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 خالصه :

 

 

 .کشید نفس عشق سایه زیر و کرد زندگی باید دمی. دارد زیاد تقاص روزهایم این

 زمان یدادهدل و نموده طی را مسیری کدام هر. کشاندمی نشیب و فراز به را زندگی چهار که یتاوان؛ دارد تاوان عشق

 ؟دارد چشمانت نفرت با باریک مرزی که عشقی اعتماد کجاست و شوندمی

 .دهیمی هدیه را قلبت، ماندن برای تو و دهممی پس را تو تقاص، رسیدن برای من

، شدهتعیین هدف یک با ولی؛ متفاوت مسیری با کدام هر که باشدمی دختر چهار زندگی حوش و حول داستان روال

 .گذارندمی مرگ بازی به پا ندانسته و ناخواسته

 ... کنندمی هدیه خود قلب به را عشق که جاستآن و دهندمی را خود پاکی تقاص کدام هر
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 :مقدمه

 ؟عشق به چه مرا

 ؟مهر پر نگاه به چه مرا

 ؟تقاص به چه مرا

 .گذردمی نکرده ـناهِ گـ تقاصِ به روزهایم این

 .من یبندزده دلِ با تقاصش، تو پای گناهش

 .شده تو استارت بند دلم که ده مژده

 ،دهممی را تو داشتن تاوان من

 .را اتشکسته دل تاوان تو و

 ،دهممی پس تقاص تو به رسیدن برای من

 .کنیمی کشپیش را قلبت، کنارم در ماندن برای تو و

 ؛است زندگی چهار تقاص، ها روز این تقاص

 ...هاسادگی تقاص

 ...هازودباوری تقاص

 ،دید باید و شودمی کشیده چالش به که دختر چهار زندگی تراژدی
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 !دهدمی جوالن چطور است عاشق که دلی

*** 

 مهسان

 ینات به دل در. کردمی ایجاد ترسناکی نوای هایمقدم صدای و کوچه تاریکی. فشردم خودم به ترمحکم را کیفم

 !بیایم بیرون خانه از زودتر نگذاشت چرا که دادممی فحش

 داشت رپس سرنشین سه که رنگی مشکی نودال به نگاهی نیم؛ انداخت تپش به را قلبم ماشینی بوق صدای

 :شد شنیده پسرها از یکی صدای هم بعد و ماشین بوق صدای. دادم ادامه راهم به دوباره و انداختم

 .رسونمتمی؟ عجله این با کجا، خوشگله خانم-

 .شدند پیاده که فهماند بهم ماشین در صدای. کردم بیشتر را هایمقدم سرعت

 یستادها کنارش که دیگر نفر دو آن به لبخند با پسر. برگردم عقب به شد باعث، شد حلقه بازویم دور که دستی

 :گفت، بودند

 !جیگریه عجب، بابا نه-

 :گفتم و کشیدم بیرون دستش از را بازویم و کشیدم هم در را هایماخم

 !عوضی کن ولم-

 :گفت، بود ایستاده کنارش که پسری

 .کنهمی ترشخوشگل اخم-
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. ودب فایدهبی کردن تقال. گرفت را بازوهایم و داد هولم دیوار سمت به، کنم پیدا دادن جواب فرصت آنکه از قبل

 :دمز جیغ، رفت هایمدکمه سمت به که دستش. انداختم، زدنمی پر هم پرنده که خلوت کوچه به را ناامیدم نگاه

 !آشغال کن ولم-

 با. کیدچ امگونه روی اشکی، کنم دفاع خودم از پاهایم با کردم سعی. آمد بند نفسم؛ گرفت را دهانم کنارش پسر

 .کرد رها را دهانم هم یکی آن و افتاد زمین روی خورد پسر سر به که ایضربه

؟ هداد نجاتم کسی چه نبود مهم برایم. آمدمی دعوا صدای. نشستم زمین روی و کردم آزاد را امشدهحبس نفس

 .امکرده پیدا نجات که بودم خوشحال فقط

 .بودم کرده بغل را خودم و بود پایین سرم چنانهم. دادمی رفتنشان از خبر هاالستیک جیغ صدای

 .بزنم زل سامان نگران هایچشم در و کنم بلند سر شد باعث سمتم به دویدن صدای

 دتش به را دستش که کند بلندم تا گرفت را بازویم سامان. بود گرفته ازم را ریختن اشک فرصت، زیاد شوک

 :گفتم و زدم پس

 !نزن دست بهم-

 :گفت و کشید عقب را دستش سامان

 .مهسان کنم کمکت بذار-

 :آمد کنارش از دوستش صدای

 ؟خوبه حالش-

 ؟بشی بلند تونیمی؛ میارمش من، کن روشن رو ماشین امیر -
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 :کردم زمزمه. بود نگران هنوز؛ انداختم اشچهره به نگاهی

 .ممنون-

 :گفت و زد مهربانی لبخند

 ؟تو کنیمی چکار خیابون تو شب وقت این، خوب دخترِ آخه-

 به. دنکر دستم گرفتن برای تالشی باراین سامان. شوم بلند زمین روی از کردم سعی فقط و ندادم را جوابش

 اجازه، بود شده وارد بهم که شوکی اما؛ شدممی ماشین سوار جوان پسر دو با اگر بود دیوانگی؛ کرد اشاره ماشین

 امیر، سامان که پسری. شدم ماشین سوار، بود اعتمادی مورد پسر سامان طرفی از. دادنمی بهم کردن فکر

 :گفت سپس و زد زل هایمچشم در ایلحظه چند، چرخید پشت به، کرد صدایش

 ؟خوبه حالتون-

 .بود خیابان به چشمم مدت تمام. کرد حرکت ماشین. چسباندم در به را خودم و کردم تشکر لب زیر

 :گفت و شد پیاده احترام نشانه به هم امیر. شدم پیاده ماشین از سامان همراه. رسیدیم زود خیلی

 .باشین خودتون مراقب بیشتر-

 :گفتم، بود شده خوب کامال حالم انگار که طوری و زدم لبخندی

 .میاد پیش، اتفاقه-

 :گفت و رفت هم در سامان هایاخم

 .نیفته دیگه هااتفاق این از بهتره-

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت
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 ؟منه دستِ مگه-

 .نمیشه طوریاین، نیای بیرون خونه از شب وقت این اگه -

 .بیام بیرون دارم دوست -

 :گفتم و امیر به کردم رو بعد

 .خدانگهدار -

 آپارتمان که شد ایخانه وارد و کرد خداحافظی امیر از که دیدم در بین از. شدم خانه وارد سامان به توجه بدون و

 .بودند خوابیده حتما؛ آمدنمی مهدیار و محیا صدای، رفتم باال هاپله از. بود ما روییروبه

 :گفت و کرد اخم دیدنم با مادر

 !اومدی عجب چه-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ؟هستی عصبانی چرا، اومدم که حاال، خانم مامان سالم-

 .شدم اتاق وارد؛ رفتم باال هاپله از و دادم را جوابش لبخند با که کرد نثارم ایغرهچشم

 .شد بلند موبایلم زنگ صدای. کشیدم دراز تخت روی و پوشیدم لباس، دوش یک گرفتن از بعد

 :دادم جواب حرص با؛ بود تینا

 ؟بله-

 :پیچید گوشم در اشعصبی صدای
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 .بزنی زنگ یه رسیدی وقتی بود قرار-

 .کشمتمی ببینمت اگه که نگو هیچی -

 ؟چرا، اِ -

 .برات کنممی تعریف فردا -

 ؟خونه رسیدی زنده حاال -

 .بله، سامان لطف به -

 .عزیزم باشی خوشحال باید که االن، رسوندت سامان آقا پس اوه -

 :زدم داد

 !تینا-

 :گفت و خندید بلند

 .خوبی این به پسر؟ بده مگه؟ جانم-

 .کنممی حالیت فردا بذار، بخواب. زدی توهم، میاد خوابت کنممی فکر -

 .بخیر شب! بابا خب خیلی -

 .بخیر شب -

 . رفتم خواب به زود خیلی و گذاشتم کنارم را گوشی. کرد قطع و

*** 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 10 

 تینا

 درس و رفتیممی کتابخانه مهسان با کنکور برای. بستم را مانتویم هایدکمه و زدم ادکلن را گردنم زیر

 سمتش به؛ دیدمی تلویزیون داشت پدر. رفتم بیرون اتاق از و برداشتم را ششم و دویست سوئیچ. خواندیممی

 :گفت لبخند با که رفتم

 ؟سالمتی به کجا-

 :گفتم و زدم امکوله به

 !خرخونی-

 دخری ساجده و عاطفه با مادر. آمدم بیرون خانه از خداحافظی یک با و بوسیدم را صورتش. نداد جوابی و خندید

 .رفتمنمی، گفتمی هم اگر چند هر. بود نگفته چیزی من به معمول طبق و بود رفته

 خانه از. گذاشتم بوق روی را دستم، کردم پارک در جلوی. کردم حرکت مهسان خانه سمت و شدم ماشین سوار

 .کرد سالم اخم با و شد سوار هم بعد!« کردی عاصی را ها همسایه» یعنی که رفت غرهچشم یک و آمد بیرون

 :گفتم و خندیدم

 .آبجی بخور رو من بیا، ببین رو اخماش! اوه-

 :گفت و کرد جمع را صورتش

 .خوادمی بستنی دلم که بریم کن آتیش! نیستی هم خوردنی-

 .بخونیم درس خوایممی مهسان؟ کردی شروع تو باز وای -

 :گفت و کرد نگاهم چپچپ
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 .من مهمون! بابا خب خیلی-

 :گفتم و زدم لبخندی

 .قبوله، طوریهاین اگه، خب-

 :گفتم و زدم مهسان بازوی به. شد خارج ماشینش از سامان همزمان که انداختم راه را ماشین و

 !آقاتون، مهسان! اِ-

 :گفت و کرد بهم تیزی نگاه

 .خوامنمی سر باال آقا من، تینا کن بس-

 :کردم لوس را خودم

 !آخه دارم ـناه گـ، کن ازدواج باهام خدا رو تو-

 :گفت و گرفت اشخنده

 .منتظرمه سامان، برم دار نگه-

 :گفتم و خندیدم بلند

 ؟فروختی اون به رو من، کثافتی خیلی-

 :گفت مهسان که داشتم نگه فروشی بستنی جلوی. نگفت چیزی دیگر و زد لبخندی مهسان

 .خواممی شیرازی فالوده که من-

 .بخورم رو اصلش شیراز برم باید روز یه که گفتی! اوف -
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 .نشستیم مانهمیشگی جای و شدیم مغازه وارد هم با. شد پیاده و کرد تایید مهسان

 :گفت و آمد سمتمان به آرمان

 ؟دارین میل چی! هاخانم اومدین خوش-

 :گفتم و کردم نگاهش چپچپ

 !زنهمی حرف هم قلم لفظ چه-

 :گفت و خندید

 !هابذارم کالس اومدم روز یه حاال-

 :گفت اخم با مهسان

 .لطفا شیرازی فالوده دوتا-

 :گفتم مهسان به رو. رفت و داد تکان سری آرمان

 ؟بداخالقی باهاش قدراین چرا-

 .مغازه رو گذاشته رو خودش اسم خودخواه یپسره چون -

 :گفتم و گرفت مخنده

 ؟ذاشتمی چی پس-

 .آرمان جزبه چی هر، دونمنمی -

 :گفت و گذاشت میز روی را هابستنی آرمان
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 ؟بود خوب مهسان ذاشتممی-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت

 .بیار بردار رو نسترنت عرق، بکنی هامحبت این از نکرده الزم-

 :گفت و گذاشت میز روی را نسترن عرق آرمان

 ؟شد برطرف دلخوریتون االن-

 :گفتم مهسان جای به

 .دیگه برس هاتمشتری به برو! آرمان وای-

 :گفت و زد دماغم نوک به

 !بداخالق باشه-

 .رفت که کردم اخمی

، آمدم هک خودم به. داشتیم نزدیکی رابطه هم ما، بود صمیمی پدرم با خیلی پدرش چون و بود پدرم دوست پسر

. آمدیم بیرون مغازه از، ربع یک از بعد و کردم خوردن به شروع تندتند. بود خورده را اشفالوده نصف مهسان

 :پرسیدم، آمدمی نظر به حوصلهبی مهسان، شدیم ماشین سوار

 ؟شده چیزی-

 :گفت و کرد نگاهم

 .گرفته دلم فقط، نه-

 ؟چرا -
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 .کردممی صحبت سوگند با پیش روز چند-

 :گفتم و برگشتم سمتش به لبخند با اسمش شنیدن با

 ؟بود خوب حالش-

 .خونهمی درس داره ما مثل هم اون، بود خوب آره -

 :گفتم ناراحتی با

 !گشتمی بر کاش-

 .داره دوست رو جااون انگار اما -

 نشرفت از سالی سه؛ بود سخت خیلی برایمان فرانسه به سوگند رفتن. نزدم حرفی و کردم روشن را ماشین

 .بود روزهایمان این سرگرمی تنها خواندن درس. شدیم پیاده و داشتم نگه کتابخانه جلوی. گذشتمی

*** 

 رزا

 .کشیدم عمیقی نفس و کردم مزهمزه را تلخم قهوه. بودم شده خیره بیرون به پنجره از

 لمموبای به نگاهی. نداشتیم هم با تماسی که بود روزی دو اما! ایثانیه برای حتی؛ خواستمی را صدایش دلم

 .بگیرم تماس من اول نداشت امکان، انداختم

 را سوئیچ. خواستمی را آغوشش دلم؛ بود صدا یک از ترخواهزیاده االن قرارمبی قلب اما؛ بود او سمت از اشتباه

 .بود یطبیع هاخیابان خلوتی. شدم ماشین سوار. زدم بیرون خانه از و انداختم هایمشانه روی را شنلم و برداشتم
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 پشت هب آینه از. کشیدم بود ریخته هایمشانه روی که اممشکی و فر موهای روی دستی و کردم بیشتر را سرعتم

 .کردم نگاه، بود رنگ مشکی ماشینی که سرم

 زنگ صدای. آمدمی دنبالم، رفتممی جا هر که خصوصبه؛ آمدمی نظر به مشکوک کمی دودی هایشیشه آن با

 .شد بلند موبایلم

 :دادم جواب شماره به توجه بدون

 ؟الو-

 :پیچید گوشی در مضطربش صدای

 ؟رزا الو-

 :گفتم و زدم لبخندی! صدایش آرامش، داشت آرامشی چه

 !مایکل-

 :زد داد

 ؟نمیدی جواب، زنممی زنگ تخونه به هرچی راچ؟ کجایی رزا-

 :گفتم و شدم دلگیر دادش از

 .بیرونم-

 :زد داد

 ؟!بیرون اومدی خونه از چرا لعنتی، لعنتی-

 :گفتم متعجب
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 ؟!مایکل میگی چی-

 .من خونه سمت کن کج رو راهت هستی جا هر -

 وارد و بردم یاد از را سرم پشت ماشین. کردم بسنده ایباشه به اما؛ آمدممی جاآن به داشتم من بگویم خواستم

 انهخ وارد پس؛ داشتم کلید. شدم پیاده و کردم پارک را ماشین. شدم، بود جاآن در مایکل آپارتمان که خیابانی

 .رفت باال آسانسور و دادم فشار را پنج دکمه آسانسور در. شدم

 .شدم وارد آرام و کردم باز کلید با را در. شد تاببی باز قلبم، ایستاد که واحدش جلوی

 :زدم لب، بود گرفته هایش دست میان را سرش و بود نشسته کاناپه روی که دیدنش با

 !مایکل-

 .زد آتشم گرمش آغوش، بعد ثانیه چند و دوید سمتم به، دیدنم با و آورد باال را سرش

 :کردمی زمزمه و بوسیدمی تند تند را موهایم

 .بخشیدمنمی رو خودم وقتهیچ، اومدمی سرت بالیی اگه، سالمی که شکر رو خدا-

 :گفتم و کردم بلند سر

 ؟میگی چی-

 :گفت و کشید اشطالیی موهای به دستی

 .عزیزم بشین بیا-

؛ کردیم سکوت باز اما، بگوید چیزی خواستمی. رسیدمی نظر به عصبی خیلی. داد هولم کاناپه سمت به بعد و

 :پرسیدم
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 ؟شده چیزی-

 :گفت و نشست پایم جلوی

 .رزا-

 ؟جانم -

 .اشک برق، زد برق هایش چشم

 :گفتم و شدم هول

 ؟مایکل شده چی آخه-

 :کردم حس را صدایش لرزش

 ؟رو دوریت کنم تحمل چطور-

 :داد ادامه که کردم گرد را هایمچشم متعجب

 .ایران برگردی باید-

 :زدم داد، خوردم جا وضوح به

 .گردمبرنمی من؟ میگی چی-

 :گفت و گرفت را دستم

 .کن گوش حرفم به لطفا-

 :گفت که کردم نگاهش مردد
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 .من رزای خطره در جونت-

 :بودم کرده هنگ کامال دیگر

 ؟خطره در جونم چرا؟ میگی چی-

 .من خاطربه -

 ؟چی یعنی -

 :گفت و کرد بسته و باز باریک را اشعسلی هایچشم

 هک گفت بهم خودش آخر روز. زندونه تو که هست سالی پنج، حال این با؛ نفوذیه با مرد، خورده عفو پدرم قاتل-

 حاال گرفت ازم رو پدرم باریک اون، بری باید! رزا. کنه بازی باهام تو جون با خوادمی حاال و میدی رو تقاصش

 .ندارم رو طاقتش من، خوادمی رو تو هم

 :کردم زمزمه؟! مرد این گفتمی داشت چه، کردم نگاهش گیج

 .نمیرم من-

 :زد داد

 .بخشمنمی رو خودم، بیاد سرت بالیی اگه، بری باید-

 .بوسیدم آرام و آوردم پایین مبل از، گرفت را بازویم؛ ماند ثابت هایملب روی نگاهش، لرزید بغض از هایملب

 .بود وداع ـوسه بـ شاید

 :کرد زمزمه

 .کشهمی طول ماه سه یا دو فقط، دنبالت بیام زود میدم قول-
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 ؟کنم سر تو بی ماه سه دو چطوری -

 ؟خوبه بیاد سرت بالیی و باشی جااین، نکن لج رزا -

 ؟میاره سرم بالیی دونیمی کجا از -

 .کرد قطع و همین، باش کوچولوت عشق مراقب گفت و زد زنگ بهم یکی پیش ساعت چند -

 نبالمد مسیر تمام که افتادم ماشینی یاد. نیای بیرون خونه از که زدم زنگ بهت همین برای؛ خودشه مطمئنم رزا

 :گفت عصبی، گفتم مایکل به وقتی. بود

 .بری فرستمتمی فردا همین-

 ؟فردا -

 .کرد ریسک زندگیت رو نمیشه، فردا آره -

 ؟مایکل -

 ؟جانم -

 ...تو بدون -

 :گفت و کرد جدا خودش از مرا که گذشت چقدر دانمنمی. شدم گم آغوشش در. بدهم ادامه نگذاشت بغض و

 ؟رزا خوبی-

 :زد لب، داشت خاصی حالت که هایش چشم در زدم زل و دادم تکان مثبت عالمت به سری

 .شدیمی من مال آخری شب کاش-
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 :گفتم و رفتم پنجره سمت به و شدم بلند

 .بذارم پا زیر تونمنمی رو اعتقادم این-

 :گفتم شوخی حالت با بعد

 .کن شکر رو خدات برو، میدم بهت هم رو ـوسه بـ همین-

 :گفت شیطنت با و کرد بغلم پشت از

 .گیرممی خودم هم ندی-

 :داد ادامه و زد تلخی لبخند بعد

 .شدیمی خودم مال بار هزار االن تا الّا و، کنی قبول خودت خواممی حیف-

 :گفتم و گذاشتم اشعضالنی سینه روی را دستم، سمتش چرخیدم

 ؟دنبالم بیای زود میدی قول-

 :گفت و زد هایمچشم روی آرامی ـوسه بـ بعد. زد پلک باریک

 .منی شرقی عشق تو، هاکنی گریه دیگه نبینم، بشم خاکستریت هایچشم فدای-

 :داد ادامه ایشده مسخ حالت با مایکل که شدم خیره هایشچشم در و زدم لبخندی

 ؟بود چی ایرانیت اسم-

 :گفتم آرام

 .سوگند-
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 ؟معناست چه به -

 .چیزهایی همچین یه، عهد، قسم یعنی -

 :گفت و گرفت را دستم

 .دنبالت بیام که خورممی سوگند من-

 :گفت و کرد اشاره اتاقی به که زدم تلخی لبخند

 .بخواب برو، مونیمی جااین امشب-

 .رفتم اتاق سمت به و زدم اشگونه روی نرم ایـوسه بـ و شدم بلند پا پنجه سر روی

*** 

 مهسان

 :گفت و داد دستم به را ایلقمه مادر

 .نیفته فشارت جلسه سر، بخور اینو مادر بیا-

 :گفتم و گرفتم مادر دست از را لقمه

 .کن دعا برام ٬جون مامان مرسی-

 :گفت و زد لبخندی پدر

 .نباش نگران برو، قبولی باال رتبه با مطمئنم که من-

 :گفتم ذوق با
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 .میرم دیگه من خب! امیدوارم-

 .باشی موفق، برو باشه -

 .ممنون -

 :گفتم و شدم تینا ماشین سوار. کنم کنترل را هیجانم کردم سعی و کشیدم عمیق نفس چند، زدم بیرون خانه از

 .سالم-

 .میرممی دارم! مهسان وای -

 :گفتم و کردم نگاهش چپچپ

 .واجبه سالم جواب-

 :گفت زده هیجان

 .میوفتم پس هیجان از االن من ولی، سالم باشه-

 :گفتم و گرفتم سمتش شکالتی

 .نمیری بخور-

 .داد حرکت را ماشین و گرفت را شکالت

 :آمد تینا صدای. کردم فرو دستم کف را هایمناخن استرس با و کردم درست سرم در را مقنعه

 ؟شیممی قبول کنکور نظرت به-

 .بشیم باید -
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 .کن دعا! شااللّهان -

 ار جلسه به ورود کارت. داشتیم هیجان دو هر، شدیم پیاده. کنکور برگزاری محل؛ زد ترمز روی موسسه جلوی

 پنج. شد پخش هادفترچه، نشستم و کردم پیدا را امصندلی شماره. شدم وارد دادن نشان از بعد، برداشتم

 .کردممی پاسخنامه وارد و دادممی جواب تندتند؛ گذشت سختی به ساعت

 ار تینا. دادم عالی را کنکور نظرم به، شدیدم خستگی از جدا. شدم خارج کنکور محل از و شد جمع هاپاسخنامه

 :پرسیدم، آمدمی خوشحال نظر به، رفتم سمتش به و کردم پیدا

 ؟دادی چطور-

 :گفت و زد چشمکی

 !عالی-

 :گفت و کرد اشاره دستش انگشتر به بعد

 .نبود هم تاثیربی نظرمبه، کنهمی کمکم انگشتر این گفت مامانم-

 :گفتم و خندیدم

 .دیوونه-

 :کرد متعجبم سامان صدای

 !هاخانم سالم-

 :گفتم تعجب با و چرخیدم سمتش به

 !سامان-
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 :گفت و خندید

 ؟بله-

 ؟کنیمی چکار جااین -

 .خونه ببرمت اومدم -

 :گفتم شیطنت با

 ؟دارم کنکور گفت کی-

 .دونستممی -

 :آمد تینا صدای

 .مخسته هم من، دیگه رو مهسان ببرین! سامان آقا کردین خوب-

 :گفت و کرد اشاره ماشینش به سامان. خندید ریز ریز که رفتم بهش ایغره چشم

 .بشو سوار، برو-

 :گفتم و کردم نازک تینا برای چشمی پشت

 .خداحافظ-

 .خداحافظ -

 لیصند به را سرم خستگی با. انداخت راه را ماشین و نشست هم سامان، شدم سوار و رفتم ماشین سمت به

 :پرسید که دادم تکیه
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 ؟بود چطور-

 .عالی نظرمبه -

 .میشی موفق مطمئنم -

 .ممنون -

 ؟مهسان -

 ؟بله -

 ؟کنیمی چکار بعدش، بشی قبول اگه -

 .خونممی درس، خب -

 ؟کنیمی چکار خوندن درس طول در -

 :گفتم کالفه

 ؟سوالیه بیست! امخسته سامان-

 ؟موافقی ناهار با، ببخشید باشه -

 :گفتم و کردم نگاهش

 ؟خونه ببریم میشه-

 ؟چرا -

 .میاد خوابم -
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 :گفت و زد لبخندی

 .باشه-

 .ممنون -

 به سبزی هیچ که هرچند، بود صورتش قسمت ترینجذاب رنگشخوش سبز هایچشم؛ زدم زل رخش نیم به

 چند و دش پیاده سامان، ایستاد حرکت از ماشین. بود نظیربی چشمانم خاکستری-سبز. رسیدنمی من هایچشم

 خانه جلوی. داشتم احتیاج اششیرینی به واقعا. خوردم و کردم تشکر؛ برگشت موز شیر لیوان دو با بعد لحظه

. کردندمی بازی حیاط در مهدیار و محیا. شدم خانه وارد و کردم خداحافظی؛ شدیم پیاده دو هر و کرد پارک

 هب دوباره هاآن و بوسیدم را شانگونه و کردم سالمی. بودند بانمک و شیرین خیلی امساله شش برادر و خواهر

 :گفت و آمد سمتم به دیدنم با مادر؛ شدم خانه وارد. دادند ادامه بازیشان

 ؟مهسان کردی کارچی، سالم-

 .بود عالی، سالم -

 ؟قبولی باال رتبه با یعنی -

 .شااللّهان -

 .میاد االن هم بابات، بخور ناهار بیا -

 .ندارم اشتها هم اصال، شدید میاد خوابم -

 .بخواب برو، باشه -

 .رفتم خواب به زود خیلی و رفتم اتاق به
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 (سوگند)رزا

 :کرد زمزمه و کشید آغوش در محکم مرا مایکل. کردم پاک را هایماشک

 .رزا نکن گریه-

 ؟کنم چکار تو بدون آخه -

 :گفت و بوسید را گوشم الله

 .دنبالت میام زود، ماه چند فقط که گفتم-

 ؟ایران اومدم و کردم ول رو کالج بگم خانوادم به چطوری من، ستمسخره این اما -

 ادامه جااون تونیمی و شدی نام ثبت دانشگاه بهترین؛ کردم درست ایران توی رو تو کارهای همه من رزا -

 .گردونمتبرمی و دنبالت میام هم بعدش، بدی تحصیل

 :گفتم و شدم جدا ازش

 .بمونم بذار-

 :گفت و کرد اخمی

 .بری باید؛ خطرناکه خیلی ٬ایستادی جااین که هم االن همین-

 ؟کشننمی رو من ایران برم اگه یعنی -

 .منتظرته ایران فرودگاه تو یکی االن همین -
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 :گفتم شده گرد های چشم با

 ؟گذاشتی بادیگارد برام-

 .آره -

 ؟درموردش بگم چی امخانواده به من، وای -

 ستورد این تو راحتی برای اما؛ باالست ریسکش چند هر؛ باشه مراقبت دور از تهرانی که زمانی تا گفتم بهش -

 .دادم رو

 :گفتم متعجب

 ؟چیه منظورت؟ هستم تهران تو وقتی تا-

 .شیراز بری باید دانشگاه برای خب -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .مایکل ممنون-

 :گفت و زد لبخندی

 .نمونی جا پروازت از برو-

 :گفتم ناراحتی با و گرفتم دست در را چمدان دسته

 .خداحافظ-

 .خدانگهدار -
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 اولین این سال سه از بعد. شد صورتم روان هایماشک دوباره هواپیما به شدن سوار محضبه. شدیم جدا هم از

 .بود دوریمان

*** 

 تینا

 نندهکخوشحال بسیار سوگند بازگشت ناگهانی خبر؛ زدم بیرون خانه از زدههیجان و کردم تن به را هایملباس

 .بودند رسیده زودتر زهرا خاله و مهسان. راندم فرودگاه سمت به و شدم ماشین سوار. بود

 از بود مشخص. کشیدمش آغوش در و دویدم سمتش به و کشیدم خوشحالی روی از جیغی سوگند دیدن با

 هاماشین سمت به گرم آمدگوییخوش از بعد. بود مشهود اشچهره در غمی اما؛ است خوشحال ما دوباره دیدن

 من نماشی سوار سوگند و مهسان. بود کسی منتظر انگار؛ کردمی نگاه را اطراف سوگند مدت تمام. کردیم حرکت

 .شدند

 شناآ مایکل نام به مردی با آنجا در شدیم متوجه ما و کرد تعریف برایمان را خاطراتش از کلی سوگند، خانه تا

 نگهش اول روز مثل خاله که اتاقی؛ رفت اتاقش سمت به هیجان با سوگند، شدیم که خانه وارد. است شده

 :گفت و کشید دراز تخت روی. بود شده تازه و نو هایلباس از پر که بود کمدش فرقش تنها. بود داشته

 !بود شده تنگ خونه برای دلم ٬وای-

 :گفت و نشست کنارش مهسان

 .هاداری مهمون، خودتو کن جمع پاشو-

 .نیستین مهمون که شما! بابا برو -

 :گفتم و خندیدم
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 .ایمخونه صاحب دیگه بله-

 :گفت و درآورد را ادایم سوگند

 !بود شده تنگ هاتون بازی دیوونه برای دلم چقدر دونینمی-

 .برگشتی که نیستی خوشحال زیاد انگار اما -

 :گفت و کشید آهی

 .نیستم ناراضی برگشت از من و منه کشور اینجا اال و: کنهمی اذیتم مایکل از جدایی فقط حقیقتش-

 :گفت و کرد جمع را اشچهره مهسان

 .بشیم دکتر خانم باید فعال؟ چنده کیلو عشق، نمیاد خوشم که نگیر رمانتیک فاز ما واسه حاال-

 :گفتم و پشتش زدم

 !ایول-

 !؟چیه عشق دونینمی چه دوتا شما، گمشین برین -

 :گفتم و کردم اشاره مهسان به

 .مهسانه خسته دل عاشق، سامان آقا همین-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت مهسان

 .من هستم آدمی همچین یه، بله-

 :گفت و خندید بلند سوگند
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 ؟بخوابم یکم ذارینمی حاال، قبول بابا باشه-

 :گفتم و کشیدم ایخمیازه

 .میاد خوابم هم من-

 :گفت و کرد اشاره ساعت به

 .بخوابین بگیرین هم شما، شبه دوازده -

 :گفت سوگند به رو و کشید دراز، بود کرده پهن برایمان خاله که هاییتشک روی مهسان

 .تخت روی تو بخوابیم زمین روی ما نداره راه کن باور-

 :گفت و خوابید تشک روی کالفه سوگند

 ؟حله-

 .حله -

 :گفتم و انداختم تخت روی را خودم

 .خوابممی جااین من-

 :مهسان

 .بخواب کنارم بیا، کنیمی جابی-

 به اهآن به توجهبی من اما؛ شد بلند هایشفحش صدای که کشیدم سرم روی را پتو و آوردم در برایش را زبانم

 .رفتم خواب
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*** 

 سوگند

 همتوج، دیدمشان که امروز. کردم بود خوابیده کنارم که مهسان به نگاهی. بود تاریک هوا هنوز، کردم باز چشم

 اهفرودگ در امروز. ریختم خودم برای آبی لیوان، میز روی پارچ از و شدم بلند. هستم تنگشاندل چقدر که شدم

 این ماحت باید. بود نیامده اصال مسئولیتبی مردک آن اما، کنم پیدا را بادیگارد آن تا بود این به حواسم تمام

 جاآن در .برداشتم را موبایلم و کشیدم آهی؟ بکشند او از انتقام خاطر به مرا نکند. گفتممی مایکل به را موضوع

 :پیچید گوشی در صدایش بوق سومین با. بود روشن هوا

 ؟الو-

 !سرد و خشک چه

 :گفتم

 ؟مایکل-

 :شد شاد صدایش

 ؟جدیدته شماره این؟ تویی رزا-

 ؟خوبی، عزیزم آره -

 ؟داری ازم توقعی چه نیستی جااین تو -

 ؟مایکل -

 ؟جانم -
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 ؟میای کی -

 ؟کنیمی طاقتیبی -

 :کنم عوض را بحث خواستم

 .ندیدم فرودگاه تو امروز رو بادیگاردت راستی-

 ؟چی -

 :گفتم و دادم فاصله گوشم از را گوشی

 .نزن داد-

 ؟نبود که چی یعنی -

 .دونمنمی -

 .بخواب برو دیگه، کنممی رسیدگی باشه -

 .شدم خواب بد، کرده تغییر شب و روز ساعت -

 .کنیمی عادت، میشه درست -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بخیر شب، برو دیگه-

 .روزه جااین، بخیر تو شب -

 .بای باشه -
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 .بای -

 .رفتم خواب به مایکل به فکر با و کشیدم دراز جایم سر، کردم قطع

*** 

 شقایق

 شادی رس از جیغی، امرتبه دیدن با. فرستادمی صلوات و بود نشسته کنارم استرس با مادرم. کردم باز را سایت

 :گفتم و کشیدم

 !شدم قبول شیراز! شدم قبول! شکرت خدایا-

 :پرسید پدر، آمدند اتاق به دو هر بعد لحظه چند. بدهد پدر به را خبر این تا دوید بیرون اتاق از ذوق با مادر

 ؟شدی قبول-

 :گفتم و کردم پاک، بود شوق از که را امگونه روی هایاشک

 .شدم قبول شیراز، بابا آره-

 :پرسید و زد زل مانیتور به شوق با مادر. دیدم هایشچشم در را شادی برق

 ؟شیراز بری باید کی حاال-

 :گفتم و نشستم لبخند با

 .بشه پر جاها ترسممی، برم خوابگاه گرفتن برای باید دیگه هفته-

 :گفت نگرانی با پدر
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 ؟!تنها و تک هم اون؟ غریب شهر بره بذارم رو دخترم دونهیه من یعنی-

 :گفتم و کردم اخمی

 .برم، شدم قبول جا هر گفتین شما. نبود این قرارمون، جون بابا-

 ...اما آره -

 ؟خوبیه دانشگاه چه شیراز دانشگاه دونینمی، دیگه نداره اما-

 :گفت و نشست تخت روی و کشید عمیقی نفس

 ؟کنم چکار رو تنهاییت اما، قبول تو حرفای همه-

 :گفتم پدر به رو لبخند با

 .مونمنمی تنها من اما-

 ؟چی یعنی -

 .هستن هامدوست -

 :گفت و داد تکان تاسف نشانه به سری

 .دیگه نگرانم؟ بگم چی-

 :گفت هیجان با مادر

 .کن تشویقش یکم هاحرف این جایبه، شده قبول دانشگاه دخترم! رو هاحرف این کن ول محمد وای-

 :گفت لبخند با پدر
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 .نبود شدنش قبول در شکی، بود کرده شقایق که تالشی همه اون با-

 :داد ادامه و شد بلند. شدم لذت در غرق تعریفش از

 .کنم درست رو کارهات اونجا تا شیراز میام باهات خودم-

 .بابا ممنون -

 :گفت لب زیر مادر. رفت بیرون اتاق از لبخند با

 .شده قبول شقایق بگم، کنم دعوت هم داداشم، کنم درست خوشمزه شام یه برم-

 شام نکرد درست در مادر به تا رفتم بیرون اتاق از و کشیدم عمیق نفس چند خوشحالی با، رفت بیرون اتاق از و

 .کنم کمک

*** 

 مهسان

 :گفت و آمد سمتم به پدر. ریختمی اشک ریز ریز مادر. آوردم بیرون اتاق از را چمدان

 ؟ایآماده-

 :گفتم و دادم تکان سری. کردمی کم مرا هیجان صدایش غم

 .امآماده-

 :گفت و زد زل چشمانم در

 .هستی خودت مواظب بده قول، بری ذارممی همین برای؛ دارم کامل اعتماد تو به من-
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 .بشم دکتر تا خونممی درس قدراون میرم من، بابا میدم قول -

 :وگفت کشید آغوش در مرا

 .اتخانواده افتخار مایه، خودمی دکتر خانم -

 :گفتم و کشیدم آغوش در را مادر و آمدم بیرون آغوشش از

 .دیگه نکن گریه، مامانم-

 :گفت و مالید صورتم به را صورتش

 .مهسان آخه نمیاره طاقت دلم-

 .بینیممی رو دیگههم شیراز میاین هم شما مدت این تو، میام و میرم ماه چند، برم خواممی کجا انگار حاال -

 :گفت و شد جدا من از

 !خیلیه نکنم دق-

 :گفتم و کردم اخمی

 .دیگه نگو طوریاین-

 :گفت و کشید را رنگم شیری مانتوی پایین مهدیار

 ؟جون آبجی-

 :گفتم و پایش جلوی نشستم

 ؟جونم-
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 ؟مسافرت بری خوایمی -

 .آره -

 ؟نمیای دیگه -

 .عزیزم میام چرا -

 :گفت بود ایستاده کنارش که محیا

 !نره یادت، هابخری عروسک من واسه نره یادت-

 :گفتم و کردم بغلش

 .خوشگلم، منی عروسک خودت تو-

 ماشین عقب صندوق را چمدان، آمدم بیرون خانه از خداحافظی از بعد. شدم بلند و گرفتم آغوش در هم را مهدیار

 :گفت و کرد نگاهم حرصی سوگند. نشستم عقب صندلی و گذاشتم

 .شد تموم خداحافظیتون! عجب چه-

 :گفتم و کردم اخمی

 .نکردی خداحافظی خودت انگار حاال-

 :گفت و انداخت راه را ماشین تینا

 .بیاد گیرمون خوابگاه کنین دعا! هااین خیالبی حاال-

 .نزن جوش، میاد -
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 :گفت ناراحتی با سوگند

 .نخوردم صبحونه! هابچه وای -

 .طورهمین هم من -

 :تینا

 .ناهاره وقت دیگه ساعت دو، نداره عیب-

 :گفتم و دادم تکیه صندلی به را سرم

 .خوابممی خوردهیه من پس-

 رینبلندت روی را ضبط صدای. پریدم جا از سرم پشت چیزی ترکیدن حس با که بود نشده گرم هنوز چشمانم

 مبادا هک نداشتم تینا با کاری اما، کشید جیغی که کشیدم را سوگند شال. خندیدندمی و بودند گذاشته درجه

 :زدم داد. کنیم تصادف

 ؟آخه مریضین مگه-

 :گفت، کردمی درست را شالش که همانطور سوگند

 .تو از بیشتر نه-

 :گفت خنده با تینا

 .بودی شده بامزه خیلی ولی-

 :گفتم، بود باال صدایم تن که طورهمان و رفتم بهش آینه از ایغره چشم

 .رو ضبط این صدای کن کم-
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 :گفت و کرد نگاه من به و داد تکیه در به هم سوگند. آورد پایین را ضبط صدای و برد دست تینا

 .کنیمی ناقص رو آدم پشت از، خطرناکی تو-

 .رفتم خواب به و دادم تکیه صندلی به را سرم دوباره و گفتم بابایی برو

*** 

 :کردم باز چشم تینا صدای با

 .بخوریم ناهار خوایممی! پاشو-

 .انداختم راهیبین رستوران به نگاهی و شدم پیاده ماشین از

 :گفت حرص با تینا

 .ینهبش فرمون پشت باید شما از یکی خوردیم که ناهار، باشه یادتون. بودین خواب مدت این تمام تا دو شما-

 :گفت و کشید ایخمیازه سوگند

 .شینممی فرمون پشت من، بمیرین خواینمی اگر؛ خواب از میرممی دارم که من-

 :گفتم، شدیممی رستوران وارد که همانطور

 .شینممی من، نکنین دعوا-

 .رفت و گرفت را هاسفارش و آمد گارسون که نشستیم میز یک سر

 :گفت لبخند با تینا

 ؟اومده شقایق نظرتون به هابچه-
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 ؟گذاشتی قرار باهاش کجا -

 .بعدی شهر نزدیک رستوران یه -

 .میاد پس -

 .چید میز روی را غذاها گارسون، داد تکان سری

 :دادم جواب، شد بلند موبایلم زنگ صدای

 ؟الو-

 :پیچید گوشی در سامان عصبی صدای

 ؟مهسان چرا-

 :گفتم متعجب

 ؟!چرا چی-

 ؟بکنی خداحافظی یک تونستینمی حتی یعنی؟ رفتی من از خبر بدون چرا -

 یرهخ که تینا و سوگند به توجه بدون. بودم کرده فراموش را او زیاد هیجان از حقیقتا؛ گرفتم دندان به را لبم

 :گفتم، کردندمی نگاهم

 .رفت یادم رو تو زیاد هیجان از، ببخشید-

 :شد غمگین صدایش

 .باشی موفق، باشه. طوراین که-
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 :گفتم ناراحتی با و آوردم پایین را گوشی. کرد قطع، بدهد من به پاسخی فرصت اینکه از قبل و

 .کرد قطع-

 :گفت، خوردمی را غذایش که همانطور سوگند

 .زدی حرف بد خیلی، داره هم حق خب-

 ؟گفتم چی مگه -

 :آورد در را ادایم

 .رفت یادم رو تو زیاد هیجان از-

 :داد ادامه و کرد نگاهم بعد

 .نداری برام ارزشی هیچ تو یعنی این-

 :گفت تینا که کشیدم آهی

 .کرد یخ غذات کن ولش حاال-

 :سوگند

 ؟ستهمسایه پسر واقعا سامان آقا این-

 ؟مگه چطور -

 .هستین صمیمی هم با زیادی آخه -

 :گفت شیطنت با تینا
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 .خواستگارشه، گذشته اون از؛ دزدیده رو خانم مهسان قاپ آقا-

 :کردم تایپ برایش تند تند و گرفتم دست به را موبایلم

 .کنم خداحافظی ازت تلفنی و بزنم زنگ داشتم قصد، سامان ببخشید -

 :داد جواب بعد دقیقه چند. کردم ارسال و

 .باشی موفق هم، بگذره خوش هم امیدوارم. نداره اشکال-

 :گفت آرامی صدای با تینا که کردم پرت میز روی را موبایل

 .کنین نگاه رو پسره اون، هابچه-

 :داد ادامه و کرد اشاره، بود نشسته تنها پسری که کنارمان میز به و

 . بود ما به چشمش اول از-

*** 

 سوگند

 را مروی متعجب. دزدید را نگاهش، دید را ما نگاه تا که کردمی نگاه ما به جوانی؛ شد کشیده میز آن سمت نگاهم

 :گفتم و برگرداندم

 .بخورین رو ناهارتون! خیالبی-

 :گفتم و شدم بلند. بگیرم نادیده را اشخیره نگاه کردممی سعی غذا پایان تا

 .بهداشتی سرویس تا میرم من-
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 .کردم حرکت سمت آن به که گفتند ایباشه

. ودب سخت کمی شال دوباره پوشیدن، سال سه از بعد. کردم درست را شالم و انداختم خودم به نگاهی آیینه در

، ودب ایستاده در کنار باراین. دیدم را پسر آن هم باز که شوم خارج سرویس از خواستم و کردم تمدید را آرایشم

 را هایشقدم. کردم عبور کنارش از کنم نگاهش کهآن بدون و آمدم بیرون سرویس از. آمدمی من دنبال انگار

 در جاده سمت آن که هابچه به نگاهی و شدم خارج رستوران از؟ بود که دیگر این. کردممی حس سرم پشت

 و نداختما دقیق نگاهی پس. بروم سمت آن تا نداشتم حوصله اما؛ بود پیچ سر. انداختم، بودند نشسته ماشین

 از ستمد، کنم پیدا العملی عکس انجام فرصت کهآن از قبل من و پیچید پیچ از ماشینی که بشوم رد خواستم

 .شد کشیده کسی جانب

 خودم .گرفته آغوش در مرا کسی شدم متوجه تازه و کردم آزاد عمیق نفس چند با، بود شده خفه گلو در که جیغی

 :گفتم آرام. کردمی نگاهم اخم با که شدم روروبه مزاحم پسر همان با و کردم جدا او از را

 .ممنون-

 :شدم متعجب لحنش از

 ؟چی ماشین زیر رفتیمی اگه؟ کنینمی جمع رو حواست چرا-

 .بزند داد سرم نداشت حق؛ کشیدم هم در را هایماخم

 :گفتم تمسخر با

 ؟چه تو به، شدنمی بچهبی بابام و مامان-

 :گفت و زد پوزخندی

 .دادممی دست از رو چیزها خیلی هم من-
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 ؟افتادی راه دنبالم که هستی کی تو اصال -

 .آراد -

 .نپرسیدم رو اسمت -

 :گفت و داد بیرون حرص با را نفسش آراد

 .میدم آشنایی پیشنهاد بهت دارم، هستی سرسختی دختر-

 سوار و انداختم او به را نگاه آخرین و کردم باز را ماشین در. شدم رد جاده از احتیاط با باراین و گفتم بابایی برو

 :گفت معترضانه تینا. شدم

 ؟کنی تخلیه رو ماهت چند رفتی تو خواهر-

 :گفتم عصبی

 !ندارم حوصله! کن ولم-

 :دادم ادامه مهسان روبه بعد

 .دیگه بیفت راه-

 :مهسان

 اما، میدن ررفتا تغییر رسهمی مغزشون به هوا، دستشویی میرن که اونایی شنیدم من، بودی خوب رفتی؟ تو چته-

 .میشن بداخالق دونستمنمی

 زیادی؛ گرفتم دندان به را هایمناخن. افتاد راه اضافه حرفبی و کرد روشن را ماشین که کردم نگاهش عصبی

 ؟آشنایی برای نبود پروابی
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 .بود جذاب بسیار تیره قهوه هایچشم آن با نگذریم حق از اما

 چند ره، رفت بود که هر. انداختم باال ایشانه. بود ریخته صورتش روی زیبایی حالت به را رنگش مشکی موهای

 .بود عجیب زیادی

*** 

 تینا

 دلیصن مدت تمام هم سوگند. نشستم فرمان پشت من دوباره و زد کنار را ماشین مهسان. بودیم راه در شب تا

 .کردمی کار موبایلش با و بود نشسته عقب

؛ کردم نگاه سوگند به آیینه از. راندم جاده تاریکی در و انداختم راه را ماشین. نشست شاگرد سمت مهسان

 :گفت خستگی با مهسان. بود برده خوابش

 ؟قرار سر نرسیدیم-

 .نمونده ایدیگه چیز چرا -

 رانیرستو سمت به مهسان. کردیم بیدار هم را سوگند و شدیم پیاده؛ ایستادیم مسجدی جای بعد ساعت نیم

 :گفت و کرد اشاره

 .باشه اومده شقایق امیدوارم، گشنمه خیلی-

 :گفت وسواس با سوگند

 .نیست خوب راهیبین هایرستوران این، نه وای-

 :گفتم و دادم هلش رستوران سمت به اخم با
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 .شدی سوسول، داده خوب غذای بهت خانمایکل فرانسه تو قدراین! نزن حرف قدراین، برو-

 !کثافت، اتهعمه سوسول -

 !سوگند، هازنمتمی -

 :وگفت گرفت گارد سوگند

 .باش زود، بزن خب-

 :گفت و خندید مهسان

 .کننمی نگاهمون، زشته هابچه-

، دیمکشی آغوش در را دیگریک و رفتیم سمتش به لبخند با. بود آمده پدرش همراه؛ دیدیم را شقایق ورودمان با

 !بودم دلتنگش چقدر

 .خوردیم کردن صحبت و خاطره تجدید میان را غذا، کردم سالم هم پدرش با

 :گفت شقایق پدر که شدند بلند همه

 .استراحت برای گیریممی اتاقی یه، وایستین شهر ورودی. نمونده بیشتر کیلومتر چند، بعدی شهر تا-

 .نشست فرمان پشت سوگند باراین و نشست ما ماشین در شقایق. افتادیم راه و کردیم قبول همه

 پدر که رفتیمگ اتاق تا دو، شقایق پدر کمک به. رسیدیم شهر به تا بودیم راه در ساعتی نیم، نشستم شقایق کنار

 .ماند اتاق یک در تنها شقایق

 .گذراندیم خاطرات مرور به صبح تا اما بودیم خسته کهاین با اتاق به ورودمان با

*** 
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 آیتان

 رانبا در قدم. شد باز بدی صدای با که دادم آهنی در به فشاری و کردم حرکت انبار سمت به محکم هایقدم با

 :انداختم کنارم پوشسیاه به نگاهی. بود انبار در همه هاجنس؛ گذاشتم

 ؟ببرنشون میان کی-

 :زدم داد باراین. نداد جوابی و انداخت پایین را سرش

 ؟ببرنشون میان کی-

 :گفت و آمد جلو قدمی، ترسیده هامحافظ از یکی

 .خورده هم به معامله گفت غالم آقا، خان آیتان-

 :گفتم و کشیدم هم در را هایماخم

 من کهاین یا میده کمال و تمام رو پول و برهمی رو هاجنس میاد شب تا یا بگو و بزن زنگ بهش! کرد غلط غالم-

 .خورشمفت باند کل و دونممی

 .خان آیتان چشم -

 :گفت وآرام آمد جلو پوشیسیاه

 ؟خان آیتان-

 :گفتم سردی با

 ؟بله-

 :گفت منمن با
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 .افتاده اتفاقی یه حقیقتش-

 ؟اتفاقی چه -

 :گفت تردید با و کرد نگاه دیگر سیاهپوش هایمحافظ به

 .گرفتیم رو سپهر-

 :بست نقش هایملب روی پوزخندی

 .مرگشه روز، امروز! جااین بیارینش -

 محکم هک کرد پرت جلویم بسته هایدست با را سپهر. برگشت که نگذشت خیلی و رفت بیرون و گفت چشمی

 :فتمگ و رفتم راه دورش خونسردی با. گرفت ترس رنگ هایشچشم من دیدن با و کرد بلند سر. افتاد زمین روی

 ؟بزنی دور رو خان آیتان که رسیده جایی به کارت-

 :گفت لرزان صدای با

 .کردن مجبور رو من-

 :زدم داد و کوبیدم پهلویش در لگدی

 ؟بدی تقاص جونت با باید دونیمی-

 گرن از. ببندند طاق به را هایشدست تا خواستم هاپوش سیاه به اشاره با. شد روان صورتش روی هایشاشک

 :گفتم خشن لحن همان با و ایستادم رویشروبه. ترسیده چقدر فهمید شدمی اشپریده

 ؟دادی لو رو قبلی هایجنس جای کی به-
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 و ردمک تکرار را سوالم دوباره. انداخت پایین را سرش و بزند زل هایمچشم در نتوانست خیلی. کرد نگاهم فقط

 :گفتم و رفتم عقب قدمی. کرد سکوت بازهم

 .میشن نابود اتخانواده تمام و تو بخوام اگه من؟ نداره زندگی حق من برابر در کسی دونیمی-

 :گفت ترس با

 .کنممی التماستون، باشین نداشته کاری امخانواده به کنممی خواهش-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 کی برای نگی اگه تو ولی؛ باشم داشته کاری مردم ناموس به که نشدم ناموسبی قدراون هنوز! نباش نگران-

 .میریمی، کنیمی کار

 ...کار شما برای فقط من خدا به -

 :غریدم. پیچید انبار فضای در امسیلی صدای

 .رو دهنت ببند-

 :گفتم و ایستادم پشتش. داد دستم به را شالق. بیاورد را شالقم تا کردم اشاره سیاهپوشی به و

 .کنی اعتراف تا میدم بهت دیگه فرصت یه-

 خودش در درد از او و زدممی درپیپی را بعد هایضربه. شد بلند دادش؛ زدم را اول ضربه، دیدم که را سکوتش

 :زدم داد. پیچیدمی

 ؟نه یا میگی-

 !تونمنمی خدا به؛ خان آیتان تونمنمی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 51 

 هم دنکشی نفس جرئت حتی؛ کردندمی نگاهمان سکوت در هاپوشسیاه تمام. رفتم امشکنجه وسایل سمت به

 و اشتمبرد را سیخ، زد سرخی به وقتی؛ کردم نگاه شدنش داغ به و گذاشتم آتش شعله روی را سیخی. نداشتند

 مششک روی را سیخ و زدم پوزخندی. بکشد عقب را خودش داشت سعی، زدم باال را لباسش. برگشتم سمتش

 :گفتم و کردم دور شکمش از را سیخ. پیچید انبار در دادش. چسباندم

 ؟بدم ادامه یا میگی-

 :گفت بود نمانده تنش در جانی دیگر که طوری بریدهبریده

 االن...همین برای... بدم لو رو جاش کرد مجبورم... تهدید با... بدزده... رو هاجنس... خواستمی... غالم... غ-

 .خوادنمی رو هاجنس

 :گفتم و دادم تکان سر رضایت با

 .برسم حسابش به بیام شب تا بمونه حالت همین تو بذارین-

 اهرخش. شدم وارد، بزنم در کهآن بدون و کردم حرکت خان شاهرخ اتاق سمت به مستقیم؛ رفتم بیرون انبار از و

 :گفت لبخند با و گرفت فاصله پنجره از

 .پسر تو بیا! جان آیتان به-

 :گفتم و شدم نزدیک میزش به و بستم را در

 .کشیدم اعتراف زبونش زیر از و کردم پیدا رو سپهر-

 :گفت اخم با و شد جدی

 ؟کشته رو هامحافظ و دزدیده رو هاجنس کی گفت-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 52 

 .غالم -

 :گفت نفرت با

 .رو عوضی مرتیکه کشممی-

 .کنم چکار باید دونممی خودم، نه -

 :گفت و گذاشت امشانه روی را دستش

 ؟بود باال چقدر هاجنس اون ارزش که دونیمی، سپارممی تو به رو کارها، اعتمادی قابل خیلی تو-

 :کردم نگاهش پوزخند با

 .دونممی رو چیزها خیلی؛ تانمآی من، خان شاهرخ نره یادت-

 .دارم قبولت که همینه برای -

 .عمارت این ارباب؛ بودم تانآی من. رفتم بیرون اتاق از و انداختم پایین امشانه از را دستش

*** 

 شقایق

 به کند دمتقاع مرا خواستمی پدر. شدیم ناامید که بودیم گشته قدرآن. بود شده پر هاخوابگاه و بودیم رسیده دیر

 کی برایمان توانست، بود داربنگاه که دوستانش از یکی کمک به پدرم. بود یکی من حرف اما؛ برگردم تهران

 برای اما ،نبود شیک خیلی؛ مبله متری صد خانه، شدیم ساکن جاآن در. کند کرایه دانشجویی خانه عنوان به خانه

 اتاق یک در مهسان و من. شدیممی ساکن نفر دو نفر دو باید ما و بود خوابه دو. بود مناسب دانشجو تا چهار

 .اتاق یک در سوگند و تینا و گرفتیم جای
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 کاناپه روی ار موبایلش سوگند. گرفت جای نفرهتک مبل روی و چای سینی با تینا که بودیم نشسته کاناپه روی

 :گفت و کرد پرت

 ؟کنن ترورم خوانمی که کنم کارچی بدبخت من، نمیده جواب! لعنتی ٬اَه-

 :گفتم و خندیدم بلند

 .نیستی جمهور رئیس خوبه-

 یستن معلوم که هم مسئولیتشبی بادیگارد این. برهنمی خوابم هاشب، ترسونده رو من مایکل قدراین خدابه -

 !هست کجا

 :مهسان

 ؟بیاد خوادمی کجا، بشه پیدا شکله و سر بادیگارد اگر حاال خب-

 .خونه تو، معلومه خب -

 :گفت تعجب با تینا

 ؟!کنهمی زندگی دختر چهارتا که ایخونه تو؟! جان-

 :گفت انداخت باال ایشانه سوگند

 .گفت مایکل؛ دونمنمی-

 .نیست فرانسه جااین، بگه مایکل -

 :گفتم و کردم تایید

 ؟میوفته اتفاقی چه، کنهمی آمد و رفت خونه به پسر یه بفهمه کسی اگه دونیمی، میگه راست-
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 :گفت و گرفت را سرش

 .شده دردسر من برای هم مایکل ماجرای این، دونمنمی-

 :وگفت شد بلند مهسان

 .بکنیم ناهار برای فکری یه باید-

 :گفت هیجان با تینا

 !دانشگاه بریم باید فردا پس از، هابچه وای-

 :گفت حرص با مهسان

 ؟دانشگاه میگی تو، ناهار میگم من-

 :گفتم و شدم بلند

 .کنیم درست ناهار هم با بریم-

 .رفتیم آشپزخانه به دو هر و کرد نازک تینا برای چشمی پشت

*** 

 سوگند

 :گفتم دخترها به رو و برداشتم را سوئیچ

 ؟خوایننمی ایدیگه چیزِ؟ کامله لیست که مطمئنین-

 :گفت و انداخت لیست به دیگری نگاه مهسان
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 .برو. درسته، دیگه نه-

 هرش؛ کردم حرکت و شدم ماشین سوار. زدم بیرون خانه از خداحافظی از بعد و گرفتم دستش از را خرید لیست

 هادختر از یکی کاش، کنم پیدا فروشگاه یک تا بود اطراف به حواسم مدت تمام. شناختمنمی درستی به را

 عقبصندوق در و دادم انجام را خریدها نصف. شدم پیاده و زدم ترمز روی فروشگاه دیدن با. آمدمی همراهم

 .گذاشتم تینا شش و دویست

؛ شدم یادهپ. شد بلند جیغم صدای، خورد در به شدت با ماشینی که ببندم را در خواستم؛ شدم ماشین سوار دوباره

 خواستم تا. دید شدنمی را اشچهره و بود گذاشته کالهی و ماسک که بود این عجیب و شد پیاده هم مرد آن

 جامان را کار این ناگهانی قدرآن. نشست هم خودش و داد هولم ماشین داخل و گرفت را دستم کسی، بزنم حرفی

 .آمدمی دنبالمان هم ماشین آن؛ افتاد راه. دهم نشان العملیعکس هیچ نتوانستم که داد

 :زدم داد

 ؟!کنیمی غلطی چه-

 :گفت و سمتم برگشت

 !نزن حرف و بشین آروم-

 پشت به. دیدم جاده در دیروز که عجیبی پسر همان، بود پسر همان! من خدای وای. کرد بیشتر را سرعتش و

 :گفتم نگرانی با. بود سرمان پشت چنانهم ماشین آن؛ کردم نگاه سرم

 ؟خبره چه جااین-

 :گفت و انداخت پشت به آینه از نگاهی

 .باش ساکت میگم بهت-
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 رد ماشین یک دست از، شناختمشنمی که مرد یک و نداشت راننده سمت درِ که ماشین یک با، بود مسخره

 .کردیممی فرار هاخیابان

 ردم آن. شوم پرت بیرون به ماشین از، ندارد در که سمتی آن از ترسیدممی که بود زیاد قدرآن ماشین سرعت

 :گفت و پیچاند فرعی یک در را ماشین مرموز

 .نمیای پایین ماشین از، افتاد اتفاقی هر-

 اردد چرا و دارد سر در چه مرد این دانستمنمی. شد خارج شهر از ماشین کمکم. دادم تکان مثبت نشانه به سری

 ؟کندمی دنبال را ما ماشین

 :گفتم، لرزیدمی ترس زور از که صدایی با و بیاورم طاقت نتوانستم دیگر خاکی جاده به ورودش با

 ؟دیوونه میری کجا داری-

 ماشین آن و شد متوقف سرعت به ماشین. درآورد را جیغم اسلحه شلیک صدای، بدهد را جوابم آنکه از قبل

 پایین شاتوصیه به توجه بی هم من، پرید پایین فوری پسر. گذشت سرعت به کنارمان از مشکوک رنگ مشکی

 .رفتم

 :زد داد من دیدن با. چرخاندمی اطراف به را نگاهش

 ؟نیا پایین ماشین از نگفتم بهت مگه-

 چه رافماط دانستمنمی حتی؛ نبود هضم قابل برایم شوک همه این؛ شکست بغضم و رفتم عقب قدم چند دادش از

 .است خبر

 :گفت و آمد سمتم به

 .شد تموم ببین، بترسوننت خواستنمی فقط. نکن گریه خب خیلی-
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 ؟بترساند مرا خواستمی کسی چه. گرفت شدت هقمهق حرفش این با

 :گفتمی و زدمی پشتم به آرام. رفتم فرو آغوشش در

 .برسه آسیبی تو به نذارم که جاماین من، نکن گریه-

 :گفتم بغض با و کردم نگاهش اشکی هایچشم با

 ؟هستی کی تو-

 .گفتم بهت باریک، آراد -

 صدای ؟بود کی، کردمی دنبالمون که اونی؟ برسه آسیبی من به ذارینمی که هستی کی. نپرسیدم رو اسمت -

 ؟بود چی مال شلیک

 :گفت بخشیاطمینان لحن با و کرد پاک را هایماشک

 .باشی آروم که شرطی به؛ فهمیمی رو همه-

 :گفت لب زیر و انداخت نگاهی. رفت ماشین چرخ سمت به و گرفت فاصله ازم که دادم تکان سری

 .کرد شلیک چرخ به! لعنتی-

 رفتمگ دهانم جلوی را دستم؛ دیدم شلوارش کمربند در را اسلحه برق من و رفت باال کتش. نشست رویشروبه و

 .نشود بلند جیغم صدای تا

 یبمج از را موبایل. شدنمی دیده انسانی، کردمی کار چشم تا و بود خلوت و خاکی جاده؛ انداختم اطراف به نگاهی

 ایدب چرا، زدم نهیب خودم به. فهمیدنمی کسی هم، بکشد مرا خواستمی آراد اگر. دادنمی آنتن! لعنتی، آوردم در

 :کرد پاره را افکارم رشته صدایش. نداشتم کاری او به که من؟ بکشد مرا
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 ؟ داری زاپاس چرخ-

 :گفتم لرزانی صدای با

 .باشه... ب... ق... صندو... ید... با-

*** 

 :گفت و آمد سمتم به

 ؟خوبی-

 ینب از. زد باال را عقب صندوق و انداخت باال ایشانه. دادم تکان مثبت نشانه به سری و رفتم عقب قدم چند

 کسهیچ به توانستمنمی. دادم قورت سختی به را بغضم. نشست ماشین کنار دوباره و آورد در را چرخ هاخرید

 چاقو و شدم خم، رفتم ماشین سمت به. داشت داشبورد در همیشه که افتادم تینا دارِغالف چاقوی یاد. کنم اعتماد

 :درآورد را جیغم، صدایش؟ نبود سنگین کمی چاقو. لرزیدمی هیجان از دستانم. برداشتم را

 .شد تموم-

 :زدم داد. شد گرد هایشچشم که گرفتم رویش روبه را چاقو

 .نیا جلو-

 ؟دختر کنیمی کارچی -

 :بود مشهود صدایم لرزش

 .کشمتمی، جلو بیای اگه-

 :گفت و گرفت طرفم آرامش نشانه به را دستش
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 .باش آروم، خب خیلی-

 :گفتم و رفتم عقب قدمی. چکید هایمچشم از اشکی قطره

 .کنیمی اشتباه، بگیری انتقام مایکل از من کشتن با تونیمی کردی فکر اگه؟ خوایمی جونم از چی-

 .سنگینه هاتدست برای چاقو اون، دختر نکن خریت -

 :زدم داد حال این با؛ شد سست هایمدست حرفش این با چرا دانستمنمی-

 .نیست هم نخیر-

 :گفتم جیغ با که آمد سمتم به کالفه

 .جلو نیا-

 و گرفت را دستم مچ حرکت یک با که دادم تکان هوا در را چاقو. آمدمی جلو تهدیدهایم و هاجیغ به توجهبی او اما

 .شد بلند هقمهق، بودم بغلش در پشت از. افتاد دستم از چاقو و گفتم آخی درد از. چرخاند

 :گفت عصبی

 .شو ماشین سوار، حرفبی و باش آروم-

 در به کامال و شدم ماشین سوار. دفاعبی دختر یک من و اسلحه یک با بود مرد یک او. دادم گوش حرفش به

؛ تاداف راه. بکشد مرا و کند عصبانی را آراد و شود بلند هقم هق صدای مبادا تا گرفتم محکم را دهانم؛ چسبیدم

 :گفت ریختممی اشک ریز ریز هنوز که من به رو. بود پایین سرعتش باراین

 ؟کنی تموم رو کردن گریه خواینمی-

 :گفتم امانرژی مانده ته با
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 ؟کردم کارتچی من مگه؟ بکشی رو من خوایمی چرا-

 :غرید و کوبید فرمان روی مشت با

 .محافظتم من؟ بکشمت خواممی گفته کی! لعنتی-

 و دز لبخندی دید که را سکوتم؟ گفت مایکل که بادیگاردی همان یعنی؟ بود محافظم؟ گفت چه او. ماندم مات

 :گفت

 .کردممی معرفی رو خودم زودتر، میشی آروم طوریاین دونستممی اگه-

 .بکشی رو من خوایمی تو کردممی فکر من اما -

 .دنبالتن آدم سری یه اما، نه من -

 ؟کردمی تعقیبم که همونی -

 .آره -

 .بکشمون تونستمی ترراحت که طوریاین؟ خاکی جاده اون تو رفتی چرا اما -

 :گفت و خندید

 تمرف؛ کنه تیراندازی تو به خیابون وسط خواستمی؛ دیدم من که اونی، بلدم رو کارم، نگیر کم دست رو من-

 .نیوفته خطر به هم مردم جون درثانی، بکنم کاری بتونم منم تا جااون

 :گفتم و دادم تکان سری

 ؟نکرد کارهیچ چرا پس-
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 سخت ذرهیه کار، دیدن رو من که حاال اما، بشن کار به دست زود قدراین کردمنمی فکر، دید رو من چون -

 .میشه

 .آراد -

 ؟بله -

 ؟بکشن منو اگه -

 :گفت و زد جذابی لبخند

 ؟امکارهچی اینجا من پس-

. تادایس تعمیرگاهی رویروبه. هستم امان در دانستممی. بودم کرده اعتماد آراد به؛ شدم آرام قدراین چرا دانمنمی

 :پرسیدم که شدیم پیاده

 ؟جااین اومدیم چرا-

 :گفت و کرد اشاره در به

 .کنیم درستش باید، شده داغون-

 :گفت بلند صدای با که دادم تکان سری

 ؟کجایی هادی-

 :گفت لبخند با و آمد سمتمان به، بود شده سیاه کمی صورتش که جوانی پسر

 ؟ورهااین از خبر چه! آراد آقا، بهبه-

 :گفت و کرد اشاره ماشین به آراد. دادم را جوابش لب زیر که کرد سالم من به رو سپس
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 .کامل، کنی سرویسش خواممی-

 :گفت و انداخت ماشین به نگاهی هادی

 ؟بیچاره کجاست درش-

 .باهاش کردیم تصادف -

 :گفت و داد تکان سری هادی

 .کنممی درستش؛ داداش حله-

 .گیرممی تحویل رو ماشین میام بعدا من پس، خب خیلی -

 .باشه -

 .خداحافظ -

 و ردک دراز را دستش؟ نبودم، بودم مجبور. کنممی اعتماد بهش دارم چرا دانستمنمی. آمدیم بیرون تعمیرگاه از

. بود اطراف مواظب هم آراد، کردم نگاه را اطراف ترس با. رفتیم فروشگاه همان جای دوباره، گرفت تاکسی

 جلوی که را رنگش سفید امویام در آراد. بودم گذاشته جا ماشین در را همه و بودم کرده فراموش را خریدها

 :گفت و کرد باز را بود پارک فروشگاه همان

 .شو سوار-

 :گفتم و کردم اشاره فروشگاه به

 .کنم خرید باید-

 .ریممی هم با، خب خیلی -
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 .برگشتیم ماشین سمت به و گرفتم، بودم خریده پیش سری که را چیزهایی تمام من و شدیم مغازه وارد

 :گفت و داشت نگه خانه مقابل را ماشین آراد

 .میارم برات فردا رو ماشین خودم-

 :تگف بخشیاطمینان لحن با که خواند هایمچشم از را حرفم انگار؛ کردم نگاهش نگرانی با و دادم تکان سری

 .جامهمین همیشه من، نباش نگران-

 .ممنون -

 .است وظیفه -

 :کرد صدایم که شوم پیاده خواستم

 ؟سوگند-

 :گفتم و کردم نگاهش متعجب

 !؟میدونی کجا از منو اسم تو -

 .دونممی موردت در چیزها خیلی من -

 :داد ادامه، دید را سکوتم وقتی

 .نیستین درامان کدومتونهیچ؛ باشن خودشون مواظب، بسپار دوستات به-

 :گفتم نگرانی با

 ؟چرا هااون-
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 .باشین مراقب بیشتر، بزنن صدمه هم اونا به میدم احتمال فقط من -

 .خداحافظ، باشه -

 دیر برای کسی شکر را خدا. شدم خانه وارد و برداشتم را خریدها، شدم پیاده ماشین از که داد تکان سری

 . نپرسید سوالی رسیدنم

*** 

 تینا

 زودتر ار دیشب باید؛ کنم باز را هایمچشم توانستمنمی که بودم خسته قدریآن. نشدم بیدار هم هابچه جیغ با

 .خوابیدممی

 :گفت حرص با سوگند

 .شد دیر کالسمون، بابا کنین ولش-

 :گفت و کرد تایید هم مهسان

 .برسم دیر رو جلسه اولین خوامنمی، بریم! بابا آره-

 هپنجر از و شدم بلند، کردممی غرغر که طورهمان. رفتند بیرون خانه از دخترها اما کردم باز را هایمچشم زور به

 باال ایشانه. است بادیگاردش گفتمی سوگند که شدند پسری همان ماشین سوار سه هر. کردم نگاه را بیرون

 اوردهنی سرش بر که بالهایی چه. بود شده پارک تر عقب کمی که ماشینم سمت شد کشیده نگاهم و انداختم

 !بودند

 پزخانهآش سمت به حوصلهبی. است الزم سوگند امنیت برای گفتمی آراد اما، کردمی اذیتم اشدودی هایشیشه

 رتبم سرم در را رنگم مشکی مقنعه و کردم عوض را هایملباس. بپرد سرم از خواب تا شستم را صورتم و رفتم
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 آفتابی کعین انگار دودی های شیشه با که عروسکم به نگاهی حسرت با. رفتم پایین و برداشتم را سوئیچ. کردم

 .شدم سوار و کردم، بود زده

 عنتل گذاشتنم تنها برای دخترها و مهسان به دل در و کردممی حرکت دانشگاه سمت به سرعت بیشترین با

 .فرستادممی

 رعتمس کهآن بدون؛ خورد زنگ بود شاگرد صندلی روی که موبایلم. برسم دیر را دانشگاه روز اولین خواستمنمی

 برخورد چیزی یک با، بخوانم اشصفحه روی را طرف اسم کهاین از قبل اما، برگشتم موبایلم سمت به، کنم کم را

 .کردم

 کمی که عروسکم دیدن با. شدم پیاده ماشین از و انداختم نگاه رویمروبه ماشین به و کردم بلند سر ترس با

 :زدم داد، بود ماشین راننده که مرد آن روبه، بود کرده پیدا فرورفتگی

 ؟فرمون پشت شینیمی چرا نیستی راننده؟ کردی کارچی ماشینم با ببین-

 :گفت و انداخت باال را ابرویش تای یک

 .کردی داغون رو ماشینم! کجاست حواست نیست معلوم خانم؟ ،نیوفتی پس، گیریمی پیش دست؟ چی-

 :گفتم و کردم اخم. بود نافذ زیادی چشمانش مشکی؛ زدم زل هایشچشم به

 ؟نبود حواسم من-

 ؟میدن گواهینامه هاخانم شما به چرا اصال فهممنمی من. نبود حواستون شما ٬بله -

 :زدم داد و شد گرد هایمچشم

 .کشیدین گند به که سپردن شما دست رو دنیا، عالیه خیلی آقایون شما فرمون دست اینکه نه حاال-
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 و وشتمن رویش را امشماره و برداشتم داشبورد از برگه ایتکه. بودم عصبانی خیلی، رفتم ماشین سمت هم بعد

 و زدم پوزخندی. کرد نگاهم متعجب که گرفتم سمتش را شماره. برگشتم مشکی چشم مرد آن پیش دوباره

 :گفتم و انداختم ماشینش داخل به پنجره از را شماره. دادم تکان تاسف نشانه به سری

، دهش که هرچقدر رو خسارتتون تا بگیرین تماس باهام ظهر از بعد اما؛ شده دیرم حسابی، ندارم فرصت فعال-

 .بدم

، بود چه هر. گرفتم پیش در را دانشگاه راه و شدم خودم عروسک سوار باال مدل ماشین آن به توجه بدون و

 .بدهم خسارت باید و منم مقصر دانستممی؛ نبودم منطقبی

 حظهل چند از بعد و کنم تازه نفسی تا ایستادم در جلوی؛ دویدم کالس سمت به و زدم ترمز روی دانشگاه جلوی

 سمتشان هب. بودند نشسته سوم ردیف؛ گشتم دخترها دنبال چشم با و زدم لبخندی. بود نیامده استاد. رفتم داخل

 :گفتم اخم با و نشستم کنارشان، رفتم

 !معرفتین بی خیلی-

 :گفت و زد دستش پشت مهسان

 !بود افتاده گاو مثل، کردیم صدات چقدر، شدیم منتظرت چقدر دونیمی! تو هستی پرویی عجب-

 :گفتم و گرفتم نیشگونی، بود نشسته کنارم که پایش از

 .بیشعور خودتی گاو-

 یتجمع که دیدم را استاد وقتی تازه من و شدند بلند همه؛ شد وارد استاد و شد باز در، بدهد جوابی کهآن از قبل

 گرم آخر؛ کردممی نگاهش تعجب با طورهمان. بنشینم رفت یادم که شدم شوکه دیدنش از قدرآن. نشستند

 ؟شدمی
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 هنوز که من به تا گذراندمی نظر از را کالس اخم با؛ بودم کرده تصادف او با که مشکی مو و چشم مرد همان

 .نشستم فوری من و دادند تعجب به را جایشان هایشاخم. رسید، بودم ایستاده

 :گفت و کرد صاف را صدایش استاد. کردم حس دهانم در را خون شوری که گرفتم دندان به محکم قدرآن را لبم

 .سختگیرم کارم تو بسیار هم من و منه دست هاتونکالس از تا چند که دونینمی-

 :داد ادامه و کرد نگاه کالس به سکوت در لحظه چند

 رو سکال جو یا باشین راحت باهام تونینمی سنم خاطر به کردین فکر اگر. خواممی سکوت کالس این تو من-

 . اشتباهین در سخت، بریزین بهم

 ؟کند اخراج مرا نکند، ترسیدم واقعا جدیتش از

 :کردم زمزمه مهسان گوش کنار

 ؟باهاشه کالسامون از تا چند-

 نگاه تاداس. چرخید سمتم به هانگاه که کشیدم بلندی هین هوابی که کرد باز را هایشانگشت از تا پنج حرفبی

 :گفت بردارد ازم چشم کهاین بدون و کرد خشنی

 .نمیاد خوشم عنوان هیچ به هاخانم خودشیرینی از من کهاین و-

 ؟گفت چه االن، شد گرد هایم چشم

 :گفت داشت لب به که کجی لبخند با را حرفش ادامه

 .نشین ناراحت گوییم رک از امیدوارم-

 :زدمی هم حرف، زدمی قدم را کالس عرض که همانطور
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 شروع رو درس، بمونه یادتون این خواممی، شینمی حذف کالسم از بیارین کم سرهم پشت رو امتحان تا دو-

 .باشیم داشته هم کنار رو خوبی ترم امیدوارم؛ کنممی

 :گفتم لب زیر و کردم باز را کتابم

 .کثافت، خر، بیشعور، عوضی! داریم که حتما-

 :گفت آرام گوشم کنار مهسان

 ؟میدی فحش چرا؟ چته-

 :گفتم حرص با

 .میگم بعدا-

 .شدم بلند؛ شد تمام کالس

 .ردک عصبیم حسابی هایشحرف با! لعنتی. زدم بیرون کالس از دخترها از جلوتر و ریختم امکوله در را وسایلم

 را خودم االن حتما، نداشتم او با واحد پنج اگر. نباشد تنش به سر خواستممی؟ کردممی خودشیرینی او برای من

 .شد متالشی افکارم شخصی به برخورد با. کردممی حذف

 :گفتم عصبانیت با، کنم نگاهش کهاین بدون

 ...نمی رو بزرگی این به آدم، کن نگاه رو جلوت؟ کوری مگه-

 .شد گرد هایمچشم و ماسید دهانم در حرف، دیدنش با

 :گفت و زد پوزخندی! من به لعنت

 .بودین مقصرش شما که بود تصادفی دومین این امروز-
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 :گفتم و کردم گرد را هایمچشم

 .سمت این به میام دارم من دیدینمی که شما بود پایین سرم من اگه؟ بودم مقصر من میگه کی! من-

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم

 .بذاری احترام بهم بیشتر استادتم فهمیدی که حاال کردممی فکر-

 .ذارممی احترام بهت حتما جااون، نیست درس کالس که جااین -

 :آمد شقایق صدای که دهانم بر زدم محکم چندبار. گذشت کنارم از و داد تکان سری؛ بود جدی اشچهره

 ؟تینا خوبی-

 :گفتم عصبی و کردم نگاهشان

 !بابا کنین ولم! اه-

 :سوگند

 ؟آخه شده چی-

 :گفت و زد اشپیشانی به سوگند. کردم تعریف برایشان را ماجرا تمام اجبارا من و شدیم محوطه وارد

 .نکنی سکته میگم چیزی یه,-

 ؟گفتم من که چیزهایی این از ترترسناک -

 :گفتم شک با که داد تکان سری-

 .بگو-
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 ...کیانی استاد -

 :پریدم حرفش در

 ؟کیه کیانی استاد-

 .دیگه استاده همین -

 :داد ادامه

 .هست هم دانشگاه این مدیر، بودن استاد بر عالوه کیانی استاد-

 :گفت کالفه شقایق. تپیدنمی؛ گذاشتم قلبم روی را دستم

 ؟کنه اخراجت اگه، جدیه کارش تو زیادی. شد بد خیلی که طوریاین-

 :گفت اخم با مهسان

 .نکنه خدا! اِ-

 :گفتم و شدم بلند

 .میرم دیگه؛ ندارم رو کالس حوصله من ها بچه-

 . زدم بیرون دانشگاه از کالفه

 *** 

 شقایق
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 به امر دیدنم محض به دانستممی؛ نداشتم را آراد دیدن حوصله. کشیدم خیابان در سرکی و کردم باز آرام را در

 .نبودم اسیر جااین من حقیقتا اما، ندارد امنیت بیرون گویدمی و گرداندبرمی خانه

 دودی کعین زیر را آبیم هایچشم و کشیدم جلو را رنگم صدفی شال، نیست اینجا ماشینش شدم مطمئن وقتی

 دتم این در و گذشتمی هادانشگاه شدن باز از ایهفته یک. گرفتم فاصله خانه از بلند هایقدم با. کردم پنهان

 به یتمایل دخترها از کدامهیچ اما کنم خرید کمی خواستمی دلم. بترسم بخواهم که بودم ندیده مشکوکی مورد

 .نداشتند خرید

 چیزی هم گاهی چند از هر، بردممی لذت هاویترین جلوی از کردن عبور از. رفتم پاساژ تریننزدیک به

 هب و بودم دختر. شدم مغازه وارد و گرفت جای هایملب روی لبخندی فروشی زیر لباس مغازه دیدن با. خریدممی

 مغازه از و خریدم مشکی و سوسنی، قرمز هایرنگ به، ست رنگ چند ذوق با. داشتم عالقه خریدها نوع این

 .شدم خارج

 .رفتم برقیپله سمت به و شدم ویترین داخل هایخوابلباس خیالبی

 دستم از پالستیک و کردم برخورد شخصی با که کردممی نگاه را خریدها نایلون داخل داشتم و بود پایین سرم

 .افتاد

 :گفتم عصبانیت با و شدم خیره رویمروبه آبی چشم پسر به و رفتم عقب قدم چند

 ؟کوری مگه-

 :گفت خونسرد خیلی

 .بغلم تو اومدی تو، لیدی! اوه-

 :گفتم و زدم کمرم به را هایمدست
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 .نبود حواست تو! نیست طوراین هم هیچ-

