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  عنوان کتاب:انتقامی به رنگ عشق

  karadaiiنویسنده: 

  

  

  ساخته شده در وبسایت پاتوق رمان.

  براي دریافت کتاب هاي بیشتر به سایت پاتوق رمان مراجعه فرمایید.

www.patogheroman.com 

 

 

  

  

 

  

  :مقدمه

 کاراي اطرخ به خواهرم نمیشد باورم کنه کم رو صورتم التهاب نتونست هم دستم سردي حتی کشیدم صورتم به دستی

 وندمر معلومی نا مقصد به و کردم روشن سرعت به رو ماشین کوبیدم فرمون به محکم رو سرم باشه شده کشته خودم

 دوزانو با یزدمم نفس نفس همینطور نبود کافی برام ماشین هواي که انگار شدم پیاده ماشین از رسیدم شهر خارج به وقتی

 میرفت، پایین هن و اشک بشه که میومد باال نه بود گلوم توي که بغضی این اما کشیدم فریاد زدم نعره افتادم زمین روي به

 نفس مانع بغض این اما کوبیدم سینم روي شدت به چندبار کردم مشت رو دستم میشد بزرگتر داشت گلوم توي بغض

 نقطه یه به اشینم به تکیه با.شد باز نفسم راه ضربه این با کوبیدم قدرتم تمام با رو اخري مشت میشد برام راحت کشیدن

 اشک روي از نه اما بود قرمزي روبه چشمام سفیدي میشد تر تند و تر عمیق لحظه به لحظه نفسام شدم خیره معلومی نا

 صیقل رو لمهک یک فقط و بود شده روشن اتیش ذهنم تو میکشید فریاد رو کلمه یک فقط وجودم تمام خشم روي از بلکه

 نمبد جاي جاي به رو کلمه یک فقط هام رگ توي خون میکرد اوري یاد بهم به را کلمه یک تپش هر با قلبم میداد

  .بود انتقام کلمه این میرسوند
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 حال کنم،در درست قهوه خودم براي ،رفتم هرروزام معمول طبق کرد شروع برام رو جدیدي وروز کرد طلوع آفتاب دوباره

  :شد بلند گوشیم زنگ صداي که بودم ام قهوا فنجون خوردن

  :بفرمایید الو-

  محمد منم جواد سالم-

  خوبی؟ محمد اقا سالم-

 گفته زده ورناج حرفاي بهش اورده گیر گوشه یه خواهرشو پسره یه پیشم بود اومده دیشب ها بچه از یکی نیستم بد هی-

  .سراغش بري صبح گفته داده پول یکم حرفا این واز بزنه دست بهش میخواد

  .بده ادرسشو میرم دانشگاه از بعد چشم باشه-

  .کنه نگاه دختره به بترسه حتی که کنی کاري باید فقط......  اتوبوس ایستگاه-

  .بلدم کارمو خودم من-

  .خدافظ بده بهم خبرشو پس جواد باشه-

  .خدافظ باشه-

 راحتی به ودب کرده کاررو این بس خوردن،از ا راحتی به بود راحت برام خیلی کار این کشیدم عمیقی نس گوشی قطع بعداز

  :نکنه تکرار رو کار این دیگه که کنم تهدید چطوري رو کسی تونستم می

  .میرم دارم من نازي خواهرم-

  :کرد باز عصبانیت با درو نازي

  توهمه؟ اخمات چرا خواهر شده چی-

  باشه؟؟ خودت کار تو سرت نري اطرافیاش محمدو طرف دیگه که ندادي قسم اجی جونه مگه جواد-

  .میدم قول اخرمه کاره این خدا به ولی دادم قول نازي اره-

  باشه؟؟ میکنی کارو این که باره اخرین این ولی دادي بهم خیلی قوال این از تو-
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  .کارمه اخرین دیگه چشم-

  :وگفتم کشیدم محکم رو لپش

  .رو خوشگلت هاي اخم اون کن باز حاالهم-

 سردي هرظا کردم می وسعی نبودم رفیق کسی با زیاد دانشگاه رفتم،توي دانشگاه طرف به نازي با حافظی خدا از بعد

  :شدم که دانشگاه باشم،وارد داشته

  !اومد احساس بی ها بچه هی-

  :گفت فهمیدم،باترس چشماش از رو این دوختم،ترسید پسره به رو خشمگینم نگاه

  !کردم؟ شوخی بابا جواد چیه-

 قدراون ،ظاهرم نداشت رو باهام شوخی جرات کس افتادم،هیچ راه کالسم طرف وبه کردم بهش اي دیگه خشمگین نگاه

  .بترسند ازم همه که بود وخشن سرد

 سیک بود ممکن بلندم قد خاطر به ،چون بودم من نشست می رفت می که نفري کالس،اخرین سر رفتن دانشجوها

 ها قشهن تمام داشتم بود امروزم کار مشغول کرد،ذهنم صحبت به شد،وشرع داخل استاد چنددقیقه نبینه،بعدار تابلورو

  :که بودم غرق هام نقشه کردم،توي می بررسی رو احتمالی وخطرهاي

  جواد جواد،اقا-

  :پریدم جام واز امدم بیرون فکر توي از دفعه یه

  بفرمایید؟ استاد بله-

  :بود پریشون استاد،ذهنم گیري مچ خاطر به اشفتگی باکمی

 توي ندنمو به قادر نبود،اگه کالس توي حواست حاال تا کالس ازاول نیستی کالس توي کجاست؟انگار هواست پسرم-

  .بري تونی می نیستی کالس

 استرس یلیخ کار این قبلیم هاي کار خالف بر چرا دونم نمی داشتم نیاز پیشنهاد این به واقعا شدم بلند صندلی روي از

  .داشت نیاز هتاز هواي این به امدم،مغزم بیرون کالس از ببخشید افته،باگفتن می ناگوار اتفاق یه کردم می احساس داشت

 گرفتم اي ازهت جونه زدم صورتم به و پرکردم دستامو کردم باز رو آب شیره رفتم اب شیر کنار کشیدم عمیق نفس چندتا

  گذاشت شونم رو دست یکی دفه یه بستم رو اب شیره

  !اي؟ گرفته خیلی امروز شده چی جواد-

  .بخشید مشغوله فکرم یکم استاد نشده چزي-
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  :گرفتم رفتن اجازه استاد از انداختمو پایین سرمو

  کالس؟ سر برم من اجازتون با-

  .میام االن منم برو-

 رفتمو ریعس و شدم کالس وارد رفتم کالس سمت به بود پایین سرم همینجورکه زد، لبخندي و گذاشت شونم روي دستی

 شیرینی ودخ براي کردند می فکر دیگه هاي بچه شدم بلند که بودم نفري اولین من دباره و شد وارد استاد نشستم سرجام

 وابج نکردم صبر ولی کردم خدافظی استاد از کردم جم وسایلشو وسریع شد تموم استاد تدریس.کنم می کارو این

 رصدامس پشت از نفر یه شد خارج که دردانشگاه از رفتم ماشین سمت به سریع و شدم خارج کالس از زود روبده خدافظیم

  :زد

  جواد،جواد؟ اقا-

  :بود صدازدنم دانشجوئه،درحال دختراي از یکی برگردوندم رومو ایستادم

  بفرمایید؟ بله-

  جاموند خودکارتون کردید عجله خیلی-

 شیشه به ییک تق تق تق.کردمد ،وحرکت شدم ماشین گرفتموسوار فاصله وازش کوتاه وباتشکري گرفتم خودکارروازش

 بود یقرف باهام عمرم هاي لحظه توهمهی که رفیقی صمیمیه دوسته بود علی کشیدم پایین رو شیشه میزد ماشین

  داشتم دوستش علی مثل برادرداشتم اگه داشتم،مطمئنم دوستش بابیشترازبرادرم

  !نمیگیري؟ تحویل مارو دیگه شدي سهیل ستاره جواد اقا سالم-

  خبرا؟ چه گرفتارم،کجایی خیلی روزا این ببخشید-

  .گردي ول االفیو هیچی-

  خریدي؟ تازه موتورتو،-

  قشنگه؟ اره-

  برم؟ باید دارم عجله من نداري کاري خوبه، اره-

  .باش،خدافظ خودت مواظب میزنم زنگ بهت سالمت،بعد به داداش نه-

  .داداش،خدافظ چشم-

 دادم یم انجام باید که کاري طرف به باید داشتم که کاري انجام براي.رفت زدو بهم چشمکی یه کرد روشن موتورو علی

 می پسرهاو دخترها کنار از پایینی خیلی ،باسرعت بودن وایساد ایستگاه دم پسر دخترو رسیدم،کلی وقتی افتادم راه
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 شتنگ اصغربود،بایکمی دخترهاست،اسمش زدنه دید مشغول واطراف دور همین خوامش می که اونی دونستم گذشتم،می

 عصبی سابیح بود معلوم کشید،دختره می ونشون داد،وبراشخط می عالمت رو دختر یک به داشت که کنم پیداش تونستم

 بره تاکسی الدنب خواست می کرد روشن رو موتورش باعصبانیت رفت،اصغر باتاکسی شدو اتوبوس خیال شده،بی وکالفه

  .گرفتم رو جلوش ماشین با مه

  :گفت باعصبانیت کردم اب بر نقش رو هاش نقشه که فهمید شد عصبانی ماشینم بادیدن اصغر

  !!سوسول بچه نکردم داغون رو ماشینت تا کنار برو-

 ازو گرفتم رو اش ،یقه زدم پوزخند مبهش کرد،منم می نگاهم پوزخند ا داشت رفتم طرفش وبه شدم پیاده ماشین از

  .گذاشتم گلوش وزیر اوردم در رو بود کمربندم توي همیشه که وچاقویی پایین کشیدم موتورش

  !خودت پا خونت بعد دفه میبینمت ورا دورو این باشه اخرت دفه-

  :بدم انجام کارو این ممکنه و نمیزنم الف که فهمید میزد موج چشمام توي که خشمی با

  !نمیام ورا این اصال چشم،دیگه کردم غلط-

 متس به اروم اروم. گذاشت فرار به پا و شد سوارش کرد بلند رو موتورش سریع کردم،پسر ول اونو یقه شدم اروم کمی

  .دادم ماشین در به تکیه رفتم ماشین

  .نمیکنه ایجاد براتون مزاحمتی دیگه شد حل مشکلتون-

  :گفت و کرد بهم نگاهی دختر

  بدونم؟ اسمتونو ممنون،میشه خیلی-

  ...اسمم-

  :گفت آروم لب زیر و کردم پاك رو شلوارم روي نشسته خاك گردو انداختم پایین رو سرم

  .جواد اسمم-

 در رفیح من از بیاد حرف ازسنگ اگه دید که ودختر انداختم پایین سرمو سریع که بودیم شده خیره بهم اي لحظه چند

  :گفت نمیاد

  برم من کم کم دیگه خب.جواد اقا خوشبختم اشناییتون از.هستم اناهیتا منم-

  :گفتم ارادي غیر طور به دفه یه که بود ازمن حرفی یه منتظر انگار میکرد باز درو داشت تامل با

  برسونمت؟؟ میخواي-

  :بست ماشینو در بود خداش از که اناهیتا
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  .نمیندازم زمین روتو باشه میکنی اسرار که حاال-

 مشغول مخودم فکر خاهرم جز دیگه کسی براي شیرین خنده این باور زدم شیرینی لبخنده یه ولی سخت خیلی باورش

 اناهیتا دفه هی بزنم لبخند نتونم که شد باعث چیزي یه انگار شد محو لبام روي از لبخند این که نکشید طولی ولی کرد

  :گفت صدا لرزش کمی با و افتاد گذاشتم کیفم توي که چاقویی به نگاهش

  !!ترسناکه خیلی چاقوتون-

  :گفتم اناهیتا روبه شدم ماشین سوار

  کجاست؟ خونتون-

  نیایش کوچه دستگاس چارصد خونمون-

  :ردیمنک صحبت باهم اصال ماشین توي ولی رسیدیم سکونتشون محل به و کردم حرکت اناهیتا ي خونه سمت به

  :اومده فرستادي که دوستو میگم بیاد،بهش میگم داداشمو االن همینجاست ما ي مرسی،خونه خب-

  .میزنم زنگ بهش خودم بعد نیست الزم نه-

  :گفت لبخندش میون و زد لبخندي اناهیتا

  .خدافظ.باشید خودتون مواظب جواد اقا-

 اناهیتام و ممیکرد نگاه رو اناهیتا ماشین عقب اینه از افتادم راه و کردم روشن ماشینو سریع بزنم حرفی اینکه بدون منم

 پیاده حین در .بود ایستاده منتظرم پنجره پشت نازي همیشه مثل رسیدم خونه به.میکرد تماشا رو من رفتن و بود وایساده

 دنبال اي رهخی نگاه با و بستم ماشینو دره شدم پیاده شدم بود کرده موتورتعقیبم با که شخصی متوجه ازماشین شدن

  :شیدک اغوش به برادرشو و پرید نازي شد خونه وارد تا رفتم خونه داخل به ندیدم ازش اثري اصال که بودم سوار موتور

  .....بیارم چایی برات جالباسی،بشین رو بندازم برات بده لباستو اي اومده،خسته داداشم-

  میارم خودم کن استراحت برو تو نکنه درد دارم،دست خوبی خواهر چه-

  .بزن صدام داشتی کاري درسام سر میرم من پس داداشم باشه-

  .عزیزم باشه-

 کردن کامل رايب کامپیوتر پشت به چاي خوردن از بعد.بود موندگار دیگه این ولی نشست لبام روي شیرینی خیلی لبخند

 ببینم تا داختمان نگاه یه رو کوچه توي رفتم بود کوچه روبه که اتاق ي پنجره کنار به شدبه تموم که کارم رفتم تحقیقات

 رفتم تتخ سمت به بودم فکر تو که همینجور و شد راحت خیالم پسر نبودن با نه یا هست کوچه توي پسر اون هنوزم

  :شد اردو دفه یه خواهر که بودم اناهیتا فکر توي کشیدم دراز تخت روي بعد و خوردم ابی لیوان نشستم تخت لبه روي
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  هست؟ اجازه خاله خونه میرم فردا من داداش-

  .ندم اجازه میشه مگه خواهرگلم اره-

  خوشگل نازو صورتی و اي قهوه چشماي با مشکی متوسط،موهاي قد با بود دختري نازي

  :بود لباش روي که لبخندي با نازي

  .کن استراحت شما میرم ممنون داداش مرسی-

  .درسات سر برو حاال جونم خواهر میکنم خواهش-

  .رفتم من داداش چشم-

  .برد خوابم گذاشتم هم روي چشمامو تا بودم خسته خیلی که منم و بست اتاقو در لبخندي با نازي

  !جان،داداش داداش،داداش-

  :کرد باز چشماشو جواد

  :بودي خواب روزو نصف قشنگ شدن، بیدار خابالو اقاي عجب چه-

  باشه؟ نشده چنده؟دیرم ساعت واي-

  .دانشگاه بري باید بخور صبحانتو پاشو داداش نه-

  .میام االن منم برو تو برم خوبم خواهرگل قربون-

 که یفتهب میخواست اتفاقی یه انگار میزد شور خیلی دلم بود شده چم روز اون نمیدونس. رفت بیرون اتاق از خندون نازي

  :رفتم صبحانه میز سر. نمیگیرم دلشوره الکی هیچوقت که میدونستم. بود کرده عصبیم خیلی

  .کردم درست شیرین چایی واست بفرما داداش-

  :نبینه نازي که کردم پنهون صورتمو شد سرازیر چشمام از اشک اختیار بی

  !ناراحتی؟ پایینه؟ازم سرت چرا شده چی داداش-

  !چیه ببینم خواستم بود افتاده چیزي یه اینجا عزیزم نه-

  :میدید صورتم توي بدي خیلی حس یه و نمیخندم قبل مثل که فهمید نازي لبام روي محو لبخند از

  خوندي؟ که درساتو گلم خواهر خب-

  .کردم تمومشون ولی بودن سخت داداش اره-
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  :گفت و زد،و زیبایی لبخند کشیدم خواهرم سر روي دستی

  .نشه سرد چاییت داداش

  :گفتم نازي روبه لبخند با شد تمام که صبحانه

  نداري؟ کاري باهام برم من دیگه خب-

  .باش خودت مواظب برو داداشم نه-

  :زدن رفح خودم با کردم شروع میزد تند نفسام دادم تکیه در به بستم درو رفتم اتاق طرف به شدم بلند میز پشت از

  .نمیشه هیچی میفته اتفاقی یه که نکن تلقین خودت به انقد-

  :شدم خارج اتاق از کردم جمع وسایلمو کردم تنم لباسامو کشیدم عمیق نفس چندتا

  نداري؟ کاري میرم دارم من جان نازي-

  .همرات به خدا برو داداش نه-

 اشینوم کردم درست ماشینو عقب آینه نشستم ماشین توي رفتم می ماشین سمت به آروم آروم اومدم بیرون خونه از

 نم دیدن با موتورسوار ولی دیدم سوارو موتور اون بازم راه ي میونه. کرد حرکت بوق چندتا زدن با به و کردم روشن

 گاهدانش به.میشد خالی دلم توي هی که تاحدي شد زیاد خیلی شورم دل اون دیدن از بعد. رفت و کرد روشن موتورشو

 دستام مشدمن اروم بازم ولی کشیدم عمیق نفس وچندتا دادم تکیه صندلی ،به کنم باز ماشینو دره نمیتونستم رسیدم

 وستاي به.فتمر دانشگاه داخل به و برداشتم وسایلمو شدم پیاده ماشین از سختی به نداشت، ماشینو در کردن باز تواناییه

 دلشوره از چگ مثل بود شده روم رنگو شد بدبود خیلی حالم نشستم زمین روي زانو دو شد بد حالم دفه یه که رسیدم حیاط

  :نیست الکی هام شوره دل میدونستم چون بود شده حس بی بدنم زیاد ي

  !شدي؟ اینجور چرا خوبه شده؟حالت چی جواد،-

  !خوبم استاد هیچی-

  :گفت استاد که زدم صورتم به آبی و رفتم آب شیر کنار.شدم بلند زمین روي از استاد کمک با و سختی به

  .کن استراحت خونه برو کالس بیاي نمیخواد امروز-

  :سرجاش بود اومده یکم حالم کردم خشک صورتمو اورد در بود جیبم داخل که دسمالی

  بفرمایید کردم کامل تحقیقاتمه این راستی.ممنون خیلی کالس سر میام نه-

  .نیست خوب زیاد حالت برو حاال.نداره اشکالی برو من اجازه به امروز نه-
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 ریعس بود شده دوخته بهم چشما همه کالس داخل برگشتم کنم استراحت امروزو که کردم قبول استاد زیاد اصرار با

 نگه ودموخ نمیتونسم میزدم لنگ لنگ میرفتم که ماشین طرف به همینجور.زدم بیرون کالس از و ورداشتم وسایلمو

 ماشین رتای راه وستاي افتادم راه خونه طرف به و کردم روشن ماشینو شدم سوار رسوندم ماشین به خودمو سختی دارم،به

  :گفت و کوبیدم فرمون روي کردم پارك خیابون بغل رو ماشین و شد پنچل

 یادهپ کنی مجبورم حالم این با تو کنم خرجت همه این من رسمشه میشدي؟این خراب اینجا من حال این با باید حاال-

  !کنم؟ عوض تایرو و شم

 رداشتمب عقب صندوق از رو آب ي قمقمه شد تموم که کارم شدم ماشین تایر کردن عوض مشغول و شدم پیاده ماشین از

 حرکت نهخو سمت به ماشین کردن روشن با و شدم ماشین سوار گذاشتم عقب صندوق توي رو وسایل شستم رو دستام

 به و کردم ركپا خیابون کنار ماشینو بود گرفته کوچمونو جلوي زیادي جمعیت ازدحام د رسیدم که اصلی خیابون به.کردم

  :شدم پیاده سرعت

  !شدن؟؟ جمع اینجا همه چرا شده چی اقا-

  !مرده انگار و سوخته که بوده داخلش دختر یه و گرفته آتیش خونه یه-

 رو بودن ومدها حادثه این دیدن واسه که جمعیتی میشد سختی به میکردم حرکت جلو به میشکافتمو جمعیتو شوره دل با

 اب دفه یک و شد سرازیر اشک چشمام از میسوخت آتیش هاي شعله توي که دیدم خودمونو ي خونه ناگهان.زد کنار

  : گفتم بلند صداي

  !کن تحمل میام دارم نــــــــــــــــــازي-

 هدف یک که کوبیدم خونه در به محکم لگد چند و میزدم صدا رو خواهرم مدام و رسوندم خونه در به رو خودم سرعت به

 محکم و ارمبرد قدم یک حتی که نمیزاشتن برم خونه طرف به میکردك سعی چی هر شدم کشیده عقب سمت به پشت از

  :میکشیدم فریاد مدام من و بودن گرفته منو

  برم بزار توخونس خواهرم اونجاس خواهرم کنید نـــــــــازي،ولم-

  بودن گرفته محکم منو نشانی آتش ماموراي ولی بزنم کنار همرو میخواستم زورم تمام با

  :افتادم زمین روي زانو دو

  .بیام من زارن نمی اینا کنم کمکت نمیزارن اینا کجایی نازي،نازي-

  :میگفتم بغض و اشک با و کردم صدا خدارو بلندي خیلی صداي با

  .نیفته واست اتفاقی بودم داده قول من، دست بودي امانت تو نازي-
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 ودنب کشیده روش خونی ي پارچه اوردن بیرون رو نازي جسد.کشیدم فریاد کرد پاره رو هنجرم شاید که فریادي با و

 فتمر خواهرم جسد سمت به و کردم رها دستشون از رو خودم زورم تمام با کرد حس میشد قشنگ رو سوخته گوشت بوي

  نفهمیدم چیزي دیگه و افتادم زمین روي بزنم کنار خواهرم روي از رو خونی ي پارچه اومدم تا و

***  

 ردهک وصل سرم دستم توي میکرد درد شدت به میشنیدم،سرم واضح اطرافمو ادماي صداي کردم باز چشماشو کم کم

 گذاشته ستاشد رو سرشو و بود نشسته پیشم که دیدم رو علی و بیمارستانم توي که فهمیدم اومدم خودم به که یکم.بودن

  :بود

  !خواهرم؟؟ کجایی نازي؟نازي-

 یعل میکرد نمایی خود ناخونام رد گردن روي بود زده خشکه لبام بود شده اشک غرق چشماش اورد باال سرشو علی-

  :گرفت دستامو

  بیارم؟؟ برات میخواي خوبه؟چیزي حالت -

  کن ولم داره نیاز بهم خواهرم برم نازي،میخوام پیش برم میخوام کن ولم-

  :شدم مواجه علی شدید مقوامت با با بیارم،که در دستم از سرم میخواسم

  !بخوري،میفهمی؟؟ تکون نمیزارم کجا؟من بري میخواي-

  :نمیومدند باال نفسام انگار دفه شد،یه اشک غرق چشمام

  ها ها ها ها ها ها-

  : علی دستاي دادن فشار به کردم شروع و

  !خوبه؟ حالت شد،جواد چطور جواد،جواد-

  :دید رو من بد خیلی حال شد اتاق وارد پرستار زد تختمو سر باالي زنگ سرعت به علی

  بفرمایید بیرون بفرمایید اقا-

 دوستشو بهترین اینکه از بود ترسیده خیلی علی بست درو و کرد بیرون اتاق از علیو شد اتاق وارد دکتر لحظه همون در

  :کوبید دیوار به محکم دستشو بده دست از

  !؟!داره؟ تحمل چقد مگه بکشه؟خدایا زجر انقدر باید جواد چرا؟چرا-

  :شدن خارج اتاق از دکتر و پرستار که میزد قدم سالن توي هی علی

  نیفتاده؟ براش که خوبه؟اتفاقی چطوره؟ حالش دکتر اقاي-
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  .بشید اتاق وارد نباید شمام و داره استراحت به نیاز ولی گذشت خیر نه،به-

******  

  :گرفت نوم دستاي و شد بلند سریع شدم خارج اتاق از من دید دفه یه که بود نشسته سالن داخل هاي صندلی روي علی

  دراوردي؟؟ دست از سرم چرا میري، کجا-

  .برم بزار خواهرم پیش برم میخوام-

  .میدم قول میبرمت صبح فردا میدم قول خدا ،به میکنم نیست،خواهش خوب حالت االن جواد-

 دوخته شمچ سقف به میکرد پاره گلومو داشت بغض کشیدم دراز تخت روي برگشتم اتاقم به و کردم اعتماد علی حرف به

 یه میخواست دلم بود ساخته غم کوه یه ازم خواهرم نبود غم نمیکرد نظر صرف اشک ریختن از لحظه یک چشمام بودم

 و سقف به دنش خیره با شبو کنم خالی غم همه این سنگینیه از قلبمو بتونم که جایی یه نباشه هیچکس که برم جایی

 ي خونه اون توي روحم ولی بودم بیمارستان توي جسمن رسوندم صبح به گذشته خاطرات و خواهره به کردن فکر

 وارد علی هک بودم ور قوطه خودم افکار توي میکردم فکر وقته چند این اتفاقات وبه میکشید پر خواهرم روح پیش سوخته

  :شد اتاق

  .گرفتم دکتر از ترخیصتو حکم پاشو بخیر صبح سالم-

 و اشمند خوردن تکون ناي بودن زده بهم که بخشهایی ارام اثرات بخاطر ولی بپوشم لباسامو که کرد کمک بهم علی

 میتونه نه هک میسوخت برام دلش. میدیدم رو دلسوزي نگاهش توي میکرد جسد یه تنه لباسو داشت انگار علی بودم گیج

  :کردم علی روبه جواد شدیم خارج که بیمارستان از.بده آرامش من به میتونست نه کنه کم غممو باراي

  ؟!میریم؟ داریم کجا-

  .ما ي خونه-

 حرف مشغول علی راه ي میونه افتاد راه روشن ماشینو نشست ماشین داخل هم علی.شدم ماشین سوار حرفی هیچ بدون

 که ذاشتگ و شد زدن حرف بخیال همین واسه نمیدم نشون حرفاش به نسبت عکسلعملی هیچ که دید ولی بود بامن زد

