رمان تقاص دل |  sh80کاربر انجمن یک رمان
رمان تقاص دل |  sh80کاربر انجمن یک رمان

1

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان تقاص دل |  sh80کاربر انجمن یک رمان

2

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان تقاص دل |  sh80کاربر انجمن یک رمان

پیشنهاد می شود
دانلود رمان یک نفر همیشه پیش تو میمونه
دانلود رمان صدا کن مرا صدای تو خوب است
دانلود رمان اتاق دریا

این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است.
www.1roman.ir

خالصه:
رهام که نامزدش توسط باندی به قتل رسیده ،سعی میکنه انتقامش رو از اونها
بگیره؛ مجبور میشه خواستههای اونها رو انجام بده که حتی فکرش رو هم نمیتونه
بکنه .کارهایی که حتی ممکنه باعث مرگش بشه!

سردم بود؛ بارون بهسرعت میبارید و بیرحمانه به صورتم سیلی میزد .روی زمین
افتاده بودم ،قدرت حرکت کردن نداشتم .عرق کرده بودم و از درد ،دندونهام رو به هم
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فشار میدادم .دستم رو روی زخمم گذاشتم؛ خونریزیام زیاد بود .چشمهام تار
میدید؛ با هر نفسی که میکشیدم درد وحشتناکی توی بدنم میپیچید .مرگ رو
حس میکردم .هنوز نیروها نتونسته بودن پیدام کنن؛ شاید هم این پایان راهم بود.
ایکاش میتونستم برای آخرین بار هستی رو ببینم .نتونستم از احساسم بهش بگم،
شایدم هیچوقت فرصت نشه؛ سیاهی اطرافم رو گرفت ،حس کردم سبک شدم و
دیگه چیزی متوجه نشدم.
"دو سال قبل"
با گالب قبرش رو شستوشو دادم .خم شدم سنگقبرش رو بوسیدم .به اسمش نگاه
کردم ،آرام زمانی؛ لبخند تلخی روی لبم نقش بست و زمزمهوار گفتم:
 آرام داغونم ،چرا تنهام گذاشتی؟ آخه بیمعرفت مگه نگفتی تا ته دنیا هستی؟ پسچی شد؟ رفق نیمهراه شدی از وقتی رفتی زندگی برام جهنم شده ،نگفتم نمیتونم
بدون تو نفس بکشم؟ نفسم رو که قطع کردی دختر خوب؛ شدم مرده متحرک که
فقط دارم نفس میکشم؛ قول میدم زود بیام پیشت ولی اول یه سری کار ناتموم دارم
که باید انجامش بدم تا انتقامت رو نگیرم آروم نمیشم؛ قول میدم تقاص تکتک
کارهاشون رو پس میدن ،قسم میخورم.
به ساعتم نگاه کردم؛ ساعت پنج بعدازظهر رو نشون میداد.
از جام بلند شدم .داشت دیرم میشد .عینک آفتابیام رو به چشمهام زدم به سمت
ماشینم حرکت کردم؛ دزدگیر رو زدم و سوار شدم .به سمت خونه داریوش راه افتادم.