 :گفت و برداشت را خرید نایلون و شد خم

 .کن عذرخواهی زبونیبلبل جای به-

 .پرو بچه ببینی خواب تو -

 :گفت و داد تکان هوا در را پالستیک

 .ببینی خواب تو رو این هم تو پس-

 :گفتم و کردم ایقروچه دندان

 .بده رو پالستیکم-

 .کن عذرخواهی -

 .پررویی خیلی -

 .تو مثل -

 :گفت و کرد باز را پالستیک بعد

 ؟داری جااین چی ببینم بذار-

 به را ملب خجالت از. رفت باال ابرویش تای یک که کرد پالستیک داخل را سرش، بکنم اعتراضی کهاین از قبل و

 :شد بلند اشخنده صدای او اما، گرفتم دندان

 ؟زدیمی بالبال این برای، عزیزم! جون-
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 عقب ار پالستیک، من از فرزتر او که بزنم چنگ دستش از را پالستیک تا گرفتم خیز حرص با. خندید دوباره و

 :گفت خنده میان و کشید

 .نمیدمش که طوریهمین! نچ، نچ، نچ-

 !من به بده رو پالستیک! تو هستی گیری عجب -

 .بگیره بیاد صاحبش بگو -

 .منم صاحبش-

. شدم سرخ خجالت از، فهمیدم را منظورش که زمانی من و انداخت باال را ابرویش تای یک ایبامزه حالت با

 :گفتم غیظ با. کرد تر حرصی مرا و خندید دوباره

 .بده رو پالستیک، کوفت-

 .میدم صاحبش به که گفتم -

 .نداره صاحب -

 :گفت و کرد پرت سمتم را پالستیک

 .زبونیتبلبل جای هم این، لیدی بفرما-

 هیکلی. کنم حالجی را اشقیافه ذهنم در شد فرصت رفتنش از بعد تازه. گذشت کنارم از و زد چشمکی و

 .بود جذابی پسر کل در. بود سفید پوستش، روشن موهای و خودم های چشم مثل آبی هایچشم، چهارشانه

 .کرد امزدهخجالت خیلی، پروا بی و جذاب؛ گرفتم دندان به را لبم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 74 

 بین زا خرید برای ذوقم تمام. شود تکرار اتفاق این دیگر بار خواستمنمی؛ گرفتم آغوش در محکم را پالستیک

 . کردم حرکت پاساژ خروجی در سمت به و کشیدم آهی. بود رفته

*** 

 مهسان

، تمداشبرنمی دخترها از بیشتر را واحد یک این و کردمنمی لجبازی اگر. شدم رد خیابان از و کردم قطع را تماس

 خانه هب زود برای اما، بود خلوت کمی که پیچیدم ایکوچه در. بروم و بیایم را مسیر این تنها روز هر نبودم مجبور

 یرو مشکی ماسک که نفر دو و زد ترمز پایم کنار ماشینی که رفتممی داشتم. بود خوبی برمیان رسیدن

 و رفتندگ را دهانم جلوی، بدهند زدن جیغ فرصت من به کهاین از قبل و پریدند پایین، بودند کشیده صورتشان

، ودندب پوشیده شلوار و کت نفر دو آن. کنم فرار که کردممی تقال من و کرد حرکت راننده. انداختند ماشین داخل

 .داشتند بزرگی هایهیکل اما

 هجوم رد سمت به. بود پوشانده را صورتش هاآن همانند هم راننده و شاگرد سمت یکی، بود نشسته کنارم یکی

 .شدنمی باز! لعنتی. کشیدم را دستگیره و بردم

 :گفت و گرفت را بازویم مرد

 .بری تونینمی جاهیچ، خوشگله نکن تقال-

 :زدم داد، بود شده بلند هقمهق

 ؟!دارین کار چی من با-

 .فهمیمی، بگیری آروم اگه -
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 زا را بازویم. بگیرم هم آرام، امشده دزدیده که حاال داشت توقع. نبود دارخنده قدراین میگفت جک برایم اگر

 .کردم زدن جیغ به شروع و کشیدم بیرون دستش

 :گفت کالفه راننده

 .بمیریم، نکردیم تصادف تا رو دهنش ببند-

 در تمدس مچ که کردم نگاهش ترس با. کرد اشاره من به و گرفت عقب سرنگی بود نشسته کنارش که یکی آن

 هب که نرسید دقیقه به و کرد فرو دستم در را سوزن تقالهایم و هاجیغ به توجه بدون و شد اسیر هایشدست

 .رفتم خواب

*** 

 تینا

 هب خستگی از سوگند. بودم ترسیده و عصبی بسیار. بود نشده مهسان از خبری هنوز اما، بود شب هاینیمه

 .بود دوخته ساعتش به چشم خستگی با شقایق و بود رفته اتاقش

 رازد کاناپه روی. کنم دور بد چیزهای از را ذهنم کردم سعی؟ آمده سرش بالیی چه و است نیامده چرا دانستمنمی

 .برگشتم پیش ساعت چند به و بستم را چشمانم و کشیدم

*** 

 گونهچ دانستمنمی. بود من کابوس کالس دومین و داشتیم رضایی آقای با را کالس اولین. شدیم دانشگاه وارد

 .شوم حذف را واحدها خواستمنمی بود هرطور! بگذارم سر پشت را کیانی

. خورمب بستنی تا رفتم بوفه به دخترها همراه، کنم کم را حرارتم از کمی اینکه برای من و گذشت کالس اولین

 .انداختندمی دست دلیلمبی استرس خاطر به مرا و خندیدندمی و گفتندمی دخترها
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 به که تندگف دخترها. بود گرفته امدستشویی استرس شدت از؛ برویم تا شدیم بلند که بود کالس شروع نزدیک

 بیرون خواستم، مربوطه کارهای از بعد و شدم وارد؛ رفتم بهداشتی سرویس سمت به هم من و روندمی کالس

 .نشد باز در که بیایم

 :گفتم داد با و زدم در به تقه چند ترس با

 .رو در کنین باز؛ نیست جالبی شوخی اصال-

 برای. کردممی خفگی احساس. نشد خبری هم باز اما کوبیدم در به و زدم داد قبل از بلندتر. نیامد جوابی هیچ اما

 ؟نبود جایی، این از بهتر شدن زندانی

 که کردممی التماس و کوبیدممی در به هنوز. کنم چه کیانی استاد با دانستمنمی، آمدمی در اشکم داشت کمکم

 :دیدم را پسر یک متعجب هایچشم و شد باز در ناگهان

 ؟آورده سرت رو بال این کی-

 :گفتم و کردم پرت بیرون دستشویی از را خودم

 .دونمنمی-

 .کمکت اومدم، شنیدم رو دادت صدای -

 .برم باید، دارم عجله من! ممنون واقعا، ممنون -

 در. مزدمی نفسنفس، رسیدم که در پشت. دویدم کالس سمت به، بدهم بهش زدن حرف فرصت اینکه از قبل و

 .شوم وارد آرام خیلی گرفتم تصمیم. بود تخته پای حواسش؛ بردم داخل را سرم و کردم باز را

 :شد بلند دختر یک صدای که رفتممی پاورچینپاورچین
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 .عزیزم بزن حاضری اول-

 :شد بلند کیانی استاد صدای. شدنمی بدتر این از؛ چرخید سمتم استاد نگاه و

 ؟برینمی تشریف جایی، کیخائی خانم سرکار! بهبهبه-

 :بزنم کنار را ترس کردم سعی

 .کالس سر بشینم خواممی-

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی خونسردی با

 ؟نیومدین دیر یکم-

 .اومد پیش مشکلی یه، خب -

 :گفت و آمد سمتم به شمرده هایقدم با استاد

 ؟مشکلی چه-

 .بود خودشان کار حتما! هالعنتی. شدم کالس دخترهای از دوتا ریز ریز خنده متوجه

 :گفتم و انداختم زیر به را سرم

 .بگم تونمنمی-

 :شد جدی صدایش

 ؟دارم شوخی باهاتون کردین فکر، خانم بیرون بفرمایید-

 :گفتم و کردم ریزی اخم
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 ؟کننمی شوخی باهاتون دارن که کساییه شبیه من قیافه-

 :زدمی داد سرم بر هایشچشم، نبود گفتن به الزم دیگر. زدمی عصبانیت از اششقیقه کنار نبض

 !بیرون-

 توضیح یا زدن حرف جرئت کدامشان هیچ که بودم عصبی قدرآن. ماندم دخترها منتظر و شدم خارج کالس از

 .نداشتند را ازم خواستن

 .ماند، بود برداشته ما از بیشتر کالس یک که مهسان اما؛ خانه برگشتیم و نداشتیم کالس دیگر

 .دویدم اتاق سمت به و آمدم بیرون گذشته از سوگند جیغ صدای با

*** 

 سوگند

. شیدمک جیغ دل ته از، بود پوشیده مشکی پا تا سر که مردی دیدن با و کردم باز چشم پنجره شدن باز صدای با

 .چرخید سمتم به که شدم بلند تخت روی از. کرد قفلش فوری و دوید در سمت به

 سمت به و کشیدم بلندی جیغ که آمد سمتم به مرد. شنیدممی را زدندمی در به که هاییتقه و دخترها داد صدای

 .دویدم مخالفش

 هایمچشم با را مرگ، بودم افتاده هقهق به. گرفت را دستم مچ و رساند من به را خودش بلند قدم چند با

 .شد کشیده سمت آن به مرد زدهوحشت نگاه که شد وارد در به محکمی ضربه. دیدممی

. گرفت مرد سمت را اشاسلحه و دوید داخل به آراد و شد باز بلندی صدای با در که کشید پنجره سمت به مرا

 .کشید را تیرش هفت و داد هول پنجره سمت به مرا، پوشسیاه مرد
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. ترساندب را او فقط خواهدمی بود معلوم. خورد مرد پای کنار گلوله و شد بلند شلیکش صدای؛ کرد دستیپیش آراد

 .پرید پایین پنجره از و کرد من به نگاهی مرد

 :گفت و نشست رویم روبه، آمد سمتم به آراد. بودند ایستاده در کنار ترس از دخترها

 ؟خوبی-

 :داد ادامه و کرد پاک را هایماشک ٬دادم تکان مثبت نشانه به سری

 بیام باید ،بشینم ماشین تو فقط تونمنمی بعد به این از. گردهبرمی زودی به مطمئنا، رفت راحتی این به وقتی-

 .خونه توی

 :شقایق

 .نمیشه طوریاین اما-

 :گفت و شد بلند آراد

 .خطره در هم شما جون، سوگند بر عالوه-

 .داد ادامه و کرد نگاهمان تعجب با بعد

 ؟کجاست مهسان-

 :تینا

 .نیومده هنوز ولی، داشت کالس-

 :زد داد عصبانیت با آراد

 ؟گینمی من به االن شما و نیومده هنوز-
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 :گفتم و شدم بلند

 ؟شده چی یعنی، بشه طوالنی قدراین برگشتنش کردمنمی فکر-

 :گفت و نشست تخت روی آراد

 .افتاده دیگه اتفاق یک حتما، نگرفتن رو مهسان هااون میده نشون، اومدن دنبالت االن هااون چون-

 ؟کردم گیر اتاق تو من فهمیدی کجا از -

 .مهسان دنبال ریممی فردا. بخوابین بهتره حاال. دنبالم پایین اومد تینا -

 :شقایق

 .نمیاره طاقت فردا تا دلمون که ما ولی-

 شینب مطمئن و بخوابین کناری اتاق تو برین تینا و شقایق، رفت نمیشه شب موقع این. نیست ایچاره -

 .هست بهتون حواسم هم من، محکمه هاپنجره

 .بیاد دوباره اگه؟ چی من پس-

 .مونممی پیشت من -

 ؟!جان -

 :گفت تحکم با

 .پیشتم لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه امشب از-

 :گفت که رفتم در سمت به و کردم نگاهش حرص با
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 ؟کجا-

 ؟میارین تشریف، دستشویی -

 :گفت و شد بلند

 .بیام میشم مجبور ٬برنگردی دیگه دقیقه دو-

، ودب مشهود کارهایم در که حرصی همان با هم من. رفت اتاق سمت به و گرفت را شقایق دست و خندید ریز تینا

 .شدم دستشویی وارد

*** 

 مهسان

. بود اکترسن عجیب، اتاقک این. شدم بلند سختی به. دیدمی تار هایمچشم و بود سنگین سرم؛ کردم باز چشم

 به رزیل، چیست دانستمنمی اصال که لوازمی و بود باز درش که کمدی دیدن با؛ انداختم اطراف به نگاهی ترس با

 .افتاد تنم

 زبا بدی صدای با در، بیندازم راه داد و جیغ اینکه از قبل. بودند دزدیده مرا، آمد هایمچشم جلوی خاطرات تمام

 جدیت با که بود ایقهوه هایچشم آن دیدم که چیزی اولین من و آمد جلو به. شد نمایان مردی سایه و شد

 .هیکلش هم بعد و کردمی نگاهم

 خمیا خط که اشخورده گره ابروهای. خالفکارهاست شبیه بگویم توانستمنمی که بود جذاب و تیپخوش قدرآن

 و فتمر سمتش به. کنم اخم خودش مثل کردم سعی. کردمی بیشتر را ابهتش، بود انداخته اشپیشانی روی را

 :گفتم

 ؟اینجا آوردی رو من حقی چه به-
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 :گفتم بلند صدای با. چرخاند اتاق دور و گرفت من از را تفاوتشبی نگاه

 !توام با! خوشتیپ هوی-

 :گفت و انداخت بهم را ترسناکش نگاه

 .نبر باال رو صدات-

 :نیاوردم رویم به اما، انداخت دلم به ترس کمی، صدایش تحکم و بود دارخش صدایش

 .باال برممی رو صدام، بخواد دلم وقت هر من-

 :کرد حبس سینه در را نفسم ایثانیه چند، خورد صورتم به که ایضربه

 .کنمنمی تکرار دوبار رو حرفی یه-

 :زدم داد

 ؟کردی بلند من رو دست حقی چه به تو-

 هب عوضی یک؛ بودم افتاده نفسنفس به عصبانیت از. شدم پرت دیوار طرف به ٬خورد صورتم به که بعد ضربه

 :گفتم و برداشتم صورتم روی از را دستم. کند بلند من روی دست بود داده جرئت خودش

 .کشمتمی ٬بخوره صورتم به دستت دیگه باریک اگر ولی؛ داری زور خیلی فهمیدم-

 هلویشپ به محکم آرنج با. چسبیدم بهش پشت از و چرخیدم و گرفتم را دستش مچ باراین اما رفت باال دستش

 .باشد نداشته العملیعکس فرصت که دادم انجام ناگهانی قدرآن را کارهااین همه. شد جمع کمی که زدم

 :غرید و آمد سمتم به قدمی، کرد نگاهم اشنشسته خون به هایچشم با که گرفتم فاصله ازش

 .ذارمنمی اتزنده-
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 :بفهمد را این خواستمنمی اما، لرزیدممی ترس از

 .بکنی رو خودت تالش تونیمی-

 :گفت و کرد اشاره من به که آمدند داخل شلواری و کت مرد چند. کرد صدا را نفری چند مرد

 .ببندینش-

 ندلیص روی مرا؛ شوم آزاد دستشان از نتوانستم کردم تقال چه هر. گرفتند را بازوهایم و آمدند سمتم به نفر دو

 دیدن با. زدمی شدت به قلبم. رفت کمد همان سمت به آیتان. بستند صندلی به را هایمدست طناب با و گذاشتند

 .کرد یخ بدنم، دستش توی شوکر

 :گفتم که آمد سمتم به پوزخند با

 ؟کنیمی غلطی چه-

 .کنممی آشنات قوانین با -

 .زنممی جیغ، بیای جلو دیگه قدم یه -

 :نالیدم. شد تبدیل قهقهه به پوزخندش

 !نخند! کوفت-

 *** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 
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 شتمپ به را شوکر. نبودم التماس اهل اما، بیاید در اشکم بود نزدیک. ایستاد پشتم آمد و کرد جمع را اشخنده

. گذاشتم یصندل روی را سرم حالیبی با که گرفت فاصله ازم ثانیه چند از بعد؛ کشیدم بلندی جیغ که کرد نزدیک

 :گفت و برداشت کابلی

 .کن عذرخواهی-

 :گفتم، بود سخت برایم زدن حرف درد شدت از کهاین با و زدم پوزخندی. کنم مغرور را هایمچشم کردم سعی

 .نداره امکان؟ کنم عذرخواهی هم بشم شکنجه هم-

 اششقیقه رگ. شدمی دیده هایشرگ و بود شده منقبض بازویش هایعضله. فشرد دستش در را کابل

 :زد داد و کرد پرت مردها از یکی سمت را کابل. کردم تهی قالب صدایش از که زد کمد به محکمی ضربه.میزد

 .بریم-

 .بود جسمیم از بیشتر روحیم درد، بستم را هایمچشم. شد خارج اتاق از و انداخت بهم خشمگینی نگاه و

*** 

 تینا

 هب مهسان پدر و مادر. بود نشده او از خبری هنوز و گذشتمی مهسان شدن گم از هفته یک. شدیم دانشگاه وارد

 .نداشت ایفایده اما، گذاشتند جریان در را هاپلیس، آمدند شیراز

 صدای .کندمی اخراج کالس از مرا کیانی بودم مطمئن من و داشتم فیزیک امتحان؛ رفتم کالس سر خراب حال با

 .شدند بلند همه ورودش با، بود روحم سوهان هایشگام
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 به زدهماتم، شد پخش که هابرگه. نبود من از بهتر هم هاآن حال؛ فرستادندمی صلوات کنارم سوگند و شقایق

 هک دادم بیرون مانند آه را نفسم. بودند ترموفق کمی دادن جواب در سوگند و شقایق انگار. کردم نگاه هاسوال

 :آمد کنارم از استاد صدای

 .گذرهمی داره وقت؟ نمیدی جواب چرا-

 :گفتم و کردم نگاهش

 .میدم جواب دارم، آها؟ چی-

 :گفت و زد پوزخندی

 ؟نیستی بلد نکنه-

 .کنم آزاد رو ذهنم باید، بلدم چرا -

 ار لبم. شدنمی متمرکز ذهنم که بودم مهسان نگران دل قدرآن. گذشت کنارم از و داد تکان تمسخر با سری

 .کرد باز برایم را دستشویی در روز آن که بود پسری همان. کردم نگاه شقایق سر پشت به و جویدم

 و دادم تحویلش لبخندی. زد آرامی لبخند دیدنم با و کرد بلند را سرش که کرد احساس را نگاهم سنگینی انگار

 .دید مرا برگه هم او انگار، بود نگذاشته باقی درش جایی که بود نوشته قدرآن؛ افتاد اشبرگه به چشمم

 .دزدیدم را نگاهم و پوشاندم را برگه خجالت با

 رویش از شدمی که عجیب قدرآن هم آن؛ بودم داده پاسخ را چندتایی فقط من و بود امتحان پایان به دقیقه ده

 .نوشت کتاب یک

 ازب را کاغذ و کردم نگاه رفتنش به متعجب. گذاشت کاغذ یک میز روی و گذشت کنارم از، شد بلند پسر آن

 تا رفتمگ دندان به را لبم؛ بزنم جیغ خوشحالی از بود نزدیک، بود نوشته کاغذ روی که هایی تقلب دیدن با. کردم
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 ویلتح را برگه و شدم بلند، زدم رضایت از لبخندی و کردم برگه وارد را هاجواب تمام تند تند. نیاید در صدایم

 .فتمر بیرون کالس از و دادم تحویلش ژکوندی لبخند که انداخت نگاهی امامتحانی برگه به متعجب استاد .دادم

 :گفتم و رفتم سمتش. کردم پیدا نیمکت روی کتاب مطالعه حال در را پسر آن و دویدم محوطه در

 .ممنون-

 :گفت و کرد نگاهم مهربانش و مشکی هایچشم با و کرد بلند سر

 .نکردم کاری-

 :گفتم و نشستم کنارش

 .تینام من-

 .خوشبختم -

 ؟چیه تو اسم -

 .مهراب -

 ؟کردی کمکم چرا -

 :گفت و کرد نگاهم، بست را کتابش

 .نیست خوب باهات خیلی هم استاد ٬گذاشته اون از. داشتی کمک به احتیاج چون-

 ؟فهمیدی کجا از تو -

 :گفت و زد مهربانی لبخند
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 .یکیه واحدهامون از خیلی شما و من خب-

 .نشدم متوجهت اصال! جالب چه -

 :آمد کنارم از سوگند صدای

 .تینا-

 :گفتم و کردم نگاهش

 ؟بله-

 :گفت و انداخت مهراب به نگاهی

 .مشهد گردنبرمی دارن مهسان پدر و مادر گفت ٬زد زنگ آراد-

 :گفتم نگرانی با و شدم بلند

 ؟چرا-

؟ باشه اومده سرش بالیی اگه! تینا وای. بده حالش خیلی مهسان پدر. نمیاد بر دستشون از کاری اینجا گفتن -

 .منه تقصیر شهمه

 :گفتم بغض با

 .کننمی پیداش هاپلیس، باشه خدا به امیدت-

 .امیدوارم -

 :گفت و شد بلند مهراب
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 ؟هست مشکلی-

 :داد ادامه که دادم تکان منفی عالمت به سری

 .خدانگهدار فعال. کنم کمکتون بتونم شاید؛ سرهنگه من دایی ٬حال هر در-

 .کشیدم آهی و انداختم سوگند به نگاهی. رفت و گرفت را راهش و

*** 

 شقایق

 رایب. بود غیرمنتظره برایمان مهسان شدن گم. بدزدند نیز مرا ترسیدممی؛ کردممی نگاه را اطراف مدت تمام

 .بود سخت خیلی برایم رفتن راه که بودم کرده پایم بلند پاشنه هایکفش عجله روی از بار اولین

. فتگر را کمرم پشت از کسی که بیفتم زمین روی خواستم و خورد پیچ پایم مچ که رفتممی راه خودم حال در

 شدم روهروب آشنا و آبی تیله جفت دو با و چرخیدم. شد بلند ایناله که بمالم را مچم تا آوردم باال پشت از را پایم

 :گفت و کرد نگاهم. مالیدمی را پایش ساق که

 .رو پام کردی داغون ٬خوب دختر-

 :گفتم متعجب

 ؟!تو-

 ؟شناسیمی رو من تو مگه -

 .پاساژ توی پسر همون -

 :گفت آمیزیشیطنت لحن با و بست نقش هایشلب روی لبخند کمکم و کرد نگاهم کنجکاو



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 89 

 .اومد یادم! لیدی اوه-

 :گفت و زد اشسینه به و

 .صاحببی خانم-

 :گفتم و کردم اخم

 .میگی چی بفهم-

 ؟گفتم بد مگه -

 :گفتم حرص با

 !ادببی-

 :گفت و ایستاد صاف

 .دیگه یکی بغل، افتادینمی من بغل. نیست الزم تشکر-

 و وردآ بیرون را سرش ببند را در که آن از قبل. کرد باز را ما خانه کنار در و خندید که برداشتم خیز سمتش به

 :گفت

 .بفرمایید-

 :گفتم و کردم باز را در و زدم پوزخندی

 .ترمراحت خودم خونه. ممنون ٬خیرنه-

 .داشتم کم را مشکل همین تنها؛ بستم را در و شدم وارد. کردمی نگاه مرا متعجب که بود او باراین-
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*** 

 مهسان

 :گفت و انداخت بهم نگاهی. شد اتاق وارد آیتان و شد باز در

 .باش رفتارهات مواظب، بیرون میرم عمارت از دارم-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .ممنون، بودم تو یتوصیه منتظر فقط-

 :گفت و مالید بهم را هایشدندان

 .نیستم صبور قدراین همیشه من-

 .شدمی روشن، زدممی سوخته مهتابی به دست روز دو تا قبل دفعه. دونممی -

 :گفت و کرد ریز را هایشچشم

 .بیرون بکشم دهنت از رو زبونت خوادمی دلم-

 .بگیر اجازه رئیست از قبلش ولی، کنیمی خوبی کار -

 :غرید عصبانیت با

 .گیرمنمی دستور کسهیچ از من-

 ؟کیه شاهرخ اون پس؟ جدی -

 .نکنه گیر پرش به پرت؛ باشه حواست کنیمی پاکی ادعای خیلی اگه، نداره ربطی تو به هست خری هر -
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 .بگیرند را امپاکی گذاشتمنمی، دادممی جان؛ گرفتم را کالمش تهدید. کرد ترک را اتاق پوزخند با و

، تنداش نرده؛ وزیدمی داخل سردی سوز و بود باز اتاق پنجره. گشتم فراری راه دنبال و رفتم راه اتاق در شب تا

 .رسیدمنمی پایین زنده پریدممی پایین اگر که بود زیاد قدرآن ارتفاع اما

 تخواس و گذاشت میز روی را غذایی سینی و شد وارد شلواری و کت مرد. گرفتم فاصله پنجره از من و شد باز در

 :گفتم که برود بیرون

 .بیار گرم لباس برام، سردمه جااین من-

 :گفت و کرد نگاهم

 .بشی گرم تا ببند رو پنجره-

 ؟بیاری برام لباس دست چند میریمی، نداره بخاری جااین که حاال. میشم خفه که جوریاون -

 .نمیشه -

 :کرد متوقفش صدایم دوباره که برود خواست و

 ؟میاره سرتون بالیی چه خانتون آیتان کنیمی فکر و تویی مقصر، بیاد من سر بالیی اگه-

 .گذاشت سینی روی آورد در جیبش از کلیدی، کرد نگاهم حرص با

 :گفت و کرد اشاره اتاق گوشه کمد به

 .هست لباس توش-

 صدای با درش؛ رفتم اتاق گوشه پوسیدهنیمه کمد سمت به و زدم خبیثی لبخند. کوبید بهم را در و رفت بیرون و

 حانهصب نوبت، صبح فردا تا دانستممی. آوردم بیرون کمد از را همه؛ بود شلوار و لباس دست چند؛ شد باز بدی
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 هاینآستی. بود کم ارتفاع این برای انگار اما، زدم گره دیگریک به یکییکی را هاشال. شودنمی اتاق وارد کسی

 باز یراحت این به که است سفت قدرآن هاگره شدم مطمئن. بستم کمد یپایه به و دادم گره هاشال به را هالباس

 .نشود

 لبم. کردم آویزان پنجره از را خودم و گرفتم، بود شده نجات طناب دیگر که را هاشال و سپردم خدا به را خودم

 هر اما ،رفتممی پایین سختی به و بودم گرفته محکم را خودم؛ نشود بلند جیغم صدای تا گرفتم گاز محکم را

 .شوم پرت پایین به کشیدممی انتظار لحظه

 زمین هب تا کردم تندتر را حرکتم و کشیدم ایخفه جیغ؛ شدم کشیده پایین به کمی و شد پاره شال از قسمتی

 زرگب باغ یک؛ چرخیدم. کردم رها را هاشال و دادم بیرون آسودگی با را نفسم، کرد لمس را زمین که پایم. برسم

 متوجهم کسی تا بروم راه آرام کردممی سعی. افتادم راه و دادم قورت سختی به را گلویم آب. بود رویمروبه

، آن از بدتر و دادندمی نگهبانی باغ دیوارهای اطراف پوشسیاه مردهای. شدم پنهان ایبوته پشت. نشود

 سگی پارس که برداشتم قدم ساختمان پشت به آرام. بودند شده بسته درخت به زنجیر با که بودند هاییسگ

 .شدم مواجه مشکی و بزرگ سگ یک با که چرخیدم سمتش به. درآورد را جیغم، سرم پشت

 :آمد مردی صدای

 ؟کنیمی غلطی چه جااین تو-

. دش بلند، دویدندمی پشتم که مردهایی و سگ پارس صدای. باریک شیون، باریک مرگ، کردم دویدن به شروع

 ریقتز پاهایم به دوباره جان انگار. بود باز کامال؛ دیدم را خروجی در. روممی کجا دانستمنمی و دویدممی هدفبی

 .شد

 .آمد داخل و پیچید ماشینی، رسیدم که در نزدیک، دویدممی تندتر هم هاسگ از که قدرآن
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 از بلق. ندرند مرا تا کردند مهار را هاسگ پوشسیاه هاینگهبان. زد ترمز پایم جلوی ماشین و ایستادم حرکت از

 بر و تمبس درد با را هایمچشم. آمد پایین ماشین از خان آیتان و شد باز ماشین در دهم نشان العملیعکس کهاین

 :شد بلند دادش صدای. فرستادم لعنت بدم بخت

 ؟خبره چه جااین-

 :گفت و آمد جلو مردی

 .کرد فرار اتاقش از دختر این! خان آیتان ببخشید-

 :غرید دوباره، کردم حس خودم روی را او متعجب نگاه

 ؟کردینمی غلطی چه جااون هااحمق شما؟ چطوری-

 .کرده فرار پنجره از -

 :زدم داد و گذاشتم صورتم روی را دستم. کرد گیجم ایلحظه چند خوردم که سیلی برق؛ آمد سمتم به

 این گیمی راست اگه ؟زنیمی منو تو بعد، باشن زندانیشون مراقب تونننمی که کمترن سگ از تو هاینگهبان-

 .بزن رو

 :دادم ادامه و کردم اشاره کنارم تنومند مرد به و

 ؟رسهمی من به زورت، بزن رو این-

 که کردم نگاهش، شده گرد هایچشم با. شود پرت زمین روی شد باعث، آمد فرود مرد آن صورت در که مشتی

 :زد داد
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 خودم ٬بکنی غلطی همچین ٬بعد دفعه! باشی رفتارهات مراقب بودم داده هشدار بهت! کنیمی زبونی بلبل خیلی-

 .کشمتمی

 :داد ادامه و کرد اشاره هانگهبان به و

 .رسممی بعدا رو شما حساب-

 :گفتم که آمدند سمتم به هانگهبان

 .میرم خودم-

 .کردم حرکت زندانم سمت به و افتادم راه که کردند اشاره جلو به

*** 

 سوگند

 و بود هنشست رویمروبه هم آراد. نشستم کاناپه روی و برگشتم و کردم قهوه از پر را فنجانم، شدم آشپزخانه وارد

 چشمی پشت که داد تکان تاسف نشانه به سری و انداخت، خوردممی قهوه که من به نگاهی. خواندمی روزنامه

 .کردم نازک برایش

. ودیمب داده دست از را امیدهایمان هفته دو از بعد. بودیم مهسان شدن گم درگیر همه؛ نبودند خانه سوگند و تینا

 :گفتم ذوق با و برداشتمش میز روی از، شدم خم؛ گرفت را چشمم بود میز روی که آراد کُلت برق

 ؟واقعیه حاال، خوشگله چه-

 :گفت و گرفت ازم را کُلت اخم با و کرد نگاهم آراد

 .برداریش که نیست بازی وسیله این-
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 .کنم نگاهش خواستممی! خسیس، اِ -

 .نیست هم کردنی نگاه -

 :گفتم و زدم پایش به لگدی. کرد نثارم ایغره چشم که آوردم در را ادایش

 ؟انداختی لنگر، خوردی کنگر ما خونه تو چرا تو اصال-

 :گفت و نشست صاف

 ؟مایکل برای کنن پست رو اتجنازه دیگه روز دو تا برم خوایمی، ندارم اصراری هم من-

 :گفتم و کشیدم موهایم به دستی

 .نکردی تنگ که رو کسی جای! خیالبی ٬نه-

 :پرسیدم و شدم بلند. آمدند داخل شقایق و تینا و شد باز در که زد محوی لبخند

 ؟نشد خبری-

 .هیچی ٬نه -

 :شقایق

 .بستریه مشهد بیمارستان، کرده سکته مهسان پدر-

 !شد دردسری عجب، خدا اِی -

 :تینا

 .بکنه کاری یک تونهمی حتما، سرهنگه داییش گفت. گیرممی کمک مهراب از میرم فردا-
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 :آراد

 .کنه پیداش تونهنمی کسی؛ نخوان، دزدینش که هاییاون تا، نداره فایده-

 .داره قانون مملکت این؟ چی یعنی -

 .کنی دعا که اینه بدی انجام تونیمی االن که کاری تنها، بفهمونی رو این گیرها گروگان به تونیمی، خب -

 :گفتم اخم با

 .کنم فکر چیزها این به خوامنمی اصال من و ستزنده حتما اون-

 :دادم ادامه و کردم حرکت اتاق سمت به و

 .بخیر شب، بخوابم میرم هم حاال-

 :گفتم اخم همان با. آمد سرم پشت هم آراد که شدم اتاق وارد

 .تو بفرما، بده در دم-

 :گفت و نشست تخت کنار صندلی روی

 .تو اومدم-

 .پررویی خیلی -

 .کنم صحبت باهات چیزی یه مورد در خواممی، بشین -

 ؟چی -

 .بشین -
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 :گفت که نشستم تخت روی

 .میشه سخت برام داره کار این ادامه-

 :گفتم شده گرد هایچشم با

 ؟چی یعنی-

 ...تو به نزدیکی برای گذاشتم پا زیر رو عقایدم بخواد دلت تا مدت این و هستم مقیدی آدم شدیدا من یعنی -

 .کشنمی رو من نباشی تو؟ کنم کارچی باید االن، خب خب -

 :گفت و داد بیرون حرص با را نفسش

 .بخونیم مدت کوتاه محرمیت صیغه یه که اینه راهش تنها-

 :گفتم متعجب

 ؟کنیم کار چی-

 :گفت و زد بغل به را هایشدست

 ندیگرا زن به من باش مطمئن و کنین ازدواج باهم قراره و هستین هم عاشق مایکل و تو که دونممی خوب من-

 .باشم نکرده ـناه گـ، گیرممی رو دستت اگر که حد همین تا فقط، ندارم کاری

 .نمیشه طوریاین آراد -

 .مایکله خاطربه فقط جاماین اگه من؟ بخورمت خواممی مگه؟ چرا -

 ؟شناسیمی کجا از رو مایکل تو -
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 هم االن ،بود نوجوونیم دوران دوست ترینصمیمی، کردیم تحصیل دانشگاه و دبیرستان یک توی مایکل و من -

 من سخت و سفت عقاید از اون، کردم صحبت باهاش بارهاین در. اونه خواسته خاطره به فقط، ایران برگشتم اگه

 .خبره با

 ؟داد اجازه یعنی -

 .آره -

 :گفتم مغمومی حالت با

 ؟کنیم صیغه بریم کی. نیست حرفی، برادرهاست و خواهر مثل محرمیت حدِ در فقط اگه، باشه-

 .االن همین -

 ؟شب وقت این؟! چی -

 .بزرگه خدا هم دیگه ماه شش تا، خونممی ماهه شش صیغه یه االن همین، بخونم بلدم خودم -

 :گفتم و کشیدم آهی

 .باشه-

 :گفت و نشست کنارم

 ؟ایآماده-

 .بله -

. بودم ترهمراحت، نداشتم مشکلی محرمیت این با هم خودم. شدیم هم محرم ما و صیغه خواندن به کرد شروع

 :گفت و کرد درازم تخت روی
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 .بخواب یکم تو-

 .خوابینمی شبی هیچ؟ چی تو -

 :گفت و خندید

 .آدمم منم؟ نخوابم میشه مگه-

 ؟خوابیمی صندلی روی -

 .زنممی چرت صندلی روی -

 .بخیر شب پس، باشه -

 .بخیر شب -

 .است من همسر شرعی لحاظ از کنارم مرد که نکنم فکر این به کردم سعی و کشیدم دراز

*** 

 تینا

 رد هم باز؛ کردم پیدا صندلی روی را مهراب که نکشید طول خیلی؛ گذراندم نظر از را دانشگاه محوطه چشم با

 :گفتم و رفتم سمتش به. بود کتابی مطالعه حال

 .سالم-

 :گفت و زد لبخندی، کرد نگاهم

 .سالم-
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 :پرسیدم و نشستم کنارش

 ؟خونیمی چی-

 :گفت و داد نشانم را کتاب جلد

 .عشق تکنولوژی-

 ؟هست چی؟ عشق تکنولوژی -

 زندگی تا کنن ازدواج، رسیدن فهم درصد اون به که زمانی و بدونن ازدواج درمورد باید مرد و زن که چیزهایی -

 .باشن داشته پایداری

 ؟دونست باید رو چی مثال -

 یک با ماش و خواستگاری بیاد طرف یعنی سنتی ازدواج کنیممی فکر اشتباه به ما، مدله سه ازدواج که این مثال -

 هاییازدواج سنتی هایازدواج. نیست طوریاین که درصورتی اما؛ کنین ازدواج دیگههم از سطحی شناخت

 کار در اگه ایبچه و رسهمی زن به مرد ثروت از نیمی طالق هنگام و میشن رسمی ثبت محضر تو که هستن

 .مونهمی مرد پیش، باشه

 :گفتم و دادم تکان سری

 ؟داریم هم ازدواج این غیر مگه-

 اب فقط آدم تا دو و نمیشه رسمی ثبت محضر توی که ازدواجیه، ازدواج یک. داریم هم دیگه ازدواج نوع دو ٬آره -

 مثل مه هااین، کنه زندگی به پایبند رو کسی تونهنمی کاغذ یک که دارن اعتقاد هاآدم جوراین هستن خونههم هم

 همین برای هم ما دین و نمیرسه زن به حقوقی طالق موقع اینکه فرقش تنها، وفادارن هم به کامال اول گروه

 .نداره قبولش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 101 

 :گفتم هیجان با

 ؟چی سوم گروه و! جالب چه-

 جهت به فقط پولدار آدم دوتا یعنی. کننمی گذاریسرمایه هم روی بیشتر که هستن هاییآدم سوم گروه -

 اتنه هااون رابطه که کننمی شرط ازدواج از قبل اما؛ کننمی ازدواج باهم، بشن شریک هم با پدرهاشون کهاین

 پنهان هم از هم رو چیزی و دارن رابطه دیگه های آدم با خونه از بیرون طرف دو هر یعنی، نیست خونه به محدود

 منا و نیست مشخص پدراشون که هستند بچه زیادی تعداد اروپا توی چون، کرده منع دین رو این. کنننمی

 .مادرشونه فامیلی، خانوادگیشون

 :گفتم و گرفتم دندان به را لبم

 .ندارم دوست اصال رو آخر گروه این! وحشتناک چه-

 :گفت و زد جذابی لبخند

 .جسمیه ارضای از ترمهم زن یک برای عشقی ارضای که دونننمی آخر گروه مردهای-

 :گفت و کرد ایسرفهتک. است مهم برایش هازن احساس که بود العادهفوق، کردم نگاهش

 .داشتین کاری کنم فکر، زدم حرف زیاد-

 .کنم صحبت باهات سرهنگت دایی مورد در خواستممی ٬آره -

 ؟خب -

 .دارم احتیاج کمک به، دزدیدن رو دوستم -

 :گفت و بست را کتاب



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 102 

 .شده کم یکی شما نفره چهار اکیپ از چرا بود عجیب برام، آره-

 :پرسید. داشت کامل توجه و دقت هرچیزی به؛ کردم نگاهش متعجب

 ؟وقته چند-

 .هفته دو -

 ؟نشده رباهاآدم از خبری هیچ هفته دو این تو یعنی -

 .ببینم رو داییت بهتره، طوالنیه ماجراش -

 .کنممی صحبت باهاش باشه -

 .ممنون -

 :دادم ادامه و کردم اشاره کتابش به

 ؟بدیش منم به، خوندیش وقتی میشه-

 :گفت و گرفت سمتم را کتاب

 .خوندممی داشتم که بود دومی بار-

 :گفتم و گرفتم

 .گردونمشمی بر سالم، ممنون-

 :گفت و شد بلند

 .برنگردونیش تونیمی، خواستی اگه-
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 .بود خاصی مرد نظرم در؛ کردم نگاهش محو لبخندی با. رفت و گرفت را راهش و

*** 

 شقایق

 تاریک ریباتق هوا. بود دانشگاه هم تینا و بود رفته بیرون سوگند همراه آراد. گذاشتم عسلی روی و بستم را کتابم

 به را گلویم آب. انداخت لرزه به را قلبم، خورد پنجره به که ایتقه صدای. ترساندمی مرا بیشتر این و بود شده

 از داص باراین. انداختم تاریک و خلوت خیابان به نگاهی. رفتم پنجره سمت به و شدم بلند، دادم قورت سختی

 از و پوشیدمش فوری؛ گرفت نشانه را کاناپه روی شلوار و مانتو نگاهم. بزنم بلندی جیغ شد باعث که آمد اتاق

 را کوچه رسرتاس. تپیدمی، بود شده اسیر انسانی دست در که گنجشکی مانند قلبم. زدم بیرون خالی ساختمان

 .افتاد لرزه به بدنم، بود شده خیره من به مردی و بود باز؛ افتاد مهسان اتاق پنجره به نگاهم، انداختم نگاه

 :زدم جیغ و کوبیدم در به و دویدم کنار خانه سمت به

 !کنه کمکم یکی قرآن رو تو، کمک-

 هقهق. شدم پرت داخل به که شد باز در. بلندتر هایمگریه و جیغ صدای و شد ترمحکم هایمضربه شدت

 بلند صدایم تا گرفتم را دهانم جلوی و بستم را خانه در. بدهم جوابی آبی گوی دو آن به توانستمنمی و کردممی

 :گفت پسر آن، نشود

 ؟کردن اذیتت؟ شده مزاحمت کسی؟ کنیمی گریه چرا؟ شده چی-

 :کردم هقهق که گرفت آغوش در محکم مرا پسر آن. درآورد را جیغم، خورد در به که محکمی هایضربه

 .نکن باز رو در، بکشه رو من خوادمی اون-

 :گفت و داد کمرم به خفیفی فشار. شد قطع صدا
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 .رفت کنم فکر-

 :نالیدم

 .بکشه رو من خوادمی اون-

 .بکشه رو تو تونهنمی کسی، خوب دختر جاماین من -

 ؟تو -

 .نباش نگران، آریا، من آره -

 :گفتم و کردم فینیفین

 ؟رفت نظرت به-

 .داخل بریم بیا -

 .باشه -

 .خوابهیک کوچک خانه یک، شدیم خانه وارد

 :گفت و نشاند کاناپه روی مرا

 ؟بهتری-

 .آره -

 ؟بودی تنها خونه -

 :داد ادامه که دادم تکان مثبت عالمت به سری
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 .خطرناکه خیلی، بمونی تنها خونه تو نباید-

 .ترسیدم خیلی، خونه تو بیاد بتونه کردمنمی فکر -

 .بیارم آب لیوان یک برات برم تا بشین جاهمین. امنه جات االن -

 مشکی نگرمک شلوار با سفید رکابی یک؛ شدم هایشلباس متوجه تازه من و رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند

 تهنگذاش کم چیز هیچ مرد این جذابیت در خدا؛ بود ریخته اشپیشانی روی نامرتب که رنگش ای قهوه موهای و

 .بود

 .شوم بلند شد باعث حیاط در چیزی پریدن صدای

 :کردم زمزمه

 !آریا! زمان امام یا-

 :آمد سرم پشت از صدایش

 ؟بله-

 .حیاط تو پرید، یکی... یـ -

 :گفتم و گرفتم را بازویش که برود در سمت به خواست آریا

 .نرو، نه نه-

 .باشیم خونه تو نباید ما، باشه بیرون اون یکی اگه، میگم چی ببین کن گوش -

 ؟چی یعنی -
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 در. ردک قفل و بست را اتاق در، کشید اتاق سمت به کنم پیدا کنجکاوی فرصت اینکه از قبل و گرفت را دستم

 :گفت و کرد اشاره دیوار به، کرد باز را تراس

 .کناری بومپشت روی بریم باید-

 .نمیشه؟ شدی دیوونه! نه وای -

 :گفت، آمد خانه در شدن کوبیده بهم صدای

 .بمونی جاهمین تونیمی، بکشه رو دومون هر بخوای اگه-

 ؟ایکارهچی جااین تو پس -

 .باال برو بیا، داره اسلحه حتما اون؟ گرفتی اشتباه بروسلی با رو من تو، خوب دختر -

 ؟چطوری -

 .باال بکش رو خودت و نرده رو بذار رو پات -

 را مزور. داد هل باال طرف به، گرفت را کمرم آریا. گرفتم بام پشت دیوار به را دستم، گذاشتم نرده روی را پایم

 انرژی رفتن باال برای من به، خوردمی در به که متوالی هایضربه صدای. رفتم باال و کردم جمع هایم دست در

 و فتگر را بازویم. کشید باال را خودش راحت خیلی و گذاشت نرده روی را پایش هم آریا. نشستم بام لب. دادمی

 :گفت و کرد بلند

 ؟چیه اسمت، خوب دختر ببین-

 .شقایق -
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 در! کن جلهع فقط، پایین بپریم و برسیم ارتفاعکم جای به تا بریم هابومپشت روی از باید، شقایق ببین، خب -

 .شکنهمی االن

 هک نبود پاهایم در جانی چون؛ کشید خودش دنبال و گرفت را دستم. انداخت تنم به لرزه، در شکستن صدای

 :گفت که رسیدیم کوتاهی بامپشت به. بدوم همراهش

 .بپر-

 واستمخمی فقط؛ گرفت درد پایم مچ؛ نبود مهم. پریدم پایین و ندانستم جایز را تعلل که بودم ترسیده قدرآن

 :پرسیدم نگرانی با. شدیم سوار دو هر و گرفت تاکسی، پرید پایین هم آریا. کنم فرار

 ؟میشه چی حاال-

 .بشیم پنهان جایییک بریم باید فعال. باش صبور ٬دونمنمی -

 ؟چی هامدوست -

 .کنممی درستش، کن تحمل شب آخر تا، باش صبور گفتم -

 .کنم اعتماد کنارم ناشناس مرد به کردم سعی و دادم تکیه صندلی به را سرم

*** 

 مهسان

 آیتان دفه دانستمنمی. بودند کرده تکمیل را زندانم و کرده نرده را اتاق پنجره. بود گذشته ناموفقم فرار از روز دو

 پشت و خان شاهرخ و شد باز در. نبودم شدن فروخته طالب هم خودم چند هر؟ چیست من داشتن نگه از خان

 .بستند صف سرش پشت معمول طبق هم پوشسیاه مردان، آمدند داخل خان آیتان سرش
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 :گفت لبخند با و آمد سمتم به خان شاهرخ که شدم بلند

 .بگذره سبز هایچشم این از تونهنمی کسهیچ، هستی خوشگلی خیلی دختر-

 :سوزاند را پوستم هایشنفس گرمی. ندهم را جوابش کردم سعی من و گرفت قرار پشتم

 .بگذرم تونمنمی هم من-

 :شنیدم را اشخنده صدای، افتاد بدنم به خفیفی لرزش

 .کنم زجرکشش باید، منی دست تو بدم خبر بهش که زوده یکم االن اما-

 :داد ادامه را آیتان به رو

 .کن اشآماده امشب برای و من اتاق ببرش-

 :گفت پوزخند با و رفت در سمت به، انداختم بهش را امترسیده نگاه، شد سست بدنم

 .نداری زبون گفتمی آیتان که را قدراون-

 :گفتم نفرت با

 .نداری رو من با شدن صحبت هم لیاقت تو، دارم زبون-

 :گفت و زد لبخندی

 .بیشتر لذتش، جسورتر چه هر-

 *** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
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*** 

 نخا شاهرخ حرف یاد، شد اسیر دستش در که بازویم؛ آمد سمتم به؟ آیتان و ماندم من فقط. رفتند بیرون و

 :زدم لب و زد حلقه چشمانم در اشک. افتادم

 ؟کنی کارچی خوایمی-

 :گفت سردش لبخند با

 .گفت خان شاهرخ که کاری همون-

 :نالیدم؟ بود خطر در امپاکی وقتی بود مهم غرورم مگه، چکید صورتم روی اشکی قطره

 .بیام باهات نکن مجبورم لطفا-

 :گفت و کرد نگاهم متعجب

 ؟کردی خواهش االن تو -

 :داد ادامه که دادم تکان مثبت عالمت به سری

 .نکنه گیر پرش به پرت باشه حواست گفتم بهت، کرد کاریش نمیشه اما-

 .نداشتم کاریش، که من... م -

 :گفت و داد بیرون حرص با را نفسش، شد خیره صورتم در

 .کنممی کاریش یه، خب خیلی-
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 :گفتم که رفت در سمت به و

 .باشی آدم تونیمی هم تو پس -

 .گیرمنمی دستور کسی از کنم ثابت بهت خواممی فقط، کنم نمی کمکت من -

 :گفتم لب زیر

 .نداری هم تشکر لیاقت-

 .شنیدم -

 !درک به -

 !گیره بهم کارت خوبه -

 .کنیمی کمکم هستم مطمئن -

 ؟کجا از -

 .نیستی پست، باشی خشن هم چقدر هر -

 :گفت و کرد باز را در. دیدم صورتش روی محو چند هر را لبخندش بار اولین برای

 .کنی بیرون سرت از رو فرار فکر که شرطی به، کنممی کمکت-

 .کنم التماس بهت بشم مجبور روز هر تا نمیمونم جااین من -

 .نیستم مهربون قدراین همیشه هم من -

 .ندارم مهربونی انتظار ازت منم، دونممی -
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 ؟غدی خیلی دونیمی -

 .نمیشم تو حریف که نباشم اگه -

 .کند مهار را خان شاهرخ بتواند آیتان که کردم آرزو و نشستم تخت روی. رفت بیرون اتاق از و زد پوزخندی

 ن***

 سوگند

 :گفتم متعجب و دوختم چشم جنگلی جاده به

 ؟آوردی کجا رو من-

 .دیگه جای یه ریممی، نیست امن برامون دیگه خونه اون -

 :گفتم شده گرد هایچشم با

 ؟چی هامدوست؟ کنیم کارچی-

 .توئم جون مسئول فقط من -

 !آراد -

 و کننمی تعقیبمون بعدش، برگردیم اگر چون، گردیمبرنمی ما. نداره فایده چون ٬کنی مخالفت نکن سعی -

 .میره لو جامون

 ؟چی بدزدنشون مهسان مثل اگر، خطرن در هم هااون؟ چی تینا و شقایق ولی -

 .باشم همه مواظب تونمنمی، آدمم نفر یک من -
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 :گفتم بغض با

 .بشم پیاده خواممی، دار نگه رو ماشین-

 :گفت و زد را مرکزی قفل

 .نداره امکان-

 .منن هایدوست هااون آراد -

 ؟هاتدوست یا ترهمهم جونت -

 .نیست شدنی خاموش که وجدان عذاب یه و لعنتی جون این، مونممی من عمر آخر تا بیاد اونا سر بالیی اگه -

 :گفت و داد بیرون حرص با را نفسش

 .برسونم امن جای یک رو تو باید فعال، کنممی کاریش یک خودم، خب خیلی-

 ؟باشه راحت خیالم یعنی -

 .آره -

 ریاد نزدیک ویال یک آراد. رسیدیم شمال به تا بودیم راه در صبح های نزدیک تا، شدم خیره بیرون به پنجره از

 .کرد اجاره

. دبو خوابیده تخت روی که شدم آراد متوجه که درآوردم را هایملباس، شدم اتاق وارد. بود بریده را امانم دلشوره

 :گفتم و زدم پهلویش به

 .شو بلند، منه تخت جااین! هی-

 :وگفت کرد اشاره کنارش به بیداری و خواب میان
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 .ستنفره دو تخت-

 .بخوابم تو کنار تونمنمی که من، هست که ستنفره دو -

 .امخسته؛ کردم رانندگی صبح تا دیشب، محرمیم هم به االن سرت خیره؟ تونینمی چرا -

 آن به پهلو این از چه هر؛ کشیدم دراز تخت روی فاصله با کنارش. سوخت برایش دلم و دادم حق بهش کمی

 :گفتم و زدم آراد شانه بر. بردنمی خوابم نگرانی از. نداشت فایده، چرخیدممی پهلو

 ؟آراد، آراد-

 :گفت و کرد باز را چشمش یک

 ؟بله-

 .برهنمی خوابم من -

 .نکن اذیتم لطفا، بخوابم خطر از نگرانی بدون تونممی رو امشب یه -

 :گفتم و گرفتم ازش نیشگونی

 .برهنمی خوابم من! چه من به، اِ-

 .میاد خوابم من ولی -

 .بخوابی ذارمنمی، آراد -

 :گفت و فشرد خود به محکم مرا. آمد بند زبانم تعجب از. کشید آغوش در مرا و کرد حلقه گردنم دور را دستش

 .نذاری تونیمی دیگه حاال-
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 :گفت و خندید که بکشم عقب را خودم خواستم

 تونینمی که این هااین همه از بهتر و برهمی خوابت ترراحت هم، امنه جات هم جااین، کوچولو کرم نکن تقال-

 .بخوابم راحت تونممی من و کنی اذیت

 .میشد بیشتر تقالی از مانع عطرش بوی. آمدمی نظر به ترجذاب خواب در. زدم زل اشچهره به

*** 

 تینا

 پشت زا ماشینی بوق صدای که برداشتم داخل به قدمی. بود رفته فرو تاریکی در خانه؛ انداختم قفل در را کلید

 گوشم در کیانی استاد صدای و رفت پایین پنجره. شدم مواجه رنگی مشکی پورشه با و چرخیدم. آمد سرم

 :پیچید

 .شو سوار-

 :گفت عصبی لحنی با و شد پیاده که کردم نگاهش متعجب

 .شو سوار بیا؟ نیستم تو با مگه-

 !استاد سالم -

 :گفت کالفه

 .نیست پرسیاحوال و سالم وقت االن-

 ؟کنینمی کارچی جااین شما -

 .شو سوار بیا حاال، دونمنمی -
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 متعجب هنوز. کرد پرتم داخل و کشید ماشین سمت به و گرفت را بازویم، آمد سمتم به، کردم نگاهش گیج

 :گفتم و کردم اخم. کرد روشن را ماشین که کردممی نگاهش

 ؟بیام شما با باید چرا-

 .مفصله موضوعش -

 .بشنوم خواممی -

، تدوست. کردمی داد و جیغ که شدم دختر یه متوجه میشدم رد جااین از داشتم، ترهپایین دوخیابون من خونه -

 .رتمنتظ جااین وایستادم عقلی چه با دونمنمی؛ کرد کمکش هم نفر یک و بود دنبالش نفر یه، بود مهربانی

 :زدم لب، بودم هایشحرف شوک در هنوز

 ؟رفت کجا شقایق-

 .کناریتون خونه تو رفت، دیدم من که جایی تا -

 ؟اومده سرش بالیی چه یعنی -

 .دونمنمی -

 ؟بریمی کجا منو -

 :گفت و زد ترمز روی، ایخانه رویروبه

 .من خونه بریم مجبوریم فعال-

 :گفتم و کردم نگاهش

 ؟شما خونه-
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 ؟داری هم ایدیگه جای -

 خوبی حال اصال و بود سِر بدنم. رفتیم خانه سمت و شدیم پیاده دو هر. دادم تکان منفی عالمت به را سرم

 .بود آمده دوستانم سر بالیی چه دانستمنمی؛ نداشتم

 و درآوردم را موبایلم و کشیدم آهی. رفتمی باال و داشت مارپیچی پلکان؛ بود بزرگی خانه؛ شدیم خانه وارد

 وقب دومین با. گرفتم را سوگند شماره و کردم قطع. دادنمی جواب، خوردمی زنگ هرچه؛ گرفتم را شقایق شماره

 :داد جواب

 ؟تینا خوبی؟ جانم-

 ؟کجایی تو دختر؟ سوگند -

 .مصیبتیه چه این دونمنمی، خطره در جونمون جااون میگه. شمال آورده زور به منو آراد -

 :لرزید بغض از صدایم

 .سوگند میشم دیوونه دارم، نیست هم شقایق-

 ؟کجایی خودت -

 .کیانی استاد خونه -

 :زد داد تقریبا

 ؟!کجا-

 .زنممی حرف باهات بعدا؛ مفصله موضوعش. شد کر گوشام؟ چته -
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 مکنهم رو خطتت؛ باش نداشته تماسی هیچ هم تخانواده با. برنگرد خونه عنوان هیچ به میگه آراد فقط، باشه -

 .کنن ردیابی

 .داره ما به ربطی چه مایکل مسئله موندم فقط، درست هااین همه -

 سیدنر برای ایطعمه تونینمی هم شما، گذشته اون از. سوگنده ما از یکی کدوم دقیقا دونننمی اونا میگه آراد -

 .باشین من به

 ؟نیست مهسان از خبری هیچ چرا پس -

 :گفت ناراحتی با

 .برم باید فعال، دونمنمی-

 .خداحافظ، باشه -

 .خدانگهدار -

 :گفت استاد که کردم قطع

 ؟چیه قضیه-

 .ستپیچیده -

 :گفت و نشست کاناپه روی

 .باشم داشته آسایش تو دست از تونمنمی جاهیچ من-

 :گفتم و کردم اخم

 .بمونم جااین نیست قرار هم من؛ نکرده مجبورت کسی-
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 .دنبالتن آدم مشت یک بیرون اون؟ بری خوایمی کجا مثال -

 .نباشه سرم روی منت که هرجایی -

 .ذارمنمی منت تو سر من -

 :داد ادامه که دادم قورت را بغضم

 .بشین-

 :گفتم و نشستم رویشروبه

 ...خوامنمی واقعا من استاد-

 :پرید حرفم در

 .کنی صدام استاد نیست الزم پس، نیستم تو استاد اینجا من-

 ؟کنم صدات چی پس -

 .سهیله اسمم، سهیل -

 :گفت و داد بیرون را نفسش، دید که را امخیره نگاه. آمدمی بهش سهیل؛ شدم خیره اشدرچهره

 .بکنم باهات حجتی اتمام یک باید اینبنابر، بمونی جااین مجبوری فعال کنممی فکر که من-

 .بفرمایید -

 .کنیممی زندگی خونه یک توی ما بفهمه نباید دانشگاه توی کسهیچ -

 .کنم کم شما طرفداران از نیستم مشتاق خیلی هم من -
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 :گفت و کرد نثارم ایهغر چشم

 .بدی انجام رو خونه کارهای تونیمی، سرباری نکنی حس اینکه برای و-

 :گفتم و کردم گرد را هایم چشم

 ؟بشم خدمتکارت من میگی یعنی؟ بله-

 .بذاری روش تونیمی ٬خوادمی دلت اسمی هر -

 هم لحظه یک وگرنه؛ بیندازم خطر در را امخانواده و تهران برگردم ترسیدممی که حیف. گرفتم دندان به را لبم

 ادامه، دید که را امخوردهگره ابروهای. کردمنمی تحمل، نداشت چیزی نحسی جز برایم که را شهری و مرد این

 :داد

 .کنم کمک بهت هادرس تو بیشتر تونممی عوضش در هم من-

 :گفتم هیجان با و رفت باال ابروهایم جفت باراین

 ؟!جدی-

 .بیایم کنار باهم بهتر پس، کنیم تحمل رو دیگههم مجبوریم که ما باالخره، آره -

 :گفت و شد بلند. زد را حرفش هم آخر

 .بیا دنبالم-

 :پرسیدم که رفت باال هاپله از. رفتم دنبالش اجبار به هم من و افتاد راه

 ؟کجان تخانواده-

 ؟کنم زندگی امخانواده با که امبچه نظرت به -
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 :گفتم و انداختم باال ایشانه

 .نه کم-

 :گفت و کرد اشاره دری به و انداخت بهم تیزی نگاه

 .توئه اتاق اون-

 :گفت و کرد باز را رویشروبه در و

 .من اتاق هم این-

 هک این به؛ کردممی فکر اخیر اتفاقات به. کشیدم دراز تخت روی و شدم اتاق وارد هم من. بست را در و شد وارد

 این یدبا وقت چند دانستمنمی؛ کشیدم آهی. کند نابود، هم را ما زندگی که باشد عمیق تواندمی چقدر کینه آن

 .رفتم خواب به بدی حس با و بستم را سنگینم هایپلک. کنم تحمل را بداخالق استاد

*** 

 شقایق

 :گفتم و رفتم سمتش به. بود نشسته کاناپه روی آریا. آمدم بیرون اتاق از

 ؟بمونیم اینجا باید کی تا -

 :گفت و انداخت بهم را متفکرش نگاه

 .شدم گیج خیلی، دونمنمی-

 :گفتم و نشستم کنارش

 .افتادی دردسر توی من خاطر به هم تو! متاسفم-
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 .بکشه رو شما خوادمی بیرون اون کی بدونم خواممی، نیست هاحرف این بحث-

 .دادم توضیح که بهت -

 .عجیبه برام هنوزم ولی، آره -

 ؟داری خونه تا چند تو -

 .یکی همین -

 :گفتم و کردم نگاهش متعجب

 ؟کردی اجاره خونه ما یخونه کنار اومدی تو وقتاون. شیراز قسمت باالترین تو؛ ستخونه یه این-

 .متنفرم نواختی یک از که من خصوص به؛ داره تنوع به نیاز آدم، حال هر به -

 :گفتم که زد چشمکی و

 ؟بمونم جااین و کنم اعتماد تو به من داره دلیلی چه-

 :گفت و انداخت باال ایشانه

 .هیچی حقیقتا-

 .هستی اعتمادی قابل غیر آدم داری قبول خودتم پس -

 :گفت و داد تکان مثبت نشانه به سری

 .نیست اعتمادی هم مردها به و مردم من باالخره، آره -

 :گفت و کشید اشپیشانی به دستی. شد بلند هوا به اشقهقهه که کردم نگاهش گرد هایچشم با
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 .میشه جورییه دلم، نکن جوریاون رو هاتچشم-

 :گفتم و زدم بغل به را هایمدست

 ؟میشه جوری چه-

 ؟جوریچه کنم توصیف االن-

 ؟میشه-

 :گفتم و کشیدم عقب را خودم، دیدم که را شیطانش هایچشم

 .پررو بچه، نکرده الزم-

 :گفت و خندید دوباره

 .کنه شادم که دامنم تو گذاشتی رو این که کردم درگاهت به خوبی کار چه من! خدایا-

 :گفتم معترض

 ؟دلقکم من مگه! هوی-

 .نه کم -

 :گفت که برداشتم خیز سمتش

 .نشو عصبانی، ببخشید، ببخشید-

 :گفت و شد بلند. گرفتمی امخنده کارهایش دست از هم خودم

 .بری دانشگاه خوادنمی دیگه-
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 ؟چرا -

 .کنن پیدات ممکنه -

 ؟کنم کارچی پس -

 .کننمی کاری یک باالخره هاپلیس، بزرگه خدا هم بعدش! که رسهنمی زمین به آسمون، نری دانشگاه ترم یک-

 .امیدوارم -

 :گفت و رفت اتاق سمت به

 .بکنم موردت در دیگه فکر یه باشه بهتر شاید-

 ؟فکری چه -

 :گفت و شد اتاق وارد

 .فهمیمی وقتش به-

 .گذاشت تنها جواببی سوال کلی با مرا و بست را در و

*** 

 مهسان

 ویت از. بود شده ظاهر هایمچشم جلوی در زیبایی به باغ. شدم خیره بیرون به هانرده از و کردم باز را پنجره در

 تا و دبو آمده پایین شیطان خر از خان شاهرخ، آیتان گفته به. بودم شده خسته دلیلبی هم آن، نشستن اتاق

 تفادهاس فرصت از، آمد پایین آن از همیشگی اقتدار با و کرد توقف باغ در ماشینش. نداشت کارم به کاری مدتی

 :زدم داد و کردم
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 !جناب، هی-

 :دادم ادامه که کرد ریزی اخم؛ دید مرا پنجره از و کرد بلند سر متعجب

 .کنم صحبت باهات خواممی-

 .ندارم حرفی باهات -

 :زدم داد

 .دارمن هم رو لعنتی اتاق این طاقت دیگه اما، بشم صحبت هم تو مثل کاریجنایت با نیستم مشتاق هم من-

 کنارش و زدم دیوار به را پایم حرص با. شد عمارت وارد و کشید عمیق نفس چند؛ شد منقبض حرص از فکش

 .نشستم

 فکر؛ کردم نگاهش متعجب و شدم بلند. آمد داخل و شد باز در که دادممی فحش خان آیتان به داشتم هنوز

 :گفت و بست را در. بیاید کردمنمی

 .شنوممی، خب-

 :گفتم و شدم مسلط خودم به

 ؟داشتی نگه جااین رو من چرا-

 .بدم پس جواب بهت که باشه داشته دلیلی کنمنمی فکر -

 :گفتم و کردم ریزی اخم. انداخت هم روی را پاهایش و نشست تخت روی و

 .بیام بیرون اتاق این از من بذار-

 .کنی فرار خوایمی هم بعدش البد، مونده هم کار یک همین -
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 ؟چی، کنمنمی فرار که بخورم قسم اگه -

 ؟کنم اعتماد بهت باید چرا -

 :گذاشتم ضعفشینقطه بر دست و زدم پوزخند

 ؟کنم ارفر که اینی نگران و باشین من مراقب تونیننمی، کردی ردیف پشتت که غولینره همه این و تو یعنی-

 :گفت و داد اشپیشانی به چینی

 .بزنی قدم باغ توی ذارممی نگهبان با ساعت دو روزی-

 و داد نبیرو را نفسش، دید هایشچشم در که را امخیره نگاه. بگیرد ازم نیز را همین ترسیدممی؛ نکردم مخالفت

 :گفت

 .دختر ایخیره خیلی-

 .برم بذار داری مشکل، هست که همینه -

 :گفت و کشید خودش سمت به و گرفت دست در را بازوهایم

 .بری جااین از تونینمی وقت هیچ دیگه تو، کن فرو گوشت تو رو این-

 را سرم بنابراین؛ ریزدمی اشکم، بزنم حرف اگر دانستممی. باشم قوی کردم سعی اما، لرزید بغض از امچانه

 در سمت هب و کرد رها را بازوانم. ببیند هایمچشم در را دوستانم و خانواده برای دلتنگی نگذاشتم و انداختم پایین

 بیرون اتاق از و دادم قورت را بغضم. دادمی را من ساعتی آزادی معنای این و نبست را در اما؛ شد خارج و رفت

 و شدم محوطه وارد. دنبالم هم آنها و افتادم راه و زدم پوزخندی، بودند ایستاده در جلوی پوشسیاه مرد دو. رفتم

 برای، خواندن درس برای. بود شده تنگ، داشتم که ایآزادی برای دلم چقدر؛ کشیدم هایمریه به را تازه هوای

 ؟است چطور امخانواده حال االن یعنی. دوستانم
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 سعی، دبودن ایستاده سرم باالی منکر و نکیر همانند نیز هاآن. نشستم و رفتم باغ ی گوشه صندلی سمت به

 و زدم لبخندی فکر این با. هستند من محافظان هاآن که کنم فکر این به و کنم دور خود از را بد افکار کردم

 باغ در دیگری کس، غولنره دو آن جز به؛ گذراندم چشم از را باغ سرتاسر. کنم اذیت را هاآن کمی خواستم

 :زد داد ها آن از یکی. دویدم و شدم بلند ناگهانی حرکت یک با.نبود

 !کرد فرار-

 سمت به. رسیدندنمی هم پایم گرد به هایشانهیکل آن با هاآن. بدوم سریع کردم سعی. آمدند دنبالم به و

، نباشم دید در که طوری پشتش و رفتم پایین هانرده از. داشتند فاصله ازم؛ انداختم پشت به نگاهی، رفتم استخر

 :گفت هاآن از یکی، رسیدند استخر به زدندمی نفسنفس که حالی در. گرفتم قرار

 ؟استخر تو افتاده-

 .کنم فکر، آره -

 .باشه نشده خفه -

 .کن پیداش بپر -

 ات آوردمی در را کتش باید که کشید عقلش تازه. آمد آب درون هاآن از یکی یشیرجه صدای بعد ثانیه چند و

 خم. رفتمگ قرار، بود ایستاده بیرون که یکی آن سر پشت. رفتم باال و کردم استفاده هاآن غفلت از.نشود سنگین

 امقهقهه صدای. پیوست آب در دوستش به هم او و دادم هلش حرکت یک با که بگیرد را مرد یکی آن کت تا شد

 دو و دمکر بلند سر، کردم حس را نگاهی سنگینی. خندیدممی بلند من و زدندمی پا و دست آب در هاآن. شد بلند

 هم اشقهوه فنجان و کردمی نگاه مرا بالکن روی از. بودند گرفته نشانه مرا که دیدم را عسلی یتیله جفت

 و رفت هاپله سمت به. خواند شدنمی چیز هیچ اشچهره در؟ دیدمی مرا کارهای مدت تمام یعنی. بود دستش

 .آمد پایین
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 ردم دو آن. آمد سمتمان به خان آیتان. آمدند باال، داشتند شباهت کشیده آب موش به که حاال که غول نره دو آن

 تا مگرفت دهانم جلوی محکم را دستم. بگیرم را امخنده جلوی نتوانستم باز من و انداختند پایین را سرشان

 .کنم جان نوش خان آیتان جانب از ایسیلی مبادا و نیاید در صدایم

 هب رو و نشاند اشپیشانی بر اخم فوری هم او که خشکید امخنده. کردمی نگاهم محو لبخند با، کردم نگاهش

 :گفت هاآن

 .هستین مضحکی هایآدم واقعا، بخنده بهتون داره حق دختر این-

 :داد ادامه، بود پایین سرشان

 ؟محافظ گذاشیتن رو خودتون اسم. کنین مراقبت بچه دختر یه از ندارین عرضه-

 :گفتم معترض

 .باشی من مراقب تونینمی هم خودت، ثانیاً؛ نیستم بچه دختر من اوال-

 .کنم آدمت چطوری بلدم من، نباش مطمئن -

 ؟کنینمی امتحان چرا، مطمئنی خیلی اگر هم االن. باشی خودت کردن آدم فکرِ به بهتره، هستم آدم من -

 .محافظتم شخصاً خودم که جایی یه بریم هم با قرار زودیبه، کنممی امتحان -

 :گفت و کرد اشاره دو آن به و

 .اتاقش تو ببرینش-

 ؟بود کجا، گفتمی خان آیتان که جایی که بودم کنجکاو. افتادم راه هاآن از تر جلو

*** 
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 سوگند

 :پیچید گوشم در آراد صدای که رفتم در سمت به و آمدم بیرون اتاق از، کشیدم باال را سویشرتم زیپ

 ؟برینمی تشریف جایی-

 :گفتم و چرخیدم سمتش به

 .پوسممی خونه این توی دارم چون، ندارم شما اجازه به احتیاجی هم اصال و بله-

 .بیرون بذاری جااین از رو پات نداری حق -

 ؟بدم گوش بدقول توی حرف به باید چرا -

 .نیستم بدقول من -

 ؟کجان دوستام؟ کو پس -

 .نبودن؛ دنبالشون رفتم من -

 :گفتم و گرفتم دندان به را لبم

 ؟است زنده؟ چطور مهسان؟چی شقایق ولی، خوبه تینا جای دونممی فقط، میرممی نگرانی از دارم من؟ کجان-

 :آمد سمتم به

 .بکشنش راحتی این به که نگرفتنش هااون، ستزنده میدم قول بهت-

 .میشن نگرانم؟ بزنم زنگ مخانواده به ذارینمی چرا -

 .نزن زنگ مایکل به کن لطف هم شما، کننمی ردیابی رو خطشون -
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 :گفتم و کردم گرد را هایمچشم

 ؟نزنم زنگ هم مایکل به-

 ؟نه یا بمونی زنده خوایمی -

 :داد ادامه که دادم تکان مثبت عالمت به سری

 .نکن لج باهام پس-

 :گفتم که برود اتاق سمت به خواست و

 ؟میری کجا-

 .خونه تو نپوسه دلت وقت یک بیرون بیام شما با بپوشم لباس میرم -

 رجخا خانه از دو هر و آمد بیرون بعد دقیقه ده و ماندم منتظرش. بست نقش هایملب روی لبخندی هامدت از بعد

 چشمم هب آب آبیِ که گذشت چقدر دانمنمی. کندمی توقف کجا ماشین این ببینم تا نشستم سکوت در. شدیم

 .خورد

 :گفتم ذوق با

 !دریا جون آخ-

 :گفت و زد لبخندی

 .کنی آماده حسابی و درست تنیآب یک برای رو خودت بهتره پس-

 لذت و بود سرد؛ گذاشتم آب در را پایم. بود خلوتی ساحل، دویدم دریا سمت به و پریدم پایین زد که ترمز روی

 .بخش
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 لبخند با که آراد به و آوردم باال را سرم. بروم فرو آب زیر و بزنم جیغی شد باعث که داد هولم کسی پشت از

 :گفت و انداخت باال ایشانه. کردم نگاه، کردمی نگاهم

 .نیفتی باش مراقب که گفتم-

 :گفتم و گذاشتم شکمم روی را دستم

 !آی-

 ؟شده چی-

 .میرممی االن! خدا وای-

 :گفت و کرد خم سمتم را خودش

 ؟شد چی-

 فرو آب زیر دو هر و افتاد رویم محکم. کشیدم خودم سمت به و گرفتم را لباسش یقه و کردم استفاده فرصت از

 :پرسید، زدمی نفسنفس که درحالی و کشید بیرون مرا و گرفت را کمرم. رفتیم

 ؟خوبی-

 :گفتم و کردم نگاه، بود ریخته صورتش روی خیس و نامرتب که موهایش به

 .خوبم-

 رویش موهایم از آب قطرهقطره که بود امصورتی هایلب به نگاهش. بودم پایش روی هم من و بود نشسته او

 تکان توان که شدم شوکه قدرآن؛ حرکت بدون. بوسید آرام مرا و کرد پر را بینمان سانتی چند فاصله. ریختمی
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. شدم بلند و دادم هلش عقب، آمدم خودم به ثانیه چند از بعد، کردممی حس را هایشلب لرزش. نداشتم خوردن

 :گفت پتهتته با، بود شده هول شدت به که حالی در و شد بلند هم او

 .بود ناخواسته خورممی قسم، بکنم رو کاراین خواستمنمی... نمی... ن-

 :گفتم و کردم نگاهش اخم با

 ؟گفتیمی که ایرابطه بود این-

 :گفت و انداخت پایین را سرش

 .خواممی معذرت-

 ار عکس متعجب و شدم خم. افتاد، بود شده ورغوطه آب روی که عکسی به چشمم من و رفت ماشین سمت به

 و ودمب کرده بغل را وسفیدی بزرگ خرس. بودم گرفته تولدم شب پارسال که عکسی، بود من عکس؛ برداشتم

 ؟کردمی چه او دست عکس این. کردممی درازی زبان دوربین لنز به و بودم بسته خرگوشی دم را موهایم

 و ستمتواننمی اما، کردممی حس را بدنم لرزش هنوز. رفتم ماشین سمت به و گذاشتم مانتویم جیب در را عکس

 .کنم پاک هایملب از را هایشلب رد مانتویم آستین با خواستمنمی

*** 

 تینا

 :گفتم و کردم جاجابه امشانه روی را امکوله. شد خارج اتاقش از هم سهیل، زمانهم؛ آمدم بیرون اتاق از

 .سهیل آقا سالم-

 :گفت و داد بیرون را نفسش، چرخید سمتم به
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 .سالم علیک-

 صدایش. مالیدم شکالت رویش و آوردم در تستر از را نان ٬رفتم آشپزخانه به و کردم نازک برایش چشمی پشت

 :آمد سرم پشت از

 .بده هم من به-

 :گفتم و چرخیدم سمتش به

 .داده دست بهت خدا-

 .باشین داشته رو خدمتکار نقش جااین شما بود قرار اما -

 .بود سیاه غالم بابات نوکر -

 باز که آمدم بیرون خانه از. داشت جابی انتظارات من از پررو مردک. شدم خارج آشپزخانه از و گرفتم را راهم

 :زد صدایم

 .ریممی من ماشین با، خطرناکه تنهایی-

 .شمام با من بفهمه کسی ترسممی، خیرنه -

 .شو سوار بیا میگم بهت -

 به مانده خیابان یک. نزد حرفی کسی دانشگاه نزدیک تا. فشرد گاز روی را پایش؛ شدم سوار و رفتم سمتش

 :گفت و زد کنار دانشگاه

 .شو پیاده-

 :گفتم متعجب
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 .نرسیدیم که هنوز-

 .بیا خودت رو خیابون یک این -

 ؟رسونهنمی آسیب من به کسی فاصله این تو یعنی، آها -

 !بچه زنیمی حرف خیلی -

 .خودتی بچه -

 از دست سهیل. شدم وارد و کردم پیدا را کالس. رسیدم تا کشید طول ایدقیقه ده، رفتم و گرفتم را راهم و

 :گفت و کرد ریزی اخم. برگشت سمتم به و برداشت تخته روی نوشتن

 ؟کالس سر برسین دیر دارین عادت کال شما-

 :گفتم و کردم گرد را هایمچشم

 .کرد پیاده ترپایین خیابون یک رو من، بود شعورکم شراننده، بودم سوار تاکسی ٬ببخشید، نه-

 :گفت و کشید هم روی را هایشدندان؛ دیدم را اششدهمنقبض فک

 .محترم خانم بیرون بفرمایید-

 .بود مراننده تقصیر ولی، استاد بخشیدمی -

 :برد باال را صدایش و کرد پرت میز روی را ماژیک. داشتم تاکید راننده روی

 از کال ات بیرون بفرمایید هم حاال، نکنه خیر کار دیگه و کنه داغ رو دستش پشت بفرمایید تونراننده اون به-

 .نکردم اخراجتون دانشگاه
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 بلند موبایلم زنگ صدای که دادم قورت را بغضم. زدم بیرون کالس از و دادم تکان برایش تاسف نشانه به سری

 :دادم جواب، شد

 .الو-

 :پیچید گوشی در پسری صدای

 .خانم تینا سالم-

 .بفرمایید، سالم -

 .هستم سامان -

 ؟هستین خوب؟ شمایین سامان آقا ٬اِ -

 ؟باشم خوب تونممی، نیست مهسان از خبری -

 :گفتم و کشیدم آهی

 .بده مونهمه حال-

 ؟دیننمی رو هاشونتلفن جواب چرا، گشتنمی دنبالتون هم شما خانواده که این مثل -

 :وگفتم زدم امپیشانی به ایضربه، دادممی را هایمتلفن پاسخ نباید اینکه یادآوری با

 .کنم قطع باید من ٬ببخشید-

 .دارم کارتون من اما -

 .خدانگهدار، متاسفم -
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 حداقل. کشیدم امپیشانی به دستی و انداختمش کیفم در و کردم خاموش را موبایل و کردم قطع را تماس

 .شدندمی امسالمتی متوجه سامان جانب از امخانواده

*** 

 شقایق

 :گفتم و نشستم تخت روی، خورد اتاقم در به ایتقه با

 .بفرمایید-

 :گفت و ایستاد در کنار، شد داخل آریا و شد باز در

 .جایی بریم باید، شو حاضر پاشو-

 ؟کجا -

 .من شرکت ریممی، بذارم تنهات جااین تونمنمی -

 ؟چی شرکت -

 ؟دیگه سوال، بهداشتی و آرایشی لوازم ساخت -

 :گفتم و شدم بلند

 .هیچی-

 .منتظرتم بیرون -

 :گفتم و شدم سوار، بود منتظرم ماشین در. رفتم بیرون و کردم تن به را هایملباس. شد خارج اتاق از
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 .بریم-

 قابل آدم کردم حس، بودم کنارش که روزی چهار، سه این در. کرد روشن را ماشین و انداخت بهم نگاهی

 به .بود بزرگی و زیبا شرکت، شدیم پیاده. زد ترمز روی شرکت جلوی ماشین که بودم فکر در. است اعتمادی

. ادمایست بیرون من اما، شد اتاق وارد. ساز و ساخت کارخانه در و شدمی انجام مدیریتی کارهای جااین، آریا گفته

 :گفت و چرخید سمتم به

 .دیگه تو بیا-

 !نداره امکان -

 ؟چرا -

 .شیطونه سوم نفر، باشن تنها اتاق یک تو وقتی پسر و دختر میگن. اتاق یک تو بیام تو با اگر عمرا -

 :گفت متمسخری لحن با

 .سراغمون بیاد تونهنمی که زادمی بچه داره شیطون، تنهاییم خونه تو ما وقتی البد-

 ؟بیاره بچه که زنه شیطون میگه کی، هوی هوی -

 .باشه مرد نداره امکان -

 .ستپسرونه اسمشم، مرده ابلیس -

 .پسر هم دختره اسم هم شقایق زمونه دوره این تو، نمیشه دلیل -

 .آریاست من خاله دختر اسم اتفاقا، دونممی آره -

 :گفت و کرد اخم
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 .نیست دختر اسم آریا اما-