  :رسیدیم علی ي خونه به دقیقه چند از بعد.بشم غرق خودم افکار در بیشتر

 نمیکرد فکرشو صالا بیفته،علی من ماشینه براي اتفاقی میترسید کرد پارك ماشینو و کرد باز خونشونو پارکینگ در علی-

 بود ونهگ عیوب صبر نیازمند برام رنج دردو همه این تحمل واقعا بشه تر متالشی این از من شده متالشی خوانواده که

  .کنم تحمل رو وغم سختی این بتونم که بده صبري بهم که این میخواست چیزي یه فقط خدا از علی فقط

  :پرسیدم علی از ماشین از شدن پیاده موقع

  بگیریم؟ تحویل خواهرمو میریم کی-
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  .خونه تو بریم بیا حاال میریم فردا-

 یلتحو خواهرمو جسد که میکردم شماري لحظه غذا، خوردن واسه حتی نیومدم بیرون اتاق داخل از اصال که مدت این تو

  :گفت علی به بود من نگران خیلی علی مادر برسونم ارامش به سپردن خاك به با اونو بتونم تا بگیرم

  . بزنم حرف باهاش که کنه کاري بمونم خودم حال توي که نزاره؛نزاره تنها منو که-

 عکسلعملی هیچ علی صحبتاي به نسبت هم باز ولی کنه صحبت باهام بتونه که کرد سعی داد گوش مادرش توصیه به علی

  .نمیدادم نشون

****  

  :گفت و اومد پیشم علی روز اون فرداي

  .بگیریم تحویل خواهرتو جنازه باید بریم پاشو جواد-

 دیگه هک میدونست کردعلی تنم بود خریده برام علی که سیاهی لباس.بودم رفته فرو خودم مبهم سکوت توي بازهم

 که االح فقط کردم نمی زمانواحساس گذر اصال بودم خواهر خاك سر من که حاال.نمیاد بیرون تنم از لباس این هیچوقت

  :مندار را هیچکس دنیا این توي دیگه و نیست دنیا این توي دیگه خواهر که فهمیدم بود خابیده خاك زیر خواهرم

  .بریم پاشو دیگه جواد-

  :بود سرد جسد یه مثل بدنم ولی کنه بلندم که گرفت منو دستاي علی

  .میام خودم من برو تو علی نه-

  .بیاي تا میشینم منتظرت ماشین داخل من پس باشه-

  .نشده تموم اینجا کارم کنم خلوت خواهرم با میخوام من برو نمون منتظر نه-

 خوان رانق یک لحظه همون در.رفت گذاشتو شونم روي دستی گذاشت من پیش ماشینو کلید کرد قبول منو حرف علی

  :میشد رد اونجا از داشت

  بخونید؟ قران من خواهر مزار سر اقا؟میشه ببخشید-

 یحرف هیچ بدون خون قران.گذاشتم خون قران دستاي توي تومانی هزار پنجاه تراول یک و بردم جیبم داخل دست -

 نای به مننیاز هم میداد ارامش بهم قران هاي ایه دونه دونه که میخوند سوز با انچنان کرد قران تالوت به کرد شروع

 ناسما به نگاه رفته ازکنارم خوان قران نشدم متوجه که بودم رفته فرو ارامش توي انچنان خواهرم هم و داشتم ارامش

 به اي یقهدق چند تکوندم بودم نشسته زمین روي که خاك گردو از شلوارمو شدم بلند.شده تاریک اسمون دیدم کردم که

  :زدم زل خواهرم مزار
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 باهاش که ندارم هیچکسیو تنهام من حاال کشیدي دراز خاك ها خرمن زیر کجام؟تو من کجاییو تو تنم پاره خواهرم-

  .کنم دل دردو

 اهرمخو از.نریختم اشکم قطره یه حتی خواهرم سپردن خاك به موقع که داشتم صبري چه بود گرفته غم وجودمو تمام

 میدونستمن برم میخوام کجا نمیدونستم کردم حرکت خمیده پشتی و اهسته هایی قدم با ماشین طرف به و کردم خدافظی

 واهرموخ که جایی رسیدم سوخته خونه به.افتادم راه به سوخته ي خونه طرف به و شدم ماشین سوار بکنم چکار میخوام

 ممیداشت بر خونه اون توي که قدمی هر تو شدم خونه وارد رفتم خونه طرف به شدم پیاده ماشین از بودم داده دست از

 دستی اونجاس خواهرم که انگار میزدم حرف خونه دیواراي درو با میشدن رد چشمام جلوي از خواهرم و خودم خاطرات

 نگران ودب علی اره اومدم بیرون بودم ور قوطه توش که افکاري از موبایل صداي شنیدن با.کشیدم خونه سیاه دیواراي به

  :کردم وصل گوشیو تا نگشتم بر االن تا چرا که بود

  نگرانتم؟ خیلی کجایی جواد الو الو،-

  :گفتم کلمه یک فقط

  .اینجام -

  .دارم باهات مهمی کار گفت علی

  :میشنوم بگو -

  :گفت صدا در ولرزش مکث کمی با -

  .بوده عمد از سوزي اتش گفتن و گرفتن تماس نشانی اتش از -

  :گفتم لکنت با و زده شک

  گفتی؟ چی-

 گویی پاسخ به قادر اما میرسید گوشم به علی گفتن الو الو صداي افتاد دستم از گوشی کرد تکرار رو حرفش دباره علی

 توي ،بغض اشهب کسمروکشته تنها خواهرمو کسی که کنم قبول نمیتونستم میکردم نگاه سوخته دیوار درو به ناباور نبودم

 دست از غم بر عالوه حاال شده تر اضافه قلبم به اي وزنه کردم احساس نداشتم ریختن براي اشکی اما شد تر بزرگ گلوم

 دستم شیدک می تیر غم از قلبم دادم فشار قلبم روي میکرد،دستم سنگینی قلبم روي هم شدنش کشته غم خواهرم دادن

 دیوار به کیهت با تا گرفتم کناري دیوار به نمیکرد،دستامو پیدا تسکین دردش اما میدادم حرکت قلبم روي گونه مالش رو

  .کنه کمکم بتونه هم دیوار حتی که بودم این از تر ناتوان اما بشم بلند بتونم

 ايه نعره نمیشد خالی غم این نعره یک با بود غمباد از پر هنجرم هنوز اما کشیدم غم و وناتوانی عجز سر از اي نعره

 خدا چرا الیدمن ناتوانی با شدم خم سجده حالت به زمین روي افتادم نفس نفس به کشیدن نعره شدت از میکشیدم پیاپی

  .خــدا چرا
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 پشت و هوقف بی نفر یک اومدم خودم به در صداي شنیدن با که بودم مونده حالت همون به که لحظست چند نمیدونستم

 به تمرف خونه اهنی در طرف به لرزون پاهاي وبا شدم بلند جام از ناتوانی با میکرد صدا را من و میکوبید در به هم سر

  گفت؛ نگرانی همون با و دوخت بهم نگرانشو نگاه و شد داخل نگرانی با علی در کردن باز محض

  !!خوبه؟؟ حالت!!داداش؟ شده چی-

 رو غلمب زیر حرفی هیچ بی علی خونه هر از تر ویرونه شایدم بد؟یا بودم،یا بدم،خوب چی علیو سوال جواب نمیدونستم

  گفت؛ و شد نزدیکم ناراحتی با اومد بیرون خونه از همسایه زن که بود کردنم سوار حال در برد ماشین طرف به و گرفت

  .باشه اخرتون غم ایشاال میگم تسلیت جواد اقا سالم-

  ؛ داد ادامه همسایه زن که بودم دوخته همسایه حسموبه از خالی نگاه اما کرد تشکر علی

 رعتس به لحظه چند از بعد و شده خونه وارد غریبه مرد یه که دیده پسرم گرفت اتیش خونتون که روزي راستیاتش-

  .شد خارج

  گفت؛ پرسشی حالت با علی. بودم شده خیره همسایه به و بود کینه خشمو از پر نبود خالی بار این نگاهم

  ن؟ یا داره خاطر به ازش چیزي یا اي نشونه پسرتون-

  داد؛ پاسخ

  .بود برداشته رو پالکش شماره اطمینان براي اومد،پسرم یادم چیزي یه ولی نگفت که زیادي چیز-

  .بیاره براش شماررو که کرد خواهش زن از علی

 علی به رو و انداختم برد داشت روي شماررو بودم شده خیره بود دستم توي که اي بهشماره و بودم نشسته ماشین توي

  گفتم؛

  .بیار در برام امارشو-

***  

  گفت؛ روبهم و برد داشت روي کرد پرت رو ادرس ي برگه علی

  داد؛ ادامه و.بیارم در ازش تونستم که مشخصاتیه تمام این-

  کنی؟ تعریف براشون ماجرارو و پلیس پیش بري میخواي-

 فشار و گذاشتم علی شونه روي رو دستم ادرس خوندن از کردم،بعد ادرس به نگاهی و برداشتم برد داشت روي از برگرو

  گفتم؛ علی اخر ي جمله بیخیال و دادم بهش ارومی

  .زحماتت ي همه بابت نکنه درد دست داداش-
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  گفت؛ و انداخت نگاهی بهم تعجب با علی

  !!حرفا؟؟ این از چیه منظورت-

  گفتم؛ علی روبه ارامش با

  .تنهابرم خودم باید بعد به جا این از یعنی-

  گفت؛ ناراحتی با علی

  .....نمیزارم من نمیشه نه

  پریدم، حرفش بین

  !کن درکم علی!بدم دست از دیگم عزیز یه ندارم دوست -

  گفتم؛ و یدمکش اهی ناراحتی با.کرد پاك رو ریختن صورتش روي به تازه که اشکایی و چرخوند شیشه روبه صورتشو علی

  .ندارم طاقت نمیتونم کن درکم میکنم دارم،خواهش دوست چقد که میدونی خودتم علی-

  گفت؛ علی

 یداپ مشکلی داداشم ندارم دوست بزن زنگ بهم داشتی کمک به احتیاج هروقت موقع هر هرجا ده بهم قولی یه پس-

  .کنه

  .تمنیس مستقیم صراطی هیچ به و نمیخوام واقعا نمیخوام میگم وقتی داره پا یه من مرغ که میدونست خوبی به

 و بود دودي نماشی هاي شیشه بودم نداشته بر خونه از چشم که بود ساعت چهار بیستو نزدیک بودم نشسته ماشین توي

 خواهرم لقات ي خونه از نمیتونسم هم لحظه یه اما میکرد وارد فشار بهم خیلی خواب.نمیکرد توجه جلب زیاد خوشبختانه

  .بکنم دل

 هنگ نظرم مورد ي خونه شدوجلوي کوچه وارد که دیدم سواریو موتور دفعه یک که. میبرد چشمامو داشت خواب دیگه

 دمبو مونده در به خیره و شوکه همینطور شد باز خونه در تا زد رو خونه در و رفت شد پیاده موتور از سوار داشت،موتور

 کارچ باید نمیدونستم بود زده خشکم نمیشد باورم اصال کرد باز درو گرفتم جلوشو کوچه داخل که پسري همون

 رهخی خونه در به که وقته خیلی فهمیدم اومدم خودم به لحظه چند از بعد بودم شده خیره در به مبهوت کنم،همونطور

 خاطر به رمخواه نمیشد باورم کنه کم رو صورتم التهاب نتونست هم دستم سردي حتی کشیدم صورتم به دستی.موندم

 علومیم نا مقصد به و کردم روشن سرعت به رو ماشین کوبیدم فرمون به محکم رو سرم باشه شده کشته خودم کاراي

 میزدم فسن نفس همینطور نبود کافی برام ماشین هواي که انگار شدم پیاده ماشین از رسیدم شهر خارج به وقتی روندم

 نه و اشک بشه که میومد باال نه بود گلوم توي که بغضی این اما کشیدم فریاد زدم نعره افتادم زمین روي به دوزانو با

 بغض این اما دمکوبی سینم روي شدت به چندبار کردم مشت رو دستم میشد بزرگتر داشت گلوم توي بغض میرفت، پایین
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 ماشین به کیهت با.شد باز نفسم راه ضربه این با کوبیدم قدرتم تمام با رو اخري مشت میشد برام راحت کشیدن نفس مانع

 از نه اما بود قرمزي روبه چشمام سفیدي میشد تر تند و تر عمیق لحظه به لحظه نفسام شدم خیره معلومی نا نقطه یه به

 یک طفق و بود شده روشن اتیش ذهنم تو میکشید فریاد رو کلمه یک فقط وجودم تمام خشم روي از بلکه اشک روي

 جاي به ور کلمه یک فقط هام رگ توي خون میکرد اوري یاد بهم به را کلمه یک تپش هر با قلبم میداد صیقل رو کلمه

  .بود انتقام کلمه این میرسوند بدنم جاي

*******  

 یر اممانتق باید.داشتم نظر زیر رو خونه اومد و رفت تمام محله اون و خونه اون ثابت پاي بودم شده که میشد هفته یک

 ونا باید بکنه کاري نتونه اما بشنوه خواهرشو جیغهاي و ها زجه من مثل هم اون باید خون برابر در خون میبود یر به

  .بده انجام رو کاري خواهرش به کمک براي نتونه من مثل باید ببینه چشماش جلوي خواهرشو شدن اب من مثل

  :گفتم خودم امابا میرسید نظر به رحمانه بی زیادي ام نقشه کردم دوره رو اون بار هزار چیدم رو نقشم

  !داشته بهش نسبت بیشتري رحمیه بی روزگار-

  . بود نقص بی زیادي نقشم زهنم ي ملکه بود شده کردم دوره بس از رو نقشه

 یویژگ این مرموز و مغرور کمی سرد حد از بیش رو چشمانم روح بی رو تنم کردم سنگ از دلمو نقشه این اجراي براي

  .برسونم هدفش و سرانجام به رحمی بی با نقشمو تا میکرد کمکم و میومد کارم به خوب خیلی ها

***  

  اشنایی:اول گام. انتقام

  :دادم فشار رو تماس بست؛دکمه نقش گوشی صفحه رو مازیار اسم خورد زنگ گوشی

  !بیرون زد دانشگاه در از االن همین سوژه مرتبه چیز همه جواد داداش-

  .شمام زا باالتر متر ده من بزن بهم تک یه بدزدي رو کیف خواستی هروقت بیفته بهش خط یه نمیخوام باش مواظب-

 مازیار.یدرس گوشم به کنید کمکم دزد اي میزد داد که دختر جیغ صداي بالفاصله و خورد تک گوشی دقیقه چند از بعد

 ي راننده هب محکمی ضربه شد کم سرعتش نامحسوسی طور به رسید بهم که موتور گرفت دستش تو محکم رو کیفش

 این با ردک شکمم حواله محکمی مشت مازیار قاپیدم مازیار دست از رو کیف و شد منحرف موتور یکم زدم سیکلت موتور

 گرانین با دختر.شد میشد دور سرعت به که موتوري گر نظاره و دوید طرفم به سریع دختر شدم خم کمی محکم ضربه

  پرسید؛

  خوبه؟ حالتون اقا-

  گفتم؛ میکرد نگام خیره که دختر روبه و کردم صاف کمرمو و کشیدم پرصدایی نفس
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  .خوبم-

  گفت؛ و اومد خودش به لحظه چند از بعد گم می چی که نمیفهمید اصال و میکرد نگام خیره هنوز دختر

  بیمارستان ببرمتون نیست خوب حالتون اگه...... شما.....چیزه.....اهان-

  گفتم؛ سردي با

  .نیست الزم -

  پرسیدند؛ ازم گري عشوه با و رسیدند هم دختر دوستاي لحظه همون

  نیفتاد؟ براتون که خوبه؟اتفاقی حالتون اقا-

  گفت؛ و حرفشون وست پرید سریع دختر دوستاي از یکی

  .نیومد باال من نفس زد مشت بهتون که لحظه اون خدا به-

  گفتم؛ داشتم صورتم روي که محوي خند پوز با

  .ممنون خیلی-

  .شدم رد خونسردي با کنارشون از متعجبشون چشماي برابر ودر

 بهم رو زشتی خنده با کردم،مازیار پرت مازیار طرف به رو پول پاکت بودیم نشسته هم روبروي خونه قهوه توي مازیار با

  گفت؛

  هستی؟ عصبانی چقد حاال اوه اوه-

  گفتم؛ نمیشد ترك ازم هیچوقت که سرد نگاه باهمون

  .نبود قرارمون تو مشت-

  داد؛ ادامه زشت خنده همون با

  .باال بره اکشنش درصد و کنه جلوه طبیعی ماجرا میخواستم-

  گفت؛ تعجب با بعد و.کرد پاکت توي پولهاي شمردن به شروع وبعد

  !بیشتره؟ دادي پیشنهاد که مبلق از که این-

  گفتم؛ بود چهرم تو که جدیت با

  کرده خواستیرو در همچین ازت نامی جواد انگار نه انگار ندیدي دیدي شتر بگم بهت پول این با میخواستم-
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  دادم؛ ادامه تهدید و وار زمزمه حالت با و شدم خم مازیار طرف به وبعد

 کاري هبلک میکشم بیرون حلقومت از رو پول این تنها نه موقع اون زدي حرف موضوع این مورد در کسی با بفهمم اگه-

  .کنی مرگ آرزوي روز هر که میکنم

  دادم؛ ادامه خند پوز یه با و

  .دارم خیلی ازت آتو که میدونی-

  .کردم ترك خونرو قهوه مازیار به توجه وبدون

  

  دیدار:دوم گام.انتقام

 دانشگاش برويرو کافیشاپ به کالسش از بعد یکشنبه روزهاي دختره فهمیدم داشتم که روزي شبانه هاي تعقیب کمک با

 اي عده ظهلح چند از بعد بودم دختره منتظر ماشینم داخل و بودم پوشیده مشکیمو جین شلوار و لباس معمول طبق میره،

 شاپ یکاف وارد دوستاش با تا کردم صبر بود دختره بینشون بودن اومدن بیرون حال در دانشگاه در از که دیدم را دختر

 و رفتم دمکر شناسایی اونارو موقعیت دودي عینک با شدم شاپ کافی وارد و شدم پیاده ماشین از دقیقه ده از بعد.بشن

 یلکسیر با میشنیدم هم و دیدم می هم رو صحبتاشون و کارها ي همه که بود طوري میز وضعیت نشستم اونها میز کنار

 بهش ور که شنیدم رو دختر دوستاي از یکی دادم،صداي تلخ قهوه یک سفارش و برداشتم چشمم روي رواز دودي عینک

  :گفت ارومی به

  گرفت؟ دزده از کیفتو که نیست پسره اون کن نگاه هستی-

 کرد مرتب ومقنعش دید هستی از حرکتو این تا دوستش.داد تکون بله معنی به رو سرش کردو نگاه بهم چشمی زیر هستی

  :فتگ و زد زل بهش اخم با دوستش برگردوند صندلی طرف به گرفتو رو دوستش دست شد، بلند صندلی روي از و

  میکنی؟ چکار-

  :گفت اي قره چشم با هستی

  !جات سر بشین زشته دنیا-

  نه؟ یا اومده پیش براش مشکلی ببینم میخواستم-

 از دوستش صحبت به توجه بی میگن،هستی چی که بفهمم نشد ولی میکنند پچ پچ چیزایی یه دارن لب زیر که دیدم

 زدم هیجان اتفاق این از بدم نشون اینکه بدون لحظه چند از بعد هم رفت،من صندق به پرداخت براي و شد بلند جاش

 بعد کمی زدم بیرون شاپ کافی در از هستی به توجه بدون و کردم پرداخت رو قهوه رفتم،پوله صندوق طرف ریلکسی با

  :میگفت که شنیدم رو هستی صداي
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  .وایسید لحظه یک محترم اقاي-

 رو خودم شارام دباره رسوند بهم رو خودش سریع گرفته نقشم فهمیدم نشوندم لب به لبخندي هستی صداي شنیدن با

  گفتم؛ هستی به و اوردم دست به

  افتاده؟ اتفاقی-

  گفت؛ کشیدو عمیقی نفس

  نه؟ یا اومده پیش براتون مشکلی دیگه که ببینم میخواستم فقط نه-

  گفتم؛ و دوختم هستی به رو سردم نگاه

  .نه-

  داد؛ بهم و اورد در جیبش توي از کارت یه هستی

  .مژدگونی گرفتن براي بگیرید تماس منه ي شماره این -

  گفتم؛ هستی به رو و انداختم زمین روي شماررو ضرب به

  .نمیشه تصفیه پول با که هست کارا دادم،بعضی انجام خدا رزاي براي کارو این من-

  گفت؛ دوستش به رو که شنیدم رو صداش پشت از ولی شدم رد ازش هستی آمیز تعجب نگاه به توجه بی و

  .نکرد قبول-

 زا رو من گوشی صداي کنم زنده خواهرمو خاطرات میکردم سعی و بودم نشسته سوخته ي توخونه روز هر مثل دباره

  فت؛گ علی پرسی احوال سالمو از بعد بود گرفته تماس بام که بود علی همیشه مثل اورد در خواهرم با خیالیه خلوت

  رسیدي؟ کجا به -

  گفتم؛ مفهومی نا طور به

  .میشه نزدیک پرتگاه به قدم یک داره-

  .کردم قطع رو تماس و

  

  جذب:سوم گام.انتقام
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 هستی هاي نشستم،دوست می دخترها روي میز،روبه روي حرکتی هیچ یکشنبه،آروم،بدون هفته،هر سه این معمول طبق

 برداشت ور ام قهوه بودم،فنجون نداده نشون توجهی اما بودند داده طناب هیچی که نخ بهم استثناء بدون هفته سه تواین

  :اومد بودم نشسته روش میزکه طرف به و شد بلند خودش میز کنار از کردم،هستی می رومزمزه تلخش طعم و

  بشینم؟ تونم می-

 صورتم هب ایش قهوه چشماي با و زد گره هم توي دستاشو ونشست، کشید کنار رو دادم،صندلی تکون آره معنی به سرمو

  :گفت اندکی از میکرد،بعد نگاه

  .میخوام معذرت روزم اون حرف بابت-

 داد می نای از نشون برق ،این دید رو چشماشه توي که برقی شد می برقی راحتی دوختم،به هستی چشماي به رو نگاهم

 بدم،باید نشون توجه که زوده هنوز که دونستم می بشه،اما آشنا باهام بیشتر داره دوست شده،فهمیدم هستی،جذبشم که

 بشه،معلوم یفتمش دیروز از بیشتر روز هر تا بشه بیشتر چشماش تو برق این تا باشم مرموز براش باید دارم نگه تشنه رو اون

  .برم پیش خوب رو نقشه جاي این تا تونستم که بود

 گاهدانش درب روي روبه رو ماشین گذاشتم قرار باهاش کردم خودم ي شیفته رو اون که روز چند و ماه یک از بعد باالخره

 رو بود ماشچش تو که شوقی و لبخند فاصله این از میاد ماشین طرف به داره که دیدم رو هستی مدتی از بعد داشتم نگه

  ت؛گف روبهم بود لباش رو که شیرینی لبخند با و شد ماشین سوار لحظه چند از بعد میکردم، احساس و میدیدم

  نباشید خسته سالم-

  گفتم؛ جملهام در انعطاف کمی با ندید، رو لبهام روي محو خنده هستی ولی نشست لبهام روي محوي خنده

  بریم؟ کجا داري نباشید،دوست سالم،خسته-

  گفت؛ بود لباش روي که شیرینی لبخند همون با

  .بریم خوبه میدونی خودت هرجا-

  گفتم؛ دلم تو

 عذاب من مثل یکم توهم تا میبردم خودم با هم تورو و جهنم برم داشتم دوست بود من داشتن دوست به واقعا اگه-

  !بکشی

  گفتم؛ زورکی لبخند یه با اما

  .توپ جاي یه برمت می-

 پیچیده یشگوش دور که دستاش لرزش از رو این ترسیده خیلی که بود معلوم اما نده نشون میکرد سعی هستی که این با

  گفتم؛ دادمو باال ابروهامو فهمیدم بود کرده مشت و
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  !ترسی؟ می-

  !بترسم؟؟ باید چرا نه

  گفتم؛ خودم با دباره

  .برادرت نیستی،برعکس خوبی دروغگوي اصال-

 بود،چون االب ریسکش یکم.رفتیم بود راهمون توي که شاپی کافی ترین نزدیک به کنه اعتماد بهم هستی اینکه براي

 راحتی به و ودب مسلط خیابون به که کردیم انتخواب میز میشناختن،یک منو همه دیگه میرفتم،تقریبا اونجا به خیلی من

 دادم سفارش ختل قهوه همیشه مثل هم من و داد سفارش داغ میلک با شکالتی کیک هستی.ببینم رو خیابون میتونستم

 از.ودب صمیمی تقریبا باهام که بود میشناختم،دوستم خوب رو صدا زد،این صدام نفر یک که بودم قهوه خوردن حال در

  :دادم دست باهاش.بود دوخته چشم بهم تعجب با ،هستی شدم بلند صندلی روي

  .گیرند می خیلی رو سراغت ها ،بچه نمیزنی سر بهمون دیگه رفیق چطوري-

  گفتم؛ زورکی خنده یه با

  .زدم می سر بهتون وگرنه گرفتارم-

  گفت؛ نشست چهرش تو که ناراحتی با سامان

  .میگم تسلیت بهت شدم ناراحت خیلی شنیدم که رو خواهرت فوت خبر-

 باحالتی.هبش سرازیر گونم ي رو اشکام نزاشتم دادم قورت رو بغضم ولی شد بارونی چشمام دریاي شنید رو خواهرم اسم تا

 کمی اب ندارم رو کردن صحبت حوصله حالو که فهمید میدادم سامان تهویل زورکی که جوابایی با و دید من از سامان که

  :تمگف بزنه حرف خواست تا میکرد نگاه من به بار پرسش حالت به هستی.رفت و کرد خدافظی هستی و ازمن مکث

  .بزنی ندارم،حرفی دوست بپرسی خواهرم مورد در میخواي اگه-

 سابح صورت پرداخت از بعد. نکرد صحبت زیاد قرار آخر تا دیگه بود شده ناراحت داشتم که تندي لحن از که هستی

 راحتی هب رو بود چشمام توي که بزرگی بغض ولی بود ناراحت ازم هنوز هستی رسوندم سکونتشون محل به رو هستی

