه غیر من واسه -

 .نکردم کاری که هم من، نیفتاده اتفاقی که حاال -

 .نزدم حرفی که هم من -

 ؟کنیمی فرار ازم چرا؟ دهمی ایمعنی چه کارت این پس -

 .ندارم اعتماد بهت دیگه فقط، نکردم فرار من -

 !خوبی این به پسر؟ چرا -

 .بگی خودت که این مگه، خیلی -

 ؟ببخشی رو من که کنم چیکار خوب -

 ؟ببخشمت که قهرم مگه -

 .باشی قبل مثل دارم دوست ولی نه -

 .هستم -
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 !کنی فکر درخواستم به خواستیمی که قبل مثل نه -

 .منتفیه که اون شرمنده -

 ؟چرا -

 .چرا دونیمی خودت -

 ؟چی نکنم خطا پا از دست که بدم قول اگه -

 ؟کنم اعتماد بهت باید چرا -

 .دممی قول بهت دارم چون -

 نیاز الیجم به شدن نزدیک برای بهش، بگیره فاصله ازم ذاشتممی نباید. کردممی قبول باید، کردم نگاه بهش

 .داشتم

 ؟بزنی قولت زیر اگه -

 .زنمنمی -

 .آزمایشی ماه یه پس، باشه -

 .من مهمون نهار دوستیمون افتخار به حاال، باشه -

 .باشه -

 :گفت و گرفت رو دستم

 .بیرون بریم بعدش و کنم عوض رو هاملباس خواممی، ما ویالی بریم بیا -
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 ؟کجا -

 .نباش نگران، خوب جای یه برمتمی من -

 .باشه -

 .رسیدیم ویال به

 .مونممی جاهمین من برو تو، تو نمیام من -

 .بیایی باهام باید رممی من هرجا و دخترمی دوست االن تو، نکرده الزم -

 ...آخه -

 .کشید رو دستم

 .نکن ناز دیگه بیا -

 .کردمی آماده صبحانه داشت آشپزخونه تو خانومی یه، تو رفتیم

 ؟خوابن بقیه خانم مریم -

 .رنمی دارن و شدن بیدار شروین آقا فقط، بله -

 .باشه -

 .میام االن بگیرم دوش برم من بمون جااین تو عزیزم -

 .رفت باال هاپله از رایان

 .نشستم مبل روی هم من
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 .پایین اومدمی باال یطبقه از ساک با که دیدم رو شروین

 ؟جاییداین شما اِ -

 .کنم خداحافظی ازتون اومدم، آره -

 .زد لبخندی

 .ممنون -

 ؟ریدمی دارید االن -

 .دارم بلیط هم فردا. دارم کار یکم تهران برم باید، آره -

 .رفت در سمت به

 .باشید خودتون مواظب -

 .باشه -

 .خداحافظ -

 .حافظ خدا -

 هرفت ساعت یه، نبود دختر خوبه. بود رفته سر محوصله. کردممی نگاه اطراف به داشتم هم من، رفت شروین

 .حموم

 ؟ستآماده صبحانه خانم مریم؟ خانم مریم: شیرین

 :گفت و بیرون اومد آشپزخونه از خانومه اون
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 .خانم بله -

 .بود شده عصبی. وایساد هاپله رو دید رو من تا و من طرف چرخوند رو سرش

 ؟کنیمی چیکار جااین تو -

 .ندادم اهمیت بهش

 .پایین اومد هاپله از

 ؟کنیمی چیکار جااین گفتم؟ کری مگه توام با -

 !باشه داشته ربطی شما به نکنم فکر دوما، کن صبحت درست اوال -

 .منه مال رایان؟ رسهمی بهت چیزی رایان به بچسبونی رو خودت کردی فکر، عوضی یدختره -

 .میفته صبحی سر فشارت، نزن جوش -

 .برد در سمت به رو من و گرفت رو دستم

 .بیرون گمشو -

 .کردمی خشک رو موهاش حوله با داشت، پایین اومد هاپله از ایخونه تو لباس با رایان

 .کرد نگاه بود گرفته رو بازوم که شیرین دست به

 ؟کنیمی غلطی چه داری شیرین -

 .کرد ول رو دستم شیرین

 ؟خوادمی چی جااین دختره این رایان -
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 .هست باشم من که هرجا و دخترمه دوست شراره، نداره ربطی تو به-

 ؟دخترت دوست -

 ؟داری مشکلی آره -

 ؟چی من پس -

 ؟زدم بهت حرفی مگه؟ دادم بهت قولی من مگه -

 ؟جدیدتر یکی سراغ رفتی شدی خسته ازم چیه -

 :زد داد ریان

 .اتاقت تو بری بهتره هم حاال؟ کردم مجبورت مگه چسبوندیمی بهم رو خودت همیشه تو، شیرین شو خفه -

 .رفت باال هاپله از گریه با شیرین

 .کردنمی نگاه بود وایساده من کنار که رایان به و بودن اومده بیرون هاشوناتاق از همه رایان داد با

 .کردمی نگاهم متعجب هاییچشم با امیر

 ؟کشیمی داد چرا صبحی سر؟ خبره چه جااین: آریا

 .بابا نیست چیزی -

 ؟کردمی گریه شیرین چرا؟ عمه شده چی: عمه

 ؟پرسیدنمی خودش از چرا -

 .بود مبهوت و مات هنوز امیر
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 .رایان شده چی بگو تو: آریا

 شخود برای خودش، دونمنمی من. ندارم شیرین به ایعالقه که گفتم من، شد حرفی که وقت هر بابا ببین -

 .کنهمی صدا و سر دیده هم با رو شراره و من که حاال. کرده بافی رویا

 ؟شراره و تو -

 .بود شده درشت تعجب از هاشونچشم همه

 ؟چیه منظورت -

 .جدیه قصدم، بشم آشنا بیشتر شراره با خواممی فقط من -

 :گفتن همه

 ؟چی -

 نم گردن داشت دوست، دادمی فشارش داشت که رو ایمیله جای کردممی حس. بود گرفته رو هاپله یمیله امیر

 .باشه

 .دارید موضوع این با مشکلی شما -

 ؟مشکلی چه نه: آریا

 ؟گیدمی چی داداش: عمه

 با خوانمی تازه اینا هم بعد. شهمی طبیعی براش دیگه روز دو هم شیرین. خودشه زندگی، نیست بچه که رایان -

 بریم همه بهتره حاال. دیگه جوونن، دارن دوست رو تنوع. شده مد هاجوون تو االن چیزا این، بشن آشنا هم

 .گشنمه خیلی من که بخوریم صبحانه
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 .بیرون بریم بپوشه لباس که رفت هم رایان، رفتن طرف یه به هرکدوم

 .بود وایساده هاپله رو هنوز امیر

 .گشنمه من، دیگه بریم بیا عزیزم: راحیل

 .میام االن من برو تو -

 .رفت راحیل

 .وایستادم سرجام و ندادم اهمیت بهش. اومد پایین هاپله از سرعت با امیر

 .نباشه کسی وقت یه که کرد نگاهی اطراف به و شد نزدیکم

 ؟چیه هابازی مسخره این -

 !کنممی رو کار همین دارم هم من. کنم زندگی و کنم فراموش رو گذشته نگفتی مگه -

 ؟جوریاین؟ شدی دیوونه -

 ؟بگیرم اجازه شما از باید جدیدم زندگی برای ببخشید -

 .کنممی نابودت خودم. رسممی رو حسابت، کردی شروع رو بدی بازی -

 .مهندس بکن رو خودت سعی -

 .گرفت فاصله ازم امیر. اومد پایین هاپله از موقع همون رایان

 ؟عزیزم بریم -

 .بریم -
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 .پشتم گذاشت رو دستش و پیشم اومد رایان

 .بیرون بریم خواییممی ما؟ نداری کاری امیرجان -

 ؟کجا -

 .کنم مهمون نهار رو عشقم قراره -

 .شدمی منفجر عصبانیت از داشت امیر

 ؟بریم هم با کنید صبر خوایینمی، بزنه دور بیرون بره خواستمی هم راحیل اتفاقا -

 ؟نداری مشکلی که تو عزیزم گیمی چی، بگه شراره هرچی دونمنمی -

 «بود گذاشته فشار تحت رو من، بذاره راحتم خوادنمی لعنتی»

 .باشه داری دوست تو اگه نه -

 .مهربونی انقدر که برم قربونت -

 .بوسید رو صورتم دفعه یه، خندیدم

 .صورتتم هایچال این عاشق -

 !رایان -

 .عشقم بخند شهمه، بودم داده قول رفت یادم ببخش آخ -

 .رفت هاپله سمت به عصبانیت با امیر

 .بخوریم صبحانه بریم بیا -
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 .خوردم من برو تو -

 .بخور من با هم لقمه یه دیگه بیا -

 «شهنمی پیدا تو از ترعوضی، رایان بهت لعنت»

 .بودن نشسته میز سر همه

 .بود تفاوت بی راحیل فقط، بودن متنفر ازم شونهمه جمع این هایزن انگار

 .گرفت سمتم به و کرد درست لقمه یه رایان

 .بخور عزیزم بیا -

 .خورمنمی ممنون -

 .شه خراب اندامش خوادنمی شاید، داری چیکارش: نازی

 .کرد نگاه بهم رایان

 .نداره رژیم به نیاز، عالیه اندامش که من نظر به -

 .بود شده قرمز هاشچشم، بود نشسته رومروبه امیر. کردم بلند رو سرم

 .بهتره بشه چاق یکم که من نظر به: نازی

 .ها بعضی مثل، نمیاد خوشم دارچربی زن از من خوبه خیلی اتفاقا -

 ؟منه به منظورت جون رایان وا -

 .بیشتری ذره یه از نداری چربی یکم که شما. جون نازی نه -
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 !رایان -

 .عشقمه جوره همه شراره، کردم شوخی جون نازی ببخشید -

 .برگشتن امیر سمت به همه، اومد شکستن صدای دفعه یه

 .اومدمی خون دستش از و بود شکسته دستش تو لیوان

 ؟شد چی؟ عزیزم خوبی: راحیل

 .خوبم نیست چیزی -

 .بود دستش رو نگاهم

 .دکتر بریم باید -

 .کوچیکه خراش یه نیست چیزی گفتم -

 .رفت دنبالش هم راحیل، رفت دستشویی سمت به و شد بلند جاش از هم بعد

 .پریده رنگت؟ عشقم خوبی -

 .ترسیدم فقط خوبم آره -

 .نبود چیزی -

 .شدن خوردن مشغول همه دوباره

 .بود بیرون به حواسم یهمه

 .شدم بلند جام از
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 ؟کجا -

 ؟بیرون برم شهمی -

 .نه یا میاد راحیل ببینم برم من حیاط تو برو تو، عزیزم باشه -

 .باشه -

 .کردم نگاه رو باال طبقه حیاط تو از. رفتم حیاط سمت به

 .زدمی حرف موبایل با بالکن تو داشت یکی. رفتم چپ سمت به، اومدمی طرف اون از صدایی یه

 .بود امیر صدای، رفتم جلوتر

 .بره باید گفتم من -

 .کنم چیکار که نگو من به -

 .درک به برید هم با اداره اون و تو -

 .خورهمی بهم دستوره چی هر از حالم -

 .کنم چیکار دونممی اونوقت، گردمبرمی که من -

 .بود سرگرد حتما، تو بود رفته انگار نیومد صدایی دیگه

 .تینیف در من با که باشی تو تا، شد خوب. باشه نداشته کاری من به گفته بهش حتما، بود عصبانی چقدر

 .بیرون نیان ما با کاش

 .کردمی صدام داشت رایان
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 ؟کجایی عزیزم -

 «عزیزم و مرض»

 .بودم عصبی کارش از هنوز

 .جاماین -

 .میان امیر ماشین با هم هااون، شو ماشین سوار بریم بیا -

 .افتاد امیر ماشین به چشمم، شدم رایان ماشین سوار

 .بشینه راحیل بود قرار من جای فقط بود نکرده فرق اصال، بود لعنتیش مشکی ماشین همون

 «؟بدبخت ناراحتی چرا تو، کنهنمی حسابت آدم اون جهنم به»

 .بود لبم رو زورکی لبخند همین خاطر به. بفهمه اون که دادممی نشون ناراحت رو خودم نباید

 .کرد حرکت رایان

 .میان هم هااون خیابون سر تا بریم ما -

 .باشه -

 راه مامت و بود بسته رو دستش امیر. رفتیم فروشگاه تا چند. کنه خرید خواستمی راحیل، رفتیم بازار طرف به

 .بود ساکت

 .بود گذاشته تاثیر خیلی روش سرگرد هایحرف کنم فکر، کردنمی هم نگاهم حتی

 کرد نگاه بهش وقتی و خورد زنگ رایان موبایل موقع همون، شیک رستوران یه رفتیم هم با، بود شده نهار موقع

 .رفت و شد بلند و گردهمی بر االن گفت بهمون. شد جوری یه شقیافه
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 .شده چی که فهمیدممی باید، رسیدمی نظر به مشکوک

 .گردمبرمی االن من ببخشید -

 ؟جون شراره خواییمی چیزی: راحیل

 .بشورم رو هامدست رممی -

 .ندادم اهمیت بهش، کرد نگاهم عصبانیت با امیر

 یکم رستوران از که دیدمش دور از. بود رفته بیرون رستوران از گشتم دنبالش، رفتم رو بود رفته رایان که راهی

 .بود گرفته فاصله

 .شدم قایم هاماشین پشت و شدم نزدیک بهش آروم

 .باشه جمع حواستون که گفتم بهتون: رایان

 .گرفتن رو دورم عرضه بی مشت یه -

-... 

 ؟فهمیدین بشه تموم کار ماه آخر تا باید -

-... 

 .نزن زنگ بهم مسخره هایحرف خاطر به دیگه. گممی بهش و کنممی صحبت جمالی با امشب -

 .کرد قطع رو گوشی

 .کردم قایم ماشین پشت بیشتر رو خودم
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 .رستوران داخل رفت و گذشت کنارم از رایان

 !رستوران تو برم چجوری حاال لعنتی -

 .کردممی کاری یه، بیرون اومدم ک بود نفهمیده تا باید. رفتم هاماشین سمت به

 .رسید ذهنم به فکری، کردم نگاه اطراف به

 به. میرا ماشین شیشه به بزنم محکم رو سنگ شدم مجبور، بود دید تو خیلی رایان ماشین. برداشتم سنگ یه

 .نبینه رو من کسی وقت یه که کردم نگاه اطراف

 .شدم قایم و رفتم سریع. اومد در صداش دزدگیر و شکست شیشه

 .کردم قایم دیوار پشت رو خودم، بیرون اومدن رستوران از نفر چند

 .یدستشوی تو انداختم رو خودم و رستوران توی رفتم و کردم استفاده شلوغی از، بیرون اومدن هم امیر و رایان

 .گذاشتم قلبم روی رو دستم، زدممی نفس نفس

 .بود پریده رنگم

 .هاسخته خیلی کارشون هم هاپلیس -

 .رفتم میزمون سمت به، بیرون اومدم و کردم درست هم رو آرایشم، زدم آب رو صورتم

 .دادمی دلداریش داشت شهمه راحیل، بود عصبانی امیر

 ؟شده چیزی -

 .شکونده رو امیر ماشین شیشه احمقی کدوم دونمنمی، نیست چیزی عزیزم نه -
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 «خودتی احمق»

 ؟چی واسه گیمی راست وای -

 .دونمنمی -

 ؟بوده کی فهمیدین حاال -

 .کنیممی پیداش ولی؛ نه -

 ؟چجوری -

 .بده نشون رستوران یمداربسته هایدوربین شاید -

 «بگیرن فیلم تونستننمی هادوربین که بود پارک جایی ماشینش چون دهنمی نشون»

 .آقا امیر نکنید ناراحت رو خودتون حاال کنه خدا -

 .زد مصنوعی لبخندی امیر

 .بوده دیوونه بوده کی هر، کن ولش عزیزم گهمی راست -

 .کنم چیکار هادیوونه با دونممی من، بوده دیوونه حتما آره -

 .گشنمه خیلی من، بخوریم غذا بیاید کنید ولش: رایان

 .کردیم خوردن غذا به شروع

 ورودی هایدوربین که کردم شکر رو خدا فقط. بودن نداده نشون رو چیزی هادوربین، بیرون اومدیم رستوران از

 .بیرون رفتم من که شدمی معلوم وگرنه، نکردن چک رو رستوران
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 .گرفتممی بازار از چیزی یه نازی برای باید، رفت یادم عزیزم: راحیل

 .بیاد بارون ممکنه، بریم شهنمی که ماشین این با -

 .برم باید ولی -

 .گاه تعمیر برممی رو ماشین هم من. برو رایان با تو -

 با نم برو راحیل با تو. دستشه کلیدها، شهر خارج بره خواستمی سرایدار آخه. ویال برگردم باید هم من رایان -

 .گردممی بر آژانس

 .گردممی بر بعد برممی رو تو اول؟ برگردی خواییمی تنها، عزیزم شهنمی -

 .رممی جایی تنها که نیست اولم دفعه رممی خودم من، شهمی دیر خیلی جوریاون خوادنمی -

 .رسونمتونمی، خانوم شراره رممی ور اون از دارم من: امیر

 .زد پوزخندی

 .رممی خودم نه -

 .برو امیر با عزیزم -

 .شمنمی مزاحمشون آخه -

 .ترهراحت خیالم جوری این! خوشگلم چیه مزاحمت -

 «شانس این به لعنت»

 .کنم قبول که شدم مجبور، نداشتم ایچاره
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 .باشه -

 .رفتن و شدن ماشین سوار اونا

 .بشه سوار تا ریختمی بیرون رو ماشین توی هایشیشه داشت امیر

 .زد بوق تا چند، ندادم اهمیت بهش، کرد نگاه بهم. شد سوار

 .ندادم اهمیت هم باز

 .شو سوار؟ وایسی جااون خواییمی شب تا -

 .ندارم تو به نیازی، رممی خودم -

 .ندادم دومون هر دست کار تا شو سوار آدم مثل، پره امروز برای ظرفیتم ببین -

 .نمیام جایی تو با من، جهنم به برو -

 .بود عصبی خیلی، ترسیدم. شد پیاده ماشین از عصبانیت با

 ؟نه یا شیمی سوار آدم مثل -

 . شدم سوار آروم و رفتم ماشین طرف به

 .بود ساکت، عصبیه بود معلوم. کرد حرکت

 .آمدنمی خوشم طوفان قبل آرامش این از

 .رفتمی سرعت با

 .بود افتاده سرم از شالم نداشت شیشه ماشین چون
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 .زدمی یخ داشت سرما از صورتم

 !برو ترآروم چته معلومه -

 .شو خفه -

 .بشم پیاده خواممی روانی دارنگه -

 کمک با تونیمی کردی فکر، ندازیمی من جون به رو نامی حاال؟ دارم شوخی باهات کردی فکر. آره روانیم من -

 ؟شکستی رو ماشین شیشه چرا؟ کنی کاری اون

 .زنیمی حرف چی از دونمنمی من -

 ؟توئه کار نفهمیدم کردی فکر؟ اینابغه خودت فقط کردی فکر -

 .کردم سکوت

 ؟چرا؟ شدی دوست رایان با چرا، بده جواب -

 .فرمون رو کوبید رو مشتش بار چند، زدمی داد

. گفتی تو که کنممی رو کاری همون دارم هم من، کن زندگی نگفتی خودت مگه. داره ربطی چه تو به، نزن داد -

 !کنممی زندگی دارم

 .کنیمی لج باهام داری. کشمتمی خدا به -

 .شممی پیاده جاهمین من -

 ؟آره بشی پیاده خواییمی -

 .کرد ترمز دفعه یه، داشت که سرعتی با
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 .شیشه تو رفت فرو دستم. بود روش شیشه یکم، داشبورد رو گذاشتم رو دستم

 .آخ -

 .بود شده خونی شالم، بودم گرفته شالم با رو دستم. اومدمی خون دستم از

 .شدم پیاده ماشین از

 .ببینم کن صبر -

 .جهنم به برو -

 .رفتممی جاده کنار سرعت با

 .شده پیاده که بود معلوم ماشین در صدای از

 .رفتم جنگلی یمحوطه سمت به و کردم بیشتر رو سرعتم

 .بودم کرده ضعف. بیاد خون کمتر که دادممی فشارش محکم، کردمی درد خیلی دستم

 .کشید رو بازوم پشت از دفعه یه

 ؟ریمی گوری کدوم داری! شده چی ببینم تا کن صبر گمنمی مگه -

 .نداره ربطی تو به، گمشو برو -

 .کشید ترمحکم رو بازوم

 .زمین رو افتاد دستم از کیفم

 .عوضی نزن دست بهم -
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 .برداشت دستم رو از رو شالم، بهم توجه بدون

 .زدم جیغ درد از

 .دکتر بریم باید، خوادمی بخیه -

 .بذار راحتم، نمیام جایی تو با من -

 .برداشتم زمین رو از رو کیفم و شدم خم

 .رفتمی گیج سرم پایین، بود اومده فشارم

 .گشتممی موبایلم دنبال، دیدمی تار هامچشم

 .ندارم بهت کاری، نکن لج شو سوار بیا -

 .کارت پی برو؟ ذارینمی راحتم چرا -

 .زدم زنگ سروان شماره همون به و نشستم درختی کنار. دیدنمی رو هاشماره هامچشم، کردم پیدا رو موبایلم

 .بود بد حالم. بودم نیاورده هم رو گوشی اون. بود ناشناس شماره چون، دادنمی جواب

 .میریمی داری بریم پاشو -

 .شیمی راحت دیگه تو بمیرم تازه. بیام جایی تو با تا، بهتره بمیرم -

 .شدمی بسته داشت چشمام

 .برد ماشین سمت به و کرد بلند زمین رو از رو من دفعه یه

 !زمین بذار رو من -
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 .ندارم حوصله چون، ببندی رو دهنت بهتره -

 .بیام جایی تو با خوامنمی -

 .کنم مخالفت باهاش که بودم اونی از ترحال بی دیگه هم من، نزد حرفی

 .رفتمی سرعت با. ماشین تو گذاشت رو من

 .بزنم کنارش تونستمنمی حتی، بود ریخته صورتم تو موهام

 .کرد بغلم دوباره بعد لحظه چند، وایستاد ماشین

 .شنیدممی نامفهومی صداهای، تخت رو گذاشتم

 ؟خوبی خانم -

 ؟نه یا خوبه کنیمی سوال ازش داری. نیست خوب حالش بینیدنمی؟ کنیدمی غلطی چه دارید -

 .کردیم وصل بهشون سرم، پایینه فشارشون. کن صحبت درست آقا -

 ؟کنهنمی باز رو هاشچشم چرا پس -

 .کننمی باز رو هاشونچشم کنید صبر یکم. پایینه فشارشون، رفته دستشون از زیادی خون -

 .کردم حس صورتم روی،  رو هاشدست

 .بودم نکرده باز رو هامچشم هنوز ولی؛ بود شده بهتر حالم

 .زد کنار صورتم تو از رو موهام
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 عذابم که خوایمی؟ هستی جا همه چرا. کنیمی دیوونم داری! خوایمی جونم از چی؟ کنیمی رو کارها این چرا -

 ...همون از؟ بدی

 ؟نیومد بهوش شد چی -

 .نکرده باز رو هاشچشم هنوز خانم نه -

 .نگرانته شوهرت، کن باز رو هاتچشم دخترم -

 .کردم باز آروم رو هامچشم

 !بودید نگران انقدر که خانومتون هم این بفرمایید -

 .رفت بیرون اتاق از پرستار

 .کردممی فکر جوریاین من هم شاید. بود نگران نظر به، کردم نگاهش

 .داشتم گیجه سر هنوز، شدم بلند جام از

 ؟خوبی -

 ؟بیمارستان بیاری رو من که گفت کی -

 !بمیری ذاشتممی باید -

 .بود ترراحت خیالم طوری این، آره -

 .کنممی ولت جا همون مردیمی داشتی که دفعه این باشه -

 .نیست مهم برام. کردی رو کار این هم قبال، نیست جدیدی چیز -
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 .پوشیدم رو هامکفش

 .نیوفتم تا گرفتم دیوار به رو دستم. بود ساکت

 .کنه کمکم که سمتم اومد، رفتم در سمت به

 .ندارم کمکت به نیازی، وایسم پاهام رو تونممی خودم -

 .کشید عقب رو دستش

 .بیرون اومدیم بیمارستان از

 رکتح و شد سوار هم اون. برم راه زیاد تونستمنمی حالم این با چون، رسوندم ماشینش به بدبختی با رو خودم

 .بود فکر تو، کرد

 .رفتمی آروم دفعه این شدمی تاریک داشت هوا

 .جایی برم باید شب. خونه برم خواممی، برو تندتر کن لطف -

 ؟کجا -

 ؟بگم بهت باید -

 !آره -

 !نیستی من رئیس تو -

 قبول شرطی به، گفتم هم نامی به. کن باز رو هاتگوش خوب! میاره در بازی پررو مواسه گمنمی هیچی هی -

 که هرکار، ریمی که هرجا، بگی بهم رو چی همه باید. باشه من نظر زیر کارهات یهمه که باشی جااین کردم

 .ایمدیوونه چه من دونیمی که خودت وگرنه. بشه تموم لعنتی ماموریت این تا. چی همه، کنیمی
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 .باال برد یکم رو صداش. انداختم باال رو مشونه

 ؟گفتم چی شنیدی -

 طفق که این شرط به میگم بهت بکنم بخوام کاری. میاد خوشش صداش از! نیستم که کر، زنیمی داد چرا -

 .نداری رو من زندگی تو دخالت حق اون جز به، باشه ماموریت یدرباره

 .زد پوزخندی

 خوایمی کار هر. نداره ربطی من به تو کارهای یبقیه، مهمه برام شهمی مربوط ماموریت این به که چی هر -

 یزیچ دیگه برام بشه تموم لعنتی ماموریت این خواممی فقط. بده جواب درست کنممی که سوالی هر حاال. بکن

 ؟شکستی چرا ماشینو شیشه. نیست مهم

 .افتاد اتفاقی چه که دادم توضیح براش

 .میارم در سر امشب خودم، کنه چیکار جمالی قراره امشب که بفهمیم باید پس خوب -

 .میام هم من -

 .نکرده الزم -

 ؟چرا ببخشید -

 !بیایی تو نیست الزم، بفهمم تونممی خودم -

 پس بود همین قرارمون، گممی بهت فهمیدم چی هر من. نکنیم دخالت هم کار تو که شد قرار، میام من ولی -

 .نکنم چیکار و کنم چیکار که نگو بهم

 .خطرناکه بشی نزدیک رایان به زیاد نباید -
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 .نمیاد بهت که نیار در رو نگران هایآدم ادای. کنممی بخوام کاری هر، منه زندگی این -

 مهم برام وگرنه .باشم جوابگو باید من بیفته اتفاقی اگه، منه با تو مسئولیت که گفتم بهت. نیستم نگران من -

 .کنیمی چیکار که نیست

 .نیست کسی با مسئولیتم پس ندارم مراقب به نیازی که گفتم سرگرد به من -

 .خوردمی حرص داشت

 .نزن گند فقط، بکن داری دوست که کاری هر. باشه -

 .کنم چیکار بلدم من، نزنی گند که باش خودت کارهای نگران تو -

 .دیدم رو هاتروش آره -

 .نداختمی تیکه بهم داشت

 مثل. زنهنمی آسیب ایدیگه کس به و کنهمی درگیر رو خودم فقط، باشه داشته ایرادی هر من هایروش -

 .طرف نابودی قیمت به حتی، ذارنمی مایه دیگران از شوننقشه اجرای برای که نیست هابعضی

 .بود شده قرمز صورتش. برگشت سمتم به دفعه یه

 فشار مشتش تو رو فرمون. کرد نگاه جاده به دوباره، کرد کنترل رو خودش انگار ولی؛ بزنه حرفی خواستمی

 .بیرون بود زده دستش هایرگ، دادمی

 .برگشتم پنجره سمت به

 .رسیدمی نظر به عصبی. نزدیم حرفی کدوم هیچ دیگه

 .شدم پیاده ماشین از، رسیدیم ویال به
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 .بودیم هم با االن تا که نفهمه کسی وقت یه، هی -

 زدشنام که دونهنمی بیچاره البته، زدممی گول رو رویاهاش مرد داشتم که بگم عزیزت نامزد به برم قراره؟ چرا -

 .اومده در آب از زرد تو

 .باشه زندگیم روز آخرین اگه حتی، باش مطمئن کنممی کوتاه رو درازت زبون اون باالخره -

 .رفتم ویال سمت به هم من. رفت و داد گاز

*** 

 سفید الش با و سفید کت و مشکی ساپورت با سبز قایقی یقه تونیک یه و کردم عوض رو لباسم. بود ۸ ساعت

 .پوشیدم رو مشکم

 .گذاشتم کج فرق رو جلوش و بافتم طرفه یه رو موهام

 .ردمک کامل زرشکی رژ و ریمل و پهن چشم خط یه با هم رو آرایشم. پوشیدم رو بلندم پاشنه مشکی هایکفش

 .رفتممی رایان ویالی به ایبهونه یه به باید حاال

 .رسید ذهنم به فکری

 .رفتم آریا ویالی سمت به و کردم قایم حیاط گلدون توی رو کلید

 .زدم رو در زنگ

 .کرد باز رو در نگهبان

 .داشتم کار رایان آقا با ببخشید، سالم -

 .هستن ویال تو آقا. تو بفرمایید بله -
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 .تو رفتم و کرد باز رو در خانم مریم. زدم رو ویال ورودی در و شدم وارد

 :گفت و سمتم اومد دید رو من تا نازی

 ؟شده چیزی، عزیزم سالم -

 .داشتم کار رایان با ببخشید -

 .بشین بیا. بیاد که گممی االن -

 .نشستم هامبل از یکی روی و رفتم

 دهش حلقه شیرین کمر دور رایان دست که حالی در، اومدنمی پایین هاپله از داشتن شیرین و رایان موقع همون

 .عوضی آشغال. بود آویزون بهش هم شیرین و بود

 .بود رایان آویزون هنوز شیرین ولی؛ کشید رو دستش زود دید رو من تا رایان

 ؟کنیمی چیکار جااین عزیزم شراره -

 !شدم مزاحم موقع بد انگار ببخشید -

 .رفتم در طرف به و شدم بلند جام از

 ؟کجا کن صبر شراره -

 به. ودنب مهم برام اصال رایان، بود اون با رایان که این خاطر به نه، بود ریخته بهم اعصابم. بیرون رفتم ویال از

 یجور یه شونهمه انگار، نداشتم ارزشی هیچ شدنمی نزدیک بهم که مردهایی واسه که بودم ناراحت این خاطر

 .کنن استفاده ازم هدفشون به رسیدن برای خواستنمی

 .بود که هرچی هدفشون حاال
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 .بودم گرفته تهوع حالت، داشتم بدی حس

 .اومدمی بدم مردها یهمه از. ببینمش خواستمنمی ولی؛ کردمی صدام رایان

 .رفتممی راه تند تند

 .بیرون کشیدم دستش از رو دستم ولی؛ گرفت رو دستم پشت از رایان

 .دارم کارت وایسا -

 .بذار راحتم، باشم تنها خواممی -

 .توام با فقط االن من که دونیمی خودت. امهعمه دختر فقط شیرین؟ شدی ناراحت چرا عزیزم کن صبر -

 .برم خواممی فقط من باشه -

 .بری جوریاین ذارمنمی -

 .باشم تنها خواممی فقط، نیستم ناراحت من ببین -

 ؟جااین اومدی که داشتی چیکار -

 .اومدم کردم اشتباه هیچی -

 .ببینم رو تو ناراحتی تونمنمی من، عشقم نکن جوریاین -

 .لعنتی باز ـوس هــ مردک. کنم اشخفه خواستمی دلم، بودم متنفر ازش. کردم نگاه بهش. عوضی دروغگوی

 اگه، تنیس مهم برام اصال اون. نیستی شیرین با مقایسه قابل اصال تو. برم خوشگلت هایچشم اون قربون -

 .دارم دوست رو تو فقط من. بشه ناراحت خوامنمی، امهعمه خاطر به هستم صمیمی باهاش بینیمی
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 !«خودت جون آره»

 .باشه -

 ؟جااین اومدی چرا بگو حاال کنیمی آشتی زود که برم مهربونیت قربون -

 گزن بهت که نداشتم هم رو تشماره. گذاشتم جا ویال تو رو کلید که افتاد یادم دفعه یه، بیرون اومدم خوب -

 .جااین اومدم کنم چیکار دونستمنمی، روستاشون رفته سرایدار. بزنم

 .خدمتم در داشتی کار موقع هر، گوشیت تو بزن رو مشماره. عزیزم کردی خوب -

 .کرد نگاه دستم به

 ؟شده چی دستت -

 .بستمش بریده یکم نیست چیزی -

 ؟خوبی که مطمئنی -

 ؟کنم چیکار االن، آره -

 .ما ویالی بیا امشب خوب -

 ؟بیاری ساز کلید یه شهمی، زشته شهنمی -

 .بخند حاال. ما ویالی میایی امشب. عزیزم شیرینه زشت -

 .دادممی ادامه بازی این به باید که حیف، کردم ایزورکی یخنده

 امشب من فقط. بکنه چپ نگاه بهت نداره حق کسی، منی مهمون تو. برم لپت هایچال اون قربون. شد حاال -

 .باشی تنها ساعت چند ممکنه، دارم جلسه یه
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 ؟بیرون بری خوایمی -

 .ستخونه تو جلسه. جااین بیاد بابا هایدوست از یکی قراره. عزیزم نه -

 ؟شهنمی ناراحت بابات که مطمئنی فقط. نداره اشکال -

 .تو بریم بیا. منی مخصوص مهمون تو که گفتم؟  داره ربطی چه بابام به -

 چپ هم خانوم عمه، رسیدنمی نظر به خوشحال هم نازی و شد ناراحت دیدنم از شیرین. شدیم ویال وارد هم با

 .کردمی نگاهم چپ

 .کردمی استراحت و بود اتاقش تو راحیل

 .بود کجا امیر که دونستمنمی؛ جمالی دنبال بود رفته هم آریا

 .بودم نشسته رایان کنار

 .کنم تحملش که بودم مجبور ولی؛ کنم لهش خواستمی دلم، بود چسبیده بهم کنه مثل هم اون

 .اومدممی دیرتر یکم کاش، بود افتضاح موقعیت این تحمل

 .کرد باز رو در خانم مریم و زدن رو زنگ

 .داشتم بدی حس بود نزدیک بهم انقدر رایان که وضعیت او با. کرد بهم نگاهی و شد وارد، بود امیر

 .گرفتم فاصله رایان از یکم. بود شده خشک ما روی نگاهش

 .پایین اومد هاپله از راحیل

 ؟کردی درست رو ماشینت یشیشه؟ عزیزم چطوری سالم: راحیل
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 .آره -

 .شدی خسته خیلی، کن استراحت باال بریم بیا -

 .شینممی جاهمین. خوبم نه -

 .نشست من رویروبه و اومد

 .بیار چایی آقا امیر برای خانم مریم: راحیل

 ؟خورینمی چایی تو عزیزم: رایان

 .نه که چرا هست اگه -

 .زد پوزخندی و کرد نگاه من به امیر

 !جاییاین هم شما -

 .بله -

 .مونده در پشت خودش، گذاشته جا ویال تو رو کلیدهاش جون شراره: رایان

 .آوردیدمی ساز کلید خوب -

 .شده منقرض نسلشون آخه: شیرین

 .بود شده پررو زیادی دیگه سرجاش شوندمشمی باید، کردم نگاه شیرین به

 ؟عزیزم بودی دوره هم باهاشون شما مگه -

 .بگو چیزی یه دخترت دوست به رایان: شیرین
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 .باش هم جوابش منتظر زنیمی حرف وقتی جان شیرین -

 .کرد نگاهم نفرت با شیرین

 .دارم سراغ ساز کلید من خواییدمی اگه: امیر

 .میارم ساز کلید رممی فردا، شب موقع این کاریه چه. خوادنمی: رایان

 .نباشن راحت جااین شاید گفتم -

 .خوبه جاش هم خیلی شراره -

 .مشونه رو گذاشت رو دستش

 ؟عزیزم نه مگه -

 .زدم زورکی لبخندی

 .آره -

 .بود شده سفید دستش، دادمی فشار مبل یدسته به رو دستش امیر

 .بودم خوردن چایی درحال. آورد چایی خانم مریم

 .شدمی دیده خالکوبیم و بود رفته کنار شونم روی از بلیزم

 ؟آره عدده تا چند انگار؟ دهمی ایمعنی چه خالکوبیت این عزیزم -

 .پشتم زد. گلوم تو پرید چایی

 .بود عصبانی هم اون، کردم امیر به نگاهی
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 ؟شد چی؟ خوبی -

 .گلوم تو پرید چایی، نیست چیزی -

 .نشستم صاف و کردم درست رو امیقه

 !عزیزم نگفتی -

 .نره یادم وقت هیچ که کردم خالکوبی، مهمه برام خیلی که روزیه یه تاریخ این -

 .بود امیر به نگاهم زدممی حرف که طور همین

 .شدمی قرمزتر صورتش هی اون

 ؟تولدته تاریخ یعنی -

 .مرگمه تاریخ نه -

 .خندید رایان

 !کنیمی شوخی -

 .شد بلند جاش از و میز روی کوبید رو لیوانش محکم امیر

 .کرد نگاهش نگرانی با راحیل

 ؟عزیزم شده چی -

 .نکنید صدام شام برای. بخوابم باال رممی من. کنهمی درد سرم یکم، نیست چیزی -

 ؟بخوابی خواییمی گشنه -
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 .آره -

 !که شهنمی ولی -

 .بخیر شب، نکن اصرار راحیل -

 .رفت باال هاپله از سرعت به امیر

 ؟کرد جوری این دفعه یه چرا این: رایان

 .باشه نداشته الزم چیزی ببینم برم من. بوده بیرون صبح از، شده خسته -

 .شده عصبی انقدر این شمال اومدیم که موقعی از چرا دونمنمی -

 :گفت و من به کرد رو دوباره

 .عزیزم گفتیمی خوب -

 .شدم خالص رایان هایسوال دست از من و اومدن آریا با جمالی موقع همون

 .رفتم جااون به که کردم خوبی کار گفت هم اون و دادن توضیح کلید یدرباره هم اون به

 .زدنمی خاصی حرف ولی؛ بود جمالی هایحرف به حواسم تمام. خوردیم رو شام

 .پایین رفت هم خودش و داد نشونم رو بخوابم توش من بود قرار که اتاقی رایان شام بعد

 .بودن اتاقاشون تو همه هاخانوم

 .بود ۷۷ ساعت

 .پایینه سالن تو شونجلسه بود گفته رایان، پایین رفتممی شده طور هر باید
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 .رفتممی تراس از باید، پایین برم تونستمنمی که ها پله از

 .بپرم تونستمنمی، کردم نگاه رو حیاط تو تراس از

 وسایلی. ودب پام و دست تو، پایین برم تونیک با تونستمنمی. بودم پوشیده تاپ یه زیرش، آوردم در رو تونیکم

 .گذاشتم جیبم تو رو بودم آورده که

 .گرفتممی کمک اون از باید، بود پیچک یه تراس هایمیله کنار

 .پایین رفتم کم کم و گرفتم رو پیچک، کنار کشیدم رو خودم و گذاشتم هامیله ور اون رو پاهام

 .بود شده باز احتماال اشبخیه، اومدمی خون دستم از

 .رسوندم بودمش گذاشته باز قبل از که ویال پشت در به رو خودم و پایین رسیدم باالخره

 .بشنوم تونستمنمی خوب ولی؛ اومدمی صداشون، تو رفتم آروم

 .آوردم در جیبم از رو بودم برداشته کار همین برای که کوچیکی ضبط

 .کردم فعال رو ضبطش سیستم

 .بردم جلو هااون سمت به رو ضبط آروم و ضبط به بستمش، آوردم در رو بود جیبم تو که نازکی سیم

 .زدنمی حرف که بود ساعت نیم

 .شد بلند جاش از رایان که دیدم

 .جیبم تو گذاشتم و کشیدم خودم سمت به رو ضبط

 .شدم قایم دیوار پشت و بیرون اومدم در از
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 .رفت و کرد خداحافظی رایان و آریا با و بیرون اومد ویال از جمالی

 .رفتم تراس سمت به من و ویال تو رفتن هم هااون

 ؟باال برم چجوری حاال -

 و سر وقعم همون. باال برم نتونم که بگیره درد جوری دستم کردمنمی فکر، باال برم تونستمنمی دستم خاطر به

 .اومد صدایی

 زدمی دور حیاط تو داشت، بود نگهبان. کردم قایم هاسبزه پشت رو خودم

 !کنم چیکار حاال ویی

 .کشیدمی سیگار داشت، داد تکیه بهش و رفت دیوار سمت به

 .بود کشیدن سیگار موقع االن لعنتی

 یه. کردمی اذیتم داشت دستم خونریزی. بره خواستنمی که این مثل. زدممی یخ داشتم تاپ اون با، بود سرد هوا

 .کرد صدا رو نگهبان یکی دفعه

 ؟کنیمی چیکار جااون رحیم مش -

 .زنممی دور دارم آقا هیچی -

 .کرد خاموش زود رو سیگارش

 ؟جاییاون چرا، در جلوی برو -

 .بود شده هول

 .رممی االن چشم -
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 .بودم شده پنهون من که جایی اومد امیر و رفت نگهبان

 .بیرون بیا -

 .بیرون اومدم آروم

 ؟کنیمی چیکار جااین کنی درست دردسر بلدی فقط تو -

 !نخواست کمک ازت کسی -

 .اتاقت تو برو بیا. بودی زده یخ بودم نیومده دیگه دقیقه چند، بینممی دارم -

 .زنمنمی یخ من نباش نگران -

 .میاری در بازی پررو هم باز شده گچ مثل رنگت. پررویی خیلی -

 روی گذاشت رو دستش و دیوار پشت کشید رو من امیر. اومد پا صدای باال برم اومدم تا و رفتم پیچک سمت به

 .دهنم

 مریم با داشت که بود نگهبان سمت حواسش، کردم نگاه بهش. بود شده درشت هامچشم و زدمی تند تند قلبم

 .زدمی حرف خانم

 ،ادکلنش و فرمش خوش چونه، قهوایش هایچشم.  بینمشمی که باره اولین انگار، کردممی نگاهش جورهمین

 .بدم رو چیزم همه خاطرش به بودم حاضر روزی یه که بود عشقی آور یاد برام شونهمه

 .کردمی نگاه بهم هم اون حاال، من سمت برگشت

 .زدمی معمول حد از تندتر، کنم حس رو قلبش ضربان تونستممی و بود قلبش رو دستم کف

 .زد کنار رو موهام آروم و برداشت دهنم رو از رو دستش
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 .بودیم شده خیره بهم دو هر

 از قلبم تماح باشم وضعیت این تو بیشتر اگه که دونستممی رو این ولی؛ کنهمی فکر چی به داره اون دونستمنمی

 .وایمیسته هیجان

 .کرد نزدیک بهم رو سرش

 .کردم حس گوشم کنار درست رو نفسش، بستم رو هامچشم

 این اونوقت چون، باشه نگرفته هدف رو تو قلب اون که باشی مواظب باید گیریمی هدف رو نفر یه قلب وقتی -

 .ایبازنده که تویی

 .کردم باز رو هامچشم، شد جدا ازم

 .رفتم پیچک سمت به دوباره. بودن رفته نگهبان و خانوم مریم

 .فهمیدمنمی رو منظورش، بودم حرفش مات هنوز. وایساد کنارم

 .بگیرم رو پیچک تونستمنمی، اومدمی خون دستم از

 .میاد یکی االن باال برو -

 .کنهمی درد دستم. بودم دستورت منتظر -

 .کرد نگاه دستم به

 !کرده ریزی خون -

 .وایسادم جااین الکی نه -

 .کنممی کمک بهت بعد، باال رممی اول من. خوب خیلی -
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 .پایین انداخت و آورد مالفه یه، اتاق تو رفت. کردممی نگاهش تعجب با. رفت باال ثانیه چند عرض در دیوار از

 :گفت آروم

 .باال کشمتمی من کمرت به ببند -

 .شدم تراس وارد و باال رفتم دیوار کمک با و بستم رو مالفه

 .ندیده کسی تا تو برو -

 .تو رفتم

 .کرد پرت سمتم به رو بلیزم

 .بپوشش -

 ؟چی -

 !بگردی جوریاین داری عادت که این مثل، بپوشش -

 .کردم اخم

 .بگیر رو نامزدت جلوی ناراحتی خیلی تو، باشه داشته ربطی تو به من پوشش کنمنمی فکر -

 .ایغریبه یه تو ولی؛ باشه جوریاون دارم دوست. نامزدمه کنهمی فرق اون نباش اون نگران تو -

 .غریبه گفت من به، سوخت حرفش از قلبم

 اتاق چراغ شکر رو خدا. ببینه رو هامچشم توی اشک نتونه که کردم پشت بهش، شد جمع هامچشم تو اشک

 .شده بد حالم که فهمیدمی حتما وگرنه بود خاموش
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 .پوشیدم رو بلیزم

 .بیارم قرص و باند برات تا بذار باز رو اتاق در. رممی دارم من -

 .دادم قورت رو بغضم

 .کنممی کاریش یه خودم نیست الزم -

 !نکن لج -

 .برگشتم سمتش به. نریزه اشکام تا زدم پلک بار چند

 .بیرون برو. ندارم نیازی کمکت به گفتم -

 !بمیر درد از درک به -

 .رفت بیرون اتاق از آروم و کرد باز رو قفل

 .کردم پرت تخت روی رو خودم و کردم قفل رو در

 .بود شده سرازیر هاماشک دیگه حاال

 .کنم گریه هاسال اون مثل بغلش تو و کنه بغلم زهرا، خونه برگردم خواستمی دلم

 ساله ۶، االن نه هم اون. شده تموم چی همه که کنه قبول خواستنمی لعنتی قلب این چرا، بود شکسته قلبم

 .شده تموم

 .نفهمیدم چیزی دیگه و بستم رو هامچشم، بودم شده حال بی. بستم مالفه با رو دستم

*** 
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 .کردم باز رو هامچشم

 .کردم نگاه اطرافم به، رفتمی گیج یکم سرم

 .بود ۸ ساعت. شدم بلند جام از. بودم اتاق تو

 .نبود خبری هم مالفه از و بود شده بسته باند با دستم

 .بود گشاد خیلی برام که بود تنم مردونه تیشرت یه

 .کردم نگاه خودم به تعجب با

 ؟افتاده اتفاقی چه؟ چیه این -

 .بود قفل، رفتم اتاق در سمت به

 ؟شده چی یعنی -

 .بود شده نوشته روش چیزی یه، رفتم آیینه سمت به

 عوض هم رو باندت. بود خون از پر چون کنم عوض رو لباست شدم مجبور، مردیمی دیشب داشتی. سالم -

 رو باسمل نمیاد خوشم چون، بده پسش و بشور زود رو تیشرتم. کردمنمی کمک وگرنه بریم لو خواستمنمی. کردم

 . اومدنمی خوشم ازش. شده نابود نوشتم رو اینا که االن هم زرشکیت رژ اون راستی. بپوشه کسی

 .بود زده خشکم آیینه جلوی

 ؟ بیرون برم چجوری لباس این با حاال؟ اتاق تو اومده چجوری لعنتی -

 .بود کرده داغون رو مبیچاره لب رژ، کردم پاک بدبختی با رو نوشته

 .بود خونی جلوش. داشتم برش، بود افتاده ایگوشه یه تونیکم
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 .بیرون رفتم و پوشیدم رو مانتوم. خوابن همه االن که بودم مطمئن

 .بود آشپزخونه تو خانم مریم

 .سالم -

 .خانم سالم -

 .میام زود که بگید شد بیدار رایان اگه، بزنم دور رممی من -

 .باشه -

 .دویدم خودم ویالی تا و رفتم بیرون سرعت با ویال از

 .زدم می نفس نفس

 .تو رفتم. برداشتم رو کلیدم و کردم نگاهی اطراف به

 فتمگر آغوش در رو تیشرت. داشت نم هنوز ولی؛ کردم خشکش یکم اتو با و شستم رو لباس خونی هایقسمت

 .بود خونی هم اون چون، کردم عوض هم رو زیرش تاپ و

 .کردم مرتب رو خودم و پوشیدم جوری همون رو تونیک

 .رفتم دریا سمت به و کردم قایم قبلی جای همون رو ها کلید بیرون، امدم ویال از آروم

 .نشستم آب کنار

 ؟ماموریته خاطر به شهمه یعنی. کنیمی کمکم چرا، کنم درک رو رفتارت تونمنمی -»

 ؟ایغریبه براش گفت دیشب ندیدی، داره دوستت که اینه خاطر به پس نه-
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 به ینا از تونهمی خودش. بیاد دیگه جمالی نکنم فکر، تهران برگردم امشب باید. امغریبه براش که جهنم به -

 .«ندارم رو وضع این تحمل دیگه، باشه مراقب بعد

 و ویال گشتمبرمی باید، بود ظهر از بعد ۵ نزدیک ساعت. بیرون رفتیم بعدش، رایان ویالی به برگشتم که صبح

 .محمدی به دادممی رو صوت ضبط

 .بستمی امیر ریش به عزیزم عزیزم هی. خوردمی بهم حالم راحیل هایبازی لوس و شیرین کارهای از

 رو شونهحوصل. نشستم رودخونه کنار. کنم تحملش تونستمنمی دیگه، چسبیدمی بهم ایبهانه هر به هم رایان

 .نداشتم

 ؟نشستی تنها جااین چرا عزیزم: رایان

 .کنممی نگاه رودخونه به دارم -

 ؟جالبه برات چیش -

 عقب شرکت کارهای. برگردم باید امشب من رایان راستی. جالبه برام. مونهنمی جا یه که همین، دونمنمی -

 .میفته

 !تعطیالته که هنوز؟ گیمی داری چی -

 .دارم افتاده عقب کار کلی من، باشه -

 ؟بذاری تنها خواییمی رو من -

 .مجبورم -

 .شیرینه تولد فردا. میام هم من دیگه روز دو بمون حداقل -
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 .بشه خراب من خاطر به مسافرتت خوامنمی عزیزم نه -

 !شهنمی آخه -

 .روزه چند فقط، میایی تعطیالت بعد هم تو؟ نشه چرا -

 .شهمی تنگ برات دلم ولی؛ دونیمی خودت جور هر باشه -

 .شدم شوکه. کرد بغلم دفعه یه

 .داره کارت راحیل، رایان: امیر

 .شد جدا ازم رایان

 .برگردوند رو سرش، کردم نگاه امیر به

 .میام زود، عزیزم داره چیکار ببینم برم من -

 یه کنار، دادمی بهم خوبی حس جنگل هوای. رفتم جنگل طرف اون هایدرخت سمت به و شدم بلند. رفت رایان

 .نشستم درخت

 ؟رفتی فرو نقشت تو واقعا نکنه -

 .بود داده تکیه درختی به و بود پشتم امیر، برگشتم

 مثل ونمتنمی وقت هیچ من، رفتی فرو نقشت تو بیشتر تو کنم فکر ضمن در؟ بشی ظاهر دفعه یه داری عادت -

 حتما االن تا دادن اسکار بهت کردنت بازی نقش خاطر به که پیش سال ۶ از البته. بشم قهاری بازیگر تو

 .کردی پیشرفت

 .وایساد رومروبه و سمتم اومد
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 ؟شهمی خنک دلت زنیمی که هایحرف این با -

 !شهنمی خنک هیچی با دلم، نه -

 ؟چیه هاحرف این از منظورت پس -

 .ندارم منظوری -

 ؟شدی عاشقش واقعا نکنه؟ چسبونیمی رایان به رو خودت چرا -

 .زدم پوزخندی

 .شاید -

 !قاچاقچیه که میدونی -

 .آره -

 ؟خوب -

 !دهنمی گوش عقلش حرف به آدم دل -

 ؟داره رابطه شیرین با دخترشی دوست مثال تو که االن دونیمی. عوضیه یه اون؟ شدی دیوونه -

 مثال. کننمی ـیانـت خــ جوری یه کدوم هر، مردهاست تمام خصلت این حال هر به. نیست مهم برام، آره -

 دازدتبن آشغال مثل اون بعدش و باشی داشته اعتماد وجود تمام با کسی به که باشه این تونهمی ـیانـت خــ

 .دور

 و ودب بزرگی شوک نگین دادن دست از. کردممی فکر انتقام به فقط، کردنمی کار درست فکرم موقع اون من -

 .شدم بزرگ فکر این با هاسال تمام
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 نداشته هیچی تو نقشی که کسی حق در کردن نامردی ولی؛ کردممی رو کار همین بودم جات هم من شاید -

 .نداشتم تو انتقام تو جایی من، کنهمی فرق

 .متاسفم واقعا من -

 چون، ضعیفم هم هنوز چون، تو از بیشتر حتی. خیلی، متاسفم خودم برای هم من؟ نه خوبیه یکلمه چه، سفٕ  تا -

 یول؛ گیرممی انتقام ازت هم من دیدمت وقتی که گفتممی باخودم هاسال اون تمام. کنمنمی رحم هم خودم به

 وقتی نم ولی؛ خودش برای هم یکی و طرف اون برای یکی، بکنه قبر تا دو همیشه باید گیرهمی انتقام که کسی

 اون هک بالهایی ندارم عرضه حتی من. بگیرم انتقام بخوام که نیستم زنده اصال من دیدم کردم نگاه خودم به

 اهاون تازه. فرستادم شونخونه در عکس تا چند زدم زور که کلی، بیارم در سرشون رو بودن آورده سرم خانواده

 یعنی، ندارم کاری بهت هم بعد به این از. نشدم ساخته گرفتن انتقام برای من. بود واقعیت، نبود دروغ هم

 هر هب گرفتن انتقام که بفهمی روزی یه هم تو امیدوارم. خیلی، مخسته خیلی چون گذرممی ازت. ندارم رو توانش

 .زنهمی ضربه طرف دو

 .رفتم بودن بقیه که قسمتی طرف به و شدم بلند ازجام

 .سامره -

 .بود بهش پشتم هنوز. بستم رو چشمم

 از. انتهر گردممی بر امشب. نداشته وجود اسم این به وقت هیچ کسی کن فکر، نکن صدام اسم این با دیگه -

 خواممی هم من چون، ندیدی رو من وقت هیچ کن فکر. راد شراره هم من، کیانی امیر مهندس همون تو فردا

 .بکنم رو کار همین

 .شدم دور جااون از سرعت با

 .کردمنمی نگاهش ولی؛ کردممی حس روم رو نگاهش برگشتیم که شب تا
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 .نکردم قبول من ولی؛ نرم که کردمی اصرار شهمه رایان

 .کرد مپیاده ویال دم شب

 ؟ریمی امشب همین -

 .کنم جمع رو وسایالم برم باید، رممی زود صبح نه -

 .گرفت هاشدست با رو صورتم و نزدیکم اومد

 .بری خوادنمی دلم -

 .دارم کار کلی فردا برم باید، مجبورم -

 ؟ببوسمت شهمی -

 !رایان -

 .تریجذاب شیمی عصبانی وقتی. کردم شوخی رایان جون -

 ؟بشم عصبانی همیشه خوایمی -

 .داره دردسر زیاد جذابیت، کردم شوخی بابا نه -

 .دیدم سایه یه هادرخت پشت از. کرد بغلم محکم، خندیدم

 .خرابه خیلی حالم بری میخوای که االن. کردم پیدا عالقه بهت چقدر کم زمان این تو دونینمی -

 .گهمی داره چی رایان که فهمیدمنمی، بود سایه به حواسم

 .کردم جمع رو ساکم و رفتم داخل. رفت و کرد ولم باالخره
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 .برداشت رو گوشی رضا، زدم زنگ سروان به

 .سالم -

 !کردی فقرا از یادی عجب چه راد خانم سالم -رضا

 ؟فقیره کدومتون االن -

 .نخوردیم حسابی درست غذای روزه چند اان، تامون سه هر -

 ؟کنم درست شام براتون جااین بیاید خواییدمی، شکمتونید فکر به همیشه که مردها شما -

 ؟بلدی هم آشپزی شما مگه -

 .آره نکشه بیمارستان به کارتون که درحدی -

 .خندید

 .لطفتون از ممنون -

 ؟هست محمدی سروان -

 .گوشی آره -

 .راد خانم سالم: محمدی

 .گردممی بر امشب من، سالم -

 .دارم خبر بله -

 !رسوننمی خبر زود هاکالغ -
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 :دادم ادامه. شد ساکت

 .باشه مهم شاید، بهتون بدم چیزی یه خواممی. ببینمتون باید -

 .باشید مراقب فقط، فرستممی براتون رو آدرس باشه -

 .جاماون دیگه ساعت یه تا باشه -

 .دادمی رو اون بوی، کردم بوش. کردم نگاه شرتشتی به. کردم جمع رو چی همه

 .باید، کنم فراموشت باید -

 .بدم بهش بعدا که گذاشتم ساک تو رو امیر شرتتی

 .شدم ماشین سوار، سریدار به دادم رو کلیدها و بستم رو در

 .کرد کم رو سرعتش هم اون، رفتم تریواش، کنهمی تعقیبم داره یکی کردم حس. رفتم آدرس طرف به

 .بدم تشخیص رو ماشینش تاریکی تو تونستمنمی

 هشیش تو از حاال، مغازه تو رفتم و داشتم نگه سوپر یه دم. دنبالم اومد اون، کردم بیشتر یکم رو سرعتم

 .زدمی حرف موبایل با داشت انگار. شدنمی دیده سرنشینش ولی؛ بود سفید ماشین یه، دیدمشمی

 .شدم ماشین سوار، بیرون اومدم مغازه از و کردم خرید یکم

 .رسیدمی ضبط به دستش نباید بود که کسی هر، بودم صوت ضبط نگران

. فتمر سرعت با و گاز روی گذاشتم رو پام بعدش ولی؛ گرفتم فاصله ازش ماشین تا چند و کردم حرکت آروم اول

 .بود آیینه به حواسم
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 کوچه تا چند آدرس، شدم پیاده و کردم پارک آدرس نزدیک کوچه یه تو رو ماشین. نه یا کردم گمش دونمنمی

 .بود ترور اون

 .بود کوتاه دیوار، کردم نگاه رو حیاط تو باغ دیوار از و نزدم زنگ. بود باغ یه خونه بغل، رسیدم آدرس به

 .بودن خونه تو نفر چند

 .زدمی حرف داشت و بود دستش گوشیش، بود حیاط تو یاسر

 .تو رفت تند و در کرد قطع بعد

 .حیاط تو پریدم و رفتم باال دیوار از

 .پنجره پشت لب رفتم آروم

 .کردمی چیکار جااین اون، دیدم رو امیر

 ؟زرنگه خیلی اون کنید جمع رو حواستون نگفتم مگه: امیر

 .فهمیده ولی؛ بوده مواظب خیلی گهمی حمید: یاسر

 ؟چی نیاره رو ضبط اون اگه؟ زرنگه خیلی اون که دونیدنمی. بزنین گند بلدین شهمه هاعرضه بی -

 ؟نکردی پیداش چرا شب اون خودت ضمن در؟ میاره گفت و زد زنگ چرا خواستنمی اگه. میاره: محمدی

 .کنن شک بود ممکن، بمونم اتاقش تو زیاد تونستمنمی -

 .میاد اون من نظر به ولی: رضا

 !کنه کمک بهمون باید اون مثل آدمی چرا دونمنمی: امیر
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 .کرده موافقت علی پسره اون خاطر به گفته نامی: محمدی

 مشکل اون اگه تازه؟ بندازه خطر به رو جونش خاطرش به حاضره که مهمه براش انقدر پسره اون یعنی: امیر

 .نگیریم نظر در رو دیگه

 ؟مشکل کدوم: رضا

 .شخصیه: امیر

 ؟چیه راد خانم با تو مشکل: رضا

 .نکن دخالت تو: امیر

 .باهوشیه و خوب دختر خیلی که من نظر به: رضا

 ؟موافقی اینا با هم تو محمدی چی تو، کنیدمی طرفداری ازش همه نیومده چیه -

 .ناراحته چیزی یه از هاوقت بعضی کنممی حس فقط، نیست بدی آدم من نظر به -

 .اومدید کنار باهاش خوب تونهمه که بینممی. خوبه خوبه -

 ؟داشتی احساسی مشکل باهاش قبال نکنه، بودمت ندیده آشفته انقدر االن تا؟ امیر چته تو: یاسر

 .بشی خفه بهتره -

 .نگفتم چیزی که من؟ شیمی عصبی چرا، بابا باشه -

 .مونده کجا ببین برو فضولی جای به تو -

 .باغ تو پریدم و رفتم باال دیوار از و کنار اومدم پنجره کنار از
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 .بازن دره دو خودش مثل همه کرده فکر، داره شک من به -

 .کرد باز رو در یاسر بزنم رو زنگ اومدم تا و رفتم در طرف به

 .دنبالتون اومدممی داشتم سالم اِ -

 ؟کجام من دونستیمی مگه -

 .شد هول

 .بزنم زنگ بهت خواستممی، نه نه-

 .تو برم بذار، خوب خیلی -

 .شدم وارد و کنار رفت در جلوی از

 .سالم -

 .کردن تعجب دیدنم با همه

 ؟کنیدمی نگاه جوریاون دارم مشکلی من؟ شده چیزی -

 .کردیم تعجب اومدید دفعه یه فقط نه: رضا

 .باشه -

 .محمدی به دادم رو صوت ضبط و جیبم تو کردم دست

 .برم باید من بگیر -

 .گرفت ازم رو ضبط
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 ؟بری خواییمی شب موقع این فقط، ممنون -

 ؟داره مشکلی آره -

 !جاده تو تنها زن یه آخه -

 ببینید نیدک بررسی. کردمی تعقیبم داشت.... پالک با سفید بلند شاسی ماشین یه ضمن در، مواظبم من نترس -

 .کیه

 ؟واقعا: یاسر

 .بود پلیس کنم فکر ضمن در، گفتم بشه عوض جو که این برای الکی نه -

 ؟دیدیش مگه فهمیدی کجا از -

 .دننمی آمار انقدر کارها خالف معموال. دادمی آمار موبایلش با داشت سره یه ولی؛ ندیدمش نه -

 !چجورین کارها خالف دونیمی کجا از تو: امیر

 من هم دبع. باشه داشته ربطی شما به نکنم فکر ضمن در. همین برای، بوده زیاد زندگیم تو کار خالف نیست -

 .کنه شک بهم کسی نمیاد خوشم چون نکنید تعقیبم دیگه بهتره، دادم انجام رو کارم

 .داد باال رو ابروهاش، کردم نگاه امیر به بعد

 .احمقم من کنه فکر کسی که نمیاد خوشم -

 .کردنمی نگاه هم به همه

 .خداحافظ -

 ؟بیام باهاتون خواییدمی: رضا
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 .باشن خودشون مراقب چجوری بلدن خانم، نیست الزم: امیر

 ؟دیمی دستور بهشون که اینایی رئیس شما -

 ؟مشکلیه آره کن فرض تو -

 .ندادم محلش

 .رفتم ماشین طرف به و بیرون اومدم خونه از

 .کنید صبر راد خانم: یاسر

 .سمتش برگشتم

 ؟بدم تحویل باید که مونده ایدیگه چیز چیه -

 ؟نرید امشب شهمی. نه -

 ؟چرا -

 .مسئولشیم ما بیفته اتفاقی اگه. خطرناکه جاده، نرید امشب که گفتن سرگرد -

 .نباشید نگران، مراقبم که گفتم -

 .کننمی توبیخ رو ما بیاد پیش مشکلی اگه. شهمی دردسر ما برای، کنممی خواهش -

 .کنم قبول من که بود منتظر، کردم بهش نگاهی

 .دیگه رحمم دل، کنم چیکار باشه -

 .بریم پس. ممنون -
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 ؟کجا -

 ؟برگردیم خواییمنمی مگه -

 ؟خوردید شما نخوردم شام گشنمه من ولی؛ چرا -

 .کرده ورم معدمون خوردیم ساندویچ بس از روز چند این ولی، نه -

 ؟دارید دوست ماکارونی -

 .دونمنمی رو بقیه، دارم دوست که من -

 .بخریم رو وسایلش بریم پس خوب -

 ؟کنید آشپزی خواییدمی شما -

 .بلدم نکشه بیمارستان به کارتون که حدی در گفتم هم رضا آقا به آره -

 .خندید

 .نشه زحمت -

 ؟بلدی هم تعارف -

 ؟نمیاد بهم، آره -

 .میاد بهت خیلی چرا -

 .خونه همون برگشتیم و خریدیم رو وسایل رفتیم

 .کردن نگاه دستم توی هایوسایل به رضا و محمدی
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 !کمک بیایید؟ کنید نگاه رو من و وایسید جا همون خواییدمی. سالم -

 .گرفتن رو وسایل اومدن و کردن نگاه هم به هردو

 من باشید نداشته دوست هم اگه حال هر به، نه یا دارید دوست دونمنمی. کنم درست ماکارونی خواممی -

 .کنممی درست

 .آشپزخونه تو اومد یاسر

 ؟خواییدنمی کمک خانم شراره -

 ؟کنی درست بلدی ساالد، چرا -

 .آره -

 .کن درست پس خب -

 .کردنمی نگاه یاسر و من به رضا و محمدی

 ؟کنیدمی نگاه چرا چیه: یاسر

 !شدی کاری: رضا

 .نداشتین بصیرت چشم شما، بودم -

 .بجوشه بذار آب زدن حرف جای به هم شما رضا آقا -

 ؟من -

 ؟چیه شما اسم سروان راستی؟ داریم جااین هم ایدیگه رضای مگه -
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 :گفت و کرد اخم

 .محمدی -

 یلفام با رو همدیگه همه که افتممی دبستان یاد، دارم مشکل افراد فامیل با من؟ شهمی محمدی مگه هم اسم -

 ؟چیه اسمتون، نگفتین. کردنمی صدا

 .کرد نگاه یاسر و رضا به

 .بابک -

 !شیمی چی بشی سرهنگ تو. محمدی گهمی اشهمه، قشنگی این به اسم -

 .خنده زیر زدن همه

 .زد لبخندی هم محمدی

 مونهمه و کردهمی چیکار که گفتمی سربازیش دوران کاری شیرین از رضا، گفتمی چیزی یک هرکسی

 .خندیدیممی

 .باشم خندیده انقدر االن تا پیش سال چند از نکنم فکر

 ؟خبره چه جااین -

 .برگشتیم آشپزخونه ورودی سمت به همه

 .کردمی نگاهمون عصبانیت با امیر

 .میاد ورتر اون کوچه تا چند تا صداتون -

 ؟بگیریم اجازه شما از باید خندیدن برای نکنه، مهندس جناب به به: من
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 :گفت و رفت امیر سمت به بابک

 .خندیدیممی داشتیم فقط ما؟ شیمی عصبانی چرا -

 ؟هم تو بابک -

 .نگفت چیزی و کرد نگاه من به بابک

 .ستآماده غذا بندازید رو سفره: من

 .شدن بلند جاشون از همه

 ؟نه برید بود قرار شما راد خانم: امیر

 .رممی فردا شد عوض نظرم -

 ؟اونوقت چرا -

 !اشیب عزیزت نامزد پیش نباید مگه، کنیمی چیکار جااین خودت اصال؟ داری مشکلی شما، خواست دلم چون -

 .کرد نگاه بهم عصبانیت با

 .نداره ربطی تو به -

 بتهال، بخوریم شام خواییممی هم االن. رممی کی من نداره ربطی هم تو به، گرفتی رو سوالت جواب پس خوب -

 !کنهنمی ناراحتت خوردنمون شام اگه

 .کشیدم رو غذا و رفتم غذا سمت به

 .کردمی موننگاه و بود نشسته هال کنار امیر، شدیم مشغول همه
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 .ستخوشمزه خیلی بخور بیا: رضا

 !خورهمی داره چی انگار. نیفتی عقب وقت یه بخور تو -

 !رفته دستت از نخوری تو جون: یاسر

 .نشی خفه وقت یه، نباش نگران تو -

 .مواظبم نه -

 آشپزی تو مبینمی االن، دارید نبوغ کامپیوتر تو فقط کردم فکر من. خوبه خیلی پختتون دست خانم شراره: بابک

 .هستید خوب خیلی هم

 ؟کنیدنمی رو و دارید هم ایدیگه هنر: رضا

 .نشید زده هیجان وقت یه که کنممی رو کم کم.اره-

 .کردمی نگاه امیر فقط، خندیدن همه

 .کردمی نگاه رو ما داشت، کردم نگاه بهش یواشکی. بودن خوردن مشغول همه دوباره

 ؟بیارم براتون خوریدمی یکم -

 گرم رایان با خوب باغ تو؟ خورممی رو نماییت مظلوم این گول اینا مثل هم من کردی فکر. نکرده الزم: امیر

 ؟داری اینقشه چه بودی گرفته

 .کردمی استفاده سو صبرم از داشت دیگه. بودن ساکت هم بقیه شدم بلند جام از

 خوایمی من به زدن تهمت با اگه. نیستم تو مثل من؟ بزنن نارو دیگران به که عوضین خودت مثل همه فکری -

 .بمیری وجدان عذاب از امیدوارم، خوندی کور که بدون کنی آروم رو وجدانت
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 .شدم ماشین سوار. رفتم کوچه طرف به و برداشتم رو کیفم

 .رفتم سرعت بیشترین با و نکردم توجه بود اومده دنبالم که یاسر به

 .ریختمی جورهمین هاماشک

 .اومدنمی ازش صدایی دیگه، کردم پرت رو گوشیم، خوردمی زنگ هم پشت موبایلم

 .کوبیدم مشت فرمون به بار چند

 .بهت لعنت، بهت لعنت -

 .بود کرده ورم چشمام. بودم اومده سره یه دیشب از، بودم رسیده خونه به. بود شده روشن هوا

 .تخت رو کردم پرت هالباس همون با رو خودم. تو رفتم و کردم باز درو

*** 

 .نرفتم بیرون خونه از روز چند

 .کردم خداحافظی زود و دارم کار که گفتم بهش هم من، زد زنگ بهم بار چند رایان

 .نداشتم رو شونحوصله اصال، ندادم هم رو سرگرد تلفن جواب، نداشتم رو کس هیچ یحوصله

 .شده تنگ براش دلم، برگرده زهرا امشب قراره

 .کنم درست شام برای هم چیزی یه و کردممی تمیز رو خونه باید، شدم بلند جام از

 .خرید برم بودم مجبور و بود شده تموم خونه هایوسایل یهمه

 .کردممی کار ساعت چند، کردم تمیزکاری به شروع
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 .رفتم بیرون خونه از و کردم عوض رو هاملباس، بود شده تمیز جا همه و بود غروب نزدیک

 .شدم سوار و گذاشتم ماشین تو رو وسایل. خریدم رو داشتم الزم که چیزی هر

، شد تکرار هم باز. ندادم جواب هم باز، خورد زنگ دوباره. ندادم جواب، بود ناشناس شماره، خورد زنگ گوشیم

 .برداشتم عصبانیت با رو گوشی

 ؟زنیمی زنگ چرا، دمنمی جواب بینینمی مگه؟ بله -

 .سالم -

 ؟دارید چیکار، علیک -

 !نیست خوب حالتون که این مثل، شدم مزاحم ببخشید -

 .بگید رو کارتون پس همینم همیشه من -

 .داره کارتون سرگرد -

 کردیدمی فکر که اونی از بیشتر کنم فکر. بود علی خاطر به هم االن تا. ندارم کاری شما با دیگه من بگید بهش -

 باشید نداشته کاری من به هم شما، ندارم شما به کاری من بعد به حاال از، کردم کمکتون

 ..امیر خاطر به اگه شدمنمی مزاحم وگرنه مهمیه موضوع خانم شراره -

 که ردمک اعتماد کسایی به که بود من از اشتباه، کردممی قبول رو کار این نباید هم اول از من بابک آقا ببینید-

 ارتونکن که اونی به. زد خنجر بهم پشت از کردم اعتماد کس هر به. نیست اولم یدفعه البته، ندارن اعتماد بهم

 در. ندارم کاری ایدیگه کس به نه اون به نه دیگه من، بکنه رو کارش راحت خیال با تونهمی که بگید وایساده

 تو که هم هرچیزی. باشه علی یدرباره حرفش سر باید هم اون، بودم حرفم سر من بگید سرگرد به ضمن

 .گیرممی گردن به خودم افتاده اتفاق گذشته
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 .کنید صحبت سرگرد خود با باید شما ولی -

 .شهنمی عوض تصمیمم من حال هر به، اومدم شاید فردا تونمنمی که امشب -

 .گممی بهشون من باشه -

 براتون مخواستنمی، رفتم جوریاون شب اون که ببخشید بگید و برسونید سالم یاسر آقا و رضا آقا به راستی -

 .کنید خواهی عذر ازشون من طرف از. کنم درست دردسر

 .کنیم مراقبت ازتون شب یه نتونستیم که ببخشید باید شما -

 وقت هیچ ولی؛ اومد در دماغم از آخرش که چند هر. خندیدم کلی هاسال بعد من، شب اون حال هر به -

 .خداحافظ کنمنمی فراموشتون

 .کردم قطع رو گوشی

 منتظرش و نشستم مبل رو، بود ۹ نزدیک ساعت. حموم رفتم. بود آماده چی همه، پختم شام. رسیدم خونه به

 .موندم

*** 

 .کردمیم کار سرگرد با که قسمتی جز به البته، گفتم سفرم از براش تقریبا هم من، گفت سفرش از کلی زهرا

 بهش دارم گفتم من چون، کرد قهر باهام هم آخرش و شدم دوست رایان با چرا که کرد دعوا باهام کلی زهرا

 .کنممی فکر جدی

 .خورهنمی من درد به آریا رایان که گفت هم اون
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 روروبه شباها باید باالخره، باشه درست بازی موشک قایم این که کنمنمی فکر، ببینم رو سرگرد برم قراره امروز

 .بشم

 .سنگینه سر باهام زهرا ازصبح

 ؟بدی صبحانه بهم خواینمی -

 !بخور برو چالقی خودت مگه -

 .کنیمی جوریاین اومدی هم حاال نبودی مدت همه این، کنیمی جوریاین چرا عزیزم -

 .عوضیه یه، باباش مثل یکیه آریا رایان؟ گممی خودت واسه فهمینمی چرا سامره -

 .کنممی فکر بهش دارم گفتم فقط من، نشده چیزی که هنوز جان زهرا -

 ؟نه کنیمی رو کار این داری امیر با لجبازی خاطر به تو. کنی فکر حتی بهش نباید اصال -

 .کردم نگاه بهش

 ؟کنم خراب رو زندگیم اون خاطر به که مدیوونه مگه -

 !کنیمی نابود رو خودت داری اون خاطر به، شناسممی رو تو من. ایدیوونه آره -

 .مرده من برای دیگه امیر؟ کنینمی تمومش چرا دیگه بسه -

 .داری حس بهش هنوز که بفهمم هاتچشم از تونممی، تونینمی رو من بزنی گول رو خودت؟ گیمی دورغ چرا -

 .نیست مهم اصال برام اون. توئه توهمات اینا -

 هم باز کنی انکار که هم چی هر، داری دوستش هنوز تو. دونممی رو هاتحالت تمام و شدم بزرگ تو با من -

 .کنهنمی فرقی
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 .بودم شده عصبی

 .نخواستم صبحانه اصال. بردار سرم از دست کنمنمی فکر بهش من گفتم؟ نه فهمینمی که این مثل تو -

 یعنی، ینیست مهم براش تو و داره نامزد کیان امیر فهمینمی چرا. کنی فرار خواییمی کی تا ببینم کن فرار آره -

 .نبودی اول از

 .زدم داد

 .بدبختم چقدر که نیار روم به انقدر عزیز خاک ارواح رو تو، کن تمومش خدا رو تو. دیگه بسه -

 !سامره -

 وردهخ شکست آدم یه کردم نگاه آیینه تو رو خودم وقت هر که این از شدم خسته. نگو رو لعنتی اسم این دیگه -

 .نخواستش کس هیچ که آدمی، دیدم

 ...من ولی -

 رو من کس هیچ، نخواست وقت هیچ، نخواست رو من اون گیمی راست تو آره. کنممی خواهش نگو هیچی -

 آدم یه من. امیر نه، هستن حداقل، هستن بد اگه کردممی فکر همیشه که ایخانواده نه و پدرم نه. نخواست

 .ندارم چیزی کسی برای دردسر جز که اضافیم

 !عزیزم سامره -

 هک دونممی خودم. زندگیت سراغ نرفتی ولی؛ کردی عقد ساله چند االن. شدی خسته دستم از هم تو دونممی -

 بودن بار سر جز هم االن. نخواست رو من کس هیچ، آوردم بدبختی همه برای اومدم دنیا به که روزی از. نحسم

 .ندارم کسی برای چیزی

 .بیرون اومدم خونه از و برداشتم جالباسی از رو شالم و مانتوم
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 .کردم روشن سیگاری. کردممی نگاه مردم به. تهران بام رفتم

 .نداشتم هم خودکشی یعرضه حتی. بود سرنوشتم این که بودم کرده اشتباه زندگیم کجای

 .بود نمونده سیگاری توش دیگه سیگارم یجعبه. بودم نشسته نیمکت رو که بود ساعت چند

 .رفتم ماشین سمت به و شدم بلند

 .نه یا هستند جااون هنوز که دونستمنمی، رفتم بود قبالً سرگرد که خونه همون سمت به

 .کردم نگاه آیینه تو خودم به و رسیدم خونه در دم به

 .دادمی نشون کمتر رو سنم آرایشم بی صورت و بود شده رنگ بی عصبی فشار از لبم، بود پریده رنگم

 .زدم رو زنگ، شدم پیاده ماشین از و کردم مرتب رو موهام

 .کرد باز رو در آقایی یه

 .سالم -

 .بفرمایید سالم -

 .داشتم کار نامی آقای با ببخشید -

 ؟شما -

 .راد شراره بگید -

 .کنید صبر دقیقه چند -

 .تو رفت مرده
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 .اومد دقیقه چند بعد

 .بفرمایید -

 .کردن احوالپرسی و سالم باهام و دیدن رو من، بودن هنوز سری اون هایبچه. شدم خونه وارد

 .بیرون اومد اتاقش از سرگرد

 !آشنا امسال دوست پارسال، راد خانم سالم -

 .اومدم دیر که ببخشید -

 .کرد نگاه امقیافه به دقت با سرگرد

 .تو بفرمایید -

 .شدم اتاق همون وارد

 .بشینید -

 .نشستم مبل روی

 ؟خوبه حالتون -

 .آره -

 .باشید خوب که نمیاد نظر به -

 .خوبم من -

 ؟شدید منصرف کار وسط چرا بگید. خوب خیلی -
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 یدتونمی دادم بهتون که اطالعاتی اون با. موظیفه از بیشتر هم شاید، دادم انجام رو کارم من. نبود کار وسط -

 .کنید دستگیرشون

 .نیست مشخص بدن تحویل رو هاجنس باید که جایی حتی. خورهنمی درد به خیلی اطالعات اون ولی -

 .شماست کار دیگه این خوب -

 تا ندچ فقط جوریاین. پا خورده هایقاچاقچی نه کنیم دستگیر رو هاباالییی خواییممی ما راد خانم ببینید -

 .شنمی دستگیر واسطه

 ؟کنهمی جاجابه رو جنس و میاد آریا خود که کنیدمی فکر شما -

 .کنهمی عمل شخصا خودش مهم هایمعامله سر ولی؛ نخیر -

 .کنه خبرتون معامله زمان که بگید اعتمادتون مورد مامور همون به؟ گیدمی من به چرا رو اینا خوب -

 .نبوده درست امیر کار واقعا، شده چی گفتن هابچه. خواممی عذر شما از امیر طرف از من راد خانم -

، کنممی قبول رو کردم که جرمایی همه گفتم هم سروان به. بکنم کاری تونمنمی واقعا من گرد سر ببینید -

 !زندان رممی فوقش

 برید دنکنی کار باهاش که این خاطر به حاضرید که کرده بد باهاتون انقدر امیر یعنی؟ گیدمی دارید چی معلومه -

 ؟زندان

 .بکنم کاری تونمنمی من نیست کیان آقای موضوع -

 هشب انقدر که حاال مخصوصا، برسیم خوبی چیزهای به تونیممی ما آریا رایان طریق از. تونیدمی اتفاقا چرا -

 .شدید نزدیک
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 !سرگرد خواییمی چی ازم بگی بهتره -

 زدنام شما با خوادمی که گفته خانوادش به رایان، تهران برگشتید شما که شب اون فهمیدیم ما که جوراون -

 .ذاریدمی کاله رو ما سر دارید شما کرده فکر، کنه رفتار جوریاون امیر شد باعث همین. کنه

 ؟مطمئنید شما؟ سرگرد گیدمی چی -

 .گفت خودش امیر آره -

 ؟نگفته چیزی خودم به چرا رایان ولی -

 .بگه بهتون برگرده وقتی که خوادمی شاید ولی؛ دونمنمی -

 !شناسهنمی خوب رو من که اون؟ کنه نامزد من با باید چرا ولی -

 .شناسهمی خوب رو شما اون اتفاقا -

 .مشکوکه یکم هم باز -

 .هاستاون به شدن نزدیک برای فرصت بهترین این دلیلی هر به حال هر به -

 ؟کنم نامزد باهاش من که گیدمی شما یعنی -

 .نکنید قبول که شماست حق این و نیست درست واقعا امخواسته که دونممی -

 !بگم چی دونمنمی -

 .زدن رو در موقع همون

 ...امیر قربان ببخشید -
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 .میام خودم باشه منتظر بگید -

 .کرد تعجب دیدنم با و تو اومد امیر موقع همون

 .بودم کفری بود زده که هاییحرف اون خاطر به هنوز، ندادم محلش

 ؟بذارن قرار بخوان که بکشه طول چقدر ممکنه سرگرد -

 .نیست مشخص چیزی -

 و شهمی چی ماموریت که ندارم کاری من اون بعد. شماست به من کمک آخرین این ولی؛ کنممی قبول باشه -

 .کنیدمی فراموش رو علی هم شما

 .دممی قول بهتون باشه -

 ؟خبره چه جااین که بگید شهمی ببخشید: امیر

 .زنممی حرف باهات بعدا: سرگرد

 !بدونم باید االن من نه -

 .بعدا که گفتم بهت -

 .شدم بلند جام از

 .گممی بهتون شد خبری که وقت هر، سرگرد رممی من -

 .کردمی نگام امیر

 .نخورد تکون جاش از، بود در جلوی امیر. رفتم در طرف به
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 .کنار برید -

 !رهنمی بیرون کسی خبره چه جااین که نشه معلوم تا -

 .کنممی صحبت باهات من کنار برو امیر: سرگرد

 .االن -

 ...بشم مجبور که نکن کاری، نداره ربطی تو به موضوع این -

 ؟کنی بازداشتم خواییمی؟ چی بشی مجبور -

 .کنم چیکار قراره من که نداره ربطی شما به، کنار برید محترم اصطالح به آقای: من

 .بود دراز زبونت خوب که شب اون، شدی ادب با چقدر -

 .بزم حرف باهات نداری لیاقت حتی تو ولی؛ هست هم االن، بود دراز زبونم آره -

 .گرفت رو بازوم

 !شهمی تموم داره صبرم دیگه چون باشی زدنت حرف مواظب بهتره -

 !کنییم کارت وارد رو شخصی مسائل داری خیلی، بذارم کنارت پرونده از بشم مجبور که نکن کاری امیر: سرگرد

 .کرد ول رو بازوم

 .وایمیستید جلوم دارید تونهمه این خاطر به؟ بذاری کنار خوایمی رو من -

 .شدی باعث خودت -

 .کشیدم زحمت پرونده این برای کلی من؟ گیمی داری چی -
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 !کنیمی خراب رو چی همه داری موردت بی کارهای با ولی؛ کشیدی زحمت آره -

 ؟کار کدوم -

 .کنی دخالت راد خانم کارهای تو نباید، کنی کار خوایمی اگه -

 .دارم چیکار این به اصال من -

 ؟نداری کاری -

 .نه -

 !نداری راد خانم به کاری هیچ که گفتی من جلوی االن، باشه -

 .گفتم آره -

 .هستی حرفت رو بزنی حرف که دونممی، کنممی حساب حرفت رو -

 .کرد نگاه امیر به تردید با سرگرد

 .کنن همکاری باهامون گرفتن تصمیم راد خانم -

 .کرد ریز رو هاشچشم امیر

 ؟چجوری اونوقت -

 .بدن مثبت جواب رایان نامزدی پیشنهاد به قراره -

 .کرد نگاه سرگرد و من به تعجب با امیر

 ؟نه کنیمی شوخی داری -
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 .نه -

 ؟شدید دیوونه شماها -

 .ذارمنمی من، شما بعد شد نزدیک اون به نباید که گممی من -

 !کنینمی دخالت که گفتی و زدی حرف تو -

 .ذارمنمی من ولی -

 .کنم بازداشتت مجبورم پس -

 که کردید اشتباه هم شما. نیست اولش دفعه، کرد حساب شهنمی حرفش رو که زدممی حدس هم اول از: من

 !سرگرد کردید اعتماد بهش

 .زد داد

 ؟آره کنی نامزد رایان با خواییمی، ببند رو دهنت یکی تو -

 .ترسیدم دادش از

 .اتاق تو اومد بیرون از محمدی

 .بود شده قرمز عصبانیت از، زدمی نفس نفس امیر

 ؟دهمی معنی چه دیگه کارها این؟ کنممی درست رو چی همه خودم نگفتم من مگه -

 فشار خیلی باال از بشه تموم ماجرا این زودتر باید. کنیم صبر این از بیشتر تونیمنمی ما، امیر باش آروم: سرگرد

 .رومونه

 ؟شهمی کم هاباالیی فشار؟ شهمی درست چی همه این کردن نامزد با -
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 ؟داری مشکلی چه موضوع این با تو -

 .باشه عملیات این تو خوامنمی، دارم مشکل خانم این حضور به کال من -

 .کنیم خراب رو عملیات یهمه تو دلخواه به تونیمنمی ما ولی -

 .زنممی حرف سرهنگ با خودم نامی -

 .ریممی پیش من ینقشه طبق پس، منه نظر زیر عملیات این. نه -

 راه مه عروسی و عقد دفعه یه چرا. گیدنمی بهم چیزی که اماضافه من فقط، گرفتید رو تونتصمیم پس خوبه -

 .بیاد در ترارزون براشون اشهزینه که نمیندازید

 .کردیم هم رو کار این شاید، نباش نگران تو: من

 .گرفت رو مانتوم یقه و سمتم اومد

 .کنم تخفه جاهمین نذار شده تموم صبرم؟ ببند رو دهنت تو که نگفتم مگه -

 .باش مسلط اعصابت به، کن ولش امیر: سرگرد

 .شد دور ازم و کرد ول رو میقه

 .بینیمی بد باش مطمئن، بینیمی بد -

 .بست محکم رو در و بیرون رفت اتاق از امیر. زدم پوزخندی

 .نیاره در بازی دیوونه وقت یه که دنبالش برو محمدی: سرگرد

 .رفت محمدی
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 ؟راد خانم خوبید شما -

 .شده دیرم برم باید خوبم من -

 .کنم کنترلش کنممی سعی نباشید امیر نگران. باشید مواظب، باشه -

 . رفتم خونه طرف به و شدم ماشینم سوار، بیرون اومدم جااون از

 .دهمی چراغ یکی که دیدم ترپایین خیابون تا دو

 .ندادم اهمیت بهش ولی؛ بود خودش، کردم نگاه آیینه از

 .ماشین بغل اومد و کرد بیشتر رو سرعتش. دادم ادامه راهم به

 .دارم کارت کنار بزن -

 .ندارم کاری باهات من، کارت پی برو -

 .کنار بزن گممی بهت -

 .من ماشین به بود چسبوند رو ماشینش. کرد بیشتر هم اون و کردم بیشتر رو سرعتم

 .نشده داغون لگنت تا کنار بزن -

 ؟دیوونه خوایمی چی -

 .بفهمی تا کنار بزن -

 .ترمز رو بذارم رو پام شدم مجبور و جلوم پیچید دفعه یه، بزنم جلو ازش توستمنمی

 .شیشه به زد و اومد پایین عصبانیت با ماشین از
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 .پایین دادم رو شیشه

 ؟باشه سرت باال زور باید حتما، دار نگه گمنمی مگه -

 .بزنم حرف باهات خوامنمی من -

 با کن باز رو هاتگوش خوب؟ ذاریمی فشار تحت نامی پیش رو من؟ زرنگی خیلی کردی فکر جوجه ببین -

 .زنممی آتیشت کنی نامزد رایان

 کنم نامزد رایان با من اگه؟ ایچیکاره تو اصال. نداره ربطی هم تو به، کنممی بخوام که کار هر من. ترسیدم وای -

 ؟شهمی کم تو از چی

 .چشممی جلوی شهمه کنی نامزد باهاش اگه. ببینمت خوادنمی دلم، باشی چشمم جلوی که خوامنمی من -

 .بود ریخته بهم اعصابم

 تچشم جلوی خوادنمی دلت که جهنم به؟ کنم گوش حرفت به باید من ببینی رو من خوادنمی دلت تو چون -

 !شو جدا نامزدت از تو ناراحتی خیلی. کنم تنظیم تو عالیق با رو زندگیم تونمنمی من شرمنده. باشم

 ؟بشم جدا ازش باید چرا دارم دوست رو نامزدم ضمن در، کردم نامزد من اول؟ اونوقت چرا -

 .سوختمی داشت قلبم

 ؟بفرستم گلم براتون خواییمی؟ باشی خوشبخت باهاش. کنم چیکار -

 یچ همه اومدنت با تو خوامنمی. دارم دوست رو راحیل من. بیرون بکش من زندگی از رو پات فقط، نیست الزم -

 .کنی خراب رو

 .داره دوستش رو راحیل گفت داشت دوست رو نامزدش»
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 .«بزنم حرف تونستمنمی. میاد خوشش ازم گفت زمان اون فقط، داره دوستم نگفت من به وقت هیچ

 .برم خواممی کنار برو -

 ؟دیگه کردی قبول پس -

 !کنار برو گفتم -

 .رفت کنار پنجره جلوی از و زد پوزخندی

 .شدم رد کنارش از سرعت با و گرفتم عقب دنده. بود بد واقعا حالم

 .بود سرم تو هنوز هاشحرف، گذاشتم فرمون روی رو سرم. پارکینگ تو رفتم و رسیدم خونه به

 .میارم کم دارم خدایا. خورهمی بهم ازت حالم، خورهمی بهم ازت حالم -

 .چکید فرمون رو هاماشک

 !باشه مهم برام حرفاش باید چرا. ضعیفم سر تو خاک، خورهمی بهم هم ازخودم حالم

 .بودم ماشین تو که بود ساعت نیم

 .باال رفتم و کردم پاک رو هاماشک

 .در جلوی اومد دید رو من تا زهرا، کردم باز و در

 نکنه گفتم بگردم دنبالت بیام خواستممی. گذاشتی جا که هم رو گوشیت، مردم نگرانی از؟ بودی کجا سالم -

 !افتاده برات اتفاقی

 !بود افتاده برام اتفاقی کاش -
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 ؟کردی گریه؟ خوبه حالت -

 .بخوابم برم خواممی، خوبم -

 .کنم ناراحتت خواستمنمی، ببخش رو من سامره -

 !کنم قبول رو واقعیت خوامنمی، بودم خر تولد اول از. خرم احمق من، گیمی سترا تو. نداری تقصیری تو -

 ؟شده چیزی -

 .نه -

 .رفتم اتاق طرف به

*** 

 .سرکارم رو وقتم بیشتر، گذرهمی روز اون از هفته یه االن

 .نگفته چیزی ولی؛ دیدنم اومده بار چند رایان

 .کرده دعوت شونخونه رو من امشب

 نفع به که فهموندم بهشون من ولی؛ نکنم آمد و رفت باهاش زیاد گنمی، کنممی دیوونم دارن زهرا و علی

 .شرکته

 ؟کجاست آبیم پیراهن اون زهرا -

 .دونممی چه من -

 قایم که رو هاملباس یبقیه، کنی قایم رو اون خله آخه. کردی قایمش تو دونممی که من، نکن اذیت زهرا -

 .پوشممی دیگه چیز یه من. نکردی
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 !شو پسره این خیالبی سامره -

 ؟یدکنمی جوریاین چرا شما، اومده خوشم یکی از تازه هم من خوب؟ کنم زندگی باید که نگفتی تو مگه بابا -

 .اون نه ولی؛ گفتم من آره -

 ؟چشه اون مگه -

 .خالفن کار تو که شخانواده، هست که باز دختر؟ نیست هیچیش -

 .کنار گذاشته رو دخترهاش دوست بقیه شده دوست من با که هم موقعی از؟ چه خودش به خانوادش -

 !کنیمی اشتباه داری هم باز، جوریه یه. نمیاد خوشم یارو این از من اصال. خودش جون آره -

 .میاد خوشم ازش من ولی -

 .مکن جمعت تیمارستان از دفعه این که خوادنمی دلم! نگفتی نگی افتاد اتفاقی دفعه این، درک به اصال -

 !کجاست لباسم بگو حاال گمنمی باشه -

 .گفت اخم با زهرا

 .فهمیمی اومد در آب از زرد تو وقتی چه من به، جهنم به اصال. من کمد تو -

 .شهمی دیرم داره که زدی غر انقدر، باشه -

 .رفت و تخت رو انداخت زود لباس. بیرون اومد لباس با و اتاقش تو رفت غر غر با زهرا

 .«ستهمه صالح به، بکنم رو کار این مجبورم ولی؛ کنم ناراحتت خوامنمی زهرا ببخش»
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 رو بودمش خریده تازه که رو زرشکیم رژ. گذاشتم کج فرق صاف هم رو موهام و کردم هم آرایش. شدم حاضر

 .زدم

 .رفتم بیرون خونه از

 .رسیدم آدرس به که بود ۸ نزدیک ساعت

 .بود شهر باالی ویالیی یخونه یه

 .تو رفتم و کردن باز رو در، زدم زنگ

 .خوردمی ساختمون داخل به پله تا چند حیاط وسط از و داشت بزرگی حیاط خونه

 .بود دوبلکس خونه

 .کرد باز رو در خانوم مریم، زدم رو ورودی در زنگ و رفتم باال هاپله از

 .آمدید خوش خانم سالم -

 قرمز روکش با طالیی سلطنتی مبل طرفش یه خونه دیزاین. بود شیک خیلی وسایل با بزرگ سالن یه، داخل رفتم

 .بود ایقهوه کرم ست پذیرایی یدیگه سمت و بود

 .جلو اومد رایان

 .اومدی خوش عزیزم سالم -

 .رفتم پذیرایی سمت به رایان همراه به و مستخدم به دادم رو مانتوم

 .بود جوری یه هردوشون ولی؛ طور همین هم راحیل، کرد احوالپرسی و سالم باهام نازی

 .نشست کنارم و اومد رایان
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 .بود شده تنگ برات دلم؟ عزیزم خوبی -

 !بینیدمی رو همدیگه شهمه که شما: نازی

 .شهمی تنگ برایش شممی دورم ازش که ذره یه، شممی عاشقش بیشتر بینممی رو شراره چی هر کنم چکار -

 .سالم: امیر

 .برگشتن طرفش به همه

 ؟اومدی کی عزیزم سالم: راحیل

 !نشدید متوجه، بودید رایان یعاشقانه هایحرف محو انقدر شما واال -

 ؟رمانتیکه چقدر رایان عزیزم بینیمی -

 !باشه داشته ضرر ممکنه زیادیش فقط، خیلی آره -

 .آخرمه و اول عشق شراره نباش نگران شما -

 .گفتیمی رو همین هم قبلی تا چند اون مورد در -

 !امیر: راحیل

 .دارم دوستش چقدر من که دونهمی شراره، باشه راحت بذار جان راحیل نداره اشکال -

 کسی هر. مهمه برام بعد به این از، ندارم کاری رایان یگذشته به من. مربوطه خودشون به هاآدم یگذشته: من

 ؟مهندس نه مگه، باشه نداشته خوبی یگذشته که ممکنه

 .کرد نگاهم عصبانیت با امیر
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 .گرفت قرار راهم سر شراره مثل کسی که آوردم شانس من؟ خان امیر گفتم دیدی: رایان

 .نگفت چیزی امیر دیگه

، ردکمی روی زیاده داشت یکم نظرم به. نگذره بد بهم که بود مواظب شهمه رایان، کشیدن رو شام اومد که آریا

 و بود عصبانی مدت تمام امیر چون، بود هم موفق اتفاقا، دربیاره رو امیر حرص خواستمی کارش این با انگار

 .کردمی بازی غذای با فقط

 .سرجامون برگشتیم همه، شد تموم که غذا

 .بدم بهتون مهم خبر یه خواممی چون بشید جمع جااین همه گفتم امشب ببخشید: رایان

 .کردیم نگاه رایان به هم با همه

 .من به کرد رو و آورد در جعبه یه و جیبش تو کرد رو دستش رایان

 .نداشتم طاقت دیگه ولی؛ بدم درخواست بهت جوریاین خواستمنمی عزیزم ببخشید -

 .بود جعبه توی وسطش بزرگ نگین یه با قشنگ خیلی انگشتر یه. کرد باز رو جعبه در

 ؟کنیمی ازدواج من با -

 .بود مونده باز دهنشون همه

 .دادمی تکون رو پاهاش شهمه، بود نشسته عرق پیشونیش رو امیر

 .بشنوم رو عصبیش هاینفس صدای تونستممی

 !کنممین ازدواج من که گفتیمی همیشه. بشی پایبند یکی به بخوایی تو که شهنمی باورم. رایان خودتی: نازی

 ؟گیمی چی منتظرم عزیزم خوب. کرد عوض رو من شراره عشق، جون نازی شنمی عوض هاآدم -
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 .شدم غافلگیر، بگم چی دونمنمی -

 .کنم خوشبختت که دممی قول، کن قبول عزیزم -

 .نداشت رو کار این توقع کس هیچ انگار، کردم نگاه همه به

 .تمنداش خوبی حال هم باز بیفته اتفاق این قراره دونستممی قبل از که این با، کنم چیکار که دونستمنمی

 ؟عزیزم هستی چی منتظر -

 ؟داری مشکلی جون شراره: راحیل

 .بردم جلو لرزیدمی که رو دستم

 .کرد دستم تو رو حلقه و گرفت رو دستم هم رایان

 .عزیزم مرسی -

 آخرش تا و بودم کرده انتخاب رو راه این خودم من، شدمی باید که شد جوریاون چی همه. بستم رو هامچشم

 .رفتممی باید هم

 .نداشتم خوبی یخاطره هالحظه این از، بود گنگ برام چی همه. نشست کنارم رایان، کردم باز رو هامچشم

 حس بودم موقعیت همون تو حاال و دخترم ترینخوشبخت که کردممی فکر موقعیتی همچین تو روز یه

 .داشتم رو آدم ترینبدبخت

 .شنیدمنمی هیچی من و زدمی حرف کنارم رایان

 .کردم بلند رو سرم دقیقه چند بعد
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 ولق به باید که این از حتما. داشت حسی چه موقع اون که نفهمیدم اصال، نبود امیر، بودن زدن حرف مشغول همه

 .بود شده دیوونه کردمی تحمل و من خودش

 .شدم بلند جام از

 .عزیزم کجا -

 .برم باید وقته دیر -

 .زوده خیلی که هنوز -

 .سرکار برم باید فرد -

 .داری دوست جور هر باشه -

 .کردم خداحافظی همه از

 .نگفتم چیزی هم من، نبود هنوز امیر

 .بود خوشحال ندارم خطری براش دیگه که کردمی فکر که این از حتما، رسیدمی نظر به خوشحال نازی

 .رفتیم حیاط سمت به

 .رسونمتمی خودم عزیزم -

 .دره دم ماشین، رممی خودم نه -

 .گرفت رو دستم رایان

 .کردی قبول که خوشحالم -
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 ...ماه یه شد قرار ما، ناراحتم دستت از ولی -

 من جوریاین فقط، نشده عوض چیزی که هم االن. کنم صبر نتونستم دیگه کنم چیکار ولی؛ عزیزم دونممی -

 .منی مال تو که راحته خیالم

 ...رایان -

 .گذاشت لبم روی رو انگشتش

 .دهب فرصت بهم، کنم ثابت بهت بذار. دارم دوستت من ولی؛ نداری اعتماد بهم هنوز که دونممی، نگو چیزی -

 :داد ادامه و کشید خودش سمت به رو من

 ستمه رفتارم مراقب من، نباش نگران. خاصی برام تو، نداشتم رو داشتم االن که حسی کس هیچ با وقت هیچ -

 .بخوایی خودت که روزی تا

 .کردم خداحافظی ازش، شد جدا ازم

 ربهض بهش کار این با دارم که کردممی حس. بودم گرفته وجدان عذاب جورایی یه، بزنم که نداشتم حرفی دیگه

 فطر اگه حتی، نبود من ذات تو هاآدم قلب گرفتن بازی ولی؛ خالفکاره اون دونستممی که صورتی در، زنممی

 .باشه رایان مثل خالفکار یه مقابلم

 .باشه ظاهری شهمه من به اشعالقه که کردممی دعا دلم توی

 .شدم ماشین سوار

 .کشتمی رو من فهمیدمی اگه، بدم چی رو زهرا جواب که دونستمنمی

 .نگم بهش چیزی فعال که گرفتم تصمیم
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 صبح از که بود شده باعث چی همه، شرکت به امیر اومدن و رایان با نامزدیم کردن پنهان، دارم کار کلی امروز

 نداشتم تمرکز هیچی رو انگار. بشم استرس دچار

 .بشم آریا شرکت سیستم وارد که بودم نتونسته هنوز، بودم اتاق تو

 .داشتم عجیبی حال یه بود ورتر اون اتاق یه اون که این از

 .اتاق تو اومد علی

 ؟شدی سیستم وارد کردی چیکار؟ چطوری سالم: علی

 .ندارم تمرکز امروز نه -

 ؟چرا -

 !دونمنمی -

 .رسممی رو حسابش خودم کنه نگاه چپ بهت بخواد خدا به؟ شدی جوریاین اون اومدن خاطر به -

 .داره ربطی چه اون به نه -

 .اتاقی تو که ساعته ۲ االن، ذاشتینمی وقت سیستمی به ورود برای ساعت دو باالی وقت هیچ تو؟ نداره ربط -

 .ریزهمی بهم تمرکزم؟ بذاری تنهام شهمی علی -

 .بیارم پایین رو یارو اون فک بزنم و برم گهمی شیطونه؟ آره ریزممی بهم رو تمرکزت من حاال -

 !علی -
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 مثال که کرده جمع اتاقش تو رو شرکت مدارک تمام صبح از که یارو اون از اون؟ کردی مسخره رو من؟ چیه -

 .تو از هم این، بگیره هم رو کارمندها لباس سایز مونده کم. کنه بررسی

 ؟گیمی راست -

 !نشه دردسر برامون گممی. مشکوکه چی همه به. اومده اطالعات وزارت از انگار بابا آره -

 .کنه پیدا تونهنمی چیزی راحت خیالت نه -

 !بدیم باد به رو سرمون نیست معلوم تو هایبازی گیج این با. امیدوارم -

 .بکنم رو کارم بذار برو. نزن غر هاپیرزن مثل، خوب خیلی -

 .بیرون رفت علی

 .شدم سیستم وارد ساعت چند بعد باالخره

 .برم تونمنمی که گفتم من ولی؛ داره کارم امیر که بود گفته باری چند منشی

 .بشم روروبه باهاش که خواستنمی دلم

 .رفتم پنجره کنار به و شدم بلند جام از

 .کشیدممی سیگار قبل از بیشتر روزه چند این، کردم روشن سیگاری

 .کردمی آرومم سیگار ولی؛ بود شده بیشتر تنگیم نفس

 .کردم نگاه خیابون به

 .شد باز بدی صدای با در
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 .بود پشتش هم منشی و بود در چارچوب تو عصبانی ایقیافه با امیر، برگشتم در طرف به

 !دارید کار شما گفتم بهشون خانم -

 .بری تونیمی تو، نداره اشکال -

 .بیرون رفت منشی

 .برگشتم پنجره سمت به دوباره

 ؟دارم کارت که نفرستادم پیغام بار چند مگه -

 .دارم کار و بیام تونمنمی که گفتم هم من -

 !رو کارت بینممی دارم -

 .کردم خاموش سیگاری جا توی رو سیگار و برگشتم سمتش به

 ؟بدم توضیح شما به کارهام برای باید من ببخشید -

 !باشید جوابگو شرکت مسائل یدرباره باید ولی؛ ندارم شما به کاری من -

 ؟کردید جارو رو شرکت مدارک تمام شما که هست مبهمی چیز چه بگید خوب -

 !رسهمی زود خبرها -

 !شرکت تو اومده غریبه یه که وقتی اونم، بیفته شرکتمون تو قراره اتفاقی چه ندونم که ندارید انتظار -