 .خونهمی عطا ابو قورباغه، بره سرباال که رودخونه میگن -

 :پرسید متعجب

 ؟داشت ربطی چه-

 .اینخانواده یک از قورباغه و تو که اینه ربطش تنها -

 .تو برو بیا، خواهر بیا -

 .نیستم تو خواهر من -

 :گفت شیطنت با

 ؟منی کی پس-

 :گفتم و شدم رد کنارش از

 .سرورت-

 چه به ٬اتاق در بودن تنها بحث از؛ گرفت امخنده. نشستم صندلی روی که کرد نگاهم شده گرد هایچشم با

 :گفت و نشست میز پشت. رسیدیم جاهایی

 ؟خوریمی چی-

 .نسکافه -

 .نداریم -
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 .چایی -

 .نداریم -

 :گفتم و کردم اخم

 ؟دارین چی-

 ؟خوریمی، آب -

 :پرسیدم، داد نسکافه سفارش آبدارچی به و برداشت را تلفن و داد سر ایقهقهه که کردم نگاهش حرصی

 ؟کنیمی کارچی جااین-

 .تجارت کار -

 ؟بوده چی ترشته -

 .ریاضیات -

 .متنفرم ازش چقدر، وای -

 .زدم درصد هشت و نود کنکور توی من؟ جدا -

 :گفتم و کردم نگاهش باز دهان با

 .زدم درصد هشت و بیست من-

 :گفتم لب زیر که شد بلند اشخنده صدای باز

 .بودن صادق جزای هم این-
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 :گفت خنده میان

 .نبود خودم دست ببخشید، ببخشید-

 .بخشیدم، باشه -

 :گفتم آرام که کرد نگاهم چپچپ

 .میره سر حوصلم آخه؟ بشینم جااین بیام روز هر باید-

 .بشی منشیم مثال، دارم برات فکری یه -

 .سرگرمی محض، نیست بدی فکر -

 .بشین منجم، ریاضیتون درصد هشت و بیست با تونیدمی شما نبود یادم، لیدی بله -

، دش بلند هایشخنده صدای باز. دادم فحشش لب زیر، کردم پرت سمتش و برداشتم را کاغذی دستمال بسته

 .آیدمی بدم اشطبعیشوخ و شیطنت از بگویم توانستمنمی، زدم لبخندی هم خودم

*** 

 مهسان

 :گفت و کرد اشاره بیرون به. شد نمایان در چهارچوب بر قامتش و باز در

 .بیرون بیا-

 :گفتم و کردم اخم

 ؟چرا-
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 :گفت اشهمیشگی سرد و جدی لحن با

 .کنم تکرار بار دو رو حرف یه خوادنمی دلم-

 ترحرصی مرا این و نبودم هم اشسینه تا من شاید، آمدمی راه کنارم که خانآیتان، شدم رد کنارش از حرص با

 :گفت و داد هلم جلو به. افتاد دودی هایشیشه آن با مزدایش آن به چشمم. کردمی

 .شو سوار-

 کنجکاوی روی از. نیستند همراهش هاپوشسیاه آن چطور که کردم تعجب من. شد سوار اوهم، شدم سوار

 :پرسیدم

 ؟ریممی کجا-

 :پرسیدم باز، نداد را جوابم

 ؟نیومدن باهامون هااون چرا-

 :گفتم بیشتری اشتیاق با باراین، نداد جوابی هم باز

 ؟مراقبمی خودت که جاییه همون این-

 :گفت و کرد نگاهم

 ؟زنیمی حرف خیلی گفتن بهت حاال تا-

 :گفتم و دادم تکان سری

 .سامان هم باریک؛ گفته بهم سوگند، آره-

 :گفت و کرد نگاهم ءظنسو با



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 141 

 ؟کیه سامان-

 .دوستم -

 :پرسیدم که زد پوزخندی

 ؟ریممی کجا نگفتی-

 :گفت کفری

 .قبرستون-

 .نفرستادن دعوت کارت من برای هنوز، برو تنها خودت -

 چرخید ارچندب ماشین، کردیم سقوط پرتگاه ته و کرد برخورد بهمان بزرگی ماشین که بود نشده تمام حرفم هنوز

 .کردممی درک را موجود وضع حال این با، بودم گیج و بود خورده پنجره به سرم. ماند ثابت آخر در و

 باال به نگاهم. کردم حس گردنم و پا مچ یناحیه در را درد؛ کشیدم بیرون سختی به را خودم و کردم باز را در

؛ ردمک نگاه ماشین به متعجب، رفت و شد قانع دیدنم با انگار. کردمی نگاه مرا شده ریز هایچشم با مردی، افتاد

 زشا که نبود کسهیچ. بود کرده انتخاب خانآیتان چرا را خلوت و خاکی راه این دانستمنمی. بود داغون و مچاله

 ماشین سمت به، خانآیتان یادآوری با. بود ممکنغیر جاده به رسیدن و پرتگاه از رفتن باال درثانی. بگیرم کمک

 و زدم صورتش به. بود افتاده صندلی روی هوشبی و بود آلودخون اشپیشانی قسمت. کردم باز را در و رفتم

، بود آب پر نیمه تا؛ برداشتمش. بود آب بطری که افتاد ماشین کف به نگاهم. نداشت ایفایده اما، کردم صدایش

. کرد جمع را صورتش درد شدت از؛ شد باز هایشپلک الی و کرد حرکتی که ریختم صورتش روی را کمی

 :پرسیدم

 ؟خوبی-
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 :فتمگ و گرفتم را بازویش. زدمی بیرون خون که افتاد پهلویش به چشمم من. گذاشت پهلویش روی را دستش

 .شو پیاده-

 کنار .بود سنگین خیلی! لعنتی. شدم له تقریبا، انداخت رویم که را وزنش. شد پیاده و آورد بیرون را پاهایش

 :وگفتم نشاندمش درختی

 .پهلوت تو رفته شیشه-

 .دونممی -

 ؟بکنی هم کاری براش تونیمی؟ جداً -

 :گفت و داد جاده به را نگاهش

 ؟ندیدی رو کسی-

 :گفتم و گذاشتم پهلویش روی را دستم

 .کمکمون نیومد عوضی ولی، بود راننده کنم فکر؛ مرد یه -

 ؟دید رو تو هم اون -

 ؟چطور خب آره -

 :گفتم و شدم بلند. بست را هایشچشم

 .کنم فرار تو دست از تونممی من و نیست جااین هم ایدیگه کس و شده زخمی نگهبانم! عالی چه-

 :مگفت و انداختم کنارش. برداشتم پشتش از را اولیه لوازم، رفتم ماشین سمت به. کرد نگاهم حالیبی با
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 .دار نگه زنده رو خودت-

 این زا شدمی مگر. حرکت بدون؛ داد تکیه درخت به. چرخیدم پشت به، ایستادم راه نیمه. رفتم جاده سمت به و

 پیش و ادمد بیرون را نفسم. نکنم پیدا فراری راه هیچ دیگر بود ممکن بازگشتم با اما؟ بمیرد تا گذشت مغرور مرد

 :پرسید که نشستم کنارش. کرد نگاهم و کرد باز را هایشچشم پایم صدای از. برگشتم آیتان

 ؟نرفتی چرا-

 .مردیمی تو چون -

 ؟مهمه برات مگه -

 .آره -

 همتوج، گرفت دندان به که را لبش. شدم اشعسلی هایتیله مسخ ایلحظه که بود خاص آنقدر نگاهش حالت

 :گفتم و برداشتم را بخیه نخ و کردم باز را هاکمک جعبه. شدم دردش

 .بزنم بخیه رو پهلوت خواممی-

 ؟بلدی مگه -

 .بودم پزشکی دانشگاه االن، دزدیدینمی رو من اگه -

 پیراهنش هایدکمه. بگذارم کنار را خجالت کردم سعی. نشدم متوجه که کرد زمزمه لب زیر چیزی و زد پوزخندی

 آب. ماندم مات ایلحظه، خورد اشخورده پیچ های عضله به که چشمم. بیاورد در تا کردم کمکش و کردم باز را

 دست .نبود عمیقی زیاد زخم؛ کردم نگاه پهلویش به و گرفتم هیکلش از چشم سختی به و دادم قورت را گلویم

 :گفتم و آوردم در را هانرمه شیشه. کردم معاینه را زخمش و کردم دراز

 .میاد دردت حسیبی بدون-
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 .کنم تحمل تونممی -

 شده حالم متوجه انگار، آمد صدایش. کردم بهش را پشتم و شدم بلند. افتاد اشسینه هایعضله به چشمم باز

 :گفت که بود

 ؟بهتری-

 :گفتم و نشستم، کردم ریزی اخم

 .کنم تمرکز خواستممی فقط-

، ودب نداده را شیشه رفتن فرو اجازه شکمش هایعضله. کردم شروع و برداشتم را بخیه سوزن، داد تکان سری

 صورت روی را دستم شد تمام که کارم. کردمی ناراحت مرا این و داشت درد. کردم حس را هایشدندان فشار

 :گفتم و گذاشتم اشکرده یخ

 ؟خوبی-

 :گفت و زد پوزخندی. زد زل هایمچشم در

 .هامحرف این از ترقوی-

 از جلوگیری برای فقط من. کنهمی عفونت زخمت نبود بهداشتی محیط چون فقط، طورههمین مطمئنم -

 .برسونیم جایی یک به زودتر رو خودمون باید. برات زدم بخیه ریزیخون

 :گفت و گرفت را بازویم. بود زخمی که انگار نه انگار. ایستاد صاف، کرد تن به را لباسش، شد بلند

 .نداره امکان دیگه االن، کردیمی فرار باید، مردممی داشتم وقتی-

 :گفتم بود عجیب هم خودم برای که آرامی لحن با
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 .نمیرم بذاری هم اگر، کنم کمکت و بمونم باید-

. شد نقاشی صورتش روی محوی لبخند اما بود دید خطای یا دیدم درست دانمنمی، زد زل امچهره به عمیق

 . افتادیم راه به مکانی به رسیدن برای هردو و پیچید کمرم دور را دستش

*** 

 سوگند

 را عکس فوری در صدای شنیدن با. کنم ارضا را امکنجکاوی چطور دانستمنمی، بودم گرفته دستم در را عکس

 را اممحلیبی کردم سعی و دوختم چشم پنجره به. نشست تخت روی کنارم و انداخت بهم نگاهی. کردم پنهان

 :آمد صدایش. دهم نشان

 ؟دلخوری هنوز-

 :گفتم و چرخیدم سمتش به. صدایش در بود چه بغض این! من خدای وای

 ؟نباشم-

 ؟داری دوست رو مایکل قدراین -

 ؟کنی ـیانـت خــ بهش تونیمی، دوستته ترینصمیمی اون -

 :گفت و دوخت بهم را عشقش پر هایچشم

 .داره فرق خیلی ٬کنممی من که کاری با ـیانـت خــ-

 .برگردم روز یه که این امیدِ به ایران اومدم من ٬آراد -

 .نباشی دلخور ازم خواممی فقط، فسخه قابل صیغه اون، گیرمنمی رو تو جلوی من -
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 ؟چی برای -

 :گفت و گرفت را بازوهایم

 .کنممی که کاری خاطر به-

 ؟کنیمی کارچی -

 نمک کارچی من و منی دوست ترینصمیمی خانوم تو. خطره در جونت تو خانومی آخه، بگم بهت تونمنمی االن -

 .تو جون نجات جز

 ؟آراد -

 ؟بله -

 ؟برگردم تونممی کی -

 .دونمنمی واقعا، دونمنمی -

 :گفتم و شدم بلند

 ؟کنی ـیانـت خــ مایکل به خواینمی باشم مطمئن-

 .باش مطمئن -

 که گذشت چقدر دانمنمی. ایستادم پنجره مقابل من و رفت بیرون اتاق از عذرخواهی یک با، خورد زنگ موبایلش

 ،بود ایگمشده جستجوی در انگار. گشت را هایشکت و شلوار، لباس هایجیب درون و آمد اتاق به اضطراب با

، خواستمی که را چیزی انگار اما، گشت را وسایل میان. کرد باز میز روی را سامسونتش کیف و کرد نثارش لعنتی

 :پرسیدم، نکرد پیدا
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 ؟گردیمی چیزی دنبال-

 :داشت تردید گفتنش برای انگار، کرد نگاهم

 .عکس یک-

 را سعک و زد کنار را بالشت، رفت تخت سمت به؛ خواند را ذهنم انگار، شد کشیده بالش سمت نگاهم ناخودآگاه

 و اعداد هدفش انگار، برگرداند را عکس و انداخت بهم نگاهی. بود شده چروک و مچاله کمی، برداشت

 .بود نوشته عکس پشت بودکه نامفهومی هایحروف

 :گفت اخم با، کرد قطع که را تماس، آورد زبان به تکتک را حروف و کرد نزدیک گوشش به را موبایل دوباره

 ؟آوردی کجا از رو عکس این-

 .کنهمی کارچی دستت من عکس بپرسم باید من کنم فکر -

 .توئه بالشه زیر حاال اما ٬بود من دست عکس این -

 ؟کنهمی کارچی دستت من عکس بگو حاال، افتاد جیبت از دریا تو روز اون -

 ؟کنم ـیانـت خــ دوستم به خواممی من کنیمی فکر همین برای تو نکنه، ببینم کن صبر -

 :داد ادامه و کرد پرت جلویم، کرد تقسیم دونیم به را عکس و زد پوزخندی که دادم تکان سری

 توی که هم رو کاری، کنی دور خودت از رو دخترونه فکرهای این بهتره، نداره ارزش من برای پشیزی عکست-

 .بود ـزه غــریـ روی از و ناخواسته کامال، کردم دریا
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 زا بیشتر هایشحرف سنگینی. لرزید بغض از امچانه، رفت بیرون اتاق از و داد تکان تاسف نشانه به سری

 پر دل ایبر تا دویدم حمام سمت به و انداختم عکسم به نفرت پر نگاهی. کردمی سنگینی امشانه بر تحقیرش

 .شود پناهگاهی دردم

*** 

 تینا

 هی، گرفتم دندان به را لبم. بودم کرده گیر مسئله این در من و بود سختی درس. دادم بیرون حرص با را نفسم

 فکر بیاید امتحان در سوال همین فردا ترسیدممی. شدنمی اما کنم منحرف سهیل از را ذهنم خواستممی

 را کتاب. نکند اخراجم سهیل، بیاورم کم را امتحان نمره اگر عمرا و کند کمکم مهراب دیگر فردا کردمنمی

 را مسنگین هایقدم. بود سخت کمی، سمت آن به رفتن، خورد اتاقش در به نگاهم. زدم بیرون اتاق از و برداشتم

 :گفت تا کشید طول مدتی. زدم در و ایستادم اتاق در پشت، کشیدم سمت آن به

 .تو بیا-

 :گفت و کرد نگاهم. بود پایش روی تاپشلپ و بود نشسته تخت روی. شدم وارد و کردم باز را در

 ؟شده چیزی-

 :گفتم و دادم نشانش را کتاب

 .دارم مشکل مسئله چندتا تو-

 :گفت و زد پوزخندی

 ؟امخصوصی استاد-

 .کنیمی کمکم گفتی خودت -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 149 

 .میدی انجام خونه توی، تو که کارهایی عوض در گفتم من -

 .شستم رو هاظرف که من، خب -

 شوییظرف که رو هااون زحمت -

 .داخلش چیدم رو هاظرف من باالخره -

 :وگفت داد تکان سر لبخند با

 .کنم کمکت بیا، خب خیلی-

 :گفت و گذاشت کناری و بست را تاپلپ. نشستم تخت روی کنارش و شدم وارد ذوق با

 .کرده کمکم گرفتم خصوصی معلم نگی فردا ٬کردم کمکت من-

 :گفتم و کردم ریزی اخم

 .کردین بیرونم کالس از هم باز، رسوندین رو من خودتون که این با شما روز اون-

 ؟دارم دشمنی تو با من کردی فکر تو، خوب دختر -

 :گفت و زد لبخندی که دادم تکان مثبت نشانه به سری

 من از دیرتر که این با روز اون اگه کن فکر ولی، منی دانشجوهای بهترین جزو تو، دونممی رو اترتبه من-

 سرمون پشت هاییحرف چه هابچه این کنیمی فکر؟ شدمی چی، کردمنمی بیرون کالس از رو تو من رسیدی

 .شدمی بد هردومون برای طوریاون، اندبهونه یک دنبال دونیمی که تو؟ زدنمی

 .کرد باز را شده گذاری عالمت صفحه و گرفت دستم از را کتاب. بود او با حق، کردم نگاهش سکوت در

 :گفت و گذاشت خورده تیک سوال روی را دستش-
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 ؟همینه-

 .بله -

 .شدممی متوجه کامل که گفتمی آسان و روان فدرآن، داد توضیح برایم قسمت به قسمت و برداشت را مداد

 :پرسید، شد تمام که مسئله

 ؟شدی متوجه-

 :گفتم هیجان با

 .بود راحت خیلی. سهیل آره، وای-

 :دادم ادامه خجالت با و برداشتم را کتاب، گرفتم دندان به را لبم که کرد نگاهم متعجب

 .ممنون، استاد ببخشید-

 !شدمی زیبا لبخند با چقدر، دیدم را لبخندش آخر لحظه. رفتم بیرون و کردم تند قدم در سمت به و

*** 

 شقایق

 :پرسید که شدم بلند. آمد بیرون و کرد باز را دفترش در آریا

 ؟نداری کاری-

 .کردم مرتب هم رو دادی بهم که رو هاییپرونده ٬نه -

 .من اتاق توی بیا پس -
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 ؟چرا -

 .بشه راحت خیالم که اتاق تو بیا، نگرانم دوری که ازم -

 :گفتم و نشستم

 .نیستم بچه-

 ؟هستی؟ چی لجباز -

 ؟بندازی راه بحث خوایمی باز آریا -

 .بودنتم تنها نگران میگم فقط من -

 :گفتم و شدم بلند اخم با باراین

 .ندارم تو مراقبت به نیاز من-

 :گفت و ایستاد امسینه به سینه؛ آمد سمتم به

 .باشی امان در خواممی فقط من-

 ؟کنیمی کمکم داری چرا تو اصال -

 :گفت و کرد نگاهم دلخوری با

 ؟کنممی کمکت ناراحتی-

 .خورد لیز سرامیک روی پایم که برگردم میزم پشت تا چرخیدم پشت به، انداختم پایین را سرم
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 هایمسنف و بود رفته باال قلبم ضربان؛ زدم چنگ را اشیقه ترس از، گرفت را کمرم آریا که کنم سقوط خواستم

 نگاهش، داشت فاصله هم با وجب یک یاندازه هایمانصورت؛ کردم نگاه رنگش آبی هایچشم در. بود شده تند

 وسط را ما و آمد بیرون آبدارخانه از رضا آقا، شویم جدا هم از که این از قبل. کردمی بررسی را صورتم اجزای

 .دید وضعیت آن در سالن

 لعنت شیطان سیاه دل بر و بود انداخته پایین را سرش که رضا آقا به کرد رو و جدا خودش از مرا فوری آریا

 .فرستادمی

 رصیح، خندید آریا که گرفتم دندان به را لبم. رفت بیرون سالن از رضا آقا که نشستم میز پشت خجالت با

 :گفتم حرص با. گرفت شدت اشخنده که کردم نگاهش

 ؟خندیمی، رفت آبرومون! کوفت-

 :گفت و انداخت باال ایشانه

 .کنممی درستش خودم ٬نباش نگران تو-

 ؟چطوری -

 *** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 :زد صدایش آریا، آمد رضا آقا باز که بگوید چیزی خواست

 ؟رضا آقا-
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 :گفت و کرد نگاهمان رضا آقا

 ؟بله-

 ؟بیاید لحظه چند میشه -

 :گفت ساختگی بغض با و انداخت پایین را سرش آریا که آمد سمتمان به

 اضیر هامونخانواده چون، ببینیم رو هم کار محل در فقط مجبوریم شقایق و من، نکنید بد فکر درموردمون لطفا-

 .نیستن ازدواج به

 :گفت رضا آقا که کردم نگاهش باز دهان با

 ؟کنی خورده دست رو مردم دختر؟ درسته طوریاین وجداناً پسرم ولی؛ نداره ربطی من به شما یرابطه-

 .مخالفه پدرش، دارم دوستش؟ حاجی کنم کارچی -

 .خوایشمی واقعاً اگه، کن عقدش خب-

 :گفت و کشید آهی آریا، امد بند زبانم تعجب از

 .کنندنمی عقدش پدر اجازه بدون ولی، حاجی کردیم امتحان بگی رو راهی هر-

 :شد خالی سرم بر یخی آب سطل انگار رضا آقا حرف با، بود خوبی خیلی بازیگر آریا

 ؟داری ایدیگه یبهونه؟ چی کنی عقدش باشم داشته اشنا من اگه -

 :گفت و کرد نگاه من به نگرانی با، کرد هول انگار آریا

 ...حاجی ولی-
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 :گفت و گرفت باال سکوت ینشانه به را دستش

 .نیار بهونه خوایشمی اگه-

 :داد ادامه و من به کرد رو

 ؟دخترم چی تو-

 ؟حاجی چی من -

 ؟دخترم ایراضی تو -

 ؟بله -

 !مبارکه پس -

 :گفت رضا آقا، کرد ساکتم نگاهش به آریا که کنم اعتراض خواستم

 .کنه عقدتون بیاد تا کنممی هماهنگ، خدا بنده اون به زنممی زنگ من پس-

 . گذاشت بهت و تعجب دنیای با را من و کرد حرکت آبدارخانه سمت به

*** 

 مهسان

 تکه ارکن، رسیدنمی نظر به خوب حالش. بود نشسته یتانآ پیشانی روی سرد عرق، رفتیم راه هدفبی شب تا

 .نشستیم سنگی

 :گفتم و زدم بود داغ کمی که اشپیشانی بر دستی
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 ؟خوبه حالت-

 :گفت و آورد پایین، گرفت را دستم مچ

 .کنی فرار دستم از تونینمی هم راحتی این به، نیستم بچه-

 :گفتم و کشیدم بیرون را دستم

 ؟کنم فرار کجا اصال، کنم فرار خوامنمی-

 :گفت و بست درد با را هایشچشم

 .نیست بعید چیز هیچ تو از-

 :گفتم متعجب. کرد نزدیک گوشش به و گرفت را ایشماره و آورد در را موبایلش سپس

 ؟بردی راه همه این رو من و دادمی آنتن-

 .جااین بیایم بود الزم ولی، دادمی آنتن آره -

 .ترسیدم اما بزنم داد سرش خواستممی

 :پیچید گوشم در صدایش؛ شد متصل تماس انگار. گذاشتنمی مرد این ابهت

 سینا الو-

-... 

 ؟تو گوری کدوم -

-... 
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 ؟آوردی هم رو آرزو، سنگیم تخته کنار ما، برسون رو خودت زود -

-... 

 .زود فقط ٬خب خیلی -

 :پرسیدم که کرد قطع را تماس

 ؟شد طوری این چرا؟ خبره چه جااین-

 ؟بکشه رو ما خواستمی یکی؟ نشدی متوجه واقعا -

 :گفتم متعجب

 ؟هست هم ترخفن تو از یعنی، قاتلی و کار جنایت تو کردممی فکر من-

 :پرسیدم، خندیدمی که بود باری اولین این بگویم توانممی جرئت به من و خندید بلند صدای با

 ؟گفتم داریخنده چیز چه-

 .نیستم هم کارجنایت، نیستم قاتل من -

 ؟گریشکنجه البد پس -

 .امقاچاقچی -

 .ایآبرومندانه شغل چه، وای -

 :گفت و کشید اشپیشانی به دستی

 .بردنمی حساب ازم کس هیچ دیگه، خندیدممی تو مثل همه جلوی اگه من-
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 :گفتم و شدم تر نزدیک بهش سرما از

 ؟بکنی بد کار قدراون و بدی شکنجه طوریاون رو دخترها نیست سختت واقعا تو -

 :گفت و کرد نگاهم عمیق

 .کردم انتخاب رو راه این هم من؟ نه مگه، داره شغلی یه کس هر-

 :گفتم بود افتاده تنم به بدی لرز

 .میریممی اینجا صبح تا، سرده چه-

 .میاد احمق سینای این دیگه یکم -

 :گفت که کردم نگاهش متعجب، کرد نزدیک خودش به مرا و گرفت را کمرم و

 .برسه سینا تا داریم نگه گرم رو خودمون باید-

 .بزنم پس را او گذاشتنمی که بود حسی چه دانمنمی

 .بود متمرکز من روی هم او نگاه، کنم نگاهش تا کردم بلند را سرم و گرفتم را قطورش کمر

 :زد لب. نبود سرما ان از خبری دیگر، کشیدمی آتش به را وجودم، صورتم روی هایشنفس داغیه

 .نترسی و جسور خیلی تو-

 :گفتم آرام صدای با خودش مثل

 .ترسممی خیلی، ترسممی من اما-

 :گفت و داد کمرم به خفیفی فشار



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 158 

 ؟ترسیمی چی از-

 :گفتم و لرزید بغض از صدایم

 .تو از-

 :گفت و زد محوی لبخند

 .نیستی شجاع هم اونقدرها پس-

 .بودم شده خسته بازی غد همه آن از انگار، بودم شده صادق قدراین چرا دانستمنمی

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش، دادم قورت را بغضم

 .بگی زور بهم تونیمی بیشتر فردا از نکن فکر، گفتم رو هااین-

 :گفت و زد خندی پوز

 .کوچولو نگفته زور تو به تاحاال آیتان-

 پیدام هاپلیس؟ چی که باالخره؟ زدیمی رو من قدراین چرا؟ بود چی گفتیمی االن تا که هاییاون پس -

 .کننمی

 ازت چیهی االن، کردممی رفتار همه مثل تو با اگه من، نباش نگران هم تو، بکنن تونننمی غلطی هیچ هاپلیس -

 .بود نمونده

 :آمد صدایی

 ؟هستید خوب خان آیتان-

 :گفت خشونت با پسر آن به رو، نیست زخمی انگار که شد بلند طوری هم آیتان، شدم بلند
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 .بیای صبح ذاشتیمی-

 .کنم پیداتون تونستمنمی، قربان ببخشید -

 .خورینمی هم مردن درد به -

 :داد ادامه و کرد دراز سمتش را دستش و

 .اسلحه-

 :گفت و داد آیتان به را اسلحه مرد

 .قربان بفرمایید-

 :غرید آیتان که گرفت را بازویم؛ آمد سمتم به مرد، کرد جاسازی شلوارش کمربند در و گرفت را اسلحه

 .کن ولش-

 .بیارم رو عوضی یدختره این خواممی -

 .خوردم جا که کوبید مرد آن سر بر پشتش با و درآورد را اشاسلحه ناگهانی آنقدر

 :زد داد که افتاد زمین روی مرد

 ؛کنیمی توهین دختر این به شنوممی که آخریه و اول بار، دو؛ زنیمی حرف من حرف روی باشه آخرت بار، یک-

 ؟کنم حالیت یا شد شیرفهم

 :گفت خمیده سر با و شد بلند بود جاری اشپیشانی از خون که مرد

 .خان آیتان بله-
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 .چرخید من سمت و گذاشت شلوارش کمربند در را اسلحه دوباره آیتان

 :گفت و زد پوزخندی که دید چه امترسیده چهره در دانمنمی. رفتم عقب قدمی و ترسیدم ازش باراین

 .بیفت راه-

. خوردمی بهم هایمدندان سرما شدت از. دهد نشانمان را راه تا رفتمی جلوتر مرد آن، افتادم راه اعتراضبی

 :گفت و کرد نگاهم آیتان

 .رسیممی دیگه یکم-

 :داد ادامه و کرد نزدیک خودش به و گرفت را بازویم که دادم تکان سری

 .میشن گرم، بشن نزدیک هم به مرد و زن یک، سرما زمان وقتی میگه که هست قانون یه-

 :گفت مرد آن. شدیم واردش و رسیدیم ایکلبه به. کردمی تصدیق را حرفش، شد خارج بدنم از که حرارتی

 .کلبه رسنمی صبح تا خانم آرزو و سینا-

 :گفت و داد تکان سر آیتان

 .بده نگهبانی و بمون جاهمین-

 .چشم -

 :پیچید گوشم در صدایش، میکردم نگاه اطراف به طور همین من و شد اتاق وارد

 .اتاق تو بیا-

 :گفتم و کردم نگاهش
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 ؟میری کجا تو پس-

 .اتاق تو -

 :گفت و زد پوزخندی که کردم نگاهش گرد هایچشم با

 .ببینمت بیا، ایبچه خیلی تو-

 :گفت و کرد اشاره تخت به، رفتم سمتش به تردید با

 .بخواب بگیر-

 ؟چی تو -

 .خوابممی کاناپه رو من -

 .بخوابی تخت روی بهتره، هستی زخمی تو -

 :گفت و کرد اشاره دیگری یگوشه به و کشید دراز تخت روی تعارفبی

 .بخواب جااون هم تو-

 وابخ به زود خیلی و انداختم خودم روی را پتو، کشیدم دراز تخت از ایگوشه. نداشتم اعتراض توان، خستگی از

 . رفتم

*** 

 سوگند

 .بگیرد را جلویم توانستنمی و بود حمام در آراد. زدم بیرون خانه از
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 ندیدنش کردممی حس و نداشتم تماس مایکل با که بود ایهفته یک. کردمی درد هایشحرف از قلبم هنوز

 آهی. خواستنمی را صدایش دلم دیگر، کردنمی را هایشـوسه بـ هوای دلم دیگر؛ کرده کمتر را امعالقه

 .بود ما هایبدبختی تمام مقصر او که بود این دلیلش تنها شاید، کشیدم

 :آمد سرم پشت از مردی صدای

 ؟خانم-

 :چرخیدم سمتش

 ؟بله-

 :گفت مضطرب

 ؟هستین شفیعی خانم شما-

 ؟شناسینمی کجا از رو من شما، بله -

 :گفت و کرد نگاه اطرافش به

 .باشین جااین نباید شما-

 ؟هستین کی شما؟ چی -

 قابل هااون، نکنی اعتماد اطرافیانت به باشه یادت و خونه برگرد، ناجی یک کنین فکر؛ کیم من نیست مهم -

 .نیستن اعتماد

 :آمد آراد داد صدای

 ؟کنیمی غلطی چه جااین تو-
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 .بودم گیج، شد بلند هاالستیک جیغ صدای، کردم نگاهش

 گذاشت فرار به پا ناجی مرد آن که شد پیاده ماشین از پوشسیاه مردی. چرخاندم هاآن بین را نگاهم

 زا را بازویم خواست، دوید سمتم به آراد. کشیدم ایخفه جیغ، شد اسیر روزمندی سیاهپوش دست در بازویم

 فوری. رفت عقب قدم چند و کرد ول را دستم که زد شکمش به لگدی همین برای؛ بیاورد بیرون دستش

 مگ من جیغ در گلوله صدای و کشید ماشه روی را دستش. لرزیدمی بدنم. گرفت سمتم و درآورد را اشاسلحه

 .شد

 نگاه. رفت سرعت به و نشست ماشین در پوشسیاه مرد. افتاد زمین روی زانو دو که بود آراد بعد ایثانیه

 دهخورگلوله قسمت، بود زده خشکم. شدند جمع دورمان مردم. بود بازویش روی دستش، بود آراد روی امترسیده

 :فتگ حالیبی با و آمد سمتم به. ایستاد پایش روی سختی به و فشرد را

 ؟خوبی-

 :لرزید بغض از امچانه

 ؟من جلوی انداختی رو خودت-

 :گفت و کرد نوازش را صورتم و آورد جلو را دستش

 .خوبم-

 آمبوالنس سوار آراد همراه. بودند زده زنگ اورژانس به مردم که بودم خوشحال. شد بلند آمبوالنس بوق صدای

 .بودم بازی این گیجِ، هنوز؛ شدم

*** 

 تینا
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 .کردمی بیشتر را دلم تشویش، خوردمی پنجره به رگباری که باران صدای؛ بود تاریک هوا

 ار جیغم که بود برق و رعد سپس و درآمد صدا به آیفون زنگ. گرفتم بغل به را پاهایم و نشستم تخت روی

 :گفت و کرد نگاهم نگرانی با. شد خارج اتاق از زمانهم هم سهیل که دویدم بیرون اتاق از. درآورد

 ؟شده چیزی؟ زدی جیغ چرا-

 :گفتم ترس با

 .ترسممی-

 :گفت و برداشت را آیفون گوشی. شد بلند زنگ صدای که رفت سمتش به سهیل، آمد آیفون صدای دوباره

 ؟کیه-

 :گفت و گذاشت را گوشی سپس، کرد صبر ایلحظه چند

 .نبود کسی-

 :گفت و برداشت را آن، افتاد تلفن به نگاهم

 ؟بفرمایید الو...؟ الو-

 :گفت و گذاشت را تلفن

 .شده خط رو خط کنم فکر-

 :گفتم ترس با، شد بلند برق و رعد صدای دوباره

 ؟مطمئنی-
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 به هیلس، شد بلند زمانهم تلفن و آیفون صدای دوباره. درآید اشکم بود نزدیک، داد تکان منفی عالمت به سری

 .رفت آشپزخانه سمت

 متس به و گرفت را بازویم، کردمی لعنت را کسی لب زیر. آمد سمتم به و برداشت بزرگی چاقوی، کشو داخل از

 .کرد قفل و بست را در، کشید اتاق

 زا که صدایی با. کرد حاصل اطمینان شدنشانمحکم از، رفت هاپنجره سمت به و گذاشت عسلی روی را چاقو

 :گفتم، لرزیدمی ترس شدت

 ؟آره، بکشن رو من اومدن؟ شده خبر چه-

 :گفت و گرفت را بازوهایم، آمد سمتم به

 ؟باشه، بزنه آسیب بهت کسی ذارمنمی من-

 :گفتم و چکید امگونه روی اشکی قطره

 .کردن پیدا رو من هم باز هااون اما-

 .ریممی جااین از، بودن هااون اگه؟ هانآدم همون دونیمی کجا از -

 .افتادی دردسر توی خیلی من خاطر به تو -

 .کرد آرامم آغوشش گرمای، گرفت درآغوش مرا

 :گفت که مالیدم اشسینه به را صورتم

 .نکن تلقین خودت به رو این دیگه؟ خانمی باشه؛ نیفتادم دردسر توی، تو خاطر به من-

 :زدم لب. کردمنمی آغوشش از اومدن بیرون برای تالشی چرا دانستمنمی، کردم بلند را سرم
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 ؟استاد-

 :گفت و زد محوی لبخند

 ؟استاد جان-

 و اندچسب امپیشانی به را اشپیشانی. کردممی نگاهش تنها و بودم کرده فراموش را حرفم انگار، لرزید قلبم

 :گفت

 .شیرینه خیلی هاتچشم عسلی-

 !استاد -

 .برممی لذت تو با کردن بحث از، کنم اعتراف بذار -

 :داد ادامه که خندیدم

 .دیدم عمرم تو که هستی دردسری ترینشیرین تو-

 حبتص من با گونه این که بود کیانی استاد این، بزند بیرون سینه از قلبم لحظه هر است ممکن کردممی حس

 ماگونه روی را دستش سرمای؟ افتادمی تپش به گونهاین مرد یک هایحرف با که بود من قلب این و؟ کرمی

 :کردم حس

 ؟بکنم اعتراف یک-

 :گفتم اشتیاق با

 .آره-
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 فاصله زما سهیل. درآورد مرا جیغ، شیشه شکستن صدای و بخورد پنجره به شیئی که بزند حرفی تا کرد باز دهان

 :گفتم و رفتم سمتش به ترسیده. کرد نگاه پایین به و رساند پنجره به را خودش و گرفت

 ؟شده چی-

 :گفت و کرد نگاهم

 .نمیشه دیده چیزی-

 ؟نظرت به بود کی -

 :گفت و آمد سمتم به

 .برسونیم صبح به سالم رو امشب کنیممی سعی ما، بود کی هر-

 .ترسممی من -

 .نترس هیچی از، کنارتم من -

 قفل دوباره را در. شد واردش. کرد حرکت من اتاق سمت به و کرد باز را در و برداشت را چاقو، گرفت را دستم و

 :گفت که بزنم را برق کلید خواستم، کرد

 .نکن روشنش، نه-

 ؟چرا -

 .کجاییم ما نشن متوجه بذار، کردم خاموش رو هابرق تمام -

 :داد ادامه، ترساندمی مرا که بود باران صدای هم باز

 .هستم مراقبت من، بخواب یکم تو-
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 هادام خیال انگار، کشیدم آهی. حرفبی هم آن؛ نشست تخت کنار صندلی روی اما، کند اعتراف خواستمی دلم

 .نداشت را حرفش

 :گفتم مظلومانه و کشیدم دراز تخت روی

 ؟هستی مراقبم-

 همانند را سهیل چهره توانستممی اما، بود تاریک اتاق. داد تکان مثبت نشانه به را هایشپلک یکبار و زد لبخندی

 .ببینم مهتاب نور در نقاشی قاب

*** 

 شقایق

 :گفتم ٬بود نشسته کاناپه روی راحت خیال با که آریا روبه تشویش با

 .رسهمی عاقد دیگه ساعت نیم تا، آریا وای-

 :وگفت انداخت باال ایشانه

 .برسه خب-

 : گفتم و کردم گرد را هایمچشم

 .کنیم عقد شیممی مجبور ما که بیاد اگه!؟! برسه خب-

 .کنیم عقد خب -

 :زدم داد

 ؟کنم ازدواج تو با عقلی چه با من، خیالیبی خیلی تو-
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 :گفت و بلندشد

 تکون آب از آب که انگار، کنیمی عوض هم رو تشناسنامه. شیممی جدا هم از, شد تموم که دردسرها این-

 .نگرفتیم طالق شاید، دیدی چه رو خدا، نخورده

 :گفتم معترض، زد چشمکی شیطنت با و

 ؟بریزم سرم تو خاکی چه، بفهمن پدرم مادر، درک به متوشناسنامه رفت تو اسم-

 .بفهمه نیست قرار کسهیچ -

 ؟چیه منظورت -

 وقتی، گردنمی دنبالت دارن در به در االن کنممی فکر و نداری تباخانواده ارتباطی هیچ حاضر درحال که تو -

 از ما، تخانواده پیش برگردی خواستی تو و شد حل مشکالت این و بکنه کاری تونست پلیس شااللّهان که هم

 .راحتی همین به، شیممی جدا هم

 .گیریمی آسون رو چیز همه خیلی -

 .بهتره هردومون برای طوریاین، بگیری بایدآسون -

 .نبود دیگری راه، کشیدم آهی

 را بله، هخطب شدن خوانده باریک با و نشستم فرضی عقد سفره پای. رسید عاقد همراه رضا آقا که نگذشت خیلی

 :آورد بیرون فکر از مرا صدایش. شدم مرتکب را امزندگی اشتباه ترینبزرگ من و راگفت بله هم آریا. دادم

 .رفت عاقد؟ کجاست حواست-

 :گفتم ناراحتی با
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 .دارم وجدان عذاب-

 :گفت و زد لبخندی

 ؟چیه وجدان عذاب ٬کردیم خوبی این به کار-

 :وگفتم گرفتم جلو تهدید عالمت به را دستم، کردم نگاهش شده گرد هایچشم با

 .کشمتمی ٬کنی خطا پا از دست، هوی-

 :گفت و انداخت هم روی را پایش

 .دیگه نداره ثالثا...، ثالثا، بگیری رو جلوم تونینمی تو بکنم کاری بخوام من ثانیاً، زنمی اوال-

 :گفتم باترس و شدم بلند

 .خواممی طالق االن همین من-

 :گفت و زد پیشانیش به

 .بدم تو به رو طالق حق رفت یادم، آخ آخ آخ-

 :زدم داد

 ؟سرته تو شومی فکر چه-

 :گفت و خندید بلند

 .گیریممی هم طالق وقتش به، بزنی خوادنمی رو خودت. بشین، دختر تو ایبامزه خیلی-

 :گفت دوباره که نشستم
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 .بدم بهت حسابی و درست مهریه رفت یادم، آخ آخ آخ-

 :گفتم و کردم اخم

 .ایمزهبی خیلی-

 .عشقم همیم عکس -

 .نیستم تو عشق من -

 .بود کالم تیکه، عزیزم دونممی -

، ودنب بلد کاری کردن مسخره و خندیدن جز به مرد این. خندید بلند که کردم پرت سمتش و آوردم در او کفشم

 :گفت و انداخت میز روی، بود خورده دستش به که را کفشم

 از برو پاشو حاال. تغییرکرده چه زمونه دوره، بگن تو شوهرهاشون به کردننمی جرئت، قدیم هایزن هم زن-

 .ضعیفه بیار شوهرت واسه چایی یه آبدارخونه

 :گفتم و کردم پایم را کفشم

 .موشی چراغ رو من، گیرهمی برق رو همه خدا ای، بیاره چایی برات تعمه بگو-

 .کوبیدم هم به محکم را در و شدم خارج اتاق از و

*** 

 مهسان

 نخوابید به وادار مرا، بودم رفته فرو درش که گرمی جای، کنم بازم را هایمپلک توانستمنمی اما، بودم بیدار

. بودم وظمحف جایی در انگار اما؛ بخورم تکان خواستم، بود ایکننده مسخ عطر بوی، کشیدم عمیقی نفس. کردمی
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 ررسیب را موقعیتم گیجی با. شدم روروبه مغرور و عسلی تیله دو با که کردم بلند سر و کردم باز را هایمپلک

 قهحل کمرم دوره دستش. بود شده بالشتم اشسینه و بودم آغوشش در من و بودیم خوابیده تخت روی. کردم

 :زدم داد تقریبا و کشیدم عقب را خودم فوری، بود شده

 ؟کنیمی غلطی چه-

 ردک نگاهم. دیدم صورتش در را درد. داد تکیه تخت تاج به و کشید باال را خودش هایشدست با و زد پوزخندی

 :گفت و

 ؟خوابیدی کنارم چرا ٬خوابی بد قدراین دونستیمی که تو؟ خوب دختر کنممی غلطی چه من-

 :گفتم و کردم گرد را هایمچشم

 ؟کردی بغل رو من چرا، من نه بدخوابی خودت-

 قتو یه بگیرمت شدم مجبور، رفتی وراون به تخت سمت این از و زدی لگد دیشب قدراین، نکردم بغلت من -

 .نیوفتی

 :گفتم و کشیدم سمتش به را خودم. افتاد الودش خون پیراهن به چشمم که کنم پرخاش دوباره خواستم

 ؟کرده ریزیخون زخمت-

 :گفتم ترس با. بود شده باز که شدم پهلویش هایبخیه متوجه من و درآورد را لباسش خجالت بدون

 ؟نداری درد-

 :گفت محکم

 .نه-
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 :گفتم و گذاشتم زخم جای را دستم. بود پیدا اش چهره از این و گفتمی دروغ اما

 ؟ریممی جااین از کی! کرده عفونت لعنتی-

 .برسن آرزو و سینا وقت هر -

 ؟کیه آرزو -

 .پزشک -

 :گفتم و کردم اخم

 ؟امکارهچی جااین من-

 .زندانی-

 :گفتم و زدم پهلویش به ناخواسته

 .نداری لیاقت-

 :گفتم ترس با. زد دادی درد از که

 ؟شد چت-

 :گفت و انداخت بهم ایخصمانه نگاه، بود شده جمع درد از صورتش

 ؟بمیری خوادمی دلت تو نکنه-

 ؟بکشی منو میاد دلت مگه -

 ؟نیاد دلم چرا -
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 .نیستم که مورچه، آدمم یه من چون -

 .بینمتمی حرفا این از ریزتر-

 :گفت و آمد آیتان سمت به که کردم نگاهش. شد وارد ایریزجثه دختر و شد باز در، بدهم جوابی که این از قبل

 ؟شده چت عزیزم-

 :گفت و زد لبخندی آیتان، کردم نگاهش متعجب

 .هیچی-

 موجودی همچین ساختن برای خدا از دل در و گرفت نشانه را اشاروپایی چهره نگاهم. آمد اتاق در هم پسری

. کرد نگاهم، کردمی خودنمایی درش رنگی ای قهوه گوی که اشکشیده و بادامی های چشم با؛ کردم تشکر

 :گفت و زد لبخندی

 .شد عرض سالم-

 :گفتم و کردم نگاهش اخم با. آمدم خودم به، زد پهلویم به پا با آیتان که ایضربه با

 ؟داری مرض-

 .گرفت خیز سمتم، زد پس را بود رفته پهلویش به معاینه برای که را آرزو دست

 :غرید و گرفت دست در را لباسم یقه

 .بینیمی بد اال و، کن صحبت درست من با-

 :گفتم و شدم بلند، کشیدم عقب را خودم
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 رفتممی هم خودم بمیری کردممی ولت دیروز بود حقش؟ شدی جوگیر دیدی رو هاتآدم باز! ازت ترسیدم وای-

 .زندگیم دنبال

 :گفت و زد لبخندی سینا

 .باشی مهسان باید تو-

 :گفتم و کردم ریزی اخم

 .بله-

 :گفت و کرد نگاه آیتان به

 .جسوره گفتی که طورهمون-

 :گفت آرزو که کرد نثارش ایغره چشم آیتان

 .بزنم بخیه دوباره و کنم ضدعفونی رو زخمش باید، خواممی رو وسایلم-

 :داد ادامه و من به کرد رو و

 .زدی بخیه رو زخمش که ممنون-

 .بشناسه قدر که کیه -

 :گفت و کرد آیتان نثار را احساسش از پر نگاه آرزو

 .طوریههمین همیشه آیتان-
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 تا ترف بیرون سینا. شد امحسودی شاید؛ دانمنمی؛ داد دست بهم تهوع حالت احساس که زد لبخندی هم آیتان

 صدایش که رفتم در سمت به نداشتم را دو آن یـاشــقه معـ دیدن طاقت که هم من؛ بیاورد را آرزو وسایل

 :کرد اممواخذه

 ؟کجا-

 .بیرون برم خواممی -

 .بری نداری اجازه، بمون -

 .کن مجبورم -

 من ورمغر آیتان گوش زیر چه آرزو بدانم خواستممی. دارم نگه را بغضم جلوی توانستمنمی. زدم بیرون اتاق از و

 از رغی مگر، چکید امگونه روی اشکی قطره، زدم بیرون کلبه از. دادمی تحویلش لبخند آنطور که کردمی زمزمه

 ؟بود دشمن من برای فقط آیتان که بود این

 ؟ریختم بهم دختر یک با صمیمیتش از طوراین چگونه پس

 ؛خواهدمی خوب اتفاق یک دلت که آیدمی پیش گاهی)

 ؛دهد نجاتت مرگت روز از که اتفاقی

 ؛کند خوب را حالت که اتفاقی

 !(کند گرم را تو و بتابد آفتابی اینکه هوای به، بزنی قدم پیاده زمستان زدهیخ هوای در حاضری حتی

، بودم هکرد پیدا گرمشکنجه به که بود حسی داغم، نبود آرزو از داغم. نشستم زمین روی و خوردم سر کلبه پشت

 .کردمی صورتم روان گونهاین را هایماشک که حسی
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 !خواهیمی چه نمیدانی)

 ؛هستی تازه اتفاق یک منتظر گوییمی فقط

 ؛شنویمی را موسیقی نوای آن جان گوش با بار هزار و شویمی دلبسته ترنمی به

 !(خواهیمی چه که دانینمی بازهم اما

 :لرزاند را قلبم صدایش

 ؟مهسان-

 ،هستم عاشقش فهمیدم حاال که اخمی با و بود پهلویش به دستش یک. شدم بلند و زدم پس را هایماشک

 :گفت و برداشت قدم سمتم به. کردمی نگاهم

 .باشی پیشم کنم مجبورت اومدم-

 .کن مجبورم -

 :شد اسیر دستش در بازویم

 .سرتق یدختره دنبالت بیام حالم این با کردی مجبور رو من-

 :لرزید صدایم

 .کنمنمی فرار من-

 .باشی دور ازم خوامنمی ولی، دونممی -

 هستی قرار بی و آشفته)
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 ؟خواهیمی چه دانینمی هم باز و

 زد حرف کالم چند او با و بشنود فقط که را کسی

 !خواهدمی بیشتری چیز یواشکی دلت هم شاید

 !(شود عاشق باز زده سرش بر دلت هم شاید

 :گفت و کشید لبم گوشه را دستش

 .شده خونی-

 :لرزید امچانه

 .گرفتم گاز رو لبم-

 :گفت و زد تلخی لبخند

 .نکرده پاره رو لبت، من سیلی رد باز که شکر رو خدا-

 ؟نشد عاشق و بود کشیدمی آتشم به هایشحرف با که مغرور مرده این کنار شدمی

 :داد ادامه

 .بزنه بخیه رو زخمم آرزو باید؛ بریم-

 :پرسیدم طاقتبی

 ؟کیه آرزو-

 :گرفت عشق طعم لبخندش باراین



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 179 

 .نزدیک خیلی خیلی دوست یک-

*** 

 سوگند

 :پرسیدم آراد از متعجب. آمدیم بیرون پاسگاه از

 .برنمی زندان سال چهار، سه هاجرم جوراین برای شنیدم من؟ کردن آزادمون چطوری-

 :گفت و زد اشخورده تیر بازوی به دستی

 .نبودیم مجرم که ما-

 .اومده پیش درگیری خیابون توی چرا و کین هااون کنیم ثابت تونستیمنمی اما -

 :گفت که نشستم راننده سمت هم من؛ نشست و کرد باز را راننده کمک در

 .برو رو راهت؟ داری کارچی کارها این به تو اصال. داشتم مدرک، چرا-

 ؟آراد -

 ؟بله -

 ؟بودن کی کردن شلیک بهت که هاییاون -

 .بکشن رو تو خواستنمی که هاییهمون -

 ؟چی برگردن اگه -

 .گردنبرمی باش مطمئن -
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 ؟کنیم کارچی پس -

 .دارم ضعف یکم، خونه برو فعال -

 .شدی مرخص بیمارستان از امروز، داری حق -

 آن زا منظورش. نکنم اعتماد بهش گفت مرد آن، بودم داده ازدست آراد به نسبت را اعتمادم، راندم خانه سمت به

 ؟بود چه حرف

 از بهتر مبرگشتن شاید، بگویم را ماجرا و بگیرم تماس مایکل با باید گفتمی حسی. بود مراقبم مدت تمام که او

 .بود ماندنم

 .کند استراحت تا رفت اتاق به آراد. رفتیم داخل و شدیم پیاده، داشتم نگه خانه رویروبه

 :پیچید گوشی در صدایش بوق دومین با، گرفتم را مایکل شماره

 ؟الو-

 ؟مایکل -

 :گرفت هیجان رنگ صدایش

 ؟تویی، من رزای-

 .آره -

 :گفت و کشید آرامش روی از نفسی

 ؟میرهمی ضعیفه قلبش مایکلت نمیگی؟ من عشق مدت همهاین کجایی-

 .نکنه خدا -
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 .ندارم زندگی برای ایانگیزه نباشی که تو -

 .کنم صحبت باهات موضوعی یک مورد در زدم زنگ مایکل -

 ؟نداشتی تماسی هیچ باهام چرا مدت همه این بگو اول -

 ؟بدم توضیح بعدا میشه -

 ؟رزا شده چی -

 .آراد مورد در -

 ؟کیه آراد؟ آراد -

 .باشه من مراقب تا فرستادی که همونی، صمیمیت دوست آراد -

 .بفرستم بخوام که شناسمنمی اصال رو آدمی همچین من -

 :زدم لب، افتاد لرزش به بدنم

 .کنیمی شوخی که بگو-

 .بود خارجی مرد یک فرستادم برات که بادیگاردی؟ شده چی رزا -

 :خورد زنگ گوشم در مرد آن حرف. شدم خیره آراد اتاق بسته در به، افتاد زمین روی و خورد سر دستم از گوشی

 .نکن اعتماد اطرافیانت به-

 ؟بود که، کندمی زندگی کنارم لحظه به لحظه است ماه چند که مردی

*** 
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 تینا

 از را کالس که بود این از بهتر، کردندمی هم ترورم راه بین اگر حتی. افتادم راه خانه از سهیل از زودتر امروز

 .کشیدم آهی و شدم کالس وارد. بدهم دست

 خیلی، تمنشس صندلی روی. هستند کجا دوستانم دانمنمی حاال و نشستیممی میزها این پشت چهارنفری روز یک

 :گفت که کردم سالم. دید اشچهره در شدمی را اضطراب. نشست کنارم صندلی روی مهراب که نگذشت

 .کنم صحبت باهات باید، تینا-

 ؟چی درمورده -

 .کردم صحبت داییم با دوستات و تو درمورده -

 ؟خب -

 .نیستی امان در، کنیمی زندگی االن که جایی بدون فقط، ستپیچیده خیلی -

 :گفتم ترس با

 ؟چیه منظورت-

 .خودم خونه بیارم رو تو خواست ازم داییم -

 ؟چی -

 .رسهمی کیانی االن، کنیم صحبت بیرون بریم بیا -

 .باشم جلسه یک سر حداقل اومدم زودتر امروز من آخه -

 :گفت و کردم بلندم، گرفت را دستم
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 ؟ترهمهم کدوم االن-

 .برد پارکینگ سمت به مرا، شدیم خارج کالس از

 :گفت و چرخید سمتم که شدیم ماشین سوار

 ،خطره در جونت، نیست ساده موضوع یه کردین گیر توش که موضوعی، میگم چی ببین کن گوش خوب-

 .کشنمی رو تونهمه، کشنتمی هااون

 :گفتم لرزان صدای با

 .بودن سوگند دنبال فقط هااون اما-

 :گفت و داد تکان منفی عالمت به را سرش

 .توننهمه دنبال حاال-

 :نالیدم و گرفتم هایمدست میان را سرم

 ؟کنم کارچی-

 .باشن مراقب، خونه اطراف ذارهمی گشت گفت داییم، ترهامن جات من یخونه بیای اگه -

 :گفتم و کردم باز را ماشین در

 .کنممی فکر موردش در-

 :گفت شوم پیاده اینکه از قبل

 ؟نداشتی تماسی که تخانواده با-
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 ؟چطور -

 .بیوفته خطر به هم هااون جون ممکنه -

 .هست حواسم -

 .نبود کسی شکر را خدا، کردم نگاه را اطراف. دوید سمتم به حرص با سهیل که شدم محوطه وارد، شدم پیاده

 :زد داد و ایستاد رویمروبه

 ؟دیوونه یدختره بودی کجا-

 .بودم جاهمین من -

 :گفت و کرد مشت هوا در را دستش. کردم جمع را صورتم که آورد باال را دستش

 .اومده سرت بالیی کردم فکر-

 ؟نبود امن جایم سهیل کنار چرا، انداختم پایین را سرم

 :زد غر لب زیر. بود ترامن دیگری جای هر از جایم کنارش حتما و داشتم دوست را مرد این من

 !دردسرساز یدختره-

 وا پیش رفتممی اگر؛ بود مهراب با حق شاید. شکست که بود من قلب این و کرد کج کالس سمت را راهش و

 .کشیدنمی سختی قدراین هم سهیل و میشد بهتر چیز همه

 .باشم دردسر مایه خواستمنمی من. بود رفتن تصمیمم، رفتم کالس سمت به

*** 

 شقایق
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 :گفتم که چرخید سمتم نگاهش. شدم خارج آشپزخانه از. دادمی را آریا آمدن ندای، در صدای

 .سالم-

 .سالم -

 :پرسیدم، آمد می نظر به عصبی

 ؟شده چیزی-

 .جنوب سمت کاری سفر یه برم باید ٬آره -

 :گفتم و کردم گرد را هایمچشم

 ؟کجا-

 .مجبورم شقایق -

 .کشنمی رو من اونا؟ چی من پس -

 :گفت و آمد سمتم به

 .که بذارم تنها رو تو نیست قرار، کیوآی-

 ؟کنم کارچی من پس -

 .برممی خودم با هم رو تو -

 :گفتم و زدم عمیقی لبخند

 !مسافرت جون آخ-
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 .دختر ایدیوونه خیلی -

 ؟چرا -

 .میشه ترسخت ازت مراقبت مسافرت توی چون -

 ؟کننمی پیدامون کجا از اونا -

 .ببند رو من چمدون برو هم حاال، نکنن پیدامون کنی دعا باید فقط، دونمنمی -

 :گفتم و کردم ریزی اخم

 !چه من به-

 .منی زن تو؟ چه تو به -

 .نکن منی زن، منی زن قدراین -

 :گفت، بود بعید ازش که جدیتی با و زد زل هایمچشم به، ایستاد امسینه به سینه

 .کنم ثابت بهت رو این نکن مجبورم، منی زنه شناسناممه تو اسمت وقتی تا-

 .کردم هنگ کامال بعدیش حرف با که انداختم پایین را سرم

 .میشه یکی هاموناتاق هم بعد به این از -

 ؟جان -

 :گفت و رفت اتاق سمت به آریا

 .گفتم که همین-
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 :گفتم و رفتم دنبالش

 .پرویی یکم کنینمی فکر-

 .زنمی چون باشی کنارم باید فقط، که بخورمت خوامنمی -

 :گفتم و نشستم تخت روی اخم با

 .کردیم موقتی ازدواج یک که ما؟ باشم زنت من داری اصراری چه-

 این هک زمانی تا باید ما، نیست حالیش موقتی، شده خونده بینمون که ایخطبه، ماست پیغمبر سنته ازدواج-

 .باشیم قائل حرمت هم برای باقیه خطبه

 و آورد در را چمدان. کردمی آب را دلم چقدر اشجدی و دریایی هایچشم آن؛ آمدمی او به بودن جدی چقدر

 لباس و کرد باز را کشویی. گذاشت چمدان در را بود خریده برایم مدت این که را هاییلباس و خودش هایلباس

 سمتم، درآورد کشو ته از را نایلونی. کردم نگاهش چشمی زیر و انداختم پایین را سرم که درآورد را زیرهایش

 :گفت و کرد پرت

 .باشه سایزت کنممی فکر-

، شدههول و کردم گرد را هایمچشم رنگی زیر هایلباس دیدن با و کردم خالی تخت روی را نایلون حواسبی

 :گفت که کردم نگاهش خجالت با، شد بلند آریا قهقه صدای. برگردانمشان نایلون داخل کردم سعی

 ؟کشیمی خجالت تو بعد، خریدم برات رو هااون خودم من خوب دختر-

 :گفت و آمد سمتم به، بود داغ آخر؛ انداخته گل هایمگونه دانستممی

 .بشم من هااین صاحبه کردمنمی فکر پاساژ تو روز اون-
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 نتوانستم ،گرفت را هایمدست که زدم بازویش به محکم و گرفتم خیز سمتش. نشست کنارم و خندید شیطنت با

 محکم را کمرم؛ افتادم اشسینه روی من، کشید دراز تخت روی هم او. افتادم بغلش در و کنم کنترل را خودم

 ار گردنم. بود ریخته تخت روی دوروبرمان هالباس. زدم زل شیطانش و آبی هایچشم در، نشوم بلند تا گرفت

 زا قبل. کردم نگاهش گرد هایچشم با و گذاشتم اشسینه روی را دستم؛ کرد خم پایین به را سرم و گرفت

 برابرش در توانستمنمی. بوسید را هایملب و کرد بلند را سرش، بدهد بهم زدن حرف برای فرصتی کهاین

 :گفت گوشم زیر و برد عقب را سرش که گذشت چقدر دانمنمی؛ کنم مقاومت

 .بود پیغمبرمون سنتِ هم این-

 به ار هایمچشم. کردمی امدیوانه داشت صدایش که کوبیدمی مغزم در قلبم انگار، کرد ترک را اتاق و شد بلند

 .کردمی سنگینی هایملب بر هم هنوز هایشلب؛ زدم زل سقف سفیدی به و کردم باز سختی

*** 

 مهسان

 :گفت سینا به رو و چرخید آیتان، رفتیم ماشین سمت به

 ؟رفت کجا مرتیکه اون-

 .سیاه نخود دنبال فرستادمش -

 .بیار در هم رو قضیه این توی و ته، بگو بهم شد خبری هر، باش آرزو موظب سینا -

 .هست حواسم، باشه -

 .خوبه -

 :گفت و آرزو به کرد رو سپس
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 .باش خودت مواظب تو، امنه امین جای-

 و سینا. نشست فرمان پشت مرد آن و گرفتیم جای عقب صندلی هردو. آمد هم مرد آن که داد تکان سری آرزو

 خان شاهرخ آمدن با شدنمان پیاده. رسیدیم ویال به تا بودیم راه در ساعتی دو. رفتند دیگری ماشین با هم آرزو

 :گفت آیتان به رو. شد زمانهم سمتمان به

 .شده حمله بهتون راه تو شنیدم؟ آیتان شده چی-

 :گفت نفرت با خان شاهرخ که داد تکان سر آیتان

 .نداره من کنار رو تو دیدن چشم، چیزه همهبی غالم اون کار حتما-

 :گفت و زد پوزخندی آیتان

 .طورههمین حتما-

 :گفت من به رو خان شاهرخ

 .گیرممی موردش در مهم تصمیم یک زودی به، اتاقش تو ببرین رو دختره این-

 :گفت آیتان که آمدند سمتم به

 .برمشمی خودم-

 .تنهایی و بودم من هم باز شدم که اتاق وارد؛ کشید اتاق سمت به و گرفت را دستم و

 دلتنگ؛ کشیدم آهی خروجش از پس. آورد شام برایم و آمد مردی تا رفتم راه اتاق در هدفبی شب تا

. نندک قفلش بودند کرده فراموش حتما؛ کردم بازش زده هیجان، بود نشده قفل که در دیدن با، بودم گرمشکنجه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 190 

 خوردمی چشم به راهرو ته اتاقی. کردم حرکت باال سمت به و رفتم سمتش به کنجکاوی با، افتاد هاپله به چشمم

 .بود بازنیمه درش که

 :کرد متوقفم آیتان صدای اما رفتم در سمت به

 .نیست خطر یک اون کن باور ولی، آرزو دونممی خودم رو هااین همه-

 :داد ادامه باز و سکوت مدتی

 .شکنممی رو تعهدم و عهد من بیاد سرش بالیی بخواد اگه حاال اما؛ بود من تعهد این دونممی-

 :رفت باال صدایش

 به من، کن گوش خوب آرزو، انسانم کردممی فراموش داشتم من، نده من تحویل رو هاحرف این قدراین-

 .بزنه آسیب بهش کسی ذارمنمی دارم عالقه مهسان

 دستم .شکست و افتاد گلدان و کردم برخورد میز روی گلدان با که رفتم عقبعقب؛ کردم حس را قلبم ایستادن

 :زد لب متعجب. شد گرد هایشچشم من دیدن با و آمد بیرون اتاق از آیتان که گرفتم دهانم جلوی را

 ؟کنیمی کار چی جااین تو-

 :گفتم پتهتته با

 .خدا به..بود باز..اتاق درِ...د-

 و ستب را در، رفت اتاق سمت به و کشید را دستم؛ نیست آنجا کسی شود مطمئن تا کرد نگاه راهرو انتهای به

 :گفت

 ؟شنیدی چی ببینم بگو خب-
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 :گفتم و انداختم پایین را سرم

 .رو چیز همه-

 :داد ادامه و ایستاد من به پشت، رفت پنجره سمت به و گفت لب زیر ایلعنتی

 فقط، کنی ازدواج قاچاقچی یک با نیستی حاضر دونممی چون، بدونی تو رو موضوع این خواستمنمی من-

 .بدم فراریت خواستمنمی

 :گفتم آرام

 ؟کنم ازدواج قاچاقچی یه با نیستم حاضر کردی فکر چرا-

 :گفت نامطئن و چرخید سمتم به

 ؟حاضری یعنی-

 :وگفت زد امچانه زیر را دستش، آمد سمتم به، انداختم زیر به را سرم خجالت با

 .میوفته هااتفاق خیلی، کنم جدا شاهرخ از رو راهم وقتی و نیستم، بینیمی که بدی اون به من-

 :گفتم و کردم نگاهش

 .داری دوست رو آرزو کردممی فکر من-

 ؟ندارم دوست میگه کی -

 :گفت و زد جذابی لبخند که کردم اخم

 .کنهمی فرق بودن عاشق با داشتن دوست اما-
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 ؟فرقی چه -

 .شد فوت که بود دوستم بهترین همسر چون، دارم دوست رو آرزو من خب -

 ؟چرا! من خدای، اوه -

 .دارم دوستش خواهرم مثل و شمبچه و زن قیم من و حادثه یک توی -

 :گفتم تلخی اوقات با

 .دادنمی نشون رو این رفتارهاتون ولی-

 :وگفت گرفت دست در را هایمدست

 ؟چیه تصمیمت بگو اول تو-

 ؟مورد چه در -

 .من مورد در -

 :گفتم خجالت با و گرفتم دندان به را لبم

 .دارم دوستت کوچولو یک! هانشی پررو-

 :شد عمیق لبخندش

 .نشم پرو میدم قول-

 .نیستی، شناختممی که آیتانی شبیه اصال تو -
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 اشمب داشته دوست رو یکی باید خدا از گرفتن عمر سال سی از بعد، باشم شکل یک همیشه نیستم مجبور -

 .دیگه

 :گفتم و زدم لبخندی خجالت با

 .سالمه ۹۱ هنوز، توئم از ترکوچیک خیلی که من، خب-

 :گفت و کشید را امبینی

 ؟نه مگه، داره خنده هم شدن بچه دختر یک عاشق-

 .آره -

 :گفت و بوسید را امپیشانی، شد خم

 .من فضع نقطه کنهمی رو تو بفهمه شاهرخ اگه، بست دختر یک به دل و داد کف از اختیار آیتان نگی کسی به-

 .چشم -

 :دادم ادامه که کرد نگاهم متعجب

 .دیگه کنم تغییر باید هم من کنیمی تغییر تو وقتی؟ چیه خب-

 :گفت و کرد نوازش را امگونه

 .دیگران نه، کن تغییر من برای فقط ولی-

 .چشم -

 ؟بیرون اومدی چطوری نگفتی، خانمی راستی -
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 .گذاشت باز رو در پوشتسیاه -

 .بدم پا و دستبی این به حسابی و درست درس یک باید -

 :گفتم مظلوم

 ؟کنیمی زندانیم اتاق اون تو باز یعنی-

 .کن تحمل یکم فقط، نداریم ایچاره مدت یک تا -

 .داشتم دوست را مرد این چقدر، کشید آغوش در مرا لذت با مرا که کردم کج سر لبخند با

*** 

 سوگند

 :گفت و شد آشپزخانه وارد. شنیدم سرم پشت را آراد های قدم صدای

 .بریز چایی هم من برای-

 :گفتم و چرخیدم سمتش

 .باشه... بـ-

 از ار غذا ظرف. نرسد من به دستش که جایی به کردممی فرار باید، ترسیدممی مرد این از. کرد باز را یخچال در

 :گفت متعجب و کرد نگاه، بود زده خشکم که من به و درآورد یخچال

 ؟چته-

 :گفتم و آمدم خودم به
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 .هیچی-

 :گفت کردو نگاهم مشکوک

 ؟شده چیزی یه-

 ؟چایی یا بخوری غذا خوایمی تو بپرسم خواستممی فقط؟ بشه خواستیمی چی، نه... نـ -

 :گفت و گذاشت اپن روی را ظرف

 .بیار کن گرم برام اینو، بکشم دراز یکم اتاق توی میرم من-

 مایکروفر در را غذا. دهم لو را چیز همه رفتارهایم با ترسیدممی. شد خارج آشپزخانه از که دادم تکان سری

 .تپیدمی مغزم در قلبم گویا. رفتم اتاقش سمت به و ریختم ظرفی در شد گرم وقتی، گذاشتم

 هایملباس فوری؛ رفتم کمد سمت به و گذاشتم عسلی روی را ظرف. بود رفته خواب به تخت روی، کردم باز را در

 چیزی کهاین بدون. دادمی نشان را شب نه که ساعت به چشمم یک و بود او به چشمم یک، کردم عوض را

 از ربهت ماندن خیابان در دانستممی اما، بروم کجا شب وقت این دانستمنمی. زدم بیرون خانه از، بردارم همراهم

 .است آراد پیش ماندن

 اصلهف همین از. بود ایستاده کوچه سر، من از فاصله با؛ دیدم را ناجی مرد آن باز که بودم نشده دور خانه از خیلی

 اینکه تا نفهمیدم را منظورش. داد تکان راست و چپ سمت به را سرش. دید را نگرانش هایچشم شدمی هم

 :زد صدا را اسمم سر پشت از مردی صدای

 !خانم سوگند بهبه-

 :گفت و زد پوزخندی مرد. چرخیدم سمتش به باترس

 .شیر دهن تو اومدی خودت-
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 ؟هستی کی تو -

 .فهمیمی وقتش به -

 جلوی یدستمال، بزنم حرفی کهاین از قبل اما، برگشتم سمتش به. خوردم کسی به که برداشتم عقب به قدمی

 .برد طوالنی خوابی به مرا و گذاشت دهانم

*** 

 تینا

 :گفت و شد اتاق وارد سهیل که دادم جا کیفی در را وسایلم

 ؟کنیمی کارچی-

 .کنم کم سرت از رو زحمت خواممی -

 :گفت متعجب

 ؟چی یعنی-

 .باشه مراقبم تونهمی، سرهنگه داییش، مهراب خونه برم خواممی -

 :زد لب و دوخت پنجره به را نگاهش سهیل

 ؟بارون این تو-

 :گفت و کشید آهی که دادم تکان مثبت نشانه به سری. نرو بگوید میخواست دلم چقدر

 ؟مراقبته مطمئنی-
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 :بود غمناک لحنش، دادم تکان سر فقط هم باز

 ؟من از بیشتر حتی-

 :گفتم سختی به، نبود گریه وقت االن اما ٬کردم بغض هم من

 .دونمنمی-

 :گفت و انداخت هایمشانه روی، برداشت را پالتویم تخت روی از

 .خوریمی سرما-

 :وگفتم زدم تلخی لبخند

 .ممنون-

 ؟بزنیم بارون توی هم با قدمی یک رفتن از قبل میشه -

 :زدم لب، بودم زدن قدم این محتاج

 .آره-

 پا و یمشد خارج خانه از. کرد وارد دستم به خفیفی فشار که گرفتم را دستش قراربی؛ کرد دراز سمتم را دستش

 دو هر چندثانیه عرض در، گذاشتم آب ایچاله در را پایم. آمدمی ناودون چیکچیک صدای، گذاشتیم حیاط به

 :گفت آرام. شدیم خیس

 ؟کنی زندگی اون با تنها خوایمی-

 :گفت و آورد پایین را سرش. بگویم چه دانستمنمی. بود ریخته اشبرپیشانی اشمشکی موهای، کردم نگاهش

 .بگو بهم فقط، کرد اذیتت اگه-
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 :زد لب دوباره. شدمی کمتر صورتم با صورتش فاصله لحظه هر. زدم محوی لبخند

 ؟بری خوایمی مطمئنی-

 ؟بمانم پیشش داشت عیبی چه مگر؛ بود من عشق مرد این. دادم تکان منفی عالمت به سری ناخواسته

 برخورد صدای تنها و چکیدمی رویمان و سر از آب هایقطره. بود من صورتی و ظریف هایلب روی هم او نگاه

 .شکستمی را بینمان سکوت که بود زمین با باران

 .کردم حس را هایشلب داغی و بستم را هایمچشم

 !بوسمتمی روز یک)

 ؛آید می باران که روز یک

 ؛شد دونفره چترمان که روز یک

 ؛است خیس خیس حسابی جا همه که روز یک

 ؛شده سرخ سرخ سرما از هایت گونه که روز یک

 ؛کنی تصور هرچه از ترآرام

 .(بوسمتمی آهسته

 :زد لب و کشید صورتم روی نوازشگونه را انگشتش. کردم باز آرام را هایمچشم، گرفت فاصله ازم

 ؟سردته، شده سرخ هاتگونه-

 :گفتم بغض با
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 .آره-

 :کرد زمزمه گوشم کنار آرام. شدم گرم آغوشش گرمای از، گرفت آغوش در محکم مرا

 .کنم گرمت همیشه تا بمون پیشم-

 :گفتم و زدم کنار اشپیشانی موهای، آوردم باال را دستم

 ؟برم ذارینمی یعنی-

 .نیست کار یچاره اجبار، بودنشه دوطرفه به عشق زیبایی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .مونممی، باشی مراقبم بدی قول اگه-

 ؟نباشه زندگیش مراقب تونهمی آدم مگه -

 :وگفتم شد ترعمیق لبخندم

 .داری بیشتری زنی مخ استعداد، باشی ترخونده درس چی هر، استاد-

 :گفت و خندید هم او

 .بیاره دست به داره دوست که دختری دل چطوری باشه بلد باید مرد-

 .بودی بداخالق که تو اما -

 :گفت و کشید خانه سمت به را دستم

 .کنه افاعتر تا ترسوند رغیب از رو مرد باید که راسته این ولی؛ اتفاقات این از قبل حتی، خوامتمی وقته خیلی-
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 :گفتم و نشستم شومینه کنار

 .نیست تو رقیب مهراب اما-

 :گفت و بوسید را امزدهیخ هایدست

 .منه رقیب کنه کمک خانمم به بخواد من جز هرکس-

 :گفت و شد بلند. انداختم زیر را سرم و زدم خجلی لبخند

 .نخوری سرما، بیارم برات لباس برم-

 برسد چه؛ کردمی گرم را برف سرمای و سرد را آتش گرمای عشق. دوختم آتش هایشعله به چشم من و رفت او

 .لرزدمی جانمی با که انسان یک قلب به

*** 

 شقایق

 :پرسیدم، آمدیم بیرون که فرودگاه از. شدیم خارج هواپیما از و گرفتیم تحویل رو وسایل

 ؟بریم باید کجا حاال-

 .داریم شب که ایجلسه برای شیممی آماده و هتل ریممی االن، جاییماین ایهفته یک -

 را کار این و داشت نفره دو تخت؛ گرفتیم اتاقی و دادیم نشان را هایمانشناسنامه. رفتیم هتلی به تاکسی یک با

 .شویم آماده جلسه برای باید گفت آریا که بودیم هتل در شب تا. کردمی سخت
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 سوار. رسیدمی نظر به جذاب خیلی مشکی وشلوار کت درآن هم آریا، کردم تن بر و انتخاب را لباسم ترینرسمی

 شده محتاط زیاد آریا، نبود هم ایاماچاره، نبود من جای جاآن، بیایم همراهش خواستنمی دلم. شدیم ماشین

 .بود

 :پرسیدم متعجب دریا دیدن با

 ؟جااین اومدیم چرا-

 :گفت و داشت نگه اسکله رویروبه

 کشتی تو بریم باید-

 :گفتم ذوق با

 ؟!جدی-

 آره -

 سالم زا بعد و آمد سمتمان به مردی. شدیم کشتی وارد، هم دوشادوش. بود زیبایی کشتی؛ شدم اوپیاده از زودتر

 .چرخاندم کشتی دور تا دور را نگاهم هم من. شد آریا با صحبت مشغول احوالپرسی و

 ودمخ. کردمی نگاهم خاصی طور و بود داده تکیه کشتی دیوار به که جزمردی به؛ بودند آمده هایشانخانم با همه

 :پرسید که گرفتم را بازویش و کردم آریا نزدیک را

 ؟چیه-

 .هیچی -

 .افتاد راه کشتی. شد صحبت مشغول دوباره و برگرداند را رویش
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 :پرسیدم، بود مهمانی یک به شبیه بیشتر و نداشت شباهت جلسه به اصال

 .نیست جلسه که جااین آریا-

 .آشناییه جلسه یه بیشتر -

 .داشت دیگری هوای و حال، کشتی در دریا دیدن؛ رفتیم آب کنار آریا همراه. دادم تکان مثبت نشانه به سری

 :گفت من به رو. کرد صدا را آریا مردی

 .گردمبرمی زود؛ بمون جاهمین-

 رایب چیز همه که قسمتی در همه اما، بود درکشتی زیادی جمعیت. رفت که دادم تکان مثبت ی نشانه به سری

 :کرد صاف تنم بر مو، پشت از مردی صدای. بودند کرده اجتماع، بود پذیرایی

 ؟شقایقی تو-

 اب. کردمی منجمد را تنم هم لباس روی از حتی؛ کردم حس کمرم روی را اسلحه سردی که کنم نگاهش خواستم

 :گفت ترسناکی صدای

 .بده جواب-

 ؟بله... ب -

 .کنی گوش حرفم به بهتره پس؛ میشه کشته پسره نفرراون اولین، بندازی راه داد و جیغ بخوای اگه -

 :گفتم باترس

 .نرسون آسیبی اون به، قبوله بگی هرچی-

 .آب تو بپر -
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 ؟!کنم کار چی... چی... چ-

 .باشه پسره اون اولیشم که، نکردم خون حموم رو جااین تا بپر -

 .کشتمی را آریا، رفتمنمی اگه اما؟ نبود دردناکی مرگ. دوختم تاریک دریای به چشم

 :زدم لب

 .پرممی، باشه-

 به که فشاری با، دهم نشان العملیعکس که آن از قبل و نیست کسی شود مطمئن تا کرد نگاه اطراف به مرد

 .کرد پرت دریا اعماق مرابه، آورد هایمشانه

*** 

 آریا

 .نبود ازش خبری اما، برگشتم، گذاشتم تنها را شقایق که جایی به. شد تمام مرد آن با صحبتم

 :دادزدم بلند. بود درآمده حرکت به رویش شقایق رنگ مشکی شال و بود مواج که افتاد دریا به نگاهم

 ؟شقایق-

 ؟کجایی شقایق -

 :گفت و آمد سمتم به ارجمند که درآوردم را کتم. آمدند سمتم به مردم

 .میریمی هم خودت، بدی نجاتش تونینمی ٬آب تو باشه افتاده اگه-

 :زدم داد
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 .درک به-

 آب در کشتی از را نور، دارم نگه باز را هایمچشم کردممی سعی. کردم شنا دریا ته به. انداختم آب در را خودم

 به و گرفتمش؛ دیدمش دریا تاریکیِ و سیاهی در. کردم شنا سمتش. دیدم را گردنبندش برق. بودند انداخته

 :زدم داد و کردم درازش کشتی کف. کشیدمش باال مردم کمک به، رسیدیم آب روی. کردم شنا باال سمت

 .کن باز رو هاتچشم خانومم-

 هایلب. کردم تکرار را کار این باری چند، زد بیرون دهانش از آب مقداری. کردم وارد اشسینه تخته به فشاری

، دمز سیلی، زدم داد. نداشت ایفایده. کنم تزریق وجودش به را جانم شیره کردم سعی و کردم لمس را ظریفش

 اعتراف نداد فرصت. شد صورتم روان اشک. گرفتم آغوش در را سرش. نشد باز هایشچشم اما کردم التماس

. ارمد دوستش چقدر بگویم نداد فرصت؛ دهمنمی طالقش وقت هیچ بگویم نداد فرصت؛ خواهمشمی چقدر کنم

 .کردم فراموش را ماشینم انگار، دویدم بیرون و کشیدم آغوش در را جانشنیمه جسم. ایستاد اسکله کنار کشتی

 چقدر دانمنمی. کردمی هدایت بیمارستان سمت به مرا که دیدممی را راهی فقط؛ کردم فراموش را مردم انگار

 بدنم رد جانی دیگر. افتادم زمین روی رمق بدون، گرفتند تحویل ازم را شقایق که پرستارها. رسیدیم که گذشت

 در صدای؟ شدن تنها برای نبود زود کمی. بودم داده دست از را زمان گذر. گذاشتم پاهایم روی را سرم. نبود

 .بروم دکتر سمت به و شوم بلند شد باعث اتاق

 : پرسیدم

 ؟دکتر چطوره حالش-

 .کما تو رفته متاسفانه، خورده هم زیادی آب، نرسیده بهش اکسیژن -

 :گفتم ترس با
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 ؟نه مگه میاد بهوش؟ چی یعنی این و-

 :گفت و گذاشت ام شانه روی را دستش

 تا گمب تونممی فقط، بکشه طول هاماه هست هم ممکن، بیاد هوشبه فردا همین ممکنه. نیست معلوم چیز هیچ-

 ...بمیره مغزش اگه ولی، ستزنده هم اون، ستزنده مغزش وقتی

، شدمی کم سرش از مویی تار اگر، بودم شقایق از مراقبت مسئول من؛ گذاشتم قلبم روی را دستم. نداد ادامه و