  .میکرد حس

  .باش خودت مراقب گذشت خوش.ممنون خیلی-

 خونه سمت به گرفته دلی با کردم، روشن ماشینو و دادم تکون خدافظی نشونه به سري هم من شد پیاده ماشین از و

  .افتادم راه به سوخته
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 میزدم رفح بود داده انجام انتقام گرفتن براي که کارهایی مورد در خواهرم با ،داشتم بودم نشسته سوختشه ي خونه توي

 دستم زا و بشه دور کمی ازم هستی شد باعث بود نرفته پیش خوب اصال باهستی قرارم امروز.کردم می دل دردو باهاش و

  .رفتارکنم دقت با و تر هوشمندانه بعد قرار تو که باشه هواسم باید.بشه نارحت کمی

 اشتباهم جبران براي شنیدم، رو هستی کالفه صداي بوق چندتا از بعد گرفتم رو هستی ي شماره و برداشتم رو گوشی

 ستیه از کنم اصرار این از بیشتر نباید دیگه که اورد،فهمیدم رو درساش ي بهانه اما بزاریم قرار یه که خواستم ازش

  گفتم؛ خودش با.کردم قطع رو گوشی و کردم خدافظی

  .جاموندم رو انتقامم از قدم یک-

 مواقع عضیب فقط زدم،و نمی زنگ هستی به روز چند همین ،براي کنم استفاده داشتن نگه تشنه ي شیوه از شدم مجبور

 روز کی ومیتونیم هستند امتحانش هاي فرجه بین که داد خبر دادو پیام بهم هستی خود روز یه اینکه تا.دادم می پیام

  .دادم اطالع رو قرارمون محل و دادم رو هستی جواب ساعت دو از بعد. ببینیم همدیگرو

******  

 قیافه با من د،وکر می تعریف دانشگاش دوستاي و استاداش از برام لبخند با ،هستی بودیم نشسته هم روي روبه میز پشت

 هستی، خورد زنگ گوشیش هستی حرفاي بین.کردم می گوش حرفاش به داشتم دادم می نشون خودم از که مشتاقی ي

  گفت؛ دستپاچگی کمی با

  .برادرمه-

 کرده شتم رو دستام.کردم می کنترل رو عصبانیتم سخت خیلی شدم کالفه و رفت توهم برادرش اسم شنیدن با اخمام

 هستی ي کالمهفرسا،م طاقت ازدقایقی بعد.نبینه رو دستام لرزش و شده مشت دستاي هستی تا بودم گرفته میز زیر و بودم

 بعد. نمک تموم رو کا باید زودتر هرچی و ندارم رو انتقام ماجراي این دادن ادامه طاقت دیگه کگه گفتم خودم با شد، تموم

  گفتم؛ لحظه چند از

  !بگم؟ رو حقیقتی یه بهت میخوام هستی-

 که ور حرفایی و دادم می تکون رو پام ،باعصبانیت کرد می نگاه بهم تعجب و بهت با و کشید خوردن از دست هستی

 قاتل خواهر هستی به تونستم می ،چطور بود سخت خیلی برام حرف این گفتن. کردم می مزه مزه رو بگم خواستم می

 خیلی بودند،واسم جنگ حال در وجودم انتقامیه قطب دیگه طرف از و وجدانم طرف یک از.بزنم هارو حرف این خواهرم

 صداي با، بود شده سفید فشار شدت از ،انگشتام دادم می فشار بهم محکم و بودم کرده قالب هم تو رو ،دستام بود سخت

  :پرسید ازم پرسشی حالت با که اومد خودم به هستی

  !بگی؟ بهم میخواي رو حقیقتی چه-

  :کشیدم عمیق نفس و کردم جزم رو عزمم
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 ماست بست، نقش گوشی صفحه روي محمد شد،اسم صحبتمون ي ادامه از مانع موبایلم صداي که.......من.......هستی-

 فشار ور تماس برقراري دکمه مکث کمی و کالفگی با گرفت، تماس دباره و نبود بردار دست محمد ،اما کردم ریجکت رو

  :گفتم ممکن لحن ترین روح بی با انداختم هستی کنجکاو اما خیال بی چهره به نگاهی.دادم

  !داري؟ کار چی-

  .توپ دارم برات مورد ،یه جواد داداش سالم-

  :گفتم خشنی لحن با و کوبید پام روي رو دستم محمد حرف این شنیدن با

  .......بکش خط رو من محمد،دوره آقا-

  :گفت و پرید حرفم بین حوصلگی بی با محمد

 تن این! دختري؟ مگه نکن ناز توست،انقدر دست خودته،کلیدش کار راس فقط مورد یه دیگه،این نزن حال ضد آقا-

  .....بمیره

  :گفتم و پریدم حرفش بین تندي لحن و عصبانیت با

 یگهد دادم کارامو این تاوان کشیدم،من خط کارارو این دور نکن،من حساب رومن میزنم،دیگه بار یک فقط رو حرفم من-

  !!بردار سرم از دست

 شمچ بهم اضطراب با هستی کردم فوت عصبانیت از رو نفسم.آوردم در رو گوشی باتري و کردم قطع رو تماس سریع

  :پرسید دودلی و شک با و بود دوخته

  !افتاده؟ اتفاقی-

  :گفتم اي شده کنترل صداي با کنم کنترل رو خشمم که کردم سعی

  !میشه؟ حل زودي نیست،به مهمی چیز نه-

  :گفت شیرینش لبخند همون با و زد آسودگی ازروي لبخندي حرف این شنیدن با

  شد خوردن مشغول دباره خداروشکر،و خب-

  :گفتم خودم با

  !کنم؟ هدیه اون به رو غم جاش به و بگیرم دختر این از رو لبخند و معصومیت این میتونم چطور-

  :گفتم هستی روبه زورکی لبخند همون با و زور به حتی بزنم لبخندي کردم سعی

  !بگم؟ بهت رو حقیقتی یه خواستم می هست یادت-
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 روي سختی هب که لبخند همون با. داد تکون بله معنی به رو سرش و بود زده زل بهم کنجکاوي نگاه وبا اشتیاق با هستی

  :دادم ادامه بود لبام

  .......من.....هستی-

  :دادم ادامه داشتم که دستپاچگیی با

  سخته؟ خیلی برام گفتنش-

  :گفت بخشی آرامش لبخند با هستی

  !بگو؟ خواي می باش،هرچی راحت-

  :گفتم هستی روبه تمام خونسردي با باشم ریلکس خیلی کردم وسعی کشیدم عمیقی نفس دباره

  ......من اما بشی ناراحت حتی یا کنی تعجب االن شاید که میدونم

  :گفتم حرفم ادامه در و میداد نشون خوبی به رو استرسم بود صدام توي که لرزشی

  .دارم دوستت...... من..... هستی-

 انشزب اما بگه چیزي بزنه حرفی خواست می بار ،چند بود زده زل جواد به تعجب و بهت با حرکتی هیچ بدون هستی

 اومد شخود به که لحظه چند از بیاره،بعد لباش روي رو میشدن مرور هی ذهنش توي که افکاري بتونه که این از ناتوان

  :پرسید

  !گفتی؟ چی تو-

  .دارم دوستت من -

  :گفت من روبه اي خنده زهر با هستی

  !میکنی؟ شوخی داري حتما-

 دنبال ردمک صدا رو هستی شد خارج شاپ کافی از و برداشت رو کیفش سریع ندید شوخی از اثري صورتم توي وقتی اما

  :گفت و کرد بهم رو هستی رفتم بیرون تا اون

  !باشه؟ نیا من دنبال-

 خودم با و کشیدم صورتم به دستی کالفه. رفت من به توجه وبدون شد تاکسی سوار داد تکون دستی لحظه همون در و

  :گفتم

  .بشه تموم زودتر هرچی کاش-
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  جنگ و اشک:چهارم گام:انتقام

 بود ممکن چون کردم می حرکتی باید.بودم عصبی و کالفه خیلی داد، نمی رو هام تماس جواب هستی که بود روز چند

 مرگ قامانت تونست نمی و دادم می دست از رو ،هستی رفت می پیش طور همین برسونم،اگه سرانجام به رو کارم ،نتونم

 هم در ي رابطه کنم سعی تا بدم پیام هستی به که گرفتم گرفتم،تصمیم مهم تصمیم یه باالخره.بگیرم رو خواهرم

  :دادم کوتاه پیام و برداشتم رو گوشیم.خواهرم مرگ انتقام خاطر به اونم کنم ترمیم رو شکستمون

  )5ساعت سر(......)پارك، مهمه،توي خیلی دارم باهات واجبی ببینمت،کار حتما امروز باید هستی(-

 کالفه.بیاد رارق وسر کنه توجه پیام متن به حداقل که بودم وار امید نداره،اما جوابی فرستادم که پیامی این که دونستم می

 از خبري نوزه و بود گذشته قرار ساعت از که بود ساعتی انداختم،نیم مچیم ساعت به نگاهی و کشیدم صورتم به دستی

 اما ردمک نگاه طرف این و اونطرف به شدم،کمی بلند بود پارك بزرگ حوض روي روبه که نیمکتی روي از.نبود هستی

 االن همین اگه.میشم عصبانی بمونم منتظر دیگه یکم اگه دونستم می کردم ساعتم به نگاهی دباره.نبود هستی از اثري

 با.بود شاپ یکاف توي دوستاش با االن زیاد احتمال به ببینم،چون رو اون تونستم می رفتم می سریع یکم و افتادم می راه

 لیسپ که آوردم شانس کنم،خیلی تصادف بود نزدیک باري چند راه توي که طوري به رسوندم رو خودم زیادي سرعت

  :گفتم و زدم خند پوز یه شانس این به دلم توي کنه جریمه رو من تا نداشت قرار راهم سر رانندگی و راهنمایی

  .داشتم شانس همیشه کاش-

 شستهن دوستاش با اش همیشگی میز سر که دیدم رو هستی.شدم شاپ کافی وارد و کشیدم اهی حرفم این دنبال به و

 قدم اب و زدم چهره به رو خونسردیم نقاب. کرد می نگاه دوستاش حرکتهاي و ها حرف به رنگی کم لبخند یه با و بود

 من دیدنبا و کرد بلند رو سرش اي لحظه هستی.رفتم هستی طرف به بودم نشونده ابروهام بین که اخمی و استوار هاي

 باالي.کردند اخم من دیدن با بودند،که شده خیره تعجب با هستی نگاه جهت به داد،دوستاش دست از رو آرامشش و جاخورد

  :کردم زمزمه خشم با گوشش زیر و بردم گوشش طرف به رو سرم و رفتم هستی سر

  .دارم کارت بیرون بیا شو بلند-

  :گفت و انداخت بهم رو آلودش اخم نگاه اما

  .نمیام-

  :کردم زمزمه خشم همون با

  .بیا شو بلند نریختم بهم اینجارو و نشدم عصبانی تا-

  :گفت پوزخند بایه و کرد بلند رو صداش

  .نمیام هیجا تو با من!نمیشنوي؟ مگه-
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  :غریدم لبهام زیر از و.کشیدم عمیقی نفس و بستم شد،چشمامو قرمز صورتم عصبانیت از

  .میکنم خراب هممون سر روي نشی،اینجارو پا االن همین دارم،اگه باهات مهمی کار پاشو جان هستی-

  :گفت و باالبرد تمسخر حالت به رو ابروهاش خند پوز همون با

  !داري؟ هم کارهارو این ي جربزه تو مگه

 از تیچیه؟دس هستی رفتارهاي این دلیل دونستم ندم،نمی نشون رو تعجب این کردم سعی و کردم تعجب حرف این از

  .شد وارد شونم روي به ضرباتی و گرفت قرار شونم روي پشت

  !نشو؟ مزاحم میگه نمیشنوي مگه-

  :گفتم آمیزي تحقیر لحن با و بردم تمسخرباال حالت به ابروهامو

  !سننه؟ تورو-

  :گفت بلندي صداي با بود شده عصبانی زدنم حرف ازطرز که پسر

  .ام کاره همه من-

 بهم مسخرت با که کردم هستی به نگاهی.افتادم زمین روي محکم که کوبید،طوري ام سینه تخت به محکم دودست با و

 جلوي رامشآ با کردم پسرشدم،سعی نزدیک و تکوندم رو لباسام روي نشسته خاك و گرد و شدم بلند جام از کرد می نگاه

  :گفتم پسر روبه آرامشی پر لحن بگیرم،با دعوارو شروع

  .....محترم آقاي.....ببینید-

  .گذاشت کاره نیمه رو حرفم شد وارد ام سینه به دباره که اي ضربه با اما

 یک جام زا اینکه موندم،بدون ثابت و محکم سرجام و نیافتادم زمین روي دفعه داشتم،این رو حرکتی همچین انتظار چون

 عصبانیت کمی که آرومی لحن با و انداختم بود دوخته من به رو نگاهش تمسخر با که پسر به نگاهی.بخورم تکون سانت

  :گفتم بود شده قاطیش هم خشم و

  ......پسر آقا ببین-

 باسمل هاي چروك به دستی آرامش نشدم،با خم گرفت دردم خیلی اینکه کرد،با وارد شکمم به محکمی ي پسرضربه

 بازدمش و کشیدم عمیقی ونفس دادم تکون تاسف معنی به رو سرم و کشیدم دهنانم دور روبه راستم دست با و کشیدم

 تدس غافلگیرانه حرکت کردند،دریک می نگاه من آروم حرکات به تعجب با هستی کردم،همه،حتی فوت ضرب با رو

 از ییک شد زمین زدم،نقش که محکمی ي ضربه کوبیدم،با پسر صورت به محکم و شدت با و کردم مشت رو راستم

  :زد داد بلند پسر دوستاي
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  .کن ولش رامیاد-

 لب به یبود،دست شده سرازیر لبش از خون و بود شده پاره مشت ي ضربه شدت از کرد،لبش نگاه من به خشمگین رامیاد

 داشت هک دوستش جلوي رو دستش و شد بلند حرکت یک با کردو دستش روي مونده جا خون به نگاهی و کشید خونیش

  :گفت و گرفت میشد دعوا وارد بهش کمک براي

  .خودمه کار این-

 به قدم کی سریع شد، می نزدیک بهم سرعت با که کردم،رامیاد می نگاه حرکاتش به ریلکسی با برداشت خیز طرف به

 شمشخ از قرمز باچشماي و شد بلند ازجاش دباره.کرد برخورد زمین به دباره دادم،رامیاد جاخالی قدم این با و رفتم راست

 دست اب بزنه صورتم به اي ضربه خواست می و کرد مشت رو دستش و شد نزدیک من به سریع دباره کردو نگاه من به

 رامیاد دفه این اما.کردم وارد صورتش به محکمی اي ضربه دباره دستم یکی اون با و گرفتم رو رامیاد دست جلوي چپم

 هستی.آورد رد جیبش از رو جیبیش چاقوي و برد پشتش جیب روتوي رفت،دستش عقب به قدم یک بلکه نخورد زمین به

 که ردمک اشاره بهش دستم با و زدم خندي پوز شدم چاقو متوجه که من.کشید بلندي هین و کرد چاقو به نگاهی ترس با

 بود،حتی رفته یادشون هم کشیدن نفس حتی هیجان شدت از کردند،و می نگاه زنده اکشن ي صحنه این به جلو،همه بیا

 اتفاق یه ماحت بدنم با چاقو برخورد صورت در که ،طوري کرد حمله طرفم به دباره.کنند تلفن پلیس به تونستند نمی

 زمزمه شگوش زیر و چسبوندم خودش به و پیچوندم پشت از و گرفتم رو رامیاد دست به چاقو دست. افتاد می ناخوشایند

  :کردم

  !بود؟؟ همین زورت ي همه-

 به شچشما و بود شده دادن می تکون قرمز ي پارچه براش که عصبانی گاو یه مثل کردم،رامیاد پرت جلو به رو رامیاد و

 رامیاد بدن برخورد شد،با ور حمله طرفم به دباره و داد انتقال چپش دست به راستش دست از رو بود،چاقو شده قرمز رنگ

 آلود شکا چشماي با هستی.رفته فرو بدنم توي چاقو اون که میدونستند شک بدون شد،چون گشاد همه چشماي بدنم به

 شده بزرگ تعجب از که باچشمایی رامیاد.نمیبخشید رو خودش هرگز افتاد می برام اتفاقی کرد،اگه می نگاه صحنه این به

 اساحس چاقو ي دسته رویه رو خون گرمی چون رفته فرو بدم توي چاقو اون دونست کرد،می می نگاه من ي چهره به بود

 لويج میز روي آلود خون چاقوي که طوري به کوبوندم میز ي لبه به رو رامیاد دست غافلگیرانه حرکت یک در.کرد می

 حاکم لودآ ترس انگیزو هیجان سکوت گفتنش آخ صداي که طوري به کوبیدم میز روي ضرب با رو افتاد،سرش هستی

  :غریدم و گذاشتم رامیاد گلوي زیر و برداشتم میز روي از رو چاقو بود خون به آغشته که چپم دست با.شکست رو

 پیشم از المببینمت،س خودم بر دورو دیگه بار یه اگه نیستم آدمی همچین من ،اما کنم پاره گلوتو فشار یک با تونم می-

  !کنی فراموش رو دعوا این االن همین و جا همین بهتره ،پس نمیري

 و ردمک پرت کناري میز چند روي رو اون شکمش به محکم لگدي با و کردم بلند رو رامیاد از گرفتن چشم زهر براي و

  :گفتم تمسخر با و دادم نشون رامیاد به چاقورو بعد
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  !!عموجون داره خطر برات مونه،چون می من پیش اینم-

 اپش کافی در حاضر افراد به توجه بدون و کردم پهلوم روي خراش به نگاهی گذاشتم،و جیبم توي رو آلود خون چاقوي

  :گفت زد می نفس نفس که حالی ودر گرفت رو جلوم و اومد طرفم به دوان دوان زدم،هستی بیرون اونجا از

  .متأسفم و خوام می معذرت واقعا من-

  :گفتم خندي پوز با

 ممکن که ممیگ رو پسري اون نمیگم رو نکن،خودم بگیره،اشتباه رو گناه بی آدم یه بود،جون بود ممکن بازیات بچه این-

  .بده پس تورو بازیهاي بچه تاوان امروز بود

  :گفت و کرد باز لب هستی

  ....من اما-

  :گفتم عصبانی صداي با و بردم باال سکوت معنی به رو دستم

 و خشک پیام یک با تونستی می ببینی،حتی منو نداري دوست که بگی تونستی می هم تر آروم تو نیست،اما مهم برام-

  .ببینیم نداري دوست که بگی هم خالی

  :دادم ادامه بغض غمو با و

  !نداشتم؟ رو خالی و خشو پیامک یه لیاقت حتی-

  :دادم ادامه کشیدم دلم ته از که اهی با بعد

  . ومدهنی زندگیت توي هم نامی جواد انگار که رم می بیرون،طوري رم می زندگیت ندارم،از حرفی خواي می تو اگه باشه

  :گفت باترس دوختو پهلوم روي زخم به رو نگاهش بعد و انداخت من به باغم،نگاهی هستی

  ....درمونگاه بریم حتما زخمت،باید جواد-

  :پریدم هستی حرف بین

 به غم اب و خوام نمی ترحم سر از محبت نشو،من من نگران الکی نیست،توهم مهم برام هیچی نیست،دیگه مهم دیگه-

  .من عشق خداحافظ:گفت آرومی

 می اشک از رپ رو هستی چشماي بیشتر موضوع این و میزدم لنگ لنگ رفتن حین در میکرد نگاه رفتنم به دور از هستی

 تپید،در می بلند صداي با و میکرد قراري بی سینش توي میکردقلبش دیوونش بیشتر خیلی دید چشمام توي که کرد،غمی

  :کرد بودزمزمه من رفتن به نگاهش هنوز که حالی

  باشم، داشته دوست تونم نمی کن،اما باور ،جواد دارم دوست منم-
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  .کرد رفتن راه به شروع من مخالف جهت در و کشید آهی

 خوب ور روز کردم،اون می نگاه بودیم گرفته لبخند با خواهرم و خودم که عکسی به و نشستم زمین روي اهستگی به

 دیگه ماه پنج کردم خواهرم تولد به مونده هاي ماه شمردن به شروع دستم هاي انگشت با.. خوارم تولد روز بود یادم

 دبای رو اش ،هدیه بود قبرش سنگ روي امسال تولدش شمع خردم؟جایگاه می کیک کی براي باید بود،اما تولدش

 کادویی چه که بکشم بیرون زبونش زیر از مستقیم غیر طور به هرسال مثل تونستم می رسوندم؟چطور می بهش چجوري

 کردم،اشکام می گریه صدا بی و آروم داشتم که بودم من این اره چکید می گونهام روي خواد؟اشک می تولدش براي

 اكپ گلم برگ ، بود پاك خواد؟خواهرم می تولدش براي چی بگه که میومد خوابم به حداقل چکید،کاش می عکس روي

 خواهرم ور بود،گلم سوزونده رو اون جوري بد نامرد دنیاي این بود،اما ناراحت ازش کسی بود،نه کرده بدي کسی به بود،نه

  :گفتم و شیدمک خونشه ي شده سیاه دیوار به چنگی.بودم کرده پا به من کساي که سوخت آتیشی توي بود، کرده پرپر رو

 دهزن تو کنم؟کاش کمکت که نبودم من و سوختی آتیش هاي شعله خونه،میون این تو گلم،چطور برگ....خواهرم-

 بی یکجای شده،پس تنگ گفتنات داداشی داداشی اون براي شده،دلم تنگ برات خیلی رفتم،دلم می من و میموندي

 جاي بهکردم؟ کار چی برات من بخرم؟اونوقت من عروسیتو لباس نبود قرار کنی؟مگه دایی رو من نبود قرار مگه معرفت

 خواهري؟بدنت خوبه جات االن دنیا اون من،تو براي نه دنیا این تو نه اما شدي عروس,خریدم کفن برات عروس لباس

  .پیشتن باباهم مامان ندراي؟ سوزه؟درد نمی

  :گفتم و زدم لبخندي اشکام میون

 رتقب سر باالي چرا میدونی شده،خواهري تنگ براتون گیرید،دلم نمی من از حالی و کردید خلوت خوب خانوادگی-

  نمیام؟

  میشد خالی دلم توي هی که جوري کرد می بیداد صدام توي بغض میلرزید چونم

 رونبی جواد اون با شکسته من باشم،این دعوا توي مغرور و خونسرد جواد همون کرد نمی دید،باور می رو من کسی اگه

  .کرد می فرق آسمون تا زمین

  

  فراموشی:پنجم گام:انتقام

 و بودم عجول همیشه کردم می عجله حرف اون گفتن براي نداشتم،نباید خبري هستی از که بود دوهفته دقیقا امروز با

 شد اعثب بودنم عجول بود،این برگردونده انتقامرو ورق بدجور عجله این دفه این اما بره پیش کارام،سریع داشتم دوست

 با ینکها رفت،تا می پیش خوب انتقام براي هام گام ي کنم،همه آروم رو ام شکسته دل ونتونم بمونه تموم نیمه نقشه

 ام هنقش اجراي براي قدمی نتونم دیگه که شد باعث سریع گام اون اما تربردارم سریع رو هارو گام خواستم عجله یک

 تا ارمنی یاد به رو افتاده خواهرم براي که ،اتفاقی کردم می سعی نه که کرد،فراموش می فراموش داشتم کم کم.بردارم

 مرگ متونست می هم کنند،من فراموش رو کشیدن نفس بتونند ها آدم اگه شد؟ می مگه ،اما بکشم کمترعذاب جور این
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 ربات یک به تبدیل رو ،خودم هایی اتفاق همچین کردن فراموش براي.کنم فراموش رو نافرجام انتقام ي نقشه و خواهرم

 کوتاه افظهح ربات یه مثل کردم باشم،سعی نداشته احساسی هیچ ربات یک مثل کردم نداره،سعی احساسی هیچ کردم،که

 لبمق ته هم هنوز برادرش،اما هستی،از دانشگاه،از اون سوخته،از خونه اون گرفتم،از فاصله چیز همه باشم،از داشته مدت

  :گفت می ندایی یه

  !!کنم فراموششون تونم نمی-

 فراموش خواستم می که هم رو ذاشت،هرکسی نمی بود،تنهام کنارم همیشه که بود علی فقط سخت روزهاي این تو

 این به اشتمند حوصله داد،اصال ترتیب برام شمال اي هفته یک سفر یک علی میلم خالف بر.تونستم نمی رو کنم،علی

 بودیم ردهک ساعتی رو افتادیم،رانندگی راه زود صبح.بریم سفر این به باهم که شدم راضی علی اصرارهاي با برم،اما سفر

 اهنگ با حتی هک بود پیچیده ماشین تو بود،سکوتی نشسته فرمان پشت نیاره،علی فشار کدوممون هیچ به خستگی تا

 رگرمس هم علی و بودم شده خیره بودند رفته فرو مه در که هایی درخت به شد،من نمی شکسته هم افتخاري علیرضا

 رونداشتم کسی هیچ که من کنیم،براي قطع کامال دیگران با رو هفته،ارتباطمون یک این توي بود قرار.بود رانندگیش

 نگرانش یخیل که داشت رو پدري و مادر علی باشه،اما نگرانم که رونداشتم بود،کسی راحت خیلی ارتباط این کردن قطع

 روبرو دریاي به خیره.بود بهتر خیلی ،اینطوري بده اطالع رو وضعیتمون شرح مادرش به پیامک دادن با شد ،قرار بودن

 و قیمت رینبهت با رو ویال این علی اومدیم، اینجا به نداشت مسافر زیاد شمال فصل این بودیم،چون نشسته ساحل توي

 ذاشتگ م روشونه رو دستش و اومد طرفم به کرد،علی باریدن به شروع شمال ي گرفته و ابري بودهواي کره تهیه راحت

  :گفت و

  !!میشی آّب خیس بریم،االن بریم پاشو-

  :کردم زمزمه آرومی به و دادم تکون رو سرم

  .میام بعد هم من برو تو-

 زد،به یم شالق سرعت با بدنم به بارون که حالی در.گرفت فاصله دارم،ازمن نیاز آرامش این به من دونست می که علی

 که بودم داده قول خواهرم به که اومد بود،یادم گرفته کسی بی این از ،دلم بودم شده خیره دریا از معلومی نا اي نقطه