 .کرد نگام پوزخند با

 !غریبه -
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 ؟اینه از غیر مگه -

 که مدونستمی االن مثل زمان اون اگه. ندارم نسبتی هیچ باهات که خوشحالم البته، امغریبه من گیمی راست -

 ردمک باهات رو کار اون که این از داشتم که ناراحتیی ذره یه همون هستی یکی با دقیقه هر و هستی آدمی چجور

 وقعم اون، خودشی مثل. داده آموزشت خوب معلومه ولی؛ نیستی حریرچی دختر که درسته چون، نداشتم االن رو

 .بودی ماهری شناگر وگرنه دیدینمی آب هم

 .زدم داد

 !لعنتی عوضی بیرون برو -

 ؟نه تلخه حقیقت؟ چیه -

 .گرفت رو دستم مچ، صورتش تو بزنم که کردم بلند رو دستم و طرفش به رفتم

 ؟بزنی رو هاحرف این کنیمی جرات چطور -

 نکنه؟ کنه ازدواج باهات شده حاضر بودنش عوضی همه اون با رایان که کردی چیکار؟ گممی دروغ مگه -

 !ایحامله

 .لعنتی احمق شو خفه -

 .لرزیدمی عصبانیت از تنم تمام

 .زمین خوردم نداشتم تعادل چون، کرد ول رو دستم مچ

 .اتاق تو اومدن زهرا و علی موقع همون

 .زد دهنش تو محکمی مشت و رفت امیر سمت به دید جوریاون رو من وقتی علی
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 .داشت نگه زود خودش دیوار کمک با ولی؛ داد دست از رو تعادلش امیر

 .سمتم اومد زهرا

 ؟شده چی؟ عزیزم خوبی -

 .بودم شده حمله دچار، بزنم حرف تونستمنمی

 .دیوار به کوبیدش و گرفته رو امیر یقه علی

 .کردمی نگاه رو من فقط، دادنمی نشون العملی عکس هیچ امیر ولی؛ بود ترکوچیک امیر از اشجثه

 .بده کیفش تو از رو هاشقرص. کن ولش علی: زهرا

 .شدمی بسته داشت هامچشم، کرد نگاهم علی

 .نشست کنارم یکم. دهنم گذاشت و آورد رو هامقرص و رفت کیفم سمت به سریع

 .بود شده بهتر حالم

 نشون العملی عکس ولی؛ اومدمی خون لبش کنار از. بود شده شوکه انگار، کردمی نگاهم جوری همون امیر

 .دادنمی

 ؟برم قربونت خوبی: علی

 .بزنم حرف تونستمنمی هنوز، دادم تکون رو سرم

 .رفت امیر سمت به و شد بلند جاش از علی

 !کنم چالت جااین که نکن کاری؟ خواییمی جونش از چی، عوضی یمرتیکه -
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 .شد مسلط خودش به یکم، کرد پاک رو لبش کنار امیرخون

 .کنه درست دردسر که داره دوست خودش، نکردم کاریش من. نرو تند -

 !هستی جونوری چه تو که دونیممی همه. نامرد شو خفه -

 نامزد آریا رایان با که دونیمی ؟شناسیمی هم رو اون، چی رو عزیزت دوست؟ آره شناسیمی رو من پس -

 ؟کرده

 .کردن نگاهم ناباوری با زهرا و علی

 ؟شراره گهمی چی این: علی

 .نزدم حرفی

 .بده بازی رو همه بلده خوب خانم این. شناختینش پس خوب -

 .طرفم اومد علی

 ؟گهمی راست گممی؟ گینمی چیزی چرا -

 .بود ساکت هنوز زهرا

 .زد داد

 ؟گهمی راست گفتم -

 .گفتم آروم

 .آره -
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 .گذاشتم صورتم روی رو دستم. زد بهم محکمی سیلی

 .صورتم تو بزنه علی که کردنمی فکر اصال شاید، جلوتر اومد یکم امیر و گفت هینی زهرا

 اون دونیمی تو؟ کردی نامزد باهاش اونوقت، نشو نزدیک پسره اون به گفتم من؟ تو به ما اعتماد بود این: علی

 .داشته وجود ایعلی که کن فراموش دیگه؟ نداشت ارزشی برات هامحرف؟ کردی رو کار این هم باز کیه

 !علی -

 !چی همه، شد تموم چی همه -

 .چکید چشمم از اشک قطره یه. رفت بیرون اتاق از علی

 :گفتم آروم

 .بیرون برید -

 ؟کردی رو کار این چرا سامره: زهرا

 .بیرون برید گفتم -

 .رفت بیرون اتاق از ناراحتی با و شد بلند جاش از زهرا

 .بیرون برو؟ شد خنک دلت حاال؟ خوشحالی االن، شد تموم نمایش خوب -

 .رسیدمی نظر به ناراحت

 !نشده بدتر تا کن تموم رو بازی این -

 .زدم پوزخندی
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 تا من. بیرون برو هم حاال. مهندس نکن تهدید رو نداره دادن دست از برای چیزی که رو کسی وقت هیچ -

 .باش مطمئن رممی آخرش

 .رفت بیرون اتاق از ناراحتی با امیر

 .بیرون اومدم شرکت از و برداشتم رو ماشین سوییچ

 .رفتم زهرا بهشت سمت به سرعت با

 .رسیدم قبر باالی به. رفتممی بودم ناراحت خیلی که وقتی پیش سال ۶ از که جایی

 .نظری صبا، نشستم کنارش

 باهام علی امروز. شممی تنها دارم دوباره. بودم نزده سر بهت که بود وقت چند. اومدم من؟ خوبی، مامان سالم -

 اچر. باشم زنده خوامنمی دیگه، خودت پیش ببر هم رو من مامان. کنهمی چیکار که دونمنمی هم زهرا، کرد قهر

 :دادم ادامه و کشیدم دراز قبر کنار. بمیری من خاطر به که نداشتم رو ارزشش من؟ آوردی دنیا به رو من

 .تو و باشم من فقط که خواممی، پیشت بیام خواممی. ندارم تحمل دیگه. خیلی، تنهام خیلی مامان -

 .ریختمی هامگونه رو هاماشک

 .نشستم و شدم بلند. گذشت چقدر دونستمنمی

 .باش داشته دوست رو من تو حداقل؟ نه مگه داری دوست رو من مامان -

 .بودم خیره قبر به من و بود گذشته ساعت نیم

 .سالم -

 .کردم بلند رو سرم
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 .خاکستری موهایی و مشکی چشمایی با داشت بلندی قد، بود وایساده سرم باالی ساله ۶۳ حدود مردی

 .شدم مزاحم موقع بد که دونممی -

 ؟شما -

 .داییت، هستم نظری صادق من -

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 ولی؛ شتمگ دنبالت خیلی، خواهرمی یادگار تنها تو. نگم چیزی که نتونستم ولی؛ بشم مزاحمت که خواستمنمی -

 .نکردم پیدات

 .شدم بلند جام از

 .خاکه زیر االن کسم تنها، ندارم رو کسی من ولی؛ ببخشید -

، باییص شبیه خیلی تو. دونستمنمی چیزی من کن باور ولی؛ کشیدی عذاب هاسال این توی خیلی که دونممی -

 .مشکی هایچشم همون با بود تو مثل هم اون

 .برم باید من -

 که ینا امید به جااین میام روز هر وقته چند؟ ببینمت که بودم منتظر چقدر دونیمی. کن صبر کنممی خواهش -

 .گشتم دنبالت خیلی. برگشتم ماهه یه االن. ببینمت

 .دارم وجود من که کنید فراموش. ندارم درستی حال من، محترم آقای ببینید -

 .دادم دست از تصادف تو رو مخانواده پیش سال چند من، امیخانواده عضو تنها تو. تونمنمی -

 .نیستم تنهاییتون برای مناسبی مورد من ولی؛ متاسفم من -
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 دونب. دیدنم به بیا داشتی دوست که وقت هر، شمارمه این. کنی قبول رو من االن همین که خوامنمی ازت من -

 .راهته به چشم که هست یکی

 .گذاشتم کیفم تو و گرفتم رو شمارش

 ؟سامره -

 .سمتش برگشتم

 عاشق آخه، ذارهمی روش رو اسم این بشه دار بچه وقتی که گفتمی همیشه. بود اسم این عاشق خواهرم -

 هب، بگه قصه اشبچه برای داره دوست که گفت هم اون. گفتممی قصه براش همیشه من. بود قصه و داستان

 .گو قصه دختر یعنی، گذاشت روت رو اسم این همین خاطر

 خیلی، لخت یقصه یه ولی؛ مونهمی قصه و داستان مثل زندگیم تمام چون، خورهمی خیلی سرنوشتم به اسمم آره -

 !تلخ

 .باشه تلخ زندگیت که ذارمنمی کنی قبولم اگه بعد به این از من. نگو رو این -

 .رفتم ماشین طرف به

 .کس هیچ، بده تغییر رو زندگیم تلخی تونهنمی کسی -

*** 

 .نداد رو جوابم رفتم شخونه دم یا گرفتم تماس باهاش چی هر. ندارم خبر علی از که ستهفته یه

 .خوادنمی دلم من ولی؛ بگیریم جشن رو نامزدیمون باید گه می، زنهمی سر بهم بیشتر رایان روزها این

 .دلخوره خیلی هم اون که معلومه ولی؛ نمیاره روم به، شده ترحرف کم روز اون از زهرا
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 .ندیدم هفته یه این تو دیگه رو امیر

 .باشم نداشته برخورد باهاش که شرکت رممی زمانی

 .بود شب ۷۳ نزدیک ساعت. خورد زنگ موبایلم

 .رفت اتاقش طرف به. رایانه که کردمی فکر، کردمی نگاهم زهرا. بود سرگرد یشماره. رفتم سمتش به

 .بفهمه چیزی زهرا که خواستمنمی، رفتم اتاقم سمت به هم من

 .سالم -

 ؟خوبید راد خانم سالم -

 .امزنده هنوز آره که بودنه زنده منظورتون اگه، چی یعنی شما نظر از بودن خوب دونمنمی -

 ؟افتاده اتفاقی -

 .نه -

 ؟ندارید اطالعی شما. بشه جاجابه بزرگ خیلی یمحموله یه قراره که بگم خواستممی -

 هب، بگیریم رو نامزدی جشن ماه آخر تا که داره اصرار هم خیلی. میاد نظر به عصبی رایان روزها این ولی؛ نه -

 و بیست نامزدی داره اصرار چون، کنه منحرف رو شما ذهن شب اون جورایی یه خوادمی نامزدی این با نظرم

 .خبراییه شب اون کنم فکر. باشه پنجم

 ؟گفتید چی بهش شما خوب -

 .نکردم قبول هنوز من -

 ؟چرا -
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 .ندارم خوبی حس، دونمنمی -

 تگیردس همه شب همون شاءاهلل ان. کنترله تحت چی همه. هستیم مواظب ما، نباشید نگران. کنید قبول شما -

 .شیدمی راحت هم شما و شنمی

 .باشه -

 .کردم قطع رو گوشی

 . کشیدم دراز تخت روی

 .خوشحالم خیلی که کردم وانمود رایان جلوی بار هر که این از شدم خسته، بشم راحت زودتر کنه خدا

*** 

 .نامزدیمه روز امروز

. ندارم خبری هم علی از. نداشت فایده نامزدی به اومدنش برای هم اصرارم، نزده حرف باهام که روزه دو زهرا

 .شده تنگ براش دلم، ندیدمش که ماهه یه تقریبا

 ونمتنمی. علی مخصوصا، بکنم رو کار این من ذارننمی بفهمن اگه چون، بزنم بهشون حرفی تونمنمی واقعا

 .بشه خراب زندگیشون بدم اجازه

 .زندان بیفتن من خاطر به خوامنمی و دارن خانواده شون هردوتا علی و زهرا ولی؛ ندارم ایخانواده و تنهام من

 .آرایشگاه رفتم بود گرفته وقت آرایشگاه برام که رایان اصرار به، خودم و خودم موندم فقط حاال

 .ندارم وقت و زیاده کارهام که گفتم بهش خودم چون، بود خریده رایان هم رو هاملباس حتی
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 رازه حداقل، تنهاترم هم روز اون از حاال، افتادم عروسیم روز یاد. بپوشم رو لباسم برم که گفت بهم آرایشگر

 .بود روز اون

 وشر که پفی دامن و توری هایآستین با دکلته رنگ کم صورتی لباس یه، آوردم بیرون جعبه تو از رو لباس

 .انداختمی هاکارتون تو لباس یاد رو من و بود ناعروسک لباس مثل، بود براق صورتی تورهای

 .پوشیدم رو لباس

 .کنه آرایشم زیاد خوامنمی که بودم گفته آرایشگر به

 و بود هزد سرم به صورتی و سفید هایگل با کوتاه تاج یه. بود قشنگ آرایشم، کردم نگاه آیینه جلوی خودم به

 .بود کرده درست باز مدل و بود پیچیده رو موهام

 .بود رایان. خورد زنگ گوشیم

 .کردمی ولم جاهمین امیر مثل هم اون کاش

 .خوادنمی دلت که افتهمی برات اتفاقی همیشه، شهنمی خواییمی که چیزی وقت هیچ

 ؟عزیزم حاضری -

 .آره -

 .کنممی شماری لحظه دیدنت برای که بیا زود پس -

 .رفتم بیرون آرایشگاه از

 .شد خیره بهم و جلو اومد رایان

 !عروسکم شدی خوشگل خیلی -
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 .مرسی -

 تکون رو سرم الکی فقط من گفتمی هرچی. نداشتم رو باهاش زدن حرف یحوصله، شدم ماشینش سوار

 .دادممی

 .بود شده تزیین جا همه، رسیدیم آریا باغ به

 .بودم شده خسته بردار فیلم و عکاس دست از. شدیم سالن وارد

 .زدن دست شدنمون وارد با هامهمون یهمه

 .نباشه مشکوک کسی ببینم که بود اطراف به حواسم

 .بیفته اتفاقی قراره که کردممی حس، دیدم رو جمالی

 .نبود درست چیزی یه که انگار، زدمی شور دلم

 .بود تنش مشکی وشلوار کت، دیدم دور از رو امیر. نشستم سرجام

 .بود دستش لیوانی و بود قرمز هاشچشم

 .برداشتم چشم ازش رایان صدای با

 .وسط بریم عزیزم بیا -

 .سالن وسط برد و گرفت رو دستم

 .شدمی پخش داشت قشنگی آهنگ

 .نامزدیمه که شهنمی باورم -
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 ؟چرا -

 .کنممی ازدواج دارم خودم حاال، کردم می مسخره رو همه من -

 ؟بده االن این -

 !خوبه هم خیلی عزیزم نه -

 با مه بار یه حتی، بود شده خیره بهم جشن اول از. بود نخورده تکون سالن گوشه از امیر بود جشن آخر تقریبا

 بود خورده نوشیدنی فقط. بود نرقصیده راحیل

 .کرد اشاره رایان به جمالی که دیدم

 .میام االن من عزیزم ببخشید -

 .باشه -

 .نشستم جام سر و رفتم

 ؟رفت کجا رایان جون شراره: راحیل

 .میاد االن دونمنمی -

 .برم تونستمنمی خودم چون، بره رایان دنبال که گفتممی امیر به باید، شدم بلند جام از

 .بشم روروبه باهاش که بودم مجبور

 .رفتم امیر سمت به

 !شد روشن جمالتون به چشممون باالخره! خانم عروس به -
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 .نداره تعادل که بود معلوم، بود خورده خیلی

 .رایان دنبال بری باید -

 !گذاشته قالت هم اون کردی فکر هم شاید یا شده تنگ براش دلت چیه -

 .برم جوریاین تونمنمی من. رفته کجا جمالی با که نیست معلوم، نگو چرت -

 .شهمی عاشقت ببینتت کس هر، خوشگلی این به؟ تونینمی چرا -

 ؟شدی دیوونه -

 .کنی تصور تونینمی که انقدر، امدیوونه یدیوونه یه امروز آره -

 .خورد دیگه لیوان یه

 .نکنه نگاهمون کسی که بود اطراف به شهمه حواسم، گرفتم دستش از رو لیوان

 .زنیمی گند چی همه به داری، نداری تعادل خوردی خیلی. نیست چیزها این وقت االن دیگه بسه -

 .عقب رفتم، ببینه رو ما کسی که ترسیدم. نزدیکم اومد

 .گرفت رو بازوم

 !بینهمی یکی االن، دیوونه کن ولم -

 ؟داره اشکالی برقصم سابقم زن با خواممی، ببینن همه بذار -

 !کنیمی خراب رو چی همه داری، نکن رو کار این کنممی خواهش -

 .برد سالن وسط سمت به رو من و نداد اهمیت بهم
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 .کردممی سکته داشتم، کردنمی نگاه داشتن همه

 .کردن پخش رو آهنگی

 .بود اومده پایین فشارم استرس از. کرد رقصیدن به شروع آهنگ با

 !خندیدیمی خوب که رایان با رقـــص موقع؟ بیزاری ازم انقدر؟ کردی یخ چرا -

 !کنیمی چیکار داری که فهمینمی تو -

 .برقص آدم بچه مثل پس، فهمممی خوب -

 .کنهمی نگاهمون داره راحیل -

 .نیست مهم برام کس هیچ، درک به -

 .شهمی خراب هاموننقشه تمام کارت این با -

 .نقشه بابای گور -

 .میاد داره رایان کنم ولم -

 .داد فشار رو پهلوم

 کردی فکر. مونیمی هم من مال و بودی من مال اول از تو، بگیره ازم رو منه مال که چیزی تونهنمی کس هیچ -

 ؟باشی رایان با که ذارممی

 ؟شدی خل گیمی چی -

 ؟فهمیدی، بشه نزدیک بهت ایدیگه هرکس یا رایان که ذارمنمی -
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 !احمق دادی دست از رو عقلت که خوردی انقدر، گیمی چی فهمینمی دیگه بسه -

 .راستی و مستی گفتن قدیم از اتفاقا -

 .بود شده عوض نگاهش حالت نظرم به. نزدیکمون اومد رایان

 !برگردون بهم رو خوشگلم زن جان امیر -

 .شد قطع هابرق موقع همون

 نم. بودم شده شوکه. خودش سمت کشید رو من و گرفت رو دستم دفعه یه رایان. شد برپا ایهمهمه سالن تو

 .کشیدمی خودش دنبال فقط رو

 .بکشم بیرون دستش از رو دستم توستمنمی

 ؟کنیمی جوریاین چرا، شکستی رو دستم کن ولم -

 !ببند رو دهنت -

 ؟خوبه حالت گیمی داری چی -

 !بشی خفه که بهتره -

 .برهمی کجا داره رو من که دونستمنمی

 .کشوند باغ سمت به رو من

 .دیدمنمی رو جایی و بود تاریک هوا. بدم نجات رو خودم تونستمنمی، کردممی تقال هرچی

 .رفتیم پایین پله تا چند از و شدیم در یک وارد
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 .جلو سمت به داد هول رو من

 .بمون جا همین -

 ؟دهمی ایمعنی چه کارها این -

 !فهمیمی خودت -

 ؟چیه کارها این؟ کجاست جااین -

 ؟اینابغه خودت فقط کردی فکر، زرنگ خانم باش ساکت -

 .نفهمیدم چیزی دیگه و گذاشت دهنم رو چیزی یه بعد

*** 

 .بودم انباری مثل اتاقی یه تو، کردم باز رو هامچشم

 .بود شده بسته هامدست. بود کرده زندانیم

 .نبود بخوری درد به چیز، کردم نگاه اطراف به

 .تو اومدن آریا و رایان و شد باز در دفعه یه

 .بود شده گشاد تعجب از هامچشم

 ؟ترسیدی عزیزم شده چی -

 ؟خبره چه جااین معلومه -

 !عزیزم بگی باید تو -
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 !زنیدمی حرف چی از که فهممنمی من -

 .نزدیکم اومد رایان

 ؟کردی هک چجوری رو شرکت سیستم بگو. خوشگلم خوب -

 ؟گیمی داری چی -

 .کنم داغون رو خوشگلت صورت نذار توئه کار که دونممی من، نداری خبر چیزی از که نگو-

 .دونمنمی چیزی من -

 .زد چنگ رو موهام

 .گفته رو چی همه احمق نیمای اون؟ کنیمی جاسوسی کی برای عزیزم بگو خودت -

 !گهمی دروغ نیما، گیدمی چی دونمنمی من. کن ولم -

 .مشکوکه چیزی یه فهمیدم کردم پیدا رو این وقتی ولی؛ نکردم باور هم من اولش آره -

 .آورد در جیبش تو از رو گردنبندم

 ؟کردمی چیکار من اتاق تو این -

 .کردم نگاه گردنبند به

 .کشید بیشتر رو موهام

 .دونمنمی چیزی من، کن ولم آخ -

 ؟کنیمی کار کی با؟ همدسته باهات کی -
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 .دونمنمی چیزی من -

 .جلو اومد آریا

 .بیارم حرفش به چجوری که دونممی خودم من. بیرون برو رایان -

 !بابا -

 .رایان بیرون برو -

 .بیرون رفت اتاق از رایان

 .بود ترخطرناک رایان از خیلی آریا، بودم ترسیده

 ؟برسن رو حسابت ها بچه بگم یا زنیمی حرف خوش زبون با. خوشگله خوب خوب -

 .دونمنمی چیزی من -

 .زمین رو شدم پرت و زد صورتم به محکم سیلی یه

 .نشست کنارم

 ؟بزنیم حرف هم با دیگه جور یه چطوره. شد خراب خوشگلت صورت، شد چی ببین آخ -

 :داد ادامه و کرد بهم نگاهی

 به شدم مجبور، تو رو گذاشت دست رایان ولی؛ خواستمتمی اول روز از. عزیزم انگیزی وسوسه خیلی تو -

 .شده نفعم به چی همه حاال ولی؛ بگذرم ازت رایان خاطر

 .زد کثیفی لبخند
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 .کثافت آشغال -

 .زد پهلوم به لگدی

 ؟کنیمی کار کی برای؟ داری خبر هاممعامله از چقدر؟ خواستیمی چی من یخونه تو که بگو -

 .کردم تف صورتش تو رو دهنم توی خون

 .درک به برو -

 .کنممی حالیت حاال -

 .زد بهم دیگه لگد تا چند

 .دیوار سمت کشیدم رو خودم، اومد سمتم به

 .آورد صورتم سمت به رو دستش و زد زانو کنارم

 .گرفت محکم رو مچونه، برگردوندم رو صورتم

 .باشی عواقبش منتظر باید حاال، خوشگله کردی شروع رو بدی بازی -

 .مشتش تو گرفت رو موهام

 .لعنتی آشغال کن ولم -

 .میمردم ترس از داشتم. خندیدمی

 .زدم بهش لگدی که نزدیکم آورد رو سرش

 .زد سیلی صورتم به باز ولی؛ کرد ول موهامو
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 !وحشی یدختره -

 .کرد حمله بهم

 .زدم جیغ توانم تمام با

 .تو اومد موقع همون رایان

 ؟کنیمی چیکار داری -

 .رایان بیرون برو -

 .منه مال اون، نداری بهش کاری که بودی داده قول تو -

 .خوردمی بهم داشت حالم. شد بلند کنارم از آریا

 .خودم روش با. میارم حرفش به خودم وگرنه، بفهمی رو چی همه که داری وقت فردا تا فقط ولی؛ باشه -

 .زد لبخندی هم بعد

 .بمونم منتظر باید هم باز که کنم فکر -

 .میارم حرفش به من نباش نگران: رایان

 .رفت بیرون اتاق از آریا

 اول همون بودن اطرافم که هاییزن. گذاشتی منتظر رو من خیلی تو. بودم لحظه این منتظر خیلی عزیزم خوب -

. کردیم ترمشتاق منو این و گرفتیمی فاصله ازم شهمه، داشتی فرق تو ولی؛ ذاشتنمی اختیارم در رو خودشون

 فرق هبقی با برام تو، بود اومده خوشم ازت تازه، برسم بهت زودتر تا کنم نامزد باهات خواستممی همین خاطر به

 ؟کنممی چیکار خیانتکارها با دونیمی. کردی ـیانـت خــ بهم؟ کردی چیکار تو ولی؛ داشتی
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 .بود شده پاره لبم کنار، بزنم حرف توستمنمی خوب

 .درک به...برید...هردوتاتون. بابات مثل...ایعوضی...یه تو -

 .کرد باز رو بلیزش هایدکمه

 !خواستی خودت باشه -

 .خواستم کمک و زدم جیغ باز چند

 .بینیمی صدمه بیشتر خودت فقط، عزیزم نکن خسته رو خودت بیخود -

 .نمونم زنده دیگه که خواستم خدا از فقط، کنم مقابله باهاش نداشتم توانی دیگه

 .زدن رو اتاق در موقع همون

 ؟خواییمی چی: رایان

 .مهمیه موضوع قربان -

 .کشمتمی خودم که بیرون نکشونی الکی رو من امیدوارم -

 .رفت در سمت به و برداشت رو بلیزش رایان

 .کشیدم اتاق یگوشه به رو خودم. رفت بیرون اتاق از

 .کردمی درد تنم یهمه، ریختممی اشک فقط

 .نبود خبری کسی از که بود ساعت نیم

 .داشت وحشتناکی درد پهلوم، بشم بلند جام از تونستمنمی
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 .رفتممی جااون از باید، گذاشتم پهلوم روی رو دستم

 .کردنمی رحم بهم رایان دیگه دفعه این

 .دادممی نجات جااین از رو خودم باید هم مردممی اگه حتی

 .رفتم در سمت به بدبختی با

 .اومدنمی صدایی

 زدن حرف صدای، کردم نگاه راهرو به آروم. کردم باز رو در باالخره، کنم باز رو در کردم سعی سرم سنجاق با

 .اومدمی نفر چند

 .رفتم باال هاپله از آروم. بودم زیرزمین تو انگار

 .بودن در پشت نفر چند

 ؟بیرون برم چجوری حاال -

 .رسیدنمی بهش قدم ولی؛ بود پنجره یه راهرو کنار

 .بود راهرو کنار کهنه صندلی یه

 .باال کشیدم رو خودم داشتم که دردی وجود با و رسوندم پنجره به رو خودم و گذاشتم پام زیر رو اون

 .شد کشیده شکسته یپنجره یلبه به پهلوم

 .بود شده خون از پر دستم، گذاشتم پهلوم روی رو دستم. اومدمی خون پهلوم از

 .بمیرم که شدمی باعث اگه حتی، بیرون برم جااون از شده جور هر که خواستممی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 450 

 .ودب شمال کنم فکر ولی؛ کجام دونستمنمی، بود تاریک هوا. رفتم هادرخت سمت به و بیرون کشیدم رو خودم

 .دیدمنمی هم رو پام جلوی حتی، دیدممی تار چی همه، داشتم شدید فشار افت. دادم ادامه راهم به

 .تمنشس درخت یک کنار، برم راه تونستمنمی دیگه. کردم فرار من بودن فهمیده حتما، شنیدم صداهایی دور از

 ور من. بودی زندگیم آدم مردترین تو علی. کردم ناراحتت که ببخش عزیزم زهرای. پیشت میام دارم مامان -

 .ببخشید

 .شدمی نزدیک بهم که دیدم ایسایه دور از

 .ننداز هااون گیر منو خدایا

 .بود امیر شبیه چقدر، شد ترنزدیک سایه

 .بینهمی رو داره دوست که رو کسایی مرگ موقع آدم گنمی، بودم زده توهم

 بستم رو هامچشم

 .لعنتی کن باز رو هاتچشم. کن باز رو هاتچشم؟ خوبی سامره -

 .کردم باز یکم رو پلکم آروم

 ؟خوبی -

 .ببینم هاشچشم تو رو نگرانی تونستممی

 .ندارم احتیاج کمکت به من برو؟ اومدی..چرا -

 .نیست گفتن پرت و چرت وقت االن، بریم باید شو خفه -
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 .کرد نگاه صورتم به

 ؟آوردن سرت بالیی چه -

 .گرفت درد لبم که زدم پوزخندی

 .ندارم نیازی...دلسوزیت به؟ مهمه...برات -

 !کردن چیکار باهات بگو بزن حرف آدم مثل؟ دلسوزی -

 .نبود بدتر کردی باهام تو که کاری از، نداره ربطی تو به -

 ...من سامره -

 .آورد در رو بلیزش. نداد ادامه، بود کالفه

 .کنی تحمل باید ولی؛ داری درد که دونممی، کنم تنت رو این باید -

 .بست باهاش رو پهلوم و کرد پاره هم رو پوشش زیر. کرد تنم رو بلیزش

 .کرد بلندم زمین رو از

 .نزنم داد که گرفتم گاز رو لبم درد از

 .کننمی پیدامون هابچه. شهمی تموم االن، کن تحمل یکم -

 .زدمی تند تند، کردممی حس گوشم کنار رو قلبش صدای

 .رفتیممی که بود ساعت نیم

 .بود کرده عرق، زد می نفس نفس
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 هداشت وجدان عذاب من خاطر به خوادنمی، نیستم ناراحت من. افتیمی گیر هم تو جوریاین، برو و بذار رو من -

 .بخشیدمت که وقته خیلی من، باشی

 هک کارهایی خاطر به دارم کار باهات هنوز. کشمتمی خودم بمیری که این از قبل چون، باشی ساکت بهتره -

 .بدی جواب باید کردی

 .کردم کند رو تو فقط هم االن تا.  نمیارم دووم من؟ فهمی..نمی چرا -

 ؟نه یا بندیمی رو دهنت -

 .دید نور دور از

 .زمین گذاشت درختی کنار رو من

 .نخواب فقط گردمبرمی االن من -

 .شدمی بسته داشت هامچشم

 ؟گممی چی فهمیمی. کنم پیدا رو هابچه باید، میام زود من. لعنتی نخواب گممی -

 .برو...آره -

 .شد بلند کنارم از تردید با

 .بود رفته بود دقیقه چند

 .نشم بیدار دیگه بخوام خواستمی دلم، شد بسته چشمام

 .برگشت دوباره

 .کن باز رو هاتچشم سامره -
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 .نداشتم رو هامچشم کردن باز توان هم باز ولی؛ زد صورتم به. کنم باز رو هامچشم تونستمنمی

 .نذار تنها رو من کنممی خواهش عزیزم سامره -

 .زد ضربه صورتم به دوباره

 !نکن من با رو کار این -

 .زد کنار صورتم تو از رو موهام و کرد بغل رو سرم

 خواستمنمی. رسممی دیر همیشه که من به لعنت، من به لعنت، کنم محافظت ازت نتونستم که ببخش رو من -

 عوضی اون با وقتی. نرسه آسیب بهت که کردم کاری هر. باشی دور خطر از که خواستممی فقط، کنم اذیتت

 االن، بیار دووم من خاطر به. نذار تنها رو من سامره. مهمی برام خیلی کن باور. کشیدممی عذاب داشتم بودی

 ....دوست که هستی زنی تنها تو. ذارمنمی، بمیری ذارمنمی. رسنمی

 .کشید خودش سمت به بیشتر رو من، اومد هادرخت پشت از صدایی

 ؟جاییداون سرگرد -

 .گرفت فاصله ازم یکم امیر

 !محمدی-

 !قربان بله-

 ؟کردید دیر اینقدر چرا؟ بودید گوری کدوم معلومه -

 .بود سخت تاریکی تو قربان ببخشید -

 ؟کجاست ماشین -
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 .ترپایین یکم -

 .شدیم ماشین سوار، دوید ماشین سمت به و کرد بغل رو من

 .رهمی تند که بود معلوم تکوناش از ماشین

 .برو تندتر -

 ؟چطوره راد خانم -

 .گذاشت گردنم روی رو دستش امیر

 بال این شدید باعث شماها. کنممی خراب سرتون روی رو اداره اون بیاد سرش بالیی اگه ضعیفه نبضش -

 .لعنتیا نکنید بازی این وارد رو اون که گفتم بهتون .بیاد سرش

 .باش مسلط اعصابت به امیر -

 .تونهمه به لعنت. دارم حالی چه من که فهمیمی چی تو؟ هان چجوری؟ آره باشم مسلط اعصابم به -

 .نفهمیدم چیزی دیگه

*** 

 .کردم باز رو هامچشم

 .کردن خراب سرمون روی رو بیمارستان هاتفامیل این، اومدی بهوش باالخره. خانم سالم -

 .کردم نگاه میانسال پرستار به

 .بیاد دکتر که گممی االن -
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 .اتاق تو اومد ساله ۵۳ حدود مردی بعد دقیقه چند و رفت پرستار

 ؟دخترم خوبی -

 .کنهمی درد پهلوم فقط آره -

 به دیش منتقل تهران به که وقتی از. برداشته مو هم هاتدنده تا چند و بود بریده عمیق خیلی پهلوت، طبیعیه -

 هک روزی از رو بیمارستان آقا تا دو اون. کرد رحم خیلی بهت خدا، بودی بیهوش هفته دو داخلی ریزی خون خاطر

 .نیارید فشار خودتون به ولی؛ تو بیان یکی یکی که گممی. ریختن بهم جااین شدید منتقل

 .دکتر ممنون باشه -

 .بیرون رفت دکتر

 .شد وارد گریون هاییچشم با زهرا

 .سالم -

 علی یوقت. نیای بهوش ممکنه گفت دکتر. کردممی دق داشتم، کشتی رو ما که تو؟ خوبی، برم قربونت سالم -

 !کردن بازداشتش روز یه و شد درگیر هم امیر با، ریخت بهم رو جا همه کردی چیکار فهمید

 ؟کجاست االن -

 این سر همه با بس از، شاکین ازش بیمارستان یهمه. میاد حتما االن، اومدی بهوش که دونهنمی. بیرون رفته -

 ؟کردیمی کار پلیس با که نگفتی بهمون چرا. کرد دعوا نمیای بهوش چرا که

 .بشید نگرانم خواستمنمی -

 .گفتم آخی، کرد بغلم اومد
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 تاررف باهات جوریاون که بخشیدمنمی رو خودم عمر آخر تا شدمی طوریت اگه؟ ایدیوونه تو سامره. ببخشید -

 !بدتره هم من از علی تازه، کردم

 .تو اومد علی و شد باز در

 .سالم -

 ؟کردممی سرم باید خاکی چه من اومدمی سرت بالیی اگه نگفتی. احمق یدختره مرض و سالم -

 .کنم درست دردسر خواستمنمی ببخشید -

 !یبد سگ صدای که بزنمت انقدر خوادمی دلم؟ نگفتی چیزی بهم چرا؟ بازی پلیس به چه رو تو دیوانه آخه -

 !علی: زهرا

 !بیچاره مردیمی داشتی؟گممی دروغ مگه چیه -

 گرفت رو دستم و نزدیکم اومد

 .بود شده جمع هاشچشم تو اشک

 .یدمتد بیمارستان تو وضعیت اون تو که وقتی، شدممی دیونه داشتم. صورتت تو زدممی نباید، ببخش رو من -

 ؟کنیمی گریه داری -

 .زدمت که بشکنه دستم نامردم من البته، کنهنمی گریه که مرد؟ گفته کی نه -

 .دیدم زندگیم تو که هستی مردی هر از مردتر تو، علی بسه -

 .ندارم طاقت من که نکن کارها این از دیگه. نوکرتم من -
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 .دممی قول باشه -

 .کردن بیرون ساعت یه بعد رو علی و زهرا

 .بود گیج سرم یکم، زدن بخش آرامش بهم

 .کردم نگاه در طرف به، زدن رو در

 .بودن بقیه و سرگرد

 .سالم -

 .همگی به سالم -

 ؟چطوره قهرمان خانم -

 !دارم جون تا هفت گفتم که من رضا آقا -

 .بودیم نگرانتون خیلی -

 ؟گرفتی ترفیع بابک آقا -

 .هنوز نه -

 .خوبن خیلی بکن رو هابچه ضمانت شما یکم سرگرد -

 .خنده زیر زدن همه

 ؟شدن چی اونا سرگرد -
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 ور نامزدی جوری یه خواستهمی بوده زده رو هاحرف اون نیما وقتی راستش، شدن دستگیر همه شما کمک به -

 هک رو کتشر سیستم شما که فهمهمی آریا وقتی، افتهمی خطر به شما جون کار این با که دونستنمی. بزنه بهم

 تو ویالشون تو وقتی. بزنیم رو ردش ما که شهمی باعث گیرهمی هاشرابط با که تماسی با و ترسهمی کردید

 که زمر سمت کرده فرار، شده دستگیر پدرش که دنمی خبر بهش وقتی هم رایان و شهمی دستگیر بوده شمال

 زتونا نتونستیم که متاسفم واقعا من. شده کشته فرار حین هم جمالی. کردیم دستگیر روز چند بعد هم اون

 .کنیم مراقبت

 ؟کردید پیدا چجوری رو من -

 شمال بودن کرده منتقلتون چون ولی؛ بود کرده وصل یاب رد لباستون به، بود شده مشکوک نامزدی شب امیر -

 ما به یلیخ شما حال هر به، کنیم پیداتون تونستیم سخت خیلی جنگل تو. کردیم پیداتون تا کشید طول یکم

 .کنیم تشکر زبونی چه به دونیمنمی، کردید کمک

 .نکردم کاری من کنممی خواهش -

 .شماییم مدیون رو ماموریت این تو موفقیت ما -

 .کنید مهمون رو من گرفتید درجه که وقتی باید پس خوب -

 .خندیدن همه

 .حتما باشه -

 .ندازمنمی قلم از رو کدوم هیچ هست یادم من، گینمی چیزی که هم شما یاسر آقا -

 .خدمتیم در ما. نیست شکی که شما هوش به: یاسر
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 ولی؛ ودب الکی بود زده جنگل تو که هاییحرف یعنی. بود نیومده امیر چرا دونمنمی، رفتن هم هااون بعد ساعت نیم

 ؟بزنه حرف الکی باید چرا، شنوممی رو هاشحرف من دونستنمی که اون

 .نکردم باز رو هامچشم اما کردم حس رو بوش. شد باز آروم در، بستم رو هامچشم

 .شنیدم دوباره رو در صدای، تو اومد

 ؟خوابه زدن مسکن بیمار به بینیدنمی؟ کنیدمی چیکار جااین شما آقا -

 .رممی زود، لحظه چند فقط باشه -

 قاآ. مالقاتش میاد آدم جور همه. ستچیکاره نیست معلوم مریض این دست از شدیم گرفتاری عجب بابا ای -

 .دقیقه ۵ فقط

 .بیرون رفت پرستار

 .گرفت رو دستم و نزدیکم اومد

 که کرد جرات چطور آشغال اون. کنن دستگیرشون که ذاشتمنمی و کشتمشونمی، رسیدمی بهشون دستم اگه -

 تهگذش. نبودم مراقبت که ببخش رو من. کنم جبران که دممی قول. دلخوری ازم هنوز دونممی؟ بزنه دست بهت

 .میدم قول بهت، کنممی جبران رو

 .اتاق تو اومد پرستار

 .بیرون بفرمایید آقا -

 .بوسید رو پیشونیم و شد خم امیر

 .شده تنگ خوشگلت هایچشم واسه دلم، عزیزم شو خوب زود -
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 .رفت بیرون اتاق از امیر

 .کردممی کنترل رو خودم باید ولی؛ بود پا به غوغایی دلم تو

 .بخشیدمشمی راحتی این به نباید، بود کرده ناراحت رو من خیلی امیر

 !کیان امیر سرگرد، باش منتظرم. بدویی دنبالم باید تو حاال، اولشه تازه هنوز خوب

 زا خواممی، کردم استراحت که بس از شدم خسته. امخونه تو و شدم مرخص بیمارستان از که ستهفته سه

 .کار سر برم فردا

 .نکن رو کار اون، نکن رو کار این، بشین گنمی بس از کردن مدیوونه زهرا و علی

 .کنهمی درد یکم پهلوم فقط، شده خوب صورتم کبودی

 ؟کجاست یعنی، نیست خبری امیر از چرا دونمنمی ولی؛ پرسیدن رو حالم بار چند هابچه و سرگرد

*** 

 هم هامچشم به و زدم هلویی رژ یه، برسم خودم به که بودم نکرده وقت مدت این تو. آرایشگاه رفتم صبح امروز

 .زدم زیادی ریمل

 مصورت رو کج رو بودم کرده کوتاه رو جلوش که هم موهام و پوشیدم ایسرمه شال با ایسرمه کوتاه مانتوی یه

 .اول روز یشراره همون شدم حاال. ریختم

 .شرکت برم خواممی که نگفتم زهرا به

 .بود افتاده شرکت تو اتفاقی چه که دونمنمی، نرفتم وقته چند
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 جور هر باید امروز. شده چیزی یه انگار، کننمی پچ پچ شهمه بخوابم رممی من که هاشب مهدی و علی و زهرا

 .فهمیدممی شده

 .شد بلند جاش از دیدنم با منشی، شدم شرکت وارد

 .بودیم نگرانتون خیلی، بهترین شکر رو خدا.  اومدین خوش راد خانم سالم -

 .ممنونم -

 .رفتم اتاقم سمت به

 ؟راد خانم ببخشید -

 ؟بله -

 ...اتاق اون -

 .بگه زور به رو چیزی خواستمی انگار

 ؟افتاده اتفاقی؟ شده چی -

 !بگم چجوری راستش -

 !شده چی ببینم بزن حرف آدم مثل؟ چیه اداها این -

 .کرد تعجب دیدنم با و اومد بیرون اتاقش از علی

 ؟کنیمی چیکار جااین تو شراره -

 ؟شرکتم بیام نباید؟ چی یعنی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 462 

 ؟اومدی چرا، نیست خوب حالت هنوز تو جان شراره -

 .اتاقم تو برم خواممی هم االن. نزن حرف بیخود خوبم من -

 .وایساد جلوم و اومد علی که رفتم اتاق طرف به

 .بیا فردا کن استراحت هم امروز بریم بیا حاال. باشه -

 ؟شده چی بگو رو راستش؟ داره فرقی چه فردا با امروز، شدی مشکوک -

 .گممی برات بیا -

 .برد خودش اتاق سمت به رو من

 .بشین -

 .ندارم رو هابازی مسخره این یحوصله من، شده چی بگو علی -

 !نشی عصبی که بده قول فقط، گممی بهت -

 !کنیمی عصبیم بیشتر داری کارهات این با تو، شده چی بگو -

 .داشتیم قرارداد هم دیگه شرکت تا چند با آریا شرکت جز به ما که دونیمی جان شراره ببین -

 ؟خوب -

 .کردن شکایت ازمون کنیم عمل تعهدمون به نتونستیم ما که این خاطر به هم هااون -

 !گرفتیدمی وقت ازشون خوب؟ شهمی مگه چی یعنی -
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 قرارداد تو که دونیمی خودت و خواستن غرامت ازمون دادن رضایت خطر به شونهمه ولی؛ کردیم رو کار این -

 .بده غرامت باید نکنه عمل تعهدش به کس هر که بود اومده

 .کردم نگاهش تعجب با

 ؟کردی چیکار، دیگه بگو خوب -

 .دادیم رو غرامت خوب -

 ؟کجاست مشکل پس -

 کمتر بلغم به تونستیم ما ولی؛ بود گرفته نظر در این از بیشتر دادگاه تازه. بود زیاد خیلی مبلغش راستش -

 .کنیم راضیشون

 ؟بود چقدر مگه -

 .میلیون ۲۳۳ -

 ؟چی -

 .دادیممی دست از رو شرکت وگرنه، بگیریم قرض شدیم مجبور. نداشتیم انقدر که ما، خوب آره. میلیون ۲۳۳ -

 ؟گرفتی وام -

 .کردیم قرض یکی از، نه -

 ؟بده بهمون میلیون ۲۳۳ باید چرا تازه؟ دهمی قرض میلیون ۲۳۳ کی؟ کی از -

 .بود شده ساکت علی

 ؟زنی نمی حرف چرا -
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 .کنیم واگذار بهش رو شرکت سهام درصد ۵۷ گرفتیم ازش که پولی خاطر به شدیم مجبور ولی؛ ببخش شراره -

 ؟علی کردی چیکار تو -

 دوباره تونیممی مدت یه بعد حداقل جوریاین، دادیممی دست از رو شرکت یهمه کردیمنمی رو کار این اگه -

 .بگیریم پس ازش رو سهاممون

 !زدین گندی چه ببین، نبودم ماه یه فقط. شممی دیوونه دارم وای -

 .جاشه سر تو سهام، کردیم واگذار رو سهاممون مهدی و زهرا و من فقط. نباش نگران تو -

 راه رو شرکت این سختی با ما؟ خودمم سهم نگران من کردی فکر؟ داره شما و من سهام مگه، احمق آخه -

 ؟رفت دادی رو سهام راحتی این به اونوقت انداختیم

 !شدیم مجبور، نبود راحت راحت -

 ؟نفروختید رو خونه چرا -

 .آوردنمی فشار بهمون کارها طلب، نداشتیم زمان -

 ؟کنیم چیکار حاال -

 .بهش بدیم رو اتاقت شدیم مجبور فقط، قبله مثل چی همه. هیچی -

 ؟کی به -

 .دیگه همون به -

 ؟جاستاین هم خودش مگه -

 ؟بشینه اشخونه بره و ما دست به رو پولش نداری انتظار. آره -
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 ؟هست کی خوشبخت شریک این حاال -

 .کرد نگاهم علی

 !بزن حرف؟ کنیمی جون داری چرا، کنمامی لهت زنممی خدا به علی. شد الل باز -

 .بشی عصبانی ترسممی آخه -

 ؟بشم عصبانی که هست کی مگه -

 .کردم نگاه بهش لحظه یه

 ...که نگو علی -

 .بودم مجبور، متاسفم واقعا من -

 ؟شدید دیوونه شماها -

 .رفتم قبلیم اتاق سمت به و شدم بلند جام از

 !شراره، کن صبر شراره -

 .بشه مشخص امروز تکلیفم باید من. کنار برو علی -

 .کردم باز رو اتاق در

 .شد بلند جاش از دید رو من تا

 !دینمی دست از رو فرصتی هیچ که بینممی، طلب فرصت آقای به به -

 ؟زنینب در جایی رینمی وقتی که ندادن یاد بهتون. سرجاشه هم زبونتون. شده خوب حالتون که بینممی هم من -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 466 

 ؟من شرکت رو گذاشتی دست جراتی چه با تو. ندادن یاد نه -

 ؟دادم نجات ورشکستگی از رو شرکتت که تشکرته جای به، نرو تند خانم ببخشید -

 .زدن نامت به رو شرکت نصف، دادی صدقه انگار که گیمی جوری یه؟ بزنم دست برات خواییمی آخی -

 !بدم پول مجانی که نداشتی انتظار -

 !باشی شریکمون تو که بود این از بهتر شدیممی ورشکست اصال؟ خوایمی چی ما جون از تو -

 که موقعیتی اون تو تازه. کردم قبول هم من و خواست کمک ازم خودش آقا این، نکن صدا و سر بیخود خانم -

 نامم به که یهسهم از بیشتر دادم من که پولی تازه. باشد داشته بهتری شرایط تونستیدنمی مطمئنا داشتید شما

 .شده

 .کردم نگاه علی به

 ؟کنه کمک که خواستی ازش تو علی -

 .نرسید ذهنم به بهتری فکر موقعیت اون توی، شراره ببخش -

 .گرفتممی آتیش داشتم، کردم نگاه بهش

 .کردمی نگاهم لبخند با هم اون

 .بیرون برید من اتاق از -

 !منه اتاق جااین االن، ببخشید -

 ؟گفته کی -
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 دیگه اتاق یه برید بهتره هم شما. دارممی بر بخوام رو اتاقی هر پس، منم شرکت اصلی دار سهام چون، من -

 .بردارید

 .بزن لبخند هی حاال. شینمنمی ساکت من کیان امیر کن گوش -

 .راد خانم هستم منتظر هم من باشه -

 .علی اتاق تو رفتم و بیرون اومدم اتاق از

 .بود ریخته بهم اعصابم، رفتممی راه شهمه

 .تو اومد قند آب لیوان یه با علی

 .بشی آروم یک تا بخور بیا -

 !کنم چیکار حاال. زدید گند همتون، شمنمی آروم بخورم هم قند آب پارچ تا صد اگه من؟ بشم آروم -

 !نیست بدی آدم هم اونقدرها امیر شراره ببین -

 .پایین انداخت رو سرش که کردم نگاش جوری

 ؟آدمیه چجور که دونینمی مگه تو. شدین صمیمی زود؟ امیر -

 !کردممی رو کار همین شاید بودم اون جای اگه هم من تازه، بود پیش سال ۶ مال موضوع اون ببین -

 !علی -

 بگیرن زما عزیزی انقدر برام که رو تو مثل یکی مثال کنممی فکر وقتی ولی؛ بود اشتباه کارش که درسته؟ چیه -

 .بکنم رو کار همون شاید و کنهنمی کار هم عقلم و شممی دیوونه
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 رشس بالیی چه ممکنه ذاریدمی پا زن یه احساس رو وقتی بفهمید تونیدنمی، همید مثل تونهمه مردها شما -

 !بیاد

 یگهد فکرش بده دستش از و باشه داشته دوست عاشقانه رو کسی مرد یه وقتی که فهمیدنمی هم هازن شما -

 .باشه دیگه چیزهای فکر به تا کنهنمی کار

 ؟کنیمی تایید رو کرد من با که کاری داری تو -

؛ بخشم نمی کرد باهات که کاری خاطر به رو اون وقت هیچ من و ارزشی با برام چقدر که دونیمی خودت تو. نه -

 .برهمی بین از رو خودت فقط گذشته کردن رو و زیر، نکنی فکر گذشته به که کن سعی هم تو ولی

 .دادیدنمی دوستی دست آدم این با راحت وگرنه، کشیدم چی من فهمیدنمی کدومتون هیچ شماها -

 اگه. هبش خراب گذشته مثل هم تآینده نخواستیم کارمون با ولی؛ کنیمنمی درک رو زمانت اون حال درسته ما -

 .دادیممی دست از رو کشیدیم زحمت براش سال همه این که رو چیزی کردنمی کمک بهمون امیر

 ؟ندادیم دست از االن مگه -

 .دهمی پس رو سهاممون و دارهمی بر رو پولش کم کم گفته امیر. نه -

 !کردی باور رو هاشحرف هم تو. آره -

 .بیرون اومدم اتاق از

 .بود راهرو تو امیر

 ؟کنینمی تمومش چرا، کن صبر شراره: علی

 .برگشتم سمتش به
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 ؟ذارینمی کنار رو بدبینیت چرا: علی

 .کردم نگاه بهش

 .گرفتم امیر سمت به رو انگشتم

، بشم پا سر نتونستم وقت هیچ که جوری هم اون. خوردم ضربه کردی اعتماد بهش تو که آدم این از من چون -

 .کنم اعتماد تو مثل باش نداشته انتظار ازم

 .بیرون اومدم شرکت از و شدم رد کنارش از

 .بشم آروم یکم که زدم دور هاخیابون تو

 پس، ذارمنمی من ولی؛ کنی دور ازم رو دوستام خواییمی؟ آره انداختی راه جدید بازی؟ سرته تو اینقشه چه -

 ؟بودم زده توهم یعنی؟ چی زدی که هاییحرف اون

 .نشستم نیمکت روی. شدم پیاده و داشتم نگه پارک یه کنار

 .آوردم درش کیفم از، خوردمی زنگ داشت گوشیم

 ؟کجایی معلومه، سالم -

 !کنم درست چجوری رو گنداتون ببینم خورممی هوا دارم، پارکم -

 .شد ساکت زهرا

 ؟فهمیدی -

 ؟کنید قایم ازم خواستیدمی کی تا، نفهمیدم نه -

 .ندارم رو یارو اون دیدن چشم دونیمی خودت وگرنه، نداشتیم ایچاره کن باور سامره -
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 .طرفدارشه خوب که علی -

 .کنن درک رو هازن تونننمی که امیر مثل یکی، مرده هم اون -

 .داشتی چیکار بگو حاال کن ولش -

 .خونه میای کی ببینم خواستممی -

 ؟داری کاری -

 ؟میایی هم تو بیرون بریم ظهر از بعد خواییممی -

 .گیجم که االن دونمنمی -

 .شهمی درست نکن فکر بهش -

 .بگیرم پس رو سهاممون باید من -

، کنیم راضی رو کارها طلب نتونستیم کردیم کاری هر ما، نیست ایمعمولی آدم امیر. نیار در بازی دیوونه سامره -

 .کرد راضیشون روزه یه اون اونوقت

 .ترسمنمی ازش من -

 .بزنه آسیب بهت دوباره خوامنمی، نیست ترس موضوع -

 .نیستم سابق احمق اون دیگه من، نیست قبل مثل دفعه این -

 !نیست سابق امیر اون هم اون. باشه -

 .کنیممی صحبت هم با بعدا باشه -
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 .هستن همه، بیرون بریم خواییممی که بیا زود پس، خوب خیلی -

 ؟کی یعنی همه -

 .هستی و علی و گلی و مهدی و من -

 .شده تنگ هستی واسه دلم، میام باشه -

 .کردم قطع رو گوشی

 باهات وقت یه اگه شهمی بد، کتابی و حساب اهل خیلی تو که نه آخه. کنم تسویه رو حسابت فرصت سر باید -

 .امآماده من، بجنگی خواییمی که حاال. نکنم حساب تسویه

 سپ داره دوست رو من اگه، کنممی تعجب شدوگانه رفتار از. کردم فکر خیلی دیشب از. شرکت برم قراره امروز

 .دشمنمه انگار کنهمی رفتار طوری بینهمی رو من وقتی چرا

 .کنهمی مدیوونه داره شمسخره غرور

 .شدم آماده. شممی دیوونه دارم دونمنمی، نگیره وجدان عذاب که زد موقع اون رو هاحرف اون هم شاید

 .بود منتظر در جلوی زهرا

 ؟مطمئنی؟ بیای خوایمی -

 !بکشه باال رو شرکت تمام آقا وایمیستم پس نه -

 ؟کنی تموم رو لجبازی این شهمی سامره -

 .کنه بازی باهام داره دوست اون. لجبازم من -

 .بکشید رو همدیگه بزنید، همید مثل هردوتون! چه من به اصال -
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 ؟میایی من با -

 .دنبالم میاد مهدی نه -

 .جایی برم خواممی شرکت بعد، رممی خودم من پس باشه -

 ؟کجا -

 .خوب جای یه -

 !گذاشته سرکار رو من بابا برو -

 .بود منتظر در جلوی مهدی

 .بریم هم با بیا سالم -

 .میام خودم من برید شما -

 .رفتم خودم ماشین با هم من و رفتن هااون، شد سوار زهرا

 .شدم پیاده و کردم پارک رو ماشین شرکت کنار

 ؟خانم شراره -

 .سمتش برگشتم

 شدممی منفجر داشتم عصبانیت از

 ؟کنیمی غلطی چه جااین تو -

 .بزنم حرف باهاتون خواممی -
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 !پررویی خیلی که واقعا، کنیمی بیجا خیلی -

 .بزنم حرف بذار کنممی خواهش -

 .ندارم حرفی تو با من، گمشو برو -

 .کنممی خواهش -

 !روانی بمیرم بود نزدیک، تو یاحمقانه کارهای خاطر به -

 .کنی نامزد عوضی اون با که بذارم خواستمنمی فقط من، خواممی معذرت من -

 .کن گم رو گورت حاال، کردی که خواهی معذرت خوب خیلی -

 .بده شانس یه من به -

 .زنممی زنگ پلیس به بشی مزاحمم دیگه بار یه اگه؟ شدی دیوونه -

 !نیستم بردار دست من، بکن خواییمی کاری هر -

 !دیوونه بابا برو -

 .داشتم کم رو این صبح اول فقط. رفتم شرکت طرف به

 .بودم گذاشته امیر اختیار در قبال که اتاقی تو رفتم و شدم شرکت وارد

 .گیرممی پس ازت رو اتاقم لعنتی -

 .بود افتاده عقب خیلی کارهام وقت چند این، کارم سراغ رفتم

 .بود بیشتر کردممی فکر که چیزی اون از کارهام. نشستم سیستم پشت
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 .بودن رفته همه و بود ۵ نزدیک ساعت

 .خونه نرفتم باهاشون، کردن اصرار چی هر علی و زهرا

 .کردم بلند سیستم از رو سرم. زدن رو اتاق در

 .کردمی درد پهلوم

 ؟بله -

 .اتاق تو اومد منشی

 .رفتن همه؟ برم من شهمی ببخشید -

 .برو آره -

 .اومده شما برای هاگل این خانم -

 .کردم نگاه دستش توی بزرگ رز گل دسته به

 ؟کیه طرف از -

 .نکردم بازش هم من، نوشته شما اسم روش پاکت رو. آورده پیک دونمنمی -

 .برو و میز رو بذارش باشه -

 .رفت و میز رو گذاشت رو گل

 .کردم بازش و برداشتم رو هاگل روی پاکت
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. وجودم کند می تب، کنم می نگاه را تو بار هر، دارند مسری مرض یه تو هایچشم. دارم دوستت عاشقانه -

 .نیما عاشقت

 .گذاشتم میز روی رو پاکت

 .کنم برخورد ترجدی باهاش دفعه این باید، ستدیوونه خیلی؟ گیمی چی دیگه تو -

 .رفتم پنجره سمت به

 .دادم ماساژ رو گردنم

 .بود در چهارچوب تو امیر، برگشتم سمتش به در صدای با

 .ببینی باید، هست اسناد تو مشکلی یه -

 ؟جایی برید زدن در بدون دارید عادت شما -

 .خودمه مال که جاهایی فقط البته، آره -

 !باشه شما مال من اتاق کنمنمی فکر -

 !باشه تونهمی هرجایی پس، کجاشه ننوشته هم جایی و منه مال شرکت نصف -

 .زدم بهش پوزخندی

 .نباشید خوشحال زیاد، نکرده وفا کسی به دنیا مال -

 ..اتاقم بیایید نیومدم کردن بحث برای من -

 .بود میز رو هایگل به نگاهش، رفتم در طرف به
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 ؟اومده پیش مشکلی -

 .گرفت هاگل از رو نگاهش

 !مشکلی چه نه -

 .نشستم سیستم پشت، شدم وارد و رفتم اتاقش طرف به

 ؟کجاست مشکل -

 .پیچید بینیم تو ادکلنش بوی. وایساد پشتم اومد

. کردممی حس سرم پشت درست رو هاشنفس صدای. انداختمی جنگل تو روز اون یاد رو من، بودنش نزدیک

 .بودم داده دست از رو تمرکزم

 .بمونم جااون تونستمنمی دیگه، دادم توضیح رو مشکل تا چند

 .برم باید من -

 .نشده تموم کارم هنوز ولی -

 .بدم رو شما جواب شب تا نیستم که بیکار، دارم کار جایی من ولی-

 .باشه آماده جلسه برای فردا باید اسناد این -

 .بمونم تونمنمی دارم کار من -

 !دارید عجله انقدر که داره ربط هاگل اون به احتماال کارتون -

 .نداره ربطی شما به شخصیم مسائل -
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 ربوطم من به کنه وارد ضرر شرکت به شخصیتون کار قراره اگه ولی؛ ندارم کاری شما شخصی مسائل به من -

 شهمی

 .بدم توصیح رو چیزی شما به که بینمنمی لزومی من حال هر به -

 .شدم بلند جام از

 .جات سر بشین -

 !بدی دستور بهم تونینمی تو -

 .تونممی چرا -

 .کیان سرگرد هستم اداره افراد از هم من کردی فکر نکنه -

 .کرد نگاهم تعجب با

 ؟ایچیکاره که فهممنمی من کردی فکر چیه -

 .رفتم در سمت به و شدم بلند جام از

 .سرگرد خداحافظ -

 .کردمی نگاهم مبهوت طور همین

 .شدم ماشین سوار و اومدم بیرون شرکت از

 .آوردم در کیفم تو از رو گوشیم

 .کردم نگاه بزنم زنگ خواستممی که ایشماره به
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 .خورد زنگ تا چند، گرفتم رو شماره

 .بفرمایید بله -

 .سالم -

 .بودم منتظرت خیلی؟ خوبه حالت. زنیمی زنگ دونستممی، سالم -

 ؟منم که فهمیدید کجا از. خوبم -

 ؟کردی من یاد که شده چی بگی خواینمی حاال؟ دارم مگه هم ایدیگه کسی تو جز من -

 .دونمنمی هم خودم -

 ؟ببینمت بیایی خوایینمی، نداره اشکال -

 .بودم ساکت

 ؟داره کردن فکر انقدر من دیدن -

 .سخته شما کردن قبول برام یکم هنوز راستش نه -

 جوریاین. گممی مادرت از تواسه من و گذرونیممی وقت، زنیممی حرف هم با جااین میایی تو، نداره سختی -

 ؟چیه نظرت خوب. شهمی آسون چی همه

 .دونمنمی -

 .ببینمت تا آدرس این به بیا، برات کنممی اس ام اس رو آدرس -

 .باشه -
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 .فرستاد رو آدرس

 .آدرس همون به رفتم

 .شد باز در. زدم رو زنگ

 .پیشه سال ۶۳-۵۳ حداقل مال خونه بود معلوم. بود باغ شبیه تقریبا، بود قدیمی یخونه یه. شدم وارد

 .بود جالب و قدیمی چی همه. رفتم باال بود حیاط کنار که بزرگی هایپله از. رفتم خونه طرف به حیاط از

 .بود وایساده ورودی در کنار

 .سالم -

 .تو بیا. اومدی خوش عزیزم سالم -

 .بود فروشی عتیقه مغازه شبیه. شدم وارد

 .بشین ببا -

 .نشستم قدیمی مبل روی

 ؟نه یا میاد خوشت جااین از -

 .میاد خوشم قدیمی هایخونه از من، قشنگه -

 هک نکن نگاه االنش به. بود آدم از پر خونه این روز یه. شدیم بزرگ جااین صبا و من، پدریمه یخونه جااین -

 .بود تهران هایخونه بهترین از یکی جااین زمان اون، قدیمیه و خراب چی همه

 .بیرون اومد چایی تا دو با و آشپزخونه تو رفت
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 .کنم پذیرایی نیستم بلد خوب من ببخشید، نیست امروز کنهمی کار جااین که کسی اون -

 . خورمنمی چیزی من ،بشینید. ممنونم خیلی -

 .دستم داد آلبوم و کنارم نشست. بیرون اومد آلبوم یه با و اتاق تو رفت و گذاشت رو هاچایی

 .کن بازش -

 .کردم باز رو آلبوم

 .مادرمه هم اون و تو پدربزرگ، پدرمه این -

 .بودن قاجار زمان هایعکس شبیه، کردم نگاه عکس توی شوهر و زن به

 چهب دیگه مادرم صبا بعد. دومی صبا و بودم اولش بچه من. شناختنشمی همه زمان اون، بود معرفی مرد پدرم -

 لشد، خوندن درس برای خارج فرستاد رو من آقاجونم که این تا، بودیم وابسته بهم خیلی صبا و من. نشد دار

 اجد ازش داشتم که این از هم من، کرد گریه خیلی صبا رفتم موقع. بشه دکتر پسرش تنها که خواستمی

 بهم برگشتم که وقتی بعد وقت چند. افتاد هاموقع اون اتفاقی چه دونمنمی دقیقا. بودم ناراحت خیلی شدممی

 با. ودب وجودم از جزئی نبود خواهر من برای فقط صبا، شدم داغون خیلی. مرده بیماری یه خاطر به صبا که گفتن

 رفتگ سختی مریضی پدرم که این تا، موندم جا همون سالی چند. ایران برگردم دیگه خواستنمی دلم صبا مرگ

 اب که، گفت رو تلخی واقعیت بهم پدرم که بود موقع اون. ایران برگردم شدم مجبور، کردن جوابش دکترها و

 اون زا ولی؛ گشتم دنبالش جا همه. کرد تعریف رو صبا ماجرای مرگش از قبل. شدممی دیوونه داشتم فهمیدنش

؛ ردهم واقعا صبا و رسیدم دیر هم باز که فهمیدم کردم پیدا چیزایی یه وکیل کمک با، گذشتمی هاسال موضوع

 شده جور هر گفتم بهش. داشته بچه صبا که گفت بهم وکیل برگشتم وقتی، داری وجود هم تو دونستمنمی ولی

 .دونیمی خودت که هم رو شبقیه. کنه پیدات

 .زد ورق رو آلبوم
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 .مشکی چشمای همون با، بود من شبیه خیلی که داد نشونم رو دختری عکس

 !شبیهشی چقدر ببین، کن نگاهش -

 .کردم نگاه عکس به

 ؟دارم نگهش تونممی -

 !البته -

 .داد بهم و کرد جدا آلبوم از رو عکس

 .خوشحاله خیلی داره تو مثل دختری که این از مطمئنم، بود فرشته یه مادرت -

 .کنم حس کنارم رو وجودش تونستممی. دادممی گوش فقط هم من، گفت مادرم از شب نزدیک تا

 .بزنم سر بهش هم باز که دادم قول بهش و کردم خداحافظی ازش. گذشت چجوری زمان نفهمیدم

 .بود شده تموم گوشیم شارژ، خونه رسیدم که بود ۷۲ نزدیک ساعت

 !شده نگران حتما زهرا االن وای -

 .شدم وارد و چرخوندم در تو رو کلید آروم

 .شدن خیره بهم زمان هم چشم جفت چند

 .سالم -

 .بود عصبانی خیلی، جلو اومد علی

 .کردمی چیکار جااین اون، بود نشسته کنارش هم مهدی و کردمی گریه داشت زهرا
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 ؟بودی کجا -

 .بیرون بودم رفته -

 ؟کی با -

 ؟کنیمی بازجویی داری -

 ؟بودی کجا گممی، نگرانتن آدم همه این وقتی کن فکر طور این تو آره -

 ؟بدم جواب بهت شخصیم کارهای واسه باید من -

 ؟گشتیم دنبالت ها کجا دونیمی، بدی جواب باید خاموشه هم گوشیت و بیرونی شب ۷۲ تا وقتی، آره -

 ؟کنیدمی چکم شهمه که امبچه من مگه -

 ؟بزنی زنگ یه نداشتی وقت که بیرون بودی رفته کی با. تریبچه ایبچه هر از -

 !نیفتاده هم اتفاقی، اومدم که االن. باش آروم علی -

 ؟بودی بیرون نیما با -

 .گفتننمی چیزی هم مهدی و زهرا. کردم نگاه تعجب با بهش

 .بود مخم رو زهرا هایفین فین

 .کردمی نگاهم عصبانیت با هم امیر

 .اتاقم تو برم خواممی علی کنار برو -

 .کنمنمی ولت نه یا بودی عوضی اون با نگی تا -
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 .نبودم اون با، بذار راحتم کنار برو علی -

 .نبود خونه رفتم هم شونخونه دم. زدمی حرف باهات شرکت دم صبح گفت نگهبان -

 .کن تمومش، نه که گفتم بهت. کنیمی عصبیم داری علی -

 .بری بیرون باهاش موقع این تا که نداری رو کسی ما جز که تو -

 !مخسته دارینمی بر سرم از دست چرا -

 .رفتم اتاق طرف به

 ؟چیه این پس نبودی اون با اگه کن صبر -

 .بود دستش هاگل روی کارت. برگشتم طرفش به

 .بود داده علی به اون رو کارت لعنتی، نبود شرکت تو کسی اون جز بود اون کار

 .کنهمی کنترل رو خودش داره زور به و عصبانیه خیلی که بود معلوم، کردم نگاه بهش

 .کردمی دخالت زندگیم تو داشت حقی چه به اصال

 ؟کردم جرم مگه داره ایرادی چه بودم هم فرض بر اصال -

 !سامره: زهرا

 .کنم زندگی دارم حق آدمم هم من، بابا چیه -

 ؟بمیری بود نزدیک آدم اون خاطر به که رفته یادت ولی؛ کنی زندگی داری حق آره: علی
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 هب کرده که هم کاری هر، نکنم نامزد رایان با من که کنه کاری خواستمی فقط و نداشت خبر هیچی از اون اوال -

 .بوده من به شعالقه خاطر

 ؟کرد چیکار باهات مهمونی اون تو یادته؟ گیمی داری چی دونیمی -

 !علی -

 .رممی دیگه من: امیر

 ؟بری خواییمی حاال، من جون به انداختی رو اینا. بری هم باید آره -

 .گشتنمی تو دنبال داشتن االن همین تا علی با کیان آقای دونیمی سامره: زهرا

 ؟من وسایل سر بری گفت بهت کی؟ بگرده دنبالم گفتم من مگه دِ-

 شاید گفتم بودم نگرانت. کردم پیدا اتاقت تو رو این خودم من؟ هستی هم کار طلب اومدی دیر چیه: علی

 !کجایی ببینن که اومدن من با کردن لطف کیان آقای. بود میزت رو هاگل اون و نامه این. شرکت برگشتی

 هواس خودم خواممی و شدم بزرگ من که فهمیدنمی چرا؟ ببینم باید رو کی کنه لطف بهم کسی نخوام من -

 خودم االح، زندگیم به زدن گند خودشون منافع خاطر به مخانواده اصطالح به بار یه. بگیرم تصمیم خودم زندگی

 رو نامردی ره گول که نیستم احمق گذشته مثل دیگه من؟ فهمیدنمی چرا. منه زندگی این. بگیرم تصمیم خواممی

 !بدم تشخیص نامرد از رو مرد تونممی، بخورم

 !شراره: علی

 .بهم کوبید محکم رو در و رفت بیرون عصبانیت با خونه از امیر

 جلوم راچ که نگی فقط، بکن خوایمی کاری هر باشه؟ عاقلی خیلی و شدی بزرگ خیلی که کنیمی فکر االن: علی

 کردی رفک دیوونه آخه؟ کرده نامردی بهت روزی یه امیر که؟ کنی ثابت خواییمی رو چی رفتار این با! نگرفتید رو
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 به؟ رهآ عاقلی کردی فکر جوری همین؟ بگیری انتقام ازش خواییمی نیما به شدن نزدیک با و درسته کارت این

 .شدی کل عاقل کنیمی فکر خودت فقط! بیچاره احمقی قبل مثل هم هنوز که من نظر

 .کشیدم دراز تخت روی و اتاقم تو رفتم هم من، رفت عصبانیت با هم علی

 .بردنمی خوابم، بود ۲ نزدیک ساعت

 :گفتم بهش. تو اومد زهرا و شد باز اتاق در

 هم بلق از بگی؟ بگیرم تصمیم زندگیم برای تونمنمی که خرم انقدر بگی بهم اومدی هم تو؟ نخوابیدی چرا -

 ؟ترماحمق

 .نشست کنارم تخت روی و اومد زهرا

 هک اینه خاطر به گهمی چیزی هم علی اگه. کنم دخالت زندگیت تو خوامنمی من، مربوطه خودت به زندگیت -

 .نگرانته

 ؟کنیدنمی باور چرا، ندارم ایرابطه هیچ نیما با من -

 بد تحال کردم فکر، بودیم نگرانت بودی کجا پس. گیمی دروغ کی دونممی سال همه این بعد، کنممی باور من -

 .کرد یداپ رو نامه اون علی وقتی بود عصبانی چقدر امیر دونینمی. گشتن رو هابیمارستان تمام امیر و علی. شده

 ؟گیمی راست -

 چیزی هی کنم فکر سامره. نفهمیم ما مثال که کردمی کنترل رو خودش شهمه. ترکیدمی عصبانیت از داشت آره -

 !کنهمی قایم داره رو

 ؟رو چی -
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 !داره بهت حسی یه کنم فکر -

 .بشه دعوامون بود نزدیک شرکت تو امروز همین، نداره رو دیدنم چشم اون بابا برو -

 .رییم آبی زیر هم تو نکنه کلک، بودی کجا بگو کن ولش حاال. بود جوری یه که امروزش رفتار ولی؛ دونمنمی -

 .داییم پیش رفتم؟ برم آبی زیر کردم وقت کی، امخونه تو ماهه یه من آخه. دیوونه بابا برو -

 ؟چی -

 !نره مگس توش ببند رو دهنت -

 ؟کردی پیداش کجا از -

 .دیدمش مامانم قبر سر پیش ماه دو -

 ؟بود چجوری خوب -

 .بود خوشگل -

 !کردمی زندگی کجا کردمی چیکار که اینه منظورم خل -

 .دادم نشون بهش هم مامانم عکس و کردم تعریف زهرا برای رو چی همه

 !شبیهته چقدر وایی -

 .آره -

 .کردی پیدا رو تخانواده اعضای از یکی که خوشحالم -

 .نگو چیزی کسی به فعال فقط. داشتم بهش خوبی حس، خوشحالم هم من -
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 !بودی نیما با که کننمی فکر همه نگم اگه؟ چرا -

 .ارتباطم در داییم با بدونه کسی خوادنمی دلم، نیست مهم برام -

 ؟کنی درست دردسر کاری پنهان با خواییمی هم باز؟ چرا -

 .گممی همه به بعد بگذره یکم بذار، شناسمشنمی خوب هنوز هم خودم من ولی؛ نه -

 .دونیمی خودت باشه -

 .شرکت برم حتما باید داریم هم جلسه. میرممی خوابی بی از دارم. شد ۲ ساعت بخواب برو حاال -

 .بخیر شب باشه -

*** 

 .بود کرده پف خوابی کم از هامچشم

 .بشه دیده کمتر پفش که کنم سیاهش شدم مجبور

 .مردممی خوابیبی از داشتم

 .شدم پیاده ماشین از شرکت دم

 .سالم -

 .سمتش برگشتم

 !تو بازم -

 .بود کرده ورم هم لبش و بود شده کبود چشمش زیر. کردم بهش نگاهی
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 ؟شده چی -

 .بپرسم تو از باید من رو این -

 ؟چه من به؟ من از -

 .سرم ریختن دفعه یه دیشب -

 ؟داره من به ربطی چه این خوب -

 .کننمی بدتر بشم نزدیک بهت هم باز اگه گفتن آخه -

 .نشو نزدیک خوب -

 ؟بیاد سرم بالیی چه که نیست مهم برات -

 جانای هم دیگه، کن تموم هم رو بازی مسخره این. ندارم بهت ایعالقه که گفتم بهت هم اول از من نیما ببین -

 .هردومونه نفع به نیا

 .امآماده هم من بعد به این از چون، نکنن خسته رو خودشون که بگو هم هاتنوچه اون به. نمیارم کم من ولی -

 .کشمنمی دست ازت عنوان هیچ به، شد طور این که حاال

 .شد سوار و رفت ماشینش طرف به

 !روانی احمق -

 .رفتم علی اتاق سمت به و شرکت تو رفتم

 .کردم باز رو در

 .سالم -
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 .نداد رو جوابم

 ؟آوردی نیما سر رو بال اون چرا؟ قهری مثال االن -

 .نزد حرفی

 ؟میفتی در باهاش چرا؟ داره قدرتی چه باباش که دونینمی مگه. توام با -

 خونه تو ماه یه تا که طوری، رسیدممی رو حسابش بدتر دیدمشمی اگه دوما، نداشتم بهش کاری من اوال-

 .بوسممی رو کرده رو کار این که کسی دست حال هر به. بخوابه

 .شهنمی سرت آدم حرف که این مثل، جهنم به بکن داری دوست غلطی هر، روانی یدیوانه -

 .رفتم خودم اتاق سمت به و اومدم بیرون اتاقش از

 .زهرا به دادممی رو پرونده یه باید، کردم کار یکم

 .بیرون اومدم اتاق از، بود ۷۳ نزدیک ساعت

 .کرد صدام منشی موقع همون، بیرون اومد اتاقش از من با زمان هم امیر

 ؟راد خانم -

 ؟بله -

 .آوردن شما برای رو هاگل این -

 ؟آورده کی -

 .پیک -
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 .برداشتم رو کارتش و کردم نگاه رو هاگل. رفتم سمتش به

 رام قلبت روزی شاید. داشت خواهم دوستت دوتایمان هر یاندازه من. کنینمی نگاهم که نیست مهم برایم -

 !نیما. دارم دوستت عاشقانه. پذیرفت

 .ریختمی بهم رو اعصابم داشت، شدنمی آدم پسره این

 .بود سرم پشت امیر

 :گفت منشی به رو

 !دور میندازی رو شد فرستاده که گلی هر بعد به ازاین -

 .رفتم دنبالش به، بود گرفته حرصم دستش از. رفت اتاقش سمت به بعد

 .بستم محکم رو در و اتاقش تو رفتم

 ؟دور بندازن باید چرا منه مال هاگل؟ دیمی دستور شهمه که هستی کی کردی فکر -

 :گفت و سمتم برگشت

 .جا این از بیرون بذارید رو عاشقانتون قرارهای، نیست هابازی مسخره این جای، خانم شرکته اینجا -

. زهبری دور رو منه به مربوط که چیزی کسی خوادنمی دلم من دوما، نیست قرار و گله دسته یه فقط این اوال -

 !نداری رو من کارهای تو دخالت حق تو هم بعدش

 .بیرون بود زده پیشونیش رگ عصبانیت از امیر

 .در به چسبیدم و عقب رفتم هم من. شد نزدیک بهم خیلی، سمتم اومد

 .گرفت سمتم به رو انگشتش
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 از ونچ؛ تونخونه در دم بفرسته رو هاگل که بگید چاکتون سینه عاشق اون به، دارید عالقه بهشون خیلی اگه -

 ؟فهمیدی دور ندازمشمی جااین بیاد گلی هر بعد به این

 !نداری رو جراتش تو -

 .بود قرمز هاشچشم، ترنزدیک اومد

 ؟مطمئنی -

 .بزنی دست منه مال که چیزایی به نداری حق -

 .بخورم تکون تونستمنمی، در روی سرم کنار گذاشت دستشو

 !که دونیمی، دارم رو کاری هر حق من -

 .اومدمی بند داشت نفسم. بود شده خیره هامچشم به

 ؟آره بود تو کار -

 .ستساخته هرکاری نامردها از که دونیمی، کردم زیادی کارهای من؟ کار کدوم -

 .آوردمی روم به رو دیشبم حرف داشت

 .خطرناکه اون، بردار سرش از دست -

 .ترمخطرناک من چون، باش کارهات مواظب -

 .کنار برو -

 .کشید لبم به محکم رو انگشتش
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 .میاد بدم زرشکی رنگ از گفتم بهت، نیست شرکت مناسب رنگ این -

 ...کنیمی جرات چطور -

 .گذاشت لبم روی رو انگشتش

 !که دونیمی خودت. کنممی رفتار دیگه جور دیگه دفعه ضمن در، زیاده جراتم من که گفتم. نزن حرف -

 :داد ادامه و گرفت فاصله ازم

 .سرکارت بری بهتره -

 .بود گرفته حرصم

 .بیرون اومدم اتاق از عصبانیت با

 .زدمی تند تند قلبم

 !کنممی حالیت حاال، احمق لعنتی -

 .شدم اتاقم وارد

 .بود شده۷ ساعت نزدیک کردم نگاه ساعت به.بود ۷ ساعت جلسه

 .کشیدم لبم رو محکم و آوردم در کیفم از رو رژم

 .رفتم جلسه اتاق طرف به

 .نشستم سرجام و کردم سالم، پرید رنگش دید رو من تا

 .دادمی فشار هاشدست تو رو خودکارش جلسه مدت تمام
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 .داد دست از رو تمرکزش کردن صحبت موقع هم بار چند

 شده خیره بهم جلسه اول از، داشتیم قرار باهاشون که هاییشرکت از یکی از هامهندس از یکی که مخصوصا

 .بود

 ـه هاینگاه امیر با لجبازی خاطر به نباید، بودم شده پشیمون کارم از. بیارم در رو هاشچشم خواستمی دلم

 .کردممی تحمل رو هابعضی یـرزه

 .رفتم خودم اتاق سمت به و بیرون اومدم اتاق از زود، شد تموم که جلسه

 کنه خفم بود نزدیک وایی -»

 !«کردی رو کار اون چرا ترسیمی ازش که تو، احمق آخه -

 .بود ۲ ساعت اومدمی خوابم

 .شممی کور خوابیبی از دارم، بزنم چرت یه فقط

 .کشیدم دراز اتاق تو مبل روی و گذاشتم میز روی رو شالم

 .بستم رو هامچشم

 .زدم پلک بار چند. دیدمی تار چشمام، کردم باز رو هامچشم چیزی صدای با

 .بود در چارچوب تو امیر

 .گشتممی امگیره دنبال و گوشم پشت زدم، بود صورتم تو موهام. نشستم سرجام

 .بود شده تاریک هوا

 .بود ۸ ساعت، کردم نگاه ساعت به
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 !خوابیدم چقدر وای -

 .زد پوزخندی امیر

 :گفتم و کردم بهش نگاهی

 !باشی راحت شما تا برداریم رو در اصال چطوره؟ خواییدمی چی جا...این -

 .داشت کارت خانم زهرا -

 ؟نزد زنگ خودم به چرا -

 .نه یا دارم خبر ازتون ببینه زد زنگ بهم، رفتممی داشتم هم من. بود خاموش گوشیت معمول طبق -

 .زنممی زنگ بهش باشه -

 .شد خورد پام زیر و چیزی یه رو گذاشتم پا، برم تلفن سمت به اومدم تا و شدم بلند جام از

 !لعنتی شکست امگیره وایی -

 .میام دیگه ساعت یه تا که گفتم بهش و گرفتم رو زهرا یشماره و رفتم تلفن سمت به

 .بود وایساده جورهمون امیر

 ؟دارید ایدیگه کار -

 .بمونه تسویه بدون حسابم نمیاد خوشم من دونیدمی. داریم هم با کوچیک حساب تسویه یه کنم فکر -

 .نیاوردم خودم روی به ولی؛ پرید رنگم

 ؟چیه منظورتون -
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 .نزدیکم اومد

 ؟نه بدیه کاره کردن بازی لج که میدونی -

 .برم باید من، گیمی چی دونمنمی -

 .وایساد جلوم اومد. رفتم در سمت به و سرم رو انداختم طورهمون رو شالم

 ؟کجا -

 .زدمی تند تند قلبم

 .اومد نگهبان صدای موقع همون

 ؟نرفتید هنوز مهندس آقای -

 .شد پرت حواسش امیر

 .بیرون اومدم اتاق از و دادم هولش زود

 ؟مهندس خانم جاییداین هم شما -

 .رممی دارم آره -

 .پایین رفتم هاپله از زود

 .نرفتم آسانسور سمت به حتی

 .رسیدم پارکینگ به

 .کرد رحم خدا وای -
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 .نشد روشن زدم استارت چی هر، رفتم ماشینم سمت به

 !شانس این به بزنن گند اه -

 .پایین اومدمی داشت آسانسور. شدم پیاده ماشین از

 . شدم قایم گوشه یه و رفتم. امیره حتما

 .اومد بیرون آسانسور از امیر

 .رفت ماشینش سمت به. بودم شده قایم هنوز من

 .رفت امیر سمت به و شد پیاده مردی یه، شد پارکینگ وارد ماشینی موقع همون

 .رسیدمی نظر به مشکوک

 ؟کیان آقای -

 ؟بله -

 .درآورد رو شاسلحه

 .شد پرت حواسش مرده، کشیدم جیغ من

 .شدن درگیر هم با و رفت سمتش به امیر

 .شد شلیک تیر تا چند

 .کرد فرار سرعت با و شد ماشینش سوار لنگون لنگون که دیدم رو مرده

 .رفتم امیر ماشین سمت به ترس با و کردم نگاه زمین روی هایخون به. لرزیدمی پاهام
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 .نشستم کنارش. بود داده تکیه ماشین کنار امیر

 .بود خونی بلیزش

 ؟خوردی تیر -

 .آره -

 ؟بود کی -

 .بشم بلند کن کمک فعال، دونمنمی -

 .اورژانس بزنم زنگ بذار تونمنمی -

 .کن کمک بیا گفتم -

 .بشه بلند جاش از تا کردم کمک بهش و گرفتم رو دستش آروم

 .اورژانس بزنم زنگ باید -

 .خونه برم باید، نیست الزم نه -

 ؟خونه بری جوری همین خواییمی، بیمارستان بریم باید داری ریزی خون -

 .خراشه یه فقط این. بگیر رو سویچ نزن حرف -

 ؟کنم رانندگی من -

 !کنم رانندگی حالم این با من، نه -

 .شدم سوار هم خودم، شد ماشینش سوار کردم کمک بهش
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 .گفت چیزایی یه و زد زنگ کسی به موبایلش با

 .چطوره حالش ببینم که کردممی نگاه ثانیه چند هر

 .برسی آرزوت به تو که میرمنمی راحتی این به من. باشه رانندگیت به حواست -

 .نگرانتم منه تقصیر، بابا برو -

 ؟واقعا -

 ؟واقعا چی -

 ؟نگرانمی -

 ؟برم کجا. شدممی نگران بود هم ایدیگه کس هر خوب، نبود اون منظورم -

 .گممی بهت برو -

 .بدیم خبر پلیس به باید -

 :گفتم. زد پوزخندی

 .پلیسی خودت نبود یادم آهان -

 .آخ -

 ؟شد چی -

 .برو هیچی -

 .بود کی ارک بفهمیم پارکینگ هایدوربین با تونیممی؟ بدی خبر کسی به نباید پلیسی خودت چون حاال ببین -
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 ؟نزنی حرف انقدر شهمی -

 .بمیر درد از چه من به اصال -

 :پرسیدم دوباره. نزدم حرفی و شدم ساکت یکم

 ؟خورده تیر کجات -

 ؟دکتری -

 ؟شهمی کم ازت چیزی بزنی حرف. آره -

 ؟باهوش دستمه که بینینمی یعنی -

 !بودی دنیا اون االن نبودم من اگه؟ بدونم باید کجا از خونیه هاتلباس یهمه ببخشید -

 !خورد دردی یه به هازن جیغ باالخره آره -

 !هستی فراری نکنه؟ نرم بیمارستان چرا بگی شهمی االن. سرگرد شدی نمک با خوردی تیر -

 ؟نه بینیمی زیاد فیلم -

 !چه من به اصال -

 .نزدم حرفی دیگه، کردم نگاه بهش دوباره. بود ساکت

 .بود باغ مثل بزرگ یخونه یه، رسیدم آدرس به. رفتم داد که آدرسی به فقط

 .هست کوچیک در یه باغ آخر برو -

 .بود باغ ته که کوچیکی در به رسیدم
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 .کردم باز براش رو ماشین در و شدم پیاده ماشین از

 .بیار درش هست کلید جیبم تو-

 .آوردم در رو کلید

 .کردمی نگاهم

 .لرزیدمی دستم، بودم شده هول. کن باز رو در

 .کردم باز رو در

 .شدیم راهرو وارد، بود کوچیک راهرو یه

 .آشپزخونه یه و بود اتاق یه با بزرگ حال یه راهرو ته

 ؟اتهخونه جااین -

 ؟داره مشکلی آره -

 .نه -

 .نشست مبل روی

 .بیارم در رو لباسم تا کن کمک بیا -

 ؟من -

 !کمک بیاد هست کسی کوچه تو ببین برو نه -

 !مسخره -
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 .بود نمت زرد کوتاه آستین بلیز یه، آوردم در هم رو مانتوم. زدم گوشم پشت رو موهام و گذاشتم مبل روی رو شالم

 .آوردم در رو کتش و رفتم سمتش به

 .کردم باز رو بلیزش هایدکمه. لرزیدمی هامدست

 .بود شده خیره بهم

 .آوردم در رو بلیزش

 .بیار رو استریل وسایل آشپزخونه تو از برو -

 .رفتم آشپزخونه سمت به

 .زدمی تند تند قلبم

 «؟کنیمی جوریاین چرا باش آروم»

 .برگشتم وسایل با

 .داره درد که بود معلوم. کرد باز رو هاشچشم، شدم نزدیک بهش. بود گذاشته مبل روی رو سرش

 ؟بشه بد حالت اگه. کنم چیکار باید که دونمنمی من؟ دکتر بریم خواییمی -

 من. اشنب هم جااون ممکنه بیمارستان برم تونمنمی ضمن در. شده رد کنارش از تیر، خراشه یه فقط این ببین -

 دور .کنی چیکار که گممی بهت من. برم جایی تونمنمی نکردن چک هابچه وقتی تا، بودن کی هااون دونمنمی

 .کن تمیز رو زخمم

 :داد ادامه، کردم تمیز

 .کنی پانسمانش باید حاال خوب
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 .کردمی نگاه بهم هم باز

 .بزنه بیرون سینم قفسه از بود نزدیک قلبم

 ؟کنی نگاه رو ور اون شهمی -

 ؟شکافیمی رو اتم هسته داری مگه چرا -

 .ریزهمی بهم تمرکزم -

 !آهان -

 .نگرفت رو نگاهش هم باز

 .بودم شده خشک، آورد صورتم سمت به رو سالمش دست. بود پانسمانش آخر

 .میاد بهت زرشکی رژ بینممی کنممی فکر که االن -

 :داد ادامه. شد درشت هامچشم

 .بزنی ایدیگه کس واسه رو رژ این دیگه نداری حق. نکن جوریاین کسی برای رو هاتچشم وقت هیچ -

 .بود نفس یه یاندازه فاصلمون، کرد نزدیک سرم به رو سرش

 .بود زده خشکم

 .شدیم دور هم از دومون هر جیغی صدای با

 .زمین شدم پرت مبل رو از که شدم شوکه انقدر

 .شدم خیره بود هال وسط که دختری به



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 503 

 .بیرون رفت خونه از سرعت با دختره

 !شدم بدبخت وایی: امیر

 نشت مشکی شرتتی یه که حالی در بعد، اتاق تو رفت و برداشت رو پانسمان وسایل و خونی هایلباس زود امیر

 .برگشت بود کرده

 ؟بود کی دختره اون -

 .برو بپوش رو مانتوت زود کن ولش -

 .رمنمی جایی من خبره چه جااین نگی تا -

 .دممی توضیح برات بعدا برو -

 .برم بفرسته زود رو من خواستمی که بود کی دختر اون. بود برخورده بهم

 .پوشیدم رو مانتوم و رفتم مانتوم سمت به عصبانیت با

 .کردم سرم و برداشتمرو شالم

 .ممنونم -

 .ندادم رو جوابش

 .برو من ماشین با -

 .نکرده الزم -

 .شهمین پیدا ماشین جااین. برو من ماشین با گممی بهت، بری جوریاین نیست الزم شب وقت این کن صبر -
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 !جهنم به -

 .رفتم راهرو سمت به

 ؟برنمی تشریف کجا خانم -

 .برگشتم

 .کردنمی نگاهم داشتن پیرمرد یه و زن دوتا و مرد دوتا با دختره همون

 :گفتم هول با

 .سالم -

 .کردنمی نگاهم فقط، زدنمی حرف کسی

 .جلو اومد پیرمرد اون

 ؟هستید کی شما -

 !من، من -

 !کردیمی چیکار امنوه با من یخونه تو جااین بگو نکن من من انقدر -

 !خدا به هیچی -

 .دیدمشون خودم من، آقاجون گهمی دروغ:  دختره

 .دممی توضیح براتون من آقاجون: امیر

 ؟کنیمی چیکار جااین جون دختر نگفتی. داره زبون خودش، باشی ساکت بهتره تو -
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 .رممی دارم هم االن و داشتم کاری یه مهندس با چون اومدم من -

 .کرد ریز رو هاشچشم پیرمرد

 ؟شب وقت این داشتی چیکارش -

 .بود شرکت یدرباره -

 ؟احمقم من کردی فکر -

 !آقاجون: امیر

 خونه وت پسر و دختر یه که دونمنمی من کردی فکر تو، جون دختر. دیده چی که گفت نرگس، امیر باش ساکت -

 ؟کننمی چیکار خالی

 بود شده جمع هامچشم تو اشک

 ...من خدا به -

 !نخور قسم -

 .ریخت صورتم رو اشک قطره یه

 .کرد نگاهم عصبانیت با امیر

 !زنمه، دیگه بسه: امیر

 .کردنمی نگاهش باز دهن با همه

 .بیرون رفت خونه از گریه با دختره اون
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 ؟گفتی چی تو: پیرمرد

 .زنمه گفتم -

 .کردممی نگاه هامنگ مثل هم من، بود شده صدا و سر

 ؟نداریم خبر ما که گرفتی زن کی تو؟ امیر گیمی چی -

 ؟گفتم دروغ بهتون حاال تا من -

 ؟بودی کرده قایمش چرا، نگفتی چیزی ما به پس چرا -

 .بگم که نداشتم رو موقعیتش بودم ماموریت تو چون -

 ؟گرفتی زن چجوری بودی ماموریت تو که تو بعد -

 .بود من با ماموریت همون تو سامره -

 ؟پلیسه هم اون مگه -

 .کردمی همکاری باهامون ولی؛ نه -

 ؟کردین عقد کی -

 .محرمیم هم با فعال -

 .باشه محرم طوالنی مدت کسی نداریم رسم ما کنید عقد زود باید -

 .نداریم رو موقعیتش هنوز ما ضمن در، نیست طوالنی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 507 

 زا آخه. زدم حرف باهات جوریاون که ببخشید دخترم. کنیدمی عقد هفته آخر تا، نیست حالیم چیزها این من -

 رو موها این من. باشی بدی دختر خورهنمی بهت که دونستممی هم اول از خودم، من یخونه بیاره زن بعیده امیر

 ناو اومدیمی. عزیزم جااین اومدی کردی خوب. چجوریه آدم یه که فهمممی نظر یک با، نکردم سفید آسیاب تو

 !کنیم پذیرایی ازت تا طرف

 .شدممی دیوونه داشتم، بودم سردرگم

 :داد ادامه

 ؟دخترم نداری مشکلی که تو -

 ؟مشکلی چه نه -

 .کنیدمی عقد هفته آخر پس، نداره مشکلی هم دخترم بیا خوب -

 .بود مونده باز دهنم

 :گفت هاخانوم اون از یکی

 ؟چی سنرگ پس آقاجون -

 ؟شدن محرم هااین که بینینمی -

 .شناسیمنمی رو خانوم این هنوز ما اما -

 خصوصی حرف کلمه دو هااین شاید ور اون برید همه حاال. نیست شناخت به نیازی، دارم اعتماد امیر به من -

 .باشن داشته

 .بودم مبهوت و مات هنوز من و رفتن همه
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 .برگشتم سمتش به امیر گوشی خوردن زنگ با

 .گرفت من سمت به رو گوشی بعد و گفت چیزایی یه، برداشت رو گوشیش

 .دارن کار تو با بیا -

 .کشیدم دستش از رو گوشی

 ؟بله -

 ؟کنیمی چیکار امیر با؟ نیومدی چرا کجایی سامره -

 .نباش نگران زهرا میام -

 .خونه برو زود. نمیام امشب مهدی یخونه رممی هم وراون از، بیرون رممی دارم من. باشه -

 .باشه -

 .کردم پرتش مبل رو و کردم قطع رو گوشی

 ؟دهمی ایمعنی چه هابازی مسخره این -

 من جون اآق تو. کردننمی ولت زنمی که گفتمنمی اگه. کنم درست برات دردسر خواستمنمی، متاسفم واقعا من -

 .شناسینمی رو

 گتپدربزر جلوی زدی صورتت به که نقابی خواستینمی چیه؟ خودت خاطر به یا کردی رو کار این من خاطر به -

 ؟بره لو

 .باش زدنت حرف مواظب -

 ؟کنیمی چیکار نباشم اگه -
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 !نداری مشکلی عقد با گفتینمی بودی ناراحت خیلی -

 .بودم شده هول گهمی داره چی نفهمیدم اصال من، بابا برو -

 ؟کنم چیکار گیمی حاال -

 .نداریم تفاهم، کنیم ازدواج خواییمنمی و شدیم منصرف ما بگو بهش برو؟ پرسیمی من از -

 .نداریم تفاهم هم با ما ببخشید بگم برم که ستبچه بزرگم پدر کردی فکر هه -

 ؟کنیم چیکار خوب -

 .دونمنمی -

 و دونیمی تو. چه من به اصال، بکن داری دوست که کاری هر نداره ربطی من به. رممی من؟ چی یعنی -

 !تخانواده

 تشرک دم فردا از، ایچیکاره و هستی کی که میاره در رو آمارت بزرگم پدر فردا از، نکن خسته رو خودت بیخود -

 .نشسته بست

 !خورهمی دردش چه به من آمار مثال. نیست مهم برام باشه -

 !قبلیت یخانواده سراغ بره حتی ممکنه. خورهمی دردش چه به که فهمیمی خودت-

 !گیمی دروغ داری -

 .نه -

 ؟دارید مشکل خانوادگی شما -

 !کنی توهین نشد قرار! هی -
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 رو من چرا. پلیس به زدممی زنگ موقع همون باید، کردممی کمک بهت نباید اصال. افتادم گیری عجب خدایا -

 ؟هستن خونه تخانواده دونستیمی که وقتی جااین آوردی

 !کنی کمک که نبودی مجبور هم بعد. ور این میان باغ ور اون از هااون که دونستمنمی من -

 اال سوزهمی همه برای دلم، خورممی رو سادگیم این چوب همیشه دیگه خرم آره. شدی کار طلب هم چیزی یه -

 !خودم

 :پرسیدم. زد لبخندی امیر

 ؟خندیمی من خریت به چیه -

 !خندممی خوردنت حرص به نه -

 چیکار که نداره ربطی هم من به، هستن تو فامیل هااین. نیست حالیم هاحرف این من. بخندی هم باید آره -

 .کن درستش هم خودت زدی گند خودت، خودته مشکل. کنیمی

 .نداره ربط هم من به افتاد اتفاقی فردا از اگه، نداره ربطی تو به پس باشه -

 .نیست مهم برام، قبلیم یخانواده سراغ رهمی فوقش -

 دروغ که بفهمه اگه، گرفتم پدربزرگم از خریدیم رو شرکت سهام باهاش که رو پولی اون من. نیست این فقط -

 ..کنهمی نابود رو شرکت گفتم

 ؟گیمی دروغ داری -

 ؟بگم دروغ باید چرا -

 !بگی دروغ بلدی خوب تو ضمن در، گفتی دروغ که موقع اون مثل دونمنمی -
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 .نگفتم دروغ، بودی قبال خوب. زنمی گفتم، نگفتم دورغی که من -

 .شدم عصبانی

 ؟فهمیدی، نبودم زنت وقت هیچ من -

 !زنیمی داد چرا باشه -

 !کردی چیکار نیست یادت انگار که زنیمی حرف جوری یه -

 .خواستم معذرت ازت هم دفعه هزار، یادمه چرا -

 ؟کنه عوض رو گذشته تونهمی؟ خورهمی من درد چه به خواهیت معذرت -

 ؟بشه راحت خیالت که کنم چیکار گیمی، باشه -

 استرس کافی یاندازه به امروز چون، خونه برم خواممی هم االن. نیست حالیم چیزها این من شازده ببین -

 .خانوادت با دونیمی خودت، داشتم

 ؟بدی دست از رو شرکت که نیست مهم یعنی -

 من ایبر. بگیره تونهمی رو تو سهم! کنه کاری من سهم با تونهنمی پدربزرگت، منه نام به نصفش شرکت -

 .دیگه یکی یا باشی شریک تو کنهنمی فرقی

 رو جااون گفتی دروغ هم تو بفهمه وقتی، دارم فرق چقدر پدربزرگم با من که فهمیمی شرکت اومد وقتی باشه -

 .کنهمی جهنم برات

 ؟گفتم دروغی چه من -

 .کردی تایید رو حرفم یعنی بودی ساکت و نزدی حرف که همین -
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 .کردم غلطی عجب، شممی دیوونه دارم وایی-

 :گفتم یهو. بودیم ساکت دو هر

 !فکری یه -

 ؟چی -

 !شننمی متوجه هم هااون کنیم عقد الکی بیا -

 ؟چی یعنی -

 دعق داریم مثال بیاریم هم رو نفر چند و کنیم درستش خونه دفتر مثل تونیممی، دارم سراغ جایی یه من -

 .نداشتیم تفاهم که گیممی هم وقت چند بعد، کنیممی

 ؟راحتی همین به -

 ؟چیه مگه آره -

 !فهمهمی، نیست احمق پدربزرگم هم بعد. بذارم کاله رو خانوادم سر تونمنمی من -

 ؟زاهد و عابد شدی االن، ذاشتیمی کاله بقیه سر خوب که قبال -

 .سمتم اومد و شد عصبانی

 .گرفت طرفم به رو انگشتش

 که کاری خاطر به هم بعدش و کردم غلطی یه پیش سال ۶ من. ندازیمی تیکه بهم که باشه آخرت دفعه ببین -

 به. ینهبب آسیبی کسی که نکنم کاری دیگه که خوردم قسم. شدم پشیمون عوضی اون با نه بودم کرده تو با
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 کاله سرشون من، هستن من یهخانواد دیدی که کسایی این. داشتم وجدان عذاب سال ۶ این تو کافی یاندازه

 ؟فهمیدی، نده مسخره پیشنهاد پس. ذارمنمی

 .رفتم در طرف به

 .درک به برو هم تو پس -

 .بیرون رفتم خونه از

 .بود تاریک کوچه، بودم ترسیده، رفتممی تند تند

 «؟خونه بری تاریکی این تو چجوری خواییمی؟ بود لجبازی موقع االن»

 .رسیدم کوچه سر به

 .کرد صدام یکی

 ؟ریدمی کجا شب موقع این خانم عروس -

 .کشیدمی سیگار داشت و بود وایساده باغ ورودی در کنار که؛ بود پسری یه. کردم نگاه بهش

 .دیدمنمی خوب رو صورتش تاریکی تو، بود متوسط قد با پسر یه

 !خونه رممی دارم، باشه خوری هوا وقت االن کنمنمی فکر -

 .شهنمی پیدا ماشین اطراف این شب موقع این؟ ریدنمی امیر با چرا -

 ؟بدم جواب شما به باید -

 !نداره اخالق امیر دوننمی همه البته؟ کردید دعوا امیر با، رسیدمی نظر به عصبی -
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 ؟دشمنش یا فامیلشی شما -

 .خندید

 .ندارید کم هیچی از ماشاءاهلل. باشه داشته هاعرضه این از امیر که کردمنمی فکر، جالبه -

 !عمه پسر زیاده معرضه اتفاقا: امیر

 :گفت بهم. برگشتم صدا سمت به

 ؟بیارم رو سوئیچ تا باش در جلوی که نگفتم مگه عزیزم -

 .بود بدتر فحش تا صد از که گفت جوری یه رو عزیزم

 .زدم ایاحمقانه لبخند

 .بزدم قدم کوچه سر تا گفتم، بود خوب هوا -

 .بریم پس، باشه -

 .شدم خوشحال دیدنتون از آقا اجازه با -

 .طور همین هم من -

 .کشید ماشین سمت به رو من و گرفت رو بازوم امیر

 :گفتم آروم

 !شکستی رو دستم دیوونه کن ولم -

 ؟نرو تنها نگفتم مگه -
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 .برم تو ماشین با خوادنمی دلم که گفتم هم من -

 ؟گفتمی بهت چی -

 !داره دوستت خیلی انگار، کرد تعریف ازت شهمه هیچی -

 .پشتش بشین تو بیا کنهمی درد کتفم من. سوییچ این. آورده در دم زیادی، کنممی آدمش کن صبر -

 ..نمی من -

 .تو و دونممی من بگی دیگه یکلمه یه اگه -

 .ماشین تو نشست هم خودش و من به داد رو سوییچ

 .شدم سوار

 ؟کجا تو -

 ؟بری بفرستمت تنهایی شب موقع این نداری انتظار -

 .برم تنها گفتی که موقع اون -

 .شده ۷۲ االن بود ۹ ساعت موقع اون -

 ؟گردیمی بر چجوری میایی من با داری که جنابعالی بعد -

 .آژانس با -

 ؟چی ماشینت -

 .شرکت بیار فردا -
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 چیکار وت پیش که کردمی بازجوییم داشت زهرا االن همین؟ کنهمی چیکار من دست تو ماشین گننمی بقیه بعد -

 .کنممی

 !چیه مگه منی پیش بفهمن خوب -

 .داریم بهم ربطی چه تو و من که بفهمن خوامنمی -

 !ازهس مشکل برات بیرونی من با. بفهمه کسی نبود مهم برات بودی بیرون عوضی اون با که وقتی چجوری -

 ؟کیه منظورت -

 !خان نیما -

 .هستم نیما با من که کردمی فکر هنوز

 .بود گرفته لجم

 !داری فرق نیما با تو -

 ؟فرقی چه -

 .کردم حرکت و کردم روشن رو ماشین، نگفتم چیزی

 .دادمی تکون شهمه رو پاهاش ولی؛ زدنمی حرف، بود ناراحت امیر

 !ندی تکون انقدر رو پاهات شهمی -

 .نه -

 :گفتم لب زیر
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 .جهنم -

 .کرد نگاه بهم

 ؟چیه -

 .بود ساکت خونه تا، نزد حرفی

 .رسیدم خونه به. نگفتم چیزی هم من

 ؟کنیمی چیکار حاال خوب -

 اشینم با فردا که شننمی ناراحت نیما آقا. نداره مشکل براتون اگه البته؛ خونه رممی آژانس با هم من برو تو -

 ؟شرکت بری خواییمی من

 .داره اعتماد بهم خیلی اون اتفاقا نه. نمکی با خیلی هه هه هه -

 .خیابون سمت اون رفت. بست رو ماشین در محکم و شد پیاده ماشین از

 .نچسبونی من به رو کسی الکی باشی تو تا، حقته. شکنهمی داره رو درش که خودشه ماشین خوبه حاال -