 .شدمی معنابی دختر آن بدون زندگی چقدر، نشستم صندلی روی. بودم من مقصرش

*** 

 مهسان

 در دایص. شدم خیره رویمروبه دیوار به و گذاشتم سرم زیر را دستم حوصلگیبی با. بودم خوابیده در به پشت

 .افتاد تنم به لرزی کمرم دور دستی شدن حلقه با اما؛ نخوردم تکان آوردند را شامم وعده اینکه خیال با، آمد

 :کرد رخنه وجودم در بخشی آرامش صدای که بزنم جیغ خواستم

 .نترس منم، دلم عزیز منم-

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس

 . ترسوندیم-

 :پرسید، بود کشیده دراز کنارم، چرخیدم سمتش به

 ؟ترسیدی چی از-

 !االن کرده بغل منو کی کردم فکر-
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 :گفت و کرد اخم

 .کنه بغلت من جز کس هر کرده غلط-

 ؟آیتان -

 ؟جونم -

 .باش خوب قدراین همیشه -

 :گفت و زد لبخندی

 .دادی یادم رو بودن خوب تو-

 !گرفتین منو چرا -

 .خواست ازمون رو این نفر یه -

 .بودند خواسته رو این مایکل هایدشمن حتما-

 :گفتم و کشیدم آهی

 .گرفتینمی رو سوگند باید اما-

 :گفت من به رو و کرد نگاه در به اضطراب با آیتان

 .نزنی رو حرف این دیگه، هیس-

 ؟چرا -

 .نیستی، گردهمی دنبالش که سوگندی تو دونهنمی شاهرخ -
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 :گفتم متعجب

 ؟نمیگی بهش چرا خب؟! چی-

 .کشتمی، نیستی نظر مورد شخص بفهمه اگه، ذارهمی تزنده باشه داشته الزمت وقتی تا اون -

 ؟فهمیدی رو این کی از تو خوب -

 :گفت و کرد فرو موهایم در را دستش

 .دیدمت که روزی اولین از-

 ؟نگفتی بهش موقع اون چرا خب -

 .ذاشتنمی جسارتت و وحشی و سبز چشمای این -

 :داد ادامه که زدم لبخندی

 .گیریممی هم رو سوگند اما-

 :گفتم و نشستم

 ؟بکشیش خوایمی؟ چرا-

 .منه شغل این؟ دارم هم ایدیگه چاره -

 :گفتم اضطراب از توأم ناراحتی با

 .ذارمنمی، منه دوست اونم-

 :گفت و گرفت را هایم بازو



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 208 

 هاینک محض به، کنم جدا شاهرخ از رو راهم خواممی من که گفتم، بکشمش نیست قرار. کن کنترل رو خودت-

 .میدم نجات رو دوستت و تو نباشم اون دین زیر

 ؟میدی قول -

 .گردهنمی بر حرفش از هیچوقت خان آیتان -

 :گفتم شیطنت با

 ؟کنیمی وصل برق بهم، آیتان بگم بهت اگه-

 :گفت و گرفت آغوش در مرا

 .دارم شکنجه وسیله کلی من، شده تکراری اون، دیگه نه-

 :گفتم و گذاشتم صورتش دوطرف را هایمدست

 .شدم گرمشکنجه عاشق که هستم دختری اولین من بندممی شرط-

 .دیدی رو آیتان روی این که هستی آدمی اولین تو میبندم شرط من و -

 .پرستیدممی را مرد این عاشقانه من. شد عمیق لبخندم

*** 

 آراد

 و زدم دادی عصبانیت با، زمین در بود رفته و شده آب انگار. نبود سوگند از خبری اما گشتم را خانه تمام

 بوق دومین با. گرفتم را دیگری شماره فوری و کردم قطع، دادمی را خاموشی ندای زنی. گرفتم را اششماره

 :داد جواب
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 ؟الو-

 .نیست آیتان؟ الو -

 :گفت متعجب آیتان

 ؟!نیست کی-

 .نیست سوگند، سوگند -

 :زد داد آیتان

 .من پیش بیاریش بود قرار تو، نیست که چی یعنی-

 .نیست دیدم شدم بیدار، بودم خواب من -

 که سیک همون؟! چی باشه گرفته رو سوگند اون اگه، کنهمی کار داره ما ضد بر نفر یه بودم گفته بهت، لعنتی -

 .بکشه رو مهسان و من داشت قصد

 .کرده فرار خونه از احمق یدختره، آیتان دونمنمی -

 .بدی انجام درست تونینمی هم رو کار یک -

 :زدم داد

 چیزها یخیل دختر اون وجود با، بود مهمتر خودم برای سوگند گرفتن باش مطمئن، آیتان نیستم دستت زیر من-

 .شدمی حل

 .کمک فرستممی رو دستام زیر، خب خیلی -

 ؟!چی بفهمه شاهرخ -
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 .خواممی زنده رو سوگند من، آراد باشه یادت فقط، بندممی رو دهنشون پول با -

 .دنبالش میرم، باشه -

 . افتادم راه امگمشده دنبال به و پوشیدم را هایملباس، کردم قطع را تماس و

*** 

 تینا

 در را خودم، کرد باز برایم را آغوشش دیدنم با سهیل. دویدم بیرون و بستم را کتاب در صدای شنیدن با

 :گفتم و کردم پرت آغوشش

 .سالم-

 .عزیزم سالم -

 .نباشید خسته -

 .نداره معنی خستگی دیگه ببینم رو تو -

 .میچینم رو شام میز کنی عوض رو لباست تا -

. ذاشتمگ میز روی را بودم کرده تزئین سلیقه کلی با که را مرغی، رفتم اشپزخانه سمت به که داد تکان را سرش

 :گفت و کشید عمیقی نفس، آمد سهیل که چیدم هم را مخلفات

 !عالی بوی چه بهبه-

 :گفتم و کشیدم برنج برایش

 .ترهعالی طعمش-
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 :گفت و نشست

 وشمزهخ غذای یه خونه میام کوفته و خسته هاکالس از وقتی تا، باشه خوب دستپختش زنم داشتم آرزو همیشه-

 .بخورم

 :گفتم و گذاشتم جلویش را ظرف

 .پرستن شکم مردا گفتن راست که حقا-

 :گفت و گذاشت دهانش در قاشقی

 .خودمی کدبانوی، بهبهبه-

 به شام از بعد، آمد زیباتر نظرم به آینده که زد قشنگ هایحرف کلی سهیل شام پایان تا، زدم عمیقی لبخند

 :گفت که رفتم اتاقم طرف

 ؟!کجا-

 .بگیری امتحان قرار فردا؛ بخونم درس یکم میرم -

 :گفت و کشید اتاقش سمت به و گرفتم را دستم

 .بخونی درس نکرده الزم-

 :گفتم معترض

 .کنیمی بیرون کالس از رو من تو بعد-

 :گفت و زد لبخندی

 .گیرممی تصمیم فردا اون مورد در-
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 :گفتم و نشستم تخت روی، شدیم اتاق وارد

 .دیگه نکن اذیت، اِ-

 .ترهامن جات من اتاق تو، که نیست اذیت -

 سرش زیر عمود را دستش و کشید دراز فاصله با کنارم. کشیدم دراز و کردم زمزمه لب زیر گریاستفادهسوء

 :گفت و گذاشت

 ؟بخوابی خوایمی-

 .خوابممی پس بخونم درس ذارینمی که تو -

 :گفت و زد امگونه روی ریزی یـوسه بـ، شد خم

 .بخواب، عزیزم بخواب-

 .دادمی بهم آرامش حس وجودش گرمی، بستم را هایمچشم

*** 

 :گفتم و مالیدم را هایمچشم. کردمی نگاهم پوشیده شلوار و کت. شدم بیدار خواب از صدایش با

 .بخیر صبح-

 ؟دانشگاه بری خواینمی احیانا شما، خانم بخیر صبح -

 :گفتم و کشیدم را موهایم

 .نخوندم درس من ٬نه-
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 .دختر ستبخشیده گناهت پاشو -

 .پوشیدم را هایملباس صورتم شستن از بعد، شدم بلند اجبار به

 :گفت و گرفت سمتم ایلقمه سهیل

 .نکنی ضعف دانشگاه تو بخور-

 :گفتم و گرفتم

 .ممنون-

 :گفت و کرد پیاده دانشگاه مقابل را من باراین، شدیم ماشین سوار

 .برسی من از زودتر تا بدوی رو کالس خود تا داری فرصت دقیقه دو-

 .کمه دقیقه دو -

 :گفت و کرد نگه ساعتش به

 .ثانیه سی و دقیقه یک-

 :گفتم و کردم باز را در

 !بدجنسی خیلی-

 با، مدآ هم سهیل که نشستم صندلی روی. بودم افتاده نفس نفس به شدم وارد وقتی. دویدم کالس سمت به و

 :گفت دانشجویان به رو. زد محوی لبخند دیدنم

 .گیرمنمی کتبی امتحان و پرسممی نفر چند از امروز-
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 :گفت و داد استاد کمک به را دفتر. زده را حرف این من خاطر به دانستممی

 .بپرسم ازشون تا بخون، ندارن نمره که رو کسایی اسم-

 :خواند را کسی نام دختر

 .فاطمی ساحل-

 .من از تر بدبخت یکی، دیدم هایش چشم در را اضطراب، شد بلند ساحل

 تلخی اوقات با سهیل. عاجز دادن جواب از دختر آن و بود دشواری هایسوال. کرد پرسیدن به شروع سهیل

 :گفت

 .بیرون کالس از بفرمایید. داشتین رو وضع این که باریه دومین این؟ دادنه جواب طرز چه این فاطمی خانم-

 :ساحل

 .شدنمی داشتم مشکل کنین باور، استاد ببخشید-

 .خانم بفرمایید. دارم مشکل کالس سر ندارن درسم به ای عالقه که شاگردهایی نشستن با منم -

 الیخ رویم یخی آب انگار خواند استاد کمک که را بعدی نفر اسم. شد خارج کالس از و برداشت را کیفش ساحل

 ذهنم ماا بود ممکن سوال ترینساده پرسید که سوالی. بود شرمنده سهیل نگاه، شدم بلند استرس با. کردند

 کردم نگاهش مظلوم. دانمنمی کجا اما، امدیده جایی روزی را سوال این دانستممی. نداشت کشش هم آن برای

 :گفت که

 ؟محترم خانم نخوندین-

 .بخونم نتونستم برگشتم عسل ماه از دیشب من استاد -
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 :گفت و شد گرد سهیل هایچشم

 ؟عسل ماه-

 .بده شهادت بیاد شوهرم بزنم زنگ کنیننمی باور استاد بله -

 :باشد جدی کمی کرد سعی، بخورد را اشخنده تا گرفت دندان به را لبش

 ؟خانم دینمی من تحویل که حرفیه چه این-

 ؟ببینینش بیاد بزنم زنگ بهش استاد -

 :گفت و کرد نگاهم ثانیه چند از بعد. انداخت پایین را سرش. بگیرد را اشخنده جلوی نتوانست

 .میکنم صحبت مفصل همسرتون با بعد من، نکرده الزم نخیر,-

 .استاد کنینمی لطف -

 حال این اب. است بداخالق استاد این و من بین چیزی فهمیدمی بود هم خر. بود کرده تغییر ها بچه نگاه، نشستم

 شروع ار تدریسش تا رفت تخته پای بعد ثانیه چند و برداشت را موبایلش سهیل. نداشت اعتراض جرئت کسی

 :بود نوشته، کردم باز را پیامش، کردم حس را موبایلم لرزش. کند

 .دیوونه هاتمشیطنت همین عاشق-

 . بود گرفته نشانه مرا اشمشکی نگاه هم باز. زدم لبخندی

*** 

 آریا
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 دستی .رفتم کنارش، بود وصل سیم کلی شقایقم به. بود دلگیری اتاق چه. شدم اتاق وارد سبز هایلباس آن با

 :گفتم و زدم اش پیشانی روی

 ؟بشی پژمرده تخت این روی نیست تو حیف؟ کنیمی باز رو چشمات کی، قشنگم گل، شقایقم-

 :دادم ادامه و کشیدم آهی

، دیبخشینمی رو من هیچوقت فهمیدیمی اگر شاید که چیزایی یه، گفتممی بهت باید که هست چیزایی یه-

 ؟کنم اعتراف االن خوایمی

 :دادم ادامه و کردم نگاه خاموشش جسم به

؟ گینهسن خیلی هاتدست بودم گفته بهت؟ نزنی رو من شدی بیدار وقتی میدی قول؟ بشنوی مشتاقی پس-

 زا من خوب، دید وضعیت اون تو رو ما رضا آقا که روز اون؟ یادته شرکت تو روز اون. اعتراف سراغ بریم! خیالبی

، مخواست رو این که داشتم دوستت؛ من گل نشو دلخور. بزنه رو هاحرف اون بودم کرده ریزی برنامه باهاش قبل

 .برم و دور دخترهای تمام عکس بر پاکی تو. بودم مراقبت که داشتم دوستت

 :گرفتم دستم در را دستش

 .کرده تو خاطر به کرده هرکار آریا؟ خوشحال یا شدیمی عصبانی؟ کردیمی کارچی بودی بیدار اگر االن-

 :زدم لب آرام، بوسیدم را اشپیشانی و شدم خم

 .شو بیدار لطفا، باشم مراقبت بودم داده قول من، شو بیدار-

 ؟شنید را صدایم اصال، کشیدم آهی

*** 
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 آراد

 فرادا خواستمنمی اما؛ کجاست سوگند جای دانستممی خوب. دادم ماموریتی هرکدام به، بودند آمده آیتان افراد

 اسپییج. شدم ماشین سوار. بودم گذاشته کار کفشش در ردیابی، کردم نگاه اسپیجی به. بشوند مطلع آیتان

 اندازه همان به را کارم هم کرد متعجبم هم دیدم که باغی عظمت. راندم سمت آن به. دادمی نشان را شهر خارج

 آجری دیوار به را هایمدست. رفتم آجری دیوار سمت به و کردم پارک بزرگی سنگ پشت را ماشین. سخت

 آویزان دیوار از را خودم. خوردنمی چشم به کسی؛ زدم دید را اطراف دیوار روی از. کشیدم باال را خودم و گرفتم

 توانستندنمی. افتادم راه به هادرخت پشت از آرام و کردم رها را هایمدست. کرد لمس را زمین پاهایم، کردم

، فتادما راه به سروصدا بی و آرام. بودم نزدیک خیلی، کردم نگاه اسپیجی به دوباره. ببرند ویال داخل را سوگند

 .دادمی نشان را رویمروبه ماشین اسپیجی

 :گفتم و زدم در به ایتقه. کردند پنهانش عقب صندوق در حتما، رفتم ماشین سمت به و کردم صاف کمر

 ؟تویی اون سوگند-

، نداشت کاری من برای. شدم عقب صندوق کردن باز مشغول بستند را دهانش که فکر این با، نیامد صدایی

 دهم نشان العملی عکس اینکه از قبل اما؛ شدم متعجب هایشکفش دیدن با. شد باز ثانیه چند درعرض

 :آمد مردی صدای و کردم حس کمرم روی ایاسلحه

 !اومدی دیر ولی اومدی خوش، بادیگارد جناب، به به-

 : غریدم

 ؟آوردین سوگند سر بالیی چه-

 .بیفت راه، پیشش میری االن هم تو، پسرجون نخور حرص -
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 نشترسا هایخاکستری نگاهم. داد هول داخل به مرا و کرد باز را انباری در، ویال پشت رفتیم افتادم راه اجبار به

 :گفت مرد، افتاد لرزه به اشچانه دیدنم با. دید را

 .نکن تابیبی زیادی، پیشت میارم دوستاتم زود خیلی-

 :زد داد که رفتم سمتش به. بست بدی صدای با را در

 !نیا جلو-

 ؟کردی غلطی همچین چرا؟ چته تو سوگند -

 :لرزید بغض از صدایش

 .توئه مثله دروغگویی موجود با زندگی از بهتر مُردن، نداره ربطی تو به-

 .نیستم دروغگو من -

 ؟هستی کی وت لعنتی نیستی بود فرستاده که بادیگاردی تو، نیستی مایکل دوست تو، لعنتی هستی، هستی -

 :گفتم بود فهمیده را چیز همه او، کردم فرو موهایم در را دستم

 .نیستم تو دشمن هستم کی هر من؛ سوگند باش آروم خوب خیلی-

 :گفت و زد پوزخند

 .کنم باور رو هاتحرف تونمنمی دیگه-

 :زدم داد

 .زندانیم تو مثل ببین رو من، نبودم اینجا االن که بودم دشمنت اگه من احمق-
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 :گفت و رفت عقب

 دراینق چرا؟ ها؟ ندادی تحویل رو من زودتر چرا. کشیدی من برای اینقشه چه نیست معلوم، فیلمته اینم نه-

 .بودیم پیشت نفریمون چهار موقع اون تازه؛ دادی خودت به سختی

 .نیستی متوجه تو -

 ؟یریبگ انتقام مایکل از راه این واز کنی خودت عاشق منو؟ کنی چیکار داشتی سعی. نیستی متوجه تو، نه -

 :رفت باال صدایش

 یک اتهاحساس با بازی دنیا کار ترینپست. خوردممی رو تو گول داشتم لعنتی من، نیستم مایکل عاشق من آره-

 .دختره

 ؟بود کردنش عاشق من قصد! دختر این گفتمی چه، افتاد لرزه به قلبم

 :زدم لب

 .چیه مایکل با من واقعی نسبت میگم بهت بیرون بریم شده خراب این از اگه خورممی قسم سوگند-

 .نداره تو با نسبتی هیچ گفت اون،  آراد نیستم بچه من -

 .میدم توضیح بهت رو چیز همه بعد،  کنیم فرار اینجا از بیا اول ولی، داره، لعنتی داره... دِ -

 :گفت و برداشت عقب قدمی

 جاهمین اگه من؛ دزد شاه بزنه دزد از که دزد میگن، دزدیدن ازت منو هااون. کنم اعتماد بهت دوباره نداره امکان-

 .برو تنها خودت بری خوایمی اگه، تو پیش مرگ به داره شرف بمیرم

 .نمیرم جا هیچ تو بدون من -
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 .داری فاصله نفس چند مرگ با ببینی بشماری بشینی تونیمی پس -

 .سوگند نکن خَریت -

 ؟فهمیمی متنفر متنفرم ازت آراد متنفرم ازت، اومدم عقل سر تازه االن ولی، بودم خَر االن تا من -

 دشای. بود شده بزرگ زیادی شاید؛ پیش سال هشت. آوردم یاد به را اشکودکی. افتاد دلم و صورت در غم یهاله

 .شناختم می روزی که کودکیست همان او کردممی فکر هنوز من هم

*** 

 تینا

 :پرسیدم متعجب و کردم نگاهش. شد آشپزخانه وارد اضطراب با و سراسیمه سهیل که بودم آشپزی حال در

 ؟شده چی-

 .تینا شدیم بدبخت -

 ؟چرا -

 !میاد داره مادرم -

 :گفتم و کردم گرد را هایم چشم

 ؟کنم چیکار من حاال-

 :گفت و کرد فرو موهایش در را دستش

 .میشه بد خیلی ببینه رو تو اگر ولی؛ نمیدونم-
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 :گفتم ترس با

 ؟مهراب خونه برم-

 :گفت و سمتم برگشتم اخم با

 .غریبه مرد یخونه بفرستم رو تو که نشدم غیرت بی قدراون هنوز-

 :گفتم و انداختم پایین را سرم

 ؟کنیم چیکار پس-

 .نشو ناراحت میگم چیزی یه تینا -

 ؟چی -

 :گفت آخر در و کرد من من کمی

 .کن بازی رو خدمتکارم نقشه-

 ؟!کنم چیکار -

 .بگیم بهشون رو حقیقت تونیمنمی -

 ؟بهشون--

 .برادرم سانیار و مادرم -

 :گفتم اضطراب با، انداخت تپش به را قلبم زنگ صدای. گرفتم دندان به را لبم

 ؟کردننمی زندگی چالوس تو تخانواده مگه-
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 .تهران اومدن گفتن بهم پیش دقیقه ده همین ولی، چرا -

 ؟کنم چیکار من حاال -

 :گفتم و دادم بیرون را نفسم. دیدم می هایش چشم در را التماس، کرد نگاهم

 ؟کنم بازی رو نقش این باید چقدر ولی، باشه-

 :گفت، رفتمی آیفون سمت به که همانطور

 .باشه اینجا مادرم که وقتی تا-

 تا دادم تغییر را روسریم مدل. شدم اُپن کردن تمیز مشغول و برداشتم دستمالی فوری کرد باز را در و

 یم نگاهشان چشمی زیر، داخل آمدند سهیل برادر و مادر و شد باز در. بشوم ها خدمتکار به شبیه بیشتر کمی

 .کردم

 یارسان نگاه اما؛ بود فرزندش دلتنگ واقعاً انگار؛ رفت اشصدقه قربان کلی و کشید آغوش در را سهیل مادرش

 :گفت پوزخند با و سمتم به آمد،  بود من خیره

 ؟بودی اینکاره داداش-

 :گفت نشود هول کرد می سعی که حالی در سهیل

 همه بهو شلوغه سرم من، میدن انجام رو خونه نظافت کارای، هستن خانم تینا ایشون، نکردم معرفی، ببخشید-

 .رسمنمی کارها

 :گفتم و دادم تکان سری

 .سالم-
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 :گفت و زد محوی لبخند مادرش

 .دخترم سالم-

 :گفت و کرد دراز سمتم را دستش برادرش

 .هستم سانیار-

 :گفتم تفاوتبی و انداختم دستش به نگاهی

 .بزنم سر غذام به باید،  ببخشید-

 برداشته را خانه عطرش. شدم هاماهی کردن سرخ مشغول. دیدم را اشپریده باال ابروهای؛ رفتم گاز سمت به و

 . بود

 .شدند شطرنج بازی مشغول سانیار و سهیل و آمد آشپزخانه به هایشلباس کردن عوض از بعد مادرش

 :گفت و انداخت غذاها به نگاهی

 .خوبه دستپختتم،  به به-

 : بشنود هم سهیل تا برد باال را صدایش

 .نکردی عادت خانم تینا این دستپخت به تا بگیرم زن برات زودتر باید-

 ربهض با تا بود فکر در سانیار. رفتم پذیرایی سمت به. کردم پر چای از و برداشتم را ها لیوان، کردم ریزی اخم

 می عسلی روی را سینی که همانطور و انداختم شطرنج صفحه به نگاهی؛ کند ومات کیش را سهیل کاری ای

 :گفتم گذاشتم

 .کن ماتش و کیش برج با-
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 :گفت خوشحالی با و انداخت برج به نگاهی سانیار

 !دختر درسته کارت، ایول-

 :گفت و کرد نگاهم اخم با سهیل. کرد ماتش و وکیش داد تکان را برج

 .کردی کمکش چرا تینا نامردی خیلی-

 :گفتم نشنود سانیار که طوری، لب زیر و شدم خم سمتش

 ..نیومده بدت هم تو اینکه مثل، بگیرن زن برات باید-

 .نشاند خودش کنار مرا و گرفت را دستم سانیار که بروم آشپزخونه سمت به خواستم

 :گفت و کرد حلقه امشانه دور را دستش دهم نشان العملی عکس اینکه از قبل

 .کن بازی تنها هم تو، کنیم می بازی هم با تینا و من-

 :گفت و نشست کاناپه روی مادرش

 .داره کار آشپزخونه تو خانم تینا کنم فکر-

 سهیل ،شنیدممی را صدایش اما رفتم آشپزخانه به. انداختمی تیکه من به آمدن ابتدای از، دادم بیرون را نفسم

 :گفت

 ؟کنیمی صحبت باهاش اینطوری چرا من مادر-

 آدم! فتمگرمی برات رو باالش سن یک میگفتی خودم به خواستیمی خدمتکار؟ آوردی برداشتی کیه دختره این -

 .کنهمی زندگی خونه تویه پسر یه با که داره مشکلی یک کنهمی فکر... استغفرا،  میبینه و دختر این
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 آن جای به اما. شود آرام کمی دلم که بدهد او به جوابی سهیل خواستمی دلم. بود شده سنگین هایمنفس

 :آمد سانیار صدای

 ؟ذاریمی عیب مردم دختر روی چرا؟ زدنه حرف طرز چه این من مادر-

 :گفت و شد بلند سهیل

 .بره فرستمتشمی بعد، کارها انجام برای مدت یک فقط، مونهنمی اینجا خیلی دختر این،  مامان بیخیال-

 !؟نه سهیل ولی کرد می دفاع من از غریبه مردی باید یعنی. افتاد لرزه به بغض از ام چانه

 .آمدند آشپزخانه به سه هر. چیدم را میز فوری. نیاید در اشکم تا کشیدم عمیقی نفس

 :گفت لبخند با سانیار

 .کرده چاقت که خوبه قدراین تینا دستپخت نگو شدی چاق سهیل میگم، به به-

 :کرد متوقفم سهیل صدای که شوم خارج آشپزخانه از خواستم و زدم تلخی لبخند

 .بخور ناهار بشین بیا تینا -

 !نیستم گرسنه، ممنون -

 یم حمایت دلم و بودم دختر؛ کنم چه اما بشکند دیگران جلوی بغضم خواستم نمی، رفتم اتاق سمت به و

 آمد ویدد بیرون آشپزخانه از. دید مرا سهیل که رفتم در سمت به، زدم بیرون اتاق از و برداشتم را کیفم. خواست

 :گفت و سمتم

 ؟کجا-

 :گفتم کنم نگاهش اینکه بدونه
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 .داری رو هوام مادرت جلوی اینقدر که ممنون، نباشم مزاحمتون، میرم دارم-

 :گفت و ایستاد رویمروبه که کردم باز را در و

 !؟بهشون بگم چی داری انتظار تینا-

 .خدانگهدار، مهراب یخونه میرم من، سهیل بیخیال-

 انهخ آدرس و گرفتم تاکسی. نیامد دنبالم نکند شک مادرش اینکه برای. رفتم بیرون خونه از زدم کنارش و

 .دادم راننده به را مهراب

*** 

 شقایق

 را دمخو هایمدست با. انداختمی بهشت یاد مرا سفید های دیوار. بـود سنگین هایمپلک، کردم باز را هایمچشم

 و زد صدا را دکتر دیدنم با؛ شد وارد پرستاری و شد باز در. بودم داده دست از را مکان و زمان. کشیدم باال

 .شد پرستار و دکتر از پر سرم باالی بعد ایلحظه

 :پرسید دکتر اممعاینه از بعد

 ؟چیه اسمت دونیمی-

 :داد ادامه دکتر که دادم تکان منفی عالمت به سری؟ بود چه اسمم؟ اسمم

 ؟نیست یادت چیز هیچی یعنی-

 .نه -

 :گفت پرستار به رو
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، ماه یک تا هفته دو شاید. داده دست از موقت طور به رو شحافظه شده وارد بهش که زیادی شوک خاطر به-

 .بیاره دست به رو خاطراتش تونهمی کم کم بعدش

 : پرسیدم

 ؟افتاد اتفاقی چه، دکتر-

 .دریا تو افتادی اینکه مثل -

 .آمدنمی یادم به هم محوی تصویر حتی کردم می فکر چه هر

 سمت آن هب را نگاهم شد باز که در. نداشتم هم همراه یک من یعنی، بیاید که بودم کسی منتظر، رفت بیرون دکتر

 .کشیدم

 : گفت و زد لبخندی. آمدمی نظر به جذاب خیلی ایقهوه،  بادامی هایچشم آن با پسر آن

 ؟ خوبی-

 :پرسید سوءظن با که دادم تکان مثبت نشانه به را سرم

 ؟شناسیمی رو من-

 .نه -

 :وگفت زد لبخند آسودگی با

 .مسیحم من-

 ؟مسیح -

 .آره -
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 :گفت و انداخت اتاق در به مضطرب را نگاهش

 .بریم اینجا از االن همین باید-

 .نکردن مرخص هنوز که رو من اما -

 .بریم باید فقط، نیست مهم -

 ...آخه -

 :گفت و گرفت سمتم به نایلونی

 .دیگه شو بلند، نداره آخه-

 :گفت و گرفت را دستم مسیح. کردم تن به را هایملباس، شدم بلند اجبار به

 .بزن هم رو ماسک این باشه حواست، ریممی بیرون یواشکی داریم ما بفهمه نباید کسی -

 :زدم صدایش که کشید در سمت به را دستم،  زدم را ماسک

 .مسیح-

 :گفت و سمتم چرخید

 ؟بله-

 ؟هستی کی تو -

 .شوهرت -

 :گفتم و انداختم باال را ابروهایم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 229 

 ؟شوهرم-

 .بیا فعال، هست توضیح برای وقت، آره-

 کنند انبیمارست وارد را او تا میزد داد هانگهبان سر که را آبی چشم پسر بیمارستان از خروج هنگام، رفتیم بیرون

 ؟بود آشنا برایم قدراین مرد آن چرا، کرد ماشین سوار مرا و کشید را دستم مسیح. کرد جلب را نظرم

*** 

 مهسان

 کردمی هدایت جلو به مرا پوشی سیاه مرد. بود شده تمام داشتم آزادی حق که ساعتی دو. شدم بلند تاب روی از

 :کرد متوقفمان خان شاهرخ صدای که

 .کنین صبر-

 :گفت و آمد جلو شاهرخ. بود کنارش هم آیتان، سمتش چرخیدیم

 ؟بشنوی میخوای رو کدومش اول، بد خبر یه دارم خوب خبر یه برات-

 :گفتم نفرت با و کردم اخم

 ؟کنیمی نظرسنجی ازم وقتاون، داره کفاره تو با کردن صحبت-

 عوضی ی دختره ببند رو دهنت -

 .من نه بکنی تونینمی غلطی هیچ کاری کثافت جز که تویی -

 : زد داد

 .کن آدم رو گستاخ دختره این آیتان-
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 :زد لب و انداخت بهم استیصال با رو نگاهش آیتان

 ؟کنم چیکار-

 !بکن رو زبونش، دونممی چه؟ پرسیمی من از -

 :شود مسلط خودش بر کرد سعی آینان

 نداره رو ارزشش شاهرخ بیخیال-

 :گفت و کرد نگاهش خشم با شاهرخ

 ؟دادی دل دختر این به تو و درسته من هایحس هم شاید-

 :گفت و زد پوزخندی

 .بده کسی به که نداره دل آیتان-

 .بده نشونم پس -

 گرن هایش چشم چرا؟ بزند کتک مرا خواستمی. رفتم عقب به قدمی ناخودآگاه باراین و آمد سمتم به آیتان

 ؟بود یخی چرا؟ نداشت عشق یا ترحم

، دسوزانمی را لبم اشک شوری. بود شده پاره لبم یگوشه. افتادم زمین روی، آمد فرود صورتم روی که دستش

 دیگری سمت را نگاهش آیتان، شدم بلند؟ بود مجبور تانآی که بود این غیر مگر؟ کردم بغض باراین چرا

 را لباسم یقه شاهرخ. گرفت درد اشضربه از صورتم چقدر که آخ؟ بزند ترآرام کمی توانستنمی. بود انداخته

 :گفت و گرفت

 .کردم غلط بگو-
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 :گفتم طعنه به و انداختم نگاه آیتان به

 ؟کنه مجبورم نمیگی بهش چرا، میاد بر کاری هر که گرتونشکنجه دست از-

 :آمد آیتان صدای

 .زنممی کاری هر به دست کنی مجبورم-

 :شد بلند اینبار شاهرخ صدای، شد سِر بدنم

 .دارم سراغ بهتری شکنجه یک من نه-

 .آوردند را نفر دو که کرد اشاره و

 :گفتم بغض با. شد تزریق بهم ای تازه جان انگار نفر دو آن دیدن با

 .سوگند-

 .کشیدیم آغوش در را یکدیگر محکم؛ دویدیم هم سمته به، بود شده شوکه من دیدن با هم او

 :گفت گریه میان، بودم افتاده هق هق به

 ؟مدت همه این از بعد؟ خودتی که کنم باور-

 :گفت و گرفت قاب دستانش با را صورتم، شدم جدا ازش

 ؟سالمی؟ خوبی-

 .خوبم، عزیزم خوبم -

 .مهسان بود من تقصیر شهمه -
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 :شد بلند شاهرخ صدای

 .ماجرا قشنگه جای به رسیممی، بسه هندی فیلم-

 .گرفتند را آراد بازوی سیاهپوش مردان و

*** 

 سوگند

 :گفت و تکاند را لباسش، شد بلند انباری کف از آراد

 .اینجا از بریم باید، نداره فایده نشستن-

 .نمیام جایی تو با که گفتم هم دیگه یکبار من -

 .نکن لج سوگند -

 :گفتم و شدم بلند هم من

 .نمیام جا هیچ تو با من بذار رو اسمش میخواد دلت چی هر-

 ؟کنم مجبورت باید یعنی -

 :زدم پوزخندی

 .تونینمی-

 : گفت و کشید ریشش ته به دستی

 .مایکل از بیشتر خیلی، دارم دوستت من کن باور سوگند



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 233 

 .نکش نجاست به رو عشق مقدسِ اسم -

 :زد داد

 ایههمس! تهرانی آراد؟ نمیاد یادت رو من داشتم دوستت من، لعنتی میگم چی ببین لحظه یک ببند رو دهنت-

 تمام. شدیمی سوار من دوچرخه جلوی میومدی خیابون تو همیشه. بود سالت ۹۱ وقتی؟ زعفرانیه خیابونِ

 .دادیممی شکست رو رقیبامون

 .کردم ریزی اخم. شد جمع امچهره بچگی خاطرات هجوم با

 .دادم تکان منفی عالمت به سری. امکودکی بازی هم، تهرانی آراد

 .میگی دروغ-

 شصورت به محکمی سیلی و بردم باال را دستم که بگیرد دست در را بازویم خواست. نمیگم دروغ عزیزم نه-

 :زدم داد، شد خم کمی صورتش. زدم

 سوار تدوچرخه جلوی رو من تا اومدم همیشه مثل وقتی، شدم بیدار وقتی روز یه ٬پیش ساله هشت لعنتی توی-

 رخم به رو خاطرات مدت همه این بعد حاال. نکردی هم خداحافظی حتی، بودین رفته محل اون از؛ نبودی، کنی

 ؟!ها چی که میکشی

 :گفت لرزان صدای با

 .آرادم من، نیستم کنیمی فکر که آدمی اون من بگم خواستممی فقط-

 .نیست گفتی بهم که دروغی برای توجیحی بازم این اما -

 :گفت؛ گرفت دست در را سردم هایدست
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 ؟عزیزم باشه، بگم بهت رو چیز همه بریم که اینجا از خورممی قسم-

 تمسم را سرش، چرخید لبم روی نگاهش. دادم تکان مثبت عالمت به سری، چکید امگونه روی به اشکی قطره

 و لداخ آمدن سیاهپوش مرد دو. شد باز در بچشم را هایشلب سرخی اینکه از قبل، بستم را هایمچشم. کرد خم

 :گفتند آراد به رو

 .جایی یه بریم باید، بیوفت راه-

 .نمیام جا هیچ شما با من -

 .ریممی اجبار با پس -

 .بود رفته باال قلبم ضربان؛ گرفتند را هایشدست

 سویشرتش جیب از کاغذی شد باعث که کردمی تقال. دهم نشان العملی عکس یا بزنم حرفی نتوانستم اما

 !نکردم طاقتی بی حتی چرا! نکردم هیچکار چرا. بیوفتد

 !کاغذ نه بود عکس برداشتمش، رفتم کاغذ سمت به

 .بود چسبانده هم به را عکس قطعه دو چسب با حاال، بود کرده پاره جلویم روز آن که را عکسی همان

 :بود کرده ترجمه را کد آن، گرداندم بر را عکس و کشیدم چسب روی دستی

 ؛باردمی باران، کنممی یادت تا»

 .«خواهدمی وضو هم خیالت لمس دانستمنمی

 دوست هم را دروغگو مرد این حتی من، بگویم دروغ توانستمنمی که خودم به، فشردم آغوشم در را عکس

 :گفت و آمد داخل ها سیاهپوش آن از یکی و شد باز در دوباره. داشتم
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 .بیرون بیا، تو هی-

 : پرسید که کردم قایم پشتم را عکس

 ؟کردی قایم چی-

 هیچی...  هـ-

 و کرد تقسیمش نیم دو به هم باز و زد پوزخندی دیدنش با، کشید بیرون دستم از را عکس و گرفت را مچم

 .کرد خارج انباری از مرا و کشید را بازویم، کردم نگاه عکس به حسرت با. انداختش انباری گوشه

 چقدر هک بگویم او به هایمچشم طریق از توانستمنمی من و بود انداخته پایین سرش اما؛ بود همانجا هم هنوز آراد

. دیمکر بغل را دیگر هم و دویدیم؛ کردم شک هایم چشم به مهسان دیدن با؛ بردند سمتی به را ما. دارم دوستش

 :آمد مردی صدای. ببینمش دوباره شدنمی باورم. گرفتیم فاصله، کردیم گریه کلی وقتی

 .قضیه قشنگه جای به رسیممی، بسه هندی فیلم-

 .گرفت سیاهپوش مردی را آراد بازوی و

 :پرسید بود ایستاده کنارش که هیکلی درشت و جذاب پسر

 ؟کنی چیکار خوایمی شاهرخ -

 :زد خبیثی لبخند شاهرخ

 .خواستن ازمون که چیزیه این، بکشم دار به معشوقش چشمای جلوی رو پسره خواممی، خوب خوب کارهای-

 .دیدم را پسر آن متعجب های چشم

 :گفتم و کردم نگاه مهسان به ترس با
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 .بکنن خوانمی غلطی چه-

 .افتهنمی اتفاقی، سوگند باش آروم -

 :دوید پسر آن سمت به مهسان، رفت سمتی به شاهرخ

 ؟نه مگه میگیری رو جلوشون آیتان-

 .بکنم کاری تونمنمی، متاسفم -

 .دادی قول من به تو؟ چی یعنی-

 :زد داد

 ؟خوبه، کردم اشتباه-

 ودز خیلی. برگشت سمتم به. شناختنممی خوب را نگاهش؛ برداشت عقب به قدمی. دیدم را مهسان شکست

 .کرد نگاه من به پوزخندی با شــاهرخ. گذاشتند پایه چهار روی را من آراد. آوردند را دار چوبه

 .نکن نگاه رو من طوراون»

 .نذار من دست توی دست

 .میشی مریض وقت به برو

 ،بشم فدات، بشک فدات، بشم فدات

 .برو بذار

 .«رو تو بینمنمی دیگه، من که باورش محاله
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 :زدم داد

 ؟بُکشینش خواینمی جدی جدی هاروانی کنین می غلطی چه-

 :شاهرخ

 .نداریم شوخی کارمون تو ما-

 :زدم داد و کردم نگاه آراد به ترسیده های چشم با

 .پایین بیا آراد، آراد -

 .آمدنمی بر دستش از کاری، انگار، بود بغض پر هایش چشم

 ،من عشق لرزهمی صدات»

 ،نـزن صدا هی رو اسمم

 ،گردنم دوره رو طناب

 .«نکن نگام دیگه بنداز

 :زد داد شـاهرخ

 .بِکش رو پایه چهار-

 :گفتم. کردم نگاهش اشکی های چشم با

 ؟کنم چیکار -

 .بِکش رو پایه چهار -
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 تو بغض واسه بمیرم »

 برو، نکن رو من فکر

 نکن من اسیر رو دلت

 .«برو، داری دوستم اگه

 .کنمنمی رو اینکار من نه، نه -

 .میاد دوستت سر ممکن بالی بدترین اال و؛ مجبوری -

 .کرد اشاره مهسان به و

 ،نکن گریه خدا ترو»

 .بگیر رو آخر تصمیم

 .بکش رو چهارپایه

 .بگیر رو هاشدست، چهارپایه

 .کنم ادا فقط خواممی، گردنم دور رو طناب بذار عاشقت دست با

 .«گردنم مونده که حقی

 :شنیدم را آراد ناک بغض صدای

 .سوگندم بکن میگن کاری هر-

 :گفتم و دادم تکان راست و چپ به را سرم
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 .آراد نیست مُردن وقته االن، دارم دوستت نگفتم بهت هنوز من، نه، نه-

 .بست نقش هایش لب روی محوی لبخند

 جانم، برات بشکنم من »

 موهات تاره فــدای

 مـن نـه، تویی مـهم

 آرزوهات به بـرس

 باش خودت مواظب

 «؟کردی چه من قلب با

 سمتش به که را سیاهپوشی هایقدم کردم حس اما، را معشوقم مَرگ نبینم تا گرفت آغوش در را سرم مهسان

 .رفت

 ،گرفت را سراغم اگر»

 .نداشت اینشانه بگین

 .«نداشت ای دیگه چاره و رفت جااین از بگین

 .بگیرم را نگاهم جلوی توانستمنمی اما خواستمنمی

 ،گرفت را سراغم اگر»

 بدین بهش را نامه این
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 ،بود گذاشته جا که بگین

 نگین هیچی کجا پرسید

 ازم پرسید بازم اگه

 پاش آشو نکردش اگه

 بگین بهش نیست چاره

 ...«زیرخاک رفته فالنی

 .مرد آرادم، داد جان آرادم. ریختمی اشک پایم به پا هم مهسان؛ من جیغ با شد همزمان چهارپایه کشیدن

*** 

 آیتان

 .افتاد زمین روی آراد. بود زده را طناب تیرانداز تک یک انگار؛ شد بلند تیراندازی صدای

 :گفت ترس با شاهرخ

 ؟خبره چه اینجا-

 .دونمنمی -

، ودمب نگرانش هم خودم. کردمی قراریبی آراد برای سوگند. کشیدم سمتی به و گرفتم را سوگند و مهسان دست

 .نبود واکنش وقت االن اما

 :آمد مردی صدای
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 .بشین تسلیم بهتره، هستین محاصره توی شما-

 :وگفتم نشاندم درختی پشت را دخترها

 .خوریننمی تکون جاتون از، بشینین همینجا-

 :گفت هقهق میان سوگند

 !آراد-

 .بشیم راحت هاپلیس دست از باید اول ولی؛ کنممی چک رو وضعیتش میرم االن -

 کنار رامآ، بودند گرفته سنگر ماشین پشت هاپوشسیاه و شاهرخ. افتادم راه به اعتراضی هر از قبل و شدم بلند

. شاهرخ سمت رفتم و شدم خیالشبی. کردم حس را ضعیفی نبض؛ گذاشتم گردنش روی را دستم و نشستم آراد

 :گفت ترس با که نشستم کنارش

 ؟آیتان خبره چه جااین-

 .اعدامه درصد صد حکممون بگیرنمون، مواده از پر انبار، کردن پیدامون هاپلیس -

 ؟کنیم کارچی -

 .کنیم فرار خودمون باید، کرد کاری نمیشه محموله برای -

 .کشهمی رو من رئیس -

 .کنممی صحبت باهاش من -

 :گفت و داد تکان منفی عالمت به سری

 .کنم آشکار رو رئیس مکان و جا تونمنمی من اما-
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 .کنی صحبت باهاش تونیمی خودت پس، خب خیلی -

 :گفت و گرفت را بازویم که شوم بلند خواستم

 .دارم اعتماد بهت چون فقط، خب خیلی-

 .بیرون بزنین ویال پشت از -

 .بیار رو دختره، خب خیلی -

 :مگفت و گرفتم را مهسان بازوی، رفتم هادرخت سمت به من و رفتند ویال پشت به هاپوشسیاه همراه شاهرخ

 .بریم-

 :سوگند

 ؟چطوره آراد حال-

 .بده نجاتش برو، ستزنده -

 :گفت نفرت با

 .کنین فرار تونیننمی، کردن تونمحاصره هاپلیس-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .باشم من طرفشون وقتی بکنن تونننمی غلطی هیچ ها پلیس-

 بانیتباعص و سمتش چرخیدم. کند آزاد را خودش تا کردمی تقال. کشید ویال سمت به و گرفتم را مهسان بازوی و

 :گفتم
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 ؟تو چته-

 ؟بریمی چرا رو من، کن ولم -

 .دارم کار باهات هنوز چون -

 :گفتم و گرفتم قاب را صورتش که کرد نگاهم دلخور

 .درمیارم دلت از بعدا، بریم بیا-

 :گفت اجبار به

 .باشه-

 ویال از راحت خیلی ویال از و زدیم دور را هاپلیس. زیرزمین از خروجی راه یک، کردم باز را ویال پشت مخفی در

 .گرفتیم فاصله

*** 

 سوگند

 :زدم داد و نشستم کنارش. دویدم آراد جاننیمه جسم سمت به

 .لطفا، کن باز رو چشمات آراد-

 صدای. بود کرده یخ هایمدست، بود صورتم روان اشک. کردمی بد را حالم گردنش کبودی، دادنمی جوابی اما

 تقور را گلویم آب. ریختند داخل پلیس مامورهای و کرد باز را در کسی، شنیدم را دیوار روی از شخصی پریدنِ

 :گفت و آمد سمتم به بود بیشتر اششانه روی هایستاره که مردی. شدم بلند و دادم

 ؟کردن فرار -
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 :زد داد که دادم تکان سری

 !بگردین رو ویال تمام-

. بود دهش زخمی که آراد برای بفرستند را آمبوالنس گفت و آورد در را سیمشبی. شدند متفرق ویال در سربازها و

 !کردم فراموش هم را مهسان نبود حتی، بودم شده گیج که بود شده شلوغ دورم قدرآن لحظه در

*** 

 تینا

 !پیششم حاال که بود شده راحت خیالش انگار، کرد استقبال ازم حالی خوش با مهراب

 :گفت و نشست رویمروب که نشستم کاناپه روی. نبودم خوشحال زیاد خودم اما

 .جااین میاد داره داییم-

 ؟چرا -

 .داره ازت سواالت سری یه -

 .گفتم رو چیز همه من -

 .داره کارتچی دونمنمی -

 .آمد داییش که نگذشت خیلی

 :پرسید که نشستیم هم رویروبه، کردمی کم را استرسم اششخصی هایلباس

 ؟هستین کیخائی تینا شما-
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 .بله -

 ؟ندیدی مشکوکی چیز روزها ببینم بگو -

 .زدمی زنگ بیخود یا شکستمی رو خونه شیشه مثال دمیش مزاحممون نفر یک باری چند یک -

 ؟نداشتی ارتباط تخانواده با؟ چی تخانواده با -

 .کنن پیدا رو من و کنن ردیابی رو شونخونه ترسیدم، نه -

 دنبال رو اینکار سرهنگمون بهترین، نباش نگران توهم، زنممی گشت خونه اطراف من، کردی درستی کار -

 .کننمی پیداش زود خیلی، کنهمی

 .امیدوارم -

 .کردم بازش، بود سهیل، شد بلند موبایلم اس ام اس صدای، انداختم پایین رو سرم

 .بودم هاخیلی با االن، بودم هاخیلی مثل اگه من-

 .بود معنی از پر برایم حرفش، بست نقش هایملب روی محوی لبخند

*** 

 آریا

 اجازه دادبی و داد کلی از بعد. گرفتند را جلویم بیمارستان در مقابل چرا دانستمنمی. آمده بهوش گفتن ها دکتر

 را نگاهم متعجب و شدم وارد، کردم حرکت بود گفته اطالعات که اتاقی سمت به سرعت با. دادند بهم را ورود

 :دمپرسی بود جاآن که خانومی از و برگشتم اطالعت سمت به، نبود شقایقم از خبری. گرداندم اتاق سرتاسر

 .نبود اتاق توی کسی، خانوم ببخشید-
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 ؟نبود کسی چی یعنی -

 .بود خالی اتاق یعنی -

 .دادمی شقایق رفتن از نشان شده کنده سِرُم و خالی کمد، کرد نگاه را کمد درونِ، آمد اتاق به همراهم

 :پرسید پرستار یک از که آمدیم بیرون اتاق از

 ؟ندیدی رو بخش بودن آورده تازه که رو خانومی این تو-

 .دستشویی برن خوانمی کردم فکر، بیرون اومدن اتاق از آقایی یه با چرا -

 :زدم لب

 ؟آقا یه-

 .آقا یه بله -

 کردم رانگاه اطرافم نگرانی با، شدم خارج بیمارستان از وقفه بی؟ داد خطر فرمان مغزم

 .کردم حرکت فرودگاه سمت به و شدم ماشین سوار. نبودم مراقبش که من به لعنت

*** 

 مهسان

 کاری قلالا یا کردممی مقاومت حتماً نبود کنارم مرد به امعالقه خاطره به اگر. کشیدمی ماشین سمت به را دستم

 کم نم خالفکار مرد. کردندمی اعدام را آیتان حتماً گرفتندمی را هاآن اگر اما کنند پیدایمان هاپلیس که کردممی

 :گفت تشویش با شاهرخ که ایستادیم هاماشین کناره. بود نکرده ـناه گـ

 !ذارهنمی مزنده رئیس رفت دست از هاجِنس-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 247 

 :گفت نبود عجیب برایم که شجاعتی با آیتان

 .بریم جااین از زودتر بهتره، رفت لو هم جامون هاجِنس بر عالوه-

 که بود مردی میخ چشمم من اما؛ کرد باز برایم را عقب در هم آیتان. شود سوار تا کرد باز را ماشین در شاهرخ

 ایلحظه .برگرداند را رویش که کرد حس را نگاهم سنگینی انگاری. نگفتم دروغ بودم کرده فراموشش بگویم اگر

 تکان راست و چپ به نامحسوس را سرم که بیاید سمتم به خواست. آمدم خودم به زود خیلی اما؛ خوردم جا

 .دادم

 و کرد وارد پهلویم به فشاری هم آیتان، کشید آیتان سمت را نگاهش و ایستاد. بود هاحرف این از ترزرنگ سامان

 لگ و کردم جیبم در دست. بود مردد ایستادن برای انگار. کشیدم پایین را پنجره. کرد نشستن به وادار مرا

 .است خوب حالم دهم نشان خواستم می. انداختم بیرون پنجره از و برداشتم بود درونش که را خشکی

 مَرد نبدو حتی. مخانواده پیش برگردم خواستممی که بود این حقیقت، کردم نگاهش ناامید کرد حرکت ماشین

 .بداخالقم بد

*** 

 سوگند

 :پرسیدم و رفتم سمتش به سراسیمه. اومد بیرون اتاق از دکتر

 ؟چطوره حالش...حا-

 نگرانی جای اما، کنه استراحت باید مدت یه شده وارد نُخاعش به که فشاری خاطر به. اومده بهوش، خوبه -

 .نیست

 :پرسیدم باخوشحالی و دادم بیرون را نفسم
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 ؟ببینمش تونممی -

 .حتماً بله -

. زدمی چشمک بهم گردنش سیاهی هنوز چرخاند سمتم را صورتش. بود نشسته نیمه حالت به شدم اتاق وارد

 :شنیدم زبانش از را اسمم ندای که شد بدتر وقتی حال این .چکید امگونه روی سمجی اشکی قطره

 !سوگندم-

. ودمب من االنش حال مقصر. کرد باز برایم را آغوشش. نرود سمتش به که بگیرم را هایمقدم جلوی نتوانستم

 :گفت و کرد نوازش را موهایم. فشردم اشسینه به را وسرم انداختم آغوشش در را خودم

 ؟کنی بدتر رو آرادت حال خوایمی، عزیزم کنیمی گریه چرا -

 . بود من تقصیر شهمه، متأسفم -

 !گفتممی دروغ بهت نباید من، نبودی مقصر تو -

 : گفتم و کردم بلند را سرم

 .بگی بهم رو حقیقت بیرون اومدیم که اونجا از دادی قول بهم-

 :زد محوی لبخند

 .میگم بهت خانم عجول باشه -

 .شنوم می -

 .نکنی قهر باهام و نشی عصبانی گفتم چی هر بده قول قبلش فقط -

 .میدم قول باشه، باشه -
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 :گفت و کشید عمیقی نفس

 من، رمبگی ازت سراغی نتونستم اونجا از رفتن از بعد دالیلی بنابر ولی، داشتم دوستت بچگی روزای همون از-

، بود هامحافظ شبیه، شدم آشنا مَردی با هواپیما توی برگشت راه تو، پیش مدتی. کردم می زندگی فرانسه واقعاً

 کشکم تا بده نشونم رو عکسش خواستم ازش. گردهمی دختر یک دنبال نامحسوس که دیدم ایران فرودگاه تو

 حال یه برام موقعیت اون توی اونم، دیدنت سال همه این بعد! شدم شوکه، داد نشونم رو تو عکس اون، کنم

 فرصت از باید من اما؛ نداشت فایده بسپار من به رو دختر این از محافظت گفتم بهش چی هر. داشت خاصی

 ور خودم منم و کرد آب زیر رو مرده سر. کمکم اومد، قدیمم رفقای از یکی آیتان به زدم زنگ. کردممی استفاده

 .زدم جا اون جای

، ردنک کار این مأمور رو شاهرخ و اون اتفاقاً و هستن تو کشتن دنبال نفر چند گفت بهم روز یه آیتان اینکه تا

 دست یرز خواستنمی، سـازی صحنه برای فقط گفت، بدم تحویلت دستی دو رو سوگند نداره امکان گفتم بهش

 منو، بگیره کمک اون از بتونه تا ببینه رو اصلی رئیس باید قبلش اما کنه جدا رو راهش خوادمی. باشه شاهرخ

 عکس و جلو فرستادم رو مهسان پس. بدم رو تو نیومد دلم من ولی؛ کنم کمکش سازی صحنه این تو کرد مجبور

 .بگیرن رو اون هاشپوشسیاه تا، فرستادم براش رو اون

 را دستم که شوم بلند خواستم؟ شد دزدیده من جای مهسان همین خاطر به یعنی. کردم نگاهش باز دهان با

 :وگفت گرفت

 .نشی ناراحت دادی قول تو-

 .افتاد دردسر توی تو خاطر به مهسان ولی -

 مهسان اب خشونت میگفت آرزو ولی، خشنیه مرده خیلی آیتان درسته, بهشته مثل براش اونجا که قسم خدا به -

 .نیست اون کار
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 .کردم بغض

 .کردمی نگاه رو تو اعدام بود وایستاده لعنتی اون ولی -

 .برسه هاباالیی به تا کنه جلب رو شاهرخ اعتماد باید که گفتم بکنه کاری تونستنمی -

 :گفتم و کشیدم آهی

 :گفت کرد نوازش را صورتم! نداشتم خبر خودم بودم ایبازی عجب توی مدت این تو من -

 .نیست عشقت مایکل که بگو، سوگند خوامتمی -

 :وگفتم انداختم پایین را سرم

 .متاسفم، گفت قطعی دنیا این توی نمیشه رو چیز هیچ -

 . زدم بیرون اتاق از و شدم بلند و

*** 

 آریا

 نبالشد که آشنایی از نشانی پارک این در. کردم می نگاه را اطراف استیصال با و دادممی تکان عصبی را پاهایم

 .زدم اششیشه به ایتقه. انداختم ساعتم به ایدوباره نگاه. نبود بودم

 روی ماخ. آیتان آمدن با شد همزمان شدنم بلند. شوم ترنزدیک قرار لحظه به و برود جلو ساعت خواستممی انگار

 .ایستاد رویمروبه. کردمی بدتر را حالم اشپیشانی

 :غـرید لب زیر. دادمی عصبانیتش از نشان اششده مشت دست

 ؟گفتیمی بهم رو اینا باید االن-
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 .کردم اشتباه -

 :گرفت را امیقه

 ؟ بود مهم چقدر هدفم به رسیدن برای دختر اون دونینمی تو-

 :زدم لب دلخوری با

 تو لیو؛ کنم کمک بهت راه این تو خواستممی درسته، بود زنم کنیمی صحبت ازش راحت قدراین که دختر اون-

 .کردم ازدواج راه همین

 :گفت و داد هولم عقب به

 .بودم مخالف که من الّا و کنی ازدواج خواستی خودت لعنتی -

 شد ازیب این ناخواسته ولی گذاشتم بازی این به پا تو به کمک هدف با من آره؟! آیتان فهمیمی چی عشق از تو-

 .زندگیم تمام

 .مرد می داشت دختر اون؟ کنیمی مراقبت زندگیت از طوریاین -

 ؟بدی تحویل آدم اون به رو دختر اون یجنازه که! خواستینمی رو همین تو مگه -

 ور دیگه تای دو اون، ندارم خبر اصالً یکیشون از اما؛ خواستممی رو چهارتاشون جنازه، خواستممی که معلومه -

 .دارم نگه زنده عوضی دوتا شما خاطر به مجبورم هم

 : زدم پوزخند

 ازو بلرزه پشتت آراد و من خاطر به نیستی آدمی تو الّا و، میونه در خودت احساس پای دونیمی خوب هم خودت -

 .بگیری کناره هدفت
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 :زد پوزخندی تمسخر با او باراین

 آیتان، وحشی اسب اون کردن رام برای کردم پیدا راه یک فقط من؟ میشه عاشق واقعاً آیتان کردی فکر تو -

 .نداره عاشقی برای قلبی

 :داد ادامه کرد من به را پشتش

 .مقصری تو واال کنم پیداش کن دعا فقط. دنبالش فرستممی شـاهرخ چشم از دور-

 .گذاشت ناامیدی و حسرت دنیایی با را من رفت و گرفت را راهش و

*** 

 تینا

 :گفت و نشست رویم روبه. آمد سمتم به و کرد قطع را تلفن

 !دیدن مشکوک آمد و رفت چندتا دیشب سربازها گفت داییم-

 :گفتم ترس با

 ؟میشه چی خب-

 :گفت و زد بخشی اطمینان لبخند

 .میشه درست چیز همه، نباش نگران-

 ؟چی یعنی -

 .بیوفته نیست قرار اتفاقی هیچ -
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 :گفت و رفت آیفون سمت به مهراب، شد بلند آیفون زنگ صدای

 ؟کیه -

 :گفت و کشید من سمت به را نگاهش

 .لحظه چند-

 :گفت و داد فاصله خودش از را گوشی

 .داره کارت سامان اسم به پسر یه-

 :گفتم و شدم بلند هاگرفتهبرق مثل

 ؟!کی-

 دعوتش حیاط داخل به. بود پریشان اشچهره چقدر، کردم نگاه سامان به و کردم باز را در، دویدم بیرون و

 :گفتم و بستم را در، کردم

 ؟کردی پیدا کجا از رو جااین-

 :گفت و دوخت زمین به را نگاهش

 .کنیمی زندگی استادت با گفت شناختنتمی که دختری یه، گرفتم رو سراغت، دانشگاهت رفتم-

 :داد ادامه. داد دست بهم تهوع حالت احساس که انداخت بهم بدی نگاه

 اشم که جالبه برام، داد بهم رو جااین آدرس دین اصول پرسیدن و تحقیق کلی از بعد، استادت خونه رفتم -

 .خوندن درس برای اومدین

 :گفتم فوری، گذاشت نصفه را حرفش
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 .نیست کنیمی فکر تو که چیزی اصال، کنیمی اشتباه -

 .ودنب شدن دزدیده که کسایی شبیه، دیدم رو مهسان دیروز من؟شدین گور و گم چهارتاتون هر چرا؟ چیه پس -

 :گفتم شوک با

 ؟!خوبه حالش؟ دیدی رو مهسان-

 ؟خبرهچه اینجا بگو فقط، جلو برم که نخواست، جلو برم نتونستم -

 تمام. بود نشده من شخصی بحث وارد که بودم ممنون مهراب از. نشستیم حیاط داخل صندلی و میز روی

 :گفت پشیمانی با آخر در، شد ترگرفته لحظه هر او و کردم تعریف سامان برای را موضوع

 .دونستمنمی، متاسفم من-

 .نداره عیب -

 ؟کین هااون ولی -

 .کنممی خواهش. نگو چیزی مخانواده به لطفا، دونمنمی -

 .نمیگم چیزی، جمع خیالت -

 ؟سامان -

 ؟بله -

 ؟شیرازی کی تا -

 از گذشتن، کرده خودش گیر در رو من احساس وقته خیلی که کسیه دختر اون. کنم پیدا رو مهسان وقتی تا -

 .احساسمه از گذشتن اون
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 :گفتم و زدم لبخندی

 .نیست میل بی تو به نسبت هم مهسان مطمئنم-

 .آمدندمی هم به خیلی دو این. دادمی اشخوشحالی از نشان بست نقش هایشلب روی که لبخندی

*** 

 سوگند

 یدند با، خورد زنگ موبایلم. بود مزخرف بیمارستان غذاهای بخرم چیزی شام برای تا شدم خارج بیمارستان از

 .زدم جانیبی لبخند مایکل شماره

 ؟الو -

 ؟من رزای، الو -

 .سالم -

 ؟خانمی کجایی -

 ؟چطور -

 .خواممی آدرس -

 ؟چی برای آدرس -

 .ایرانم من -

 :یدمشن را صدایش طوالنی مکث از بعد. بیوفتد دستم از گوشی بود نزدیک که داد ناگهانی را خبر این آنقدر
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 ؟خطی پشته رزا عزیزم-

 ؟ایران اومدی چرا تو اصالً، نیستم االن که من...  آره... آ -

 :گفت دلخوری با

 .نداشتم راحت شب و روز کیه بادیگاردت گفتی بهم وقتی از؟ اومدممی نباید -

 .خیابونم تو... چیزه االن من، نبود این منظورم -

 .پیشت میام بده آدرس -

 :گفت متعجب دیدنم با آراد. بیمارستان برگشتم استیصال با و دادم را خیابان تریننزدیک آدرس

 ؟شده چیزی -

 .آراد برم باید -

 :گفت و نشست

 ؟کجا -

 .ایران اومده مایکل -

 :زد لب، دیدم صورتش در را غم یهاله

 ؟پیشش بری خوایمی چرا -

 .اومده من خاطرِ به اون مجبورم -

 :گرفت را دستم
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 ؟صاحبیبی تو مگه اومده تو خاطرِ به کرده غلط -

 :گفتم و کشیدم بیرون دستش از را دستم

 چون نمیگم چیزی مایکل به تو جای از کنممی لطف بهت دارم. اونه من صاحب دونیمی خوب هم خودت -

 .ذارهنمی تزنده

 ستشد از که بود این حقیقتش. زدم بیرون بیمارستان از، کرد می نگاهم ناباور. دیدم هایشچشم در را شکست

 که تنگذش خیلی. رفتم بودم گذاشته قرار مایکل با که جایی به. بود داده بازی مرا مدت این تمام او. بودم دلخور

. گفتم روغد نشدم تاببی بگویم اگر بود اشکی هایشچشم. شد پیاده مایکل و شد باز در، زد ترمز جلویم ماشینی

 :گفتم که فشرد خود به محکم مرا. ایرانیم بود کرده فراموش انگار، کرد بغلم توجهبی

 .ایرانه اینجا مایکل -

 :وگفت شد جدا ازم سختی به

 .بود زده لک برات دلم من رزای بشم چشمات فدای -

 :گفتم و زدم جانیبی لبخند

 .طورهمین منم-

 :پرسیدم متعجب. داد را آدرسی راننده به و کرد ماشین سوار مرا؟ شد دروغم متوجه یعنی

 ؟ریممی کجا-

 .اونجا ریممی دارم ایران خونه یه -
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. انهخ رفتممی مایکل همراه باید من و بود بیمارستان تخت روی آراد. نکنم اعتراض تا گرفتم دندان به را لبم

 .بود تمیز، شدیم خانه وارد. رسیدیم که نگذشت خیلی

 یرز تیشرت بادیدن. بود زیبا و داشت مشکی-اینقره دکور. شدم اتاقی وارد. کردمی زندگی درش کسی انگار

 :پرسیدم و کردم نگاه بود شده اتاق وارد که مایکل به متعجب و کشیدمش بیرون تخت

 ؟توئه لباس این -

 :گفت و زد لبخندی

 .بودم جااین حاال تا دیشب آره -

 را مدست، زد خشکم که شدم شوکه آنقدر. شد نزدیکم بدهد من به کاری فرصت اینکه از قبل. دادم تکان سری

 دست اب. داشت نگه سرم باالی را دستم هردو و چسباند دیوار به مرا او اما بزنم پسش تا گذاشتم اشسینه روی

 احساس و بودم آورده کم نفس. داشتم خفگی حس. کند امهمراهی به وادار تا آورد فشاری پهلویم به دیگرش

 وزان با ناچار به. کردممی ـیانـت خــ او به داشتم من و بود من شوهر اما ایصیغه چند هر آراد. کردممی ـناه گـ

 و انداخت بهم خشنی نگاه. زدممی نفس نفس. شد خم کمی و کشید عقب درد با که زدم پایش وسط ایضربه

 :گفت

 ؟میده معنی چه کارت این -

 :بگویم آراد درمورد نخواستم

 .نمیدی محل اصال که هم تو، میشدم خفه داشتم -

 زد نعیتص لبخند. نداشت را العمل عکس این انتظار، کشید عمیق نفس چند. دیدم هایش چشم در را نفرت رنگ

 :گفت و
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 .بخوابی بهتره، کردممی روی زیاده داشتم، توئه با حق -

 :پرسید و برگشت راه میان، رفت در سمت به خودش. کرد اشاره تخت به و

 ؟نبودی کسی با مدت این تو -

 :گفتم و کشیدم درهم را هایم اخم

 .نه که معلومه -

 .بودم آراد نگران هنوز، کشیدم دراز تخت روی. کرد ترک را اتاق و کشید راحتی نفس

*** 

 تینا

 :گفت و زد تلخی لبخند که شدم بلند. شد داخل مهراب و خورد در به ایتقه

 .حیاطه تو کیانی استاد -

 :کردم گرد را هایمچشم

 ؟سهیل -

 یاطح وسط، دیدمش. بیندازم امپیشانی به اخم کردممی سعی. رفتم حیاط سمت به کنارش از، داد تکان سر

 انتخاب دفاع برای که را هاییحرف تمام که بود جدی و خشن نگاهش آنقدر، ایستادم رویشروبه. بود ایستاده

 :غرید که بزنم حرفی کردم باز دهن. بردم یاد از بودم کرده

 ساعت دو و هفتاد که میارم سرت بالیی، ساعت دو و هفتاد یعنی، روز سه شده تقویم روی از، ببند رو دهنت -

 .کردم غلط بگی سرهیک



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 260 

 :کردم جمع را جسارتم

 ؟منی یکارهچی تو مگه، کنیمی غلط تو -

 :گفت گوشم کنار و گرفت را بازویم

 غیرتبی قدراون هنوز. نیست من مشکل بفهمی رو این که نیست سرت تو عقل قدراون تو حاال، شوهرت -

 .باشه غریبه مرد یک خونه زنم که نشدم

 .نیستم تو زن من -

 :گفت و زد پوزخندی

 ؟آره بود دیگه دختر یه البد؟ کرد صیغه من با مخانواده اومدن از قبل شب کی پس -

 :گفت و آورد بازویم به فشاری که کردم نگاهش ناراحتی با

 .میای کنی می جمع رو وسایلت -

 !سهیل -

 ابحس ازش اینگونه که بود باری اولین این. رفتم ویال سمت به سریع هایقدم با. کرد مخفه هایشچشم با

 :آمد مهراب صدای. بردممی

 ؟اومده پیش مشکلی -

 :گفتم مهراب به رو و زدم پوزخندی. انداختم سهیل به پنجره از خبیثی نگاه

 .ببره خودش همراه زور به رو من خوادمی -

 .کنه اذیت رو تو ذارمنمی، باشه که استاده، کرده جابی -
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 و ادایست سهیل رویبه رو مهراب، دویدم بیرون همراهش. آید پیش بینشان درگیری خواستمنمی، کرد باز را در

 :گفت

 ؟دارین امری شما -

 : گفت و کرد نگاهم سهیل

 .باشه مربوط شما به کنمنمی فکر -

 .منه به مربوط چیزش همه پس. منه یخونه اینجا چون، مربوطه چرا -

 :گرفت را لباسش ییقه سهیل

 ...عو یپسره رو دهنت ببند -

 به یمحکم ضربه پشت از پیچاند پشت به حرکت یه با. گرفت را دستش مهراب شود تمام حرفش کهآن از قبل

 باز دهان با. برد هوا به را اشناله، آمد فرود اششانه روی که ضربه آخرین افتاد زمین روی که زد زانوهایش

 هب آسیبی خواستمنمی اما بود شده خنک دلم که این با! بود بلد شخصی دفاع محراب پس. کردممی نگاهش

 .برسه سهیل

 : زد داد مهراب

 ؟بدی ادامه تونیمی گفتیمی چی داشتی -

 :بلند سهیل داد که کشید را دستش

 .خانمم و من بین چیزیه یه، مرتیکه چه تو به -

 : گفت و زد پوزخندی مهراب
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 .نبودم جااین االن خواستنمی ازم خانومت اگه باش مطمئن -

 .ایستاد شد بلند که گرفت فاصله ازش مهراب. کشیدم خجالت خیلی، شد ناباور سهیل نگاه

 هم امر توانستمی نگاهش مقابل در اما؛ بایستد مهراب برابر در نتوانست که بود این برای هایشچشم شرم

 .کرد ترک را خانه و داد تکان تاسف ینشانه به سری. کند شرمنده

 اعثب در صدای. بودم پشیمان، کشیدم آهی، کردم برخورد شدید خیلی. انداختم پایین را سرم بست که را در

. ریدپ امیدم و خوشی تمام در پشت ناشناس شخص دیدن با اما، کرد باز را در مهراب. کنم بلند سر امیدوار شد

 بیل زیر سالم، دید حیاط در مرا پسر. آمدند خانه به مهراب با بعد لحظه چند. کردند بغل را دیگر هم لبخند با

 :گفت که کردم

 ؟کنینمی معرفی مهراب -

 : گفت و کرد اشاره بهم مهراب

 .من دوست هامین هم ایشون و بنده خواهر تینا -

 : کرد دراز سمتم به را دستش هامین

 .خوشبختم -

 :پرسید مهراب، شدیم خانه وارد. بود جوری یک پایم تا سر به نگاهش. فشردم را دستش تردید با

 ؟ورهااین از خبر چه -

 :هامین

 .شیراز به داشتم کاری سفر یه راستش -
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 :داد ادامه و کرد نگاه من به

 ؟نه؛ بمونم اینجا روز سه، دو که نداره عیب -

 تخت روی. بترسم هامین از شد می باعث حسی. شدم اتاق وارد فوری. بشنوم را مهراب جواب نخواستم

 .کردم خرد را اشمردانه غرور من. گرفتم را بودم کرده سهیل با که کاری وجدان عذاب حاال اما، نشستم

*** 

 مهسان

 : گفتم و شدم بلند، آورد غذا برایم پوشی سیاه

 .دستشویی برم باید من-

 .بیرون بیا-

 بود شده غافلگیر که سیاهپوش. دویدم پله سمت به و کردم عوض را مسیرم راه ینصفه، رفتم بیرون اتاق از

 در تپش به را خودم سریع هایقدم با. بود شده تنگ گرمشکنجه برای دلم، دهد نشان العملی عکس نتوانست

 .نبود اتاق در آیتان انگار زدم در چه هر. رساندم

 :  گفت نفرت با که سمتش چرخیدم، آمد پوش سیاه مرد نفس نفس صدای

 ؟خوردی گُهی چه عوضی یدختره -

 :گفتم تقی سر با

 .خورمنمی رو تو من -

 :کرد متوقفش آیتان صدای شد دراز سمتم به که دستش. زد می بیرون آتش هایشچشم از
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 ؟کنیمی غلطی چه -

 : گفت کشید کنار ترس با

 ...دختره این خان آیتان -

 : وگفت گرفت باال سکوت عالمت به را دستش

 .شو دور چشمم جلو از، شنیدم کافی اندازه به -

 :گفت که کردم نگاهش. رفت و انداخت پایین رو سرش مرد

 .بخوری خرو نره اون کنیمی غلط شما -

 :وگفتم زدم لبخندی

 ؟بودی کجا -

 :گفت و کرد باز رو اتاق درِ

 .کارام پی -

 :پرسید که شدیم اتاق وارد

 ؟کنیمی چکار جا این تو -

 ؟نبود معلوم، دیگه کردم فرار -

 :گفت و آورد در را سیمشبی، نشست تخت روی

 .باال بیار غذا تا دو -
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 .بود اتاقم تو من شام -

 .بخوری اتاقت تو بری تونیمی -

 :وگفتم نشستم کنارش

 .بدجنس -

 : گفت که خوردممی را غذایم داشتم، آوردند را شام که نگذشت خیلی

 .رو زدن حرف درست مثال رو کردن گوش حرف مثال، رو نکردن فرار مثال، بدم یادت رو چیزایی یه باید -

 :گفتم اخم با

 .بلدم خودم -

 .بدم یادت باید نچ -

 :گفتم ترس با و شدم بلند. رفت لباسش هایدکمه سمت به دستش، شد بلند

 ؟کنیمی کارچی -

 : گفت و انداخت تخت گوشه را لباسش

 .بدم یادت خواممی -

 : کردم صدایش، زد خیمه رویم و

 .کن بس آیتان -
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 و گرفت آغوشش در مشکی تاپ آن با مرا، آمد می نظر به عصبی حال این با، بود خمار چشمهایش. کرد نگاهم

 :گفت

 .بخواب -

 .برم بذار -

 .بخواب بدم ادامه خواینمی اگه هیس -

 .بود شده چش یهو دانستمنمی، بستم را هایمچشم ترس از

*** 

 شقایق

 :گفتم که گذاشت دیوار یگوشه را هانایلون مسیح. شدم بلند جا از در صدای با

 .سالم -

 : پرسیدم داد تکان سری

 .نیست مونخونه شبیه اصالً؟ آوردی رو من کجاست اینجا -

 :گفت ممکن لحنِ سردترین با. اتاق یک تا بود گاراژ یه شبیه بیشتر

 .بکن رو زندگیت پس، خانومش هم تو مونهخونه چرا -

 .شدم بلند هم من اتاق به ورودش با. دروغگوست یک او میگفت حسی، باشد شوهرم مرد این نمیشد باورم

 ایهوهق هایچشم مسیح؟ کیست برای میشود نمایان لحظه هر ذهنم در که آبی هاییچشم تصویر دانستمنمی

 :گفتم شاکی لحنی با، بود کرده عوض را هایش لباس، شدم اتاق وارد کشیدم سرم به دستی. داشت
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 .کنی برخورد من با اینجوری نداری حق بدی جواب سواالتم به باید -

 : گفت و سمتم به برگشت

 ؟زدی زر چی -

 .کن صحبت درست من با -

 :زد داد که کردم نگاهش باور نا. شود فلج صورتم سمت یک شد باعث زد صورتم به که ایضربه

 ؟میکنی زر زر وایستادی اینجا وقت اون بکشی نفس خونه این تو نداری حق تو عوضی یدختره -

 :گفتم و چکید ام گونه روی اشکی قطره

 .پسـتی خیلی -

 .رفت پاهایم از جان کردم حس که میزد لگد محکم آنقدر. افتاد پاهایم جان به. زد صورتم به دیگری یضربه

 :نالیدم درد با بودم افتاده هق هق به

 .داره درد پاهام مسیح کن بـس بسه -

 :گفت و کرد باز را کمربندش

 .بدم نشونت رو بودن پست خواممی -

 . آورد در را جیغم نشست رانم روی که ضربه اولین

 تهخس که زد آنقدر. شدمی بیشتر هقم هق و گرفت می شدت هایمالتماس او ضربه هر با. شدم جمع دیوار کنار

 .افتاد نفس نفس به و شد
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 : وگفت انداخت زمین روی را کمربند

 .ببند رو دهنت پس، ندارم رو ززرهات یحوصله -

 سرم به را دستم که گرفت دست در را موهایم. سوختمی اما بود حس بی پاهایم، آمدنمی بند هقم هق اما

 :زد داد، گرفتم

 .رو گاله اون ببند، بکنم رو طالییت موهای این خواینمی اگه -

 کرد ترک اتاق و کرد ولم که گذاشتم دهانم روی محکم را دستم

 رد و بود ودکب پاهایم تمام ایستادم آینه روبروی و آوردم در را شلوارم. کشید می تیر پاهایم، شدم بلند سختی به

. ودمب بیزار پست مرد این برابر در خودم ناتوانی از. بود پوشانده را پاهایم خون و داده جر را گوشتم کمربندش

 .بود شده حک قلبم روی طرحش که بودم آبی یتیله جفت یک آن تاببی من

*** 

 سوگند

 :گذاشتم گوشم کنار شماره به کردن نگاه بدون و کردم پیدا را موبایل. شدم بیدار موبایل زنگ صدای با

 ؟بله -

 : پیچید گوشم در آراد زدهغم صدای

 ؟سوگندم -

 :گفتم و نشستم

 ؟تویی آراد -
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 ؟خانمی بودی خواب -

 .میشدم بیدار باید دیگه، نه -

 : پرسید خاصی حساسیت با

 ؟پیشته مایکل -

 اما باشد کرده کاری پنهان کمی شاید، بودم اشحسودی و حساسیت عاشق. بست نقش هایملب روی لبخندی

 .کنم اخالقی بد باهاش خیلی توانستمنمی

 : گفتم

 .خوابه اتاقش تو باشه اینجا باید چرا نه -

 :شد شاد صدایش

 ؟پیشم میای کی پس، خوبه خب -

 ؟خوبه صبحونه از بعد، اوم -

 .منتظرتم -

 :کردم زمزمه. شنیدم بیرون از دادبی و داد صدای که بزنم حرفی خواستم

 !خدا یا -

 :پرسید

 ؟شده چی -
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 .زنممی زنگ بهت بعدا آراد -

 :آمد مایکل داد صدای. بودند شده درگیر مایکل با مرد دوتا، دویدم بیرون و کردم قطع

 !کن فرار رزا، کن فرار -

 :زد داد نفرشان یک، خواهندمی چه اینجا آنها دانستمنمی رفتم عقب عقب

 .بگیرش برو مسیح -

 به ات شد بلند مایکل. کردممی جیغ جیغ، گرفت را هایمدست. آمد سمتم به زیادی سرعت با که بدوم خواستم

. ندپوشا را صورتش و شد جاری سرش از خون، ماندم باز حرکت از. زد سرش بر گلدان با مرد آن که بیاید سمتم

 .افتاد زمین روی حرکتبی مایکل، کنم فرار باید رفت یادم که شدم شوکه آنقدر

 : آمد پسر صدای

 .بریم-

 به. بود افتاده زمین روی خون در غرق. بود مایکل جانبی جسم به چشمم آخر لحظه تا. کشید و گرفت را دستم

 ظهلح آن که بود چیزی تنها این. بود مُرده مایکل، برندمی کجا مرا نبود مهم برایم، کردند ماشین سوار مرا زور

 .داشت اهمیت برایم

*** 

 تینا

 روی نمدار امعسلی موهای. ایستادم آینه روبروی و کردم محکم را پوش تن حوله گره، شدم خارج حمام از

 پاهای و ودب باسنم پایین کمی تا حوله بلندی. کشیدم موهایم روی آرام و برداشتم را شانه. بود ریخته هایمشانه
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 ایت یک بادیدنم هامین. بچرخم و بکشم هینی شد باعث در صدای. گذاشتمی نمایش به را صافم و سفید

 :گفتم کرده هول. داد راباال ابرویش

 ؟نبودین بیرون مهراب و تو مگه -

 : گفت و زد پوزخندی و چرخاند بدنم روی را نگاهش

 .جاماین من حاال، بودیم -

 و تمانداخ چنگ بهش ناگهانی حرکت یک در، افتاد دراور روی موبایل به نگاهم، رفتم عقب قدمی. آمد سمتم به و

 کوبید در به که ایضربه صدای. کردم قفل را در و شدم وارد برسد من به اینکه از قبل. دویدم حمام سمت به

 دومین با. زدم زنگ رسیدمی فکرم به که کسی اولین به و شدم مخاطبین وارد لرزان بادست. آورد در را جیغم

 :پیچید گوشم در سهیل صدای بوق

 .بشنوی رو صدام خواینمی دیگه کردم فکر -

 :گفتم هق هق با

 .بیا خدا رو تو، کن کمکم سهیل -

 :شد نگران صدایش. بشکند در دادممی احتمال آن هر، شدمی بیشتر لحظه هر در به هایشضربه شدت