 تاوان ،خواهرم کنم عمل بودم داده که قولی به نتونسم وقت هیچ بیارم،اما شمال به شده که بارهم یک براي رو اون حتما

 خواهرم مرگ آوري یاد دادم،با نمی دست از رو ،خواهرم ذاشتم نمی کار این تو پامو وقت هیچ داد،اگه رو من اشتباهات

 این اشکاي داد نمی اجازه کس هیچ به ،چون بارید می موقعی خوب شد،بارون جاري چشمام از اشک و اومد درد به دلم

 گرفتم یشپ در دریارو راه و شدم بلند ساحل کنار از سرعت به و اومدم خودم به اشکام ریختن با ببینه رو من شکسته دل

  :گفتم خودم با و کردم پاك رو اشکام بردم باال رو داشتن لرزش که دستام

  ؟!؟!کنی؟ فراموش نبود قرار مگه-
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 گذاري يجا رو خونه آشپز وسایل داشت که علی به توجه بدون و شدم ویال ساختمون وارد آشفته ذهنی و خیس بدنی با

 دستام توي که لرزشی با و برداشتم رو بود نشده باز سیگارکه اي بسته و رفتم کیف طرف به کالفه رفتم اتاق کرد،به می

 بیرون در یگارس از ،نخی کردم باز رو درش و کندم رو پاکت دور پالستیک سختی کنم،به باز سیگارو پاکت کردم سعی بود

 سیگارم نارک رو اون که گشتم،میدونستم می فندکم گذاشتم،دنبال لبام بین و گرفتم دستم انگشتهاي بین و آوردم

 عمیقی پک گرفتم سیگار زیر و کردم روشن رو فندك کنم پیدا رو اون تونستم گشتن کمی و کردن جا جابه گذاشتم،با

 لبخند اب و شد داخل علی که بودم دوم پک زدن درحال و گذاشتم میز رو وایساده رو فندك بشه روشن سیگار تا زدم بهش

  :گفت

  ......تنها تو چرا باهم،پس اومدیم اینکه مثل-

  :گفت من به رو تعجب با و ماسید دهنش توي حرف انگشتام بین گرفته سیگارآتش دیدن با

  جواد؟ چیه این-

 الي از سیگارو شدو نزدیک من به بلندش هاي قدم با شدم،علی خیره بیرون به و برداشتم لبهام بین از سیگارو ناراحتی با

  :گفت بلند صداي با و انداخت آشغال سطل توي و کشید بیرون انگشتام

  !هان؟؟ کنی فراموش ها آشغال این کشیدن با خواي کنی؟می فراموش چیزا این با خواي می-

  :داد ادامه و نالید ناراحتی با و

  ؟!کنی؟ نابود رو خودت خواي می یا-

  :گفتم ناکی غم لحن با و گرفتم دستام بین رو سرم و نشستم تخت ي رو ضرب با

  میشه زنده اول از برام چیز همه کنم فراموش خوام می وقت تونم،هر نمی داداش-

  :دادم ادامه بودم دوخته چشم علی چشماي نوي که همونطور

  !کنم؟ چیکار من بگو تو

  :گفت و داد شونم به ارومی فشاري و گذاشت من ي شونه روروي دستش نشست تخت روي کنارم علی

  !باشه؟ نیفتی یادش به که کن سعی ،اما کن فراموش حتما گم نمی من داداش-

 رحالد که همونطور بشه کم کمی دردش از تا هام شقیقه ماساژدادن به کردم شروع و دادم تکون باشه معنی به رو سرم

  :گفتم علی به بود هام شقیقه مالیدن

  !بیاري؟ آب لیوان یه برام شه می-
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 و اورد در کیفم توي از مسکن قرص دونه یک بیاره برام رو بودم خواسته که ابی لیوان تا شد خارج اتاق از سرعت به

  .نکنه صدام هم شام براي حتی برد خوابم اگه که خواستم علی از و دادم قورت بود آورده علی که آبی با همراه

 جاي از ببینم ور روشنایی یا نور بتونم تا کردم ریز رو ببینم،چشمام تونستم نمی رو چیزي هیچ و بودم تاریک جاي یک تو

 بلندتر مه اي گریه صداي شدم می تر نزدیک بهش هرچ رفتم طرفش به سرعت آمد،با می ضعیفی نوري منبع دور خیلی

 هاش ونهش کردو می گریه بودو نشسته آتیش روي روبه بهم پشت که دیدم رو دختري بودم رسیده نور به ،کامال شد می

 بود هگذاشت هاش زانو روي رو ،سرش ایستادم روش روبه و نشست دلم توي غم دختر گریه صداي شنیدن ،با لرزید می

 بازو ماهی یک مثل دهنم و بودم دوخته چشم بهش خیره همینطور برداشت زانوهاش روي از رو کرد،سرش می گریه و

 کرد یم نگاه بهم اشکبارش چشماي همون با بزنم حرفی تونستم نمی بودم کرده گم رو رو صدام شدانگار می بسته

  :گفت وار زمزمه

  داداشی؟ جواد-

  : افتادم زمین به نازي روي روبه و کردم گریه به شروع و شکست دلم بغض

  خواهري؟ جونم-

  :گفت اشک همون با

  !!کشم؟ می عذاب هم نکش،من عذاب کنم می داداشی،خواهش نگرانتم-

  :گفتم ناله و بغض با

  !نکن؟ گریه ،تو ببین کردم پاك اشکامو ببین عزیزم باشه خواهري نکن گریه-

 می هم سر پشت و بلند هاي ،نفس پریدم خواب از بکسم اغوش به رو نازي خواستم می که اي لحظه همون درست و

  :گفتم وار زمزمه و بود شده خیس و بود کرده عرق بدنم تمام و کشیدم

  !بود؟ خوابی چه این-

 روبه خودم کردم بودم،سعی وبدي خوبی بین بدتر،مرزي ونه بود شده بهتر نه ،حالم بودم دیده رو خواب اون که ازشبی

 ندهز خواهرم ازمرگ قبل رو وجودم ي گمشده جواد کردم می کنم،سعی فراموش رو انتقام ي قضیه کردم سعی یادبیارم

  .نازي بدون منتهی گشتم برمی قبلم زندگی به باید اصلم به گشتم برمی کنم،باید

 علی حتی نمیکنم فکر انتقام ي قضیه به ببرم،دیگه رنج خواهرم مرگ از کمتر تا کنم می مشغول رو خودم بعدازمسافرت

  .نیستم خرده جوادشکست اون نیستم،دیگه مسافرت از قبل جواد اون دیگه من بود شده متوجه هم

 بایدبرمی شتمگ برمی باید بدم روادامه مسافرتم نمیتونستم بیشترازاین دیگه اما کردم سپري باارامش روزدرکناردریا پنج

 دبرمیبای.کردم می روبرطرف بکشم نمیدادنفس بودواجازه روگرفته گلوم بیخ که وجدانی عذاب روازاین وخودم گشتم

  .بگم ماجراچیزي ازاصل تونستم ونمی نباید اما شدم نزدیک بهت خاطرانتقام به من که گفتم می هستی وبه گشتم
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 که بود تهنگذش ازحرکتمون ساعت هنوزیک برگشت برگردیم،توراه هفته زودترازموعدیک کردم روراضی اصرارعلی باکلی

 هرچه نبرگشت به ترغیب رو من عجیبی حس شد،اما تنگ داشتم که ارامشی اون براي شد،دلم دریاتنگ ارامش براي دلم

  .کرد می تر سریع

 ي چهره اش ههم اما بشم حقیقت گفتن خیال بی خواستم بگیرم،چندبارمی تماس باهستی که بودم گرفته رو تصمیمم

 ازش هک انتظاري همون ودرست گرفتم تماس وباهستی برداشتم رو گوشی.بست می نقش صورتم جلوي خواهرم ناراحت

 براي هستی:روبخونه پیامم امیداینکه به بفرستم پیام گرفتم رو وتصمیمم کردم روفوت نفسم داد نمی جواب رفت می

  .نشد فرستاده برام جوابی بازم ولی.دارم باهات کارواجبی ببینمت خوام می بار اخرین

 لباساهاي معمول طبق.ره می شاب کافی به بعدازکالس معمول وطبق داره کالس امروزدانشگاه هستی دونستم می

 داشتم رشمیزب وازروي زدم چاقوچنگ یانه،به دارم برش که بودم انداختم،دودل جیبیم چاقوي به روپوشیدم،نگاهی مشکیم

  .گذاشتم جیبم وتوي

 امدند یم باید ودوستاش هستی که اززمانی ساعت اداختم ساعت به نگاهی.رفتم مقصد طرف وبه بیرون زدم علی ازخونه

 شد اخلد مضطرب دنیاباحالتی دوختم در روبه درامدنگاهم صداي بعدازچنددقیقه.نبود ازشون خبري هیچ ولی بود گذشته

 هب نگاهی دوباره نبود هستی از خبري اما دوختم شاپ درکافی به روازدنیا نگاهم نشست شون همیشگی میز وروي

 وشنر چشماش توي امیدي نور من وبایدن چرخوند رو چشماش بود پریده هم وروش ورنگ لرزید می دستاش دنباانداختم

  :گفتم ارومی وباصداي رفتم طرفش وبه بلندشدم میز ازپشت شد

  کجاست؟ هستی دنیاخانم سالم-

  :گفت لرزونی وباصداي بیشترشد دستاش ولرزش شد جمع چشماش توي اشک حرفم این باشنیدن

  !رفت هستی-

  :پرسیدم باتعجب

  کجارفت؟-

  :دزدیدگفت می روازم نگاهش که درحالی ودلهره دنیاباترس

  !!رفت پسرش بادوست-

  :گفتم و کردم اخمی حرفش این شنیدن با

  !!کی؟؟ با-

  !!رفت پسرش دوست با

  :گفت دنیا که کردم فوت ازعصبانیت رو نفسم و نشستم صندلی روي
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  .شد مجبور بره خواست نمی هستی-

  :گفت بغض همون با.نموند دور چشماش از که زدم خندي پوز.کرد بغض حرف این دنبال به و

  !!شد مجبور نکنید،واقعا اشتباه جواد آقا-

  :گفتم داشتم که خندي پوز همون با

  بوده؟؟ چی اجبار این دلیل-

  :گفت بود سرازیر چشماش از اشک که حالی در دنیا

 شماقرار با یهست که فهمید کامران بود،وقتی کامران داشت،اسمش پسر دوست یه بشه آشنا شما با اینکه از قبل هستی-

  .واستدع شرو اهل خیلی نمیشناسید رو هستی برادر شما جواد آقا میگه چیزو همه داداشش به که کرد تهدیدش زاره می

  :گفتم خودم با و زدم دنیا حرف این به خندي پوز

  )شناسمش می کنی می فکرشو که چه اون از بیشتر اتفاقا(_

  :داد ادامه و دوخت میز به و گرفت ازم رو نگاهش

 ي ابطهر قطع از وقت چند. باشه نداشته شما کار به کاري دیگه میلش خالف بر شد مجبور هستی که بود همین براي-

 اپش کافی توي شما با که هایی داره،عکس عکس ازش که کرد تهدیدش دباره کامران که گذشت می هستی با شما

 اهامب باید بفهمه چیزي ماجرا این از برادرت خواي نمی اگر که هستی براي گذاشت شرط داشت رو بودید گذاشته قرار

  .....که بود این بیاي،شرطش

  :گفتم عصبی حالت با شد طوالنی خیلی دنیا مکث

  !بود؟؟ چی شرطش-

 در ور خودش باید شده که هم بار یک براي هستی که بود این شرطش:گفت بود میزدوخته به رو نگاهش که همونطور

  !!بده قرار اختیارش

  : گفتم پرخشمی و بلند صداي با شدن خیره بهمون همه که طوري کوبیدم میز روي رو دستم ضرب به

  !رفتند؟؟ کجا االن-

  :داد جواب باترس

  !کامران؟؟ ي...خونه....تند...رفت...االن-

  :گفتم داد با و شدم بلند صندلی روي از ضرب به
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  !آدرس؟-

  :داد جواب آرومی صداي با

  .بلدم رو خیابونش ،اما کجاست اش خونه درست دونم نمی-

  :گفتم خشم همون با

  !!بیا زود،دنبالم شو بلند-

 دنیا که ونیخیاب طرف به و شدیم ماشین سوار باهم اومد دنبالم و شد بلند سریع بود ترسیده خیلی من صداي از که دنیا

  :بلندگفت صداي با دنیا بار چند روندم می که زیادي سرعت با افتادیم راه به بود بلد رو آدرسش

  .باش مواظب...آرومتر-

 یکم ومهکد کامران ي خونه که بیاد یادش دنیا اینکه رسیدیم،بخاطر داشت قرار توش کامران ي خونه که خیابونی به

  :گفت که شد بلند دنیا صداي روندم،ناگهان ارومتر

  !!کوچه این توي بپیچ...اینهاش-

  :پرسیدم شک با

  مطمئنی؟؟؟؟-

  !!مطمئنم اره-

  :گفت بلندتري صداي با دنیا پیچیدم کوچه توي وقتی

  !!دونم می کامرانه ي خونه این همینه-

  میدونی؟؟ ازکجا-

  :گفت و کرد نگاه بیرون به و گرفت ازم رو نگاهش

  !اینجا؟ اومدیم هستی با بار یک چون-

 نسبتا دیوارهاي با بود قدیمی ي ،خونه انداختم روبروم ي خونه به شدم،نگاهی پیاده ماشین از و نپرسیدم سوالی دیگه

  :گفتم بهش من و شد پیاده ماشین از رفت،دنیا باال ازش شد می راحتی به که کوتاه

  !بزن؟ زنگ پلیس به کشید طول اومدنم بیرون از خیلی دیدي بمون،اگه منتظر همینجا-

  :گفت بهم بود صداش توي که بغضی با و داد تکون رو سرش

  !!برگردن دوستمو جواد آقا-
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 ودب حیاط توي که کوچیکی ي باغچه میون از شدم خونه حیاط وارد و رفتم باال دیوار از.نشست ماشین توي دباره و

 در هب کردم تر تند رو هام قدم رسید می گوشم به هستی هاي التماس صداي شدم می نزدیک خونه به هرچه گذشتم

 جیبیم دستمال. بود شده قفل تو از در اما کردم پایین باال درو ي گیره دست بود اي شیشه در رسیدم ساختمون ورودیه

 باز قفل ندمتابو رو در پشت کلید شد شکسته شیشه. زدم شیشه به محکمی ي ضربه و پیچیدم دستم دور و اوردم در رو

 طبقه به رو خودم و رفتم باال ها پله از میومد باال ي طبقه از صدا شدم وارد کردم باز رو در و دادم پایین دستگیررو شد

 رود رسوندم اتاق در به رو خودم سرعت به رسید می گوش به بود رو راه ته که اتاقی از هستی صداي رسوندم دوم ي

  :گفتم بلندي صداي با و زدم در به ضربه چند دست با بود کرده قفل

  !هستی؟..هستی-

  :گفت و شد خوشحال من صداي شنیدن با هستی

  .کن کمکم جواد-

  :گفت که اومد هم کامران صداي

  اومد یادم کیه؟؟آهان جواد آقا جون هستی-

  :داد ادامه مسخرگی با و

  ....معشوقتون همون-

 داشت که اي خونه توي در پشت خواهرم نازي انگار اومد چشمم جلوي اي صحنه لحظه یک که گرفتم فاصله در از

  :گفتم بلندي صداي با طرف، این منم و میخواست کمک و بود افتاده گیر میسوخت

  !!!میام دارم بیار طاقت نازي

 شد باز و هشکست بلندي صداي با ،در کردم وارد در به محکمی ي ضربه و برداشتم خیز در طرف به علی یا یه گفتن با و

 قرمز وشونر دست جاي که بازویی و آلود اشک چشماي با و بود نشسته تخت رو نامناسبی لباساي با که دیدم رو هستی

  .کرد می نگاه بهم بود شده

 شتم من بزنه بهم رو مشتش اینکه از ،قبل بود گرفته رو چشمام جلوي ،خون برداشت خیز طرفم به باخشم کامران

 این زد ربهض بهم بیشتري قدرت با و شد نزدیک طرفم به دباره بگیره فاصله ازم یکم شد باعث که زدم بهش محکمی

 سرعت با و انهگیر بشه،غافل کم بدنم درد از تا کشیدم عمیقی نفس کردم برخورد دیوار به و کنم مقاومت نتونستم دفعه

 صورتش هب و نشستم سینش تخت ،روي کوبیدم زمین به رو کامران چطوري نفهمیدم که طوري شدم ور حمله طرفش به

 هگرفت رو صورتش تمام خون که اومدم خودم به زمانی کنم می چکار دارم ،نمیدونستم زدم می محکمی هاي مشت مدام

 زمین به دتش به دباره و کردم بلند زمین روي از رو سرش گرفتم رو اش یقه و کشیدم لباسش به رو خونیم دستهاي بود
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 چندان نه گدل زدم می نفس نفس ازخستگی شدم بلند سینش روي ،از شد بلند آسمان به نالش صداي که طوري کوبیدم

  :گفتم بلندي صداي با زدم پهلوش به آرومی

 دستو زیر زا جنازتو که میارم سرت بالیی چنان ببینمت دانشگاه اطراف یا هستی اطراف دیگه بار یک دارم دوست فقط-

  .....آشغال عوضی بیرون بکشن پام

 رو دبو افتاده اتاق ي گوشه که رو اش مغنه و مانتو بود شده خیره من به مبهوت و مات که انداختم هستی به نگاهی

  :گفتم آروم صداي با و رفتم طرفش به و برداشتم

  !!بریم باید بپوش-

  :گفتم آروم صداي با دباره نمیداد نشون العملی عکس هیچ اما

  ....نترس اینجام،دیگه من هستی-

 زا نشه معذب اینکه براي و گرفت ازم رو اش مغنه مانتو و اومد خودش به بعد کمی و دوخت من به رو ترسونش نگاه

  :گفت آرومی به هستی کردم می نگاه رو بیرون پنجره

  .پوشیدم-

  :گفتم و گرفتم پنجره از رو روم

  !!بریم-

 احساس پهلوم توي رو سوزش و درد که بودم در چارچوب در درست بشه خارج هستی اول دادم رفتم،اجازه در سمت به

  :گفتم بلندي صداي با کردم

  ......آخ-

 جیغ مخونی پهلوي دیدن با و برگشت طرفم به من آخ صداي با هستی کردن فرو آتیش پهلوم توي کردم می احساس

 لبخند کی ایسته،با به پا سر بتونه دباره کتک همه اون با که بود عجیب برام برگشتم کامران طرف به کشید بلندي

 بانیتعص با و انداختم بود پهلوم توي هنوز که چاقویی به نگاهی بود شده خیره من به خونیش صورت میون از مسخره

 رنج و ددر با شده بیهوش شدم مطمئن که طوري کوبیدم دیوار به اونو قدرتم تمام با محکم و برداشتم خیز طرفش به

  :گفت که شنیدم رو هستی مطبوب صداي کرد فوران زیادي سرعت با آوردم،خون در پهلوم توي از رو چاقو زیادي

  .بیمارستان بریم وخیمه،باید خیلی وضعیتت جواد-

 هب بود شده شل هام برم،قدم راه درست زاشت نمی بود پهلوم توي که امون بی درد ولی برم را درست میکردم سعی

 هخون از و رسوندم خونه در به رو خودم سختی هر با بودم گذاشته پهلوم روي رو بودم،دستم ایستاده پاهام روي زحمت

  :گفت ترس با و شد پیاده ماشین از هستی و من دیدن با دنیا شدم خارج
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  اومده؟؟ سرت بالیی چه-

  :گفت لرزونی صداي با هستی

  برسونیم بیمارستان به جوادو زودتر هرچی باید نیست ها سوال این وقت االن-

 با ماشین کردم احساس آخر ي لحظه فقط بستم رو چشمام رفت می سیاهی چشمام ایستم به پا سر دیگه تونستم نمی

  .نشدم متوجه چیزي دیگه اون از بعد و بود حرکت حال در زیادي سرعت

  

  ))هستی((

 ندلیص ي رو که جواد به افتاد اتفاقی چه که شد نمی باورم هم هنوز. رفتیم می بیمارستان طرف به زیادي سرعت با

 روي رقع درشت هاي ،دونه لرزید می و بود شده سفید ،لباش بود پریده رنگش انداختم نگاهی بود افتاده بیهوش عقب

  :گفتم بلندي صداي با دنیا روبه شد بیشتر بدنش لرزش لحظه کردند،یه می نمایی خود صورتش

  !!نیست خوب حالش جواد تندتر خدا تورو-

  :گفت لرزون صداي با و لرزید می دستاش اضطراب و ترس از نداشت حسابی و درست روز و حال هم دنیا

  .کنیم تصادف بود نزدیک بار چند حاال تونم،تا نمی این از بیشتر-

 رانکاردب روي رو جواد دیگه نفر دو ،با خواستم کمک بود اونجا که اي خدمه از و شدم کرد،پیاده ترمز بیمارستان روي روبه

 نبود عمیق خاطر به بودیم ایستاده عمل اتاق در پشت.افتادیم راه سرش پشت ماهم و بردن ارژانس به و خوابوندن

 دبو نشسته کنارم دنیا بود عمل اتاق توي جواد که بود ساعت2ببرنش، عمل اتاق به سریعتر دادهرچه دستور دکتر زخمش

  :گفت لحظه چند از بعد کرد می نگاه ساعت به و

  افته؟؟ می اتفاقی چه هستی-

  :گفتم و کشیدم آهی

  .میشه همون بخواد خدا دونم،هرچ نمی-

  :گفتم خودم با

  ).افتاد نمی جواد براي اتفاقی همچین هیچوقت نبودم من اگه(-

  :گفتم عصبانیت با بده جواب نداشت قصد دنیا اما شد بلند گوشی صداي لحظه همون در

  !!دیگه بده جواب-

  !!نیست من مال موبایل-
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  کیه؟؟ مال پس-

  !!جواد مال-

  !! ببین رو اسمش اقل حد خب-

  :گفت و آورد در جیبش توي از رو گوشی

  .علی داداش نوشته-

  :گفتم عصبانیت با

  !!نکرده قطع تا بده جواب زودتر-

 ازم ور نگاهش کرد خوردن زنگ به شروع گوشی دباره کردم نگاه بهش عصبانیت با شد قطع بده جواب خواست می تا

 چند زا بعد کرد صحبت به شروع ارومی به و رفت سالن ي دیگه طرف به و شد بلند کنارم از داد جواب سریع و گرفت

  :گفت و نشست کنارم و کرد قطع لحظه

  .اومد دوید نکرده قطع رو گوشیش بیمارستانه فهمید تا داره داداشی عجب-

 از بريخ هنوز ساعت نیم از بعد فرستادم می صلوات و خوندم می دعا جواد سالمتی براي داشتم دنیا حرف به توجه بی

  :گفت بود مضطرب و زد می نفس نفس که حالی در و اومد طرفمون به و دوید سالن ته از پسري نبود جواد

  دادید؟؟ جواب رو داداشم گوشی....که....بودید..شما--

  :داد جواب دنیا

  بودم من بله-

  :داد جواب ناراحتی با و آرومی به علی

  افتاده؟؟ اتفاقی چه-

  :گفت و انداخت علی به نگاهی دباره و کرد من به نگاهی دنیا

  !!بده توضیح براتون خودش برادرتون بهتره-

  :گفت و انداخت بهم نگاهی

  افتاده؟؟ اتفاقی چه بگید کنم می خاهش خانم

  :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

  ........خاطر به برادرتون راستش-
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  :گفت علی رفتیم طرفش به اومد،سریع بیرون عمل اتاق از دکتر لحظه همون در

  چطوره؟ برادرم حال

  :گفت خستگی با دکتر

  ...گذشت خیر به خداروشکر-

  :داد ادامه دکتر کشیدم آسودگی سر از نفسی

 رو دستاشو لیع دکتر رفتن از بعد. کنید مواظبت ازشون خوبی به باید و شده وارد شون کلیه به جدي آسیب متاسفانه اما

  :گفت و برد باال به

  .نداشتم رو دیگه غم یه طاقت شکرت خدایا-

  

  ))جواد((

  :نالیدم بود ام تشنه بود شده خشک شدت به دهنم گشت می بر داشت بدنم هاي حس تمام کم کم

  )).آّب((-

 دردم تشد کم کم کرد می درد و سوخت می شدت به پهلوم بود ام تشنه هنوز اما شد کشیده لبام روي خیسی دستمال

  :گفت می داشت که شنیدم رو علی واضح صداي کشیدم بلندي آخ و کنم تحمل نتونستم که طوري شد زیاد

  !کنید؟؟ کاري براش تونید داره،نمی درد-

  .کنم می تزریق بخش آرام براش االن همین-

 شدم خیره بود ایستاده روم روبه که افسري به.خوابیدم و گرفت قرار هم روي چشمام و شد کنترل دردام بعد لحظه چند

 می رو هستی ي قضیه بدونند،نباید رو خوردنم چاقو دلیل خواستند می امروز بودم بستري بیمارستان توي که بود دوروزي

 با و کرد اورب گویا افسرهم گفتم خیابونی دعواي یه رو خوردنم چاقو دلیل بشه دردسردرست براش بود ممکن چون گفتم

 یکنزد بهم نکرده باور رو دروغیم داستان که فهمید شد می علی چشماي از اما شد خارج اتاق از پرسیدن سوال تا چند

  :گفت و شد

  !جواد؟؟ بوده چی ماجرا-

  :گفتم و برگردوندم زمین به رو نگاهم انداختم علی عصبانیت و سوال از پر چشماي به نگاهی

  .تاداف برام اتفاق این هستی به کمک براي همین بخاطر روندارم نامردي دیدن طاقت من که دونی می خودت تو علی-

  :گفت و شد نزدیکم نگرانی با علی
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  !بگو؟ برام رو ماجرا ي همه-

  :گفت و دکشی موهاش روي دستی عصبی شد تموم وقتی کردم تعریف علی براي رو داستان همه کشیدم عمیقی نفس

  !؟!میدي؟ انجام روسرخود کارات ي نکردي؟همه خبر رو من حداقل چی؟چرا افتاد می برات اتفاقی اگه-