 .کشیدم دراز تخت روی. خونه رفتم

 ؟کنم چیکار حاال -»

 ؟افتاد اتفاق این که اومد بدت خیلی نیست -

 !بگیره رو من بیاد موندشم من مگه، اومد بدم که بله -

 .خودت جون آره -
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 معلوم کارهاش اصال. ندازممی بهش رو خودم دارم انگار؟ کنهمی رفتار باهام چجوری بینینمی، چی که خوب -

 !کنهمی دیوونه هم رو من داره. شهمی دیوونه دفعه یه، مونهمی هاعاشق مثل یکهدفعه، نیست

 .شدی زنش قبال که تو احمق، شو زنش خوب -

 ؟کرد چیکار باهام رفته یادت چی؟ غرورم پس -

 .کرده اشتباه گفت که اون، کن فراموش رو گذشته -

 !بگیره رو من بیاد پدربزرگش خاطر به مجبوره انگار، خوادمی رو من که نگفت ولی؛ بگه خوب -

 !مغروره چقدر دونیمی که تو -

 ؟بخورم رو شمسخره غرور چوب باید من، چه من به خوب -

 ؟ بود کی شونخونه تو دختره اون -

 چی نمببی کنم صبر فردا تا باید. ستتحفه انگار، ریختمی براش هم اشکی چه احمق بوده فامیلشون حتما -

 !«شهمی

*** 

 .بود ۹ ساعت، کردم نگاه ساعت به و پریدم خواب از دفعه یه

 ! موندم خواب وای -

 .شدم حاضر رفتم سریع

 .کردم پام هم خاکستری ساق یه، خاکستری شال با پوشیدم سفید مانتوی یه

 .زدم کالباسی رژ یه و کردم هم آرایش
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 .شرکت رفتم و شدم امیر ماشین سوار

 .بود شده ۷۳ ساعت

 .شدم شرکت وارد و شدم آسانسور سوار زود

 .شد بلند دید رو من تا منشی

 .راد خانم سالم -

 سالم -

 .رفتم اتاقم سمت به

 ؟راد خانم -

 ؟ بله -

 .ببینن رو شما تا جااین اومدن آقایی یه -

 ؟کجان االن -

 .مهندسن آقای اتاق تو -

 ؟کننمی چیکار جااون؟ ببینن رو من که نیومدن مگه -

 !باشن مهندس آقای هایفامیل از کنم فکر -

 .پرید رنگم

 ؟اومده زهرا خوب خیلی. نکردم باور رو حرفش من، میاد صبح فردا که گفت وای -
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 .اتاقشونن تو بله -

 .رفتم زهرا اتاق طرف به

 ؟خوابالو چطوری سالم -

 .کن کمکم زهرا -

 .شد بلند جاش از

 ؟شده چی -

 !کنیمی سکته بفهمی اگه که افتاده اتفاقی یه -

 ؟چی -

 .نگفتم رو تیراندازی جریان فقط، گفتم براش تند تند رو ماجرا

 .اشخونه بردمش من، نبود خوب امیر حال و بود شده خراب ماشینم که گفتم

 ؟کنی چیکار خواییمی حاال -

 .دونمنمی -

 !تنبلی عروس چه که نگن اولی روز شوهرت فامیل تا اتاقت تو برو فعال -

 ؟زنیمی رو هاحرف این تو بعد، بگیرم کمک ازت اومدم من زهرا -

 .شهمی چی ببینیم اتاق تو برو فعال حاال، ببخشید -

 .نیومدم امروز من بگید؟ بمونم جا همین شه.نمی -
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 من، تاتاق تو برو تو. جاستاین صبح اول از! پیگیره چقدر طرف که بینیمی؟ چی فردا کنی فرار امروز خله اخه -

 .کنممی سرش به دست جوری یه

 !بزنن گندت. بیرون اومدن اتاقش از پدربزرگش با هم امیر موقع همون بیرون اتاق از اومدم تا

 .گلم عروس سالم به به -

 .کردمی نگاه تعجب با منشی

 .سالم -

 .کنم تنظیم ساعتی چه فردا برای رو قرار ببینم که اومدم امروز -

 .زدمی بیرون حدقه از داشت هامچشم

 .دخترم بیا -

 .کرد اشاره امیر اتاق سمت به

 .بود زده خشکم

 :گفت آروم و داد هولم پشت از زهرا

 !دیگه برو -

 .رفتم امیر اتاق سمت به

 .بشین بیا -

 .نشستم روشروبه مبل روی
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 .کردمی نگاهم ساکت هم امیر

 ؟نداری مشکلی که تو، گرفتم وقت محضر فردا برای دخترم خوب -

 :داد ادامه. کردم نگاه امیر به

 ؟داری مشکلی چیه -

 ...راستش -

 !شیدنمی ناراحت اگه گرفتیم وقت محضر خودمون ما، آقاجون ببخشید: امیر

 !شهمی ناراحت دیگه جای بره پسریم ینوه تنها اگه. کردن عقد رئوف حاجی پیش فامیل یهمه آخه -

 .کردیم هماهنگ باهاش قبال محضره این آخه -

 هک خوامنمی، هست هم دوستم رئوف حاج راستش؟ داری مشکلی گرفتم وقت من که محضری با تو دخترم -

 .بشه ناراحت

 .داشت مهربونی ی چهره ابهتش اون با جورایی یه، کردم نگاه بهش

 !بگم چی دونمنمی -

 سهوا رو قرار من پس. ننداخت زمین رو پیرمرد من حرف که عروسم این به هم باز امیر. نداری مشکلی تو پس -

 .ذارممی ظهر فردا

 .کنیمی زندگی هااون با که دونممی، بیان بگو هم دوستات به. بگو بهم دخترم داری الزم چیزی اگه -

 .رفت و شد بلند جاش از

 .بست محکم رو در و اتاق تو اومد عصبانیت با دقیقه چند بعد، رفت باهاش در دم تا امیر
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 ؟نه نداری مشکلی تو پس -

 ؟گفته دروغ بهتون عزیزتون نوه گفتممی؟ کردممی چیکار داشتی انتظار. نکن بلند من واسه رو صدات -

 ؟نه سوخت دلت خوردی رو مهربونیت چوب حتما هم باز میگی راست -

 .بندازم بهت رو خودم خواممی و شدم عاشقت پس نه -

 .زد پوزخندی

 ؟باشی نشده که معلوم کجا از -

 !نفس به اعتماد بابا برو -

 .بیرون بیام اتاق از اومدم

 !وایسا -

 .طرفش برگشتم

 ؟چیه -

 ؟سرته تو اینقشه چه؟ کنی چیکار فردا واسه خواییمی -

 ؟دارم اینقشه چه مثال؟ من -

 هایحرف خاطر به رو ششناسنامه حاضره آدمی کدوم؟ شد عوض نظرت دفعه یه حاال تا دیشب از که شد چی -

 !کنمنمی باور که کردی رو کار این پدربزرگم خاطر به که نگو؟ کنه خراب شناسهنمی که کسی

 خودت! نه یا باشه کسی اسم مشناسنامه تو که نداره فرقی برام من ضمن در، کن فکر داری دوست جور هر -

 !نگرانن موضوع این برای دخترها معموال، چرا که دونیمی
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 ؟نه نبودی فرصت این دنبال یعنی -

 ؟فرصتی چه -

 .خوندی کور بیاری در سرم رو کردم من که کاری همون تونیمی کردی فکر اگه، نزن راه اون به رو خودت -

 ! تونمنمی من کنی توجیه بعد و بکنی من با رو کار اون تونیمی تو چطور؟ نه نگرانی پس آهان -

 .کنممی نابودت بزنی دور رو من بخوایی کن باز رو هاتگوش ببین -

 .باشی خودت نگران بهتره. نترسون رو من -

 .دارم رو تواناییش که دونیمی. دارمنمی بر ازت چشم داریم محضر وقت که فردا تا االن از ببین -

 .کیان سرگرد کن تکیه هاتتوانایی به پس -

 .گرفت رو دستم مچ و نزدیکم اومد

 !کنی ازدواج باهام خوایمی چرا بگو -

 ؟کنم ازدواج باهات خواممی گفتم من -

 ؟خوایمی چی بگو، نکن دیوونه رو من -

 .بودم نکرده فکر جاشاین به اصال، بگم چی بهش دونستمنمی هم خودم راستش

 ؟زنینمی حرفی چرا -

 :گفتم فکر بدون
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 گرنهو، ببره بویی موضوع این از نباید هم کسی. شیممی جدا هم از ماه سه بعد. برگردون بهم رو شرکت سهام -

 !نداری دوست که کنممی رو کاری اون فردا

 .زد پوزخندی

 ؟نیما بفهمه نباید کی مثال -

 .نداره ربطی تو به دیگه اینش -

 .داد فشار بیشتر رو دستم مچ

 !روانی دستم آخ -

 خودم مببین ازت اشتباهی کار زنمی که زمانی تا دوما، بذاری شرط برام بخوایی که هستی اونی از کوچکتر اوال -

 کمی شرکت سهام کنینمی فکر آخر در و بشه خبردار موضوع این از کسی خوادنمی دلم منم سوما. کشمتمی

 ؟زیاده ماه سه واسه

 !باشه مهم برات چقدر آبروت که داره بستگی -

 .کنممی کوتاه رو زبونت این خودم روز یه -

 .نیست عیب جوانان بر آرزو -

 من گذشته تو که اتفاقی خاطر به، ترسممی ازت که این خاطر به نه، گردونممی بر بهت رو شرکت سهام -

 .بودم باعثش

 ؟شهمی خریده پول با هاآدم آبروی کنیمی فکر؟ آره خریمی پول با رو چی همه -

 .کرد ول رو دستم
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 .میوفتم عقب کارم از فردا خاطر به تازه، دارم کار کلی که برو هم االن. کن فکر داری دوست که هرجوری -

 ؟بفرستم هم عذرخواهی ینامه برات خواییمی. شدما گرفتارتون باعث که ببخشید. پررویی که واقعا -

 .زد لبخندی

 .کنممی قبول هم حضوری خوادنمی نامه -

 !که واقعا -

 .بستم محکم رو در و بیرون اومدم اتاق از

 .متکبر راضی خود از مردک -

 .رفتم زهرا اتاق سمت به

 :گفت و شد بلند جاش از دید رو من تا

 .سالم -

 .اتاق تو بدی هولم؟ کنی کمک خواستیمی جوریاین. سالم و مرض -

 .کردم هول دیدم رو یارو تو جون -

 .ترسو -

 ؟شد چی حاال -

 .بست شنوه ریش به رو من؟ بشه خواستمی چی -

 !گیمی دروغ -
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 .گرفته محضر وقت هم فردا واسه تازه، چیه دروغم بابا برو -

 ؟کنی چیکار خوایمی حاال؟ گیمی راست -

 .بکنم باید که کاری همون -

 ؟کرد باهات رو کار اون بار یه وقتی بشی زنش خواییمی؟ نیست مهم برات یعنی -

 .گردونهمی بر بهمون هم رو شرکت سهام تازه، مجبورم -

 ؟کنی خراب رو تآینده خوایمی کوفتی سهام خاطر به؟ سامره شدی دیوونه -

 باهام خواستمی هم کسی اگه حال هر به، دونیمی رو وضعیتم که خودت. بزنم گول رو خودم چرا؟ آینده کدوم -

 که یمان همین، چسبوندمی بهم وصله تا هزار موقع اون بعد. افتاده برام اتفاقی چه که گفتممی بهش کنه ازدواج

 سیک بشم جدا اگه جوریاین. کنهمی امدرباره فکری چه نیست معلوم دارم مشکلی چه بفهمه اگه عاشقمه مثال

 .افتاده برام اتفاق این چرا که گهنمی

 !فهمهنمی کسی عمل یه با خوب -

 نای که این تا باشم گرفته طالق حاضرم. بزارم کاله رو کسی سر خوادنمی دلم دونممی که خودم؟ چی خودم -

 .بکنم رو کار

 ؟چی نده طالقت اگه -

 .گیرممی طالق حق ازش تازه. طالق واسه ترهمشتاق هم من از اون -

 .داریم کار کلی که بریم بیا پس -

 ؟کاری چه -
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 .بری آرایشگاه، بخری لباس باید -

 !گرفتی جدی که این مثل تو -

 زاره تواسه؟ عقد یسفره سر بری هااحمق مثل خواییمی. دونننمی که امیر فامیل هم بعد؟ نیست جدی مگه -

 .میارن در حرف تا

 .ندارم رو کارها این یحوصله من -

 .بزن زنگ هم داییت به .باشی داشته حوصله باید، بریم بیا -

 .بگم بهش چرا بگیرم طالق دیگه ماه چند قراره وقتی. بفهمه کسی خوامنمی گفتم، نه -

 .خرید بریم باید ولی؛ دونیمی خودت باشه -

 .بریم باشه، ندارم آسایش تو دست از من -

 .اومدیم بیرون اتاق از

 .رفتم منشی سمت به

 .بگید مهندس آقای به بیرون ریممی داریم ما -

 .رفتیم در سمت به

 ؟بریدمی تشریف جایی هاخانوم: امیر

 .خرید ریممی داریم: زهرا

 ؟ندارید کار مگه اونوقت -
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 .نیست توضیح به لزومی پس، کردیم رد مرخصی ما مهندس ببخشید -

 .باشید نداشته ماشین کنم فکر، برمتونمی مسیری یه تا دارم کار جایی من کنید صبر:  امیر

 .مهندس ممنون: زهرا

 :گفتم آروم و زهرا پهلوی تو زدم آرنج با

 .ریممی خودمون ما، ممنون رو چی چی -

 .منتظرم شرکت دم من: امیر

 .در سمت به رفت

 .وایستادم سرجام

 ؟بیاید خواییدنمی هاخانوم -

 .اومدیم چرا چرا: زهرا

 .شدیم آسانسور سوار

 .کنهمی نگاهم امیر که کردممی حس

 .بیرون اومدیم آسانسور از زهرا و من، داشت نگه آسانسور

 ؟بیایید شهمی لحظه یه راد خانم -

 .رفتم سمتش به

 ؟بله -
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 ؟چیه خرید ماجرای؟ بری خوایمی کجا -

 .کردمی نگاه رو ما داشت، کردم نگاه زهرا به

 .بگم رو کنممی که کاری هر بهتون باید ببخشید -

 .آره -

 !باشه داشته ربطی شما به که کنمنمی فکر شرمنده -

 .پرسممی دوستت از پس باشه -

 .رفت زهرا سمت به

 .کن صبر -

 .وایساد سرجاش

 ؟بله -

 ؟شدی راضی حاال بخره لباس مواسه فردا واسه خوادمی زهرا؟ بدونی خواییمی چی -

 .کرد نگاهم

 ؟نگفتی اول از چرا -

 .نخواست دلم-

 .هست کفشت به ریگی یه تو-

 !سرگرد گذاشته اثر روت زیاد هامجرم از بازجویی که این مثل، هست آره -
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 .کرد نگاهم چپ چپ

 .سوییچ. بریم -

 .دادم بهش و آوردم در کیفم از رو سوییچ

 .رفتیم ماشین طرف به

 .نشست عقب رفت زود زهرا

 .جلو برم که کرد اشاره بهم

 .رسممی رو حسابت -

 .نشستم جلو رفتم

 .کرد حرکت امیر

 چیزی رکتش تو من همین خاطر به بدونه کسی فعال خوادنمی که گفت سامره ببخشید. میگم تبریک بهتون: زهرا

 .برگشتید هم به دوباره مدت همه این بعد که خوشحالم. نگفتم

 ؟برید خواستیدمی کجا حاال. ممنونم -

 .شیممی پیاده جاهمون ما دارید کار جا هر شما، داشتیم خرید یکم راستش -

 .برید خواییدمی کجا بگید حاال، برسم کارم به تونممی هم بعدا من -

 ...اول راستش، شدیم زحمتتون باعث ممنون خیلی -

 .ریممی ماخودمون نه: من
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 .ریممی باهاشون ندارن کاری که هم کیان آقای، نداریم ماشین که ما جان سامره اِ -

 .شیممی پیاده جا همین ما. خوبه برات برو راه یکم، نکرده الزم -

 .برمتونمی خودم: امیر

 ...گفتم -

 .ریممی هم با -

 .کردم نگاه زهرا به بغل آینه تو

 .شدیم پیاده. داشت نگه پاساژ یه دم. فایده چه ولی؛ اومد دستش حساب که کردم جوری براش رو هامچشم

 .نباشه تنها من با که رفت جلوتر زهرا

 تراح خیالت بزن دستبند بهم خواییمی؟ بیای باهام خواییمی جا همه که مجرمم من مگه؟ چیه مشکلت: من

 .بشه

 .دارمنمی بر چشم ازت فردا تا که گفتم بهت، کنممی هم رو کار اون باشه الزم اگه -

 .بگیری رو جلوم تونینمی تو که بکنم کاری بخوام اگه من آخه -

  نباش مطمئن زیاد -

 .رفتیم هافروشی لباس طرف به

 ؟خوبه این سامره: زهرا

 .داشت چاک پاش رون روی و بود بلند، کرد اشاره رنگ کرم دکلته لباس یه به
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 .نیست بد -

 .بازه نه: امیر

 ؟چی -

 .بازه زیادی اشیقه -

 .ندارم مشکلی من -

 .دارم مشکل من ولی -

 .خرمشمی اومده خوشم ازش من اصال -

 .بخریش نداری حق نمیاد خوشم من ولی -

 .کن انتخاب رو دیگه لباس یه بریم جان سامره: زهرا

 .خوبه همین نه -

 .رفتم مغازه ورودی سمت به

 :گفت گوشم کنار و اومد دنبالم امیر

 !هبش آبروریزی دوستت جلوی خوایینمی. تو و دونممی من موقع اون، بری لباس اون سمت به کافیه فقط -

 .رسیدمی نظر به نگران کردم نگاه زهرا به

 ؟خوایمی جونم از چی. لعنتی -

 ؟داختمنن جا که رو ایدیگه صفت، باشی داشته نباید بیشتری انتظار مغرور و متکبر و راضی خود از آدم یه از -
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 .بودم گفته چی بهش فهمیده کجا از

 .رفتم زهرا طرف به

 ؟وایسادی در دم چرا دیگه بیا -

 ؟کنی ازدواج باهاش خوایمی که مطمئنی تو سامره -

 ؟مگه شده چی -

 .آهنیه آدم مثل انگار. ترسهمی ازش آدم، جوریه یه -

 .ترسمنمی ازش که من بابا برو -

 !نداری عقل آخه، آره که تو -

 .خریدیم هم سفید شال و مانتو یه و خریدیم بود تور تنش باال قسمت که بلند طالیی لباس یه باالخره

 بود ۰ نزدیک ساعت

 .بخوریم نهار بریم: امیر

 .خونه برم خواممی، امخسته من -

 .نهار اول -

 .رفت رستوران یه سمت به

 .خونه رسوند رو ما هم بعدش و خوردیم نهار

 .دادیم زحمت ببخشید، نکنه درد شما دست: زهرا
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 .اومدید ما با و افتادید زحمت تو شما، خرید برم بود من وظیفه راستش. نکنه درد شما دست -

 .شد پیاده ماشین از و زد لبخندی زهرا

 :گفت که شم پیاده که خواستممی هم من

 .میده رو جواب موقع همون دارم آشنا، خون آزمایش برای دنبالت میام صبح فردا -

 .حاال ولی؛ داشتم ذوق چقدر آزمایش رفتیم که افتادم موقع اون یاد

 .بود گرفته رو گلوم بغض

 .نزدم حرفی

 .شدم پیاده ماشین از

 ؟کنی خداحافظی نیستی بلد: امیر

 .نه -

 .هست بهت حواسم -

 . دویدم خونه سمت به و نگفتم چیزی

 .شدم خونه وارد

 .کشیدم عمیقی نفس، کشیدم دراز تخت رو. کردم عوض رو هاملباس و اتاقم تو رفتم.بود اتاقش تو زهرا

 .رسید جااین به زندگیم که شد چی، کردممی رو کار این داشتم که شدنمی باورم

 .بد خیلی، بود بد حالم، داشتم رو لحظات این آرزوی روز یه که منی
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 .نباشه کس هیچ که جایی برم و کنم فرار خواستمی دلم

 همب خوبی حس، دارم دوستش که باشم کسی با همیشه برای خواممی که این تصور، بودم خوشحال هاموقع اون

 .کردمی اذیتم داشت جورایی یه تحمیلی ازدواج این حاال ولی؛ دادمی

 .چکید چشمم گوشه از اشکی

 .دادمی عذابم خوادنمی دوم بار برای رو من کنم ازدواج باهاش خواممی که کسی که این از

 رو پیش سال ۶ اتفاق داشت که بود من سرنوشت این حاال، کنن فرار تونننمی سرنوشتشون از هاآدم میگن

 .کردمی تکرار

 دوست رو من امیر که کردممی فکر هاموقع اون، خوادنمی رو من اون دونممی االن من که بود این فرقش فقط

 .داره

 .داشتم وضعیت این از بدی حس

 .کنم کنترلشون تونستمنمی و بود شده بیشتر هاماشک

 .اتاق تو اومد زهرا

 ؟کنیمی گریه داری...بذاری آوردم رو لباست سامره -

 :گفت و نشست کنارم اومد

 ؟شده چی -

 ؟نه بدبختم خیلی من -

 .کرد بغلم زهرا
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 ؟گفته چیزی امیر؟ زده حرفی بهت کسی؟ شدی دیوونه میگی چی -

 قلبم. میاد بدم خودم از خوادنمی رو من دونممی و کنم ازدواج باهاش خواممی که این از، دارم بدی حس زهرا -

 !میشه تیکه تیکه داره

 ستنی تو مثل که اون، کنه ازدواج باهات که کردنمی قبول وقت هیچ خواستتنمی اگه؟ زنیمی حرفیه چه این -

 .بشن کاری به مجبور که نیستن هازن مثل مردها. کنهنمی فرقی برام نیستم دختر که حاال بگه

 جدا ازم ماه سه بعد که کردنمی قبول وگرنه، کنه ازدواج خوادمی شخانواده خاطر به که دونیمی خودت ولی -

 .بشه

 باید چرا وگرنه، داره دوستت که مطمئنم من. بده طالقت خوادمی و شده ماه سه انگار زنیمی حرف جوری یه -

 !چجوریه لباست که باشه مهم براش

 .سنتیه شخانواده چون -

 !زوره مگه نکن قبول خوب پشیمونی اگه، زنیمی رو خودت حرف تو میگم چی هر من -

 ؟بگم چی علی به. سردرگمم زهرا دونمنمی -

 ؟بگی بهش خواییمی -

 .بگو بهش تو. کشهمی رو من بفهمه بعدا اگه -

 !بگم بهش چی من -

 .نکنه قاطی که بگو بهش جوری یه دونمنمی -

 .کنه گریه عروسیش شب آدم نیست خوب، کن پاک رو هاتاشک حاال، باشه -
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 .بیرون رفت اتاق از زهرا

 .کردم روشن رو سیگار. بالکن تو رفتم و برداشتم کیفم از سیگاری، کردم پاک رو هاماشک

 .بود ریخته بهم فکرم، کنممی رو کار این دارم که شدنمی باورم

 .کردم روشن دیگه سیگار یه

 .خوردمی زنگ گوشیم

 .بالکن تو رفتم دوباره.ندادم جواب، بود ناشناس شماره. رفتم سمتش به

 .خورد زنگ هم باز

 ؟بله -

 ؟کنی تموم رو پاکت خوایمی -

 ؟بله -

 .نمیاد خوشم سیگاری هایزن از -

 ؟نکنم فرار وقت یه که دیمی کشیک داری -

 .برمیاد کاری هر تو از، آره -

 !سرگرد جناب نیستن شما مثل که همه، نترس -

 .شد ساکت

 .کردم روشن دیگه سیگار یه
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 !نکش گمنمی مگه -

 !داری نگه دستات زیر برای رو دستورهات بهتره -

 .کن خاموش رو لعنتی سیگار اون -

 .کردم عادت بهش، تونمنمی شرمنده -

 .کنیمی ترک رو عادتت -

 .کردم قطع رو گوشی

 .کشیدم دراز تختم روی و اتاق تو رفتم و کردم خاموش رو سیگار هم بعد

 !شواسه بسه فردا تا استرس همون، نه. بشه ضایع نرم فردا میگه شیطونه. کنم فرار خواممی کرده فکر -

*** 

 .کردم باز رو هامچشم زهرا صدای با

 .پاشو پاشو -

 ؟شده چی -

 .جااین میاد داره علی -

 .بیاد خب -

 .کرد قاطی گفتم بهش -

 .مالیدم هامدست با یکم رو هامچشم
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 ؟میگی چی -

 .کرد قطع رو گوشی دفعه یه کنی عقد خواییمی فردا که گفتم بهش میگم؟ خوابی -

 ؟گفتی بهش چی مگه -

 .نیدک عقد فردا قراره آخه گفتم بعد ببینتش باید گفت هم اون، داری خوب خواستگار یه که گفتم اول هیچی -

 ؟گفتی جوری همین -

 .دیگه آره -

 ؟کیه نگفتی، کنم چیکار تو دست از من وایی -

 .کرد قطع رو گوشی نداد فرصت نه -

 .بود گفتن طرز چه این دیوونه آخه -

 .بهتره بگم بهش دفعه یه گفتم؟ کردممی چیکار خوب -

 ؟نبود بهتر ستحامله هم االن و کرده ازدواج سامره گفتیمی خوب -

 !کنم کمک بهت خواستممی که بگو رو من اصال -

 !کردی کمک خیلی آره -

 ؟کنیم چیکار االن خوب -

 ...باید -

 .زدن رو در زنگ
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 .بریزم سرم به باید خاکی چه ببینم من، نشده دیونه بیشتر تا کن باز رو در برو! اومد وای -

 .بیرون اومدم و شستم رو صورتم، دستشویی تو رفتم و شدم بلند جام از هم من و رفت زهرا

 !خانم عروس به به: علی

 .سالم -

 ؟میگه چی زهرا؟ آوردی در چیه هابازی مسخره این -

 !کنیمی سکته االن؟ کنیمی جوریاین چرا بشین بگیر -

 هم فردا که اومد کجا از دفعه یه نامرئی خواستگار این، چیه جریان بگو. کنی خر رو من تونینمی، درک به -

 !کنی عقد خواییمی

 .شناسیشمی نیست نامرئی -

 .کرد درشت رو هاشچشم

 .کشممی هم با رو عوضی اون و خودت و خودم که نیماست نگو -

 .بود گرفته خندم

 ؟کشیمی چی برای رو خودت -

 .عوضیه اون بگو، نزن مفت حرف -

 .نیست الکی کنممی کاری اگه من، باش آروم ببین علی -

 .بشی اون زن بخوایی که بشی رد من نعش رو از مگه، نیست حالیم چیزها این من -
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 .نیست اون -

 .شناسمشمی من که کیه پس نیست اون اگه؟ کردی مسخره چی یعنی -

 .شدم ساکت

 ؟نه یا زنیمی حرف -

 :گفتم آروم

 .امیره -

 ؟نه کنیمی شوخی داری؟ چی -

 .نه -

 ؟کنی ازدواج باهاش خواییمی حاال، زدیمی تیر با رو اشسایه دیروز تا تو؟ شدی خل -

 .آره -

 .خبره چه که فهممنمی اصال، شممی دیوونه دارم -

؛ مکنمی رو کار این دارم چرا که دونمنمی هم خودم چون چرا نگو فقط. داری خبر امگذشته از خودت علی ببین -

 .منه نفع به اون با ازدواج ولی

 !نداری عالقه بهش که بشی آدمی زن خواییمی مسخره چیز یه خاطر به که حجره عصر زمان مگه احمق آخه -

 .خالیه شناسنامم که حالی در زنم یه من؟ فهمینمی چرا علی -

 !داره ایرادی چه باشی خوب -
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 یک کار و غلطه کی کار گمنمی. کننمی ازدواج راحت خیلی و نیست مهم چیزی براشون که هستن هاخیلی -

 تشراس پرسممی ازت چیزی یه. باشم جوری این تونمنمی من و منه خصلت به مربوط موضوع این ولی؛ درسته

 اگه ؟کردیمی قبولش هم باز نکرده ازدواج و داشته رو من مشکل که فهمیدیمی گلی با ازدواج قبل اگه. بگو رو

؟ باشه هنگفت رو راستش بهت شاید که کردینمی شک خم بار یه حتی مشترکتون زندگی تو، کردیمی قبولش

 .بگو بعد و کن فکر خوب ببین

 :دادم ادامه. شد ساکت علی

 فکر چیزهایی به روز اون که داره سختی روزای یه زندگی تو باالخره باشه عاشق هم چقدر هر آدم؟ دیدی -

، نهم فکر طرز این. کنه شک بهم درصد یه شد دعوامون هم با که موقعی شوهرم خوامنمی من. نباید که کنهمی

 .گنده هاماخالق خودم من ولی؛ نیفته اتفاق این ممکنه

 .نباشه طور این زندگیت که شاید، احتماالته همه هااین -

 بد خودشون هم چقدر هر ایرانی مردهای. ستشده توجیه ازدواج قبل روابط این بگم که نیست خارج جااین -

 وهرش که کنیدمی توجیه رو خودتون بگیره طالق زن اگه. یکیشونی خودت. باشه خوب زنشون خوانمی، باشن

. هباش افتاده براش اتفاق این و ایدیگه مشکالت یا باشه داشته رو من مشکل زن یه که کافیه ولی؛ داشته

 .بیفته براش اتفاق این خواسته خودش که انگار، کنیدمی نگاهش دیگه جور یه تونهمه

 .نکردم تو یدرباره رو فکر این وقت هیچ من -

 قانع مه رو شهمی زندگیم وارد تازه که کسی تونیمی ولی؛بودی باهام افتاد اتفاق این که هاییلحظه تمام چون -

 ؟کنی

 ؟میشی خوشبخت کنی ازدواج امیر با اگه کردی فکر -

 .کنممی امتحان رو شانسم الاقل، دونمنمی -
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 ؟بسازی شانس براساس رو زندگیت خواییمی یعنی -

 ؟میشه چی آینده در دوننمی کننمی ازدواج هم با که هاآدم یبقیه مگه، آره -

 ؟کنی زندگی کرد باهات رو کار اون که کسی با خوایی می چجوری، دیدی آسیب ازش بار یه تو ولی -

 جورینای. منه راه تنها امیر با ازدواج که دونممی رو این االن ولی؛ نه یا ببخشمش قلبم توی تونممی دونمنمی -

 هایآدم مثل و نداشتیم تفاهم هم با و کردم ازدواج باهاش پیش سال ۶ کنممی فکر، بشم هم جدا ازش اگه

 .شدیم جدا ازهم عادی

 !داری اینقشه یه تو مشکوکم بهت من -

 ؟اینقشه چه -

 ؟بکنی باهاش کرد باهات که رو کاری همون خواییمی نکنه -

 !همید مثل همتون مردها شما که واقعا -

 ؟چرا -

 .نکنم فرار مثال که گذاشته بپا برام همین خاطر به، گفت رو همین هم اون آخه -

 خوایمی فرداش دفعه یه، بودی بد باهاش دیروز تا تو. کردممی شک بودم هم من البته خوب؟ میگی راست -

 .فکرتونه تو چی دونهنمی آدم، شناسهمی خدا رو هازن شما. میکنه شک باشه کی هر خوب. کنی ازدواج باهاش

 .بشناسید تونیدنمی رو ما وقت هیچ چون نیارید فشار خودتون به بهتره -

 ؟بکنی رو کار این خواییمی که مطمئنی شراره -

 !کنممی شک کنممی که کاری به دارم هم خودم، مطمئنی مطمئنی که گفتید صبح از بس از زهرا و تو -
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 .بهتره عوضی نیمای اون از هم باز ولی؛ نیست باور قابل برام اصال، بگم چی دونمنمی -

 ؟چیه نیما با مشکلت تو -

 .گیرممی رو حالش روزی یه ولی؛ کنم خالی سرش نتونستم رو کرد باهات که رو کاری اون یعقده هنوز -

 :گفت و بیرون امد اتاق از زهرا

 .شد تموم خوشی و خیر به چی همه که شکر رو خدا خوب -

 .بگی بهش تو حتما که بگم، بدم کسی به خبری یه خواستم باشه یادم فقط، آره -

 !نیومده بهت خوبی اصال -

 .خوابید هم زهرا و شونخونه رفت علی

 .شدمی بیشتر استرسم، شدیممی ترنزدیک فردا به چی هر

 .بود نبرده خوابم هنوز و بود ۲ نزدیک ساعت

 .بودم کشیده سیگار پاکت یه صبح از

 .کردمی خس خس امسینه

 .کردم روشن و آوردم در پاکت تو از رو آخر سیگار و بالکن تو رفتم

 .نشستم بالکن تو و گذاشتم خودم واسه آهنگ یه و برداشتم رو گوشیم

 .کن کمکم؟ بینیمی رو من مامان -

 .خورد زنگ دفعه یه گوشیم
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 .زدم تماس رد دوباره، زد زنگ دوباره. زدم تماس رد، بود خودش

 .کردم بازش که اومد اس ام اس یه واسم بعدش

 .باال نیومدم تا بده جواب -

 .خورد زنگ بالفاصله

 ؟بله -

 .نکردم خفت و نیومدم تا کن خاموش رو لعنتی اون -

 .دادن کشیک از نشدی خسته. باشم راحت بذار؟ خوایمی جونم از چی -

 .کنممی تخفه خودم بشی خفه که این از قبل، ببینم دستت تو رو لعنتی سیگار اون دیگه بار یه اگه -

 !نده دستور بهم -

 هر ،شناسیمی رو من که تو باال نیومدم تا کن خاموشش.شمرممی سه تا. دممی نشونت بعدا رو دادن دستور -

 !برمیاد ازم کاری

 .پایین کردم پرت رو سیگار

 !میدی اجازه اگه البته، بخوابم برم نداری دستوری اگه حاال؟ شدی راحت -

 .ندارم رو معطلی یحوصله که نمونی خواب، تونمخونه در دم ۹ ساعت فردا -

 .رمانتیک چه وایی -

 ؟باشم رمانتیک که نداری انتظار -
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 .باشم نداشته انتظاری کس هیچ از که گرفتم یاد ساله ۶، ندارم انتظاری هیچ تو از من -

 .اتاقم تو رفتم و کردم قطع رو گوشی

*** 

 .کردم باز رو هامچشم

 .زدنمی رو در زنگ. بود نیم و نه ساعت

 .رفتم آیفون سمت به و شدم بلند جام از

 ؟بله -

 ؟کجایی معلومه -

 .کردم بسته و باز بار چند رو هامچشم. بود عصبانی خیلی، بود امیر

 ؟چی -

 ؟بودی خواب -

 .مسافرت بودم رفته نه -

 .باال بیام کن باز رو در -

 .میشم حاضر االن، خوادنمی -

 .وایسم در دم ساعت یه ندارم حوصله. کن باز رو لعنتی در این -

 .دستشویی سمت به. کردم باز رو در
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 نیبیمی. ببینیم تخم و اخم صبح سر از باید ما، خوشحالن ازدواجشون روز مردم. دعوا اومده صبحی اول خدایا -

 .شانسم خوش من چقدر که

 .بود خواب هامچشم هنوز. بیرون اومدم دستشویی از و زدم صورتم به آب

 .بود واستاده اپن کنار خونه تو بود اومده امیر

 .خوابیدی راحت خیال با خودت و در دم کاشتی ساعته یه رو من -

 .کردم بهش نگاهی

 .ندارم حوصله که نزن غر صبحی اول -

 .شده دیر شو حاضر زود -

 .میشم حاضر دیر من -

 .برد اتاق سمت به رو من و گرفت رو بازوم، سمتم اومد

 .نرو مخم رو عصبیم امروز ببین -

 ؟کنیمی جوریاین چرا، میشه کبود االن دستم دیوونه -

 .کرد ول رو دستم

 .شو حاضر زود -

 .بیرون رفت اتاق از

 .کردم عوض رو هاملباس
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 .آرایشگاه برم آزمایشگاه طرف از که؛ بود گذاشته آماده زهرا رو وسایلم

 .زدم قرمز رژ یه و کشیدم چشم خط یه فقط، پوشیدم رو مانتوم

 .بیرون اومدم اتاق از

 مشکی ارشلو و آبی بلیز یه. بود بسته رو هاشچشم و بود گذاشته مبل روی رو سرش. بود نشسته مبل روی امیر

 .بود تنش

 .نخوابیده صبح تا هم اون که بود معلوم

 .حاضرم من -

 .برگشت لحظه یه، رفت در سمت به و گرفت ازم رو وسایل. سمتم اومد و شد بلند جاش از

 ؟زدی چیه اون -

 ؟چی -

 .کن پاکش -

 ؟رو چی -

 .کشید لبم رو و برداشت کاغذی دستمال یه و اومد سمتم به

 .ندارم درگیری ی حوصله امروز که نگو هیچی هیس -

 اصال. کنیمی رفتار جوریاین هی گمنمی بهت چیزی. کردن مجبورت مگه؟ نداری حوصله که چه من به -

 .کنم ازدواج خوامنمی

 .کنه خفه رو من که بود ممکن لحظه هر. بود خون کاسه هاشچشم
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 .بریم میای آدم مثل؟ خودته دست مگه کنیمی غلط تو -

 .زنممی رو چی همه قید وگرنه، کن رفتار درست باهام، نیستم دستت زیر هایمجرم مثل من جناب ببین -

 .ترکیدمی عصبانیت از داشت. بود ساکت

 .داد ماساژ رو ششقیقه هاشدست با

 .نیار در بازی مسخره انقدر بریم بیا -

 .فورانه حال در آتشفشان مثل که بود معلوم ولی؛ بود شده ترآروم لحنش

 .اومد دنبالم هم اون، رفتم در سمت به حرف بدون

 .برسه حسابم به بعد بگذره پل از خرش منتظره که دونستممی، کردمی غرغر داشت لب زیر

 .آرایشگاه رسوند رو من، دادیم آزمایش که این بعد

 .بیفته راه دعوا که بزنه حرفی خواستنمی، بود ساکت مدت تمام

 .جااون بیاد شرکت از بود قرار زهرا

 .باشه صاف طور همون موهام که گفتم آرایشگر به

 .دادمی نظر هی و بود اومده هم زهرا

 .پوشیدم رو لباسم، شد تموم کارم یک ساعت

 بد رو حالم لعنتی روز اون خاطرات. بود نیومده اون و بودم امیر منتظر که روز اون مثل درست، بود کرده یخ تنم

 .بود کرده
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 .بود پریده رنگم

 .پیشم اومد زهرا

 ؟خوردی چیزی صبح از؟ پریده رنگت چرا؟ خوبی سامره -

 .پایین بود اومده فشارم، نه -

 .اورد قند آب برام رفت سریع زهرا

 چیزی برات فکر بی احمق؟ کردمی غلطی چه داشت امیر! چی یعنی نخوردی صبح از هیچی و دادی آزمایش -

 ؟بخوری که نگرفت

 .زهرا خوبم -

 .شدی هامرده مثل باش ساکت -

 .دهنم گذاشت آورد و برداشت آرایشگر میز از شکالت تا چند -

 .اون و دونممی من بینمش فقط -

 .میره گیج سرم، بده حالم زهرا -

 .رفتم دستشویی سمت به، خوردمی بهم داشت حالم

 .داشتم تهوع حالت شهمه ولی؛ بودم نخورده چیزی

 .دستشویی در دم اومد زهرا

 .کن باز رو لعنتی در این؟ خوبی سامره -
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 .کردم باز رو در

 .دکتر بریم باید االن همین -

 .میشم خوب نه -

 .شده دیوار گچ مثل رنگت، بیچاره میریمی داری نزن مفت حرف -

 . درمانگاه رفتیم و آژانس به زد زنگ. دادنمی جواب رو گوشیش، امیر به زد زنگ زهرا

 .نوشت سرم برام. شده بد حالم اضطراب خاطر به و پایینه فشارم که گفت دکتر

 .بودیم شده تابلو لباسا و آرایش اون با، کردنمی نگاهمون همه درمانگاه تو

 .زدم سرم

 .نشه نگران علی بزن زنگ زهرا -

 .زنممی زنگ بهش و آرایشگاه میرم، بشه تموم سرمت بذار. گذاشتم جا آرایشگاه تو رو موبایلم -

 .بود شده بهتر حالم. شد تموم سرمم، بود ۰ نزدیک ساعت

 ؟نشده خراب آرایشم زهرا -

 .کنه درستش رویا بود شده خراب جاییش اگه گممی برداریم رو وسایل آرایشگاه ریممی حاال. خوبی نه -

 .زد زنگ آژانس به زهرا

 .داشتیم محضر وقت ۰ ساعت. شدن نگران االن حتما زهرا -

 ؟میشه بد حالت دونستنمی فکر بی یپسره، جهنم به -
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 .شدیم پیاده رسیدیم آرایشگاه دم به

 .سمتمون اومد دید رو ما تا علی

 .شدیم نگران چقدر دونیننمی؟ بودین کجا -

 .ندادید جواب زدیم زنگ بهتون؟ کردیممی چیکار: زهرا

 .زد زنگ امیر به و آورد در رو گوشیش علی

 .اومدن بیا داداش -

 :گفت ما به رو بعد

 .رفتید کرد فکر، کردمی سکته داشت امیر -

 !رفتیم مثال کجا: زهرا

 .شدم مشکوک بهتون هم من راستش، دونممی چه -

 !چیزیه خوب هم خجالت. که واقعا:  زهرا

 .کوچه تو پیچید سرعت با موقع همون ماشین یه

 .اومد من سمت به و شد پیاده ماشین از عصبانیت با امیر

 .شدم قایم زهرا پشت و رفتم دفعه یه چرا دونمنمی

 ؟بودی گوری کدوم -

 .باش زدنت حرف مواظب آقا امیر: زهرا
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 .کنه دیوونه رو من تا کرد رو کار این قصد از این دونممی که من. نکن دخالت شما -

 ؟آره شدی ناراحت خیلی چیه. کرد قصد از آره: زهرا

 :داد ادامه و برد سمتش به و گرفت رو دستم

 خون ازش که این خاطر به فشارش چون، بزنیم سرم بهش شدیم مجبور تو فکری بی خاطر به! کن نگاه -

 .بود افتاده بود نخورده هیچی صبح از و گرفتن

 . بود زده خشکش امیر

 ناو رو بال اون وقتی کنیدمی درک رو بیچاره دختر این حال یکم حاال؟ نه موندن منتظره داشت درد خیلی: زهرا

 تیصور در؟ نیومدی قصد از شما وقتی داشتیم حالی چه آرایشگاه تو روز اون فهمیدی حاال. آوردین سرش موقع

 لفنتونت شما و زدم زنگ بهتون قبلش من تازه، نداشتیم تقصیری ما و بودین خودتون هم باز مقصرش امروز که

 .ندادید جواب رو

 .بود ساکت امیر

 :گفت و من به کرد رو زهرا

 .میاییم بعدا ما، دنبالم میاد مهدی االن برو تو. بیارم رو کیفم میرم من سامره -

 .شدم سوار و رفتم امیر ماشین طرف به

 .دادمی گوش فقط امیر، زدمی حرف امیر با داشت زهرا

 .شد ماشین سوار و اومد امیر بعد ربع یه

 .بود زده بیرون دستش رگ، دادمی فشار فرمون دور رو هاشدست. رسید می نظر به عصبی ولی؛ بود ساکت
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 .بود شده جمع چشمم تو اشک

 ؟نشه بد حالت بگیرم چیزی برات نگفتی چرا -

 !دونهمی ازدواجش آزمایش روز مردی هر رو این -

 !بمونه دلت تو چیزی نذار، بگو نیستم مرد من آره -

 .باشم مهم کنم ازدواج باهاش خواممی که کسی برای خواستمی دلم فقط من. بودم ساکت

 ریزهمی هاماشک بزنم حرفی اگه که دونستممی، بگم چیزی خواستمنمی دیگه

 .بخوری بگیرم چیزی که نبود حواسم، بود درگیر فکرم امروز من؟ زنینمی حرف چرا -

 .ریخت هامگونه روی هاماشک

 :گفت و برگردوند من سمت رو سرش

 !نکن گریه -

 .آورد در رو گوشیش، خورد زنگ گوشیش

 .رسممی رو همتون حساب بعدا. کردم پیداش کنید کاری نکرده الزم -

 .داشبورد رو کرد پرت رو گوشی

 ؟نه داری شک بهم هنوز -

 .بود شده بیشتر هاماشک
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 ودمب عوضی خودم چون نامرد من، کردم شک بهت من آره. کنیمی دیوونم داری، لعنتی نکن گریه گممی بهت -

 ؟بشنوی خواستیمی رو همین؟ شدی راضی حاال. کنیمی رو کار همون هم تو کردم فکر، کردم ولت عقد سر و

 .ریختممی اشک هنوز

 .نکن گریه مادرت خاک ارواح رو تو -

 .برگردوندم پنجره سمت به رو سرم

 .بودم شده آروم یکم

 .رسیدیم محضر دم به

 .بود شده سیاه چشمم زیر، کردم نگاه آیینه تو خودم به

 .کردم تمیز رو چشمم زیر دستمال با

 .کردمی نگاهم فقط، گفتنمی چیزی امیر

 .کردم مرتب خودم آرایش لوازم با رو صورتم

 .رفتیم محضر سمت به و شدم پیاده ماشین از

 .بود در دم امیر بزرگ پدر

 !منتظریم ساعته یه؟ پسر کجایی معلومه -

 .ببخشید -

 .باباجان تو بیا، دخترم سالم -
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 .اشتمد پیرمرد این به خوبی حس. خورد تکون قلبم تو چیزی یه انگار باباجان یکلمه شنیدن با. زدم لبخندی

 .سالم -

 .تو رفتیم باهم

 .رسیدن بعد دقیقه چند هم مهدی و زهرا

 .نبود دختره اون فقط بودن خونه تو شب اون که جمع این از و بودن هم امیر یعمه پسر و عمه و عمو زن و عمو

 خوبی هایآدم هم عموش زن و عمو. اومدمی نظر به خوبی آدم شوهرش ولی؛ کردمی نگاهم نفرت با امیر یعمه

 .بودن

 .کردمی نگاهمون پوزخند با و بود هم امیر یعمه پسر

 .کرد خوندن به شروع عاقد

 .میلرزید هامدست

 بود گرفته ور گلوم بغض، بزنم حرف تونستمنمی. هااون اجازه با بگم که نداشتم رو کسی، وکیلم گفت عاقد وقتی

 .بود شده بار سه

 .کردم نگاه علی و زهرا نگران یچهره به. دادمی تکون رو پاهاش امیر

 :گفت آروم و کرد نزدیک بهم رو سرش امیر

 ؟نمیگی چیزی چرا -

 .خوادمی لفظی زیر شاید: عمه

 .بگم بود مونده برام که نفسی یمونده ته از رو کلمه یه همین تونستم فقط
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 .بله -

 .بود شده راحت انگار، شنیدم رو امیر نفس صدای

 .گفت رو بله اول دفعه همون امیر

 .زدن دست همه

 :گفت و آورد در جیبش تو از گردنبند یه جون آقا

 .دبشی خوشبخت امیدوارم. زنش به بدم کرد ازدواج امیر که وقت هر گفت،  خانومه حاج یادگار این گلم عروس -

 .بوسید رو پیشونیم و انداخت گردنم رو گردنبند

 .بود شده تموم راحتی همین به چی همه

 .نداشت طپش انگار قلبم

 .داشتم رو بازنده یه حس جورایی یه، بودم متنفر نامعلوم یآینده این از

 .کن دستش رو گلم عروس یحلقه پسرم -

 .بیرون اومدم فکر از، امیر پدربزرگ صدای با

 .شد فشرده حلقه دیدن با قلبم. کرد باز رو درش و آورد در جعبه یه و جیبش تو کرد دست امیر

 .حلقه همون، بود خودش

 .کردم نگاه بهش

 .کنه دستم رو لعنتی ی حلقه اون خواستنمی دلم
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 .بود ما به نگاهشون چشم جفت تا چند ولی

 .بود زده یخ هامدست، گرفت رو دستم

 .رفتمی گیج داشت سرم

 .کرد جا انگشتم تو سریع رو حلقه

 .زدن دست همه

 .نیست بدنش تو روح که داشتم رو آدمی حس

 . شدم بلند جام از

 ؟کجا: زهرا

 .بزنم صورتم به آب یکم میرم -

 ؟بده حالت -

 .نه -

 .زدنمی حرفی هم باز ولی؛ کردمی نگاه بهم داشت امیر

 .رفتم دستشویی سمت به. بودن زدن حرف مشغول هم بقیه

 .بود پریده رنگم، کردم نگاه آیینه تو خودم به

، باشی مقاوم باید؟ میده ایمعنی چه هابازی مسخره این پس، شده تموم چی همه دیگه. احمق باش آروم -

 .بدبختی یبیچاره یه تو که کنه فکر نذار. ببازی رو خودت نباید
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 .کشیدم عمیقی نفس

 .بود نمایش یه مثل برام چی همه، بیرون اومدیم محضر از

 .بودن منتظر هامهمون جااون، امیر پدربزرگ یخونه بریم بود قرار

 .رفتیم شونخونه طرف به

 .باشم محکم که کردممی تلقین خودم به راه تمام. بودم ساکت هنوز من

 کرده ازدواج کسی با که نبود باور قابل براش هم اون حتما، داره حسی چه اون دونستمنمی. گفتنمی چیزی امیر

 .بود دشمنش بدترین پدرش روز یه که

 .کنه عقد رو من روزی یه که کردنمی فکر اصال شاید

 .شدیم پیاده ماشین از، رسیدیم شونخونه دم به

 .بودن اومده زیادی هایمهمون. شدیم خونه وارد

 هی نداشتم رو کسی علی و زهرا جز که منی برای. نکنن شلوغش که بود قرار، اومدمی بدم شلوغی همه این از

 .دادمی آزارم کسی بی حس، بود جوری

 .کن عوض رو لباست اتاق تو بریم بیا: امیر

 .آوردم در رو مانتوم و اتاق تو رفتم

 .باشه صدا و سربی بود قرار؟ خبره چه جااین معلومه -

 .نکردم دعوتشون من، دونمنمی من -

 .ندارم رو هابازی مسخره این یحوصله من -
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 ؟بشه تموم امشب تا بزنی لبخند یه اگه میشه کم ازت چیزی مثال -

 .ناراحتم که حالی در بزنم لبخند تونمنمی، کنم تظاهر تو مثل تونمنمی -

 .میشه تموم چی همه کن صبر ماه سه؟ آوره عذاب قدر این برات من با ازدواج -

 .دزمی رو طالق حرف بود نگذشته عقدمون از ساعت چند هنوز، گریه زیر بزنم خواستممی. رفت بیرون اتاق از

 نه و دارم مادری نه وقتی میده عذابم داره کسی بی درد بدونه نخواست حتی، ناراحتم چی برای نپرسید حتی

 .پدری

 .خواستنمی رو من کس هیچ انگار، بودن بریده بدبختی با رو من ناف

 ور بدبختی وقتی خورهمی درد چه به زیبایی همه این. کردم نگاه خودم به آیینه تو و کردم مرتب رو لباسم

 .باشه شده نوشته آدم پیشونی

 .دادم قورت رو بغضم

 .نیستی ضعیف دیگه که بده نشون گذشته سال ۶ مثل سامره باش قوی -

 .بود مخم رو هاشونفامیل صدای .بیرون رفتم

 .کردن پیدا خوشگلی عروس چه ماشاءاهلل -

 .زرنگه پسره که بود معلوم هم اول از -

 .کین کارش و کس که نیست معلوم، نداره کار و کس؟ داره ایفایده چه خوشگلیش: عمه

 ؟میگی راست -

 !کرده قبولش چرا جون آقا دونمنمی من. آره -
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 .بودم کرده مشت رو هامدست حرص از

 .بود رفته کجا نبود معلوم امیر

 .سمتم اومدن پسره اون با امیر عموی

 ؟کجاست امیر؟ دخترم نشستی تنها چرا -

 !دونمنمی -

 .کجاست ببینم میرم من -

 .زدم لبخندی

 «گذاشته تنها هستن کی دونمنمی که آدم همه این پیش رو من و رفته کجا نیست معلوم احمق»

 .ذاشتمنمی تنها هم ثانیه یه رو عروسی همچین بودم امیر جای اگه من -

 .داشت کارم جون آقا پیش رفتم. خان نوید نذاشتم تنهاش من -

 .رفت ایدیگه سمت به و زد ایزورکی لبخند، بود امیر عمه پسر که نوید

 .نشست کنارم اومد امیر

 .کنی توجه جلب میاد خوشت؟ کنی آرایش انقدر باید حتما -

 .بود کار طلب هم چیزی یه، شد درشت هامچشم

 به احترام خاطر به جاماین اگه هم االن. کنم چیکار بگی بهم تونینمی هم تو، کنممی بخوام کاری هر من -

 .گیریب رو هاتفامیل جلوی بهتره ناراحتی خیلی اگه هم تو. ندارم کسی دیدن به یعالقه هیچ وگرنه، پدربزرگته
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 .کن درازی زبون داری دوست چی هر حاال، میدم رو جوابت بعدا -

 .سمتمون اومد زهرا

 !شماست مهمونی مثال؟ نشستید چرا پاشید -

 .راحتم من جون زهرا نه -

 .شید بلند هم شما آقا امیر نشو لوس پاشو -

 .کرد بلندم و گرفت رو دستم زهرا

 .شد پا هم امیر

 .وسط بودن اومده همه، شدمی پخش اینفره دو آهنگ

 .بودم وایساده مجسمه مثل، جلو رفتیم

 ؟خوشحالی ازدواج این از چقدر که بفهمن همه خواییمی: امیر

 .خوردمی حرص داشت، کردم نگاه بهش

 .گذاشتم هاششونه روی رو هامدست هم من و گذاشت کمر دور رو دستش،شدم نزدیک بهش آروم

 .دور بندازم بیارم در رو قلبم خواستمی دلم، زدمی تند تند قلبم. بود پایین سرم

 .بود پیچیده بینیم تو لعنتیش ادکلن بوی

 .تپیدمی اول روز مثل قلبم بهم امیر شدن نزدیک با اتفاق همه این با که اومدمی بدم ازش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 564 

 لشمقاب در چقدر که بفهمه خواستمنمی، کنم نگاه بهش یا بشم نزدیک بهش خواستنمی دلم همین خاطر به

 .ناتوانم

 ؟منه هایکفش رو چیزی -

 .کردم بلند رو سرم

 ؟چی -

 .کنهمی نگاه بهم داره هنوز که کردممی حس، برگردوندم رو سرم. نزد حرفی و شد خیره هامچشم به

 .ببینم هاشچشم تو رو ناراحتی تونستممی، کردمی نگاه ما به شعمه دختر

، منه عاشق امیر کرده فکر خودش با حتما. کردممی نگاه امیر به جور همین خودم روز یه، سوخت شواسه دلم

 .بدتره اون از وضعم من که دونهنمی

 .نمیاد خوشت من فامیالی از گفتی؟ شد تموم کردنت نگاه -

 ؟چی که خوب -

 .نیومده بدت هابعضی از که معلومه -

 .فهممنمی رو منظورت؟ کی مثال -

 .فهمیمی کنی نگاه خوب -

 .رسیدم کردمی نگاه ما به که نوید به و گرفتم رو نگاهش رد

 !چه من به، کنهمی نگاه رو ما داره اون -

 .کردنمی نگاهت کردینمی تنت رو هالباس این اگه -
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 !کردی انتخاب رو لباس این خودت که این مثل، نیست خوب حالت تو -

 .نبود حواسم زدی غر قبلی لباس اون سر بس از -

 راحت دستم از کنی تحمل ماه سه، نباش نگران بودم همین هم اول از من. منه تقصیر حاال یعنی، جالب چه -

 .میشی

 .داد فشار پهلوم تو رو هاشدست

 .بزنی مفت حرف نداری حق منی زن وقتی تا، بشی ساکت بهتره -

 .رفت عموش سمت به امیر و شد تموم آهنگ

 .خندنمی که میگن دارن چی که نبود معلوم، بود وایساده پیشش هم نرگس، زدمی حرف عموش با داشت امیر

 .کنهمی بخند بگو شعمه دختر با داره خودش اونوقت گیرهمی ایراد من از -

 .خوردممی حرص داشتم

 !گذاشته تنهاتون امیر هم باز -

 .شدمی پررو داشت خیلی. برگشتم سمتش به

 ؟داری مشکلی شما -

 .نه -

 ؟مهمه انقدر براتون من تنهایی چرا پس -
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 که یددونمی البته، کردیدمی نگاش جوری یه آخه. خندهمی نرگس با امیر چون، شوید ناراحت شما شاید گفتم -

 هیچی ولی؛ خورد بهم میونشون دفعه یه که شد چی دونمنمی ولی؛ کنن ازدواج هم با بود قرار نرگس و امیر

 ؟نه نمیشه آدم اول عشق

 .کنه تحریک رو من خواستمی عوضی

 .کنهنمی ازدواج دیگه یکی با باشه داشته دوست رو کسی اگه آدم اگه هم بعد. دونستممی آره -

 هم رقد اون مشکلشون آخه، کنه ازدواج شما با خوادمی گفت دفعه یه امیر که این از کردیم تعجب هم ما اتفاقا -

 .نبود حاد

 .گفتمی ایدیگه چیز که امیر ولی؟ واقعا -

 ؟چی مثال -

، راچ که نپرسیدم ازش من البته، کنه ازدواج شما خواهر با نبود حاضر موندمی مجرد هم عمر آخر تا اگه که این -

 هک شما بود چی دونمنمی حاال. بشه عوض شخانواده به نسبت نظرم میگه که چیزی با خواستنمی دلم چون

 خوشم راندیگ مسائل تو کردن فضولی از چون نیست مهم اصال من برای البته، بدونی چیزایی یه شاید برادرشی

 .نمیاد

 .بود پریده رنگش

 .گیرممی قرار هاشحرف تاثیر تحت من کرده فکر احمق، بودم گرفته رو حالش خوب

 .دارم کار جایی برم من ببخشید -

 .زدم لبخندی

 .بفرمایید -
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 .شد ضایع خوب

 .بود کرده مخسته مسخره مهمونی این

 .بود قشنگ خوب: امیر

 .کردم نگاه بهش

 ؟بود قشنگ چی -

 .شد طوالنی صحبتتون خیلی آخه، زدینمی که حرفایی همون -

 .بود عاشقی و عشق راجب شهمه، بود قشنگ آره؟ نویده آقا هایحرف منظورت آهان -

 .شد سرخ صورتش امیر

 .بکنم رو قبرت جا همین که نکن کاری سامره -

 ؟زدم بدی حرف مگه چرا دوما شراره اوال -

 .دارم کارت بیا -

 .راحته جام من -

 .نکن مدیوونه، اتاق تو بیا آدم مثل شو بلند -

 .همیش تنها اتاق تو بری، داره بخند بگو تو با فقط نیست. نشن ناراحت خانم نرگس وقت یه، زشته آخه -

 .برد اتاق سمت به رو من و زد لبخندی. کرد بلندم و گرفت رو بازوم امیر

 ؟پسرم کجا: جون آقا
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 .داره باهام کاری یه سامره، میاییم االن -

 !کنه پیدا خوادمی کجا بهتر تو از، کنهنمی فرار نترس. داری کار باهاش تو کنم فکر ولی: عمه

 .ذارممی هابهترین رو دست من چون، جون عمه باشم نگران باید بیشتر من اتفاقا -

 همین خاطر به، بود گفته شعمه کردن ضایع برای دونستممی ولی؛ شدم خوشحال لحظه یه امیر تعریف از

 .بست رو در. اتاق تو داد هول رو من و کرد باز رو در، برد اتاق سمت به رو من. نکشید طول زیاد خوشحالیم

 .شکستی رو دستم روانی -

 .بود مونده بازوم رو دستش رد

 ؟چیه هدفت. نیست حالیت که این مثل تو ولی؛ باش رفتارت مواظب گفتم بهت -

 ؟سرگرد مشکوکی بهم هنوز -

 .اومدی کنار چی همه با راحتی همین به تو که نمیشه باورم، آره -

 .بگیرم انتقام ازش خواممی که کردمی فکر هنوزم. شدممی منفجر عصبانیت از داشتم

 میاد ریمی تو تا که اونه، ندارم کاری احمقت یعمه پسر اون به من. کنی تموم رو بازی مسخره این بهتره -

 .کنهمی زر زر و پیشم

 .گفتمی بهت چی -

 ؟کنی بازجویی خودش از رینمی چرا؟ رفته یادت، گفتم بهت -

 .دیوار به چسبوند رو من و نزدیکم اومد

 ؟هان کنی چیکار خواییمی؟ چیه هدفت گفتم -
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 گوش هم من، گفت عزیزت یعمه دختر و تو عاشقی و عشق دوران از اون؟ آره بدونی خوادمی دلت خیلی -

 ؟گوشش تو بزنم زنهمی حرف وقتی کنم چیکار خواستیمی. دادم

 ؟گفته چی -

 یکارچ که دونیمی بهتر خودت البته، بپرس خودش از برو داری دوست خیلی، ندارم رو اشدوباره گفتن حوصله -

 .بیرون برم خواممی کنار برو هم حاال. کردی

 .نداشتم و ندارم نرگس با ایرابطه هیچ من. مفته حرف گفته چی هر -

 . ذاریمی قال رو یکی که نیست اولت یدفعه، نیست مهم برام -

 ؟یکیم با روز هر که عوضیم یه من کردی فکر؟ کردی فکر چی تو -

 .بینممی خودم چشم با که کنممی قبول رو چیزی من چون، نیست مهم برام گفتم-

 ؟زدی زبون زخم انقدر نشدی خسته -

 .میوفتم کردی باهام که کاری یاد بینمتمی وقت هر چون، نشدم خسته نه -

 . نزد حرفی دیگه، کرد نگاه بهم

 .زدن رو اتاق در

 ؟تویی اون جان سامره -

 .میام االن آره -

 .بیرون رفتم هم من و کنار رفت امیر

 .نخورد تکون کنارم از و نزد حرفی دیگه امیر شب آخر تا
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 .رفتن هامهمون که بود ۷۲ نزدیک ساعت

 ؟نمیایی رممی دارم من سامره: زهرا

 .چرا -

 .رفتم مانتوم سمت به

 ؟کجا: امیر

 .خونه برم خواممی -

 .برمتمی خودم، نکرده الزم -

 .میرم زهرا با -

 !بره فرستاده دیگه یکی با رو زنش بگن خوایمی، برمتمی گفتم -

 .رفتم زهرا سمت به. بود عصبانی هنوز، کردم نگاهش

 .میام امیر با من برو تو زهرا -

 ؟باشی تنها امشب نداره اشکال. مهدی یخونه میرم دارم من فقط باشه -

 !نکنی شیطونی زیاد فقط، کلک برو نه -

 ؟بشی آدم خواییمی کی، ادبیبی خیلی -

 .وقت هیچ -

 .میمردم داشتم خستگی از. خونه ببره رو من امیر که بودم منتظر هم من. رفت زهرا
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 ؟ریممی کی مخسته من -

 .ستخسته سامره، ریممی داریم ما آقاجون: امیر

 .برید جون بابا باشه -

 .رفتیم خونه سمت به و کردیم خداحافظی همه از

 .بود ساکت امیر

 .کردممی نگاه هاخیابون به

 سرد ،نوشتن جوری این رو من تقدیر انگار. باشه دیگه جور یه عروسیم شب خواستمی دلم بودم نوجوون وقتی

 .روحبی و

 .دادم تکیه صندلی به رو سرم

 .شدم پیاده و داشت نگه آپارتمان جلوی امیر، رسیدیم خونه به

 ؟تنهایی ترسینمی: امیر

 .زدم پوزخندی

 !کیان جناب تنهام وقته خیلی من -

 .رفتم آپارتمان سمت به. کرد نگام فقط ساکت

 .تو برم من تا بود وایساده امیر

 .باال رفتم آسانسور با و شدم وارد
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 .نداره رو خودش جز کسی عروسیش شب تو که دیدم رو تنهایی دختر آسانسور یآیینه تو

 .داشت نگه آسانسور

 .بود تاریک جا همه، شدم خونه وارد

 .رفتم اتاق سمت به

 .رفتم تلفن سمت به. بود قطع هابرق، زدم رو چراغ کلید

 .بودم متنفر تاریکی از

 .میشه حل فردا و داخلیه مشکل گفت که گرفتم تماس نگهبان با

 .کردم قطع رو گوشی

 .کردم پرت طرف یکه به جور همین رو مانتوم و هامکفش بعدش. کردم پرت و کندم رو بود موهام رو که گلی

 .کردم جمع شکمم تو رو پاهام و خوردم سر دیوار کنار

 .بود من سرنوشت مثل خونه این چقدر، کردم نگاه تاریک یخونه به

 یعقده از پر من.بشه داشته دوست داره دوست که تنها زن یه. داشتم حس، نبودم سنگ جنس از آدمی من

 .بودم شده رها باشه داشته دوستم کسی باید که جایی ولی؛ بودم داشتن دوست

 .بودم منتظر زندگیم هایلحظه تمام تو همیشه

 .نیفتاد اتفاق وقت هیچ ولی؛ افتادمی اتفاق لزوم مواقع تو باید که انتظاری، پایانبی انتظاری

 نییع ناز یعنی هم زن. زنه یه، بودن کارمند و بودن همسر و بودن مادر از فارق زن یه که فهمیدنمی کس هیچ چرا

 .هیچی هیچی، نداشتم رو کدوم هیچ من ولی؛ لطیف روح یعنی توجه
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 .گذاشتم زانوم روی رو سرم. بعدی هایاشک هم بعدش. صورتم رو خورد سر هامچشم از اشک اولین

 .خورد زنگ خونه گوشی

 .نداشتم حرکت برای توانی حتی دیگه، نخوردم تکون جام از

 .منشی رو رفت و خورد زنگ دوباره

 .بیداری که دونممی، بردار رو گوشی؟ دینمی جواب چرا؟ خوابی سامره -

 .پیچید خونه تو اشغال بوق صدای

 .کشیدم پریز از رو گوشی

 .بزنم حرف کس هیچ با خواستمنمی، کردممی هق هق

 .تنهام چقدر ببین مامان -

 .پیچیدمی خونه تو هامگریه صدای

 .شد باز آپارتمان ورودی در دفعه یه

 .نبود مشخص چیزی تاریکی تو ولی؛ کردم بلند زانوم رو از رو سرم

 ؟کجایی سامره -

 .بستم رو هامچشم که خورد صورتم تو نورش، گشتمی دنبالم داشت موبایلش گوشی نور با

 ؟نشستی چرا جااون -

 :پرسید و ترنزدیک اومد
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 ؟کردی گریه -

 .بیرون برو؟ جااین بیایی گفت بهت کی، نیست مربوط تو به -

 برق تگف نگهبان، شدم نگران زدم زنگ. باشی داشته الزم شاید گفتم، بدم بهت اومدم گذاشتی جا رو کیفت -

 .باال اومدم و گرفتم رو کلید. کرده پیدا مشکل آپارتمان

 .برو و بذار رو کیفم؟ شدی نگران چرا -

 ؟خوبه حالت -

 .بزار تنهام برو. شده دیر سوال این پرسیدن برای یکم -

 .رمنمی جایی من -

، وزهبس برام دلش کسی خوامنمی. بوده جوری همین عمرم هایسال بیشتر من نترس؟ سوخته برام دلت چیه -

 زمین هک هم چقدر هر که گرفتم یاد موقع اون از. بگیره رو دستم نبود کسی داشتم احتیاج کسی به که موقع اون

 .ندارم احتیاج کسی هیچ به دیگه االن. نیست کسی دونستممی چون، بشم بلند باز خودم بخورم

 ...من ولی -

 چی که میاری در رو مهربون هایآدم ادای اومدی حاال؟ بودی کجا خوردممی قرص مشت مشت که موقع اون -

 .مباش تنها خواممی برو. تاریکیه از پر زندگیم تمام وقتی، ترسممی تاریکی از کردی فکر؟ نگرانی مثال

 .زدم داد

 .بسوزه برام دلش کسی خوامنمی لعنتی بیرون برو، بیرون برو -

 .نشست کنارم و اومد
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 .میرم باش آروم باشه -

 .برو گفتم -

 :دادم ادامه و سینش به زدم مشت. بود نشسته کنارم هنوز

 .لعنتی ندارم احتیاجی بهت، ندارم احتیاجی بهت. باشم تنها خواممی برو -

 آوردم پایین رو هامدست، شد خسته دستم دیگه. بود حرکت بی

 .کشیدم عقب رو سرم که، آورد صورتم سمت به رو هاشدست

 .آورد صورتم طرف به رو هاشدست هم باز

 .نزن دست بهم -

 عذاب ربیشت کردم باهات که کاری خاطر به خودم کن باور ولی؛ دیره که دونممی. بزنم آسیب بهت خواستمنمی -

 اواقع من ولی؛ برهنمی بین از رو قلبته تو که دردی هاحرف این دونممی، افتادمی نباید اتفاق اون. کشممی

 .متاسفم

 .بود قرمز هاشچشم. کردم نگاهش

 .رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند جام از

 !سامره -

 .بخوابم برم خواممی -

 .بستم رو هامچشم و انداختم تخت روی، رو خودم و رفتم اتاقم به

*** 
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 .بود تنم تو هنوز لباسم. بود شده خشک تنم تمام. بود ۹ ساعت، شدم بیدار ازخواب

 .بیرون اومدم اتاقم از و کردم باز رو در

 .بود مرتب پذیرایی

، ترسیدم هلحظ یه، کردم نگاه خودم به آیینه تو و رفتم حموم سمت به. رفته امیر دیشب حتما، نبود خونه تو کسی

 .بود شده سیاه صورتم تمام چون

 .بودم شده ترسناک فیلمای تو مرده عروس مثل، بود قرمز هامچشم

 .حموم تو رفتم و آوردم در رو لباسم

 هاالس این تمام، کشیدممی خجالت بودم داده دست از رو کنترلم دیشب که این از. بودم حموم تو ساعتی نیم

 .نتونستم دیشب ولی؛ باشم مقاوم که بودم کرده سعی

 .شکننده یسامره همون بشم که بود شده باعث هااتفاق یهمه

 .بودم نرفته پیشش که بود وقت خیلی، زدممی دکترم به سری یه باید

 .بود کرده خراب رو تالشم یهمه، بود روم که فشاری و افتاد برام مدت این تو که اتفاقاتی و امیر دیدن

 .باشم مسلط خودم به که کردممی تمرین یکم باید

 .بیرون اومدم حموم از و پیچیدم خودم دور رو حوله

 .بود دورم موهام، گرفتم رو موهام آب فقط همیشه معمول طبق

 .خوریمی سرما که زدمی غر کلی بود زهرا االن اگه
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 عمیقی نفس. بودم ناراحت دیشب که فهمیدمی نباید. بود اومده زهرا حتما، اومدمی صدا و سر آشپزخونه تو

 .رفتم فرو نداره مشکلی هیچ که اییسامره جلد تو و کشیدم

 کردم صداش جا همون از

 رفتی وقت دیر دیشب چون کردم فکر من؟ بمونی مهدی پیش دیشب که نبود قرار مگه؟ اومدی عشقم زهرا -

 !کردی چیکار دیشب بگو بیا؟ کجایی. نمیایی صبح حتما

 :دادم ادامه و رفتم آشپزخونه سمت به

 ...نمی حرف چرا -

 .شدم مات

 .بود شده شوکه وضعیت اون تو دیدنم از انگار، کردمی نگاهم هم اون و بود زده خشکم سرجام جوری همون

 .بود تنش دیشب هایلباس همون

 .بود چسبیده زمین به انگار پاهام، برم اتاق سمت تونستمنمی حتی

 .بود شده خیره بهم

 .زدمی تند تند قلبم، نزدیکم اومد

 .بود شده قفل نگاهم تو نگاهش

 .گذاشت صورتم روی رو دستش بعد و آورد صورتم سمت به آروم رو دستش

 .بود کرده یخ تنم

 .شد خیره هاملب به، چرخیدمی صورتم تو نگاهش
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 .بود زده خشکم هنوز. رفت بین از مونفاصله، شد چی نفهمیدم. ترنزدیک آورد رو سرش

 .دادم هولش و اومدم خودم به لحظه یه

 .کرد نگاهم بهت با، بود شده جمع هامچشم تو اشک. شد جدا ازم، شد متوجه انگار

 .کردم قفلش و بستم رو در، دویدم اتاق سمت به

 .خوردم سر در پشت و گذاشتم قلبم روی رو دستم. اومدمی بند داشت نفسم

 .زدمی حرف خودش با انگار، رهمی راه داره پذیرایی تو که شنیدممی رو هاشقدم صدای

 :گفت قفله در دید، پایین آورد رو در یدستگیره و اومد اتاق سمت به

 .بزنم حرف باهات خواممی. بازکن رو در -

 :داد ادامه که نگفتم چیزی

 !ندارم کاریت بیرون بیا. شد چی دفعه یه نفهمیدم ببخشید -

 مبه ایدیگه چیز خاطر به که این نه، بخواد رو خودم که خواستممی، باشه داشته دوستم که خواستممی من

 .بشه نزدیک

 .نیستی اعتماد قابل که دونستممی -

 !نکردم خالفی کار، شوهرتم من -

 ...قرار تو -

 ؟زیرش زدم حاال که بودم زده حرفی من مگه؟ قرار کدوم -
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 تیخواس هرجور که عروسکتم من کردی فکر. شوهریم و زن کاغذ روی فقط ما، نشو نزدیک بهم که گفتم بهت -

 .بشی جدا ازم دیگه ماه سه بعد و کنی استفاده ازم، کنی رفتار باهام

 .زد در به لگدی

؟ تیهس زمین رو زن تنها؟ هستی کی کردی فکر. نیستم اراده بی هم انقدر من، باشی زدنت حرف مواظب بهتره -

 .نمیشه تکرار هم دیگه بود اتفاق یه فقط اون محتاجت من یا

 .کنی رفتار باهام هااون مثل که دمنمی اجازه بهت. نیستم برت و دور که هایزن اون مثل من -

 .زد در به مشتی

 .احمق نداشتم رابطه کسی با؟ زن کدوم. درازه زبونت خیلی، شکنممی رو گردنت بیرون بیایی -

 توجیه جوریاین رو خودتون همیشه مردها شما. چسبوندن بهت رو خودشون هااون، گیمی راست که تو آره -

 و رگسن و راحیل حتما. باشن داشته رابطه باهامون که خواستن خودشون گیدمی بعد، کنیدمی کاری هر. کنیدمی

 .بودی مجبور که هم تو خواستن فقط خودشون، دونمنمی من که هاییاون

 .بشی خفه بهتره. نبودم کسی با من گفتم -

 .کنی نابودم گذشته مثل خوامنمی. بشم هااون مثل خوادنمی دلم، کنیمی یا کردی چیکار که نیست مهم برام -

 .زنمی، نیستی کسی مثل تو -

 .کردی ولم شکل بدترین به بعد، بودی باهام کلک با تو؟ نه بودم زنت هم پیش سال ۶ -

 .بشه تموم لعنتی ماه سه این تا کنمنمی نگاهم بهت دیگه خواییمی خودت که حاال باشه -

 .خورد بهم بدی صدای با آپارتمان در
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 .بود رفته امیر، کردم باز رو در آروم. اومدنمی صدایی دیگه، گذشت یکم

 همب! داره دوستش که کسی نه زنتم چون باشی باهام خواییمی؟ نداری بهم ایعالقه هیچ یعنی؟ زنتم فقط -

 .درک به، جهنم به. نکن نگاه باشه؟ نه کنینمی نگاه

 :دادم ادامه و کشیدم رو موهام حرص از

 .نیستم محتاجت من، گمشو برو آره -

*** 

 .ناراحتم که نفهمه تا بدم نشون خوب رو خودم بودم مجبور، برگشت زهرا دیشب

 .بود گوشم تو امیر حرف هنوز

 .آوردم کم که کنه فکر خواستمنمی، شرکت رفتممی باید امروز

 .نیستم محتاج بهش که دادممی نشون باید

 .باشم بهترین باید امروز

 صورتم روی کج رو موهام و کردم سرم هم قرمز شال یه. مشکی شلوار با کردم تنم چسب مشکی مانتوی یه

 .ریختم

 .زدم قرمز رژ یه هم آخر در و زدم هم زیادی ریمل، کشیدم چشم خط یه رو هامچشم

 .گرفتممی آتیش دیروزش حرف حرص از داشتم ولی؛ بود زیادی یکم

 .اومدم بیرون اتاق از

 ؟رسیدی خودت به قدر این امروز خبره چه: زهرا
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 .رسممی خودم به همیشه من -

 !زدینمی قرمز رژ کار سر که تو، خودت جون آره -

 ؟داری مشکلی، زنممی حاال -

 .آره امیر ولی نه من -

 ؟داره ربطی چه اون به -

 .خورهمی بر غرورش به مرده اون، نکن لج باهاش سامره -

 .نداره دخالت حق اون اصال. درک به -

 .حساسن زنشون به مردها و زنشی تو باشه چیزی هر االن ولی؛ نداره ربطی من به -

 .نداره من به حسی هیچ اون -

 .میشه بدتر اوضاع لجبازی با. کنیمی اشتباه داری ولی؛ بگم چی بهت دونمنمی -

 .خدا رو تو کن ولم زهرا -

 .دونیمی خودت باشه -

 .بیرون اومدیم خونه از هم با

 .بود کرده پارک پارکینگ جلوی یکی. داشتم نگه شرکت دم

 .میام االن من باال برو تو، کرده پارک جااین احمقی کدوم نیست معلوم -

 .باشه -
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 .اومد جلو نگهبان، شدم پیاده ماشین از

 ؟جاستاین کیه ماشین این -

 . شده خراب ماشینش نیازی آقای، مهندس خانم سالم -

 ؟داره برش تونهنمی -

 .بیاد کار تعمیر زدیم زنگ. نه -

 رفتم و دمکر پیدا پارک جا کوچه یه تو شرکت از باالتر یکم، نداشتم رو شدن منتظر یحوصله. شدم ماشین سوار

 .کردم پارک رو ماشین

 .شدم پیاده ماشین از

 .سالم -

 .کردم نگاه رو پشتم و برگشتم

 .بود شده تنگ برات دلم، نبودی شرکت دم اومدم روزه چند. شدی خوشگل چقدر: نیما

 ؟دارینمی بر سرم از دست چرا؟ خواییمی چی -

 !دارمنمی بر سرت از دست چرا که دونیمی خودت -

 خودت هم و من هم واسه داری. بردار من سر از دست. زندگیت دنبال برو کنممی خواهش ازت من، نیما ببین -

 .کنیمی درست دردسر

 ؟برم کجا، تویی زندگیم -

 .کنم شکایت ازت بشم مجبور و بکشه جای به کار خوادنمی دلم، ندارم ایعالقه بهت من ولی-
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 .کنم زندگی تو بدون تونمنمی، عاشقتم من. دارمنمی بر سرت از دست من، بکن داری دوست کاری هر -

 .چرخوندم رو سرم ماشین ترمز صدای با

 .سمتمون اومد و شد پیاده ماشینش از عصبانیت با امیر

 .بود زده خشکم

 .زد نیما دهن به محکمی مشت و گرفت رو نیما ییقه دفعه یه

 ؟خوایمی چی آشغال عوضی: امیر

 .اومدمی خون لبش کنار از. شد بلند زمین رو از نیما

 ؟چیکارشی؟ چه تو به -

 .بشی پشیمون بودنت زنده از که کنممی کاری ببینمت برش و دور دیگه دفعه اگه. شکاره همه -

 بهش رو خودت نرسیده راه از بیخود، منه مال شراره. عاشقشم من ولی؛ هستی کی دونمنمی، یارو ببین -

 .نچسبون

 .کرد حمله سمتش به امیر

 .بودم ترسیده

 .زدمی مشت صورتش به همش هم امیر و بود افتاده زمین روی نیما. شدن درگیر هم با

 .گرفتم رو بازوش و رفتم امیر سمت. بودن شده جمع دورمون نفر چند

 .کشتیش کن ولش -
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 .بود خون کاسه امیر هایچشم

 .کردن جداشون و اومدن نفر چند

 :زد داد و شد بلند زمین روی از نیما

 .بشی پشیمون کارت از که کنممی کاری، افتادی در کسی بد با -

 !کنی تهدید رو من که هستی اونی از ترکوچک، کنیمی غلط -

 .کنه حمله بهش دوباره و کنه جدا بودنش گرفته که نفری چند اون دست از رو خودش خواستمی امیر

 :زد داد و رفت ماشینش سمت به نیما

 .عشقم فعال -

 .رفت و شد سوار، داد تکون برام رو دستش

 .شدن پراکنده جمعیت

 .بشم نزدیک امیر به ترسیدممی

 .بود کبود هم چشمش کنار، بود شده پاره بلیزش هایدکمه

 .کنم چیکار که دونستمنمی، بودم وایساده جاهمون

 .کنم روشن باهات رو تکلیفم بیام تا شرکت تو گمشو -

 .رفت ماشینش سمت به خودش

 .رفتم شرکت سمت به
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 .لرزیدمی پام و دست، مردممی ترس از داشتم

 .شدم شرکت وارد

 .بود پریده رنگم

 .سمتم اومد زهرا

 ؟شده چی -

 .زنیممی حرف بعدا اتاقت تو برو، نپرس چیزی فعال -

 !لرزیمی داری -

 .نیست چیزی که گفتم -

 .بستم رو در و اتاقم تو رفتم

 !کنم چیکار حاال وای -

 .بود سرخ صورتش، بود زده بیرون پیشونیش رگ. تو اومد امیر و شد باز بدی صدای با در بعد دقیقه چند

 .رفتم عقب من. سمتم اومد و بست محکم رو در

 .زدن رو در موقع همون

 ؟کنم چیکار فرستادن گل براتون، مهندس خانم ببخشید: منشی

 .کرد قفلش و بست محکم رو در و کشید منشی دست از رو گل، رفت در سمت به امیر

 .زدمی تند تند قلبم
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 ؟آره خوایمی رو همین -

 .کرد پرت سمتم به گلرو و برداشت رو گل روی کارت

 .نکردم کاری من -

 ؟هان کردی درست جوریاین رو خودت کی واسه، بینممی دارم -

 .بیاد قراره اون که دونستمنمی من -

 !دیدید رو همدیگه دفعه یه کوچه تو پس، بود معلوم آره -

 .کرد باز رو بود دستش تو که رو گل روی کارت

 ؟آره نوشته چی برات عشقت بدونی که بخونم بلند برات خوایمی -

 !امیر -

 تمام ایتبر گاهی. کن کم را هایملب درد نداری باور، ستبزرگی درد تنهایی. نوشته چی ببینیم بخونم بذار نه -

. کنم یم تصادف مدام هاعاشقانه با تو با، اندبریده ترمز هاـوسه بـ. خالی هایتلب جای، کنم می ـوسه بـ را الفبا

 اشقانهع امکرده بیمه تو شیرین تبسم به جان. زنیمی لبانم به که ایـوسه بـ تو یجریمه، آغوش من خسارت

 ؟آره داری دوست جوریهمین، رمانتیکی مرد چه وای. نیما دارم دوستت

 .گرفت رو چونم و نزدیکم اومد

 ؟داری دوست جوریاین گفتم -

 ...خدا به -

 ؟کنم تجریمه هم من خواییمی، شو خفه -
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 .رفت بین از رو مونفاصله و زد چنگ رو موهام

 .کرد نگاه بهم و گرفت فاصله ازم

 .میشم خفه دارم که کردممی حس، داد انجام رو کار همون دوباره

 .بود نکرده ول رو موهام ولی؛ شد جدا ازم

 .نیستم رمانتیک زیاد من ببخشید؟ بود چطور -

 !روانی کن ولم -

. نشو رد قرمزم خط از نگفتم بهت مگه. کنممی توجه بهت دارم؟ کنی توجه جلب خواینمی مگه؟ عزیزم چرا -

 رمزق خط این خاطر به که دونیمی خودت. شدن وصل بهم دلیلی هر به که هستن کسایی قرمزم خط که دونیمی

 ؟نه یا فتمگ؟ نه یا گفتم؟ کنی اضافی غلط نداری حق منی زن وقتی تا نگفتم بهت مگه. که یادته کنممی کاری هر

 ...من ولی؛ آره -

 حرف باهات چجوری نیما؟ داری دوست چی دیگه؟ آره میاد خوشت بزنم حرف جوریاین؟ عزیزم چی تو -

 ؟زنهمی

 .کشید بیشتر رو موهام

 .نکردم کاری من، دیوونه کن ولم -

 .باشی زنم هم ماه سه که نداری لیاقت حتی، نداری ارزشی هیچ برام دیگه -

 !کنه محکوم رو من راحتی همین به تونستمی چطور بودم شده عصبی

 !کنی تحملم که نیستی مجبور -
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 .زد پوزخندی

 !نکنم استفاده موقعیتم از زنمی که حاال چرا، نشده تموم باهات کارم ولی؛ نیستم مجبور آره -

 !کثیفی خیلی -

 .کنیمی فکر که چیزی اون از بیشتر، آره -

 !عوضی کن ولم -

 .عزیزم نشدم عوضی که هنوز -

 .کنممی شکایت ازت -

 ؟عزیزم نه مگه چیه زن یه وظایف که دونیمی، زنمی؟ جرمی چه به -

 .لعنتی شو خفه -

 .بود نیما. خورد زنگ میز رو گوشیم

 ات معلومه، ایاحمقانه سوال چه راستی؟ رفتید پیش هم با کجا تا. شده نگرانت هم چاکت سینه عاشق آخ -

 !جوره چی همه، عاشق پولدار مرد یه و خوشگل و تنها زن یه. رفتید پیش کجاها

 .زدم صورتش به ایسیلی

 .زدممی نفس نفس

 .خوادنمی رو من هوسش خاطر به، عاشقمه اون؟ آره کثیفن تو مثل همه که کردی فکر -

 .زمین خوردم که داد هولم و کرد ول رو موهام
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 .بود شده بیشتر عصبانیتش

 دور رو من بخواد که کسی نشده زاییده مادر از، خوندی کور عشقت پیش بری که دممی طالقت کردی فکر اگه -

 !وفاداری انقدر عشقت به دونستمنمی. بشم نزدیک بهت ذاشتینمی چرا بگو پس، بزنه

 .سمتم کرد پرت و آورد در پوشه یه، کیفش سمت رفت

 .بیرون ریخت توش از برگه تا چند

 آرزوی ،بدم طالقت تا دنبالم بدو بعد به االن از. بودم زده نامت به رو سهام. نداشتی رو لیاقتش چند هر بگیر -

، میشه جدا ازم ماه سه بعد و کنهمی عقدم احمق امیر گفتی خودت با. ذارممی دلت به رو عوضی اون با بودن

 هب هم بعد. گیرممی ازش رو انتقامم جوریاین و زندگیم دنبال رممی سابقم عشق با گیرممی ازش رو سهام

 که بودم کرده شک بهت هم اول از. کنی عملی رو اتنقشه ذارمنمی من، خوندی کور ولی؛ خندممی ریشش

 ریمیا در رو ـناه گـ بی هایآدم ادای. بزنی ضربه بهم خواستیمی جوریاین نگو، شدی عقد این به راضی چطور

 ؟گذرهمی چی ذهنت تو که فهممنمی من کردی فکر؟ چی که

 نمت تمام، بشم بلند جام از تونستمنمی. بودم شده الل، زنهمی رو هاحرف این داره امیر که شدنمی باورم اصال

 .کردممی نگاهش فقط و بود شده فلج

 .سراغم بود اومده لعنتی لکنت، شدم استرس دچار بازم

 .بگم تونستم فقط. ریخت صورتم رو اشکم

 ...کاری...من...کنیمی... اشتباه داری -

 ...که گوب رو من. متنفر، متنفرم ازت. بزنی گولم تونینمی نمایی مظلوم با دیگه، بشنوم رو صدات خوامنمی -

 .بست محکم رو در و رفت بیرون اتاق از
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 .سمتم اومد دید جوریاون رو من تا اتاق تو اومد زهرا. بودم شده خیره اتاق یبسته در به

 ؟خوبی سامره -

 .بکشم نفس تونستمنمی

 .بکشی نفس کن سعی، باش آروم عزیزم -

 .دیدمی تار هامچشم

 !میریمی داری؟ کجاست هاتقرص جان سامره -

 .مطلق تاریکی هم بعد و اومدمی سمتم به که دیدم رو علی از تاری تصویر، شدمی بسته داشت هامچشم

*** 

 .گذرهمی روز اون از ماهه دو

 .بوده معجزه یه نجاتم که گفتمی دکترم، کردم پیدا نجات چجوری دونمنمی

 .بود افتاده اتفاق این کاش، وایمیستاد داشت، نداشت تحمل دیگه قلبم

 .شدم حرف کم خیلی. کردم شروع رو درمانیم روان هایکالس

 هنش متوجه کسی که کردم رفتار جوری و رفتم شخونه آقاجون خاطر به باری چند. ندیدم امیرو دیگه روز اون از

 زا. بیفته اتفاقی براش من خاطر به خواستمنمی و نبود خوب زیاد حالش جون آقا آخه، داریم مشکل هم با ما

 .داریم مشکلی هم با که نیاوردم خودم روی به هم من، ماموریت رفته امیر که فهمیدم هاشونحرف

 گمنمی چیزی که دید وقتی ولی؛ کردمی سوال ازم اوایل اون زهرا، افتاد اتفاقی چه روز اون که نفهمید کس هیچ

 .نکرد سوال دیگه
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 .نبود معمولی چیز یه امیر و من مشکل که دونستنمی شونهمه ولی؛ نپرسید سوالی ازم هم علی

 چیزی سهام ی درباره بهشون. زهرا و مهدی و علی دست سپردم رو شرکت و نرفتم شرکت دیگه روز اون از

 دیگه بود متنفر ازم که حاال و بود مهم برام عشقش هم اول از چون، کردم امیر نام به دوباره رو سهام. نگفتم

 .کردم تقسیم مهدی و علی و زهرا بین بدونن هابچه که این بدون هم خودم سهام. خوردنمی دردم به سهام

 .ذاشتممی درمانی روان هایکالس یا کامپیوترم پای رو وقتم بیشتر

 من خواستنمی، شد راضی زور به زهرا، بگیرن عروسی مهدی و زهرا ماه این آخر که شد قرار من غرغرهای با

 من گهن کسی به که گرفتم قول ازش هم من. کنم زندگی داییم پیش برم که شد راضی شرطی به و بذاره تنها رو

 .مهدی به حتی، کجام

 .نمک زندگی شمال برم خواممی مروحیه برای مدت یک من بگه همه به شد قرار، باشم تنها مدت یه خواستممی

 .مباش راحت جااون من تا بکشه خونه روی و سر به دستی شد قرار، شد خوشحال خیلی گفتم داییم به وقتی

 .کنن زندگی توش زهرا و مهدی که شد قرار هم خودمون یخونه

*** 

 .بیارن رو زهرا هایوسایل تا کردم جمع رو وسایلم امروز

 رامی و داشتم رو داییم که تفاوت این با، بیرون بودنم انداخته حریرچی خونه از که اولی روز مثل بودم شده

 .بود شوهرم

 .نکرد باورم چرا، بزنه بهم رو هاحرف اون تونست امیر چطور که نمیشه باورم هنوز

 .بود اتاق یگوشه وسایلم یهمه، کردم نگاه اتاقم به
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 .بود نحس برام حلقه این انگار، کردم نگاش برداشتم رو امحلقه

 .بود توش امیر سهام که پاکتی تو انداختمش

 بگه هشب خودش دادم ترجیح، بشه ناراحت ممکنه ببینه اگه گفتم بعدش ولی؛ آقاجون به بدمش خواستممی اول

 .بشیم جدا قراره ما که

 .رسیدمی دستش به حتما جوریاین، اشاداره کنم پست خواممی

 .بیرون بردم اتاق از رو چمدونم

 .زدمی حرف بودم آورده رو وسایلش که کارگرهایی با داشت زهرا

 ؟ببرتت بیاد مهدی شب که نشد قرار مگه؟ بیرون آوردی رو چمدون االن چرا جون سامره -

 !دارم ایدیگه چیز مگه چمدون این جز هم بعد، میرم خودم دارید کار کلی شما خوادنمی -

 .بری پیشم از تو خوادنمی دلم سامره -

 .زدیم رو هامونحرف ما؟ کردی شروع باز -

 .رفت کارگرها سمت به ناراحت یقیافه با زهرا

*** 

 .کردیم جاجابه رو هاوسایل یهمه تقریبا. بود شب ۷۳ ساعت نزدیک

 .کشیدیم دراز مبال روی خسته زهرا و من، بگیرن شام که بودن رفته علی و مهدی

 ؟سامره -
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 ؟هان -

 ؟نمیشه تنگ برام دلت میری داری تو -

 از سیک، میخانواده تنها. بودی باهام بچگی از که هستی کسی تنها تو، میشه تنگ که معلومه؟ شدی دیوونه -

 .کرد قسمت باهام رو زندگیم هایلحظه تمام بچگی

 .خوشه بودنت همون به دلم؟ شرکت گردینمی بر چرا -

 .بیارم فشار خودم به وقتی چند نباید که گفته هم دکترم. کنم استراحت مدتی یه خواممی -

 ...ولی بگی بهم چیزی خوادنمی دلت که دونممی سامره -

 !کنممی خواهش زهرا -

 و نگفت بهم چیزی، گفتم بیراه و بد بهش قدر این من که این با، بود جوری یه امیر آرایشگاه دم روز اون آخه -

 .کردمی ازدواج باهات هم باز کردنمی قبولت هم بزرگش پدر اگه که گفت آخرش تازه

 .ببره بین از رو خودش وجدان عذاب که کنه عقدم خواستمی، آره -

 مه هنوز. داره عالقه بهت کردممی حس کردمی نگات وقتی، بود ایدیگه چیز یه هاشچشم تو من نظر به ولی -

 .نکرده ولت بیخود امیر که مطمئنم من ولی؛ شد چی روز اون دونمنمی، رفته که نمیشه باورم

 .کنه ولم تا کنه پیدا ایبهونه یه که بود منتظر فقط، نکرد ولم بیخود میگی راست آره -

 ؟بهونه کدوم -

 .بزنم حرف اشدرباره خوامنمی -
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 یخیل هم اون، زدمی حرف امیر با تلفن با داشت یکی باال اومدم وقتی شرکت گذاشتی رو من که روز اون آخه -

 زا عصبانیت با هم بعد و گیمی دروغ که زدمی داد شهمه، کردم سالم بهش که ندید رو من حتی. بود عصبی

 .بیرون رفت شرکت

 .نشستم شدم بلند جام از

 ؟بود شرکت تو امیر مگه گیمی داری چی -

 .آره -

 ؟نگفتی بهم چرا -

 .کردیمی قاطی زدممی حرف باهات وقت هر بعدش، نبود خوب حالت که اوایل اون؟ گذاشتی مگه تو -

 . زدمی داد سرم وقتی گوشمه تو صداش هنوز. زد بهم هاییحرف چه دونینمی زهرا -

 .ریخت صورتم رو اشکم

 .کرد بغلم و کنارم اومد، شد بلند جاش از زهرا

 .بگی چیزی خوادنمی، عزیزم باش آروم -

 که دارمن لیاقت حتی گفت، کشیدم نقشه براش گفت، دارم رابطه نیما با گفت بهم. میشم خفه دارم بگم بذار -

 .باشم زنش هم روز یه

 .کردممی هق هق

 !باش آروم. باشه، باشه -

 .بزنم حرف خوب تونستمنمی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 595 

 !نکرد... باور...رو حرفم. نکردم...کاری...من... خدا به. متنفره..ازم...که...گفت...بهم...زهرا -

 بد حالت، باش اروم. شناسممی من که هستی آدمی ترینپاک تو. نکردی کاری تو که دونممی، عزیزم دونممی -

 .میشه

 .کردمی گریه هم زهرا

 .مردممی روز همون کاش -

 ؟زنیمی که حرفیه چه این -

 .ندارم ایانگیزه هیچ که وقتی بمونم زنده باید چرا اصال؟ گممی دروغ مگه -

 ؟داریم دوستت چقدر ما که نیست مهم برات؟ چی ما پس -

 ؟نخواست رو من هم روز چند برای حتی که میشه باورت -

 .میره در کوره از زود فقط، نیست بدی مرد امیر. داشته دلیلی کارش برای حتما، احمقه اون -

 !نکردم نگاه کسی به سال ۶ که منی. کردممی دق داشتم گفت بهم رو چیزها اون وقتی زهرا -

 .نکن ناراحت رو خودت، عزیزم دونممی خودم -

 ؟بگم چیزی یه زهرا -

 .بگو عزیزم آره -

 ؟کنی تحمل زور به رو من روز یه که شده هاسال این توی، تو -

 .کنم تحملت زور به باید چرا، دارم دوستت من؟ شدی دیوونه -
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 .اماضافی آدم یه که کنممی فکر شهمه روزها این آخه -

 !بکنی فکرها این از نباید تو -

 ؟نشدم دیوونه من نظرت به زهرا -

 .خوبی هم خیلی تو، حرفیه چه این -

 ؟احمقم من نمیگی بگم چیزی یه زهرا -

 !بگم چرا نه -

 هک این با. داشتم دوستش هم باز آورد سرم که بالهایی تمام با، کرد حقم در امیر که کارهایی تمام با من -

 نگارا، نیست خودم دست تونمنمی. داره وجود قلبم ته هم هنوز. بودم عاشقش هم باز کرد حقم در رو کار بدترین

 .کرده نفوذ خونم تو

 .شدی عاشق فقط، نکردی بدی کار تو، نیست خودشون دست قلبشون هاآدم نداره اشکال -

 که ادمی بدم خودم از وقتا بعضی. دور بندازمش و بیارم در رو قلبم خوادمی دلم. متنفره ازم که یکی عاشق آره -

 وت که بینممی کابوس هاشب، میشم دیوونه دارم. نداره رو دوگانگی همه این تحمل مغزم. دارم دوستش هنوز

؛ امیرم منتظر م من. روز همون مثل عروسیمه روز انگار، حاجی حتی هستن همه و هستم قدیمیمون یخونه همون

 !کشمنمی دیگه؟ چیکارکنم زهرا. ذارهمی تنهام هم باز، نمیاد هم باز اون ولی

 .دادمی طالقت خواستتنمی اگه، داره دوستت امیر که مطمئنم من. میشه درست چی همه -

 .کنم ازدواج نیما با نتونم خودش خیال به چون، نمیده طالقم گفت -

 فقط اون دونممی من. بشه راحت دستش از که میده طالقش متنفره ازش که رو کسی آدم، زد حرفی یه اون -

 .نگفته جداییتون از چیزی خانوادش به چرا خوادنمی رو تو اگه ضمن در، ناراحته
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 ؟کنم چیکار من میگی زهرا -

 .گردهبرمی و میشه خسته باالخره. کنه قایم رو خودش خوادمی کی تا، برگرده تا باش منتظر -

 ؟گردهمی بر دیگه سال ۶ یعنی -

 اورب رو حرفت چون، بشه تنبیه کارش خاطر به باید ولی؛ گردهمی بر زود مطمئنم من، زنشی االن تو خله نه -

 اضرح زود که تو به اون هم، داشتی شک بهش تو هم. نکردین ازدواج هم با خوبی شرایط تو هم شما البته. نکرد

 هک دونستهمی کرده رو کار این که کسی اون. بیاد کنار خودش با جایی یه رفته حتما. کنی ازدواج باهاش شدی

 .چیه ضعفش نقطه امیر و دارین مشکلی چه شما

. جاماون من دونستمی کجا از و کوچه اون تو اومد چجوری امیر. میگی راست بینممی کنممی فکر که االن -

 .عوضیه نیمای اون کار حتما

 !شاید دونمنمی -

 .نکرد قبول رو من حرف، کرد باور رو نیما حرف اون فایده چه ولی؛ رسیدممی رو حسابش موقع همون باید -

 .کنهنمی کار دیگه چیزهای درمورد فکرشون دیگه هستن عصبانی وقتی، شناسینمی رو مردها تو -

 .بهتره خیلی قبل از حالم کنممی حس، شدیمی مشاور دکتر باید تو زهرا -

 دبای. کنممی لهت زنممی، دادی رو بهش اول همون تو و برگشت امیر اگه فقط. خودم پیش بیا فردا از باشه -

 .بوده اشتباه چقدر کارش بفهمه

 .جون دکتر باشه -

 .خنده زیر زدیم دو هر
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 .تو اومدن وعلی مهدی موقع همون

 .کردن نگاهمون تعجب با

 ونخندهات یا کنیم باور رو قرمزتون هایچشم؟ خندیدمی دارید یا کنیدمی گریه دارید االن. رفت شدن خل: علی

 ؟رو

 .دو هر: زهرا

 ور کار این ممکنه کی اون، باشه درست زهرا هایحرف اگه. کردممی فکر امیر به دلم تو من ولی؛ خندیدیم همه

 !بکنه

*** 

 .آرایشگاهیم تو صبح از، زهراست عروسی امروز

 باز اشدیگه طرف و داشت بلندی حریر آستینش طرف یه و بود رومی مدل، کردم نگاه رنگم ایفیروزه لباس به

 .خوردمی حریر یه روش و بود کوتاه هم دامنش. بود

 .نذاشت زهرا ولی؛ کنم بلوند رو موهام خواستممی

 دبع. بودم زده لبم به زرشکی رژ یه و بود شده آرایش دودی یسایه با هامچشم، بود شده خوب خیلی آرایشم

 .بودم کرده تغییر خیلی، بودم نکرده آرایش که ماه چند

 .گذرهمی امیر رفتن از نیم و ماه دو تقریبا

 .شده بهتر یکم مروحیه و شرکت برگشتم ستهفته یه زهرا اصرار با

 .داییم خونه رفتم شب همون از
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 من ولی؛ کنم زندگی اونا با برم که گفتمی علی اول، کردم پیدا رو داییم من که کردن تعجب مهدی و علی

 .داییم پیش برم دادم ترجیح

 که وقتا تربیش. خوبه باهام خیلی ستخونه که هم وقتی و بیمارستانه و مطب تو وقتش بیشتر، خوبیه مرد داییم

 .کنم تنهایی احساس ذارهنمی و گذرونیممی خوش ریممی هم با خونه میاد زود

 .کردم نگاه بهش و اومدم در فکر از زهرا صدای با

 !کنهنمی نگاه رو من کسی دیگه، شدی خوشگل خیلی سرت تو خاک: زهرا

 .شدی خوشگل خیلی هم تو، نگو چرت بابا برو -

 ؟میگی راست -

 ستنی معلوم، برسه مهدی داد به شب تا خدا. شدی خوشگل خیلی واقعا. گمنمی دروغ بهت من دونیمی که تو -

 .کنهمی تحمل چجوری شب آخر تا

 !بکش خجالت، نمیشی آدم تو -

 !منحرفی تو گفتم چی من مگه وا -

 .حیابی شناسممی رو تو من، خودت جون آره -

 .اومده داماد که گفت آرایشگر

 .دیگه برو -

 ؟چی تو پس -
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 رو من نمک ولت االن، بشم شما ماشین سوار بیام خر سر مثل داری انتظار نکنه. خنگه میام خودم ماشین با من -

 !بریمی هم خوابت اتاق تو تا

 .رفتم من، کنن ادبتبی سر تو خاک-

 .بیرون رفتم و پوشیدم رو مانتوم هم من و رفت زهرا

 توهم شهمه، جوریماین وقته چند البته، دنبالمه یکی که کردممی حس. کردم حرکت و شدم ماشینم سوار

 .بینمنمی رو کسی کنممی نگاه اطراف به وقتی ولی؛ زنممی

 .فتیمگر عروسی باغ این تو نداشتیم زیاد مهمون چون؛ بود داییم مال عروسی باغ. شد خراب ماشین باغ نزدیک

 .نشد روشن ماشین کردم هرکاری

 هم اون و شده خراب ماشین گفتم بهش و برداشت رو گوشی، زدم زنگ داییم به، نداد جواب زدم زنگ علی به

 .داشت نگه ماشینم کنار. دنبالم اومد

 ؟شده چی سالم -

 .شد خاموش دفعه یه دونمنمی، سالم -

 .بینممی رو صبا انگار. عزیزم شدی خوشگل چقدر -

 .بوسید رو صورتم و کرد بغلم

 .ماشین دنبال میایم بعدا، بریم بیا -

 ؟بمونه بذاریم جاهمین -

 .بریم عزیزم آره -
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 .کرد باز برام رو در و شد پیاده ماشین از داییم باغ دم، رفتیم باغ طرف به. شدم ماشینش سوار