 ؟خبره چه جااون تینا -

 .سهیل کمکم بیا -

 .دقیقه چند فقط، باش آروم، میام االن -
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 نگاه یرونب به حمام کدر شیشه از و دادم فاصله گوشم از را موبایل. بود رفته باال قلبم ضربان، شد قطع در صدای

 را رمس. کردم بازش و بردم در قفل به دست ماندم منتظر که ایدقیقه چند. دیدمنمی او از ایسایه حتی. انداختم

 نگز صدای. بپوشانم بیشتر را خودم تا کردم نزدیک هم به را حوله هایلبه. نبود کسی اتاق در، بردم بیرون

 شده تند هایمنفس. فشردم را آیفون دکمه و زدم بیرون اتاق از. شد ایجاد من در امیدی روزنه شد بلند که آیفون

 ویشجل حوله یک با نبود مهم برایم اصال، کرد نگاه من به متعجب. داخل آمد سراسیمه سهیل و شد باز در، بود

 مبغض و انداختم آغوشش در را خودم دویدم سمتش به. بود شده تزریق وجودم به امنیت بادیدنش، ایستادم

 .کرد امزده وحشت، هامین صدای. میکردم حس کمرم روی را دستش لرزش، آورد کمرم به فشاری. شکست

 .کیانی سهیل رسیدی موقع به-

 .ببیند مرا او خواستنمی انگار، کرد پنهان خودش پشت مرا سرعت به سهیل

 :گفت متعجب

 !هامین -

 .یادته رو من پس خوبه -

 :وگفت زد پوزخندی سهیل

 .کرد ـیانـت خــ آیتان هایآرمان ی همه به که خیانتکار یک، بره یادم رو تو میشه مگه -

 :زد داد هامین

 فکر هب فقط عوضی اون که صورتی در، بده نشون کار درست رو خودش داشت سعی آیتان، نبودم خیانتکار من -

 .هست و بوده قدرت

 .خوادنمی قدرت آیتان که دونیمی -
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 :گفت و آورد در را اشاسلحه هامین

، رسم می آیتان هایآرمان به خودم روش به من، کنممی تالش دختر این به رسیدن برای دارم هاستماه -

 .برممی من بار این باش مطمئن

 :  وگفت برداشت جلو به قدمی سهیل

 .گیرهمی شکل لعنتی یفرقه اون؟ کنی چیکار خوایمی مثال -

 :گفت و کرد تنظیم سمتم را اشاسلحه هامین

 !هاعوضی این وجود با نه -

 لسهی؟! شناختندمی را یکدیگر کجا از هامین و سهیل. فهمیدمنمی را هایشانحرف، کردممی نگاهشان گنگ

 :گرفت باال آرامش عالمت به را هایشدست

 ...میشناسه بهتری هایراه آیتان کنی متوقف رو اونا تونینمی تینا کشتن با. هامین کن بس -

 .زممیری رو تا چهار همین خون فقط من ولی، یاره می وجود به بیشتری ریزیخون میشناسه آیتان که هاییراه -

 : گفت و کشید را خشاب

 .نداره من برای فرقی هیچ نفر پنج بشن نفر چهار اون اگه باش مطمئن، بُکشم قراره من سهیل کنار برو -

 .رفت کنار و بست ناراحتی با را هایشچشم سهیل

 :زد داد هامین

 .بپوش رو هاتلباس برو گمشو -
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 جگی آنقدر؟ چرا اما؟ بکشد مرا خواستمی هامین. پوشیدم آمد دستم دم چه هر، دویدم اتاق سمت به سرعت با

 به قدمی سهیل. برد بیرون اسلحه زور به مرا هامین. شد باز اتاق در، امکرده هنگ کردم می حس که بودم

 :گفت و آمد سمتش

 .کشدتمی کنه پیدات آیتان؛ کنی می چیکار بفهم لطفاً -

 : گفت و زد پوزخندی هامین

 ونچ باشه شطعمه مراقب خوب بگو، مونده مهسان فقط بگو آیتان به. کردیم رو جاش همه فکر مسیح و من -

 .داشت خواهد گرفتن آتیش مثل راحت مرگ یه هم کوچولومون دختر این. بشه خیالشبی نداره خیال هامین

 :زدم داد که گرفت را بازویم، افتاد کار به رادارهایم مهسان اسم شنیدن با

 ..کثافت کن ولم -

 .کردم حس دهانم در را خون شوری که زد صورتم به محکمی یضربه

 :گفت و برگشت عقب به دوباره گرفت او روی را شاسلحه که آمد سمتم به قدمی سهیل

 .باش آروم، باش آروم، خب خیلی -

 :نالیدم

 ؟سهیل -

 :گفت و داد هل جلو به مرا

 .بیوفت راه -

 .کن کمکم -
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 ارجخ که خانه از، کرد می سنگینی گلویم در بغض. انداخت پایین را سرش و بست درد با را هایشچشم سهیل

 .است نمانده فرار برای راهی هیچ فهمیدم شدیم

*** 

 آیتان

 سه هر حرام گوله یک موقع همان توانستممی که بودم قدرعصبانیآن. ایستادند سه هر شدم که کلبه وارد

 .کنم تایشان

 :زدم داد

 ؟کردین غلطی چه بگین -

 : گفت و برد فرو موهایش در دست آراد

 .نمیده جواب رو هاشتلفن که روزه دو االن اما امنه جاش مایکل پیش کردممی فکر -

 :گفت که انداختم سهیل به رو نگاهم

 .بردش هامین -

، کستش بدی صدای با ـروب مشـ هایشیشه تمام و افتاد که زدم کلبه وسط میز به لگدی هامین نام شنیدن با

 :زدم داد

 .کرد رو خودش کار باالخره، عوضی آشغال -

 :آمد سمتم به سهیل
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 هم مسیح، باشه دفعه آخرین باید اما؛ خوردی زخم سمتش از که نیست باری اولین این، باش آروم آیتان -

 .کنهمی کمکش

 :گفتم و کردم نگاهش

 ؟!مسیح -

 :غریدم و کوبیدم هایملب روی بار چند مشت با، داد تکان سر

 .چیز همه به زدین گند، نباید، گرفتم می کمک هالعنتی شما از نباید -

 :زد لب آریا

 .بود مسیح کار شقایق شدن پدید نا حتماً -

 :گفتم و دادم تکان سر

 .بشه ختم ماجرا نفر سه اون مرگ با باشیم امیدوار تونیممی حداقل -

 :غرید گرفت لباسم یقه آمد سمتم به آراد

 .لعنتی تونینمی، بمیرن اونا بذاری تونینمی -

 .کردم جدا لباسم از را دستش

 .بکشه رو هااون هامین بذارم اینکه بدم انجام تونمنمی که کاری تنها من -

 :سهیل

 .شد ازب بازی این به اتفاقی پاشون که میدونی خوب؟ داری فرقی چه اونا با بکشی رو دخترها بخوای هم تو اگه -
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 .کردم موهایم در را دستم عصبی

 پای هک االن ولی؛ بودم مراقبشون شاهرخ برابر در همین برای، بیاد سرشون بالیی خواستمنمی که دونیمی -

 .کرد تضمین رو امنیتشون نمیشه شده باز ماجرا به هامین

 ؟بمیره مهسان نیست مهم برات اصالً یعنی -

 .امنه جاش سرکش اسب اون -

 .میاد اونم دنبال، باشی مراقبش خوب گفت هامین -

 : کردم بازش، شد بلند موبایلم مسیج صدای

 دنبالشون. کشیدم بیرون عمارتت از رو مهسان کردم می فکر که چیزی از ترراحت خیلی، خان آیتان سالم -

 . کنم می خوداری همیشه قیمتی اشیاء اجتماع از من، نکن

 .زدمی نبضش و بود زده بیرون امشقیقه رگ عصبانیت از

 :پرسید آریا

 ؟شده چیزی -

 :زدم داد کردم پرت چوبی دیوار سمت به را موبایل

 .لعنتی -

 ؟شده چی -

 .بدم نجاتشون برم باید، گرفتن رو مهسان -

 :گرفت را بازویم آراد که بروم در سمت به خواستم
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 .کنیم می کمکت هم ما -

 :تمگف، نشستند هم آنها، نشستم کاناپه روی و برگشتم. آمدمبرنمی پسشان از تنهایی، دادم تکان سری

 .کنم پیداش بشه وحشیم اسب نبود متوجه شاهرخ اینکه از قبل باید -

 :سهیل

 .دیممی انجام بگی کاری هر -

 .کردم باز بازی این به رو شما پای که متاسفم -

 :آریا

 .میدیم رو سرکشمون احساس تقاص ما، رو احساسمون نه رو ما -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .نمیده تقاص وقت هیچ آیتان -

 :گفت تمسخر با هم آراد

 میگه همیشه آرزو. ستشده ثابت ما برای موضوع این باش مطمئن، نداشته قلبی هیچوقت خان آیتان، درسته -

 .فهمید سیمین با رفتارت از میشه رو این الاقل، باشه داشته دوست رو کسی نمیتونه آیتان

 :غریدم

 .نداره شما به ربطی من شخصی زندگی -

 :آریا
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 ما این از قبل الّا و، شدی سنگ گذاشتی شاهرخ عمارت توی پا وقتی. نبودی اینطوری تو، کردی تغییر خیلی -

 .بود چهارتامون مال بود چی هر! نداشتیم شخصی زندگی

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس گذشته آوری یاد با

 .کردیم تغییر مونهمه؛ ستگذشته مال اون -

 :دادم ادامه و کردم نگاه آراد به

 .کشیدین کنار رو خودتون ترسوها مثل وقتی خصوص به -

 :دادم ادامه، دوخت چشم زمین به و شد منظورم متوجه آراد

 .دارهنمی نگه جا یک رو چهارتاشون گفت اون، نیستم اینجا خاطراتم تجدید برای -

 :سهیل

 .یکیشون سراغ بریم کدوممون هر باید حساب این با -

 :آراد

 ؟ببریم همراهمون آدم نیست بهتر -

 :غریدم خشم با

 ...کسهیچ، آراد بفهمه رو موضوع این نباید کس هیچ -

 :گفت و داد تکان سر

 .سازیمی مشکل سرکشیت و خودمختاری خاطر به همیشه -
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 ؟نه یا کنی کمکم خوایمی آراد -

 :کرد نگاهم

 .سوگند خاطرِ به فقط -

 : زدم پوزخندی

 .عشق و احساس ایهپیچیده چیز -

 .بفهمی بخوای تو که چیزی از ترپیچیده خیلی -

 :آمد سهیل صدای

 .مهمتریه بحث االن، بذارین کنار رو قدیمی هایکینه بهتر؟ کنین بس خوایننمی تا دو شما -

 : دادم تکان سر

 .ببینن رو فردا آفتاب غروب نتونن شاید حتی، مردن شونهمه بجنبیم دیر -

 :آریا

 ؟ کنیم پیداشون کجا از؟ کنیم چیکار باید -

 : گفتم و کشیدم تیغم شش صورت به دستی

 تیجهن در، گرفته رو وحشیم اسب بشه روروبه من با کهاین خاطرِ به هم هامین و مسیحه دست شقایق احتماالً -

 .باشن هاش محافظ دست باید تینا و سوگند

 :گفت آراد
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 !ورزشی باشگاه -

 : داد ادامه که کردم نگاهش

 که ودب اونجا. زدی زمین رو هامین تو کشتی اون توی آباده نزدیک، ورزشی باشگاه توی پیش سال هشت! یادته-

 .میزنه زمینت همونجا روزی یه گفت

 .آمد هایمچشم جلوی فیلم مثل خاطرات

 :گفتم و دادم تکان سر

 .همونجاست مهسان حتماً -

 ؟چی شونبقیه پس: سهیل

 .باشه داشته کنترل بهشون بتونه تا نگهداره هم نزدیک رو شونهمه باید، باشن دور هم از تونننمی -

 : آراد

 .اونجاست کیلومتری یه گاراژ یه -

 :آریا

 .باشه اونجا هم یکیشون ممکنه پس -

 ؟آیتان -

 :گفت که چرخاندم سهیل سمت را نگاهم

 .داشت خواهد سوزی آتیش مثل راحت مرگ یه تینا گفت هامین -
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 : گفتم و کردم ریز را هایمچشم

 ؟گفت هامین -

 : زدم لب داد تکان سر

 !کنه منحرفمون خوادمی یا کنیم پیداش خوادمی یا داره حالت دو که دادهمی نشونه بهمون هامین -

 :سهیل

 ؟مُرد چطور هامین خواهر یادت -

 .هامین و من دشمنی استارت. مُرد چگونه هستی کنم فراموش میشد مگه، شد مشت دستم

 :گفت و زد سهیل به ایغره چشم آریا

 ؟!کشی می پیش رو موضوعش که داره ربطی چه -

 :سهیل

 .زدن آتیشش که بود خونه توی خواهرش، داره ربط -

 :گفتم پس، ببینند خاطراتش و دختر آن آوردن یاد به از را ضعفم نخواستم

 ؟چیه منظورت -

 .هامینه خواهر شبیه خیلی تینا گفتم! دادی نشون بهم رو تینا عکس وقتی یادته -

 :آراد
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 شآتی توی خواهرشه شبیه که رو دختری باید چرا اون باشه هم اگر!! نیست شباهت از نشون چشم رنگ یک -

 ؟بسوزونه

 :زدم لب

 .ببینه ماجرا این تکرار از رو من شکست اینکه برای -

 .مُرد توش هستی که ای خونه همون میرم من: سهیل

 : گفت آریا که دادم تکان سر

 !؟باشیم کرده اشتباه اگه ولی -

 باشه اشتباه نداره امکان -

 :آراد

 ؟باشه سوگند گاراژ تو که اونی معلوم کجا از؟ کجاست سوگندم پس -

 !کجاست سوگند میدونم من -

 .نداره امکان، نه: داد تکان راست و چپ به را سرش آراد

 :گفتم

 .داره امکان باش مطمئن -

 ؟ چیه موضوع: آریا

 : گفت و شد بلند آراد
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 .بود ترسوندنش فقط قصدم خرابه اون توی بردم رو خواهرش من وقتی -

 : گفتم و شدم بلند

 .شدی مرگش باعث لعنتی توی ولی -

 .بکشم بیرون ماجرا از رو پام میخواستم فقط من، نه من -

 .مردنمی وقت هیچ گشتبرنمی خونه اگه، نمیکرد فرار هستی اگه -

 :غریدم

 .ستب نمی قتلش به کمر انتقام برای هیچوقت داره خواهر هامین فهمیدنمی سهرابی اگه دونیمی خودتم ولی -

 : گفت بود سابقه بی برایم که بغضی با آراد

 و بودم گناهکار ولی نبودم ترسو من آیتان. ایران از رفتم و کردم رها رو چیزم همه وجدانم عذاب خاطر به من -

 .دادم تقاص خاطرش به روز هر

 گـ از توانستمنمی، بود من عشق هستی ولی. شدم پشیمان زدم که حرفی از بار اولین برای. .زد بیرون کلبه از

 :گفت آریا. نبخشید مرا وقتهیچ هامین که همانطور بگذرم آراد ـناه

 !شیم می جمع اینجا مونهمه کردنشون پیدا از بعد، گاراژ میرم من، دنبالشون بریم ما بهتره -

 .زدم بیرون کلبه از و دادم سرتکان

 در را چیزم همه مهسان خاطرِ به من کرد می فکر چطور پس مُرد، هستی همراه تانآی قلب دانستمی هامین

 ؟بیندازم خطر

*** 
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 آریا

 ردمک پارک هادرخت زیر کنار را ماشین. رسیدم گفتمی آیتان که گاراژی به دانستممی. بودم راه در ساعتی یک

 .داشت فاصله جاده از کمی، گرفتم را هادرخت طول. شدم پیاده و

 هایماشین یالشه شدمی هنوز؛ شهر از بیرون قدیمی گاراژ یک. کرد جلب را توجهم ایزدهزنگ و بزرگ در

 دبو وقت خیلی، زدم کمرم روی کلت به دستی. کنم بررسی را موقعیتش تا چرخیدم گاراژ دور. دید را اوراقی

 .بودم نکرده لمس را اسلحه

 .بود من شقایق بودم مطمئن! شنیدم را آشنایی هایجیغ صدای

 کمی.بود شده تعبیه آمد و رفت برای کوچکتری در، بزرگ در آن داخل. برگشتم در سمت سریع هایقدم با

 .بود کرده کم مقاومتش از زدگی زنگ، دادم تکانش

 که بود شقایقم هایجیغ صدای مهم، گرفت خود به رنگ سفیدم پیراهن نبود مهم، زدم بهش ایضربه شانه با

 قفل ات چسباندم در به را صورتم. شد جا به جا کمی، زدم در یپاشنه به ای ضربه پا با میکرد امدیوانه دیگر کمی

 به مرا و شد باز که کوبیدم در به محکم را خودم و رفتم عقب کمی. بود تمام کارش دیگه ضربه چند با، ببینم را

 قالی یک. کردم نگاه را گاراژ سرتاسر. بودم افتاده زمین روی حتماً گرفتمنمی کمک دستم از اگر. کرد پرت داخل

 گم یمرد فریادهای در که را شقایق صدای. داد می تشکیل را گاراژ وسایل تمام کهنه و شکسته مبلی با کوچک

 از .شدم وارد حرکت یک با درآوردم را اسلحه، گرفتم را دستگیره، آمد می اتاقکی داخل از. کردم دنبال بود شده

 رفت عقب قدمی بود مسیح شکبی که ایقهوه چشم مرد آن. افتاد لرزه به بدنم دیدممی که چیزی

 ؟هستی کی دیگه تو -

 و بود افتاده ایگوشه خون در غرق که بود شقایق جاننیمه جسم به چشمم اما؛ کردم تنظیم او روی را اسلحه

 :دمز داد. بزنمش زده را شقایق که طورهمان کمربند همان با خواستمی دلم. کرد رها را کمربند مسیح. لرزیدمی
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 .بشین کنار اون برو گمشو -

 :گفت و گرفت باال را هایشدست

 .باش آروم فقط بگی تو چی هر -

 : دادم ادامه، نشست زانو دو روی دیوار کنار

 .سرت پشت ببر رو دستات -

 برد سرش پشت را هایشدست و داد تکان سری

 .شد جمع خودش در که نشستم کنارش، کردم تند قدم شقایق سمت به

 .باش نداشته کاریم خدا رو تو: نالید

 :گفتم و کشیدم بود شده خونی که لبش گوشه به دستی

 .کنه اذیتت کسی ذارهنمی دیگه آریا، نترس دلم عزیز-

 :زد داد و شد کشیده سرم پشت به نگاهش کمکم. بود خاص نگاهش، زد زل هایمچشم در

 !باش مراقب -

 آخرین ،افتادم زمین روی و سوخت شدت به سرم پشت باشم داشته العملیعکس برای فرصتی که آن از قبل اما

 .کردمی نگاهم وحشت با که بود شقایقم دریایی هایچشم دیدم که چیزی

*** 

 آراد
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. بود شکل همان به هم هنوز جاآن اما بود گذشته روز آن از سال سه. شدممی ترنزدیک خرابه آن به قدم به قدم

 .نداشت را اطرافش و خرابه این ساختن قصد کسی انگار

 زمین روی زانو دو. گذاشتم هایمگوش روی را دستم، پیچید گوشم در هستی هایالتماس و هاگریه صدای

 واستمخ. کشیدم عمیق نفس چند. دانستممی هستی سوختن آتش در زنده زنده مقصره را خودم هنوز. نشستم

 که یرنگ مشکی ون پشت حرکت یک با. آمد می بیرون خرابه پشت از دیدم را هیکلی درشت مرد که شوم بلند

 کمی. گذشت ماشین کنار از شکاری بزرگ یاسلحه آن با مَرد. شدم پنهان است خودشان مال دادممی احتمال

 در را ردیاب. گرفتم سنگر پشتش، رفتم ریختهنیمه آجری دیوار سمت به سریع هایقدم با گرفت فاصله که

 .انداختم بهش نگاهی آوردم

 اندمممی منتظر باید بود موبایلش در چون باراین اما، گذارممی ردیاب همراهش من فهمیدنمی وقتهیچ دختر آن

 اول ،کشیدم دیوار روی از سرکی. بودند زده زنگ ناشناس خطی به سوگند موبایل با امروز. شود فعال تماس با

 گذاشتنمی که بود هوا تاریکی شانسم تنها. شدم خارج دیوار پشت از آهسته! هستند نفر چند فهمیدممی باید

 چسباندم دیوار روی را کوچکی دستگاه. رفتم خرابه سمت به پاورچین پاورچین. بیایم چشم به زیاد

 دوباره. گذشتم کار وَن یبدنه روی را گرحس آخرین. کردم تکرار هم خرابه دیگر ی ها ضلع برای را کار همین

 .شدم پنهان آجری دیوار پشت

 .کردمی شناسایی شدمی رد گرهاحس متری ۹۱ فاصله از که را کس هر. کردم نگاه را گرحس دستگاه

 .بود کرده شناسایی را نفر سه االن تا

 .رسیدندمی نفر ۵ به بودند خرابه اطراف که هاییگشت، شدم مخفی همانجا ساعتی یک

 دیوار به، شنیدم را کسی های قدم صدای. گرفتم می نظر در را هستند هم داخل که افرادی احتمال تعداد باید

 .شد می نزدیک آجری
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 .شدم بلند دیوار پشت چرخیدنش با، داشتم نگه صورتم کنار آوردم در را اسلحه

 فرصت از .افتاد زمین روی بیهوش که زدم گیجگاهش به اسلحه ته با، گرفتم قرار پشتش ناگهانی حرکت یک با

 اسلحه و زدم جا کمربندم در را کوچکم کلت. کردم عوض خودم های لباس با را هایشلباس کردم استفاده

 از قبل باید. رفتم خرابه سمت به آرام هایقدم با، تکاندم را هایملباس هایخاک. برداشتم را بزرگش شکاری

 .کردممی تمام را کار مرد آن شدن بیدار

 .کردمی کم را امشناسایی شانس داشتم صورت به دیگران مثل که سیاهی و بزرگ عینک

 .بود آجری هایشپله هم هنوز، شدم خرابه وارد

 .بود شده پشیمان کارش ادامه برای بود ساخته نیمه تا را خانه این که کسی انگار

 :آمد مردی صدای که رفتم باال ها پله از

 !تو هی -

 :گفتم و سمتش چرخیدم

 ؟ بله -

 .باشی پستت سرِ باید تو؟ میری کجا -

 .باالست من پست -

 .رفت عقب قدمی، رفتم سمتش به ندانستم جایز را تعلل، کرد نگاهم مشکوک

 کامل هنوز دانستممی، افتاد زمین روی. کوبیدم سرش در شکاری یاسلحه همان با که بزند حرفی خواست

 زیر و کشیدم را جسمش. بسازم را کارش توانستمنمی راحت اینقدر الّاِ و، نیستم خودشان افراد از بود نفهمیده
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 اشندب باال بود ممکن که افرادی از هنوز چند هر. بود مانده دیگه نفر سه، بودند بیهوش نفر دو. کردم پنهان هاپله

 حال این اب، بودند کرده نصب چراغی خاکی اتاق وسط. کردم طی بیشتری سرعت با رو هاپله اینبار. نداشتم خبر

 بر هعالو و بود صندلی روی. گرفت نشانه را سوگند چشمم. بود روشن آتیش روغنی حلبِ در، هوا سردی خاطر به

 سفید کت با بود مردی بود انجا که کسی تنها. بودند شده بسته سیاهی یپارچه با هم را دهانش پاهایش و دست

 را دستم فوری که افتاد من به سوگند نگاه. بود او رئیس انگار، کرد می خودنمایی دستش در سیگاری، لی شلوار و

 شد ندبل مرد. زد زل من به مستاصل هایچشم با اما؛ ماند حرکت بی. گذاشتم باش ساکت معنای به دهانم جلوی

 ستهب را هستی همینجا درست هم من داشت فاصله زمین با طبقه یک. رفت ساز نیمه دیوار سمت به حرف بی و

 .هامین ترساندن برای فقط اما؛ بودم

 :شد لندب صدایش که رفتم سمتش به آرام های قدم با. میزد پی در پی هایپک سیگارش به، بود من به پشتش

 ؟بودم منتظرت اینا از زودتر -

 :گفت و خندید! گرفتم سمتش را اسلحه که سمتم چرخید، ایستادم متعجب

 .داریم کار هم با هنوز جون پسر باش آروم -

 :داد نشانم را کوچکی کنترل

 .هوا رو میره کوچولوت خانم این دکمه یه با -

 کار مبب اشصندلی زیر نفهمیدم لعنتی من چرا.انداختم اشصندلی به نگاهی و چرخیدم سوگند سمت به فوری

 ؟!اندگذاشته

*** 

 سهیل
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 آثار شدمی هم هنوز. شد کشیده، بود هامین و هستی مال روزی که ایخانه سمت به نگاهم. آمدم پایین ماشین از

 در پیش هامدت از انگار. کند بازسازی را آن نخواست وقتهیچ هامین. دید متروکه یخانه این در را سوختگی

 لبه. ودندب کرده آغشته بنزین با را خانه انگار. خورد مشامم به بنزین تند بوی، شدم خانه نزدیک. بود انتقام فکر

 سال مهه این از بعد، بستم درد با را هایمچشم. نیست تجهیزاتم در کسری و کم شوم مطمئن تا کردم باز را کتم

 رد جیبم از را مخصوصم هایپنس، ایستادم در کنار. بود سخت خیلی کت و وسایل این از دوباره یاستفاده

 شد باز تیکی صدای با در ثانیه صدم در، بود قفل در، آوردم

 از کیی صدای. شدم قایم دیوار بریدگی کنار، شنیدم را نفر دو گفتگوی صدای، کردممی کار محتاطانه، شدم وارد

 :شد بلند آنها

 .کردن امر آقا که طورهمون اتاق وسط گذاشتم رو دختر-

 ؟ریختی کجاها بنزین خوبه -

 .خونه از خارج هم یکم و دختره رو فقط -

 اولین برای. ردمک نثارش لعنتی شد بلند که موبایلم زنگ صدای! بودند ریخته بنزین من تینای روی. ایستاد قلبم

 .چرخیدند سمتم به مرد دو هر. کنم خاموشش بودم کرده فراموش بار

 .شد متالشی صورتش در که کردم پرت سمتش به را موبایلم ببرد اسلحه به دست اینکه از قبل

 !گرفت سمتم به کشید بیرون را اسلحه دوید سمتم به یکی آن، درآمد آخش صدای

 یرونب کت داخل از را کوچکم چاقوی. شد پرتاب دورتر به اسلحه، زدم دستش به لگد با و چرخیدم حرکت یک با

 :فتمگ که بیاید سمتم به خواست بود شده کم صورتش درد انگار هم یکی آن. گذاشتم گردنش روی کشیدم

 .زنممی رو شاهرگش جلو بیای -
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 تیح. گذاشتم مرد گردن روی کشیدم بیرون کتم از را شوکِر نامحسوس. آمد دیگر قدم یک حرفم به توجهبی

 و دکشی بیرون را اشاسلحه و کرد تند را هایشقدم مرد یکی آن. افتاد زمین روی و نکرد پیدا هم زدن داد فرصت

 :گفت

 .کنممی حرومت گوله یه بخوری تکون-

 :گفتم و گرفتم باال را هایمدست

 .باش آروم باشه -

 پایش روی و کردم باز را دستبندم روی تیغه. داد هلم جلو به، گذاشت کمرم روی را اسلحه شد نزدیک بهم

 تفرص دوباره اینکه از قبل. داشت ریزیخون و بود شده پاره پایش نشست زمین روی. گفت آخی که کشیدم

 :گفتم و زدم پوزخندی. کردم هم او گردن نثار را شوکرم برق و زدم صورتش به زانو با کند پیدا

 .منه کنیکت این، بشین نزدیکش میده اجازه و نمیکنه استفاده اسلحه از وقتهیچ سهیل دونستینمی کنم فکر -

 حرکت یک با، کردمی بودن قوی ادعای که را پسر آن خواستمی دلم چقدر. افتادم مهراب خانه در روز آن یاد

 خودم هب که حیف اما. است خوردن اب مثل من برای پسر آن کشتن حتی که دادممی نشان تینا به و زدممی زمین

 زنده را هامین نبود وسط تینا پای اگر هم روز آن. نکنم استفاده گذشته هایتکنیک از وقت هیچ بودم داده قول

 اتاق از یکی داخل را مرد دو آن. بروم نزدیکش گذاشتنمی و بود خبر با من هایتکنیک از لعنتی آن،گذاشتم نمی

 .رفتم بیرون و بردم ها

 توی. فتمر باال ها پله از، بودند کرد زندانی را تینا که اتاقی همان، گفتندمی نفر دو آن که جایی به رفتممی باید

 وارد شمرده هایقدم با. کردم می تسلیمشان را خودم سخاوتمندانه باید هم باز. محافظ دو با بود در یک راهرو

 :زدند داد. آوردند در را هایشاناسلحه دیدند مرا، شدم راهرو

 .سرجات وایسا -
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 .بست نقش هایملب روی پوزخندی، آمدند سمتم به. گرفتم باال را هایمدست و ایستادم

 ایستاد رمس پشت یکی. بود افتاد چنگشان به راحت که هستم آدمی اولین نظرشان از ببندم شرط توانستممی

 بگردش: گفت سری پشت، رویمروبه یکی

 مرا راحت بتواند تا گرفت سبابه و شصت انگشت دو بین را اسلحه، بودم زده زل هایشچشم به آمد سمتم به

 . زد دادی زدم پایش وسط لگدی، کردم استفاده فرصت از که زد باال را کتم یلبه.بگردد

 .زدم بود ایستاده متعجب هنوز که مردی سر بر تهش با و چرخیدم و کشیدم را اسلحه

 .کردم پرت راهرو ته به را اسلحه، شد خم جلو به کمی و گفت آخی

 داشت اسلحه که مردی آن دست روی و آوردم در بودم کرده جاسازی کت در ماهرانه که مانندم شالق طناب

 از را اسلحه، بستم طناب آن با و چرخاندم عقب به را دستش. شد من سانی کش طناب اسیر دستش. زدم

 .شد بیهوش که زدم گاهش گیج به ایضربه. کشیدم دستش

 .کشیدم بیرون را مخصوصم چاقوی و زدم پوزخندی. دوید سمتم به مرد یکی آن

 در را چاقو، کردم مهار را مشتش. بیاورد فرود صورتم به تا آورد سمتم مشتی، بود گوشتی پیچ مثل سرش

 قوی بیهوشی داروی به اما؛ کردنمی پاره عمیق خیلی و نبود بزرگ زیاد چاقو. زد دادی که کردم فرو پهلویش

 و کردم باز مرد آن دست از را طناب. داد رخ دقیقه دو از کمتر در هااتفاق این تمام، افتاد زمین روی.بود آغشته

 .انداختم شرفتهپیش قفل آن با در به نگاهی، رفتم در سمت به. برگرداندم کتم داخل

 پس. ندارد کاری برایم کردنش باز معمولی هایقفل و رسممی اینجا به من دانستمی او، است هامین کار مطمئنا

 زا را لیزرم، شناختنمی را سهیل هنوز او. دادم تکان تاسف عالمت به سری. کرد استفاده قفل و در نوع این از

 باشد در تپش که را کس هر بگیرم مستقیم اگر دانستممی چون؛ گرفتم قفل روی پایین به باال از. آوردم در کتم
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، بود دهش بسته صندلی به. بود تینا دیدم که چیزی اولین و شدم وارد، شد باز در و سوخت قفل. سوزاندمی هم را

 :زد جیغ که بگذارم داخل قدم خواستم

 .تو نیا -

 را زریلی ورودم با، بودم دیده را نوعش قبال، بود گر حس یک. کرد اشاره پایم مقابل به که کردم نگاهش متعجب

 .شدمی سوختنش باعث و افتادمی تینا بنزین به آغشته صندلی یپایه روی درست که کرد می روشن

*** 

 تانآی

 دشمن هم با قدراین کی هامین و من. کردم نگاه بود خاطراتم یادآور که باشگاه آن به و زدم تکیه ماشین به

 کمک ایبر چرا دانستمنمی. زدم زل نفسم بخارهای به و دادم بیرون را نفسم؟ بستیم هم قتل به کمر که شدیم

 باشگاه سمت به. رسیدممی هاآن به باید که داشتم مهمتری هایهدف من. اندازممی خطر در جانم دختر آن به

 .کردم حرکت

 به هیکلش زودتر کس هر گذاشتیم قرار. کنیم ورزش تا آمدیممی نفری دو را جااین تا آباده از روزها بخیر یادش

 با ددامی ترجیح او اما؛ کردم می سخت هایتمرین من. است برنده؛ رسید، دیدیممی هاکج کشتی در که هاییآن

 او کهاین با. بودم ساخته ماهیچه کمی تازه من اما، ساخت زیبایی هیکل که نگذشت خیلی. بسازد را خودش دارو

 یک رد توانستم راحت خیلی و خواستممی که هیکلی آن به رسیدم سخت تمرین سال سه از بعد اما؛ شد برنده

 .زندمی زمین مرا همینجا روزی که گفت گرفت دل به کینه او که راحت قدرآن. بزنم زمین را او کشتی

. بود روز همان امروز انگار؛ بخواند فرا مکان این به کشتی برای مرا که بودم روزی منتظر ها سال این تمام

 انامک شب وقت این اما؛ کندمی کار هنوز باشگاه این دانستممی. رساندم باشگاه پشت را خودم نامحسوس

 رهپنج این از هامین با زمانی. خورد دیوار روی پنجره به چشمم. باشند جااین مهسان و هامین جز کسی نداشت
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 و مشکی پیراهن با. کردم دست در را هایمدستکش. بودیم کوچک خیلی روزها آن در، شدیممی باشگاه وارد

 و بوسیدم را امطالیی گردنبند. دادندمی من به همیشه که لقبی. بودم شده شب عقاب به شبیه مشکی جین شلوار

، گذاشتم ایپنجره روی دست. کرد می کمک رفتنم باال به و بود آجری دیوار. بروم باال تا گرفتم گاز لوله از

 و رآوردمد را کلتم پس آیم می پنجره از که بداند هامین است ممکن دانستممی. نداشت شیشه االن که ایپنجره

 .ستمنش پنجره و لبه کشیدم باال را خودم. باشد آسان آن به دسترسی رفتن باال از پس تا گرفتم دندان به

 در ار هایماخم. بودند بسته، کردمی کار برق با که ورزشی لوازم از یکی به را مهسان و بود روشن روشن باشگاه

 بود یزیاد ارتفاع. نبود هامین از خبری، گرفتم دست در را اسلحه. بردم پی هامین پلید فکرهای به و کشیدم هم

 : تگف و زد لبخندی دیدنم با مهسان. نشکند پاهایم تا زدم غلتی زمین روی؛ پریدم پایین حرکت یک با اما

 ؟اومدی-

 :پرسیدم بودند بسته را هایش دست آن با که افتاد زنجیری به چشمم، سمتش دویدم

 ؟کجاست هامین-

 .بیرون رفت زد زنگ بهش یکی پیش لحظه چند، دونمنمی -

 ؟ بیرون رفت -

 :آمد صدایش دهم نشان العملی عکس اینکه از قبل، داد تکان سر

 !اومدی زود -

 : گفتم و گرفتم سمتش را اماسلحه و چرخیدم

 .ذارمنمی تزنده دیگه باراین-

 :گفت خندید هیستریکی
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 .کنیم بازی یکم قبلش ولی باشه -

 :داد ادامه و کرد اشاره تشک به

 ؟ چیه کشتی یک با نظرت-

 .کردی نمی دخالت تانآی کارای تو نداشتی اگه، داری جنون تو -

 ؟بینیمی رو اون: گفت و کرد اشاره مهسان سر باالی به

 و بود وصل آن به بلندی طناب. داشت قرار مهسان سر باالی پنجره روی که آب سطل یک. سمتش چرخیدم

 :خندید که سمتش چرخیدم دوباره. بود باز نیمه درش که رختکن به رسیدمی

 سیم یک یرو کردیم خالی رو آب بطری یک دبیرستان تو یادته، کردم تنظیم باال خیلی رو وسیله این برق ولتاژ-

 ؟داشت برق که ـختـ لـ

 :داد ادامه که کشیدم هم روی عصبانیت از را هایم دندان

 و داد تو اون هایجیغ صدای، جون؛ میشه منفجر، کنه خشک رو بدنش اعضای تک تک برق اینکه از قبل! بانگ -

 .شنیدنیه خیلی تو فریاد

 نادیده را ترسیده های چشم آن کردم سعی، داد تکان را خودش کمی. دیدم را مهسان ترسیده های چشم

 :زدم پوزخندی، بگیرم

 ؟مهمه من برای دختر این کردی فکر واقعا تو-

 .نبودی اینجا که نبود اگه -

 .خوامشمی هدفم برای که دونیمی -
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 ؟نداری دوستش میگی یعنی؟ هدفت -

 ؟مُرد هستی همراه من قلب کردی فراموش -

 :زد داد

 .شدین مرگش باعث دوستات و تو، عوضی نبر رو من خواهر اسم -

 برای فقط دید محبت تانآی طرف از یکم اگر هم دختر این؟ بکشمش تونستممی چطور، بود من عشق اون -

 .کردممی رامش باید و کرد می سرکشی زیاد که بود این

 به. شد بلند باز هامین یخنده صدای، داد تکان راست و چپ به را سرش، دیدم را مهسان ناباور هایچشم

 :گفت و کرد نوازش را صورتش، رفت مهسان سمت

 ؟خوردی بازی مرد این از من مثل هم تو وحشی یگربه آخی-

 :گفت چرخاند او و من بین را نگاهش نفرت با مهسان

 . بکش رو کثیفت دست -

 هک نکرد نگاهم حتی. بست درد با را هایشچشم او که داد حرکت مهسان بدن روی را دستش لجبازی با هامین

 بود شده ناامید من از واقعاً انگار، بروم کمکش به

 :گفت و چرخید سمتم هامین

 رو یاساس نمایش یه تا بکشن رو طناب بدم دستور بهتره پس نمیخوره دردمون به که دختر این، خب خیلی -

 .ببینیم

 :زدم داد و رفتم جلو قدمی
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 .خورهمی من درد به هنوز اون، عوضی نکن رو کار این -

 : گفت و زد نمایی دندان لبخند

 ؟گیریمی کشتی باهام پس-

 :داد ادامه که دادم تکان سر اجبار به

 .دختر اون مرگ با مساوی من باخت، بازی قانون -

 .کرد هدایت تشک سمت به مرا و

*** 

 شقایق

، دش بلند مسیح. داشت هیستریک لرزش بدنم؛ شدم خیره زد آبی چشم آن سر بر که هیکلی مرد به ترس با

 ،نداشتم زدن جیغ جرئت کشید باال و گرفت را موهایم. آمد سمتم به و انداخت پسر آن به بار نفرت نگاهی

 .بگیرد کمربند یا لگد و مشت زیر باز را دردمندم و رنجور تن ترسیدممی

 ستنهشک صدای که بود پوسیده و کهنه آنقدر مبل، کرد پرت آن روی و برد دیوار کنار کهنه یکاناپه سمت به مرا

 .شنیدم را هایشچوب

 بست کمد یپایه به طناب با را هایشدست و کرد بلند را جوان پسر تنومند مرد آن، نشستم سختی به

 .اینجاست عوضی این بگو هامین به بزن زنگ: زد داد مسیح

 .آقا چشم -

 :گفت تهدیدوار، شدم جمع خودم در، گرفت نشانه مرا مسیح نگاه
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 .بکشی دنیا همین تو رو جهنم عذاب کنممی کاری، بندمتمی سقف به موهات از بشی پسر این نزدیک -

 سیحم به رو و برگشت داخل هیکلی مرد بعد لحظه چند، نبود بعید کاری هیچ مرد این از، دادم تکان سر ترس با

 :گفت

 .بکشین رو دوشون هر دادند دستور خان هامین -

 دهآما ما کشتن برای رفت که انگار، شد خارج اتاق از مرد آن همراه و داد تکان سر مسیح، لرزید وضوح به بدنم

 .شود

 یابیارز را موقعیتش توانست کم کم اما؛ بود گیج کمی اول. آمد هوش به آبی چشم پسر آن که نگذشت خیلی

 .کند

 ؟خوبی: گفت و کرد نگاهم

 :گفت و کشید کمی را هایشدست، دادم تکان سر

 .کن باز رو هامدست بیا -

 :گفت متعجب که دادم تکان راست و چپ به را سرم مسیح تهدید آوری یاد با

 .است ساخته دومون هر کار بجنبی دیر اگر؟ نه که چی یعنی -

 حرفش به، بینممی رویاهایم در روز هر که آبیست هایتیله همان این من خدای، شدم خیره هایشچشم در

 .رفتم سمتش به و کردم اعتماد

 او به را خودم لنگان لنگ شد طور هر، کردمی درد بدنم تمام، بود کرده تسخیر مرا آبی هایچشم آن انگار

 .نشستم زانو دو کنارش و رساندم
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 :گفتم عجز با؛ افتاد بود شده بسته دور چند که قطور طناب به نگاهم

 .کنم بازش تونمنمی -

 .بکن رو تالشت شقایق تونیمی -

 :پرسیدم و کردم نگاهش

 ؟شناسیمی کجا از منو تو -

 ؟چیه منظورت: گفت و زد محوی لبخند

 ؟دونیمی کجا از منو اسم تو، واضحه منظورم -

 :نشست صورتش روی اخم بار این

 . نیست جالبی شوخی شقایق -

 .نمیاد یادم رو هیچکس واقعاً، کنمنمی شوخی من اما -

 :پیچید گوشم در صدایی، داشتم دوست شیطان را هاچشم این چرا دانمنمی، کرد نگاهم ناراحتی با

 .شوهریم و زن اآلن ما و واقعی چه سوری چه، پیامبره سنت ازدواج -

 .آورد بیرون فکر از مرا صدایش، دادمی نشانم را نایلونی شیطنت با که مرد این و اتاق یک محو تصویر و

 .نیومده مسیح تا کن باز منو دستای فعالً. میگم بهت رو چیز همه موقعش به بعداً؟ کجایی شقایق -

 ارهاش شلوارش به سر با پسر آن، نداشت فایده کردممی تالش هرچه گذاشتم هاطناب روی را ظریفم هایدست

 :گفت و کرد
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 .بردار رو همون، هست کوچیک چاقوی یک شلوارم جیب توی از -

 .بریدم بود زحمتی هر به را هاطناب و برداشتم جیبش از را چاقو فوری

 سمت به سریع هایقدم با و کنم پنهان لباسم در را چاقو شد باعث شدمی نزدیک در به که هاییقدم صدای

 .برگردم کاناپه

 نپایی را سرم فوری که انداخت من به مشکوکی نگاه. داخل آمد مسیح و شد باز در، ماند حرکتبی هم پسر آن

 :گفت پسر آن به رو؛ انداختم

 .اومدی بهوش که بینممی آریاخان خب -

 .آریا، آریا، آریا

 زا عضوی مرد این شدم مطمئن دیگر اینبار، شد تزریق وجودم به امنیت و آرامش اسم این شنیدن با چقدر

 :گفت نفرت با آریا، است من شده گم خاطرات

 .کشممی رو دوتون هر، ستکاسه یه تو هامین با دستت کثافت توی -

 :گفت و خندید مسیح

 ردهنک گیر جهنم تو اگه البته، بده عذاب منو تونهمی روحت، دارم عهده به رو تو کشتن ماموریت من که فعال -

 .بود

 کرد پر هوا با و درآورد جیبش از سرنگی، رفت سمتش به

 هایدست فوری او که بیاورد فرود آریا روی خواست و برد باال را سرنگ، کردممی نگاهش ترسیده هایچشم با

 .گرفت را مسیح دست هردو مچ و کرد بلند را اشرهاشده بند از
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 .آورد پایین آریا چشم سمت را سرنگ نیرو تمام با و نیاورد کم اما؛ خورد جا کمی مسیح

 یرونب لباسم زیر از را چاقو ناگهانی تصمیم یک در، است کم خیلی آریا آبی هایچشم تا اشفاصله که دیدم می

 گرفت فاصله ازآریا و زد داد، آوردم فرود کمرش روی درست را چاقو. دویدم سمتش به و کشیدم

 .شد بلند فوری آریا، رفتم عقب عقب و افتاد دستم از چاقو

 .کردمی ناله و بود افتاده زمین روی مسیح. کشید بیرون کمربندش از را کلتش، رفت مسیح سمت به

 یهیکل مرد آن از خبری، زدیم بیرون گاراژ از. بودم شوک در هنوز، کشید بیرون سمت به و گرفت را دستم آریا

 .نبود

 .شد متوقف حرکت از ناگهان که کرد باز را در. رفتم ماشین سمت به آریا راهنمایی با

 . بود پنچر چرخ چهارتا هر، کردم دنبال را نگاهش رد

*** 

 آراد

 :شد بلند دوباره مرد صدای

 ؟بدم فشار رو دکمه یا ذاریمی رو اتاسلحه؟کنیمی کارچی -

 :گفت که کردم پرت پایش جلوی را اسلحه، گرفتم صندلی از را نگاهم

 .هستی عاقلی پسر -

 :گفت و کرد نزدیک هایشلب به را سیمبی

 .نداره نیاز گشت دیگه پایین اون، باال بیاد نفر دو -
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 :گفت و ایستاد رویمروبه مرد، بستند ستون به مرا هایدست و آمدند نفر دو

 .مهمونی این به کردم دعوتت من حال هر به؟ کنم معرفی رو خودم نیست بهتر -

 : داد ادامه. بودند منتظرم هاآن؛ گفتم لب زیر "لعنتی" داد نشانم را سوگند موبایل لبخند با

 .برسه هدفش به هامین که مایله بدجور که اونایی از یکی روهانم من -

 .بره سوگند بذار: غریدم

 .دختره این کار اصل؟ بمیرین باید شما دوی هر نفهمیدی هنوز، نچ، نچ -

 ؟بکشیش خوایمی چرا -

 .نشه تشکیل فرقه اون کهاین خاطر به معلومه -

 .رسننمی اونا دست به باش مطمئن، مراقبشونیم ما-

 ار سوگند مانند ناله هایجیغ صدای، کردم حس دهانم در را خون شوری طعم که صورتم توی زد اسلحه پشت با

 :گفت عصبی روهان. کند باز را دهانش کردمی تقال، شنیدممی

 .هامینه قانون این، بمیرین باید شما عوضی ببند رو دهنت -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .بوده ترسو همیشه هامین -

 .کردمی انتخاب رو راه ترینکوتاه همیشه اون، نکن اشتباه -

 :گفت و گرفت باال را کنترلش و اسلحه
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 ؟بمیره چطور کن انتخاب تو -

 .آشغال کشمتمی بخوره بهش دستت: زدم داد

 .رسیدمی گوش به نامفهوم که سوگند هایجیغ صدای. شد بلند تیر صدای

 هم زدن فریاد قدرت که بودم شده سست آنقدر، بود زده تیر سوگند پای به روهان. برگرداندم سر ترس با

 .نداشتم

 :گفت روهان، بودم اشخیره همچنان من و شد هوشبی شدید ضعف از سوگند

 .بریمی باال من برای رو صدات باشه آخرت بار -

 هب اسلحه را مایکل و چرخاندم چشم متعجب. کرد سوراخ را قلبش پشت از تیری که بدهم را جوابش خواستم

 و مزد پسش که برود سوگند سمت خواست و کرد باز را هایمدست طناب، آمد سمتم به. دیدم در مقابلِ و دست

 .رساندم سوگند به او از زودتر را خودم

 .بود امعشقی رقیب هنوزم اما، بود داده نجاتم اینکه با

 .کرد نگاهی حرکاتم به خونسردی با

 .کشیدم آغوش در را جانش نیمه جسم و کردم باز سوگند دور از را هاطناب

 .نداشت شدن بیدار قصد هرگز گویا، بود خوابیده آغوشم در آرام امبغلی عروسک

 از ،نداشت تعجب جای برایم هم اششده باندپیچی سر حتی دویدم در سمت مایکل به توجهبی و شدم بلند

 .رفتم پایین آجری هایپله
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 از.دادمی جان بغلم در داشت عشقم، رساندممی بیمارستان به زودتر را سوگند باید، نبود خودم دست حرکاتم

 تمبرداش قدمی، زدندمی گشت خانه کنار پیش لحظه چند که شدم مردانی هایجنازه متوجه زدم بیرون که خرابه

 :آمد مایکل صدای. کردند اممحاصره و شد آدم از پر دورم که

 .من به بده رو رزا! تازوندی زیاد -

 :گفتم و سمتش چرخیدم

 .کنار برن محافظات بگو، بدم تو به رو اون نداره امکان -

 :گفت و کرد تنظیم سمتم را اسلحه

 .نداره امکان -

 .کرد بلند را هاکالغ قار قار شلیکش صدای و

*** 

 سهیل

 :شد بلند مانندش هق هق صدای، تینا سوختن با بود مساوی ورودم، رفتم عقب قدمی

 .نیا لطفا، سهیل تو نیا -

 .کنممی پیدا راهی یه من باش آروم، عزیزم باشه -

 :گفت پوزخند با و آمد بیرون مردی و شد باز حمام در

 .نیست راهی هیچ -

 ؟هستی کی تو: زدم داد
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 ؟نیست آشنا برات هدایت آرش، نبودیم صمیمی هم با خیلی داری هم حق!؟ نشناختی رو من -

 :گفتم پس نبود کردن فکر فرصت موقع آن

 .کنی آزاد رو تینا که اینه مهم اآلن، هستی خری کدوم تو نیست مهم -

 هم نوزه بینممی حاال، نکردم باور من اما رسیمی اتاق این به راحت خیلی گفت هامین؟راحتی همین به! بابا نه -

 .ایالعاده فوق زمان اون مثل

 :گفت التماس با که برد تینا عسلی موهای میان را دستش

 .بردار سرم از دست لطفا، نکن -

 :گفت و کشید پایین به گردنش از را دستش

 !که نداره غصه عزیزم دارم برمی سرت از دست -

 :گفتم آروم، نیست شدن ضعیف وقت االن کشیدم عمیق نفس چند، بدهد عذاب مرا خواهدمی دانستممی

 .بکنیم ایمعامله یه بیا -

 :دادم ادامه که کرد نگاهم

 .دممی رو برابرش دو من دهمی بهت هامین چی هر -

، کرد نزدیک دهانش به، برداشت داشت ترقوی الکل که شیشه یک، رفت مشروباش دکور سمت به و زد لبخندی

 :پرسیدم

 ؟چیه نظرت -

 :گفت و برگشت تینا سمت به
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 ؟میده چی بهم هامین بدونی خوایمی -

 :داد ادامه و کرد خالی تینا روی رو مشروبش که کردم نگاش سوالی

 .رو دختر این کشتن افتخار -

 :زدم داد، کشیدمی عمیق نفس تند تند بود گرفته نفسش انگار که تینا

 . من تینای روی نه بریز خودت معده توی رو هاکثافت اون لعنتی -

 ودب انگشتش دو بین سیگارش که دستی با و زد آن به عمیقی پک، کرد روشن فندک با و آورد در را سیگارش

 زمین روی فوری پس. سوزاندمی را تینا و گیردمی گر کند نزدیکش کمی دانستممی، کرد نوازش را تینا صورت

 :گفتم و نشستم

 .باش آروم، بگی تو چی هر باشه -

 قدم آخرین اینکه از قبل، بگذارد حسگر روی را پایش بود ممکن آن هر، شدمی نزدیک قدم به قدم، آمد سمتم به

 :گفتم بردارد را

 .کنینمی رو کار این تو -

 ؟وقتاون چرا: زد پوزخندی

 .نمیری بیرون اینجا از زنده باش مطمئن، نیست تو و من بین مانعی صورت اون در چون -

، رفت موبایلش سمت به استیصال با. کشیدم راحتی نفس، بود ساز کار تهدیدم انگار، برگشت عقب به قدمی

 تینا ،ترسیده اینقدر که نیست همراهش اسلحه گفتمی حسم، بود ناموفق بار هر اما گرفت را ایشماره بار چند

 :گفت آرام
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 .کن کمکم -

 .دممی نجاتت، نباش نگران: زدم لب

 گرفتم فاصله اتاق آن از حرفبی و شدم بلند پس، انداختممی کار از را امنیتی سیستم شده طور هر باید

 .بزند تینا به آسیبی کردنمی جرئت بود وسط خودش جان پای تا

 .شدمی کنترل خونه این از بیرون جایی از سیستم این انگار، گشتم را هااتاق تک تک

 هک را سیستم بود شده طور هر باید، آوردم در را تاپملپ، برگشتم ماشین سمت به و زدم بیرون خانه از

 .کردممی

 .بودم شده کند خیلی سال همهاین از بعد، کشید طول ساعتی نیم

 و کردم که را سیستم توانستم که جایی تا، باشد کرده کار درست نبودم مطمئن حتی، برگشتم اتاق سمت به

 .ایستادم در رویروبه، کرده کار درست بگویم اطمینان با تونستمنمی هم باز اما کردم فعال غیر را گرحس

 :گفت و شد بلند صندلی روی از دیدنم با آرش

 .بکشم رو دختر ببینی رو نمایش این تا نیستی وقتی نیومد دلم؟ رفتی گوری کدوم -

 :زدیم داد، کردمی امدیوانه داشت صدایش، زدمی مغزم در قلبم برداشتم در سمت به قدمی، کردم نگاه تینا به

 .سهیل نه -

 .متاسفم: کردم زمزمه

 هم را قدم آخرین بشنوم را تینا التماس صدای خواستمنمی. کردمی نگاهم آرش؛ برداشتم دیگری قدم و

 .برداشتم
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 مهسان

 .تپیدنمی اصال گویا، کردمنمی حس را قلبم ضربان، رفتند تشک سمت به

 اضیر مرگش و باخت به که بود شکسته را قلبم آنقدر هایشحرف. هامین یا بردمی تانآی نبود مهم برایم اصال

 :پیچید گوشم در هامین صدای؛ بودم

 .دختر اون مرگ با مساوی من باخت؛ بازی قانون -

 باخت با مرد آن نداشت امکان. زدم افکارم به پوزخندی! نداشت برد حق تانآی یعنی، کردم نگاش متعجب

 .دوختم تشک به چشم بیشتری اشتیاق با حال این با، کند دارجریحه من خاطر به را غرورش

 .بود بلندتر هامین از گردن و سر یک تانآی، ایستادند هم رویروبه هامین و تانآی

 .دادند گره هم در را بازوهایشان، کردند شروع را مسابقه

 تعجبم من اما؛ بست نقش هامین هایلب روی لبخند، افتاد زمین مقاومتبی که زد تانآی پای زیر لگد با هامین

 .کردممی نگاهش

 .شو بلند: زد داد هامین

 :گفت رضایت با هامین، شود خم جلو به کمی شد باعث زد شکمش در هامین که ایضربه، شد بلند تانآی

 .امبازی یبرنده من امشب -
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 در پی ضربات، نداد دستکشی تانآی به. کرد تغییر بوکس به کشتی از بازی، برداشت را بوکس هایدستکش

 تشدوس هنوز انگار اما خواستمنمی اینکه با، آوردمی درد به را قلبم آمدمی فرود تانآی صورت و سر به که پیش

 .داشتم

 :زدم داد زد بیرون تانآی دهان از که خون

 .کثافت کن بس -

 :گفت نفرت با هامین، بود خون در غرق صورتش، افتاد زانو دو روی تانآی

 .اولشه هنوز نه -

 :زدم داد

 .تونیمی که دونممی، کن دفاع خودت از تانآی -

 :گفت تمام رحمیبی با و کرد پاک را لبش گوشه خون آستینش با کرد نگاهم

 .بمیری بذارم تونمنمی، دارم الزمت هدفم برای هنوز -

 زد تانآی یچانه به ایضربه زانو با هامین که کشیدم هم در را هایماخم. کردم حس را غرورم و خودم شکستن

 .شکست فکش کردم حس ایلحظه که

 با اینکه با .بودش گرفته اشتباه بوکس کیسه با انگار، آمدمی فرود تانآی تن روی که پیش در پی ضربات هم باز

 .کنم التماس نجاتش برای دوباره نبودم حاضر اما؛ شدمی خورد تنم او به ضربه هر

 وبیدهک گوشت یتکه اینکه با تانآی، افتاد نفس نفس به و شد خسته باالخره هامین که گذشت چقد دانمنمی

 :گفت دارشنیش کالم با و شد بلند جایش از سختی به اما؛ نبود بیش ایشده
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 .بره دختر اون بذار گرفتی رو انتقامت و شد خنک دلت اگه -

 :گفت و مالید را دستش مچ هامین

 .گیرهمی خواهرم مرگ از رو من انتقام دختر اون مرگ فقط -

 .نداشت من به ربطی هستی مرگ: غرید تانآی

 .بودی مرگش مقصر عوضی توی، داشت چرا -

 .نشنوم تانآی قبلی عشق مورد در و شود کر هایمگوش خواستممی، انداختم پایین را سرم

 :گفت و آمد سمتم به هامین

 .کنم نابودت گذشته از بدتر بار این خواممی -

 .بکش رو طناب: زد داد و

 .نه: زد داد تانآی

 .کردم حس لحظه یک در را پشتم سوزش و آب خیسی کشید کمی را طناب بود رختکن در که کسی

*** 

 آریا

 :گفت نگرانی با شقایق، زدم ماشین چرخ به لگدی

 ؟کنیم چیکار باید حاال -

 :گفتم و دادم بیرون حرص با را نفسم
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 .کلبه به برسونیم رو خودمون شده هرطور باید -

 ؟کجاست کلبه -

 .جنگل وسط -

 ؟جنگل کدوم-

 :گفت که کردم نگاهش سفیهی اندر عاقل

 !پرسیدم سوال چیه خب -

 .بریم بیا نداره فاصله زیاد هم اینجا با چند هر، شیراز نزدیک جنگلِ -

 :نالید که بکشم تا گرفتم را دستش و

 .کنهمی درد بدنم یهمه نرو تند لطفا -

 :گفتم و گرفتم بازویش دور را دستم، بود کشیده درد خیلی رویمروبه دختر کردم نگاهش

 .کنممی کمکت بیا -

 .رفتیم راه دوساعتی، افتادیم راه و گرفتم را کمرش محکم. انداخت من روی را وزنش

 حالیب شقایق، بود کرده خبر را هامحافظ آن اآلن تا مسیح حتما، کنند پیدایمان و برویم جاده سمت ترسیدممی

 :گفت

 .تونمنمی دیگه -

 :گفتم و کشیدم صورتش به دستی، بود پریده رنگش کردم نگاهش
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 ؟سردی چقدر تو -

 .نیست خوب حالم -

 ار هایشچشم. داد تکیه امسینه به را سرش مقاومت بدون. کردم بلندش و انداختم هایشزانو زیر را دستم

 پشت فوری! رفتن راه و زدن حرف صدای. شنیدم را صدایی که بود میش و گرگ هوا؛ رفتم راه صبح تا، بست

 :گفت و کرد باز را هایشپلک الی بود خواب االن تا که شقایق. شدم پنهان درختی

 ؟شده چی -

 :کردم زمزمه گذاشتم دهانش جلوی و کشیدم بیرون زانوهایش زیر از را دستم فوری

 .باش ساکت، هیس -

 همب محکم را خودش و کرد حلقه گردنم دور را دستش بود شده متوجه که شقایق. شدمی ترنزدیک هاقدم صدای

 .داشتم خوبی حس بودم شده کوچولو دختر این گاهتکیه کهاین از فشرد

 :آمد ناآشنایی صدای

 .کنیم پیداشون باید شده طور هر -

 .شده دور خیلی کنم فکر -

 .کنه شتیکه تیکه خوادمی، برنگردیم دختر اون بدون گفت مسیح -

 .شد دور ما از هاقدم، کردم حس را شقایق خفیف لرزش

 :گفتم و آوردم کمرش به فشاری که شود بلند خواست شقایق

 .خوبه جات -
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 !دستت گیرهمی درد، بودم دستت رو حاال تا دیشب از -

 :گفتم و شدم بلند

 .کوچولو خانوم نداری وزنی که تو -

 لبهک به که نگذشت خیلی.بماند آغوشم در دختر این خواستممی اما؛ بود رفته خواب کمی هایمدست کهاین با

 .کند پیدایش توانستنمی کسی بودم مطمئن کلبه امنیت از. رسیدیم

 .شدم واردش و کردم انتخاب را هااتاق از یکی، شدیم کلبه وارد

 .کردمی نگاهم خوشگلش هایچشم با، خوابیدم کنارش هم خودم خستگی از، گذاشتم تخت روی را شقایق

 .محرمیم کن باور: گفتم و زدم لبخندی

 .دونممی -

 !دونیمی: گفتم متعجب

 .اومد یادم: زد لب

 :گرفتمش آغوش در محکم

 .اومد یادت که خوبه -

 ؟آریا اومدیم کجاس اینجا-

 فرن اولین ما و نشدن موفق هنوز اونا انگار ولی؛ اینجا بیایم شما دادن نجات از بعد گذاشتیم قرار هابچه با -

 .بودیم

 :گفت و کشید موهایم در را دستش
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 .بود شده تنگ برات دلم -

 .بگوید کردمنمی فکر وقت هیچ، کردم نگاهش متعجب

 :گفتم و کردم نزدیک صورتش به را صورتم

 .همینطور منم -

 ؟آریا -

 ؟جونم -

 .بود مسیح دریا تو انداخت رو من که اونی -

 :گفتم و کردم اخم

 .رو شرفبی اون کشممی -

 :گفت و کشید لبم گوشه را شصتش انگشت

 ؟کردی پیدام کجا از -

 :گفتم و کردم نگاهش خمار هایچشم با

 .میان هم دوستات زودی به، مفصله موضوعش -

 :گفت طاقتبی

 .دارم دوستت من آریا -

 :گفتم بود شده تند هایمنفس که درحالی، افتاد تپش به قلبم
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 .شقایق عاشقتم، عاشقتم من -

 .کردمی طاقتمبی زمانی هر از بیشتر آغوشش گرمی، شدم ترنزدیک اون به و

*** 

 آراد

 :گفتم نفرت با، زد زمین روی پایم کنار را تیر

 .ببری رو سوگند ذارمنمی -

 ؟تونیمی مگه -

 زمین روی را سوگند، شدنش نزدیک با. کردمی حرصی مرا این و آمدمی عاشق خیلی نظر به مایکل. آمد سمتم به

 متمس به افرادش از نفر چهار. افتاد زمین روی و زد دادی. زدم مایکل سینه در وقفهبی و آوردم در را کتم، گذاشتم

 :گفتم و گذاشتم سوگند سر روی را اسلحه که آمدند

 .کشمشمی جلو بیاین دیگه قدم یک -

 :نالید درد با مایکل

 .عقب برین -

 :گفتم نداشت فاصله مرگ تا که مایکل به رو و برداشتم دوباره را سوگند

 .کشمشمی بذاری دمم رو پا بخوای، خواممی هدفم واسه رو سوگند من -

 .نداشت باور جز ایچاره اما بودم گفته دروغ اینکه با

 .شدم دور آنجا از و انداختمش ماشین در، دویدم ماشین سمت به
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 کار هدیدمت انگار اما کنند تعقیبم مبادا تا بود سر پشت به حواسم تمام نبود مهم برایم مردمی مایکل اگر حتی

 .رفتم جنگل سمت به، بود ساز

 .دمدوی کلبه سمت به و کشیدم آغوش در دوباره را سوگند و شدم پیاده نبود رو ماشین بعد به قسمت یک از

 ،برداشتم را اولیه هایکمک جعبه انداختم کاناپه روی را او و شدم کلبه وارد داشت ریزیخون هم هنوز پایش

 .باشد بخور درد به که نبود درش چیزی

 .آمد بیرون شقایق همراه آریا و شد باز هااتاق از یکی در

 :گفت زده وحشت پایش دیدن با، دوید سمتش به سوگند دیدن با شقایق

 ؟شده چی پاش -

 .خورده تیر -

 :گفت و آمد سمتمان به آریا

 .بیاریم بند رو ریزیش خون باید -

 ؟نیومدن هنوز بقیه: پرسیدم

 .نه -

 :گفت ترس با شقایق

 ...اینکه مگر کرد کاری نمیشه هم اینجا، میرهمی اآلن -

 :گفتیم همزمان

 .بسوزونیم رو زخم -
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 زد خیسر به وقتی. گذاشتم رویش را میله و گذاشتم مبل کنار را نیک پیک. برداشتم را ایمیله، شدم بلند

 ددر با شقایق. آمد بند ریزیخون، دیدم را پایش گوشت شدن سرخ. گذاشتم پایش زخم روی و برداشتمش

 :گفت

 .داشت درد خیلی -

 :گفت و زد لبخندی آریا

 .شد مگشنه اومد شده سرخ گوشت بوی -

 :گفتم و کردم بلندش و کردم باندپیچی را زخمش. شد جمع لبخندش که رفتم ایغره چشم

 .کن صدام اومد تانآی، کنم استراحت یکم میرم -

 .کشیدم دراز تخت روی، بستم را در و شدم اتاق وارد که داد تکان سر

 .اردد درد خیلی شود بیدار وقتی دانستممی اما؛ نبود گلوله پایش در بود گذشته پایش کنار از گلوله چون

*** 

 تینا

 .نیامد پیش اتفاقی هیچ اما بودم سوختن منتظر، برداشت را قدم آخرین. بستم را هایمچشم

، برداشت عقب به قدمی ترس با آرش. بسوزم من اینکه بدون بود شده اتاق وارد سهیل کردم باز را هایمچشم

 .دادممی بنزین و الکل بوی، کشید آغوش در مرا و گرفت را کمرم. کرد باز صندلی از مرا و دوید سمتم به سهیل

 :گفت و انداخت آرش به انگیزی نفرت نگاه
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 ودمانشد، بذاره ضعفم نقطه رو دست دیگه بار یه اگه و نمیشه تسلیم سهیل بگی هامین به تا ذارممی تزنده -

 .دممی هوا به رو

 و ردک نگاهم عشق با، بودم افتاده نفس نفس به شدیم که ماشین سوار، برد بیرون خانه از و کشید را دستم

 :گفت

 ؟خانمی خوبی -

 .میرممی کردم فکر: گفتم بغض با

 !ذارممی من مگه -

 ؟دادی شکست رو آدم همه اون چطوری -

 :گفت و کرد روشن را ماشین

 .گممی بهت کلبه برسیم، داره قضیه -

 ؟کلبه -

 .منتظرمونن اونجا دوستات -

 :گفتم وحشت با

 .میره آبروم که کردیم صیغه ما بفهمن اگر -

 :گفت و زد پوزخندی

 !مهراب خونه تو ولی بودی من صیغه که کشیدیمی خجالت باید موقعی اون -

 .بود بدتر تو هایحرف و بد خیلی مادرت هایحرف -
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 زود کمی شما ولی؛ کرد صیغه محضر رفت خانوم این با قبل شب پسرتون گفتممی؟ تینا بهش گفتممی چی -

 ؟برسه حالش و عشق به نذاشتین اومدین

 :گفتم تخسی با

 .بکشی خجالت من با بودن از نداری حق، زنتم من -

 .بکشی خجالت دوستات جلوی نداری حق هم تو پس -

 .دیدم را شقایق شدیم که واردش، داشت رویپیاده آنجا تا کمی، رسیدیم کلبه به. نزدم حرفی دیگر

 :پرسیدم، بود شده تنگ برایش خیلی دلم، دوید سمتم به و شد بلند

 ؟خوبی -

 :گفت بغض با

 .نیست خوب سوگند حال ولی آره من -

 :گفتم نگرانی با

 ؟کجاست -

 .بودم کرده باز را اتاق در من و بود شده دیر اما "نه" گفت بود آنجا که آبی چشم پسر، کرد اشاره اتاقی به

 :گفتم و نشستم سوگند کنار او به توجهبی، کرد نگاهم متعجب و نشست فوری آراد

 ؟سوگند -

 :گفت و کرد باز را هایشپلک الی
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 ؟تینا -

 ؟تینا جون -

 کردیم دلتنگی ابراز کمی اینکه از بعد، شد خارج اتاق از و شد بلند کالفه آراد، آمد هم شقایق، کردم بغلش محکم

 :گفت شوخی به شقایق

 .میدی الکل بوی چقدر تینا -

 :گفتم اخم با

 .روم ریخت رو مشروبش عوضی، بسوزونن منو خواستنمی-

 :گفت درد با سوگند

 .موندم زنده حاال تا مسکن کلی با، سوزهمی هم کنهمی درد هم پام -

 :گفتم ناراحتی با

 .نیومده حاال تا چرا دونمنمی، زنهمی رو مهسان جوش دلم -

 :گفت سوگند

 .شدن نازل سرمون رو نجات فرشته مثل چطوری تا چهار این موندم من فقط، شده پیچیده خیلی موضوع -

 :گفتم و انداختم باال ایشانه

 .دونمنمی هم من -
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 مهسان

 :گفت و خندید هامین؛ نگرفتم آتش اما، شد بلند جیغم صدای

 .نکردم روشن رو دستگاه هنوز که من کوچولو -

 :زد داد و گرفت را لباسش یقه تانآی

 .نداری رو کشتنش حق تو آشغال -

 .دارم رو کاری هر حق من، نکن اشتباه -

 مرد چهار و شد باز رختکن در دادش صدای با کشید درد روی از دادی که زد پایش وسط به ایضربه تانآی

 .آمدند بیرون هیکل درشت

 :شد بلند صدایش که داد هول عقب به را هامین تانآی

 .داره من پیش خوبی جایزه، کنه روشنش و بزنه رو دستگاه کنار دکمه بتونه کس هر -

. دمشمی منفجر من دهد فشار را دکمه این شدمی موفق کسی اگر، انداختم دستگاه کنار قرمز دکمه به نگاهی

 .بودم نگرانش، ایستاد دستگاه مقابل تانآی

 !ایستد به تشن غول تا چهار این جلوی بود خورده که کتکی همهاین با خواستمی چطور

 :کردم زمزمه

 .برو اینجا از، کنی کارو این تونینمی -

 :گفت و رفت ایغره چشم، سمتم چرخید
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 .ببند دهنتو -

 سمتش به نفر چهار هر، گرفت گارد. گفت ریزی آخ که زدم پایش به لگدی حرص با، نداشت من با ایفاصله

 .آمدند

 .شود حریف را نفر چهار بتواند شدنمی باورم

 را تا چهار هر وقتی. دیده سخت تمرین سالی ده کردمی فکر آدم که زدمی را آنها دردمند بدن آن با راحت آنقدر

 تانآی سمت و درآورد را اشاسلحه، چرخید کردمی نگاهش لبخند با که هامین سمت به کرد خارج میدان از

 .گرفت

 حال این با داده را اشخانواده مرگ خبر کسی انگار که زد داد قدرآن دادن جواب از بعد، خورد زنگ موبایلش

 .نداد تغییر تانآی روی از را اسلحه

 کار در دیبع دفعه ولی، رفتین در قسِر عوضیت دوستای و تو دفعه این: گفت نفرت با موبایلش کردن قطع از بعد

 .نیست

 را کمرم و کرد باز را هایمدست، آمد سمتم به و کرد نگاهش مشکوک تانآی، انداخت تانآی سمت را کلید و

 :گفت و کرد اشاره در به هامین. زدم پسش شدت به، گرفت

 .باش بعد دفعه منتظر، نیست آخرش این -

 :زد صدایم که رفتممی راه عصبی و تند هایقدم با، شدم خارج باشگاه از تانآی از جلوتر

 . بریم هم با کن صبر -

 .نمیام هم بهشت تو با من عوضی شو خفه: زدم داد
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 داد. کشید ماشین سمت به مرا. زدن جیغ به کردم شروع. گرفت را دستم که دهم ادامه راهم به خواستم و

 .برداشت پشت از ایپارچه و کرد باز را ماشین در، دادممی فحشش و زدممی

 :زدم داد، بست و گرفت را دستم دو هر مچ

 .برم بذار؟ داری چیکارم، عوضی کن ولم -

 :گفت عصبی

 .بچه زنیمی حرف چقدر -

 .زدم یشپا به غیض با محکمی لگد پس بود فایدهبی کردممی تقال هرچقدر، کرد هایملب نثار را بعدی دستمال و

 تقال از دست، داد حرکت را ماشین، بود آمده در اشکم دیگر. بست نیز را پاهایم و کرد پرت ماشین درون مرا

 .کند باز مرا نداشت تصمیم رحمبی مرد آن، برداشتم

 .ایستاد جنگل در، بودیم راه در ساعتی دو

 !بیاورد سرم خواستمی بالیی چه دیوانه این. کردم نگاهش ترس با

 به، گرفت مرا تر محکم. بیایم پایین آغوشش از خواستممی، زدممی خفه هایجیغ، کرد بلند صندلی روی از مرا

 .رسیدیم کلبه یک

 "کردم غلط" کردممی زمزمه نامفهوم، کردم رم دوباره اتاق در روز آن آوردن یاد با

 و دست با که منی به تعجب با و شدند بلند سوگند جز به همه. شدم ساکت دوستانم دیدن با شدیم که کلبه وارد

 تینا .شکست هایماستخوان کردم حس که کرد پرت زمین روی مرا د.کردنمی نگاه بودم تانآی بغل بسته پای

 .کرد باز را دهانم و پا و دست و دوید سمتم به
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 :زدم داد و شدم بلند، کرد روشن را سیگارش و نشست کاناپه روی ریلکس تانآی

 ؟ها؟ بستی منو پای و دست حقی چه به تو -

 :زد صدایم تینا

 ؟مهسان -

 لگد و. خیلی، هستی عوضی خیلی: زدم داد و ایستادم تانآی رویروبه، گرفتم سمتش سکوت عالمت به را دستم

 :دادم ادامه و زدم پایش به محکمی

 .کنیمی کاری همچین من با باشه آخرت دفعه -

 :آمد صدایی که زد پوزخندی، رفتم عقب قدمی دو ناخواسته که شد بلند اخم با

 ؟شده چی صورتت تانآی -

 :زدم پوزخند من اینبار

 .خورده کتک -

 :گفت بود آنجا که آبی پسرچشم

 ؟بودن نفر چند مگه؟خورده کتک تانآی -

 :گفت و نشست دوباره تانآی

 .بگیم شونهمه به رو حقیقت وقتشه بشینید -

 .بود شده ذره یک برایشان دلم، شقایق و سوگند هم بعد، کردم بغلش محکم و تینا سمت رفتم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 325 

 :گفت و زد کنار را نمدارش موهای تینا، نشستیم یکدیگر کنار

 ؟بودت دزدیده کی؟اینجایی چطور تو مهسان -

 :گفتم و گرفتم تانآی سمت را انگشتم

 .شرفبی، قاچاقچی، دزد این -

 :شد گرد هایمچشم خواندنش با گرفت سمتم کارتی، کردمی لهم دیگر بار این ترسیدم، بلندشد تانآی

 "فرهمند تانآی سرگرد"

 :گفتم و شدم بلند، شد باز گاراژ مانند دهانم

 ؟کردی جعلش -

 :گفت و میز روی گذاشت را کارت

 .سرگردم واقعا من -

 :گفتم گیجی با

 شاهرخ اون با. کردی شکنجه منم، دادیمی شکنجه رو دخترها چطوری دیدم خودم من! نداره امکان این؟ چی -

 ؟کردی خالف همه این که هستی پلیسی چطور تو، کردیمی کار عوضی

 :گفت و کرد اشاره اطرافش پسرهای به، کرد نگاهم

 .میگم چیزو همه باشین آروم اگه، کردنمی کمکم مدت تمام سهیل، آریا، آراد -

 :گفت شوک با تینا
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 ؟نبودی دانشگاه استاد تو مگه؟ پلیسی هم تو سهیل -

 :گفتن به کرد شروع تانآی

 ونچ بودم صمیمی باهاش بیشتر من. شدیم آشنا هامین با همونجا. خوندیم درس افسری دانشگاه تا چهار ما -

 یمتالش رو قاچاق باند یک باید، دادن بهمون ماموریت یه اینکه تا بود خوب چی همه. داشتم عالقه خواهرش به

 ینهام، بودم فرمانده من کردن انتخاب رو ما همین برای. کردنمی شک بهمون کسی و بودیم کار تازه کردیممی

 ،کرد طغیان آراد. ذاشتنمی اون کنیم کار درست کردیممی سعی تا چهار ما چقدر هر، کردمی سرکشی شهمه

 یمس به زد آراد باالخره؛ رفتیممی لو هاشسرکشی خاطر به داشتیم، کرد تهدیدش بعد شدن یقه به دست اول

 تخواهر یا کن ترک رو گروه سروصدابی یا گفت هامین به و دزدید رو هستی بده اطالع من به اینکه بدون، آخر

 .کشممی رو

 :گفت تانآی حرف ادامه در آراد

 لو خرهباال بود من گروگان که مدتی تو، دونستیممی خواهر مثل رو هستی ما همه، بکشمش خواستمنمی واقعا -

 با هنوز نم ولی؛ کردن گور و گم رو خودشون هابچه نداشتم خبر من. هستیم نفوذی فهمید باند سردسته و رفتیم

 رد رو اون فقط من، نرفتم دنبالش. کرد فرار ترس از احمق هستیِ، کردن پیدا رو جام، بودم ارتباط در سهرابی

 .مرد هستی و زدن آتیش رو خونه اون فرمان به و کردن تعقیبش سهرابی افراد ولی، خواستممی تهدید حد

 .خواستنمی هم را مرگش دلم اما نداشتم خوشی دل دختر این از چند هر. بستم درد با را هایمچشم

 :کرد زمزمه سوگند

 !بگیرن انتقام خوانمی االن هم اونا و -

 :گفت شقایق
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 *** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 ؟داشت ربطی چه مسیح به، هامینه بحث فقط این اما -

 :داد جواب تانآی

 .نیست ماجرا آخر این -

 :گفت و شد جا جابه کمی سهیل

 هادام، دونستمی هستی مرگ مقصر رو خودش که آرادی و بود ناموفق که ماموریتی اولین و اتفاق اون از بعد -

 ستادا، بود دانشگاه مدیر پدرم، معلم تربیت برای رفتم و اومدم بیرون افسری دانشگاه از. بود ممکن غیر کار

 .باشم داشته عالقه بهش اینکه بدون شدم دانشگاه

 :گفت و کشید آهی آریا

 نمم، بود شده ترسناک که تانیآی با هم اون، نبود شیرین برام کار ادامه، سهیل و کشور از آراد رفتن از بعد -

 .زدم شرکت یه دوستم با و دادم استعفا

 :گفت غرور با همیشه مثل تانآی

 یهاپرونده، خواستمی انتقام من از هامین که طورهمون. خواستممی انتقام، نشدم تسلیم، موندم من ولی -

 .آدمه قاچاق خالفش کوچکترین که گنده کله خیلی آدم یه، موندم یکیش رو دوسال اما کردم حل رو زیادی
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 ؟نکردی دستگیرش چرا پس: گفتم

 .دستاشه زیر از یکی شاهرخ، نکردم پیداش هنوز -

 :گفت سوگند

 ؟داره ما به ربطی چه این و -

 تا چهار اسم شروع برای. بندازه راه پرستی شیطان فرقه کرده ـوس هــ گنده کله آدم اون که اینه ربطش -

 بتهال. نمیده رو فرقه ساخت یاجازه هااون به شیطان نشن قربانی نفر چهار اون اگر. انداخته آتش در رو قربانی

 تحویلش سالم تا فرستاد شاهرخ برای رو دختر تا چهار اون عکس، دارن اونا که ستاحمقانه اعتقاد یک این

 .بودین شما چهارتا اون و بدیم

 :گفت و داد قورت را گلویش آب سوگند

 .خوادمی منو انتقام خاطر به یکی گفتمی مایکل اما -

 :گفت و زد تکیه مبل پشتی به

 .ودب مراقبت آراد حال هر در؛باشند اومده دنبالت هم اونا خری و خرت اون تو ممکنه، نیستم باخبر جریان اون از -

 :گفت و شد بلند تانآی که بودم انداخته پایین را سرم

 .دارم کارت، اتاقم تو بیا مهسان -

 :گفت و بست را در شدیم که وارد، رفتم دنبالش حرفبی و شدم بلند

 .کنم صحبت باهات باید -

 ؟چی مورد در -
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 .شنیدی که حرفایی مورد در -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .کردم باورت من و کردی بازی احساساتم با خوب آفرین؟ خوایمی مدال چیه -