  :وگفتم کشیدم آهی

  .بدم دست از رو عزیزام از یکی دباره نداشتم دوست-

  :گفت و شد غمگین علی نگاه

 واست من که نکردي؟همونقد خبر رو من چرا نداري،پس قبول خودت برادري به رو من نیستم،مگه برادرت من مگه-

  !!!بدم؟ دست از عزیزمو ندارم دوست منم عزیزي من براي توهم عزیزم

 بخنديل بود مهربونی مرد پیر شد اتاق وارد دکتر و شد زده در لحظه چند از بعد دوختم بیرون به رو نگاهم و نزدم حرفی

  :گفت و زد

  جوان؟ پهلوان چطوري-

  .خوبم ممنون-

  :گفت و شد نزدیک تخت به

  !!کنم ات معاینه میخوام بکش دراز-

  :گفت دکتر کردم درد از کوچیکی داد،اخم فشار آرومی به زخم روروي دستش و زد باال رو لباسم خابیدم تخت روي

  !داري؟ درد-

  !!یکم آره-

  !زخمته؟ خاطر طبیعیه،به نداره اشکالی-

  :گفت و انداخت صورتم به نگاهی و کشید عمیقی نفس

 باید دیده آسیب بدجور ات بگم،کلیه بهشون رو حقیقت کردم سعی و نگفتم دروغ مریضام به حاال تا من جوون ببین-

 ور داروهات بدي دست از رو ات کلیه ممکنه انگاري سهل یکم با کنی،چون مواظبت ازش و کنی جمع خوب رو هواست

  !دکتر؟ ايبی باید ات کلیه وضعیت کردن چک براي هم یکبار ماه یک دار،هر نگه گرم رو ات کلیه و کن مصرف موقع به

 حتی دم می دست از رو چیز چه دیگه یا میوفته برام اتفاقی چه نبود مهم برام اصال اما دادم تکون باشه معنی به رو سرم

  :گفتم علی روبه.کرد خدافظی ازش ممنون خیلی گفتن با و داد دستی دکتر به علی!!رو ام کلیه
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  شم؟؟ می مرخص کی نگفت-

  :گفت رفتو بهم اي غره چشم

  !!خونه بري خوا می وضعیتت این با شنیدي،حاال رو وضعیتت االن همین خودت خوبه-

  :گفت و برد باال کن صبر معنی به رو دستش زدم صدا رو اسمش اعتراض با

 وت بخوري رو داروهات ي همه و بدي انجام رو گفت دکتر که کارهایی تمام نمیدم،باید گوش حرفات به دیگه جواد نه-

  !!بکشونی نابودي به رو خودت که نمیدم اجازرو این بهت من ولی کن رفتار خودت با خواي می هرجور

  .کوبید ضرب به رو در و شد خارج اتاق از حرف این گفتن از بعد

******  

 یک فقط تههف یک این توي هستی.  شدم مرخص بیمارستان از هفته یک از بعد بپوشم رو لباسام تا کرد کمک بهم علی

 استخو می گرفت رو بازوم شد،علی خارج اتاق از و میز روي گذاشت رو گلش دست حرفی هیچ بدون اونم زد سر بهم بار

 دم تمرف بیمارستان در طرف به آروم هاي قدم کشیدبا پس رو دستش تونم می خودم گفتن با اما برم راه کنه کمکم

  : گفت علی کردیم توقف دربیمارستان

  .بیارم رو ماشین برم من تا کن صبر جا این لحظه چند-

 و کردم باز رو جلو شد،در پیداش مین5 از بعد برگرده علی تا شدم منتظر و گرفتم بیمارستان در هاي میله به رو دستم

  :نشستم ماشین داخل

  !عقب؟ بري شی می اذیت اگه خواي می-

  !!راحتم نه-

 یک با)علی مامان(شم،خاله پیاده ماشین از کرد کمکم علی.نزدم حرفی هیچ علی خونه به رسیدن وتا بستم رو چشمام

  :گفت و چرخوند سرم روي رو اسفند و بود ایستاده در جلوي اسفند منقل

  .اوردن سرت بالیی همچین که نگذره ازشون خدا الهی-

  :گفت کنه عوض بحثو اینکه براي و کرد نگاه دیگه جاي یک به هم علی و کردم علی به عصبانی نگاه

  !!تو بریم بهتره بایسته تونه نمی جواد مامان-

  .بکشم دراز تخت روي و کنم عوض رو لباسام کرد کمکم علی شدیم خونه وارد

  

  >>شخص سوم<<
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 کنند خارج کشور مرز از خواستند می قاچاق طریق از که رو دختر عدد15 شامل اي محموله تونستند عملیاتی طی امشب

 عرب ازب هوس مرداي ي بازیچه و برند خارج به که خداشونه از بود معلم که دخترها از کنند،بعضی دستگیر و رمتوقف

 به رو ها ردخت ي کردند،همه می نگاه بودند شده قایق وارد که پلیس ماموراي به ترس با دخترها از دیگه بعضی بشند،اما

 گفتند گشوندی بعضی نکردند،ولی همکاري اصال که هاشون بعضی کردند بازجویی همشون از کردند منتقل بوشهر آگاهی

  :گفت مظلومانه که بود نفر یکی نفر 15 این خوردند،از رو پسرهاشون دوست فریب که

  . کردند تجاوز بهم و اند دزدیده رو من-

 دختري ینا فهمیدند جاش به و نشده گفته اصال نام همچین با دختري همچین شدن گم خبر که فهمیدند استعالم از بعد

 بود شزبون روي کلمه یک فقط دختر سوزي اتش انگیز غم ي حادثه طی اونم مرده اصل در نشسته روبروشون االن که

  :گفت می مدام که

  ........دنبالم بیاد بگید جوادم داداش به-

  >>جواد<<

 از.داد نمی بهم هم رو ازتختم شدن خارج ي اجازه و کرد می مواظبت ازم خاله و بودم علی ي خونه تو که بود دوروز

 همونطور تهمیف خوب اتفاق یه که بودم مطمئن قلب ته از برسه بهم امروز که بودم خبر یک منتظر شدم بیدار که موقعی

 نگاه بهم دهپری رنگی و باز دهنی با بود دستش من گوشیه که درحالی علی و شد باز سرعت به اتاق در بودم فکر تو که

  :گفتم و گرفتم رو بازوش رفتم طرفش به و شدم بلند تخت روي کرد،از می

  شدي؟ اینطوري شده؟چرا چی علی-

  :گفت زد می نفس نفس که همونطوري

  !!!زدن زنگ کالنتري از-

  :گفتم شد بزرگ تعجب از چشمام

  ازکجا؟-

  !کالنتري؟؟-

  !داشتند؟؟ کار چه-

  :گفت حالت همون با علی

  ......که گفتند بهم......گفتند بهم-

  :گفتم بلندي صداي با
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  گفتند؟ چی-

  !زندست نازي گفتند-

 می زمین پخش حتما گرفت نمی رو من علی شد،اگه خالی پاهام اوردم،زیر کم شد،نفس می بست بازو دهنم ماهی مثل

  .شدم

  !خوبه؟؟ حالت داداش جواد-

  :گفتم اشک با دادمو تکونش آرومی به و گرفتم رو یقش زد که حرفی به توجه بی

  .......مرده نازي که بگو دروغه که بگو -

  :گفت و داد تکون نه معنی به رو سرش

  .گرفتنش بشه رد مرز از قاچاقی خواسته می وقتی زندست خدا،نازي به نه-

 مشکلی هی حتما بشه رد مرز از خواسته می چرا زندست اگه شد نمی باورم شد سرازیر گونهام روي اشکام بستم رو چشمام

  ؟؟!!هست

 عوض رو جامون وقتا گاهی فقط دادم نمی اهمیت علی حرفاي به اصال و روندم می مدام طور به بوشهررو تا تهران از

 یا نازیه داشت رو من خواهر هاي نشونه و کالنتریه اون توي االن که کسی اون بشم مطمئن خواستم می کردیم می

  نه؟؟

 می جاهامون کردن عوض براي فقط روندیم می وقفه بدون و شدیم سفر آماده سرعتی چه با علی و من دونم نمی

 تهسوخ ي جنازه پس زندست نازي اگه.کردم مرورمی خودم با رو نازي مرگ هاي صحنه تمام بودم فکر توي ایستادیم

 من سیدیمر بوشهر کالنتري به خستگی و خواب به غلبه و رانندگی وقفه بی از اوردندبعد بیرون خونه از رو کسی چه ي

 که سرگردي فامیل ام خسته و خشکیده لباي میون از شدم کالنتري وارد دوان دوان و شدم پیاده ماشین از سرعت با

 در که بودم مبهوت و گیج هنوز من.کرد راهنمایی سرگرد اتاق طرف به رو من سرباز گفتم رو بود گرفته تماس باهامون

 تمس اهامونب شما گفت علی اینکه از بعد زد می حرف که بود علی داشتم که سکوتی اون تو شد اتاق وارد علی و شد باز

 که داد اطالع وو برداشت رو تلفن ناباوریم کمال در اما شده اشتباه بگه بهم که کردم نگاه سرگرد لباي به.بودید گرفته

 دست که حالی در زن سرباز یه گذاشتن احترام از بعد و شد وارد سربازي و شد باز اتاق در دقیقه چند از بعد بیارید دخترو

 نگشر بود شده الغر صورتش دوختم چهرش به دختر پاي هایه دمپایی از رو نگاهم شد اتاق وارد بود گرفته رو دختر یک

 ریادروف بودن نازي نگاهش بود آشنا نگاهش زد می فریاد چشماش توي غم دوختم دختر چشماي به نگاهی بود پریده

  :گفت آرومی گینو غم لحن با و برداشت طرفم به قدمی کرد رها زن سرباز دست از ر دستش زد می

  .جواد داداش_
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 یتنها بی بود اشنا زد صدا رو اسمم وقتی خواهرم،صداش خودم بود،نازي نازي نداشتم شکی کردم نگاه چشمهاش به

 از اشک کنم نمی حرکتی هیچ دید وقتی بود شده خیره بهم منتظر چشمهاي با بود کرده دراز طرفم به رو دستاش اشنا

 دوخت زمین به گرفت ازم هم رو نگاهش حتی شد غمگین نگاهش کشید پس اروم رو دستاش شد جاري چشماش

 ودمخ به علی باصداي برداشت عقب به قدمی دیدم، رو ریخت می زمین رو شدو می جاري چشماش از که اشکی قطرات

  :گفت اروم که اومدم

  !!منتظرته نازي بینی نمی مگه شده چت جواد-

 توي امپ صداي برداشتم طرفش به ارومی قدم کردند پیدا رو خودشون قدرت پاهام است زنده من ي نازیه فهمید هم علی

 بود دهش روشن چشماش توي نورامیدواري اورد باال رو نگاهش پام صداي باشنیدن بودند کرده سکوت همه پیچید اتاق

  :کرد صدام دوباره

  !!جواد داداش-

 خواهرم ور جسمش کردم لمسش بغلم توي کشیدمش درازکردم رو دستام پروازکردم نازي طرف به شد بیشتر پام نیروي

 کردم یم فکر که کسی کشیدن ازنفس خوشحالی از غم از نه ریختن هام اشک اما کنم گریه نداشتم دوست بود زنده

 هق صداي کردم لمس رو شالش از اومده بیرون موهاي رو خواهرم بوسیدمش فروکردم رو گردنش توي رو سرم مرده

 گریه نبودم ماا باشم پناهگاه براش بود قرار که منی دستاي تو برادرش تودستاي من تودستاي لرزید می شد بلند اش هق

 یشتربهب داد می ترس بوي خورد می سینم ي قفسه به سریعش هاي نفس دید نمی رو اشکام کسی صدا بی کردم می

 کشیدم عمیقی نفس شد خالی گلوم توي بغض بودم پیچیده دورش بودم کرده ستون مثل رو دستام دادم فشارش خودم

 واسه فکري اول باید ولی باش اروم بگم خواستم می کردم باز ازهم رو لبم زد می هق هق کرد می گریه هنوزم نازي

  :گفتم گوشش زیر واروم کشیدم سرش روي رو دستم ترسیدم می دارشدنش ازخش کردم می صدام

  :دادم هادام تري محکم صداي تر،با زیاد هم بدنش لرزش شد بیشتر اش گریه زارم نمی تنهات اینجام من عزیزم هیش-

  !کنه اذیتت کسی دم نمی اجازه دیگه پیشته جوادت داداش نازي باش اروم-

 دمکر جدا خودم از رو نازي کرد وارد شونم به علی که فشاري با داد نمی ترس بوي دیگه هاش نفس شد اروم هقش هق

 سرگرد ايصد و دوخت بهم رو غمگینش نگاه علی برم ترسید می بود گرفته سفت رو دستم و ترسید می هنوزم نازي اما

  :شد بلند

  !ببر اینجا از رو دختر حکمتی سروان -

  :گفت و چسبوند بهم رو خودش حرف این شنیدن با نازي

  !!!!!کنم می نمیام،خواهش من--

  :گفت نازي به آرومی لحن با و شد نزدیک حکمتی سروان
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  بري؟ داداشت با نداري دوست مگه--

  :داد ادامه تري مهربون لحن با حکمتی داد تکون رو سرش مظلومیت با نازي

  !کنم می کمکت منم بریم هم با کنی،بیا جمع رو وسایلت باید-

  :کرد چشمام به نگاهی داشت شک هنوزم

  جواد؟ داداش ري نمی دیگه-

  :گفتم محک و میفهمید بغضمو نباید اما بغض از پر لحن اي از سوخت دلم

  !نمیرم جا هیچ تو بدون دیگه-

  :گفت سرگرد در شدن بسته مح به. بود من به نگاهش مدام اتاق از شدن خارج از قبل تا اما کرد ول رو دستم

  !بگم براتون رو موضوعی خواستم می بشینید بفرمایید-

 باال فسمن کردم احساس ماجرا تمام شنیدن با بودم سرگرد هاي حرف شنیدن منتظر و نشستم صندلی روي نگرانی با

 روي از شده کبود هم صورتم حاال دونستم می کشیدم اي نعره بود شده بزرگ گلوم بیخ بود کرده باد غیرتم رگ یاد نمی

 اروم هب گرفت پشت از منو محکم علی کوبیدم دیوارمی به محکمی هاي مشت هم سر پشت و مدام و شدم بلند صندلی

 کنم یخال رو خودم گذاشت کرد می نگاه فقط و گفت نمی بهم چیزي و کرد می درك سرگرد ندادم اهمیت گفتناش اروم

 علی شدم حال بود،بی بسته نقش دیوار به دستم شده پاره و شده زخم دستاي از خون شد بغ به تبدیل هام نعره کم کم

 چشمام از اشک نبود قلبم درد ي اندازه به اما گرفت درد پاهام نشستم زمین روي ضرب به و زانو با کشید پس رو دستاش

 هرفت باد به که خواهرم ارزوهاي برابر در غرورم داره،این اي فایده چه غرورم دیگه نکنم گریه تونستم نمی شد جاري

 می شد نمی خالی بغضم اگه کنم می گریه مرد دوتا جلوي دارم چرا که نبود مهم برام شد بلند گریم صداي نبود هیچی

  ..........بود زنده خواهرم بده،آره تسکین رو قلم درد تونست نمی بود شده جاري چشمام از که هم هایی اشک حتی مردم

 يبود،رو دوخته رو روبه دیوار به رو سرش و مات انداختم،نگاه بود شده مچاله تخت کنار که نازي به رو امیدم نا نگاه

 و شیدک پس رو دستش ولی کردم نوازش آرومی به رو دستش پشت و بردم جلو رو دستم تردید و شک با شستم تخت

 ،تودوخت دیوار به و گرفت ازم رو نگاهش دوباره ولی برگشت چشماش به آرامش یکم دیدنم با کرد نگاه بهم هراسون

  :گفتم آرومی به کردمو دفن گلوم توي رو کرد،آهم می خفه گلوش توي رو فریادش اما دیدم غم کلی چشماش

  بزنی؟؟ حرف جوادت داداش با خواي نمی جان،خواهرم نازي-

 و کردم نزدیک بهش رو خودم نداشت اي فایده هم ها گفتن داداش ،حتی جواب بی چشماي و ها نگاه همون بازهم

  :گفتم ممکن لحن حداکثر با و کشیدم بلندش موهاي به دستی

 گلوم توي سرد،بغض سکوته همون بازم میریم،هوم؟ولی بخواي تو که بیرون،هرجا بریم خواي عزیزم،می نازي-

 اشغذ و نزده حرفی هیچ برگشتیم،اما که هست اي دوهفته نزدیک میره،االن یادم صداش کم کم داره نشست،دیگه
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 بهش ،نگاهی بود سخت دادم،واقعا ماساژ شقیقمو هام پنجه سر با و نشستم تخت ي لبه روي.خوره می زور به روهم

  :گفتم شم خارج اتاق از خواستم می وقتی شدم بلند تخت روي از ، کردم مرتب رو پاش روي پتوي انداختم

  !!!!کن صدام داشتی هرکاري-

 نه و خوند می نه بودند چیده رو هاش بال که بود شده اي پرنده مثل کنه،خواهرم نمی صدام هیچوقت دونستم می خودم

 فشار که ودمب غرق افکارم توي بودم بریده واقعا دیگه نشستم میز پشت و بستم آرومی به رو در!!کنه پرواز تونست می

  :گفت آرومی به و نشست صندلی روي کنارم علی کردم، حس شونم روي رو عی دستاي

  زنه؟؟ نمی خبر؟حرفی چه -

 عسری انداخت،اما چشمام به نزده،نگاهی حرف هنوزم نازي که فهمید هم خودش و نداشتم بهش گفتن ي واسه جوابی

  :گفتم آرومی لحن با و دوختم چشماش توي رو چشمم کشیدم عمیقی نفس دزدید ازم رو چشماش

  !!! بگو خواي می هرچی-

  :گفت و کشید پوفی

 و ریدمپ حرفش وسط... داد می نشون لعملی عکس حداقل یا شد می بهتر دوهفته این تو کنه تغییري خواست می اگه-

  :گفتم

  !!بزن رو آخر حرف-

  :گفت و کرد بلندي مکث

  ....شدهن شدیدتر تا بشه درمان سریعتر هرچی بهتره داره افسردگی نازي ببریم روانشناس یک پیشه رو نازي باید-

  :کشیدم عمیقی بود،نفس پیشنهاد بهترین نداره،االن جواب حق بود،حرف درست حرفش

  داري؟؟ سراغ خوب روانشناس خودت.....خودت-

  :گفت و زد غمگینی لبخند

  ...نداره حرف روانشناس،کارش پیش گرفت،بردیمش افسردگی مامانم شد شهید بابام وقتی-

  :گفت و کوبید اش سینه به دستی و کشید آهی دنبالش به

  !!!کنه درست اینجارو نمیتونه هیچوقت اما-

 می درك نوم شرایط بودو راه کشیده سختی هم کرد،علی درست رو شکسته که قلبی شه نمی هیچوقت بود علی با حق

  ......بود زنده دستگاه با رو آخر هاي ،ماه بود شیمیایی جانباز کرد،پدرش

  :مگفت و زدم اي خسته لبخند خاله دیدن با پریدم ازجا نازي اتاق درب صداي شنیدن بودم،با فکر تو که همونطور
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  !خوبه؟؟ حالش-

  .ببرم براش رو شامش اومدم حاال و کردم شونه رو موهاش آره-

  :گفتم غم با

  !!شدیم شماهم ببخشید،مزاحم-

  :کرد اخمی

  .هستید علی مثل برام حرفیه،شمام چه این-

  :گفت و رفت بهم اي غره چشم رفت،علی خونه آشپز به اي دیگه حرف بدون

  زنی؟ می تو حرفیه چه این بزنمت،آخه خوري می تا دارم دوست وقتا گاهی-

  :گفتم آرومی صداي با

  !!!بزن بیا داري دوست اگه-

  :گفت و گذشت کنارمون از غذا سینیه با خاله

  خورید؟؟ نمی شام شما-

  :گفتیم هردومون علی و من

  !!نه-

 می صدا رو ي ناز و بود گذاشته زمین روي رو غذا سینی!پروند جا از مارو خاله صداي بودم خیره میز به که همونطور

 هب زد بهم علی که اي تنه بودم،با خیره در به مبهوت و مات همونطور کوبید،من می در به مشت با کرد شروع زد،بعد

  :گفتم فریاد با و زدم کنار کنه باز رو در زور به داشت سعی که رو اومدم،علی خودم

  .کن باز نازي،خواهري،درو-

 چند!!کنم فکر بهش نداشتم دوست اصال که رفت می بدي جاهاي به ذهنم لحظه اون تو بود شده جاري چشمام از اشک

 هوتمب و مات در شدن باز محض به شکست در قفل کوبیدم در به رو خودم ممکن سرعت نهایت با رفتم عقب به قدم

  !!!!!دوختم چشم روم به رو ي صحنه به

 شدش یدهچ پریشونو موهاي دیگش دست توي و قیچی دستاش از یکی توي که حالی در بود ایستاده آینه جلوي نازي

 رومآ و رفت طرفش به نازي حال دیدن با شد،خاله خارج اتاق از و دزدید سریع رو نگاهش صحنه این دیدن با علی.بود

 و شیدک نازي ي شده کوتاه و نامرتب موهاي به دستی کرد آزاد دستش از رو موهاش کشیدو بیرون دستش از رو قیچی

  :گفت آرومی به
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  !کردي؟؟ کوتاه موهاتو چرا دلم عزیز-

  :ونالید کرد پنهون دستاش توي رو صورتش و افتاد زمین روي شد پاره نازي گلوي بغض خاله حرف با

  اندازه؟ می دربدریام یاد رو من.....نداشتم دوست رو موهام-

  :کشید آغوش به رو اون و نشست هم خاله

  !!کنه اذیتت تونه نمی کسی امانی در تو دیگه االن عزیزم باش آروم-

 حالمو هکلم دریک بخام اگه و بودم کرده مشت رو بود،دستام کرده خفت رو گلوم بغض بود گرفته رو چشمام جلوي خون

 برق چراغتیر به.زدم بیرون خونه از شد،سریع می جاري اشکام موندم می خونه توي دیگه ثانیه یک بودم،اگه داغون بگم

 کشیدن فسن اجازه و بود کرده باد که غیرتی رگ یا بود بغض دونم نمی بکشم عمیق نفسهاي کردم می سعی دادم تکیه

  :کشیدم بلندي فریاد دل ازته و گرفتم دستام بین رو سرم و نشستم جدول روي خیابون داد،کنار نمی بهم

  ..خدا-

  .شد سرازیر چشمام از اشکام وجودم تمام با و

 اشینم توي بودند، رفته مطب به نازي با همراه روانپزشکی،خاله مطب روي بودیم،روبه نشسته ماشین توي علی با.