 .من پرنسس بفرمایید -

 !کشم می خجالت من، چیه کارها این جون صادق -

 .بگم دایی بهش نداشتم عادت هنوز چون، صادق گفتممی بهش هاوقت بعضی

 .کنه رفتار جوریاین باید، زیباست پرنسس یه با آدم وقتی -

 .کردم بغلش

 !هستی که مرسی -

 .کرد بغلم هم اون

 .نگرفتنمون تا تو بریم بیا حاال. من پرنسس کردی قبول رو من که ممنونم ازت من -

 .گرفت خندم

 ؟بگیرتمون خوادمی مثال کی -

 .زیبا خانم یه کردن بغل جرم به. دیگه پلیس -

 .شد بیشتر امخنده

 .لپام چال به زد رو انگشتش

 انقدر تازه. غیرتیم من آخه، خورینمی تکون پیشم از درضمن. دارم هاتخنده با خوبی حس، بخند همیشه -

 !باشم مواظبت خیلی باید شدی خوشگل
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 .شما دست از -

 .برد باغ سمت به رو من و گرفت رو دستم

 .بود خوب خیلی مهمونی، بود ۹ نزدیک ساعت

 .رقصیدم داییم با بار چند

 .برقصم اون با خواممی گفت دایی ولی؛ کرد رقـــص تقاضای ازم جدیدمون هایشریک از یکی یاوری مهندس

 .کنهمی نگاهت بدجور، نمیاد خوشم مهندسه اون از که گفت بهم هم بعدش

 .بودیم کرده دعوت هم کاریمون هایشریک از تا چند، بودن دوستامون بیشتر نداشتیم مهمون خیلی

 .زدمی حرف هامهمون از تا چند با داشت رفتم دایی طرف به

 .روم ریخت سینیش تو هایشربت و بهم خورد هامستخدم از یکی دفعه یه

 !لباسم وایی -

 .ببخشید خانم -

 ؟کنم چیکار لباس این با من؟ ببخشید چی یعنی -

 :پرسید و طرفم اومد داییم. بود شده قرمز لباسم نصف

 ؟عزیزم شده چی -

 ؟کنم چیکار لباس این با حاال، شد داغون لباسم -

 .کن عوضش باال برو، نداره اشکال -
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 .ندارم لباس دیگه که من -

 .کنن تمیزش برات بدم تا بیار درش برو خوب -

 .نمیشه تمیز این ولی -

 .بفرسته برات دیگه لباس یه آژانس با میگم و زنممی زنگ خانم مریم به االن، خوب خیلی -

 .نباشم اگه کشهمی رو من زهرا، زودتر فقط جون صادق. باشه -

 .بزنم زنگ من تا بیار در رو لباس این باال برو تو. بفرسته میگم زود نباش نگران -

 ندچ. نشستم تخت روی. پوشیدم رو دایی هایپیراهن از یکی و آوردم در رو لباسم هااتاق از یکی تو باال رفتم

 .رفتم در سمت به، زدن رو در گذشت دقیقه

 ؟شد چی جون صادق -

 :گفتم و کردم باز رو کلید

 .آوردیش زود چه -

 .بگیرم رو لباس که بردم بیرون در الی از رو دستم

 .تو اومد سریع و داد هول رو در نفر یه دفعه یه

 .دهنم روی گذاشت رو دستش بزنم حرف اومدم تا. بود تاریک اتاق

 حس مگردن کنار رو نامنظمش هاینفس و بود بهش پشتم. بکشم نفس تونستمنمی، مردممی داشتم ترس از

 .کردممی

 .نداره طبیعی حالت بود معلوم دادمی که الکلی بوی از
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 دب خودت برای کنی صدا و سر اگه، دارممی بر رو دستم. نشکونم رو گردنت خواییمی اگه باشی آروم بهتره -

 .میشه

 برگشتم. برداشت دهنم رو از آروم رو دستش. بود شده گشاد هامچشم، کنم سکته بود نزدیک صداش از

 .سمتش

 ؟کنیمی چیکار جااین تو -

 این ؟کردی ول هم رو اون کردی چیکار نیما با؟ جونته صادق کردی فکر. بیام نداشتی انتظار؟ ترسیدی چیه -

 وقتی .کنیمی زندگی باهاش چجوری وگرنه، نکنم فکر نه؟ کردی ازدواج گفتی بهش؟ بود بهتر نیما از پیرمرده

 چون فتمگ، کنم قبول نخواستم هم باز دیدمت خودم وقتی ولی؛ نشد باورم کنیمی زندگی شخونه تو گفتن بهم

 یه تو فهمیدم دیدمتون جوریاون باغ در جلوی امروز وقتی ولی؛ کنیمی زندگی شخونه تو فقط نداری رو جایی

 !آشغالی یـرزه هـ

 !امیر -

 .عوضی نیار کثیفت دهن تو رو من اسم -

 حالت، کرد بهم نگاهی. شدمی کشیده صداش و بود قرمز هاشچشم، نداشت نرمال حالت بودم ترسیده ازش

 .بود ایدیگه جور نگاهش

 ؟خوایمی چی -

 .حقمه که چیزی -

 :گفت و کشید خودش سمت به رو من و گرفت رو بازوم

 .منه مخصوص رژ این بودم گفته بهت، شدی خوشگل -
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 .شد جدا ازم بعد یکم و کرد نزدیک بهم رو سرش

 .خوردمی بهم داشت حالم

 .کنیمی اشتباه داری، کن ولم خدا رو تو -

 .کردممی قبال باید که کاری، کنممی رو درست کار دارم تازه -

 .داییمه اون -

 .خندید هادیوونه مثل

 .بود داداشت هم نیما حتما، میگی راست تو آره -

 .تخت رو داد هول رو من

 .گمنمی دروغ من، خدا تورو امیر -

 ؟احمقم من کردی فکر؟ بگی رو ایمسخره هایدروغ همچین حاضری که سخته انقدر برات بودن من با؟ چیه -

 ...اشتباه داری کن گوش امیر -

 .دهنم روی گذاشت رو دستش

 .تنیس مهم برام هیچی دیگه، کردی نابود داشتم که رو چیزی تنها تو. بشنوم چیزی خوامنمی دیگه، بسه -

 .زد پوزخندی

 .بودم شده تو کثیفی به زنی عاشق نمیشه باورم -

 .خورد سر هامگونه رو هاماشک
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 کر نگارا، نداشت فایده کردم گریه و التماس چی هر. شنیدنمی رو صدام کسی بود پایین که صدایی و سر اون با

 .بود شده

*** 

 .بود گذشته چقدر دونمنمی بود شده خشک هاماشک، بودم شده خیره سقف به

 .بیرون اومدم شوک از در صدای با

 .کن باز رو در، آوردم رو لباست عزیزم جان سامره -

 .کرد صدام هم باز

 .بشه خراب دوستم بهترین عروسی بذارم تونستمنمی

 .بود ۷۳ نزدیک ساعت

 .کردمی درد تنم تمام و رفتمی گیج سرم

 .رفتم در سمت دیوار کمک با

 .بیرون بردم رو دستم و چرخوندم در تو رو کلید

 .گردهمی دنبالت ساعته یه زهرا که بیا زود. بگیرش، عجب چه -

 .خوردم سر در پشت و گرفتم رو لباس

 .خوابه که دادمی نشون هاشنفس صدای، کردمنمی نگاه تخت به

 ...امشب فقط، کنم تحمل بتونم امشب، کن کمک خدایا -
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 .رفتم بیرون اتاق از و برداشتم رو کیفم، پوشیدم رو لباس و شدم بلند بدبختی با جام از

 .رسوندم دستشویی به بدبختی با رو خودم، بود دستشویی راهرو ته

 .اومدمی بند داشت نفسم که انقدر، آوردم باال

. بود ردهک ورم لبم و بود گچ مثل رنگم، بودم افتضاح. کردم نگاه آیینه تو خودم به، دیدمی تار رو جا همه هامچشم

 .بود کبودی تا چند هم گردنم روی

 آرایشم مونده ته از سیاهی رد هامگونه روی تا هامچشم زیر. بود شده قرمز هامچشم و بود ریخته بهم موهام

 .بود

 .گرفت درد صورتم پوست که کردم رو کار این انقدر. شستم هم باز، شستم رو صورتم

 .زدم آوردم در کیفم از رو کرم

 .ریختمی هاماشک

 خراب رو دوستت بهترین عروسی خواییمی. کن فکر اون به منتظره زهرا االن؟ کنیمی گریه چرا شو خفه -

 ؟کنی

 .بشه دیده کمتر تا زدم کرم هامکبودی به و کردم پاک روو هاماشک

 .نشه دیده کبودیم تا ریختم دورم و کردم باز رو موهام

 .بیرون برم بودم مجبور ولی؛ شدمی دیده هنوز لبم ورم از کمی، زدم رنگ پر رژ یک و کردم سیاه رو هامچشم

 .بیرون اومدم دستشویی از

 .بود شده تار بیشتر هامچشم
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 .نکردم نگاه اتاق به. رفتم هاپله سمت به و گرفتم دیوار به رو دستم، نداشتم تعادل رفتن راه تو

 .لرزیدمی پاهام

 .بشه کمتر دیدم تاری تا زدم پلک بار چند، رفتم پایین هاپله از

 .سمتم اومد و دید رو من دایی

 !منتظریم ساعته یه، کجایی -

 :پرسید و کرد نگام بهت با

 ؟خوبه حالت -

 :گفت که دادم تکون رو سرم

 .پریده رنگت نیست خوب حالت که من نظر به ولی -

 .بشه خراب عروسی خوامنمی، نگید چیزی -

 ...ولی -

 !کنممی خواهش -

 .رفتم زهرا سمت به

 ؟ساعته یه کجایی -

 .ببخشید -

 ؟شده عوض چرا آرایشت؟ کردی باز رو موهات چرا. رسممی رو حسابت بعدا -
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 .اومدنمی خوشم هم آرایشم از، باشه بسته موهام نداشتم دوست -

 !شدی جوری یه؟ شده چیزی؟ کرده ورم چرا لبت. بودی شده خوشگل خیلی ولی -

 کرده ورم یکم در به خورده لبمم. نیست طوریم من -

 .چلفتی پا و دست نیستی مواظب چرا؟ در کدوم -

 .بدن شام خوانمی ببر رو کیک برو بیا. خوبم، کن ولش -

 ؟برقصی نبود قرار مگه -

 .برقصم تونمنمی زده رو پام هاکفش این، برقص خودت نه -

 ؟مطمئنی، باشه -

 .برو آره -

 .نرقصیدم و کردم بهونه رو پام موقع اون از، بود مهمونی آخر تقریبا

 .بود نمونده ممعده تو چیزی، آوردم باال دیگه بار چند. نباشم دید تو زیاد کردممی سعی

 .رفتن کم کم هامهمون. کردممی تحمل زور به هم من، پرسیدمی رو حالم همش و بود ناراحت خیلی دایی

 .بود وایساده ماشین کنار زهرا

 .سمتش رفتم

 ؟خونه دم تا بریم نمیایی -

 .بمونه تنها دایی زشته، دارم کار جااین یکم نه -
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 .باشه -

 .کرد بغلم و سمتم اومد، بود شده جمع هاشچشم تو اشک

 .کردم تحمل هم باز ولی؛ کردمی درد بدنم

 !دارم دوستت چقدر دونیمی، میشی تنها کردم ازدواج نکن فکر سامره -

 :گفت آروم

 .مونده برام که میخانواده عضو تنها تو، مهدی از بیشتر حتی

 .ریخت صورتم رو اشکم، بیارم طاقت نتونستم دیگه

 .دارم دوستت خیلی -

 .شد جدا ازم

 ؟پیشم میای که فردا. گیرهمی مگریه هم من، نکن گریه -

 .زدم تلخی لبخند

 .کنم درست کاچی نیستم بلد که من -

 !سامره -

 ؟جانم -

 .دارم دوستت خیلی -

 .رفت ماشین سمت به
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 :گفت و نزدیکم اومد مهدی

 .کنم تشکر ازتون چجوری دونمنمی، خانم سامره خوب -

 .طرفی من با ببینمش ناراحت روز یه اگه، باش دوستم مواظب فقط. خوادنمی تشکر -

 .زندگیمه زهرا، باش مطمئن -

 .رفت ماشینش سمت به

 .رفت گلی با هم علی

 .زمین خوردم جا همون، وایسم پام رو توستمنمی دیگه

 .طرفم دوید دایی

 ؟خوبی عزیزم سامره؟ شده چی -

 .گرفت رو نبضم

 .پایینه خیلی فشارت بیمارستان بریم باید -

 .خونه بریم، بیمارستان برم خوامنمی نه -

 !بشه بد حالت ممکنه نمیشه -

 :زدم داد

 !کنممی خواهش خونه ببر رو من نه -

 .باش آروم باشه -
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 .برد ماشین سمت به رو من

 .بودم گنگ، زد زنگ کی به دونمنمی راه تو

 .آوردمنمی باال چیزی ولی؛ داشتم تهوع حالت شهمه، داشت نگه باری چند

 .رسیدم خونه به. سوختمی گلوم

 .نفهمیدم چیزی دیگه که بودیم حیاط وسط. تو برم تا کرد کمکم دایی، وایسم پام رو تونستمنمی

*** 

 .بود ۹ نزدیک ساعت. کردم باز رو هامچشم

 .رفت گیج سرم که شم بلند جام از خواستممی

 .دستته تو سرم؟ کنیمی چیکار -

 .کردم نگاه دایی یخسته صورت به

 .سالم -

 ؟خوبی عزیزم سالم -

 .منتظره زهرا برم باید من، آره-

 !بود چند رو فشارت دونیمی، گفتیمی هذیون زیاد تب از داشتی صبح تا دیشب از؟ میگی چی -

 .منتظرمه زهرا ولی -

 .نیست خوب حالت میگم و زنممی زنگ بهش خودم -
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 .خوبم من -

 .زدممی داد صبح تا بودم من حتما، جالب چه -

 .شدم دردسرتون باعث که خواممی معذرت -

 بهت خوامنمی، خودته برای میگم چیزی من اگه. مونیمی خودم دختر مثل، خواهرمی دختر تو؟ شدی دیوونه -

 .برسه آسیبی

 .دونممی -

 ؟کنینمی که قایم ازم که رو چیزی جان سامره -

 ؟چی مثال نه -

 تمدایی من. زدیمی دیشب که هاییحرف اون با تازه، کنی قایم رو چیزی ازم تونینمی که دونیمی، دکترم من -

 .بگو من به داری مشکلی اگه

 .نکردم قایم رو چیزی من؟ گفتم چی مگه -

 .یکنمی اشتباه تو، گمنمی دورغ من؟ باش نداشته کاری بهم که زدیمی داد خواب تو چرا؟ چیه هاکبودی اون -

 .نگفتم هیچی و انداختم پایین رو سرم

 دونب داری مشکلی اگه، کنی حساب روم تونیمی همیشه بدون ولی؛ بگی چیزی بهم کنم مجبورت خوامنمی -

 .نیستی تنها

 .خواممی معذرت -

 .نکردی کاری که تو؟ کنیمی خواهی معذرت من از چرا عزیزم -
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 :گفت و کرد بغلم دایی. ریخت هم باز هاماشک

 برای امخونمی. بود زنده االن کردممی حمایت صبا از بودم موقع اون اگه. ببینی آسیبی ترینکوچک خوام.نمی -

 .باشی مقصر خودت اگه حتی، بگی بهم داری مشکلی اگه بده قول. بیاد پیش مشکلی تو

 .باشه -

 ؟خوبه، کنیم دعوت رو خانوم زهرا ناهار تا کنه درست چیزی یه مریم میگم. کن استراحت حاال -

 .آره -

 .کنی استراحت خوب موقع اون تا بدی قول تو که شرطی به -

 .باشه -

 .بیرون رفت دایی

 .کردم نگاه سرم هایقطره به

 .نمونده برام جونی دیگه؟ بکشی رو من خواییمی بار چند. گرفتی قطره قطره سرم این مثل هم من جون -

 .برد خوابم بود زده بهم دایی که مسکنی خاطر به

 .نبود دستم تو سرم، کردم باز دوباره رو هامچشم

 .بود تنم هنوز دیشب لباسم، شدم بلند جام از، بود ۷۲ ساعت

 .کردممی حموم زهرا اومدن قبل باید، رفتم حمام طرف به و آوردم در رو لباسم. رفتمی گیج یکم سرم

 .وایسادم آیینه جلوی و بیرون اومدم حموم از
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 .بود کبود هم دستم مچ و بود مرده خون لبمم کنار

 .رفت آبروم، فهمید دایی حتما -

 .پوشیدم جین شلوار با مردونه مدل لی پیراهن یه زود

 .شدمی دیده کم خیلی مردگیش خون، زدم قرمزی رژ و زدم کرم کلی رو لبام

  کنم فراموش رو بود افتاده که اتفاقی هر خواستممی فقط، کنم فکر چیزی به خواستمنمی

 .داشت وجود فراموشی قرص کاش، کردمی نابودم بهش کردن فکر

 .بود اومده زهرا حتما، اومدمی صدا پذیرایی تو از

 .رفتم پذیرایی سمت به

 .بودن هم گلی و علی، بودن همه

 .کرد بغلم اومد زهرا

 .موندی خواب همین خاطر به بودی خسته گفت داییت، کردیم تخسته که ببخش عزیزم -

 .نگفته چیزی بهشون بشه راحت خیالم که گذاشت هم روی رو هاشچشم، کردم نگاه دایی به

 .بود نگفته چیزی کسی به که بودم ممنون ازش، دادم تکون رو سرم

 .بود جااون ظهر از بعد تا زهرا

 دلم تو غم ولی؛ زدممی لبخند الکی فقط و نیارم خودم روی به که کردم سعی هم من، گذشت خوش بهشون کلی

 .خوردمی تو از رو من داشت
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 هک گفت بهم خیلی دایی، سرکار برم باید ولی؛ ندارم خوبی حال هنوز و گذرهمی لعنتی روز اون از روزه چهار***

 و زهرا منض در، کنم فکر کمتر شدمی باعث شرکت به رفتن. باشم خونه تو خواستنمی دلم ولی؛ بمونم خونه تو

 .بود تنها دست شرکت تو علی و عسل ماه بودن رفته مهدی

 صبح تا بیچاره دایی، پریدم خواب از کابوسام با بار چند دیشب. کنم رانندگی تونستمنمی بیرون اومدم خونه از

 .نگفت چیزی ولی؛ شد خواب بد من خاطر به

 .بود خوب هوا، بود تابستون آخر

 .بودم گرفته استرس، داشت چیکارم یعنی. بود جون آقا، خورد زنگ گوشیم

 یفمک تو و سایلنت رو گذاشتمش، شد قطع باالخره. نداشتم رو بدم جواب که این قدرت، کردم نگاه گوشیم به

 .گذاشتم

 .شرکت سمت رفتم پیاده و شدم پیاده شرکت خیابون سر. شرکت رفتم تاکسی با

 .کرد صدام آقایی یه

 ؟راد خانم ببخشید -

 ؟بفرمایید بله -

 .دارن کار باهاتون ربانی آقای؟ بیاید من با میشه -

 .شدم عصبانی

 ؟ربانی کدوم -

 .نیما آقا پدر -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 617 

 «بندهمی بهش هم آقا چه»

 .ندارم کاری ایشون با من -

 .پایین داد رو شیشه، کرد ترمز پام جلوی ماشینی. رفتم شرکت سمت به

 .گیرمنمی رو وقتتون بیشتر لحظه چند راد خانم -

 .کرده خراب رو زندگیم کافی یاندازه به پسرتون؟ خواییدمی جونم از چی -

 .شید سوار دقیقه چند کنممی خواهش -

 .ندارم دردسر یحوصله من، شرکت بیاید دارید کاری اگه تونم نمی -

 .خیابون این نزدیک شاپ کافی بیاید پس باشه -

 .سراغم بیاد دیگه جا یه بود ممکن باالخره ولی؛ بودم دودل

 .باشه -

 .شدم وارد،  رفتم شاپ کافی سمت به

 .شاپ کافی تو اومدن هردوشون بعد لحظه چند

 .بود نیما یشده پیر ورژن انگار فقط، بود نیما شبیه خیلی نیما پدر

 بمونه در دم که کرد اشاره رانندش به، بودم من که میزی سر اومدن

 .سالم -

 .سالم -
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 .ببینمتون خواستمی دلم خیلی، زنهمی حرف خیلی شما از نیما. بگیرم رو وقتتون زیاد خوامنمی من -

 .زدم پوزخندی

 ؟خواییدمی چی من از -

 من صمیمی دوست دختره پدر. کنه ازدواج دختری یه با بود قرار پیش سال سه، داره مشکلی یه نیما راستش -

 روسیع نزدیک. طور همین هم نیما و بود نیما عاشق یاسی. شناختندمی رو همدیگه بچگی از یاسی و نیما، بود

 فایده بی ولی؛ برگردونه رو اون کرد تالش خیلی نیما. رفت و چی همه زیر زد یاسی که افتاد اتفاقی چه دونمنمی

 دیر تا. نبود سابق پسر اون دیگه، بود شده افسرده خیلی نیما. بزنه حرف نیما با حتی که شدنمی راضی یاسی، بود

 هشد خوردنمی قسم سرش همه که پسری، گذروندمی نابابش هایدوست با شبش و روز همه. بود بیرون وقت

 شتدا که پولی خاطر به، بود یکی با رو روزش هر. بود کرده ول هم رو کارخونه و شرکت حتی. خاصیت بی یه بود

 اوایل اون، کنه کار شرکتی یه تو خوادمی گفت و خونه اومد پیش وقت چند که این تا. گفتنمی نه بهش کسی

 حرف یاسی عکس با هاشب، میشه عوض داره هاشاخالق دیدم که این تا بیاد راه به خوادمی که بودم خوشحال

. ردهنک آویزون بهش رو خودش و نیست بقیه مثل گفتمی، اونه از بهتر که کرده پیدا رو یکی گفتمی و زدمی

 یمان ولی؛ رفتم هم روانشناس تا چند پیش، بودم ترسیده هاشحرف از یکم. خوبیه دختر یاسی مثل گفتمی

 و رکیهت بره وقتی چند خوادمی گفت بود آشفته، خونه اومد شب یه که این تا. مریضه که کنه قبول خواستنمی

 . برگشت که نگذشت زیادی زمان ولی؛ خوبه روحیش برای گفتم و کردم قبول هم من

 یه .شمایید گفتمی اشدرباره که دختری فهمیدم و گذاشتم مراقب براش، بود شده مشکوک کم کم کارهاش

 دیگه گفتمی. بگیرن ازش هم رو این ذارهنمی که بود این حرفش تنها فقط، خونه اومد خورده کتک شب

 مه باز. نکردین قبولش شما دونستممی. فهمیدم رو هاگل ماجرای هم اون بعد. کنن جدا ازم رو عشقم ذارمنمی

. کشممی بگیره ازم رو اون که رو کسی هر کشمشمی گفتمی، بود شده دیونه شب اون، بود خورده کتک
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. بیفته براش بدی اتفاق خواستمنمی چون، کنم بستریش شدم مجبور. دارم رو پسر یه همین من. بودم ترسیده

 .بستریه که ماهه دو حدود االن

 ؟ستساخته کاری چه من از -

 .بشه بهتر اشروحیه شاید دیدنش برید خواممی -

 ؟کنه بدتر و وضع ممکنه من دیدن کنیدنمی فکر -

 .بشه خوب پسرم خواممی فقط من، دونمنمی -

 ؟شد جدا پسرتون از چرا نپرسیدید یاسی از چرا -

 مه من حتی و بیاره خونه تو رو اون اسم نداره حق دیگه کسهیچ گفت نیما، افتاد اتفاق اون وقتی راستش -

 .زدم بهم رو امساله چند دوستی

 هشد جور هر خوادمی و کرده اون جایگزین رو من اون. یاسیه، نیستم من نیما مشکل گیدمی شما که جوراون -

 .داره نگه خودش برای رو داشته دوست که رو کسی بود نتونسته چون، بیاره بدست رو من

 یامب شدم مجبور، نیما پیش ببرمش که کجاست یاسی دونم نمی که من ولی؛ گفتمی رو همین هم دکترش -

 .شما سراغ

 .چیزی ایشماره، عکسی؟ ندارید یاسی از چیزی هیچ شما -

. شده عوض هاشونشماره یا دارم که هاییآدرس تمام چون، خورهنمی درد به. پیشه سال سه مال ولی؛ چرا -

 .رفتن و فروختن هم رو شونکارخونه حتی

 .رفتن کشور کدوم بگید میشه -
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 .بود سوئیس کنم فکر دنبالش رفت نیما که باری آخرین -

، یدبد بهم رو دارید که بخوری درد به چیز هر یا ستخانواده این به مربوط که چیزهایی تمام شما، خوب خیلی -

 .کنممی پیداش براتون من

 .نشده خبری ولی؛ کنه پیداشون که کردم استخدام رو کسی حتی، کردم بگید کار هر خودم من ولی -

 .کنممی پیداش من -

 .کرده درست دردسر براتون نیما چقدر دونممی؟ کنیدمی کمکم چرا -

 یدزد که هاییحرف این با. منه مثل زندگیش جواریی یه ضمن در، بگه بهم خودش باید که هست چیزایی یه -

 دلم. مریضه، نیست مقصر اون. داشته دوستش که بوده چیزی دادن دست از خاطر به کرده کاری هر دونممی

 .ازدواجش نزدیک هم اون، بده دست از داره دوست که رو کسی آدم خوادنمی

 دست نیما دختر همه این بین چرا که فهمیدممی دیدمتمی زودتر اگه کنم فکر، دختر ممنونم ازت خیلی -

 .زیبا و بود جسور تو مثل هم اون، ندازیمی یاسی یاد رو من تو. تو رو گذاشته

 .شرکت فرستهمی برام رو مدارک تمام که گفت ربانی آقای

 .رفت و رسوند شرکت دم تا هم رو من

 اشتهد دوست بچگی از که کسی وقتی کشیده عذاب خیلی هم اون حتما، کشیدم عذاب چقدر که افتادم خودم یاد

 .بود نیما نخم سر تنها، بود افتاده اتفاقی چه روز اون فهمیدممی باید ولی؛ داده دست از رو

*** 
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 که تیسای هر تو گشتم دنبالش سیستم پشت خونه تو شب تمام. آورد برام رو مدارک ربانی کارمند ظهر از بعد

 توش مدتی یه. کردم پیدا رو اسمش سوئیس هایبیمارستان از یکی تو که این تا، شدم وارد کردممی فکر

 .بود شده منتقل آمریکا به بعدش. بود پیش سال ۲ مال البته، بود بستری

 .کجاست االن دونستممی حداقل چون، بود مهم برام سرنخ همین

 .بودن ازش آدرسی یا اسمی جاهیچ آمریکا و ولی؛ نشده خارج آمریکا از پیش سال دو از بود معلوم پاسپورتش از

 .کنم پیداش تونستم باالخره

 .کردم پیدا رو ششماره که بود شب ۲ نزدیک ساعت

 .منشی رو رفت خورد بوق تا چند، زدم زنگ بهش

 .زد حرف انگلیسی به و برداشت رو گوشی، زدم زنگ دوباره

 .داشتم کار درباری یاسمن خانم با من ببخشید -

 .کرد سکوت ثانیه چند

 ؟شنویمی رو صدام خانوم -

 .نیست جااین کسی همچین گرفتی اشتباه -

 .داشتم مهم خبر یه ولی؛ ببخشید باشه -

 :گفت که کردممی قطع داشتم

 ؟هستید کی شما خانوم الو -

 .دارم کار درباری یاسمن با من -
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 ؟شما، هستم خودم -

 .شناسیدشنمی گفتید که شما -

 !بزنید حرف میشه، کردم اشتباه -

 .بود مضطرب صداش

 .هستم راد شراره من -

 .نمیارم جا به -

 .زنممی زنگ ایران از -

 .باشه داشته رو مشماره که ندارم ایران تو دوستی من؟ آوردی کجا از رو مشماره -

 .شدیم دوست هم با شاید -

 ؟کردی مسخره رو من. نشید مزاحم خانم-

 .میرهمی داره، نیست خوب حالش نیما -

 .زد داد

 ؟چیه مسخره هایحرف این؟ هستید کی شما؟ چی -

 .واقعیته -

 .شناسمنمی نیما اسم به رو کسی من ضمن در، نبود خوبی شوخی -

 .خداحافظ. گرفتم اشتباه کنم فکر باشه-
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 ؟گیدمی راست دارید کنید صبر -

 ؟رو چی -

 .لرزیدمی صداش

 !میرهمی داره نیما که این -

 !شناسیدنمی رو نیما گفتید شما -

 ؟میگید راست دارید بگید کنممی خواهش -

 !بگم دروغ باید چرا آره -

 ؟شناسیدمی کجا از رو نیما؟ هستید کی شما -

 دهزن به امیدی گفتن دکترها و شد بد حالش دفعه یه ولی؛ کردیم نامزد هم با پیش وقت چند. نامزدشم من -

 .ببینه رو شما که اینه مرگش از قبل آرزوش تنها گفت، فهمید وقتی. ندارن موندنش

 .خوبه حالش دارم خبر ازش من. میرهنمی من نیمای میگی دروغ داری -

 جوریاین تو دست از، توئه تقصیر شهمه. زدم زنگ بهت که بگو رو من اصال؟ خوبه حالش مطمئنی؟ تو نیمای -

 امزدن باهام کرده قبول که پدرشه خاطر به گفت کردیممی نامزد داشتیم وقتی. بود شده دیونه تو عشق از، شد

 تو. اشهب داشته دوست رو کسی نیست حاضر دیگه تو بعد گفت، کردی ولش که بودی تو زندگیش زن تنها، کنه

 .بگیره سرطان شدی باعث تو. میرهمی داره سن این تو که نیما بیچاره، کردی نابود رو زندگیش

 .اومدمی دختره گریه صدای
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 وقت هیچ من گفتن دکترا. کردم ولش خودش خاطر به، بشه جوریاین خواستمنمی داشتم دوستش من -

 یادهخانو یبچه تنها، داشت دوست بچه خیلی نیما. نداره فایده عملم و دارم قلبی ناراحتی آخه شمنمی داربچه

 .بشه نابود زندگیش من خاطر به که خواستمنمی بود ربانی

 این گفتن که هم االن. گرفتی تصمیم تون دوتا زندگی برای خودت خودخواهی با تو، خوبه زندگیش حاال -

 .نداره فایده هاحرف

 شعاشق داشتم دوستش من. کنهمی فراموش رو من بگذره وقت چند گفتم، بشه جوریاین خواستمنمی من -

 .بودم

 درست دردسر برام همیشه احمق نیمای. نداشتم رو عاشقانه هایحرف یحوصله، بود مغزم رو دختره های گریه

 .کردمی

 من یمارهش. ببینش بیا بار آخرین برای نشده دیر تا بگم بهت خواستممی فقط، وقته دیر جااین برم باید من -

 .خداحافظ. بزن زنگ بهم بیایی خواستی اگه، همینه هم

 .گذاشتم رو گوشی

 .نه یا بوده نیما کار اتفاق اون ببینم باید. برگردی کنه خدا-

 .شدم پا خواب از زور به صبح

 .نداشتم رو تاکسی حوصله برم ماشین با گرفتم تصمیم، کار سر بود رفته دایی

 . افتممی شب اون یاد کنممی نگاه خودم به آیینه تو هرموقع

 .تونیمی تو، تونیمی تو کن فراموش -
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 هم ور هامقرص. نشم استرس دچار کمتر تا کنم فکر کمتر بهش کنم سعی گفت، زدم حرف روز همون دکترم با

 .میشه ربیشت خوابم و کننمی حس بی رو بدنم فقط چون بخورمشون خوادنمی دلم ولی؛ چندتا شده و داده تغییر

 کرد من با اون که کاری یا ترهسخت اون برای دارم رابطه دیگه یکی با که کرد شک بهم اون وقتی دونمنمی

 .ترهسخت من برای

 .شدم پیاده شرکت دم. شدم ماشین سوار

 .خورد زنگ گوشیم

 ؟بله -

، برداشت رو گوشی هامستخدم از یکی خونه زد زنگ یاسی میشه باورتون. هستم ربانی من راد خانم سالم -

. گفته بهش رو همین هم اون نیست خونه و مریضه نیما بگید گفتم همه به که جایی اون از و داره کار نیما با گفت

 .کرده قطع رو گوشی و گریه زیر زده دختره میگه

 ؟خوب -

 ؟زده زنگ مدت همه این بعد چرا که نکردید تعجب -

 .بگم بهش شدم مجبور هم دروغ تا چند البته، مریضه نیما گفتم و زدم زنگ بهش دیشب خودم چون نه -

 ؟کردید پیداش مگه؟ شما چی -

 ؟داره اشکالی آره -

 ؟تونستید چجوری ولی؛ نه -
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 اصال یمان و نزنه زنگ دیگه بگید بهش فقط زد زنگ اگه. بگیره تماس هم شما با ممکنه ولی؛ نیست مهم اونش -

 .نیست خوب حالش

 ؟چرا -

 .برگرده خواییدمی اگه البته، بکنید رو کار این باید -

 .ممنونم ازتون خیلی، باشه باشه -

 .نشده چیزی که هنوز -

 .دادید انجام برام که بود کاری بزرگترین کردید پیداش که همون باشه -

 .بدید خبر بهم شد خبری اگه، برم باید من -

 .حتما باشه -

 .شد پیاده ماشین از دید رو من تا، دیدم رو رضا ماشین شرکت دم

 .خانم شراره سالم-

 ؟داره کار باهام سرگرد؟ افتاده اتفاقی؟ کنیدمی چکار جااین رضا آقا سالم-

 .بزنم حرف باهاتون خواممی خودم میشه اگه، نه -

 .شده چی بگید میشه -

 .میگم بهتون بریم بیایید لطفا، نمیشه جااین -

 .بدم خبر بذارید پس باشه -
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 .داشت نگه شاپ کافی یک دم. شدم ماشینش سوار. دارم کار جایی رضا با که گفتم و زدم زنگ علی به

 .شدمی رو و زیر داشت دلم

 .بودیم ما فقط و بود خلوت شاپ کافی

 .نشستیم میز یه سر

 ؟خوردیدمی چی -

 !چیشده بگید زودتر میشه، هیچی -

 .داد سفارش آبمیوه دوتا

 ولی؛ هن یا دارید خبر دونمنمی، خورد تیر امیر زمان همون ولی؛ ماموریت بره امیر بود قرار پیش ماه چند ببینید -

 چون یمکرد تعجب همه، ماموریت بره تونهنمی که گفت بعد روز چند. بود کوچیک خراش یه یعنی نبود مهم خیلی

 همب خیلی ستاد اومد بعدش یهفته دفعه یه ولی؛ نره ماموریت کوچیک خراش یه خاطر به که نبود کسی امیر

 هشب چی هر، ماموریت بره اصرار به خوادمی که فهمیدیم بعدش. داشتن جلسه اتاق تو سرهنگ با. بود ریخته

 پرت حواس، نبود سابق امیر اون ماموریت تو ولی؛ کرد راضی سرهنگو باالخره. نکرد قبول بره خوادنمی گفتیم

 راغتونس بیام گفت بهم. تهران برگردم من شد قرار هفته یه بعد. نداشت موقعیتمون به توجهی اصال و بود شده

 و نپرسم سوالی ازش رفاقتمون خاطر به گفت ولی؛ کردم تعجب اول. بدم گزارش بهش میشه ازتون خبری هر

 تو هک آخر این تا گفتممی بهش شدمی خبری هر ازتون، برگشتم وقتی هم من. بکنم رو گفت که کاری فقط

. بگم هن بهش تونستمنمی و دوستمه بهترین امیر ولی؛ خواممی معذرت واقعا من. کردیدمی زندگی دکتر یخونه

 ور تونخونه شما گفتم بهش وقتی ولی؛ دادمی گوش فقط و زدنمی حرفی دادممی خبر بهش وقتی اوایل اون

 ارچیک جااون شما که بفهمم باید شده هرجور گفت. شد عصبانی دفعه یه دکتر یخونه رفتید و کردید عوض
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 زچی به ولی؛ کردم تحقیق دکتر یدرباره. برگرده تونستنمی ماموریت شرایط خاطر به هم خودش. کنیدمی

 . بفهمم باهاش رو شما رابطه نتونستم و نرسیدم خاصی

 خبر شما زا بخواد من از باید چرا وگرنه، باشه چیزی یه باید فهمیدم بود شما پیگیر انقدر امیر وقتی، مردم یه من

. ردهک عقد شما با امیر بفهمم تونستم هاشونحرف از و پدریش یخونه رفتم. بودم شده مشکوک بهش. بگیرم

 فهممب تونستمنمی. آوردممی در شاخ داشتم کردید عقد ماه سه گفت پدربزرگش وقتی ولی؛ شدنمی باورم اول

 مبگ دروغ بهش شدم مجبور زد زنگ امیر وقتی. کردید پنهون همه از رو موضوع این شما حتی یا و امیر چرا که

 و نفهمیدم شما یرابطه از خاصی چیز هم خودم واقع در، ندارید ایرابطه هم با و هستید دکتر مستاجر شما که

 شما درسآ گفت و برگشت پیش روز چند دفعه یه ولی؛ نگفت چیزی امیر. بشه درگیر فکرش بیخود خواستمنمی

 بهش ترسیدم اول. برگرده و اومده روزه یه گفت. آوردنمی خودش روی به ولی؛ بود ناراحت یکم. بدم بهش رو

 شما از هک شناختی با البته. بگم بهش شدم مجبور ولی؛ گفتم دروغ بهش که بفهمه شاید گفتم، بدم رو آدرس

 امیر روز اون فردای ولی؛ بوده بیخود نگرانیم پس، داره خاصی دلیل حتما خونه اون تو بودن دونستممی داشتم

 ازش هرچی. کنم چیکار دونستمنمی. نبود شناختممی که امیری اون اصال، بود داغون اشقیافه. مونخونه دم اومد

 دفعه یه دیروز از ولی؛ بود امخونه دیروز تا. خوردنمی هم غذا حتی. زدنمی حرفی، گفتنمی هیچی پرسیدممی

 ورمجب. نداره خبر ازش هم بزرگش پدر، ماموریت برای برنگشته حتی، نداره خبر ازش هم کس هیچ و زد غیبش

 .باشید داشته خبر ازش شاید گفتم, شما سراغ بیام شدم

 .شدم بلند جام از

 با. یدنیای من سراغ دیگه لطفا. کنهمی چیکار و کجاست نیست مربوط هم من به. ندارم خبری هیچ من رضا آقا -

 .اجازه

 .کنید صبر خانم شراره -

 .وایسادم سرجام
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 دونممی. بودمش ندیده ناراحت انقدر شناسمشمی که سالی چند این تو ولی؛ کرده چیکار امیر دونمنمی من -

 دیدتون که اول روز همون از. داره دوست رو شما امیر ولی؛ کنم دخالت زندگیتون تو و بزنم رو حرف این نباید

 اتفاقی چه داره بفهمم تونمنمی. ریخت بهم ماموریت بعد روز رو اداره تمام شما خاطر به، بودن فهمیده همه

 !اومده سرش بالیی چه نیست مهم براتون چرا و میوفته

، دزنیمی حرف جوری یه؟ زنیدمی سینه به رو دوستتون سنگ جوری این که دونیدمی من زندگی از چی شما -

 .اونم شدن گم مقصر من انگار

 امیر ولی؛ کرده ازدواج شما با نگفته بودیم هاشدوست که ما به امیر چرا دونمنمی حتی، دونمنمی چیزی من آره -

 ولی؛ داشتنمی بر تالش از دست، بوده کم خیلی بودنش زنده احتمال که این با ماموریتی هیچ تو و ایهقوی مرد

 .نبود زندگی برای ایانگیزه هیچ چشماش تو، امخونه دم اومد که امیری اون

 .ندیدمش االن تا پیش روز چند از، کجاست دونمنمی من کنید باور -

 ؟نه افتاده اتفاقی چه که دونیدمی شما -

 وقت چهی، کرد باهام که کاری اون با بدونید رو این فقط. بزنم حرفی تونمنمی چون، نپرسید ازم چیزی بهتره -

. بزرگتر قبلیت اشتباه از حتی، کردی اشتباه خیلی که بگید بهش دیدیش اگه من قول از. ببخشمش تونمنمی

 .خداحافظ

 .رفتم شرکت سمت به

*** 

 .گذرهمی رضا با من روز اون دیدار از ستهفته دو

 .بیاد سرش بالیی که خوادنمی دلم ولی؛ کرد باهام رو کار اون که این با، بینممی رو خوابش هاشب بعضی
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 ازش هنوز ولی؛ گفتم بهش من که گفته رو چیزی همون هم اون و زده زنگ بهش یاسی که داد خبر ربانی آقای

 .باشه عاشق واقعا اگه میاد که مطمئنم من، نیست خبری

 تمنتونس دیگه امروز ولی؛ شونخونه نرم که میارم ایبهونه یه دفعه هر من و گرفته تماس باهام بار چند آقاجون

 به. بودن ما بین هایاتفاق مقصر که اون، بشکنم رو دلش خواستنمی دلم. ناراحته بود معلوم چون، بگم نه بهش

 .میام وقت دیر شب گفتم دایی به، برم نداشت مشکلی پس، نبود پیداش که اون حال هر

 یه هم رو موهام، مشکی شلوار با پوشیدم کوتاه آستین قرمز پیراهن یه، شدم آماده که بود ۲ ساعت نزدیک

 .بود دورم رو بقیش و کردم جمع رو کمیشون

 .مبیا نظر به زشت نرگس و خانم عمه جلوی خواستمنمی. زدم هم ریمل، کشیدم کلفت مشکی چشم خط یه

 .زدم هم قرمز رژ یه

 .بودم شده خوب خیلی

 .بیرون رفتم و کردم تنم رو مانتوم

 .کنم رانندگی تونستمنمی امروز استرس خاطر به، بود در دم آژانس

 .زدم رو در زنگ و کشیدم عمیقی نفس، شدم پیاده ماشین از و رسیدم شونخونه دم به

 .شدم وارد و شد باز در

 .شدم خونه این وارد که عقدم روز و شونخونه اومدم امیر با که افتادم شبی یاد

 .داخل رفتم آروم

 .بود منتظرم در دم آقاجون



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 631 

 !میشه تنگ برات دلش پیرمرد این گفتینمی؟ بودی کجا باباجان سالم -

 .شلوغه شرکت تو یکم سرم. دیدنتون اومدم دیر که ببخشید سالم -

 .بوسید رو پیشونیم و کرد بغلم

 .خوشحالم اومدی که حاال، نداره اشکال عزیزم تو بیا -

 .گفت سالمی به زور به و بود گرفته قیافه نرگس فقط، کردن علیک سالم باهام هم بقیه و تو رفتم

 .نشستم مبل روی رفتم و کردم عوض رو هاملباس

 .نشست کنارم جون آقا

 ؟داری خبر ازش. ببینمت بیا تو حداقل، کجاست نیست معلوم که امیر؟ خوبی جان بابا خبر چه -

 .گرفت تماس باهاش نمیشه رهمی ماموریت وقتی راستش نه -

 االن. دادمی خبر ولی؛ فرانسه بود رفته ماه سه قبل دفعه نهایتا، کشیدنمی طول انقدر ماموریتش وقت هیچ آخه -

 گفت فقط جااین اومد دوستاش از یکی هم پیش وقت چند. نگرانشم. نداده خبری ولی؛ شده ماه سه نزدیک

 .خوبه حالش

 .میاد روزها همین نباشید نگران -

 .باشن شوهرشون پیش بیشتر دارن دوست هاعروس تازه آخه، شده تنگ براش دلت حتما: عمه

 .چطوره کارش دونستنممی اول از من -

 باشه داشته دوست رو زنش وقتی آدم البته، بشه دور ازم لحظه یه شوهرم ذاشتمنمی بودم من اگه: نرگس

 .دهنمی ترجیح بهش رو کارش
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 !نرگس: جون آقا

 شوهرها و زن که بفهمن تونننمی نکردن ازدواج هنوز چون جون نرگس. باشن راحت بذارید نداره اشکال -

 هایحرف پس، کرد عقدم ماموریت همون تو که داره دوست رو من انقدر امیر. دارن دوست رو همدیگه چجوری

 .نیست مهم برام دیگران

 معلوم هکن تحملت تونهنمی که این برای هم االن، کنه عقدت شد مجبور که کردی چیکار نیست معلوم دیگه آره -

 .کجاست نیست

 !نرگس شو خفه: آقاجون

 قتو مدت همه این خواستتمی اگه امیر. کنه آویزون دار زن مرد یه به رو خودش که باشه حقیر باید خیلی آدم -

 .نکن کوچیک رو خودت انقدر پس، گرفتمی رو تو داشت

 .بود من شوهر امیر االن نبودی تو اگه. لعنتی یدختره -

 .سوزهمی برات دلم ایبیچاره خیلی -

 .اتاقت تو برو. امیره زن سامره. چیه هاحرف این بکش خجالت، شو خفه گفتم بهت نرگس: جون آقا

 یزیچ و بودن ساکت بقیه ولی؛ رفت دنبالش هم خانوم عمه. رفت اتاقش سمت به گریه با و شد بلند نرگس

 .گفتننمی

 .شدم بلند جام از

 .جااین اومدممی نباید که این مثل ببخشید -

 یچ خودش پیش دونمنمی، بود نداده بهش قولی امیر هم اول از. زنهمی زیاد مفت حرف نرگس، دخترم بشین -

 !کرده فکر
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 .شدم مزاحمتون ببخشید، رممی من ولی -

 .میشه ناراحت ازمون خیلی شده جوریاین و اومدی که بفهمه امیر اگه. بمون شام، ننداز زمین رو من روی -

 .نشستم سرجام

 از باید ودب گفته دکترم، بود شده زیاد قلبم تپش. لرزیدمی هامدست و بود کرده عرق پیشونیم، بود شده بد حالم

 .باشم دور استرس

 .نیست خوب حالم بود فهمیده انگار، کرد بهم نگاهی آقاجون

 گرمه خیلی جااین. کردی عرق بزن قدم باغ تو بیرون بریم بیا: آقاجون

 .داشتم خفگی حس، باشم محیط اون تو دیگه خواستمنمی. رفتم باغ طرف به و شدم بلند خواسته خدا از

 .رفتم باغ طرف به

 .اومد دنبالم جون آقا

 .دارم حرف باهات دخترم کن صبر -

 :داد ادامه، کردم نگاهش

 تا که این با امیر. نکرده تربیتش خوب اصال فروغ ولی؛ منه ینوه درسته نرگس، نکن ناراحت رو خودت دخترم -

 .اونه مثل درست امیر، بود خوب خیلی پسرم. شده تربیت خوب خیلی ولی؛ بود دور ما از سالگی ۷۳

 ؟افتاد امیر پدر برای اتفاقی چه -

. نداشت رو باهاش مخالفت حق کس هیچ و بود قدرتمندی مرد پدرم، بودیم بزرگی یخانواده از ما زمان اون -

. هکن ازدواج شعمه دختر با بود قرار، بود بزرگم پسر امیر پدر. شدم دختر یه و پسر تا دو صاحب ازدواجم بعد
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 پسرم آرمان. کنه ازدواج فامیل از خارج نداشت حق کسی و بود رسم خانواده تو فامیلی ازدواج فقط هازمان اون

 مادر موقع اون. شد امیر مادر عاشق که بود جااون، گذروندمی شمال روستاهای از یکی تو رو طرحش و بود دکتر

 فتگ برگشت وقتی آرمان. بودن داده دست از زلزله تو رو خانوادشون، کردنمی زندگی هم با خواهرش با ندا امیر

 یچ همه، رسید پدرم گوش به وقتی. داره دوست رو دیگه یکی و کنه ازدواج فریبا شعمه دختر با خوادنمی که

 زمان اون هم من و بشه طرد باید خانواده از یا فریبا یا گفتمی پدرم. ریخت بهم فامیل تمام و شد خراب

 دید یوقت ولی؛ کرد مقاومت خیلی آرمان. بود پدرم دست هنوز داراییم تمام، بزنم حرف پدرم حرف رو تونستمنمی

 هاوقت گاهی خانم حاج و من. اومد دنیا به امیر بعد سال یه. کرد ازدواج ندا با و رفت جااین از نداره فایده که

 شمال جاده تو تصادف یه تو زنش و آرمان که این تا، رفتیممی دیدنشون به بفهمه پدرم که این بدون یواشکی

 به که این تا، شده چی دونستیمنمی نداشتیم خبر ازشون بود وقت چند چون. دادن دست از رو جونشون

 ولی؛ تیمگش ندا خواهر نگین و امیر دنبال رو جا همه، کجاست امیر دونستیمنمی. افتاده اتفاقی چه رسید گوشمون

 که مدید جااون رو پسری، تعمیر بودم برده رو ماشینم وقتی تعمیرگاه یه توی بعد هاسال. نبود ازشون خبری

 رو ومفکر خیلی ولی؛ دادم دست از رو عقلم گشتم دنبالش جا همه چون کردممی فکر اول. بود آرمان شبیه خیلی

. تتنهاس و نداره رو کسی پسر اون فهمیدم باالخره، کنن جووپرس که فرستادم رو نفر چند. بود کرده مشغول

 کارگری با و داده دست از رو شخاله قبل سال دو که خودمونه امیر همون پسر اون که فهمیدم دردسر کلی بعد

 فرانسه بریم وقت چند تا شدیم مجبور، شد بهتر کم کم ولی؛ بود افسرده خیلی اوایل اون. گذرونهمی رو زندگیش

. زدمین حرفی حال این با، بود کشیده عذاب کودکیش دوران تو خیلی مبچه. بشه بهتر روحیش تا کنیم زندگی

 به .کنارشه تو مثل خوبی زن که راحته خیالم االن ولی؛ ریزهمی خودش تو رو هاشغم همیشه و توداره خیلی امیر

 هاشچشم کنید عقد باید گفتم بهش وقتی، داره دوستت خیلی امیر. دخترم نده اهمیت نرگس هایحرف

 .بودم ندیده چشماش تو هاسال این تمام تو وقت هیچ که چیزی، خندیدمی

 .کشیدم عمیقی نفس

 «افتاده اتفاقی چه که دونیدمی چی شما»
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 .بودم حیاط تو هنوز من و تو رفت جون آقا

 چی همه که فایده چه ولی؛ رسوند بهم رو امیر و من سال ۶ بعد که جایی، بود باغ ور اون ساختمون به هامچشم

 .قبل از بدتر حتی شد خراب دوباره

 .دیدم امیر بخونه در دم رو خودم خودآگاه نا

 ،کردی نابود رو باورم چرا؟ بودم عاشقت من هاسال این تمام تو نفهمیدی چرا؟ کردی خراب رو زندگیمون چرا -

 ؟کشتی رو روحم چرا

 .بود خونه تو یکی انگار، دیدم سایه کردم حس

 .بودم ترسیده، گرفتم فاصله در از

 .آقاجون یخونه سمت برگشتم

 .دیدمنمی خوب رو جلوم و بود تاریک هوا، رفتممی تند تند

 چی نفهمیدم دیگه. چیزی یه به خورد سرم، زمین خوردم و درخت یشاخه به گرفت پام که شد چی دونمنمی

 .شد

*** 

 .کردم نگاه اطراف به، بودم اتاق یه تو. کردم باز آروم رو هامچشم

 ؟کجام من -

 .شدم بلند جام از

 !سرم آخ -
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 .شد باز اتاق در، گذاشتم سرم روی رو دستم

 .خورده ضربه سرت، بخواب دیگه یکم؟ خوبی دخترم -

 .زمین خوردم و شاخه به کرد گیر پام، شد چی نفهمیدم ببخشید -

 به. ودب ترسیده خیلی، بودی بیهوش کرد پیدات وقتی امیر. شدیم نگرانت خیلی؟ چطوری حاال، نداره اشکال -

 دیاوم بهوش گفت، نوشت عکس برات ولی؛ خورده ضربه سرت فقط گفت و کرد تمعاینه اومد زدیم زنگ دکتر

 .کنه معاینت جااین میاد داره دوستم زمانی دکتر هم االن. بگیرن عکس سرت از باید

 .دیدممی رو لباش حرکت فقط، شنیدمنمی رو صداش دیگه

 .شدم بلند جام از دفعه یه. بود خودش سایه اون، بودم نکرده اشتباه، بود جااین هم اون

 .برم باید من -

 .باشی نظر تحت باید نیست خوب حالت تو؟ کجا -

 .شنمی نگرانم، برم باید خوبم من -

 .بیاد امیر گممی االن؟ باباجان اومده پیش مشکلی پریده رنگت چرا؟ خوبه حالت -

 .زدم داد

 !نه -

 :گفتم، کرد نگام تعجب با جون آقا

 .خواممی معذرت -

 .بیاد امیر بگم تا کن استراحت، باشه -
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 :گفت لب زیر

 !چشونه تا دو این نیست معلوم -

 .کردم نگاه بسته در به ترس با

 .زدمی بیرون سینم قفسه از داشت قلبم

 !باش آروم، باش آروم. نیست چیزی باش آروم -

 .داشتم تهوع حالت، رفتمی گیج سرم. گشتم مانتوم دنبال و شدم بلند جام از، رفتممی زود باید

 !نیست آقاجون یخونه که جااین نیست جااین مانتوم اصال وایی؟ گذاشتمش کجا -

 .نبود خودم دست لرزیدممی داشتم، اتاق یگوشه دویدم، شد باز در دفعه یه

 .تو اومد امیر

، بودن همیشه مثل بود جوری یه شقیافه. بود شده گشاد ترس از هامچشم مردمک، بودم شده عصبی شوک دچار

 ناختمشمی که امیری به شباهتی هیچ. بود شده بلند هم ریشش و بود افتاده گود هاشچشم زیر و بود شده الغر

 .نداشت

 .جلو اومد قدم یه

 خواستمیم انگار، دادم فشار دیوار تو بیشتر رو خودم. .وایمیستاد حرکت از داشت قلبم، بود شده بیشتر لرزشم

 .برم جااون از و کنم سوراخ رو دیوار

 .لرزیدمی هاشچشم مردمک، بود شده خیره بهم و جلوتر اومد هم باز

 .کنم...می...هش...خوا...یا...ن -
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 .وایساد سرجاش

 .نشستم جا همون، نداشت رو وزنم تحمل توان دیگه پاهام

 .کنه چیکار دونستنمی انگار، بود واستاده اتاق وسط

 .اومد بیرون از جون آقا صدای. ریخت گونم رو اشک قطره یه

 .اومده زمانی دکتر امیر -

 .رفت بیرون اتاق از سرعت با و نگفت هیچی امیر

 !کن کمکم خدایا -

 .دادم تکیه تخت به و کشوندم تخت سمت به رو خودم

 .اتاق تو اومدن امیر با مرد یه بعد دقیقه چند

 .سالم -

 .کردم نگاهش حرفبی

 .کنم تمعاینه اومدم، هستم زمانی دکتر من -

 .شد نزدیک بهم

 .دیدنمی رو شب اون جز چیز هیچ هامچشم. بود هامچشم جلوی چی همه، بودم افتاده شب اون یاد

 !نیا...جلو -

 .عادیه غیر بدنت لرزشت. کنم تمعاینه باید بده حالت، عزیزم دکترم من -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 639 

 :زدم داد

 !لعنتی...نزن...دست...من...به -

 .باش آروم باشه -

 :گفت و امیر به کرد رو

 ؟کننمی مصرف خاصی قرص خانومتون -

 .دونمنمی یعنی، نه -

 :کردم زمزمه لب زیر آروم

 .باش آروم، باش آروم. نکردی کاری تو باش آروم -

 .گرفتممی آتیش داشتم، بودم کرده عرق

 .تو بیاد کسی نذارید، بیارید رو کیفشون لطفا: دکتر

 .دادممی تکون مرتب رو خودم و بودم کرده جمع شکمم تو رو زانوم. رفت بیرون اتاق از امیر

 .بود دستش کیفم، اتاق تو اومد امیر

 .کرد نگاهشون و آورد در رو هامقرص و کرد باز رو کیفم در دکتر

 !هستن قوی خیلی هابخش آرام این؟ دارند مشکلی خانومتون -

 .زد چنگ رو هااون و موهاش سمت برد رو دستش امیر

 .دونمنمی هیچی من، دونمنمی -
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 ؟خوریدمی روز در هاقرص این از تا چند دخترم -

 .بودم شده خیره بهش

 .نکردم...کاری...من. نکردم... کاری...من -

 .باشی آروم باید، بزنم بخش آرام بهت خواممی، باش آروم دخترم دونممی -

 .بزنی...دست...بهم...نداری...حق...گفتم...نه-

 .سمتم اومد آروم و داد تکون رو سرش امیر، گفت بهش چیزی. رفت امیر سمت به و شد بلند جاش از دکتر

 .چسبوندم تخت به بیشتر رو خودم

 .نداریم کاریت دخترم: دکتر

 ؟گفتی...بهش...چی -

 :زدم داد

 .میگن...دروغ...هااون...نکردم...کاری...من -

 .باش آروم دخترم باشه -

 .کرد بغل محکم رو من و سمتم اومد هم اون، کرد اشاره امیر به سر با دکتر

 :زدم جیغ

 !لعنتی...عوضی...کن...ولم -

 .داد فشار هم روی رو هاشچشم امیر
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 .نکردم...کاری...من...خدا...رو...تو -

 .بود شده جمع اشک هاشچشم تو

 .زد باال رو آستینم دکتر

 ریختمی صورتم روی هاماشک

 .کن...کمکم...مامان...کن...ولم -

 :دادم ادامه عجز با و کردم نگاه امیر به

 .ندارم...تحمل...دیگه...نزن...دست...بهم...نکردم...کاری...من-

 .بود شده حس بی بدنم

 .نفهمیدم چیزی دیگه و اشسینه رو گذاشتم رو سرم، بود گرفته محکم رو من جوری همین امیر

 و بود هاششونه روی سرم و بودم دریا لب، بودم دیده پیش وقت خیلی که خوابی همون، دیدممی خواب داشتم

 .کردمی نوازش رو موهام داشت هم اون

 :گفتم و کردم نگاه بهش

 .ترسممی من امیر -

 ؟عزیزم چی از -

 .تنهایی از -

 .نیستی تنها تو، کنارتم من ولی -
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 ؟چی بری و کنی ولم تو اگه -

 !دارم دوستت چقدر دونیمی؟ شدی دیوونه -

 نه -

 .کنی تصور تونینمی حتی -

 .گذاشتم هاششونه روی رو سرم دوباره

*** 

 .کردم باز آروم رو هامچشم

 .اتاق تو اومد پرستار، بودم بیمارستان تو

 ؟عزیزم خوبی -

 ؟جاماین چرا من، آره -

 .جااین آوردنت پیش ساعت چند، بودی شده عصبی حمله دچار -

 .کنهمی درد سرم -

 .گیریممی عکس ازت بیاد خونت آزمایش جواب البته. خورده سرت به که ایهضربه خاطر به، نیست چیزی -

 ؟چی برای خون آزمایش -

 .باشی باردار شاید -

 ؟چی -
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 .طبیعیه این خوب؟ کنیمی تعجب چرا -

 !نیستم حامله من ولی -

 چی هر، دهنمی درست رو آدم جواب که هم اخالقت بد شوهر اون. نداره ضرری آزمایش این، خوب باشه -

 .بزنه حرف باهاش تونهنمی آدم، ترسناکه خیلی، برسه دادت به خدا. دونهنمی میگه پرسیممی

 .بود ۷ نزدیک، کردم نگاه رو ساعت

 ؟میشم مرخص کی من -

 .نامنظمه قلبت ضربان، باشی جااین امشب باید -

 .خوبه حالم االن ولی -

 .باشی فردا تا باید دکتره تشخیص این باشه -

 .بزنم زنگ باید؟ کجاست کیفم -

 .بیارن برات میگم االن-

 .بیرون رفت پرستار

 .گرفت سمتم به رو کیفم و جلو اومد تردید با. نداشتم رو اولیه ترس اون دیگه، اتاق تو اومد امیر

 .گرفتم رو دایی یشماره و آوردم در کیفم تو از رو گوشیم، زدم چنگ دستش از رو کیف بهش کردن نگاه بدون

 .سالم الو -

 ؟کجایی عزیزم سالم -
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 .مونممی جاهمین، بیام تونمنمی امشب ببخشید -

 !جوریه یه صدات؟ عزیزم خوبه حالت -

 .نشید نگران خوبم من -

 .دارم دوستت، باش خودت مراقب باشه -

 .طور همین هم من -

 .بست محکم رو در و رفت بیرون اتاق از، کردمی نگاه بهم عصبانیت با امیر. کردم قطع رو گوشی

 .اتاق تو اومدن پرستار یه و امیر با دکتر خانم یه بعد دقیقه چند

 ؟دخترم خوبی، سالم -

 .بله -

 .کرد نگاه پزشکیم کارت به

 !دونهنمی چیزی که شوهرت؟ خوریمی رو هاقرص اون وقته چند -

 .کرد نگاه بهش چپ چپ دکتر. داد جواب و کرد نگاه گوشیش به، زد زنگ امیر موبایل موقع همون

 نای البته. کردم شروع میشه ماهی سه حدود هم االن، خوردمشوننمی که بود وقت چند ولی؛ هست سالی چند -

 .کرده بیشترشون دکتر آخر ماه یه

 .کنی عوض رو هاتقرص بعد به این از و کنی مشورت دکترت با باید کنم فکر ولی؛ نیست من تخصص تو این -

 ؟شده چیزی چرا -
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 !مشکوکی حاملگی به ولی؛ بگم تونمنمی دقیقا راستش -

 .داد بدی صدای و هاسرامیک رو افتاد دستش از امیر گوشی

 .بودم شده خشک، بزنم حرف تونستمنمی

 ؟عجیبیه چیز؟ کردی تعجب چرا -

 ؟چی یعنی مشکوک دکتر میگی چی: امیر

 تههف یه باید. باشه داشته مشکل آزمایش ممکنه یا، شدن حامله ماهه یه از کمتر یا مرزه رو هاتآزمایش خوب -

 ؟نداشتی مشکلی که مشکلی که قبال، باشی مواظب باید دخترم. بدن آزمایش دوباره تا کنید صبر

 .داشتم سقط یه پیش سال ۶ فقط نه -

 !منوعم استرس. کنی مصرف قرصی بعدی آزمایش تا حداقل نباید ولی؛ نیست مشکلی گذشته خیلی چون -

 :داد ادامه دکتر. بود شوک تو هنوز کردم نگاه امیر به

 جااین رو امشب. بچه برای هم باشه شما برای هم خطر باعث ممکنه استرس گونه هر گفتم هم شوهرتون به -

 .شیدمی مرخص فردا باشید

 .بیرون رفت اتاق از دکتر

 .گذاشتم شکمم یرو رو دستم

 !دارم بچه من یعنی. خودم یبچه، من یبچه

 چهب اون، نیست مهم برام ولی؛ نه یا اونه یبچه کرده شک بهم هم باز حتما، کرد نگاه بهم و نزدیکم اومد امیر

 .نیستم تنها دیگه و منه مال فقط
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 .کنهیم بد رو حالم دیدنت، کنم استراحت خواممی برو جااین از.  باشید داشته کاری جااین دیگه کنمنمی فکر -

 ...من -

 ستدرخوا خودم. بری بهتره حاال، باشه مونده ما بین چیزی دیگه کردی که کاری با کنمنمی فکر. نگو هیچی -

 .میدم طالق

 ؟نیست بینمون چیزی مطمئنی -

 ؟چی مثال -

 .بچه اون -

 !کیه مال دونمنمی هم خودم راستش، دکتره اون یا باشه نیما یبچه شاید؟ توئه یبچه مطمئنی-

 .گیرهمی آتیش هاحرف این با دونستممی، بکشه عذاب من مثل هم اون خواستممی

 .بود کرده مشت رو هاشدست، نزدیکم اومد

 !وگرنه مریضی که حیف -

 چی دیگه پس کردی رو تاستفاده که تو؟ آره کنی تکرار رو کارت همون دوباره؟ کنی چیکار خواییمی -

 ؟خوایمی

 . زدمی نفس نفس

 .ببینمت خوامنمی بیرون برو -

 .بود شده قرمز هاشچشم، بود عصبی. کرد نگاه بهم

 !خورهمی بهم ازت حالم، هستی عوضی یه تو؟ میگم دورغ مگه؟ کنیمی نگاه چرا چیه -
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 .رفت بیرون اتاق از امیر

، کنیم بزرگ رو مونبچه خوشی و خوبی با هم با بیا عزیزم میگم بهش زده که گندی همه این با کرده فکر -

 !احمق

 .کشیدم عمیقی نفس. نبود خوب بچه برای، شدممی عصبی نباید بستم رو هامچشم

 .خوشحالم خیلی هستی تو که این از. ایمخانواده یه تا دو ما االن. مواظبتم من نباش نگران عزیزم -

 موقعیت تو که این با، بود خودم مال که بچه یه خوبه چقدر داشتن خانواده کردممی حس، داشتم خوبی حس

 بچه این بودم تنها همیشه که منی برای. داشتم دوستش وجودم تمام با و خواستمشمی ولی؛ شدم حامله بدی

 . بود معجزه یه

*** 

 ولا همین از انگار، ندیدم هم کابوس حتی و بودم خوابیده خوب وقت چند این برعکس دیشب، بود شده صبح

 .بود داده روحیه بهم وجودش

 .خونه برم تونممی و ندارم مشکلی گفت و کرد ممعاینه اومد دکتر

 .بیرون اومدم اتاق از، برداشتم رو کیفم و پوشیدم رو هاملباس

 .بود خوب چی همه امروز اصال، بود خوب خیلی هوا. بود جمعه

 .کردم تشکر پرستارها از

 ؟کنم حساب باید کجا ببخشید -

 .میان زود گفتن خونه رفتن صبح و دادن رو مخارج یهمه شوهرتون -
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 ؟بود نرفته دیشب مگه -

 .بود نشسته در پشت صبح تا نه -

 .ممنونم، باشه -

 .بودی جااین تاصبح که درک به، رفتم بیمارستان خارج طرف به

 .جلوم پیچید ماشین یه، رفتم بیرون بیمارستان حیاط از

 .بود کرده ورم خوابیبی از هاشچشم، کردم بهش نگاهی

 !شو سوار بیا؟ کجا -

 .کارت پی برو، میرم کجا نداره ربطی تو به -

 .واستاد جلوم اومد و شد پیاده ماشین از. دادم ادامه راهم به

 .شو ماشین سوار آدم مثل -

 .ببینمت خوامنمی گمشو گفتم بهت -

 .کرد سوارم زور به، برد ماشین سمت به رو من و گرفت رو بازوم

 .لعنتی نزن دست بهم -

 .شد سوار هم خودش حرفم به توجه بدون

 !کنممی شکایت ازت. کن باز رو در این -

 .رفتنمی خونه سمت به. رفتمی فقط زدنمی حرفی
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 !امخونه برم باید من میری کجا -

 !رینمی جایی، نشده مشخص بچه تکلیف وقتی تا -

 !نیست تو یبچه این گفتم -

 .نکردم حس چیزی ولی؛ بستم رو هامچشم، بزنه سیلی بهم تا کرد بلند رو دستش

 :گفت و کرد مشت رو دستش، بود صورتم کنار دستش. کردم باز رو هامچشم آروم

 .کنممی راحت زندگی این از رو دوتامون هر بزنی رو حرف این دیگه بار یه فقط، دیگه بار یه اگه -

 !کردی چیکار باهام شب اون یادته. زدی بهم حرفایی چه یادته، گفتم دروغ مگه -

 .داشت نگه اتوبان کنار و ترمز رو گذاشت رو پاش

 من زن هحالیک در، کردی زندگی غریبه یه یخونه تو رفتی، ضعفم نقطه رو گذاشتی پا تو، مقصری تو. یادمه آره -

 .بشم دیوونه من که کردی کاری لعنتی توی. بودی

 :داد ادامه و کوبید مشت فرمون به بار چند

 .کردی نابود رو زندگیم یهمه تو، کنم رفتار هاحیون مثل که کردی کاری تو -

 .زدم پوزخندی

 مگفت بهت که بودم من، بزنی حرف نذاشتم که بودم من، کردم شک تو به من. مقصر شدم من حاال، جالبه -

 !آره آوردم سرت رو بال اون شب اون من، نکردم باور رو حرفت که بودم من، ه*ز*هر

 .کنم شک بهت که کردی کاری تو،بودی باعثش تو ولی؛ کردم من رو کارها این یهمه آره -

 .ریخت صورتم روی اشکم
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 چون، ندادم عذابت چون، بودم چیزها این سزاوار گفتم بله زود بهت چون فقط من؟ کردم چیکارت مگه من -

 ؟اومدمی سرم بالها این باید نداشتم وقت هیچ که چیزی باشم داشته خانواده یه خواستممی

 راه دعوا کنی ازدواج باهام خواییمی که این سر روز یه چون، عادیه غیر رفتارهات چون کردم شک بهت من -

 اییزیب هم، پول هم، داره چی همه که تو مثل کسی چرا اصال. بشی زنم کردی قبول راحتی به بعد روز و انداختی

؟ باشه مهم براش غریبه مرد یه هایگل و هانامه باید چرا؟ بیزاره و خورده زخم ازش که کنه ازدواج کسی با باید

 ؟ذاریمی عاشقانه قرار دیگه یکی با اونوقت، بودی من زن تو

 ولی ؛ندارم اینقشه من گفتم بهت. داشتی شک بهم اول روز از، خرابته فکر مشکل؟ کجاست مشکل دونیمی -

. دارم رابطه باهاش گفتی بهم و نکردی باور هم باز، ندارم کاری نیما با من گفتم بهت. نکردی قبول را حرفم تو

 سهام اون هب که بود پولدار انقدر نیما هم بعدش. بود ببینم رو تو که این از زودتر خیلی خواستممی رو نیما اگه من

 باید چرا، هکن نامم به رو ثروتش تمام بره گفتم بله بهش وقتی بود حاضر احمق اون، باشم نداشته نیازی مسخره

 بدی کسی به وقت هیچ زندگیم هایلحظه تمام توی؟ بکنم رو کار این تو کردن ضایع یا سهام اون خاطر به

 اون زا ترراحت خیلی، خواستممی اگه من. بگیرم انتقام ازت نتونستم کردی ولم جوریاون وقتی حتی، نکردم

 وقت چهی تو. نیست من خون تو گرفتن انتقام، نیستم اهلش من ولی؛ گرفتممی انتقام کنی فکر که چیزی

 برام چی همه دیگه دارم رابطه نیما با گفتی بهم اتاق تو روز اون وقتی. دارم حسی چه واقعا من که نفهمیدی

 از که نهکمی کاری به متهم رو من و داره شک بهم حد این در که کنم زندگی کسی با تونستمنمی چون، شد تموم

 از آدم میگن راست. کنم قبول نخواستم من؟ دادن ازدواج پیشنهاد بهم کم سال ۶ این تو کردی فکر. بعیده من

 همین و بشه پیدا یکی خواستمنمی چون، کردم ازدواج باهات. میاد سرش بال اون روز یه بیاد بدش چی هر

 تو یول؛ بارم و بندبی زن یه نکردم ازدواج چون کنن فکر خواستمنمی چون، بگه بهم رو زدی بهم که رو حرفایی

 باهام داره کوچه تو که دیدی رو نفر یه چون، آوردی روم به کردممی رو فکرش که چیزی اون از زودتر خیلی

 .دونیمی مقصر رو من و نشستی جااین حاال. زنهمی حرف

 ؟هان، داری خواه خاطر همه این خودت قول به وقتی کردی ازدواج باهام چرا بگو پس -
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 .بودم کرده ازدواج باهاش داشتم دوستش چون بگم بهش تونستمنمی، نزدم حرفی

 .نکنم شک بهت داری انتظار، نداری حرفی. گفتم دیدی -

 نگفتی همگ، کنینمی ولم چرا بده طالقم. شده تموم ما بین چی همه. نه یا کنی شک بهم نیست مهم دیگه برام -

 دیگه پیش سال ۶ همون از کن فکر، زندگیت دنبال برو. باشم کی با من کنهمی فرقی چه تو برای؟ متنفری ازم

 .من نابودی بهای به البته، رسیدی خواستی که چیزی به خودت قول به که تو. ندیدی رو من

 !دادی ترجیح من به رو دکتره اون چرا بگو فقط؟ چرا -

 .کردم باز رو در، نزدم حرفی و زدم پوزخندی

 ایدیگه مردِ هر البته، شدم دیوونه دیدمت اون با وقتی. نبود خودم دست کارم، کنم اذیتت خواستمنمی من -

 همنبف همه و بره خودم آبروی خواستمنمی ولی؛ کنم شکایت ازت تونستم می. ذاشتنمی اتزنده بود من جای

 .آدمیه چجور من زن

 .برم کن ولم فهمیدی که حاال خوب -

 .شد قرمزتر صورتش رنگ

 .بکشی عذاب باید حاالها حاال تو -

 وقت هیچ. خیلی، کردی اشتباه خیلی بدون ولی؛ دیره خیلی تو دادن گوش و حرف این گفتن برای دیگه -

 تو ولی؛ کردممی التماس بهت که میفتم هاییلحظه یاد وقتی. ببخشمت کردی باهام که کاری خاطر به تونمنمی

. یکرد پاره پاره رو روحم و جسم فقط، بزنم حرف شب اون نذاشتی حتی تو. میاد بدم ازت کردینمی توجه بهم

 چند تازه. بشنوی نخواستی تو ولی؛ گفتم بهت شب اون. داییم یعنی مادرمه برادر، نظری صادق دکتر آدم اون

 برم کردم قبول نداشتن زندگی برای جایی و کنه ازدواج خواستمی زهرا چون هم من و اومده خارج از که وقته
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 به رهذ یه اگه کنم فکر. برم نداشتم جایی من و بودی کرده ولم تو که زمانی همون درست. کنم زندگی پیشش

 فردا. چی همه به زدی گند من به شک خاطر به تو ولی؛ کیه واقعا اون که فهمیدیمی دادیمی زحمت خودت

 .کردی خراب رو چی همه دوم بار برای کارت با تو چون میشم جدا ازت، بکشه طول زیاد خوامنمی دادگاه میرم

 .گذاشتم تنها زده بهت حالت با رو اون و بستم رو ماشین در

 .تو رفتم و کردم باز رو در کلید با، خونه رسیدم. خونه رفتم و گرفتم دربست

 .بود حیاط تو دایی

 ؟شده چی سرت؟ کجایی معلومه، سالم -

 .بردم سرم سمت به رو دستم

 .زمین خوردم نیست چیزی -

 .بگیریم عکس دکتر بریم باید؟ چی یعنی -

 .خوبم گفت دکتر نباشید نگران، رفتم -

 .کنه معاینت بیاد تا هادی به زنممی زنگ االن -

 .ندارم مشکلی گفتن اومدم بیمارستان از االن گممی. خوبم من خان صادق -

 ؟من به نزدی زنگ چرا؟ بیمارستان رفتی کی -

 .نگاه خوبم من نباش نگران -

 .زدم دوری یه

 ؟مطمئنی -
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 .خوبم خیلی گممی آره -

 .کن استراحت تو برو پس باشه -

 .خوب خیلی -

 .بود کبود یکم پیشونیم، کردم نگاه رو خودم آسینه جلوی. کردم عوض رو هاملباس و اتاق تو رفتم

 .کردم نگاه شکمم به

 «؟کنیمی نگاه رو چی، شدی خل؟ میشه دیده مگه االن»

 به نمک چیکار. کنهمی مبیچاره بفهمه زهرا اگه. خودمی مال تو نداره ربط کسی به اصال بگم چی بقیه به وای -

 !بگم چی دایی

 .کشیدم دراز تخت روی رفتم

. کنمیم فکری یه موقع اون تا نمیشه دیده ماه چند تا فعال کن ولش. بیاد تونهنمی هوا از که بچه، کنم چیکار -

 ور چی همه. مشکوکه همه به خودش، کردم چیکار مگه من. منه تقصیر چی همه گفت؟ گفت چی بهم بچه دیدی

 .زندگیمی یبهونه تو، نیست مهم چیزی برام دیگه االن ولی؛ ندازهمی من تقصیر

 .دادگاه برم باید فردا -»

 ؟بشی جدا ازش خواییمی واقعا -

 «؟کنم چیکار داری انتظار پس دیگه آره -

 .کنم فکر چیزی به دیگه خواستمنمی، بستم رو هامچشم
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 بیآ شلوار یه و سفید تیشرت یه، کردم آرایشم. کردم مرتب رو خودم و حموم رفتم. کرد صدام نهار برای دایی

 .بافتم هم رو موهام و پوشیدم

 .پذیرایی تو رفتم

 ؟رسیدی خودت به انقدر خبره چه امروز. خانوما خانم به به -

 !باشه خبری باید مگه هیچی -

 .باشی طوراین همیشه کنه خدا، دونمنمی -

 .اومدنمی خوابم چون، برم راه یکم تا حیاط تو رفتم هم من. کنه استراحت رفت دایی و خوردیم رو نهار

 .اومدنمی جااین ای دیگه کس چون، زهراست کردم فکر. زدن رو در زنگ

 :گفتم و رفتم در سمت به، شد باز در

 ؟تویی جون زهرا -

 .بود در دم مرتب و شده اصالح صورت با امیر، کردمنمی باور دیدممی که رو چیزی. شد باز در

 .نیاد داییم که بود خونه به حواسم، در جلوی رفتم

 ؟جااین اومدی چرا؟ خواییمی چی -

 .بزنم سر مبچه و زن به اومدم -

 .زنممی زنگ پلیس به وگرنه برو جااین از. پررویی خیلی -

 !کردم خالفی کار مگه. بزن زنگ -
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 .رفتم دنبالش. تو اومد و در روی گذاشت رو دستش

 .بیرون برو گفتم -

 .کنم گوش بگی چی هر به که باشم بوده مجبور نمیاد یادم -

 .میشه تموم چی همه و دادگاه میرم هم فردا، نداریم ایرابطه دیگه هم با ما گفتم بهت -

 !کنممی قبول نگفتم من -

 نمک زندگی باهات نیستم حاضر، میاد بدم ازت من؟ ایخانواده مرد خیلی بگی کارهات این با خواییمی مثال -

 .ستفایده بی کارهات این پس

 .خواممی رو مبچه من، نیست مهم برام -

 .وایسادم جلوش رفتم

 باشه هم اگه بچه این، خوامشنمی من باشه ایبچه اگه هم بعد. نیست معلوم چیزی که هنوز؟ بچه کدوم -

 !بیاد دنیا به ذارمنمی، زندگیمه روز بدترین یادآور

 .خواممی رو بچه این من چون، بکنی بیخودی کار که کنیمی جابی تو دوما، هست بچه اوال -

 .بشی داربچه و کنی ازدواج میتونی، بشیم جدا قراره ما؟ چرا -

 .بچسبه نسیه به کنهنمی ول رو نقد آدم. کردم فکر بهش بعدا شاید -

 .گرفتم رو بازوش

 .لعنتی بیرون برو -

 .بود خونه وردی در به هامچشم
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 ؟ایحامله هم االن و کردی ازدواج بفهمه عزیزت دایی نگرانی چیه -

 .بیرون برو هم حاال کیان جناب فهمیدی دیر ولی؛ داییمه فهمیدی باالخره آخ -

 .رمنمی جایی من شرمنده -

 پیش ساعت چند تا که تو؟ خواییمی چی، برگردوندم هم رو سهامت که من؟ دارینمی بر سرم از دست چرا -

 !بودی متنفر ازم

 .بود پیش ساعت چند اون هم بعد. خواممی رو مبچه -

 ؟فهمیدی، بدونه خوادنمی هم دلم و دونهنمی چیزی داییم. نکن درست دردسر برام برو -

 .کرد نگاه بهم

 ؟شده چیزی جان سامره: دایی

 :گفت و کرد دراز دایی سمت به رو دستش، رفت دایی سمت به امیر. برداشتم بازوش رو از رو دستم

 .هستم کیان امیر، نظری آقای سالم -

 .کردمی نگاه بهش تعجب با دایی

 !نمیارم جا به من ببخشید. سالم -

 .بگه چیزی وقت یه که ترسیدممی، کردممی سکته داشتم

 .هستم هم شرکت دار سهام البته، رادم خانم دوستان از یکی من -

 !بودمتون ندیده -
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 .نبودم ایران ماهی چند -

 !داخل بیارن تشریف آقا کنینمی تعارف چرا جان سامره؟ ایستادید چرا جااین، تو بفرمایید بله -

 .باشه -

 .رفتم امیر سمت به. تو رفت دایی

 .میری االن همین -

 .بشم آشنا زنم یخانواده با خواممی، اومدم تازه من؟ چرا -

 .ببینمت خوامنمی، لعنتی نیستم زنت من گفتم -

 .نیست خوب مبچه برای نخور حرص باشه -

 .تو رفت

 .بیرون رفتمی داشت خانم مریم

 ؟ندارید الزم چیزی خانم -

 .نه -

 .خونه داخل رفتم

 .اومدید خوش مهندس بفرمایید -

 .نشست مبل رو رفت امیر

 .دارن میل چی ببین جان سامره -
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 .کوفت: گفتم آروم

 .جلوش رفتم. زد لبخندی امیر

 ؟مهندس دارین میل چی -

 .گفتم باحرص رو مهندس

 .خورمنمی چیزی نکشین زحمت -

 یکم مه سامره. داشت کار جایی بیرون رفت خانم مریم ببخشید. بیار شربت برو جان سامره، که نمیشه: دایی

 .کنه کاری خراب ممکنه، نیست خوب حالش

 !دایی -

 .کردم شوخی عزیزم ببخشید -

 .رفتم اشپزخونه سمت به

 !احمق. اومدم مبچه خاطر به میگه. باشه پررو میتونه ادم چقدر، پررو لعنتی -

 فتعار بهش رو شربت. زدنمی حرف هم با داشتن. بیرون رفتم، شیرینی با کردم درست شربت لیوان تا دو

 .کردم

 :گفت آروم

 .نریختی که زهر توش -

 .ریختممی داشتم عرضه اگه -

 .نشستم و بردم دایی سمت به رو سینی
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 ؟نیاوردی خودت برای چرا: دایی

 .ندارم میل مرسی -

 ؟بود چطور وراون هوای و آب مهندس خوب -

 .نداشتم رو رفتن بیرون وقت زیاد، رفتم کار برای راستش -

 و ختسا کار تو گفتید مهندس راستی. نداریم هم رو خاروندن سر وقت که داریم کار انقدر جااون، میگید راست -

 ؟درسته هستید هم سازی

 .ندارم زیاد وقت، زیاده اممشغله بیش و کم -

 شبه کمکی یه کنید لطف اگه، داره مشکل مهندسش با یکم، کنهمی سازی آپارتمان داره دوستام از یکی -

 .بکنید

 .حتما کنممی خواش -

 .نشیم مزاحمشون بهتره، پره وقتشون مهندس جون صادق -

 .ندارم مشکلی من اتفاقا نه -

 .رفتم اتاقم طرف به. شیرین خود لعنتی

 ؟عزیزم کجا -

 .میام االن -

 .کنی درست غذا بکشی زحمت باید شما، دارم نگه شام رو مهندس خواممی -

 .نمیشم مزاحم من نه -
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 یه تازه، هستیم تنها هم سامره و من. برید جوری همین جااین اومدید اول دفعه که نمیشه؟ چیه هاحرف این -

 .کردم پیدا صحبت هم

 .میشه زحمت باعث آخه -

 !هنره با چقدر مخواهرزاده ببیند خواممی، زحمتی چه نه -

 .بود مونده باز دهنم

 ؟نداری الزم چیزی جان سامره -

 .گرفتممی آتیش داشتم، رفتم اشپزخونه سمت به. کردمی نگاهم لبخند با امیر

 ...پرروی روانی احمق -

 ؟نمونده ایدیگه صفت خوب -

 .برگشتم آشپزخونه ورودی طرف به و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 ؟خوایمی چی؟ هان نمیری چرا -

 .نیست خوب مبچه برای نخور حرص گفتم بهت -

. ممیفت کردی باهام که کاری یاد بینمتمی وقت هر، ببینمت خوادنمی دلم. برو نخورم حرص خواییمی اگه -

 .خورهمی بهم ازت حالم، میاد بدم ازت، کنم تحملت تونمنمی

 .نشستم صندلی روی. رفت بیرون عصبانیت با آشپزخونه از، شد عوض شقیافه حالت

 .میرن دارن مهندس بیا جان سامره: دایی

 .بیرون رفتم تعجب با و شدم بلند جام از
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 .میرن دارن اومده پیش براشون کاری میگن مهندس -

 .اجازه با، شدم مزاحم ببخشید: امیر

 .شدم خوشحال دیدنتون از -

 .راد خانم خداحافظ -

 .رفتمی داشت زود چه، بودم متعجب هنوز من. بود ناراحت

 .کردم خداحافظی آروم

 .نشستم مبل روی. بیرون رفت در دم تا باهاش هم دایی، رفت امیر

 !من مال فقط منه مال بچه این. بکشی زجر باید هنوز. حقته؟ آره شدی ناراحت -

 .تو اومد دایی

 !کلک شرکته تو آدمی همچین که بودی نگفته. بود خوبی مرد عجب ولی؛ رفت شد چی دونمنمی -

 .سفره بیشتر، نمیاد خیلی اون -

 ؟داره زن. اومد خوشم ازش خوبیه مرد خیلی ولی -

 .نه -

 .خوبیه مورد، باش داشته عرضه یکم خوب -

 !دایی -

 !میشی عصبانی چرا بابا کردم شوخی -
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 «زد گول رو من ظاهرش همین با خوبه خیلی آره»

*** 

 محل آدرس به رو احضاریه، دادم طالق تقاضای و دادگاه رفتم روز اون فردای. نیست خبری امیر از روزه چند

 .فرستادم کارش

 .هتل تو دیدنش برم باید، ایران اومده گفت و گرفت تماس باهام دیشب یاسی

 .شدم ترکسل روزها این، بدم آزمایش برم فردا قراره

 .دیدم سفید صورتی با بلوند موهای و متوسط قد با دختری دور از. گذاشتم قرار باهاش البی تو

 .بود نمک با صورتش، داشت عسلی هاییچشم. نزدیکم اومد

 .امیاسی من سالم -

 .مشراره هم من سالم -

 ؟بریم ترزود میشه -

 .شد سوار، رفتیم ماشین طرف به

 ؟چطوره حالش -

 ؟باشه چطور خواییمی -

 .کنممی دارم رو کار بهترین کردم فکر همیشه من -

 ودخواهیخ این. یکی فقط نه، بگیرن تصمیم براش باید آدم دوتا هر ستطرفه دو چیزی یه وقتی. کردی اشتباه-

 .دهمی نشون رو آدم
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 .بمیره نیما خوامنمی -

 .کردمی گریه

 .نیست ما دست هاآدم مرگ -

 ترکش یوقت، بود زندگیم تمام نیما. کشیدم چی سال سه این تو دونینمی. ذاشتمنمی تنهاش وقت هیچ کاش -

 راضی رو خودم خوشبخته اون که این تصور با هاسال این تمام، شدم نابود باهاش انگار هم خودم کردم

 .کردممی

 .دیره هاحرف این گفتن برای حاال -

 .بمونه زنده اون کنم هرکاری حاضرم -

 ؟کنیمی چیکار موند زنده اگه -

 !تو ولی، ذارمنمی تنهاش دیگه وقت هیچ -

 .بود تو عاشق همیشه اون. خوردیمنمی هم درد به هم اول از ما -

 .هستی خوبی خیلی دختر تو -

 .نبرش بین از قبل دفعه مثل، داده بهت خدا که فرصتیه یه این، میگم چی بهت ببین -

 ؟شده چی نیما؟ چی یعنی -

 .گفتم بهت که ایمریضی اون نه ولی؛ مریضه نیما -

 !فهممنمی من -

 .بستریه روانی بیمارستان تو. روحی بلکه جسمی نه ولی؛ مریضه اون -
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 .دهنش روی گذاشت رو دستش

 .نمیشه باورم -

 .میهجس بیماری از بدتر خیلی روحی بیماری، نداره فرقی حال هر به، بیایی که بگم دروغ بهت شدم مجبور من -

 ؟جاستاون کی از -

 .کردی ولش تو که موقع همون، پیشه هاسال مال مشکل این ولی؛ میشه ماهی چند -

 ؟شده دیوونه من نیمای یعنی، من خدای -

 .کنه برخورد خوب باهات باش نداشته انتظار دیدنش رفتی وقتی ولی؛ کنیمی تصور تو که جور اون نه -

 .خبره بهترین برام مونهمی زنده که همین نیست مهم برام -

 .رسیدیم بیمارستان به

 :گفت و کرد بغل رو من

 .کنم جبران رو کردی که کاری چجوری دونمنمی، ممنونم -

 .کافیه من برای بشید خوشبخت که همین دوما. بکشه طول ممکنه کنه قبول رو تو تا، راهی اول هنوز اوال -

 ..شرکت رفتم هم من، تو رفت و شد پیاده یاسی

*** 

 . اتاق تو اومد زهرا

 .کنم فکسش خواممی؟ دادی انجام رو کارت سامره -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 665 

 .کنممی تمومش باشه، هنوز نه -

 ؟شدی جوریاین چرا -

 ؟چجوری -

 .مریضی انگار -

 .خوبم نه -

 ؟برگشته امیر دونستیمی راستی -

 .دونستمنمی مثال که کردم جوری رو مقیافه

 ؟فهمیدی کجا از تو، نه -

 .شرکت بیاد قراره و بوده سفر گفتمی، زده حرف باهاش علی -

 ؟نگفت چیزی دیگه علی -

 رمامی. کردن بحث هم با و کرده برخورد خوب باهاش زیاد تو یمسئله سر علی که این مثل گفتمی مهدی، نه -

 .نداره دخالت حق اون و شوهرید و زن هم با شما گفته

 .کرده غلط -

 .شرکت بیاد فردا قراره تازه. کنه دخالت زندگیشون تو نباید علی، میگه راست گفتمی مهدی ولی -

 ؟بشه چی جااین بیاد -

 .کرده بدی کار که بفهمه بذار، ندیا رو بهش اومد اگه! نداره بشه چی که، جاستاین سهمش خوب. دونمنمی -
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 .باشه -

 .رفت زهرا

 مذاشتمی، فرستادمنمی براش رو سهام کاش؟ جااین بیاد خوادمی چرا؟ نرسیده دستش به احضاریه یعنی -

 .دادممی بهش شدیم جدا وقتی

*** 

 ارهامک نتونستم بود بد حالم صبح از. کردممی تموم رو کار این باید من ولی؛ رفتن همه، بود مونده کارهام هنوز

 .کنم تموم رو

 .کردم بلند سیستم از رو سرم تلفن زنگ صدای با

 ؟بله -

 .دارم کارت پایین بیا-

 .کرد قطع رو گوشی

 !دهمی دستور دستشم زیر من کرده فکر. کنهمی چکار جااین -

 .اومد اس ام اس یه. ندادم جواب خورد زنگ تلفن دوباره. دادم ادامه کارم به

 .پایین بیا -

 .شدم کارم مشغول و ندادم اهمیتی هم باز

 .کردم بلند رو سرم، شد باز اتاق در بعد دقیقه چند

 .پایین بیا نگفتم مگه -
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 ؟جااین بیایی گفت کی -

 .هست هم من شرکت اینجا کنم فکر -

 .ندارم حوصله من؟ خواییمی چی -

 .جلوم کرد پرت رو احضاریه کاغذ

 ؟چیه این -

 .انداختم طالق دادخواست برگه به نگاهی

 ؟نداری سواد -

 ؟بدی طالق درخواست داد اجازه بهت کی -

 ؟گرفتممی اجازه شما از باید ببخشید -

 ؟دممی طالقت کردی فکر -

 .کنم زندگی باهات خوامنمی من چون، بدی باید -

 .بشی جدا ازم تونینمی حاملگی آخر تا قانونا دونیمی ضمن در، دمنمی طالقت؟ خودته دست کردی فکر -

 .بچه بدون البته، برو داری دوست جا هر اومد دنیا به بچه که بعدش

 .وایسادم روبروش و شدم بلند جام از

 هایبرگه و کن تموم رو بازی مسخره این پس، چرا دونیمی خودت. خوامنمی رو باشه تو از که ایبچه من -

 .بشه تموم صدا و سر بی چی همه بذار. کن امضا رو طالق

 کردمی نگاه هامچشم تو، نزدیکم اومد
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 .بیاری سرش بالیی ذارمنمی، خوامشمی من ولی -

 ؟چجوری اونوقت -

 رو خودت پس، مونهمی من مال بخوام من وقتی تا منه مال که چیزی گفتم بهت. کنممی هم زندانیت شده اگه -

 .نکن خسته

 .کنم تحملت هم دقیقه یه خوادنمی دلم، بیزارم ازت من فهمینمی چرا -

 اونوقت، من به میدیش اومد دنیا به که بچه نخواستی هم اگه. کنیمی عادت بگذره مدت یه، نداره اشکال -

 تونخونه در دم صبح فردا. خورهنمی من درد به چون، باشه پیشت هم مسخره یاحضاریه این. میدم طالقت

 چقدر مبش دیوونه دونیمی خودت چون، بکنی اشتباهی کار بخوایی حالت به وای. آزمایشگاه بریم دنبالت میام

 .خطرناکم

 .رفت بیرون اتاق از

 !لعنتی، لعنتی -

*** 

 .بود آلود خواب هامچشم. گشتم دنبالش، شدم بلند خواب از موبایل زنگ صدای با صبح

 ؟بله -

 .منتظرم در دم ساعته یه من، خوابیدی -

 .بودم گنگ هنوز

 ؟شما! هان-
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 .تو نیومدم تا در دم یا. شوهرت -

 .بود ۸ نزدیک ساعت، شدم بلند دفعه یه جام از

 .نبود دایی شکر رو خدا، رفتم دستشویی سمت به

 .بپوشم لباس که رفتم اتاق سمت به

 .کردم درست صبحانه براتون خانم: مریم

 .خورمنمی برم باید ممنون -

 .نرید صبحانه بدون گفتن دکتر آقای ولی -

 .شده دیرم من نگو بهش چیزی تو -

 .زدم زرشکی رژ یه و کردم درست رو هامچشم مشکی مداد با و پوشیدم رو هاملباس سریع

 .بیرون اومدم خونه از

 .رفتم ماشین سمت به. بود نشسته ماشینش تو امیر

 .شو سوار؟ گیریمی استخاره داری -

 .شدم سوار

 ؟خوردی رو سالمت -

 .نیست کار در ایبچه بفهمی تا بیام باهات مجبورم هم االن. کنم سالم بهت بینمنمی نیازی، هه هه هه -

 ؟چیه اون -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 670 

 چیزی ولی ؛کردم نگاه خودم به آیینه تو. کثیفه صورتم شاید.، کردمی نگاه صورتم به داشت, کردم نگاه اطراف به

 .نبود

 .کردمی نگاه بهم هنوز

 .دارم کار تا هزار من؟ کنی نگاه رو من وایسی شب تا خواییمی چیه -

 !نزن رو رژ این نگفتم مگه -

 .بود چی منظورش فهمیدم تازه

 .میرم خودم ناراحتی اگه، نداره ربطی تو به -

 .کن پاکش بیرون میایی من با وقتی -

 .دستگیره روی گذاشتم رو دستم

 ؟بیام جایی باهات مشتاقم خیلی کردی فکر -

 .گاز روی گذاشت رو پاش، ماشین تو کشید رو من و گرفت بازومو

 ؟کنیمی چیکار روانی یدیوونه -

 .کن گوش میگم که رو چیزی هر پس، روانیم من که بینیمی -

 .شم پیاده خواممی، دیوونه دار نگه -

 .کردنمی توجه هم باز ولی؛ داره نگه گفتم بهش دیگه بار چند، داد ادامه راهش به و زدنمی حرفی

 .آزمایشگاه به برسیم تا بشم ساکت شدم مجبور هم من
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 .نداشتم رو دیگه دعوای یه یحوصله نزدم حرفی آزمایشگاه تا

 .داخل رفتیم و شدم پیاده، داشت نگه آزمایشگاه دم

 رفت منشی سمت به امیر. گرفتن خون ازم

 ؟حاضره کی جواب ببخشید -

 .ظهر از بعد -

 ؟بدونیم رو جواب نمیشه االن -

 .کنممی چیکار ببینم بذار. دارید عجله خیلی شدن پدر برای که این مثل -

 .گرفتم رو تصمیمم من بشه هرچی هرحال به؟ کنیمی عجله چرا: من

 .گیرممی تصمیم من بچه واسه، بگیر تصمیم خودت برای تو -

 ؟شماست شکم تو میگید که ایبچه این اونوقت، جالب چه ا -

 .بیاد دنیا به تا داریمی نگهش برام تو ولی؛ نه -

 .وامخنمی رو باشه داشته ربطی تو به که چیزی هر یعنی، خوامنمی رو بچه این باشم حامله اگه من. شرمنده -

 کار هر تونیمی چون، نباشی حامله که بهتره. بیاد جواب تا کن بافی خیال خودت برای داری دوست چی هر -

 .ندارم مشکلی طالق با اونوقت هم من و بکنی داری دوست

 حرف یه داشتم انتظار چرا دونمنمی، دادمی عذابم داشت حرفش این بود شده چم دونمنمی. صندلی رو نشستم

 .داشتم بدی حس. بزنه دیگه

 .نزدم حرفی دیگه، بودیم منتظر که بود ساعت نیم
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 .بود مخم رو پاش صدای، رفتمی راه مرتب امیر

 .نشدم بلند جام از من ولی؛ رفت سمتش به سریع امیر و اومد منشی

 .بدم کسی به رو مبچه خواستمنمی، داشتم استرس

 .طرفم اومد امیر

 .بریم پاشو -

 .وایسادم سرجام من ولی؛ رفت ماشین سمت به امیر. بیرون رفتم آزمایشگاه از و شدم بلند جام از

 .شو سوار بیا؟ وایسادی چرا -

 .گرفتی که هم رو جواب، باشی داشته باهام کاری دیگه کنمنمی فکر -

 ؟چیه جواب بدونی خوایینمی -

 .کنممی چیکار گفتم بهت. نیست مهم برام -

 .بری جایی نداری حق هم تو و منه یبچه این، مهمه من برای ولی -

 .خداحافظ. بشه طوریش اتبچه ذارمنمی نباش نگران باشه -

 .نیست خوب بچه برای بخوری چیزی یه باید پریده رنگت، نکن کل کل من با انقدر بیا -

 .دارم کار شرکت برم باید. نیست گشنم من، نیست الزم -

 .رسونمتمی خودم شو سوار بیا-
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 که این مثل. کردی چیکار باهام نیست حالت که این مثل. نمیام جایی تو با من، فهمینمی که این مثل تو -

 .کنیمی مبچه مبچه من برای حاال. آوردی سرم بالیی چه گرفتی فراموشی

 .گرفت رو بازوم و سمتم اومد

 ؟باشه سرت باال زور باید تو -

 :زدم داد

 .نزن دست بهم دیگه. نزن دست بهم -

 :دادم ادامه. کرد ول رو بازوم. لرزیدمی دستام

 .نزن دست بهم وقت هیچ دیگه -

 .کرد نگاهم

 .نیست خوب حالت شو سوار بیا. ندارم کاریت، باش آروم باشه -

، یدمم بهت رو تبچه باشه. بردار سرم دست، شمنمی بدتر آوردی سرم که بالیی از. باشی نگران تو خوادنمی -

 .ندارم احتیاجی دلسوزیت به بذار راحتم فقط

 به، شهب بهتر یکم حالم تا زدممی قدم آروم. داشتم تهوع حالت، نداشتم نرمال حالت. رفتم خیابون اونور سمت به

 .بشم ترحساس بود شده باعث هم حاملگی و بود ریخته بهم اعصابم هامقرص نخوردن خاطر

 .بود شده فشرده قلبم. کنم گریه سیر دل یه و نباشه کسی که جایی یه برم خواستمی دلم

 :گفت و کنارم اومد پسری یه بعد دقیقه چند، نشستم نیمکت یه روی

 ؟بشینم جااین تونممی ببخشید -
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 .کردم نگاه اطراف به

 .خالی نیمکت همه این -

 .تنهام جااون -

 .جهنم به-

 .بداخالق چه -

 ؟نه یا شی گم میری -

 .بدم یاد ادب بهت بیا، ادبیبی چقدر -

 .عوضی بده یاد ادب تعمه به -

 .شد کشیده پشت از پسره ییقه دفعه یه

 ؟بدی یاد ادب خواستیمی کی به -

 .بود ترسیده امیر از پسره

 .کردم اشتباه آقا ببخشید -

 .شیمی مردم بچه و زن مزاحم کنیمی غلط -

 .ببخشید که گفتم -

 .کن خواهی معذرت خانم از -

 .خواممی معذرت خانم -
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 .داد هولش و کرد ول رو اشیقه امیر

 .گمشو -

 .کرد نگام امیر. رفت پسره

 ؟داری مشکلی چیه -

 ؟باشی مواظب خوایمی جوریاین -

 .زدم پوزخندی

 کسی، هباش مواظبم خوادمی این مثل آدمی که شدم بدبخت چقدر ببین خدایا. باشی مواظبم خواییمی تو نکنه -

 بهت. بودی تو مگه سال ۶ این تو، کیان جناب کنم محافظت خودم از بلدم من. زده بهم رو ضربه بدترین که

 .میدم تحویلش سالم نباش تبچه نگران گفتم

 با خواممی، تونخونه میام امروز. بیاد سرش بالیی ممکنه خرابی کله تو، ندارم اطمینان بهت. نگرانم من ولی -

 .کنم صحبت داییت

 ؟مورد چه در -

 .بشه روشن تکلیفمون باید -

 بهت رو بچه فتمگ. بشه روشن تکلیف بخواد که باشیم داشته ربطی بهم ما نکنم فکر؟ تکلیف کدوم؟ تکلیفمون -

 .ببینمت خوامنمی بگم زبونی چه با، میدم

 .کنی زندگی خودم پیش بیایی باید -
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 مه با میگی تو اونوقت. بشم جدا ازت خواممی، کنم زندگی باهات خوامنمی میگم من؟ میگی چی فهمیمی -

 ؟کنیم زندگی

 .بیاد پیش مشکلی بچه برای ممکنه، باشی تنها تو بدم اجازه تونمنمی -

 .کنممی زندگی داییم با، نیستم تنها من -

 .باشی داییت پیش باید چرا هستم من وقتی تا. باشه من نظر زیر باید، منه یبچه این -

 .شدم بلند جام از

 .کنمنمی قبول من ولی -

 .میدم انجام بگم که رو کاری من که دونیمی خودت، نکن شلوغ بیخود -

 .کردم ازدواج من دونهنمی هنوز داییم، کنی رو کار این نداری حق تو -

 .بذارم تنهات تونمنمی تو شرایط با. میونه در مبچه سالمت پای االن، دارم رو حق این چرا -

 ؟چیه شرایطم من مگه -

 .دونیمی خودت -

 ؟مدیوونه خورممی قرص چون کردی فکر -

 .نزدم رو حرف این من -

 .توئه خاطر به شهمه دارم مشکلی من اگه -

 !بچه خاطر به، گفت چی دکتر که یادته. باشی نظر تحت باید ولی؛ داری مشکلی تو نگفتم من -
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 .شدی دوست بچه حاال تا کی از. نکن بچه بچه انقدر دیگه بسه -

 !لرزیمی داری باش آروم -

 .کنی خراب رو زندگیم ذارمنمی. آرومم من -

 .میدم توضیح داییت برای رو چی همه من، هست هم خودت خاطر به این نمیشی متوجه چرا -

 .میدم بهت سالم رو تبچه من، نکن اذیتم انقدر ببین -

 حل رو موضوع خودم بذار. فهمنمی همه بشه بزرگ که شکمت؟ کنی پنهان رو موضوع این خواییمی کی تا -

 .نیست خوب برات استرس، بشه حل مشکل این بذار. کنم دعوا باهات خوامنمی. کنم

 خوب من نشناستت کی هر که نیار در رو نگران هایآدم ادای، خورهمی بهم احمقانت های دلسوزی این از حالم -

 .برمیاد ازت کارهایی چه دونممی

 .شد سرخ صورتش، بود شده عصبانی

 .تونخونه میام ظهر از بعد، کنممی رو مراعاتت که منه تقصیر... باید، زد حرف آدم مثل نباید تو با -

 .رفتمی تند تند، رفت برگشت

 !کن صبر -

 .برگشت عصبانیت با

 ؟چیه -

 .میگم بهش خودم بده وقت هفته یه -

 .کردمی کنترل رو خودش داشت خیلی، بود زده بیرون پیشونیش رگ. کرد نگاهم
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 .دارم کار کلی بیفت راه هم االن. کنمنمی صبر بیشتر، هفته یه فقط -

 .رفتم دنبالش

*** 

 ازدواج هک بگم داییم به چجوری دونستمنمی، بزنم بقیه به حرفی نتونستم هنوز من و گذشته که روزه ۵ امروز

 .امحامله بگم که این ترمهم همه از و کردم

 .بودم کرده فکر تا هزار صبح از

 .بودم نزده حرفی هم زهرا به

 ثلم چرا گفت بهم زهرا هم آخر»، بیارم باال خواستممی بار چند دیروز، شده اضافه مشکالتم به هم تهوع حالت

 .«بیاری باال خواییمی شهمه حامله هایزن

 .کرده شک بهم انگار

 ارهایک به وقتش بیشتر ولی؛ شرکت اومد روز اون فردای امیر، نشم روروبه زیاد امیر با کنممی سعی روزها این