 ؟مونده هم ایدیگه حرف خب -

 .کردم اتصیغه من -

 :گفتم و سمتش چرخیدم شده گرد هایچشم با

 !؟چی -

 به شدی گیج وقتی، بود آور خواب داروی یکم داد بهت که آبی توی، اینجا اومدیم و بودم زخمی که روز اون -

 .کردم اتصیغه سینا کمک

 :گفتم لرزیدمی بغض از که صدایی با

 ؟چرا -

 .دارن نیاز بودنتون ـره باکـ به اونا، کنن قربانیت نتونن اونا تا نباشی دختر خواستممی -

 :داد ادامه، بودم خواب اآلن تا شدنمی باورم، افتادم تخت روی

 .مبرس دستی باال اون به من هم بمونین زنده خودتون هم تا، کنین کمکم باید شما همه، کنی کمکم باید -

 :گفتم آرام

 ؟کردمی کمکش هم مسیح و بکشه منو خواستمی هامین چرا -
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 فرقه اون تا بکشه رو شما خواستمی، رفتمی اشتباه رو راه همیشه مثل ولی؛ نبود سرش تو بدی فکر هامین -

 .بودند عقیده هم باهاش هم دیگه هایخیلی و مسیح، نشه تشکیل

 :گفتم سردی با و شدم بلند

 .شدن فروخته ـناه گـبی که دخترایی خاطر به، تو خاطر به نه اما؛ کنممی کمکت باشه -

 . کردم ترک را اتاق و

*** 

 شقایق

 :زدم لب ناباور و کردم نگاه آریا به بهت با

 ؟اینجایین االن چرا دادین استعفا اگه؟ چی شما؟ شما و سرگرده تانآی یعنی؟ ممکنه چطور این، فهممنمی -

 :داد جواب آریا

 شما همه مواظب تونستنمی تنها دست، خواست کمک ازمون و زد زنگ پیش وقت چند اما؛ دادیم استعفا -

 .باشه

 :گفت حرفش ادامه در سهیل

، تیمگف بهشون رو ماجرا، هاتونخانواده به زدیم زنگ ستاد طرف از، شدنمی ولی کنیم قبول خواستیمنمی اول -

 هم انمهس پدر سکته. نگردن دنبالتون دادن قول امنه جاتون شدن مطمئن وقتی ولی کردنمی طاقتیبی خیلی

 .بود سازی صحنه
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 صدای هک در سمت رفتم، شدم بلند. نگشت دنبالمان هیچکس مدت این در که بود همین برای پس، کشیدم آهی

 :آمد آریا

 ؟میری کجا -

 .آمد بیرون آشفته حالی با مهسان و شد باز اتاق در بدهم جوابی اینکه از قبل

 :پرسید و شد بلند آراد؟ نداد تشخیص را هایشچشم غم شدمی مگر

 ؟مهسان خوبی -

 خوب را خودش کردمی سعی که حالی در و کشید صورتش به دستی نشنید را سوالش انگار، کرد نگاهش گیج

 :گفت بدهد جلوه

 .کنیممی کمکتون -

 :گفت و شد بلند تینا

 ؟کنیممی چیکار -

 !شرط یک به کنیممی کمکتون -

 .قبوله باشه چی هر: سهیل

 :داد ادامه و انداخت او به نگاهی نیم مهسان، آمد بیرون اتاق از تانآی

 .بیرون برید زندگیمون از و کنین گم رو گورتون عملیات پایان از بعد -

 :گفتم معترض

 !مهسان -
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 :گفت آرام تینا، کرد نگاهم تیز

 .بزنیم حرف هم با بذار -

 :آورد لبش به پوزخند سهیل صدای

 .قبوله -

 :فتگ و کرد نگاه کردمی نگاهش اخم با که تانیآی به پوزخند همان با، کردند تایید را حرفش آریا و آراد سپس

 .بدم اطالع بهش سالمتیم از باید که هست نفر یک ضمن در -

 ؟کی -

 .نداره ربطی تو به اونش -

 ودشخ سمت به خشونت با و گرفت را بازویش تانآی که بیاید بودم ایستاده در کنار که من سمت به خواست و

 :گفت و چرخاند

 .گروهم فرمانده من چون داره ربط من به، کنیمی اشتباه -

 :گفت اشهمیشگی تخسی با مهسان

 .کنمنمی فرمانبرداری کسی از من -

 :داد ادامه و درآورد دستش از را بازویش

 .بده لطفا رو موبایلت -

 :آمد سهیل صدای
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 .بگیر منو مال بیا -

 :گفت ما به رو و گرفت را موبایل، رفت سمتش

 .بریم -

 ؟کجا: پرسید تانآی

 .نداره ربطی... شما... به: داد جواب شمرده مهسان

 .کشید دراز دوباره مهسان چشم اشاره با پس. بیاید توانستنمی حالش آن با سوگند اما؛ شد بلند تینا

 ؟بگذرد نم از راحتی این به توانست امعاشقانه اعتراف آن از بعد چطور، داشتم بغض، رفتیم بیرون کلبه از هرسه

 :کرد پاره را افکارم رشته مهسان صدای

 .نه فرمانبرداری ولی، کنیممی کمکشون -

 :گفت است حرصی حسابی سهیل از بود مشخص که هم تینا

 .بیشرفن مردها همه قبوله -

 :گفتم ناراحتی با

 .نداشتم رو انتظارش، کرد موافقت هم آریا -

 :گفت مهسان به رو تینا

 ؟بزنی زنگ خوایمی کی به -

 :داد جواب مهسان
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 .بیارم درش ناراحتی از خواممی، دید منو خیابون توی پیش چندوقت، سامان به -

 :داد تکان سری تینا

 .گرفتمی رو تو سراغ و من پیش بود اومده، آره -

 :گفت و فشرد مشت در را موبایل مهسان

 .زنممی زنگ بهش -

 .گرفت فاصله ما از و

*** 

 مهسان

 راگ. است قلبم شکستن مجرم معشوقم اما نیست جرم که بودن عاشق. دادم قورت هزارم بار برای را بغضم

 به حاضر من کرد شهمی چه اما کردندمی اعدام را او عشق دادگاه در، بود جرم قلب شکستن و بود دادگاهی

 .نبودم هم اعدامش

 .شتمندا کردن گریه از شرمی امتنهایی و شب سیاهی این در، شد صورتم روان هایماشک، نشستم درختی کنار

 که همد فشار را گلویش آنقدر خواستمی دلم گرفته بازی به را قلبم کردنم رام برای چگونه آمدمی یادم وقتی

 .کنممی گریه و امنشسته ضعیف دختری مثل فقط حاال اما؛ بمیرد

 گاهی، خواهممی گرمی آغوش گاهی، خواهممی گاهیتکیه گاهی باشم قوی که هم چقدر هر، دخترم یک من، آری

 .خواهممی شدن ضعیف

 .گرفتم را سامان شماره و برداشتم افتادم موبایل یاد تازه، شدم آرام تا کردم گریه آنقدر
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 کرده حفظ را اششماره که خواستممی کمک و زدممی زنگ او به کاری هر برای بودم تهران که زمان آن آنقدر

 .بودم

 :پیچید گوشی در صدایش بوق سومین با

 ؟بفرمایید -

 ؟سامان:زدم لب

 :گفت بیشتری نرمش با باراین اما؛ باشد شنیده دانستممی بعید که داشتم ایگرفته صدای آنقدر

 ؟مهسان -

 ؟سامان -

 :زد داد

 ؟کردی دیونه منو که کجایی؟ المصب کجایی -

 .نزن داد سامان، سامان -

 :شد آرام صدایش

 .نشدم دیونه تا بگو؟ کجایی بگو فقط تو، عزیزم ببخشید -

 .بذارم قرار باهات جایی یه فرصت اولین در میدم قول ولی، بگم تونمنمی اآلن -

 ؟کِی یعنی فرصت اولین -

 .دونمنمی -
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 ؟خوبه حالت بگو بهم فقط، باشه -

 .نباش نگران، خوبم -

 ؟سامان: زدم صدایش که کرد سکوت

 :گفتم دوباره، کشید عمیقی نفس

 ؟کنیمی چیکار سامان -

 .بشنوم رو صدات خواممی کن صدام، کن صدام یکم -

 :زدم لب، بود تاببی چقدر، گرفت بغضم

 .برم باید من -

 .نشدم سیر صدات از هنوز من؟ کجا -

 که سامان با و ماندممی جاهمان. آمدمنمی شیراز وقت هیچ کاش. شکستمی بغضم باز ماندممی دیگر اگرکمی

 .کردممی ازدواج بود عاشقم

 ،گرفتم پیش را کلبه راه سریع هایقدم با. کردم قطع بدهد جوابی اینکه از قبل، کردم کوتاهی خداحافظی

 .بودند هنشست پذیرایی در همه، شدم کلبه وارد خیالبی اما؛ باشد ملتهب کمی هایمچشم است ممکن دانستممی

 :گفتم و گرفتم سهیل سمت را موبایل که کرد نثارم ایغره چشم تانآی ورودم با

 .ممنون -

 :داد جواب که کردم نگاهش نگران، آمد در موبایل صدای که رفتم اتاق سمت به

 ؟الو -
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 :گفت و کشید درهم را هایشاخم، کرد نگاهم

 .امکی من نداره ربطی شما به -

 :گفتم و زدم چنگ دستش از را موبایل و رفتم سمتش به فوری

 ؟الو -

 :آمد سامان عصبی صدای

 ؟پسره این بود کی -

 .نبود هیچکس، هیچکس -

 ؟بود کی این گممی بهت؟ نبود هیچکس -

 :گفت که کردم نگاه تینا به و گرفتم دندان به را لبم

 .محافظته بگو -

 .محافظم -

 ؟محافظت -

 .آره -

 .پلیس به دممی رو شماره این نزنی زنگ بهم دیگه هفته یک تا اگه بگم خواستم، خب خیلی -

 .خداحافظ، بزنم زنگ دممی قول -

 .خدانگهدار -
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 :پرسید سهیل، دادم بیرون را نفسم

 ؟بود کی پسر این -

 :غرید، رفتم عقب قدم چند ارادهبی که شد بلند، برد هم در را تانآی هایاخم پسر لفض

 ؟زدی زنگ کی به -

 :داد جواب من جای تینا

 .سامان به -

 ؟کیه سامان -

 :زد لب بدجنسی با تینا

 .نامزدش -

 :غرید تانآی کنم تحلیل و تجزیه را حرفش اینکه از قبل

 ؟خریه کدوم نامزدش -

 :زدم داد خودش مثل

 .بفهم رو دهنت حرف، باشه خر که نیست شما هایخویش و قوم از -

 اتاق سمت به و گرفت را بازویم تانآی، کردمی اشاره حرفم عمق به پسر سه آن آمده بیرون حدقه از هایچشم

 .کرد پرت اتاق داخل خشونت با مرا کشاند

 .ماندم تنها قفس در گرسنه گرگی با فهمیدم بست که را در
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 سوگند

 :زد لب آریا که انداختم نگاهی مهسان اتاق بسته در به ترس با

 .راجعون الیه اِنا و الهلل اِنا -

 .میکشدش تانآی!میگم دروغ مگه ب!خ چیه: گفت که انداخت او به تندی نگاه شقایق

 :گفت و زد سرش به دستی سهیل -

، بودیم نشده ستاد وارد هنوز موقع اون، گفتن پرت و چرت به کردم شروع و وایستادم جلوش من بار یک -

 .بودم بستری بیمارستان روز سه شکست سرم داد هولم همچین

 :گفتم نگرانی با

 .بیرون بیارین اتاق از رو مهسان برید -

 :گفت لودگی با آریا، کردند نگاه بهم سه هر

 .بدین نجاتش برید خودتون، شوند قربانی ابلهان کنند دعوا شوهر و زن -

 :گفت تحکم با آراد، داشت درد خیلی لعنتی، کشید بدی تیر پایم که بخورم تکان خواستم

 .جات سر بشین، کنی فدایی جان نکرده الزم تو -

 :گفت و شد بلند تینا

 .میدم نجاتش میرم من -
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 :گفت و شد بلند هم سهیل

 .بری تنها ذارمنمی -

 :انداخت پارازیت آریا باز

 .11 کبری برای عملیات -

 :گفت که کردند نگاهش حرصی همه

 .نیست که خور خور لولو تانآی، هست کی انگاری کنینمی رفتار جوری یک؟ چیه خب -

 :داد ادامه و شد بلند و

 .میرم خودم اصال -

 .داشتم دوستش خیلی بگو مونبچه به: زد لب و انداخت شقایق به نگاهی سپس

 :غرید آراد، خندید لذت با آریا که انداخت گل شقایق هایگونه

 .دیگه برو -

 .رفتم خب خیلی -

 :گفت و زد در به ایتقه، ایستاد اتاق در پشت

 ؟کنیمی باز رو در لحظه یک جان تانآی -

 :لرزاند را کلبه دادش

 .کنممی نصفت بخوره در به دستت -
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 :گفت سهیل و تینا به رو و گرفت فاصله در از قدم چند آریا

 ؟بدین نجاتش برین خواستینمی -

 :گفت و کرد بلند هایشدست روی مرا و آمد سمتم به و زد پوزخندی آراد

 .ایدبچه خیلی که واقعا -

 .خواباند تخت روی مرا و بست پایش با را در، بودم دلخور دستش از، کرد حرکت اتاق سمت به و

 بیرون حرص با را نفسش. نداشت خواهی عذر خیال هم او انگار و بودم ناراحت ازدستش، کردم بهش را پشتم

 .ببیند را اشمحلی بی از ضعفم نخواستم؛ دادم قورت را بغضم. کشید دراز کنارم و داد

 .بخوابم مهسان به کردن فکر بدون کردم سعی، بستم را هایمچشم

*** 

 مهسان

 :گفتم شجاعتم تمام با و رفتم عقب قدمی

 ؟حیوون چته -

 :زد داد، پوشاندم را صورتم و کشیدم ایخفه جیغ رفت باال دستش

 .باشی کسی نامزد منی با وقتی خوریمی گوه تو؟ آره داری نامزد که -

 :گفتم و برداشتم صورتم روی از را دستم

 .کنی رامم کثیفت هایحیله با تونینمی دیگه؟ امکی نامزد من چه تو به دوما، خورمنمی رو تو من اوال -
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 :غرید، بستم را هایمچشم درد از، گرفت دستش در را امچانه

 .کنممی تبیچاره بیاری زبون به رو من جز مردی اسم، روته اسمم وقتی تا منی زن تو، منی صیغه تو -

 :گفتم بگیرم نادیده را درد کردممی سعی که حالی در

 .میارم زبون به رو سامان اسم مزنده وقتی تا، نیستی من هیچکس کثافت توی، نیستم تو صیغه من -

 !نبودم قوی من، شد سرازیر امگونه روی هایماشک. افتادم زمین روی، سوخت صورتم سمت یک

 :گفتم و کردم جمع هایمچشم در را نفرتم تمام حال این با. نبودم هیچی تانآی برابر در من

 .همینه هنرت تنها -

 :گفت و زد پوزخندی

 .باش صبور، میدم نشون بهت هم رو مدیگه هنر -

 :آمد آریا صدای هم بعد و در صدای که کرد بلندم محکم و گرفت را بازویم و

 ؟میکنی باز رو در لحظه یک جان تانآی -

 :کرد کر را گوشم پرده که زد دادی

 .کنممی نصفت، بخوره در به دستت -

 امحم سمت مرا و انداخت من به را تیزش نگاه، شد پشیمان دادنم نجات از آریا انگار، شد سکوت ایلحظه چند

 .کشید

 :گفت و حمام در کرد پرتم، دهم نجات رو خودم نتونستم کردم تقال چه هر
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 .طرفی کی با میشه حالیت موندی اینجا که رو شب -

 .گذاشت تنها حمام تاریکی با مرا و کوبید بهم را در و

 . کنم التماس مغرور مرد این به را امآزادی نبودم حاضر نشستم ایگوشه

*** 

 تینا

 و کردم نگاهش شده گرد هایچشم با. داخل آمد سرم پشت سهیل که ببندم را در خواستم، شدم اتاق وارد

 :گفتم

 ؟کجا -

 .اتاق تو -

 .بیرون برو -

 ؟بیرون برم خودم اتاق از باید چرا -

 :گفتم اخم با و دادم هلش بیرون به

 .نیست تو اتاق دیگه اینجا -

 :گفتم و کردم اشاره بود خوابیده کاناپه روی که آریا به و

 .خوابیمی دوستت پیش -

 .بخوابه کاناپه رو پذیرایی تو شده مجبور اون که ندارن خوبی رابطه هم با آریا و شقایق عزیزم -
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 :گفتم شمرده شمرده و گرفتم را پیراهنش یقه

 .نداریم خوبی رابطه هم با هم تو و من -

 و کشیدم دراز تخت روی.بمانم کنارش هم هنوزم زده که هایحرف از بعد دارد انتظار. کوبیدم بهم محکم را در و

 .خوابیدم

 صدای اب و نشستم خوابیده کنارم پرو پرو که سهیل دیدن با و چرخیدم، کردم باز را هایمچشم نفسی گرمای با

 :گفتم بلند

 ؟کنیمی غلطی چه اینجا تو -

 :گفت و نشست ترس با

 ؟ترسیدم خبرته چه -

 ؟اتاق تو بیای داده اجازه بهت کی -

 .خودم -

 .بیرون برو -

 ؟میشه چی نرم -

 .خدا به کشمتمی -

 .بکن داری دوس هرکاری -

 .میرم من باشه: گفتم و شدم بلند
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 روی حکمم بود خوابیده کاناپه روی آریا که کوبیدم بهم محکم را در و رفتم بیرون حرص با که کرد نگاهم بیخیال

 :گفت گیجی با و نشست فوری. افتاد زمین

 .نکش رو من، کن رحم بچم و زن به خدا رو تو -

 اهمنگ چپ چپ بود شده متوجه تازه انگار که او، خندیدم و کردم نگاه هاچشم آن با مضحکش قیافه به متعجب

 :گفت و کرد

 ؟داشتیم آبجی -

 ؟چی: گفتم خنده میان

 .کنی ضایع منو که همین -

 :گفتم و زدم بغل به را هایمدست

 ؟چه من به کردی التماس من به جونت نجات برای تو -

 :وگفت گفت و کرد اشاره اتاق به

 ؟کرد بیرونت -

 .اومدم خودم نخیر -

 :گفت و زد لبخندی

 .بخواب خودم پیش بیا بیا، باشه -

 :گفت و انداخت باال سر که کردم نگاهش شده گرد هایچشم با

 .بخواب شقایق پیش برو برو، نه -
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 !بود بزرگی کلبه چه، رفتم شقایق اتاق سمت به، گرفتمی امخنده پسر این کارهای دست از

 :گفت میشد باز زور به که هاییچشم با و پرید جا از شقایق که کوبیدم بهم محکم را در شدم که وارد

 ؟شدی عاشقم؟ باهام داری چیکار؟ هستی کی تو -

 :گفتم و سرش به زدم محکم

 .وضعید خل دو هر، میاین بهم خیلی شوهر و زن که حقا؟ بشم عتیقه توی عاشق، بابا بمیر -

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 .نیست من شوهر اون دوما، دارم دوستش خیلی من که عمته خل اوال -

 :گفتم و خوابیدم تخت روی پرویی با

 .منه شوهر، باشه -

 ؟چی: زد جیغ

 :باال پریدم

 .بابا نخواستم، خودت مال برو؟ روانی چته -

 .ببرد خوابم دیگر میدانستم بعید اما کشیدم دراز هم من، خوابید دوباره و کرد نازک چشمی پشت

 

*** 

 شقایق
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 .بود شده بیدار من از زودتر پس نبود تینا، بیدارشدم وقتی

 .رسید مشامم به نیمرو خوش بوی رفتم بیرون که اتاق از

 .کردمی آشپزی و بود ایستاده پیشبند آن با که دیدم را آریا، کشیدم آشپزخانه در سرکی

 و آوردم بیرون آبی بطری و کردم باز را یخچال در، شدم آشپزخانه وارد آرامش با دهم حرصش کمی اینکه برای

 :گفت پریشانی با که خوردم همان با

 .بانو بخیر صبح -

 :گفتم و کردم سرتاپایش به نگاهی، دادم فاصله هایملب از را بطری

 .میاد بهتون شریفیه شغل -

 : زد کمرش به را دستش

 .بخوابم کاناپه رو نشم مجبور هم شب فردا تا کنم کشی منت کار این با گفتم -

 :آمد تینا صدای

 ؟!اینجاییم فردا تا مگه -

 :گفت و انداخت باال ایشانه

 .دونمنمی -

 رناها میز صندلی روی آهسته را او و آمد آشپزخانه به کردمی حمل دستانش روی را سوگند باز که حالی در آراد

 :پرسید و نشاند خوری

 ؟کجاس تانآی -
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 .اینجام –

 ؟کردمی تحملش چگونه، بدبخت مهسان، بود سرد پسر این چقدر، شد آشپزخانه وارد

 .گذاشت میز روی و کشید دستی پیش توی را نیمروها آریا. نشستیم میز دور

 :پرسید ناگهان و کرد نگاه اطرافش و دور به تانآی

 ؟کو مهسان -

 :گفتم اخم با

 .بود شما پیش -

 :گفت و کوبید اشپیشانی روی محکم

 .موند جا حمام توی -

 :زدیم داد نفری سه

 !؟چی -

 .ماند همانجا برود راه توانستنمی که هم سوگند. دویدیم اتاق سمت تینا همراه به

 :گفت تینا که نشستیم زمین روی دو هر، لرزیدمی و بود کرده کز ایگوشه مهسان، کردیم باز را حمام در

 ؟ کرده چیکار باهات نامرد اون -

 :گفت نفرت با مهسان

 .میدن پس تقاص شونهمه، میده پس رو تقاصش -
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 ؟مهسان خوبی -

 .بود سرد هایشدست، شد بلند سختی به

 .بود شده اشسرماخوردگی باعث حتما سرد حمام آن در صبح تا شب یک ماندن

 .بنشیند تخت روی تا کردیم کمکش که رفتمی گیج سرش

 :گفت داشت چهره در که اخمی با تینا؛ نشستم زانوهایم روی بر رویش به رو هم من، نشست کنارش تینا

 ؟بکنه تو با کاری همچین کرد جرئت چطور پررو یپسره اون -

 .مونهنمی جواب بی کارش -

 ؟کنی چیکار باهاش خوایمی: پرسیدم

 .شود بهتر هم سوگند حال تا کردیممی صبر باید فقط اما، داد توضیح را اشنقشه

 .بگیریم پسرها از اساسی حال یک خواستیممی، داشتیم نیاز نقشه برای هم را او

 :کرد اضافه هایشحرف به آخر در

، ممن و اومده بیرون شاهرخ عمارت از سفر یبهانه به شدم متوجه، کردمی صحبت تلفن با داشت که دیشب -

 !میاریم در رو پدرشون همیم با که هم مدتی این وی ت؛نشم دردسرساز اونجا تا آورده خودش با مثالً

 ؟ هستین: گفت و گرفت جلویمان را دستش کف

 .هستم من: گفتم و گذاشتم دستش روی را دستم

 :وگفت گذاشت را دستش هم تینا
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 .هستم منم -

 :کرد زمزمه و زد خبیثی لبخند مهسان

 ! هستیم کی ما که دیممی نشون بهشون

*** 

 سوگند

 .بود گذشته ایهفته یک

 تر راحت، ستساده خراشیدگی یک تنها که داد تشخیص دکتر و بودند آورده پایم برای که دکتری از بعد

 .بروم راه توانستممی

 هب گاهی چند از هر که آریا جز به. نداشتند صلح خیال هیچکدام و بود شده ایجاد پسرها و دخترها بین جنگی

 :آمدم خودم به مهسان داد صدای با. شدمی زده پس او توسط و رفتمی شقایق سمت

 ؟کجایی هوی -

 :گفتم و زدم سرش به ایضربه

 !کالت تو هوی -

 :شد ساکت تینا صدای با که بگوید چیزی کرد باز دهن

 ؟بودیم کجا، خب؛ هپروت تو نرو هی هم شما لطفاً خانوم سوگند، دیگه کنید بس -

 :داد جواب مهسان
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 هم ما ندارن رو کاناپه رو خوابیدن خیال هم جور هیچ و کردن بیرون اتاقا از رو ما عوضی تا چهار اون که حاال -

 !کنیممی انتخاب براشون رو خوبی هایهمخواب

 :گفت خبیثی لبخند با شقایق

 !مـار مثالً -

 :گفت ذوق با هم تینا

 ؟چطوره عنکبوت -

 :گفتم چندش با

 .ترسممی اینا یهمه از من، باشم گفته -

 : گفت و زد لب اخم با مهسان

 .عقرب و سوسک از کنی پر رو آراد تخت و بذاری کنار ترستو امشب باید -

 :گفت کمر به دست تینا

 .نمونده برام کمر خوابممی کاناپه رو است هفته یک، کرده بیرون اتاق از رو من شرف بی سهیل این، آخ، آخ -

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 یلیخ، ندادم را جوابش کرد صحبت من با چی هر که آراد، نگرفته برگشت برای رو تو جلوی بدبخت اون خوبه -

 :گفت بهم و خوابوند کاناپه روی رو من آورد و کرد بلندم شیک

 "اتاق تو برگرد عذرخواهی اومدی آدم یبچه مثله وقت هر" -

 :کرد زمزمه و ورچید لب شقایق
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 خودش و بیرون کرد پرت منو کردن اغفالش تا سه اون، خوابیدمی کاناپه رو آدم مثل امبچه، بگو منو آریای -

 .اتاق تو رفت

 !شقایق: گفتیم همزمان سه هر

 .دیگه گممی راست؟ چیه؟ ها -

 :گفت اخم با مهسان

 .برن کنن ول عملیات از بعد کردن قبول راحت چقدر ندیدین، ندارن وجدان کدومشونهیچ -

 راحت اینقدر هایمبچگی بازی هم کردمنمی فکر وقت هیچ، بود او با حق، کردیم سکوت همه حرفش این با

 .بدهد جداییمان به رضایت

 :شکست را سکوت مهسان صدای

 ؟چنده ساعت -

 :زدم لب

 .پنج -

 کم رو سرعتمون یکم تو ولی، داریم وقت اونا اومدن تا ساعت یک حال این با، شهمی تاریک داره کم کم هوا -

 .کنیمی

 :داد ادامه و زد نمایی دندان لبخند؛ کردم نثارش ایغره چشم

 .کنیم عجله باید -

 :پرسید شقایق
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 ؟کنیم باید چیکار دقیقاً -

 . ریزیدمی هست میز رو که هاییشیشه این تو رو کردین پیدا که ایچرنده و خزنده موجود هر و بیرون میرید -

 :داد ادامه و شد بلند سریع

 .کنین پیدا شونواسه خوبی هایهمخواب کنید سعی -

 رادآ از بیشتر خودم چون، نبود هایمرفتار و کارها در هیجانی من، اما شدند بلند ذوق با هم دو آن که زد چشمکی

 .ترسیدممی

 :گفت و گرفت جلویمان را هادستکش تینا

 .کنین دستتون رو اینا -

 .بود نشده تاریک کامل هنوز هوا، رفتیم بیرون و کردیم دستمان را هادستکش

 :پرسیدم کنجکاوی با؛ کندمی را خاک دارد دیدم که رفتم تینا سمت، رفتند سویی به کدام هر

 ؟کنیمی چیکار -

 .کنم پیدا خاکی کرم خواممی -

 :گفتم و کنارش نشستم

 .خواممی منم -

 :گفت و شد خیره هاکرم به هیجان با

 !زیادن چقدر وای -
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. من رایب ویکی انداختمی خودش برای یکی ترسممی دانستمی که هم او، گذاشتم تینا یشیشه کنار را شیشه

 .بود شده پر لولیدندمی هم در که آور چندش موجودات آن از ظرف نصف تقریباً

 :گفت و داد هل سمتم را ظرف

 !بترسن ازشون کنمنمی فکر، نازن خیلی هاخاکی کرم این، کنیم پیدا هم دیگه چیزای بریم پاشو -

 :گفتم و برداشتم را ظرف انزجار با

 .کردن جمع چی دوتا اون ببینم برم من -

 صدای تُن با و نشستم کنارش، بود نشسته سوراخی کنار که رفتم مهسان سمت به لنگان لنگان، داد تکان سر

 :پرسیدم هستیم مهمی عملیات حال در انگار که آرامی

 ؟کنیمی چیکار -

 :گفت آرام طورهمان و کرد اشاره سوراخ به

 .موشه سوراخ -

 ؟بگیری موش بلدی مگه -

 .بذارم طعمه براش خوام می؛ دهمی حال خیلی، دادمی انجام باغ تو رو کاراین قبالً پدرم -

 .خواممی منم -

 :گفت و کرد اشاره بود تر جلو متر چند که سوراخی به

 .بگیر اونجا از برو تو -

 :گفت و داد دستم به بود مالیده رویش پنیر که گوشتی تکه سپس
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 .بگیرش بیرون اومد سوراخش دم بذار -

 .شد پنهان و گذاشت را گوشت هم خودش که کردم تایید سر با را حرفش

  :گفت و داد نشانم هیجان با، گرفت را موش و زد ایشیرجه مهسان ناگهان که بودیم حالت آن در ساعتی نیم

 .گرفتم -

 :گفتم و برچیدم لب، انداختش ظرف داخل فوراً و

 .بگیرم موش نتونستم هنوز من -

 .معامله یه -

 ؟چی -

 .گیرممی موش برات منم، بده من به یکم کرمات اون از -

 .بگیرد برایم موشی تا نشست سوراخ دم هم او، ریختم ظرفش در چندش با را هاکرم از کمی و کردم قبول

 ،بود دیگر آور چندش موجودات و خاکی خر، عنکبوت، مورچه از پر که ظرفش دیدن با. رفتم شقایق سمت به

 : گفتم

 !فعالی چه وای -

 .جونورا این از پره جنگل این، کردی فکر چی پس -

 . خواممی منم -

 .شو مشغول هم تو خوب -
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 . بزنم دست میاد بدم -

 !چه من به -

 :گفت و داد بیرون حرص با را نفسش، کردم نگاش مظلوم

 .بگیرم برات بده رو ظرفت خب خیلی -

 .بودیم شده جمع کلبه در همه ساعت یک رأس. شدم معطل آنجا هم ربعی یک که سپردم دستش به را ظرفم

 :گفتم و زدم عقی بود مهسان شیشه در که پایی هزار چندتا دیدن با که بود پر آور چندش موجودات از هاظرف

 ؟آوردی کجا از رو عنترها این -

 !کردن تسلیم رو خودشون فهمیدن تا، تاننآی هایهمزاد اینا، بابا هیچی -

 .بود حرصی تانآی دست از حسابی، شد بلند ما خنده شلیک حرف این شنیدن با

 .رفتیم آشپزخانه به و برداشتیم را هاشیشه ماشین صدای شنیدن با

 .نشستیم کاناپه روی آرام خیلی و برگشتیم فوری، کردیم پنهان کابینت توی رو هاشیشه

 گاهن را یکدیگر و بودیم نشسته کاناپه روی سکوت در که ما دیدن با، شدند وارد پوک کله چهار شد باز که در

 !شدند متعجب کردیممی

 ؟شده چی: گفت و کرد ریز را هایشچشم تانآی

 :داد جواب تفاوت بی مهسان

 ؟باشه شده چی خواستیمی -
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 ؟آرومین اینقدر شما چرا -

 .آرومیم همیشه ما: گفت تینا

 .شد ساکت اینکه تا رفتیم غره چشم بهش نفر چهار هر که خندید سهیل

 کشید شا پیشانی به دستی تانآی، نشستند هم دیگر نفر سه آن و نشست کاناپه روی و آورد در را کتش تانآی

 :گفت و

 . کنیم پیدا صندوق گاو اون توی از رو مدارک اینکه بکنیم باید که کاری تنها -

 :پرید حرفش در شقایق

 ؟ مدارک کدوم -

 !؟ صندوق گاو کدوم: تینا

 !؟ کی صندوق گاو: من

 ؟کنیم پیداشون باید چی برای: مهسان

 :گفت سردی با تنها اما بستمی را هایماندهان شدمی بلند توانستمی اگر، کرد نگاهمان حرص با

 .میگم بذارین اگه -

 :گفت حرفش یادامه در آراد که کرد نازک چشمی پشت مهسان

 !کیه خوادمی فرقش برای رو شما که شخصی اون دهمی نشون که مدارکی -

 ؟هست کجا مدارک این: پرسیدم
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 !شاهرخ عمارت -

 :بود مهسان داد نشان العمل عکس که کسی تنها

 .کنین بیرون سرتون از رو عمارت اون به برگردم من اینکه فکر -

 :گفت و کرد اخم تانآی

 .برگردی باید، نیست که تو میل به -

 :داد جواب مهسان

 !گذرهنمی کنارم از راحتی به بار این هیز یمرتیکه اون، نداره امکان -

 :غرید تانآی

 ؟امچی من نظرت به -

 :گفت و کوبید مبل دسته به را دستش مهسان

 !بوق -

 ینهم برای بود آریا ریز ریز هایخنده کردمی حرصی بیشتر را او که چیزی و زدمی سرخی به رو تانآی هایچشم

 !آریــا: زد داد

 :گفت و خورد را اشخنده آریا

 کاری یچه باشه وسط کارت پای تو، میگه راست آبجی تو جون. پایین میاد کلبه سقف نزن داد، داداش مخلصتم -

 .کنینمی شواسه

 :گفت سهیل، آورد هم ما لب روی را لبخند مهسان پیروزمندانه لبخند
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 بعق هم هامین. دنبالتونن هنوز شاهرخ افراد، کنین پیدا رو مدارک تا برگردین عمارت اون به باید حال هر به -

 .بکنیم رو قضیه قالِ باید، کنه حمله دوباره مناسب فرصت یک توی تا نشسته

 :پرسید تینا

 ؟کنیم چیکار باید -

 :داد جواب آراد

 ؟گذاشتی کجا رو هانقشه تانآی -

 . بودیم کرده پنهان را هاشیشه که جایی همان درست، رفت خانه آشپز سمت به و شد بلند تانآی

*** 

 مهسان

 ردک حس را ترس این میشد هم هادختر یچهره در، کردم نگاه رفتمی آشپزخانه سمت به که تانآی به ترس با

. 

 .دویدم آشپزخانه سمت به سپس کردم ایاشاره تینا به

 .بستم را در و پریدم جلویش فوری که کردمی باز را کابینت در داشت تانآی

 :گفت و کرد نگاهم متعجب

 ؟خبرته چه -

 !چیزه،  اوووم -

 ؟چیزه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 360 

 .کنم صحبت باهات باید من -

 ؟چی مورد در -

 .خودمون مورد در -

 .بعد برای باشه -

 .کردمی اذیتم بود اهمیت بی برایش خودمان به مربوط مسائل اینقدر اینکه

 :گفتم و گرفتم را لباسش یقه که کند باز را کابینت در دوباره خواست

 ؟تانآی -

 :گفت قبل از تر متعجب

 ؟بله -

 .کنم اعترافی یه خواممی -

 :گفت حوصله بی گذشت که ایثانیه چند؛ بکنم باید اعترافی چه دانستمنمی حتی، کرد نگاهم

 .بردارم رو هانقشه کنار برو نداری کاری اگه -

 .بوسیدم را او سریع تصمیم یک در که شد خم حرفش اتمام از بعد

 .بود شده گرد هایمانچشم دو هر، شدم شوکه بیشتر کردم که کاری از خودم

 .بود داده دست از را اختیارش انگار
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 اندهم مبهوت کردمی نگاه را ما آشپزخانه در کنار از موقع آن تا که تینا.زد تکیه یخچال به را کمرم و چرخاند مرا

 .بود

 .بود در و کابینت به تانآی پشت

 .شد آشپزخانه داخل آرامی به که دید چشمم یک همان در را التماس تینا انگار، کردم باز کمی را چشمم یک

 .کشیدممی عقب نباید شدممی هم خفه اگر حتی ولی بودم آورده کم نفس

 باز و مگرفت محکم را صورتش، بود شده خمار هایشچشم، گرفت فاصله ازم تانآی که کرد باز را کابینت در تینا

 .شدم نزدیک او به

 .بردممی لذت آن از اما بودم بیزار اجباری یـوسه بـ این از اینکه با

 مراهیه به مجبور مرا آوردمی کمرم به که فشاری با تانآی، گذاشتمی پالستیک در را هاشیشه تند تند تینا

 .کردمی

 .دادم هلش عقب به تینا خروج محض به

 :گفتم غرور با و کردم اخم، کرد نگاهم زدمی موج آن در قرمزی هایرگه که خمارش هایچشم با

 .بیار بردار هاتونقشه برو حاال دادم حال بهت زیاد، بسه -

 :گفتم گوشش زیر و زدم پوزخندی، کردمی نگاهم باز دهان با

 .پسر آقا ضعیفی خیلی -

 .نشستم جایم سر و رفتم بیرون به

 .بود هم در شدید هایشاخم، آمد بعد دقیقه دو
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 کرده چه قلبم با راستی به، شدممی آرام هایشـوسه بـ با باز باشم متنفر ازش هم چقدر هر، شد فشرده قلبم

 ؟بود

 ؟بسازی یا بیاری نقشه رفتی: گفت آریا که کرد پرت میز روی را نقشه

 .نکشید نشان و خط برایم هم هایشچشم با حتی که بود آشفته آنقدر

 :گفت و کرد باز را نقشه ندارد کردن شروع قصد دید که آراد. کشیدمی لبش به را شصتش انگشت

 .اونه اطراف و عمارت از کلی نقشه یه این -

 :پرسیدم

 ؟داریم الزم چی برای رو این -

 :گفت و کرد اشاره نقشه در اینقطه به

 .شاهرخه اتاق این -

 :داد ادامه که کجاست شاهرخ اتاق دانستمنمی بودم عمارت آن در ماه چند که منی حتی، دادم تکان سر

 .کنه نفوذ اتاق اون به باید مهسان -

 :گفت فوری تینا

 ؟بره تنها مهسان -

 .عمارته اون گروگان مهسان، آره -

 :گفت سوگند
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 .مونهنمی زنده بگیرنش اگر -

 .ریسکه یه این، درسته -

 :غرید حرص با شقایق

 .نکنین ریسک اینطور هاآدم جون رو لطفاً -

 :کردم زمزمه آرام

 .کنممی رو کار این من -

 .مهسان: گفتن معترض سه هر

 .نیست مهم نتونستم هم اگر، تونممی من -

 .میدن دست از رو چیزشون همه اشتباه یه خاطر به که کنممی دخترایی خاطر به فقط رو اینکار

 :گفت جوابم در شقایق

 .بشی قربانی دیگران اشتباه خاطر به نباید تو مهسان -

 :گفتم و زدم زل نقشه به

 دوش به رو اشتباهشون کدوم جُرم باید. نیست جُرم ولی هست اشتباه لیاقتبی پسر یک خاطر به خونه از فرار -

 ؟فرار یا شدن پسر اون عاشق. بکشن

 .برگرداند را رویش و داد بیرون را نفسش که کردم نگاهش سرد. کردم حس خودم روی را تانآی معنادار نگاه

 :گفت متأثری حالت با آریا
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 .شکست کمرم بود سنگین جمله -

 .نکردیم حس جمله در شوخی هیچ که تانآی و من جز به افتادند خنده به همه حرفش این با

 .بخوابم رممی: گفت و شد بلند تانآی

 .شدند متفرق هم پسرها او از بعد، رفت اتاق سمت به

 :پرسید کنجکاوی با سوگند

 ؟کردی گرم رو تانآی سر چطوری -

 .بشنوند نیز هاآن را تانمآی غرور شدن خرد صدای خواستنمی دلم، کردم سکوت

 :گفت و پرید جا از تینا که بودند جواب منتظر همه نداد ادامه ندارم توضیح به ایعالقه دید که سوگند

 .شدیم بدبخت -

 :پرسید متعجب شقایق

 ؟شده چی -

 سرمون وت خاکی چه حاال.نکنه توجه جلب تا است آشپزخانه کنار که آریا اتاق تو گذاشتم رو هاشیشه پالستیک -

 ؟بریزیم

 !نه: نالید شقایق

 .تو جون -

 :گفتم متفکر
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 .داریممی بر ریممی، برد که خوابشون -

 .برم تنها من نداره امکان: گفت و زد بغل به را هایشدست شقایق

 .میایم هم ما خب خیلی -

 .ماندیم منتظر ساعتی نیم

 .چوبی کلبه این به لعنت، داد بدی صدای که، کرد باز را در آرام تینا

 .است امان و امن چیز همه کرد اشاره شقایق که ماندیم حرکت بی ایلحظه چند

 .ردک اشاره تخت زیر به که گذاشته کجا را پالستیک کردم اشاره تینا به، شدیم اتاق وارد پاورچین پاورچین

 شمچ با که آورد باال زدن عالمت به را دستش تینا که داد حرکت " سرت به خاک" حالت به را دستهایش شقایق

 .کشیدم بیرون آرام را پالستیک و شدم خم کمی، برگرداندند روی دو هر سوگند یغره

 .کردندمی تقال آزادی برای و بودند زنده هنوز عزیزمان موجودات

 راه نلنگا لنگان؛ دید شدمی را چندش سوگند حرکات تمام در. بردارند را هایشانشیشه بیایند تا کردم اشاره

 . کند آریا همخواب را زیبایش حشرات تا کردم اشاره شقایق به و شدم بلند، انداختمی خنده به مرا رفتنش

 .رفت تخت باالی زانو روی و زد خبیثی لبخند هم او

 روی میک، آمدنمی بدش اصالً انگار لعنتی، برداشت را خاکی خر و برد دست احتیاط کمی با کرد باز را شیشه در

 و گرفت را دستش هوا روی آریا ناگهان که بگذارد بالشت روی صورتش جلوی را بیچاره موجود تا شد خم آریا

 .کشید خودش سمت
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 مانند دیدند باز را راه که هم موجودات، افتاد اتاق کف و شد رها دستش از شیشه، زد ایخفه جیغ شقایق

 .رفتند بیرون شیشه از هاوحشی

 به ریاآ که کردمی نگاه آریا به شده گرد هایچشم با شقایق، صندلی روی پرید ناقصش پای آن وجود با سوگند

 .هستم منم، شیطون هایآبجی چاکر: گفت و نشست. داد هولش عقب

 :گفتیم صدا یک و کردیم نگاه هم به

 ؟چی یعنی -

 :گفت و خندید شیطانی

 . شیطون هایآبجی با آزاری رفیق یعنی -

 .شدمی تربخش لذت آریا با نقشه اجرای، بست نقش لبم روی لبخندی

*** 

 آریا

 .کرد ترعمیق را لبخندم هادختر شیطان هایچشم

 :گفتم و زدم بغل به را هایمدست، لغزید کردمی نگاهم دلخوری با که شقایق روی نگاهم

 .داره شرط یه -

 :گفت هیجان با سوگند

 ؟شرطی چه -

 .کنه آشتی باهام شقایق باید -
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 :گفت غرولند با شقایق

 .نداره امکان -

 هم در را هایشاخم گونه این داشت هم حق، کرده چه او با تانآی دانستم می. رفت هم در مهسان هایاخم

 .بکشد

 بست نقش هایشلب روی محوی لبخند که گفتم چیزی گوشش زیر و شدم مایل شقایق سمت به کمی

 :زدم لب آرام که کرد نگاهم

 .کنم ولت نداره امکان گفتم چیزی یه من؟ باشه، آشتی -

 ؟قول -

 .قول، قول -

 :وگفت شد بلند

 .انتقام سوی به پیش -

 .رفتیم بیرون و برداشتند را آورشان چندش موجودات

 و ریخت تخت روی را حشرات و رفت جلو تینا من یاشاره با و کردم باز آرام را در، رفتیم سهیل اتاق سمت اول

 .انداخت بدنش روی را چندتایی شیطنت با

 سبک آراد: گفت سوگند که، رفتیم آراد اتاق سمت به. بود دیدنی فردا هاآن قیافه، آمد بیرون و خندید ریز

 .کن کار آروم تونیمی چقدر هر، بشه بیدار زود ممکنه، خوابهمی

 .بمونین بیرون شما پس -
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 شیطنت و هیجان از هایشچشم که آمد بیرون دقیقه ۸ یا ۷ حدود گذشت از بعد. شد داخل ما موافقت با

 .فهمیدمی فردا گفتمی شده چه پرسیدیممی چه هر اما؛ درخشیدمی

 !تانآی، رسیدیم کار قسمت ترین سخت به

 ؟بکنی رو اینکار خوایمی مطمئنی: گفتم که رفت جلو قدمی مهسان

 :زد پوزخندی

 .ترسمنمی غول این از من -

 . مطمئنم، میشه بد خیلی فردا اما -

 .نیست مهم -

 :گفتم هادختر به رو

 .بیایم زود ما تا بمونین بیرون شما پس -

 .شدیم وارد که دادند تکان تفهیم ینشانه از سری

 بود دهخوابی ما به پشت برهنه تنه نیم با تانآی، دید را استرس شدمی هم مهسان یچهره در که بود جالب برایم

 ...اما نکند برخورد مرد آن هیکل با چشمانش که کردمی سعی مدت تمام مهسان

 حبس دویمان هر یسینه در نفس که شد جا به جا کمی تانآی، کرد خالی تخت روی را حشرات و حیوانات تمام

 .رفتیم بیرون اتاق از فوراً شد ثابت وقتی، گشت

 :گفتم لبخند با

 .شد انجام ماموریت -
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 .بمانیم نامعلوم فردای منتظره باید حاال و

*** 

 تینا

 .شدمنمی موقعیت متوجه و بودم گیج کردم باز چشم بیداد و داد صدای با

 .کردندمی رانگاه یکدیگر متعجب سوگند و مهسان

 .کردم نگاه سهیل اتاق در به و نشستم صاف دیشب شیطنت یادآوری با

 .شد بلند سوگند و مهسان یخنده صدای

 .انداختم اتاق به نگاهی در الی از و کردم باز کمی را اتاق در، رفتم اتاق سمت و شدم بلند

 .کردمی نگاه را تخت روی گرد هایچشم با و بود ایستاده سهیل

 هیلس توجه که بروم بیرون خواستم و شد بد حالم، بودند شده له هابعضی که حشره و کرم از پر تخت دیدن با

 .آورد هجوم سمتم به که کردم نگاهش ترس با. شد جلب سمتم

 .داشتم نگه را دستگیره و بستم محکم را در و زدم جیغ

 پرت اتاق در سه هر و کشید را در که بود زیاد قدرتش آنقدر لعنتی اما آمدند کمکم به هم مهسان و سوگند

 .شدیم

 :زد داد، خواندم را اشهدم

 ؟کردین غلطی چه شما -

 :کنم پنهان را ترسم کردممی سعی، شدیم بلند سه هر
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 .بود حقت کردم کاری هر -

 .آمدند سرم پشت هم سوگند و مهسان و دویدم بیرون فوری

 .بکشد مرا خواهدمی االن دانستم می

 :زد داد و آمد بیرون اتاق از

 .کشمتمی برسه بهت دستم -

 .شد ترجریح که آوردم در برایش شکلکی

 .آمدند بیرون اتاق از هم شقایق و آریا هایشداد صدای از

 .نیامده سرش بالیی هیچ چرا که کردم تعجب من و آمد بیرون هم آراد

 :گفت و کرد نگاهمان متعجب

 ؟صبحی سر چته سهیل -

 .وحش باغ کرده منو تخت عوضی دختر؟ چمه -

 بودنش تمیز از وقتی، انداخت و تختش به نگاهی و برگشت اتاق به کند شک خودش به انگار که طوری آراد

 :گفت و آمد بیرون شد مطمئن

 ؟شده چی دقیقا -

 :زد داد سهیل

 !نیست بازجویی وقت اآلن -
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 :داد ادامه و سمتم برگشت و

 .کنممی اتبیچاره چون نرسه بهت دستم کن دعا فقط -

 .دیدم مهسان هایچشم در را ترس، شد باز که تانآی اتاق در

*** 

 مهسان

 .آمد بند نفسم

 .دادمی را فاجعه عمق از خبر اشنشسته خون به هایچشم

 .آمده تانآی سر بالیی که فهمید هم او انگار، زد پوزخندی سهیل

 .کرد پرواز تنم از روح کرد که نگاهم

 :گفت گوشم کنار تینا، بود کرده هول انگار هم آریا

 .کنیم فرار کلبه از بیا -

 :گفتم و دادم قورت را گلویم آب

 .میریممی هرحال به نمیشه -

 :گفت ترسناکش فوق لحن با تانآی

 ؟کردی غلطی چه -

 :دهم نشان عادی را خودم کردم سعی
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 .بود سرگرمی یکم -

 .نیامد فرود صورتم در دستش اما پوشاندم را صورتم رفت باال که دستش، آورد هجوم سمتم به

 .است گرفته را تانآی دست و ایستاده جلویم آریا دیدم که برداشتم هایمچشم از را دستم آرام

 :گفت و زد پس را دستش، بود درهم هایشاخم

 .بشم تنبیه من باید قبلش بشن تنبیه دخترها قرار اگه -

 ؟چیه منظورت: گفت و کرد ریز را هایشچشم تانآی

 .بودم شریکشون کارها همه توی من -

 :گفت و کرد نگاهم تانآی

 .نداره منو با شوخی حق بدم نشون دختر این به باید من، بعد برای باشه تو تنبیه -

 :گفت و آمد سمتم به سوگند

 ؟بترسن ازت همه داری توقع که هستی کی مگه کنیمی غلط تو -

 :گفت و زد جیغ داد که بافشاری، گرفت را بازویش تانآی

 .دستم آخ -

 .امکی من دممی نشون بهت اآلن: زد داد

 :گفت و داد فاصله تانآی از را سوگند، آمد سمتش سریع آراد

 .شو بیخیالشون تو کردن بچگی، تانآی کن بس -
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 .کشیدمی نشان و خط برایم هایشچشم با داشت، کرد نگاهم تانآی

 .رفت حمام به هم سهیل و زد بیرون کلبه از ناگهان

 :گفت و کرد نگاهمان آراد

 .پایینه جنبش رابطه این در اون نکنید تانآی با هاشوخی این از دیگه -

 :پرسید سوگند

 ؟باالس تجنبه تو یعنی -

 .نکن شک -

 .برگشت اتاق به آراد که زد لبخندی سوگند

 .خندیدند بلند سوگند و شقایق تینا که دادم بیرون را نفسم

 :گفتم و دادم تکان سری، بود آمده خوششان انگار

 .میارم در رو پدرشون نیست آخرش این -

 :گفت و پرید باال تینا

 .هستم منم -

 :گفت آریا

 ؟کردی چیکار دقیقا تو سوگند -

 .برود تا داشت قرار جایی انگار آمد بیرون آماده و حاضر آراد بدهد جواب آنکه از قبل
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 :گفت و رفت جلو سوگند

 ؟میدی بهم پول کمی -

 !نیست مغازه که اینجا؟ چیکار خوایمی -

 .بده پول یکم حاال؟ کنیمی خساست چرا -

 جیبش از را دستش و کشید درد از فریادی ناگهان، شد عوض اشچهره حالت، کرد جیبش در را دستش کالفه

 .آورد بیرون

*** 

 سوگند

 .آمد در فریادش صدای که بودم نکرده پیدا کردن ذوق برای فرصتی هنوز

 .بودند گزدیده بودم انداخته جیبش در که هزارپاهایی را دستانش

 :گفتم و رفتم سمتش و ترسیدم شدت به که کرد ورم طوری لحظه یک در لعنتی

 ؟آراد خوبه حالت -

 :گفت و آمد سمتم آریا

 ؟سمیه و زنهمی نیش هزارپا دونستینمی تو خوب دختر -

 :گفتم ترس با

 .خدا به نه -
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 .خوبم: گفت درد با آراد

 .نیست حالیت میمیری داری نه -

 :گفت فوری آریا

 .بیمارستان برمشمی من -

 :گفتیم صدا یک نفر چهار هر

 !میایم هم ما -

 .کنیم همراهیش تا کرد موافقت و کند مقاومت ام خواسته برابر در نتوانست آریا

 را ودمخ وقت هیچ آمدمی آرادم سر بالیی اگر، لرزیدمی بدنم استرس از، شدیم ماشین سوار و پوشیدیم لباس

 .بخشیدمنمی

 .بود راه دوساعت بیمارستان اولین تا بودیم که جایی از

 تدس هایماشک شدیم که بیمارستان وارد، بود کرده خیس را هایشلباس عرق و بود شده بیهوش تقریبا آراد

 .نبود خودم

 ظرمنت که ما به رو و آمد بیرون اتاق از دکتر ساعت نیم از بعد، کنند آرامم توانستندنمی دخترها از هیچکدام

 :گفت کردیممی نگاهش

 .هخوب اآلن حالش؛کردم تزریق پادزهر براش، شده بد خیلی حالش همین برای داشت حساسیت هزارپا زهر به -

 :گفتم استیصال با

 ؟ببینمش تونممی -
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 .بله -

 گاهمن و کرد قطع را تماس من دیدن با کردمی صحبت تلفن با داشت که آراد، کردم پرت اتاق در را خودم تقریبا

 .کرد

 :گفتم و ایستادم کنارش

 ...خواستمنمی من خدا به؟ آراد خوبی -

 :گفت و حرفم در پرید

 .نبود تو تقصیر، سوگند کن بس -

 :گفتم ناراحتی با

 .بود من تقصیر چرا -

 .بود تو تقصیر باشه -

 .نگفت چیزی و خندید که کردم نثارش ایغره چشم

 .دیمش ماشین سوار و رفتیم بیرون بیمارستان از و کردند مرخصش باالخره که، بودیم بیمارستان در شب تا

 .نکردم حس را جا تنگی که بودم نگران قدر آن آمدن موقع، نشستیم هم روی همه

 .بودند نشسته مبل ی رو سهیل و تانآی رسیدیم که کلبه به.آمدند چرا دخترها دانمنمی اصال

 ؟نبرد حساب مردها این از شهمی مگر، ترسیدندمی کمی هنوز تینا و مهسان

 .ادد دست بهم رخوت احساس ایستادم که آب زیر، داشتم نیاز گرم آب دوش یک به واقعا، رفتم حمام سمت به
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 .نبود وان از خبری کلبه این در اما بشینم وان در خواستمی دلم

 .شده تنگ برایش دلم چقدر؛ پدرم کنار، خانه برگردم شدمی کاش

 .ریختم ام مشکی موهای روی و برداشتم را شامپو. نکند عفونت تا نشود خیس زخمم بودم مراقب مدت تمام

 .چسبدمی دستم به موهایم، کردم حس مالیدم را سرم که کمی

 .بودند ریخته شامپو در آبی رنگ! شد گرد هایمچشم، کردم نگاه هایمدست به

 .کشیدم عصبانیت از بلندی جیغ حرص با

*** 

 شقایق

 .شدم اتاق وارد آریا همراه

 :گفت و کرد حلقه کمرم دور را دستش، بود شده خوب دوباره مان رابطه که بودم خوشحال

 .عزیزم شدی خسته خیلی امروز -

 :گفتم و چرخیدم

 .تریخسته تو، زیاد نه -

 ؟بخوابیم -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .رفتم کمد سمت به که داد تکان سری. کنم عوض رو لباسم بذار فقط بخوابیم -
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 تبدیل ریز ذرات به تمامش و نبود سالم آریا و من هایلباس از هیچکدام، ماندم مبهوت و مات و کردم باز را در

 :زدم لب آرام، بود شده

 !آریا -

 :گفت و ایستاد کنارم

 ...عزی شده چی -

 :گفت و داد قورت را گلویش آب، ماسید دهانش در حرف

 !کردن چیکار المصبا -

 :گفتم بغض با

 .خواممی رو هاملباس آریا -

 .کنممی شونبیچاره کن صبر صبح تا -

 بودیم قهر چون اما بود خرید برایم آریا پیش روز چند که بودم عزیزم هایلباس عزادار هنوز. آوردم در را مانتوام

 .نکردم استفاده هم بار یک

 .نشستم و شدم بلند لغزیدمی پتو زیر که نرمی جسم حس با، کشیدم دراز تخت روی

 : گفت ترس با آمد سمت به و گرفت فاصله کمد از آریا

 ؟شده چی -

 آریا بغل و کشیدم بلندی جیغ لغزیدمی پتو زیر که بزرگ سمندر دیدن با که زدم کنار را پتو و شدم بلند جای از

 .پریدم
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 مهسان

 :گفت و شد بلند تانآی

 .بیا لحظه یه مهسان -

 :گفت و زد پوزخندی، کردم نگاهش ترس با

 .ندارم کاریت بیا -

 .رفتم اتاق به همراهش و شد بلند، بگذارم کنار را ترس کردم سعی

 به و نشست تخت روی برهنه تنه نیم با معمول طبقه و انداخت کناری را لباسش و کرد باز را لباسش هایدکمه

 :گفت و انداخت نگاه بودم ایستاده در کنار که من

 .بشین بیا -

 :گفتم و کردم نگاهش، رفت باال قلبم ضربان گذاشت پایم روی را دستش، نشستم کنارش

 ؟!کنیمی چیکار -

 .هیچی -

 نم به را اجازه این که بود آهنربایی تانآی وجود انگار اما بروم عقب خواستمی دلم، کشید من سمت را خودش

 .دادنمی

 .داد حرکت پایم روی را دستش، بود شده دار صدا هایمنفس

 .بود ریزش هایـوسه بـ اثر واین بودم شده سست. گرفت ریزی گاز و کرد فرو گردنم در را سرش
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 .خواستمشمی زمانی هر از بیشتر، کردم اشهمراهی. بوسید مرا و شد نزدیکتر که انداختم چنگ بازوهایش به

 :گفت کردممی نگاهش مبهوت و مات که منی به پوزخند با و شد بلند تخت روی از، گرفت فاصله ازم

 ؟بدی هوست خاطر به رو چیزت همه شدی حاضر که تو یا منم النفس ضعیف -

 ؟خواستممی را او هوسم خاطر به من، شنیدم را شکستنم صدای

 بلند توان تیح بکنم حرکتی توانستمنمی که بود سست بدنم آنقدر، نشستم سختی به، بودم تانآی عاشق من نه

 .نداشتم هم شدن

 .زد بیرون اتاق از و پوشید را پیراهنش

 نداشت یافایده اما افتادم سرفه به، برسانم هایمشش به هوایی نتوانستم کردم تقال هرچه، آمدنمی باال نفسم

 .افتادم زمین روی و شد تار چشمانم پیش دنیا کم کم

 

*** 

 "تینا"

 .شدم تنها سهیل با

 .کردممی حس را دارش حرص و تیز هاینگاه هم هنوز

 .کند استراحت کمی تا اتاقش در بود رفته و نبود خوب حالش آراد

 چروک یمهالباس همه که بودیم نشسته هم روی آنقدر امروز لعنتی، انداختم بود شده چروک که مانتویم به نگاهی

 .بود شده
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 نداختها ماهیتابه در و برداشتم مرغی تخم، کردم باز را یخچال در؛کردم دم چای رفتم آشپزخانه سمت به بیخیال

 .رفتم دستشویی سمت به و کردم کم را گاز شعله، شدم کردن سرخ مشغول

 .آمدم رونبی مربوطه کارهای از بعد و شدم دستشویی وارد، بود مشغول موبایلش با، انداختم سهیل به نگاهی نیم

 .بود نشسته آنجا هم هنوزم سهیل

 .گذاشتم کنارش و ریختم هم چای و ریختم ظرف در را نیمرو و برگشتم آشپزخانه به

 و شدم لبیخیا، نبود سرکه از خبری اما؛ بکشم آشپزخانه اطراف سَرَکی و شوم بلند کرد مجبورم سرکه تند بوی

 .برگشتم میز سر

 .کشیدم سر را چای و شد بد حالم ترشی و سرکه طعم شدت از، گذاشتم دهان در و گرفتم لقمه

 آوردم باال را اممعده محتویات و دویدم دستشویی سمت به، کرد بدتر را حالم چای شوری و تندی حس

 .آیدنمی بیرون ام معده از چیزی کردم حس که زدم عق آنقدر

 .کردمی نگاهم لبخند با سهیل، رفتم بیرون خراب حال با و زدم صورتم به آبی

 .رفت بیرون مستقیم و آمد بیرون اتاق از تانآی بیندازم راه بیداد و داد آنکه از قبل

 .شد بلند حمام از سوگند جیغ که بزنم داد سرش خواستم، آمدمی نظر به عصبی

 .شد بلند شقایق جیغ جیغ صدای اینبار که دویدم حمام سمت به

 .انداخت افکارم بر خطی سهیل خنده صدای که کردممی نگاه بسته درهای به گیج

*** 

 سوگند
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 .شستم را سرم

 .رفتم بیرون حمام از و کشیدم بدنم روی را حوله

 .خندیدمی و بود نشسته کاناپه روی من به پشت سهیل

 .شدم اتاق وارد کردمی نگاهم متعجب که تینا به توجه بدون

 :زدم جیغ، بود خوابیده تخت روی آراد

 ؟کثافت کردی غلطی چه -

 .چکیدمی ازش آب قرمز قطرات که افتاد موهایم به نگاهش، پرید جا از

 :زدم داد و سمتش به رفتم اخم با، افتاد خنده به دیدنم با

 ؟ کردی غلطی چه من با کن نگاه! بخندی هم باید -

 .نشد موفق اما بدهد قورت را اشخنده کرد سعی

 .کردم امشده رنگی موهای کردن پاک به شروع و انداختم سرم روی کوچکی حوله

 .شدمی زیادتر لحظه هر آراد یخنده، شنیدممی را ریزی هایجیغ صدای

 .بودند داده را کارها این ترتیب بودیم بیمارستان که زمان آن دانستممی

 دید موهایم در را قرمزی شدمی هم هنوز. پوشیدم لباس و کردم خشک را موهایم عصبانیت با

 .دادم بیرون کالفه را نفسم

 .کردیممی برایشان اساسی فکر یک باید
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*** 

 "مهسان"

 .کردمی اذیت را هایمچشم مهتابی نور. کردم باز سختی به را چشمهایم

 .زدند لبخندی هایمچشم دیدن با دخترها، چرخاندم سفید اتاق اطراف را نگاهم

 :گفت شقایق

 ؟عزیزم خوبی -

 .خوبم: زدم لب

 :گفت و بغض با تینا

 ؟آورد سرت بالیی چه -

 .نشدم موفق خیلی اما شوند صدایم لرزش متوجه خواستمنمی، بستم درد با را هایمچشم خاطرات هجوم با

 :گفتم و چرخاندم مخالفشان سمت به را سرم

 نشد هیچی -

 ؟افتادی روز این به جوری چه تو پس! شهمی مگه -

 ؟کجاست تانآی -

 .اومدیم آریا ماشین با هم اآلن ندیدیمش اصال بیرون رفت که وقتی از دونیمنمی -

 :زدم لب و بستم را هایمچشم
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 .باشید مطمئن میدن رو تقاصش -

 .کرد مرخص مرا وضعیتم کردن چک از بعد و آمد پرستار، کرد تایید را حرفم هم تینا

 .بود بدتر همیشه از حالم زدیم بیرون که بیمارستان از

 .بدهد پس را کارش این تقاص تا بودم کرده عهد خودم با، بود بسته را نفسم راه بغض

 .بود نمانده باقی چیزی پیشم روز چند عالقه از انگار

 .دادم تکیه پنجره به را سرم و شدیم ماشین سوار

 :شد بلند آریا صدای

 .شده عوض نقشه -

 :پرسید شقایق

 ؟چی یعنی -

 .شاهرخ عمارت بفرستیم رو مهسان نیست قرار -

 :گفتم و کردم بلند سر متعجب

 ؟چرا -

 که رو مدارک و اونجا بریم امشب تونیممی ما، نیست عمارت توی شاهرخ امشب که دادن خبر هاجاسوس -

 .شما کمک بدون، دزدیم به رو بزرگ رئیس به مربوط

 .برنگردم عمارت آن به دیگر بود خدایم از. دادم تکیه پنجره به را سرم دوباره اعتراض بدون
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 تانآی

 .شدیم ویال وارد

 .شویم وارد تر راحت بتوانیم تا کاری دنبال فرستادم را هانگهبان

 .دادیممی انجام شاهرخ آمدن از قبل را اینکار باید، کرد شدنمی کاری اما دارد دوربین عمارت تمام دانستم می

 .شدیم عمارت وارد و گذشتیم باغ از

 :گفت آرام آریا

 ؟کجاست اتاقش -

 :گفتم و کردم اشاره اینقطه به

 .سمته اون -

 .دادند تکان سری

 .کردم نگاه را اطراف متعجب، شد بلند آژیر صدای که بروم سمت آن به خواستم

 .شد وارد هایشسیاهپوش با شاهرخ و شد باز در

 کردم نگاهشان مبهوت و مات

 :گفت و زد پوزخندی، آمدنمی جور معادالتم با اصال این، شد نمی

 !فرهمند تانآی سرگرد -
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 :زد لب آراد، افتد بی اتفاق این نداشت امکان، شدنمی تر درشت این از هایمچشم

 ؟فهمیده کجا از شاهرخ؟خبره چه اینجا -

 :گفت و گرفت سمتم و درآورد را اسلحه شاهرخ بدهم جوابی اینکه از قبل

 .خودته از تر احمق دوست تا سه این و تو مرگ روز امروز، احمق نفوذی مامور یه -

 :لرزاند را قلبم صدایی بکشد را ماشه اینکه از قبل

 .داریم هم با کوچولو حساب تسویه یک ما؛ خان شاهرخ کن صبر -

 .شد سست زانوهایم بار اولین برای. دادم تکان راست چپ به را سرم، شد وارد در از و

 .گرفت را بازویم آراد که شم زمین پخش خواستم

 :گفت و زد پوزخندی مهسان، لرزیدمی هم او هایدست حتی

 ؟باشیم جاسوسشون ما کردینمی رو فکرش چیه -

 .شدمی تجزیه قلبم ذره ذره، آمدنمی بیرون ازش حرفی اما خوردمی تکان هایملب

 !؟خوردم بازی اینگونه کنم باور توانستممی چطور

 .بودند سرش پشت هم دخترها، آمد سمتم به محکم هایقدم با

 .کرد حس را ناراحتی کمی شدمی شقایق چهره در تنها

 :زد لب کذایی پوزخند همان با مهسان، انداخت زیر را سرش افتاد آریا به که چشمش

 ؟میدی پس رو تقاصش گفتم بهت یادته -
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 :زدم عربده تقریبا، شد بلند تینا جیغ صدای که گرفتم را گردنش، بردم هجوم سمتش به

 .کثافت کشمتمی -

 .کردند جدا ازم را مهسان اسلحه زور به و آمدند مان سمت به سرعت به هاسیاهپوش

 .زد زل هایمچشم به، بود افتاده سرفه به

 .بود هایشچشم در کردمی تر معصوم را اشچهره که بغض همان هم هنوز

 :گفت ایگرفته باصدای شاهرخ به رو

 .خودم دستای با، بکشم رو مرد این باید من؟ نکردی فراموش که رو قرارمون -

 .کرد بغلش محکم، رفت سمتش به لبخند با شاهرخ

 .دیگریست ردم آغوش در ببینم توانستمنمی بود شده کاشته قلبم در که نفرتی تمام با، گرفتم صحنه آن از چشم

 :کرد بدتر را حالم شاهرخ صدای

 .یادمه رو قرارمون، خوشگلم آره -

 :گفت آرام سهیل

 ؟کنیم چیکار -

 :زدم لب و دادم تکان ناامیدی با را سرم

 .باختیم ما -

 .بست درد با را هایشچشم آراد
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 .بودم گذاشته ماموریت این پای را عمرم از سال سه

*** 

 آراد

 .شدند اتاق وارد یکی یکی که افتاد پسرها به نگاهم. کردند پرتم اتاقی درون

 .رسید گوش به که بود در توی کلید چرخش صدای هم بعد و شد بسته بدی صدای با در

 :زدم داد و کوبیدم در به

 !کنیمی بازی داری آدمی چه با بدم نشونت تا بیا. کن باز درو بیا، سوگند، رو در کنین باز -

 :گفت و زد پوزخندی آریا

 ؟واقعیشه اسم سوگند مطمئنی -

 ؟چی: سمتش چرخیدم متعجب

 :گفت سهیل

 رو زچی همه شاهرخ؛ نبودن واقعیشون خانواده داشتیم ارتباط باهاشون ما که اونایی حتی بخوای منو نظر اگه -

 .بود ساخته عالی خیلی

 این رد را او وقت هیچ، نبود خوبی ینشانه اشافتاده هایشانه. بود نشسته ایگوشه آرام. افتاد تانآی به نگاهم

 .ندیدم حال

 او هب اینکه بدون آوردند سیمین اشخاله دختر کنار را او نام اشخانواده که زمانی یا مرد هستی که زمانی حتی

 .بدهند اطالع
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 .نداشت وجود راهی هیچ یعنی شدمی ناامید تانآی وقتی. نشستم زمین روی و خوردم سر در کنار

 :گفت آلودیبغض صدای با آریا

 .نمیاد در جور اینجا چیزی یه، کنمنمی باور من -

 :پرسید سهیل

 کردنمی تظاهر که آدمایی اون اصال و کردن ـیانـت خــ بهمون نامردا اون اینکه؟ نیست درست چی دقیقا -

 ؟نبودن

 ؟چی فرقه اون گذشته اون از نگفت دروغ من به وقت هیچ شقایق هایچشم، نیست درست این آره -

 :گفت داریخش صدای با تانآی

 .نداشت حقیقت چیز هیچ، بود شاهرخ نقشه هم فرقه -

 نشانه را اممشکی مو دختر تنها من هایچشم اما؛ شدند ظاهر چوبش چهار در دخترها و مهسان و شد باز در

 .بود گفته دروغ بهم مدت این تمام که سوگندی، بود گرفته

*** 

 سهیل

 .شد کنده جا از قلبم گویی تینا دیدن با

 .ردکمی ناز را موهایم هاشب که دیگر پس، بود ما دشمن و شاهرخ سمت اگر، بود خیانتکار اگر، بود گو دروغ اگر

 .شوم غرق اشطالیی موهای عطر در و کنم نگاه صبح تا را کسی چه

 .بودند ایستاده پشتشان هاسیاهپوش، دادم قورت را اممردانه بغض
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 :گفت تفاوتیبی لحن با و زد کمر به را دستش

 ؟بفهمین نتونستین، هااحمق ای -

 .رفتم سمتش به سست هایقدم با، خندید بلند و

 .زدم زل اشعسلی هایچشم در و ایستادم رویشروبه

 :گفت و هایمچشم در زد زل و کشید عمیقی نفس، شد هول کمی کردم حس

 .خوردی بازی جور بد باشی بایدم؟ ناراحتی؟ سهیل آقا چیه -

 ارماختی در دستم اما کنم خرد همه جلوی را غرورش خواستمنمی. زدم صورتش در ایضربه و کردم بلند را دستم

 .نبود

 .گذاشت سیلی جای ناباور را دستش

 :گفت و ایستاد رویم به رو و زد کنار را تینا مهسان

 .تو و میدونم من بشه بلند روش دستت دیگه بار یک -

 .گرفت پشت از را دستم کسی که آورم فرود صورتش در دیگری ضربه تا بردم باال را دستم

 .افتاد تانآی مغرور اما غمگین هایچشم به نگاهم و چرخاندم سر

*** 

 تانآی

 .زدم زل اشیشمی هایچشم در و زدم کنار را سهیل
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 .بود شده هایمشب رویای هاچشم این روزی اما؛ بود دیر اعتراف برای

 :گفتم تمسخرآمیزی لحن با، بود نمانده جا قلبم در او از چیزی، نفرت جز حاال

 .دادی بازیم خوب؛ کنممی افتخار بهت، بود عالی -

 :گفت بغض با، کرد تغییر نگاهش رنگ

 ؟رسیدم تو پای به یعنی؟ جدی -

 :داد ادامه و انداخت باال ابرو پوزخند با و

 .کنم بازی آدما احساس با نشدم موفق هنوز من، نرسیدم نه -

 !؟داشته حقیقت من به نسبت احساسش باشد بوده دروغ حرفش هر اگر یعنی، کردم نگاهش متعجب

 .گرفتنمی را شاهرخ سمت دیگر کردممی اعتراف را حسم اگر شاید، دوختم زمین به را نگاهم

 :گفت و گرفت سوگند سمت ایاسلحه سیاهپوش. شود دور سرم از مزاحم افکار تا دادم تکان را سرم

 .دختر کن تمومش -

 .چرخید آراد روی نگاهش اینبار، شد خیره اسلحه به مبهوت و مات سوگند

 .داشت نگهش زور به که کردمی سنگینی هایشدست برای آنقدر اما؛ برداشت را اسلحه

 .گرفت نشانه را آراد قلب و آوردش باال

*** 

 آریا
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 هم دروغ مدت این تمام اگر حتی، بود اشک از پر هایشچشم دیدم سوگند هایچشم در را وحشت و استرس

 :گفتم و رفتم سمتش به، بگویند دروغ نبود ممکن احساسشان مورد در بودند گفته

 .سوگند دار نگه دست -

 :گفت و رفت سمتش قدمی آراد، چرخید سمتم سوگند نگاه

 .کنینمی رو اینکار تو -

 .شد روان هایشچشم از اشک قطرات و انداخت زمین روی را اسلحه سوگند

 :غرید و برداشت را اسلحه فوری بود آنجا که سیاهپوشی

 .برسه اینا حساب به بیاد خودش خان شاهرخ بگم تا بیرون برید -

 .شدن خارج سرش پشت هم دخترها و رفت بیرون آمدمی نظر به کالفه حسابی که مهسان

 :گفت وارزمزمه و زد زل هایمچشم در، سمتم چرخید شقایق آخر لحظه

 .دممی نجاتت -

 .شد لذت و شادی از پر قلبم اما، پرید باال ابروهایم متعجب

 .بود کرده باز جا دلم در جور بد بود هرچه دختر این

 :غرید و کوبید دیوار به را مشتش تانآی، انداختم زیر را سرم شد بسته که در

 !باش مطمئن، کشمشونمی -

 :شد بلند صدایی بزنم حرفی آنکه از قبل



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 393 

 .شین تسلیم بهتره، هستین محاصره در شما -

 :گفت و پرید جا از آراد

 .دنمی نجاتمون بودم مطمئن من، هااومدنپلیس -

 :گفت تفاوتبی تانآی

 .شکسته این از بهتر مرگ -

 :غرید سهیل

 .کنیممی پیدا رو باالدستی اون شده هرجور، نخوردیم شکست ما -

 :زدم داد و کوبیدم در به محکم، رفتم در سمت به

 .کنه باز درو یکی، اینجاییم ما، کمک -

 .شد باز در باالخره تا کوبیدم در به چقدر دانمنمی

*** 

 آراد

 .شد وارد شادمهر سروان و شد باز در

 .انداخت پایین را سرش دیدنش با تانآی

 :گفتم و رفتم سمتش به

 ؟گرفتینشون -
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 :گفت عصبی سهیل که داد تکان منفی عالمت به را سرش

 ؟نه چی یعنی -

 .بودند کرده ترک رو عمارت برسیم ما اینکه از قبل -

 :شد بلند تانآی متعجب صدای باراین

 !نداره امکان؟ بکشن رو ما اینکه بدون -

 .شدن شما کشتن بیخیال همین برای، میایم داریم ما که داده خبر بهشون نفر یک احتماال -

 ؟کردین پیدا رو ما چطوری شما: پرسیدم

 مشکلی یه شدم مطمئن شاهرخه عمارت فهمیدم وقتی، داد رو اینجا آدرس مرد یه و شد تلفنی تماس یه -

 .اومده پیش براتون

 :گفت و ایستاد رویش روبه تانآی

 .فهمیدن رو چیز همه اونا -

 :گفت و گذاشت اششانه روی را دستش سروان

 اون طریق از بتونی تا کن پیدا رو شاهرخ. نیست بازی این یمهره تنها شاهرخ که دونیمی؛ بدی ادامه باید تو -

 .کنی پیدا هم رو دیگه هایمهره

 :گفت و زد پس را سروان دست تانآی

 .نمیدم ادامه دیگه من اما -

 :گفتم و رفتم دنبالش عصبانیت با، رفت و گذشت کنارش از بکند اعتراضی آنکه از قبل و
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 ؟تانآی کنیمی چیکار داری -

 .بدم ادامه خوامنمی دیگه من -

 ؟چرا -

 .دارم خودمو دالیل من -

 .بگو منم به رو لعنتی دالیل اون: زدم داد

 :زد داد تر بلند و سمتم چرخید

 ؟فهمیمی، اعدامه حکمشون بشن پیدا اونا اگه و میشن پیدا دخترها بشه پیدا شاهرخ اگه چون -

*** 

 سهیل

 .رسیدیممی نظر به کالفه همه. شدیم کالنتری وارد

 ارانب ـوسه بـ را صورتش و باشد کنارم االن تینا خواستمی دلم که داشتم وجدان عذاب سیلی آن بابت آنقدر

 .کنم

 .بشنوم را هایشانحرف خواستمنمی، شد اتاق وارد تانآی

 میشدند پیدا اگر"بود سرم در تانآی صدای هم هنوز، گرفتم هایمدست میان را سرم و نشستم صندلی روی

 ".بود اعدام حکمشان

 کردم اشتباه، بودم دلتنگش. دادم قورت را اممردانه بغض

 .خواستمی را اشدخترانه ظرافت دلم، کردم اشتباه را عمرم تمام انگار
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 .بود هایشحرف تک تک تنگ دلم، خواستمی را لطیفش صدای آن دلم

 :آمدم خودم به آریا صدای با

 ؟سهیل -

 .کشیدم سر نفس یک و گرفتم حرفبی، بود گرفته سمتم آب لیوانی، کردم بلند سر

 :گفت و نشست کنارم

 .کنینمی اشتباه دارین تونهمه نظرم به -

 ؟چیه منظورت -

 ؟میومد کارها اون به کجا اونا معصوم هایچشم، کنممی پیدا رو شقایقم من، هم نخواین اگه شما -

 !شد چی یهو دونمنمی خودمم، دونمنمی -

 :گفت و شد بلند

 !شما کمک بدون حتی، کنممی مشخص چیزو همه من ولی -

 .کرد حرکت کالنتری خروجی سمت به محکم هایقدم با و

*** 

 تانآی

 دهآور هجوم سمتم به مختلف حس چند ماه شش از بعد هم آن خبر این شنیدن از.شدم کالنتری وارد سرعت به

 بود
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 !ترس بیشتر همه از و عشق، دلتنگی، غم، خوشحالی

 .شدنش محکوم ترس، دادنش دست از دوباره ترس

 .شدم وارد بزنم در اینکه بدون

 .بودم کرده فراموش را نظامی احترامات تمام که داشتم استرس و هیجان آنقدر

 :وگفت شد بلند جا از دیدنم با سروان

 ؟اومدی -

 :گفتم و ایستادم رویشروبه

 ؟کردین پیداشون چطوری؟ شد چی -

 .شمال رفته، نیست شیراز؛ کردم پیدا رو شاهرخ من -

 ؟چی دخترها -

 .ندارم اطالعاتی هنوز اونا مورد در -

 :گفتم و دادم بیرون کالفه را نفسم

 .کنممی جمع اطالعات خودم، بده رو آدرسش -

 .تانآی تونینمی تو -

 .برسه دخترها اون به من از زودتر شما مامورین دست ذارمنمی من سروان -

 ؟فهمیمی، خالفکارن اونا -
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 رامب رو اطالعات شب تا.کنین محکوم رو اونا نمیدم اجازه عنوان هیچ به که شکنم قانون یه من کنین فرض -

 .بفرستین

 .کردم ترک را اتاق دیگری حرف بدون و

 سست هایمقدم بود ایستاده کالنتری مقابل که شخصی دیدن با که رفتم بیرون کالنتری از محکم هایقدم با

 .شد

 .فرستاده را او مادر بودم مطمئن و نداشتم را سیمین حوصله

 .آمد سمتم به که رفتم پایین ستاد هایپله از

 .نبود بلد اما نباشد پایش و دست در تا کند جمع را چادرش داشت سعی

 .انداختمی سرش روی را چادر آن من پیش خودشیرینی برای فقط، داشت هم حق

 :گفت لبخند با و ایستاد رویمروبه

 .سالم -

 :گفتم و کردم ترغلیظ را اخمم

 ؟کنیمی چیکار اینجا تو، سالم -

 .پیشت بیام گفت مامان -

 ؟!مامان -

 .دیگه جون خاله -

 .شما مادر نه، من مادر آها -
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 .آمد راه کنارم و انداخت پایین را سرش