 دونستم ت،میبس می نقش ذهنم توي زیادي بشکنیم،فکرهاي اونو نداشتیم دوست کدوم هیچ که بود شده برپا سکوتی

 باید و!بشه؟؟ نابود و خراب خواهرم دونه یک زندگی باید دعوا یک خاطر به فقط نفهمیدم رو دلیلش اما خودشه کار که

 هستی،باید اهر از شدم،نه می کار به دست خودم نداشت،باید اي فایده پلیس دیگه!بکشونه؟؟ آتیش به رو زندگیم و خونه

 خاله هب پرسشی حالت با اومدم بیرون فکر توي از ماشین درب شدن باز با.کردم می حساب تصویه باهاش خودم روش به

  :گفت که کردم نگاه

  :داد ادامه نازي به رو زدن لبخند با و نوشت افسردگی زد دارو چندتا براش دکتر-

  .بره پیشش مرتب که گرفت قول هم خانم نازي از البته-

 باز ور پنجره.افتاد راه خونه طرف به و کرد روشن ر ماشین ناراحتی با علی.کرد می نگاه رو بیرون جواب بدون نازي اما

 توي سکوت یه و بود گذشته هم12از ساعت کردم می نگاه رو رفت می خودش راه هرکس که آدمایی به و بودم کرده

 یگارس پاکت سمت به رو دستم زدند می فریاد بدنم هاي حس تمام بود پا به غوغا من دل توي بود،اما شده برپا خونه

 سیگارو رصح نکردم،با پیداش گشتم هرچی اما گشتم کبریت یا فندك دنبال و گذاشتم لبهام بین رو سیگار نخ و بردم

 ما دیوار هب نگاهی باشم داشته اي لحظه کاذب آرامش یک تونم نمی حتی انداختم زمین روي کردم مچاله انگشتام بین

 بستم ور شد،چشمام سخت کشیدن نفس دباره و شد روونه قلبم سوي به عالم غم دباره انداختم نازي و خودم اتاق بین

 می سپ بود اورده نازي سر که بالهایی ي همه تقاص باید و زدم جونمم از دیگه بره،حتی در قصر نمیزارم دفه این دیگه

 و سرد نگاه بود،از نمونده ازشون چیزي دیگه که سیاهش موهاي اون اشکاش،از ،از هاش زجه خواهرم،از سکوت از.داد
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 خاطر هب دفه نمیشه،این قبل ي دفه بگیره،مثل جلومو تونه نمی هیچی دیگه رم می آخرش تا گذرم نمی اش زده مات

 نه،سرمک امنیت احساس واقعا باید برسه آرامش به نازي روح باید باشه خودم مرگ قیمت به اگه حتی رم می خواهرم غرور

  .کردم نگاه بود داخلش پدرم یادگار تنها که کشویی به بود اشک از پر چشمام که درحالی و برگردوندم رو

 ماس به دستی اوردم درش کشو توي از و کردم رودراز ،دستم کردم باز رو درش و کردم حرکت کشو طرف به آرومی به

 هک همونطور بود شده کاري کندهخ روش پدرم اسم)) جمال(( کشیدم دل ته از عمیقی آه کشیدم دتش رو ي شده حک

 ونستمد می کردم نگاه علی به بستم رو کشو در و انداختم کشو داخل رو چاقو سریع شد باز اتاق در بود چاقو به نگاهم

 صداي با اما مبود نگران اینکه با چرخوند می چشمام و کشو بین مشکوکی نگاه ،علی شه نمی اتاق وارد علی از غیر کسی

  :پرسیدم محکم

  ؟؟؟ خواستی می چیزي-

  :گفت و دوخت چشم صورتم به و کند کشو از رو نگاهش

  !بیارم چاي برات خواستم نه،می یا خوابیدي ببینم خواستم می فقط نه،-

  !!خورم نمی ممنون-

  :گفت کوتاهی مکث از بعد

  .خوري می بازه،سرما اتاقت ي پنجره چرا-

 و مات و ادافت سیگار پاکت به چشمم ببنده رو پنجره خواست می وقتی وقتی رفت پنجره طرف به حرف این گفتن با

  :پرسید مبهوت

  کشی؟؟ می سیگار هنوم-

  :گفتم و کردم پوفی

  ...بابا نه-

  :دادم ادامه آرومی وبه

  !!نکردم پیدا رو کبریت و فندك-

 به رو و ستنش تخت روي بست رو پنجره اینکه از بعد بود نپیچیده اتاق توي سیگار بوي چون چون شد قانع زود خیلی

  :گفت من

  افتاده؟؟ اتفاقی فکري تو روزه چند جواد-

  :گفتم و نشستم تخت روي اومده،کنارش شب موقع این همین خاطر به پس گفتم خودم با
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  !!!کنم دورش اینجا از باید ماجراها این شدن تموم از بعد ناراحتم، نازیه،خیلی خاطر به-

  :گفت تعجب با علی

  !ماجراها؟؟-

  :گفتم غمگینی لبخندي با و فرستادم خودم به لقی دهن بخاطر لعنتی

  .گم می رو نازي افسردگی همین-

  :گفت و انداخت بهم پرسش شک از پر نگاهی

  !کنی می پنهان ازمن داري رو چیزي یه بمیرم،تو برم باید نشناسم داداشمو اگه من ولی

  :گفتم شوخی با و کردم حلقه گردنش دور رو دستم فکرش کردن پرت خاطر به

  !!گفتم می بهت حتما بود مهمی چیز کنم،اگه پنهون برادرم تنها از که دارم چی من-

 یانجر هام رگ توي که قلبم،خونی هاي طپش از تر بود،مهم حیاتی ي مسئله یک این نبود مهم گفتم نمی هم دروغ

  :گفت و زد پشتم به اي ضربه علی.داره

  !!نشی غرق حاال-

 صداي با کرد می باز رو اتاق در که حالی در و رفت در طرف به لحظه چند از ندادم،بعد جوابی و زدم جونی بی لبخند

  :گفت محکمی

  ............باشه صادق باهام داداشم دارم دوست من-

 بودن خوب از ایدب ثانی برم،در پیش ریزي برنامه با باید دفه کشیدم،این کشو دستگیره به رو دستم در شدن بسته از بعد

  .کنم پیاده رو ام نقشه بتونم تا بشه راحت نازي از خیالم باید بشم مطمئن نازي

***  

 بست ور پرونده لحظه چند از خوندبعد می پروندرو و کرد جا به جا صورتش روي از رو عینکش بودم نشته دکتر روي روبه

  :گفت و کرد قالب هم تو رو دستاش و

  !کنیم شروع رو دوم ي مرحله شما کمک به باید االن گذاشته سر پشت رو درمان اول ي مرحله شما خواهر-

  :گفت ادامه در مکث با کمی و

 پیدا غریبه هاي آدم به نسبت که ترسی این باشه داشته برخورد مردم با بشه حاضر اجتماع تو کم کم باید شما کمک با-

  : کنید شروع خلوت جاهاي از هم اول گام براي بره بین از کم کم باید کرده



 KARADAII انتقامی بھ رنگ عشق

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵٣ 

 

  ....پارك به رفتن حتی و شاپ کافی به رفتن کم کم و ها کوچه تو زدن قدم مثل-

  .نبود چیزي که این بدم هم رو جونم نازي شدن خوب براي بودم کشیدم،حاضر عمیقی نفس

 رنگ صورتش روزها این ي همه مثل اومد طرفم به آرومی به و پوشید رو بودم خریده براش که شلوارجدیدي و مانتو

 و گرفتم دستم توي رو سردش دست زد، دودومی اونا توي ترس و غم و داشت اشک نم بود،چشماش حال بی و پریده

 و تیمنشس ماشین ،توي کرد اکتفا آروم خداحافظی یک به نازي اما شدیم خارج خونه از علی و خاله با خداحافظی از بعد

  :گفتم اي سرزنده لحن با

 در به محکم رو خودش که بود جایی چه خوب از تصورش از دونم ،نمی ببرمت خوب خیلی جا یه امروز خوام می-

 کافی کبود،نزدی ماشین موتور صداي شد می پخش ماشین توي که آهنگی.افتادیم راه و کردم روشن رو چسبوند،ماشین

 نداشتم تدوس نیومدم شاب کافی این به ،تاحاال بزنه قدم یکم نازي جا اون به رسیدن تا داشتم دوست داشتم نگه شاب

 افته،هرچیبی داشتیم که غمی بی و خوش هاي روز به فکرش خواستم برگرده،نمی قبلش خاطرات به اتفاقی طور به نازي

 شده نهانپ سرم بود،پشت چسبیده روبهم شاب کافی تا ماشین بین ،فاصله بود بهتر براش شد می دورتر ها روز اون از

 گرفته نگرس پشتش اون و بدم سپرش من اینکه بگیره،مثل فاصله مردم از کرد می سعی بود انداخته چنگ بازوم بود،به

 براش خطري هیچ عادي مردم که فهمید می آمد،باید می کنار خودش با خودش باید بدم انجام کاري نکردم سعی.بود

 کنج وير رفت نازي ي عهده به گذاشتم رو میز انتخاب.شکافت می رو بود بافته خودش دور که اي پیله این باید ندارند

 لرزون دستاي اب بود پایین سرش که نشستم،همونطور روش به رو صندلی روي و کشیدم عمیقی ،نفس نشست میز ترین

  :گفتم داد می فشار رو دستش کف ناخنش با و

  عزیزم؟ خوري می چی-

 ارسونگ دادم،وقتی سفارش میوه بستنی ودوتا کردم بلند رو دادن،دستم جواب به برسه چه نکرد بلند هم ر سرش حتی

 هک چسبوند،طوري صندلی به رو خودش گارسون برخورد ترس از نازي گذاشت می جلومون رو بستنی هاي ظرف داشت

  :گفتم عصبانیت کمی با کرد می نگاه نازي به خیره تعجب با ،گارسون رفت عقب به صندلی

  !!!ممنون نداریم الزم چیزي دیگه-

  :گفتم مهربونی با و کردم نزدیک نازي به رو رفت،بستنی و گرفت نازي از رو اش خیره نگاه صدام شنیدن با

  !داري دوست که همونطوریه عزیزم بخور-

 دستاي با و برد فرو بستنی داخل و برداشت رو قاشق نازي دیدم لحظه چند از بعد که بستنی خوردن به کردم شروع خودم

 جوونی پسر و کرد،دختر خوردن به شروع کم کم و نشست صورتش روي رنگی کم گذاشت،لبخند دهانش توي لرزونش

 مچش نازي به و گرفتم ازشون رو نگاهم خندیدند می و زدند می حرف باهم بلندي صداي با و شدن شاب کافی وارد

 هارچ و کرد سرایت هم تنش به کم ،کم دوخت چشم وارد تازه دختر پسرو به بودو شده بیشتر دستاش لرزش دوختم
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 رو بارشاشک نگاه لرزید می که همونطور شدم بلند هم من تعجب با و شد بلند صندلی روي از لرزید کی بدنش ستون

  :نالید و دوخت بهم

  ........جواد داداش-

 بدون و کردم بلندش زمین روي از و رفتم طرفش به ،سریع افتاد زمین روي و بست رو چشماش حرف این گفتن از بعد

 بود اومده دبن زبونم بگم چی دونستم نمی ترس از اومدم بیرون شاب کافی از دیگران تعجب پر و خیره نگاهاي به توجه

 مکک ریخت،با می چشمام از رگبار مثل اشک زدم می صدا رو نازي فریاد با و میدویدم ماشین طرف به سرعت با فقط و

 طرف هب بیشتر هرچه سرعت با و خابوندم درازکش ماشین عقب صندلی روي رو نازي و کردم باز رو ماشین در نفر یک

  .روندم بیمارستان ترین نزدیک

*  

 همون هب مربوط بود افتاده که اتفاقی هر زدم می پیشونیم به رو دستم هردفعه و زدم می قدم بیمارستان روي را توي

 طرفش هب سریع اتاق از پرستار شدن خارج با.کردم می پیدا اونارو باید من و شدن شاب کافی وارد که بود پسري دخترو

  :پرسیدم و رفتم

  !چطوره؟ خواهرم شد،حال چی-

  :گفت باآرامش

  !!ببریدش تونید می اومد بهوش کردیم،وقتی تزریق بخش آرام خوبه،بهش حالش-

 پریده گشرن و بود داده تکیه شیشه به رو سرش خیس هاي گونه با نازي بود، گرفته مبهمی سکوته رو ماشین فضاي

 موند یم بیمارستان یشتر یکم اگه شاید. بود کرده قفل هم توي محکم رو دستاش لرزیدن،و می شدت به لبهاش و بود

  .بود بهتر

  !!!بشه تموم زود کابوس این که داشم دوست فقط و دوختم جلو به ازي از رو چشمم

 شروع اول ي خونه از نازي مان ،در بود گذشته شاب کافی ماجراي از هفته یک گذاشتم پاکت داخل رو شده تایپ ي نامه

 رسونده رو خاله و نازي میان اونجا به هرروز که بودم مطمئن و بودم شاپ کافی دم روز هر هفته یک این تو بود شده

 نامه پاکت شدن می شاپ کافی وارد داشتن که ها اون دیدن بودم،با جوون پسر دخترو اون منتظر شاپ کافی دم و بودم

 انتخاب ور بهشون میز ترین نزدیک و رفتم داخل و شدم پیاده ماشین از شدنشون وارد محض به دادم فشار دستم توي رو

 صداي اب و انداختم میز روي رو نامه پاکت رفتم میزشون طرف به و شدم بلند صندلی روي از پسر شدن بلند با کردم

  :گفتم آرومی ولی محکم

  !!همراهتونه که کسی به بدین رو این-
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 تم،منتظرنشس ماشین داخل رسوندم ماشین به رو خودم سریع شدم خارج شاب کافی از دختر مکرر هاي سوال به توجه بی و

 در پارك از ور ماشین رفت،وقتی ماشین طرف به و شد خارج شاپ کافی از سریع پسر دقیقه چند از بعد که بودم نشسته

 مصورت روي خندي زهر رفت می که اشنایی مسیر دیدن با افتادم راه دنبالش به و کردم روشن رو ماشین هم من اورد

 اگه((ه،کشون می خوام می من که جایی به رو اون راحتی به رنگ قرمز بزرگ ي جمله یک با نامه اون دونستم می نشست

 به رو متعجبش نگاه شد پیاده ماشین از و داشت نگه خونه روي روبه رو ماشین)) ادرس این به بیا نره لو رازت خواي می

 بیرون ضامن توي از و اوردم در جیبم توي از رو چاقو نبود کوچه توي کس چرخوند،هیچ می خونه و کاغذ روي آدرس

 شخصاتیم از یکی حتما دونستم انداختم،می صندلی روي و آوردم در بودم پوشیده که اسپرتی کت اون با کشیدم،همراه

 ماشین زگذاشتم،ا لباسم توي هم رو طناب و گذاشتم سرم روي هم رو ،کالهی پوشیده کت که اینه گفته بهش دختر که

 از رو آدر کاغذ و زدم لبخندي داد نشون بهم رو آدرس و امد طرفم به من دیدن با رفتم طرفش به آروم و شدم پیاده

 دادم فشار کمی و گذاشتم کمرش پشت زدن حرف حین در اورد در جیبم از رو چاقو کردم بهش نگاهی و گرفتم دستش

  :گفتم و زدم خندي پوز کرد نگاهم شده گرد چشماي با برداشته خراشی که شدم کمطمئن اما

 به ادمد کمرش به چاقو فشار با رابیفت بندازي راه صدا سرو اینکه بدون خوب پسر یه مثل هم حاال....جاست همین آره-

  :گفتم محکمی صداي با و دادم دستش رو خونه کلید گفت، آخی آرومی

  !!کن باز درو-

 چنگ بردم فرو جیبم داخل رو بردم،چاقو زمین زیر داخل رو اون شدیم که خونه وارد بود شده بیشتر پاهاش لرزش

 دلیصن به محکم رو اون و اوردم بیرون لباسم از رو نشوندم،طناب صندلی روي ضرب با رو اون و زدم موهاش به محکمی

  :گفت ترس با ایستادم روش به رو شد تموم کارم وقتی بستم

  !!خواي می چی جونم از-

 بسیار لحن اب و دادم فشار بهم عصبانیت از رو دندونهام کوبیدم چوبی میز روي ضرب به و کشیدم بیرون جیبم از رو چاقو

  :گفتم خشمگینی

  !!جونتو-

  :دادم ادامه و کردم کوتاهی مکث نازي مثل درست گرفت وجودشو تمام ترس و شد گشاد چشماش حرفم شنیدن با

  !!یگ می چی!هوم ندارم کارت بدي رو هام سوال تمام جواب و باشی خوبی ي بچه اگه اینکه داره،به بستگی البته-

  :گفت لرزید می صداش که حالی در

  !!دم می جواب ههههههمشو بپرس داري که هرسوالی هرهر باشه،باشه-

 اختماند زیباش صورت و شاد چشماي و خندن لبهاي به نگاهی آوردم در جیبم توي از رو نازي عکس و زدم کجی لبخند

  :گفتم خشنی لحن با و گرفتم صورتش جلوي رو نازي عکس و زدم بوسه رو صورتش روي



 KARADAII انتقامی بھ رنگ عشق

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵۶ 

 

  شناسی؟؟ می دخترو این-

  :وگفت شد بزرگتر چشماش نازي عکس دیدن با

  !!ندیدم عمرم تو حال به تا رو دختر این اصال من-

  :گفتم عصبانیت با

  !!دم نمی فرصت دوبار کسی به که اینه چیه من بد خصلت میدونی-

 حکمیم خیلی و هم سر پشت مشتاي اون دنبال وبه کرد نوازش رو صورتش اولی مشت که بود نشده حرفم متوجه هنوز

 ادمد نشون بهش دوباره رو نازي عکس افتادم هن و هن به و شدم خسته خودم اینکه تا کردن می رونوازش صورتش که

  :زدم فریاد صورتش توي بلندي صداي با و

  ن؟؟ یا شناسی می دخترو این-

  :گفت مکسی هیچ بدون دفه این

  !!بودم باهاش شب یک اره،اره-

  :مزد زدفریاد می کردم می احساس قشنگ که طوري و بود شده بزرگ گردنم رگ بود کبودي به رو قرمزي از صورتم

  کی؟؟ هان کرد معرفیش بهت کی-

  :نالید بود افتاده گریه به که حالی در ترس با

  ))هستی داداش(مازیار-

  :گفتم خشم پر لحن همون با

  کجاست؟ لعنتی کجاست؟اون االن-

  !!کجاست دونم نمی کن باور خدا به!!داشت عجله خیلی ولی کجا نگفت من به اما مسافرت رفته-

 باید ولی هگ می حقیقتو دونستم می برداشتم رو چاقو و کردم دراز رو دستم انداختم میز داخل رفته فرو چاقوي به نگاهی

 ديبلن فریاد کردم فرو پاش رون داخل ضرب به رو چاقو و بردم باال رو دستم داد می خواهرمو هاي ناله و ها گریه تقاص

 االترب گریش فریادو صداي هی و چاقو تابوندن به کردم شروع کرد می رو التماسم و خواست می کمک گریه با و کشد

 باز رو دستاش شدم اروم که لحظه چند از بعد.رفت حال از درد شدت از که داد می تکون رو خودش شدت به و رفت می

 یمارستانب ترین نزدیک به رو ائپون بردم ماشین داخل به و گذاشتم دوشم روي رو اون و کردم بلندش زمین روي از کردم

 تکیه تانبیمارس در به رو اون گرفتم رو یقش بردم بیمارستان درب منار و کردم بلند رو اون شدم پیاده ماشین از رسوندم



 KARADAII انتقامی بھ رنگ عشق

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵٧ 

 

 و ردمک تر تند رو هام قدم من زدن صدا به کرد شروع بیمارستان دربان که بودم ماشین طرف به برگشتن حال در دادم

  .شدم دور اونجا از سرعت به و شدم ماشین سوار سریع

 خونه یاطح کندم،وارد رو بودم زده ماشین پالك به که چسبایی شدم پیاده که ماشین از کردم پارك کوچه توي رو ماشین

 بیرون رو اقوچ و بردم جیبم داخل رو دستام،دستم شستن به کردم شروع و رفتم بود حیاط توي که آبی شیر طرف شدم که

 مکرد می احساس پوستم روزیر خنکی عوضش در نداشتم وجدان عذاب اصال شستم رو چاقو روي مونده هاي خون اوردم

 بک،بودم،س شده آروم و نبود ازخشم پر صورت و کرده باد رگ اون از خبري دیگه بکشم نفس تونستم می راحتی به

  :تمگف و برگشتم طرفش لبخند با بردم فرو جیبم داخل رو چاقو فوري و پریدم جام از نازي صداي شنیدن با راحت،

  خوبه؟ گلم،حالت خواهر سالم-

  :گفت آرومی لبخند با و نبود پریدش روي و رنگ از خبري دیگه

  !!ممنون خوبم-

 یلیخ حرکتش این از گذاشت دستم توي رو دستش مکثی هیچ بدون کردم دراز طرفش به رو دستم و رفتم طرفش به

 مه برادرش ترسید،از نمی من از بود،دیگه کرده خوب خواهرمو حال خاله توجهاي وو خاله با امد رفتو بودم شده خوشحال

 و بنامرت موهاي و نازي اروم لبخند به و دادم فرو رو گلوم توي بغض ترسید نمی دستام لمس از ترسید نمی خونش

  .کردم نگاه شالش بیرون ي شده کوتاه

***  

 می هخون حاله به فکري باید کم کم پیشم میومد علی ها شب این از برد،بعضی نمی خوابم ها شب این ي همه مثل

  :گفت لبخند با شد وارد و زد رو در علی که بودم فکر بود،توي انتقامم اون از مهمتر اما کردم

  خواي؟؟ نمی مهمون-

  :گفت آرومی به و کردم حس شونم روي رو علی دستاي فشار که بودم غرق فکر تو و بیرون به خیره من ولی

  داداش؟ شده چت حاال تا شب سر از-

  :گفتم و کشیدم آهی

  نشی؟ وجدان عذاب دچار بوده اشتباه و کنی می که کاري واسه شده تاحاال-

  :دادم ادامه انداخت بهم نگاهی تعجب با

  ندارم وجدان عذاب چرا که ناراحتم ندارم،ولی وجدان عذاب من اما-

  :گفت و کرد نگاه بهم گنگی با
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  !!شم می نگرانت کم کم چیهدارم حرفا این از جوادمنظورت شده چت

  :گفتم لبخندي با و شدم خیره بود توشون نگرانی فقط حاال که چشمایی توي

  !!!خیال بی

***  

 چوبی ندرسم چوبی میز پشت باشه، سنگین هوا بود شده باعث و بود پیچیده هم توي بدن عرق و سیگار و قلیون بوي

 اعصابم ور بدجور ها قلیون قل قل صداي بود شده سرد روم روبه ،چایی نبود پیدا چوب رنگ کثیفی از که بودم نشسته

 امیدي نا.بودم باخته پاك رو خودم نبود برادرش و هستی از خبري یا نشون هیچ بودم گشته که رو هرجا بودم ،عصبی بود

 با کردم خفه گلوم توي رو آهم کجا؟ جنوب رفته،شمال کجا دونستم نمی زد،حتی می چنگ روحمو و قلب بدجوري

 ودشکب هاي لب و سیاه اي قیافه با روم روبه اي ساله چهل مرد با کردم بلند رو سرم تعجب با روم روبه مردي نشست

  :گفتم و کردم اخمی

  فرمایش؟؟-

  :گفت و کرد اخمی

  بکنم؟ کمکی بتونم شاید گفتم فکري تو جور بد دیدم امدم بابا هیچی-

  :گفتم بهش

  بکنی؟ بهم تونی می کمکی چه معتاد توي اخه-

  :گفت بیشتري اخم با

  !!راحتی هرجور-

  برگردوند روشو شد بلند جاش از و

  !گردم می گمشده یه دنباله-

  :گفت و نشست و برگردوند روشو زشتی لبخد با

  موریه؟؟؟ هوري تو گمشده این کیه حاال

  :گفتم و کردم محکمی فوته-

  شناسیش؟؟ می بوده اینجا پاتوقش مدت یه کامیاره اسمش-

  :گفت بود داشته نگه که حالتی همون به رو ابروهاش
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  !داره خرج کمی برات ولی دونم می که رو دونستن-

  :گفتم و آوردم باال رو سرم تعجب با

  کجاست؟؟ دونی می واقعا-

  !اره خرج برات ولی کجاست دونم می آره-

  :گفتم و گزیدم رو لبم

  گی؟ می رو راستش معلوم کجا از

  :گفت انداختو باال رو هاش شونه

  !!نبینیش هیچوقت دیگه ممکنه بجنبی دیر اگه بگم بهت رو این ولی گردي می دنبالش تو که جایی همون از-

  خواي؟ می عوضش در چی: بگه راست شاید گفتم خودم با و بستم رو چشمام

  پول یکم مطلب اصل سر رفتیم اومد خوشم نه آهان-

  :گفتم عصبانیت با

  چقدر؟-

  ...هزارتمن پانصد-

  :گفتم و بستم رو چشما

  !کجاست گفتی وقتی هم ش بقیه و االن پنجاه دویستو باشه-

  :گفتم برداره پولو خواست تا و کشیدم طرفش به دستم با و گذاشتم میز روي و اوردم در جیبم از رو پول

  !!کجاست بگو اول نچ نچ-

 خارج مرز از رو خواهرش و خودش قاچاقی تا خواست می موزي مراد سراغ رفت پیش چندروز کامیار راستش باشه-

  بدم خواي می پول هرچ حاضرم زندان میافتم بجنبم دیر اگه گیره دستم گفت کنه،می

  :گفتم و پریدم حرفش بین

  دونی؟ می کجا از تو-

  :گفت و زد خندي پوز

  بودم نشسته کناریشون میز من چون
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  :اش ادامه خب

 رد قاچاقی شه می تر راحت اونجا گفت می گُزلکچیلَر روستاي کردستان بردشون قلمبه پول یک با مرادم دیگه هیچی-

  !شد

  :گفت و کشید رو بازوم گرفتم پیش رو خروج راه و شدم بلند زدم رضایت روي از لبخندي

  پول؟؟ ي بقیه پس

  :گفتم و زدم لبخندي

  .دم می بهت رو اش بقیه دیدم روستا اون تو خودم چشماي با اونو وقت هر-

  :گفت بلند صداي شدوبا بلند صندلی روي از عصبانیت با

  !!!بده روبهم پولم ي بقیه زودباش-

  :امد اش پوزخنده صداي که کردم طرفش به رو وپشتم دادم تکون بروبابا معنی به رو دستم

  !!بود دروغ زدم بهت که رو هایی حرف ي همه همین براي کنی دودرمی دونستم می-

  :گفتم وباطعنه برگشتم طرفش به رفته باال هاي ابرو با

  !!!گی می راست توکه-

  :زدوگفت نیشخندي

  !نکن باور تو باشه-

 این رتصو از چی باشه دروغ گفته که هایی حرف همه واقعا اگه که نشست دلم به تردید اي لحظه گردوند بر ازم روشو

 شمخ از شده قرمز چشماي وبا کشیدم خودم سمت به رو صورتش گرفتم ازپشت رو اش ویقه رفتم طرفش به موضوع

  :گفتم

  نگی؟ دروغ دفعه این معلوم کجا از-

  :نیشخندگفت همون با

  .....شده وگور گم که ماهه 6 مرزي مراد جاکه اون از-

 احساس همزمان کنه کامل رو اش جمله ندادم اجازه صورتش توي کوبوندم ومحکم بردم وباال کردم مشت رو دستم

 امدند کنند،تا جدامون کردندازهم وسعی شد جلب بهمون همه توجه زد که دادي با شد خرد فکش هاي استخون کردم

 اما دکردن جدامون ازهم کنه،باالخره ناله شد باعث که شکمش توي کوبوندم هم دیگه مشت تا چند کنند جدا ازهم مارو
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 دستام ونچ بزنه صورتم به مشت دوتا و بیاد طرفم به وسریع بشه رها دستشون از تونست بودند گرفته شل ر اون چون

  .بردند بیرون خونه قهوه از رو من زور وبه کردند جداش من از دوباره کنم دفاع خودم از بودندنتونستم گرفته رو

 پارچ یک با خونه قهوه مسئول کردم می پاك رو لبم س گوشه خون استینم وبا بودم نشسته خونه قهوه کنار جدول روي

 بود چشماش توي عجیبی قدرت یه بشورم رو صورستم کرد اشاره چشماش با و داد دستم به رو واون نشست کنارم اب

 ماا دیدم جا یه رو چشماش کردم می احساس بد اشنا نهایت بی چشماش کی گوش حرفاش به کرد می وادار رو ادم که

  .نبود یادم

  :وگفت گرفت ازم رو خالی پارچ شد تموم کارم اینکه بعداز

  !بشی عصبانی قدرزود این نیست خوب-

  :گفتم بود صدام توي که عجزي با

  !خوردم نارو واون این از ازبس بریدم مشتی بریدم دیگه-

  :داد ادامه بلندتري صداي وبا گفت لبی زیر.... والاهللا کشید صورتش به دستی

  !گی می چی دونم جوون،می دونم می-

  :وگفت گذاشت ام شونه روي به دستی

  کردي؟ می دعوا باداوود چرا-

  داوود؟ گفتم تعجب با

  !کردي خرد رو فکش امروز که همون-

  :وگفتم کشیدم اهی

  !غلط یا داد درست ادرس دونم گشتم،نمی می حیون یه ادرس دنبال-

  گشتی؟ می کی دنبال-

  :گفتم ارومی صداي با

  !!کامیار-

  :گفت وباتعجب برد باال رو ابروهاش

  کامیار؟-

  !جاست همین پاتوقش مشتی بشناسیش کنم می فکر اره-
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  کجا؟ کامیاررفته گفت حاالبهت-