چند تا بوق زدم تا در رو باز کنن .چند دقیقه بعد نگهبان اومد در رو باز کرد .تعظیم
کوتاهی کرد و در ماشین رو باز کرد.
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پیاده شدم تا خودش ماشین رو پارک کنه .چشم چرخوندم اطرافم رو نگاه کردم؛ باغ
تقریبا بزرگی که با سنگهای ریزودرشت پر شده بود؛ دورتادور رو درختهای کاج پر
کرده بودن ،وسط باغ آبشار قرار داشت .همهجا دوربین کار گذاشته شده بود.
پوزخندی گوشه لبم نقش بست .وارد خونه شدم ،نرگس خانم به استقبالم اومد و با
لبخند گفت:
 خوش اومدی پسرم.سعی کردم لبخند بزنم ولی نشد ،خیلی وقت بود که دیگه لبخند زدن رو فراموش
کرده بودم .سرم رو تکون دادم .با مهربونی ذاتیاش گفت:
 برو آشپزخونه برات ناهار گرم کنم.سرد گفتم:
 ممنون میل ندارم.بدون اینکه اجازه اعتراض کردن رو بهش بدم به سمت پلههای مارپیچ راه افتاده و
بهسرعت ازشون باال رفتم که صدای داریوش باعث شد مکث کنم.
 چه عجب اومدی؟بهش نگاه کردم؛ کوتاه گفتم:
کار داشتم.بیا اتاقم باید حرف بزنیم.اخم غلیظی روی صورتم نقش بست و دستهام ناخودآگاه مشت شد .نفس عمیقی
کشیدم تا آروم بشم .خودش جلوتر از من به سمت اتاقش راه افتاد ،منم پشت
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سرش وارد اتاق شدم .روی صندلی نشست و اشاره کرد منم بشینم؛ بهاجبار
روبهروش نشستم.
خب ،میشنوم.باید برام دوتا دختر جور کنی ،زیاد هم وقت نداری.یه تای ابروم رو باال دادم .با کنجکاوی گفتم:
عجلهات واسه چیه؟ من که تازه واسهات چند نفر رو آوردم.کاری که گفتم رو انجام بده ،به باقیاش کاری نداشته باش.سرم رو تکون دادم و از جام بلند شدم.
چقدر زمان دارم؟حداکثر شش ماه ،میخوام این سری هم سربلندم کنی."سعیام رو میکنمی" گفتم و از اتاق خارج شدم .نمیدونم باز چی تو فکرش میگذره،
باید خودم سر در بیارم؛ البته حدسش خیلی سخت نبود ،میخواست اون دخترهای
بیچاره رو برای شیخهای عرب بفرسته یا اعضای بدنشون رو قاچاق کنه .به اتاقم رفتم؛
سرم داشت منفجر میشد ،یه قرص مسکن از روی میز برداشتم و بدون آب خوردم.
روی تخت دراز کشیدم و سعی کردم بدون اینکه به چیزی فکر کنم بخوابم .این بازی
بود که خودم شروع کرده بودم ،باید تا آخرش میرفتم ،هیچ راه برگشتی هم نداشتم.
***
با صدای زنگ هشدار گوشیام بیدار شدم .یه روز مزخرف دیگه شروع شد .نمیدونم
تا کی میتونم این بازی رو ادامه بدم [خدایا خودت کمکم کن ].بلند شدم در کمد رو