 :گفتم و سمتش چرخیدم کالفه

 .دارم کار من خونه برو؟ میای دنبالم داری چرا -

 .بزنم حرف باهات خواممی تانآی -

 ؟چی درمورد -

 !ازدواجمون، مونآینده، زندگیمون درمورد -

 .نداریم هم با ایآینده تو منو گفتم بهت بارها -

 :لرزید بغض از صدایش

 ؟دختره اون خاطر به؟ چرا -

 ؟دختره کدوم: کردم نگاهش متعجب

 :گفت و گرفت سمتم و کشید بیرون عکسی، برد کیفش در دست

 .تانآی پستی خیلی، دختر این، این -

 .آورده کجا از را عکس این سیمین که نکردم فکر این به که شد تاب بی آنقدر مهسان عکس دیدن از قلبم

 .هستم دلتنگش چقدر فهمممی دیدم را عکسش که حاال؛ گرفتم دستش از را عکس

 :گفتم و امدم خودم به انگار تازه

 ؟آوردی کجا از عکسو این -
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 :گفت و کرد پاک را هایشاشک

 .آورد برام پستچی امروز -

 :بود نوشته، کردم نگاه را عکس پشت

 !باش منتظر فقط، کنی زندگی راحت ذارمنمی -

*** 

 سهیل

 .کردم تمام را کالس

 .بود معنی بی برایم تینا بدون، تدریس این، کالس این، دانشگاه این

 .دادم بیرون مانند آه را نفسم

 :دادم جواب و برداشتم، خورد زنگ موبایلم

 ؟الو -

 :پیچید گوشی در آریا صدای

 .سالم -

 ؟شده چی —

 !بپرسم تو از اینو زدم زنگ -
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، نیست هاشونخانواده از هم خبری هیچ، نگرفتن هم انتقالی، برنگشتن دانشگاه اون به وقت هیچ دخترها -

 !نباشن ایران اآلن ممکنه حتی، بوده سازی صحنه شهمه

 .سهیل کشمنمی دیگه، خورممی بسته در به میرم راهی هر به ماه شش از بعد؟ چی یعنی: زد داد

 :گفتم کنم پنهان را احساساتم کردممی سعی که حالی در

 .کن فراموشش پس -

 .کردم قطع را تماس و

 .زدم بیرون دانشگاه از

 .راندم سرعت با و انداختم راه را ماشین؛ بودم کالفه، بستم را هایمچشم و شدم ماشین سوار

 بگیرم آرامش کمی خواستممی فقط، کجا نبود مهم برایم

 .زدم ترمز روی خورد ماشین به که ایضربه با

 یدند با من و شد باز هم ماشین آن در؛شدم پیاده و کردم باز را در.شوم منفجر تا خواستممی را جرقه همین فقط

 .کردم بسته و باز بار یک را هایمچشم. خوابم در کردم فکر ایلحظه رویم به رو دختر

 .بودم شده شوکه رویمروبه شخص دیدن از

 !هستی، شدنمی باورم

 .دارد دشمنی سر ما با حد این تا هامینمرگش خاطر به، بود مرده سوزی آتش در پیش هاسال اما

 :زدم لب و رفتم سمتش

 ؟هستی -
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 ؟ناراحت یا باشم خوشحال دانستمنمی، شد اشک از پر هایشچشم

 .بود تانآی عشق، هستی

 .شدمی خوشحال حسابی ماندنش زنده خبر شنیدن با حتما

 ؟سهیل: زد لب و آمد سمتم به

 ؟بود که مرد سوزی آتش در شب آن که کسی پس. کنم باور نمیتوانستم هنوز

 .امهستی؟ شناسینمی منو: گفت متعجب

 .کردم فرو موهایم در را دستم

 :بزنم لب توانستم فقط

 .سوارشو -

 .شد من ماشین سوار و کرد پارک ایگوشه را خودش ماشین

 .بود نشده وارد ماشین به جدی آسیب و نبود شدیدی تصادف

 .راندم هدف بی و زدم را استارت، نداشتم را کردنش نگاه توانایی بست که را در

 :زد صدایم

 ؟بگی خواینمی هیچی سهیل -

 ؟ممکنه چطور -

 ؟باشم زنده من اینکه؟ چی -
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 :زدم داد و فرمان روی کوبیدم

 ؟نبودی چرا؟بودی شده قایم گوری کدوم مدت همه این بودی زنده اگه -

 .بودم کجا بزن حدس -

 ؟بودی کجا، ندارم حدسی من -

 .شاهرخ پیش -

 .شدیم پرت جلو به شدت به که کردم ترمز طوری

*** 

 آراد

 یمهن هایمچشم، بود کرده عادت سوزشش به گلویم که بودم خورده آنقدر؛ کشیدم سر را ـروب مشـ پیک دومین

 .بود خمار و باز

 .گذاشتم لبم گوشه و زدم آتش سیگاری

 .پیچید گوشم در هایشخنده صدای

 .براق و مشکی گوی دو آن، دیدممی را هایشچشم، بود نشسته کنارم انگار

 !کردممی حس کنارم را همه، تنش عطر، هایشنفس صدای

 .کنممی حس کنارم را سوگند وجود بیشتر خورممی بیشتر چه هر، ریختم را بعدی پیک

 .شد متوقف هوا روی دستم، زنگ صدای با
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 .کردممی حسش اما نبود لمس قابل، کردم نگاه سوگند به دوباره، نداشتم شدن بلند توان

 .رفتم در سمت به خوران تلوتلو مستی با، شدم بلند بود زحمتی هر به لبخندش با

 .بود اعصابم روی زنگ صدای

 .کردم باز را در و زدم سیگار به محکمی پک

 .داد قورت سختی به را گلویش آب دیدنم با بود در پشت که جوانی پسر

 ؟داری چیکار: گفتم و زدم پوزخندی

 .آقا دارین بسته یه -

 و کردم ضاام گفت که را قسمتی گیجی با بود زحمتی هر به و گرفتم را پاکت، گرفت سمتم رنگی ایقهوه پاکت و

 .بستم را در

 از مستی پریدن برای سرد آب دوش یک.شدم حمام وارد و انداختم تخت روی را پاکت، رفتم اتاق سمت به

 و پیچیدم کمرم دور را حوله و بستم را آب شیر، شد بهتر حالم کم کم، ایستادم سرد آب زیر. بود الزم سرم

 .رفتم بیرون

 .برداشتمش تخت روی از و رفتم سمتش به پاکت یادآوری با

 .افتاد کار از ذهنم لحظه چند داخلش عکس دیدن با و کردم باز را پاکت

 .کردم پرت تخت روی را عکس عصبانیت با، بود سوگندم

 .کردم سرگرم سیگار و الکل با را خودم هاماه این تمام بگردم دنبالش اینکه جای به که من به لعنت

 .بود افتاده جانم به خوره مانند دادنش دست از ترس
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 .خورد زنگ موبایلم که کشیدم عمیق نفس چند

 .رفتم سمتش به فوری باشد عکس فرستنده طرف از اینکه فکر با اما شوم بیخیالش خواستم اول

 :کشیدم درهم را هایماخم تانآی نام دیدن با و برداشتم را موبایل

 ؟الو -

 :پیچید گوشی در صدایش

 .کلبه برسون خودتو زود آراد -

 ؟مگه شده چی -

 .برسون خودتو، آراد بزرگ مشکل یه -

 .اونجام دیگه دوساعت تا باشه -

 :زد صدایم که کنم قطع خواستم

 ؟آراد -

 ؟بله -

 ؟مستی -

 ؟پرسیمی چرا نه؟ چی -

 :گفت و زد داری صدا پوزخند

 .دنبالت بیام کن صبر، بیای خوادنمی تو -
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 .بود بهتر واقعا اینطوری، نکردم اعتراضی

*** 

 آریا

 .رسیدنمی جایی به ذهنم دیگر، کردم قطع را تلفن کالفگی با

 :گفت و کرد نگاهم، آمد بیرون اتاق از آیدا و شد باز اتاق در

 ؟داداش خوبی -

 :گفت شیطانی لبخند با که دادم تکان مثبت عالمت به سری

 ؟داداشی -

 ؟بله -

 .اینجا بیاد خوادمی دوستم -

 ؟!کردی دعوت هم مهمون، مهمونی اینجا خودت تو؟ کیه دوستت -

 :گفتم و نشاندمش خودم کنار و گرفتم را دستش؛ شدم پشیمان زدم که حرفی از، کرد نگاهم دلخوری با

 .باهات زدم حرف بد امعصبی یکم، عزیزدلم ببخشید -

 :گفت بغض با

 .خب خونه برم مزاحمتم اگه بداخالقی شهمه هفته یه این تو، اینجا اومدم که روزی از من -

 ؟کیه دوستت این، حرفا این بیخیال حاال، شممی تنها باز من که بری تو، خواهری نه -
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 :گفت ذوق با و داد روحیه تغییر فوری

 .نازه اینقدر خدا به،  من خوشگل داداش زن و تآینده خانم شه می، دوستم وای -

 :غریدم، رفت هم در هایماخم هایشحرف شنیدن با

 ؟میخوام زن من گفته کی -

 .شم عمه خواممی من، شیمی پیر داری!گممی من -

 .نریختی بهم رو اعصابم این از بیشتر تا برو پاشو، آیدا پاشو -

 :گفت که کردم نگاهش باحرص، شد بلند آیفون زنگ صدای بزند حرفی آنکه از قبل

 .آیدا جون، داداشی باره یه همین -

 .بار یک همین فقط ولی باشه -

 یشزیبا چهره، پرید باال ابروهایم جفت رویم روبه دختر دیدن با کرد باز که را در؛رفت در سمت به خوشحالی با

 .نداشت کسری و کم چیز هیچ

 .کردممی تحسین را دختر یک زیبای چهره بود باری دومین این

 .شد وارد زیبایی و خاص لبخند با، شود وارد تا رفتم کنار در جلوی از

 .بود کرده درست دردسر برایم احمق دختره، کردم نگاه آیدا به اخم با

 .نکردم توجه آیدا هایزدن بال بال به هم اصال و شدم اتاق وارد و گفتم ایاجازه با

 .نشستم تخت روی و برداشتم را موبایلم و بستم را در
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 .بود شده فرستاده برایم عکسی ناشناس شماره یک از، شدم تلگرام وارد

 .پریدم جا از عکس دیدن با

 .بود شده خیره دوربین لنز به لبخند با که بود شقایقم

 .گذاشتم گوشم کنار و زدم شماره روی

 " میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه"

 .کردم فرو موهایم در را دستم و تخت روی کردم پرت را گوشی عصبانیت با

 :پیچید گوشم در ظریفی صدای و شد باز در و خورد در به ایتقه، میزد سریع قلبم

 ؟آریا آقا -

 .کشتمشمی حتما رسیدمی آیدا به دستم اگر، کردم ونگاهش کردم بلند را سرم

 :گفت و زد لبخندی

 .چیده ناهارو میز، بیاین گفت آیدا -

 :گفتم و کردم اخمی

 .خورمنمی ناهار بگو بهش -

 یداپ زودی به را شقایقم و کردم ازدواج گفتم می، گفتممی امخانواده به را حقیقت باید شاید، شد درهم اشچهره

 .کنممی

 .رفت بیرون و داد تکان سر دخترک
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 ؟شد ناراحت که بود من تقصیر مگر

 !شدم متعجب شماره دیدن با، شد بلند موبایلم زنگ صدای که شوم بلند خواستم

 . بود نگرفته تماس باهام بود وقت خیلی

*** 

 سهیل

 .شود خانه وارد هم او تا کردم اشاره هستی به، شدم خانه وارد

 .انداخت کاناپه روی و آورد در را مانتویش ورودش با

 .نداشت هاعادت این از آخه، کردم نگاهش متعجب

 :گفت پربغضی و آرام لحن با

 .کنی کمک باید سهیل -

 .بدی توضیح باید مدت این درمورد اول -

 برد خودش با و گرفت منو یکی، بود سازی صحنه شهمه سوزی آتش اون شب اون، گفتم چیزو همه من -

 سرم توی فرار فکر مدت تمام.خرید منو اون کیم من فهمید شاهرخ وقتی ولی عربا به بفروشنم خواستنمی اول

 ونچ اینجا اومدم، هستن دنبالم ولی کنم فرار تونستم؛شد کمتر من از محافظت آوردن که رو دخترها اون، بود

 .بدم نجات اونارو خوام می، بگیرم انتقام شاهرخ از خواممی

 :گفتم و نشستم مقابلش

 .شد داغون تو مرگ فکر از که بود کسی اون.تانآی پیش رفتیمی؟ من پیش اومدی چرا -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 410 

 :گفت ترس با او اما داشتم ازش را اشک و بغض انتظار

 .ریزنمی بهم رو چیز همه، خودسرن تا دو اون، تانآی و آراد خصوص به، بفهمه نباید هیچکس نه نه -

 ؟کنم باور رو حرفات باید چرا -

 :گفت و گرفت مقابلم و کرد کلیک عکسی روی و درآورد را موبایلش سپس، کرد نگاهم دلخوری با کمی

 ؟نه مگه، شناسیمی رو اینا، ببین -

 :گفتم داد با، پریدم جا از بودند شده بسته طناب با که دخترها دیدن با

 ؟اوردی کجا از رو عکس این -

 اونا. مگرفت عکسو این و رفتم کش فرار از قبل، هاستمحافظ اون از یکی موبایل این، بودم اونجا من که گفتم -

 کمکم؛ بگم چیزی تونمنمی هم هامین حتی و تانآی به، بکنم کاری تونمنمی تنها که من، دارن احتیاج کمک به

 ؟کنیمی

 .کردم نگاهش مردد

 باید راچ بودند جاسوس آنها اگر بودم گیج طرفی از، کردمی را اشقراری بی قلبم دانستممی را تینا جای که حاال

 ؟کردندمی زندانیشان

 :بود این بزنم توانستم که حرفی تنها، شدم بلند

 .کنممی کمکت -

*** 

 تانآی
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 .بست نقش هایملب روی لبخندی و افتادم هاگذشته یاد که شدم کلبه وارد

 .کردممی پیداشان باالخره

 ناپهکا روی و نشست هایشلب روی لبخندی بودکه افتاده روزها آن یاد هم او انگار، شد کلبه وارد سرم پشت آراد

 :گفت و نشست

 ؟خبره چه خب -

 .بیان هم پسرها بذاره -

 :گفت آریا، داخل آمدند سهیل همراه آریا و شد باز در که بود نشده تمام حرفم هنوز

 .اومدیم ما -

 :داد جواب آراد

 .اومدین خوش -

 :پرسید سهیل، نشستیم کاناپه روی هم دور

 ؟شده چی -

 :گفت و انداخت میز روی را عکسی آراد

 ؟چیه هاعکس این جریان -

 :گفتم و زدم تکیه مبل به

 .هم رو بریزیم رو فکرامون تا اینجاییم، دونمنمی -
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 :داد تکان سر آریا

 این پس! بودن شاهرخ همراه خودشون که اونا.فرستادن عکسا این از نفر چهار هر برای که داره دلیلی یه -

 ؟فرستاده کی رو عکسا

 :گفت سهیل

 .نیستن شاهرخ همراه اونا -

 :گفتم و کردم اخم

 ؟چیه منظورت -

 :گفت و کشید ایکالفه نفس

 .نکنین باور شاید رو بگم خواممی که چیزی -

 :غرید عصبی آراد

 .دیگه بگو؟ میدی طولش اینقدر چرا -

 !ستزنده هستی -

 .نیامد چشمم به بقیه شوک که پریدم جا از جوری

 :گفتم و شدم بلند جا از، بود زده باال حرارتم

 ؟میگی چیه مزخرفات این -

 یزهاچ خیلی از شما، تانآی، افتاده براش اتفاق کلی.کردم صحبت باهاش و دیدمش من، تانآی نیست مزخرف -

 .خبرینبی
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 :گفت آراد

 .بده توضیح کامل -

 !بود زنده عشقم اولین، هستی.بود سخت باورش، شدمی سِرتر بدنم کلماتش تک تک شنیدن با

 !شدم شوکه فقط اما؛ رفتمی باال قلبم ضربان باید، شدممی خوشحال باید، بودم درگیر احساساتم با

 .بود گرفتارش دلیلبی مدت همه این که انتقامی و کینه.آورد هجوم ذهنم به هامین نام فقط

 عذاب حس از رهایی، شدنمی محو صورتش از لبخند خوشحالی از آراد. کردممی متر را کلبه آشفته هایقدم با

 .بود خوب وجدان

 :زدم لب آرام

 ؟داری رو عکس اون -

 .آره -

 نشسته انباری زمین روی و بودند شده بسته طناب با که دخترها عکس به دوختم چشم؛ گرفت سمتم را موبایلش

 .بودند

 :گفت آریا که انداختم کاناپه روی را موبایل

 .بدیم نجاتشون بریم باید -

 .نه -

 :دادم ادامه که کردند نگاهم متعجب همه

 .میگن دروغ اونا -
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 :پرسید سهیل

 ؟چیه منظورت -

 دوم، بندازن دام به رو ما نقشه این با خوانمی دوباره نظرم به، خوردیم ضربه طرفشون از بار یک ما اینکه اول -

 ؟نکنی صحبت ما با مورد این در تو خواسته هستی چرا نظرت به اینکه

 :گفت و پرید جا از آراد

 ؟داری شک هستی به تو -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .ندارم اعتماد هیچکس به من -

 :داد تکان سر سهیل

 .گفتم شما به همین برای، بود نقیض و ضد حرفاش، کردم شک بهش یکم منم -

 .شدن اسیر واقعا دخترها، گهنمی دروغ اون: گفت و شد بلند آریا

 :زدم داد

 ما، نبود خالفکار، بودن جاسوس اونا که نکردی باور رو موضوع این اول از که بودی کسی تنها تو، آریا کن بس -

 آلنا حتی، کنن اعدامشون خوامنمی فقط، نیست عالقه و عشق خاطره به دنبالشونم اگه هم اآلن! دادن بازی رو

 .کنممی ترحم بهشون دارم فقط منم. شده تموم مدتش، نیست ما بین هم ایصیغه دیگه

 :گفت انزجار با و زد زل هایمچشم در و ایستاد رویم روبه آریا

 ؟جنگیمی کی با داری. نیومد چشمت به هستی بودن زنده که اونقدر، عاشقشی، گیمی دروغ -
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 :داد ادامه و زد پوزخندی

 .بشی پیروز امیدوارم -

 .کنممی پیداشون تنها خودم، نیستم شما با من هرحال به -

 :کردم صدایش که رفت در سمت به و

 !؟آریا -

 :دادم ادامه که نچرخید اما ایستاد

 .نخوری ضربه سرکشیت این از امیدوارم اما، برو -

 :گفت و سمتم چرخید کج لبخند با

 .گرفتم یاد تو از دقیقا رو سرکشی این -

 .کوبید هم به محکم را در و رفت بیرون

*** 

 آریا

 .کردممی صحبت سهیل با باید.شدم پنهان کلبه پشت و چرخیدم عصبی

 :نوشتم و درآوردم را موبایلم، کجاست هستی فهمیدممی باید

 ".نشه متوجه کسی فقط، کنم صحبت باهات باید بیرون بیا سهیل"

 :آمد جوابش بعد دقیقه چند، کردم ارسال را پیام
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 ".باشه"

 .آمد بیرون سهیل که نگذشت خیلی. شدم زدن قدم مشغول کالفه

 :گفت و آمد سمتم به، کردم شارها بهش

 ؟داری چیکار -

 ؟کجاست هستی -

 .نداره ربطی تو به -

 .نبودن کارهاین دخترها اون، نکن لج دیگه تو روخدا تو سهیل -

 :گفت و داد بیرون را نفسش

 .آریا نکن خراب رو چیز همه -

 ؟اونجان که عوضی دوتا اون یا کنممی خراب من -

 .پایین بیار صداتو خب خیلی -

 .بریزه بهم رو چیز همه شمسخره غرور با تانآی اینکه از قبل بده بهم رو آدرسش -

 :گفت و داد تکان سری

 .منه خونه -

 ؟کنهمی چیکار تو خونه -

 .شهمی دیوونه مطمئنا هم بفهمه ستزنده اون دونهنمی که هامین، نداشت رفتن برای جایی -
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 .نگو کسی به -

 کردم حرکت ماشین سمت به فوری که گفت ایباشه

 .رساندممی هستی به را خودم زودتر چه هر باید

 .راندم شهر سمت به سرعت با

 .دیگر جای حواسم و بود جاده به چشمم که بود درگیر ذهنم آنقدر

 .شدمی تر سخت شاننجات بودم تنها که حاال

 .کنم تصادف بود نزدیک بار چند سهیل خانه به رسیدن تا

 .منش دیده تصویری آیفون از تا کردم مخفی طوری را خودم؛ فشردم زنگ روی را دستم، آمدم پایین ماشین از

 :پیچید گوشم در ظریفش صدای

 ؟کیه -

 .کن باز -

 ؟شما -

 .هستی رو در کن باز گممی بهت -

 .شدم خانه وارد سرعت به؛ کرد باز را در و گذاشت کنار را تعلل اسمش شنیدن با انگار

 :گفت و کرد نگاهم متعجب دیدنم با هستی

 ؟!تو -
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 *** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 :وگفتم کوبیدم بهم را در

 ؟کجان بگو -

 ؟کی -

 .دخترها و شقایق -

 ؟اینجام گفت بهت سهیل -

 .کنم پیدا رو دخترها باید، بگه خواستم من -

 :گفت و زدی پوزخندی

 ؟مزنده من دوننمی هم آراد و تان آی وقت اون -

 .باشم داشته اعتماد هم هستی به نداشت دلیلی داشتم اعتماد شقایقم به اگر، زدم زل هایشچشم در

 :گفتم و دادم تکان منفی عالمت به سری

 .دونننمی اونا نه -

 ؟بدونی خوایمی چی -
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 ؟چطوره حالشون؟ کجان اونا -

 .میمیرن بجنبین دیر اگه، شاهرخن اسیرِ اما دونمنمی که رو حالشون -

 .بده رو آدرسش، دنبالشون میرم امشب همین -

 .تونینمی تو نه: گفت ترس با

 ؟چرا -

 ...برنامه قبل از باید -

 :حرفش در پریدم

 .میرم امشب همین من نداره وجود قبل از ریزیبرنامه من برای -

 .کرد نگاهم فقط

 .بمانم کند متقاعدم بتواند که هستم چیزی از لجبازتر بود یادش انگار

 .داد را آدرس

 :شدم متوقف صدایش با که بروم در سمت به خواستم

 ؟چطوره تانآی حال -

 :گفتم و کردم بهش نگاهی نیم

 .نیست دلتنگت دیگه ولی خوبه -

 ؟!شدم رحم بی اینقدر کی دانمنمی. شد درشت حرفم از هایشچشم
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 .رسیدم ساری به باالخره، بودم جاده در شب تا. رساندممی شمال به را خودم شب تا باید. رفتم بیرون در از

 بود شده خشک بدنم که بودم نشسته ماشین در آنقدر

 !کوچک باغ یک

 .بود کوچک خیلی قبلی جای به نسبت

 .تمگش را اطراف چشم با، پریدم پایین؛بود کم خیلی شدنم دیده امکان و بود بلند هادرخت؛ رفتم باال دیوار از

 .شدنمی دیده سیاهپوشی که بود این از تعجبم

 .زدمی سریع شقایقم دوباره دیدن خاطره به بلکه ترس روی از نه قلبم

 دورش، شوم نزدیک ویال به شد نمی.افتادم بود انباری در که عکسی آن یاد، کردم حرکت هادرخت بین از

 .باشد ویال اطراف انباری نبودم مطمئن درثانی، داشت باالیی ریسک و نبود کاریدرخت

 صدای هم بعد و خورد سرم به ایضربه بچرخم که آن از قبل، کردم برخورد کسی با که رفتم عقب قدمی

 .پیچید سرم در بود آشنا برایم خیلی که دختری وارزمزمه

*** 

 .دیدممی تار کمی و کردمی درد سرم کردم باز زور به را هایمچشم

 .آمد در صدای که کردم ایناله؛ پیچید گردنم در بدی درد که شوم بلند خواستم

 .برد ماتم رویم روبه دختر دیدن با و چرخیدم سمتش به کمی

 اهمنگ دوباره و گذاشت تخت کنار میز روی را دستش غذا سینی، من به بود زده زل غم از پر هایچشم با شقایق

 .کرد
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 !؟شقایق: زدم لب

 :شد ساکت سیاهپوشی صدای با که بزند حرفی کرد باز دهن

 !بیرون بیا بسه -

 .رفتم سمتش به و گرفتم نادیده را سرم و گردن درد، شدم بلند

 :گفتم سیاهپوش آن به رو پرخاش با و گرفتم را دستش

 .بزنم حرف باهاش خواممی من -

 :گفت شقایق بگوید چیزی سیاهپوش آنکه از قبل

 .نداریم حرفی هم با ما -

 .رفت در سمت به که کردم نگاهش ناباور، کشید بیرون دستم از را دستش و

 ...امروزش برخورد اما داشتم باورش همیشه من؛ شد گلویم سد بغض

 .داد تکان "باش خودت مراقب" معنی به را هایشلب و چرخید سمتم به اتاق از خروج از قبل

 .نبود کار ـیانـت خــ وقت هیچ شقایق، بودم زده حدس درست. عمیق لبخندم و شد گرد هایمچشم

*** 

 سهیل

 تانآی باالخره که بود صبح ۵ ساعت؟! چیست برای دلشوره این دانستمنمی، کردم پارک در جلوی را ماشین

 .برگردیم شهر به تا داد رضایت
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 .شدمی بینی پیش غیرقابل اوقات گاهی مرد این

 مه آنجا در اما رفتم اتاق سمت به.نبود هستی از خبری، انداختم نگاه را خانه اطراف،  شدم وارد و کردم باز را در

 .نداشت حضور

 باالپرید ابروهایم تعجب فرط از کردم صدایش باری چند

 ؟!صبح وقت این باشد رفته توانستمی کجا

 که مالیدم را هایمچشم، بودیم بیدار صبح تا ناچارا دیشب، سوختمی خوابی بی از هایمچشم نشستم کاناپه روی

 .شد بلند در صدای

 .کرد هول انگار دیدنم با هم او کشیدم درهم را هایماخم هستی دیدن با و کردم بلند سر

 :گفتم جدیت با، دیدم هایشچشم در را ترس

 ؟صبح وقت این بودی کجا -

 :کند جلوه عادی کرد سعی

 .رگ به زدم پاچه کله یک رفتم منم گذاشتی تنها منو تو دیدم، بودم کرده پاچه کله ـوس هــ -

 :پرسیدم مشکوک

 ؟کجا! پاچه کله -

 .کوچتون سر ایپاچه کله همین -

 :گفتم و شدم بلند، دادم تکان سری

 .نشو خارج خونه از قبلی اطالع بدون دیگه هم تو، کنم استراحت یکم میرم من -
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 .داشتمن هستی هایرفتار به کردن فکر برای فرصتی که بودم خسته آنقدر فعال.شدم اتاق وارد که گفت چشمی

 .بستم را هایمچشم و انداختم تخت روی را خودم

 .ربود را هایمچشم خواب آورد هجوم سرم به فکری اینکه از قبل

*** 

 آریا

 دبو بعید. کردم نگاه آهنی در به.دهم نجات را خودم بتوانم که نداشت ایپنجره اما؛ بود کوتاه انبار هایدیوار

 !بشکنم را آن بتوانم

 .شد ظاهر چهارچوبش در شقایق که رفتم سمتش قدمی در صدای با

 :زد لب و گرفت باال سکوت عالمت به را دستش که رفتم سمتش به

 .آریا برو فقط -

 :گفتم متعجب

 .نداره امکان تو بدون -

 :گفت و انداخت بیرون به نگاهی

 ؟رسوندم اینجا به رو خودم بود آسون کردی فکر -

 .کنم صحبت باهات باید من شقایق -

 ...لعنتی شب اون از قبل، بکشدت خوادمی شاهرخ، برو اینجا از فقط، نداریم صحبتی ما -
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 :گفتم و گرفتم را بازوهایش

 ؟شب کدوم -

 زده حلقه هایشچشم در اشک، نشنید را صدایم انگار، بود چرخش در صورتم جزء جزء در اما شقایق هایچشم

 .بود

 .نکشید عقب را خودش؛ بوسیدم را او و شدم خم اختیار بی.کردمی خودبی خود از مرا آبیش هایچشم

 حرکت نوازشگرانه را دستم، شوم جدا ازش خواستمنمی و توانستمنمی، کردمی مستم هایشـوسه بـ

 .بود رفته باال لمسش از قلبم ضربان؛دادم

 .گرفتم فاصله او از آوردم کم نفس وقتی

 :گفت و گذاشت امسینه روی را دستش که ببرم هجوم سمتش به دوباره خواستم

 .بری باید، شهمی دیر داره، آریا نه -

 .نمیرم تو بدون -

 :کرد نگاهم وحشت با

 برو! اعدامه حکمم و مواد باند یک تو شاهرخم جاسوس؟امکی من دونینمی، کنیمی خراب رو چیز همه داری -

 آلنا اینکه جز نیست برات هم نجاتی راه هیچ کشهمی رو تو دیگه روز دو از کمتر اون؛ بده نجات خودتو برو، آریا

 .بری

 ؟جاسوسی واقعا تو -

 :زد لب زور به و انداخت پایین را سرش، شد اشک از پر هایشچشم دوباره
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 .برو هم حاال، جاسوسم آره -

 .کنم باور بودم مجبور بار این انگار، لرزید اعتراف این از وجودم، برداشتم عقب به قدمی

 :کرد زمزمه، کشیدم موهایم در را دستم

 ؟آریا -

 و فتگر سمتم چاقویی، نداد دست بهم حسی هیچ اشچهره به کردن نگاه از بار اولین برای، چرخیدم سمتش به

 :گفت

 .باش مراقبش خیلی ولی، کوچیکه -

 .آمد بیرون از صدایی بزنم حرفی اینکه از قبل اما انداختم چاقو به نگاهی

 .بود شبدن با موازی بدنم، چسباندمش دیوار به و گرفتم را دهنش جلوی فوری که کشید هینی ترسیده شقایق

 .دادمی قلقلک را دستم هایشنفس

 زیر و دادم بیرون کالفه را نفسم هایشحرف یادآوری با اما؛ میشدم کردنش لمس به تحریک دوباره داشتم

 :کردم زمزمه گوشش

 .نریم لو تا کنار بذار ترسو، برم بتونم منم تا بذار باز درو، بیرون برو طبیعی خیلی -

 :گفت و انداخت چاقو به معناداری نگاه؛نفهمیدم را اشمعنی که زد پوزخندی

 .منه عمرِ شیشه، نکن گمش -

 در که تگذش ایدقیقه چند.بود کرده ترک را اتاق شقایق بگویم چیزی آنکه از قبل اما کردم نگاه چاقو به متعجب

 .شدم خارج اتاق از کامل ندیدم را کسی وقتی و کشیدم اطراف سرکی و بردم بیرون را سرم، کردم باز آرام را
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 .شدیم ترراحت باید آن از فرار پس نبود قبلی بزرگی به ویال این.شوند نبودنم متوجه دیرتر تا بستم را در

 آن زا بلند هایقدم با، داشت قرار درش هم دیگر در تا چند که بود مقابلم تنگی راهروی. انداختم اطراف به نگاهی

 .گذشتم راهرو

 .شدم خارج دبو راهرو دیوار روی که بزرگی نسبتا شکل مربع پنجره از بنابراین بود بزرگی ریسک در کنار تا رفتن

 .شدم بلند فوری و پریدم، نداشت زمین تا ارتفاعی

 .لنگیدمی کار جای یک رساندم هادرخت بین را خودم

 .بودند خودش کنار که تعدادی همان جز به نبود محافظ از خبری ویال این در

 .آورد هجوم سمتم به بد هایحس بازهم پریدم که سمتش آن به و کشیدم باال دیوار از را خودم

 .رفتم و گرفتم را راهم ناچار به. بروم و بگذارم را شقایق کنم قبول توانستم نمی

 .بودم کرده پارک ویال از دورتر جایی را ماشین

 .افتاد جیبم از چیزی که شوم سوار خواستم و رسیدم آنجا به

 همتوج کردم نگاهش که تردقیق، بود شکسته اشدسته. برداشتمش متعجب. بود چاقو همان، کردم نگاهش

 .شدم اشدسته بین ایبرگه

 :یچیدپ سرم در شقایق صدای که، کشیدم بیرون بینش از را برگه، کردم جدایش هم از و گرفتم را دسته طرف دو

 "منه عمر شیشه، نکن گمش"

 .بود ممکن غیر و سخت برایم باورش، شد سست بدنم بود نوشته کاغذ توی که چیزی دیدن با

*** 
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 سهیل

 که در؛ گذشت تخت کنار از هایشقدم صدای، کردممی حس اتاق در را حضورش گذاشتم هم روی را هایمچشم

 .شدم بلند شد بسته

 .پوشیدم را هایملباس فوری

 .بود کرده تبدیل یقین به را شکم هستی اخیر هایرفتار

 .پیچید را کوچه پیچ، افتادم راه سرش پشت، زدم بیرون خانه از سپس و اتاق از

 ارکتیم سوپر وارد آن از بعد؛ ایستادم ایلحظه فروشی میوه به ورودش با.نشود من متوجه تا رفتممی فاصله با

 .گرفت پیش در را خانه راه سپس کرد خرید کلی و شد

 .نداد انجام مشکوکی رفتار هیچ، شدم متعجب

 .بود بدبین زیادی تانآی شاید

 .خورد زنگ موبایلم که شدم ماشین سوار

 :دادم جواب آریا نام دیدن با

 ؟الو -

 :پیچید گوشی در اشزده وحشت صدای

 .داریم فرصت روز دو فقط، روز دو -

 ؟آریا میگی چی -

 .نداشت امکان این، کرد یخ بدنم زد که حرفی با
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*** 

 مهسان

 ردف همانند. بود سنگین هایمنفس؛ شدمی تاریک کم کم داشت هوا.زدم زل سقف به و کشیدم دراز تخت روی

 !آیدبرنمی دستش از کاری و بمیرد است قرار داندمی؛ شده امید قطع ازش که سرطانی

 :آمد کنارم از تینا صدای

 ...میخوان امشب؟! شهمی چی حاال -

 :حرفش در پریدم

 .میخوان چی میدونم -

 ؟کنیممی درستی کار ما، مهسان -

 :گفتم و کردم نگاهش

 .کنیم قبول باید بشیم قربانی بخوان اگه حتی بدیم انجام باید بخوان کاری هر، اوناییم دست زیر ما -

 .کند دور خودش از را تردید و شک داشت سعی انگار؛ داد تکان سر

 :گفت جدی لحن با. داخل آمد سوگند و شد باز در

 .کنیم آماده رو خودمون مراسم برای باید، شین بلند -

 .آمد سرم پشت هم تینا شدم بلند و کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم و ایستادم سوگند رویروبه
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 ؟کجاست شقایق -

 :گفت و زد پوزخندی

 .باشه دیدارمون آخرین این خوامنمی میگه، کنهمی گریه داره رفته آریا که وقتی از احمق دختره -

 .بیاد سرعقل امیدوارم، شنمی متوصل زور به بشن مجبور اگه

 :گفتم و دادم تکان سری

 .بشه بدتر هست که اینی از وضعیت که بگه چیزی خوامنمی، ببنده رو دهنش بگو بهش فقط -

 .رفتیم بیرون اتاق از و گفت لب زیر ایباشه

 .ببرند مانقربانگاه به را ما تا بودند ایستاده در جلوی ردیف به هاسیاهپوش

 هک خودشان برعکس، نبود غلیظی آرایش؛ شدند آرایشمان مشغول بودند آنجا که زنی چند. شدیم اتاقی وارد

 .بود مالیم آرایشمان ما، بود عجیب و زننده هایشانآرایش

 درد از. زدند بازویم روی اسکلتی خالکوبی؛ دهم اجازه بودم مجبور اما خواستمنمی. آوردند را تتو دستگاه

 .ریختمی امگونه روی هایماشک

 .شدمی ندبل جیغش صدای گاهی که بود من از کمتر تحملش.بودند پیچیده بهم که بود مار دوتا تینا دست تتوی

 .پر شش با ایستاره هم سوگند و بود بین جهان چشم تک شقایق دست

 .بکشند دستی دوباره را هایمانصورت شدند مجبور کارشان اتمام از بعد

 .کردم تن بر کوتاهی مشکی پیراهن و ریخت هایمشانه روی باز را موهایم

 .شدمی تمام چیز همه امشب؛ بود تاببی قلبم چقدر
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 .کردمی خودنمایی پنجره در ماه؛ افتاد پنجره به نگاهم

 .است وقتش که دادمی نشان ساعت هایعقربه

 !پایان وقت

 !زندگی پایان

 .لرزاند را قلبم امبدی تمام با و داشت که بدی تمام با که مردی. تانآی سمت شد کشیده ذهنم دوباره

 .فهمیدم را این زد زل هایمچشم در نفرت با وقتی، شد تمام چیز همه شب همان؛ کشیدم عمیقی نفس

 :شد کشیده در سمت نگاهم زنی صدای با

 .شهمی شروع داره مراسم؛ بیاین -

*** 

 شقایق

 .انداختم اطراف به استیصال با را نگاهم رفتیم بیرون اتاق از

 .بود مسخره؛ شدن شیطان قربانی، نبودم اینکار به راضی دخترها برعکس من. نبود خوب حالم

 .لرزید هیستریک بدنم مقابلم صحنه دیدن با؛ شدیم باغ وارد

 .لولیدندمی هم در شانآبی و قرمز و غلیظ آرایش و ترسناکشان هایلباس آن با همه

 ربانض هایشانجیغ صدای از حتی که بود وحشتناک آنقدر هایشانرابطه. آمدمی جیغ صدای هاقسمت بعضی از

 .رفتمی باال قلبم
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 ...هازن آن خود حتی نبود مهم کسی برای اما دادندمی جان هازن که کردندمی را کار این وحشیانه آنقدر

 .بودند کرده درست باغ وسط در بزرگی آتش

 .باشد کار پایان توانستنمی این چکید امگونه روی اشکی قطره

 شبیه چیزی و داشت تن بر بلندی مشکی لباس مرد.شدند ساکت همه بود ایستاده سکو روی که مردی صدای با

 .فهمیدمنمی آنها از چیزی که میگفت کلماتی و بود دستش عصا به

 .کردندمی رفتار هاسگ همانند و بودند شده بسته قالده با سرش پشت مرد و زن چند

 .کنم تحمل را چیزها این توانستمنمی، بستم درد با را هایمچشم

*** 

 سوگند

 .رسید پایان به بقیه خوشحالی و جیغ صدای با مرد آن حرف، انداختم پایین را سرم

 .کردم نگاه را اطراف وحشت با؛ بستند محکم طنابی با و گرفتند را هایماندست

 .بود وحشتناک تصورش حتی.بودند ایستاده خنجر با پسر چند رویمانروبه

 .سوزدمی آتش این در جسدمان دیگر لحظاتی تا دانستممی. بود شده داغ آتش گرمی از پشتم

 .افتاد لرزه به بدنم سرمان پشت مرد چند گرفتن قرار با

 .کردمی ترترسناک را هاآن موضوع این و بود شده پوشیده هایینقاب با هایشانصورت

 .کنند مانتکه تکه هایشانخنجر با پسرها آن تا دارند ماننگه خواستندمی، شد اسیر دستش در بازوهایم
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 بدنم شد زمزمه گوشم زیر که صدایش؛ سمتم شد خم. گرفت ترمحکم را بازوهایم که دادم خودم به تکانی

 .لرزید

 .آمد در حرکت به سینه در قلبم، بود آشنا برایم خیلی صدا این

 :کرد زمزمه که بود چسبیده گوشم الله به آراد داغ هایلب

 .میدم نجاتت، باش آروم -

 .شوم حل آغوشش گرمی در و بچرخم خواستممی. نشست هایملب روی لبخندی

 .شدم منع کار این از بازوهایم روی دستش فشار با اما

 .گرفت را جا همه سنگینی سکوت بار این که گفت چیزی هم باز مشکی شنل آن با مرد آن

 .ترسممی من؟! کنینمی تمومش چرا: زدم لب

 :گفت کنان نجوا

 یرشگ خواستیممی که دستی باال همون. بودیم منتظرش مدت همه این که آدمی دستگیری وقت؛ وقتشه اآلن -

 .بندازیم

 .دوختم چشم ورودی در به باکنجکاوی بار این

 .شد سِر بدنم دیدنش و کسی خروج با؛ بود آنجا به نگاهشان هاخیلی

 .شد روشن دلم در امیدی حال این با کردممی سقوط حتما نبود آراد هایدست اگر

 :کردم صدایش و رفتم جلو به قدمی

 ؟مایکل -
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 مایکل از ایلحظه نگاهم اما کردمی خرد را بازوهایم داشت آراد هایدست فشار اینکه با. شد خیره هایمچشم در

 .شدنمی منحرف

 :گفتم بیشتری اشتیاق با بار این

 خدا ترو بده نجاتم بیا؛ مایکل -

 :غرید لب زیر آراد

 .شو خفه -

 .شدمی مانعم مرگ از ترس پس این از بود میلم به اگر اینجا تا؛ بمانم ساکت شدنمی اما

 .شد محو لبخندم که زد پوزخندی مایکل

 .آمد پایین پله اولین از

 :پیچید گوشم در صدایش. شدم محصور آغوشش در، کشید عقب به و گرفت را بازوهایم آراد

 "!باالدستی همان، باالدستی همان، باالدستی همان"

 .کرد یخ بدنم و داد دست بهم تهوع حالت احساس

 !؟بودم عاشقش که کسی!؟مایکل

 ؟کردم زندگی فرانسه در کنارش مدت همه آن که کسی

 .نشکند بغضم تا کشیدم عمیقی نفس. کنم حس توانستممی را هایشلب طعم هنوز

 .نداشتم را تحلیلش قدرت که بود نامفهوم و گیج برایم چیز همه آنقدر
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 :گفت و کرد نوازش را صورتم؛ ایستاد رویمروبه درست مایکل

 .بودی طعمه یک فقط تو کوچولو احمق -

 .شد تکرار سرم در صدایش

 .آوردند باال را خنجرهایشان پسرها آن مایکل اشاره با. بود افتاده شماره به هایمنفس

*** 

 مهسان

 !اسلحه یک سر. کردم تهی قالب نشست سرم روی که چیزی با

 :پیچید سرم در تانآی صدای که بچرخم خواستم زده وحشت

 .میکشمش بکنی حرکتی -

 را هاسلح و برداشت را نقابش بود سرش پشت که مردی بزند حرف اینکه از قبل اما؛ پرید باال مایکل ابروهای

 .کرد تنظیم سمتش

 :زد داد که بود هامین

 .نخور تکون جات از -

 .گرفت مایکل سمت و برداشت سرم روی از را اسلحه تانآی؛ بودم گیج

 .بود ثابت هامینهایچشم در نگاهش. شد جمع قلبم؛ سمتش چرخیدم

 ؟کردندمی همکاری هم با چطور دشمن دو این
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 .باشد اینجا در ما جز کسی کردممی شک که بود ساکت آنقدر جا همه

 :زد فریاد هامین

 .پایین بذارین رو هاتوناسلحه -

 :زد داد شاهرخ نکرد حرکتی کسی وقتی

 .بدین انجام گهمی که رو کاری -

 وشپشیک دختر یک سمت نگاهم؛ آمد پله روی از هاییقدم صدای. آوردند پایین را هایشاناسلحه هاپوش سیاه

 .چرخید زیبا و

 نامناسب را وضعیت که آریا و سهیل و آراد. آورد پایین را اشاسلحه هم هامین! شد سست تانآی چرا دانمنمی

 .آوردند باال را هایشاناسلحه فوری دیدند

 ؟هستی: زد لب هامین

 :زد داد تانآی. کردمی نگاهش ناباور

 ؟کنیمی غلطی چه اونجا تو کنار بیا -

 :گفت و گرفت هامین سمت و آورد در ایاسلحه حرف بدون هستی

 .کشمشمی یا بندازین رو هاتوناسلحه یا -

*** 

 تانآی

 .بود کشیده اسلحه برادرش سمت هستی اینکه تر مهم و بود هاآن سمت هم هستی که شدنمی باورم
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 :شد بلند صدایی بیندازیم را ام اسلحه که آن از قبل

 .هستین محاصره در شما، بشین تسلیم بهتره -

 .کردم نگاه آراد به متعجب هاپلیس صدای شنیدن با

 .بود کرده تعجب هم او حتی

 .بود هامین نبود چیز هیچ به حواسش دیگر که کسی تنها ما بین

 :زد داد هستی که برداشت هستی سمت قدمی

 .کنممی شلیک جلو بیای -

 :گفتم جدی صدای با

 .کنار بنداز رو اتاسلحه، شدین محاصره شما هستی -

 :گفتم که بگیرد را جلویش خواست آراد، رفت سوگند سمت به خشم با مایکل

 .آراد کن ولش -

 .شدمی کشته هامین کردیممی اشتباه اگر. کرد کاری شدنمی، کرد نگاهم کالفه

 :غرید و گرفت را سوگند بازوی مایکل

 .نکشتمش تا عقب گمشید -

 :زد داد و رفت سمتش مهسان اما رفتیم عقب قدمی همه

 ...عو کن ولش -
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 مست عطرش از. افتاد آغوشم در که کشیدم خودم سمت و گرفتم را دستش شود تمام حرفش آنکه از قبل

 .شدم

 .داشتیم واحد حس یک هردو انگار، نکرد آغوشم از شدن خارج برای تالشی هم او. شد قراربی قلبم

 !دلتنگی نام به

 :گفت تهدیدآمیز مایکل

 .کشممی دخترو این بکنه حرکتی کسی، شممی خارج پشتی در از من -

 :گفت هامین که رفت عقب قدمی هستی، برود سمتش به کا کرد اشاره هستی به و

 .بمون، هستی نه -

 :گفت و زد پوزخندی هستی

 .دمنمی دستش از، مرده اون من زندگی تمام، میرم من ولی -

 را تردید هایشچشم در ایلحظه کرد نگاهم هم او. بودم عاشقش که هاییسال چه، کردم نگاهش نفرت با

 .رفت مایکل سمت به و انداخت پایین را سرش.دیدم

 :زد داد مایکل که برود خواست هم شاهرخ

 .نیا جلو -

 .ببرید خودتون با هم رو من؟چی من پس، قربان اما -

 ...پسر این میگفتی زودتر اگه. کردی خراب رو چیز همه احمق توی -

 :داد ادامه کردو اشاره آریا به و
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 .بمیری که حقته دادممی تغییر رو مراسم روز کرده فرار -

 .آمد فرود مغزش در مستقیم که کرد شلیک ایگلوله و

 .فشردمش خودم به ترمحکم که شد بلند دخترها و مهسان جیغ صدای

 ایکلم عصبانیت از شانترس زدممی حدس، بودند نشسته هادیوار کنار و ترسیده همه؛ انداختم اطراف به نگاهی

 .ما هایاسلحه نه باشد

 .کردند حرکت باغ پشت سمت به بودند داده قرار گروگان را سوگند که حالی در هستی و مایکل

 :گفتم که بکند حرکتی خواست آراد

 .وایسا -

 ...سوگند اما -

 :حرفش در پرید سهیل

 .بده خبر بهشون تانآی، برن نمیذارن هاپلیس -

 سانمه؛ کردم قطع و آیندمی پشتی در از که گفتم کلمه چند در. گرفتم تماس سرهنگ با و درآوردم را موبایلم

 .شد جدا ازم

 بجذ را دیگران نگاه اما بود شده خواستنی خیلی کوتاه پیراهن آن با. کنم نگاهش دقیق کردم فرصت تازه

 .کردمی

 .انداختم هایششانه روی و آوردم در را رنگم مشکی شنل

 .کردند دستگیر را افراد و آمدند داخل هاپلیس و شد باز باغ در
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 .بردند آنجا از را شاهرخ جنازه و

 :گفت ترسیده شقایق که ببرنشان ستاد به تا سپردیم سربازی دست را دخترها

 ؟آریا -

 .میام زود منم عزیزم نباش نگران، هیس -

 .شد بلند گلوله صدای شود تمام حرفش آنکه از قبل

 .دویدیم پشتی در سمت به و انداختیم بهم نگاهی آراد و من

*** 

 تینا

 .بود طاقتشبی من قلب اما؛ نکرد نگاهم هم بار یک حتی سهیل؛ رفتیم در سمت به

 .بودم سوگند نگران دل. شدیم پلیس ماشین سوار و کردیم سر به دادند که را هاییچادر

 .شدیم پیاده که داشتند نگه ستاد رویروبه که گذشت چقدر دانمنمی

 .ندبست را در مناسب هایلباس دادن از بعد و بردند اتاقی به را ما سه هر، رفتیم هاپله سمت به آرام هایقدم با

 همراه سوگند و شد باز در آخر در تا کردم طی را اتاق عرض و طول قراریبی با شب تا؛ بود سخت خیلی انتظار

 .شدند اتاق وارد پسرها

 .گرفت آغوش در را سوگند مهسان؛ افتاد تپش به سهیل دیدن با قلبم

 بود سالم که شکر رو خدا
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 :گفت جدی صدای با تانآی

 .میریم امشب -

 ؟کجا: پرسید مهسان

 .بدهکارین ما به توضیح کلی، کلبه بریم بده اجازه رو امشب خواستم سرگرد از -

 .انداخت پایین را سرش مهسان

 .بودیم گرفته جای ماشین دو در و گذشت سکوت در کلبه تا راه تمام، برگشتیم ماشین به

 :گفتم و گرفتم بود نشسته کنارم که را سوگند دست

 ؟عزیزم خوبه حالت -

 .نباش نگران، خوبم -

 ؟شد چی —

 ستیه چون بودم ترسیده، کردن مونمحاصره و رسیدن هاپلیس موقع همون، بیرون برد باغ از منو مایکل وقتی -

 لیکش بهم بکنن کاری گفت هستی؛بود رومونروبه هامین. کرد کاری شدنمی بود گرفته سمتم رو اشاسلحه

 یهست اما؛ شده تنگ هستی برای دلش گفت، کنار بذاره رو اشاسلحه گفت بهش؛ بود آروم هامین اما. کنهمی

 ...و بست رو هاشچشم هامین گذاشت سرم روی رو اشاسلحه وقتی

 ؟چی و: پرسیدم متعجب که کرد سکوت

 بعدشم. سوزهمی گلوم که زدم جیغ اونقدر؛ بود عاشقش که کسی به، خودش خواهر به؛ کرد شلیک بهش و -

 .بشه تسلیم شد مجبور مایکل و رسیدن تانآی و آراد
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 .بود انگیز غم خیلی؛ بستم ناراحتی با را هایمچشم

 :آمدم خودم به سهیل صدای با

 .رسیدیم -

*** 

 مهسان

 .اشتد جذابیت برایم هم هایشاخم دیگر حتی. رفتمی ضعف دلم افتادمی که تانآی به نگاهم، شدیم کلبه وارد

 :شکست را سکوت این تانآی باالخره تا بودیم کرده سکوت همه نشستیم کاناپه روی

 !خیانته منظورم؟ کردین رو کار این چرا -

 :گفتم و هایشچشم در زدم زل، کرد نگاه من به و

 .داشتیم دلیل -

 ؟دلیلی چه -

 :گفت سوگند که بزنم حرفی خواستم

 .مهسان نه -

 . نداره عیب دیگه اآلن -

 :گفتم و کردم صاف را صدایم؛ کردند نگاهم متعجب پسرها

 .کنید درک امیدوارم، اما میگم -
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*** 

 (گذشته)مهسان

 بیرون شاهرخ گاوصندوق از را مدارک تا بود رفته تانآی امشب زدممی قدم را کلبه عرض و طول استرس با

 .بیاورد

 :گفت نگرانی با تینا

 .داشتن خوب نقشه یه حداقل کاش، خطرناکه خیلی -

 :گفت و شد بلند شقایق

 .بره آریا ذاشتممی نباید، آره

 :کرد نگاهش تمسخر با سوگند

 ؟!نه شده بابا بی اتبچه حتمی -

 .شهمی بزرگ، پدر بدون اآلن همین از امبچه، دیگه آره وای -

 :گفتم خنده با و کردم پرت سمتش و برداشتم را مبل کوسن

 .میگی اینطوری که کردید غلطی چه دیشب نیست معلوم.  ذلیل شوهر بمیر برو -

 دملبخن مقابلم شخص دیدن با و کردم باز را در و رفتم سمتش به، شد مانع در صدای که بزند حرفی خواست

 .شد محو

 به کردم سعی که آمد سمتم قدمی، ترسیدممی مرد این از همیشه. آمد در لرزه به بدنم دیدنش با همیشه مثل

 :شوم مسلط خودم
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 ؟خان شاهرخ کردی پیدا کجا از رو اینجا -

 :گفت و زد پوزخندی

 ؟بزنید دست رو شاهرخ به خواستینمی؟ زرنگین خیلی کردید فکر -

 :آمد سرم پشت از تینا صدای

 ؟شاهرخی تو، تو -

 :گفت و چرخاند ما بین را نگاهش شاهرخ

 ؟بودم دنبالتون که هستین قیمتی اشیای همون هم شما -

 :گفت ترس با شقایق

 ؟چیه منظورت -

 .فهمیدمی زودی به رو منظورم -

 :داد ادامه و کرد اشاره هاسیاهپوش به و

 .بگیرید رو هاشونموبایل -

 :گفت که کردممی نگاهش حرص با؛ گرفتند را هاموبایل و گشتند را هایمانلباس و آمدند مانسمت به

 ؟کجاست کار ـیانـت خــ تانآی اون -

 .نداره ربطی تو به -

 :زد لب آرام سوگند که نگفت چیزی و زد پوزخندی
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 .دستشویی برم خواممی -

 :گفت و داد تکان سری، کرد نگاه را پایش سرتا شاهرخ

 .برو -

*** 

 سوگند

 .بود افتاده شماره به هایمنفس استرس از که شدم دستشویی وارد

 .کنم قایمش اینجا شدم مجبور تینا دست از، کشیدم بیرون را موبایلم و کردم باز را شلوارم مخفی زیپ

 .نگشتن را ما حسابی و درست شکر را خدا

 .بود بزرگی ریسک آراد به زدن زنگ، گرفتم را شماره لرزان هایدست با

 پرونده این هب مربوط سرهنگ به من موبایل با بار یک آراد بود یادم. بگیرم تماس پلیس با توانستممی فقط اآلن

 .بود زده زنگ

 .گرفتم تماس او با آخر در و گشتم دنبالش هاتماس گزارش در

 .دوختم چشم سرویس درچوبی به

 :پیچید گوشم در صدایش آخر در تا خورد بوق چندتا دانمنمی

 ؟بله -

 تینهس سرهنگی شما دونممی، دارم احتیاج کمکتون به؛ سوگندم من: گفتم شده هول؛ بود جدی صدایش چقدر

 .بدین گوش حرفام به باید. شماست دست زیر شاهرخ یپرونده که
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 :پیچید گوشم در صدایش

 ؟شده چی بگو و باش آروم -

 .بودند بزرگی هایشکن قانون هاآن، نیست باخبر شاهرخ عمارت به پسرها رفتن از دانستممی

 .گفتم برایش را چیز همه ممکن لحن ترین آرام با

 .نداشتم ایچاره؛ دانستمی را چیز همه باید

 :گفتم لرزان صدای با، بیافتد دستم از موبایل بود نزدیک خورد در به که ایتقه با

 ؟بله -

 :پیچید گوشم در سیاهپوشی صدای

 ؟ کنیمی غلطی چه تو اون -

 .میام...اآلن...ا —

 :گفت آرام سرهنگ

 هر و کن همکاری باهاشون؛ بده لو رو تانآی جای، کن گوش بهش گفت هرچی، میگم چی ببین کن گوش -

 .بده انجام اعتمادشون جلب برای الزمه که کاری

 ؟داد لو را پسرها جای شدمی یعنی بگویم چه دانستمنمی

 .باشه: زدم لب

 .رفتم بیرون و کردم پنهان شلوارم زیپ در دوباره را موبایل. کردم قطع را تماس و
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 جدی و خشن لحن با شاهرخ که نشستم مهسان کنار و انداختم پایین را سرم، کرد براندازم بدی نگاه با شاهرخ

 :گفت

 ؟کنین پنهان خوایدمی رو چی، دونممی رو چیز همه که من؟ کجاست تانآی بگین رو راستش -

 :گفت نفرت با تینا

 .بگیم چیزی ما نداره امکان -

 :زدم لب

 .بدزدن رو مدارکت خوانمی؛ تو عمارت در -

 .کردندمی نگاهم، باز هایدهان با

 :غرید شقایق

 ؟!دادی دست از رو عقلت؟ دیوونه میگی چی -

 :گفتم ساختگی بغض با و شدم بلند

 .ذارننمی مونزنده نکنی کمکشون تا افراد این که دونیمی؟ اونا خاطره به بمیریم خودمون چرا -

 .بود مشکوک مهسان نگاه و ناباور تینا نگاه

 : گفت و زد دست برایم شاهرخ

 .عاقله اتفاقا نه -

 :داد ادامه هاسیاهپوش به رو و
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 .ببرینشون؛ عمارت گردیم برمی -

 باهاشت کارم اینکه از ترس، بود آورده هجوم سمتم به استرس و نگرانی، کشید خودش همراه و گرفت را بازویم

 .افتاد تنم بر لرز رویمروبه رنگ مشکی ون دیدن با. باشد

 .کردم نگاه مهسان به وحشت با

 .شد دیگری ماشین سوار شاهرخ اما؛ نشستند جلو هاسیاهپوش دو بود دودی هایششیشه، شدیم ون سوار

 :زد لب دید مناسب را فرصت که شقایق

 ؟کردی بود غلطی چه این -

*** 

 تینا

 :کرد زمزمه و انداخت جلو به نگاهی؛دهد جواب شقایق تا بودم منتظر و بود سوگند روی نگاهم

 .کنیم همکاری باهاشون باید، گفت پلیس -

 :پرسیدم متعجب

 ؟زدی حرف پلیس با چطوری -

 :نالید شقایق؛ شدم منظورش متوجه که کشید شلوارش روی را دستش

 .بندازم خطر تو رو آریا تونمنمی کنمنمی همکاری باهاشون من، نیست درست این نه -

 :گفت متفکرانه مهسان
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 دل رهاپس از که کنیم وانمود باید ما، رفتننمی لو داشتن عقل اونا اگه، ممکنه راه بهترین این نظرمنم به اما -

 .کنیم همکاری شاهرخ با خوایممی و داریم پُری

 :پرسیدم

 ؟کنیم چیکار یعنی -

 .بکشیم اسلحه روشون -

 مگر؟! بکشم اسلحه سهیل روی و کنم هجی را حرفش توانستمنمی کردم نگاهش شده گرد هایچشم با

 :زدم لب؟ توانستممی

 ؟شدی دیوونه -

 :آمد شقایق تمسخرآمیز صدای

 .شده دیوونه باش مطمئن -

 :کرد ساکت را ما همه هاازسیاهپوش یکی غرش صدای

 .کنینمی پچ پچ چقدر، ببندید رو دهنتون -

*** 

 مهسان

 زودتر شدمی کاش، داشتم تهوع حالت احساس ناراحتی از. انداخت کار به را آژیر شاهرخ که شدیم عمارت وارد

 .شود تمام بازی این
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 بود سخت ،ببیند را خیانتم ماندم منتظر، ببیند را شکستش عشقم تا ماندم منتظر من و شد عمارت وارد شاهرخ

 .ببخشد را من بودم امیدوار فقط، نداشتم ایچاره اما

 :آمدم خودم به شاهرخ صدای با

 .خودته از تراحمق دوست تا سه این و خودت مرگ روز امروز. احمق نفوذی مامور یه -

 :شدم وارد و زدم کنار را رویمروبه نگهبان که شد چه دانمنمی

 .داریم هم با کوچولو حساب تسویه یه ما، خان شاهرخ کن صبر -

 .باشم محکم کردممی سعی.کردمی نگاهم ناباور، شد گرد دیدنم از هایشچشم

 رمس پشت هم دخترها.نبود درک قابل کسی برای حالم اما دارم نگه لبم روی را کذایی پوزخند آن خواستممی

 .گرفتمشمی آغوش در خواستمی دلم چقدر.بود شده سست بدنش، دیدم را مَردم کمر شکستن. آمدند

 :گفتم و کردم تمدید را پوزخندم، شوم مسلط خودم به تا کشیدم عمیقی نفس

 ؟میدی پس رو تقاصش گفتم بهت یادته -

 آورد هجوم سمتم به دهم نشان العملی عکس آنکه از قبل؛ ترسیدم او از ایلحظه، شد عوض هایشچشم حالت

 :بلندغرید. شد بلند تینا جیغ صدای که گرفت را گردنم و

 .کثافت کشمت می -

 که گذاشتم هایشدست روی را دستم. بزند بهم آسیبی توانستنمی انگار نبود زیاد هایشدست فشار

 !حتینارا با!بغض با. کردم نگاهش؛ افتادم سرفه به. کردند جدا من از را تانآی زور با و آمدند سمتم هاسیاهپوش

 .داشتم دوست هم گردنم روی حتی را هایشدست گرمی
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 :زدم لب بود بغض از ناشی که ایگرفته صدای با و انداختم شاهرخ به نگاهی

 .خودم دستای با، بکشم رو مرد این باید من؟ نرفته یادت که رو قرارمون -

 .تانآی دادن دست از ترس، ترس از شاید! زدم را حرف این چرا دانستمنمی! نداشتیم قراری همچین اصال

 آغوش در مرا محکم و کرد حلقه دورم را دستش که بروم عقب قدمی خواستم.ترسیدم. آمد سمتم به شاهرخ

 آور هوعت مرد این به نسبت انزجار از فقط هیجان از نه، عشق از نه اما رفت باال قلبم ضربان و شدم شوکه. کشید

 .رویمبه رو

 لباس اب که ریخت پایین چشمم گوشه از سمجی اشک قطره و شکست بغضم انداخت پایین را سرش که تانآی

 .کردم پاک شاهرخ

 :ردک بدتر را حالم صدایش اما و بودم مجبور امنقشه کردن عملی شایدبرای نگرفتم فاصله او از چرا دانمنمی

 .یادمه رو قرارمون، خوشگلم آره -

 .بود انگیز نفرت مرد این چقدر بستم را هایمچشم حرص با؛داد فشار کمرم روی محکم را دستش و

*** 

 تینا

 باورم داشت هم من کردمی بازی نقش خوب اینقدر چطور مهسان دانستمنمی. بردند بیرون اتاق از را پسرها

 .شاهرخ به برسد چه است متنفر تانآی از که شدمی

 :گفت مهسان به رو شاهرخ که کشیدم عمیقی نفس

 ؟کردی رو کار این چرا -
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 ؟کار کدوم -

 .متنفری تانازآی انگار که کردی وانمود طوری -

 :گفت و زد پوزخندی

 .شدیم بازیچه ما همه کل طور به، تو به رسیدن برای کرد بازیچه منو کثافت اون؛ متنفرم واقعا چون -

 :گفت و داد تکان سری که کرد متقاعد را او مهسان جدیت انگار اما؛ کرد نگاهش مشکوک

 ؟کنی کمکم حاضری -

 ؟کمکی جور چه -

 .پرستی شیطان فرقه ساخت در -

 زج که بود دیوانه عاشقی او زیرا است مخالف دانستم می؛ فشردم را دستش که بزند حرفی خواست شقایق

 ...آریا اآلن و خواستنمی چیزی عشقش راحتی

 :آمدم خودم به سوگند صدای با

 .کنیممی بگی کاری هر -

 .چهارنفرشون هر، بمیرن پسرها خواممی من -

 .نه: گفت ترسیده شقایق

 :زدم لب؛ کرد ساکتش مهسان غره چشم که

 .میشه هم اونا مردن شامل، هرکاری -
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 ...من پس خوبه -

 :پرید حرفش در سوگند

 .دیممی انجام رو کار این ما -

 :داد ادامه؛ بود خونسرد مهسان اما کردم نگاهش متعجب

 .کنیم تموم باید ما رو پسرها اون کار -

 .بود شده پیروز بزرگی نبرد انگاردر که خندید بلند صدای با شاهرخ

 :گفت و کرد اشاره هاسیاهپوش به که انداختم پایین را سرم

 .انباری تو ببرشون و بده اسلحه بهشون -

 از!بغض از.شد جمع قلبم دیدنش با کردند باز که را انبار در، رفتیم همراهشان؛ نگفتم چیزی اما شدم سست

 !ناراحتی

 مقابل درست و رفتم ناموزون هایقدم با. کرد اجرا خوبی به مهسان که نقشی همان، رفتم فرو دیگری جلد در

 ایستادم سهیل

 :گفتم و زدم کمر به را دستم

 ؟نفهمیدی واقعا، احمق ای -

 .گریه بار هزار از ترتلخ ایخنده، بغض از پر، درد از پر ایخنده؛ خندیدم بلند و

 و... گیج و بود سست کشیده سر را مشروبش پیک تازه که مستی همچون نبود خوب حالش، آمد نزدیکم

 .شدم هول کمی که ایستاد رویم روبه. حس هر از تهی هایشچشم
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 که روزهایی مثل کردمی گونه این را حالم هایشچشم سیاهی همیشه، آورد هجوم سمتم به استرس و ترس

 :گفتم و دادم بیرون لرز با را نفسم. بود پذیرایم هایشلب طعم با و زدمی موهایم در چنگ

 .خوردی بازی بدجور، باشی بایدم؟ ناراحتی؟ سهیل آقا چیه -

 بودم شعاشق که مردی، کیانی سهیل استاد که نداشتم را انتظارش. رفت نفسم آمد فرود امگونه روی که دستش

 !حس بی و بود لمس. گذاشتم سیلی جای را دستم.کند پذیرایی وجودم از دستش ضربه با بار این

 :غرید و ایستاد کنارم و آمد سمتم به مهسان و بودم گیج هم هنوز؛ کردم نگاهش ناباور

 .تو و دونممی من شه بلند روش دستت دیگه بار یک -

*** 

 سوگند

 ؟!مداشت دوستش که مردی به؟ کردممی شلیک آراد به باید. بودم شوکه، انداختم دستم در اسلحه به نگاهی

 .بود اسلحه به نگاهم فقط گذشت چه نفهمیدم گفتندمی چه نفهمیدم

 .افتاد لرزه به بدنم سیاهپوشی صدای با

 ."دختر کن تمومش"

 حکمم آنقدر قلبم. آوردم باال را اسلحه، مهسان چشم اشاره با که شدم مردد بودم دوخته اسلحه به چشم ترس با

 :آمد کنارش از آریا صدای، دهد شکاف را امسینه قفسه ترسیدممی که زدمی

 .سوگند دار نگه دست -

 ...ذهنم اما بود سمتش هایمچشم؛ کردم نگاهش
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 :کرد زمزمه آراد

 .کنینمی رو اینکار تو -

 دستور با و گرفت را دستم مهسان که افتادم هق هق به و شد صورتم روان اشک و افتاد دستم از اسلحه

 .رفتیم بیرون اتاق از سیاهپوشی

*** 

 شقایق

 .کرد پیدا را دستی باال آن شدنمی کار این با، نداشتم قبول را دخترها کار.بود آریا به نگاهم مدت تمام

 :گفتم آرام و زدم زل هایشچشم در چرخیدم آریا سمت به خروج از قبل کرد راهنماییم در سمت به سیاهپوش

 .دممی نجاتت -

 .نداشتم خوبی حس اما چیست بازی این پایان دانستمنمی. رفتیم بیرون انبار از

 :گفت شاهرخ عمارت به ورودمان با

 .بریم باید کنید جمع -

 ؟چرا: پرسید مهسان

 .دیدن اطراف این مشکوک آدم تا چند افرادم -

 .شدیم هاون همان سوار دوباره و زدیم بیرون عمارت از.هستند هاپلیس بودم مطمئن گرفتم دندان به را لبم

 .بودند نکشته را پسرها که ناراحت یا باشم خوشحال دانستمنمی
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 :پرسید متعجب سوگند

 ؟چی پسرها -

 :گفت ترسناکی لحن با و زد زشتی پوزخند

 .دارم رو اون از بهتر؛ ندارم احتیاج اونا به دیگه نه -

*** 

 مهسان

 !شدن شیطان قربانی، بود سرم در شاهرخ هایحرف؛شدیم شمال ویالی در اتاقی وارد

 :گفت بااستیصال شقایق که کشیدم عمیق نفس چند. داشتم تهوع حالت احساس

 .زدین گند واقعا؟ بکنید خوایدمی غلطی چه حاال -

 :گفتم و گرفتم مقابلش را دستم؛ افتاد سوگند به نگاهم

 .بده رو گوشی -

 ؟چی برای -

 .کرد کاری سرخود شهنمی، بزنم زنگ سرهنگ به باید -

 .گرفتم دستش از، گرفت سمتم را موبایل و داد تکان سری

 :گفتم و انداختم اتاق در به نگاهی

 .تو نیاد کسی باشه حواست؛ وایسا در پشت -
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 .رفت در سمت به و داد تکان سری

 و رفتمگ را شماره؛کند منصرف مان تصمیم از را ما و بزند حرفی سرهنگ تا داشت امید و نبود راضی اصال شقایق

 .گذاشتم کنارگوشم

*** 

 :گفت و شد بلند تخت ازروی حرص با شقایق

 زج بدونن باید همه یعنی؟ کنن عوض رو هاشونخونه گنمی هامونخانواده به یعنی، نداره امکان این! شهنمی -

 ؟پسرها

 لو که بار اون مثل کنن خراب چیزو همه ممکنه گذشته اون از، ترهطبیعی چیز همه ندونن اگه اونا چون، آره -

 .رفتن

 :گفت تینا

 ؟باشیم اینجا گیرنمی که جشنی روز تا باید ما جدی یعنی -

 .نداریم ایدیگه چاره آره -

 :پرسید سوگند

 .دوننمی جاسوس و خائن اآلن رو ما اونا؟ چی پسرها -

 :گفتم و ایستادم پنجره رویروبه؛ دادم تکان سری

 .دیممی توضیح براشون لعنتی عملیات این پایان از بعد -

 ؟نبخشنمون اگه و: زد لب شقایق
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*** 

 :رفت در دستم از کالم رشته آریا صدای با

 .بخشیمتونمی که معلومه -

 :گفت و شد بلند آراد. بود زده زل زمین به متفکر؛ کردم نگاه تانآی به

 .بیا سوگند -

 .شد خارج کلبه از آراد همراه و شد بلند، خواندممی سوگند هایچشم از را اضطراب

 :آمد تانآی صدای

 ؟فرستادن ما برای چرا رو هاعکس اون -

 :داد جواب تینا

 .کنید باور رو هستی حرف ترراحت شما اینکه برای -

 :گفت سهیل

 .نداشتم کاری همچین انتظار ازش که بود کسی تنها لعنتی اون؛ کردیم باور رو حرفش ما و -

 تا بودیم تنها هم ما خواستمی دلم چقدر. شدم گرم نگاهش از که دوخت من به چشم؛ کرد بلند سر تانآی

 :گفت و شد بلند حوصله بی تانآی؛زدیممی حرف کالمی

 .منتظرتونن اونجا اآلن تا هم اونا احتماال کرده هماهنگ هاتونخانواده با سرهنگ، تهران برگردیم بهتره -

 .بودم شان دلتنگ واقعا پریدم جا از حرف این شنیدن با
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*** 

 سوگند

. مانمب آغوشش در هاساعت خواستممی که بود شدید آنقدر امدلتنگی حس داشتم استرس شدیم خارج کلبه از

 چشم رادآ صدای با، زدیممی قدم شانمیان در ما و بود جلویمان بلند درختان انبوه، کلبه پشت رفتیم و زدیم دور

 :گرفتم هادرخت از

 .بود شده تنگ برات دلم -

 زمزمه داشتیم حال یک انگار دو هر، کرد نگاه من به هم او و او به زدم زل نداشتم حرکت برای توانی؛ ایستادم

 :کردم

 .بودم دلتنگت بیشتر من، آراد بیشتر من -

 پذیرای گرمش هایلب، دهم نشان العملی عکس که آن از قبل، آمد سمتم به طاقتبی دید که را صدایم بغض

 :دز لب و کشید عقب کمی. داشتم نیاز او به دیگری وقت هر از بیشتر کردممی اشهمراهی. شد سردم هایلب

 .کنینمی شلیک بهم بودم مطمئن روز اون -

 :چکید ام گونه روی اشکی قطره

 ...من...من؟ بکنم رو اینکار تونستممی چطوری -

 :پرسید تاب بی؛ بیاورمش زبون به توانستمنمی

 ؟چی تو -

 .دارم دوستت من -
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 :گفت و کرد بغلم محکم و بست آرامش با را هایشچشم

 .گذشت بهم چی نبودی که مدت این دونینمی، اتمدیوونه من -

 :کرد صدایم تینا بگویم چیزی که آن از قبل

 ؟سوگند -

 :گفتم و سمتش چرخیدم گرفتم فاصله آراد از

 ؟بله -

 .منتظرمونن هامونخانواده؛ تهران بریم باید، بیا -

 :گفتم و دویدم سمتش ذوق با و کردم فراموش را آراد گویا حرف این شنیدن با

 .دیگه بریم زودتر پس؟ میگی راست، خدایا وای -

 .بریم بیا، باشه -

 :گفت و گرفت را سوئیچ آریا.بودند آمده بیرون کلبه از همه؛ رفتم همراهش

 .اومدن هاشونخانواده گفت زد زنگ سرهنگ؛برمشونمی من -

 :گفت و داد تکان سر تانآی

 صحبت کردن که کاری درمورد سرهنگ با ستاد میرم فردا خودم.تهران گردیمبرمی هم ما ببرشون تو، خوبه -

 .کنممی

*** 
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 شقایق

 .شدم سوار جلو من که رفتیم ماشین سمت. بودم خیره آریا به مدت تمام

 .داشت تانآی از دیگری برخورد توقع شاید. بود خودش در مهسان

 چقدر و مشد دلتنگش چقدر گفتممی و کردممی بغلش بودیم تنها اگر، افتاد آریا به نگاهم باز؛ افتاد راه ماشین

 .بود سخت برایم مدت این تحمل

 .کنممی جبرانش، بود سخت دونم می -

 و گرفت ار دستم که گرفتم دندان به را لبم. بودم کرده فکر بلند بلند انگار. کردم نگاهش شده گرد هایچشم با

 :گفت و داشت نگهش ترمحکم که بکشم را دستم خواستم خجالت با. گذاشت فرمان روی

 .باشی پیشم همیشه برای که کنممی صحبت تخانواده با من تهران برگردیم حاال؛ خوبه دستت جای -

 چشم و چرخاندم سمتش را سرم کمی. شنیدم را تینا ریز خنده صدای که انداختم پایین خجالت با را سرم

 .کردم ثارش اینغره

 از و مکشید را دستم ایستاد که ماشین. کردمی گرمم دستم نوازش با مدت تمام آریا اما؛ نزدیم حرفی تهران تا

 .شد سست بدنم بود ایستاده ستاد دم که پدرم دیدن با و پریدم پایین ماشین

*** 

 تینا

 شاید، رفتم آریا سمت به بقیه با احوالپرسی و سالم از بعد. نبود امخانواده از خبری؛ کردم نگاه را اطراف

 .کردندمی گریه پدرهایشان و مادر آغوش در دخترها وقتی شدمی امحسودی
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 :زدم لب

 ؟کجان من مادر و پدر پس آریا -

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی

 .بود اون با اومدن هماهنگی بپرسی سوگند پدر از باید، دونمنمی -

 پایین را رمس. کنم خراب را حالشان نیامد دلم که بودند دلتنگی ابراز درگیر آنقدر شد کشیده شانسمت به نگاهم

 :آمد آریا صدای که بودم نشده دور خیلی هنوز، گرفتم فاصله هاآن از آرام هایقدم با و انداختم

 .صبرکن تینا -

 :گفتم و گرفتم را موبایل متعجب؛ گرفت سمتم را موبایلش که سمتش چرخیدم

 ؟کیه -

 وشمگ کنار را گوشی کردم دنبال را رفتنش مسیر متعجب. گرفت فاصله ازم لبخندی با و انداخت ایباالشانه

 :گفتم و گذاشتم

 ؟بله -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس؛ بودم منتظرش چقدر. لرزاند را قلبم پیچید گوشم در که صدایی

 .سهیل سالم -

 :گفت مکث کمی با

 .نرو جایی دنبالت میام دارم -

 :پرسیدم متعجب
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 .بمونم مخانواده منتظر خواممی من؟ میای چرا -

 .بیای من با باید اول ولی؛ میان هم اونا نباش نگران -

 :زدم لب اجبار به. بودم پدرم و مادر دیدن تاببی ازطرفی اما داشتم هیجان. گرفتم دندان به را لبم

 .منتظرتم ستاد جلود -

 :گفت و آمد سمتم سوگند پدر. ماندم منتظر و دادم آریا تحویل را موبایل؛ کرد قطع را تماس

 تو ام نیاد گفتم پدرت به، تهران گردیم برمی داریم ما. رسنمی شب تا. هستن راه توی پدرت و مادر، دخترم -

 ؟مونیمی کجا شب تا.میام من که کرده لج ولی میاریم رو

 :زدم لب پس سهیل خانه بگویم نداشت دلیلی کردم نگاهش مردد

 .کردیممی زندگی توش پیش ماه چند تا که ایخونه همون -

 :گفت و داد تکان سری

 .گردیمبرمی امروز همین بمونیم لعنتی شهر این تو نداره دلیلی دیگه، کردیم صحبت سرهنگ اون با ما -

 :گفت ناراحتی با شقایق. رفتم دخترها سمت به. شدند اذیت خیلی هم آنها بیچاره. دادم تکان سری

 ؟خب برم گوری کدوم آریا بدون من -

 :گفت و انداخت باال ایشانه مهسان، زدنمی حرفی و بود ناراحت هم سوگند

 .میدم ادامه درسم به تهران گردمبرمی؛ ندیدم خیری شهر این از که من، بهتر -

 :گفت من به رو و داد تحویلش ایغره چشم سوگند
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 ؟مونیمی کجا تو -

 :کنم پنهان را لبخندم کردم سعی

 .سهیل خونه -

 کاری اما بود شده طاقت بی آریا.افتادند راه هاماشین سمت به هاخانواده صدای با که دادند تکان سری

 .بکند توانستنمی

 ...تانآی اما؛ کندمی داغ بفهمد هم آراد دانستممی

 .داشت انتظار نباید احساسبی مرد آن از چیز هیچ

 .افتادند راه باالخره آنها و نکردم توجهی خانه به بردنم برای مهسان پدر اصرارهای به. کردیم خداحافظی

 .ندید مرا اصال انگار، رفت و گرفت را راهش من به توجهبی که بود خراب حالش آنقدر آریا

 .بلرزاند را قلبم توانستمی هم فاصله این از سهیل. شد جلب سمت آن به توجهم ماشینی بوق صدای با

*** 

 مهسان

 سح این دانستمنمی، نشدم آرام هم امخانواده دیدن با گرفتممی گاز را لبم ناراحتی و استرس، عصبانیت از

 .چیست لعنتی

 .شدمی بدتر هم حالم افتادمی ماشین روی که شماری کیلومتر هر با و بود سنگین هایمنفس

 !قلبم در زده جوانه عشق از شدن دور، بود امزندگی از شدن دور شیراز از شدن دور انگار
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 دهم نشان تفاوت بی را خودم خواستممی. شدنمی متمرکز ذهنم اما؛ دوختم بیرون به چشم. دادم قورت را بغضم

 .بود اماسخت

 .رفتمی رژه اعصابم روی که بود آهنگ صدای همه از بدتر و

 !بود حقیقت یک این کشیدم امپیشانی به دستی؛ رسیدیم بعدی شهر نزدیک

 .شد امعالقه ابراز مانع که غرور این به لعنت. نداشت من به حسی تانآی هم اول از، چیز همه پایان

 :زدم لب و بستم را هایمچشم

 .بده بهم فرصت یک فقط، دارم دوستش گممی خورممی قسم ببینمش دیگه بار یک اگه خدایا -

 یب یراننده گویا شدند پیاده همه. بود زده ترمز روی پدر کردم باز چشم زده وحشت ماشین ناگهانی توقف با