  !کردستان طرفاي رفته-

  : گفت برده باال ابروهاي باهمون

  گفته؟ راست عجب چه-

  :گفتم بلندي نیمه صداي با

  !!گفته؟ راست-

  !جوون اره-

  :گفتم اخم بایکم

  نیست؟ پیداش مرادمرزي ماهه 6 گفت بهم ولی

  !بشه خارج کشور از چاقی قا راهنما بدون خواد گفته،می راست اره-

  :رفت توهم بیشتر هام اخم

  میدونید؟ ازکجا شما-

  :شدگفت می بلند جاش از که درحالی

  !دهب انجام خواد می کار چی بفهم بتونم که بودم نزدیک کامیار به اي اندازه به که بدون اونقدر ولی نپرس چیزي

 واعتماد امنیت احساس شد می باعث که بود وچشماش صدا توي چیزي یه رفت خونه قهوه وداخل شد دور ازم اروم اروم

  :گفت می قلبم توي چیزي بده دست بهم

  !!کن اعتماد بهش-

**  

 مپال شدن روشن با شدم وداخل کردم باز رو اي شیشه کشیدم،در باال رو مغازه هاي کره وکر کردم باز رو کتابی قفل

 اوردم رد رو بودم،کتم نزده سر مغازه به که بود ماه شش شد معلوم بیشتر بود نشسته وسایل روي که خاکی ي کرده

 سرگرم اونقدر وسایل گردوگیري به کردم شروع دستمال تکوندم،با رو بود تمیزي مخصوص که رو خاکی هاي ودستمال

  :رفتگ زدم لبخندي علی اسم وبادیدن کشیدم کار از دست گوشیم خوردن زنگ با نشدم زمان گذر متوجه که شدم کار

  !نگرانتم کجایی هست معلوم هیچ جواد سالم الو-

  !داشتم رو علی و ونازي خدا فقط دنیا ي همه از من زدم پرددري لبخند
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  !اینجا بیا ام مغازه توي من دادش سالم-

  خودتون؟ ابزاري مغازه همو-:گفت باتعجب

  !زودبیامنتظرتم اره-

  !حافظ خدا باشه-

 غازهم توي که کوچیکی اتاق به کارم شدن تموم از بعد کردم گیري گرد رو مونده باقی وجاهاي کردم قطع رو گوشی

 ضربه فک هاي موزاییک به دستم وبا نشستم زمین بود،روي توش کوچیک یخچال ویک تخت یک رفتم بودم ساخته

 مکرد رودراز دستم اورم در جاش از رو وموزاییک کردم درزاش الي رو گوشتی نظرپیچ مورد موزاییک پیداکردن با زدم

 بودم گذاشته کنار مبادا هاي روز براي هارو این بودند سالم شکر خدارو کردم نگاه رو داخلش دراورم رو سیاه وپالستیک

  !بود ها روز همون از هم ها روز این

  :گفت بلندي ماسیدوباصداي دهنش تو سالم ي وکلمه خورد کبودم صورت به نگاهش شدن وارد محض به علی

  امده؟ سرت بالیی چه...شده چی جواد-

 داشتم وحیر درد قدر این روزها این ولی گرفت دردم صورتم با برخوردانگشتهام با کشیدم صورتم به ودستی کشیدم اهی

  :گفتم تلخی نبود،بانیشخند چیزي جسمی هاي درد این که

  !نباش نگران نیست مهمی چیز

  ..........اما-

  !نیست مهمی چیز علی داداش که گفتم-

  :بچینم رو کلمات ذهنم توي من داد واجازه کرد سکوت علی

 ردياو جا به تو که اونطوري رو برادري حق نبود خوب حالم کردم ناراحتت کردم اذیتت خیلی ماهه چند این علی دادش-

  .....خوام می ازت نیاوردم جا به من

  :گفت لرزید می کمی که وباصدایی پرید حرفم بین علی

  ......ن داداش حرفا این از چیه منظورت-

  :وگفتم بردم باال ایست معنی به رو دستم

  ....هام اعصابی بی....هام نابرادري هام زحمت خاطر به کنی حاللم خوام می ازت...شه تموم بزارحرفم-

  :دادم ادامه شدکه اشک پراز چشماش

  ...بزن بهش سر یه بیا بار یک وقت چند گردم،هر می بر که موقعی دستت،تا بسپارم رو مغازه این خوام می علی-
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  :لرزید صدام

 صالا کشوند،خونه اتیش به نامرد اون که بود خونه یکی داشتم یادگاري تا سه ومادرم پدر از من دونی می که خودت-

 وبیخ باغبون نبودم من ولی شد پژمرده پرپرشد نکردم نگهداري ازش خوب که....بود دوم یادگاري مهم نیست مهم برام

  .....نبودم

 روهم هو یادگاري این کاش اي که کردم ارزومی ها روز این تموم تو مونده،ولی برام بابام از مغازه این فقط هم حاال-

 تو نیاد اون تو شه می روم چطوري علی بمیرم تونم نمی حتی من...نداشتند کاري عزیزم خواهرم به ولی گرفتند می ازم

  ...کنم نگاه ومادرم پرد چشماي

 جلو اماشک بیشتر شدن جاري از تا کشیدم صورتم روي رو دستم بشن جاري هام اشک وگذاشتم گردوندم بر ازش رومو

  :بلندشد علی دار خش صداي کنم گیري

  ....ها جونت از دور کنی می وصیت داري چیه،انکار ها حرف این از منظورت جواد دادش-

  :گفتم باشه محکم کردم می سعی خیلی که صدایی با بود بهش پشتم که حالی در

 یک نیست معلوم بگیرم فاصله خوام می خواهرم، با مسافرت برم خوام می هاش ادم از شهر این از علی برم خوام می-

  ...رم می فردا مطمئنم کردم،اما می بر

  :گذاشت ام شونه روي رو ودستش شد نزدیک بهم

  بري؟ خواي می دادش چرا-

  :گفتم بود دیوار طرف که همونطور روم

  !خوبه براش مسافرت برید گفته دکترش نازي روحیه واسه-

 هیچ وادج شاید فهمید نیست درست وسط این چیزي یه فهمید گفتم دروغ چون نکردم نگاه چشماش تو فهمید هم علی

  :گفت لرزید می بغض از که صدایی با....گرده نمی بر وقت

  !سالمت به برو

 تواین یگهد....کردیم گریه صدا وبی گرفتیم بغل رو همدیگه وسخت کردم وبغلش کردم طرفش رومو نیاوردم طاقت دیگه

 شتیمک می روحمون توي که نفرتی هایی وخون زخم داشتیم..نبود) کنه نمی گریه مردکه(از حرفی وعلی من بین مغازه

  .گردم می ابیاري هام اشک با رو نفرت تخم این من برعکس کردولی می کارو این داشت علی شاید

*  
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 لبم ي گوشه به دستی اورد باال رو دستش شد نگران چشماش دوخت صورتم به رو نگاهش نشستم تخت روي کنارش

 کردم لقهح اش دورشونه رو زدم،دستم بوسه هاش انگشت وبه گرفتم رو ودستش زدم لبخند ولی امد دردم که بااین کشید

  :وگفتم کشیدمش اغوشم وبه

  !مسافرت بریم خواي می ببند رو چمدونت-

  :گفتم جاش به نگفت هیچی چرا کی نپرسید کجا نپرسید نزد حرفی نگفت چیزي

  کردستان ریم می فردا

 حرف باهاش اروم باصداي داشت بود کرده بغل رو نازي ،خاله بستم رو ودرش گذاشتم عقب صندوق توي هارو چمدون

 غلشوب شدم قدم پیش خودم کرد می نگاه بهم داشت وخیسی ناراحت باچشماي چرخوندم علی سمت به رو نگاهم زد می

  :وگفت کرد گوشم نزدیک رو سرش علی بودیم همدیگه بغل که همونطور کردم

 بهم جا هر هروقت اما ندازي می دردسر تو رو وخودت کنی می پنهون ازم رو مهمی چیز یه داري دونم می بااینکه-

  !!جواد داداش بگیري تماس باهام کافیه فقط داشتی احتیاج

  :وگفتم زدم پشتش به ارومی به رو ودستم شدم جدا ازش

  !علی داداش حتما باشه-

 رو چشماش هاي اشک چادرش ي وباگوشه ریخت سرمون پشت رو اب ي کاسه خاله دیدم اینه از شدیم ماشین سوار

  .کرد پاك

 ونتونم اشهب رفته دستم از مازیار ترسیدم می داشتم می نگه دوساعته واستراحت ونماز غذا براي فقط روندم می بند یک

 کیلومتر15باشم، نرسونده صفر به رو مرزش حساباش براي هنوز ومن باشه گذشته مرزي ازخط ترسیدم می برسم بهش

 باالخره هک نازي وبه کردم پارك گوشه یک رو ماشین) کردستان مرزي روستاي(داشتیم گُزلکچیلَرفاصله تاروستاي

  :گفتم بود بیدارشده

 اتفاق اروست این تو ممکنه داره رو خیال اسودگی حکم برات روستا بگم،این بهت رو مهمی چیز یه باید خواهرگلم نازي-

 کارها این ي همه بدون رو این نازي بشه ریخته وجودمون اتیش توي که بشه سردي اب مثل که بیوفته برامون هایی

 کردم می جمع ربهت حواسم ید با که موقعی اون چون منه وظیفه نیست سرم هم منتی نیستم مهم من تواِ اسودگی براي

  بدي؟ رو جوابم وحسینی راست خوام می دارم سوال یه نازي ها حرف این ي همه از بگذریم......موقع اون نکردم

  :گفت لرزون صداي با ارومی به بودند شده اشک هاي قطره پراز چشماش دوخت بهم رو نگاهش

  جواد؟ دادش سوالی چه-

  :بدم قورت رو گلوم توي بغض خواستم می بیشتر دادم قورت رو دهنم اب
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  بخشیدي؟ رو جوادت داداش-

  :گفت یم هق هق با اش گریه وبین کردن گریه بلندي صداي با کرد وشروع اندخت بغلم روتوي وخودش لرزید اش چونه

  ....داداش ببخشم تورو بخوام که کیم... من-

 شده تراح خیالم کشیدم ام سینه ته از عمیقی نفس شد گم شالش الیاف بین هام گذاشتم،اشک موهاش روي رو سرم

  ........کنم نگاه وبابام مامان چشماي تو تونم می دنیا اون تو بیوفته برام اتفاقی اگه بخشیده رو من نازي بود

 اتاق سطو گذاشتم هارو وچمدون رفتیم اتاقمون به نازي با گرفتم تحویل رو هامون وشناسنامه زدم امضا برگه پایین به

  :گفتم نازي روبه نبود امون گرسنه بودیم خورده نهار تازه چون

  خواي؟ نمی چیزي گلم خواهر-

  :گفتم لبخند وبا دراوردم تنش از رو مانتو وشال رفتم طرفش امد،به می خوابش بود خورده تازه رو هاش قرص چون

  !باشه خودم از غیر نکن باز کس هیچ رو درم کن قفل تو درواز بیرون برم خوام می من نازي-

 نظر ردمو جاي طرف به دراتاق قفل صداي شنیدن محض به زدم بیرون اتاق از سریع داد تکون باشه معنی به رو سرش

 شده اماده بازکرده رو بالهاش مازیار کردم می احساس نداشتم هم رو حموم حتی یا لباسام کردن عوض براي وقتی رفتم

  !!!پرواز براي

 رهاس تمام شدم خونه قهوه داخل اینکه محض به.رفتم طرفش به و گرفتم رو خونه قهوه ادرس خونه مسافر پذیرش از

 رسید می وشگ به قلیون قل وقل نلبکی با ها استکان برخورد صداي فقط گرفت فرا اونجارو وسکوتی برگشت طرفم به

 محلی لباساشون همه چون کنند نگاهم طوري این داشتند هم حق نشستم در کنار میز وروي گفتم توایی امید به الهی

  .غیرازمن بود

 که بینمب رو مازیار ي قیافه شاید که امید این به بودند خونه قهوه تو که کسایی صورت تک تک رو چرخوندم رو نگاهم

 نشسته زمی سر نفر یک نبود دیگه هاي میز از کدوم هیچ شکل بود مخصوص که بود میزي برخوردم عجیب میز یک به

 به ام ،توجه مانداخت بود نشسته میز پشت که کسی صورت به نگاهی بودند ایستاده طرفش دو بادیکارد مثل ودونفر بود

 چشماش کنی نگاه هاش چشم به تونستی نمی که طوري کردند می القا ادم به رو ترسی یه هاش چشم شد جلب چشماش

 هاي چشم ازاین حتی ترسیدم نمی چیزي از بودم جواد من دوختم چشماش روتو نگاهم من اما داشت گستاخی یه

  .ترسناك

  ردک اشاره ها بادیکارد از یکی به گردوند می توش رو تسبیح که دستی وبا زد نیشخندي من گستاخی بادیدن

 رو رشس بادیگارد کرد اشاره من به چشماش با گفت گوشش در که کوتاهی پچ پچ از وبعد کرد خم طرفش به رو سرش

  :گفت کردي ي لحجه با و کرد خم طرفم به رو وخودش ایستاد میزم اومد،دم طرفم به من به نگاهی از وبعد کرد خم

  !!ببینه تورو خواد می خان-
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  :وگفتم بردم باال رو ابروهام

  چرا؟-

  :کرد تکرار دوباره دیدم هاش چشم توي رو خشم برق

  !!ببینه تورو خواد می خان-

  :گفتمو چرخوندم بادیگاردش طرف رومو کرد می نگاه من به نیشخند با که کردم نگاه میز پشت مرد به سرش پشت از

  !!!رو وقتش ونه دارم دیدنش به اي عالقه نه من ولی-

  :وگفت شد بیشتر عصبانیتش

  !جوون همینه اخرت حرف-

 کرد اشاره ومد بادیگارد به وبادست برگشت سرش پشت به باسکوتم نزدم وحرفی دادم تکیه صندلی پشتی به رو خودم

 رو خودم دستشون از کردم می سعی هرچی کردند بلند رو من بازور وهردوشون امد طرفم به هم بادیگارد یکی اون

 رو تشدس ها بادیگارد از نشوندندیکی روش روبه رو ومن گذاشتند خان روي روبه صندلی نداشت اي فایده کنم خالص

  :وگفت شد خیره چشمام توي گستاخش هاي چشم همون با بشه،خان شدنم بلند از مانع تا گذاشت ام شونه روي

  جوون؟ اینجا امدي کاري چه واسه-

  :وگفتم فرستادم بیرون خشم رواز نفسم

  !رو وقتش ونه دارم شما دیدن به اي عالقه نه من گفتم هاتون بادیگارد به که همونطور-

  !نشستم سرجام شد وارد ام شونه روي که محکمی بافشار که شدم خیز نیم جام تقریباًاز

  :وغرید بود شده خشمگین هاش چشم

 بخورند اب تونند نمی حتی من ي اجازه بدون روستا این مردم ـانخ روستام این خان من جوون بدون دونی نمی اگه-

 من ودعوت توبود جاي هرکس وگرنه نکردم خرد رو گردنت که کردم بودنتو مهمون مراعات داري،فقط خود جاي که تو

  !کشتمش می من کرد می رد رو

  :داد ادامه که کنم ظاهر حفظ کردم سعی ولی ترسیدم بود صداش توي که خشمی از

  !وارد تازه اینجا امدي چی واسه بگو بهم خوب مهمون یه مثل هم حاال-

  :وگفتم کردم فوت رو نفسم

  !دادند روبهم روستا این ادرس گردم می نفر یه دنبال-
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  :وگفت کشید اش جوگندمی هاي سبیل به ودستی کرد هم توي رو کلفتش ابروهاي

  !روستا به وچه شهر بچه تو نفر اصال چیه نشونش چیه اسمش کی، دنبال-

  :گفتم نسبتاًبلندي صداي وبا افتادم یادمازیار کشیدم خشم از اهی

 نوزمه دونم نمی حتی بشه،من ترکیه مرز وارد و بشه خارج قاچاقی روستا این از خواد می گید می شما که نفري این-

  !!یانه کشه می نفش خاك تواین

  :گفت وبمش کلفت صداي همون وبا مرد اخمی حرکتم بادیدن کوبیدم میز روي رومحکم ودستم

  !!نشده خارج مرز از مطمئنم روبده نشونش-

  :گفتم طعنه وکمی تعجب با

  !هستید مطمئن اینقدر کجا از شما

  :وگفت تابوند رو هاش سیبل ي وگوشه زد نیشخندي

 قیقاچا کردن رد به برسه چه خورند می هم اب من ي اجازه بدون روستا این مردم گفتم که بهت کنی می فراموش زود-

  !نفر یک

  :فتموگ کردم تر زبونم روبانوك خشکم لبهاي!کنه کمک بهم تونست می خان همین شاید کشیدم عمیقی نفس

  !ندارم ازش دیگه بشه،اطالعات رد خواهرش با خواد می کنم فکر مازیاره اصلیش اسمش-

  :وگفت شد بلند صندلی ازروي

 هب خیره ومن گردوند بر ازم رو وروش مونده روتنت سفر خاك هنوز کن استراحت جا،یکم همین بیا یازده ساعت شب

  :گفت بود من به پشتش که طور همون میزشدم

  داري؟ کار چی باهاش-

  !!دارم شخصی حساب تسویه یه-

  .نبود خوشبین قرار این به نسبت اصال قلبم ته چرا دونم گرفتند،نمی فاصله ازم کردو اهومی

 ودب خوابیده تخت روي که نازي به داشتم زمان ساعت نیم هنوز انداختم ساعت به نگاهی بودم کرده روعوض لباسام

  :نشستموگفتم تختش وري ور شدم نزدیک بود من به وخیره

! باشه ربگی تماس باهاش افتاد اتفاقی هر اگه میز کشوي توي وگذاشتم نوشتم کاغذ روي رو علی ي شماره جان نازي-

  :گفت بهم ترسون هاي چشم وبا پرید ازجاش
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  جواد؟ دادش بیوفته اتفاقی چه قراره مگه

  :وگفتم کشیدم اغوش به رو لرزونش تن

  :وگفت گذاشت هام لب روي رو دستش نباش نگران پیشت میام بکشونم ام جنازه شده من اگه گم می بهت دارم

  !باشه گردي می بر که من جون به بخور قسم بده قول بهم ترسم،فقط می بیشتر که نزن وجنازه مرگ از حرفی دادش-

  باشه-:کردم زمزمه چسبوند ام سینه به رو سرش

 یب کردند نمی یاري تر،پاهام اروم هام وقدم شد بیشترمی هم من قلب ضربان شدم ترمی نزدیک خونه قهوه به هرچی

 یکی کیی هارو پله نداشتم خونه قهوه وسکوت کوچه توي سکوت این به نسبت خوبی احساس اصال رفتم می تر رمق

 که رفتم رت جلو قدم سه روببینی اخرسالن شد نمی که طوري بود کرده روشن المپ یه فقط رو اونجا محیط رفتم پایین

 به رو تمودس برگشتم بلند قدم یک با رو امده قدم سه شنیدم بیرون رواز کلید چرخش وصداي شد بسته خونه قهوه در

 در ايه شیشه به رو بودند،دستم کرده قفل روازبیرون در نداشت اي فایده اما کشیدم رو واون درگذاشتم ي دستگیره

  :گفتم بلندي وباصداي کوبیدم

  !!!کن باز رو لعنتی در این اونجاست کی-

 روباالتر شتمم بیوفته راه وخون ازدستام کمی شد وباعث برداشت ترك شیشه که کوبیدم شیشه به محکمی مشت عصبی

 موند االب همون دستم شدند می نزدیک بهم سرم پشت از که هایی قدم باصداي که بشکونم رو شیشه خواستم می برم

 هاي لوهیک بودند پوشیده محلی هاي لباس که مرد سه بادیدن برگشتم صدا وبطرف اوردم پایین رو دستم ارومی به

  :گفتم وجدي محکم باصداي وجورکردم جمع را خودم خوردم،سریع داشتند،جا خوبی نسبتا

  !کجاست خان-

  :ازمردهاگفت یکی

  !رسه می خودش هم دیگه ي لحظه کنیم،چند توپذیرایی از تا فرستاده مارو خان-

 شوندممردهاک به رو نگاهم وسریع انداختم دستم کنار صندلی به رو دعوا،نگاهم دادبوي می جنگ بوي هاش وکلمه حرفش

 شون کیی حرکتم این ،بادین گذاشتم صندلی وروي کردم بلند ارومی روبه دستم بودم مواظبشون چشمام با که همونطور

 کشیدم رکنا اي دیگه حرکت هر از وقبل بیرون کشیدم میز پشت از رو صندلی سریع برداشت خیز طرفم به باسرعت

 ندلیص هاي وخرده افتاد زمین روي من ي ضربه باهمون شد خرد صندلی که طوري کوبیدم کمرش پشت روبه وصندلی

  :وگفتم شدم خیره مونده باقی دومرد نکرد،به حرکتی هیچ ودیگه ریخت روش هم

  !!کنند می پذیرایی اینطوري هاشون مهمون از ها خان ي همه سردي پذیرایی چه-

 کردم ندبل رو مشتم شدند ور حمله طرفم به باره قرمزشدند،ویک خشم از هاشون وصورت شدند عصبانی حرف این بازدن

 احساس وبمبک رو مشتم خواستم می تا برگشتم یکی اون طرف به افتاد زمین روي که کوبیدم شون یکی صورت وروي
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 رو نجیرز فشار از یکم کردم سعی بادستام کردم می احساس رو زنجیر سردي بردم گلوم طرف به رو دستم کردم خفگی

 توي هک محکمی مشت امدن فرود با شد،که می بیشتر هم دستاش فشار کردم می تقال من بیشتر هرچی اما کنم کم

 زمین شدوروي ازاد ازدورگلوم افتاد،زنجیر بدنم ودوطرف شد شل ودستام شد قطع کل به نفسم کردم احساس خرد شکمم

 که لگدي باهر کردم می احساس شد تار چشمام جلوي هام وپهلو باشکم هاشون بابرخوردلگد کشیدم عمیقی افتادم،نفس

 شد رپ شکمم توي خون تر،ظرفیت کم من وهوشیاري شد تر محکم شه،ضرباتشون می خون پراز شکمم توي زنند می

 مدهن از خون که کردم بلند زمین روي از رمقی بی با رو ،سرم کردم احساس گلوم توي رو خون ي رسید،مزه دهنم وبه

 سرم توي نازي شدصداي می بسته کم کم داشت کردن،چشمام عمیق هاي ي سرفه به کردم شدوشروع سرازیر

  !)باشه گردي می بر که من جون به بخور قسم بده قول بهم فقط(پیچید

 کردم ینم احساس شکمم توي رو دردي دیگه کردم باز راسخی عزم با رو شد،چشمام تزریق بهم نیرویی نازي یادحرف با

 زمین روي وباکمر زد اي کشیدم،نعره ومحکم گرفتم رو زد می لگد شکمم توي داشت که مردي پاي بودم شده حس بی

 رفت طرفش وبه برداشت کمرم توي زدن لگد از دست اخري شد،مرد هوش وبی خرد میز ي لبه به سرش که افتاد

 می حتی دمکر می احساس بودم گرفته نیرو شدم بلند علی یا گفتن با زمین روي برد،از اش بینی نزدیک رو وگوشش

 ردماو در رو کردم نمی جدا خودم از وقت هیچ که چاقویی بردم جیبم توي رو بیارم،دستم در پا از هم رو فیل یک تونم

 گاهون کرد بلند رو وسرش کشید بود اش اسودگی از نشون که عمیقی نفس اخري کردم،مرد خارج ضامنش از رو واون

  :گفت نیشخندي شدوبا بلند زمین روي از دوخت بهم رو خشمگینش

  نشدي؟ سیر هنوزم اینکه یا بود خوب پذیراییت چیه ها-

  :گفتم پوزخند وبا کردم پاك رو بود ریخته بیرون ازدهانم که رو خونی

  شدید؟ خسته شما شدم گرم تازه من-

  :گفت که فشردم دستم توي تر محکم رو چاقو

  !!شهري بچه نشدي هنوزادم-

  :گفتم پوزخند همون با

  !!خبرندارم)دادم وادامه کردم بلندي نچ(تورو اما ادمم خودم که دونم می-

 ردمب پشت رواز ازادم دست سریع خیلی کردم خفه گلوم توي رو اخم زد شکمم توي محکمی کرد،ومشت حمله طرفم به

 خیسی از دادم وفشار برم گردنش زیر چاقورو کوبیدمش زمین روي زد اي نعره کشیدم ومحکم گرفتم رو بلندش وموهاي

 با د،ش بلند اخش که دادم فشار تر محکم چاقورو که کردن تقال به کرد شروع برداشته، خراش گردنش فهمیدم دستم

 خونیم تودس کردم پرتش زمین رو بپیچه خودش ماربه مثل شد باعث که زدم اش سینه به محکمی خیلی ي ضربه زانوم

  :وگفتم کردم بلند رو زدصدام داد دوباره که زدم شکمش به دیگه لگد بشه،یه پاك تا کشیدم لباسش به رو

  ....اون الدنب وبه شنیدم سرم پشت از رو در شدن باز صداي گذشت،که خوش خیلی پذیراییت از ممنون بگو خانت به-
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 هک درحالی دیدم رو وخان کردم نگاه سرم پشت به شنیدم سر پشت از رو دستی صالبت وپر محکم زدن کف صداي

 هشب نگاهی بود فراگرفته رو وجودم تمام که وخشمی عصبانیت کردبا می نگاه بهم نیشخندي با همراه زد می دست

 از که وباصداي گذاشتم جیبم وتوي کردم غالف رو اون بعد بشه پاك تا کشیدم شلوارم به رو شده خونی چاقوي کردم

  :گفتم لرزید می خشم

  !!!وکمکتون پذیرایی از ممنون-

 شیدمک عقب رو خودم گذاشت ام شانه روي رو دستش رسیدم موازاتش به وقتی افتادم راه در طرف به بهش توجه وبدون