 راحت گیرهاش لحاظ از حداقل من شده باعث همین و شده زیاد کارهاش نبوده مدتی یه چون، گذرهمی بیرون

 .میرم کجا و خورممی چی که داره نظر زیر رو من دونممی که چند هر، باشم

 .نوشتم دوباره رو هابرنامه بار چند صبح از ندارم تمرکز روکار

 .خورد زنگ اتاقم تلفن

 ؟بله -

 .دیدنتون اومدن ربانی نام به آقایی یه راد خانم -
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 .تو بیان بگید -

 .کردم بلند سیستم رو از رو سرم در صدای با

 .بفرمایید -

 .بود شده قبل از الغرتر. بود شده تعجبم باعث شد وارد که کسی

 .اومدممی باید ولی؛ کردید تعجب دیدنم از دونممی خانم شراره سالم -

 :گفت و میز روی گذاشت رو دستش توی گل

 قح بکنید هرکاری شما و کردم اذیتتون که دونممی احمقم خیلی من راستش. کنم شروع کجا از دونمنمی -

 زن شما. کردید چکار که گفت بهم یاسی. بخوام معذرت کردم که کارهایی خاطر به ازتون اومدم ولی؛ دارید

 .بگم چی دونمنمی واقعا، هستید ایالعادهفوق

 .بود شده جمع هاشچشم تو اشک

 .بشین -

 .کنم تشکر ازتون اومدم فقط. برم خواممی، نه -

 .یاسیه با اتمیونه منظورم؟ چطوری االن -

. کرده ترکم چرا که این، گفت بهم رو چی همه یاسی. شد باورم بعد ولی؛ زدم توهم کردم فکر دیدمش که اول -

 شدید عاشق دونیمنمی. بگذرم ازش تونستمنمی، دارم دوستش هنوز من ولی؛ بود سخت پذیرفتنش برام اولش

 نم اگه. مونهمی عاشقش هم باز بکنه هم کاری هر عشقش آدم که فهمیدمی باشید شده عاشق اگه ولی؛ نه یا

 .دمکر درست سر درد براتون که خواممی معذرت بازم. داشتم یاسی به که بود عشقی خاطر به کردم خریتی هر
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 .بشید خوشبخت امیدوارم خوب -

 .شماست خاطر به همه هااین -

 .کنی خوشبختش کن سعی -

 .برسید خواهیدمی که چیزی به هم شما امیدوارم. میدم قول -

 .زدم لبخند

 .بشیم مزاحمتون روز یه بدید اجازه اگه که گفت پدرم -

 .شد اتاق وارد عصبانی ایقیافه با امیر و شد باز در

 ؟بشی کی مزاحم خواییمی؟ کنیمی غلطی چه جااین تو -

 .برگشت امیر سمت به نیما

 .داشتم کار خانم شراره با من -

 !نشو نزدیک بهش دیگه نگفتم مگه، کردی جابی تو -

 .کردممی نگاه بهش تعجب با من

 !آوردی که هم گل به به -

 ...فقط من؟ چیه مشکلتون شما -

 .عوضی تویی مشکلم -

 .شد عصبانی نیما
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 .باشی زدنت حرف مواظب بهتر -

 .کرد حمله سمتش به دید رو نیما تا و اتاق تو اومد هم علی، صدا و سر از موقع همون

 ؟چیکار جااین اومدی لعنتی آشغال -

 .بودم ترسیده. شدن درگیر هم با و گرفت رو نیما ییقه

 .کنه جداشون که رفت علی سمت به امیر

 .کردممی حس شکمم توی زیادی دردی، بود شده بد حالم

 .گرفتم میز به رو دستم وایسم پام رو تونستمنمی. سمتم برگشتن همه، کشیدم جیغ درد از

 !مبچه امیر -

 .گرفت رو من زمین بخورم که این از قبل و سمتم دوید امیر

 ...مبچه -

 .دکتر ریممی االن. نیست چیزی باش آروم -

 .بود خونی علی لب کنار. کرد پرت علی سمت به رو سوییچ

 .در دم بیار رو ماشین برو -

 .بودن شده خشک سرجاشون نیما و علی

 !دیگه برو وایسادی چرا -

 .بیرون دوید علی
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 .ریختم می اشک. کرد بغلم و پام زیر گذاشت رو هاشدست امیر

 .رفت آسانسور سمت به

 .دید رو ما راهرو تو زهرا

 ؟شده چی -

 .نیست چیزی: امیر

 ؟شده چی جان سامره -

 .کردممی گریه فقط من

، کردمی رانندگی علی. نشست من پیش هم خودش و کرد ماشین سوار رو من عقب امیر. اومد دنبالمون زهرا

 .بود نشسته جلو هم زهرا

 .بشه طوریش خوامنمی من امیر، مبچه امیر -

 .نیست طوری، باش آروم خوب خیلی -

 .شده چی که بود نشده باورشون هنوز انگار، زننمی حرفی علی و زهرا

 جایی هامچشم، بودم شده حال بی. برد اورژانس سمت به رو من و کرد بغلم دوباره امیر، رسیدیم بیمارستان به

 .نفهمیدم چیزی دیگه، شنیدممی رو امیر فریادهای صدای فقط و بستم رو هامچشم. دیدنمی رو

*** 

 .کردم باز رو هامچشم، کردممی حس دلم زیر دردی

 .بود شده قرمز هاشچشم، شد بلند کردم باز رو هامچشم تا، بود نشسته کنارم زهرا
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 ؟عزیزم خوبی -

 ؟مبچه. دارم درد -

 :گفت و برگردوند رو روش

 .بیاد دکتر میگم االن -

 :زدم داد

 !شده چی مبچه گفتم زهرا -

 .تو اومدن علی و دکتر خانم یه و امیر، شد باز در

 ؟شده چی بچم؟ زنهنمی حرفی زهرا چرا امیر -

 .بودن ناراحت علی و امیر. پایین اومد زهرا هایچشم از اشک

 ؟شده چی؟ کنیمی گریه چرا -

 .کنارم اومد دکتر

 . داری فرصت شدن داربچه واسه هم باز و جوونی هنوز تو، کنی ناراحت رو خودت نباید. دخترم باش آروم -

 ؟شده چیزی مگه؟ دکتر گیدمی چی -

 .سمه براتون استرس هرگونه بودم گفته بهتون من. دادید دست از رو تونبچه متاسفانه -

 .بشنوم چیزی دیگه خواستمنمی
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 ذیتما خواییمی؟ کنیدمی شوخی باهام دارید امیر. ستزنده مبچه. نداشتم مشکلی که من، گیدمی دروغ دارید -

 خوبی مادر براش خواستممی. بود خودم مال، خواستممی رو بچه من. بکنم بگی کاری هر میدم قول؟ آره کنی

 نهات من مثل ذارمنمی، کنه اذیتش کسی ذارمنمی، دارم دوستش من؟ نه مگه میشم خوبی مادر من زهرا. بشم

 .مواظبشم من، بشه

 :زدم داد. کردمی گریه بیشتر زهرا

 .مطمئنم من خوبه حالش کن هم مبچه، نیست چیزیم که من نکن گریه -

 .دادی دست از زیادی خون، کنی استراحت باید عزیزم: دکتر

 .کردم نگاه بهش. کنارم اومد امیر

 ؟آره مرده مبچه -

 .نداد جوابی و کرد نگاهم ناراحتی با

 .باشه خودم مال خواستممی من، بهت میدمش که گفتم دروغ بهت، داشتم دوستش...من...ولی؟ آره مرده -

 .عزیزم باش آروم -

 !ستنی کار در ایبچه حاال خواستیمی رو اتبچه فقط تو، دارم نگه رو اتبچه نتونستم من، عزیزم نگو من به -

 .کشیدم کنار رو خودم، کنه بغلم که ترنزدیک اومد. کرد نگاهم

 .نبک زندگیتو برو راحت خیال با حاال. نداری دستم چیزی دیگه. ندارم احتیاجی دلسوزیت به، بذار تنهام -

 .میکرد نگاه بهم فقط.گفتنمی هیچی

 .بیاری فشار خودت به نباید نیست خوب حالت تو. باش آروم شراره: علی
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 .بیرون برید تونهمه، باشم تنها خواممی -

 .باشه بد برات ممکنه، بیاری فشار خودت به نباید باش آروم دخترم: دکتر

 برید. یادب سرم بالیی چه نیست مهم برام دیگه، نمیشه بدتره که مبچه مردن از. نیست مهم برام هیچی دیگه -

 .بیرون

 .نحسم من، ندارم هم شدن مادر لیاقت حتی من. بیرون بودن رفته همه اومد در صدای. برگردوندم رو روم

 .گذاشتم شکمم روی رو دستم

 .داشتم دوستت من ولی؛ نه مگه باشی من با خواستنمی دلت هم تو؟ گذاشتی تنهام چرا تو -

 .بودم شده قبل از تنهاتر حاال، پیچیدمی اتاق تو هقم هق صدای

*** 

 .نزدم حرف کسی با روز اون از من، گذرهمی دادم دست از رو مبچه که روزی از هفته دو

 یزیچ هیچ من ولی؛ بشم تقویت تا خریده چیزی کلی برام. نکردم هم نگاهش حتی ولی؛ دیدنم میاد روز هر امیر

 .زنهمی سر بهم هاشب هم علی و میده دلداریم میاد شهمه هم زهرا. ندارم میل

 .بودن رفته همه بود شده شب. کردم چیکار که نیاورد هم روم به حتی، کرده کمک بهم خیلی دایی

 .بود نشسته مبل روی دایی. بیرون اومدم اتاقم از مدت همه این بعد، رفتم پذیرایی طرف به

 ؟دایی -

 .کرد نگاهم تعجب با

 .بیرون اومدی اتاقت از که خوشحالم؟ خوبه حالت عزیزم -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 686 

 .نشستم کنارش رفتم

 .شرمندم کردم قایم ازتون رو موضوع این که این از و هستم بدی آدم میدونم، ببخش رو من دایی -

 .کافیه من برای خوبی که همین، عزیزم نداره اشکالی -

 ؟دایی -

 ؟جانم -

 .بشم جدا امیر از خواممی -

 .کرد نگاهم تعجب با

 ؟گفته چیزی بهت امیر؟ عزیزم چرا -

 .کنم زندگی باهاش خوامنمی من ولی؛ نه -

 هر گرفتن که این از قبل کن فکر خوب ولی؛ بگیری تصمیم براش داری حق خودت، توئه زندگیه این دخترم -

 .تصمیمی

 خوامنمی، شمال ویالی برم خواممی هم بعد. بگیرید وکیل برام خواممی ازتون فقط، کردم رو فکرهام من -

 .امیر مخصوصا کجام بدونه کسی

 ؟عزیزم چرا -

 .بده انجام میدم وکیل به هم رو کارهام ی همه. ببینمش نشدم جدا ازش وقتی تا خوامنمی -
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 اطرخ به اگه. بشی جدا ازش خوایمی چرا بدونه داره حق نمیاد نظر به بدی پسر امیر، نیست درست کارت ولی -

 اون .نزده حرفی بچه از بارم یه حتی، نزده حرفی که مدت این تو امیر، بشید داربچه تونیدمی هم باز ستبچه

 .داره عالقه بهت معلومه، بود تو نگران فقط

 کنید پست برام رو مدارک. رممی فردا، گرفتم رو تصمیمم من ولی -

 .بود ناراحت دایی

 .ندارم حرفی من خواییمی خودت که حاال، باشه -

 دایی .گذاشتم ماشین تو رو وسایلم، شدم بیدار خواب از صبح. ساکم تو انداختم رو هاملباس و رفتم اتاقم به

 :گفت و ماشین دم اومد

 .نشدی خوب هنوز تو؟ مطمئنی کنیمی که کاری از عزیزم -

 .بشه جوریاین زندگیم کردمنمی فکر وقت هیچ. آره -

 .پشتتم همیشه من، نکن ناراحت رو خودت -

 .کرد بغلم

 .دایی مرسی -

 .ندارم رو کسی تو جز که من، کسمی تنها تو -

 .بود هم مامانم کاش، خوشحالم هستید شما که این از -

، اشب دسترس در زنممی زنگ بهت هرشب فقط، کنه آماده رو ویال گفتم عباس مش به. نکن ناراحت رو خودت -

 ؟برداشتی گرم لباس میشه سرد داره هم هوا
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 .آره -

 .خداحافظ باشه -

 .بودم راه تو بود ساعت یه، رفتم شمال سمت به. بود ۷۳ ساعت. بیرون اومدم خونه از

 از مخواستنمی، زدم زنگ زهرا به و برداشتم رو گوشیم. بخورم صبحانه تا داشتم نگه جا یه، بود شده گشنم

 .برداشت رو گوشی زهرا، خورد بوق دوتا. بشه ناراحت دستم

 ؟تویی سامره -

 .آره -

 ؟برم قربونت خوبی -

 .خوبم آره -

 ؟کجایی -

 .رممی دارم من -

 ؟کجا -

 .باشم دور جااون از مدت یه خواممی فقط، بگم تونمنمی -

 ؟چیه کارها این؟ چی یعنی -

 .باشم تنها مدتی یه خواممی. نیست خوب حالم، کن درکم زهرا -

 ؟چی بشه بد حالت اگه. میری کجا بگو حداقل -
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 .نشده هیچیم اومده سرم بال همه این حاال تا، نباش نگران -

 .افتاد دستم از گوشیم موقع همون

 !لعنتی اه -

 ردنک نگاه بدون. خورد زنگ بالفاصله گوشیم، زدم جا رو باطریش تا و بود دراومده باطریش، برداشتم رو گوشی

 .دادم جواب بهش

 .افتاد گوشیم ببخشید جان زهرا -

 ؟رفتی گوری کدوم -

 .شدم ساکت

 !کنم چیکارت دونممی برسه بهت دستم خدا به، کجایی بگو -

 !کیان آقای باشه مونده چیزی ما بین دیگه کنمنمی فکر -

 .رفتی جااون از گفت داییت؟ چیه هابازی مسخره این -

 ؟مشکلیه آره -

 ؟رفتی کجا -

 .باشه داشته ربطی شما به کنمنمی فکر -

 ؟چیه منظورت -

 یاتفاق یه برام که دفعه هر. کنم قبول خواستمنمی من و شده تموم وقته خیلی یعنی، شده تموم چی همه -

 درست هیچی دیگه، میشه درست گفتم شهمه که این از شدم خسته دیگه ولی؛ میشه درست گفتممی افتادمی
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 االن؟ دیمی قمطال بیاد دنیا به بچه گفتی یادته. نیست هم با بودنمون برای دلیلی دیگه مرده مبچه وقتی. نمیشه

 هب. ندارم ازت انتظاری هیچ من نباش نگران، بمونی باهام بخوایی خاطرش به که نیست کار در ایبچه دیگه

 .نیست مشکلی دیگه پس، بده انجام رو طالق کارهای گفتم وکیلم

 .برگرد نکن عصبی رو من. دمنمی طالقت من؟ میگی چرت چرا -

 .باشی داشته دستم ایدیگه چیز که کنمنمی فکر؟ برگردم باید چرا؟ چرا -

 ...من ولی -

 مآد. کردممی قبول رو سرنوشتم اینا از زودتر باید من، نباش نگران رفتم؟ آره سوزهمی برام دلت؟ چی تو -

 .اومدم کنار باهاش و همینه هم من سرنوشت، بجنگه سرنوشت با تونهنمی

 .دارم دوستت من. نکن کارو این، برگرد سامره -

 .فتگمی رو این باید االن چرا. بود شده جمع هامچشم تو اشک، شد فشرده قلبم. بودم جمله این منتظر هاسال

 سر که بود روزی بار اولین، داری دوستم بگی بهم که کردم آرزو دلم ته از بار دو. بودم جمله این منتظر هاسال -

 تو ولی؛ ذارینمی تنهام وقت هیچ و داری دوستم بگی بهم بیایی خواستمی دلم و بودم منتظرت عقد یسفره

؛ داری مدوست بگی بیایی و کنی باز رو در خواستمی دلم، زدمی کتکم حسین مدت تمام وقتی. نیومدی وقت هیچ

 هک فهمیدم وقتی هم باز، آوردی سرم رو بال اون که این با، شدم حامله که بود وقتی بد یدفعه. نیومدی تو ولی

 نه، ارید دوستم بگی بودم منتظر مدت تمام. کرده نگاه هم من به خدا باالخره گفتم و داشتم خوبی حس امحامله

 قطال بعدش رو من و خواییمی رو بچه فقط گفتی بهم آزمایشگاه تو روز اون ولی؛ خودم خاطر به، بچه خاطر به

 وقت یچه ولی؛ باشه داشته دوستم یکی بودم منتظر همیشه من. داره انتخاب حق کسی هر، داری حق البته، میدی

 خواست رو من مادرم فقط، خواستن دیگه چیزهای خاطر به رو من همیشه، نخواست خودم خاطر به رو من کسی
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 تو و یاسی خاطر به نیما، هوشم خاطر به دیگران، خواست مادرم خاطر به رو من حریرچی حاجی. مرد هم اون که

 .تو حتی ندید رو واقعیم خود، رو خودم کس هیچ. بچه خاطر به هم

 اون. خودت فقط رو خودت، خوامتمی واقعا من ولی؛ شدم آزارت باعث انقدر که خواممی معذرت واقعا من -

، دمن دست از رو تو که بود این خاطر به گفتم چیزی اگه و خواستممی رو خودت من ولی؛ نبود مهم گمنمی بچه

 و زد زنگ بهم یکی وقتی روز اون. باشم داشته کنارم رو تو اون یبهانه به خواستممی فقط من. بود بهانه بچه

 ایدیگه کس خواستمنمی و بودی من مال تو، خواستممی رو تو من. شد چی نفهمیدم داری قرار نیما با گفت

 عشق اظهار بهت من جلوی جوریاون نیما که این از. گفتم بهت عصبانیت روی از رو هاحرف اون. کنه نگاه بهت

 ستینخوا رو من که این از، شدم نابود دیدمت داییت با وقتی هم لعنتی شب اون. گرفتممی آتیش داشتم کرد

 حیون هی مثل دونممی، ببینی آسیب خواستمنمی. نبودم خودم حال تو شد چی نفهمیدم، شدممی دیوونه داشتم

. خوایین رو من تو که کنم تحمل تونستمنمی و بودم عاشقت که بود این خاطر به شهمه ولی؛ کردم رفتار باهات

 ،دارم دوستت واقعا من. برگرد کنممی خواهش. دیدم که هستی زنی ترینپاک تو، بود چرت شهمه هاحرف اون

 .کن باور عاشقتم

 از ما، هبش تموم ماجرا این بذار. دیر خیلی شده دیر خیلی، کنم قبول رو هاتحرف تونمنمی دیگه االن تونمنمی -

 .نبودیم هم برای هم اول

 .بخوام خودم که وقتی تا، مونهمی من مال منه مال که چیزی گفتم بهت هم اول روز از. دمنمی طالقت من ولی -

 .گرفتم رو تصمیمم هم من چون، بکن رو سعیت پس باشه -

 .بینیمی رو کارت این جواب کنم پیدات اگه بدون ولی؛ خوب خیلی -

 .کنه پیدام خواستمنمی، دور انداختم رو کارتم سیم و کردم قطع رو گوشی

*** 
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 .آخره دادگاه قراره فردا و داده انجام رو طالق کارهای وکیل. جاماین ماهه دو

 .بود مهم براش ماه دو فقط من داشتن دوست. بشه جدا ازم کرده قبول امیر که گفت و زد زنگ وکیلم امروز

 .ندارم خوبی حس هم باز ولی؛ گذشته ماه دو نیست خوب حالم. زنهمی زنگ بهم دایی شب هر

 .ندارم دوست رو زمستون هوای، شده سرد خیلی هوا

 ردک بارم بیراه و بد کلی، زد حرف باهام زدم زنگ زهرا به که پیش روز چند علی. شده تنگ بقیه و زهرا برای دلم

، نداده رفتارش تو تغییری اصال و شرکت میاد روز هر امیر گفتمی، گردمنمی بر و شدم قایم ترسوها مثل چرا که

 . رفتم من که نیست مهم براش انگار

 نیست همم براش اون وقتی. برگردم امشب گرفتم تصمیم خودم با، برگردم خوادمی دلم. بود گرفته حرصم خیلی

 .بشم جدا دارم دوست که کسایی از باید چرا من

 .یامب بیرون لعنتی اون فکر از تونمنمی چرا، زد بهم رو هاحرف اون چرا پس دونمنمی، کنهنمی کار دیگه فکرم

 هااتفاق این تمام وجود با چرا، خورهمی بهم خونمه تو انگار که عشقی این از حالم، خورهمی بهم خودم از حالم

 .خوامشمی هم باز

 یه مثل، دیدممی رو خوابش شب هر ماه دو این تمام، کنهنمی ولم و شده وجودم جزء انگار کنم فرار که جا هر

 .رفته فرو مغزم تو ناشناخته موجود

 نفرت طرفه یه حس این از چقدر، بیزارم عشق این حقارت از چقدر، کنم فراموشش تونمنمی کنممی کاری هر

 .دارم

 هدیگ و جنگیدم حس این با هاسال من، ستفایده بی ولی؛ کنم پیدا نجات اسارت این از تونستممی کاش

 .کنم مقابله باهاش تونمنمی
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 داج ازم کرده قبول اون که االن. کنم باورش نخواستم ولی؛ خوردم شکست که وقته خیلی، خوردم شکست من

 .مرگمه روز برام بشه

*** 

 .بود کرده تعجب کلی دیدنم از دایی، خونه رسیدم دیشب

 .داریم دادگاه قرار ۷۷ ساعت، دارم استرس صبح از

 رو رمس، دیدم دور از رو امیر ماشین. بود شده نیمه و ده تقریبا ساعت. رفتم دادگاه سمت به و شدم ماشین سوار

 .نبینه رو من تا کردم قایم

 .کردمنمی باور دیدممی که رو چیزی، کردم بلند رو سرم آروم

 .کردمی گریه کنم فکر، بود نشسته کنارش نرگس

 .دادمی فشار و بود گذاشته ششونه روی رو دستش هم امیر و بود امیر هایشونه رو سرش

 .خوردمی بهم داشت حالم، لرزیدمی هامدست، رفتمی گیج سرم

 .کنم روشن رو ماشین و بچرخونم رو سوییچ تونستمنمی حتی

 .عاشقمه گفت چرا، داره دوستم گفت چرا. بشه جدا ازم نکرد صبر حتی، بود شده جمع هامچشم تو اشک

 .کردم حرکت سرعت با و کردم روشن رو ماشین باالخره

 .خورد زنگ گوشیم. رفتممی فقط

 ؟بله -

 .شد تموم خانوم: رضایی
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 .افتاد دستم از گوشی، لرزیدمی دستام

 .دیدمنمی رو جایی و ریختمی هامگونه رو هاماشک

 .اومدمی شدیدی بارون و بودم مادرم قبر سر که کردم پیدا رو خودم وقتی، شد چی دونمنمی

 .کردم نگاهش هاساعت، بودم شده خیره قبر به

 !مامان. کنم فراموشش تونمنمی. میشم دیوونه دارم مامان. باختم هم بدجوری، باختم من مامان -

 .بود شده کثیف و خیس هاملباس تمام، گذاشتم قبرش روی رو سرم

. بمیرم ای بره بین از قلبم توی عشقش یا که کن کاری یه تو، ندارم رو زندگی این تحمل دیگه. عاشقشم مامان -

 .کرده ول رو من اون شده چی معلومه دیگه االن البته، خستم بالتکلیفی این از

 .سمتم اومد دید رو من تا و بود منتظرم در دم دایی، خونه رفتم و شدم ماشین سوار. بود شده شب

 ؟خوبه حالت؟ شدی جوریاین چرا؟ بودی کجا -

 .دایی خوبه حالم -

 ؟اومده سرت بالیی چه؟ دیدی رو خودت، خوبه کجات -

 .بخوابم خواممی، دایی مخسته -

 .اتاق تو اومد داغ شکالت لیوان یه با دایی. کردم عوض رو هاملباس اتاقم تو و خونه تو رفتم

 .بیارم قرص برات تا بشی گرم یکم بخور بیا -

 .خوامنمی نه-
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 .بخوری باید -

 .داد مسکن یه بهم دایی. بخورم شدم مجبور

 تدرس کارها که گفته منشیم به. بودم عمل اتاق تو زد زنگ هم من به، ندادی جواب بهت زد زنگ رضایی آقای -

 و اومده پیش مهمی کاری سفر براش خودش چون، مدارک امضای واسه محضر بری باید خودت فقط و شده

 .کشور خارج رفته

 .دایی باشه -

*** 

 سیگار دایی چشم از دور روزها، شده گود هامچشم زیر. نگرانمه خیلی دایی. امخونه تو که ستهفت یه االن

 .شدم بلند تخت رو از اتاق در صدای با. نداره فایده ولی؛ بشم آروم شاید که کشممی

 ؟تو بیام تونممی -

 .بیاید آره -

 .نشست کنارم اومد دایی

 طالق. بریمی بین از رو خودت داری، بکن رو فکرات خوب گفتم که من؟ کنیمی رو کار این خودت با چرا -

 .گرفتیمی تصمیم زود نباید، نبود درستی کار امیر از گرفتن

 .دونیدنمی هیچی شما دایی -

 ازش بایدن داشتی دوستش اگه، گرفتیمی تصمیم عجوالنه نباید تو ولی؛ گذشته چی بینتون دونمنمی من آره -

 .شدیمی جدا
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 تحمل تونستمنمی، شدم جدا ازش غرورم خاطر به یعنی. نخواست رو من اون چون، شدم جدا ازش من دایی -

 .خوادنمی رو من بگه بهم که کنم

 !کجایی تو بگم بهش تا در دم اومد بار چند دونیمی؟ خواستتنمی امیر دونیمی کجا از تو -

 .داد طالقم زود و نکرد تحمل هم ماه دو حتی چرا خواستمی رو من اگه -

 که ودب اشتباه تو کار ولی؛ کردم تعجب هم خودم. نمیارم در شما کار از سر بگم چی دونمنمی، گیجم واقعا من -

 .نبود درستی کار کردن فرار، رفتی گذاشتی

 .بده حالم خیلی دایی -

 خیلی ندگیز، بجنگی زندگی با جنگید تو برای که مادرت مثل باید. باشی مقاوم باید، ببازی رو خودت نباید تو -

 وت نخواست رو تو امیر واقعا اگه. کشیمی عذاب خودت فقط بری پیش جوریاین بخوایی اگه. داره پایین و باال

 .کنهنمی عوض رو واقعیت اتاق این تو نشستن. بخوری غصه نباید

 ...من ولی -

 میرا بذار، شو بلند جات از. کردی مقاومت و وایسادی پات رو هم باز سختی همه این با، هستی مقامی دختر تو -

 از یکی دختر نامزدی برم هفته آخر قراره من. ترسو زن یه نه مقاوم زن یه، داده دست از رو چی بفهمه

 .بیای باهام باید هم تو، همکارهام

 ...آخه -

 ارآز باعث قراره اگه ولی؛خوبه خیلی عشق و داشتن دوست. ببینمت جوریاین دیگه ندارم دوست، نداره آخه -

 .کردین اشتباه اون از کمتر هم تو البته، کرده اشتباه که فهمهمی امیر مطمئنم. نباشه که بهتر همون بشه آدم

*** 
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 رامی که شدنمی باورش هم اون. گفتم رو چیز همه بهش، زدیم حرف خیلی هم با. جااین اومد زهرا پیش روز چند

 .کنه من جایگزین رو کسی زودی این به بخواد

 رو وهامم خواستممی، آرایشگاه رفتم زهرا با هم صبح. خریدم اندامی طالیی لباس یه هفته آخر برای رفتم زهرا با

 .باشم دور داشت دوست اون که چیزی هر از خواممی، کنم بلوند

 .بودم گرفته رو تصمیمم من ولی؛ نکنم کارو این که زد غر کلی زهرا

 .خودش یخونه رفت زهرا و بشم حاضر که خونه اومدم آرایشگاه از بعد

 .زدم هم قرمز رژ یه و زدم زیادی ریمل هم هاممژه به. کلفت چشم خط یه با زدم چشمم پشت به طالیی سایه

 .آوردم شونم طرف یه و کردم بابلیس رو موهام. کردم پام رو هامکفش و پوشیدم رو لباسم

 .نداشتم خوبی حس ولی؛ بودم شده خوب، کردم نگاه آیینه تو خودم به

 .خوبم که کردممی تظاهر دایی خاطر به فقط و نبود خوب حالم هنوز

 .بیرون رفتم اتاق از، کرد صدام دایی

 !شدی خوشگل خیلی، کردی کار چی به به -

 .دایی ممنون -

 .داشتم دوست بیشتر رو مشکیت موهای من -

 .نگفتم چیزی و زدم تلخی لبخند

 .شده دیر بریم باش زود -

 ؟نیام من میشه دایی -
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 .باشی مقاوم دادی قول تو، بریم بیا -

 .رفتم حیاط طرف به دایی با

*** 

 .بود لوکس و بزرگ یخونه یه، رسیدیم شونخونه دم به

 .شدیم وارد

 .پیشمون اومدن ساله ۰۲-۰۰ حدود پسر یه با دایی همسن آقای یه

 .اومدی خوش جان صادق سالم -

 ؟خوبی هم شما جان شایان؟ خوبی جان سیامک سالم -

 .دادن دست دایی با دو هر و کرد سالم پسره

 ؟کنیدنمی معرفی رو خانوم جان صادق -

 .اسدی شایان دکتر پسرشون و اسدی سیامک دکتر هم ایشون. سامره امزاده خواهر -

 .کردم سالم بهشون

 .نشستیم رفتیم، کردن راهنمایی میزها سمت به رو ما

 .شدی الغر خیلی بخور چیزی یه -

 ؟شمان بیمارستان تو دو هر پسرش و دوستتون این دایی -
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. زنانه دکتر نامزدیشه که هم دخترش و خونده زیبایی هم پسرش، اعصابه و مغز متخصص سیامک آره -

 .زنانه دکتر هم خانومش

 .دکترن خانوادگی پس، آهان -

 .آره -

 .بودن مشغول همه

 .نمیشی ناراحت که بذارم تنهات لحظه چند من عزیزم -

 .باشید راحت برید شما، دایی نه -

 .نبود جالب برام هیچی. کردممی نگاه رقصیدنمی که کسایی به هم من و همکاراش پیش رفت دایی

 ؟برقصید شیدنمی بلند چرا -

 .راحتم ممنون -

 .میشم خوشحال خیلی من بدید افتخار اگه؟ چرا -

 .برقصم خوامنمی مرسی نه -

 ؟بشینه جا یه زیبایی این به خانم نیست حیف -

 .بود جوری یه نگاهش، اومدنمی خوشم ازش، کردم نگاه بهش. نداشتم رو شحوصله

 .برقصم نیستم بلد اصال من -

 .بدم یاد بهتون تونممی من نباشید بلد هم اگر تازه. نباشید بلد نمیاد بهتون -
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 منتظر و کنن می نگاه رو ما دارن که چشمی هشتا اون با تونیدمی دارید دوست خیلی که شما. ممنون نه -

 .برقصید شمان رقـــص تقاضای

 عشوه براش هم دخترها، کرد نگاه کردنمی نگاه ما به که دختری تا چند اون به و گرفت رو من نگاه جهت

 .اومدن

 .اه بردن رو زنه هرچی آبروی

 .سمتم برگشت

 .باشم داشته کاری غیر رابطه همکارهام با نمیاد خوشم من -

 «شناسممی رو شماها جنس من. ومعصومی پاک چقدر معلومه قیافت از، خودت جون آره»

 .ستساده رقـــص یه فقط، نمیشه محسوب رابطه که رقصیدن -

 ؟کنیدنمی قبول شما چرا طورهاین اگه -

 .سیریش لعنتی

 ؟میگید چی عزیزم: دایی

 .ندارن رقصیدن به تمایلی ایشون ولی؛ کردممی رقـــص تقاضای زادتون خواهر از داشتم دکتر هیچی -

 .هاستجوون شما مال مجالس جوراین؟ عزیزم نمیشی بلند چرا جان سامره -

 .دایی نه -

 !کنی رد دکترو آقای پیشنهاد زشته دخترم. پاشو -

 .رفتم سالن وسط طرف به و شدم بلند جام از زور به
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 .لعنتی احمق، کنم لهش بزنم خواستمی دلم

 .گذاشتم دستش تو رو دستم هم من، کرد دراز سمتم به را دستش و اومد دنبالم هم اون

 .گرفتم فاصله ازش تونیستممی که جایی تا، لرزیدمی هامدست داشتم بدی حس

 .کردمی نگاه بهم

 ؟ناراحتید من از -

 .میاد بدم بذاره شده انجام عمل تو رو من کسی که این از -

 .خواممی معذرت کردم نارحتتون اگه کنم رو کار این خواستمنمی من -

 .بشه تموم لعنتی آهنگ این تا کردممی نگاه بقیه به، ندادم محلش

 .بود آشنا برام که دیدم رو کسی در جلوی

 ایید سمت به داشتن. کنم سکته بود نزدیک تو اومد پشتش که کسی دیدن از. بود زمانی دکتر، جلوتر اومد

 .رفتنمی

 .دادن دست دایی با و رسیدن دایی نزدیک

 .نبینمش که برگشتم زود من، کرد نگاه سمتم به موقع همون هم اون، کرد نگاه من به دایی

 ؟افتاده اتفاقی، رسیدمی نظر به نگران؟ خوبه حالتون -

 .نه -

 به بینهب گشتمی صورتم تو جایی یه دنبال البد کردمی نگاه بهم دقت با که جوریاون، بود شده خیره صورتم به

 .نه یا دارم احتیاج عمل
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 .شدمی تموم داشت آهنگ

 .ستخفه هواش خیلی جااین؟ بخوریم هوا یکم تراس رو بریم خواییدمی -

 «وسط این میگی چی تو»

 .زدمی تند تند قلبم

 نوزه کرده فکر. بود شده ترسناک خیلی اشقیافه و کردمی نگاهمون داشت امیر، کردم نگاه دایی سمت به آروم

 بهش که بود این کار بهترین االن. میشه غیرتی من واسه اونوقت، کرده خواسته غلطی هر خودش. شوهرمه

 .رفتممی جااون از جوری یه باید، نشم نزدیک

 .نیست مهم برام دیگه که بفهمه بذار، کردم قبول رو شایان پیشنهاد

 به ،بود شده صمیمی باهام زود انقدر که بود چی هدفش دونمنمی، اومد دنبالم هم شایان. رفتم هاپله سمت به

 .بیرون برم جااون از خواستممی فقط من. نبود مهم برام بود هرچی هرحال

 .شدیم تراس وارد و کرد باز رو در، بود در یه باال راهروی تو

 .شدمی دیده بیشتر زیباییش حیاط باال اون از، بود قشنگی تراس خیلی

 ؟چیه نظرتون -

 !قشنگه خیلی -

 ؟قشنگه چی -

 !دیگه حیاط -

 !بود خودم راجب منظورم -
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 .بود کرده فکر چی خودش با کردم نگاه بهش

 ؟چی یعنی -

 ؟چیه من یدرباره نظرتون -

 .رفتمی تند داشت واقعا شایان

 !باشم داشته تونممی نظری چه، دیدم رو شما که نیست هم ساعت یه هنوز من -

 .میاد خوشتون من از-

 بمود و گوشش تو نزنم که کردممی کنترل رو خودم داشتم خیلی. بود شده پسرخاله زود، بود پررویی عجب

 .احمق، بره خواستمی نیومده. رسیدممی رو حسابش وگرنه بود دایی همکار باباش که حیف، باشم

 .تو میرم، سردمه من ببخشید، دونمنمی -

 .بمونید دیگه یکم، بیرون اومدیم تازه ما -

 نیست معلوم، کردمی اذیتم داشت تندیش، بود زده مزخرفی ادکلن عجب. مشونه رو انداخت و آورد در رو کتش

 .خوشبوئه ادکلن این بود گفته بهش احمقی کدوم

 .بدم بهش که برداشتم مشونه روی از رو کت

 .نیست سردم من باشه بذارید -

 .ممنون نه -

 .مشونه رو انداخت دوباره

 .داره کارتون داییتون بیاید، خانم سامره -
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 .دادم شایان به رو کت. عصبیه بود معلوم، کندمی رو لبش پوست داشت، کردم نگاه بهش

 .ببخشید -

 هاپله تسم به سریع، کشیدمی نفس عصبی، زدمی تند تند قبلم. شدم رد کنارش از و رفتم تراس در سمت به

 .رفتم

 .کشید پشت از رو بازوم

 .باشیم خدمت در بذار؟ کجا -

 .گرفتم محکم رو خودم بودم ترسیده که این با

 .بزنی دست بهم نداری حق گفتم بهت یادمه -

 .مونهمی من مال منه مال که چیزی گفتم یادمه هم من -

 .نیستم کسی مال دیگه پس، شدیم جدا هم از ما رفته یادت دوما، نیستم داراییت جزء من اوال، جالب اِچه -

 .بست رو در و هااتاق از یکی سمت به کشید رو من

 .بودم ترسیده، افتادم شبش اون کار یاد، کردممی سکته داشتم

 !بستی...رو در...چرا -

 .ترسهنمی عشقش از آدم؟ کوچولو ترسیدی -

 .نداریم هم با نسبتی هیچ ما، نیستی من عشق تو -

 رجوع بهت تونممی دوباره بخوام موقع هر، منی یعده تو روز ده و ماه سه تا تو عزیزم دونیمی که رو قانون -

 .کنم
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 .عزیزت یعمه دختر همون پیش برو؟ دارینمی بر سرم از دست چرا -

 .کرد نگاهم تعجب با

 .برم خواممی کنار برو... که دیدمت خودم؟ هستی آدمی جور چه که دونمنمی کردی فکر چیه -

 .پرید رنگش

 !کنیمی اشتباه -

 خودت هب زندگیت االن، کنیمی چیکار که نیست مهم برام اصال. بینهنمی کوره هم هامچشم، کنممی اشتباه آره -

 .مربوطه

 .نزدیکم اومد

 .چشمی تو خیلی، میاد بهت هم این چند هر، داشتم دوست بیشتر مشکی من؟ کردی رنگ این رو موهات چرا -

 .دار نگه رو نظراتت تآینده همسر برای برو. برم بذار، باشه داشته ربطی تو به کنمنمی فکر -

 .عقب کشیدم رو خودم، آورد صورتم سمت به رو دستش

 .کنممی درست رو چی همه بده فرصت بهم، نیست کنیمی فکر که جوری اون. بود شده تنگ برات دلم -

 .دارهن وجود چیزی چون، بشه درست چیزی نیست نیازی پس، نیست ما بین چیزی دیگه گفتم بهت ببین -

 .کنیمی اشتباه بده فرصت بهم عزیزم -

 .زدم پوزخندی

 ؟دادی فرصت بهم مگه تو -
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 .بدم توضیح برات تونمنمی االن. نیست چیزی نرگس و من بین -

 .نیست چیزی دیگه هم ما بین -

 .دارم دوستت من. هست دونیمی هم خودت هست چرا -

 .ندارم ای عالقه بهت من؟ شدی جدا ازم داشتی دوستم که این خاطر به؟ احمقم من کردی فکر -

 .نداری دوستم که بگو، کن نگاه هامچشم تو -

 !کنار برو گفتم -

 .برگردوند و گرفت پشت از رو من. رفتم در سمت به

 .کن نگاه بهم -

 .کرد بلند رو سرم و گرفت رو مچونه

 .نداری دوستم بگو -

 .کنه بازی باهام ذاشتمنمی دیگه، دادم هلش

 !پرسیدیمی قبل وقت خیلی رو سوال این باید، شده تموم چی همه، شدیم جدا ما -

 .کردم باز رو در

 مرد یا دهکشی اتو دکتر اون سمت ببینم اگه و منی زن تو نباشه چه باشه هابرگه اون چه، منی مال تو. کن صبر -

 باستل این. کنممی عمل بهش بزنم حرفی وقتی که دونیمی، کنممی خراب سرت روی رو مهمونی رفتی ایدیگه

 .پوشیمی که باشه آخرت دفعه هم

 .شو غیرتی جونت نرگس برای برو، نیار در رو غیرتی مردهای ادای من برای -
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 .شممی غیرتی هم اون واسه، نباش نگران تو -

 .کیان امیر متنفرم ازت -

 .میشی عاشقم دوباره، عزیزم کمه خیلی نفرت و عشق بین فاصله -

 .بشم عاشقت من عمرا، بریمی گور به رو آرزوت. هرگز -

 .بشه خراب مهمونی خوایینمی اگه باش رفتارهات مواظب، گفتم چی باشه یادت. بینیممی -

 .پایین رفتم هاپله از سرعت با و بیرون اومدم اتاق از

 .گشتمی دنبالم داشت و بود هاپله پایین دایی

 ؟عزیزم بودی کجا: دایی

 .بخورم هوا تراس تو باال رفتم -

 ؟دیدی رو امیر، پریده رنگت -

 ؟جاستاین مگه نه -

 .کرده دعوت اون هم رو امیر و سیامکه دایی زمانی دکتر که این مثل، اومده زمانی دکتر با آره -

 ؟بیاد امیر مهمونی این تو دفعه یه؟ نیست مشکوک یکم نظر به -

 .دعوته ما مثل هم اون نه -

 از رامی آبروریزی ترس از ولی؛ بشه نزدیک بهم خواست بار چند شایان. بودم امیر هاینگاه نظر زیر مدت تمام

 .شدیممی ماشین سوار داشتیم که ایلحظه تا نخوردم تکون جام
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 .بود بهم حواسش امیر

*** 

 .گذرهمی مهمونی رفتم که روزی از روز دو

 گفتمی، کمکشون برم باید و شده مشکل دچار شرکت، بمونم خونه نباید میگه زهرا، بیرون رفتم زهرا با امروز

 ارهاک تا برم وقت چند تا حداقل گفتمی زهرا ولی؛ ندارم سهمی که من گفتم بهش. رسهنمی کارها همه به امیر

 .بیفته روال روی

 کنم لقبو دونمنمی داده کار پیشنهاد بهم نیما، شرکت اون برم خوادنمی دلم ولی؛ کردممی مشغول رو خودم باید

 .ترسممی امیر العمل عکس از، نه یا

 .بیام تونمنمی فعال گفتم نیما به، بشه تموم ماه سه این کنم صبر باید

 نگران من نیست نیازی پس، نیست شرکت تو زیاد کاری مشغله خاطر به امیر گفت و کرد اصرار بهم هم باز زهرا

. شدن حالخوش همه شرکت رفتم که روزی. بشه پیدا جایگزین یه تا، شرکت برم ماه یه تا گرفتم تصمیم. باشم

 .بشه تموم ماه یه این تا نکنم برخورد باهاش زیاد کردممی سعی، کردمی عصبیم نگاهاش با امیر

*** 

 .شرکت اومدم که ستهفته دو امروز

 مجبور که کنه کاری خوادمی، بده عذاب رو من خوادمی، کنهمی رد رو همه امیر ولی؛ اومدن مصاحبه برای نفر چند

 .مونممی جااون ماه یه فقط که گفتم هم زهرا به من ولی؛ بمونم جااون بشم

 ظرن به کالفه شرکت تو مدت تمام. شده چی نیست معلوم، کنهمی بیداد و داد همه سر شهمه که روزه چند امیر

 .افتاده اتفاقی انگار، میاد
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*** 

 .ماموریت رفته امیر که ستهفته یه

 .بود شده ۲ نزدیک ساعت. خرید برم زهرا با قراره امروز

 .کردم سرم بودم آورده که رو رنگم قرمز شال و کردم مرتب رو خودم. زدم لبم به و آوردم در رو رژم

 .زدم زنگ زهرا به

 ؟نشدی آماده هنوز -

 .شممی حاضر دیگه ساعت نیم تا، مونده کارهام یکم هنوز نه -

 .زد زنگ اتاقم به منشی، کردم قطع رو گوشی

 ؟بله -

 .دارن کارتون اتاقشون تو مهندس آقای، مهندس خانم ببخشید -

 .باشه -

 .برم شرکت این از زودتر هرچه باید، کنم چکار خدایا، داره چیکارم یعنی؟ ماموریت بود نرفته مگه؟ اومده کی

 رو تاقشا در و کشیدم عمیقی نفس، نمیره بین از دلم تو وقت هیچ حالت این، داشتم دلهره. بیرون رفتم اتاقم از

 .زدم

 .بفرمایید -

 .اومدمی نظر به آشفته، بود کرده فرو موهاش تو رو هاشدست تا دو و بود نشسته میزش پشت. شدم وارد
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 ؟دارید کاری من با -

 دایص که انقدری، شد نزدیک بهم. سمتم اومد و شد بلند جاش از. بود شده قرمز هاشچشم، کرد بلند رو سرش

 چرا بفهمم تونستمنمی، بودم شده خشک جام سر هم من و بود شده خیره بهم. شنیدممی رو هاشنفس

 .شده جوریاین

 ودمخ به. بود آویزون بدنم طرف دو هامدست. شدم شوکه، بکنم تونستمنمی حرکتی هیچ، کرد بغلم دفعه یه

 تو رو من محکم اون ولی؛ بشم جدا ازش خواستممی. دادم هولش هم باز، نکرد حرکتی ولی؛ دادم هولش و اومدم

 .بود کرده اسیر بازوهاش

 !کن ولم -

 .بشم آروم یکم بذار، نرو لحظه یه کنم می خواهش -

 دیده ودب افتاده عروسی تو اتفاق اون که دفعه اون جز به حاال تا، افتاده اتفاقی چه که دونستمنمی، کردم تعجب

 .بودمش ندیده آشفته انقدر بودمش

 .گفتنمی هیچی بود ساکت. بودم وایساده مجسمه مثل من، گذشت دقیقه چند

 .گرفت فاصله یکم ازم. بشنوه رو قلبم صدای که ترسیدممی

 .نیک تصور تونینمی که دارم دوستت انقدر. عاشقتم هم باز بیفته که هم اتفاقی هر، دارم دوستت خیلی -

 .شکافتمی رو امسینه یقفسه داشت قلبم، بکشم نفس تونستمنمی حتی، بود شده گشاد تعجب از هامچشم

 .کنیمی باورم که بگو -

 .بدم نشون العملیعکس هیچ تونستمنمی، کردم نگاه بهش فقط
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 .هسامر عاشقتم، کنم زندگی تونمنمی تو بدون من، کنینمی ولم وقت هیچ بگو. بدم ازدستت خوامنمی -

 .بود کرده شوکم جوریاین هم اون، عشقش ابراز

 .کنینمی ولم شرایطی هیچ تحت بگو فقط -

 ؟شده چی -

 اشقانهع که هستی کسی تنها تو؟ فهمیمی زندگیمی زن تنها تو. بودم عاشقت همیشه من بدون فقط، هیچی -

 .دارم دوستت

 !میگی چی فهممنمی من -

 .بگیره ازم رو تو کسی ذارمنمی. منی مال بیفته که هم اتفاقی هر، منی مال فقط تو -

 ؟امیر -

 ؟امیر جان -

 عذابش داره چیزی یه انگار، سرگردونه و گرفته قرار تنگنا تو انگار، مغروره امیر همون این که شدنمی باورم

 .میده

 .نیستی شناختممی همیشه من که امیری اون تو، ترسونیمی رو من داری -

 ؟آره داری اعتماد بهم، کن اعتماد بهم فقط تو. عاشقتم قبل از بیشتر فقط، امیرم همون من -

 .بودم شده گیج

 ؟آره جدیده بازیه این -

 .خواممی وجودم تمام با بفهمی کنم چیکار؟ عاشقتم کنی باور تا کنم چیکار سامره -
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 .چیه کارها این از منظورت فهممنمی اصال، دونمنمی -

 یزیچ من عشق از قلبت ته اگه. دارم دوستت چقدر که کنم ثابت بهت بذار. کنممی خواهش، بده فرصت بهم -

 .بده کوچیک فرصت یه بهم مونده

 .کنهمی چیکار باهام داره که فهمیدنمی اصال که هم قلبم و بود کرده هنگ مغزم، شدم شوکه

 .اادمی نظر به درمونده خیلی، بدم رو جوابش من بود منتظر انگار، بود شده خیره بهم امیر

 هم سایم از که بود اومده سرم بال انقدر. ترسیدممی هم طرفی از، ببینمش داغون جوریاین تونستمنمی

 .ترسیدممی

 !من -

 .همین عزیزم کن اعتماد بهم فقط -

 !دونمنمی، ترسممی من -

 .میدی فرصت یه بهم بگو، کن اطمینان بهم؟ عزیزم چی از-

 .شدم گیج. دونمنمی، دونمنمی-

 !کنممی خواهش -

 .دادم تکون رو سرم و گرفتم رو تصمیمم لحظه یه در، کردم نگاه بهش

 .دارم دوستت خیلی -

 .گرفت فاصله ازم امیر، زدن رو اتاق در. کرد بغلم دوباره

 ؟بله -
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 .دارن کار باهاتون اومدن سازان برج شرکت از، مهندس آقای -

 .اومدم، جلسه اتاق کن راهنماییشون باشه -

 .بودم بهت تو هنوز، رفتم در سمت به هم من و رفت منشی

 .رسونمتمی بشه تموم کارم وایسا عزیزم -

 .سمتش گشتمبر

 ؟هان -

 .خونه رسونمتمی وایسا گفتم، گیجی هنوز که برم قربونت -

 .کردن تزریق مواد بهم که بودم معتادی مثل. نبودم دنیا این تو انگار، افتهمی داره اتفاقی چه فهمیدمنمی

 .خرید برم زهرا با خواممی -

 .کن کمش رو رژت اون فقط، عزیزم باشه -

 :گفت. شد درشت هامچشم

 .باشه نداشته برات خوبی عواقب ممکنه که نکن جوریاون رو هاتچشم -

 .شد تردرشت هامچشم

 .باش هم من فکر عزیزم برو -

 سرش انگار، بود بعید امیر از هاحرف این. شدنمی باورم، گذاشتم قلبم روی رو دستم. بیرون اومدم سریع اتاق از

 .محاله بودن رمانتیک جوراین و کیان امیر، خورده جایی یه به
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 .رفتممی راه اتاق تو همش. بستم رو در و رفتم اتاقم سمت به سرعت با

 ؟کنم چیکار حاال. بیدارم بیدارم، نیستم خواب که من -

 .اتاق تو اومد زهرا

 ؟بریم -

 .بودم توهم تو هنوز من

 ؟کجا؟ هان -

 .خرید بریم بود قرار؟ کجا چی یعنی؟ خوبه حالت -

 .آهان -

 ؟قرمزه صورتت چرا؟ خوبی -

 .نیست چیزیم خوبم خیلی، خوبم من نه -

 ؟دیدی رو امیر، شده چی بگو. زنهمی برق داره هاتچشم، نگو دروغ من به -

 .نه -

 .بریم بیا. نگو باشه -

*** 

 هامبازی گیج دست از زهرا آخر، بود امیر هایحرف به حواسم تمام، کنهمی چیکار زهرا فهمیدمنمی اصال بازار تو

 :گفت و شد خسته
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 .نشدی بدتر تا بریم، زنیمی خل امروز، خونه بریم

*** 

 .شکوندم بشقاب دوتا هم شستن ظرف موقع آشپزخونه تو، نبود حواسم هم شام موقع

 .آشپزخونه تو اومد دایی

 !هاعاشقی؟ امشب چته معلومه: دایی

 .ببخشید -

 بش سر از، بشوره مریم فردا میگم. نشکوندی رو هاظرف تمام تا بیرون برو، کنی کار خوادنمی، نداره اشکال -

 .نیست حواست چته نیست معلوم

 :پرسید و نشست کنارم اومد هم دایی. نشستم مبل روی و رفتم پذیرایی سمت به

 ؟گفتمی چی اسدی دکتر دونیمی راستی-

 .نه -

 .خواستگاری بیان شایان برای بدیم اجازه اگه گفت -

 ؟کی خواستگاری -

 !دیگه تو معلومه خوب، من خواستگاری -

 ؟جدی -

 بخوایی هم نکنم فکر، شدی جدا تازه گفتم بهش من. اومده خوشش ازت خیلی مهمونی تو که این مثل، آره -

 .بشه عوض نظرت شاید کنه صبر تونهمی گفت هم اون. کنی ازدواج
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 .کنمنمی فکر ازدواج به اصال من، کنه صبر خوادمی که کرده بیخود -

 .کردم رد من هم اون بود خواستگاری یه فقط، نگفتن چیزی که هااون، میشی ناراحت چرا خوب خیلی -

 .بخوابم میرم من -

 .بخیر شب باشه -

 رفتارش امیر شدنمی باورم هنوز. شدممی شونه اون به شونه این از همش، نذاشتم هم رو چشم صبح تا

 !کرده تغییر انقدر امیر که افتاده اتفاقی چه یعنی، شده جوریاون

*** 

 خیلی ،پسرشون دوست دیدن برن خوانمی که داشتم رو دبیرستانی دخترهای حس شدم بیدار خواب از که صبح

 .نداشتم وقت هیچ که دارم خاصی حالت یه شده چم دونمنمی، داشتم هیجان

 .ببینمش خواممی و داره دوستم امیر دونستممی که بود بار اولین برای

 ندترت قلبم. کردم مشغول رو خودم و اتاقم تو رفتم، بود نیومده کسی هنوز، شرکت رفتم و رسیدم خودم به خوب

 .زدمی عادی حالت از

 .وایسادم در پشت ولی؛ رفتم، در سمت بود اومده که شنیدم رو صداش

 .شدی خارج خودت پوست از، داره دوستت گفته بهت تازه خوبه؟ هولی انقدر چرا بکش خجالت -»

 .«دارم هیجان خیلی کنم کار چی -

 .سرجام رفتم زود، زدن رو اتاق در موقع همون

 ؟بله -
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 .بست رو در و تو امد امیر

 .سالم -

 .شدم بلند جام از

 .سالم -

 .نزدیکم اومد

 هداشت انرژی که سرکار برم بعد و ببینم رو تو اول که اومدم، شدی خوشگل چقدر. بود شده تنگ برات دلم -

 .باشم

 .باال بره قلبم ضربان شدمی باعث هاشحرف ولی؛ نداشتم عادت امیر رفتار این به هنوز

 ؟خوبه حالت -

 .باشی کنارم همیشه خواممی. نیست خوب حالم بینمتنمی وقتی، نه -

 :گفت و زد لپم به رو انگشتش. گرفت مخنده

 !عاشقتم -

 :گفت که کردم نگاش

 نداره طاقت قلبم، نکن نگام جوریاین گفتم -

 !امیر -

 ؟دلم جان -
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 .میشه بد میاد یکی االن، برو -

 .اتاقت تو بیام خواست دلم وقت هر دارم دوست، عشقمی، نیست بد هم اصال -

 .زدم لبخند

 ؟شدی جوریاین چرا امیر -

 .برم تا بده رو جایزم فعال -

 ؟چی جایزه -

 .کردم سالم بهت و اومدم وقت اول صبح که این -

 .کرد اشاره صورتش به هم بعد

 !امیر -

 .باش زود، دیگه نباش خسیس انقدر؟ جانم -

 .کردم نگاش

 .مونممی جااین شب تا وگرنه، منتظرم -

 .بود وایساد جلوم سینه به دست

 .میاد زهرا االن برو -

 .ندارم مشکلی من، بیاد خوب -

 :گفت. بوسیدم رو شگونه و کردم نزدیک شگونه سمت به رو سرم سریع
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 .کافیه ساعت یه برای فقط همین -

 .انداخته گل صورتم کردم حس

 !دیگه برو -

 .میام دوباره شد تموم انرژیم وقت هر ولی؛ عزیزم باشه -

 !پررویی خیلی -

 !دارم دوستت. ریممی هم با باش منتظر ظهر از بعد. خیلی آره -

 .بست رو در و بیرون رفت اتاق از

 .عاشقتم هم من -

 دماوم اتاق از. بریم هم با بیاد که بودم امیر منتظر، بود شده تموم کارهام. بودن رفته همه، بود ۵ ساعت نزدیک

 .بیرون

 .رفتمی داشت منشی

 .میرم دارم من مهندس خانم -

 .بفرمایید -

 .رفتم امیر اتاق سمت به هم من و رفت منشی

 .تو اومد نرگس و شد باز شرکت در موقع همون

 .شد عوض رنگش دید رو من تا
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 ؟کنیمی چیکار جااین تو: نرگس

 !ببخشید -

 ؟نشدی جدا امیر از مگه؟ جااین اومدی دوباره کشینمی خجالت -

 !باشه داشته ربطی تو به کنمنمی فکر -

 .منه شوهر االن امیر، آویزون یدختره -

 .بیرون برو شرکت این از. بود جالب خیلی، باشه هه هه -

 .آشغال یدختره تویی بره باید که اون -

 .سمتش رفت نرگس. پرید رنگش نرگس دیدن با، بیرون اومد اتاقش از امیر موقع همون

 ؟کردیم ازدواج هم با ما نگفتی بهش چرا -

 .بود زده خشکم سالن وسط جور همین من، کرد نگاه بهم امیر

 ؟داری رابطه عوضی این با نفهمم من خواستیمی شرکت نیام گفتیمی بهم همین خاطر به: نرگس

 .زد داد امیر

 .خونه برو و شو خفه نرگس -

 باشین حقیر قدر این بهتره. منه شکم تو هم بچش و زنشم االن من محترم خانم بدون ولی؛ شممی خفه باشه -

 .نچسبونی بهش رو خودت و

 .میده فشار داره رو گلوم یکی کردممی حس
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 .میگی...دروغ...داری -

 ؟دارم بچه ازت و زنتم من که نمیگی بهش چرا امیر -

 .بود سرگردون امیر و نرگس بین چشمام.بیرون بود زده پیشونیش رگ، بود شده قرمز صورتش امیر

 .بیارم سرت بالیی هر ممکنه وگرنه، خونه برو االن همین نرگس -

 چیکار ببینم بعد بفهمه آقاجون بذار، میگم همه به رو چی همه، لیاقتی بی خیلی؟ زنیمی داد سرم این خاطر به -

 !کنیمی

 .بیرون گمشو -

 .نیوفتم که گرفتم میز به رو دستم لرزیدمی تنم. بیرون رفت شرکت از گریه با نرگس

 ؟ستحامله؟ کردی ازدواج باهاش -

 :زدم داد، بود ساکت کردم نگاه امیر به

 ؟لعنتی نمیگی چیزی چرا -

 .ریختمی هاماشک گفتممی که کلمه هر. ترنزدیک نیاد که داشتم نگه جلوش رو دستم، سمتم اومد امیر

 خواییمی رو من فقط گفتی، زندگیتم زن تنها من گفتی، عاشقمی گفتی، داری دوستم گفتی، لعنتی نیا...جلو -

 !که یادته

 !لرزیمی داری عزیزم باش آروم -
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 دنتنبو به تازه داشتم، کردممی رو زندگیم داشتم که من؟ چرا گفتی دروغ چرا. نیستم تو عزیز من، درک به -

 باز که من به لعنت، کیان امیر بهت لعنت؟ دادی طالقم همین برای؟ چرا زدی رو هاحرف اون چرا. کردممی عادت

 .خوردم رو گولت هم

 .زمین خوردم جا همون، وایسم پام رو توستمنمی دیگه

 .بود گرفته رو من محکم ولی؛ کنه ولم که زدممی مشت بهش، کرد بغلم و سمتم اومد امیر

 !خورهمی بهم ازت حالم. نزن دست من به -

 .من به لعنت. نیست خوب حالت، باش آروم فقط باشه -

 ؟چرا؟ کردی رو کار این باهام چرا. بمیرم کاش، بمیرم کاش -

 .شدم مجبور خدا به. بریمی بین از رو خودت داری، نکن رو کار این -

 من که جور همون، بشه حامله زنش هم بعدش و کنه ازدواج شده مجبور کیان امیر سرگرد وای، شدی مجبور -

 ؟شدی مجبور جوریاون، شدم حامله

 .دونینمی هیچی تو، کن تمومش دیگه بسه -

 خر دارم دوست تا دو با که داشتم شعور اگه، فهممنمی هیچی که احمقم یه من، دونمنمی هیچی من آره -

 .کنم باورت زود انقدر تونستم چطور. شدمنمی

 :دادم ادامه و قلبم رو زدم مشت

 اچر دونیمی. مبیچاره انقدر که سرم تو خاک. بخشیدمت؟ کردم چیکار من ولی؛ شکستی رو دلم بارها تو -

 .بود عاشقت چون، شدنمی حالیش لعنتی قلب این چون؟ بخشیدمت
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 .بزنم آسیب بیشتر خودم به نتونم تا بود گرفته رو دستم مچ

 .بود راست گفتم چی هر، نگفتم دورغ. عاشقتم، دارم دوستت واقعا من. باش آروم، کنممی خواهش -

 :زدم داد

 لمو گفتم، کشیدن گند به رو عشق کلمه تو امثال. خورهمی بهم داشتنه دوست چی هر از دیگه حالم. کن ولم -

 !کن

 .شدم بلند دیوار کمک با زمین روی از و کشیدم دیوار سمت به رو خودم. کرد ول رو هامدست

 .گرفتم سمتش به لرزیدمی که رو انگشتم

 بار هی فقط، بار یه اگه قسم خدا به، کشتم قلبم تو رو تو. کیان امیر شد تموم چی همه شد تموم لحظه این از -

 این زا ولی؛ نداشتم رو جراتش االن تا. کنممی رو کار این که خورممی قسم، کشممی رو خودم بشی نزدیک بهم

 .کردی نابودم تو چون، فرصتم منتظر بعد به لحظه

 .شد بلند جاش از امیر

 .عاشقتم، دارم دوستت خدا به عزیزم سامره -

 .خندیدم

 گزیده دوبار سوراخ یه از آدم یه بگو من طرف از بهش دیدیش اگه تو، بینمشنمی که من؟ سامره کدوم -

 مهندس باش خوش تبچه و زن با برو. شدی گزیده سوراخ یه از بار چند که نیستی هم آدم حتی تو، نمیشه

 .قیامت به دیدارمون. کیان

 :زدم داد. اومد دنبالم امیر، رفتم آسانسور سمت به
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 .وقت هیچ نیا دنبالم دیگه پس، بدم انجام االن همین گفتم که رو کاری نذار -

 نه، شقع نه، نداشتم حسی هیچ دیگه. خونه رفتم، دادم تکون دست ماشین اولین برای و بیرون رفتم شرکت از

 .قلبی حتی نه و نفسی نه، ایگریه نه و بود اشکی نه، نفرت

*** 

 .ندارد را خود قدیمی تب دیگر، شده سرد قلمم. اندفراری من از هم هاواژه حتی دیگر، امواژه دنبال به روزهاست

 دیگر. رسد فرا دگر خوابی شاید، کنممی باز چشم هاشب امید به را هاصبح، امکرده عادت روزها گذراندن به

 درد هک روزهایی تنها و نیست خبری همچنان که هایمخنده از. شده تبدیل صورتم در ایباریکه به درشتم چشمان

 نزدیک در هم را خدا حتی. شد تمام هم آن، ریختممی امرفته دست از عشق برای اشکی قطره، داشتم عمیقی

 مانمگ به، افکندمی دلت در امیدی نا کند اجابت را دعایت خواهدنمی خدا وقتی گویندمی، کنمنمی احساس خود

 .ستامیدی نا حس همان این

 ایدش، ترمخسته همیشه از من خدایا... را گلویم بغض، بخشکان را چشمانم اشک؟ کنم چه هایماشک با خدایم

 .پذیرب مرا. بپذیر مرا، ندارم طاقت دیگر خدایا، دلتنگم. کند کم را خستگی از ایذره آسمانت زیر در فریادی تنها

 .کردمنمی حس هیچی دیگه، نداشتم ریختن برای اشکی حتی، بودم اتاقم تو

 .خونه اومد دایی که بود گذشته چقدر دونمنمی، بودم شده خیره دیوار به بودکه هاساعت

 .نداشتم شدن بلند برای حسی، کرد صدام

 ؟کجایی عزیزم جان سامره -

 .بودم سرگردون روح مثل، بیرون رفتم اتاق از و شدم بلند جام از زور به

 .. حالت ،عزیزم سالم -
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 .بود شده خیره بهم فقط بود کرده سکوت.کردمی نگاهم تعجب با دایی

 .دایی خوبم -

 ؟آوردی موهات سر بالیی چه -

 .نداشتم احتیاج بهشون دیگه -

 .کرد دراز سمتم به رو دستش و نزدیکم اومد، کرد نگاه بهم فقط دایی

 ؟خوبه حالت، بشین بیا -

 .خوبه چی همه، ندارم مشکلی من. خوبم خیلی، خوبم -

 .بشین بیا عزیزم باشه -

 .برد مبل سمت به رو من

 ؟بودی کجا عزیزم -

 .ندارم رفتن برای جایی که من،خونه -

 ؟خونه اومدی اون با؟ کجاست زهرا -

 جاحتیا کس هیچ به من؟ خونه بیام دیگه یکی با باید چرا. خوبم ندارم نیازی کسی به من، اومدم خودم نه -

 .ندارم

 .دادممی تکون رو پاهام

 .باش آروم. باشه، باشه -
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 :زدم داد

 !نشده هیچی میگم، خوبم من؟ باشم نگران که افتاده اتفاقی مگه. آرومم من، آرومم من -

 .عزیزم باشه -

 .عزیزم بگه بهم کسی میاد بدم. عزیزم نگو من به، عزیزم نگو من به -

 .گمنمی دیگه خوب خیلی -

 .اومد بعد دقیقه چند، رفت اتاقش سمت وبه شد بلند جاش از

 .بیارم قرص یه برات میرم من -

. مرد بچم لعنتی هایقرص اون خاطر به. خوبه حالم من، بخورم قرص مدیوونه من مگه. خوامنمی قرص من -

 ؟نه مگه مرد همین خاطر به، نبودم مواظبش من

 .نداشتی تقصیری تو نه -

 .مقصرم من، مقصرم من شهمه. داشتم، داشتم چرا -

 .شدم بلند جام از استرس با، زدن رو در زنگ بعد دقیقه چند

 .مشدنمی کس هیچ به من، بگیره رو بچم اومده حتما. جااین نیاد بگو، ببینمش خوامنمی بگو بهش؟ کیه -

 !باشه باشه -

 .تو اومد دایی همسن آقایی یه، کرد باز رو در دایی

 .ببینه رو تو اومده دوستم جان سامره -
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 خودم؟ گردنمی دنبالش همه چرا. مرد دیدم خودم پیش سال ۶، مرده سامره. امشراره من؟ کیه سامره -

 .کردم خاکش

 .بشین بیا جان شراره باشه -

 .هستم محمدرضا من؟ خوبی دخترم سالم -

 .ندارم رو کسی اصال من، ندارم پدر من؟ دخترم میگی بهم شمام دختر من مگه سالم -

 .خانم شراره باشه -

 .آشپزخونه سمت رفت دایی، کرد اشاره دایی به سر با و نشست رومروبه اومد

 ؟بزنیم حرف باهم خواییمی -

 .ندارم کسی با حرفی من -

 ؟کردی کوتاه چرا رو موهات بگی خوایینمی -

 .متنفرم داره دوست اون که چیزی هر از، نداشتم دوستشون -

 ؟کیه اون -

 .نگو داییم به میگم چیزی یه -

 .باشه -

 .بود آشپزخونه تو هنوز دایی. کردم نگاه آشپزخونه به

 جلو بردم سرمو
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 ورز به هم داییم. خوادنمی رو من کسی هم االن، نخواست رو من کسهیچ اومدم دنیا به که موقعی دونستیمی -

 .میاد بدش ازم دونممی، کنهمی تحملم داره

 .داره دوستت داییت کنیمی اشتباه-

 امیر، نخواست رو من هم مبچه. دونممی خودم خوادنمی رو من کسی، کنیدمی اشتباه شماها کنمنمی اشتباه من-

 .نداره دوست رو من مطمئنم هم داییم. نداشت دوست رو من هم اون، گفت دروغ ولی؛ داره دوستم گفت بهم

 .پیشم اومد دایی بعدش، زدن حرف هم با و دایی پیش رفت شد بلند دایی دوست

 .بزنه مسکن بهت خوادمی دوستم جان شراره -

 .خوبه حالم من؟ مریضم من مگه -

 .باش آروم لحظه یه باشه -

 !آرومم گفتم -

 .بیمارستان بری باید بزنم مسکن بهت نذاری اگه خانم شراره ببین -

 ؟بشی راحت شرم از و تیمارستان بفرستی رو من خواییمی؟ خوایینمی رو من هم تو دایی -

 .بود شده جمع دایی چشم تو اشک

 .دارم دوستت من، عزیزم نزن رو حرف این -

 .زدم جیغ

 ولی؛ داره دوستم گفت هم اون، میذارید تنها رو من تونهمه، نداره دوست رو من کسهیچ. دروغگویید تونهمه -

 .گفت دروغ
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 .کرد دستم وارد رو سرنگ هم دوستش و داشت نگه رو من دایی

 .نذار تنها منو دایی. کنممی بگید کاری هر من، کنمنمی اشتباهی کار من خدا به -

 .کرد بغل رو سرم دایی

 !باش آروم، باش آروم عزیزم -

 .نفهمیدم رو چیزی دیگه و بستم رو هامچشم

 .اومدمی صدا و سر. بود روشن هوا انگار، کردم نگاه اطراف به. کردممی وزنیبی حس

 .داشتم سرگیجه، شدم بلند جام از

 .بیرون زد دستم از خون و کندمش، بود وصل سرم دستم به

 .رفتم صداها سمت به، خوردممی تلو تلو

 .جااین بود اومده، کردم نگاه رو حیاط توی پذیرایی در پشت از

 !جااین بیاید ندارید حق گفتم بهتون من: دایی

 .ببینمش باید من: امیر

 ایهدیگ شوک اگه گفت دکتر، خوابوندیمش آرامبخش زور به دیشب. بده حالش خیلی، نیستید متوجه چرا -

 .کنه تحمل نتونه ممکنه بشه وارد بهش

 .کنممی خواهش، ببینمش لحظه یه فقط بذارید کنممی خواهش -

 باز نم، داد دست از رو اشبچه و شد داربچه که هم بعد، کردید عقدش. نگفتم چیزی بهتون االن تا من ببینید -

 دختر این. بگیرم ازش داره دوست که رو چیزی خواستمنمی، داشت دوستتون سامره چون نگفتم چیزی هم
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 اون از که آوردین سرش بالیی چه دونمنمی من. بود شما عاشق هم باز ولی؛ کرد تحمل رو زیادی هایسختی

 من. زدمی فریاد رو دیشب تمام. بشید نزدیک بهش ذارمنمی دیگه. مونده روح بی یمجسمه یه مقاوم دختر

 .ببریدش بین از دمنمی اجازه، مونده خانوادم از که دارم رو نفر یه همین

 .کنم چیکار دونمنمی و افتادم گیر مخمصه یه تو فقط، عاشقشم هم من قسم خدا به -

 جلوی و مهمه برام فقط اون. هستم امخواهرزاده نگران فقط من، چیه شما مشکالت نداره ربطی من به -

 .بیرون برید لطفا. میرم بین از داره هامچشم

 .نبینمش اگه میشم دیوونه خدا به، لحظه یه فقط -

 .گیرممی تماس پلیس با نرید اگه -

 .برگشتن سمتم به دایی و امیر، وایسادم هاپله روی و کردم باز رو در

 ؟کندی چرا رو سرمت، میاد خون داره دستت؟ بیرون اومدی و شدی بلند جات از چرا: دایی

 ؟بدید راه جااین رو این گفت کی -

 .ببینمت اومدم عزیزم -

 :کشیدم جیغ

 ؟جااین بیایی نداری حق دیگه نگفتم. تبچه و زن پیش برو؟ نکردی ازدواج مگه. عزیزم نگو من به -

 .ببخش رو من -

 .شکست پنجره، کنارم یپنجره یشیشه به زدم مشت

 .سمتم دوید امیر
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 .گردنم رو گذاشتم و برداشتم زود رو شیشه از تیکه یه

 .جلو نیا -

 .وایساد سرجاش

 .کنار بذار رو اون، باش آروم جانسامره: دایی

 .بکشه هم رو من خوادمی، کشتش این. مرده سامره گفتم بهت -

 .کنار بذار رو شیشه اون باشه باشه -

 .کشممی رو خودم بشی نزدیک بهم اگه گفتم، ببینمت خوامنمی دیگه که گفتم، نشو نزدیک من به گفتم بهت -

 .میرم من، زمین بذار رو اون. باشه باشه -

 .اومدمی خون دستم از

 دیگه ولی؛ گشتمی دنبالت هامچشم هاسال. بودم منتظرت همیشه. گذاشتی تنهام همیشه، رفتی همیشه تو -

 وهامم. دور انداختم رو شدمی مربوط تو به که چیزی هر، دور انداختم رو قلبم دیشب. کنی استفاده ازم ذارمنمی

 راحت هم رو خودم خواممی. بمونه برام تو از هیچی خوامنمی دیگه، نیستن دیگه کن نگاه. دور انداختم هم رو

 .کنم

 :دادم ادامه. پایین اومد هاشچشم از اشک. دیدمی تار بود رفته ازم که خونی خاطر به هامچشم زدممی پلک

 مامت، کردم گریه خیلی، کردم گریه خودم برای هم خودم آره؟ آره میام نظر به بیچاره خیلی؟ کنیمی گریه چرا -

 رمب خواممی چون کنمنمی گریه دیگه ولی؛ بدم پس رو دیگران کارهای تاوان باید من چرا که کردم گریه هاسال

 .کنم زندگی خوامنمی دیگه بشم راحت خواممی. شده تنگ براش دلم، مادرم پیش
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 !کنممی خواهش نکن رو کار این -

 خانواده یه االن تو، داری رو تبچه و زن که تو؟ کنممی چیکار من مهمه برات چرا؟ کنیمی خواهش ازم چرا -

 .باشم زنده باید چرا، تنهام من ولی؛ داری

 .نکن رو کار این، دارم دوستت خدا به، کردم غلط -

 .شمنمی خام دیگه. کیان امیر کنمنمی باور رو هاتدروغ دیگه -

 ور دستم و بیاد سمتم به دایی که شد باعث همون و بستم لحظه یه رو هامچشم، بود شده سست هامدست

 .بگیره

 خواممی لعنتی کن ولم، خواستمی رو من اون فقط. شده تنگ براش دلم. مادرم پیش برم خواممی کن ولم -

 .مادرم پیش برم

 .بیار رو کیفم برو: دایی

 .دوید خونه سمت به امیر

 .خودت پیش ببر رو من مامان، کن ولم بخوابم خوامنمی -

 .ردک فرو رگم تو رو سرنگ، بود گرفته محکم رو من دایی. بود خیس اشک از صورتش، بیرون اومد کیف با امیر

 پیش ببر رو من، خواییمی رو من تو فقط مامان. بده نجات لعنتی درد این از رو من، ندارم تحمل دیگه خدایا -

 !مامان...مامان. خودت

 .شد بسته هامچشم

*** 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 733 

 .کردمی نگام داشت، بود سرم باال دایی و بودم بیمارستان تو. کردم باز رو هامچشم

 !شدی بیدار -

 ؟کنممی چیکار جااین من -

 .کن استراحت فعال -

 ؟جااین آوردید رو من چی برای -

 ؟بود شده بد حالت پیش روز چند نیست یادت -

 .کردم نگاش و کردم باز، دادم فشار بهم رو هامچشم

 .بیاری فشار خودت به خوادنمی -

 .کنهمی درد هامدست -

 .دستته روی بریدگی خاطر به -

 .بود وصل بهم سرم، کردم نگاه امشده پیچی باند دست به

 .کنهمی درد هامدست؟ کنید جداش میشه -

 .عزیزم آره -

 .کرد نگام تردید با دایی

 ؟شده چیزی -

 .شده بهتر حالت که خوشحالم، عزیزم نه -
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 .کنممی درست دردسر براتون ببخشید -

 !خودمی دختر تو، چیه هاحرف این -

 !خواممی معذرت دایی -

 این از بدتر، بودم گرفته قرار فشار تحت همه اون تو و بودم جات اگه هم من. نکردی کاری که تو عزیزم چرا -

 !آوردی دووم که هستی مقاومی دختر تو. کردممی رفتار

*** 

 .ندارم زدن حرف یحوصله خیلی، شدم گیرتر گوشه ولی؛ شده بهتر حالم، شدم مرخص بیمارستان از ماهه یه

؛ شمب خوب تا بخوام خودم باید میگه دکتر. امافسرده هنوز ولی؛ ذارهمی مشاوره جلسه هفته هر برام دایی دوست

 .ندارم شدن خوب برای ایانگیزه اصال ولی

 .بود هریخت بهم فکرم، ندارم رو آمادگیش هنوز من ولی؛ کار برای پیشش برم که گفت و زد زنگ بهم دوباره نیما

 .مسافرت رفتم که بود گفته بهشون دایی، افتاده برام اتفاقی چه که بفهمن نذاشتم علی و زهرا

 .اومد پیش دفعه یه گفتم هم من و نگفتم چیزی بهش چرا که شد شاکی کلی زهرا

 !کنه کم رو من درد تونهنمی هم زمان گذر حتی ولی؛ بشه کمتر دردهاش آدم میشه باعث زمان گذر میگن

*** 

 ور من قراره دایی، نیما پیش برم گرفتم تصمیم. کرده بهتر یکم رو حالم بهاری هوای، گذشت دیگه ماه یه

 .شرکتشون برسونه

 .عروسیشونه هم تابستون، کردن عقد باهم یاسی و نیما
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 .شدم پیاده شرکت دم ۷۳ ساعت

 ؟بیام باهات من خوایینمی مطمئنی عزیزم -

 .بمونم تنها تونممی گفت هم دکتر. خوبه حالم دایی نه -

 ...برات مشکلی اگه ولی؛ باشه -

 .نباش نگران، خوبم من، موندی عقب من خاطر به کارهات از برو دایی -

 .بود بزرگی شرکت، شدم ساختمون وارد. رفت دایی

 تمرف. کرد باز رو در سال میان مرد یه، زدم رو در، باال رفتم و کردم سوال رو بود نیما اتاق که ایطبقه نگهبان از

 .تو

 من یلهک از هاشلب حجم کنم فکر، انداختمی بادکنک یاد رو من شقیافه اون با، بود نشسته میز پشت منشی

 .بود تربزرگ هم

 :گفتم و رفتم سمتش به

 .دارم کار ربانی آقای با، ببخشید -

 .کرد نگام عشوه با

 ؟داشتید قبلی قرار -

 .کننمی قبول رو من بگید بهشون اگه ولی؛ نخیر -

 .بینننمی رو کسی گفتن و دارن جلسه ایشون نمیشه -

 .بزن زنگ بهش گفتم -
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 .نمیشه گفتم هم من -

 .گرفتم سمتش به و برداشتم رو گوشی، بودم شده عصبی

 نتوخونه تو دیگه ساعت یه تا میدم قول بهت وگرنه، جاستاین راد شراره بگو و بزن زنگ بهش االن همین -

 .زنیمی سوهان رو هاتناخون داری

 .گرفت رو شماره زود، ترسید ازم منشی

 .ببینن رو شما اومدن راد خانم قربان ببخشید -

 .بیرون اومد نیما و شد باز اتاق در بعد ثانیه چند

 .فرمودید رنجه قدم که افتخاره باعث؟ چطوری شراره سالم -

 !کردی عالف رو من ساعته یه، سالم -

 باهام ننداد افتخار خانم گرفتیم تماس چی هر که ما، شیدمی فرما تشریف امروز دونستمنمی بابا ببخشید -

 !نکندی رو کلم تا تو بفرما حاال. بزنن حرف

 .رفتم منشیش به هم ایغره چشم و رفتم اتاقش سمت به

 ؟نه بود مهمی یجلسه -

 .بزنم رو آبش زیر وقت یه من که بود ترسیده خیلی بیچاره

 .خانم شراره بشین -

 .نشستم مبل روی

 !دادید افتخار ما به که شد چی بگو خوب -
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 .کار برای جااین بیام خواممی -

 ؟چی خودت شرکت پس؟ کنیمی شوخی داری -

 .نکن بازی فیلم بیخود پس، کردم واگذارش دونیمی که تو -

 ؟جااین بیایی خواییمی واقعا -

 ؟ندادی پیشنهاد بهم خودت مگه -

 !شدم شوکه، کنی قبول کردمنمی فکر اصال ولی؛ چرا -

 ؟شدی منصرف یعنی -

 .کنن کار شرکتم تو و بدن افتخار بنده به راد خانم شراره نداشتم انتظار فقط، خدامه از من. حرفیه چه این هن -

 !کشهمی چی دستت از یاسی، بازی زبون هنوزم -

 .شوهرشم من باشه خداش از یاسی -

 ؟میگی هم خودش جلو -

 !شدم سیر جونم از مگه، بکنم غلط من نه -

 :پرسید. گرفت خندم

 ؟کنی کار جااین خواییمی شوخی بی حاال -

 ؟داره اشکالی مگه دیگه آره؟ کنیمی سوال انقدر چرا -

 !کیان یارو اون فقط نه -
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 !دونیمی حتما، شدم جدا ازش من. گیرممی تصمیم براش خودم، منه زندگی این -

 !نکنه درست دردسر برات فقط، آره -

 ؟ترسیمی ازش -

 .نگرانتم، باشه معمولی آدم یه نکنم فکر دیدم من که اونی، میگم تو خاطر به نه؟ من -

 .کنممی چیکار دارم دونممی من، نباش نگران تو -

 ؟کنیمی شروع کی از باشه -

 .بگی تو وقت هر -

 .االن همین باشه من به -

 .بده نشون بهم رو اتاقم پس باشه -

 ؟واقعا -

 !کنیمی اداره چجوری رو شرکت این دونمنمی من، زنیمی گیج هنوز. کنممی شوخی باهات دارم نه -

 .برنمی حساب ازم خیلی هااین، نگی چیزی وقت یه کارمندها جلوی -

 .شممی جزوشون امروز از هم خودم البته، رئیسشونی تو که بیچارن چقدر هااون -

 !چیه رئیس. شماییم دست زیر ما، مایی سری تاج شما -

 .نداره رنگ من پیش حنات، یاسی برای بذار رو زبونت این -

*** 
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 رب نیما با هو ظهر از بعد و رسونهمی رو من دایی شممی بیدار که صبح. نیما شرکت اومدم ستهفته یه االن

 .خونه گردممی

 هم شهمه، شدن جور خیلی هم با هااین شرکت اومدم من وقتی از، بیرون بریم بیان قراره یاسی و زهرا امروز

 .من مخ رو رنمی

 .زدمی زنگ گوشیم به زهرا، شده ۵ نزدیک ساعت

 .منتظریم شرکت در دم ساعته یه بابا کجایی، سالم -

 .شده ۵ تازه زنیمی غر چقدر، اومدم -

 .بیرون اومد هم نیما موقع همون. بیرون رفتم و برداشتم رو کیفم، کردم قطع رو گوشی

 ؟کجا -

 .بیرون ببرن زور به رو من خوانمی -

 ؟کیا -

 .جدیدش دوست و زنت -

 ؟کیه جدیدش دوست -

 .من قدیم دوست -

 ؟سوالیه بیست -

 !باهوش میگم رو زهرا -

 ؟برین خوایینمی کجا حاال. آهان -
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 .دونمنمی -

 .میام هم من -

 ؟میایی کجا تو، بیرون ریممی داریم زن تا سه؟ بیفتی راه ما دنبال زنی مگه -

 !دارم چیکار شما به من -

 .بزن زنگ یاسی به، دونمنمی من -

 .باشه -

 .بیاد که کردن قبول هم هااون و زد زنگ یاسی به نیما

 .بیرون رفتیم نیما با

 !بیایی خواییمی کجا تو دونمنمی من -

 .مخاله دختر عروسی بریم هفته آخر قراره، دارم خرید هم من -

 .بکنید دارید دوست کاری هر، چه من به اصال باشه -

 .اومدن باهم هم نیما و یاسی، رفتم زهرا ماشین با من

 ؟سامره -

 ؟نکنی صدا اسم این به رو من نگرفتی یاد هنوز تو -

 کسی به بگم بهت چیزی یه. کردم صدات اسم همین با عمر یه. چرخهنمی دهنم تو شراره کنم چیکار، بابا چیه -

 ؟نمیگی
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 ؟بزنم حرف بهش دارم رو کی من کل عقل آخه، میگم همه به چرا -

 .امحامله کنم فکر -

 .سمتش برگشتم دفعه یه

 ؟چی -

 .باشم حامله کنم فکر گفتم -

 ؟کنم فکر چی یعنی -

 .میشه حاضر جوابش شب ۲، دادم آزمایش صبح آخه -

 !نگفتی بهم زودتر چرا؟ میگی راست -

 .بشی ناراحت شاید گفتم -

 !بشم ناراحت باید چرا؟ شدی دیوونه -

 !آخه -

 .بود ناراحت شقیافه

 .بشم خاله قراره که خوشحالم خیلی من؟ دیوونه کردی جوریاون رو تقیافه چرا -

 ؟میگی راست -

 .میشی خوبی مادر تو، خله آره -

 .بشم خاله داشتم دوست خیلی هم من -
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 بگو بزن زنگ مهدی و علی به. بگیریم جشن شب باید کن ولش حاال، نبود قسمت ولی؛ داشتم دوست هم من -

 . رستوران بریم بیان شب

 .زنممی زنگ بهشون بعدا، بگیرم رو جواب بذار ولی؛ خوبیه فکر آره -

 .باشه -

 .شدیم پیاده همه و داشتن نگه پاساژ نزدیک

 .زدممی دور فروشگاه تو هم من و کردمی پرو مانتو هم زهرا، کردنمی نگاه رو مردونه هایلباس نیما و یاسی

 ؟خانم سامره -

 .کردم نگاه رو پشتم و برگشتم

 .سالم -

 .سالم -

 ؟چطوره حالتون، ندیدمتون وقته چند -

 ؟خوبید شما، ممنون -

 .خوبم خیلی دیدم رو شما که االن -

 .شکر رو خدا -

 ؟کنیدمی خرید دارید -

 .هامدوست، نه من -
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 .سمتم اومد و دید رو ما دور از نیما

 ؟شده چیزی جان شراره -

 .داییم آشنایان از هستن اسدی شایان دکتر ایشون، نه -

 :گفت و کرد دراز شایان سمت به رو دستش نیما

 .شراره دوست، هستم ربانی نیما هم من -

 .دارید اسم دوتا دونستمنمی جالب چه -

، کنهمی صدام اسم اون با همین خاطر به داره دوست بیشتر رو اسمم اون داییم، شناسناممه اسم اون آره -

 .اسم این با هم هامدوست

 .آهان -

 .پروئه تو یاسی برم من ببخشید جان شراره -

 .زنممی دور جاهاهمین من باشه -

 .رفت نیما

 ؟کنیدمی چیکار خانم سامره خوب -

 .مشغولم نیما شرکت تو من -

 !هستید صمیمی باهاش خیلی! نیما -

 ؟داره اشکالی، هستم صمیمی هامدوست یهمه با من -
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 .داد باال رو ابروهاش

 !ودب نگران شدم نزدیک بهتون من کهاین از انگار سمتتون اومد جوری یه آخه، پسرتونه دوست کردم فکر، نه -

 .داره نامزد خودش وگرنه، حساسه یکم فقط نیما نه -

 ؟کنم مهمون قهوه یه به رو شما بدید اجازه اگه تونممی حاال خوب. جالبه -

 ؟چیه کار این دلیل ضمن در، بیرون اومدم هامدوست با من ببخشید -

 .نه یا گفته من یدرباره بهتون داییتون دونمنمی، بیشتر آشنایی یکم فقط -

 .ندارم رو موقعیتش اصال من ولی؛ گفته آره -

 ؟ایهدیگه چیز یا نمیاد خوشتون من از یعنی -

 .ندارم رو شرایطش االن من، منه از مشکل. دارین مشکلی شما که نیست این منظورم اصال من ببخشید -

 .باشن هم مثل هاآدم همه نمیشه دلیل این ولی؛ داشتین زندگیتون تو شکست یه شما که دونممی من -

 .کنم فکر ایدیگه مرد به تونمنمی اصال، شدم جدا نیست ماه سه هنوز من -

 .بدید بهم بیشتر آشنایی برای فرصت یه خواممی فقط، کنید قبول رو من ندارم انتظار ازتون االن من -

 .تونمنمی واقعا من -

 .بشه عوض نظرتون میدم قول من، بیرون بیایید من با هفته در روز دو یکی کنید قبول فقط شما -

 االن، نشه سوءتفاهم. خورمنمی شما با زندگی درد به واقعا، من دختر همه این؟ دارید من رو اصراری چه شما -

 .خورمنمی کسهیچ زندگی درد به دارم که شرایطی این در
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 بچه من. بودید خاص برام دیدمتون که اول همون از جورایی یه، متفاوتین برام شما چرا دونمنمی هم خودم -

 که سیک اون برای متاسفم واقعا. بدم تشخیص بد از رو خوب زن یه فرق تونممی و دارم زیادی یتجربه، نیستم

 .داده دست از رو شما مثل شخصی

 .لرزیدمی هامدست. خوردممی رو قرصم باید، بود کرده عرق دستم کف

 .برم باید من ببخشید -

 !ندادید رو جوابم -

 .بشم راحت دستش از خواستممی

 .کنم فکر بذارید -

 .باشه مثبت جوابتون امیدوارم پس -

 .ودب کرده عرق هم پیشونیم و بود پریده رنگم. رفتم دستشویی سمت به سرعت با و کردم خداحافظی ازش

 .دهنم تو انداختم رو قرص، لرزیدمی هامدست، آوردم در کیفم از قرص یک

 .چرخیدمی سرم تو صداها

 .داده دست از رو شما مثل شخصی که کسی اون برای متاسفم واقعا-»

، امرهس عاشقتم. عاشقتم چقدر کنی تصور تونینمی، حتی. دارم دوستت. زندگیمی زن تنها تو، عاشقتم من -

 «عاشقتم

 .گذاشتم هامگوش روی رو هامدست

 .بسه خدا رو تو. بذار راحتم و کن ول رو من، کن تمومش دیگه بسه -
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 .بود شده خیس مانتوم، زدم صورتم به آب مشت تا چند

 .کردم نگاه آیینه تو روحم بی یچهره به. ریختمی پایین صورتم رو از آب های قطره

 .کن فراموشش، کن فراموشش. چی همه، شد تموم چی همه -

 .بود نیما، خورد زنگ موبایلم. کردم خشک رو صورتم

 ؟بله -

 !گردیممی دنبالت داریم ساعته یه؟ رفتی کجا -

 .میام االن، دستشویی اومدم نیست دقیقه ۵ -

 ؟رفت پسره اون -

 .دستشویی تو اومده باهام نه -

 .بیا زود بابا باشه -

 .چشمام به زدم و آوردم در کیفم از رو مداد

 .نشه دیده صورتم رنگ پریدگی تا زدم هم رنگ کم رژ یه

 .بیرون رفتم دستشویی از

 .کردنمی نگاه لباس داشتن هنوز

 ؟خیسه مانتوت چرا؟ بودی کجا سامره: زهرا

 .ریخته آب -
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 ؟بود کی زدیمی حرف باهاش که خوشگله پسر اون راستی؟ قشنگه مانتوئه این ببین -

 ؟کردیمی نگاه رو مردم یا خریدیمی مانتو و بودی پرو تو، تو -

 .بود کی بگو حاال، هردوش -

 .داییم دوست پسر -

 ؟گفتمی چی -

 !فضوله چقدر دوستتون گفتمی -

 !بوده کی انگار، جهنم به نگو -

 ازم، دکتره. داییمه دوست پسر. دادم حرصت من میگی میشه کوله و کج اتبچه االن، میگم بابا باشه -

 ؟شدی راحت حاال. کرده خواستگاری

 ؟میگی راست -

 .آره -

 ؟گفتی چی تو -

 .ندارم ازدواج قصد گفتم -

 !خوبی این به پسره؟ خلی مگه چرا، سرت تو خاک -

 ؟خوبه فهمیدی کجا از -

 !دکتره نمیگی مگه -
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 ؟خوب -

 .دیگه همین -

 .دونیمی رو شرایطم که تو هم بعد؟ کل عقل خوبه دکتره که کسی هر مگه؟ بگم چی تو به من -

 ...آقا اون اونوقت بگیر بغل غم زانوی جااین بشین. بابا برو -

 .شد ساکت دفعه یه

 ؟شده چی -

 .هیچی -

 .بگی خواستیمی چی بگو، کن تموم رو حرفت -

 .هیچی گفتم -

 !تو نه من نه نگی اگه خدا به -

 !نشیا ناراحت خدا رو تو -

 .بگو گفتم -

 تو شهمه، بود شده جوری یه اومد که بعدش. بودی مسافرت تو که موقعی همون، شرکت نیومد امیر وقتی چند -

 شده جدا ازت چون کردم فکر من. بود شده سگ مثل. ترسیدنمی ازش همه، شدمی دعواش همه با شرکت

 بیرون تا امیر داد صدای، اتاقش تو رفت شرکت اومد دختری یه پیش وقت چند ولی؛ میاره در بازی دیوونه

 باید گفت، بود زخمی مار مثل بیرون اومد اتاق از دختره اون هم بعد. کشیده گند به رو زندگیش گفتمی. اومدمی

 .میگه همه به رو بچه موضوع وگرنه خونه بیایی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 749 

 .کردم مشت رو هامدست. رفت بیرون عصبانیت با شرکت از هم بعدش

 ندیگ چه نمیدونم من. باشی خودت فکر به هم تو که گفتم فقط، بگم بهت خواستمنمی خدا به؟ خوبه حالت -

 .باز ـوس هــ یمردیکه حقشه البته، میشم دیوونه داره ولی؛ زده

 زندگی اون االن. شدم جدا ازش من، بکنه داره دوست غلطی هر بذار، کنهمی چیکار اون که نیست مهم برام -

 .باشه داره دوست کی هر با بذار، داره رو خودش

 ؟نشدی ناراحت یعنی -

 .نه -

 .کرد نگاه بهم تعجب با زهرا

 !میشی ناراحت بفهمی اگه االن گفتم من؟ مطمئنی -

 ؟بشم ناراحت باید چرا، نداره ربطی من به -

 ؟کنینمی قایم ازم که رو چیزی. نیست درست چیزی یه، مشکوکی تو -

 ؟چی مثال نه -

 .دونمنمی -

 .کجان دوتا اون ببینم برم هم من. دیگه بریم کن حساب برو، کردی که رو خریدهات، کن ولش -

 .باشه -

 .تسوخمی داشت دستم کف که بودم داده فشار دستم تو رو هامناخون انقدر. رفتم فروشگاه یدیگه سمت به

 .داشتم تهوع حالت. بود رفته باال قلبم ضربان، کشیدممی عمیق نفس همش
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 .کردم پیدا رو یاسی و نیما باالخره

 !کجایید شما معلومه -

 .کنهمی دیوونه رو من بخره چیزی یه بخواد تا نیما این جون شراره ببخشید: یاسی

 ؟گیریمی سخت انقدر زنی مگه تو -

 .هاشطرح از نمیاد خوشم، کنم چیکار: نیما

 ؟شدی عالف ساعته یه میگی و زدی زنگ بهم همین واسه پس -

 .نه یا بیرون اومد باهات پسره اون ببینم خواستممی نه -

 !فضولی تو مگه کاریه چه این نیما: یاسی

 ؟گفتمی گوشش دم داشت چی ساعت نیم پسره اون بدونم نباید، سپرده من به رو این داییش -

 !شد تا دو علی وایی: من

 .کرد نگاه بهم نیما

 !دیگه میگم راست؟ چیه -

 .بریم بیا جوریههمین این جون شراره کن ولش: یاسی

 .اومدیم بیرون فروشگاه از هم با

 .بود مثبت آزمایشش جواب، آزمایشگاه زد زنگ زهرا
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 قرار رستوران یه تو که بود ۷۳ نزدیک ساعت، بگیریم جشن بیرون تا زدیم زنگ مهدی و علی به هم بعد

 .گذاشتیم

 .کنه سوپرایزش خواستمی زهرا و نداشت خبر چیزی از هنوز مهدی

 .دزدیده ام از رو تو گفتمی، اون شرکت بودم رفته وقتی از مخصوصا، نبود خوب خیلی نیما با شمیونه هنوز علی

*** 

 !شدید جمع همه خبره چه جااین بگید خوب: علی

 .بگیریم جشنم که داد پیشنهاد سامره، بدم خبری یه خواستممی من خوب: زهرا

 ؟شدی برنده بانک تو: علی

 .پولی فکر شهمه که هم تو، بابا نه -

 ؟پوله از ترمهم چی، باشم چی فکر؟ کنم چیکار -

 !علی: گلی

 .شماست از بعد منظورم خانم نه -

 .نمال شیره رو سرم باشه -

 .ننداختی راه دعوا تا بابا بگو -

 .بشم مادر قراره. میگم باشه: زهرا

 .کردنمی نگاه تعجب با هم بقیه، بود زده خشکش مهدی
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 ؟کردید تعجب همه عجیبه چیش االن -

 .رفت زهرا سمت به و شد بلند یاسی

 .عزیزم میگم تبریک وای -

 .بود بهت تو هنوز مهدی فقط، گفتن تبریک بهش همه

 ؟پدر آقای بگی تبریک خانومت به خوایینمی؟ زده خشکت چرا مهدی: من

 !خوشحالم خیلی، شدم شوکه واقعا. چرا چرا: مهدی

 !خوابیب نذاشت کرد گریه صبح تا وقتی، خوشحالی انقدر ببینم هم موقع اون بیاد دنیا به وقتی، باشه: علی

 رو خودش بچه؟ کنهمی خُرخُر صبح تا کی. نگرانی همین خاطر به، داریمی نگه بچه شهمه تو نیست آخه: گلی

 !خوابی تو بکشه هم

 !خوابم من گفته کی -

 .گیرممی فیلم بعد به این از ازت -

 .نترسونشون انقدر، راهن اول تازه هااین آقا علی: یاسی

 !افتادید چپ من با تونهمه امشب بابا باشه -

 .بودم خوشحال زهرا برای خیلی هم من، بودن خوشحال همه

 .بزنیم باال آستین باید هم اون برای که مونده شراره فقط، گرفتیم سامون و سر هممون هابچه خوب: گلی

 ،شراره خواستگاری بیاد کرده کالفمون روز اون از و دیده زهرا عروسی تو رو شراره دوستامون از یکی راستش
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 هم عشوض و مهندسه، خوبیه پسر خیلی بگم بهت خودم گفتم، نگفت بهت چیزی علی ولی؛ گفتم علی به من

 !خوبه خیلی

 .بود جوری یه علی، کردنمی نگاه بهم همه

 .کنم ازدواج خوامنمی فعال من جون گلی ببخشید -

 یداپ برات موردهایی همچین دیگه باالتر بره که سنت؟ کنی ازدواج خواییمی کی، میشه سالت ۲۸ داره؟ چرا وا -

 !نمیشه

 !گلی: علی

 .بودم شده عصبی

 .جهنم به -

 .شدم بلند جام از، کردن نگام همه

 .خواممی معذرت -

 .دنبالم اومد پاشد زهرا، رفتم در سمت به

 !کن صبر سامره -

 .رسید بهم زهرا. دادم ادامه راهم به

 .دونهنمی چیزی گلی نشو ناراحت -

 .کردم خراب رو شبتون ببخشید، نیستم ناراحت نه -

 .تریمهم چیزی هر از برام تو؟ حرفیه چه این -
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 .جااین اومدن شما خاطر به همه زشته، میام میشه بهتر حالم یکم هم من برو تو -

 .بیا زود پس باشه -

 .باشه -

 .نشستم روش بود نیمکت یه رستوران کنار، بیرون رفتم رستوران از

 .خواستمی دلم واقعا ولی؛ بود کرده ممنوع برام دکتر، خواستمی سیگار دلم

 یحوصله، چرخوندم سرمو. کنهمی نگام داره خیابون وراون ماشین تو یکی کردم حس، کردم نگاه اطراف به

 .نداشتم رو چیزی

 ؟تو بیای خوایینمی: علی

 .میام من برو تو -

 .نشست کنارم اومد

 ؟داری سیگار -

 ؟کشیمی هم باز -

 .اوقات گاهی نه -

 .کرد روشن خودش برای هم یکی. داد بهم و کرد روشنش، آورد در سیگاری

 .دونیمی که رو اخالقش ولی؛ نگه چیزی که گفتم بهش من. نداشت منظوری گلی -

 .شدم عصبی بیخود من، نداره اشکال -
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 .ببینمت جوریاین خوادنمی دلم -

 .علی خوبم من -

 وبگ. دیدمت بیمارستان تو که ندازیمی روزی اون یاد رو من، شدی چجوری که بینممی دارم؟ میگی دروغ چرا -

 .کرده داغونت انقدر چی

 .نیست چیزی -

 کدوم هیچ چرا؟ بدید عذاب رو همدیگه انقدر که شده باعث چی، کنهمی نابود داره رو هردوتون جداییتون -

 .بدتره هم تو از حالش که بینممی دارم ولی؛ نمیگه هیچی هم امیر؟ زنیدنمی حرفی

 .ممکنه غیر بهم ما برگشتن بدون فقط. کنهمی حل رو چی همه زمان، کنهمی عادت بگذره که مدت یه -

 .کرد کاری بشه شاید؟ چیه مشکلتون؟ کنیدمی رو کار این چرا -

 .کردم خاموشش، بوده رسیده فیلترش به سیگار

 همه خواستمی زهرا زشته، تو بریم بهتره. کردم فراموشش من، علی نیست ساخته کاری کسی دست از -

 .جشنش به زدم گند من ولی؛ باشیم خوشحال

 .کردی پیدا جدید هایدوست چند هر، پشتتم همیشه من ولی؛ داری دوست هرجور باشه -

 .دارید فرق همه با برام زهرا و تو دونیمی خودت علی -

 .کردین ناراحت رو شراره چرا گفتمی شهمه، داره بهت مالکیت حس نیومده.. نمیاد خوشم پسره این از من -

 .میاره در بازی رئیس برام نیومده جوجه، پایین بیارم رو فکش بزنم خواستممی

 ؟اینبچه شما مگه، علی بکش خجالت -
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 به خوادنمی دلم من شراره. اون و نه هیچکی هم اون، بشه صمیمی انقدر باهات کسی من جز خواد نمی دلم -

 .باشی نزدیک انقدر پسره این

 برام رو تو جای تونهنمی وقت هیچ نیما، بود عزیز برام تو ی اندازه نکنم فکر داشتم هم برادر اگه دونیمی علی -

 .برگردم شرکت اون به تونمنمی من، دونیمی رو دلیلش خودت شرکتش رفتم اگه. بگیره

 .ندیا رو بهش زیاد ولی؛ باشه -

 ؟دیگه امر، قربان چشم -

 .ندارم فعال -

 .خندیدم

 .نشدن شاکی همه تا بریم -

*** 

 .بود تابستون اوایل

 قرار باهاش شدم مجبور که کرد واسطه رو دایی و گرفت تماس انقدر و بود نکرده ولم دیگه شایان روز اون از

 .بذارم

 .کنم قبولش که کنهمی اصرار شهمه هم زهرا

 رکتش دم میاد دلیلی هر به، دیدنم اومدمی بیشتر شایان بعدش ولی؛ دیدیممی رو همدیگه روز دو ایهفته اوایل

 .خونه برسونه رو من تا

 .ندارم بهش حسی من ولی؛ نیست بدی پسر
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 هک بینممی دایی هایچشم تو. ندارم رو آمادگیش هنوز من ولی؛ کنیم نامزد هم با داره اصرار شهمه که روزه چند

 .منباش فشار تحت من که نمیگه چیزی ولی؛ کنم قبول رو شایان خوادمی دلش هم اون دونممی، نگرانمه هنوز

 چون، منی مال تو که نشونه یه فقط این گفت ولی؛ شدم ناراحت اولش، خرید حلقه یه برام شایان پیش روز چند

 .بشه راحت یکم خیالم بذار بگیریم مراسم کنینمی قبول

 خوشیش دل برای فقط کرد اصرار اون ولی؛ نگرفتم رابطه این یادامه واسه تصمیمی هنوز گفتم بهش هم من

 ور نامزدی موضوع که این برای هم من. بدم پسش باشه رابطه این نخواستم هم زمان هر و کنم دستم رو حلقه

 .کردم قبول کنه تموم فعال

 بدون. بازه فکرش مثال زیادی، نمیاد خوشم هاشاخالق از، اون به برسه چه ندارم رو کس هیچ یحوصله اصال

 کرف مثال، بگه جلوم رو مسائل این کسی میاد بدم هم من و میگه قبلیش دخترهای دوست از اینگرانی هیچ

 .فکری روشن نه دونممی وقاحت رو این من ولی؛ فکره روشن خیلی کنهمی

 .بیان همه قراره و کرده دعوت هم رو هابچه یهمه، شایان باغ بریم قراره هم امروز

 .هستن هم هاشفامیل از تا چند

 مشکیشون شدم مجبور و بود اومده در موهام یریشه، کردم نگاه هامهشونه سر تا االن که کوتاهم موهای به