 .شدم سست رویمروبه شخص دیدن با و رفتم پایین ماشین از هم من. بود پیچیده ما جلوی حواسی

 .ناراحت یا شوم خوشحال دانستمنمی زد که دادی با

 "تهران برینمی خودتون با من اجازه بدون منو زن کردین غلط شما؟ میرید دارید کجا" -

 امتم صیغه زمان مگر اما؟ نامید زنش را من! چیست حسم دقیقا دانستمنمی، شدم هم خوشحال اما؛ ترسیدم

 ؟بود نشده

 ؟بود جاری ما بین ایصیغه هنوز یعنی، کردم نگاهش مردد

 :زد داد او مثل و کشید درهم را هایشاخم پدر

 ؟ببرم کجا رو دخترم من بگی که باشی کی تو! مرتیکه چه تو به -

 :داد جواب خونسرد و هایشچشم در زد زل
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 !شوهرش -

 لب که بود ترس از شاید دانمنمی. چرخید سمتم پدر و مادر ناباور نگاه. نیوفتم تا گرفتم ماشین یبدنه از را دستم

 :زدم

 .میگه دروغ -

 :گفت و کرد اخم؛ پرید باال تان آی ابروهای جفت

 ؟!منی زن کنی حاشا خوایمی؟ میگم دروغ من -

 :کردم زمزمه. بخشیدمشمی راحت اینقدر نباید، کنم کنترل را خودم خواستممی؛ کشیدم عمیقی نفس

 .بابا بریم -

 .مهسان خواممی توضیح ازت من -

 شینما سمت به بکنم اعتراضی که آن از قبل و گرفت را بازویم تانآی که شوم سوار خواستم و دادم تکان سر

 .شدم کشیده

 فشرد ازگ روی را پایش برساند ماشین به را خودش پدر که آن از قبل و کرد پرتم ماشین در! کنم چه دانستمنمی

 سر رد فکری چه دانستمنمی بود خون ایکاسه هایشچشم چرخیدم سمتش ترس با. کرد فعال را مرکزی قفل و

 .دارد

*** 

 تینا
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 بدل و رد بینمان حرفی سالم جز که ساعت یک این تمام مثل شدم پیاده حرفبی. ایستاد خانه جلوی ماشین

 .نشد

 بی همه این از دلم. رفتم کردممی زندگی درش هم ماجرا این از قبل که اتاقی همان به شدیم که خانه وارد

 .رفتم خواب به که گذشت چقدر دانمنمی. بود سنگین سرم. کشیدم دراز تخت روی. گرفت اشاحساسی

 شدنمی باورم؛ چرخیدم کمی. بودم کرده گیر تنگی جای در. کردم باز چشم حصاری در شدن حبس حس با

؛ شودبیدار خواستمنمی. رفت ضعف برایش دلم. بود گرفته آغوش در محکم مرا و بود خوابیده تختم روی سهیل

 کمی. شدنمی منحرف صورتش از ایلحظه نگاهم. داشت خوبی حس کنارم در بودنش. ماندم حرکت بی پس

 .آرام و نرم؛ زدم هایشلب روی ایـوسه بـ و کشیدم باال را خودم

 دوست را خواب در شیطنت این، شدم نزدیک هایشلب به آخر بار برای. داشت خوبی حس، دوباره و دوباره

 و کرد زمدرا تخت روی گذاشت سرم پشت را دستش که بکشم عقب خواستم کردم مکث بیشتر بار این؛ داشتم

 .زد خیمه رویم

 :گفت خمار هایچشم با

 ؟کردمی شیطونی داشت کی خواب تو -

 .تداش نگهم محکم او اما؛ دهم هلش عقب به تا آوردم فشار اشسینه به کمی. گرفتم دندان به را لبم خجالت از

 :غرید و گرفت فاصله ازم میل بی شد بلند آیفون زنگ صدای که کردم اشهمراهی ناخواسته

 .شهمی مزاحم موقع بی که کسی بر لعنت -

 :گفت و زد چشمکی. خندیدم ریز

 .خانمی گردم برمی کنم سرش به دست برم -
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 .شد خارج اتاق از فوری و

 ردهک ورم هایملب. شد گرد هایمچشم افتاد کمد روی آینه در خودم به که چشمم. نشستم تخت روی و شدم بلند

 .زدمی کبودی به و بود

 :گفت دمغ سهیل و شد باز در

 .بیا پاشو، هستن مادرت و پدر -

 :زدم جیغ

 ؟بیام چطوری قیافه این با من؟ چی -

 :گفتم و شدم بلند. کرد هول هم او؛ کردم اشاره هایملب به و

 .نباشه تابلو اینقدر بزنم بده رژ یه -

 :گفت و کرد نگاهم عجز با

 ؟دخترم من مگه؟! بیارم کجا از رژ -

 :پیچید گوشم در پدر صدای و شد باز در بدهم را جوابش آنکه از قبل

 ؟تینا -

 :گفت و رفت دراتاق سمت به؛ کردم نگاه سهیل به استیصال با

 .صورتت رو بزن بردار ماسک یک دالور کشو توی از -

 خارج اتاق از طاقتبی و زدم صورتم روی. برداشتم را ماسک و رفتم سمت آن به فوری. شد خارج اتاق از و

 .شدم
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 چقدر نمیدانم داشتم را دنیا حس بهترین آغوششان در. سمتشان دویدم، شد قرار بی قلبم پدرم و مادر دیدن با

 .کندم دل آغوششان از که گذشت

 :پیچید گوشم در مادر آلود بغض صدای. بود گذاشته تنها را ما سهیل حتی

 .شدی الغر چقدر بمیرم الهی؟دخترم خوبی -

 :گفت و شد بلند پدر بدهم جوابی آنکه از قبل

 .بزن رو هاحرف این راه تو پاشو، خانم پاشو -

 .کردیم خداحافظی و کرد تشکر هایشکمک از پدر. رسیدمی نظر به عصبی، آمد بیرون اتاق از سهیل

 دمش ماشین سوار سرسری خداحافظی با پس؛ نداشتم را نبودنش طاقت شدمی تنگ برایش دلم؛ بودم ناراحت

 .بروم گذاشت راحت چه؛ شد خانه وارد و بست را در هم او

**** 

 مهسان

 .تاریکی و بود تاریکی فقط کردم باز که را هایمچشم

 .بودم تخت روی انگار؛ نشستم

 .مبست را هایمچشم شد روشن که اتاق. کردم پیدا را برق کلید و کشیدم دیوار روی را ودستم شدم بلند آرام

 .کردم باز را هایمچشم سختی به لحظه چند از بعد؛ زد را هایمچشم نور

 !کجاست دانستمنمی؛ چرخاندم اتاق سرتاسر را نگاهم
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 چهارشانه هیکل و شد باز اتاق در. کردمی تاریک را اتاق شکالتی هایدیواری کاغذ؛ بود زیبایی و شیک اتاق

 .شد ظاهر چهارچوبش در تانآی

 در هخیر، بود آورده مرا تانآی احتماال و برد خوابم ماشین توی.بود دزدیده مرا تقریبا تانآی؛ آمد یادم تازه انگار

 ؟کجام من: زدم لب که بود هایمچشم

 :گفت و دیوار به زد تکیه سینه به دست

 .مخونه -

 :شد گرد هایمچشم

 .برم خواممی من؟ اینجا آوردی چرا منو -

 ؟کجا: گفت و زد پوزخندی

 .مونخونه -

 .دنبالت بیان که زمانی تا، بری ذارمنمی هیچوقت -

 :انداختم باال را ابروهایم

 ؟چیه منظورت -

 .منی گروگان تو، واضحه منظورم -

 .ببینمش تا کنم بلند را سرم بودم مجبور قدش خاطره به؛ رویمبه رو آمد.شدمی بسته و باز دهانم تعجب از

 :گفت و کرد صاف را صدایش

 .کنم خواستگاری ازت خواممی -
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 :زدم لب و دادم قورت را گلویم آب؛ شد درشت امکان حد تا هایمچشم

 ؟گفتی چی -

 ؟بدم نشونت عملی خوایمی -

 قبع خواستم.بود احساس از پر هایشـوسه بـ. کرد غافلگیرم لبهایش با کنم تحلیل را حرفش آنکه از قبل

 ازم را اجازه این بود شده حلقه کمرم دور سفت که هایشدست اما؛ کنم حفظ را غرورم خواستم، بکشم

 بازی به.بود خمار هایشچشم؛ گرفت فاصله ازم کمی.کنم همراهیش که بودم این از ترحالبی. گرفتمی

 :زد لب؛ دوختم چشم هایشلب

 .دارم دوستت -

 :نالیدم بغض با؛ ماندم هایشچشم در خیره. رفت یادم را کشیدن نفس که شدم شوکه آنقدر

 !میگی چی فهممنمی -

 :گفت و کرد فرو موهایش در را دستش؛ گرفت فاصله ازم

 تنها یگهد بار یک خوامنمی چون گفتم ولی؛ گفتنش بود سخت. بری بذارم تونستمنمی؛ کنیمی مدیوونه تو -

 .بدم دست از رو عزیزه برام که رو کسی

 را هایمچشم به کردن نگاه روی او اما؛ کردممی نگاهش فقط. آورد هجوم سمتم به خوب هایحس تمام

 .کشیدمی خجالت بود کرده که اعترافی از.نداشت

 :گفتم فوری چیزی یادآوری با

 ؟شهمی چی اون، سیمین -
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 :گفت و زد مهربانی لبخند امنگرانی از؛ سمتم چرخید

 .نکن فکر بهش، نیست مهم اصال اون -

 :باشم جدی کردم سعی و کشیدم هم در را هایماخم

 ؟کنم ازدواج تو با خواممی من گفته کی -

 :شد حک لبش گوشه پوزخندی؛ پرید باال ابروهایش جفت

 ؟نکنی قبول تونیمی -

 .میزنم پست نکن شک؛ کردی باهام که کاری اون با -

 :گفت و گرفت دست در را بازوهایم؛ گرفت خیز سمتم به

 .خوامتمی االن من، شد تموم و گذشت اونا -

 .سرته تو اینقشه چه دیگه، بگو رو راستش -

 .یخی هایجام به شد تبدیل مهربان و پراحساس گوی دو آن لحظه یک در، شد عوض هایشچشم حالت

 :گفت و کرد پرتم تخت روی که دادم قورت سختی به را گلویم آب

، جبارها یه این بمونی من با باید تو. میگم چی ببین کن گوش خوب، کنم رفتار باهات آدم مثل نداری لیاقت -

 .منی گروگان تو که نکن فراموش

 !داشتم دوست هم را هایشتهدید حتی گذاشتم قلبم روی را دستم. کوبید بهم را در و رفت بیرون اتاق از و

*** 
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 سوگند

 ایههفت یک، تنهایی از پر و سخت هفته یک. گذشتمی مشهد به بازگشتمان از هفته یک، چرخیدم تخت روی

 .نداشتم خبری دوستانم از که

 :گفت لبخند با که بود مادر، کردم بلند سر حوصلهبی در صدای با

 .داره کارت در دم نفر یک دخترم -

 ؟کی -

 .بوده محافظت مدت این تو میگه که آقایی یه، دونمنمی -

 ؟بزند لبخند حرف این شنیدن با باید چرا مادر، بود عجیب برایم هایشلب لبخند؛ کردم نگاهش تعجب با

 ؟بود من محافظ کسی چه؛ پسر آن سمت شد کشیده ذهنم

 رآنقد، انداختم سرم روی را سفیدم چادر و شدم بلند عجله با. خورد تکان قلبم در چیزی گویا آراد یادآوری با

 از را هچهارشان هیکل این حتی؛ دویدم بیرون سرعت به. نینداختم آینه در امچهره به نگاهی حتی که داشتم عجله

 دهم تشخیص توانستممی هم پشت

 :لرزید بغض از صدایم، بود ایستاده من به پشت حیاط وسط. شد سست کم کم هایمقدم

 ؟آراد -

 .دلتنگشم چقدر فهمیدم دیدنش با؛ سمتم چرخید

 :برداشت سمتم به قدمی

 ؟آراد جان -
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 :گفت و کشید عقب را خودش که بیندازم آغوشش در را خودم خواستم

 .نامحرمی خانم کجا -

 :شد گرد تعجب از هایمچشم

 ؟نامحرم شدم من حاال تا کی از -

 :گفت و انداخت نگاه ساعتش به

 .میشی محرم نشده شب، نخور حرص خیلی -

 سالم دارد انگار که طوری و گذاشت اشسینه روی را دستش. آمد بند زبانم تعجب از کرد که کاری با

 ام به کردن نگاه حال در پنجره از بودو زده کنار را پرده مادر. چرخیدم فوری. شد خم کمی کندمی واحوالپرسی

 .بود

 را دآرا مادر اصال، بودند شده مشکوک خیلی امروز. خوردمی تکان کردن سالم صورت به هایشلب و زدمی لبخند

 ؟شناختمی کجا از

 :آراد سمت چرخیدم و کشیدم درهم را هایماخم

 .شنوممی خب -

 ؟شنویمی رو چی -

 ؟خبره چه اینجا، شنوممی رو توضیحت -

 :گفت و هایمچشم در زد زل
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 اومدم و اومد سر طاقتم باالخره پیش روز سه؛ شدممی دیوونه داشتم دوریت از من نبودی که مدت این تو -

 هر، هخالص بردی دلمو و بودیم صیغه مدت یه گفتم، گفتم بهش چیزو همه، بابات پیش کارخونه رفتم.تهران

 .عاشقتم من که کنه متقاعد پدرتو که چیزی

 .آمدنمی بیرون ازش حرفی اما شدمی بسته و باز دهانم

 :زدم لب سختی به که گذشت چقدر دانمنمی؛ بود سخت برایم باورش

 ؟گفت چی پدرم -

 .شد خالی زیرپایم کردم حس ایلحظه زد که حرفی با لرزاند را قلبم سکوتش. انداخت پایین را سرش

 .کرد قبول پدرت -

 :زدم جیغ تقریبا

 ؟کنیمی شوخی؟! چی -

 :گفت و خندید

 کن گلخوش بگم اومدم اینجا تا فقط. بشه باورت تا خواستگاری میایم امشب؟ بچه دارم شوخی تو با من مگه -

 .برات بره ضعف من پدر و مادر دل که رو خودت

 و خندید بلند بار این که انداختم زیر را سرم. شدم متوجه حرارتش از را این و انداخت گل هایمگونه خجالت از

 :گفت

 ؟بچه کشیمی خجالت چی از اآلن -

 :گفت و رفت عقب قدمی که گرفتم دندان به را لبم
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 .باش خودت مواظب؛ میرم دیگه من -

 .شدم متوجه در صدای از را رفتنش؛ نکردم بلند را سرم

 :آمدم خودم به مادر صدای با.نبود کردنی باور برایم خوشبختی همه این؛ نشستم حیاط گوشه تخت روی

 ؟سوگند -

 :چرخیدم سمتش

 ؟مامان جانم -

 .شی حاضر باید تو بیا -

 .کنم پنهان را امشادی توانستمنمی زدم عمیقی لبخند

*** 

 مهسان

 .گذاشت میز روی را غذا سینی و آمد خدمتکاری روزها این عادت طبق. کردم باز چشم در صدای با

 یک.ودب دلگیر هنوز دیدارمان آخرین از انگار اما؛ ببینم را تانآی دیگر بار خواستممی. بود تنگ دلم؛ کشیدم آهی

 .بود نیامده اتاقم به که شدمی ایهفته

 .گردندمی دنبالم حتما. بودم امخانواده نگران دل

 اما باشم جدی کردممی سعی اینکه با. لرزید قلبم کردم بلند سر که بار این. گرفتم فاصله افکارم از در صدای با

 .دادمی لو را احساساتم هایمچشم

 :گفتم و شدم بلند؛ نبود خوشایند برایم هایشلب گوشه پوزخندی
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 .کنم فرار که نکن مجبورم، برم خواممی من -

 :گفت و نشست رویش؛ گذاشت تخت رویروبه و چرخاند را صندلی

 .رفتیمی االن تا تونستیمی اگه -

 :داد ادامه و کرد اشاره تخت به، گرفتم گاز حرص با را لبم

 .بزنیم حرف باید بشین -

 .داشتم عجیبی حس بزند خواستمی که حرفی به نسبت چرا دانمنمی، نشستم و کردم نگاهش مشکوک

 :گفت و زد ایپیروزمندانه لبخند، شد خیره هایمچشم در

 .کنیم ازدواج داد رضایت پدرت باالخره -

 :زدم جیغ تقریبا

 ؟چی -

 ؟داری ایبهونه چه دیگه داده اجازه هم پدرت که حاال؛ منی مال بودم گفته -

 عمیقی نفس و کردم تر زبان با را لبم بود سنگین هایمنفس، عصبانیت یا بود هیجان از قلبم ضربان دانمنمی

 :گفتم و کشیدم

 .بگم چی باید دونمنمی -

 :گفت و زد پوزخندی؛ زدم را ممکن حرف ترینمسخره

 .کنیممی فکر شادامه درمورد بعدشم. کنیم عقد تا اینجا میاد پدرت امشب، بگی خوادنمی چیزی -
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 شدم بلند ؛بیاورم رویم به خواستمنمی حال این با، بودم خوشحال کنم مخالفت توانستمنمی، کردم نگاهش فقط

 :گفتم و

 .کنمنمی قبول من -

 :گفت و زد مهربانی لبخند. آورد بیرون ایجعبه و برد جیبش در را دستش. آمد سمتم به؛ شد بلند هم او

 ؟کنیمی مخالفت بازم ببینی هم رو این -

. دزمی را چشمم جواهر از پر حلقه. شد گرد هایمچشم دیدنش با. کرد باز را درش که کردم نگاهش کنجکاوی با

 :زد لب که کردم نگاه تانآی به متعجب

 .بله بگی اینکه اونم داری انتخاب یه فقط هم تو و کنم ازدواج باهات خواممی، جدیه تصمیمم بار این -

*** 

 شقایق

 :گفت دیدنم با مادر. شدم خارج اتاق از و پوشیدم را رنگم کرم مانتو

 ؟شقایق میری جایی -

 .بدم انجام رممی دارم خرید یکم، بله -

 دوست. انداختنمی خاطراتم یاد مرا شهر این جای هیچ؛ رفتم بیرون و کردم خداحافظی که داد تکان سری

 .برگردم شیراز به دوباره داشتم

 .بودم عاشقش که داشتم را مردی زمان آن، مشکالتش و هاسختی تمام از جدا
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 وشمفرام شاید، نداشت من با هم تماسی حتی تهران برگشتیم که ایهفته یک این در؛ کشیدم آهی حسرت با

 .است مشغول سخت و دارد دیگری ماموریت هم شاید است کرده

 .نیاوردم لباس خیلی شیراز از؛ ایستاد پاساژی جلوی. رفتم نظرم مورد محل به تاکسی با

 ریدخ عاشق که من هم آن، نداشتم اشتیاقی هیچ خرید برای که بود بار اولین، خریدم راحتی لباس دست چند

 .بودم کردن

 اییت چند آمدنمی بدم اما نداشتم احتیاجی. شدم واردش و زدم کمرنگی لبخند زیرفروشی لباس مغازه دیدن با

 .رفتم بیرون پولش پرداخت از بعد و کردم انتخاب تیره هایرنگ بار هر برعکس، بخرم

 دمشبو گرفته محکم. دیگرم دست زیرم لباس خرید نایلون و بود دستم یک هاخرید تمام؛ شدم خارج پاساژ از

 .بیافتد قبل دفعه مثل مبادا

 با که نمبز جیغ تا سمتش چرخیدم. کشید دستم از را نایلون کسی کردم حس که بودم نرسیده خیابان به هنوز

 در که بود هایشخنده بلند صدای هم بعد و کشید نایلون در سرکی. شد گرد هایمچشم مقابلم شخص دیدن

 .شدمی پخش خیابان

 :گفت ودب هایشچشم در همیشه که شیطنتی همان با. خوشحال دیدنش از یا باشم عصبانی کارش از دانستمنمی

 ؟خریدی خوشگال چیز این از رفتی باز تو، جونم ای -

 :گفتم و کشیدم هم در را هایماخم

 .شهنمی مربوط آقایون به نکن نگاه رو تو اون قدراین! نکشی خجالت وقت یک، ادببی چه تو به -

 :گفت و کرد پنهان پشتش را نایلون

 .نایلونه همین میشه مربوط آقایون به که چیزی تنها اتفاقا -
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 :گفتم حرص با؛ شد بلند اشخنده صدای دوباره و

 ؟نمکیبی قدراین چرا تو خندیمی چی به اآلن واقعا آریا -

 :زد لب و گرفت سمتم را نایلون و گذاشت کنار را شوخی. کرد تعجب عصبیم و جدی لحن از

 ؟میشی عصبانی اینقدر چرا حاال -

 :گفتم و کشیدم دستش از را نایلون

 ؟کنیمی چیکار اینجا تو اصال -

 ؟چه تو به؛ ببینم رو زنم اومدم -

 :گفتم و زدم پوزخندی؛ پرید باال ابروهام جفت

 ؟زنت -

 ؟هست مشکلی، زنم آره -

 ؟میای نگفتی بهم چرا ـ

 .کنم سورپرایزت خواستممی دیگه خب -

 لتنگید ابراز هایشبازی مسخره جای به خواستمی دلم فقط؛ نبودم عصبانی دستش از، انداختم پایین را سرم

 .کند

 کردم نگاهش متعجب زد که حرفی با

 .عزیزکم بود شده تنگ برات دلم -
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 :گفتم و کردم صاف را صدایم؛ خواندمی را افکارم انگار

 .بود نشده تنگ دلم من ولی -

 :گفت زدیممی قدم رو پیاده در آرام که طور همان و گرفت را دستم

 قتعاش بیشتر فقط چون کنی ناراحتم روش این با نکن سعی پس شدم هاتبازی تخس عاشق که دونیمی -

 .شممی

 :گفت و کرد نگاهم لذت با، بود ناخواسته نشست لبم روی که لبخندی

 .ندارم دوست رو بودنت عصبی؛ بخند همیشه -

 :زدم لب و کردم نگاهش

 ؟اومدی چرا جدی -

 .برگردونم رو تو اومدم خب -

 :پرسیدم متعجب

 ؟چی یعنی -

 :داد جواب و خندید

 .کنیم ازدواج یعنی؛ خنگ -

 :گفتم و بازویش به زدم

 .نیستم خنگ من -
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 :گفت و گرفت را بازوهایم، سمتم چرخید

 ؟شیراز برگردی من با حاضری، شقایق -

 .کند سردش مرد این به نسبت توانستنمی چیز هیچ که بود گرم آنقدر قلبم. زد لبخندی که دادم تکان سری

*** 

 تینا

 .دادم قورتش زور به آب کمی با و برداشتم مسکنی و رفتم آشپزخانه سمت به؛ کردمی درد سرم

 .بود ۴ ساعت قرارمان! زدمی زنگ باید اآلن تا. کردم ساعت به نگاهی

 رایب نبودم مجبور رو این از نبود خانه کسی. کردم پرواز سمتش به و کردم فراموش را سردردم موبایل صدای با

 .بروم اتاق به صحبت

 :وگفتم گذاشتم گوشم کنار را گوشی

 ؟الو -

 .عزیزم سالم -

 :کردم دلخور کمی را صدایم

 .شده ۱::۴ اآلن. بزنی زنگ ۴ بود قرار -

 :گفت آرامی لحن با

 هنوز یول گفتم سهیال و سانیار و بابام به، امخواستگاری کارهای درگیر که دونیمی؛ شناسم وقت خانم فدای -

 .دونهنمی مامان
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 :پرسیدم متعجب

 ؟گینمی مامانت به چرا خب -

 :آمد خط سوی آن از صدایی بدهد جوابی اینکه از قبل

 ؟کنیمی صحبت داداش زن با داری شیطون ای؟ کیه سهیل -

 .بود کوچکتر سهیل از سالی سه که پسری، است سانیار بزنم حدس توانستم شیطانش لحن از

 :گفت جدی سهیل

 .نیومده تو به هافضولی این -

 :زدم لب

 ؟سانیاره -

 .سخته کمی مامانم کردن راضی که گفتممی داشتم خب؛آره: گفت آرام من مثل

 ؟چرا -

 :داد جواب شیطنت با

 .حساسه ازدواجم روی خیلی چون -

 :گفتم حوصله بی و کشیدم دراز کاناپه روی

 .نیستی دخترم تازه؟ ایبچه مگه -

 :گفت و خندید
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 کنممی درستش خودم، نیست خوب مونبچه برای میشه خشک شیرت، خانمم نخور حرص تو -

 :زدم جیغ حرص با

 ؟سهیل -

 :گفت و خندید بلند

 .میشی ترجذاب خوریمی حرص؟ سهیل جان -

 .نگو چرت پس؛ بینینمی منو که تو -

 .کردممی چپت لقمه یه که دیدمتمی اگه -

 :گفتم و کردم اخم

 .کنممی قطع تماسو، نیستی بشو آدم تو نه -

 :گفت فوری

 ؟میشی عصبی چرا، ببخشید خوب خیلی -

 .کنهمی درد یکم سرم، نیستم عصبی -

 .زنممی زنگ بهت دوباره شب، کن استراحت برو عزیزم باشه -

 :گفتم خواسته خدا از

 .بای فعال پس، باشه

 .عزیزم بای -
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 ابخو به زود خیلی و نداد بهم را چیز هیچ به کردن فکر اجازه سردردم. بستم را هایمچشم و کردم قطع را تماس

 .رفتم

*** 

 مهسان

 .کنارم مادرم و بود رویمروبه پدرم؛ نشستم کنارش

 تمدانسنمی. خواندن به کرد شروع عاقد؛ بود اینجا هم داشتیم شرکت درش ما که پرونده آن به مربوط سرهنگ

 .داد ازدواج به رضایت چطور پدر

 .بودم راضی و خوشحال؛ داشتم خوبی حس قلبم ته

 .بودند اتاق در کمی افراد، داشتم دوست را تانآی انکارهایم وجود با

 این رد دوستانم اینکه یادآوری با؛ بودند پلیس داشتند حضور که افرادی بیشتر و بودیم تانآی خانه هم هنوز

 .افتادم روز این به من ندارند خبر حتی هاآن، کردم بغض نیستند کنارم لحظات

 نآ نبود اگر؟ بود خوشحال مادر؛ کردمی عاقد به اشاره که بود مادر آمدم خودم به خورد امشانه به که ایضربه با

 ؟دادمی معنی چه هایشلب روی لبخند

 :زدم لب ضعیفی صدای با، بود پایمان روی قرآن به نگاهش؛دوختم تانآی رخ نیم به را نگاهم

 .بله پدرم و مادر اجازه با -

 .دوخت هایمچشم به را نگاهش، کرد بلند سر باالخره

 .لرزاندمی را قلبم طوفانی نگاه این



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 485 

 .داشتم دوستش هایشدروغ تمام و هایشبدی تمام وجود با

 .سرهنگ آن و ماندند پدرم و مادر فقط و رفت هم عاقد. شدم بلند گفتمی عاقد که دفتری امضای بعداز

 :گفت گری سرزنش لحن با تانآی به رو سرهنگ

 ؟کردی بود کاری چه این اما؛ گذشت خیر به چیز همه که حاال -

 ظرن تحت را تانآی موشکافانه که کردممی نگاه پدر به زیرچشمی و بودم نشسته ایگوشه زیر به سر و آرام

 .بود گرفته

 ؟ازدواج این به دهد اجازه پدر بود ممکن چطور؛ بود سوال جای برایم هنوز

 :گفت مقدمهبی و شد بلند؛ زد لبخندی و برگرداند سر کرد حس که را نگاهم سنگینی

 .کنم صحبت تنها دخترم با باید -

 :وگفت کرد دستی پیش سرهنگ که بگوید چیزی خواست تانآی

 .خوبه هواش اونجا، حیاط تو برید -

 زندانی اتاق آن در من مدت این تمام ماندم مات لحظه چند حیاط زیبایی از. رفتیم حیاط سمت به پدر همراه

 .دارد زیبایی خانه چه تانآی دانستمونمی بودم شده

 ؟خوبی:زد لب پدر

 :پرسیدم را سوالم و کردم نگاهش

 ؟کنم ازدواج باهاش من بدین اجازه که بود ممکن چطور -

 :گفت و دوخت درخت از پر حیاط به را نگاهش داد تکیه هانرده به
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 هک بود اون؛ شناختممی رو سرهنگ گرفتن تماس باهامون ازش که ستادی همون رفتیم برد رو تو که روز اون -

 یبش ماموریت اون وارد تو اینکه با من؛نکنه پیدامون تانآی تا کنیم عوض رو هامونخونه بود خواسته ازمون

؛ بیاد وت سره بالیی بده اجازه نیست ممکن که هست یکی گفت بهم سرهنگ؛ بود شده دیر انگار اما بودم مخالف

 .فرهمند تانآی

 :داد ادامه که بودم لبانش به خیره

 نای به دلم مدت این تمام؛ مراقبته که هست شناس وظیفه سرگرد یک و کاردان آدم یه که بود راحت خیالم -

 ...روز اون کهاین تا بود خوش

 :داد ادامه بگیرد رویشروبه طبیعت از چشم آنکه بدون و کشید عمیقی نفس

 روگانگ دخترمو که پسر اون فهمیدم موقع اون تازه. رسهنمی بهت آسیبی برده رو تو تانآی اگه گفت سرهنگ -

 زد گزن روز یک کهاین تا. نمیاره سرت بالیی و امنه جات کردممی حس طرفی از اما بودم نگرانت. تانهآی گرفته

 .دبو گرفته مخنده طرفی از و بودم کرده تعجب؛ کنم ازدواج باهاش بذارین باید خواینمی رو مهسان اگه گفت

 ؛نه گفتم و کردم لج اول، داشت قبولش جوره همه سرهنگ؟کنه ازدواج تو با تا کرد رو کارها این تمام

 منو جواب هک وقتی تا گفت وقتی ولی؛ میکشدت یا میاره سرت بالیی مثال که کنه تهدیدم تانآی داشتم انتظار

 گفتمیم خودم با طرفی از؛ بود نگرانت مادرت. باشه تونهنمی بدی پسر کردم حس، مراقبشم شما جای به بدین

 .نمتببی بده اجازه تا کردم قبول بنابراین؛ شدی مند عالقه بهش هم تو ماموریت این تو البد عاشقته اون اگه

 حس همین برای نشستی عقد سفره پای اعتراض بدون ولی دیدی رو سرهنگ؛دیدی رو ما تو،  اومدیم که امروز

 .داری دوستش هم تو کردم

 :گفت و خندید گلو در پدر که انداختم زیر را سرم؛ گرفت گر هایمگونه خجالت از
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 .داشتی دست خودتم گیری گروگان این توی کنممی فکر کم کم که نشو وسفید سرخ طوریاین -

 :گفتم خجالت با

 .بابا خدا به نه -

 :گفت و کشید امشانه به دستی پدر

 .بریم کن جمع رو وسایلت برو حاال -

 :بگویم چیزی تا شد مانع تان آی صدای

 ؟حاجی کجا -

 :گفت و کرد نگاهش پدر

 اب مهسان تخانواده رضایت با هم اون نگیری عروسی براش وقتی تا اما؛ بشه راحت تو خیال تا کردین عقد -

 .میاد من

 با و انداخت پایین را سرش آخر در. شدمی بسته و باز حرفی زدن برای دهانش. کرد نگاه من به مردد تانآی

 :گفت بودم ندیده درش قبال که مظلومیتی

 .ببرینش حاجی باشه -

 هست شوهرم که حاال هستم محرمش که حاال خواستمی دلم. گذشتم تانآی کنار از و انداختم پایین را سرم

 .نبود مناسبش زمان هنوز انگار اما بمانم کنارش

 :گفتم پدر به رو پوشیدم که را هایملباس

 .بابا بریم -
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 .کنم خداحافظی ازش ترسیدممی که بود هم در چنان تانآی هایاخم.سرهنگ حتی؛ شدند بلند همه

 .آمدمی سرمان پشت سکوت در؛شدیم حیاط وارد

 .انداختم تانآی به را نگاهم آخرین رسیدیم ماشین کنار

 .میاورد بند را زبانم عسلی هایچشم آن؛ گذاشتنمی نگاهش اما بگویم چیزی خواستم می

 :کرد زمزمه آرام

 .مونینمی دور ازم خیلی؛ دنبالت میام زود -

 :گفتم بگیرم ازش را نگاهم اینکه بدون

 .خداحافظ -

 زود دانستممی چکید امگونه روی اشکی قطره ناخواسته کرد روشن را ماشین که پدر؛ شدم ماشین سوار

 .شوممی دلتنگش

*** 

 سوگند

 .نشستم مادرم کنار و گذاشتم میز روی را چای سینی

 .گویندمی چه بشنوم تا بود شده گوش وجودم تمام اما؛ بود پایین سرم

 :گفت آراد پدر

 ستیمبفر رو دوتا این زود خیلی شااهللان. مهریه جز، شده تعیین چیز همه خواستگاری جلسه سومین این، خب -

 .بخت خونه
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 :گفت لبخند با و داد تکان سری هم پدر

 .بزنیم حرف مورد دراین هم ما بزنن رو پایانیشون هایحرف برن جوونا تا؛ شااهللان بله -

 !دامادی همچین خاطره به است خوشحال بود معلوم پدرم شادی از

 را مبازوهای بدهد حرفی فرصت من به آنکه از قبل و بست را در. شد اتاق وارد آراد سپس و من ابتدا، شدیم بلند

 .کردم نگاهش شده گرد هایچشم با و افتاد سرم از چادر، چسباند دیوار به و گرفت

 :گفت شیطنت با

 .کنیممی عشق بیشتر؛ زنیمنمی حرف که ما -

 :گفتم و کردم تصنعی اخم

 .نامحرمیم ما ادببی؛ عقب برو -

 :گفت و خندید گلو در

 .دارم دوست هم رو بودنمون نامحرم اوف -

 :داد ادامه که زدم محوی لبخند، بوسید را امپیشانی و شد خم و

 ؟داری دوست هم تو دیدی -

 .دارم دوست رو تو من -

 :بست آرامش با را هایشچشم

 .میدم قورتت درسته موقع اون؛ میشی خودم خانم دیگه یکم -
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 :گفتم و زدم بازویش به

 ؟!شدی منحرف تو باز، ادببی -

 :گفت و چسباند اشسینه به را سرم

 .زندگیم تو اومدی که ممنون؛ سوگند دارم دوستت -

 .کردمی خود عاشق بیشتر مرا لحظه هر؛ زدم لبخندی

 هفته آخر تا و شود خوانده بینمان صیغه یک تا رفتیم آراد مادر درخواست به مهریه تعیین و اتاق از خروج از بعد

 .شد قراربی باز قلبم آمد که عاقد؛ کنیم عقد هم

 !دوستانم نبود جز بود خوب چیز همه

 .باشند کنارم در همیشه خواستممی و بودم شده خودخواه

 لبخندم نتوانستم زد چشمک شیطنت با و نشست دستم روی دستش. شدیم هم یصیغه باز ما خواند که را خطبه

 .انداختم زیر را سرم، پس کنم کنترل را

 .رفت هم عاقد و بود شده خارج رسمی جو آن از جمع

 .کنیم خلوت کمی و برویم هم با و شوم حاضر تا رفتم اتاق به آراد پیشنهاد به

 .بودم داغش هایـوسه بـ و گرم آغوش تاب بی هم خودم. کندمی طلب را خلوت این چرا دانستممی دلم ته

 .شدیم خارج خانه از و کردم خداحافظی شدن سفید و سرخ بار هزار با؛ رفتم بیرون اتاق از

 .بود تینا؛ شد بلند موبایلم صدای نشستیم که ماشین در

 :دادم جواب لبخند با
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 .خانم تینا سالم -

 ؟بیرون بریم بیای تونی می؟کجایی سالم -

 ؟افتاده اتفاقی؟ چطور -

 .خبره چه بفهمیم بریم خوایممی؛ شده مشکوک یکم مهسان رفتارهای -

 :گفتم و انداختم من به چشمش یک و بود خیابان به چشمش یک که آراد به نگاهی

 .بیام تونمنمی من خب -

 ؟چرا -

 .آرادم با -

 :شد بلند جیغش

 این ،زنهمی مشکوک که مهسانم، آراد پیش هم تو، آریاست پیش هم کثافت شقایق اون؛ شما بمیرین الهی -

 .مونده کاله بی فقط من سر وسط

 :پیچید گوشم در آراد صدای که شد بلند امخنده صدای

 .هاتخنده فدای -

 :زدم لب آرام؛ کردم نگاهش عشق با

 .خداحافظ فعال، تینا زنممی زنگ بهت خونه رسیدم -

 .کردم قطع را تماس و
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 :گفت و داشت نگه خیابان کنار را ماشین آراد

 .برسم شما حساب به بعدا من تا خانمم بخوریم شام بریم -

 .شدم پیادم ماشین از و دادم تحویلش ایغره چشم خنده همراه

*** 

 شقایق

 .نبود کنارم آیدا، انداختم تخت روی کنارم به نگاهی.کردم باز آرام را هایمچشم

 شدم جخار اتاق از هایملباس تعویض و صورتم شستن از بعد؛ رفتم دستشویی سمت به و آمدم پایین تخت از

 :گفت و آمد سمتم شیطنت با آیدا ورودم با، آمدمی آشپزخانه از صحبتشان صدای

 .کشت منو آریا این که سرمیز پشین بیا داداش زن سالم -

 آن رد و کرد آیدا با که بندی شرط خاطر به؛ بود درهم هایشاخم دیشب از هنوز. نشستم آریا کنار و زدم لبخندی

 .بود تلخ اوقاتش رو این از بخوابد من از جدا شد مجبور دیشب باخت

 :پرسیدم و کردم نگاهش

 ؟همسرجان خوبی -

 :گفتم و ورچیدم لب؛ شد بلند آیدا خنده صدای که انداخت من به حرصی پر نگاه

 .نذاشت خواهرت بخوابم پیشت بیام خواستم که من؟ کنیمی اخم من به چرا -

 :غرید کند نگاهش اینکه بدون
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 .تهران برگردیم باید شو حاضر امروز هم تو؛ رسممی هم رو خانم آیدا حساب من -

 .یزدم بازگشت از حرف ماه یک از بعد تقریبا االن و آورد شیراز به مرا عقد از بعد هفته یک؛ کردم نگاهش متعجب

 وانستتنمی اششغلی موقعیت خاطر به اما؛ باشم کنارش مدت همه این عروسی بدون نیست درست دانستممی

 .بماند تهران در زیاد

 .برگشتند شانقبلی شغل و ستاد به پسر سه هر رسید سرانجام به خوبی با که ماموریت آن از بعد

 :پرسید ناراحتی با من جای به آیدا

 .دیگه بمونه بذار؟ آریا چرا -

 :گفت و کرد رها میز روی را نان کالفه آریا

 .آراده و سوگند عروسی هفته آخر چون برگردیم باید؟ برگردونمش خواممی خوشحالم کردی فکر -

 خبر من هب حتی سوگند وقت آن کنند عروسی خواستندمی زودی این به کردم نگاهش متعجب خبر این شنیدن با

 .بود نداده هم

 :گفت شد حالتم متوجه که آریا.نزنم جیغ عصبانیت از تا گرفتم دندان به را لبم

 هم سوگند پدر؛ تهران بیایم طوالنی مدت یک تا تونیمنمی و داریم جدید ماموریت یک؛ شد ایعجله چیز همه -

 یانب کال تا گیرنمی عروسی دارن ایعجله همین برای؛ بفرسته آراد همراه رو دخترش شهنمی راضی وجه هیچ به

 .شیراز

 :زدم لب و انداختم پایین را سرم؛ شد درهم امچهره
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 که بار نای؛ کرده دیوونه منو هاشتماس با مدته یک منم پدر آریا؟ تهران بیای دیگه تونینمی هم تو یعنی پس -

 .برگردم باهات ذارهنمی دیگه تهران بریم

 :گفت و داد تکان سری

 .کنم چیکار دونمنمی؛نمیاد طاقتم طوریاین اصال؛ امکالفههمین برای دونممی -

 .بزنیم حرف راحت تا بود گذاشته تنها را ما. نبود آیدا از خبری؛ انداختم آشپزخانه در نگاهی

 هک شده جدیدش پرونده درگیر آنقدر پسر آن؛ ندید را تانآی دیگر عقد از بعد که مهسان بیچاره؛ کشیدم آهی

 :پرسیدم تهران برود تواندنمی اصال

 ؟میاد هم تانآی -

 :کرد نگاهم ناراحتی با

 مسرشهه دلتنگ نمیاره خودش روی به اصال طرفی از. درگیره خیلی اون بیاد تونهنمی زیاد احتمال به؛ دونمنمی -

 الاص که مدتیه و دادن قرارش فشار تحت شدیدا سیمین با نامزدیش زدن هم به خاطر به شخانواده طرفی از و

 پیشش بیارم رو مهسان خواستمی دلم؛ نداره خوبی روز و حال ولی نمیاره خودش روی به، نداره رابطه باهاشون

 .کنهمی کم کاریش فشار از اون وجود

 ورد را دستم بودیم داده دست از خوردن صبحانه برای را میلمان دویمان هر. نشستم پایش روی و شدم بلند

 :گفتم و کردم حلقه گردنش

 اینکه با منم، شلوغه سرش چقدر شوهرش دونهمی هم مهسان مطمئنم. کنیممی درک رو شما مونهمه -

 .تهران پیشم بیای و بشه تموم ماموریتت تا مونممی منتظرت ولی سخته ازت دوری دونممی

 :گفت و شد خیره هایمچشم در؛ احساس پر و عمیق بوسید را امپیشانی
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 .دارم نگه نزدیکم رو تو تا کنممی پیدا راهی یه باالخره نشد هم اگه، کنممی تموم رو ماموریتم زود -

 .شد آرامش از پر لبخندم با هایشچشم و دادم تحویلش لبخندی

*** 

 تینا

 و رفتم سمتش؛دیدم آشپزخانه در را مادر که زدم بیرون اتاق از شدم بلند و کندم دل کتابم از مادر صدای با

 :پرسیدم

 ؟مامان داری کاری -

 :غرید کالفه

 تهران رسنمی شب تا شخانواده و شوهرت کن کمکم بیا یکم، اتاق اون توی کردی خفه خودتو دیگه بسه -

 .کنینمی کمکم یکم و اتاق اون به چسبیدی تو بعد

 :نالیدم و گذاشتم اممعده روی را دستم

 عقب درسام از چقدر که میدونی خونممی درس دارم؛ نچسبیدم که اتاق به بعدشم؛ مامان نیست خوب حالم -

 .موندم

 :گفت و کرد نگاهم شده ریز هایچشم با

 ؟نیست خوش حالت روزه چند تو چرا -

 .شده وارد بهم مدت این که فشاریه خاطر به کنم فکر؛دونمنمی -

 .آمدمی سراغم به شدممی بلند وقت هر و داشتم سرگیجه؛ داد تکان سری
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 آنها چیدن و کارم پایان از پس و شدم هامیوه شستن مشغول. بیاید سرم داشتم هراس که چیزی از ترسیدم می

 .برگشتم اتاقم به و برداشتم انگور ایخوشه ظرف در

 .بزنم پس بود افتاده جانم به خوره مانند که را فکری تا کردم مشغول خواندن درس با را خودم شب تا

 .آوردمی در سانیار که هاییبازی مسخره با خصوصی به شد مشغول کمی فکرم اشخانواده و سهیل آمدن با

 نجو سمیه که خانم سمیه و شد نادر آقا با زدن حرف مشغول پدر؛ امگرفته درد دل خنده از کردممی حس کم کم

 .رفت مادرم پیش آشپزخانه به کردممی صدایش

 صمیمی مادرم با حسابی حاال و داد رضایت امخانواده و من شناخت با اما بود ما ازدواج مخالف اول همان اینکه با

 .شده

 ختت روی کوتاهی یـاشــقه معـ بعد و آمد سرم پشت هم او رفتم اتاق سمت به و شدم بلند سهیل یاشاره با

 .کرد اشاره کنارش به و نشست

 :گفت که نشستم کنارش

 .بشی ترخوشگل هم عروس از خواممی؛ بخریم لباس بریم فردا -

 .کردم پاک بود شده مالیده لبش اطراف که را رنگی صورتی رژ و بردم دست؛ زدم لبخندی

 .کرد نگاهم شده ریز هایچشم با هم او بدهم را جوابش کردم فراموش که بودم فکر در آنقدر

 .شدیم بدتر چیز همه نگفتش با اما شدمی تمام گران برایم داشت حقیقت فکرم اگر! نه یا بگویم بودم مردد

 :کرد پاره را افکارم یرشته صدایش

 ؟کنهمی سنگینی دلت روی چی، عزیزدلم بگو -
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 .فهمیدمی نگفته را چیز همه مرد این؛ کردم نگاهش عشق با

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 !افتاده اتفاقی یک کنممی فکر من سهیل -

 :زد لب و گرفت را هایمدست

 ؟عزیزم اتفاقی چه -

 .باردارم کنم فکر -

 :زد لب ناباور و لغزید شکمم روی هایشچشم مشکی مردمک، شد گرد امکان حد تا هایشچشم

 .افتادمی اتفاق این نباید اآلن؟ ممکنه چطور -

 .پوشاند را هایمچشم اشک ایالیه و شد بدتر حالم دیدم که را او ضعف

 هزمزم گوشم کنار و کشید آغوش در مرا لرزید بغض از که امچانه. نبود راضی و خوشحال امبارداری از هم او پس

 :کرد

 .نیستی مطمئن هنوز که تو؛ عزیزدلم باش آروم -

 .میره آبرومون؟ سهیل کنم چیکار من؟ چی بود اگه ولی -

 ارمد دوست باشه تو وجود از که رو ایبچه اون من منی زن تو. نکردیم اشتباهی کار ما؟ خانمم بره آبرومون چرا ـ

 .بعدش چه بیاد دنیا به عقد توی چه

 :دادم جواب لرزان صدای با

 .دارم رو تو که خوبه خیلی -
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 :شد بلند سانیار صدای و خورد در به ایتقه بزند حرفی که آن از قبل اما بوسید را موهایم روی

 .ستآماده شام؟ بیرون نمیاین عاشق زوج -

 :داد را جوابش سهیل

 .کنید شروع شما، میایم اآلن -

 .شمنمی مزاحمتون من شلوغه سرتون پس اوه اوه -

 :گفت و کرد نگاهم لذت با سهیل؛ خندیدم گلو در

 اگه هک بخوریم شام بریم شو بلند هم حاال. بدی آزمایش تا آزمایشگاه ریممی صبح فردا؛ بشم هاتخنده فدای -

 .امبچه نمونه گشنه باشی باردار واقعا

 .رفت هوا به اشقهقه که گرفتم بازویش از نیشگونی حرص با

 .شدمی آسان مرد این کنار هم مشکالتترین سخت؛ نشست هایملب روی محوی لبخند

*** 

 مهسان

 هک کشیدم آهی؛بپوشاند را هایمچشم غم توانستنمی امکرده آرایش صورت انداختم نگاه آینه در امچهره به

 :پیچید گوشم در شقایق شاد صدای

 .شدی ناز چه مهسان وای -

 شخود هم تینا. آمدممی نظر به افسرده که بودم من فقط انگار. روزها این در داشت شادی دل؛ زدم تلخی لبخند

 .کنند طنازی همسرهایشان برای خواستندمی و بودند شده زیبا نهایت بی دو هر کرد برانداز آینه در را
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 هاتاشتبا نکرد سعی او حتی و بود تهدید و زور با که امخواستگاری از آن.زد چنگ گلویم به بغض فکر این با

 .نیامد دیدنم به هم بار یک حتی که بعدش از هم این. درآورد دلم از را اشگذشته

 .شود بدل و رد بینمان ایعاشقانه که آن بدون بگیرد را آمارم تا زدمی زنگ بهم بار سه یا دو هفته در فقط

 .نشوند سرازیر تا بستمش فوری شد اشک از پر که هایمچشم کاسه

 .بیاید هم دوستش بهترین عروسی به تا رسیدنمی هم امشب حتی که بود کرده شلوغ را سرش آنقدر

 :آمدم خودم به تینا صدای با

 .اومده سهیل؛ بیا بدو مهسان -

 :گفت لبخند با که کردم نگاه شقایق به سوالی

 .مونممی آریا منتظر من -

 و کردم شاد را لحنم کمی پس بودم متنفر ترحم از کرد غمگین هم را او یچهره اشتلخی که زدم تلخی لبخند

 :زدم لب

 .خداحافظ فعال؛ ریممی تینا منو پس. ذلیل شوهر -

 .شدم خارج آرایشگاه از تینا از جلوتر

 اما؛ بگذرد روزهایم تا بودم کرده سرگرم کتاب و درس با را خودم آنقدر روزها این؛ کردممی تنگی نفس حس

 .خواستمی زندگی هم کمی دلم، بگذرانم فقط باید کی تا دانستمنمی

 .کنند تصحب ترراحت سهیل و تینا تا شدم خیره بیرون به پنجره از فقط باغ به رسیدن تا؛ شدیم ماشین سوار

 .عاشق دوتا خلوت در داشتم را مزاحمی حس
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 هنوز آراد و سوگند. کردم تند قدم باغ سمت باشم تینا منتظر اینکه بدون و رفتم بیرون فوری باغ به رسیدن با

 .بودند نیامده

 نشان زیبایی به را هیکلم و بود جذب؛ کردم عوض امطالیی مشکی شب لباس با را مانتویم. رفتم پرو سمت به

 .بودم راحت بود مختلط که امشب جمع برای و بود بلند حریرش هایآستین و دادمی

 ینکها با. کردم سرم زیبایی حالت به بود شده پخش درش نامنظم طالیی هایرگه که مشکی دارِ طرح حریر شال

 باشد حجاب در موهایم و پوشیده هایملباس بود خواسته ازم تلفن پشت پیش شب چند تانآی اما؛ نبودم مجبور

 .بیایم کنار وجدانم با نتوانستم نکنم گوش حرفش به تا کردم کاری هر هم من

 .زدم بیرون و نماندم منتظرشان. لباس تعویض برای آمدند پرو به هم تینا و شقایق

 .لرزید دستم در گوشی که نشستم باغ یگوشه صندلی روی

 :کردم بازش، تانآی از بود پیامی

 "؟نکردی گوش چرا بفرست برام رو عکسشون گفتم بهت؟ چطوریه لباسات؟ عروسی رفتی، سالم"

 چطور؛ بود احساس بی و سرد چقدر مرد این، بگیرد تماس که بود نداده زحمت خودش به حتی! کردم بغض

 ؟شوم سنگی قلب مرد این عاشق توانستم

 خواستنمی دلم کردم پرت میز روی را موبایل. شوم هایماشک چکیدن مانع هم باز تا کشیدم عمیقی نفس

 .بدهم را جوابش

 :کردم بلند سر مادر صدای با

 .اومدین دیر چقدر، سالم -

 :گفتم تصنعی لبخند با و شدم بلند



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 501 

 ؟کجاست بابا؛ شدیم معطل یکم آرایشگاه توی دیگه -

 :کرد اشاره قسمتی به

 .تیناست پدر پیش -

 .باغ داخل آمدند آراد و سوگند و شد بلند سوت و جیغ صدای زمان هم که دادم تکان سری -

 .بود شده ماه همانند سفید لباس آن با سوگند؛ بود دل ته از لبخندم بار این

 .شدمی ثبت خاطرم در همیشه برای هالحظه آن. آمدند هم شقایق و تینا؛ رفتم سمتشان به

 .بود همسرش کنار لباس این در اآلن هایمکودکی دوست؛ سوگند

 .دادند انجام ایدونفره رقـــص هامهمان به کردن سالم از بعد

 بلند کنارم از صدایی که نشستم امقبلی جای سر کرده بغ دوباره داشت زمانی محدودیت امخوشحالی که هم من

 .چرخیدم سمتش به متعجب هایچشم با من و شد

 :گفت که نشاندم ابروهایم میان اخمی؛ کردمی نگاهم لبخند با پسری

 .داره رتکا پرو اتاق بری بگم بهت بیام گفتخانمی یک فقط، کنم ایجاد مزاحمت برات نیومدم؛ بانو نکن اخم -

 .کردم راهی را پسر آن تشکری با و دادم تکان سری

 در تیح که بودم شده شدید افسردگی دچار مطمئنا؛ رفتم پرو سمت به و شدم بلند رخوت و سختی با هم خودم

 .باشم شاد توانستمنمی هم شب این

 کنارشان من رسیدن با؛ کردندمی پچ پچ یکدیگر گوش زیر آرام که شدم شقایق و تینا متوجه رسیدم که پرو به

 .شد قطع صحبتشان



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 502 

 :پرسیدم فقط پس نداشتم را کارشان در کنجکاوی یحوصله

 ؟کردین صدای منو شما -

 :گفت و زد تصنعی لبخند تینا

 ؟شقایق داشتی کاریش تو؛ نه که من -

 .پرو اتاق تو بریم بیا؛ آره -

 :غریدم و کردم نگاهش کالفه. نیامد همراهمان تینا؛ کشید سرش پشت و گرفت را دستم و

 .دیگه بگو خب داری چیکار، شقایق کندی رو دستم اه -

 :گفت و زد تکیه آن به؛ بست را اتاق در

 ؟!نیک رفتار آدم مثل تونینمی! دوستته عروسی سرت خیر؟ شدی هاافسرده شبیه چرا تو؛ ببینم باش آروم -

 :زدم لب و کشیدم هم در شدیدا را هایماخم

 .نداره ربطی هم کسی به کنممی رفتار بخوام طور هر من؟ اینجا کشوندی منو حرفا این گفتن واسه -

 :زد پوزخندی

 .نکن زهر سوگند به رو شب این و بیا خودت به یکم؟ میاری سرخودت بالیی چه داری تو احمق. داره ربط -

 .کردممی رعایت کمی را امشب باید؛ بود او با حق؛ کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم اجبار به و دادم تکان سری

 .بریم شده تموم حرفات اگه حاال، باشه -
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 .رفت بیرون پرو از من از جلوتر و داد تکان سر اخم همان با

 دبعی واقعا من از حال این، نداشت را قبلی درخشش هایمچشم؛ انداختم آینه در خودم به نگاهی خروجی از قبل

 .رفتم بیرون و انداختم لبم روی لبخندی؛ بود

 !افتاد اتفاقی چه باره یک به؛ شدم متعجب بود غرق درش باغ تمام که تاریکی از

 .نمیشد گردتر این از هایمچشم

 !نوری نه و بود آهنگی صدای نه؟ افتاده اتفاقی چه؛ کوبیدمی سینه به محکم قلبم زدم صدا را شقایق آرام

 یدند با و چرخید سمت آن نگاهم هاپله سمت مالیمی نور شدن روشن با! شدنمی دیده تاریکی آن در کس هیچ

 .رفت نفسم بود ایستاده رویش که شخصی

 زینت را صورتش نایاب لبخندی و بود شده ترجذاب همیشه از براق مشکی شلوار و کت آن با من تانآی

 .بود بخشیده

 .کوبیدمی سرم در گویی که بود قلبم صدای فقط شنیدمنمی هم را هاپچ پچ صدای حتی دیگر

 .آمد پایین هاپله از شمرده هایقدم با که بودم نکرده تحلیل را موجود وضعیت هنوز

 .ببریم بین از را فاصله این کردیممی سعی داشتیم برمی که هاییقدم با دو هر اما بود زیاد مان فاصله

 .کرد پر را فضا مالیم آهنگی

 چشم صدها کردم فراموش حتی! غصه در بودم غرق پیش ایلحظه تا کردم فراموش! هستم کجا کردم فراموش

 .بینندمی بود افتاده رویمان شکل دایره نوری که را ما که اینجاست

 .شد یکی اطرافمان نورانی دایره که شدیم نزدیک بهم آنقدر
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 :زد لب و کرد بازش؛ گرفت رویم روبه چوبی ایجعبه. بوییدم را عطرش و کشیدم عمیقی نفس

 ؟کنیمی ازدواج من با -

 تمتوانسنمی ذوق از؛ دوختم کردمی خودنمایی جعبه در که ایحلقه به و گرفتم صورتش از را متعجبم هایچشم

 .پیچید گوشم در زدن دست و جیغ صدای و شد روشن هابرق. بزنم حرفی

 :کرد زمزمه که دوختم چشم تانآی به اشک از ایحلقه بین از

 راضی زدم که آتیشی و آب هر به ماه دو این تو، خواستگاریت بیام رسمی مخانواده با دادم قول پدرت به -

 .عاشقتم چقدر گفتم همه به؟تررسمی این از خواستگاری اما؛ نشدن

 تدرخواس و بزند زانو رویمروبه نشد حاضر مغرورم مرد اینکه با؛ چکید امگونه روی لبخند با همراه اشکی قطره

 .داشتم را دنیا خواستگاری بهترین اما؛ بدهد را ازدواجش

 .بگویم را بله خواستندمی من از و بود شده بلند همه صدای

 در بود هم ایدیگه چیز مگر او هایچشم از ترجذاب شدم خیره هایشچشم در. شد سنگین هیجان از نفسم

 !؟دنیا

 :زدم لب آرام و کردم تر زبان با را لبم

 .بله -

 .کرد شتمانگ در را حلقه رضایت با هم او و داد تکان سر لبخند با که کرد نگاه پدرم به؛ گرفتم مقابلش را دستم و

 :گفت و کرد براندازم خاصش نگاه با

 .بودی اینجا واال محرمیم ما نمیدونه کسی که حیف؛ شدی العاده فوق امشب -
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 .کرد اشاره آغوشش به و

 دداما و عروس از دیجی همزمان؛ برد کنار پیست وسط از و گرفت را دستم که انداختم زیر را سرم و گرفتم گر

 .بیایند بیرون من خواستگاری جو از هامهمان تا کرد دعوت دونفره رقـــص برای

 :گفت و داد دست پدرم با مردانه تانآی رفتیم مادرم و پدر سمت به

 ...من و نبودن من ازدواج به راضی مادرم و پدر -

 :پرید حرفش میان در پدر

 .پسرم دونممی رو شرایطت؛ کرده صحبت من با قبال آریا -

 :گفت و انداخت نگاه من به و

 .بریزین برنامه عروسیتون برای تونینمی بعد به این از -

 نگاه تانآی به عشق از پر؛ باشم همسرم کنار در توانستممی دیگر یعنی این؛ بست نقش صورتم روی لبخندی

 .بودم ندیده هایشچشم در حال به تا که حسی و مهربانی با بود من به خیره هم او؛ کردم

 .دکشی خودش دنبال مرا و گفت پدر به ایاجازه با لبخند با گرفتمش تعلل بدون؛ کرد دراز سمتم را دستش

 ،گرفتمی اوج بیشتر قلبم ضربان شدممی دورتر جمعیت از چه هر من و رفتمی باغ کور ینقطه به داشت

 !اختیار بدون شوم کشیده همراهش شدمی باعث بدنم سستی

 آن از ربیشت هزاربرابر امدلتنگی میفهمم االن خدایا. گرفت را هایمشانه و ایستاد حرکت از درختی کنار باالخره

 .کردممی فکر که بود چیزی

 .دوختم کتش زیر رنگ سفید پیراهن دکمه به و کردم منحرف هایشچشم از را نگاهم
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 :زد لب و کرد نزدیک صورتم به را سرش

 ؟کنینمی نگاه هامچشم به چرا -

 :بود این پرسیدم که چیزی اولین چرا نمیدانم

 ؟نیومدی زودتر چرا -

 ؟بودی منتظرم ـ

 آغوشش در محکم مرا که دادم تکان را سرم فقط. چکید امگونه روی اشکی قطره و کرد سرباز املعنتی بغض

 .آرامش از سرشار و بود بخش لذت اما رفت نفسم ایلحظه. فشرد

 :گفت و بوسید را هایمچشم آرام که زدم زل هایشچشم در اماشکی هایچشم با

 ونراضیش که بود این تالشم مدت این تمام؛ کنم خواستگاری رو تو رسما و بیام مخانواده با خواست پدرت -

، تو نبود ترمهم همه از و شده محول بهم که جدیدی یپرونده طرف یک از و اونا هایمخالفت طرف یک از کنم

 جون به رو هاتگِله تمام فردا دممی قول کن آرومم فقط اعتراض جای به امروز پس. کرد پیر ماه دو این تو منو

 .بخرم

 که بود خوب چقدر، کردم پاک را هایماشک و مالیدم اشسینه به را سرم، فشرد خودش به مرا بیشتر و

 .زندگی یعنی بودنش؛ اینجاست

 :گفتم نازی از پر لحن و کردم حلقه کمرش دور را هایمدست هم من

 .عالیه حالم هستی اآلن که همین؛ ندارم ایگله دیگه من صورت اون در، نذاری تنهام دیگه بدی قول باید -

 :زد زل هایمچشم در عشق با
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 ؟بیرون بریم باهم چیه نظرت؛ خانومیتم و صبر همه این مدیون -

 ؟عروسی وسط ـ

 .نبود کنارم روز هر اونا زنای مثل که من خانم، موجهه غیبتمون بشن متوجه هم اگه تازه؟ شهمی متوجه کی ـ

 !؟شد عاشق شدمی هم این از بیشتر مگر خدایا؛ شد ترعمیق لبخندم

 :گفتم شیطنت با و دادم سفتش بازوهای به فشاری

 .شده پرتر هیکلت! هاساخته بهت من نبود -

 :خندید لذت با

 .ردمکمی خالی باشگاه تو بیچاره هایورزشی لوازم اون سر رو حرصم تمام من؛ بانو نداره شما نبود به ربطی -

 .کنم فکر تلخم لحظات و گذشته به اینکه بدون، دغدغهبی سرخوشی با، خندیدم هم من

 .کردمی درک مرا هم او مطمئنا اما بود دوستم بهترین عروسی؛ زدیم بیرون باغ از شود متوجه کسی اینکه بدون

 .کردمی خودنمایی هاماشین همه میان که بود رنگی مشکی جک؛ کرد هدایت ماشینی سمت به مرا تانآی

 :پرسید که شدیم ماشین سوار

 ؟خانمم بریم کجا خب -

 .داری دوست خودت جا هر ـ

 :کرد نگاهم چپ چپ

 .برم کجا باید االن بدونم تا کنمنمی زندگی اینجا که من باهوش -
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 :گفتم و انداختم باال ایشانه حال این با میگفت راست؛ کشیدم دندان به را لبم

 .ندارم سراغ رو جایی منم چه من به -

 چندگاهی از هر هم او، داشتمش که بود خوب، شدم خیره رخش نیم به.انداخت راه را ماشین و کرد نثارم تخسی

 .بود کرده فرق گذشته با نگاهش چقدر، انداختمی من به نگاهی نیم و گشتبرمی

 .عشق و بود عشق فقط، خشونت نه داشت غرور نه

 و باز ماهی همانند دهانم رویمروبه مدرن و شیک رستوران دیدن با؛ شد جمع اطراف به حواسم ماشین توقف با

 ؟آورد رستورانی همچین به مرا چگونه پس؟! نیست بلد را تهران گفت که او. شد بسته

 .ببرم یاد از را غذاخوردن رستوران این در شاید کردم فکر که طوری بود کننده خیره اشزیبایی

 :پرسیدم و شدم پیاده که کرد باز برایم را در

 ؟داشتی یاد رو رستوران این کجا از -

 :کرد نگاهم شیطنت با

 .اومدممی زیاد دخترم دوست با -

 ؟گرفت یاد را خندیدن کی من مرد، رفت هوا به اشقهقه که کردم نثارش ایغره چشم

 .بود زیباتر هم بیرونش از داخلش؛ شدیم رستوران وارد و زدم لبخندی هم من

 :آمد حرف به خودش که کردم نگاهش خیره، نشستیم میزی سر گارسون راهنمایی با

 .اینجا میومده سوگند با گفتمی؛ گرفتم سهیل از رو آدرسش؛ بابا خوب خیلی -

 :پرسیدم فوری ایمسئله یادآوری با
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 ؟میای داری تو داشتن خبر هابچه راستی -

 ؟کنیم خاموش رو باغ هایبرق تا کردن سرگرمت چطوری نظرت به پس؛ آره ـ

 هم در هایماخم بعدیش حرف با.بود بابت این از آرامشان هایپچ پچ و مشکوک رفتار پس؛ دادم تکان سری

 :رفت

 ؟کنی خوشگل رو خودت و آرایشگاه بری حتما امشب برای داشتن اصرار قدراین چرا نظرت به و -

 :گفتم تلخی اوقات با و زدم کجی لبخند

 .کنم پاک رو شهمه کردی مجبورم باغ از خروج از قبل خوبه حاال -

 تازه ؛باشه ساده باید همیشه من خانم، عمومی فضای یک توی بیای آرایش اون با بذارم داشتی انتظار پس ـ

 .هستی هم تر دلنشین اینطوری

 .داشت که هاییگیری سخت تمام با. بود من آرامش منبع مرد این؛ شد عمیق لبخندم

*** 

 سوگند

 .رسید پایان به جشن بود عروسی بخش ترینجذاب که کشانی عروس و هامهمان همراهی با

 .کنیم حرکت شیراز سمت به فردا بود قرار و بودیم گرفته هتل در اتاقی امشب برای

 .شدیم وارد بودند آمده همراهمان هتل تا که نزدیک هایمهمان با خداحافظی از بعد

 .بود آرامش این مستحق او؛ دادممی حق او به اما بود خالی هامهمان میان در مهسان جای
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 اتاق سمت هب کلید گرفتن با باالخره اما؛ شدمی جلب سمتم هاخیلی نگاه داشتم تن بر که عروسی لباس خاطر به

 .رفتیم

 .باشم همسرم کنار عمر آخر تا توانستممی دیگر داشتم هیجان سمتی از و بودم خسته

 .شدم وارد آرام هایقدم با؛ رفت کنار و کرد باز را اتاق در

 .کردم فراموش را موقعیتم که بودم اطراف به کردن نگاه غرق آنقدر؛ بود العاده فوق اتاق

 :پیچید گوشم در آراد خندان صدای

 .ترهخوشگل اینجا از خودمون یخونه؛ اومده خوشت خیلی کنم فکر -

 :چرخیدم سمتش ذوق با

 لمد خیلی؛ نبردن خودشون با منو شیراز رفتن جهازم چیدن برای مامانم همراه به شقایق و تینا که روزی وای -

 .شده شکلی چه ببینم خوادمی

 :داد تحویلم چشمکی

 .تو قشنگی به نه اما شده قشنگ -

 .گرفت اوج قلبم ضربان؛ گذاشت کمرم روی را دستش و

 :گفت گوشم کنار و شد خم کمی؛ کردمی زده هیجان مرا او به نزدیکی حد این

 ؟بانو کنی عوض رو لباست خواینمی -

 :کشیدم دندان زیر را لبم

 .بیارم رفت یادم لباس -
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 ؟چیه این پس ـ

 .بودم نشده ساک متوجه اصال؛ کردم نگاهش متعجب؛ کرد اشاره دستش ساک به و

 :گفتم و دادم تحویلش تصنعی لبخند

 .حمام برم باید اول -

 .حمام برم خواممی منم اتفاقا ـ

 اسلب کمکش با کرد نگاهم عشق با که خندیدم ریز. دادمی را جوابم چیزی یک گفتممی چه هر. گرفت امخنده

 .آوردم در را عروسم

 .بود شده خیره آینه در خودش به و بود پیراهنش هایدکمه کردن باز مشغول کردم نگاهش چشمی زیر

 .کردمی تحسین را خودش جذابیت داشت البد خودشیفته

 و زد در به؛ شنیدم پشتم را هایشقدم صدای. کردم قفل و بستم فوری را در و دویدم حمام سمت شیطنت با

 :غرید

 .سوگند درو کن باز -

 .تو بعد من اول؛ خوامنمی -

 .کنم زمان در جویی صرفه خواممی درنیار بازی مسخره -

 .کن جویی صرفه دیگه چیزای تو شما، نکرده الزم -

 .بیرون میای که باالخره؛ خانم سوگند باشه -

 .بود شیرین کنارش عمر آخر تا زندگی تصور حتی؛رفتم وان سمت به و خندیدم
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 تینا

 .رفتیم باالتر قلبم ضربان شدمی ترنزدیک آزمایشگاه به ماشین هرچقدر، گرفتم دندان به را لبم استرس با

 :زد لب و گرفت را دستم سهیل

 ؟چیه برای استرس همه این تینا بگیر آروم -

 ؟بگم پدرم به چطوری من؟ چی باشه مثبت جواب اگه سهیل ـ

 :زد محوی لبخند

 .گیریممی عروسی بشه متوجه کسی اینکه بدون بخواد خدا اگه اصال؛ میگم خودم بگی نیست الزم تو -

 .کردنمی کم درونم غوغای از چیزی این اما؛ شدممی تر آرام هایشحرف با

 .شدم پیاده و گرفتم دندان به را لبم، داشت نگه آزمایشگاه جلوی ماشین

 .باشد مثبت آزمایش جواب خواستمی دلش من برعکس انگار او، فشرد آرام را دستم سهیل

 .بگیرد را جواب و برود سهیل تا شدم منتظر و ایستادم ترعقب کمی من شدیم که وارد

 .فرستادم صلوات دل در و بستم را هایمچشم

 :شد بلند کنارم از وارشزمزمه صدای که گذشت چقدر دانمنمی

 ؟کوچولو مامان بستی چشماتو چرا -

 :گفت و زد شیطنتی از پر و مهربان لبخند. کردم نگاهش گنگ و گیج و کردم باز را هایمچشم فوری
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 .بود مثبت آزمایش جواب -

 در را هایشاخم حالم دیدن با.کرد پیدا راه امگونه روی به ایقطره و آورد هجوم هایمچشم به اشک ناخودآگاه

 :زد لب تلخی با و کشید هم

 ؟داره ناراحتی باشه تو منو مال که ایبچه واقعا؟ ناراحتی؟ دهمی معنی چه اتگریه این -

 گریه؛ دمکرمی خوشحالی باید بودم باردار که حاال، کندمی بدی برداشت بدهم ادامه رفتارم این به اگر دانستممی

 .آوردنمی بار به زیچی دلخوری جز ناراحتی و

 :کردم زمزمه اشک میان و نشاندم هایملب روی لبخندی

 ...یکم فقط، سهیل نیستم ناراحت -

 :گذاشت لبم روی را انگشتش

 .کننمی نگاهمون دارن ماشین توی بریم بیا. فهمیدم باشه، هیس -

 .کردیم حرکت ماشین سمت به هم با همزمان و دادم تکان سری

 .کرد هم بدتر را حالم خبر شنیدن و داشتم تهوع حالت

 :پیچید گوشم در سهیل صدای که دادم تکیه صندلی به را سرم شدیم که ماشین سوار

 ؟خوبی -

 .دارم تهوع حالت یکم فقط آره ـ

 .دش منتقل بهم آرامش حس و بست نقش هایملب روی لبخندی دستش حرکت از لغزید شکمم روی دستش
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 حس و کرد گل اممادرانه حس ناخودآگاه اما دارد وجود آرامش این پی در دردسرهایی چه دانستممی اینکه با

 .دارم دوست را فرزندم چقدر کردم

 :گفت و کرد روشن را ماشین

 .کنه تهیه براتون آقاتون تا میدی دستور داری میل چی هر بعد به این از بانو خب -

 :دادم جواب لبخند با و کردم فکر نمایشی حالت به

 .خوادمی بستنی و شیرموز دلم من؛ اوم -

 :گذاشت هایشچشم روی را دستش

 .زندگی چشم به ای -

 .انداخت راه به را ماشین و

*** 

 مهسان

 .رفتم بیرون آشپزخانه از و چیدم سینی در را هااستکان، بود پیچیده آشپزخانه فضای در چای عطر

 .کردمی نگاهم لبخند با و بود نشسته مبل روی تانآی

 .کشید آغوش در مرا و کرد باز را هایشدست که نشستم کنارش

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بره در خستگیت که آوردم برات عطر خوش چایی یه -
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 :داد جواب و کرد نوازش را موهایم

 ؟کردی درست غذا مدل چند مگه برداشته رو خونه تمام غذا بوی، تریخسته تو -

 .سوپ و فسنجون، سبزی قورمه، مرغ -

 :نشست ابروهایش میان اخمی

 ؟بده برات سنگین کار نگفتم مگه؟ کشیمی کار خودت از اینقدر چرا -

 :گفتم و برداشتم سینی از استکانی

 .بگم رو بارداریم خبر دوستام به باید؛ برام خاصیه شب امشب خب -

 :انداخت ساعت به نگاهی

 .کن استراحت یکم برو خوایمی اگه، هست وقت اومدنشون تا هنوز -

 :کردم جا به جا بغلش در را خودم

 .دیگه کنممی استراحت دارم نشستم که اینجا -

 :گفت و کشید را امبینی و خندید

 .میارما سرت بالیی یه؛ دختر نریز زبون -

 ؟تانآی -

 ؟جونم -

 ؟آوردیم بچه دیر ما نظرت به -
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 .نه که معلومه -

 ؟کوره اجاقم گفتمی مادرت چرا پس -

 .رفتمی ضعف برایش دلم کردنش اخم بار هر با؛ گرفت شکل اخمش خط باز

 :گفت اشمردانه و بم صدای با

 مثل باید هم حرفش این. شممی شرمنده پیشت من رفتارهاش با، نکرده اذیتت کم مادرم سال پنج این توی -

 .میکنه رشد بدنت تو داره کوچولو دختر یک که اآلنه مهم. انداختیمی گوش پشت حرفاش از خیلی

 :زدم بازویش به

 .باشه پسر باید من یبچه؟ دختره گفته کی -

 :خندید دل ته از

 .چشم بگی باید میگه شوهرت چی هر، خانومم نیار در بازی تخس -

 سینی از را چای استکان که طورهمان و داد تکان تاسف ینشانه به سری که آوردم در برایش شکلکی

 :گفت داشتبرمی

 .نشدی بزرگ یکم هم میشی مادر داری که اآلن حتی -

 .شد بلند در زنگ صدای بزنم حرف اینکه از قبل اما کردم نثارش ایغره چشم

 :گفت و خندید که شد گرد تعجب از هایمچشم

 .مردم یخونه میان قرار از زودتر! دیگه هستن تو دوستای -

 :گفتم و شدم بلند پایش روی از تلخی اوقات با
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 .نیستن تو دوستای مثال اینکه نه -

 وشآغ در را تینا. بست نقش هایملب روی لبخندی و شکفت گلم از گل سهیل و تینا دیدن با؛ کردم باز را در

 :گفتم و گرفتم

 .پیدا کم خانم سالم -

 :آمد سهیل سر پشت از آرام صدای که کردم احوالپرسی و سالم هم سهیل با

 .جون خاله نکردی ـوسـ بـ منو -

 عفض برایش دلم بود زده زل بهم شیطنت با مشکی درشت هایچشم آن با ببینمش تا کردم خم کمی را سرم

 :گفتم و کردم بلندش و شدم خم؛ رفت

 .خاله عشق سالم -

 .آمد سرم پشت از تانآی صدای؛ بوسیدم محکم را اشگونه و

 به چه هر و دویدمی خانه در مدت تمام. شیطنت از بود پر اسمش برخالف آرام، داخل آمدند که زدیم تعارف

 .داشتبرمی بازی برای آمدمی دستش

 .نداشتند بچه آوردن برای تصمیمی هاسال این در ما مثل هم آنها؛ آمدند هم آراد و سوگند

 .رفتم هامهمان پیش و ریختم چایی سپس؛ زدم غذایم به سری

 :گفت تانآی شد بلند که زنگ صدای

 .کنممی باز درو من -

 :گفت و گرفت را دستم سوگند
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 ؟هستی مسافرت یک یپایه دکتر خانم گممی -

 :دادم بیرون مانند آه را نفسم

 .نه که چرا بشه خلوت سرش یکم تانآی اگه -

 :پیچید گوشم در شقایق خندان صدای

 .نبرین خودتون با منو مدیونین -

 .بود شده بلند شاهین نق نق صدای.کردم بغلش ذوق با و شدم بلند

 .گرفتم بغلش از را ماهه پنج شاهین و رفتم آریا سمت به

 ربو او بود مشکی مو و چشم که آرام برعکس،بود رفته پدرش و مادر به اشرنگی هایچشم و سفیدش صورت

 .رنگی چشم و بود

 :گفت شقایق که بوسیدم را اشگونه آرام

 ؟زدیدمی حرف مسافرت یدرباره -

 :داد تکان سری سوگند

 .پوسیدن خونه تو زناشون نیست مهم براشون اصال که مردا این، مسافرت بریم دادم پیشنهاد آره -

 :گفت و انداخت تینا به نگاهی و خندید سهیل

 اضرح که تیناست این کنید باور. دارم درس من نه میگه؛ مادرت یخونه تهران بریم بیا میگم تینا به من -

 .بده مرخصی خودش به کمی شهنمی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر ی زادهمهسا ول  | روزها نیا صاقت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 519 

 کمتر داشتیم که سختی یرشته خاطره به ما داشتند حق؛ شد بلند هم مردها یبقیه اعتراض حرف این گفتن با

 که دشمی کار مشغول آنقدر گاهی هم او. بود مقصر هم تانآی من مورد در اما؛ کردیممی پیدا تفریح برای فرصت

 .ماندنمی باقی سفر برای فرصتی

 :خوابید صداها آریا صدای با

 .ریمب جمعی دسته سفر یه و بزنیم هامونمشغله از یکم مونهمه بیاین؛ کنید اختیار سکوت لحظه چند آقا -

 لحن با دید که را نگاهم، کنم نگاهش دلخوری با و برود درهم هایماخم شد باعث گفت تانآی که قاطعی نه

 :گفت تریمهربانی

 .نیست خوب من خانم برای نشستن ماشین تو زیاد مدت -

 گفت که محکمی نه از منظورش شدم متوجه تازه انداخت گل هایمگونه چرخید سمتم که متعجب هاینگاه

 .چیست

 :داد ادامه خودش بگویم چیزی آنکه از قبل

 .بارداره مهسان -

 :گفت و کرد بغلم ذوق با تینا، شنیدم را شقایق ریز جیغ صدای

 .خوشحالم چقدر خدایا وای!؟ میگی دروغ -

 مه هاآن آراد یگفته طبق بر که سوگند بود مانده فقط. شدند خوشحال خبر این شنیدن از همه؛ زدم لبخندی

 .بودند شده کار به دست

 عوض مشکی خواب لباس یک با را لباسم. رفتم اتاق به هامهمان رفتن و شام خوردن از بعد؛ بود خوبی شب

 .کنم دعوتشان امشب توانستممی تا بودند شیراز امخانواده کاش. کردم
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 :آمد سرم پشت از تانآی صدای که شدم موهایم کردن شانه مشغول و ایستادم آینه رویروبه

 .خانمی شدی خسته -

 :زدم لبخندی

 .نیستم خسته نه -

 .دش تزریق وجودم به آرامش حس؛ شد موهایم کردن شانه مشغول و ایستاد پشتم و کشید دستم از را برس

 .میکنم احساس مَردم کنار در شب هر و روز هر زندگی سال پنج این در که حسی

 بستم را هایمچشم که کرد فرو گردنم در را سرش

 :کرد زمزمه گوشم زیر و زد گردنم روی ریز ایـوسه بـ

 .داشت رو ارزشش تو عشق اما؛ دادم زیادی تقاص اینکه با -

 :کردم نجوا خودش مثل و بست نقش هایملب روی محوی لبخند

 باشد باران و باشم من و باشی اگر تو" -

 باشد خیابان چه گر کشمتمی بغل به

 آید وقتی تو لبهای به ـوسه بـ ـوس هــ

 "باشد نگهبان کوچه آن در نیست مشکلی

 :کرد خواندن به شروع من با همزمان

 خدا وای ای و باشم من و باشد تو لب" -
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 باشد شیطان گردن زدن ـوسه بـ گنه

 استخراجش پی در من و معدن ات گونه

 باشد نمکدان حصر در که حیف نمکش

 بخشید جوانی شور دلم به باران باز

 باشد فراوان کاش ای تو و باران نم

 ایمان ندارم هیچ و عاشقم فقط من

 "باشد پنهان چه تو از نهان نیست خدا از

 

 

 پایان
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ حالمعرفی رمان های در 

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 
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