  :وگفت دوخت هام چشم به رو ناپذیرش نفوذ نگاه بخوره سر دستش شد باعث که

  !میاري جوش زود چقدر جوون باش داشته صبر-

  :گفتم وناباوري اروم صداي با

  :گفتم بود شده وبیشتر بود برگشته که خشمی وبا زود گی می من حرکت این به تو....زود-

  !!!!ـانخ یامب بردباروصبور نظرت به تا گرفتند می رو جونم و کنن پاره تیکه رو من ادمات میذاشتم حتما باید واقعا اره-

  :وگفتم برداشتم در طرف به محکمی وقدم

  !!!بمونم شده خراب تواین دیگه ي دقیقه یک نیستم حاضر دیگه حتی-

  :نشدم منصرف تصمیمم از هنوز اما شد سست هام قدم زد خان که حرفی با اما

  !!بکنم اي معامله یه باهات خوام می-

  :داد ادامه بودکه بهش هنوز پشتم

  .....که شرطی به دمش می منه،بهت تودست االن کامیار-

  :گفتم گشتمو بر طرفش به سریع نداد ادامه رو حرفش دیگه

  شرطی؟ چه-

  !داري فندك وپرسید اورد در جیبش توي از وسیگاري داد تکون رو سرش

  :گفتم ریلکسیش این از ناشی عصبانیت کمی با

  !نیستم دودي-

  :کرد روشن خودش فندك با رو سیگارش انداخت باال رو ابروهاش

  ري؟ می در ازکوره زود نیستی صبور هنوزم-
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  :ریدمغ لبهام زیر از شه می پر کامال اکسیژن از هام ریه تمام کردم می احساس که طوري کشیدم می عمیقی هاي نفس

  !ـان؟خـ چیه لعنتیت شرط اون بگو-

  :زد سیگارش به محکمی پک

  !کنی کار روستا تواین برام دوسال که شرطی به دم می بهت رو کامیار-

  :دادوگفتم تعجب به رو جاش خشمم

  شرطی؟؟؟؟ چه..........چی-

  :زد اي دیگه پک

 کار ینازا چون کنم تکرار دوبار رو حرفم نزار پس جوونه خیلی نشنیدن براي وگوشهات جوونی هنوز که دونم می خوب-

  !!متنفرم

  :وگفتم دادم قورت باتعجب رو دهنم اب

  انداختی؟ راه رو نمایش این چرادیگه بزاري شرطی همچین خواستی می اول همون از اگه خوب-

  !!کردم اشاره زمین روي ي شده والش اش نفر سه به دستام وبه

  : کرد خاموشش پاش وبا انداخت زمین روي رو سیگارش

  !یانه هستی شرطم الیق که فهمیدم می باید-

  :وگفتم کردم فوت بیرون به رو نفسم

  ...........اینکه خاطر به کنم قبول رو شرطت تونم نمی من-

  :داد ادامه خودش کردم قطع رو حرفم ناخوداگاه اورد باال رو دستش

  !خواهرت....... خاطر به دونم می رو شرطت کردن رد دلیل خودم-

  :بود شده قطع تعجب شدت از هام نفس

  !گرفتی کم دسته خیلی رو من تو دارم خبر چیز همه از روستام خان من نکردي باور هنوزم اینکه مثل-

  :داد ادامه دید رو تعجبب پراز نگاه وقتی

  !نهک می زندگی من هاي دختر با خواهرت من ي خونه توي میایند وخواهرت خودت مونی می پیشم که دوسالی تواین-

  :گفتم ام خشکیده هاي لب ازمیون نازي من ضعف نقطه روي بود گذاشته دست بود شده خشک دهنم
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  !نکنم قبول واگه-

  :ایستادوگفت چهارچوب دم افتاد راه در طرف وبه انداخت باال رو ابروهاش

 ماش واسه که هست بزرگ انقدر ام خونه من ي خونه بیاي و کنی جمع رو باروبندیلت داري وقت امروز غروب تا فقط-

  رپـــ کامیار..... وگرنه باشه داشته جا دونفر

 مه موقع ازهمون کشیدم عمیقی نفس انداختم بود مونده ساعت یک فقط غروبش تا که خورشید به نگاهی پنجره ازتوي

 وبه بود هنشست اتاق تخت روي فهمیدم،نازي نمی رو تعللم این علت اما کنم می قبول دونستم می گفت رو شرطش خان

  ......کجا دونم نمی اماروحش بود اینجا بود،جسمش شده خیره دیوار کوچیک ترك

 ونگاه خورد خفیف تکون دستم برخورد ،با کردم دراز دستش طرف به رو ،دستم رفتم طرفش وبه کشیدم دل ته از اهی

  ...بود من به نگاهش بود،هنوزم سرد دستش گرفتم دستم توي رو دستش دوخت بهم رو مبهوتش

 بین شد می باعث سوال این جواب پرسیدم می باید بود سخت برام بینهایت سوال این پرسیدن کردم تر بازبونم رو لبم

 ندنیک بشه،باهرجون نابود بود روپرکرده ذهنم که بیخودي فکرهاي این شد می باعث کنم انتخاب رو یکی ذهنم دوراهی

  :روبپرسم تاسئوالم بازکردم رو دهنم بود

  دارم؟ ازت سوالی یه نازي-

  :گفت ارومی خیلی باصداي

  جواد؟؟ داداش سوالی چه-

  وخونسردباشی؟ بدي گوش سوالم به خوب خوام می-

  !داد تکون باشه معنی به رو سرش

  بخشی؟ رومی اورد سرت بالرو این که رو کسی اون-

 یدم،بهکش اغوش به رو لرزونش وتن کردم رها رو لرزیدن،دستاش به کرد وشروع ترشد سرد بدنش سوال این باشنیدن

  :گفتم درگوشش زدم بوسه موهاش روي

  !!خواهري باش اروم نازي باش اروم-

  :گفتم خشداري باصداي بشه سرازیر چشمام از اشک شد باعث شد بدتر بدنش لرزش اما

  ....پرسیدم رو سوال این کردم غلط صدامو شنوي می نازي کردم غلط-

  :گفت لرزونش لبهاي ازبین من هاي حرف به توجه بی اما

  ...هبکشـ..ـرزجـ مرگش..موقع..تا...کنم می..ارزو..بخشـــم..نمی..رو عوضــی اون..وقت..هیــچ...من-
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 ودب داده دست بهش عصبی ي حمله بودم پرسیده نازي از که سوالی خاطر به ریختم چمدون وتو کردم جمع رو وسایل

  .....مصنوعی خواب یه البته بود خوابیده نگرفت،االن اروم ندادم بهش رو بخشش ارام قرص که تازمانی

 بود لوممع اما نبست ودیگه کرد باز رو چشماش الي کردم صداش ارومی وبه رفتم طرفش به شد جمع وسایل تمام وقتی

 که حالی رد بشه بلند ازتخت کردم وکمکش کردم تنش رو وشالش کنه،مانتو می سیر خواب تودنیاي بازهم هاي باچشم

 محض ،بهکردم تسویه رو واتاق رفتیم پذیرش قسمت به بود کرده گاه تکیه رو دیگم ودست بود چمدون به دستم یک

 هارو مرد از یکی شدند پیاده ازشون ودونفر شد باز درش که دیدم رو سیاه ماشین دوتا خونه مهمون در از شدن خارج

 ید،بهمونچسب بهم بیشتر بادیدنشون امدند،نازي طرفمون به زدم کتکش خونه توقهوه دیشب که بود همونی شناختم

  :گفت شون یکی که شدند نزدیک

  !!شما دنبال امدیم امدیم خان طرف مااز-

 لحظه چند از عدب نشستیم ماشین توي کردند،بانازي اشاره ماشین وبه گرفتند دستم از رو چمدون حرفشون این دنبال وبه

 به روعش ماشین لحظه وبعدازچند مانشست ماشین توي شون یکی اون دنبال وبه امد عقب صندوق شدن بسته صداي

  .کرد حرکت

 به رو کرد يناز که نفرینی خواستم می بشم تر راسخ توتصمیمم شد باعث نازي حمله که کردم می فکر این با راه توي

 مرگش ي فرشته من خواستم می.....روببینه عزرائیل بازجر بکشه زجر کامیار که کنم کاري خواستم می برسونم انجام

  ...باشم

 از هک انداختم روم روبه ي خونه به نگاهی بود من به چسبیده همچنان نازي شدیم پیاده ماشین واز داشت نگه ماشین

  ..داشت بزرگی خیلی ي خونه داشت حق خان ببینی رو توحیاطش هاي درخت شد می بیرون

  :باصداي شد باز خونه در بود خوه به نگاهم که همونطور

  .داخل بفرمایید-

 موند درگاه همون در خان شدند خارج ازساختمون باخان همراه دختر تا وسه شد باز ساختمون شدیم،در داخل ونازي من

 بهمون شادي نسبتا باصداي انداختم پایین رو امدند،سرم طرفمون به داشتند تن به که محلی هاي لباس دخترهابا اما

  :وگفت امد طرفش به ها دختر از یکی چسبوند بهم باز رو خودش نازي دادم لبی زبر رو کردندجوابشون سالم

  چیه؟ شما اسم گژال من اسم عزیزم سالم-

  :گفت ارومی صداي به نازي-

  !نازیه اسمم-

 خودشفشار از یکم ودرعوض نداد نشون ازخودش العملی عکس هیچ ازي انتظارم برخالف کشید بازوش به دستی گژال

  :گفت گرفت،گژال فاصله وازم کرد کم رو من به
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  بشی؟ اشنا باما توهم کنند می صحبت باهم وبابام داداش تا موافقی جان نازي-

 گژال تدس توي رو داشت،ودستش لرزش یکی کرد بلند رو دستش مکث باکمی درازکرد،نازي نازي طرف به رو ودستش

  :کرد جدا من از کامال رو گذاشت،خودش

  جواد؟ داداش-

 هب ها دختر با وهمراه زد لرزونی لبخند کردم بازوبسته رو هام پلک خواست می تایید ازم هنوزم دوخت بهم رو نگاهش

 دختر چون شاید امد راه زود باهاشون نازي چطور که بود عجیب خودممم رفت،واسه ساختمون درهاي از دیگه یکی طرف

 بیرون کرازف ام شونه روي دستی گرفتن کرد،باقرار می برقرار ارتباط راحت خیلی خاله با هم علی ي خونه تو بودند،چون

  :امدم

  .منتظره خان بفرمایید-

  :وگفتم کردم تر بازبونم رو ام خشکیده هاي بودلب نشسته روم روبه هم خان دادم تکیه کناردیوار هاي مخته به

  !!شماست نوبت االن کردم اجرا رو شرطم من-

  :گفت بود پیشونیش روي که غلیظی بااخم وهمراه کشید هایش سبیل به دستی

  .سراغش ریم می نزده خورشید فردا مشتمه تو االن کامیار قولم به منم کردي اجرا رو توشرطت قوله خان قول-

  .بود وسیمحس نا ولرزش بود سرد کمی بدنم که صبحگاهی سرماي یااز بود ترس از دونم نمی بودیم نشسته ماشین تو

  .باشه تر مخوف تر تاریک هوا بود شده بود،باعث نکرده طلوع هنوز خورشید

  ودب کرده پیدا انعکاس ها کوه تو ها گرگ ي زوزه شدیم،صداي می تر نزدیک ها کوه به رفتیم می تر نزدیک هرچه

 رو داشتند هم خاصی برق که هارو گرگ هاي چشم کردم می فکر که خصوص به کرد القامی ادم روبه بیشتري ترس

  .ببینم ها کوه تو تونم می

 رویی وبهر سرمرد پشت کشیدگرفتم،به می رخ روبه شب تاریکی که ماشین ي پنجره از وچشم کشیدم عمیقی نفس

  :شنیدم گوشم نزدیک از رو خان ي اهسته صداي که دوختم رو نگاهم

  جوون؟ ترسی می-

  :ترگفتم ومحکم تر صاف رو وصدام کردم خالی گلوم توي رو اهم

  !!نگرانم فقط ترسم نمی نه-

  :شنیدم گوشم ازبیخ رو صداش دوباره

  چی؟ نگران-
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  :کردم زمزمه محکم بالحنی اما ارومی وبه دوختم خان هاي چشم وبه گرفتم سرمرد پشت از رو نگاهم

  1!!بگیرم ازش رو خواهرم انتقام نتونم اینکه-

 ي پنجره شتازپ بیوفتیم راه اینکه از قبل کردم،امروز فکر نازیم وبه قبلیم ي نقطه همون به برگردوندم رو نگاهم سریع

 صدا بیو مظلوم بود گرفته قاب رو صورتش موهاش بود پیدا صورتش وفقط بود پتو زیر بدنش که کردم نگاهش اتاق

  ...من مظلوم همیشه خواهر بود خوابیده

 واهرمخ پرپرشدن به وقتی هنوزم نیاره در رو واشکم نکنه سرایت هام چشم به فکم لرزش تا گرفتم دندون به رو لبم

  ......شه می جاري چشمام از اشک کنم می فکر اش بادرفته ي وروحیه

  ........زندگی نه است زنده فقط که مونده ادمی جسم یک فقط خواهرم از که کنم می فکر این به

 سودگیا معنی به کوبید پام روي ارومی به دوبار رو دستش شده حالم متوجه خان فهمیدم امد فرود پام روي که خان دست

  ....خیال

 تر همم همه واز کنم نگاه نازي روي تو تونستم می چطور چه بگیرم رو انتقامم تونستم نمی اگه نبودم اسوده من اما

  .........دنیا تواون پدرومادرم توروي

 محافظی اودوت کلبه به رو داشت،نگاهم نگه کوه ي دامنه نزدیک کلبه یک جلوي ماشین اومدم خودم به ماشین باتوقف

  !همینجاست صداي باشنیدن.دوختم بودند درش دم که

  بودند اراده بی حرکاتم ي همه بردم در ي دستگیره طرف رو دستم اراده وبی خوردم سختی تکون

  ...........گذاشتم بیرون ماشین توي از رو پام اراده بی

  .....کوبیدم بهم رو ماشین در خان نگاه به توجه بی اراده بی

  .....کردم حاصل اطمینان چاقو وجود واز فروبردم جیبم توي رو دستم اراده بی

  ....بودند اراده بی من حرکات ي همه

 چطور دونم نمی ـعاواق....کشوندند وپست نحس موجود این تا رو من پاهام چطور دونم نمی ایستادم کلبه جلوي که االن

  ...امدم شیطان این ي خونه تا

  .....ببینم خوام می رو کرده تعرض.....خواهرم به که کسی چطور......کنند قات مال رو شیطان خواند می چشمام چطور

  .. ـربازجـــ بمیره رزجــ با خوام می بپیونده حقیقت به نازیم خواهرم ارزوي خواد می دلم مطمئنم چیز یه از ولی

  :گفت بلند باصداي که خان صداي اون دنبال وبه شنیدم سرم ازپشت رو ماشین در دوباره شدن باز صداي

  !بشه داخل بگذارید کنید روباز در-
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  :کردم احساس سرم پشت رو خان رفت،حضور کنار در جلوي واز بازکرد رو کلبه در معطلی بی ها ازمحافظ یکی

  خواي؟ می کمک-

  :نداشتم کمک به نیازي خواهرم انتقام گرفتن واسه من شک بی

  !دم می انجامش خودم ممنون نه-

  دمش کلبه داخل کردم روشن ورود از قبل رو قوه چراغ کشید کنار ودوباره داد دستم به رو اي قوه چراغ ها محافظ از یکی

 هیف هک رسیدم پست موجود اون به تا گردوندم کلبه دور دورتا رو قوه چراغ رسید، مشامم به نا بوي شدنم وارد محض به

  ....زاشتم می براش رو حیوون حتی اسم اگر بود

 شنیدم اب کشید می زبانه وجودم توي لحظه هر انتفام واتش لرزید می خشم شدت از بدنم که طوري به رفتم طرفش به

 شد می رو وزخم کبودي اثار بودند بسته هم رو هاش چشم طور وهمین وپاهاش دست باال اورد رو سرش پام صداي

  ...کردم می احساس وجودش توي بیشتر رو ترس شدم می نزدیک بهش که لحظه دید،هر وبدنش تن روي

  .بدم انجام خواهم می که کاري براي گرفتن نفس براي بلکه خشمم کنترل براي نه کشیدم خشم از عمیقی نفس

  :گفت باناله وهراه شد بلند اش ناله صداي کردم بلندش زمین روي واز گرفتم اش یقه به رو دستم

  ....ندارم طاقت.....نزنید کتک دیگه....خدا تورو.....کردم غلط اقا-

  ....بردمش در طرف وبه کشوندمش زمین روي بود صداش توي که وعجزي ناله به توجه بدون

 رو يناز دارم اینکه تصور از دلم ته....کشه می زجر داره کشه می عذاب داره فهمیدم می شد، می بلندتر اش ناله صداي

  :شد سست پاهام زد که حرفی با اما شد می خنک رسوندم می ارزوش به

  ...خدا تورو...اوردید سرش بالیی چه...کجاست خواهرم بگو حداقل...خدا تورو اقا-

 فکر...گردونه بر رو نازي خدا که کردم می التماس که هایی روز اون یاد افتادم خودم یاد بغضش از پر صداي شنیدن با

  ....که اورد خواهرم سر بالیی چنان شرف بی این که حالی در گرفت ازم رو نازي خدا کردم می

  :گفتم بلندي صداي شد،با می وبزرگ گرفت می نبض کردنم رگ هم موضوع این اوردن یاد به حتی

  ....خواي می خواهرتو که-

  ...... کردم ش بلند دستم با افتاد زمین وروي شد بلند اش ناله.. کوبیدم صورتش به محکم کردم بلند مشتمو

  .....اوردیم سرش بالیی چه-

  .....زدم تر محکم رو بعدي مشت
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  .....مرده یا است زنده دونی نمی که-

  ....بعدي مشت

  .....نه شده تنگ براش دلت حتما-

  ...... بیوفته راه ودهنش لب از خون شد باعث...بعدي مشت

  .........یانه سالمه بدونی خواي می-

 حال رد افتاب...رفتم وبیرون کردم پرتش زمین روي ضرب با شد خم دستم رو سرش بره حال از شد باعث بعدیم مشت

  :گفتمو رفتم طرفش به کردم می پاك از رو خونیم دستاي درحالی بود کرده خورشید طرف رو روش خان...بود کردن طلوع

  کجاست؟ شرف بی این خواهر-

  :گفت برگردونه طرفم به رو روش اینکه بدون

  !!!امنه جاش-

 کشیدم عمیقی اوردند،نفس سرش بالیی نکنه...نکنه گرفتند هم رو خواهرش که نگفت بهم چرا پس شدم نمی متوجه

  :بیارم زبون به رو شده ذهنم ي ملکه که حرفی بتونم وتا

  !!اوردید؟ سرش بالیی چه-

  :گفت خشم وبا کرد نگاهم وبرنده تیز نگاه با گردوند بر طرفم به سریع رو نگاهش

 نمی دیگران هاي ناموس از رو انتقامش وقت هیچ کرد مرد داریم،یه غیرت ،ما نداریم کاري مردم هاي ناموس به ما-

  ....دونم نمی تورو ولی گیره

 بودم دهش حت ونارا گرفتم،شرمنده پایین رو سرم اورد در سرم بدجور رو حرفم طالفی قلبم توي زد خنجري حرفش بااین

  :گفتم محکمی صداي با اما

 بدجور نچو بودم نگران پرسیدم رو سوال این اگه....بنویسم خواهر پاي رو برادر گناه که نشدم غیرت انقدربی هنوز من-

  .....شه می نگران خواهرش براي باشه هم شیطان ادم اون اگه حتی کنم می درك خواهر براي رو برادر یه نگرانی

 گذاشت ما شونه روي رو دستش نیست عصبانی دیگه که فهمید شد می خان هاي نفس اوردم،از باال رو سرم کشیدم اهی

  :وگفت

  !!بگیري رو انتقامت بازهم خواي می موضوع این دونستن با حاال-

  :دوختم خان هاي چشم به بود امده بیرون ها کوه از نصفش که خورشیدي از رو نگاهم

  :دادم وادامه کوبیدم قلبم روي رو مشتم....ببخشم تونم نیستم،نمی بخشیدن ادم من خان-
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 لد این دونه نمی کس هیچ.. گفتم تر اروم کشیدم اهی...میشه خبر چه تو این خواهرم روز و حال دیدن با دونی نمی-

  ......خونِ دلِ یه

  :وگفت داد ارومی فشار ام شونه به

 هاگ...برو نیست اروم هم روحت.....نشه اروم اونجات تا کن،که اروم رو خونت پر دل این برو امده هوش به کم کم دیگه-

  !!شی نمی پشیمون بخشش خاطر به بعداً دونی می

  داره خون پر دل یه هم خودش که فهمید شد می خان حرف این کشید،از عمیقی اه حرف این دنبال به

  :گفتم وراسخ محکم

  ...شم نمی پشیمون وقت هیچ-

*  

 کشیده رخاط به لباسش جاهاي بیشتر شدم خیره دردش از شده مچاله تن به بود امده بیرون کوهها پشت از کامل خورشید

 شدم خیره مپا پایین وبه کشیدم عمیقی بود،نفس داده پس خون ها پارگی این از بعضی ودر بود شده پاره زمین رو شدن

 عول با بردم دهنش طرف وبه کردم باز رو درش برداشتم رو بود داره بهم خان که رو ابی دید،بطري شد نمی رو دره ته

 عیس که صداي شه،با می بهتر داره حالش کردم می احساس خورد می که ابی قلوپ هر به کرد اب نوشیدن به شروع

  :گفتم بشنوه کردم

  ...ابته اخرین این که بخور-

 دره وتهر خالی نیمه وبطري شدم بلند زمین رو کرد،از کردن سرفه به وشروع گلوش بیخ پرید اب حرف این شنیدن با

  :دادم وادامه کردم پرت

 وبا انتهاست بی ي دره یه پات زیر دقیقا چون چرا دونی می نیومد صداش اما پایین کردم پرت رو اب بطري شنیدي-

  :گفتم خونسردي

 می ورندخ می رو بدنت وگشنت میاند جنسات هم کنه،عوض نمی پیدا رو جسدت کس هیچ پایین شی می پرت وقتی-

  ..گم می هارو وشغال وها گرگ گم می کیارو که دونی

  :وگفت کرد بلند رو خودش حرفا باشنیدن

 کردم کار چی مگه من اخه....نداره رو کسی من جز خواهرم...نکن بامن رو کار این کنم می رو التماست اقا خدا اقاتورو-

  ...بیارید سرم رو بال این خواهید می که

  : گفتم باتمسخر

  .....هیچی-
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  :گفتم بلندي وصداي جدیدیت وبا

  !!!یکشتـ خواهرمو فقط-

  .شد کشته بارها که خواهرم روح مثل...شد تکرار بار ده از وبیش کردم پیدا انعکاس کوه توي صدام

  :وگفتم داشتم اش نگه اوجا ولب بردمش پرتگاه ي ولبه کردم بلندش زمین روي از

  ؟چیه گت مر دلیل فهمی می خود به خود خودت وقت اون نبینی رو عزراییلت ي چهره مرگت از قبل که هیفه فقط

 اول رو هاش چشم کشیدم رو بندش چشم تقال حین در کرد می تقال داشت برگرده طرفم به خواستم می لرزید می واقعا

  :کرد صدا رو اسمم لرزش وبا کرد باز لحظه چند از بعد بست

  ..د...ا..و..ج-

  ...شرف بی میاد یادت هم رو خواهرم شناختیم خوب جواد اره وگفتم زدم پوزخندي

  ....بره یادش رو معصوم نگاه اون تونه می مگه کسی میاد یادت که معلومه-

  :پرسیدم درد بود،با شده جاري هاش چشم از اشک کردم نگاه طرفش به

 ملتمسش نگاه گذشتی ازش کردي رحم بهش دیدي اصال رو هاش اشک کشتی می رو روحش داشتی که موقع اون-

  .دیدي رو

 راچ دونی می ببخشمت تونم نمی من بگم بهت رك کنم،بزار فراموش تونم نمی من که کردي خواهرم با کاري تو-

  تقاص یکی باید چون

  ...رو خواهرم هاي کابوس

  .. رو هاش گریه

  ....رو عصبیش هاي حمله

  رو سردش نگاه

  ...رو ناتمومش هاي اشک

  ....اتفاقاته این بانی که باشه کسی باید واون بده پس

  ....مرگت از بعد حتی بخشمت نمی وقت هیچ من که کامیار بدون رو این

  قیامت به دیدار گفتم حرفش به توجه بدون کردن التماس به کرد شروع دوباره

  :گفت شدنش پرت با همزمان دادم بدنش به ارومی فشار حرف این دنبال وبه
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  ...........جواد خدا تورو-

  :گفتند می همزمان که رسید گوشم به اشنا جیغ صداي دو وهمزمان

  .....داداش-

 ونستمت نمی افتادم زمین رو وزنش خاطر به گرفتم رو دستش و کردم دراز رو دستم ناخوداگاه داداش ي کلمه باشنیدن

 قدر چه هر بود اویزون دره از زد می چنگ دستم به دستاش با داشت فقط کرد نمی بهم کمکی هیچ خودش کنم بلندش

 گرفت رو شدست یکی واون شد دراز بدنم ي دیگه طرف از دستی گهان نا که تونستم، نمی بکشمش باال به خواستم می

 با دیدم رو نخا تعجب کمال با کردم نگاهی کرد کمک که کسی وبه کشیدم عمیقی نفس باال کشیدیمش هم کمک وبا

  :وگفت زد غروري پر لبخند نگاهم خیرگی دیدنم

 عذاب دچار گرفتی که انتقامی خاطر به ها بعد تا اوردم رو خواهراتون هم همین هستی،واسه اي بخشنده ادم دونستم می-

  !!نشی وجدان

  .کرد بهم امیزي تشکر نگاه اشک از پر چشمهایی با دوختم نازي به رو خستم نگاه

 رو رهمدیگ وهستی ونازي کرد می گریه بچه یک ومثل لرزید می ترس از هنوز پاهام کنار کامیار زدم اي خسته لبخند

  .کردند می وگریه بودند گرفته اغوش در

  .بود واقعاًخـــان مرد این کرد می نگاهم غرور با هنوزم دوختم خان به رو نگاهم دوباره

  

  

  پایان

  

  

  

 