 .کنم

 .روشن خاکستری شلوار و شال با، چرک صورتی مانتوی یه، پوشیدم رو هاملباس

 .زدم هم صورتی رژ یه و کردم آرایش

 کج ور مشکیم موهای. بود روح بی مشکیم هایچشم. نبود صورتم تو حسی هیچ، کردم نگاه آیینه تو خودم به

 .ریختم صورتم روی
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 متقی گرون انگشتر یه، نداشتم رو شایان هایحرف یحوصله چون کردم دستم رو محلقه. بردارستم رو کیفم

 .کردم نگاه روش نگین به. نگین تک

 .نمیاد خوشم ازت ولی؛ دستمی تو چرا دونمنمی -

 .بود منتظرم پذیرایی تو دایی

 ؟شدی حاضر -

 .بریم آره -

 .میام بعدا من برید شما -

 ؟چرا -

 .بیمارستان برم باید، اومده پیش اورژانسی عمل یه -

 .باشه -

 .منتظره ساعته یه شایان برو -

 .بود منتظر ماشینش تو شایان، بیرون رفتم خونه از

 .سالم -

 !اومدی عجب چه. زیبا برخانم سالم -

 ؟نزدی زنگ چرا، اومدی دونستمنمی من -

 مزاحمشون کسی کردن آرایش موقع ندارن حوصله هاخانوم آخه نشم مزاحمت، بشی حاضر خواییمی گفتم -

 .بشه
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 !داری تجربه خوب -

 .هم تو رفت هاشاخم

 ؟ندازیمی تیکه بهم داری -

 .گفتم رو واقعیت، نه -

 !هم خودت هرچند. نیستم تجربه بی من که گفتم بهت اول روز از که من -

 .کردم نگاش عصبانیت با

 .ایمطلقه زن یه بگو، خوردی رو حرفت چرا بگو؟ چی من -

 .نبود این منظورم من -

 ارافتخ بهش تو مثل که نداشتم ایدیگه یتجربه شوهرم جز ولی؛ اممطلقه زن یه من آره. بود این دقیقا چرا -

 !اسدی دکتر کنم

 ستنی مهم برام اصال کن باور، نبود اون منظورم اصال من. نگفتم چیزی که من میشی ناراحت چرا جان شراره -

 خودت چون کردم انتخابت من، کردی ازدواج قبال تو که دونستمنمی اول روز از من مگه. کردی ازدواج قبال تو

 این خاطر به خوامنمی مهمی خیلی توبرام. داره ربط خودش به کس هر یگذشته. اتگذشته نه مهمی برام

 .مهمی برام فقط تو حاال، بوده گذشته تو کردم کاری هر هم من. بدم دستت از مسخره هایحرف

 ور اسمش. بودم متنفر کردنمی افتخار هاشونکاری گند به که مردهایی از، بود شده بد حالم. نگفتم چیزی

 محسوب افتخار براشون، بهش کردن اقرار هم بعد و ازدواج قبل داشتن رابطه انگار، ذارنمی فکری روشن

 .میشه
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. بگن همب تا ندونم چیزی میدم ترجیح، بگه روم تو بیاد زده گندی هر گذشته تو مردی اگه حتی نمیخواست دلم

 روشن خودش حساب به افکار این از، خوردیمنمی هم درد به جورهیچ ما، کردممی تحملش داشتم چرا دونمنمی

 .خوردمی بهم حالم فکرانش

 اومد وشمخ تو از من چون ولی؛ داشتیم رابطه هم هم با بوده قبلیم دختر دوست این عزیزم بگه بیاد بود مونده کم

 .شده من نصیب افتخار این که عزیزم مرسی وایی بگم هم من و کردم انتخاب رو تو

 .اومدن دنبالمون هم هااون، داشتیم قرار اینا علی و نیما و زهرا با راه سر

 .شدممی پیاده ماشینش از نبودن هابچه یبقیه اگه، خوردم حرص و نزدم حرف راه تمام

 .نشه متوجه کسی تا بزنم لبخند باید الکی شب آخر تا دونستممی

 .بود هم دیگه ماشین تا چند، شدیم باغ وارد

 .بود متر هزار چند شاید، بود بزرگی باغ. شدن پیاده همه

 .بود شیک و بزرگ خیلی یطبقه دو ساختمون یه هم ورودیش جلوی

 .بکشم ناز چجوری بلدم من بگو قهری هنوز اگه، شو پیاده عزیزم -

 .نیستم قهر من -

 .کنم جبران دممی قول ولی؛ دلخوری ازم دونممی -

 .شو پیاده حاال -

 .سمتم اومد زهرا. شدم پیاده ماشین از

 !خرپولن خوب هم هااین -
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 .جهنم به -

 ؟کردی قاطی گرفته گازت سگ باز وا -

 !سگی چجور هم اون آره -

 وت که بشن پشیمون ممکنه. بشن خبر با گندت هایاخالق از اول روز از هااین نذار حداقل، بریم بیا دیوونه -

 !بشی عروسشون

 !میاد خوشم ازشون خیلی. بشه عروسشون خواست کی حاال درک به -

 .بزنی واکسن باید بوده هار خیلی سگش که این مثل نه -

 .نکرده سرایت هم تو به تا، تو برو بیا تو -

 .بریم بابا باشه -

 دامادشون هایدوست از تا چند. بودن هم هاشونفامیل از تا چند، بودن دامادش و دختر با خانومش و اسدی دکتر

 .ما مثل پسر و دختر تا چند، بودن هم

 .کنیم عوض رو هامونلباس تا تو رفتیم

 ؟نشدم چاق من نظرت به سامره -

 ؟بودی الغر اول از مگه -

 .حاملگیمه از بعد منظورم مسخره -

 .میشه چاق حامله آدم، طبیعیه عزیزم خوب: یاسی

 .شده چاق نمیشه دیده اصال که داره چربی انقدر این بابا نه -
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 !باشه چاق یکم باید زن؟ خوبه خشک چوب تو مثل، کنمامی لهت زنممی میام -

 .یکم آره -

 .پرسممی نظر تو از من چرا بگو اصال -

 .رفتم سمتش به

 .عاشقتم هم جوریهمین من، تپلم نشو ناراحت -

 .زدی بهم رو حالم ور اون گمشو -

 .بود مرده خنده از یاسی

 .جیگر کنه بغلت مهدی اون شهمه چرا. بغلم بیا؟ عشقم چرا -

 !زنمتامی خدا به سامره -

 .خسیس بابا باشه -

 .بود تنم رنگ زرد قایقی یقه تیشرت یه، آورم در رو مانتوم

 .دستته قشنگی یحلقه چه جون شراره وایی: یاسی

 !ببینم کو: زهرا

 .گرفت رو دستم زهرا

 ؟اومد کجا از این -

 .کردم پیداش جوب تو از -
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 ؟واقعا: یاسی

 .خریده برام شایان، باوری زود چقدر تو بابا نه -

 ؟داده ازدواج پیشنهاد بهت -

 .نه -

 ؟خریده برات گرونی این به انگشتر چی واسه پس -

 !دونممی چه من، خله چون -

 .میرممی ذوق از بخره هم بلیز یه برام مهدی اگه من، ذوقی بی چقدر تو وا -

 !من ولی؛ عاشقشی تو و شوهرته مهدی -

 .کردن نگام ناراحتی با دو هر

 ؟کردی قبولش چرا نداری دوستش اگه سامره -

، نهکنمی فرق ایدیگه کس یا شایان مواسه. باشم داشته دوست رو کس هیچ تونمنمی دیگه من، دونمنمی -

 .ندارم کسی به حسی هیچ

 ؟داشتی دوست رو ایدیگه کس؟ چرا: یاسی

 .بکنه سوالی نباید که فهمید هم اون و نگفتم چیزی

 .بگذره خوش بهت امروز بذار، نکن ناراحت رو خودت حاال: زهرا

 هرفت مردها، بود کاری مشغول کسی هر. بود خوب خیلی هوا چون، بودن حیاط تو همه. بیرون اومدیم اتاق از هم با

 .زدیممی حرف باهم هم هازن ما و ویال پشت استخر بودن



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 764 

 .زدنمی حرف هاخانوم بقیه با داشتن زهرا و یاسی. بزنم قدم برم کردم ـوس هــ

 ؟نمیایید شما برم راه میرم من هابچه -

 .بعدا بره آفتاب یکم بذار. گرمه هوا نه: زهرا

 !ظهر از بعد تا کو، میرم من پس-

 وبخ تونستمنمی. زدمی حرف نفر یه با داشت و بود وایساده که دیدم رو شایان دور از، رفتم هادرخت سمت به

 .رفتم سمتش به آروم. بود زن یه فقط کیه ببینم

 .کنممی نامزد دارم من شیما فهمینمی چرا: شایان

 .داری دوستم گفتی تو -

 ؟کنم ازدواج باهات باید دارم دوستت گفتم چون مگه -

 یکی سراغ رفتی و بد شدم من حاال. کشیدیمی رو نازم خوب که بودی باهام که موقع اون، نامردی خیلی -

 .دیگه

 قول بهت من مگه هم بعدش، نبودی هم طاهر و پاک همچین هم بعد. خواستی خودت، بودم باهات زور به مگه -

 ؟دادم ازدواج

 .ریختمی اشک دختره

 .دارم دوستت من ولی؛ شایان -

 .بدونه چیزی سامره خوامنمی، کن تمومش شیما دیگه بسه -
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 عوضی چقدر تو دونهنمی بیچاره. دیگه یکی سراغ میری زد رو دلت که دیگه روز دو، ستتازه برات هم اون -

 .هستی

 .کنم ازدواج باهاش خواممی. کنهمی فرق تو با اون، بشی خفه بهتره -

 ؟شده مهم برات نبوده باهات چون؟ چرا -

 .نیست تو مثل چون، آره -

 .کردم رو کار این داشتم دوستت چون من ولی -

 مثل همتون، زنیدمی رو داشتن دوست حرف بکشید ماله کارهاتون رو که این واسه هازن شما. خودت جون آره -

 .همید

 .کنممی بگی کاری هر. نکن ولم خدا رو تو شایان -

 هامچشم جلوی از هم حاال. بشه خراب سامره با مرابطه خوامنمی. خواممی رو همین فقط، بمون دور ازم باشه -

 .شو دور

 .رفت استخر طرف به و ویال پشت سمت به هم شایان، باغ یدیگه سمت دوید دختره

 .نشستم درخت همون کنار

 .متنفرم تونهمه از، خیانتکارید تونهمه. عوضی -

 .بستم ایدقیقه چند رو هامچشم

 .رسیدمی نظر به نگران، سمتم اومد زهرا

 .سالم -
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 ؟کنیمی سالم چی واسه؟ خوبه حالت -

 .بزنیم دور بریم بیا، هیچی؟ هان -

 .برم راه خوامنمی گرمه گفتیمی پیش دقیقه دو تا که تو؟ پریده رنگت چرا، شده چی بگو رو راستش -

 .شد عوض نظرم خوب -

 .بود انداخته گل گرما از لپش. کردم نگاه زهرا به، رفتیم یکم، افتادم راه باهاش. کردم نگاه بهش

 .میشه کباب تبچه االن برگردیم بیا -

 .نیست گرمم من، نه نه -

 .گردممی بر من. شده چیزی یه -

 !خوبی این به هوا شده چی نه -

 !کنی سرگرم رو من خواییمی کی تا. بگو رو راستش من به زهرا -

 .علی آخه -

 ؟شده طوریش علی -

 .خدا به نه -

 .کردمی نگاه اطراف به همش زهرا

 .رفتم من اصال؟ چی پس -

 .رفتم ویال سمت به
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 .میگم بهت کن صبر نه -

 .بشین جا یه بیا -

 .نشستم سنگ یه روی رفتم. بود پریده رنگش، کردم نگاه بهش

 .بگو خوب -

 .کردمی نگاه اطراف به هم باز

 ؟نه یا میگی -

 .اومده امیر -

 ؟چی -

 .رفت باال قلبم ضربان، کشید سوت سرم

 .زدمی حرف باهاش داشت چون، دامادشونه دوست کنم فکر. کنهمی چیکار جااین دونمنمی من -

 .شدم بلند جام از

 .برم باید من، گردیممی بر االن همین -

 !شده چیزی یه فهمنمی همه؟ شدی دیوونه -

 .درک به -

 ؟نیست مهم برات امیر نگفتی تو مگه -

 .چرا -
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 کن فکر. نیست مهم برات و نداری احتیاج بهش، کنیمی رو زندگیت داری هم تو بفهمه هم اون بذار خوب -

 .نداره وجود

 .تونمنمی االن یعنی، بشم روروبه باهاش تونمنمی، گفتم چرت. تونمنمی، تونمنمی -

 .تونیمی تو چرا -

 لرزیدمی هامدست

 ؟اومده تنها -

 .بره شاید کنم سرگرمت سراغت بیام گفت علی. شدم هول خیلی که من دونمنمی -

 ؟رفتمی داشت مگه -

 .وکیله گفتنمی که اسدی داماد پسره همون به دادمی داشت بود دستش مدارک سری یه دونمنمی -

 ؟چی برای وکیل -

 .دونممی چه من -

 ؟نیستی کوفتی شرکت اون تو، تو مگه -

 .شخصیشه وکیل شاید، ندیدمش حاال تا شرکت تو من -

 .باشم داشته برخوردی باهاش تونمنمی واقعا من، برگردیم بیار ایبهونه یه بیا زهرا -

 امخومی شرکت اومده دختره اون که روز اون از. بشه خنک دلم بذار، شایانی با که ببینه بذار، احمقی خیلی -

 .بشه کم روش خواممی، بکنم رو اشکله

 .ندارم رو تواناییش من؟ کنیه کم رو مگه -
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 وامخنمی. تونننمی مردها فقط و کنه درست رو جدیدی زندگی جدایی از بعد تونهمی هم زن یه بفهمه بذار آره -

 .ایافسرده زن یه تو االن شده جدا ازت چون کنه فکر

 !من آخه -

 .باشی مسلط خودت به بهتره -

 .برد ویال سمت به رو من و گرفت رو دستم

 .بود بپا آشوبی دلم تو

 .بود کرده یخ هامدست رسیدیم ویال به

 .نشستیم بقیه پیش رفتیم و کشیدم راحتی نفس، نبود کردم نگاه اطراف به

 :گفت گوشم تو آروم زهرا

 .رفته کنم فکر -

 .نمیدونم -

 .کنم حس رو ادکلنش بوی تونستممی بزرگ باغ اون تو حتی، کردممی حسش. داشتم استرس هنوز

 بود ادهد بازی احمق یه مثل رو من که حاال، ببینه رو شکستم بذارم تونستمنمی ولی؛ اطرافه همین دونستممی

 .کرده داغونم چقدر بفهمه ذاشتمنمی

 .برگشتن مردها یهمه

 .بخوریم نهار خواستیممی، بود ظهر نزدیک

 .سرته پشت، جاستاین سامره: زهرا
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 .بودم کرده یخ

 .ردمک باز رو هامچشم، کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم. کردممی تمرکز باید، کردم مشت رو هامدست

 زهرا با زدن حرف با رو خودم، کردمنمی نگاه بهش. شدن آشنا باهاش بقیه، بود وایساده رومروبه بود اومده

 .شناختممی رو هاشحالت هم بسته چشم حتی، کردممی حس رو نگاهش سنگینی ولی؛ کردم سرگرم

 .نشست کنارم اومد شایان

 ؟بگیرم قرضش ازتون میشه خانم زهرا -

 .نشست مهدی پیش رفت زهرا

 .گذاشتم تنهات ببخشید عزیزم -

 !چیزیه ما بین بشن متوجه بقیه نکنی کاری میشه فقط. نداره اشکال -

 ؟داره اشکالی -

 .بدونه چیزی کسی خوامنمی هنوز من فقط، نه -

 :گفت گوشم تو آروم و کرد نزدیک بهم رو سرش

 .بود شده تنگ برات دلم -

 ؟کنیمی چیکار -

 .منی با تو بفهمن همه دارم دوست -

 .اون مخصوصا، کننمی نگاه دارن همه کردممی حس، اومد بدم کارش این از
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 .کننمی نگاهمون دارن همه؟ چیه کارها این -

 .نامزدمی کنن نگاه خوب -

 !کنممی خواهش، زدیم رو هامونحرف قبال ما شایان -

 .میشی ناراحت چرا عزیزم باشه -

 .گذرهمی خوش بهت خوب بینممی خان شایان، به به: آرمان

 .زنممی حرفی من مگه، گذرونیمی خوش ما خواهر با تو. گذرهمی خوش من به همیشه سامره با معلومه -

 .خندید آرمان

 !میگه چی داداشت ببین جان شیدا -

 .بده گیر بهش حاال تو، بده خانواده تشکیل خوادمی داداشم عمری بعد؟ داری چیکارش آرمان: شیدا

 .بود شده گشاد تعجب از هامچشم، کردم نگاه شایان به

 .بود گفته همه به احمق. دوزنمی و برنمی خودشون برای دارن که خوردممی حرص داشتم

 .نکن شلوغش بیخود شیدا: آرمان

 ؟دستش چیه انگشتر اون پس -

 .کردن نگاه دستم توی انگشتر به همه

 .کردم خواستگاری ازش من خوب: شایان

 .زدن سوت همه
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 .میگم تبریک بهت جون سامره: شیدا

 .خندیدممی حرص از

 .بگیریم جشن باید، داد تله به دم دکتر آقای باالخره، بابا میگم تبریک: آرمان

 .کنم خورد صورتش تو رو انگشتر خواستمی دلم وگرنه، گفتمنمی چیزی که بود امیر خاطر به

 .باال انداختم رو هامشونه هم من و کرد اشاره بهم سر با، بود کرده تعجب اونم. چرخوندم زهرا سمت به رو سرم

 .سمتم اومد علی

 .دارم کار باهات بیا شراره -

 !بشینم پیشش من گذاشتین دقیقه یه ببینین: شایان

 .گردهمی بر االن کنهنمی فرار نترس -

 .وایساد رفتیم که جلوتر یکم، رفتیم باغ سمت به علی با و شدم بلند جام از

 ؟انداختی راه چیه هابازی مسخره این -

 ؟بازی مسخره کدوم -

 .ازدواج داستان همین -

 ؟چیه مگه -

 ؟کنیمی ازدواج داری نشده خشک طالقت مهر هنوز، شدی دیونه که این مثل تو -

 ؟میشه خشک کی ببخشید -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 773 

 .رهخونمی دردت به عوضیه پسره این. کنیمی رو کار این داری امیر با لجبازی خاطر به دونممی که من شراره -

 .شدیم جدا هم از ما؟ کنم لجبازی اون با باید چرا -

 ...هم هنوزم خوبیه مرد امیر، شراره -

 .بود ریخته بهم اعصابم

 با که گفته بهت؟ داده طالقم چرا گفته بهت؟ زده گول هم رو تو چیه؟ کنیمی طرفداری ازش چرا علی بسه -

 ؟کرده عقد رو اشعمه دختر گفته بهت؟ داشته رابطه شعمه دختر

 :دادم ادامه. شدمی گشادتر هاشچشم ثانیه هر، کردمی نگاهم تعجب با علی

 فتگ و کرد نگاه هامچشم تو شعمه دختر وقتی کرد نابودم که گفته بهت؟ آورده سرم بالیی چه گفته بهت -

 ؟ستحامله ازش

 :زدم داد

، نگفته چیزی نه؟ خورم می قرص مشت مشت گفته بهت؟ بودم بستری روانی بیمارستان تو ماه یه گفته بهت -

 اجد خواستم من بگه، دادم طالق درخواست من بگه، مقصرم من بگه که مردگی موش به زده رو خودش؟ نه مگه

 با نرمالی زندگی تونمنمی عمر آخر تا چون، نداره اهمیتی هیچ برام شایان. داغونم خدا به، علی داغونم. بشیم

 .باشم داشته کس هیچ

 .گرفت رو دستم و کنارم اومد علی

 وت ریختی رو همه چرا؟ المصب نگفتی چیزی چرا. بودم گوری کدوم من، اومده سرت بال همه این نمیشه باورم -

 نفهمیدم دیدمت وقتی چطور وایی، نبودی مسافرت پس؟ ترمنزدیک بهت برادرت از من نگفتی مگه؟ خودت

 !من به لعنت
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 زندگی خاطر به شهمه باید چرا داری زندگی خودت تو. کنم درگیر رو شما خواستمنمی ببخش رو من علی -

 .بشی عالف من یمسخره

 دممر من مگه. دوختی و بریدی خودت برای کردی غلط تو، دهنت تو زنممی بگی چرت دیگه یکلمه یه خدا به -

 .باشه کرده رو کار این امیر نمیشه باورم. باشی کسبی انقدر تو که

 رد کابوسی ولی؛ کابوسه شهمه هااین کردممی فکر شدممی بیدار که روز هر، کردمنمی باور اوایل اون هم من -

 .بود واقعیت همش، نبود کار

 ؟کنی چیکار خواییمی یارو این با حاال -

 .داره دوست رو من میگه. علی دونمنمی -

 ؟چی خودت پس -

 .داره دوست رو من شایان حداقل. نداره فرقی دیگه کس یا شایان من واسه، علی نداره وجود منی؟ من -

 .ندارم بهش خوبی حس، نمیاد خوشم ازش من ولی -

 .نمیاد خوشت بشه من نزدیک بخواد که کس هر از تو -

 هضرب دوم بار واسه خوامنمی. نمیاد خوشم نیست خودشون دست هاشونچشم که مردهایی از من؟ گفته کی -

 .بخوری

 .گفته خودش واسه گفت که هرچی شایان، کنم چیکار نگرفتم تصمیم هنوز من -

 ؟انگشتر اون پس -
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 هک گفت همه به احمق اون ولی؛ نکنه پیله ازدواج واسه بهم و بشه بسته دهنش که کردم دستم جوریهمین -

 .کرده خواستگاری ازم

 ؟واقعا -

 .دونهنمی هم زهرا حتی. گفتم بهت چی نگی کسی به فقط، آره -

 انشای اون تا بریم پاشو هم حاال. کنممی تخفه خودم کنی قایم ازم رو چیزی هم باز بخوایی اگه ولی؛ باشه -

 !مزخرف یپسره. نشو نزدیک بهش هم زیاد. دنبالت نیومده

 .کردم نگاش

 .گفتم چیزی بهت من بدونه اون خوامنمی علی -

؟ توئه دنبال هاشچشم هنوز چرا داره دوست رو شعمه دختر اگه، کرده رو کار این چرا بفهمم تونمنمی هنوز -

 ازش دارن رو چیزش مهمترین انگار؟ شد جوری یه حالش کنید ازدواج باهم قراره که گفت شایان وقتی چرا

 هی، کنم درکش تونمنمی اصال. کنهمی نگاه حسرت با بهت هم باز داره بچه و زن که حال این با چرا. گیرنمی

 .مشکوکه وسط این چیزی

 قول علی. واقعیته یه این و داره بچه و زن اون حال هر به، کنهنمی کم قضیه اصل از چیزی کارهاش این علی -

 .نزنی حرفی بهش دادی

 باشه -

 .بود نشده باورش هنوز انگار، شد ساکت علی

 .طرفمون اومد شایان، رفتیم بقیه سمت به هم با

 !ساعت نیم شد دقیقه چند آقا علی -
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 .بگیرم اجازه ازت شراره با صحبت برای باید دونستمنمی ببخشید -

 .باشم نامزدم با خواممی من امروز، بگی بعدا رو کارت تونیمی ولی؛ بگیر اجازه نگفتم من-

 .کرد نگاش عصبانیت با علی

 .نیست تو نامزد شراره -

 .باشه داشته ربطی شما به کنمنمی فکر -

 باهات نوزه شکر رو خدا که حاال، منه خواهر باشه داشته نسبتی هر تو با که این از قبل شراره، ژیگول بچه ببین -

 .نکرده پیدا نسبت

 .رفت سمت به عصبانیت با شایان

 .زشته کن تمومش کنممی خواهش علی: من

 .تو خاطر به فقط -

 .رفت بقیه سمت به هم بعد

 .نمیاد خوشم ازش من. رسیدممی رو حسابش نبود تو خاطر به اگه. میشه طوریش یه علی این: شایان

 ؟چیه ما بین نگی کسی به نشد قرار مگه دوما. دارم دوستش من، برادرمه مثل علی اوال -

 .گشنمه خیلی که بریم بیا حاال. بدونن همه دارم دوست، دارم دوستت کنم چیکار خوب عزیزم ببخشید -

 .رفتمی راه اعصابم رو داشت واقعا شایان. ترکیدمی داشت سرم، نزدم حرفی

 .گرفتمی لقمه برام شهمه شایان، بودن مشغول همه نهار موقع
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 .بگیر یاد یکم خان آرمان: شیدا

 .کیلومترم صفر، نیستیم شما برادر این مثل من ببخشید -

 .ببری باال رو کیلومترت کن سعی پس: شایان

 .تونمنمی بنده که باشه آدم ذات تو باید کارها این، تونمنمی من شرمنده -

، ببینم رو هاشچشم توی سرخ هایرگه تونستممی، کردمی نگاهم داشت. کردم بلند لحظه یه رو سرم

 .بود شده قفل روم هاشچشم

 .نکردم نگاش دیگه و چرخوندم رو سرم بعد، کردم نگاش روح بی و سرد

 .کردم نگاه بیرون به پنجره از،، شد کاری مشغول کس هر نهار بعد

 .رسیدمی نظر به کالفه، کشیدمی موهاش تو رو دستش شهمه هم امیر، زدمی حرف امیر با داشت علی

 .کنن مجاز غیر بازی مردها شد قرار، ویال تو اومدن همه بعد ساعت نیم

 .زدیممی حرف یاسی و گلی و زهرا و من. بود شده شروع که بود ساعتی نیم بازیشون

 .پیشش رفتم، کرد صدام شایان

 ؟بله -

 .بیاری شانس برام تا جااین بشین یکم بیا، بازممی دارم شهمه جااین بیا عزیزم -

 .نمیارم شانس کسی واسه من -

 .میاری شانس برام تو، عزیزم پیشم بیا -
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 .بردمی سرهم پشت، کردم کمک بار چند بهش. شد شروع بازی. نشستم کنارش

 !عاشقتم، عزیزم اینابغه تو وایی -

 .بودن مونده نفر چند فقط، بودن شده جمع دورمون همه

 .کنه کمک نباید خانم سامره، نیست قبول: اسدی سیامک

 !نبودی جرزن که شما پدر -

 .بریمی داری سامره کمک با شهمه آخه -

 .منه برای هدیه بهترین سامره، نکن حسادت پدر -

 .برد هم آخر دست شایان. دادمی فشار دستش تو رو هابرگه داشت، کردم نگاش

 .عزیزم مرسی -

 .بیرون رفت ویال از و زمین رو کرد پرت رو هابرگه امیر

 .نداشت رو باخت طاقت دوستت این آرمان -

 .بود چش امروز دونمنمی ولی؛ وارده بازی تو خیلی امیر اتفاقا -

 .نداشت رو من شانس یبرگه کنم فکر -

 .شد فشرده قلبم

 .بودی شده نابود اول همون که نبود خانم سامره اگه بله -

 .نبود ویال تو، زهرا پیش رفتم و شدم بلند هم من، شدن بلند جاشون از همه
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 ؟ندیدی رو زهرا علی -

 .بزنن قدم گلی و یاسی با بیرون رفتن -

 ؟نگفتن من به چرا -

 !همین برای بودی مشغول نیست شما -

 .نشو لوس علی -

 !نده رو بهش نگفتم مگه؟ کردی کمکش چرا -

 !بود بازی یه فقط اون؟ کردی شروع باز -

 .امیر سوزوندن برای بازی، آره -

 ؟آره سوزوندن میگی این به تو! علی -

 .کردمی طرفداری اون از داشت هم باز، بودم کفری دستش از. نگفت چیزی علی

 .بقیه و زهرا پیش برم تا رفتم ویال بیرون سمت به

، دونهنمی مقصر رو اون هم باز اتفاق همه این بعد چرا، من نه کرده اشتباه اون که کنه قبول خواستنمی علی چرا

 !طرفدارشه هم باز چرا

 .رفتممی باغ ته سمت به و بودم بودم فکر تو جورهمین

 ؟کنی ازدواج باهاش خواییمی -

 .برگشتم و گذاشتم قلبم روی رو دستم
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 گارسی من که این از همیشه، بکشه سیگار بودم ندیده، بود دستش سیگاری و بود داده تکیه درخت به امیر

 .بود متنفر کشیدممی

 .بزنم حرف باهاش خواستمنمی، دادم ادامه راهم به

 ؟نیستم هم دادن جواب الیق حتی -

 .برگشتم سمتش به دوباره و گوشم پشت زدم رو موهام

 .مشکلیه کنم ازدواج باهاش خواممی، آره -

 .نیاوردم خودم روی به ولی؛ میلرزیدم داشتم. شد نزدیک بهم

 ؟کنی تالفی کارت این با خواییمی -

 .زدم پوزخندی

 .نداری اهمیتی برام اصال تو؟ کنم تالفی رو کارت باید چرا -

 .جلوتر اومد

 ؟مطمئنی -

 !نبودم مطمئن موضوعی از انقدر حاال تا -

 .کردممی تحمل ولی؛ شدممی آب نگاهش زیر داشتم، کرد نگام

 .میشم نابود دارم، شدی موفق بدون کنی تالفی کارت این با خواییمی اگه -

 .بفهمی درد از چیزی تو دونممی بعید البته! نه داره درد، جالب چه -
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 .نکن من با رو کار این، دارم دوستت من -

 .نیست مهم برام -

 ؟کنهمی نگات جوریاون مردک اون وقتی کشممی چی من که نیست مهم برات -

 .بشه شوهرم قراره. شایانه هم اسمش، داره اسم آدم اون، باشه مهم برام باید چرا نه -

 .کنیمی رو کار این داری که کنمنمی باور -

 .باال آوردم رو چپم دست

 کم مک ولی؛ کردی عقدش که گفت عزیزت زن اون وقتی کردمنمی باور منم البته؟ کنیمی باور حاال، کن نگاه -

 .کنیمی عادت کم کم هم تو، بود واقعی چی همه فهمیدم زدن بهم که هاییبخش آرام کمک با. کردم باور

 .عاشقتم من، نکن رو کار این سامره -

 نجاما برای هم دلیلی هیچ. کنم ازدواج تونممی قانونا من هم االن و نداریم نسبتی هم با ما، کیان آقای ببین -

 زا آدم. داره هم دوستم ازهمه ترمهم و ذارهمی احترام بهم. دکتره، خوبیه پسر شایان. بینمنمی کار این ندادن

 !خوادمی چی دیگه شآینده شوهر

 ؟داری دوستش چی تو -

 .دارم دوستش آره -

 .بود شده جمع اشک هاشچشم تو

 !باشی شده سنگ انقدر تونیمی چطور -

 .بردی مرگ مرز تا رو من بارها و بارها تو که طور همون -
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 !دارم دوستت من خدا به ولی -

 !رو هابازی مسخره این کن تموم -

 .بفهمم هاتچشم از تونممی، نداری دوستش تو. بکنی رو کار این تونینمی تو سامره -

، کننمی ازدواج عشق با هاآدم همه مگه. کنم زندگی هاافسرده مثل عمرم آخر تا باید کردی فکر. تونممی چرا -

 .دور انداختم رو قلبم پیش وقت چند من

 !میشه چی بهت عشقم پس؟ چی من پس -

، مبود احمق چون کردم ازدواج باهات زمانی یه. غریبه هر از تر غریبه هم شاید، ایغریبه یه برام تو؟ چی تو. تو-

 رو من اون چون کنم ازدواج شایان با خواممی. نه دیگه االن ولی؛ خوردم رو حماقتم چوب هاسال و بودم عاشقت

 هی که رو کسی وقتی. داره دوستم اون که اینه مهم، کنهمی فرقی چه نداشتنم یا داشتن دوست. داره دوست

 دوست رو من اون که همین. بشم دیگه یکی عاشق باید چرا رسوند جنون مرز به رو من بودم عاشقش زمانی

 .کافیه من برای داره

 ؟ندادی فرصت بهم چرا؟ نکردی اعتماد بهم چرا. کن اعتماد بهم گفتم من -

؟ بیاد دنیا هب تبچه که زمانی تا یا بدی طالق رو زنت بگیری تصمیم بخوایی وقتی؟ کی تا؟ چی فرصت؟ فرصت -

 خرینآ تا کردیمی ایدیگه هرکار یا، بودی قاچاقچی اگه یا، زندان رفتیمی کردیمی قتل اگه؟ کیان جناب کی تا

 .نیست تحمل قابل برام کردی که کاری ولی؛ موندممی منتظرت عمرم روز

 .مکن زندگی تو بدون تونمنمی. عاشقتم، دارم دوستت من. نکن ازدواج باهاش کنممی خواهش سامره -

 !دور انداختم رو قلبم گفتم رفت یادت، نداره اثر روم هاتحرف دیگه -

 !کنممی خواهش سامره -
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 .کردم نگاهی بهش

 !شرط یه به، میدم بهت دیگه فرصت یه باشه -

 .کنممی قبول باشه چی هر -

 ؟مطمئنی -

 .آره -

 دمش حامله وقتی و کنممی ازدواج شایان با، کنممی باهات رو کردی باهام که کاری همون که اینه شرطم. باشه -

 .برگردم بهت دوباره کنممی قبول بعدش. شیممی مساوی هم با

 .باشن زده آتیشش انگار، شد عوض رنگش دفعه یه

 .بشم خالص دستش از نتونستم کردم کاری هر، کشوند خودش سمت به رو من و گرفت محکم رو بازوم

 .خوردمی بهم حرص از هاشدندون

 .ببینم رو هاشچشم لرزون مردمک تونستممی که بود کم انقدر باهام شفاصله

 ؟خوردی گهی چه -

 .بودم ترسیده ازش

 !کن ولم -

 هاتگوش خوب. کنم بازی باهات چجوری بلدم هم من؟ آره کنی بازی کثیف خواییمی. خواستی خودت باشه -

 اتباه بخواد که برسه چه، بشه نزدیک بهت مردک اون ذارمنمی و کنمنمی ولت بعد به لحظه این از، کن باز رو

 .کنه ازدواج
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 .باغ تو کرد پرت و کشید بیرون دستم از زور به رو دستم انگشتر

 .متنفرم ازت، آشغالی و عوضی خیلی -

 .ستساخته کارهایی چه آشغال و عوضی آدم یه از که دونیمی -

 .زمین خوردم، داد هولم و کرد ول رو بازوم

 هیچی دیگه. داره وجود ازت نفرت فقط دلم تو عشقت جای به بعد به این از، کندی رو گورت زدی که حرفی با -

 من چون شیمی من مال. کس هیچ یا منی مال یا تو. بدم دست از رو چی همه قراره وقتی، نیست مهم برام

 اب خودت کنممی کاری. بینینمی ازم نفرت جز چیزی دیگه چون، عاشقتم که این خاطر به نه خواممی طوراین

 رتنف فقط من با زندگی تو چون، میشه عمرت روز بدترین روز اون باش مطمئن و مخونه تو بیایی خودت پای

 .نشدم تردیوونه تا چشمم جلوی از برو گمشو هم حاال. میشه نصیبت

 .کردمی درد دستم. شدم بلند جام از

 .نکرد هم نگاهم حتی. رفت برگشت

 .رفتم ویال سمت به و نیاوردم خودم روی به ولی؛ ترسیدم هاشحرف از

 .سمتم اومد زهرا. بودن اومده هم بقیه و زهرا. شدم ویال وارد

 ؟بودی کجا -

 ؟بودید کجا شما -

 !میاد خون داره هاتدست -

 .زمین خوردم -
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 !نیستی مواظب چرا -

 ؟بودید کجا، کن ولش -

 .زدیم دور باغ تو یکم رفتیم -

 ؟بودی کجا عزیزم: شایان

 .بخورم هوا بیرون بودم رفته -

 .کنم پانسمان برات بیا؟ شده زخمی چرا هاتدست -

 .خراشه یه فقط خوادنمی -

 ولی؛ کشیدمی نشون و خط برام هاشچشم با و بود زده زل بهمون امیر. کردم نگاه اطراف به، گرفت رو دستم

 .ندادم اهمیت بهش

 .کنه عفونت ممکنه دیگه بیا -

 .بیرون رفتم شایان با هم من، حیاط تو بودن رفته همه. بست رو دستم، رفتم باهاش

 .بیارم کم جلوش خواستمنمی هم و ترسیدممی هم، بود امیر هایحرف به حواسم یهمه

 .بگم چی شایان به حاال بهت لعنت، افتادم انگشتر یاد

 .بود گوشیش تو سرش شایان

 ؟نمیشی ناراحت بگم چیزی یه شایان -

 .کرد بلند رو سرش
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 ؟شده چیزی -

 !نشو ناراحت دستم از فقط نه -

 .کنیمی نگرانم داری، شده چی بگو -

 .کردم گم باغ تو رو انگشترم من راستش -

 .خرممی برات رو بهترش یکی عزیزم سرت فدای، بگی خواییمی چی گفتم ترسیدم وایی -

 .خورد زنگ موبایلش شایان، رفتیم استخر سمت به

 .میام االن من عزیزم ببخشید-

 .زدممی قدم استخر کنار. رفت باغ انتهای سمت به

 .تو هی -

 .بود شیما دختره همون، برگشتم

 ؟بگیری ازم رو شایان تونیمی کردی فکر -

 ؟توئه مال شایان مگه ببخشید -

 .بود من مال زندگیش تو بیایی تو که این از قبل، آره -

 .قبال میگی خودت -

 .منه عاشق شایان، برسه بهش دستت ذارمنمی من ببین -

 !کنم چیکار میگی، باشه -
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 !کردی چیکارش نیست معلوم عوضی توی -

 .کنه ازدواج من با خوادمی چرا که بگو خودش به برو ناراحتی خیلی. باش زدنت حرف مواظب -

 .جادوگر بردار سرش از دست -

 رو ییک تو یحوصله برو هم االن. کنی جادو رو بعدی نفر که بگیر یاد برو داری عرضه اگه هم تو، بلدم جادو من -

 .ندارم

 .دادم ادامه راهم به و برگشتم

 زدممی پا و دست چی هر، بود آب جا همه. میشم خفه دارم کردممی حس فقط، شد چی نفهمیدم لحظه یه

 .شدمی بسته داشت هامچشم، بکشم نفس تونستمنمی

 .کردم سرفه تا چند، شد هامریه وارد هوا کردم حس، بود گذشته چقدر نمیدونم

 مبغل یکی دفعه یه، عقب برد رو سرش. صورتم رو چکیدمی آب موهاش از، بود چشمام جلوی امیر خیس صورت

 .کرد

 .مردی حتما گفتم، کشتی رو ما که تو -

 .کردمی درد گلوم بودم کرده سرفه بس از، بزنم حرف تونستمنمی هنوز

 .پیچیدم خودم دور رو حوله، هامشونه رو انداخت و برداشت حوله یه صندلی رو از امیر

 .سمتم اومد نگرانی با علی

 ؟کردیمی غلطی چه داشتی معلومه -

 !نیست خوب حالش بینینمی، زدنه حرف طرز چه این: زهرا
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 خفه هک نبود امیر اگه االن. کردمی چیکار چلفتی پا و دست نیست معلوم، بزنم حرف طوری همین باهاش باید -

 ؟بیرون نیومدی باهاش مگه کجاست مصرف بی اون، بودی شده

 .کن تمومش دیگه بسه علی: زهرا

 .بودن دورم نفر چند، کردم نگاه بقیه به. شد ساکت علی

 .بود وایساده استخر صندلی کنار خیس لباس با امیر

 ؟خبره چه جااین: شایان

 !اومدن االن داشتن تشریف خواب آقا: علی

 .نشست پیشم اومد شایان

 ؟عزیزم شده چی -

 .بکشه رو من بود نزدیک عوضی یدختره، کردم نگاه شیما نگران صورت به

 .استخر تو افتادم خورد پیچ پام -

 ؟نشد که طوریت؟ خوبی االن -

 .شدمی خفه داشت فقط نه: علی

 ؟پرسیدم شما از -

 ؟استخر تو افتاد که بودی گوری کدوم -

 ؟فضولی تو مگه، چه تو به -
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 .گرفت رو اشیقه و سمتش اومد علی

 .رسیدممی رو حسابت خودم اومدمی سرش بالیی اگه مردک -

 ؟کردیمی غلطی چه مثال -

 .کردن جداشون هم از اومدن نفر چند، کنم کاری نبود بدنم تو حس که هم من، گرفتمی باال دعواشون داشت

 .گفت بهش چیزی یه و گرفت رو دستش و علی سمت اومد امیر

 !کیه کرده فکر، کنم حالیش بذار نه -

 .ریممی میشی حاضر االن همین شراره -

 .نمیاد جایی سامره -

 .میگه چی این ببینم بذار امیر کن ولم -

 .برد ایدیگه سمت به و کشید رو دستش امیر

 .درم دم دیگه دقیقه ۵ تا من شراره -

 .شدم بلند جام از

 ؟بری خواییمی کجا عزیزم: شایان

 .خونه برم خواممی، نیست خوب حالم شایان -

 .رسونمتمی خودم باشه -

 .بذاری تنها رو هاتمهمون زشته، میرم زهرا با خوادنمی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 790 

 .تریمهم همه از برام تو عزیزم نه -

 .میرم زهرا با من، برگردی باز و بیایی رو راه همه این خواییمی، میرم من بمون تو شایان -

 .بذارم تنهات خوامنمی -

 .نگرانی بیخود نداره اشکال -

 .سمتم اومد دید وضع اون با رو من تا نیما. ویال تو رفتم

 ؟شده چی -

 .بشه خفه استخر تو بود نزدیک خانم! خواب ساعت: زهرا

 ؟میگی راست -

 .کرد نگام نگرانی با

 .خونه برم خواممی، نیما خوبم من: من

 .بریم باهم کنم صدا رو یاسی بذار باشه -

 .کرد جمع رو هاوسایل زهرا. رفتم اتاق سمت به

 .خوریمی سرما، کن عوض رو هاتلباس دیگه پاشو: زهرا

 ؟بپوشم چی -

 .بپوش مانتو فقط، بیار در رو بلیزت -

 ؟چی شلوارم -
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 .میدم بهت دارم راحتی شلوار یه من -

 ؟یکیه من با تو سایز اخه -

 .خوبه بیا شلوار بدون پس -

 .من بدش نکن قهر باشه -

 .ماشین تو بذاردشوون که بیرون رفت و برداشت رو هاوسایل خودش و داد بهم رو شلوارش زهرا

 ور کمرش که گشتممی چیزی یه دنبال، پوشیدم رو زهرا شلوار. گرفتم رو موهام آب حوله با، آوردم در رو بلیزم

 .ببندم

 .شد باز اتاق در

 ؟ببندم نداری چیزی یه. گشاده کمرش زهرا -

 !طورهمین هم اون، زد خشکم، کردم بلند رو سرم. نیومد صدایی

 .جلوم گرفتم و برداشتم تخت رو از رو مانتوم زود

 .بود دستش هم تیشرت یه، بود کرده باز رو بلیزش هایدکمه، بود خیس هنوز بلیزش

 .بودیم کرده تعجب دو هر

 ؟کنیمی چیکار جااین -

 .زد پوزخندی

 دونستمنمی، کنم عوض رو هاملباس اومدم، کنم کاری بخوام که باشی مهم اونقدری برام کنمنمی فکر -

 .کردممی رو کار همین بود که هم ایدیگه هرکس، نداره برت توهم دادم نجاتت چون راستی. جاییاین
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 .بود گرفته حرصم حرفش از. بپوشه رو تیشرت خواستمی، آورد در رو بلیزش من به توجه بی

 !هستی منفوری و ایعقده موجود واقعا تو -

 .دادم فشار خودم به بیشتر رو مانتوم ترس از، سمتم اومد و زمین رو کرد پرت رو تیشرت، شد عصبانی

 ینهک کسی از که مخصوصا، نیست آروم انقدر همیشه منفور موجود این چون، باشی زدنت حرف مواظب بهتره -

 .نیستی هم مالی همچین نده فشار رو مانتو اون هم انقدر. باشه ایعقده و باشه داشته

 .بود زده ونبیر پیشونیش رگ، بود قرمز هاشچشم. گرفت رو دستم مچ، بزنم سیلی بهش که کردم بلند رو دستم

 .کرد نزدیک گوشم به رو سرش. زد چنگ رو موهام اشدیگه دست با

 چه مرد یه سوزوندن که کنی تصور تونی نمی. دار نگه موقع اون برای و زورت، میشه شروع بازی داره تازه -

 .باشه داشته ممکنه عواقبی

 .شد باز اتاق در

 ...سامر: زهرا

 .کرد نگاهمون تعجب با و دهنش رو گذاشت رو هاشدست

 .بیرون رفت اتاق از سریع و پوشید و برداشت زمین روی از رو تیشرتش، کرد ولم امیر

 .بودم وایساده اتاق وسط جور همون

 !برگشتی بهش نمیشه باورم: زهرا

 .کنیمی اشتباه -

 ؟احمقام مثل من -
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 .نیست کنیمی فکر که چیزی اون زهرا -

 ؟داره بچه و زن نگفتم مگه؟ تونستی چجوری، که واقعا -

 !زهرا -

 !شدی عاقل کردم فکر بگو رو من، نگو هیچی -

 .بیرون رفت اتاق از زهرا

 .بیرون رفتم، گذاشتم رو شالم و کردم تنم رو مانتوم

 .ماشین تو بود رفته زهرا

 .شدم زهرا ماشین سوار و کردم خداحافظی همه از

 .نزدیم حرفی هم با اصال راه تمام

 ؟تیدساک دوتاتون هر شده چی، نبودید ساکت هم ثانیه یه ماشین تو همیشه که شما؟ شده چیزی هابچه: مهدی

 .دونمنمی رو اون، دارم تهوع حالت نیست خوب حالم من: زهرا

 ؟قهرید باهم -

 .نه گفتیم هردو

 ؟ساکتی چرا شما خانم شراره. نیستد قهر که شکر رو خدا خوب -

 .بکن رو رانندگیت؟ دادی گیری چه: زهرا

 .نشو عصبانی شما خانم باشه -
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 .کردن پیاده در دم رو من، خونه دم رسیدیم

 .نداد رو جوابم زهرا ولی؛ کردم خداحافظی

*** 

 ماه ۶ باید و خورده مشکل به جااون اشبیمه مدارک که این مثل، کانادا بره هفته آخر باید که گفت دایی دیشب

 تا نمبمو تنها شدم مجبور، برم باهاش که کنه جور هم رو من کار تونستنمی هم کم فرصت این تو. باشه جااون

 .برگرده

 .ودشخ پیش برهمی رو من بتونه که این محض به گفت، بذاره تنهام تونهنمی گفت و بود نگرانم خیلی دایی

 .اتاقم تو اومد مریم. کردمی درد بدنم دیروز خاطر به هنوز. کنم استراحت خونه تو که گرفتم مرخصی امروز

 .دارن کارتون در دم خانم -

 کیه -

 .بگیرید تحویل خودتون باید دارید نامه دادگستری از میگه، دونمنمی -

 .کردم بازش، گرفتم رو نامه. بیرون رفتم و شدم بلند جام از

 .بود کرده شکایت ازم تمکین عدم بخاطر امیر

 !چیه هابازی مسخره این -

 .گرفتم رو رضایی یشماره

 ؟بله -

 .هستم راد، سالم -
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 .راد خانم سالم -

 !چیه هابازی این؟ نگرفتم طالق من مگه تمکینه عدم حکم برای، اومده برام دادگستری از نامه یه -

 ؟جااین بیایید میشه دونمنمی من -

 .وکیل دفتر رفتم و کردم عوض رو هاملباس زود

 .گرفتم سمتش به رو نامه و شدم دفتر وارد

 .انداخت نگاهی نامه به

 ؟کنید امضا محضر رفتید، فرستادم براتون که رو مدارکی راد خانم -

 .نه -

 .بشه ثبت محضری باید ولی؛ شده جاری طالق یصیغه گفتم بهتون که من -

 .نگرفتم طالق یعنی نکردم امضا من یعنی، نداشتم خوبی شرایط موقع اون من -

 ؟نداشتید برخوردی کیان آقای با مدت این تو شما. بشه ثبت محضر تو باید قانونا ولی؛ چرا -

 ؟چی یعنی -

 .ندیدیشون یعنی -

 .نداشتم خاصی برخورد ولی؛ دیدمش باری چند چرا -

 .کرد کاری بشه شاید خوب -

 ؟چیه منظورتون بگید واضح میشه -
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 قانونی رهمس هم باز شما، کنن رجوع بهتون ایشون اگه باشید کیان آقای یعده تو که زمانی تا راد خانم ببینید -

 .شیدمی محسوب آقا اون

 ؟چی یعنی -

 شتهدا ایرابطه گونه هر شما با ایشون و باشید کیان آقای یعده تو که زمانی تا اگه، بگم بهتون رک بذارید -

 .داره شرایطی هم این البته. برگردن بهتون توننمی باشن

 .چی یعنی فهمم نمی من -

 به یراض کامال شما کنن ثابت بتونن که دادید رو فرصت این کیان آقای به هابرگه اون نکردن امضا با شما -

 .دیدیشون باری چند گیدمی که مخصوصا، نکردید امضا رو هابرگه اون همین خاطر به و نبودید طالق

 .دیدمش بار چند فقط من ولی -

 ؟نشدن نزدیک بهتون هم بار چند این تو یعنی -

 .کنیدمی فکر شما که جوراون نه ولی؛ چرا -

 هم شاهد و برگردید بهشون خواستیدمی که کردید رفتار طوری شما که کنن ثابت ایشون اگه راد خانم ببینید -

 .کنن رجوع دوباره بهتون توننمی، نشده ثبت هم محضری طالقتون که این و باشن داشته

 !بازیه مسخره مگه، چی یعنی -

 .جوریهاین قانون تو ولی؛ نه -

 ؟میشه چی من یخواسته پس -
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 بتونه و هباش داشته آشنا دادگاه تو کافیه. شدیدمی نزدیک ایشون به وجه هیچ به مدت این تو نباید شما خانم -

 .کنه ثابت رو حرفش

 .باشه راهی باید، وکیلید شما -

 .کردن قبل از رو جاشهمه فکر ایشون پیداست که جور این ولی؛ کنممی رو خودم سعی من -

 ؟کنیم کاری تونیمنمی؟ چی باشه گرفته زن خودش اگه ولی -

 تصمیم این از رو خودش بتونیم که اینه راهش تنها. دمنمی قول بهتون ولی؛ کرد کارهایی یه بشه شاید -

 ماست باهاشون من بدید رو شونشماره، نباشه زیاد شانسمون ممکنه بکشه دادگاه به کار اگه. کنیم منصرف

 .کنم کاری بشه شاید، گیرممی

 !کنید کاری یه خدا رو تو رضایی آقای -

 .کنممی رو سعیم من -

 .رفتم خونه سمت به و اومدم بیرون دفترش از

 .کنم امضا رو لعنتی مدارک اون نرفتم چرا، فکرم بی انقدر من چرا، افتاد اتفاق این چطور

 .دادم جواب رو گوشی، خورد زنگ گوشیم که بودم خونه نزدیک

 !وکیلت سراغ رفتی زود بینممی، سالم -

 ؟خواییمی من جون از چی -

 .کنیمی ضرر خودت نکن بازی کثیف باهام گفتم بهت -

 .نکن خسته رو خودت بیخود. نداشتم باهات ایرابطه هیچ من، کنی ثابت رو چیزی تونینمی تو -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 798 

 چیز یه فکر به باید پس، باشه جزوش دادن مصنوعی تنفس و استخر از دادن نجات کنمنمی فکر؟ مطمئنی -

 فکر هم اون نه؟ چطوره طوالنی زمان مدت تو اتاق یه تو بودن و شرکت تو دیدن یدرباره نظرت. باشم دیگه

 نکردی امضا رو هابرگه اون چون البته؟ نه دیده باهم رو ما هم اون؟ چی دوستت. باشه پسند محکمه نکنم

 اب و داره شوهر که زنی حکم دونیمی راستی. شدی تردید دچار و نبودی طالق به راضی کنم ثابت تونممی

 !نیست خوبی حکم مطمئنم آخ آخ آخ؟ چیه چرخهمی دیگه مردهای

 .شمنمی تسلیم من، بکن خوایمی کاری هر؟ لعنتی خواییمی چی -

 .زندانه تو برای، ستخونه من برای البته. بیایی تو تا چینممی رو مونخونه وسایل من پس، باشه -

 !بکنی تونینمی غلطی هیچ -

. معزیز خداحافظ. زندانت تو میایی خودت پای با خودت. ستساخته ازم کارهایی چه ببین باش منتظر پس -

 .منی زن قانونا تو، نمیاد بر ازش کاری هیچ، نکنه خسته رو خودش بگو هم وکیلت اون به راستی

 .کردممی کاری یه باید، بود گرفته درد پاهام که رفتم راه اتاق تو انقدر. خونه رفتم

*** 

 مه دایی و شدم وابسته دایی به خیلی مدت این تو، شدم جوری یه نیست خوب حالم، بره خوادمی دایی امروز

 .طورههمین

 . نداده خبری هنوز هم وکیل

 نم دونستمی که این با فرودگاه میاد باهام که نگفت بهم حتی شایان. فرودگاه برم دایی با تا شدم حاضر

 . تنهام
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 جواب یا زنممی زنگ بهش که هم خودم و گیرهمی تماس باهام کم انقدر شایان چرا وقت چند این دونمنمی

 زدم اس ام اس بهش، زدممی حرف باهاش امروز باید. نبود درست وسط این چیزی یه، دارم کار میگه یا نمیده

 .ببینمش خواممی ۶ ساعت که

 .ماشینش تو گذاشت رو چمدون دایی. حیاط تو رفتم

 ؟گذاشتید خودتون ماشین تو چرا دایی -

 .باشه دستت مدت این تو من ماشین -

 .قیمتشه کلی جایی به بخوره اگه ماشین این، دایی خوادنمی -

 .میشه دیر که شو سوار بیا حاال. نیست چیزی که ماشین توئه مال زندگیم تمام عزیزم سرت فدای -

، رمب که بفرسته نامه دعوت برام که کنه می سعی گفت و باشم خودم مواظب که کرد سفارش بهم کلی دایی

 .نداشتیم نسبتی باهم ما قانونی لحاظ از چون، نیست ممکن هازودی این به تقریبا این دونستممی

 .بردمی زمان کلی کردیممی ثابت تا

 .شدم قبل از تنهاتر من و رفت دایی باالخره

 .گشتممی بر فرودگاه از داشتم

 .مطبش برم گرفتم تصمیم. بود نداده رو اسم ام اس جواب شایان

 فمتکلی امروز باید، کنهمی فرار ازم داره انگار که کردمی رفتار جوری یه، کردمی مسخره رو من کارهاش با داشت

 .کردممی روشن باهاش رو
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 دتم همه این بعد قرمزم رژ. کردم نگاه خودم به آسانسور یشیشه تو و شدم آسانسور وارد، رسیدم مطبش به

 .بود جوری یه صورتم رو

 .زدمی برق آسانسور نور تو مشکیم موهای

 .بیرون رفتم و کردم مرتب رو خودم، رسیدم نظر مورد ی طبقه به

 .رفتم منشی سمت به و شدم مطب وارد

 .دارم کار دکتر آقای با ببخشید -

 ؟داشتید قبلی وقت -

 .شخصیه کارم خانم نه -

 .زد پوزخندی و کرد نگام دقت با منشی

 ؟هستید دکتر آشنایان از بفرمایید، بله -

 .ببینم رو ایشون باید میشه اگه بله -

 .تو رفتم پشتش هم من، تو رفت تا، رفتم دنبالش هم من و رفت شایان اتاق سمت به منشی

 .خورد جا دیدنم از شایان

 .باشید منتظر لحظه چند گفتم بهتون خانم: منشی

 .بفرمایید شما: شایان

 .بست رو در و بیرون رفت منشی
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 ؟چیه مشکلت خوب -

 .بود پریده رنگش

 .اومدی خوش عزیزم سالم -

 !چیه مشکلت گفتم -

 ؟عزیزم مشکل کدوم -

 .کنیمی فرار ازم داری شهمه چرا بگو، نکن عزیزم عزیزم انقدر -

 .شلوغه سرم یکم مدت این من، عزیزم گفته کی -

 ؟احمقم من نظرت به -

 .کرد نگام

 !نه یا زنیمی حرف -

 .بود ساکت

 .باشیم نداشته کاری هم با دیگه کنممی فکر پس باشه -

 ؟شدی جدا شوهرت از تو -

 .کردم ریز رو هامچشم

 ؟چیه منظورت -
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 کلمش و نشدی جدا شوهرت از هنوز کنهمی ثابت که فرستاد برام نامه و مدرک تا چند یکی پیش یهفته آخه -

 .داری روحی

 !گفتن چی بهت دیگه خوب -

 مهپروان شوهردار زن یه با داشتن رابطه خاطر به بشم نزدیک بهت اگه که کردن تهدیدم، دارم آبرو من ببین -

 .کننمی باطل رو

 تهالب، بپرسی خودم از که ندادی زحمت خودت به حتی داشتن دوست ادعای همه این با تو بعدش. جالبه خوب -

. دمش جدا سابقم شوهر از من که میگم کنم راحتت که این برای. نیست بعید چیزی تو مثل ترسویی آدم از

 به شوهرم چون، بکشمت خواب تو ممکنه بشم دیونه اگه البته، ندارم کنی فکر تو که جوری اون روحی مشکل

، نمک فکر بهت که نداری رو این ارزش حتی اصال تو، من با داشتن رابطه یدرباره و داد طالقم مسئله همین خاطر

 ادفرست رو هانامه اون برات که آدمی همون که خوشحالم. مرد گفت بهت نمیشه که ایبیچاره و ترسو انقدر چون

 و بوده دیگه نفر چند با نیست معلوم که خورهمی دردت به شیما همون. بدی نشون رو واقعیت خود شد باعث

 ونشگذشته از هاآدم ضمن در، دیدمی تشکیل رو خوبی زوج میایید بهم البته، انداخته بهت رو خودش بعدش

. خوریمی آینده در رو چوبش حتما کثیفت یگذشته به افتخار جای به باش مطمئن هم تو. کنن فرار تونننمی

 !اسدی دکتر قیامت به دیدار

 .گذاشتم تنها باز دهن به رو اون و بیرون اومدم اتاقش از

 .کردم خداحافظی منشی از لبخند با

 !برده مرده چی هر آبروی، ترسو یعرضه بی احمق. ترکیدممی زدمنمی بهش رو هاحرف اون اگه شدم راحت

 .شدم سوار و رفتم ماشین سمت به

 .دادی نجاتم احمق یه دست از، کیان امیر خوردی دردم به مورد این تو حداقل؟ آره جنگیمی باهام داری
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 .بود شایان، خورد زنگ گوشیم

 !پرروه چقدر -

 .گذاشتم کیفم تو رو گوشیم و سیاه لیست تو فرستادم رو ششماره

 !بریم کجا حاال خانم سامره خوب

 .کنممی آشتی باهاش خوب. قهره باهام که اون ولی؛ شده تنگ زهرا برای دلم

 .خونشون برم و بخرم داشت دوست زهرا که هاییاون از شیرینی جعبه یه گرفتم تصمیم

 سیپر احوال باهام کلی نگهبان. شدم ساختمون وارد، بود شده تنگ خونه این برای دلم. وایسادم ساختمون دم

 .کنم سوپرایزش خواممی، نده خبر زهرا به گفتم بهش و کرد

 .زدم رو آپارتمان زنگ و باال رفتم آسانسور با

 .بودم گذاشته چشمی روی رو انگشتم. کیه گفت بار چند زهرا

 .میاد بدم کار این از گفتم بار هزار مهدی؟ چشمیه رو دستت چرا هستی کی -

 .کردمی نگام زهرا، شد باز در بالفاصله. برداشتم رو انگشتم

 ؟تو بیام بذاری خواینمی -

 .تو رفتم، رفت کنار در جلوی از

 .نشستم مبل روی و دستش دادم رو شیرینی

 .خورممی هست چای اگه زحمت بی -
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 .نشست رومروبه اومد چایی دوتا با دقیقه چند بعد و رفت آشپزخونه سمت به زهرا

 .کردممی رو کار بدترین من اگه حتی، باشه شده بیشتر روز دو یکی قهرمون نمیاد یادم؟ قهری باهام هنوز -

 :گفت و کرد بغلم، سمتم اومد و شد بلند جاش از

 .بود شده تنگ برات دلم برم قربونت -

 !نشه کج بچت یکله که نیار فشار خودت به انقدر حاال. طورهمین هم من -

 چی ام بین بدونه خوادمی که دونستممی اخالقشو من ولی؛ نگفت هیچی امیر از زهرا. کردیم صحبت باهم یکم

 .گذشته

 .بودم وکیل منتظر برداشتم رو گوشی، خورد زنگ موبایلم

 ؟بله -

 .کرد ولت اتدلخسته عاشق که بینممی خوب -

 .کردم پیدا رو بهترش یکی کردم ولش من، دادن خبر بهت اشتباه -

 .کنممی کوتاهش نداره اشکال، شده دراز باز زبونت -

 .تونینمی چون نیار فشار خودت به زیاد -

 ؟کنه کاری نتونسته نگفت بهت وکیلت -

 دگیزن باهات کنی مجبور تونینمی رو من، باشه طالق شدن باطل به هم دادگاه رای اگه، کن گوش خوب ببین -

 .کنم

 .رسممی خواممی که چیزی به من، نباش خیال خوش زیاد -
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 ؟کنیمی چیکار داری که دونهمی زنت. شمنمی تسلیم من، بکن داری دوست کاری هر -

 .نگه چیزی که کنم رفتار چجوری اون با بلدم من نباش نگران تو -

 .عوضی آشغال -

 .ندارم دوست ادببی زن من، نباش ادببی آخ آخ -

 .درک به برو -

 .کردم قطع رو گوشی

 هشد چی االن، گفتیمی بهم رو چی همه قبال تو. کنیمی چیکار داری بگی بهم هنوز خواینمی؟ شده چی: زهرا

 ؟شدم غریبه برات من سامره

 .ایحامله االن که مخصوصا، کنم مشکالتم درگیر رو تو خوامنمی ولی؛ ترینزدیک همه از بهم تو نه -

 .میشم نگرانت بیشتر من نمیگی چیزی بهم -

 قعاش فقط من. شده جوریاین زندگیم که کردم چیکار دونمنمی. امکالفه واقعا کنم شروع کجا از دونمنمی -

 .میشه رو اون به رو این از داره زندگیم. اشتباهی عشق یه، همین فقط شدم یکی

 .شده چی نمیگی چرا بگو بهم -

 .آوردمی در شاخ تعجب از داشت کردم تعریف براش رو ماجرا ی همه

 !کردی تحمل رو درد همه این چطور. نگفتی بهم تو و افتاد اتفاق همه این نمیشه باورم -

 .خواممی معذرت من -

 !گذاشتم تنهات داشتی احتیاج بهم که زمانی که بخوام معذرت ازت باید من، خواییمی معذرت تو چرا -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 806 

 .بدونه چیزی کسی خواستمنمی خودم من -

 ؟کنی چیکار خواییمی حاال -

 .بودم نیفتاده گیر جوریاین حاال تا، زهرا دونمنمی -

 ؟چی کنی زندگی باهاش کنه مجبورت بخواد اگه -

 !زوریه مگه -

 .نیست بعید ازش چیزی شده دیوونه اون که جوراین -

 .داره بچه و زن دونممی االن که مخصوصا، رمنمی سقف یه زیر باهاش هم بمیرم من زهرا -

 .بودم ندیده حاال تا، میشن دیوونه زیاد عشق از هاآدم میگن -

 .شده خورد غرورش که اینه خاطر به، نیست عشق از هااین -

 !بشه دیوونه جوریاین که کردی خرد رو غرورش چرا؟ کردی رو کار این چرا دونستیمی که تو -

 ردآو سرم که بالیی همه اون با داری انتظار؟ کنم قبولش داره زن که این با داری انتظار زهرا؟ کردممی چیکار -

؛ هعاشقم، داره دوستم گفت بهم؟ فهمیمی کرد ـیانـت خــ بهم اون، زهرا؟ نداره اشکال بگم و کنم قبول هم باز

؟ آره داره غرور اون فقط نیستم آدم من. کرد خردم، کرد لهم زهرا. داره بچه هم حاال و کرد ازدواج نرگس با ولی

 ؟ندارم من

 .کنی قبولش بچه و زن با تونینمی که کردیمی حالی بهش جوری یه ولی؛ عزیزم میگی راست تو -

 کرده کاری هر کنهمی فکر، دونهمی دارایش جزو رو من اون که جاستاین مشکل؟ نگفتم بار هزار کردی فکر -

 .کنم قبولش باید من
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 .بدی فرصت بهش که بود گفته بهت میگی تو ولی -

 تونمنمی. هداشت رابطه ایدیگه کس با داشتم دوستش عاشقانه که کسی که کنم قبول تونمنمی، زهرا تونمنمی -

 .کرده داغونم همین و کنم قبول

 کنهمی لمقبو ببینم بعد کنممی رو کردی که کاری همون گفتم بهش من چون؟ شده متنفر ازم گفت چرا میدونی -

 .کرده باهام رو کار این خودش کن فکر، کرد دیوونش اشدرباره زدن حرف حتی، نه یا

 !زدی رو حرف این، نیستن هازن مثل که مردها آخه -

، زن یا مردی نمیگن میاد ـیانـت خــ یواژه وقتی؟ نداره اشکال بکنن دارن دوست غلطی هر مردها چون چرا -

 نچو ولی؛ ببخشمش باید من و داره ـیانـت خــ حق مرده چون. زن یا باشی مرد نداره فرق خیانته ـیانـت خــ

 رو تـیانـ خــ تونمنمی، کنم درک رو موضوع این تونمنمی من؟ ببخشه رو من نباید کنم ـیانـت خــ زنم من

 .نیست مطرح جنسیت هم برام و کنم قبول

 ؟داری فکری چه خوب -

 .کنممی مبارزه باهاش بتونم که جایی تا -

 ؟چی شایان -

 .اومدنمی خوشم ازش هم اول از، کرد ترراحت رو ازش جداشدن برام کارش با امیر، ستشده تموم برام اون -

 ...امیر فقط، کنهنمی تحمل هم روز یه کسهیچ رو خر کله توی. بابا باشه -

 :گفت و کرد نگاه بهم نگران زهرا، شد خشک لبم روی لبخند

 .خواممی معذرت -
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 .امیر حتی، خورمنمی کس هیچ درد به من میگی راست -

 .کردم شوخی من، نزن رو حرف این سامره -

 .عزیزم دونممی -

 ؟کنینمی احمقانه کار که تو؟ کنیمی چیکار کنی زندگی باهاش شدی مجبور درصد یه اگه -

 ؟آره بکشم رو خودم ترسیمی چیه -

 .کردم نگاه نگرانش صورت به

 افتاد اتفاق اون روز یه بعد و کرد رفتار باهام عشق با اونقدر وقتی، شد چی دونمنمی هم دفعه اون نترس -

. ردمک قیچی جوریاون رو موهام کی نفهمیدم حتی، نبود خودم دست کارهام از کدوم هیچ. کنم تحمل نتونستم

 من، ایینپ بشی پرت باال اون از بخوره پیچ پات برسی قله به مونده قدم یه کوه باالی بری بخوایی که این مثل

 .آنی جنون دکتر بقول شدمط دیوونه همین خاطر به. سقوط حس، داشتم رو حس همین

 ؟چی بیفته اتفاق برات دوباره اگه -

 یه اگه دونممی رو این ولی؛ بشه چی بعدا قراره که کنم فکر تونمنمی، ندارم خبر دیگه ساعت یه از االن من -

 .کنم قبولش تونمنمی عمرم لحظه آخرین تا، کنم زندگی باهاش بشم مجبور درصد

 .خونه برگشتم و نکردم قبول ولی؛ بمونم کرد اصرار خیلی، بودم زهرا پیش شب آخر تا

 .بودم متنفر تنهایی از، بود جوریی یه تنهایی خونه

 .بده ازارم خواستمی، بود خودش. کرد نگاه شمارش به، خورد زنگ گوشیم، بود ۷ نزدیک ساعت

 .ندادم جواب هم باز، زد زنگ دوباره، ندادم جواب
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 :کردم بازش، اومد اس ام اس

 .مونینمی تنها دیگه زودی به نباش نگران؟ گذرهمی خوش تنهایی -

 :نوشتم براش

 .ببینم رو تو که اینه از بهتر باشم تنها سال هزار اگه -

 .باشی نداشته هاآرامش این از دیگه ممکنه چون، کن استفاده هاتفرصت از تونیمی تا -

 .خوابیدم و کردم خاموش رو گوشیم! بهت لعنت

*** 

 اربیک مطمئنم و طوفانه از قبل آرامش این دونممی ولی؛ نیست خبری ازش روز چند این تو، گذشته روز چند

 .ننشسته

 .دادم جواب، بود وکیل، خورد زنگ گوشیم که بودم کار سر

 .راد خانم سالم -

 ؟شد چی، رضایی آقای سالم -

 با نخودتو شما که داد نشون، داد ارائه که شاهدهایی و مدارک به توجه با. کنم کاری نتونستم، متاسفم واقعا -

 .دهش اعالم باطل طالق حکم این بنابر و داشتید رابطه باهاشون بودید شونعده در که زمانی تو خودتون میل

 .نداشتم باهاش ایرابطه هیچ من، دروغه شهمه هااین؟ گفته کی -

 .داشتن شاهد کیان آقای ولی -

 ؟بودن کی شاهدهاش -
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 .سازگار شیما خانم. فهمیدم رو یکیشون اسم من ولی؛ بگه رو شاهدها اسم نخواسته دادگاه گفتن -

 .میگن دروغ شونهمه هااون، لعنتی -

 .کرد کاری بشه نکنم فکر ولی؛ دادم نظر تجدید درخواست دوباره من -

 .ممنون باشه -

 .کردم قطع رو گوشی

 .باشه راهی یه باید، کن فکر کن فکر. کنه کاری هیچ نتونست عرضه بی احمق -

 .زدن رو اتاق در

 ؟بله -

 .تو اومد نیما

 .سالم -

 ؟ستآماده برنامه، سالم -

 .کنممی تمومش االن، هنوز نه -

 ؟شده چیزی -

 .نه -

 !میرسی نظر به آشفته، شدی جوری یه چرا -

 .دممی انجام رو کارم االن، خوبم نه -
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 ؟میایی هم تو، هستن هم اینا زهرا. بیرون بریم شب گفت و زد زنگ یاسی راستی -

 .ندارم حوصله نه -

 ؟چرا -

 ؟داره چرا، دیگه ندارم -

 .بده خودت رو یاسی جواب باشه -

 .بیرون رفت نیما

 .آوردن گیر وقت هم هااین -

 .خونه سمت به رفتم و نرفتم باهاشون من اصرارکرد چی هر یاسی

 .باشم تنها خونه تو بودم مجبور هم من، کرده زایمان که خواهرش پیش بود رفته هفته یه برای مریم

 .بود ناشناس شماره، خورد زنگ گوشیم خونه راه تو

 .ندادم جواب باشه امیر بود ممکن چون

 .ندادم جواب هم باز، زد زنگ دوباره

 :اومد اس ام اس

 .محمدی. بگیرید تماس باهام ممکنه اگه، دارم کار باهاتون راد خانم ببخشید -

 !داره چیکارم محمدی -

 .برداشت رو گوشی بالفاصله، گرفتم رو شمارش
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 ؟بله -

 ؟خوبید سالم -

 !بگم چجوری راستش. شدم مزاحم ببخشید، راد خانم سالم -

 ؟اومده پیش مشکلی شده چی -

 !نه که شخصی شخصیِ یعنی. شخصیه کار یه راستش، نیست کنیدمی فکر که جوریاون نه -

 !بزنید رو حرفتون میشه بابک آقا -

 .یمبگیر کمک یکم ازتون خواییممی فقط. نمیشه مربوط شما به البته، داریم جدید یپرونده یه راستش -

 ؟گفته سرگرد -

 متوجه یکس خواییمنمی ولی؛ کنید کمک بهمون میشه اگه خواییممی ما یعنی من. دونهنمی چیزی سرگرد نه نه -

 .بشه

 ؟چیه اشکالش مگه چرا -

 ؟ببینمتون جایی میشه -

 ؟جاستاون رضا آقا -

 .آره -

 .بهش بدید رو گوشی میشه -

 .گوشی بله -
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 .سالم -

 .خانم شراره سالم: رضا

 ؟چیه موضوع -

 .گفت تلفن پشت نمیشه -

 ؟هست ماموریت ینا تو هم امیر بگید فقط باشه -

 .آره -

 ؟زدید زنگ من به دونهمی -

 .نفهمه کسی گفت بابک، نه -

 ؟کردم ازدواج امیر با من دونهمی کسی -

 .نه -

 ولی؛ نه ای تونممی دونمنمی البته کنممی کمک بهتون من ضمن در، بشه خبردار موضوع این از کسی خوام.نمی -

 .بدونه چیزی نباید امیر

 .باشید مطمئن باشه -

 ؟خبره چه گیدمی بهم کی خوب -

 .بدونه نباید کسی فقط، ببینیم رو همدیگه جایی یه باید -

 .خارجه هم داییم و مرخصی رفته هم کارگرمون. نیست کسی، من یخونه بیایید باشه -
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 ؟مطمئنید -

 .ترهامن جاهمه از جااین آره -

 .دممی رو خبرش، بگم بابک به باشه -

 .خونه تو بیاید پشتی در از جااین میاید دارید، باشید مواظب، گذاشته مراقب برام امیر راستی -

 .باشه -

 .میان دیگه ساعت یه تا که داد پیام بابک، خونه رفتم

 .پوشیدم جین شلوار با ابی ربع سه آستین تونیک یه و کردم عوض هم رو هاملباس، کردم مرتب رو خونه

 .بستم کش با سرم باالی هم رو موهام

 .زدن رو در زنگ بود ۷۷ نزیک ساعت

 .رفتم ورودی سمت به و کردم باز درو

 .تو اومدن یاسر با رضا و بابک

 .سالم -

 .کردن سالم تا هرسه

 ؟خوریدمی که چایی، بفرمایید -

 .هست اگه آره -

 .آوردم بیسکویت با چایی شونواسه رفتم
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 ؟خبر چه خوب -

 .کنید کمکمون تونیدمی شما گفت رضا ولی؛ بشیم مزاحم خواستیم.نمی راستش: بابک

 ؟بدید انجام تونیدنمی خودتون که کاریه چه مگه -

 اردو نتونستیم قانونی طریق از. گندهاست کله اون از طرف که کنیم.می کار ایپرونده یه رو داریم راستش -

 .کنیم اریک قانونی طریق از نمیشه ولی؛ بشن وارد تونستنمی هابچه ذاشتنمی اگه یعنی، بشیم سیستمش

 ؟کنم قانونی غیر کار خواییدمی ازم -

 دستمون طفق، قانونیه کنهمی نابود رو کشور داره که ادم یه دستگیری باالخره. نیست قانونی غیر هم خیلی: رضا

 .ستبسته

 .قانونیم غیر کارهای عاشق من، باشه -

 .کردن نگاه بهم تاشونسه هر

 مچینه من گممی دادگاه تو چون، کنید ثابت رو حرفم تونیدنمی جوری هیچ تازه، بیشتره هیجانش خوب چیه -

 .نزدم حرفی

 .خنده زیر زدن همه

 ؟هست کی طرف؟ کنیم شروع کجا از باید -

 .داد توضیح برام بابک رو اطالعات یهمه

 دارم الزم وسیله سری یه. کرد چک رو معامالت میشه جوریاین، بشم مرکزیشون سیستم وارد باید خوب -

 .کنیممی شروع فردا از. کنید آماده برام نویسممی براتون
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 .رفتن همه و کرد تشکر بابک

*** 

 .شینممی سیستم پای میام شرکت از که ظهر از بعد از که روزه چند االن

 کار قراره امشب و آورد دست به خوبی اطالعات مدت این تو، مشغولن باهام شب آخر تا ۸ ساعت هم هابچه

 .بشه تموم

 .دادیممی سفارش غذا بیرون از کار خاطر به شب هر، بود شده ۷۳ نزدیک ساعت

 .بودن آورده غذا، کرد نگاه رو آیفون یاسر. زدن رو زنگ

 .بگیرم رو غذا میرم من: یاسر

 .بگیریم جشن باید امشب تازه. میرممی گشنگی از دارم که برو: رضا

 .کشیدمی طول هاماه شاید کار این نبود خانم شراره اگه آره: بابک

 .باشید موفق و سالم تونهمه امیدوارم، سخته خیلی کارتون شما. نکردم کاری که من -

 .نیومد یاسر، گذشت دقیقه ده

 ؟نکرده دیر یاسر آقا؟ رضا آقا -

 !میده لفت رو کارها انقدر همیشه یاسر بابا نه -

 .خبره چه ببینم برم من -

 .شدم بلند جام از
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 .میرم خودم خوادنمی: بابک

 تو ومدا کسی سرش پشت. بود نگران اشقیافه ولی؛ تو اومد یاسر و شد باز در دفعه یه، رفت در سمت به بابک

 .کرد شوکه رو همه که

 ؟مهمونیه جااین، آقایون به به -

 .بودم شده خشک هم من، بود پریده رنگش رضا

 ؟نبودی ماموریت مگه تو امیر: رضا

 .بزن حرف زود؟ خبره چه جااین گفتم. ماموریتم تو هم االن چرا -

 .بزنیم سر خانم شراره به اومدیم فقط ما، میشی عصبانی چرا امیرجان: بابک

 ؟اومده در شاخ سرم رو. معلومه کامال آره -

 .جلو رفتم

 ؟من یخونه تو اومدید کی یاجازه با شما -

 .زنش یخونه تو بیاد تونهمی شوهری هر که ایاجازه با -

 .پرید رنگم

 .کردن نگام تعجب با بابک و یاسر

 .نیستم زنت من -

 .میگه ای دیگه چیز که قانون -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 818 

 .بیرون برو من ی خونه از، میگه چی قانون نیست مهم برام -

 حرف عموضو این یدرباره بعدا ضمن در، دارید عالقه قانونی غیر کارهای به کامال شما معلومه، بینممی دارم بله -

 .کردی رو کار این که کردی فکری چه دونمنمی من بابک. بشه معلوم مساله این تکلیف باید اول زنیممی

 .بسته رو دستمون چقدر ستاد امیر دونیمی خودت -

 ؟بکنید رو کارها این باید بسته رو دستت ستاد چون -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !شدن ناراحت االن میدن انجام قانونی رو کارهاشون یهمه سرگرد جناب نیست -

 .برد اتاق سمت به رو من و گرفت رو بازوم، سمتم اومد امیر

 .کنممی قبول رو مسئولیتش یهمه من، مقصرنیست خانم شراره؟ کنیمی چیکار امیر: بابک

 .بزنم حرف تنها زنم با خواممی خانوادگیه موضوع این، نزن حرف تو -

 .جلو اومد رضا

 .کرد کمک بهمون کرد لطف خانم شراره؟ میده ایمعنی چه کارها این امیر: رضا

 .بزنم حرف باهاش خواممی فقط، بزارم دوستیمون رو پا نذار رضا کنار برو -

 .بود نگرانم انگار، کرد نگاه بهم رضا

 .رضا آقا نباشید نگران -

 .بست هم رو در و تو داد هولم و برد اتاق سمت به رو من امیر. کنار رفت رضا
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 ؟کنیمی چیکار خونه تو غول نره تا سه این با. نمیشی آدم که این مثل تو -

 من اشهب داشته ربطی تو به نکنم فکر ضمن در، بدم توضیح رو چیزی تو مثل مریضی آدم برای خوادنمی دلم -

 .بکشی شونه و شاخ خانم نرگس برای بهتره. کنممی چیکار

 .بود قرمز صورتش تمام عصبانیت از، سمتم اومد

 ؟آره مریضم من -

 :داد ادامه. تخت رو افتادم که اومد جلو انقدر

 !ترسیمی چرا، باش هم عواقبش فکر زنیمی حرف -

 .ترسمنمی ازت من -

 ؟پریده رنگت چرا پس -

 ؟گفته کی -

 ؟دادی راه جااین رو هااین کی یاجازه با -

 ؟مشکلیه، خودم یاجازه با -

 ؟کنم شکایت کار این خاطر به ازت تونممی دونیمی -

 .بکن خواییمی کاری هر -

 .کرد بلندم تخت رو از و گرفت رو بازوم

 .کنیمی زندگی من با و من یخونه میایی فردا از -
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 .باش خیال همین به -

 .زندان ندازممی رو همتون پس باشه -

 ؟جرمی چه به -

 .کنم چیکار بلدم من دونیمی که تو -

 .نمیام جایی تو با من -

 زنش اگه، کرده عقد زن تازه که بابک. دارن خانواده کدوم هر هااون که دونیمی. بازداشتید تونهمه پس باشه -

. یگهد یکی سراغ میره و کنهمی ولش حتما بفهمه اگه هم اون، اشهخاله دختر عاشق که هم رضا. میشه چی بفهمه

، کنهمی دگیزن پیرش مادر با که هم یاسر. اون سراغ میرید کنیدمی پیدا بهتر یکی تا، اینه زنا شما خاصیت البته

 .کنهمی سکته آبروریزی این از مادرش حتما

 !نیستن مهم برات هم هاتدوست حتی، کثیفی خیلی. ایدیوونه تو -

 .مهمم خودم واسه خودم فقط من، نه -

 ؛کنینمی رو کار این تو -

 .کنممی کاری هر هدفم به رسیدن واسه من، کنم می چرا -

 ؟خواییمی چی دیگه، داری خانواده که تو؟ بکنی رو زندگیت رینمی چرا. هستی منفوری آدم که واقعا -

 که منم این حاال. ندادی فرصت بهم، خواستممی ازت که موقع اون، باش نداشته کاری من یخانواده به تو -

 .بدی تاوان باید، کردی خرد رو غرورم تو. نمیدم بهت رو آروم زندگی یه فرصت

 .دادمنمی فرصت بهت هم باز، موقع اون به گشتممی بر هم االن اگه -
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 خوامیم اگه، چی یعنی من به ندادن فرصت بفهمی تا من یخونه میایی. ببینی رو عواقبش باید پس باشه -

 .ندارم بهت حسی هیچ وگرنه، کنی عمل وظایفت به باید که اینه برای فقط مخونه ببرمت

 .نداری بهم حسی هیچ که میگی دروغ -

 ؟آره؟ بشی مطمئن خواییمی -

 .کشید خودش سمت به رو من و ترنزدیک اومد

 :گفت و کرد پاک رو لبش دستش با. زمین خوردم داد هولم بعد و بوسید رو من

 خاطر به، امایکینه چقدر من که دونیمی؟ شدی تموم برام که شدی مطمئن حاال. هیچی، نبود حسی هیچ -

 ،بدی تاوان باید ندادی اهمیت و کردم بهت که هاییالتماس تک تک خاطر به، بدی تاوان باید زدی که حرفی

؟ هن یادته حتما. میشم رد همه روی از انتقام به رسیدن برای من دونیمی. بدی تاوان باید غرورم کردن خرد واسه

 از و بیرون بیا هم االن. ندارم رو شدن منتظر یحوصله چون باشه آماده چمدونت، دنبالت میام صبح فردا

 .کن خداحافظی عزیزت هایدوست

 .نکنم گریه که کردممی کنترل رو خودم داشتم

 .نشه سرازیر اشکم که گرفتم گاز انقدر رو لبم

 .کنه رفتار آشغال یه مثل باهام تونست چطور، بست محکم رو در و بیرون رفت اتاق از

 .باشه رحم بی ممکنه حد این تا دونستمنمی ولی؛ برمیاد ازش کاری هر بشه دیوونه امیر اگه دونستممی

 قطف و شدنمی بازداشت هم هااون رفتمنمی باهاش اگه، بشه خراب من مثل هم هااون زندگی بذارم تونستمنمی

 دشای، کردمی پیدا شخونه به من دنبر برای دیگه راه یه امیر بودم مطمئن تازه. ریختمی بهم زندگیشون

 باید، بود فایده بی مقاومت پس، نیست کن ول نریزه رو زهرش تا اون دونستممی. بودن زهرا و علی بعدی نفرات
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، بود اشخونه به رفتن کار بهترین پس، کنم پیدا نجات دستش از بتونم بعدا تا کردممی صبر دایی اومدن تا

 .دیدننمی آسیب من خاطر به دیگران جوریاین

 دارم دوستشون که هاییکس که بود این از بهتر شدمی فدا نفر یه پس، بود داغون هم زندگیم و بودم نفر یه من

 .بشن فدا من خاطر به

 .کردم مرتب رو خودم آیینه جلوی

 اومدم اتاق از و کردم درست رو رژم، لرزیدمی حرص از لبم و بود قرمز هامچشم، شدمی منفجر داشت سرم

 .بیرون

 .بود داده تکیه آشپزخونه اپن به هم امیر، شدن بلند جاشون از دیدن رو من تا هابچه

 ؟خانم شراره خوبی: رضا

 .دادم قورت رو بغضم و زدم تلخی لبخند

 ؟باشم بد قراره آره -

 .زدید حرفی چه بگید میشه، بمونید حرفتون روی شما که شرطی به زنهنمی کسی به حرفی میگه امیر -

 .نشید نگران نیست مهمی چیز -

 .افتادید دردسر تو ما خاطر به: بابک

 !چیه هاحرف این نه -

 :گفت آروم رضا

 ؟نیست که مشکلی -
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 .نه -

 .وایساد کنارم و اومد امیر

 ؟کنیمی پچ پچ داری چی: امیر

 .شده چیزی یه مطئنم من ساکتی تو وقتی آخه، هیچی -

 ؟عزیزم نه مگه باشه ضررش به که کنمنمی کاری من و منه زن سامره، رضا -

 .ندارم مشکلی من، رضا آقا نباش نگران -

 .ندارم موضوع این به خوبی حس چرا دونمنمی -

 .شده دیر کلی که کنین جمع رو هاتونوسایل برین:  امیر

 .شدن هاوسایل کردن جمع مشغول هابچه

 .بری در قسر تونیمی برن جااین از که االن نکن فکر: امیر

 .ببینمت خوامنمی برو جااین از فقط. نباش نگران تو -

 !ببینی رو من مجبوری روز هر فردا از ولی؛ باشه -

 .رفتن خواهی عذر کلی با اونا

 وریچج امیر. بود بد حالم خیلی. گریه زیر زدم، کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه شد بسته در که وقتی

 .ذاشتنمی راحتم چرا، بودم کرده چیکارش من مگه، کنه رفتار جوریاین من با تونستمی

 .بودم کشیده سیگار بسته یه. بودم بیدار صبح نزدیک تا
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 .بود قرمز قرمز هم هامچشم

 .برد خوابم که بود ۶ نزدیک ساعت

 .بشم بلند جام از تونستمنمی ولی؛ زنهمی زنگ داره یکی کردممی حس

 .دهمی تکونم داره یکی دیدم که بود گذشته چقدر دونمنمی، بستم دوباره رو هامچشم

 .بخوابم بذار -

 .میگم بهت پاشو -

 .کشیدم خودم رو زود رو مالفه، بود وایساده سرم باال. کردم باز دفعه یه رو هامچشم

 .کرد نگاهی بهم پوزخند با امیر

 .نباش نگران پس نیستی مالی گفتم -

 ؟کنیمی چیکار جااین -

 !کنیمی چیکار خواب رخت تو ۷۷ ساعت تا که بپرسم باید من -

 ؟خونه تو بیایی گفت بهت کی -

 .خودم -

 .بیرون برو -

 .شو حاضر و شو بلند جات از پس، دارم کار هم کلی، ندارم حوصله من -

 ؟کجا -
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 بودم هم من سیگاریه جا تو که سیگاری همه اون با البته؟ نخبه خانم گرفتی آلزایمر حاال تا دیشب از نکنه -

 .کردمی هنگ مغزم

 .بپوشم لباس خواممی بیرون برو -

 .ندارم تمایلی بهت گفتم، بپوش خوب -

 :زدم داد

 .لعنتی بیرون برو -

 .باشه در دم چمدونت دیگه ساعت نیم تا -

 .رفتم دستشویی سمت به و کردم عوض رو خوابم لباس. شدم بلند جام از هم من و بیرون رفت اتاق از

 .نکردم نگاه بهش، بود نشسته مبل رو

 .رفتم آشپزخونه سمت به و شستم رو صورتم

 ...دیگه ساعت نیم نگفتم مگه کجا -

 .بخورم صبحانه خواممی -

 !ظهره االن -

 .صبحه موقع همون بشم بیدار وقت هر من -

 .خوردم صبحانه نشستم آرامش با و آشپزخونه تو رفتم

 .تهبسه خوردی چی هر، کن تموم رو بازی مسخره این پاشو -
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 .کرد بلندم صندلی روی از و گرفت رو دستم، ندادم محلش

 تتساع نیم اون از. برمتمی وسیله بدون و ماشین تو ندازمتمی جوریهمین وگرنه، میشی حاضر االن همین -

 .برمتمی جوریهمین بشه تموم اگه و مونده ربع یه فقط هم

 .روانی یدیوونه -

 .نزن اضافه حرف برو -

 .ریختمی هاماشک، ریختم توش بود دستم دم که چیزی هر و آوردم در رو چمدونم. رفتم اتاق طرف به

 .نبینه رو هاماشک تا برگردوندم رو سرم زود، اتاق تو اومد

 .درم دم من باش زود -

 .گذاشتم سرم هم شالی، کردم تنم رو مانتوم و کردم پاک رو هاماشک

 .کنه کمکم نیومد حتی، رفتم حیاط طرف به و کشیدم خودم با رو چمدون

 .بود وایساده ماشین کنار، کردم باز رو کوچه در

 .بردم ماشینش سمت به رو چمدونم

 .کردمی نگاه جوریهمین

 .نشستم عقب صندلی رفتم خودم و ماشین عقب صندوق گذاشتمش زور به

 .کرد حرکت، نگفت چیزی. شد سوار اومد

 .نبود اطراف به حواسم، کردم نگاه رو بیرون پنجره از
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 .ودب داشته نگه بزرگ مجتمع یه دم رو ماشین، کردم باز رو هامچشم ماشین وایسادن با و بستم رو هامچشم

 .شو پیاده -

 .شدم پیاده ماشین از

 .رفت ورودی سمت به و آورد در صندق از رو چمدون

 .سمتش اومد دیدش تا نگهبان

 .مهندس آقای سالم -

 .سالم -

 ،شدیم آسانسور سوار. نداشتم رو کسهیچ یحوصله، ندادم محلش هم من، کرد نگاه بهم تعجب با نگهبان

 .بود توش واحد تا چند که شدیم راهرو یه وارد و وایساد ۹ یطبقه تو آسانسور

 .بودم وایساده در دم. تو رفت. کرد باز رو در و آورد در جیبش از کلیدی، رفت ۲۷۲ واحد سمت به امیر

 .وت بیا نیست خبرها این از حال هر به. خوایمی انداز پا هم شاید یا؟ بکشم گوسفند برات که نداری انتظار -

 .بستم رو در و تو رفتم

 .اشتد قرار پذیرایی کنار هم آشپزخانه یه. بود اتاق دوتا پذیرایی کنار، بود کامل وسایل با بزرگ پذیرایی یه

 .بیرون اومد هااتاق از یکی از امیر

 .کنم گوشزد بهت رو چیزها سری یه باید، بیا کن عوض رو هاتلباس برو گذاشتم اتاق تو رو چمدون -

 .کردم نگاش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 828 

 !دیگه برو واینستا اینجا مجسمه مثل -

 راست وارد، داشت بیرون به تراس یه و بود سفید رنگ به کامل وسایل با بزرگ اتاق یه، رفتم اتاق سمت به

 داقلح بهم و بود تراس همین اومد خوشم ازش موقعیت این تو که چیزی تنها، بود قشنگ اشمنظره خیلی. شدم

 .دادنمی رو شدن زندانی حس

 .بود وحشتناک مقیافه، کردم نگاه آیینه تو خودم به

 .بود پام سبز شلوار با آبی شال با صورتی مانتوی

 شده وحشتناک، پریده رنگ و قرمز هایچشم اون با و بو شده ریخته بیرون شالم از هاجنگلی مثل هم موهام

 .کیه دیوونه این گفته خودش با کردمی نگام جوریاون نگهبان نبود بیخود. بودم

 .بیرون اومدم اتاق از و گوشم پشت زدم رو موهام. پوشیدم سبز تیشرت یه و آوردم در رو مانتوم

 .بشین بیا -

 .زد بهم پوزخندی، نشستم ازش مبل تریندور روی رفتم

، یمن زن بگی کسی به نداری حق، اول قانون. کنی رعایت باید که دارم قانون سری یه خونه این تو من خوب -

 عیوض تو اون چون بشی روروبه نرگس با وجه هیچ به نداری حق، دوم قانون. جااین مهمونی تو گفتم همه به من

 .بشه عصبی که نیست

 .دادم فشار مبل یدسته به رو هامدست

 از تنرف بیرون حق، خونه نمیام هاشب بیشتر من. بکشی سیگار بعد به لحظه این از نداری حق، سوم قانون -

 .نداری هم رو مردیکه اون شرکت سرکار بری که این حق فردا از. نداری رو بعد به شب ۷۳ ساعت از خونه

 .شدم بلند جام از
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 !نشده تموم هنوز کجا -

 .میگی چی که ندارن اهمیت برام، خودت مال تمسخره هایقانون -

 .سرجات بشین -

 :گفت و جلوم کرد پرت پرونده یه

 .کن نگاش خوب -

 .بود توش بود داده انجام پیش سال یه تا شرکت که قانونی غیر کارهای تمام، کردم باز رو پرونده

 !میره بین از پرونده این که داد قول من به سرگرد؟ کنهمی چیکار تو دست پرونده این -

 رو هپروند، کنی لجبازی باهام بخوایی یا ندی انجام رو میگم بهت که کارهایی اگه. من نه داد قول بهت سرگرد -

 .بخورید خنک آب میرین عمر آخر تا عزیزت ایدوست اون و تو اونوقت. دادگاه برممی مستقیم

 !بدتری حیوون از تو که واقعا -

 .گرفت رو امیقه و سمتم اومد، شد بلند جاش از

 تو تونیمی اونوقت، میدی دست از هم رو بودن جااین فرصت همین، کنی احترامی بی بهم اگه، آخر قانون -

 .بگی داستان زهرا یبچه برای زندان

 .بست محکم رو در و رفت بیرون خونه از

 .بود کرده رو جاشهمه فکر قبل از اون، افتادممی در باهاش نباید گفتمی راست زهرا

 . نشستم تخت روی و رفتم اتاق سمت به
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 تحمل ور وضع این تونستمنمی، کردممی پیدا رو اصلش باید بود کپیش اون، کردممی نابود رو پرونده اون باید

 .بود ترسخت کردممی فکر که چیزی اون از، کنم

 .کنه تغییر انقدر تونهمی نفر یه که شدنمی باورم، نبود امیر اصال انگار، شناختمنمی رو امیر این

 .کردم باز رو یخچال در آشپزخونه تو رفتم. بود شده مگشنه، بود ۰ ساعت نزدیک

 .ستمب رو هامچشم. کشیدم دراز تخت روی و اتاق تو رفتم خوردم پنیر با و نون یکم، بود نون یکم و پنیر فقط

*** 

 .کردم روشن رو چراغ و شدم بلند جام از، بود تاریک اتاق. کردم باز رو هامچشم

 .بود ۸ ساعت

 .دادممی خبر زهرا به باید، افتادم زهرا یاد

 .برداشت رو گوشی خورد زنگ دوتا، زدم زنگ زهرا به و برداشتم رو موبایلم

 ؟خوبی: زهرا

 .آره -

 .نیستی که هم خونه، نمیدی جواب رو گوشیت چرا؟ کجایی -

 ؟نمیشی عصبانی بگم چیزی یه اگه -

 ؟شده چی نه -

 .امیرم یخونه -
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 ؟کنیمی شوخی داری؟ چی -

 .نه -

 ؟آره کرده مجبورت. کرده چیکار بگو بری کنینمی قبول گفتی که تو؟ رفتی چرا -

 منض در، میرم بعدش بیاد دایی تا فعال جااین اومدم من. باش آروم خدا رو تو، نشی نگران که گفتم بهت زهرا -

 .شرکت اومدم دوباره هم شاید تازه. نباش نگران پس، نیست هاوقت بیشتر اون

 .نگرانتم، شده عوض هاشاخالق امیر سامره -

 ادعا هم چقدر هر، بوده عاشقم روزی یه که کنه انکار تونهنمی هم باز بشه عوض که هم هرچی نباش نگران -

 .متنفره ازم که کنه

 .امانی در بیشتر جوریاین، نکن کل کل باهاش داری دوست کی هر جون رو تو فقط، میگی راست -

 .نیست بد کنیمی فکر که هم اونقدرها بابا نترس -

 .بخرم لباس بچه برای خواممی بیرون بریم بیا فردا، باش خودت مواظب باشه -

 .باشه -

 .کردم قطع رو گوشی

 .کردم نگاه رو خودم آیینه تو و شدم بلند جام از

 .زدم که بود حرفی ترینمسخره، زهرا نباش نگران خیلی داره دوستم

 .بودم تراس تو ساعتی نیم، اومدمی خنکی باد، شدم تراس وارد
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 مکار اگه و مونممی جااین مدت یه تنهام چون، هامدوست از یکی یخونه اومدم گفتم و زدم زنگ دایی به بعدش

 .بزنه زنگ موبایلم به داشت

 .شد باز خونه در که بود ۷۳ ساعت نزدیک

 .شدم بلند مبل روی از

 .رفتم اتاق سمت، تو اومد امیر

 ؟نیستی بلد سالم -

 .نه -

 .گشنمه بیار چیزی یه برو -

 .نیستم نوکرت من -

 .بخورم بیار چیزی یه برو گفتم! شده دراز زبونت -

 پزتآش من ضمن در، شرمنده کنم درست غذایی خشک نون و پنیر با نتونستم کردم فکر چی هر ببخشید -

 .کنه درست غذا برات اتدیگه زن اون برو نیستم

 آخه ،کنه درست غذا من برای وایسه گاز سر و بشه خسته زیاد خوامنمی ولی؛ خوبه هم دستپختش اتفاقا آره -

 .نیست خوب مبچه برای که دونیمی

 .کردم مشت رو هامدست

 .کردمی استفاده علیهم بر چون میشم ناراحت هاحرف این با که میفهمید نباید

 .رفتم اتاق سمت به
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 «کن تحمل، کن تحمل. کنم چیکار دونممی کنم پیدا رو مدارک بذار»

 ؟کری کن درست چیزی یه برو گفتم -

 .نداریم چیزی، نیستم نوکرت من گفتم هم من -

 .کنیمی درست غذا خرممی میز چیز سری یه میرم -

 .برگشت اومد وسیله کلی با بعد ساعت نیم، رفت بیرون خونه از

 .گشنمه باش زود -

 .سمتم اومد. نشدم بلند جام از

 .نشدی ادب خوب ظهر -

 .نیست مهم برام، بزن بیا؟ همینه مردونگیت؟ بزنیم خواییمی چیه -

 .کردمی نگام. گرفتم سمتش به رو صورتم

 .بدی انجام رو داری همسر کارهای یبقیه داری دوست که این مثل، کنینمی درست غذا باشه -

 .برد اتاق سمت به رو من و گرفت رو دستم

 .بود جدی خیلی اشقیافه، بودم ترسیده

 .کرد ول رو دستم اتاق وسط

 .ندی انجام رو وظایفت نمیشه دلیل این ولی؛ ندارم حسی هیچ بهت چند هر -

 .کرد باز رو پیراهنش هایدکمه
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 .کردممی سکته داشتم، بود زده خشکم من

 .عقب رفتم من و نزدیکم اومد، زدمی تند تند داشت قلبم. آورد در رو بلیزش

 .خودش سمت کشید رو من و زد چنگ رو بازوم

 !نکن دیوونه رو من گفتم بهت -

 !کن ولم -

 .بپزی رو غذات بری آدم مثل تونستیمی -

 .میرم. کن ولم، باشه -

 .شده دیر دیگه نه -

 .بود زده یخ تنم

 .کنممی بگی کاری هر، کن ولم خدا رو تو -

 .ترسیدم بود فهمیده، کرد نگاهم

 .لرزیدممی ترس از. آورد صورتم سمت به را دستش

 !دونیمی که رو عواقبش کنی زبونی بلبل بخوایی اگه ولی؛ بخشمتمی دفعه این -

 :زد داد

 ؟فهمیدی -
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 تمدس کف با، ریخت صورتم روی اشک قطره یکه. رفت بیرون اتاق از و برداشت رو بلیزش. دادم تکون رو سرم

 .کردم پاکش

 یونهخ تو هنوز کن فرض. تو نه بخوره شکست باید اون، بجنگی باهاش باید؟ فهمیدی بیاری کم نباید تو»

 «هستی حریرچی

 .اومدمی پذیرایی تو از صداش

 .گشنمه که کن آماده رو غذا زود -

 .رفتم آشپزخونه سمت به

 .بودم مشغول که بود ساعت نیم، کنم درست کتلت تونستممی فقط زمان این تو

 .کردمی نگاه تلویزیون داشت هم اون

 .چیدم رو میز و کردم درست رو غذا

 .ستآماده غذا -

 .کرد نگاه هاکتلت به و آشپزخونه تو اومد

 ؟چیه این -

 .کتلته -

 .ندارم دوست من -

 .نداشتم رو دیگه شوک یه یحوصله ولی؛ بود گرفته حرصم

 .کردم خوردن به شروع خودم و موندم ساکت
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 .گشنمه من کن درست چیزی یه گفتم -

 شب ۷۲ ساعت االن. گفتیمی خوب نداری دوست دونستممی چه، کردم درست که غذا که من؟ چیه مشکلت -

 ؟کنم درست چی

 .کن درست برام املت یه پاشو؟ دارم دوست چی نپرسیدی چرا -

 .دور ریخته رو هاکتلت یهمه دیدم، سمتش برگشتم. کردم درست املت و شدم بلند جام از

 .خوردممی داشتم؟ دور ریختیشون چرا شدی دیوونه -

 .بخوره نباید هم کسی پس، ندارم دوست من -

 :گفتم دلم تو و جلوش گذاشتم محکم رو املت ظرف

 «کن کوفت»

 .بیرون رفتم آشپزخونه از

 .شینیمی جاهمین نشده تموم غذام من وقتی تا؟ کجا -

 .نشستم صندلی روی رفتم

 .نداری املتم یه کردن درست یعرضه، افتضاحه دستپختت -

 .کنمنمی درست غذا دیگه ناراحتی -

 .بگیری یاد که کنی درست باید اتفاقا -

 .یکن درست چی که پرسیمی زنیمی زنگ قبلش البته، باشه آماده باید غذا نیام چه بیام چه شب فردا از -
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 .زدم پوزخندی

 .بیرون رفت خونه آشپز از و شد تموم غذاش

 «رسهمی هم من نوبت بکن داری دوست کاری هر»

 .بود کشیده دراز تخت رو، اتاق تو رفتم و کردم مرتب رو هاظرف

 ؟کنیمی چیکار جااین -

 .خوابیدم تختم رو؟ برم باید کجا -

 ؟بخوابم کجا من -

 .نداره فرق برام نبودنت یا بودن، نیستی مهم برام گفتم نترس. داری دوست جا هر -

 .شد من به پشت و ور اون کرد رو روش

 .کن خاموش رو هاچراغ -

 .کشیدم دراز روش و رفتم مبل سمت به، بیرون رفتم اتاق از و کردم خاموش رو چراغ

 متونمی چقدر دونمنمی. برم جااین از زودتر باید؟ کنیمی چیکار باهام داری، سرنوشتیه چه دیگه این خدایا

 .کنممی فکر بهش دارم بیخود دونممی ولی؛ چجوریه خانوادگی زندگی بدونم خوادمی دلم خیلی، کنم تحمل

*** 

 رحاض و بیرون رفتم اتاق از و برداشتم رو هاملباس. نبود اون، اتاق تو رفتم. بود صبح ۲، کردم باز رو هامچشم

 .کنم صحبت نرفتنم مدت یه یدرباره نیما با تا سرکار رفتممی باید، شدم
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 کمی بود شده سفید خیلی پوستم چون، بود افتاده گود هم هامچشم زیر و بود پریده رنگم خوابیبی خاطر به

 .نشم هامرده مثل که کردم آرایش بیشتر

 .شد باز در دفعه یه، رفتم در سمت به و برداشتم رو کیفم

 .کرد نگام تعجب با امیر

 ؟رسیدید خودتون به انقدر برید می تشریف جایی -

 .سرکار رفتممی داشتم -

 !بری نباید دیگه نگفتم مگه -

 .بزنم حرف نیما با برم باید -

 .میام باهات هم من؟ آره نیما -

 ؟چرا -

 .میگم من چون -

 .وایساد شرکت دم. شدیم ماشین سوار و رفتم دنبالش

 .نکن ریزی آبروی کنممی خواهش ازت -

 !داره چشم مردم زن به که عوضی اون یا برممی رو آبروت من -

 .داره زن خودش، نداره کاری من با نیما -

 ؟یادته که هانامه اون، زدمی بهت ایعاشقانه هایحرف چه نرفته یادم، خودش جون آره -
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 .بود مریض موقع اون فقط اون -

 !هکن فراموش رو عشقش نمیشه دلیل گرفته زن االن چون، برگرده دوباره مریضیش ممکنه، تو مریض آره -

 .بود شده مشکل یه دچار فقط موقع اون. یاسیه عاشق اون، نیستم عشقش من گفتم بهت -

 .باشی دور ازش باید، بندهنمی دستمال رو کنهنمی درد که سری آدم حال هر به -

 .دکتر بری باید داری مشکل واقعا تو -

 .احمقی زیادی تو ندارم مشکل من -

 .گردممی بر و میدم استعفا میرم من باشه -

 .میام هم من -

 .بشه دعوا خوامنمی، میام زود -

 .اومد دنبالم هم اون، رفتم شرکت سمت به و شدم پیاده ماشین از

 !نکن آبروریزی خواهشا، میام االن بمون تو -

 .ببینم رو نیما باید گفتم منشی به و تو رفتم زود

 .شدم نیما دفتر وارد

 ؟بودی کجا خانوم سالم -

 .نشستم مبل روی رفتم

 .بدم استعفا خواممی من نیما -
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 ؟افتاده اتفاقی شراره؟ شده چی؟ چرا -

 .کنم استراحت یکم خواممی فقط نه -

 .نشست کنارم و سمتم اومد نیما

 .بخوایی که وقت هر تا بگیر مرخصی کنی استراحت خواییمی اگه خوب -

 .نه -

 ؟چیه مشکلت، شده چی بگو من به -

 .شد باز اتاق در

 !کنه کار جااین زنم ندارم دوست که منم مشکل -

 .شد بلند جاش از نیما

 .شده جدا شما از شراره دونممی که جایی تا، کیان آقای به -

 .فهمیدی اشتباه -

 .کرد نگاه بهم نیما

 ؟میگه چی این شراره -

 .برم باید، کن امضا رو هابرگه نیما -

 .بگو بهم کرده درست دردسر برات اگه شراره ببین -

 ؟کنیمی غلطی چه مثال: امیر
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 .کنم نابودت تونممی، کنی اذیتش تونیمی نکن فکر مرتیکه ببین -

 .نیستی هاحرف این مال -

 .شدم بلند جام از. سمتش رفت نیما

 .کنید تمومش دیگه بسه -

 .شدن ساکت دو هر

 .برسون سالم یاسی به متاسفم واقعا نیما -

 .بیرون رفتیم شرکت از و اومد دنبالم امیر، بیرون رفتم دفترش از و برداشتم رو کیفم

 .کردی آبروریزی؟ شد خنک دلت -

 .نمیشه خنک دلم نکنم ادب رو این تا نه -

 .کن دعوا هم هااون با بیا داری مشکلی هم جااون اگه، زهرا یخونه برم خواممی من -

 .بود کننده ناراحت برات خیلی شرکتش به نرفتن که این مثل، ببندی رو دهنت بهتره -

 .شدم ماشین سوار و ندادم رو جوابش

 .شدم پیاده ماشین از، داشت نگه زهرا یخونه دم

 .کن درست کتلت شام -

 .کردم نگاش تعجب با

 !میاد بدم کتلت از گفتی که تو -
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 .بیرون برم نرگس با قراره بیام دیر ممکنه ضمن در. میاد خوشم حاال، بود دیشب مال اون -

 .رفت و گرفت رو گازش

 ! گیرممی ازت رو حقم باالخره، بده عذابم باشه -

 .کردم نگاه خودم به اشآیینه تو و آسانسور داخل رفتم، رفتم زهرا آپارتمان سمت به

 .رقصیمی سازش هر به داری که ایبیچاره خیلی، بدبخت یسامره -»

 .کنممی تالفی، میشه هم من نوبت باالخره -

 ؟اونوقت چجوری -

 «دونمنمی فعال -

 اومدم بیرون ازش و وایساد آسانسور

 .کرد بغلم و سمتم اومد دید رو من تا و بود وایساده در جلوی زهرا

 ؟خوبی، عزیزم سالم -

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 ؟شده چیزی -

 .بیاره سرت بالیی یه دیوونه اون نکنه گفتم شهمه، میشم دیوونه دارم دیشب از -

 !کنه چیکار خوادمی مثال؟ شدی خل -

 .تو بیا حاال -
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 :زدمی حرف بلند بلند جاهمون از، آشپزخونه تو رفت زهرا. تو رفتم

 ؟نداشت کاریت واقعا -

 ؟نگرانی انقدر چرا، نه -

 فتیر چرا نگفتی. طرفش بره نداره جرات کسی. میاره در بازی دیوونه شرکت تو چقدر اواخر این دونینمی آخه -

 !کرده چکارت بگو زهرا جان؟ نه کرده مجبورت، شخونه

 .بیرون اومد آشپزخونه از زهرا

 ؟خرید بری خواستینمی مگه بریم بیا -

 ؟شخونه رفتی چرا، بگو رو راستش سامره -

 .نیست مهم زهرا -

 .پیشش نمیری هم بمیری اگه گفتی تو، مهمه خیلی -

 .بیرون میام خونه اون از بیاد که دایی، کنه درست دردسر خواستمنمی چون جااون رفتم فعال من زهرا -

 ؟کنهمی ولت راحتی همین به امیر کردی فکر -

 .کنهمی ولم بیاد دنیا به که اشبچه -

 ؟کجاست عفریته اون حاال -

 .دونممی چه من -

 .نشست کنارم اومد زهرا
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 یشمم دیونه من، کنه فکر ایدیگه زن به حتی مهدی اگه. کنیمی تحمل رو وضع این داری که بمیرم برات الهی -

 ...که برسه چه

 .داره فرق ما ماجرای؟ نزنی رو حرفش میشه زهرا -

 ...نرگس با نیست مهم برات؟ نداری امیر به حسی هیچ دیگه واقعا تو ولی؛ دونممی -

 !جهنم به بره، نیست مهم برام نه -

 .خرید بریم پاشو کن ولش باشه -

 .بود ناشی خیلی موضوع کردن عوض تو همیشه زهرا

 یه، تمداش بدی حس خیلی من گفتمی راست زهرا، بود گرفته رو گلوم راه بغض. بپوشه لباس اتاق تو رفت زهرا

 .هوا رو نه بودم زمین رو نه، خاص حس

 سخته یخیل، باشه تو غیر ایدیگه کس با و بشه متنفر ازت باشه عاشقت روز یه که کسی که بدیه حس خیلی

 .سخته خیلی، بکنی کاری هیچ نتونی و باشی کنارش

 .اومد بیرون اتاق از زهرا

 ؟بریم -

 .بریم آره -

*** 
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 رفتیم ،بیرون رفتیممی دونفری که هاگذشته مثل باهم هم بعد و خرید لباس کلی زهرا، رفتیم فروشگاه تا چند

 که اومد یادم دفعه یه، نفهمیدم اصال رو زمان گذر که بود گذشته خوش بهم انقدر هامدت بعد. خوردیم شام

 .بود ۷۷ نزدیک، کردم نگاه ساعت به، شده دیر خیلی

 !وای ای -

 ؟شد چی -

 .برم باید من زهرا -

 ؟شده چی -

 .خونه برم باید، شده دیرم -

 ؟داری عجله چرا حاال -

 .ندارم رو شحوصله بشه دعوا خوامنمی، برم باید زهرا -

 .بریم باشه -

 .امیر یخونه برم که برگشتم هم من و خونه رفت زهرا

 .کشیدم عمیقی نفس. بود ۷۲ ساعت آپارتمان دم رسیدم

 !نباش نگران نباشه شاید -

 .شدم آسانسور سوار. داد تکون برام سری و دید رو من نگهبان، تو رفتم

 هاچراغ. کردم باز رو در و آوردم در رو کلید. باشه نیومده امشب که کردممی دعا. زدمی تند قلبم، وایسادم در دم

 .تو رفتم و کشیدم راحتی نفس، بود خاموش
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 .رفتم اتاق سمت به و کردم روشن رو هاچراغ

 ؟ولگرد خانم گذشت خوش -

 .برگشتم پذیرایی سمت به و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 .ندادم جوابی. بود قرمز هاشچشم، بود نشسته مبل روی امیر

 ؟بودی گوری کدوم -

 .بود زده خشکم

 ؟بودی گوری کدوم میگم؟ کری -

 .بودم کجا دونیمی خودت. نیستم زندانیت من، بزن حرف درست -

 ؟چنده ساعت -

 ...کارم -

 : زد داد

 !چنده ساعت گقتم بهت -

 دوازده -

 ؟خونه اومدیمی چند ساعت باید -

 .کشید طول خریدمون -

 .بده رو کلیدها، دادم رو بهت زیادی؟ بکنی داری دوست غلطی هر خودت برای جااین آوردمت کردی فکر -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 847 

 ؟چی واسه -

 .بده گفتم -

 .زد چنگ دستم تو از، گرفتم سمتش به رو کلید

 .نداری رفتن بیرون حق بگم من که موقعی تا فردا از -

 !کنیمی جوریاین که زندانیتم کردی فکر یا دستتم زیر هایمجرم مثل من کردی فکر -

 .زد پوزخندی

 .بزنم سر بچم و زن به نتونم شدم مجبور تو خاطر به ضمن در، چیه زندان دونینمی هنوز! زندان -

 .بودم شده عصبی

 !نرو گفتم بهت من مگه بری خواستیمی، جهنم به -

 .گرفت رو بازوم

 ؟آره میاری در هم بازی پررو اومدی دیر، شده دراز زبونت -

 .گرفت درد دستم دیوونه کن ولم -

 .کردممی حالیت وگرنه نرگس پیش برم باید االن که حیف -

 .کرد قفل رو در، بیرون رفت خونه از و داد هولم

 .کردم نگاه بسته در به

 .نیاد پایین اشکم که کردممی کنترل رو خودم داشتم
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 .نیستی مهم برام درک به برو -

 :زدم داد

 .گمشو برو جهنم به -

 .ریخت صورتم رو اشک قطره یه

 «نداره ارزش اون؟ کنیمی گریه داری کی واسه، احمق نکن گریه بیخود-»

 .کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض رو هاملباس، شدم بلند جام از

 .بود شده نگرانم حتما، داشتم زهرا از تماس تا چند، کردم نگاه گوشیم به

 .نمک فکر چیزی به خواستمنمی، بشه نگرانم خواستمنمی، نبوده خونه امیر و خوبه حالم که زدم اس براش

 .کنیمی چیکار داری نیست مهم برام، کنیمی چیکار داری نیست مهم برام -

 .کردم تکرار رو جمله این بارها و بارها

 .لرزیدمی استرس از هامدست، خوردم برداشتم قرص یه و کیفم سراغ رفتم

 و نشستم تراس روی. رفتم تراس سمت به و داشتم برش، کردم نگاه بودم خریده که سیگاری یجعبه به

 .کردم روشن سیگاری

 .کردم نگاه شدمی بلند ازش که دودی به

 !کنم گوش حرفت به باید چرا، درک به بره هم قانونت، نیستی مهم برام -

 .شدمی روشن داشت هوا، بودم نشسته سرما تو چقدر دونمنمی
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 .بود نمونده توش بیشتر دیگه تا چند سیگار پاکت

 .کشیدم دراز تخت روی و تو رفتم

 .شد بسته کم کم هامچشم

*** 

 . بود ۷۷ ساعت، کردم باز رو هامچشم

 .رفتم دستشویی سمت به و شدم بلند جام از

 .زدم آب صورتم به بار چند، بود شده قرمز خوابی بی از هامچشم و داشتم شدیدی سردرد

 .شدمی منفجر داشت سرم بودم کشیده که سیگاری همه اون با، بود کرده قدغن برام رو سیگار دکتر

 .رفتم آشپزخونه سمت به

 .خوردم صبحانه یکم، خوردم مسکن یه

 .برگرده زودتر بتونه شاید و کارامه پیگیر گفت که زدم زنگ دایی به و کردم نگاه تلویزیون بعدش

 .بود قفل در، رفتم در سمت به

 .نکردم پیدا چیزی ولی؛ گشتم رو جا همه و گشتن به کردم شروع، کردممی پیدا رو مدارک اون باید

 .زدممی زنگ بهش باید، نه یا خونه میاد لعنتی اون دونستمنمی

 خاطر به خودم خاطر به نه، افتادم گیر که حیف، دارن میل چی شام واسه آقا دونستمنمی، نداشتم دعوا یحوصله

 میرا نداره فایده دونستممی ولی؛ گرفتممی تماس سرگرد با باید، کنم چیکار دونستممی وگرنه. هامدوست

 .بود هاحرف این از ترزرنگ
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 .خورد زنگ دوتا، گرفتم رو شمارش

 ؟بله -

 ؟کنم درست چی شام -

 ؟نیستی بلند سالم -

 .نه -

 .دارم کار چون نزن زنگ هم دیگه. کن درست ماکارونی. خودم روش با البته، میدم یاد بهت خودم نداره اشکال -

 .کرد قطع رو گوشی

 .نوکرشم من کرده فکر لعنتی -

 .بود آماده غذا ۹ ساعت، کردن درست غذا به کردم شروع

 .کردم روشن رو تلویزیون و نشستم پذیرایی تو رفتم

 .شد بسته کم کم هامچشم، اومدمی خوابم

*** 

 .بود ۷ ساعت، کردم نگاه اطراف به و کردم باز رو هامچشم

 .بود نیومده هنوز، اومدنمی صدایی هیچ

 .کردم نگاه شده سرد ماکارونی به و رفتم آشپزخونه سمت به

 !جهنم به؟ آره کنی تالفی خواییمی -
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 .بودم متنفر تنهایی از، نداشتم میل ولی؛ کشیدم غذا یکم

 .نشستم صندلی روی تراس تو رفتم و برداشتم رو داشتم که سیگاری تا چند، اتاق تو رفتم

 .کجایی نیست مهم برام -

 .باشه من مثل که هست خونه همه این تو کسی یعنی، کردم نگاه اطراف هایخونه به و کردم روشن رو سیگار

 .بستم ثانیه چند رو چشمم

 .شناختمنمی رو شمارش. کردم گوشیم به نگاهی، خورد زنگ گوشیم

 :دادم جواب. نبود کن ول، خورد زنگ دوباره

 ؟بله -

 .سالم -

 ؟شما -

 .شایانم من -

 ؟چی که زدی زنگ شب وقت این؟ کنم چیکار خوب -

 !دارم دوستت، کردم اشتباه من سامره -

. شهن خراب پوستت بخواب برو وقته دیر هم بعد؟ دکتر جناب شده دیر هاحرف این واسه یکم کنیدنمی فکر -

 .نزن زنگ بهم دیگه

 .کردممی باور رو هااون حرف نباید من، داری حق بگی چی هر -
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 .دیگه یکی سراغ بری بهتره. کردی اشتباه که نیست مهم برام، دکتر ببین -

 .خواممی رو تو من ولی -

 .زدم پوزخندی

 یچیه درد به تو ولی؛ کنه تکیه بهش بتونه که این؟ خوادمی چی مرد یه از زن یه میدونی، خوامتنمی من ولی -

 ؟نیست مهم چیزها بقیه دیگه پولداری و دکتری چون کنیمی فکر، خورینمی

 !دارم دوستت واقعا من ولی -

 ؟خورهمی من درد چه به تو داشتن دوست -

 ؟کنیمی غلطی چه داری: امیر

 .پایین انداختم سریع رو سیگار. زمین روی افتاد دستم از گوشیم

 !بکشی سیگار نداری حق نگفتم مگه؟ زدیمی حرف کی با -

 .وایساد رومروبه اومد. بودم شده الل

 :زد داد

 !زدیمی حرف شب وقت این کی با گفتم-

 .اتاق تو داد هول رو من و گرفت رو دستم مچ

 !نیست حالیت آدمیزاد حرف که این مثل نه -

 .بودم ترسیده
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 :زد داد دوباره

 ؟هان؟ زدمی عاشقانه هایحرف داشت شب نصف که بود تدلخسته عاشق کدوم -

 .بود زده بیرون پیشونیش رگ

 .بود زهرا -

 ؟آره داره دوستت که میگه تلفن پای جوریاون زهرا، آره -

 .داد فشار محکم رو بازم و رومروبه اومد

 !بود کی گفتم -

 .کن ولم -

 .داد فشار رو بازوم بیشتر

 ؟نه یا میگی -

 .بود گرفته دردم

 .بود...شایان -

 .تخت رو افتادم و زد صورتم به محکمی سیلی

 .کشیدمی نفس تند تند

 ؟زنییم عاشقانه هایحرف داری شب نصف غریبه مرد یه با اونوقت، منی زن لعنتی توی. کنم چیکارت دونممی -

 .زد چنگ رو موهام و نزدیکم اومد. اومدمی خون لبم کنار از
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 ؟کنممی بدتر من کنی بازی کثیف اگه گفتم بهت یادته -

 .نزنه زنگ بهم گفتم هم من. زد زنگ بهم اون، نکردم کاری من کن ولم -

 ؟کشیدی اینقشه چه؟ نه خرم من -

 .نداد اهمیت بهش ولی؛ خورد زنگ موقع همون گوشیش

 .خورد زنگ دوباره

 !لعنتی -

 .زد حرف یکم، گوشیش سراغ رفت و کرد ولم

 .تخت کنار کشیدم رو خودم، اتاق تو اومد

 !کنم چیکار باهات که دونستممی وگرنه، داره کارم نرگس برم باید که حیف -

 .بیرون ریخت رو کیفم یهمه و کیفم سراغ اومد، برداشت بود افتاده که رو گوشیم و تراس تو رفت

 ؟کجاست -

 .بودم ساکت، کردم نگاش

 !کجاست گفتم -

 ؟چی -

 .کردی قایم که سیگارهایی -

 .ندارم -
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 .بیرون نریختم رو چی همه تا بگو -

 .شده تموم، ندارم خدا به -

 .برداشت هم رو کارتش سیم و شکوند رو گوشیم

 .باشی داشته احتیاجی بهش نکنم فکر -

 .بست رو در و بیرون رفت خونه از

 .گریه زیر زدم

*** 

 .نیومده امیر که روزه دو

 .بود برده خودش با رفتن از قبل امیر هم خونه گوشی، ندارم خبر کسی از

 .بخوابم خوب تونستمنمی هاشب و بود شده تموم هامقرص، بیرون رفتممی باید

 باز رو رد اومدمی و فهمیدمی نگهبان جوریاین، کردممی فعال رو سوزیآتیش سیستم باید، رسید ذهنم به فکری

 .کردمی

 به مزد رو خودم و اتاق تو رفتم هم من. بودن در پشت نفر چند، شد بلند صدا و سر بعد یکم، کردم رو کار همین

 .ندارم خبر چیزی از مثال، خواب

 .کردمی مخفه حتما بود امیر اگه، بود گرفته خندم

 .کردم باز آروم رو چشمم نگهبان صدای با، کرد باز رو در نگهبان باالخره

 ؟خوبه حالتون؟ خانم؟ خانم -
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 .کردم نگاش ترس با

 ؟هستید کی شما -

 بورمج. نکردید باز رو در زدم در چی هر، شده مشکل دچار سوزی آتش سیستم که این مثل، هستم نگهبان من -

 ؟نیستن مهندس آقای. کنم استفاده یدک کلید از شدم

 ؟شده حل مشکل حاال. نه -

 .شده قطع که آژیر دونمنمی -

 .برید شما باشه -

 .زدم لبخندی و شدم بلند ازجام

 ؟کنه حبس جا یه رو من تونهمی کسی کردی فکر؟ آره کنیمی زندانی رو من حاال -

 .بود خوبی حس چه، بیرون رفتم خونه از و کردم عوض رو هاملباس

 بعد و نشه نگران زدم زنگ زهرا به و خریدم گوشی یه اول، پول یکم با، برداشتم رو ماشین و دایی یخونه رفتم

 .زدم دور یکم هم

 .خونه رفتم که بود ۶ ساعت

 .برم نتونم شاید که بگم بهش چجوری دونستمنمی، جااون برم و مهدیه تولد هفته آخر بود گفته بهم زهرا

 .ردمک قفل دوباره رو در و تو رفتم، دادم بهش رو کلید دوباره و کردم درست یدک، بودم گرفته نگهبان از رو کلید

 .کردم قایم رو کلید و تلفن

 .پوشیدم کوتاه دامن با قرمز قایقی یقه بلند آستین بلیز یه و کردم عوض رو هاملباس حموم رفتم
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 ته که چند هر، داشتم بهتری حس. خوردممی غصه باید من چرا کردمی زندگی خودش برای داشت اون که حاال

 .کردممی حس رو بدی سوزش قلبم

 .کردم درست الزانیا خودم برای و آشپزخونه تو رفتم

 .رفتم آشپزخونه سمت به، بود شده حاضر غذا، بود ۷۳ ساعت

 .تو اومد امیر و شد باز در موقع همون

 .رفت اتاق سمت به و نزد حرفی هم اون، دادم ادامه راهم به بهش توجه بدون

 .بیرون رفتم من نفهمه که داشتم استرس

 .بیرون اومد اتاق از شلوار و کت با بعد یکم

 .کردم بهش نگاهی

 .کرد بهم نگاهی و سمتم اومد، زدمی تند تند قلبم

 ؟خوبه بودن زندانی، رسیدی خودت به و گذشته خوش بهت روز دو این بینممی -

 .پیچید بینیم تو ادکلنش بوی. وایساد رومروبه درست و نزدیکم اومد. کرد نگاهی غذا به، ندادم رو جوابش

 چقدر دوران این تو هازن که دونیمی. مونممی پیشش روز چند تا هم بعدش و مهمونی میرم نرگس با دارم -

 .بذارم تنهاش نمیشه، میشن حساس

 .برگردونم ایدیگه سمت به رو روم، بود شده جمع چشمم تو اشک

 .نیست مهم برام، برو خواییمی جهنمی هر -

 !کنیمی چیکار که هست حواسم ولی ؛ذارممی باز رو در. باشه -
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 .بیرون رفت خونه از

 وردخ بدی صدای با هاظرف. زمین روی کردم پرت رو میز وسایل یهمه، بود بد خیلی حالم، نشستم صندلی روی

 .دادمی آزارم خونه سکوت. شکست و زمین

 :زدم داد و کردم نگاه شکسته وسایل به

 !لعنتی نیستی مهم برام، جهنم به برو -

 .ریخت صورتم روی اشکم

 .نیستی مهم برام، نیستی مهم برام -

 .بودم نشسته حرکتبی که بود ساعت چند

 .کشیدم دراز تخت روی، رفتم اتاق سمت به و شدم بلند جام از

 هم اون به یعنی. مهمونی رفته اون با که درک به، کنهمی چیکار داره االن که درک به. نکن فکر بهش -

 دیگه. دارن هم بچه تازه، واقعیشه زن اون االن دیگه آره؟ کنهمی نگاه کردمی نگاه من به که جوریهمون

 شده رهرجو باید، کنهمی چکار که نیست مهم که کنم وانمود تونمنمی دیگه، کنم تحمل رو وضع این تونمنمی

 !کنم پیدا رو مدارک اون

، کردم نگاه ساعت به. داشتن علی و دایی و زهرا فقط رو مشماره این، شدن بلند جام از گوشیم زنگ صدای با

 .بود شب دوِ ساعت

 :دادم جواب و رفتم گوشیم سمت به سریع

 ؟بله -
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 ؟سامره الو -

 ؟شده چی زهرا -

 ترسممی، زدم زنگ بهت شب وقت ببخشیداین. ماموریت شیراز رفته هم مهدی. دارم درد، نیست خوب حالم -

 .بیفته اتفاقی

 .میام االن همین، زدی زنگ کردی خوب. میام االن عزیزم نباش نگران -

 .پوشیدم رو مانتوم سریع و کردم قطع رو گوشی

 .مردممی نگرانی از داشتم راه تمام، زهرا یخونه رفتم و برداشتم رو سوییچ

 .بود خاموش زدم زنگ امیر گوشی به

 .بود پریده رنگش کرد باز رو در زهرا، تو رفتم زود و رسیدم زهرا یخونه دم

 ؟شده چی -

 مچهب اگه سامره. نشه نگرانم که نگفتم مهدی به، شدم بدتر خیلی االن ولی؛ داشتم درد ازصبح دونمنمی -

 !چی بشه چیزیش

 .نباش نگران، دکتر بریم بیا نیست چیزی -

 .کنه استراحت یکم باید فقط و نیست مهمی چیز گفت دکتر. بیمارستان رفتیم زهرا با

 .خونه برگشتیم که بود ۲ نزدیک

 .خوبه حالم من، خونه برو تو سامره -

 .مونممی من نه -
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 .میاد دیگه ساعت چند هم مهدی، بخوابم االن خواممی. برو خوبم میگم -

 ؟خوبی مطمئنی -

 .میشه عصبانی االن امیر حتما، انداختم زندگی از هم رو تو. نیست چیزی گفت هم دکتر، برو تو آره -

 .نمیاد امشب اون -

 .بکشه عذاب کردنت ناراحت خاطر به امیدوارم، عزیزم نباش ناراحت -

 .نیستم ناراحت من -

 !داری حسی چه فهمممی نگاه یه با من، میگی دروغ داری -

 .کن استراحت کن ولش حاال -

 .بزرگه خدا، نخور غصه سامره -

 .نیست خوب برات، نباش نگران تو باشه -

 .دارم دوستت، اومدی که ممنونم هم باز -

 از بیشتر زدینمی زنگ بهم اگه که دونیمی، بزن زنگ بهم داشتی کاری که وقت هر. دارم دوستت هم من -

 .شدممی ناراحت دستت

 .باشه -

 .پیشت میام فردا، خداحافظ فعال -

 .ممنون -
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 .خونه رفتم

 .بود شده وارد بهم استرس شهمه شب سر از، دیدمی تار هامچشم

 .تو رفتم و کردم باز رو در، خونه رسیدم بدبختی با باالخره

 .بود ریخته بهم خونه جای همه، کردم روشن رو چراغ

 !شده چی یعنی، کردم نگاه تعجب با

 .بود شده ریخته زمین روی هاملباس تمام، زد خشکم اتاق در جلوی، رفتم اتاق سمت به

 .بود خون یکاسه هاشچشم، کرد نگاه بهم و کرد بلند رو سرش، بود نشسته تخت روی امیر

 ؟موقع این تا بودی گوری کدوم؟ نمیشی درست تو -

 .بودم زهرا پیش -

 :زد داد

 رو رعایتت چی هر، ندارم شوخی باهات که دادممی نشونت اول همون از باید؟ احمقم من کردی فکر. شو خفه -

 پیشش صبح تا فردا حتما، صبح۲ ساعت هم االن میایی ۷۲ ساعت که اول دیگه آره. میشی بدتر کنممی

 .مونیمی

 .بود کرده عصبیم، کردمی روی زیاده خیلی داشت

 خودت ونچ باشم داشته این از بیشتر انتظار نباید کنهمی ـیانـت خــ که آدمی از البته؟ هان بودی کی پیش -

 با مهشناسنام تو اسمت وجود با که نیستم کثیف انقدر بکنم کاری هر من، مشکوکی همه به کردی رو کار این

 !ایدیگه چیز نه باشه اسم یه فقط اگه حتی، باشم ایدیگه کس
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 .وایساد رومروبه اومد

 شونن بهت میخوای؟ چی یعنی بودن کثیف که بدم نشون بهت خواییمی؟ آره کثیفم من؟ اسمم یه فقط من -

 ؟نیستم اسم یه فقط که بدم

 .نیست مهم برام، بکن خواییمی هرکاری بیا؟ هان کنی کار چه خواییمی -

 .گرفتم رو اشیقه و جلو رفتم. بود شده خیره بهم

 !هستی چی منتظر باش زود -

 .کردمی نگاه بهم فقط کردنمی کاری هیچ. زمین رو کردم پرت و آوردم در رو مانتوم

 .لرزیدمی هامدست

 :زدم داد

 مترک دردش میزنی بهم که هاییحرف. بکن داری دوست کاری هر بیا؟ کنی تهدیدم خواییمی چقدر، دیگه بیا -

 چهب و زن مگه؟ خواییمی جونم از چی. کنیمی نگام چرا، منتظرم باش زود. نیست بکنی خواییمی که کاری از

 ؟انه کنینمی ولم چرا، پیششون نمیری چرا؟ باشی پیشش باید و داره نیاز بهت زنت نمیگی مگه؟ نداری

 .کردمی نگام ساکت

 .ندیدم تو نامردی به آدمی حاال تا، کردی مخسته -

 .کرد مشت رو هاشدست

 !تینشناخ رو من هنوز. نداره فایده که بدون، بدم طالقت که کنی کاری تونیمی هاتحرف این با کردی فکر اگه -

 .بیرون رفت خونه از و برداشت رو کتش، گرفت فاصله ازم
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 .نشستم تخت روی

 .بستم رو هامچشم و کشیدم دراز، میشد منفجر داشت سرم

*** 

 .خونه نیومده دیگه شب اون از امیر. گذرهمی شب اون از هفته یه

 هترب حالم شاید، زنممی قدم میرم ظهرها بعداز و کنممی سر ندارن زندگی تو هدفی هیچ که آدمایی مثل رو روزها

 .کنمنمی حس رو تغییری هیچ ولی؛ بشه

 باید ولی؛ ندارم حوصله اصال، امشب برای انداخت رو مهدی تولد نبود خوب حالش چون، شده بهتر حالش زهرا

 .کنم کمک زهرا به برم

 .پیچوندمش من که دایی یخونه بیاد خواستمی باری چند، امیر یخونه اومدم من دونهنمی هنوز علی

؛ ونهخ میاد کردممی فکر. برگشته روزه سه ولی؛ ماموریت بود رفته پیش روز چند امیر گفته مهدی گفتمی زهرا

 .نرگس پیش رفته حتما، نیومد ولی

 ودمخ به که چقدر هر و میشه بدتر حالم اونه پیش االن که کنممی تصور وقتی، شده بدتر حالم روزه چند این

 .نمیشه تموم دلم غم. نداره فایده هم باز ولی؛ نیست مهم برام میگم و میدم دلداری

 .باال رفتم و کرد باز رو در هم اون، زدم رو زنگ و رسیدم زهرا یخونه دم به

 .شد تموم کارهام که بود ۸ ساعت نزدیک، ریخت سرم کار کلی زهرا

 .میان همه االن شو حاضر برو سامره: زهرا
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 و کردممی اتو هم رو موهام، کردم تنم هفت یقه کوتاه قرمز پیراهن یه. کردم عوض رو هاملباس و اتاق تو رفتم

 .کردم آرایش. زدم هم قرمز تل یه

 .بودم نرسیده خودم به جوریاین که بود وقت خیلی، کردم نگاه آیینه تو خودم به

 بودم زده بهش قرمزی رژ که هاملب. کردم نگاه شدمی دیده ترتیره چشم خط و ریمل با االن که هامچشم به

 .اومدمی صورتم به خیلی

 .بیرون رفتم اتاق از

 .شرکت همکارهای و هاشوندوست، بود کرده دعوت مهمون خیلی زهرا، بودن ه اومد هامهمون از تا چند

 .شد شلوغ خیلی و اومدن همه کم کم

 .بود کرده بیشتر رو مسرگیجه صدا و سر و بود شده حس بی بدنم. خوردم سرما که کردممی حس صبح از

 .اومدنمی خوشم نگاهش از، سمتم اومد قدیمیمون همکارهای از یکی احمدی مهندس

 .راد خانم سالم -

 .سالم -

 .کرد بهم نگاهی دوباره

 .شدید زیبا خیلی -

 .ممنون -

 ؟نمیارید تشریف شرکت، ندیدمتون وقته چند؟ خوبه حالتون -

 .کنمنمی کار که وقتیه چند یه راستش نه -
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 ؟افتاده اتفاقی چرا -

 ...راستش -

 .کنه کار فعال همسرم نداشتم دوست من: امیر

 .بود وایساده سرم پشت درست امیر، کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم

 .کرد نگاه امیر و من به تعجب با احمدی

 !کردید ازدواج کیان آقای با دونستمنمی -

 !بدیم توضیح خصوصیمون مسائل یدرباره شرکامون تمام به باشه الزم نکنم فکر -

 .کنید دعوتمون عروسیتون برای حداقل، میگید درست بله -

 .احمدی جناب حتما بله -

 .نمک برخورد باهاش خواستمنمی، بدم نشون العملیعکس چه هفته یه بعد دونستمنمی هنوز من و رفت احمدی

 برم ومدما تا. گرفتممی فاصله ازش باید، کردمی رفتار طبیعی هم خیلی تازه، بود اومده هفته یه بعد حقی چه به

 .گرفت رو بازوم پشت از، زهرا سمت

 ؟کجا -

 .طرفش برگشتم

 .کن ولم نداره ربطی تو به -

 ؟کنی توجه جلب خواییمی؟ چیه رژ این؟ کردی درست رو خودت انقدر چرا؟ پوشیدی چیه این -
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 .بود گرفته لجم

 .کنم توجه جلب خواممی؟ مشکلیه آره -

 .نکن زبونی بلبل من واسه، بشکنم رو گردنت جاهمین نذار -

 .دارم کار کن ولم -

 !نیست شوهرت از ترواجب کاری هیچ؟ چیکار -

 .زدم پوزخندی

 .گرفتی اشتباه جون نرگس با رو من کنم فکر، نداره برت توهم؟ شوهر -

 .بپوشه لباس چجوری دونهمی اون چون، تویی منظورم دقیقا اتفاقا -

 رو تغیرت بهتره ولی؛ نداره ربطی من به البته، افتضاحش لباسای اون با چجوریه دیدمش چون نخندون رو من -

 .کنی خرج اون واسه

 .داد فشار رو بازوم

 .ببند رو دهنت -

 .سمتمون اومد علی موقع همون

 .رفتم آشپزخونه سمت به سریع و کردم استفاده موقعیت از هم من، کرد ول رو دستم امیر

 .بود گرفته درد بازوم لعنتی

 .بود من به حواسش کردممی نگاش که وقت هر ولی؛ بگیرم فاصله ازش کردممی سعی شب آخر تا
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 .بود شده قرمز صورتم و داشتم تب، بود شده بد خیلی حالم

 .نیست خوب یکم حالم، برم خواممی من جان زهرا -

 !نبریدیم رو کیک هنوز -

 .نیست خوب حالم واقعا ولی؛ ببخشید -

 ؟دکتر بری خوایینمی. کشیدی زحمت خیلی نکنه درد دستت، عزیزم باشه -

 .میشم خوب کنم استراحت خونه برم من -

 ؟مطمئنی -

 .عزیزم آره -

 ؟چی امیر فقط -

 همه از من طرف از. ندارم رو شحوصله، میرم دارم من نفهمه کن کاری یه فقط، ندارم کاری اون به من -

 .کن عذرخواهی

 .برو تو کنم می گرم رو امیر سر میرم من، عزیزم باشه -

 .ممنون -

 .پوشیدم رو مانتوم و اتاق تو رفتم، کردم خداحافظی زهرا از

 .داشتم سرگیجه. بیرون اومدم

 .خونه رفتم و شدم ماشین سوار و بیرون اومدم خونه از سریع، نبود حواسش امیر
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 .خوردم باهم قرص تا چند. داشتم تب خیلی، دیدمی تار هامچشم

 .کشیدم دراز وان توی. بشه کم تنم گرمای شاید حموم رفتم، بود گرمم خیلی

 .بود شده حس بی بدنم

 .بستم رو هامچشم

 .نداشتم رو بشم بلند که این حال، کوبیدمی در به شهمه یکی

 .بود پیله خیلی که این مثل، شدم راحت، نیومد در صدای دیگه

 .بستم رو هامچشم

 .بردم فرو وان تو رو خودم. شد باز بدی صدای با حموم در

 ؟کنینمی باز رو در چرا؟ کنیمی غلطی چه داری -

 .کردم نگاش، بود خمار هامچشم. بزنم حرف تونستمنمی

 .رسیدمی نظر به نگران صورتش. نزدیکم اومد

 ؟کردی چیکار -

 .بذار...تنهام -

 ؟کردی غلطی چه گفتم -

 .ندادم رو جوابش، دیدشمی تار هامچشم

 :گفت و پیشونیم روی گذاشت رو دستش و گرفت رو دستم
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 !دیوونه زدی یخ -

 !ندارم...بهت...احتیاجی...برو...گفتم -

 .بستم رو هامچشم دوباره

*** 

 .بود روشن هوا. کردم باز رو هامچشم

 .داشتم سرگیجه یکم، شدم بلند جام از، کردمی درد هنوز بدنم

 .بود امیر مال، کردم نگاه تنم تو پیراهن به

 !چیه این، نبودم حموم مگه اتاق تو اومدم کی من

 .نبود پذیرایی تو کسی، بیرون رفتم اتاق از

 !پوشیدم رو این کی، زدم توهم -

 .منه کار، نزدی توهم -

 .بود داده تکیه اپن به امیر، گذاشتم قلبم روی رو دستم

 ؟بکنی رو کار این گفت بهت کی -

 !بودی مرده که آوردمتنمی بیرون سرد آب اون از اگه؟ گرفتممی اجازه ازت باید -

 !چه تو به، مردممی خوب -

 .خونه از بیرون بری تونیمی بمیری خواییمی اگه. ندارم رو گرفتاری یحوصله من دیگه نه -
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 .رفتم اتاق سمت به

 .متنفرم ازت -

 !داد می ایدیگه معنی کارهات که دیشب -

 .سمتش برگشتم تعجب با

 ؟میگی چی -

 .دادمی ایدیگه معنی که دیشبت کارهای گفتم -

 ؟ایمعنی چه -

 .نذارم تنهات گفتیمی شهمه -

 .زنمنمی رو حرف این بمیرم من، میگی دروغ -

 .کن نگاه خوب -

 .بود ناخون رد، کرد اشاره بازوش به

 .نیست من کار، نداره امکان -

 .وایساد نزدیکم و جلوتر اومد

 !قرمزه هنوز که بینیمی -

 .کردم نگاه بازوش به

 .گفتممی هذیون حتما، داشتم تب نبوده خوب حالم؟ چی که خوب -
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 .صورتم نزدیک آورد رو سرش

 ؟گفتیمی چی بگم بهت خواییمی. هذیونی چه هم اون آره -

 .نکرده الزم -

 .رفتم اتاق سمت به

 .بیرون اومدی جوری همین که امده خوشت بلیزم از کنم فکر -

 .کوتاهه انقدر که نبود بلیزه به حواسم اصال، کردم نگاه خودم به

 .اتاق تو رفتم سرعت با

 .بپوشه رو هاملباس کسی نمیاد خوشم که دونیمی، بشور خوب رو بلیزم -

 .داشتم لباس خودم، نکنی تنم خواستیمی -

 .بیرون اومدم اتاق از و کردم عوض رو لباسم

 .میخورد چایی داشت. رفتم اشپزخونه سمت بخ

 .بیرون بریم باید، باش آماده ظهر از بعد -

 ؟کجا -

 .فهمیمی بعدا باش آماده -

 .نمیام جایی تو با من -

 .میشی حاضر ۵ ساعت، نکن سگ رو من باز -
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 .نمیام باهات جایی من گفتم -

 .نیست خوب حالش، ببینتت خوادمی پدربزرگم -

 ؟داره چیکار من با، گرفتی رو تعمه دختر دونهنمی مگه؟ چی -

 .بودی خارج داییت با مدت این تو گفتم بهش، باش نداشته کاری ایناش به تو -

 ارید انتظار، دارن تشریف جااون هم خانوم نرگس حتما؟ بگم چی اونا جلوی بیام بشم بلند؟ آره شدی دیونه -

. بگم تبریک بهش رو دخترش ازدواج و ببوسم هم رو تعمه دست خواییمی، بزنم برات لبخند و جااون بیام

 !بیارم چی دخترش عروسی کادوی برای راستی

 .مندار بردنت به ایعالقه من وگرنه ببینتت خواسته خودش پدربزرگم، بیا دقیقه چند فقط شو ساکت -

 !میشی کردنم تحمل به مجبور که ببخشید، جالب چه اِ -

 .میشی حاضر آدم مثل میری -

 عروس به داره حرفی هر بگو هم بزرگت پدر به. ندارین اهمیتی برام تخانواده اون و تو، نمیام جایی من -

 .میشه حفظ هم خاندانتون نسل، میاره نوه براش داره که هم حاال. بزنه جدیدش

 .کابینت به چسبیدم هم من، طرفم اومد و شد بلند جاش از

 ؟ببرمت زور به یا میایی خوش زبون با -

 ؟هان بکنم کاری تو خاطر به باید چرا، نمیام باهات بزنی هم آتیشم -

 .کنممی تالفی بعدش ولی؛ نیا جهنم به -

 .بیرون رفت خونه از و برداشت رو کتش
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 !پررویی خیلی که واقعا -

 .کردم استراحت اتاقم تو رفتم

 .بود ۵ ساعت نزدیک

 ؟چی بمیره اگه -»

 .نیستم عروسشون که من، چه من به -

 ؟نداشتی دوستش مگه تو ولی -

 .شدمی جوری یه دلم جون بابا گفتمی بهم وقتی، داشتم بهش خوبی حس آره -

 !دیدنش نرفتی که بخشیمی رو خودت چجوری بشه طوریش اگه -

 هستم اتنوه اول زن من جون آقا سالم بگم، بگم چی جااون برم تازه. مقصرم من مگه، چه من به بشه خوب -

 .کنن بارم حرف عوضی نرگس اون و خانوم عمه تا جااون برم هم بعد. کنم زندگی باهاش مجبورم که

 ؟چی آقاجون ولی -

 !«نشدی آدم خوردی رو دلسوزیت چوب همه این، برو درک به -

 .شدممی دیوونه داشتم، شدمی ۶ داشت ساعت، کنم چیکار دونستمنمی

 .شدم حاضر و شدم بلند، نیاورد طاقت دلم باالخره

 .کردم سرم هم رو زرشکیم شال و زدم هم زرشکی رژ یه، کردم هم کاملی آرایش و پوشیدم رو سفیدم پالتوی

 .کندممی رو لبم پوست شهمه استرس از. شونخونه سمت رفتم و شدم سوار اومد آژانس، زدم زنگ آژانس به
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 !بگی چی بری خوایمی. خری خیلی، کنن سرت تو خاک -»

 !«احمقم بگن بهم همه بذار، میرم آقاجون خاطر به من -

 .شونخونه دم رسیدم

 ؟بشید پیاده خواییدنمی رسیدیم خانم -

 .بله -

 .شدم پیاده ماشین از و دادم رو پول

 .زدمی تند تند قلبم. بزنم زنگ تونستمنمی، وایستادم خونه دم

 .نیست چیزی، باش مسلط خودت به سامره -

 .برداشتن رو گوشی، زدم رو زنگ باالخره

 ؟بله -

 .تو رفتم آروم و کرد باز رو در. شد ساکت چون، کرد تعجب دیدنم با بود گوشی پشت که کسی کنم فکر

 .بود کرده عرق دستم کف

 .در جلوی اومد امیر عموی زن و شد باز در، رسیدم خونه ورودی در به

 .تو بیا اومدی خوش، عزیزم سالم -

 .تو رفتم و کردم سالم

 .سمتم اومد دیدنم با بود پذیرایی تو عموش
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 !کردی خوشحالمون؟ خوبی دخترم سالم -

 .ممنونم سالم -

 .نبود خبری شعمه از شکر خدارو

 ؟بود خوب هوا و آب؟ خبر چه خارج از. عزیزم بشین بیا-

 .خالی جاتون آره -

 ؟نیومدن داییتون -

 .میاد دیگه ماه دو ایشون نه -

 ؟اومدی تنها چرا؟ کجاست امیر -

 .بپرسم رو جون آقا حال اومدم من. میاد، داشت کار یکم -

 .ببینتت خواستمی دلش خیلی، اومدی کردی خوب. نیست خوب زیاد حالش -

 .کجان بگید میشه -

 .دیدنش بریم بعد کنن پذیرایی ازت بذار، اتاقه تو -

 .ببینم رو آقاجون خواممی اول، ممنون نه -

 .کرد راهنمایی آقاجون اتاق سمت به رو من عموش زن

 .تو رفتم و کرد باز رو اتاق در

 .کرد دراز سمتم به رو دستش دید رو من تا آقاجون
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 !عزیزم اومدی باالخره -

 .سالم -

 .تو بیا اومدی خوش باباجان سالم -

 .گرفت رو هامدست، نشستم کنارش و تو رفتم

 .بود شده تنگ برات دلم -

 .طورهمین هم من -

 .بذاری تنها رو ما میشه جان منیژه -

 .آقاجون آره -

 .بیرون رفت اتاق از خانم منیژه

 تو دیدمت که اول روز از داری بزرگی روح تو، میایی دونستممی. اومدی که کردی خوشحالم چقدر دونینمی -

 اییمی حتما که مهربونی انقدر دونستممی، آورد سرت امیر که بالیی همه اون با. پاکی چقدر که دیدم هاتچشم

 .دیدنم

 :گفت که کردم نگاش تعجب با

 .گذرهمی چی برم و دور دونممی هنوز ولی؛ عمرمه آخر که درسته عزیزم -

 .نزنید رو هاحرف این آقاجون -

 چی مدونمی من ولی؛ فهممنمی هیچی پیرم چون کنهمی فکر امیر، افتاده هاییاتفاق چه دونممی، بگم بذار چرا -

 .شدیم اذیتت باعث که ببخش رو ما، شده
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 .ندارید تقصیری که شما نزنید حرفو این -

 مقصر کم هم امیر. بوده سخت خیلی برات دونممی، کردن ظلم درحقت خیلی. بودن من یخانواده از هااون چرا -

 .ببخشی رو ما خواممی ازت. بود افتاده گیر جورایی یه هم اون ولی؛ نبود

 .کرد سرفه

 .نیستم ناراحت ازتون من، باشید آروم -

 .داد فشار رو هامدست

 این ولی؛ بخوام رو این ازت نباید البته، ندازینمی زمین که رو پیرمرد منِ روی، دارم خواهش یه ازت -

 .ببندم رو هامچشم راحت خیال با مرگ دم میخوام، قلبمه یخواسته

 .کنیدمی زندگی حاالها حاال شاءاهلل ان، نزنی رو هاحرف این آقاجون -

 .موندم زنده تو دیدن خاطر هب هم االن تا، مونمنمی زنده زیاد که دونممی من عزیزم نه -

 .ریخت صورتم روی هاماشک

 .میرنمی روزی یه همه، حقه مرگ دخترم نکن گریه -

 .دارم دوست منداشته پدر مثل رو شما، بمیرید شما خوامنمی من ولی -

 قلب اون با دونممی. تنهاست خیلی اون، ببخشی رو امیر خواممی ازت. دارم دوست خیلی رو تو هم من -

 .ببخشیش تونیمی هم باز کرده حقت در که کارهایی یهمه با، مهربونت

 :گفت و کرد پاک رو هاماشک. آورد صورتم سمت به رو لرزونش هایدست
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 یلیخ دونممی، ذارینمی تنهاش که بده قول بهم، نیست تنها که باشه راحت امیر از خیالم مردنم قبل خواممی -

 .ببخشش من خاطر به ولی؛ کرده اذیتت

 .بگم نه بهش تونستممی چطور، کردم نگاه مهربونش صورت به

 .بخشمشمی، نباشید نگران باشه -

 حاال ،نیست تنها که راحته خیالم. خوشحالم داره تو مثل زنی امیر که این از. شد راحت خیالم، دخترم ممنونم -

 .ببندم رو هامچشم راحت خیال با تونممی

 دیدن. نبود خوب حالم، اومدم بیرون اتاق از. کردم خداحافظی ازش بعدش و زدم حرف آقاجون با دیگه یکم

 .بود کننده ناراحت برام خیلی حال اون تو آقاجون

 .برم باید من ببخشید -

 .نشده پذیرایی ازت که تو، عزیزم بمون: خانم منیژه

 .میشم مزاحمتون زیاده وقت حاال ممنون -

 .بیاد امیر تا بمون حداقل -

 .دارم کار یکم، برم باید ولی؛ ببخشید -

 .داری دوست هرجور باشه -

 .بیرون اومدم خونه از و کردم خداحافظی ازشون

 .ببینمش االن کردمنمی فکر هم من. کرد تعجب کوچه تو دیدنم با، شد کوچه وارد امیر ماشین دفعه یه

 .جلوم پیچید دفعه یه، دادم ادامه راهم به
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 :گفتم بلند و ترسیدم

 !دیوونه خبرته چه -

 .پایین داد رو شیشه

 ؟کنیمی چیکار جااین -

 .بزنم قدم جااین خواممی، مربوطه خودم به -

 ؟جااین -

 ؟خریدی رو خیابون؟ چیه -

 .خریدم آره -

 !بابا برو -

 .دادم ادامه راهم به

 .وایساد جلوم اومد و شد پیاده ماشین از

 !کنیمی چیکار جااین گفتم -

 .زدممی قدم داشتم -

 !زد حرف نمیشه خوش زبون با تو با، شو سوار -

 .خونه برم بلدم خودم، نمیام جایی تو با من -

 .داریم آبرو جااین ما، نکن آبروریزی شو سوار -
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 !دادی گوش حرفم به تو مگه. داشتم آبرو نیما شرکت تو هم من، جالب چه -

 .کنهمی فرق اون با موضوع این -

 ؟آره کنهمی فرق میدی تشخیص تو چون؟ فرقی چه -

 !بری کجا خواییمی ریخت این با شب وقت این، شو سوار سامره -

 ؟ریخت کدوم -

 !نزن رنگی این نگفتم بهت مگه؟ زدی چیه رژ این -

 ؟نداشتم اهمیتی برات من رفته یادت. داری نگه زنت برای رو غیرتت بهتره شما گفتم بهت هم قبال -

 .غیرتم بی کنن فکر دیگران خوامنمی منی زن چون ولی؛ نداری هم هنوز آره -

 .زنتم من بدونه کسی نیست قرار؟ رو اول قانون رفت یادت -

 .بگه چی کردمی فکر داشت. شد ساکت

 .زنمی تو دوننمی همه محل این تو -

 .سردمه برم خواممی کنار برو، نیست مهم برام -

 .شو سوار -

 .بشه نگرانت نیستی تو ببینه بیاد خانم نرگس ممکنه، برو تو -

 .برد ماشین سمت به رو من و گرفت رو دستم مچ دفعه یه بعد، کرد نگاه اطراف به

 .شد سوار سریع هم خودش. بست رو در و تو داد هول رو من، کرد باز رو در
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 .بیام باهات خوامنمی. کنیمی جوریاین چرا دیوونه -

 .نکردم ساکتت تا باش ساکت -

 ؟کنیمی چیکار مثال -

 .چسبوندم در به رو خودم هم من، صورتم تو زنهمی االن کردم فکر، سمتم آورد رو دستش

 ؟جوجه زنیمی حرف چرا ترسیمی که تو -

 ور گوشی. پرید رنگش دفعه یه، کرد نگاش. خورد زنگ گوشیش. رسید در دم به، کرد حرکت خونه سمت به

 .داد جواب

 ؟بله -

 .افتاد دستش از گوشی، نزد حرفی دیگه

 .کردمی نگاه رو جلو به فقط گفتنمی هیچی. کردم نگاه بهش

 ؟شده چی -

 .سمتم برگشت

 .کردمی کنترل رو خودش داشت انگار، بود قرمز هاشچشم

 .شو پیاده -

 ؟شده چی -

 :زد داد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 882 

 !شو پیاده -

 .رفت و گاز رو گذاشت پاشو. شدم پیاده ماشین از

 .افتاده بدی اتفاق دونستممی، داشتم بدی حس، وایسادم آپارتمان جلوی

 .شدم پیاده در دم، آقاجون یخونه رفتم و گرفتم دربست

 .بدم گوش بود فکرم تو که چیزی اون به خواستمنمی

 .اومدمی گریه صدای شدم نزدیک که ورودی در به، زدمی تند قلبم، شدم خونه وارد

 .نشستم پله روی جا همون، برم جلوتر تونستمنمی دیگه

 .پیچیدمی سرم توی هاگریه صدای، داشتم سرگیجه

 .رفتم باال هاپله از و گرفتم رو هانرده

 .کرد بغلم و سمتم اومد دید رو من تا امیر عموی زن. شدم وارد و کردم باز رو ورودی در، لرزیدمی هامدست

 !رفت جون آقا، شد چی دیدی جان سامره -

 .بود شده حس بی بدنم

 .گرفت رو دستم امیر عموی زن

 .بشین بیا؟ کردی یخ چرا؟ عزیزم خوبی -

 .نشستم مبل روی، برد مبل سمت به رو من

 .آورد قند آب برام خانم منیژه، بود بد حالم
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 .عزیزم بخور -

، کردنمی گریه و بودن پذیرایی تو دیگه زن تا چند، کنم چیکار دونستمنمی. کردم نگاه اطراف به. خوردم یکم

 .هستن کی دونستمنمی

 ؟بهتری -

 .کردم نگاه خانم منیژه به و چرخوندم رو سرم

 .آره -

 .بود منتظرت خیلی جون آقا اومدی که کردی خوب -

 .کردمی گریه هم اون، شد سرازیر هاماشک

 .نبودن امیر و عمو

 .کردممی عوض رو هاملباس خونه رفتممی باید، بودم جااون که بود ساعت یه

 ؟بزنید زنگ آژانس به میشه ببخشید -

 .ببرتت امیر وایسا عزیزم چرا -

 .کنم عوض لباس خونه برم باید من. باشه جااین بذارید، نیست خوب حالش اون نه -

 .داری دوست هرجور باشه -

 .خونه رفتم هم من و زد زنگ آژانس به

*** 
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 .نبرد خوابم صبح تا

 .برم کجا و کنم چیکار که دونستمنمی. بود ۲ نزدیک ساعت

 .بشه ریزی آبرو و بندازن راه صدا و سر نرگس و خانوم عمه و برم ترسیدممی

 .میده خبر و گیرهمی تماس امیر با که گفت هم اون و شده چی گفتم و زدم زنگ علی به

 .زهرا بهشت بریم مهدی و زهرا با که دنبالم میاد گفت و زد زنگ بهم علی ۸ ساعت نزدیک

 .نشستم اونا منتظر و کردم عوض رو هاملباس

*** 

 .رفتیم بقیه سمت به زهرا با، شدیم پیاده و رسیدیم زهرا بهشت به

 !میشه آبروریزی؟ چی کنن صدا و سر اگه زهرا -

 رو خودش عفریته اون؟ کردی کاری تو مگه. نگو چیزی و وایسا گوشه یه بیا نباش نگران تو، کردن غلط -

 .شما زندگی وسط انداخته

 ...آخه -

 .بریم بیا نزن حرف -

 .کردم سالم شناختممی که کسایی به، بودن واستاده همه. رفتیم جلوتر

 .دادم فشار رو زهرا دست، دیدم رو خانوم عمه

 .ترسیمی ازشون مگه؟ کنیمی جوریاین چرا! شکستی رو دستم دیوونه چته -
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 .دارم استرس نه -

 .زدمی حرف علی با داشت و بود تنش مشکی لباس، دیدم رو امیر. رفتم ترنزدیک

 .داد ادامه صحبتش به دوباره. بود قرمز هاشچشم، کرد بهم نگاهی

 .وایسادیم کناری زهرا با

 .کشید طول ظهر نزدیک تا مراسم

 .بود عجیب برام یکم، نداشتن کاری بهم نرگس و خانم عمه شکر رو خدا

 .شد تموم زود خیلی مراسم

 .بود گرفته درد هامچشم که بودم کرده گریه انقدر

 .خونه میرم و نمیام نهار برای گفتم زهرا به

 .خونه میره هم خودش و رسونهمی رو من، نیست خوب حالش گفت هم زهرا

 .رفتیم زهرا ماشین سمت به

 ؟کجا: امیر

 .کردم نگاه امیر به و برگشتم

 .نیست خوب حالم، خونه میرم دارم -

 .ریممی باهم رستوران بعد -

 ...آخه -
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 .بیام من تا ماشین تو برو، نزن حرف -

 .کرد نگام تردید با زهرا. رفت بقیه سمت به امیر

 .داره ـناه گـ، بده حالش االن. برو سامره -

 !بره عفریتش زن اون با. بشم ماشینش سوار مونده فقط؟ شدی دیوونه -

 .وایسی گفتنمی تو به بره اون با خواستمی اگه برو باهاش حاال، نیست خوب حالش بینینمی -

 .داره اینقشه چه باز نیست معلوم؟ چرا دیگه تو زهرا -

 !که بکشتت خوادنمی، برو تو حاال -

 .هستی کی طرف نیست معلوم تو، بابا باشه -

 .داده دست از رو پدربزرگش، نیست خوبی حال تو االن اون ولی؛ توام طرف من -

 .برو تو خوب خیلی -

 .رفتم امیر ماشین سمت به هم من و رفت زهرا

 .نبود خوب حالم. رفتمی فقط و زدنمی حرفی، شد سوار اومد امیر بعد یکم

 .نیست خوب حالم؟ خونه ببری رو من میشه -

 .بشی ساکت بهتره -

 ؟چته معلومه -

 .سمتم برگشت عصبانیت با
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 .زندگیم به زدی گند فقط دیدم رو تو که روزی از؟ آره چمه -

 ؟شدی دیوونه میگی چی -

 رخاط به، بدم انجام رو پدربزرگم یخواسته آخرین نتونم شدی باعث تو. کردی مدیونه تو، شدم دیوونه آره -

 !هستی اینمونه زن خیلی بگی، بشه چی قبرش سر اومدی حاال. ببینیش نیومدی من با لجبازی

 .کردم نگاش باز دهن با

 .ندارم دیگران به خودم دادن نشون به نیازی من -

 .اومدیمی باید خواستم ازت که موقع اون. نیست اومدنت به نیازی دیگه، اومدی کردی بیخود پس -

 .میشم پیاده دارنگه -

 .نزن حرف سرجات بشین -

 .برم خواممی، اومدم چرا نمیگی مگه. روانی دارنگه گفتم -

 !نکرده شرکت مراسم تو که نفهمه انقدر من زن بفهمن همه خواییمی، دادی نشون همه به رو خودت که االن -

 .بیاد باهات اتنمونه زن اون بگو. بفهمن بذار آره -

 .نیاره در رو خوب هایآدم ادای تو مثل که داره شعور انقدر اون -

 .بشم پیاده خواممی دارنگه، بیشعورم من باشه -

 هر آمادگی االن، دنیا اون فرستممی رو هردومون میدم قول بهت بزنی حرف دیگه یکلمه یک اگه. شو خفه -

 .دارم رو کاری

 .لرزیدمی هامدست
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 .خوردم و آوردم در رو هامقرص از یکی، کردم باز رو کیفم

 .برگشت آب بطری یه با بعد یکم و شد پیاده، داشت نگه جلوتر یکم. کرد نگام و سمتم برگشت امیر

 .مریضی بفهمن همه خوامنمی بگیر -

 .داشتم تهوع حالت. بود ریخته بهم اعصابم

 .میشم پیاده دارنگه -

 .کشیدم رو در یدستگیره. نکرد توجهی

 !دیوونه کنیمی چیکار -

 !نیست خوب حالم روانی دارنگه -

 .داشت نگه جلوتر یکم

 .آوردم باال رو بودم خورده چی هر صبح از، شدم پیاده ماشین از

 .ودب نگران نگاهش. کردم بلند رو سرم. شونم رو انداخت و آورد در رو کتش. لرزیدمی تنم تمام، بود شده سردم

 .طرفش کردم پرت رو کت

 .ندارم...احتیاج...دلسوزیت...به -

 . داری خود جای که تو سوزهنمی کس هیچ واسه دلم من، نزن مفت حرف -

*** 

 .رفتم ماشین سمت به. بود وایساده کنارم امیر. بودم شده بهتر یکم، بود گذشته دقیقه چند
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 .بودم ساکت هم من، نزد حرفی. شد سوار سرم پشت هم امیر

 :گفت و داشت نگه رستوران دم

 ینمیش نزدیک نرگس به درضمن. داریم مشکل باهم ما بفهمه کسی کافیه فقط، کنیمی رفتار آدم مثل -

 .بشه وارد استرس بهش خوامنمی

 .بود شده جمع چشمم تو اشک

 .متنفرم ازت -

 .نیست مهم برام -

 .بود گرفته رو گلوم بغض مدت تمام. شد پیاده ماشین از

 .آقاجون یخونه برم جون منیژه اصرار به شدم مجبور بعدش

 .کردمی نگاه من به شهمه و بود خانم عمه ولی؛ نبود نرگس، بودن نشسته هاخانوم یهمه

 .رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از. برم جااون از خواستممی فقط، داشتم خفگی حس

 .میرم دارم من جون منیژه -

 .بمون شام؟ عزیزم کجا -

 .بگیرم دوش یه خونه برم دیگه نه -

 .نیست جااون کسی، بگیر دوش طرف اون برو خوب -

 .نیاوردم لباس خودم با نمیشه آخه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 890 

 .نموند شام برای عروسشون میگن، بری زشته. میدم لباس بهت من -

 .گردممی بر و میرم باشه -

 برو .میدم بهت، نپوشیدم که دارم لباس دست چند من عزیزم بیا، برگردی و بری ترافیک این تو کاریه چه -

 .بیا شام برای کن استراحت یکم امیر یخونه

 .آورد لباس برام و رفت خانم منیژه

 .عزیزم بیا -

 .مرسی -

 .بیرون اومدم خونه از

 !ذارننمی راحتم چرا، خوانمی چی من از هااین خدایا -

 .تو رفتم و رفتم باغ ته یخونه سمت به آروم

 یگهد خونه یه براش معلومه، کردنمی زندگی کجا هااون پس، بود نیومده جااین کسی که بود وقت خیلی انگار

 .گرفته

 .خوردیم گره بهم دوباره امیر و من که افتادم روزی اون یاد

 گرم آب دوش زیر و حموم تو رفتم. کردم پیدا حوله یه، گشتم حوله دنبال کمد توی و رفتم اتاق سمت به

 .وایستادم

 !«بدی ادامه خواییمی کی تا، دیمی عذابم انقدر چرا، گرفتی ازم رو چیز همه -»

 .کردم نگاه اتاق اطراف به و نشستم تخت روی، پیچیدم خودم دور رو حوله و بیرون اومدم حموم از
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 .کردم نگاه دیوار روی امیر عکس به

 .«دیره خیلی دیگه روز اون ولی؛ کردی اشتباه چقدر که بفهمی روزی یه امیدوارم -»

 .زد خشکم، بپوشم رو هاملباس که برگشتم

 .جلو اومد، بود شده خیره بهم و بود وایساده در چارچوب تو

 ؟کنیمی چیکار جااین -

 .میرم االن...من...من -

 !کنیمی چیکار جااین گفتم -

 .حموم جااین بیام گفت خانم منیژه -

 .جااین بیایی بگه بهت که باشه اون یخونه جااین نکنم فکر -

 .میرم االن باشه -

 .بود وایساد هنوز

 .بپوشم لباس خواممی بیرون برو -

 .بیرون رفت اتاق از و زد پوزخندی

 .بود خیس هنوز موهام، پوشیدم رو هاملباس سریع

 .بود نشسته مبل روی امیر، بیرون اتاق از اومدم

 .بپوشم که برداشتم رو مانتوم بهش توجه بدون، بود مبل روی شالم و مانتو
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 .کنم جمع رو تجنازه بیام ندارم حوصله، کن خشک رو موهات برو -

 .بود گرفته حرصم

 به که بود این از بهتر بمیرم ذاشتیمی، کنی جمع رو مجنازه نیایی خواستیمی. بکنی کاری نگفت بهت کسی -

 .کنم زندگی باهات زور

 !بکشی عذاب که بمیری خوامنمی همین برای اتفاقا -

 .بدی نشون دکتر به رو خودت باید، مریضی تو -

 .گرفت رو دستم مچ، زدم چنگ مبل روی از رو شالم

 .کن خشک رو موهات برو -

 .کن ولم خوامنمی -

 .کشید اتاق اتاق سمت به رو من

 !دیوونه کن ولم -

 .بشینم صندلی روی کرد مجبورم

 .بشین آدم مثل -

 .گرفت موهام سمت به و کرد روشن رو سشوار

 .تونممی خودم بده -

 .نکرده الزم -
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 .بود موهام به حواسش، کردم نگاش آیینه تو. بود گرفته موهام سمت به رو سشوار آروم

 «؟کردی رو کار این باهام چرا؟ شدی بد انقدر چرا -»

 .کرد نگام آیینه تو دفعه یه

 .رفتم در سمت به و شدم بلند جام از، کرد خاموش رو سشوار

 .سمتش برگشتم، گرفت رو بازوم پشت از

 پشت زد رو موهام. کردمنمی حرکتی هیچ، آورد صورتم سمت به را دستش. کردمی نگام هاشده مسخ مثل

 .گوشم

 .زدنمی هم پلک حتی، بود شده خیره بهم. داشت خاصی حالت هاشچشم

 .بیرون رفت اتاق از سرعت با و عقب رفت هاگرفته برق مثل دفعه یه ولی؛ جلو آورد رو سرش

 .زدمی تند قلبم، بودم وایساده سرجام که بود دقیقه چند

 .رفتم آقاجون یخونه سمت به و پوشیدم رو مانتوم، بیرون اومدم اتاق از

 .کردمی فرار ازم داشت انگار شهمه شب آخر تا امیر

 .خونه برم که پوشیدم رو هاملباس بود ۷۷ نزدیک ساعت

 .بودم خسته خیلی، بود رفته کجا دونمنمی امیر

 .برم من آژانس به بزنی زنگ میشه جون منیژه -

 .برو بعد بیاد امیر وایسا عزیزم -
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 دیگه میرم من. بکنه رو کارها رفته فردا مراسم برای هم االن، داره کار جااین اون آخه -

 .زنممی زنگ االن باشه -

 .برمشونمی من: نوید

 .نمیشم شما مزاحم ممنون نه -

 !منتظرم در دم. ندارم کاری من -

 .برم باهاش خواستمنمی لعنتی

 .کردم خداحافظی همه از و پوشیدم رو هاملباس

 .کردنمی هم نگاهم حتی، زدنمی حرفی معمول طبق خانم عمه

 تمنداش ایچاره هم من خوب ولی؛ شدمی عصبانی باز حتما فهمیدمی امیر اگه. بود نشسته ماشینش تو نوید

 .برم باهاش شدم مجبور

 .شم ارسو جلو برم باید کرده فکر احمق حتما. کرد حرکت بعد و کرد بهم نگاهی آیینه تو، شدم سوار عقب رفتم

 ؟خبر چه خوب -

 .کردمی نگاهم آیینه تو هم باز

 ؟باشه خواییدمی خبری چه -

 ؟اومدید کنار امیر هایاخالق با -

 ؟اخالقش کدوم -
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 .جوریههمون حتما هم شما با گفتم، میشه عصبی زود خیلی امیر آخه -

 .کردم نگاش تعجب با

 .فهممنمی رو منظورتون؟ ببخشید -

 ....شما حیف یعنی، خاصه امیر هایاخالق خوب -

 .بود امیر، کردم نگاه رو پشت برگشتم، زدمی بوق داشت ماشین یه

 !بوده نگرانت خیلی شوهرت کنم فکر -

 .راهه تو طوفانی دونستممی. داشت نگه پشتمون هم امیر. شدم پیاده ماشین از و داشت نگه رو ماشین

 .نوید آقا ممنونم -

 .باشم خدمتون در که نیستم شانسی خوش آدم کال من. نکردم کاری من کنممی خواهش -

 «عوضین خانوادگی کال هااین. کرده فکر چی خودش با نیست معلوم احمق مردک -»

 .گذاشت گاز روی رو پاش که بودم نبسته رو در هنوز، شدم سوار و رفتم امیر ماشین سمت به

 ؟کنیمی چیکار -

 با. شدی ماشینش سوار حساسم بهش من دونستیمی؟ آره اومدی اون با قصد از. شو خفه فقط، شو خفه -

 !نیک تالفی خواییمی. میشی عوضی اون ماشین سوار بعد، میاری در ادا هزارتا بیایی خواییمی که من ماشین

 و ردک اصرار برم آژانس با خواستممی من، هست هم زنت برادر البته، عمته پسر میگی که اونی. ایدیوونه تو -

 !کنهمی اصرار وقتی کنم چیکار. برم باهاش شدم مجبور هم من

 ؟هان کردمی زر زر داشت چی. بیام من واستی تونستینمی. کردی غلط تو -
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 .کردمی تعریف قشنگت هایاخالق از داشت -

 .نشی کسی ماشین سوار خود سر که کنممی درست هم رو تو، نشده آدم دفعه اون که این مثل -

 .کنی شروع خودت از بهتره کنی درست رو کسی خواستی -

 .ببند رو دهنت -

 !شدی ناراحت میگم راست چون چرا -

 !بکنی کاری خود سر دیگه یدفعه یه دارم دوست فقط -

 تو ایترع باید چرا اصال، ندادی اهمیتی تو ولی؛ نیست خوب حالم گفتم بهت ظهر از؟ هان کنیمی چیکارم مثال -

 .نزدم حرفی و کردم تحمل آقاجون احترام به فقط هم االن تا، بکنم رو تخانواده و

 .بشنوم رو صدات خوامنمی باش ساکت -

 سازت هر به که عروسکتم من مگه؟ بکنم باید من میگی که کاری هر مگه، خوایمی چی تو که نیست مهم برام -

 .شدم خسته رفتارهات دست از؟ هان برقصم

 .کشید خودش سمت به رو من و گرفت رو میقه

 رنهوگ نیست زمانش االن که حیف. کنمنمی ولت من، کنی تحملم باید حاالها حاال چون نشی خسته بهتره -

 هایدوست اون و تو جلب حکم بکشی شونه شاخ برام دیگه بار یه اگه. نکنی لجبازی من با کردممی حالیت

 .خونشون دم فرستممی رو عزیزت

 .صندلی روی داد هولم

 ...و دیگه یکی با بری، کنی زندگی راحت خودت برای ذارممی کردی فکر -
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 .تداش نگه آپارتمان دم. رفتمی سرعت با، گفتمی چیزی لب زیر خودش با. کوبید مشت فرمون به بار چند

 .پایین گمشو -

 .رفتم خونه سمت به و شدم پیاده ماشین از

 !کیان امیر بهت لعنت، ریخت صورتم روی هاماشک

*** 

 دور از فقط مسجد رفتم که سوم برای حتی، ندارم خبر امیر از دیگه شب اون از، گذرهمی آقاجون مرگ از هفته یه

 .نیومد جلو ولی؛ کرد نگاه بهم

 .بود نیومده دیگه اول روز جز به چرا دونمنمی، بود جوری یه نرگس نبود

 .دنبالم بیاد شد قرار علی. برن بود قرار همه چون، نرم تونستمنمی و بود آقاجون هفتم

 .میاد ماه آخر تا احتماال گفت و زد زنگ بهم دایی

 .بودم خوشحال خیلی

 ماست باهام تونستنمی همین خاطر به،برگشته تازه و بوده ماموریت گفت و گرفت تماس باهام سرگرد امروز

 .امیر به داده رو مدارک چرا که کردم گله ازش کلی هم من. بگیره

 همین به شدنمی باورم. کرده رو کار این امیر چرا که بود کرده تعجب، ندارن ارزشی مدارک اون که گفت هم اون

 .بودم خورده رو امیر گول راحتی

 .آقاجون یخونه رفتم باهاشون. دنبالم بود اومده علی، شدم بلند جام از در زنگ با

 .شدم بلند جام از هم من، رفتنمی داشتن کم کم همه و بود مراسم آخرهای
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 ؟کجا تو عزیزم: خانم منیژه

 .دیگه برم -

 ؟نگفته بهت امیر مگه. بیاد نامه وصیت کردن باز واسه آقاجون وکیل قراره بمون نه -

 .بگم دروغ شدم مجبور. بودم ندیده رو امیر بود هفته یه من که دونستنمی، کردم نگاهش

 .شماست یخانواده به مربوط این ولی؛ گفته چرا -

 .باشی هم تو خواسته آقاجون ضمن در، مایی یخانواده جزو هم تو، عزیزم حرفیه چه این -

 .پیشم اومد زهرا

 ؟نمیای سامره -

 .مونهمی جون سامره عزیزم نه: خانم منیژه

 .کنم چیکار دونستمنمی هم من. کرد نگاه بهم زهرا

 .جون سامره میرم من پس -

 .بودن نرگس جز به خانواده اعضای یهمه فقط. رفتن کم کم هم هامهمون، رفت زهرا

 .داشتم بهتری حال نبود اون که این از

 .رفتن هامبل سمت به و تو اومد ساله ۵۳ حدود مرد یه با امیر بعد یکم

 .کرد بهم نگاهی و طرفم برگشت امیر

 .رسیدمی نظر به خسته خیلی صورتش، بود شده بلند ریشش
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 با رو نم بود تونسته چطور، بودم عصبانی بود زده بهم که کلکی خاطر به دستش از خیلی، برگردوندم رو سرم

 .بده عذاب انقدر کارش اون

 .دهب زجر طریق این از رو من تا ضعفم نقطه روی بود گذاشته دست و حساسم علی و زهرا رو من دونستمی امیر

 .نشست کنارم اومد یکی که بودم فکر تو

 .برگردندم رو روم، بود امیر، کردم بلند رو سرم

 :گفت و گوشم نزیک آورد رو سرش

 !خوردی رو سالمت هم باز -

 .زدم پوزخندی و کردم نگاش دوباره

 .کنه سالم بهت دقیقه هر بگو بهش و زنت اون پیش برو؟ کنن سالم بهت داری دوست خیلی -

 .درازه هنوز زبونت شکر رو خدا نه -

 .شدن ساکت همه وکیل صدای با

 یانک آقای. مطلب اصل سراغ میرم پس، هستید خسته تونهمه دونممی، گیرمنمی رو وقتتون زیاد من خوب -

 .کردن رو کار این که بود پیش روز ۷۳ حدود. دادن نامه وصیت توی تغییراتی یه مرگشون از قبل

 .بود شده پا به ایهمهمه

 !باشید ساکت کنممی خواهش -

 .شدن ساکت همه

 .کنممی شروع خوب -
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 :گفت مقدمه از بعد باالخره و نامه وصیت متن خوندن به کرد شروع وکیل

 که ایخونه نصف و آپارتمان واحد یه و مغازه باب دو و کرج هایزمین، کیان رضا مرحوم ینامه وصیت طبق -

 زمین. گیرهمی تعلق نیازی منیژه عروسشون به لواسون در زمین متر هزار و کیان آرمین سهم هستیم توش االن

 ینوه به هم اموال بقیه و. اصالنی نوید اشنوه به آپارتمان واحد یه و دخترم سهم آپارتمان واحد یه و ورامین

 ارتمانآپ واحد یه و رامسر در زمینی و مغازه بند سه و شرکتم سهام و کارخونه شامل که. میرسه کیان امیر بزرگم

 .راد سامره عروسم به بخشممی رو شمال هایزمین و خونه این یدیگه نصف آخر در و میشه

 .بود زده خشکم هم من، بودن شده ساکت همه

 !برسه دختره این به ثروت همه این باید چرا، وصیتیه چه این: خانم عمه

 .کردن تنظیم رو وصیت این عقل سالمت در کیان آقای خود، کیان خانم -

 این نرسیده راه از دختره این اونوقت نرسیده بهش چیزی هیچ من دختر چرا. ندارم روقبول وصیت این من -

 !جادوگر یدختره کرده خودش خام رو آقاجون کرده چیکار نیست معلوم. ببره ارث باید همه

 !رفتاریه چه این باش آروم خواهر: امیر عموی

 همه ما ایخانواده تو اومد که روزی از. برسه ارث بهش همه این باید که کیه دختره این مگه؟ باشم آروم چرا -

 .شد بدبخت من یبیچاره دختر، کرد خراب رو چی

 .کرده رو وصیت این خودش آقاجون، باشید زدنتون حرف مواظب عمه: امیر

 که دیدم آخر یلحظه تو خودم من ضمن در. ماست یخانواده جزو جون سامره؟ رفتاریه چه این: خانم منیژه

 آرزویی دیگه دیده رو اون که حاال گفت بهم خودش. دیدنش اومد جون سامره که بود خوشحال چقدر آقاجون

 !زنیدمی رو هاحرف این شما اونوقت، زدمی لبخند خوشحالی از عمرش لحظه آخرین تو. نداره
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 .کرده خام رو تونهمه داره چی نیست معلوم دختره این دیگه آره -

 ناراحت جااون جو از هم من. آقاجون دیدن بودم رفته من که بود نشده باورش حتما، بود شده خیره بهم امیر

 .کردم تنم رو مانتوم و شدم بلند جام از، کرده رو کار این آقاجون چرا دونستمنمی. بودم

 .میرم من ببخشید -

 بهم که ثروت همه این واسه و رفتممی زود بودم هم من. کردی جارو رو چی همه اومدی، بری هم باید آره -

 .کشیدممی نقشه بود رسیده

 .کنیدمی بدتر شما گمنمی چیزی هی من که این مثل عمه: امیر

 .نیست ما جای دیگه جااین پاشو نوید. بزنید داد من سر همه آره -

 .رفتن شوهرش و نوید با خانم عمه

 .زدمی حرف باهاش داشت و وکیل پیش رفت امیر

 .رفتم خروجی در سمت به و برداشتم رو کیفم هم من

 .ناراحته نرگس خاطر به اون نشو ناراحت خانم عمه هایحرف از؟ کجا عزیزم -

 .کردمی رو کار این نباید آقاجون، داره حق هم اون. نیستم ناراحت من نه -

 .بمون حاال -

 .برم خواممی نیست خوب حالم یکم ولی؛ ببخشید -

 .داری دوست جور هر باشه -

 .خورد زنگ گوشیش موقع همون
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 .بدم جواب باید مامانمه عزیزم ببخشید -

 .خداحافظ باشه -

 انگار، رفتممی تند تند. رفتم کوچه انتهای سمت به. ببینم رو کس هیچ خواستمنمی، بیرون رفتم جااون از سریع

 .کنم فرار جااون از خواستممی

 مبه امیر با کردن زندگی خاطر به کار این با خواستهمی حتما، کرده رو کار این آقاجون چرا فهمیدمنمی اصال

 رایب باید دلیلی چه، داره بچه و زن که اون، بکنه کاری همچین باید اصال چرا باشه طور این اگه ولی؛ بده رشوه

 من هب که امیر بعدم. چسبهمی غریبه یه به و میکنه ول رو خودش خون هم کی تازه. باشه داشته من با زندگی

 .شممی دیوونه دارم خدا وایی. نداره ایعالقه

 .خونه رفتممی باید. بود هم سردم، بود شده تاریک هوا

 .خونه برگشتم و گرفتم ماشین، بود آژانس یه جلوتر یکم

 .داشتم بدی سردرد

 .بود کرده خستم تنش همه این دیگه واقعا و نداشتم بودن جااین برای دلیلی دیگه، رفتم اتاق سمت به

 .در طرف برگشتم، شد باز خونه در موقع همون

 .بست محکم رو در و شد خونه وارد عصبانیت با امیر

 !خونه برگردی تنها گفت بهت کی؟ رفتی گذاشتی خودت واسه جهنمی کدوم -

 .زدم پوزخندی

 .کیان جناب دیدمنمی هم الزم البته، نگرفتم اجازه ازتون که ببخشید -
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 .سمتم اومد عصبانیت با

 !داشته برت توهم رسیده بهت پول یکم، کردی فکر چه -

 .زدم پوزخندی

 .ندارم تخانواده و تو پول به نیازی که میرسه بهم مادریم یخانواده از انقدر من -

 ینا خاطر به روز چند این تو من دونیمی؟ دیدنش رفتی که نگفتی بهم چرا؟ گفت بهت چی آقاجون شب اون -

 .داشتم وجدان عذاب چقدر بدم انجام رو اشخواسته آخرین بودم نتونسته که

 بهت دیدمنمی نیازی هم بعد. چیه وجدان عذاب دونیمی مگه تو. کیان امیر نخندون رو من! وجدان عذاب -

 .بود آقاجون و من به مربوط هاحرف اون. بگم چیزی

 .توش ریختم رو هاملباس و آوردم در کمد تو از رو چمدونم. رفتم اتاق سمت و گرفتم فاصله ازش

 ؟کنیمی غلطی چه داری -

 هم ناال. دوستام خاطر به بلکه خودم خاطر به نه، کنم تحمل بودم مجبور ولی؛ کردممی زودتر باید که رو کاری -

 .نداره ارزشی مدراک اون دونممی، نکن خسته رو خودت بیخود، ندارم موندن جااین واسه دلیلی

 .پرید امیر رنگ

 ؟گفته کی -

 !سرگرد جناب بزنی گولم تونینمی دیگه ولی؛ کردی زیادی یاستفاده من بودن احمق از کنم فکر -

 .نداری رو خونه این از رفتن بیرون حق، منی زن تو -
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 ودتخ نرفته که یادت، بودم زندانیت فقط جااین من. اندیگه جای یه وبچت زن، داشته برت توهم که این مثل -

 .گفتی

 .بود شده خیره بهم

 .بری ذارمنمی من ولی -

 :زدم داد

. کردی مخسته؟ دادی عذابم انقدر نشده خنک دلت هنوز. بدی ادامه رو بازی این خواییمی کی تا کن تمومش -

؟ آره میشه خنک دلت، میشی راحت بمیرم من. داری چی همه که تو، بکن رو زندگیت برو. کشمنمی دیگه خدا به

 .کن راحتم بکش رو من بیا

 .رفتم در سمت به و شدم بلند جام از و چمدون تو ریختم رو هاملباس تمام. زدنمی حرفی، کردمی نگام فقط

 .بود وایستاده در جلوی هنوز امیر

 .کنار برو -

 .بری دمنمی اجازه بهت، سرجاش بذار رو چمدون برو -

 .برم خواممی، گیرمنمی اجازه ازت دیگه من -

 .نمیدم طالقت من ولی؛ برو باشه -

 .کنم تحملت هم ثانیه یه تونمنمی دیگه، برم جااین از خواممی فقط، نیست مهم برام -

 .کردمی کنترل رو خودش داشت انگار، بود کرده مشت رو هاشدست

 :گفتم و طرفش برگشتم ورودی در دم و شدم رد کنارش از
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 ونمتنمی کردی باهام که کارهایی خاطر به دلم ته چون کنمنمی خوشبختی آرزوی برات. کردی بد بهم خیلی -

 .ببخشمت

 .روندم دایی یخونه سمت به و شدم سوار، بود پارکینگ تو دایی ماشین. بیرون رفتم خونه از

*** 

 .ندارم خبر امیر از، دایی یخونه اومدم که هست هفته دو

 .دادی قول بهم تو میگه بهم شهمه که بینممی رو آقاجون خواب شبه چند

 ول رو امیر که بود نگذشته آقاجون مرگ از روز ۲۳ هنوز گفتمی راست، میشم دیوونه وجدان عذاب از دارم

 .داره نیاز بهشون گفت دایی، بود مونده جا امیر یخونه مدارکم. کردم

 .داشتممی برشون رفتممی و نیست خونه امیر کی که فهمیدممی باید

 زنگ که هم موبایلش به و شرکت نیومده روزه دو گفت، گرفتم رو امیر آمار ازش جوری یه و زدم زنگ علی به

 .خاموشه زنیممی

 .باشه جااون شاید خونه رفتممی باید، نداشتم موضوع این به خوبی حس

 .رفتم خونه سمت به، بود ۵ ساعت

 .نبود کسی، کردم باز رو در آروم

 و بود ریخته اطراف امیر هایلباس تمام، بود ریخته بهم جا همه. کردم روشن رو چراغ، بود تاریک خونه

 .بود آشغال و ظرف پر آشپزخونه

 .بود بعید چیزی همچین بود مرتب همیشه که امیری از
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 .کردم نگاش تعجب با، بود تخت روی هامتیشرت از یکی. رفتم اتاق سمت به

 !شده چی یعنی -»

 .جایی رفته شبچه و زن با حتما چه من به -

 «؟جوریهاین خونه چرا پس -

 .شده چی فهمیدممی قولم خاطر به باید، زدمی شور دلم

 ؟قولته خاطر به فقط -»

 ؟چیه پس -

 !کنی کوچیک رو خودت خواییمی چقدر -

 «ایدیگه چیز نه، خوبه حالش بدونم خواممی فقط من کن ولم -

 .کردم مرتب یکم رو خونه

 .بود کرده قایمشون حتما، نبود مدارکم

 .بود شده مشکل دچار برق هم باز. بود ۹ ساعت

 .دونستنمی چیزی هم اون، زدم زنگ نگهبانی به

 .بیرون رفتم خونه از و پوشیدم رو هاملباس. بمونم جااون تونستمنمی

 !کجاست یعنی خدایا -

 .رفتم دایی یخونه سمت به
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 .شد نگران و دونهنمی چیزی که گفت هم اون ولی؛ باشه داشته خبر ازش شاید زدم زنگ رضا به

 .برداشتم سریع، خورد زنگ گوشیم. شدم پیاده ماشین از

 ؟بله -

 ؟حریرچی خانم -

 .بود نکرده صدام اسم این با کسی که بود هاسال، کردم تعجب

 ؟شما -

 .آدرس این به بیا ببینی سالم رو شوهرت خواییمی اگه -

 ؟هستید کی شما -

 بدی خبر پلیس به ضمن در. بینیشنمی وقتهیچ دیگه، نیایی دیگه ساعت یه تا اگه. نیومده تو به فضولیش -

 .میشه کنترل تلفنت، مراقبتیم ما. میشه تموم چی همه

 !بگید راست معلوم کجا از -

 .بیاد خوشت شاید فرستیممی برات عکس یه -

 .بود خونی هاشلباس و بود شده بسته دهنش و دست که بود امیر از فرستاد عکس یه. کرد قطع رو گوشی

 .زدم زنگ رضا به و شدم ماشین سوار. بود تهران اطراف آدرس، اومد اس اماس یه

 ؟خوبن خانم؟ خبر چه؟ خوبید رضا آقا سالم -

 ؟خوبه حالتون خانم شراره -
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 آقا و بابک قاآ از. نیست خوب حالش یکم امیر، دیدنتون بیایم تونیمنمی ما مریضه یکم امیر ولی؛ خوبم من بله -

 .کنید عذرخواهی هم یاسر

 .افتادیم دردسر تو که بفهمه بتونه بودم امیدوار. بود کرده تعجب زدنم حرف از انگار، شد ساکت یکم

 .منتظریم شب فردا پس، باشه -

 ینام که هاییعکس راستی. دیممی خبر بهتون شد خوب امیر که وقت هر شااهلل ان، بدیم قول تونیمنمی نه -

 .بشید خوشبخت امیدوارم، بود قشنگ خیلی فرستاد برام جون

 .فرستادم براش رو عکس

 !برسونید سالم امیر به، ممنون -

 .کردم قطع رو گوشی

 .شدنمی دیده چیزی اطراف و بود بیابون یه تو، رسیدم آدرس به

 .خورد زنگ گوشیم

 .منتظره ون یه جلوتر یکم، چپ سمت برو، بیرون بنداز پنجره از رو گوشیت -

 .شدم پیاده ماشین از. بود منتظر ون یه جلوتر یکم، رفتم چپ سمت به و بیرون انداختم رو گوشی

 .بود پوشونده رو صورتشون، بیرون اومدن ماشین از دونفر

 .شو سوار -

 ؟کجاست امیر -

 .نزن حرف، شو سوار -
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 .رفتم ماشین سمت به

 .جلو بیار رو هاتدست -

 .بست رو هامچشم و هامدست، بردم سمتش به رو هامدست

 .شدم سوار ترس با من، کرد باز رو ماشین در

 و شد گرفته دهنم جلوی چیزی یه دفعه یه ولی؛ میره کجا ماشین که کردم جمع رو حواسم، کرد حرکت ماشین

 .نفهمیدم چیزی دیگه

*** 

 .کردم باز رو هامچشم

 .بود شب ۰ نزدیک ساعت، کردم نگاه دستم ساعت به. رفتمی گیج یکم سرم

 .رفتم در سمت و شدم بلند جام از. بود خالی اتاق، بودم اتاق یه توی

 ؟جاستاین کسی -

 .شد وارد هیکل قوی مرد یه و شد باز در بعد دقیقه چند، زدم در به محکم

 !کنیمی صدا و سر شب نصفه خبرته چه -

 ؟جااین آوردید رو من چرا کجاست امیر -

 دمتخ در خودم وگرنه، باشم نداشته کاری بهت گفته رئیس که حیف؟ برسم رو حسابت خودم یا میشی خفه -

 .نره سر حوصلت که بودم

 !خریه کدوم دیگه رئیست -
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 !کنیمی زبونی بلبل جوراین هم ببینیش اگه بدونم خواممی -

 .رفت و بست رو در

 .دادم تکیه دیوار به و نشستم. کنم باهاش کاری بتونم که نبود چیزی، کردم نگاه اطراف به

 !کین اینا یعنی. کن کمکم خدایا -

 .بود مرده همون و شد باز اتاق در که بود نگذشته زیاد

 .بریم باید پاشو -

 .رفتم در سمت به و شدم بلند جام از

 .بیفت راه -

 .اومد پشتم هم اون، رفتم جلو

 .شدیم باغ یه وارد و کرد باز رو در، بیرون اومدم راهرو از. بودیم خونه یه تو

 .چپ سمت برو -

 هک بود مرده اون دست قوه چراغ نور همون فقط، دیدمنمی رو جلوم، بود سرد و تاریک خیلی. رفتم چپ سمت به

 .بود کرده روشن رو جلو یکم

 .بست رو در و وایساد بیرون خودش و تو داد هولم مرده، رسیدیم بزرگ قدیمی یخونه یه به دقیقه ده بعد

 .شناختمنمی رو کدوم هیچ، بودن خونه داخل مرد تا سه

 .جلوتر رفتم
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 ؟خواییدمی چی؟ هستید کی شما -

 .اومدنمی خوشم نگاهشون از، کردن نگام فقط و نزدن حرف

 ؟کجاست امیر -

 .کردن نگام سکوت تو هم باز

 .کردمنمی باور رو دیدممی که کسی، شد باز سالن کنار اتاق در

 .دیدممی خواب داشتم انگار، کردم بسته و باز بار چند رو هامچشم

 !تو -

 .من عزیزم آره -

 .نزدیکم اومد. وایساده جلوم سال همه این بعد که شدنمی باورم. بود زده خشکم

 ؟عزیزم کردی تعجب -

 .بود آورده سرم بالهایی چه که بود یادم هنوز، بودم ترسیده

 ؟خواییمی...چی -

 ؟عزیزم ترسیدی ازم -

 .میده ایمعنی چه...کارها این -

 .فهمیمی زود خیلی خودت -

 .تو اومد امیر با بعد دقیقه چند و بیرون رفت مرده، کرد اشاره مردها اون از یکی به
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 پهلوش کنار. بود شده پاره هم بلیزش و بود خونی صورتش، بود بسته دهنش و دست، سمتم داد هلش

 .داشت زیادی ریزیخون

 .نشم نزدیک بهش که گرفت رو بازوم پشت از مردها از یکی ولی؛ رفتم سمتش به

 .عوضی کن ولم -

 .بده نجات مرد دوتا او دست از رو خودش تا کردمی تقال امیر

 !کیان امیر نکن خسته بیخود رو خودت -

 .میدم پس بهت رو پولت من پوله خاطر به اگه؟ کنیمی رو کار این چرا؟ خوایمی چی. دیوونه کن ولم: امیر

 هاربهض بدترین دوتا شما! بندازم دردسر تو رو خودم بخوام پول خاطر به فقط که احمقم انقدر کردی فکر؟ پول -

 درست چیزی یه دونستممی مونخونه تو اومدی که روزی از. شدی زندگیم کابوس تو، سامره تو. زدین بهم رو

 دونستممی، اومدمی بدم ازت اوایل اون. بود عجیب برام چی همه، هاشگریه و خانم حاج دعواهای، نیست

 روز یه برگشتم سربازی از وقتی و شدم بزرگ کم کم که این تا، شده حاجی رفتارهای این باعث تو اومدن

 یهیچ و بودی ساکت تو ولی؛ کردممی اذیتت بیشتر روز اون از، نیستی حاجی دختر تو که فهمیدم اتفاقی

 این تا. مداشت خاصی حس، بودی ساکت هم باز تو، کردممی باهات رکاریه. کردمی عصبیم مظلومیتت، گفتینمی

 ولی ،اومدنمی خوشم ازش و بودمش دیده قبال، بود هابازاری از یکی دختر ندا. کنم ازدواج باید که گفت حاجی که

 همیشه از زودتر زرو اون. دادمی آزارم چیزی یه انگار، بود جوری یه دلم ته من اما. بود همه نفع به ازدواج این

، مداشت خوبی حس، کردم نگات دور از، کشیدیمی جارو داشتی و بودی توحیاط تو خونه اومدم وقتی، خون اومدم

 .بود وجودت تو خاصی پاکی یه، نداشتم کسی به وقت هیچ که احساسی. کردم حس قلبم تو رو چیزی

 :داد ادامه. افتادمی موقع اون یاد داشت انگار، بست ثانیه چند رو هاشچشم
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. داشتم دوست رو سفیدت صورت. دادمی بهم خوبی حس زدمی برق نور تو مشکیت و بلند موهای اون وقتی -

 که بود هاییچشم ترینقشنگ نظرم به، کردمی غرق خودش تو رو آدم مشکیت هایچشم زدینمی عینک وقتی

 تو، کنم نگات خواستمی دلم همش، شد عوض چی همه روز اون از. کردم نگات چقدر دونمنمی. بودم دیده

 .خونه اومدممی زودتر دیدنت خاطر به روز هر، بودی چیزی هر از ارزشمندتر مواسه

 .کرد مشت رو هاشدست

 داداش هر اب بگم خواستممی، کنم تخفه خواستممی داداش گفتیمی بهم وقتی، نبود بهم حواست اصال تو ولی -

 روز یه ،شده عوض رفتارم بود فهمیده حاجی گذشت وقت چند. کنیمی فرو خنجر یه قلبم تو داری انگار گفتنت

 ایدنب دیگه و کنم بیرون سرم از رو فکرت باید و شدم عاشقت من دونهمی که گفت و کرد صدا حجره تو رو من

 همم برام تو جز هیچی من ولی؛ کنهمی محروم ارث از گفت، باشی من مال نمیده اجازه گفت. کنم فکر حتی بهت

 ودوج تمام با، شدممی دیوونه داشتم. خواستممی رو تو فقط، نداشت اهمیت برام هم حاجی ثروت حتی، نبود

 ودمب جوون من. ذاشتمی فشار تحت رو من بیشتر روز هر، بود گذاشته فشارم تحت حاجی ولی؛ خواستمتمی

 روز هی که دادم قول خودم به ولی؛ کنم گوش هاشحرف به شدم مجبور، کنم مقاومت حاجی برابر در تونستمنمی

 روز یه حتی، بود تو پیش فکرم هنوز ولی؛ خواستمی حاجی که همونی شدم، کردم ازدواج. میشی من مال تو

 هک بودم هاخیلی با حتی، کردممی تصور رو تو زندگیم هایلحظه تمام تو. کنم دور ذهنم از رو فکرت که نبود

 گرفتممی سخت بیشتر قبل از بهت. بگیره برام رو تو جای تونستنمی کس هیچ ولی؛ کنم فراموشت

 فتگ بهم حاجی. ریخت بهم چی همه و شد پیداش عوضی این که این تا، بشه نزدیک بهت کسی خواستمنمی

 هنوزم من دونستمی حاجی. تو رو گذاشت دست اون ولی؛ کنم گذاری سرمایه پروژه یه تو باهاش که

 ینا به رو تو خواستمنمی، شدممی دیوونه داشتم، کنم موافقت ازدواج این با باید گفت بهم ولی؛ خوامتمی

 .بدم عوضی

 ادد تونستنمی بود بسته دهنش چون ولی؛ پیچید خودش به درد از امیر، زد بهش لگدی و رفت امیر سمت به

 .بزنه
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 !روانی کن ولش: من

 خواستمی دلم، بودم متنفر حاجی از. گرفت ازم رو تو دوم بار واسه حاجی هم باز. مونده هنوز عزیزم کن صبر -

 عقد وقعم وقتی. بود من از ترزرنگ اون ولی؛ برسم رو حسابش خواستممی. بیارم دست به رو تو بتونم تا بمیره

 این تقدیم دستی دو رو تو که بودم عصبانی خودم از چون؟ زدم کتکت چرا دونیمی. شدم عصبی، کرد ولت

 ازت ودمب نتونسته که این از. کردمی زندگی کثیف دنیای این تو که بودی آدمی ترینمعصوم تو، کردم کثافت

 ونا وقتی. نداشت ارزشی برام پول اون وگرنه، کردم خالی تو رو داشتم خودم از که حرصی تمام، کنم محافظت

 زا قسمت یه کثافت این، آورده من کوچیک یپرنده سر بالیی چه آشغال این که شدنمی باورم، اومد دی سی

 فتنگ بهم وقتی. فهمیدمنمی رو حالم روز چند تا بردن رو تو و کرد سکته حاجی وقتی. بود گرفته ازم رو وجودم

، کنهمی چیکار نبود مهم، نبود مهم مواسه هیچی دیگه، نگشتم هم نامرد این دنبال حتی، شدم دیوونه مردی تو

 رامب زندگی، نبودم خودم حال تو اصال وقت چند تا. داشت ایفایده چه کردنش پیدا دیگه نبودی دیگه تو وقتی

 لمد توی تو عشق که ایحفره، بود حفره یه قلبم ته ولی؛ شدم ترآروم تا کشید طول سال چند. بود جهنم مثل

 چشمم جلوی بود کرده درحقم که کارهایی تمام، دیدم رو حیوون این سال چند بعد که این تا. بود کرده درست

 که وقتی قشنگت هایچشم، کرده چیکار باهات عوضی این فهمیدی که وقتی گناهت بی و معصوم صورت، اومد

 اشباه رو کرد باهات که رو کاری همون خواستممی، اشخانواده سراغ رفتم. بود شده خشک تلویزیون صفحه به

 اون طریق زا تونستممی، عاشقشه که گفتن بهم، شعمه دختر نرگس سراغ رفتم. بودم دنبالش سایه مثل، بکنم

 بود تمس وقتی بیچاره، کردم نزدیک بهش رو خودم کم کم و شدم آشنا پارتی یه توی باهاش. بزنم ضربه بهش

 رگسن به ایعالقه امیر، بشم نزدیک امیر به اون طریق از تونستمنمی ولی؛ نالیدمی شهمه این توجهیِ بی از

 کمک بهش زن یه گفت، بکنه کاری نتونست ولی؛ سراغش فرستادم رو نفر یه. بکشمش گرفتم تصمیم. نداشت

 و ودب ناراحت خیلی، کرده عقد رو دختر یه امیر که گفت بهم نرگس بعد روز چند. کنم چیکار دونستمنمی. کرده

 رو ارشک تاوان باید زنش. زنش سراغ برم گرفتم تصمیم، گرفتم جدیدی تصمیم من ولی؛ کردمی گریه شهمه

. شد خراب سرم رو دنیا، دیدم رو بود آورده برام که زنش از هاییعکس وقتی، گذاشتم مراقب شواسه. دادمی

 هایچشم با خودم باید. بودی شده قبل از ترخوشگل خیلی، بودی کرده تغییر خیلی. باشی تو اون شدنمی باورم
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 فهمیدم، تویی بشم مطمئن تا کردم تحقیق اتدرباره، دیدمت نزدیک از خودم و سراغت اومدم. دیدممی خودم

، ودب کی کار خونه دم بود اومده که هاییعکس اون فهمیدم. کردم حس رو تپش قلبم تو هاسال بعد. خودتی که

 .سعید سراغ رفتم. مردی تو کردممی فکر آخه، باشه تو کار کردمنمی فکر هم درصد یه حتی

 که ردهک ولت خیابون یگوشه همین خاطر به، کشیدینمی نفس کردنت ماشین سوار که موقع اون تو گفت بهم

 که این از ولی؛ بودم خوشحال بودی زنده که این از، ایزنده هنوز تو دونستنمی احمق. نشه درست دردسر

 یحت، داشتم نظر زیر رو کارهات تمام. بشه جدا ازت کردممی کاری باید، بودم ناراحت بودی شده این زن دوباره

، کردممی خراب تو یدرباره رو فکرش و زدممی زنگ بهش روز هر. کردممی کنترل رو کشیدنت نفس تعداد

 بهش، ودب بیشترش تحریک برای وقت بهترین سراغت اومد ربانی نیما وقتی. بشه اعتمادبی بهت که کردم کاری

 به. بودن بعید چیزی احمق این از البته کرد شک بهت، افتاد اختالف بینتون که کردم رو کار این انقدر و زدم زنگ

 .بود کرده شک من قشنگ یفرشته

 :گفت بهش رو و کرد نگاهی امیر به

 .نبودی واقعی عاشق تو، کنی شک بهش تونستی چطور. کیان امیر احمقی یه تو -

 :گفت و من به کرد رو بعد

، دمشبو گرفته کم دست خیلی من. برگشت بهت دوباره لعنتی این که بشم نزدیک بهت خواستممی تازه -

 فقط ،شدی حامله فهمیدم که شد هدر وقتی تالشم تمام. سراغت اومد بازم و بود چسبیده بهت کنه مثل دوباره

 یدام بهم دوباره تبچه دادن دست از ولی؛ بکشم رو کثافت این خواستممی. کردم غفلت عوضی این از روز چند

 عقدش هبش مجبور امیر که کنه کاری باید گفتم بهش و نرگس سراغ رفتم. کشیدممی جدیدی ینقشه باید، داد

 امیر ،کردی ترکش تو و مرد بچه وقتی. بود هاحرف این از ترزرنگ این کنه کاری تونستنمی احمق نرگس، کنه

 که بود هاشب همون تو، کنه پیدات توستنمی. بود کرده شدیوونه تو از شدن جدا. گشت دنبالت رو جا همه

 به هک دادم زا توهم و آور خواب داروی نرگس به. بود نقشه اجرای برای وقت بهترین خونه رفته این گفت نرگس
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 وقتی. بگذره روز چند گذاشتم، بودن باهم که گرفتیم ازشون عکس سری یه بعدش و داد خوردش به زور

 شارف تحت شهمه نرگس. نمیاد یادش چیزی که گفتمی و کردنمی قبول اوایل اون فرستادم براش رو هاعکس

 مریض آقاجونش که مخصوصا، میگه همه به رو چی همه وگرنه کنه عقد رو اون و بده طالقت که دادمی قرارش

 رگسن، بدونه چیزی کسی نباید ولی؛ کنهمی عقدش گفت نرگس به. شدمی مرگش باعث آبروریزی این و بود

 . بود عالی چی همه. بده طالقت شد مجبور هم اون و کرد قبول بود شده دیوونه این عشق از چون هم احمق

 نای برای فقط من. بود شده حامله احمق، چی همه به زد گند هم باز نرگس که سراغت بیام کم کم خواستممی

 بهش. کردمی خراب رو هامنقشه تمام داشت حاال و نداشت ارزشی هیچ برام اون، بودم باهاش برسم تو به که

 به یا نهک کارو این باید یا گفتم بهش هم من. فهمهمی زرنگه امیر گفتمی اون ولی؛ امیره یبچه بگه باید گفتم

؛ کنه ولقب خواستنمی، شد دیوونه شنید وقتی امیر و کرد رو کار همین نرگس. بود نقشه چی همه که میگم امیر

 ،کرده ازدواج که بفهمی تو خواستنمی چون، شد ساکت امیر. کرده عقدش که میگه تو به گفت نرگس ولی

 من شقازع تونستنمی. کنه ول رو تو تونستنمی. موندن ساکت قیمت به حتی، داره نگه رو تو فقط خواستمی

 بفهمی وت اینکه از قبل جوری یه خواستمی، زرنگه خیلی کردمی فکر. برسه تو به که ذاشتمنمی من ولی؛ بگذره

 تمگف بهش. ستحامله امیر از که بگه تو به که کردممی تحریک رو نرگس شهمه من ولی؛ بده طالق رو نرگس

 ونا گفتم بهش وقتی. ترسیدمی امیر از، کردنمی قبول اون ولی؛ داره دوست رو تو چون کنهمی ولش امیر که

 وت از تونهنمی امیر بود فهمیده چون، کرد قبول بگذره هم خانوادش حتی چی همه از تو با بودن خاطر به حاضره

 رو رامی وقت هیچ که شد راحت خیالم دیگه، فهمیدی تو وقتی و گفت رو چی همه شرکت تو روز اون وقتی. بگذره

 ولی؛ خواستمتمی وجود تمام با که بودی مخدر یه برام انگار تو. شدممی نزدیک آرزوم به داشتم. کنینمی قبول

 هبچ که مخصوصا، بود کرده شک نرگس به امیر. ریخت بهم رو چی همه هم باز طالق ای برگه اون نکردن امضا

 میرا با بود کرده ادعا نرگس که روز اون تاریخ به و بوده چقدر بچه حدودی سن بود گفته دکتر و بود شده سقط

 راحت ازت خیالش تا باشی خودش نظر زیر و شخونه بری کرد مجبور رو تو امیر. کردمی فرق ماه یه حدود بوده

 کجا زا لعنتی این دونمنمی باالخره، کنه تحقیق بتونه راحت خیال با هم اون و بشی دور ازش نتونی که بشه

 هک چیزی تنها فقط. گفت رو چی همه گذاشتن فشار تحت یکم با نرگس، بوده نقشه همش هااین که فهمید
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 و مگ مدتی یه شدم مجبور. بوده من مال که گفت هم بچه یدرباره حتی، بود اصلیم فامیلی و اسم دونستنمی

 روز چند که نای تا گشت دنبالم جا همه، نبود بیکار هم امیر مدت این تو. کنه شناساییم نتونه نرگس تا بشم گور

 و سراغش برم من کنه پیدا رو من اون که این از زودتر شدم مجبور هم من و هستم کی من فهمید پیش

، دادممی عذاب رو عوضی این باید، شدمی مسخره تو بودن بدون ماجرا این شدن تموم ولی؛ برسم رو حسابش

 هاسال که چیزی، میشی من مال تو حاال. کرد اذیت رو تو که طور همون، داد عذاب رو من اون که طور همون

 وضیع این واسه عذابی هیچ کنم فکر، بکشه زجر مرگش از قبل تونهمی هم سرگرد جناب این و بودم منتظرش

 .بشی من مال تو که نیست این از باالتر

 .خندید بلند بلند

 به نگاهی. بود تصور از دور اتفاق همه این فهم. کنم درک رو موضوع این تونستمنمی اصال، بود کرده هنگ مغزم

 .کردمی نگام فقط هم اون، کردم امیر

 .شد تموم جدایی باالخره ولی؛ کشیدم عذاب بهت رسیدن برای چقدر بینیمی عزیزم خوب -

 !بکنی رو کارها این تونستی چطور، مریضی تو -

 .گرفت ازم رو تو یکی خواستمت وقت هر، داشتنت حسرت، کرد مریضم تو عشق، مریضم من آره -

 وسکاب مواسه زندگیم هایلحظه تمام توی تو. بودی زندگیم توی آدم ترینکثیف تو، متنفرم ازت من ولی -

 .نفرت فقط، نفرته دارم بهت که حسی تنها. بودی عاشقم میگی حاال و دادی عذابم همیشه، بودی

. کرد ول رو ما چرا حاجی که کنممی درک االن، دارم دوستت خیلی من. کنیمی عادت بهم عزیزم نداره اشکال -

 رو مادرت نتونست چون دیدممی بودم بچه که این با من. بود مادرت یدیوونه حاجی، کنهمی کور رو آدم عشق

 قلبم تو که ساله ۷۰ عشق این. رسممی آرزوم به دارم که خوشحالم من ولی؛ کشید عذاب چقدر باشه داشته

 .نداره رو دوریت تحمل دیگه مونده
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 از تونستنمی ولی؛ بود شده دیوونه هم امیر. کنه ولم که کردممی تقال، خودش سمت کشید رو من و طرفم اومد

 .بده نجات رو خودش نفر سه اون دست

 .کثافت آشغال کن ولم -

 .عزیزم بودم لحظه این منتظر چقدر دونینمی -

 .عقب دادم هولش، شد شل یکم هاشدست، زدم پاش به لگدی

 .عوضی نشو نزدیک من به -

 .گرفت رو من هاآدم اون از یکی ولی؛ گرفتم فاصله ازش

 .بود شده عصبانی، داد ماساژ رو پاش و شد خم حسین

 نشونبندازی. بگیره ازم رو تو تونهنمی هم خدا آوردم دستت به که حاال؟ کنی فرار دستم از تونیمی کردی فکر -

. گردممی بر زود باش منتظرم عزیزم. دارم کار یکم برم باید من، ببندید محکم هم رو هاشوندست و اتاق تو

 ینآخر چون، سرگرد کنی خداحافظی عقشت با بهتره، کیان سرگرد دارم قشنگ نمایش یه برات فردا راستی

 .ببرینیشون. هستی جا یه باهاش که باریه

 ددرمور، بستن صندلی به رو پام و دستم.  اتاق تو کردن پرت رو هردومون و بردن اتاق سمت به رو ما مردها اون

 .کردن قفل رو در و رفتن بیرون اتاق از. طورهمین هم امیر

 . کرد نگام عصبانیت با امیر. بودم شوک تو هنوز

 ؟کنیمی غلطی چه جااین -

 :گفت که کردم نگاش تعجب با
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 ؟جااین اومدی چرا؟ کری -

 !کشنتمی نیام اگه گفتن -

 ؟هان بیایی گفت بهت کی، شدی خسته ازم نگفتی مگه تو. چه تو به، درک به -

 ولی؛ بده نجات رو خودش تا کردمی تقال. برگردوندم رو روم، نگفتم چیزی. بود شده جمع هامچشم تو اشک

 .بود عصبی خیلی. نداشت ایفایده

 جایی ،کنیمی گوش کنی گوش حرف نباید که جایی، کنی درست دردسر برام بلدی فقط تو؟ کنم چیکار حاال -

 .نمیدی گوش حرف باید که

 کن فرض. کنم مواظبت خودم از چجوری بلدم من باشی داشته کاری من به خوادنمی، باش خودت نگران تو -

 .افتادی گیر جااین تنها خودت

 .کنی محافظت خودت از خواییمی چجوری؟ هان وایسی عوضی اون جلوی خواییمی چجوری مثال -

 .زنهنمی آسیبی من به اون بعدم، مربوطه خودم به -

 .زد بیرون پیشونیش رگ، شد ترعصبانی

، برسه بهت که مونده منتظر سال ۷۰، عاشقته گفتمی داشت آهان؟ هان چیه زنهنمی آسیبی از منظورت -

 !کنه چیکار باهات خوادمی احمق فهمیمی. زنهنمی بهت آسیبی میگی تو اونوقت

 .نزدم حرفی

 :زد داد

 !المصب بریزم سرم تو خاکی چه من بیاره سرت بالیی اگه؟ ساکتی چرا -
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 تو؟ کردممی چیکار کشنتمی نیام اگه گفتن وقتی. دادم انجام رو درسته کردممی فکر که کاری من، نزن داد -

 .باشم تفاوتبی کس هیچ به نسبت تونمنمی من ولی؛ اومدینمی بودی اگه

 !لعنتی نگرانتم من، کنه چیکار خوادمی اون فهمی نمی چرا -

 .کردم نگاش

 ؟شدممی تفاوت بی باید. اومدم که بودم نگرانت هم منم -

 .شد عوض نگاش حالت

 !نداری رو تحملم گفتی بهم رفته یادت، شدن من نگران خانم شده چطور -

 ارب چند یادته، سوزوندی منو چقدر رفته یادت هم تو. ندارم رو رفتارهات تحمل گفتم من، نرفته یادم نخیر -

 !بودم تنها هفته یه هفته یه بار چند یادته، کنممی چیکار تنها من نگفتی و گذاشتی تنهام

 و ورود هایزمان تمام حتی. بودم آپارتمان همون باالی یطبقه، نذاشتم تنهات وقت هیچ من، نرفته یادم نه -

. داشتم نظر زیر هادوربین با رو کارهات تمام، کردیمی چیکار خونه تو دونممی حتی. دونممی هم رو خروجت

 فهمیب من مثل هم تو خواستممی چون گفتم چیزی هم اگه. کردی فعال رو نشانیآتش سیستم که روز اون حتی

 .آوره زجر چقدر بودن اهمیتبی که

 .داده بازی رو من که شدنمی باورم، بود مونده باز دهنم

 باورم؟ کردیمی کنترل رو من و بودی گذاشته دوربین خونه تو؟ بودی ساختمون همون توی مدت تمام تو -

 دروغ مه رفتی باهاش گفتی که مهمونی اون. بود دروغ همش نرگسی با گفتیمی که هایی موقع اون پس، نمیشه

 ؟بود

 .آره -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 921 

 .کردمی نگام خونسرد خیلی، کردم نگاش

 ...!خیلی، خدا وای، بدی عذابم انقدر تونستی چطور، بکنی رو کارها این باهام تونستی چطور -

 !کردی خواستی کاری هر که تو، نکش خجالت بگو چیه -

 راچ بگو فقط، چرا؟ کردی چیکار باهام دونیمی لعنتی توی! نکردی کاری هیچ تو، کردم خواستم کاری هر من -

 !دادی عذابم همه این

 .کردمی نگام فقط ساکت

 ...آقاجون به که حیف.کیان امیر متنفرم ازت، آوردی سرم بالیی چه دونیمی اصال. ساکتی چرا لعنتی بگو -

 ؟چی آقاجون؟ چی -

 .بودم ساکت، نزدم حرفی

 !چی جون آقا گفتم -

 .ذارب راحتم بزنم حرف باهات خوامنمی دیگه، دیدم عمرم تو که هستی آدمی بدترین تو. بزنم حرفی خوامنمی -

 .بودیم ساکت دو هر

 .بیرون بریم شده هرجور جااین از باید -

 .ندادم اهمیت بهش

 .سراغت بیاد تا بمونی عاشقت منتظر خواییمی نکنه. توام با -

 .کنم همکاری تو مثل مریضی آدم با که اینه از بهتر بمونم منتظرش آره. باشی ساکت بهتره -
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 .شکوندممی رو گردنت بود باز دستم اگه خدا به سامره -

 .بکن خواییمی کاری هر، نیست مهم برام -

 ؟سراغت بیاد لعنتی اون نیست مهم برات -

 رو خودش که کشیدمی رو پاش و دست. برسه بهم دستش خواستنمی دلم گفتمی راست. کردم بهش نگاهی

 .کنه آزاد

 ارهاییک خاطر به وگرنه، بیرون برم جااین از خواممی که این واسه فقط کنممی همکاری باهات، کنم چیکار بگو -

 .کردمنمی هم نگاهت کردی باهام که

 .کنه خفم خواستمی دلش حتما، کرد نگام عصبانیت با

 .جااین بیا. کنی باز رو دستم باید اول -

 . مکن باز رو دستش نتونستم کردم کاری هر ولی؛ پشتش رفتم و کشیدم سمتش به صندلی با رو خودم

 !تونمنمی -

 .کن سعی بیشتر -

 .شدم مشغول دندونم با و شدم خم

 .کنم باز رو دستش تونستم و شد شل یکم طناب باالخره

 .کردیم باز هم رو پاهامون، کرد باز رو دستم هم اون

 :گفت و سمتم اومد عصبانیت با
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 دیگه رو من؟ آره مونیمی منتظرش که، دادممی رو زدی که حرفی جواب وگرنه نیست وقتش االن که حیف -

 .بیرون بریم باید فعال. کنم چیکار باهات بعدا دونممی، کنینمی نگاه

 .کنیم دعوا باهم که نبودیم موقعیتی تو االن. بود عصبانی کافی ی اندازه به، نزدم حرفی

 .بزن داد باش زود -

 ؟چی -

 .بکش جیغ میگم -

 ؟چی واسه -

 .بکن رو گفتم که کاری -

 .شد باز در بعد دقیقه چند، زدم جیغ

 .شد بیهوش و سرش تو کوبید محکم صندلی با امیر و تو اومد نفر یه

 .بیا دنبالم -

 .کشید خودش با و گرفت رو دستم مچ امیر. بود زده خشکم

 !کنیمی نگاه چی به دیگه بیا -

 .ببرون رفتیم اتاق از

 .بود پهلوش به رو دستش، داشت درد امیر

 .بودن هم دیگه نفر دو بود بیرون که مرده اون جز به هنوز
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 .زدنمی حرف داشتن اتاق تو نفر دو اون، رفتیم خروجی در سمت به آروم

 باغ وارد و بیرون رفتیم پنجره از، بود باز پنجره. بریم پنجره سمت به که کردم اشاره امیر به، بود قفل خروجی در

 .شدیم

 .یمهست کجا دونستیمنمی، کشیدمی خودش با رو من و رفتمی سمت یه به تند تند و گرفت رو دستم امیر

 ؟میری کجا -

 .نزن حرف بیا دونمنمی -

 .بود هم سردم، بود گرفته درد پاهام

 .برم راه تونمنمی سردمه. وایسا یکم شدم خسته -

 .دنبالمون میان، نیستیم ما فهمیدن حتما االن نمیشه -

 .کردم نگاه آسمون به

 .چرخیممی خودمون دور داریم، کن نگاه ماه به، ریممی اشتباه داریم -

 .بریم طرف کدوم از بفرمایید شما میشه -

 .بریم راست سمت به باید -

 .نشستم جا همون، برم راه تونستمنمی واقعا دیگه. بود جنگل فقط. رفت راست سمت به امیر

 .بود تاریک هوا. اومدمی برف داشت

 .طرفم اومد برگشت، جلو رفت یکم امیر
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 .بریم باید پاشو، نشستی چرا -

 .تونمنمی من -

 .کشید رو دستم

 .کنیممی استراحت بریم دیگه یکم. میگم بهت پاشو -

 .بود نشده سردش چرا دونمنمی پاره لباس اون با. بود پریده رنگش کردم نگاش

 .شدم بلند جام از

 .رفتیم سمتش به، بود کلبه یه جلوتر

 .بیام تا بمون جا همین -

 .میام هم من نه -

 .بمون جا همین! کنی گوش تو بزنم حرف من شد -

 .جلو برم کرد اشاره بهم. کرد نگاه رو کلبه داخل پنجره از و جلو رفت امیر، شدم قایم درخت پشت

 .نیست کلبه تو کسی کنم باز رو در باید -

 ؟بمونیم جااین خواییممی -

 .میریم دوباره و کنیممی استراحت یکم، بیان راه زیاد بتونن برف این تو نکنم فکر آره -

 .کرد باز رو در

 .الموی تو اومدی بار چند بودیم که هم شمال تو، کنیمی باز رو درها یهمه دزدها مثل چرا؟ پلیسی مطمئنی تو -
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 .تو رفتم هم من. میگم دروغ انگار، میکنه جوریاین چرا وا. تو رفت و کرد نگام چپ چپ

 .پرت و خرت ذره یه و چوبی تخت یه با بود کوچیک یکلبه یه

 ؟کجاییم ما اصال؟ کنهمی چیکار جنگل این وسط کلبه این -

 وستاییر یه باید هانزدیکی این حتما. جااین میان هاتابستون معموال، باشه شکار مخصوص یکلبه کنم فکر -

 .باشه

 !بیایی ور این باید گفتم دیدی -

 .میاد بدم خودم از توئه با حق که هاییوقت، آره -

 !شدی نمک با -

 .بودم نمک با همیشه من -

 .نشست تخت روی رفت

 ؟کنیم چیکار حاال -

 .خبره چه ببینم اطراف این میرم من، میشه روشن داره هوا. کنیممی استراحت یکم -

 ؟داری ریزیخون هنوز؟ چطوره پهلوت؟ نیست سردت پاره لباس این با -

 احتر دستم از زودی این به نباش نگران هم بعد. ستعضله همش اینا، بشه سردم که الغرم تو مثل من مگه -

 !نمیشی

 .هستن تیپم عاشق همه، مانکنم هم خیلی من؟ الغرم من -

 ؟کیا مثال -
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 !دیگه همه -

 .کرد نگام حرص با

 .ببندم رو پهلوم کن کمک پاشو الکی حرف جای به االن، کننمی غلط همه -

 .رفتم سمتش به. نبود بخور درد به چیز، کردم نگاه رو جا همه و شدم بلند جام از

 .آورد در رو بلیزش

 .نیست عمیق خیلی بود معلوم، بود شده خشک روش خون ولی؛ بود خورده شکاف پهلوش

 ، نبود چیزی ولی؛ کردم نگاهی اطراف به؟ ببندمش چی با -

 .پوشیدممی بلیزم زیر تاپ یه زمستون تو همیشه بودم سرمایی چون، افتادم بلیزم زیر تاپ یاد

 .آوردم در هم رو بلیزم. کردمی نگام امیر. آوردم در رو پالتوم

 .کن نگاه رو وراون -

 ؟چرا -

 .بیارم در رو تاپم خواممی -

 .بیار در خوب -

 .دمپوشی رو بلیزم، آوردم در رو تاپم و کردم پشت بهش و برگشتم، نداشتم رو باهاش کردن کل کل یحوصله

 .رفتم سمتش به. بود شده خیره بهم، برگشتم دوباره

 .کردمی نگام جور همین، بستم کمرش دور و کردم پاره رو تاپ
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 . طورهمین هم رو چشمش زیر، کشیدم بود خونی که لبش کنار به رو پارچه از یکم

 .گوشم پشت زدم رو موهام

 .نیاوردم خودم روی به ولی؛ زدمی تند تند قلبم

 .نباشه عمیق زیاد کنم فکر. شد تموم -

 .چرخیدمی صورتم اعضای تک تک روی نگاش

 .شد تموم گفتم -

 ؟چی -

 .بستمش میگم -

 .باشه، آهان -

 .نکرد نگام دیگه. نشستم تخت کنار رفتم

 .افتادیم دردسر تو بفهمه بتونه رضا کنه خدا -

 ؟رضا -

 .آره -

 ؟گفتی بهش چیزی مگه -

 .افتادیم دردسر تو که فهموندم بهش جوری یه دنبالت بیام که این از قبل آره -

 .کردید چیکار احمق بابک اون با نرفته یادم هنوز، میشی صمیمی همکارهام با نمیاد خوشم -
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 چه. کردی کاری چه به مجبور رو من هااون خاطر به نرفته یادم هم من بعدم. کردم کار باهاشون فقط من اوال -

 ؟ بشم صمیمی باهاشون داره اشکالی

 ؟بشی صمیمی کی با که میدم تشخیص من و منی زن هنوز که نرفته یادت -

 .اومده در آب از زرد تو یکم البته، ستدیگه یکی اصلیت زن. زندانیتم من گفتی یادمه؟ زنتم -

 .کرد نگام حرص با

 .کنی تحمل باید، همینم من ضمن در، کنی قبول مجبوری پس، شناسناممه تو اسمت که فعال -

 .کنم تحمل رو میگه زور بهم که نفر یه تونمنمی من -

 ؟کنی چیکار خواییمی مثال -

 .کردم نگاش

 .کنممی کاری یه باالخره -

 !کنیمی چیکار ببینم بکن رو تالشت خوب باشه -

 .نزدم حرفی دیگه هم من، زد پوزخندی

 .بود کرده یخ هامدست، پیچیدم دورم هم رو هامدست و کردم جمع شکمم تو رو پاهام، بود سردم

 .انداخت بهم نگاهی امیر

 ؟سردته -

 .نخیر -
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 .معلومه کامال -

 .نداشت فایده ولی؛ بشه گرمم تا گرفتم دهنم جلوی رو هامدست، زدممی یخ داشتم واقعا. بودیم ساکت دو هر

 .نزدی یخ تا جااین بیا -

 .کرد اشاره خودش کنار به

 .نکرده الزم -

 .خورمتنمی نترس، نکن لج انقدر بیا -

 .هه هه هه -

 .بود کرده سرایت هم پاهام به کم کم سرما

 .نداشتم رو سرما تحمل دیگه ولی؛ داشتم تردید یکم، کردم نگاش

 ؟اینامه دعوت منتظر چیه -

 پرت ،کشید خودش سمت به رو من و گرفت رو دستم دفعه یه. نشستم ازش فاصله با و رفتم سمتش به آروم

 .پیچید دورم رو هاشدست. بغلش تو شدم

 .بود کرده پر رو اتاق هاموننفس صدای، زدیمنمی حرفی کدوم هیچ

 ؟امیر -

 ؟بله...جا -

 ؟داشت دوربین واقعا خونه؟ بودی اپارتمان تو واقعا تو -
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 .آره -

 ؟رفتینمی بیرون میرم نرگس با گفتیمی که هاییشب اون یعنی -

 .نه -

 ؟میگی رو راستش بپرسم ازت سوالی یه اگه، کنیم پیدا نجات وضعیت این از نتونیم وقت هیچ ممکنه -

 .بزن رو حرفت ثانیا، کنیممی پیدا نجات اوال -

 !کردیمی اذیتم انقدر چرا، بودی آپارتمان اون تو اگه بفهمم تونمنمی -

 اشتهد نتونه و بخواد واقعا رو نفر یه مرد یه وقتی. نیستی مرد چون کنی درک تونینمی تو رو چیزها بعضی -

 دنبالت رو جا همه، کردی ترکم تو و رفت بین از مونبچه وقتی. کنهمی تحمل رو دنیا عذاب بدترین باشدش

 از برام تو ولی؛ خواستممی رو بچه من. بگیری طالق ازم خواستیمی که شدنمی باورم، بودم شده دیوونه، گشتم

 باهاش چطور که اومدنمی یادم اصال من و بود گذاشته فشار تحت رو من نرگس طرفی از. بودی ترمهم چیزی هر

 بدم طالق رو تو و کنم عقدش گفت وقتی. کردم کاری که شد باورم که کرد زاری و گریه انقدر ولی؛ بودم

 عقلم گهدی. بده براش استرسی جور هر و داره سرطان بود گفته دکتر، بود مریض آقاجون. کنم چیکار دونستمنمی

 القشط بفهمی تو که این از قبل، فرصت سر بعد و بمونه ساکت تا کنممی عقدش گفتم خودم با، کردنمی کار

 شتهندا برخورد باهات زیاد شرکت تو کردممی سعی. بفهمی چیزی تو وقت یه که داشتم استرس شهمه. میدم

 بود گفته بهم قبلش شب نرگس؟ یادته شرکت تو روز اون. کردمی سست رو ماراده دیدنت چون باشم

 وقت هیچ بفهمی اگه دونستنممی، شدممی دیوونه داشتم، بود کابوس مثل چی همه، نخوابیدم صبح تا. ستحامله

 تو واستمخمی فقط، خواستممی رو تو. کنم تحمل نتونستم دیگه شرکت اومدم که صبح. کنینمی قبولم دیگه

 بهترین، ردیک قبولم و نگفتی چیزی تو و کنی قبولم گفتم بهت وقتی. بدم دستت از خواستمنمی، باشی کنارم

 و فهمیدی رو چی همه تو و اومد نرگس که بعدش، داشت روزدووم یه فقط خوشیم ولی؛ بود زندگیم ی لحظه

؛ گشتم اهخیابون تو صبح تا. کنم نگاه هاتچشم تو تونستمنمی ولی؛ اومدم دنبالت. شدم داغون، رفتی جوراون
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، دمتدی جوریاون وقتی. تو اومدم باالخره ولی؛ نداد راهم داییت، سراغت اومدم صبح. بیارم طاقت نتونستم ولی

 دلم نتگرد رو گذاشتی رو شیشه وقتی. اومدمی بند داشت نفسم کردی قیچی رو قشنگت موهای اون دیدم وقتی

 تو که روزهایی تمام. بودم شده آزارت باعث انقدر که خوردمی بهم خودم از حالم.بکشم رو خودم خواستمی

 بد وبارهد حالت ممکنه چون بشم نزدیک بهت نباید بود گفته دکتر، کردممی نگات دور از بودی بیمارستان اون

 بهت رو خودم دوباره. کنم تحمل نتونستم سراغت اومد که احمق دکتر اون ولی؛ شدی بهتر که این تا. بشه

 وقتی. ندارم ارزشی هیچ برات دیگه که فهمیدم دیدم رو سردت هایچشم وقتی باغ تو روز اون. کردم نزدیک

 نداشتی حق تو. دور بندازم رو حلقه تا بودم فرصت منتظر، کنم تحمل نتونستم بودی کرده دستت رو اون یحلقه

 نم که کاری همون گفتی بهم تو ولی؛ دارم دوستت که گفتم بهت. بودی من مال تو، بشی کسی مال من جز

، بشه نزدیک بهت کسی هیچ نذارم خوردم قسم و گرفتم آتیش من. ببخشی رو من تا کنیمی رو کردم

 خترهد اون وقتی، بود بهت حواسم جا همه. بگیرم انتقام نکردی قبول رو عشقم که این خاطر به ازت خواستممی

 مکرد حس کشیدینمی نفس که ی ایثانیه چند. رسوندم بهت رو خودم چجوری نفهمیدم استخر تو داد هولت

 تو یتوجه کم البته. دادگاه ماجرای که هم بعد و کردم کم رو شایان شر اول. کنم زندگی تو بدون تونمنمی واقعا

 رصتف منتظر فقط، دونستممی اول روز از سراغت اومد بابک وقتی. کرد کمک بهم خیلی نکردن امضا خاطر به هم

 رو ودمخ خیلی اتاق تو شب اون. بذارمت فشار تحت و باشم داشته مدرک ازت بتونم تا بشه تموم کار که بودم

 لحظه یه یحت من. باشم نداشته حسی بهت تونستممی چطور، ندارم بهت حسی بگم بهت بتونم که کردم کنترل

 حالی چه نم که بفهمی تو خواستممی. بود شکسته غرورم فقط، کنم بیرون قلبم توی از رو عشقت نتونستم هم

 مخواستمی، دادمی عذابم همین و دادینمی اهمیت بهم تو ولی؛ شد راحت یکم خیالم خونم تو اومدی وقتی. دارم

 البته، دادینمی نشون العملی عکس هیچ تو ولی؛ نه یا داری دوستم هنوز تو که بفهمم نرگسم با که این گفتن با

 قتعش از مدت تمام من. ناراحتی هستم اون با من که این از نگفتی وقت هیچ ولی؛ شدیمی ناراحت یکم گاهی

 چهی ولی؛ کنی نگام کردیمی نگام عشق با جوراون شرکت تو که روز همون مثل خواستمی دلم. کشیدم زجر

 .نکردی نگام جوراون دیگه وقت

 .بود شده جمع هامچشم تو اشک
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 فقط بودم باال یطبقه وقتی. داشتم دوستت چقدر بود روم که فشار همه این با مدت این تو که بفهمی تونینمی -

، کردممی نگاه دوربین به بودم خونه تو که مدتی تمام. بود خوش دلم تریپایین طبقه یه تو که این عشق به

 نگات هاساعت. خوابیدیمی کاناپه روی وقتی حتی. بدم دست از رو رفتارت از ثانیه یه حتی خواستمنمی

 .کردممی

 .ریخت گونم رو اشک قطره یه، کردم نگاش و کردم بلند رو سرم

 ؟داری...دوستم...چرا -

. ممیش عاشقت دوباره نگاه یه با هم باز کنممی نگات که هربار چون عاشقتم من. نداره دلیل داشتن دوست -

 تو هاالس بعد وقتی. حسیه چه این دونستمنمی ولی؛ خورد تکون قلبم دیدم رو هاتچشم وقتی بار اولین دونیمی

 من ولی؛ بودی کرده خودت مال اول روز همون از رو قلبم تو. داشتم رو حس همون، کردم نگات دوباره جلسه اون

 .بودم نکرده باورش

 .ریخت مگونه روی بیشتری هایاشک. پایین انداختم رو سرم

 .کرد پاک رو هاماشک انگشتش با. کردم نگاش، کرد بلند رو سرم و مچونه زیر گذاشت رو دستش

 هاییحرف برای مدت این تو که اشکی قطره هر خاطر به. باشه جوریاین وقت هیچ هاتچشم خوادنمی دلم -

 هک کارهایی یهمه. ندارم رو طاقتش من، نکن ترکم وقت هیچ ولی؛ کنی مجازاتم داری حق ریختی زدم بهت که

 بهم تو و تخواممی انقدر من که کنم قبول تونستمنمی. خوایینمی رو من گفتی تو که بود این خاطر به فقط کردم

 شقتع، داشتم بهت که بود عشقی خاطر به کردم کاری هر. وجودم تمام با، عاشقتم کن باور سامره. اهمیتی بی

 انقدر نم و کردی من جایگزین رو دیگه یکی راحتی به تو که این. دادمی عذابم تو تفاوتی بی و بود کرده دیوونم

 میچارهب انقدر تو عشق چرا که بودم متنفر خودم از. دادمی عذابم نکنم فکر بهت تونستمنمی که بودم ضعیف

 یول؛ نخواستم کسی از چیزی هالحظه ترینسخت تو حتی کردم زندگی که هاییسال این تمام تو من. کرده

 ...تو؟ چی یعنی مرد یه غرورم کردن خرد دونیمی. کردی خرد رو غرورم تو و کردم گدایی ازت رو عشق
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 .گذاشتم دهنش روی رو دستم

 ...من. متاسفم من. داری دوستم انقدر دونستمنمی من. بسه -

 .شد بیشتر مگریه، کردم بغلش محکم

 ؟چه برای گریه این االن، کنیمی گریه بیشتر تو نکن گریه میگم -

 .کردم اذیتت انقدر که خواممی معذرت من -

 .کنی خواهی معذرت که نگفتم رو هااین بهت -

 احتیاجی من به داری خانواده که حاال کردممی فکر. متنفری ازم کردممی فکر مدت این تو شهمه، احمقم من -

 .نداری

 .باشم متنفر داشتم دوست وجودم تمام با که کسی از تونممی چجوری؟ شدی دیوونه -

 .نداری بهم حسی هیچ گفتی، متنفری ازم که گفتی خودت آخه -

 !کن نگام -

 .کردم نگاش و کردم بلند رو سرم

 نترلک رو خودم خیلی شب اون گفتم بهت. دارم دوستت چقدر که بفهمی تونینمی چجوری، اینابغه مثال تو -

 .دارم دوستت چقدر نفهمی تو که کردم

 .خنگم مسائل جوراین تو من -

 .خندیدم هم من، خندید

 .لپم به زد رو انگشتش و آورد صورتم سمت به رو دستش
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 .بود شده تنگ لپت هایچال این واسه دلم خیلی -

 .برد بین از رو مونفاصله دفعه یه شد چی نفهمیدم. گرفت مخنده هم باز

 .شد جدا ازم. شد درشت هامچشم

 !کنی می نگاه جوریاین چرا چیه -

 .کردممی نگاش هنوز

 .بود شده تنگ کردنت نگاه جوریاین واسه دلم -

 .کردم بغلش محکم هم باز

 !گرفت درد پهلوم داری زور چقدر آخ -

 .ببخشید -

 .ستپشه لگد یاندازه به زورت، کردم شوخی -

 .زدم اشسینه به مشتی

 !ایمزهبی خیلی -

 ؟اممزهبی واقعا -

 !امیر -

 .خندید بلند

 .میشی ترخوردنی خوریمی حرص، نخور حرص؟ جانم -
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 .ادبیبی خیلی -

 .دادممی نشونت رو ادب وگرنه نیست جاش جااین که حیف -

 .کردم نگاش تعجب با

 .باشه نداشته خوبی عواقب ممکنه که نکن نگام جوریاون -

 .گذاشتم اش شونه روی رو سرم

 .ترسممی حسین از من؟ چی کنن پیدامون اگه، ترسممی من امیر -

 .بکنه غلطی هیچ تونهنمی اون امزنده وقتی تا -

 .میاد خوابم خیلی -

 .بریم باید میشه روشن هوا دیگه یکم، عزیزم بخواب یکم -

 .بستم رو هامچشم

 .کردم باز رو هامچشم در صدای با

 ؟شدی بیدار -

 ؟بودی کجا آره -

 .بریم باید.شدنمی دیده چیزی، کردم نگاه رو اطراف رفتم -

 .رفتیم بیرون کلبه از، شدم بلند جام از

 .رفتیممی راه سخت خیلی، بود زانومون تا برف
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 .اومدمی صدا و سر دور از

 .خبره چه ببینم برم من، بمون جا همین -

 .بری تنها خوامنمی میام هم من -

 ؟فهمیدی نخور تکون جااین از افتاد اتفاقی هم اگه، بمون جا همین عزیزم -

 .کردم نگاش فقط

 !بیرون نمیایی افتاد اتفاقی هر گفتم سامره -

 .نشستم درخت کنار و دادم تکون رو سرم

 .رفت امیر

 .زدمی تند تند داشت قلبم، اومد شلیک دوتا صدای که گذشت دقیقه چند

 .زمین خوردم هابرف تو بار چند رفتممی تند چون، رفتم صدا سمت به و شدم بلند جام از

 .دیدم دیگه مرد تا دو با رو حسین درخت پشت از

 .اومدمی خون کتفش و پا از و بود افتاده زمین رو امیر

 .نیاد در صدام که گذاشتم دهنم روی رو دستم

 .ریخت صورتم روی اشکم

 !کردی قایمش کجا بگو: حسین

 .بود ساکت امیر
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 .کنممی خالی مغزت تو رو گلوله دفعه این -

 .نزد حرف هم باز امیر ولی؛ گرفت سمتش به رو تفنگ

 افظخداح. نداره فایده برام تو بودن زنده پس. باشه دور زیادی تو از تونهنمی چون، کنممی پیداش که باالخره -

 .سرگرد

 .گذاشت پیشونیش روی رو اسلحه

 :زدم داد

 !کن صبر -

 :گفتم و بیرون اومدم درخت پشت از

 .بینینمی رو من وقت هیچ دیگه بکشیش اگه -

 :زد داد امیر

 .بیرون نیا نگفتم مگه -

 .کردم نگاه حسین به

 .میام باهات بگی که هرجا، بره بذار -

 .نداری رو کار این حق نه: امیر

 .زمین روی افتاد امیر و صورتش تو زد مشت با حسین

 .زمین خوردم که زد صورتم به ایسیلی و سمتم اومد
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 ینا یهمه باید، ناراحتم دستت از خیلی که بیفت راه هم حاال. چی یعنی من زدن دور که بفهمی تا زدم رو این -

 عزیزم کنی جبران رو کردی که کارهایی

 .بشی نزدیک بهش اگه کشمتمی کثافت: امیر

 .کشید خودش سمت به و کرد بلند هابرف روی از رو من و گرفت رو بازوم، شد خم حسین

 به چی همه حاال، دزدیدی ازم رو بود من مال که چیزی تو؟ کیان سرگرد بکشی رو من خواییمی چجوری -

 .گردهمی بر اصلیش صاحب

 !کثافت آشغال شو خفه -

 .کشید دادی درد از امیر. زد پاش به لگدی مردها اون از یکی

 .عوضیا کنید ولش -

 تونییم حاال. باشه من عاشق فقط باید چون کنهمی فراموشت کم کم ولی؛ نگرانته چقدر عشقت ببین وایی -

 شب تا که کشمتنمی. کنی کاری تونینمی و ستدیگه یکی با عشقت ببینی وقتی، سرگرد کنی درک رو من حال

 .کنممی چیکار باهاش دارم من دونینمی وقتی، بکشی زجر و بمونی زنده

 !عوضی کثافت کن ولش -

 .بده نجات دوتا اون دست از رو خودش تا کردمی تقال امیر

 تا وت که این لذت من اونوقت، میریمی زودتر کنی تقال بیشتر چی هر چون سرگرد نیار فشار خودت به زیاد -

 .میدم دست از رو ایزنده شب

 .شد سرازیر هاماشک. کردم نگاه امیر به
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 . عزیزم نکن گریه -

 .عاشقتم. خواممی معذرت، خواممی معذرت -

 .داد فشار رو بازوم حسین

 .وریهچج عشق با زندگی میگم بهت و بینمتمی دنیا اون.سرگرد خداحافظ. کردنه خداحافظی وقت دیگه، بسه -

 .اومدن دنبالمون هم مرد دوتا اون، برد ایدیگه سمت به خودش با و کشید رو من

 :زد داد امیر

 .کنممی بگی کاری هر، کن ولش -

 .خندید حسین

 .خوامنمی چیزی دیگه، دارم خواستممی که رو چیزی من -

 .ریختمی هاماشک. کشیدمی رو من

 ریهگ فقط و بودم هامرده مثل، نداشتم حسی هیچ. اومدنمی امیر دادهای صدای دیگه، بودیم رفته چقدر دونمنمی

 .کردممی

 !نداری دوست که کنممی رو کاری بشنوم رو صدات دیگه اگه. ریختی بهم رو اعصابم، شو خفه -

 .رسیدیم قدیمی خونه همون نزدیک به. بشه نزدیک بهم خواستمنمی شدم ساکت

 .نیست امن دیگه جااین. بریم باید، کنید جمع هست وسیله چی هر برید -

 .کردن جمع رو وسایل و تو رفتن مردها اون
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 هم گهدی نفر دو. نشست هم خودش، ماشین تو داد هلم حسین و رفتیم سمتش به، بود پارک باغ آخر ون ماشین

 .میریم کجا داریم دونستمنمی. نشستن جلو

 .شدیم فرعی یجاده یه وارد. بودیم راه تو ساعت یه

 .بود جونم قیمت به اگه حتی، بشه نزدیک بهم ذاشتمنمی، کردممی فرار دستشون از شدمی هرجور باید

 !«باشه راهی یه باید. کن فکر شده که هم امیر خاطر به، سامره کن فکر -»

 .داشتممی بر رو یکیشون موبایل باید

 .بردن ویال داخل به رو من، شدیم پیاده و داشت نگه ماشین، رسیدیم ویال یه به

 :گفت و هااتاق از یکی تو انداخت رو من حسین

 .دارم کار باهات کلی شب که کن استراحت خوب و بمون جااین -

 .بودی برادرم تو؟ کنیمی رو کار این چرا -

 !لعنتی متنفرم کلمه این از گفتم بهت؟ هان گفتی رو کلمه این باز -

 .زد پهلوم به لگد تا چند. زد دوباره و کرد بلندم. صورتم تو زد و سمتم اومد

 .باشی برادرم حتی که حیفه، حیوونی یه تو -

 .بودم بسته درد از رو هامچشم. گفتمنمی چیزی ولی؛ داشتم درد، بهم زد و آورد در رو کمربندش

 .کنم گریه جلوش خواستمنمی، نیاد در صدام تا گرفتم گاز رو لبم

 .شد آروم که زد انقدر
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 .نمونم زنده تا زدمی انقدر کاش، بمیرم که نبود مهم ولی؛ کردمی درد تنم تمام

 .میشی من مال هم امشب. عشقمی تو، برادرتم نگو من به دیگه -

 .نشستم تخت کنار و کشیدم سمتش به رو خودم، بود اتاق یگوشه تخت یه. بیرون رفت اتاق از

 ؟کجایی امیر -

 .تمداش که وضعیتی این با که مخصوصا، نبود فراری راه، داشت آهنی حفاظ که داشت کوچیک یپنجره یه اتاق

 .بود آورده غذا مواسه، تو اومد مردها همون از یکی، شد باز در که بود ظهر نزدیک کنم فکر

 .بخوری ته تا باید گفته رئیس، بخور -

 .شیدمی اعدام بگیرنتون، نیستیم ما که فهمیدن حتما االن، پلیسه من شوهر عوضی ببین -

 .هیچه بودنش زنده احتمال جنگل اون تو ریزی خون همه اون با، مرده شوهرت اون االن نباش نگران -

 .کردم پرت سمتش به رو خورشت ظرف

 .گرفت رو موهام و نزدیکم اومد

 .رسیدممی رو حسابت خودم وگرنه خوادتمی رئیس که حیف، کثافت یزنیکه -

 .بیرون رفت اتاق از و تخت یگوشه کرد پرتم

 . بودم برداشته رو گوشیش. سوخت یکم بود شده پاره لبم، زدم لبخندی

 .برداشت زود، گرفتم رو علی یشماره سریع

 ؟بله -
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 یه دودح من با امیر. کن پیدام موبایل اس پی جی با کجام دونمنمی من. ندارم وقت علی کن گوش خوب ببین -

 زود فقط ،کنیدمی پیداش کنید حرکت راست سمت به. قدیمی ی.خونه یه نزدیک جنگله یه تو، داره فاصله ساعت

 .خورده تیر امیر که

 ؟خوبه حالت شراره -

 .برادرمه حسین سر زیر شهمه بگو رضا به ضمن در. بشه عوض جام ممکنه من؟ فهمیمی بده نجات رو امیر -

 .دارید وقت دقیقه دو فقط. بیان ممکنه، کنم قطع باید

 .کردم قطع رو گوشی

 !کن کمکم خدایا -

 ،نشستم تخت روی. گذاشتم جا یه رو کدوم هر و کردم تیکش چند. آوردم در رو گوشی باطری دقیقه دو بعد

 .بود شده بیشتر دردم

 .کردم جمع رو خودم، تو اومد حسین و شد باز اتاق در

 ؟عزیزم نخوردی رو غذات چرا -

 رمس بالیی چه پیش ساعت یه بود رفته یادش انگار. نداشت طبیعی حالت، بود دیوونه آدم این. ندادم جوابی

 .بود آورده

 .خوردمی بهم ازش حالم

 ؟بدم بهت خودم خواییمی -

 .جلوتر اومد
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 !اومد خوشگلت صورت سر بالیی چه کردی عصبانیم، کردی چیکار ببین -

 عقب بردم رو سرم، آورد صورتم سمت به رو دستش و نشست کنارم اومد

 !آشغال نزن دست بهم -

 .گرفت محکم رو مچونه

 و حموم میری، گرفتم لباس برات. کنم رفتار چطوری چموش هایزن با دونممی من؟ خوادمی کتک دلت هم باز -

 ودتخ وگرنه، کنیمی رو گفتم بهت که هرکاری. بشی خوشگل خیلی امشب خواممی، کنیمی عوض رو لباست

 منتظر هاالس. عزیزم کنیمی فرق همه با عشقمی تو، کنم رفتار باهات بقیه مثل خوامنمی. کشیمی عذاب بیشتر

 .بودم لحظه این

 .داشت درشتی هیکل. تو اومد سال میان زن یه بعد ساعت نیم. رفت بیرون اتاق از و شد بلند کنارم از

 .حموم بریم باید خانم پاشید -

 .نمیام جایی من -

 .میشن عصبانی آقا نیایید اگه -

 .جهنم به -

 .جونم به میوفته کمربند با آقا وگرنه، بیاید خدا رو تو خانم -

 .بود حسین ینقشه هم این شاید، کنم اعتماد بهش تونستمنمی ولی؛ بود هاشچشم تو نگرانی، کردم نگاش

 .میشم حاضر میام بعدش، پلیس به بزنم زنگ تا بده رو گوشیت میگی راست اگه -

 .کشهمی رو من بفهمه آقا اگه نمیشه -
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 .نمیشم حاضر یا گوشی یا دونمنمی من -

 .بود مردد یکم

 .باشه -

 .گرفت سمتم به و آوردم در رو گوشیش، نزدیکم اومد

 .گرفت رو دستم مچ گرفتم رو گوشی تا

 .نکردی عصبیم تا حموم برو آدم مثل بیا زود. کوچولو خانم زرنگی خیلی کردی فکر -

 .زدم پوزخندی

 ؟وفاداری بهش سگ مثل که داده بهت چقدر -

 .زدم بهش لگدی هم من، کشید رو موهام

 اون. میشه خسته ازت زود نباش خوشحال زیاد ولی؛ اومده خوشش تو چیِ از دونمنمی من، عوضی یزنیکه -

 چند مهمون هم تو، دیگه یکی سراغ رفت و شد خسته ازم گذشت که یکم ولی؛ بود مهربون هم من با اوایل

 .روزشی

 !کنیمی همکاری باهاش هنوز که ایبیچاره و حقیر خیلی که واقعا -

 .بیفت راه نکن زر زر زیادی، باشه -

 .بیفتم در باهاش تونستمنمی کردمی درد جام همه چون، برد حموم سمت به رو من

 .حموم تو داد هولم. داشت مشکل هامدنده از یکی کنم فکر، داشتم پهلوم تو شدیدی درد

 .بیار در رو هاتلباس -
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 .بیرون برو -

 .کردی دیر کافی یاندازه به باش زود. هستم جا همین من خانم زرنگ دیگه نه -

 .وایسادم جورهمون

 .کشید رو پالتوم یدکمه و سمتم اومد

 .میارم در خودم وراون گمشو، وحشی کن ولم-

 خیلی سوزش و بود کمربند رد تنم جای همه. آوردم در هم رو بلیزم، بود خون رد از پر بلیزم. آوردم در رو پالتوم

 .داشت زیادی

 .داشت بزرگ خیلی کبودی یه پهلوم

 .کنی کوتاه رو زبونت باشی تو تا بود حقت؟ خوردی کتک آخی -

 مبزن حرفی بهش کافیه، داره دوست رو من چقدر دونیمی خودت، کردی حمله بهم میگم بهش وگرنه شو خفه -

 !ستدیوونه چقدر که دونیمی. ذارهنمی اتزنده اونوقت

 .نگفت چیزی ولی؛ پرید رنگش

 .نشدم عصبی بیشتر تا بیرون برو حاال -

 :گفت و رفت در سمت به

 .داری وقت دقیقه ۷۳ فقط -

 .بیرون رفت حموم از
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. داشتم برش که بود حموم یگوشه شکسته یآیینه تیکه یه فقط، نبود بخوری درد به چیز، کردم نگاه اطراف به

 .داشتم وقت شب آخر تا. کنن پیدام که داشتم امید هنوز، شدممی منتظر لحظه آخرین تا باید

 .شستم رو خودم احتیاط با

 ؟نشد تموم باش زود -

 .داد بهم رو حوله و کرد باز رو در

 .بیرون رفتم و کردم قایم رو آیینه، گرفتم رو حوله

 .برد سمتش به رو من، بود اتاق وسط صندلی یه. شدیم اتاق وارد، رفتیم دیگه اتاق یه سمت به

 .بشین -

 .نشستم روش

 .کنم حاضرت باید بشین آدم مثل -

 .میشم حاضر خودم، بزنی دست بهم تو نکرده الزم -

 ؟داره نگهت کنم صدا رو سیا یا شینیمی، کنم حاضرت عروس مثل گفتن آقا -

 .عوضی آشغال -

 .ندارم حوصله چون نکن زیادی زر زر -

 .وراون گمشو جهنم به -

 :زد داد
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 .سیا -

 .ببینه وضعیت این تو رو من مرده اون خواستمنمی

 .لعنتی بکن رو کارت خوب خیلی -

 .شدی آدم که میاد خوشم -

 .کرد درست اتو با رو موهام بعد و کرد درست رو صورتم اول، جونم به افتاد هاوحشی مثل

 .کرد نگاه بهت میشه هم باز کبوده صورتت که این با، نیستی چیزی بد! کردم درست چی -

 .بلند پاشنه کفش با داد بهم دکلته عروس لباس یه

 .بپوش پاشو -

 .پوشمنمی رو این من -

 .نمیاد بدش که هم اون. کنه تنت کنممی صدا رو سیا باشه -

 .کنممی تالفی رو کارهات باش مطمئن -

 .زدم چنگ دستش از رو لباس

 .وراون برگرد -

 ؟مَردم مگه چرا -

 .نداره مرد و زن، کنه نگام حیوون یه نمیاد خوشم -

 :گفتم که اومد سمتم به عصبانیت با
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 !زنممی صدا رو حسین بزنی بهم دست -

 !عوضی یدختره -

 .شد دور ازم

 .کردم قایم لباسم زیر رو آیینه و پوشیدم رو لباس. دندونم الی گذاشتم رو آیینه و کردم پشت بهش

 .شدمی دیده کمربند رد کتفم طرف یه و دستم روی

 .سمتش برگشتم و کردم پام رو هاکفش

 .کرد نگاه بهم

 .بیفت راه -

 .کرد قفل رو در و اتاق توی انداختتم و برد سمتش به رو من، بود اتاق یه راهرو ته، رفتیم بیرون اتاق از

 .کردم روشن رو چراغ

 .کمد یه با بود توش نفره دو تخت یه، بود بزرگ اتاق یه

 ودمخ به پنجره یشیشه تو. داشت فلزی حفاظ، رفتم پنجره سمت به، بود اتاق طرف یه هم بزرگ یپنجره یه

 .کردم نگاه

 .بود زده بهم هم قرمز رژ یه، بود شده آرایش تیره یسایه با هامچشم

 رنو تو روش هایسنگ با سفید عروس لباس. بود ریخته هامشونه روی و بود کرده دار حالت اتو با هم رو موهام

 !شکوهی با عروس چه، زدمی برق

 .افتاد شب سیاهی به نگاهم
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، ارمد دوستت وجودم تمام با. کردم ناراحتت مدت این تو که ببخش رو من. ایزنده هنوز میگه بهم قلبم، امیر -

 تونممین ولی؛ بذارم تنهات باید که خواممی معذرت ازت. منه مال قلبت همیشه ولی؛ ببینمت نتونم دیگه شاید

 .عاشقتم ابد تا. بشه نزدیک بهم اون بدم اجاره

 .کردم پاکش، پایین اومد صورتم از اشک قطره یه

 .میاد االن که دونستممی، دادمی نشون رو ۷۳ ساعت، اتاق ساعت

 رو ارک این هم شرایط بدترین تو حتی که دونیمی هم خودت تو. بکنم رو کار این بتونم تا کن کمکم خدایا -

 .کنم تحمل تونمنمی امیر خاطر به فقط االن ولی؛ نکردم

 .کردم قایمش پشتم رو آیینه و برگشتم.  شد باز در موقع همون، اوردم در لباسم زیر از رو آیینه

 .بود شده خیره بهم. تو اومد حسین

 .بود زده خشکش در جلوی

 یه ونمتنمی، شدی خوشگل چقدر. دیدممی رویا تو رو لحظه این همیشه. بینمنمی خواب که بگو، نمیشه باورم-

 .نکنم نگات هم ثانیه

 .شد نزدیک بهم

 .بودم کرده یخ، گرفت رو دستم. کردممی سکته داشتم

 .نبود باهاش افتادن در وقت االن

 .بشین عزیزم بیا -

 .بگیره فاصله ازم اون تا بخرم زمان خواستممی فقط، کنم چیکار دونستمنمی
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 .گشنمه؟ بیاری غذا برام میشه -

 .کنم دورش ازخودم خواستممی فقط، اومد بیرون دهنم کجای از حرف این دونمنمی

 اتبر میگم االن. کنه آماده برات چی همه نگفتم بهش مگه، کردمی چیکار زنیکه اون پس؟ نخوردی غذا مگه -

 .کردم جمع دورم خور مفت مشت یه. عزیزم بیارن غذا

 .بیرون رفت اتاق از

 .لرزیدمی هامدست، خوردمی بهم ازش داشت حالم

 .گذاشتم دستم مچ روی رو آیینه

 .سوخت دستم، دادم فشارش. بستم رو هامچشم، ترسیدممی خیلی

 .بود خون پر دستم. کردم باز رو هامچشم و نشستم جا همون

 .بود دیگم دسته تو آیینه هنوز

 .شد باز اتاق در

 ...عزیز بیا -

 .سمتم دوید و انداخت رو سینی دفعه یه

 !احمق کرد غلطی چه -

 .کردم فرو بازوش تو رو آیینه توانم آخرین با. بشه ترکم ریزیم خون تا گرفت رو دستم مچ

 بود بازوش تو آیینه هنوز. کرد ولم و زد دادی
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 .تخت رو افتادم که زد صورتم به ایسیلی

 رفت در سمت به و شد بلند جاش از

 ؟هستی گوری کدوم سیا -

 .نیومد صدایی ولی؛ زد صداش بار چند

 .رفت بیرون اتاق از

 .کشیدم تخت تاج سمت به رو خودم، بود شده تار هامچشم

 .اومدمی صدا و سر بیرون از

 .شدن بهتر دیدم تاری، نداشت ایفایده ولی؛ زدم پلک بار چند. شدن اتاق وارد که دیدم رو نفر چند یسایه فقط

 .کردم جمع تخت کنار رو خودم، بده نجاتم کسی خواستمنمی

 .گرفت محکم رو دستم مچ و اومد سمتم به سرعت با یکیشون

 !بمونم زنده خوامنمی...لعنتی...نزن دست بهم -

 .نیست خوب حالش کنید خبر آمبوالنس. هستیم پلیس ما، نداریم کاریت خانم باش آروم -

 .نداشتم توانی دیگه

 !امیر -

 .خوبن سرگرد -

 .بیرون بردن رو من که فهمیدم خوردمی صورتم به که سردی باد از
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 .بود نزدیکم انگار، کردممی حس رو بوش

 ؟شنویمی رو صدام سامره؟ خوبی عزیزم -

 .نداشتم رو هامچشم کردن باز توان ولی؛ زد صورتم به بار چند

 .جاماین من عزیزم -

 .امیر -

 ؟جانم؟ جانم -

 ؟خوبی -

 !آورده سرت بالیی چه حیون اون، آره برم قربونت آره -

 .دارن ریزیخون قربان کنار برید -

 ؟اومده سرش بالیی چه -

 .دونمنمی -

 :زد داد

 !نیستی دکتر مگه دونینمی چی یعنی -

 .ببرنش باید بیا امیر: رضا

 .برم باهاش باید من -

 .داری ریزیخون هستی زخمی خودت نمیشه -
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 .بذارم تنهاش تونمنمی، برم باید رضا کن ولم -

 .شدیم آمبوالنس سوار

، رمذانمی تنهات وقت هیچ گفتم که من، آوردی خودت سر بالیی چه. کن باز رو خوشگلت هایچشم عزیزم: امیر

 .میرممی تو بدون، بکشم نفس تونم نمی تو بدون من. کردی رو کار این چرا

 .بینمشب تونستمنمی خوب ولی؛ کردم باز یکم رو هامچشم توانم تمام با، ببینمش بار آخرین واسه خواستممی

 ؟امیر -

 ؟دلم جان -

 .بشه...نزدیک...بهم...نذاشتم...من -

 .باش آروم دونممی، عزیزم دونممی -

 .دارم...دوستت...من -

 .شنیدممی رو هاشگریه صدای

 یدونمی. کنممی خواهش. من خاطر به کن تحمل خدا رو تو، نیار فشار خودت به برم قربونت. عزیزم دونممی -

 .کن تحمل. نکردم خواهش کسی از حاال تا تو جز که

 .ذارممی تنهات که...خواممی...معذرت-

 ؟فهمیمی نمیشه چیزیت تو باش ساکت -

 .خستم خیلی...بخوابم...خواممی -

 .کن تحمل دیگه یکم فقط، رسیممی دیگه یکم -
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 .بود مطلق سکوت، نشنیدم رو صداش دیگه

 .بود سرم باالی علی. کردم باز رو هامچشم

 !اومد هوش به خانم عجب چه -

 .سالم -

 .کنیم پیدات هابیمارستان تو باید شهمه ما سالم -

 .گرفت درد پهلوم. زدم لبخندی

 ؟کجاست امیر -

 شهمه امروز و زدیدمی تیر با رو هم یسایه دیروز تا، چتونه معلومه. نیاوردم در سر دوتا شما کار از باالخره ما -

 .پرسیدمی رو دیگه هم حال

 ؟خوبه کجاست امیر، نکن اذیت علی -

 دکتر ساعت یه. کنه عمل نمیره نیایی هوش به تا گفتمی، عمل اتاق فرستادیم چوب با رو دیوونه اون. بابا آره -

 .کنه عمل کرد قبول بعدش، خوبی تو که کرد قانعش

 ؟کجاست االن -

 .بیهوشه اومده بیرون عمل اتاق از تازه -

 ؟خوبه حالش -

 .بهتره هم من از. پرسیمی بار چند بابا آره -

 ؟کردی پیدامون چجوری -
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 مه بعدش و کردیم پیدا رو مکانتون حدود. بود جریان تو قبلش از اون، دادم خبر رضا به زدی زنگ موقع همون -

 .کجایین فهمیدن که

 ؟نداره خبر که اون چی زهرا -

 .زنینمی نگز رسیدین و مسافرت رفتی امیر با گفتم. کردمی جمع زو اون باید یکی االن که گفتیممی اگه بابا نه -

 .شدم دردسرت باعث -

 .دیوونه بابا برو -

 ؟شدن چی اونا -

 .بزنه حرفی اشدرباره خواستنمی انگار، کرد بهم نگاهی

 .دادن راهم تمنا و خواهش هزارتا با هم االن تا، کن استراحت یکم برم من. گرفتن رو همه -

 .بود پرستار هم یکی و دکتر یکی، اتاق تو اومدن خانم تا دو. رفت علی

 ؟عزیزم خوبی -

 .بله -

. بشی وبخ تا کنی استراحت باید برداشته مو هاتدنده از یکی، خورده بخیه تا چند فقط نبود عمیق دستت زخم -

 رو بود عمیق که هاییاون هم رو تنت هایزخم. زدن سرم بهت بودی بیهوش ساعت چند ضعفت خاطر به

 .میشه خوب زمان مرور به هم بقیه، کردیم پانسمان

 ؟خوبه اون؟ دکتر چی امیر -

 ؟کیه امیر -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 957 

 .میگه رو شوهرش، بود ریخته بهم رو بیمارستان دیشب که همونی: پرستار

 ستراحتا فعال. بود ریخته بهم رو بیمارستان وضعش اون با که اومدنمی بد نظر به ولی؛ نیستم دکترشون من -

 .شی خوب زودتر تا کن

 .زدم لبخندی

 .بود عمرم خواب بهترین وقت چند بعد شاید، خوابیدم هم من و رفتن اونا

 .کردم باز رو هامچشم، بوسید رو انگشتم یکی کردم حس

 .بود اتل تو دستاش از یکی و بود نشسته ویلچر رو، کردمی نگاهم داشت امیر

 !خوابیمی چقدر خوشگلم سالم -

 !امیر -

 ؟خوبی، جانم -

 ؟اومدی چرا حالت این با کنیمی چیکار جااین؟ خوبی تو آره -

 .اجاین آورد رو من یواشکی تا دادم شستشو رو رضا مغز. عزیزم دیدنت نیام داشتن نگهم زور به هم االن تا -

 .زدم لبخندی

 هخورد تیر چون. آوردنت بیرون جااون از تا شدممی دیوونه داشتم، خوبی که شکر رو خدا. برم اتخنده قربون -

. ردمک اذیتت اونقدر داشتمت وقتی چون، کنهمی مجازاتم داره خدا کردم فکر. باشم عملیات تو ذاشتننمی بودم

 .بودم ترسیده چقدر دیشب دونینمی

 .نمیبینمت دیگه کردم فکر، بودم ترسیده خیلی هم من -
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 .کرد نگام

 ؟کرده چیکار باهات عوضی اون، برداشته مو هم اتدنده دستت جز به گفت دکتر -

 .خوبم من نیست چیزی -

 ؟داری درد. نیست چیزی میگی بعد، کبودیه از پر صورتت -

 ؟داغونه خیلی صورتم. ندارم درد زیاد نه-

 .زیاد نه -

 تو ور تو وقتی، اومده فشار بهم خیلی مدت این تو. نیست جسمی فقط دردم ولی؛ امیر دارم درد خیلی، دارم درد -

 رادرمب قبال و کنه ولم که گفتم بهش، دیگه جای یه برد رو من. ببینمت دیگه دادمنمی احتمال کردن ول جنگل

 ...کمربند با و شد دیوونه دفعه یه، بوده

 .داد فشار رو دستم امیر

 .کشتممی رو کثافت اون گرفتنش موقع همون باید، عزیزم باش آروم -

 !نمیای دیگه کردم فکر امیر -

 .کن فکر خودمون به فقط، نکن فکر بهش اصال. نکن اذیت خودتو، بگی چیزی خوادنمی -

؛ کنم فراموش بتونم بکشه طول وقت چند شاید و کردی اذیتم خیلی درسته. کنارمی که خوشحالم خیلی امیر -

 .نداشتی موضوع اون تو تقصیری دونممی چون، خوادتمی قلبم ولی

 اون. داشتم دوستت که بود این خاطر به کردم که کاری هر خدا به؟ بخشیمی رو من و داری دوستم یعنی -

 .کن باور باشی داشته دوستم هم تو خواستممی، نبود خودم دست هم هاحرف
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 .بدم رو جوابش بود منتظر، بود شده خیره بهم. شدم ساکت

 .منتظرم دیگه بگو -

 .دارم دوستت آره -

 .خندید

 .کنینمی رو کار این وقت هیچ گفتی تو، داری دوستم که میگی بهم خودت باالخره گفتم دیدی -

 !امیر -

 .اومدممی در خجالتت از وگرنه ستبسته دستم که حیف؟ میشی عصبانی چرا عشقم،  جونم -

 .اتاق تو اومد پرستار

 ؟کنیدمی چیکار جااین شما -

 .ببینم رو زنم اومدم -

 .خودتون اتاق برید االن همین، بیاید جااین وضع این با ندارید اجازه شما -

 .زنممی سر بهت میام زود و میرم من عزیزم، میرم االن باشه -

 .کن استراحت یکم مریضی هم خودت، برو باشه -

*** 

 .بودم بیمارستان تو روز ده حدود
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 تیوق از. گچه تو هم پاش و آتله تو دستش هنوز امیر ولی؛ بهتره حالم من، خونه برگشتیم ستهفته یه االن

 .کنهمی گیری بهانه هابچه مثل شهمه خونه اومدیم

 ؟بیاری آب برام میشه عزیزم -

 .میام االن -

 .دادم بهش رو آب و رفتم اتاق سمت به

 .جااین بیا -

 .نشستم کنارش رفتم، کرد اشاره کنارش به

 .بفرمایید بله -

 .بمون پیشم یکم، بود شده تنگ برات دلم -

 .کردی صدام الکی دفعه ده صبح از. سوزهمی االن گاز رو غذا! لوسی چقدر امیر -

 .خواممی رو خودت خوامنمی غذا من -

 میان ظهر از بعد زهرا و علی، دارم کار کلی هم بعد؟ زنیمی رو حرف همین هم شد اتگشنه که دیگه ساعت یه -

 .دیدنمون جااین

 .باشم تنها زنم با بخوام من شاید؟ جااین میان شب هر شهمه که ندارن خونه اینا بابا ای -

 !امیر -

 .اه بابا باشه -

 .دارم کار کلی میشه دیرم امیر-
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 .بده ماساژم کنهمی درد دستم -

 .کنممی بگی کاری هر بعد بشه تموم کارهام بذار، عزیزم نشو بچه جان امیر -

 .دادی قول -

 .کردم نگاش

 !مونیمی هابچه مثل، بگم بهت چی -

 .کرد نگام اخم با

 .برس کارت به برو اصال -

 !دارم کار خوب، میشی ناراحت چرا عزیزم -

 .نیستم ناراحت من -

 .کرد نگاه صورتم به

 .ریخته چیزی یه صورتت رو جلو بیا -

 .بردم صورتم سمت به رو دستم

 ؟کجاست -

 .کنم پاکش من جلوتر بیا -

 .کشید خودش سمت به رو من دفعه یه، آورد صورتم سمت به رو سالمش دست. رفتم جلوتر

 .بچسبه نسیه به کنهنمی ول رو نقد آدم -
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 .بابا ای کن ولم امیر -

 .نمیشه -

 !امیر -

 .نشن مردم مزاحم انقدر بگو دوستات این به ولی؛ برو باشه -

 .کردم نگاش باتعجب

 .نمیام کنی صدام دیگه دفعه یه اگه دروغگو چوپان شدی! که واقعا -

 .میایی دونممی -

 .شدم بلند جام از

 .بکنم رو کارم بذار داری دوست که کسی هر جون -

 .رهمی سر حوصلم چون بیا زود ولی؛ برو فعال باشه -

 .کودک مهد بذارمت فردا از باید. کوچولو باشه -

 .بیرون رفتم اتاق از خنده با هم من، خندید

*** 

 ،دایی ی خونه برگردم باید که بگم امیر به چجوری دونمنمی، گردهبرمی فردا که گفت و زد زنگ دایی امروز

 .ندارم ایچاره ولی؛ میشه عصبانی دونممی

 .برگشتم امیر به دوباره که بگم دایی به کم کم بتونم تا برگردم باید
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 .گشتممی بر شب آخر و کردممی جمع رو چمدونم باید، رفتم اتاق سمت به

 .بده نشون رو دستش تا دکتر بود رفته رضا با امیر

 .گفتممی بهش بعدا و کردممی جمع رو چمدون امیر اومدن از قبل باید، گذاشتم چمدون تو رو وسایلم

 .نشه ناراحت که بگم امیر به و کنم شروع چجوری که بودم فکر تو

 ؟کنیمی چیکار داری: امیر

 .شدم هول، بود وایساده اتاق در جلوی امیر، برگردوندم رو سرم

 ؟اومدی کی سالم -

 .کرد نگام اخم با

 !کنیمی چیکار داری گفتم -

 ؟نیست اتگشنه، بخوری بیارم چیزی یه برات بشین برو -

 ؟کردی جمع رو چمدونت چرا. بده رو جوابم، نکن عوض رو حرف سامره -

 .برم باید -

 ؟کجا -

 .گردهمی بر داره داییم -

 ؟خب -

 !خونه برم باید، خب چی یعنی -
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 .جاستاین تو یخونه؟ خونه کدوم -

 .شتپی اومدم بگم راحتی همین به تونمنمی، نداره خبر ما موضوع از دایی دونیمی خودت. کنممی خواهش امیر -

 .نمیری جایی هم تو، شوهرتم من؟ تونینمی چی واسه -

 .رفتم دنبالش و شدم بلند جام از، رفت پذیرایی سمت به لنگون لنگون امیر

 .بگم بهش دفعه یه نمیشه کن درک جان امیر -

 .کرد نگام عصبانیت با

 .بزنی حرفی تو نیست الزم، میگم بهش خودم -

 .کردم استفاده سو اعتمادش از کنه فکر خوامنمی. میشه ناراحت، نمیشه -

 ؟اعتماده از استفاده سو کردن زندگی من با -

، کشید زحمت موقع اون برام چقدر که دونیمی خودت. دونهنمی رو ما داستان که اون اینه منظورم من -

 .بشه ناراحت خوامنمی

 ؟هستی داییت ناراحتی نگران فقط؟ نیست مهم برات بشم ناراحت من -

 ؟افتاد اتفاقی چه بار آخرین یادته -

 .بخشیدی رو من و کردی لطف بنده به شما نرفته یادم نخیر -

 !امیر -

 ؟گردیمی بهونه دنبال داری شدی پشیمون نکنه چیه -
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 ؟چیه بهونه، شدی دیوونه -

 بار هزار ازت ولی؛ زدم زیاد گند تو با رابطه تو دونممی، کردم رفتار جوریاون باهات کردم اشتباه من آره ببین -

 !کنی باور کنم چیکار، خواستم معذرت

 .گردممی بر هم بعد، میگم بهش کم کم بیاد بذار، روزه چند فقط؟ زدم حرفی مگه من، چیه هاحرف این -

 .نمیری جایی تو، نیست حالیم هاحرف این من -

 !امیر -

 ؟چیه -

 .برم بذار، نکن اذیت -

 .بکن داری دوست کاری هر، ندارم اهمیتی تواسه که من -

 .مهمی برام چقدر دونیمی خودت، حرفیه چه این عزیزم -

 ؟بری و کنی ول حال این با خواییمی رو من -

 .پیشت بیاد رضا بگو، روزه چند فقط عزیزم -

 .بمونه پیشم بیاد غریبه یه باید دارم زن خودم که این با که رسیده جایی به کارم دیگه آره -

 .نیست غریبه دوستته رضا، نکن اذیت جان امیر -

 .شد ساکت امیر

 .برم من شد راضی تا زدم حرف باهاش انقدر شب تا
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*** 

 .دایی یخونه اومدم ستهفته دو االن

 .زنممی زنگ امیر به هاشب هم من، نباشه تنها که امیر پیش رفته رضا

 هر ولی؛ نمک صحبت دایی با امیر یدرباره مستقیم غیر بار چند خواستم روز چند این تو. ببینمش برم قراره امروز

 .مندار رو رفتن طرفش حق اصال میگه و میشه عصبانی خیلی دایی کشوندممی سمتش به رو موضوع وقت

 ناراحت دایی خوامنمی طرف یه از و خونه برم که زنهمی غر شهمه امیر طرف یه از، کنم چیکار موندم هم من

 .بشه

 .دمنکر قبول من ولی؛ بدم جواب کرده خواستگاری ازم که همکارهاش از یکی به که کنهمی اصرار بهم دایی تازه

 .بیام بیرون امیر فکر از خوادمی مثال

 نگفتم بهش، خواستگاری بیاد یکی این بدم اجازه الاقل نکردم قبول که رو شایان میگه، ناراحته ازم خیلی دایی

 .آدمیه چجور شایان که

 .میشم دیوونه دارم که فشارم تحت انقدر

 تنگ خیلی براش دلم ندیدمش روزه سه، امیر دیدن برم قراره، بیرون برم زهرا با میخوام که گفتم دایی به امروز

 .شده

 .بود خوب خیلی هوا، بود عید نزدیک

 .زدم هم زرشکی رژ یه و کردم آرایش، پوشیدم سفید شلوار و شال با رو آبیم مانتوی

 .کردم باز آروم رو در و رفتم باال، رسیدم اپارتمان دم
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 .رفتم تراس سمت به، بود باز تراس در، رفتم اتاق سمت به. بود ساکت جا همه، تو رفتم

 .رفتم سمتش به پشت از، بود وایساده تراس تو امیر

 ؟عزیزم اومدی -

 .سمتم برگشت

 ؟اومدم من فهمیدی کجا از -

 ؟چیه کارم رفته یادت، اومد در صدای تو اومدی هم بعدم. کردم حس رو بوت -

 .نرفته یادم سرگرد جناب نه -

 .پیشم بیا وایسادن جااون جای به حاال -

 :گفت و پیچید دورم رو هاشدست، وایسادم کنارش رفتم

 ؟برگردی خواییمی کی، بود شده تنگ برات دلم -

 .ناراحته دستت از خیلی، ببینم ناراحت رو داییم تونمنمی -

 .خونه برگردی باید و منی زن تو؟ چی یعنی -

 .کردی چیکار دونیمی خودت. تونمنمی کن درک امیر -

 پام چگ که فردا خودم. شدم خسته؟ بدم پس رو بودم نکرده که کاری تاوان باید کی تا کردم غلطی یه من بابا -

 .زنممی حرف باهاش کردم باز رو

 .بگذره مدت یه بذار، بشه عصبانی بدتر ممکنه نه -
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 .باشه مواظبم جااین بیاد خر نره یه باید و دارم زن خودم؟ زندگی شد هم این؟ بگذره چقدر -

 عادت که تو؟ نبودی تنها قبال مگه هم بعد، نباشی تنها که میاد کنهمی لطف رضا! زدنه حرف طرز چه این امیر -

 !داری

 .نیستم که االن، بودم مجبور. کردمی فرق موقع اون -

 .قبل مثل، تخونه نیومدم من هنوز کن فرض -

 !بری نمیدم اجازه من بری نداری حق اصال. خرابه اعصابم، کنم فرض تونمنمی -

 .کنممی راضیش خودم کن صبر یکم؟ میاری در بازی بچه چرا -

 .گرفت قاب رو صورتم دستش با

 !بمونی دور ازم ندارم دوست فهمینمی چرا -

 .نیست ایچاره ولی؛ فهمممی -

 .کنهمی وسوسه رو آدم، زدی رو رژ این باز -

 !امیر -

 .وضعیت این از شدم خسته، سامره ندیدمت روزه سه. جانم -

 .کنی صبر یکم باید ولی؛ عزیزم ندارم دوست هم من -

 .برگردی بذاره بشه مجبور داییت کنممی کاری اصال -

 !امیر -
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 .نمیشه حالیم هیچی بشم دیوونه که دونیمی، چیه -

 .کنم راضیش میدم قول، باش آروم عزیزم -

 !دیگه هفته یه فقط -

 .کمه خیلی هفته یه آخه -

 .کنممی تحمل دارم زور به هم همون -

 ؟کنیمی باز کی رو دستت -

 .هفته آخر -

 .کنیمی باز رو دستت قبلش خوبه، یاسیه و نیما عروسی جمعه -

 !بپوشی ذارمنمی که نباشه باز زیاد؟ بپوشی خواییمی رو لباست کدوم -

 .نیست باز نخیر -

 .کنی توجه جلب خوامنمی نکن آرایش هم زیاد -

 .کنهنمی نگاه من به کسی شلوغی اون تو، نده گیر خدا رو تو امیر -

 .کننمی نگاه هم خیلی -

 .شدم جدا امیر از، اومد خونه در صدای

 ؟کجایی خونه صاحب: رضا

 !لعنت معرکه خرمگس بر -
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 .رفتم امیر به ایغره چشم

 .جاییماین ما-

 .خونه برگشتم شب و بودم رضا و امیر پیش شب اخر تا

*** 

 .رفتم پذیرایی سمت به. کنم صحبت جدی دایی با بشینم شد قرار ظهر از بعد امروز

 .نشستم کنارش و رفتم، بود نشسته مبل روی دایی

 ؟دایی -

 ؟جانم -

 .بزنم حرف باهاتون خواممی -

 .عزیزم بگو -

 ...راستش -

 .برگشتیم دو هر زنگ صدای با

 ؟هستی کسی منتظر -

 !نه من -

 .آوردن تشریف صمدی دکتر آقای: خانم مریم

 .کرد نگام تعجب با دایی
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 !کنهمی چیکار جااین صمدی دکتر -

 ؟کیه مگه -

 .کرده خواستگاری رو تو پسرش واسه که همونی -

 .شدم بلند دفعه یه جام از

 ؟چی -

 .بره فرستمشمی جوری یه من، اتاقت تو برو تو خوب خیلی -

 .کردم نگاه در الی از، رفتم اتاق سمت به باسرعت

 .داشت ایمعمولی یقیافه پسره، تو اومدن بلند قد الغر پسر یه با سال مسن آقای یه

 .بشینن که کرد تعارفشون دایی

 .اتاق تو اومد دایی بعد یکم، نشستم تخت روی رفتم

 ؟بیرون بیایی دقیقه چند میشه عزیزم -

 ؟چرا -

 .ارمد دروایسی رو صمدی دکتر با یکم من. بشین لحظه چند بیا میشه اگه، ایخونه تو فهمیدن که این مثل -

 ...ولی -

 .جااین میان دارن دونستمنمی هم من کن باور -

 .باشه -
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 .شدم بلند جام از، بیرون رفت اتاق از دایی

 از امروز و دستش اتل کردن باز واسه بره بود قرار فردا شکر رو خدا ولی؛ کندمی رو امکله فهمیدمی امیر این

 .اومدنمی بیرون خونه

 .بود غروب نزدیک

 .رنگ کم رژ یه با زدم ریمل یکم فقط و بستم ساده هم رو موهام، پوشیدم مشکی شلوار با قرمز بلیز یه

 دایی نارک رفتم و کردم سالم بهشون. شدن بلند جاشون از تاشون دو هر پذیرایی تو رفتن با، بیرون رفتم اتاق از

 .نشستم

 .نگفتن خواستگاری از چیزی شکر خدارو، کردیم صحبت یکم

 .رفتننمی چرا دونمنمی، بود ۹ نزدیک. کردم نگاه رو ساعت

 .خورهمی زنگ گوشیتون خانم: مریم

 .رفتم اتاق سمت به و شدم بلند، کردم خواهی معذرت

 .زدم زنگ بهش، شدم نگرانش، داشتم امیر از تماس تا چند

 .سالم -

 ؟زدی زنگ شده چیزی، سالم -

 .بود شده تنگ برات دلم نه -

 .زدم زنگ بهت پیش ساعت دو که من -

 ؟جااین بیایی نمیشه. دیگه دله کنم چیکار خوب -
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 .نمیشه ستخونه دایی االن نه -

 .اه دیگه شدم خسته -

 .اتاق تو اومد دایی موقع همون

 .منتظرتن دکتر آقای، دیگه بیا جان سامره -

 .گذاشتم گوشی روی سریع رو دستم

 .اومدم باشه -

 .بیرون رفت دایی

 !گفته چی دایی باشه شنیده امیر وقت یه، کردممی سکته داشتم

 .برم باید من امیرجان -

 ؟جاستاون کی -

 .کرده دعوت رو دوستش دایی، کی هیچ -

 ؟احمقم من کردی فکر، بیا زود میگه که داره چیکار تو با داییت دوست -

 .دیدنش اومده داییمه دوست میگم؟ کنیمی جوریاین چرا امیر -

 :زد داد

 !کنیمی غلطی چه داری بگو آدم مثل -

 .هیچی خدا به -
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 .شلوغه سرت که این مثل، نمیدی رو تلفنم جواب همینه واسه -

 .نیست کنیمی فکر که جوریاون عزیزم امیر -

 .بگو چجوریه -

 .ستساده مهمونی یه فقط -

 ؟نفرن چند -

 .بود عصبانی خیلی امیر، بودم ترسیده

 !نفرن چند میگم -

 .نفر دو -

 .بود کرده قطع، پیچید گوشی تو اشغال بوق صدای

 !شدم بیچاره وایی -

 .دادنمی جواب هم خونه. بود خاموش گوشیش، زدم زنگ بهش دوباره

 .بیرون رفتم ازاتاق

 .شدممی خالص شرشون از زودتر باید

 .جوشیدمی سرکه و سیر مثل دلم. زدم ایمسخره لبخند و نشستم سرجام

 .ببخشید -
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 شراست. باشیم داشته ساده یمعارفه یه ما بشه اگه خواستممی بدید اجازه اگه دخترم خوب، کنممی خواهش -

 استمخو خودم ولی؛ ندارید ازدواج قصد شما گفتن ایشون ولی؛ گفتم شما یدرباره باری چند نظری دکتر به من

 . بدید ما به فرصتی یه بشه اگه

 .کردم نگاشون تعجب با

 زهنو خودم من راستش ولی؛ بذارم عیبی پسرتون رو یا کنم احترامی بی بهتون خوامنمی من، ببخشید -

 .ندارم ازدواج قصد اصال یعنی، ندارم رو شرایطش

 .باشید داشته باهم صحبتی یه نداره اشکال حاال -

 .بود گرفته قرار شده انجام عمل تو انگار هم اون، کردم نگاه دایی به

 .نیست ایدیگه چیزی زنیدمی حرف فقط دخترم -

 .شدم بلند جام از اجبار به، کنم چیکار دونستمنمی

 .پایین بود اومده فشارم. برن زودتر خواستممی فقط، کنم چیکار دونستمنمی استرس از

 .اومد دنبالم هم پسره، رفتم حیاط سمت به

 .نشستیم آالچیق تو و حیاط تو رفتیم

 ...یعنی، ندارم ازدواج قصد اصال من ولی؛ نزدم حرفی پدرتون احترام به من ببخشید -

 من و داره اهمیت برام خیلی پدرم حرف چون نزدم حرفی من گفت داییتون و شما از وقتی پدرم خانم سامره -

 .نیستم پشیمون اومدنم از هم االن، جااین اومدم هم

 .بود پررو چقدر، کردم نگاش تعجب با. بود شده خیره بهم
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 سن این تو که کنم ازدواج مردی با نبودم حاضر داشتم ازدواج قصد هم اگه و ندارم ازدواج قصد اصال من اوال -

 .اجازه با. پدرتون نه بشه شما زن قراره تونآینده همسر. کنه چیکار میگه بهش پدرش

 .شدم بلند جام از

 .اومده خوشم شما از خودم من، کنیدمی اشتباه خانم سامره -

 .اومده خوشت من زن از کنیمی غلط شما: امیر

 .پرید رنگم، زدمی تند تند قلبم. بود وایساده پشتم عصبانی یقیافه با امیر، برگشتم

 .امیر -

 .زنیممی حرف باهم بعدا شو ساکت تو -

 ...خدا به امیر -

 .گرفتی رو جوابت، بفرمایید هم شما. باش ساکت-

 .رفت خونه داخل به و ترسید امیر عصبانی یقیافه از پسره

 .زدمی لنگ پاش و بود اتل تو هنوز دستش، رفت خونه طرف به امیر. بودم شده خشک جام سر منم

 .گرفتم رو بازوش و رفتم سمتش به سرعت با

 راتب رو چیز همه میام، خونه برو. نکن آبروریزی. میگم راست خدا به، نیست کنیمی فکر که چیزی اون امیر -

 .میدم توضیح

 خبر بهم نامزدیت روز کردیمی صبر؟ اومده خواستگار برات که بدی توضیح خواییمی رو چی. شو ساکت -

 !دادیمی
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 .اومدن چی واسه دونستیمنمی اصال ما، کنیمی اشتباه داری خدا به امیر -

 ؟خرم من کردی فکر -

 ..ولی؛ کنم ازدواج خوامنمی گفتم من نک باور -

 هم رفح باهاش بشینی تازه، بدی راشون که برسه چه کنی فکر خواستگار به منی زن وقتی کنیمی غلط تو -

 .نه یا کنم کنترل رو خودم تونممی دیگه دونمنمی وگرنه، نزنی حرف هم دیگه کلمه یه بهتره. بزنی

 .رفتم دنبالش هم من، رفت خونه سمت به و بیرون کشید دستم از رو بازوش

 .بودن شده بلند جاشون از دایی هایدوست

 !میگه چی هادی؟ خبره چه جااین سامره: دایی

 .منه قانونی زن سامره نظری آقای: امیر

 دست از رو عقلت؟ کرد چیکار باهات رفته یادت؟ شدی این زن دوباره تو سامره، آقا نزدم حرف شما با من -

 ؟دادی

 .رفتن و کردن حافظی خدا، نیست درست اوضاع دیدن دایی هایدوست. بودم ساکت

 .بود پریده رنگش دایی بیچاره، بود رفته آبروم

 .بریم باید االن همین، کن جمع رو وسایلت برو: امیر

 .کنه زندگی تو با نمیدم اجازه من، نمیاد جایی سامره -

 .بریم بردار رو وسایالت برو میگم بهت. زنمه گفتم، نیست احتیاجی شما یاجازه به ولی؛ ببخشید -

 :زد داد. بود زده خشکم جام سر
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 !دیگه برو -

 .اومد دنبالم دایی. توش ریختم جوریهمین رو هاملباس و آوردم در رو چمدون. رفتم اتاق سمت به

 هب داشتی، بشه بد اونقدر حالت شد باعث که همونیه آدم این؟ دختر شدی دیوونه تو، نمیری جایی سامره -

 ذارمنمی من، بگو بهم کنی زندگی باهاش بری شدی مجبور که کرده کاری اگه. مردیمی آدم این کار خاطر

 .ببرتت

 .بود شده جمع چشمم تو اشک، کردم نگاه دایی به

 .دارم دوستش -

 .ریخت صورتم روی اشکم. بود زده خشکش دایی

 !خواممی معذرت -

. ردمک نگاه امیر به، بیرون اومدم اتاق از. بست درو و رفت اتاقش سمت به، بیرون رفت اتاق از حرف بدون دایی

 .بود شده قرمز عصبانیت از صورتش، بود عصبانی هنوز

 .باش در دم دیگه دقیقه ده تا باش زود؟ وایسی خواییمی شب نصف تا -

 .بیرون رفت خونه از و گرفت دستم از رو چمدونم

 .بود قفل اتاق در، رفتم دایی اتاق سمت به

 دونب تونمنمی، دارم دوست رو امیر من. بشه اینجوری خواستمنمی، شدم ناراحتیت باعث که ببخشید دایی -

 آدم خود دست عشق. بدید حق بهم یکم بفهمید اگه شاید، نبود امیر تقصیر هم هااتفاق اون. کنم زندگی اون

 من یکنمی فکر دونممی. دادم رو تاوانش هم خیلی و شدم عاشق هم من، کنهنمی سوال آدم از بیاد وقتی، نیست

 .خداحافظ ببخشی رو من امیدوارم، متاسفم واقعا. دهنمی گوش عقلش حرف به آدم دل ولی؛ احمقم
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 .نشستم رفتم هم من، شد آژانس سوار رفت، بود وایساده در دم امیر. بیرون رفتم خونه از

 .نزدم حرفی هم من، بود عصبانی خیلی

 .تو رفتم. رسیدیم خونه به

 .بیرون رفت اتاق از و اتاق تو گذاشت رو چمدون امیر

 .بیرون رفتم اتاق از و آوردم در رو مانتوم

 .دادمی ماساژ رو پاش و بود نشسته مبل روی ساکت امیر

 ؟خوردی غذا؟ گشنته -

 .نداد رو جوابم

 ؟امیر -

 .کرد نگام عصبانیت با

 ...من -

 .نگو هیچی -

 .اتاق تو رفت و شد بلند جاش از

 .بودن اومده خبر بدون خودشون اونا، نکردم کاری من گفتم بهت؟ میری کجا -

 .نزد حرفی امیر

 .روش گذاشتم رو سرم و نشستم مبل روی
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 . داره حق البته، ناراحته ازم خیلی دایی حتما، بیرون بیام خونه اون از جوریاین خواستنمی دلم

 .شدمی منفجر داشت سرم که بودم کرده فکر انقدر

 .بستم رو هامچشم، کشیدم دراز مبل روی رفتم دوباره و خوردم قرص یه

*** 

 .بود شده صبح

 .کردم درست صبحانه، رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از

 .رفتم اتاق طرف به

 .گرفتم رو شمارش و رفتم تلفن سمت به، نبود امیر

 .داد جواب، خورد زنگ

 ؟کجایی امیر سالم -

 .منه دست گوشیش. کنهمی باز رو دستش اتل داره امیر؟ خوبید خانم سامره سالم -

 ؟میایین کی، باشه -

 .میاییم دیگه ساعت یه تا -

 .کردم قطع رو گوشی

 !کرده قهر مثال، برم باهاش نکرد بیدار رو من معرفت بی -

 .اومدن بعد ساعت یه رضا و امیر



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر س. شب  | او مرا کشت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 981 

 .زدنمی حرف باهام هنوز امیر. رفت رضا

 .چیدم رو میز و کردم درست رو شعالقه مورد نهار

 .بود صورتش روی دستش. تخت کنار رفتم، بود اتاق تو امیر

 .کردم درست نهار بیا امیر -

 .نداد اهمیت بهم

 .نخوردی چیزی دیشب از بیا -

 ؟مهمه برات من گشنگی خیلی -

 !نباشه مهم میشه مگه آره -

 .کردینمی رو کار اون داشتم ارزش برات من اگه-

 ما کن باور. برن زودتر که زدم حرف باهاش فقط، نکردم هم نگاش خوب حتی من، شده چی که گفتم بهت -

 .اومدن چی برای دونستیمنمی

 .نشست شد بلند

 ؟نه بود شکلی چه ندیدی -

 .نبود مهم برام اصال خدا به نه -

 .اومده خوشش ازت گفتمی، دیدت خوب که اون -

 .نزدم حرفی من کردی آبروریزی همه اون، دیگه بسه -
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 !هست هم کار طلب خانم چیه-

 .کردم رو کار این که خواممی معذرت. بود چی ماجرا که گفتم، کن تمومش کنممی خواهش امیر -

. زنییم هم حرف باهاش تازه، خواستگاریت بیاد نفر یه میدی اجازه اونوقت، متاهلی زن یه تو؟ کنم تمومش من -

 کنهن، چیه مشکلت تو؟ کنی رو کار این باید چرا اصال، کنه نگاه خریدار چشم به رو تو دیگه مرد یه باید چرا

 ؟گردیمی بهانه دنبال کنی زندگی باهام خوایینمی

 به من. زنیمی رو حرف این داری دومه یدفعه این؟ گردممی بهانه دنبال من؟ شدی دیوونه میگی داری چی -

 بالدن میگی تو اونوقت، کردم ترک رو داییم حتی گذشتم چیم همه از تو خاطر به، کشیدم عذاب کلی تو خاطر

 خاطر به نداری اعتماد بهم وقت هیچ تو، نداری تو که منه به اعتماد تو مشکل؟ چیه تو مشکل دونیمی. امبهانه

 اهاتب دارم و بخشیدمت هم باز کردی باهام که کارهایی تمام با من فهمینمی. کنی درک رو من تونینمی همین

 .کنممی زندگی

؟ چی دیگه. کنیمی زندگی باهام کنیمی لطف بهم داری و کنم درکت تونمنمی پس، زنیمی جدید هایحرف -

 !بگو

 .نداره فایده تو با زدن حرف -

 .اومدم بیرون اتاق از

 .بگو رو مونده دلت تو که هاییحرف یبقیه؟ کجا -

 تو گذاشتم و کردم جمع رو چی همه، نداشتم خوردن غذا یحوصله. رفتم آشپزخونه سمت به و ندادم محلش

 . یخچال

 .شدم بیدار که بود ۶ نزدیک ساعت. خوابیدم اتاق یکی اون تو رفتم هم خودم
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 .کنم چیکار دونستمنمی امیر کارهای این با ولی؛ آرایشگاه برم بود قرار، بود عروسی فردا

 که ردک پیله انقدر و کردم دعوا امیر با که فهمید. ندارم حوصله گفتم هم من، خرید بریم گفت و زد زنگ بهم زهرا

 که کرد اصرار هم بعد. میشه آروم بگذره یکم امیر و کردم بدی کار من گفت هم زهرا، گفتم رو چیز همه بهش

 .کنم قبول شدم مجبور، خرید برم باهاش

 .اومدمی آب صدای، بود حمام امیر. بیرون برم که شدم حاضر و کردم عوض رو هاملباس و خودم اتاق تو رفتم

 .بده گیر بهم نیومده امیر تا شدم حاضر زود

 .رفتم در سمت به و بیرون اومدم اتاق از

 ؟میرن جایی خانم -

 .سمتش برگشتم و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 .کردم نگاش

 !میری کجا گفتم -

 .بیرون میرم دارم -

 !میری کجا میگم، بینممی دارم خودم -

 .خرید برم خواممی -

 .نمیری جایی، نکرده الزم -

 !زندانیم من مگه چی یعنی -
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 چی یرونب بری دفعه این نیست معلوم درضمن. هستم اعتمادیبی آدم من گفتی خودت ولی؛ نیستی زندانی نه -

 .بیاد عروسیت خبر دفعه این بری ممکنه، بشه

 !ندازیمی تیکه بهم چقدر. کردم خواهی معذرت که من، کنیمی کالفم داری امیر -

 .نمیشه جبران خواهی معذرت با کارت -

 ؟آره بیفتم پات به، بشه جبران تا کنم چیکار باید بگی میشه -

 .تره راحت خیالم جوریاین، خونه مونیمی. نیست الزم نه -

 ؟داری نگه خونه تو رو من خواییمی کی تا -

 .ببینم الزم که وقتی تا -

 .دارم کار بیرون برم خواممی من ولی -

 .نمیری جایی گفتم -

 .رفتم در سمت به

 .نداری برگشتن حق، بذاری بیرون خونه از رو پات -

 .کردم نگاش تعجب با و سمتش برگشتم. شدم خشک سرجام زد که حرفی با

، هباش خواییمی جوریاین تو اگه باشه. کنیمی تهدیدم داری ساده یمساله یه خاطر به نمیشه باورم امیر -

 .مونممی جا همین. میشه راحت خیالت ببینم

 .کردم قفل رو درش و شدم وارد و رفتم اتاق سمت به

 . زمین رو کردم پرت و آوردم در رو هاملباس
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 .کن باز رو در این؟ کردی قفل چرا رو در -

 .کنم فرار وقت یه ممکنه آخه، ترهراحت خیالت جوریاین -

 .کن باز رو لعنتی در این، کن تموم رو بازی مسخره سامره -

 .بزنم حرف باهات خوامنمی. منطقی بی و خودخواه آدم یه تو، بذار راحتم برو -

 .خواستی خودت باشه -

 .دارم کار بیام تونمنمی گفتم و زدم زنگ زهرا به. رفت و زد در به لگدی امیر

 .کردمی درد معدم، بود بد حالم. بود شب ۷۲ نزدیک ساعت

 .خوردممی قرص یه باید. گرفتمی درد بیشتر شدممی عصبی وقتی البته، بودم گرسنه صبح از

 .بود خاموش هابرق. بیرون اومدم اتاق از

 .رفتم آشپزخونه سمت به

 .خوردم و ریختم آب لیوان یه و کردم پیدا قرص یه کابینت تو، نکردم پیدا چیزی گشتم قرص دنبال یخچال تو

 .بشه آروم ممعده یکم تا نشستم صندلی روی

 ؟نشستی جااین چرا -

 .زمین رو افتاد صندلی، پریدم جام از ترس از

 .کردم نگاه بهش

 .نخوابیده هم اون بود معلوم، بود قرمز هاشچشم
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 .نیست درست رفتارش فهمیدمی باید، رفتم اتاق سمت و ندادم محل بهش

 .گرفت رو بازوم پشت از

 .بده جواب زنممی حرف باهات وقتی -

 .ندارم حرفی منطق بی هایآدم با من -

 .نیستم زمینی سیب شرمنده؟ منطق با میشم نگم چیزی و بیاد خواستگار زنم واسه؟ منطقم بی من -

 .گرفت درد دستم کن ولم، غیرت با آقای باشه -

 .بینیمی بد که نکن لج من با -

 .نکردم لج باهات من -

 طلب ازم هم چیزی یه، کنیمی قهر بعدش و کنیمی اشتباهی کار. کردی قفل رو در و اتاق اون تو رفتی، چرا-

 .داری

 .کن ولم حاال؟ میشه حل مشکلت نکنم قفل رو در، باشه -

 .دادنمی اجازه غرورش ولی؛ بگه چیزی یه خواستمی انگار، کردمی نگام. کرد ول رو دستم

 زتا دیگه وقت چند تا هم کشیدن نفس واسه باید کنم فکر چون، میدن اجازه آقا اگه؟ بخوابم برم تونممی -

 .بگیرم اجازه

 .کرد نگام اخم با

 .بکن خواییمی کاری هر نداره ربطی من به -
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 رو در و رفت اتاق سمت به دفعه یه، بود وایساده حال وسط جور همین. کردم نگاش برگشتم، رفتم اتاق سمت به

 .بست

. بدم شکستت که میاد خوشم، کنیمی مقاومت داری دونممی هم جااین تا، میشی خسته باالخره. دیوونه -

 !کنی مقاوم تونیمی کی تا ببینم، جنگم اهل من که دونیمی

*** 

 رو امیر هب مربوط کارهای بعضی علی هم مدت این تو تازه، عقبه خیلی کارها گفت علی. شرکت رفته امیر صبح از

 .خونه اوردمی

 .دعوتیم عروسی دونهمی، رفته من حرص از ولی؛ ستجمعه که این با، خونه نیومد هم نهار برای امیر

 .فهممنمی من بود کرده فکر، بوده خورده ازش و غذا سراغ بود رفته دیشب

 .میاد کی ببینم خواستممی عروسی برم زهرا با خواستممی چون، زدم زنگ بهش

 .داد جواب گوشیشو، خورد زنگ تا چند

 ؟بله -

 .سالم -

 ؟فرمایش -

 .بود کار طلب انگار، شدممی عصبی داشتم

 ؟خونه میایی کی -

 ؟داری کاری، نیست معلوم -
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 .باشی جریان در گفتم، عروسی میرم زهرا با ۲ ساعت من -

 !کنم چیکار من برو خوب -

 ؟مگه نمیایی تو -

 .ندارم حوصله نه -

 .نیای زشته. بودیم زده حرف باهم ما، نمیایی چی یعنی -

 بر زود رفتی هم تو. نمیاد خوشم یارو اون از گفتم بهت هم بعد، بودیم زده هم دیگه هایحرف خیلی ما-

، باشه چجوری باید که دونیمی هم لباست ضمن در. بری میدم اجازه که کنممی لطف بهت دارم تازه. گردیمی

 .ندارم باهات بحث و جر حوصله

 ؟نمیایی یعنی -

 .خداحافظ دارم کار نه -

 .کرد قطع رو گوشی

 .بدی ادامه خواییمی کی تا ببینم، امیرخان باشه -

 پهن چشم خط یه و زدم تیره رو هاچشم پشت. کردم بابلیس رو موهام خودم، نداشتم رو آرایشگاه یحوصله

 .زدم هم قرمز رژ یه و زدم هم زیادی ریمل، کشیدم

 .بود ۶:۰۳ نزدیک ساعت

 .وندپوشمی رو باالش بودن باز که داشت کوتاه کت یه روش و پوشیدم سفید کوتاه اندامی یدکلته لباس یه

 .بپوشم جااون رفتم که کیفم تو گذاشتم رو کت
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 .پوشیدم هم رو بلندم پاشنه سفید هایکفش

 تمپوس رنگ به سفید لباس و بود شده تردرشت هامچشم، بودم خوب خیلی. کردم نگاه آیینه جلوی رو خودم

 .اومدمی

 .دادمی گیر رژم به االن وگرنه نبود امیر که شکر رو خدا

 .بردارم رو مانتوم که رفتم کمد سمت به

 ؟بری خواستیمی جوریاین -

 .شد خیره بهم دید که رو من. سمتش برگشتم و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 .سالم -

 .کردمی نگام فقط زدنمی حرفی

 ؟اومدی کی -

 .بود ساکت هم باز

 .آوردم درش کیفم تو از و رفتم سمتش به، خورد زنگ گوشیم

 .بود زهرا

 ؟بله -

 .میاییم دیگه ساعت نیم ترافیکیم تو ما؟ خوبی سالم -

 .نداره اشکال باشه -
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 .سمتم اومد آروم، کردمی نگاه بهم جوریهمین امیر

 .کیفم تو گذاشتم و کردم قطع رو گوشی

 .بود وایساده جلوم درست امیر، کردم بلند رو سرم

 .بود خیره هامچشم به. گوشم پشت زدم رو موهام

 ؟اینه اتپوشیده لباس -

 ...لباسم -

 .گذاشت لبم روی رو انگشتش

 مگفت بهت، کردی آرایش انقدر عروسی مگه تو. بکنم دارم دوست کاری هر، نیست که امیر گفتی خودت با -

 .کنی توجه جلب نمیاد خوشم

 :داد ادامه و کشید خودش سمت به رو من

 .کنیمی رو نکن میگم بهت که کاری هر، کنی مدیوونه خواییمی -

 ...من. خدا به نه -

 .برد بین از رو مونفاصله

 :گفت و شد جدا ازم

 .نداره خوبی عواقب من با کردن لج گفتم بهت -

 .کردم نگاه بهش بهت با
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 ؟کنیمی نگاه چی به چیه -

 ...واقعا تو، تو -

 .ندادی اهمیت تو ولی؛ بینیمی بد که نیوفت در من با گفتم بهت؟ هان عزیزم چی من -

 ؟خونه اومدی زود چرا پس، نمیام نگفتی مگه -

 !بکنم دارم دوست کاری هر نیست امیر گفتی؟ نه بری جوریهمین خواستیمی چیه -

 .برم کن ولم، شده دیرم هم االن. نکردم کاری من -

 !عزیزم شرمنده -

 !کن ولم، میاد زهرا االن. شد خراب ارایشم امیر -

 .نمیری جایی شما -

 .شد درشت هامچشم

 .برم گفتی که تو، نکن اذیت امیر-

 !کردی استفاده سو اخالقم از چون، بری نداری حق میگم االن -

 ؟کردم سواستفاده کی من -

 .بری نداری حق آرایش این و لباس این با -

 .کردی خراب رو شهمه که رو آرایشم، نیست بد که لباسم -

 ؟نزن قرمز رژ نگفتم بهت؟ آره خوبه لباست االن -
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 .زنمنمی هم قرمز رژ. کن نگاه رو کیفم تو کنینمی باور، پوشمشمی کیفمه تو لباسم کت -

 .کرد نگاه کیفم تو کت به

 .میشی تابلو خیلی بپوشی سفید نباید اصال -

 .شده دیرم. کنممی عوضش باشه -

 .بپوش چی میگم خودم -

 .کرد بهشون نگاهی و آورد در رو چندتاشون. کردممی نگاش هم من. کرد نگاه رو هاملباس و رفت کمد سمت به

 .خوبه کدوم ببینم بپوش -

 .میشه دیرم بپوشم بده رو یکیش امیر -

 .داد بهم رو داشت مشکی کوتاه دامن پایینش و بود شده پوشیده آبی حریر با باالش که هفت یقه لباس یه

 .کنم عوضش بیرون برو: من

 .نمیرم جایی من -

 .بیرون اومدم و کردم عوض سریع اتاق یه تو و رفتم بیرون لباس با خودم

 ؟خوبه -

 .کرد نگام فقط، بود ساکت

 !دیگه بگو -

 .کوتاهه دامنش نه -
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 !نگیر ایراد انقدر، خوبه امیر -

 .میام هم خودم اصال -

 .میشه دیر بشی حاضر تو تا -

 .برمتمی خودم، برن بگو بزن زنگ زهرا به -

 ؟برم زودتر هااون با من نمیشه -

 .گفتم که همین نه -

 .رفت حموم سمت به

 .برن هااون که گفتم و زدم زنگ زهرا به

 .نشستم مبل روی و کردم عوض هم رو کفشم، کردم مرتب رو آرایشم

 .بود نشده حاضر هنوز امیر، بود شده ۸ ساعت

 .دادمی طولش انقدر قصد از، بود شده خراب اعصابم

 .بستمی رو کراوتش داشت، رفتم اتاق سمت به

 ؟میده ایمعنی چه کارهات این، بگو برم من خوایینمی اگه؟ نشدی حاضر هنوز -

 .میشم حاضر دارم -

 .بستم شواسه خودم و گرفتم ازش رو کراوات

 .کردمی نگاه بهم
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 .شد دیر بریم، شد تموم -

 .رفتم در سمت به

 :گفت و آورد گوشم نزدیک رو سرش، کرد بغلم پشت از

 رو بری جایی من بدون که این حق جااون. بری ذاشتمنمی وگرنه عروسی بری دادم قول بهت قبال که حیف -

 کاری ارهدوب بخوایی اگه ولی؛ بخشیدم رو قبلیت کار. بشم عصبی نذار پس حساسم بهت من که دونیمی، نداری

 نقطه رو دست نکن سعی؟ که دونیمی، منن مال فقط هامداشته. بخشمتنمی بدی انجام هامحرف برخالف

 ! بذاری ضعفم

 .رفت در سمت به و کرد که ولم

 .«میمونی ها بچه مثل! من حسود-»

*** 

 .گذشت خوش بهم خیلی. بود چسبیده بهم امیر عروسی تو مدت تمام

 .خونه برگشتیم بود ۷ ساعت. نزد حرف زیاد هم راه تو حتی، بود ناراحت عروسی آخرهای امیر

 .آوردم در رو مانتوم

 ؟امیر؟ ندیدی رو گوشیم امیر -

 .نداد جواب، کردم صداش بار چند

 .بود نشسته مبل رو. بیروی رفتم اتاق از

 ؟نمیدی جواب چرا؟ میگم چی مگه شنوینمی امیر -
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 .نبود حواسم گفتی چی -

 ؟شده چیزی -

 :پرسیدم و نشستم کنارش رفتم

 ؟شده چی -

 ؟پشیمونی بودن من با از تو -

 ؟خوبه حالت میگی چی -

 ؟کردیمی ازدواج جوریاین هااون مثل داشتی آرزو هم تو گفتی عروسی تو زهرا به چرا پس -

 وت منظورم. ندارم رو کسی بگیرم هم عروسی اگه من، داشتن فامیل همه این هااون چون گفتم؟ داره ربطی چه -

 ؟ناراحتی موقع اون از همین خاطر به. مهمی برام چقدر که دونیمی خودت، نبودی

 یلیخ بهت دونممی. گیرممی برات رو عروسی بهترین خودم. کنی زندگی باهام شدی مجبور هم باز کردم فکر -

 .کنه توجه بهت کسی من جز خوامنمی، عاشقتم که اینه خاطر به همش ولی؛ گیرممی سخت

 .گرفتم قاب رو صورتش هامدست با

 ؟فهمیمی. خانوادمی یهمه، زندگیمی یهمه، منی کسِ همه تو -

 .سامره عاشقتم خیلی -

*** 

 "بعد سال۰"

 .کرد آشتی باهامون روزها همون دایی
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 .ودمب خوشحال امیر با بودن از من ولی؛ نداشتیم مهمون زیاد که این با، گرفت برام خوبی خیلی عروسی امیر

 .دارم خوبی حس کنارش و عاشقشم من ولی؛ دهمی گیر بهم گاهی که این با، خوبیه مرد امیر

 .گذاشت سیاوش رو اسمش و آورد دنیا به پسر یه زهرا

 .گذاشتم روش رو مادرم اسم، صباست اسمش که. دارم ساله دو دختر یه االن هم من

 .داد پس رو کارهاش تاوان هم اون، شد فلج حاجی مثل و کرد سکته زندان تو حسین

 .اینا زهرا یخونه بریم همه قراره، زهراست پسر تولد هم امروز

 !بیایی دیر باید امروز همین، باش زود امیر -

 .داشتم کار کلی شرکت خانم کنم چیکار -

 .ودب گذاشته سرش رو، رو خونه حتما رفتیممی دیر انقدر اگه وگرنه بره فرستادم علی با رو صبا شد خوب -

 .بیرون اومد اتاق از امیر

 ؟پوشیدی چیه این -

 !کردی شروع باز -

 .تنهاست خیلی صبا، بیاریم برادر یا خواهر یه صبا واسه وقتشه سامره میگم. کردم شوخی -

 !امیر -

 !بابا چیه -

 .شد دیر بریم، نباش صبا نگران تو -
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 .ببند رو کراوات این بیا حاال. باشه -

 :گفت و گرفت محکم رو من گردنش دور انداختم تا، گرفتم رو کراوات و سمتش رفتم

 .رسممی خواممی که چیزی به من دونیمی خودت. زدم گولت -

 !امیر -

 !عشقمی -

 !تو یاندازه به را نفسم یا دارم دوست نفسم یاندازه به را تو دانمنمی

 ؟بدارم دوست را تو که کشممی نفس یا کشممی نفس دارم دوست را تو چون دانمنمی

 ؟زندگیَم تو داشتن دوست تکرار یا توست داشتن دوست تکرار زندگیم دانمنمی

 !را تو خواهممی بسیار دانممی تنها

 "پایان"

 شب.س

 ۷۰۹۶مهر۲
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