6

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان تقاص دل |  sh80کاربر انجمن یک رمان
باز کردم و تیشرت مشکی و شلوار همرنگش رو برداشتم پوشیدم .ساعت گرون
قیمتم رو به دستم بستم و با عطر تلخم دوش گرفتم .به آینه نگاه کردم ،به چشمهام
که حاال رنگش به عسلی تغییر کرده بود .یادم آرام میگفت عاشق رنگ چشمهام،
جوری که هر وقت به چشمهام نگاه میکرد نمیتونست ازم چشم برداره؛ ولی اآلن
رنگ اصلیاش با این لنزهای مسخره پنهان شده بود ولی همه این سختیها میارزید
به هدفی که داشتم؛ بههیچوجه حاضر نبودم کوتاه بیام ،حتی اگه به قیمت جونم
تموم میشد .سوییچ ماشین روی میز چنگ زدم و از اتاقم اومدم بیرون .از پلهها
اومدم پایین ،کفشهای اسپرت مشکیم رو پوشیدم و از خونه زدم بیرون .با سرعت
سمت دانشگاه رانندگی کردم.
ماشین رو توی پارکینگ پارک کردم .پیاده شدم و با قدمهای محکم به سمت کالس
موردنظرم حرکت کردم .وارد کالس شدم صدای پچپچ چند تا دختر رو میشنیدم؛
زیرچشمی بهشون نگاه کردم ،با دقت من رو زیر نظر گرفته بودن .پوزخندی گوشی
لبم نقش بست .سعید کنارم نشست و با خوشرویی گفت:
سالم داداش؟ خبری ازت نبود.بیحوصله گفتم:
 درگیر کارهای شرکت بودم ،نتونستم چند وقتی بیام دانشگاه.خندید:
یعنی نمیتونستی حتی یه زنگ هم بزنی ببینی رفیقت زندهست یا مرده؟اخمهام رفت توی هم؛ خواستم حرفی بزنم که سریع گفت:
-جون داداش غلط کردم ،اینجوری اخم میکنی آدم سکته میکنه.
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تو که انقدر میترسی ،پس صدات در نیاد.تا خواست حرفی بزنه استاد اومد و دیگه حرفش رو ادامه نداد .حدود یک ربع از
کالس میگذشت که تقهای به در خورد ،استاد بفرماییدای گفت که در کالس باز شد
و یه دختر وارد کالس شد .مشخص بود مضطرب؛ با دقت نگاش کردم؛ قد متوسط،
الغراندام ،صورت گرد و سفیدی داشت ،چشمهای درشت و سبزرنگ .درکل قیافه
خوبی داشت ،اصال نفهمیدم چی به استاد گفت و نشست روی یکی از صندلیهای
ردیف جلو .یهو پهلویم تیر کشید ،تازه متوجه شدم که خیلی وقته زل زدم بهش .با
اخم به سعید نگاه کردم که با شیطنت گفت:
بسه بابا ،خوردی دختر مردم رو.اخم کردم و با لحن سردی گفتم:
چرتوپرت نگو ،فقط چون تا حاال ندیده بودمش کنجکاو شدم.باشه تو راست میگی.نفسم رو با صدا بیرون دادم؛ حرفی نزدم ،اصال حوصله نداشتم جوابش رو بدم .یک
ساعت از کالس گذشت؛ باالخره رضایت داد که کالس رو به اتمام برسونه .از جام
بلند شدم که سعید گفت:
کجا میری؟میرم کافه.سریع بلند شد و وسایلش رو جمع کرد.
-باشه ،پس منم باهات میام.
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سرم رو تکون دادم و باهم از کالس خارج شدیم که یهو با کسی برخورد کردم .نزدیک
بود بیافته که دستم رو دور کمرش حلقه کردم و مانع سقوط کردنش شدم؛ با تعجب
نگاهش کردم ،همون دختره بود .سریع خودش رو جمعوجور کرد .با هول گفت:
معذرت میخوام ،حواسم نبود.از این به بعد حواستون رو بیشتر جمع کنین.بیتفاوت از کنارش رد شدم .با سعید وارد کافه شدیم.
سعید گفت:
 چرا با بدبخت اینجوری حرف زدی؟یه تای ابروم رو باال دادم.
 چه جوری حرف زدم؟پوفی کرد.
 هیچی بابا ،دلم واسه زنت میسوزه که میخواد تو رو تحمل کنه.یاد آرام افتادم؛ با اون هیچوقت اینجوری رفتار نمیکردم .در جواب سعید ،سرد گفتم:
 تو نیازی نیست نگران زن من باشی.شیطون گفت:
 نکنه عاشق شدی؟ نمیخوای اون خانم خوشبخت رو بهمون معرفی کنی؟کالفه گفتم:
-سعید بس کن ،اصال حوصله این چرتوپرتها رو ندارم.
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دستش رو به نشونه تسلیم باال گرفت.
باشه بابا ،نزن ما رو.***
«هستی»
با سروصدا وارد خونه شدم و بلند گفتم:
 سالم بر اهالی خونه ،کجایید که گل سرسبد خونه اومده.صدای مامان رو از آشپزخونه شنیدم:
 خوش اومدی دخترم ،بیا ناهار واسهات بکشم.ورجهورجه کنان به سمت آشپزخونه رفتم.
 اوم ،چه بوهای خوبی میاد.مامان با لبخند به طرفم برگشت.
 واسهات قورمهسبزی درست کردم ،همونی که خیلی دوست داری.گونهاش رو محکم بوسیدم.
 دستت درد نکنه مامان خوشگلم.لبخندی زد و به ادامه کارش مشغول شد .وقتی غذام تموم شد بلند شدم.
مامان جان من میرم استراحت کنم.برو دخترم ،فقط زود بیدار شو شب مهمون داریم.با کنجکاوی گفتم:
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مهمون؟ کی قراره بیاد؟عمهات اینها میخوان شام بیان.اخمهام رفت توی هم .این هم از شانس من؛ حتما باید قیافه اون پسره نحس رو
تحمل کنم .با غرغر خودم رو توی اتاقم پرت کردم .به اطراف نگاه کردم[ .اوه اوه
حسابی به هم ریخته بود ].لباسهام هرکدوم یه طرف افتاده بود؛ تختم نامرتب بود،
ولی انقدر خسته بودم که اصال حوصله مرتب کردن اینجا رو نداشتم .لباسهام رو
درآوردم یه گوشه پرت کردم و به تختم پناه بردم؛ طولی نکشید که از خستگی
بیهوش شدم.
***
با حس نوازشگر دستی چشمهام رو باز کردم .حسام باالی سرم نشسته بود و با
لبخند نگاهم میکرد .متقابال لبخندی زدم .با صدایی که از خواب دورگه شده بود
گفتم:
 سالم داداشی.خم شد و پیشونیام رو بوسید.
سالم خواهر خوشگل خودم ،پاشو که مهمونها دارن میان.آه از نهادم بلند شد .با غرغر گفتم:
 مگه کار و زندگی ندارن هر شب اینجان؟با خنده گفت:
-این حرفت رو مامان بشنوه فاتحهات خوندهست.
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میدونم.با نیش باز ادامه دادم:
ولی این حرفها پیش من و تو میمونه دیگه!با خنده پاشد.
بدو حاضر شو تا خود مامان نیومده.چشمی گفتم و بلند شدم؛ حسام هم رفت پایین .موهای بلند خرماییام رو شونه
کردم و دماسبی باالی سرم جمع کردم .در کمدم رو باز کردم ،یه شومیز آبی برداشتم
پوشیدم ،شلوار مشکی هم پام کردم .به آینه نگاه کردم ،نیازی به آرایش نداشتم؛
نمیخواستم توی چشم باشم ،سادگی رو بیشتر میپسندیدم؛ عطر خنکم رو
برداشتم و باهاش دوش گرفتم .چون میالد هم بود ،ترجیح دادم شالم رو سرم کنم،
وگرنه توی جمع خانوادگی اصال شال سرم نمیکردم .از اتاقم اومدم بیرون که همزمان
با من مهمونها هم رسیده بودن .بعد از سالم و احوالپرسی بابا اونها رو به نشستن
دعوت کرد .کنار دخترعمهام نشستم؛ دختر خوب و مهربونی بود؛ عین خواهرم
دوستش داشتم .توی فکر بودم که مریم آروم گفت:
 پاشو بریم اتاقت باید باهم حرف بزنیم.با کنجکاوی نگاهش کردم که بلند شد و اشاره کرد دنبالش برم .به حرفش گوش کردم
و بلند شدم؛ حتما موضوع مهمی .از پلهها باال رفتیم؛ در اتاق رو باز کرد؛ منم دنبالش
رفتم؛ روی تخت نشست؛ مدام پاش رو تکون میداد؛ مشخص بود کالفهست؛ با
نگرانی کنارش نشستم و دستش رو گرفتم.
 -چیزی شده؟ داری من رو میترسونی.
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ببین هستی ،یه چیزی میخوام بهت بگم ولی قول میدی عصبی نشی؟سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم که ادامه داد:
 میالد امشب میخواد ازت خواستگاری کنه!با صدای تقریبا بلندی گفتم:
 چی؟ میالد میخواد چه غلطی کنه؟با نگرانی گفت:
هیس؛ آروم باش؛ اآلن صدات رو میشنون؛ مامانم تأکید کرد بهت حرفی نزنم تاخودش این جریان رو باهات در میون بذاره؛ میدونستم عصبی میشه ،ولی هر کاری
کردم نتونستم مانعش بشم.
از عصبانیت نفسنفس میزدم؛ دلم میخواست میالد رو با دستهای خودم خفه
کنم تا دیگه جرئت نکنه حتی فکر خواستگاری از من به سرش بزنه .مریم سعی
میکرد آرومم کنه ولی آروم نمیشدم؛ من از میالد متنفرم؛ حتی فکرش هم عذابم
میده که بخوام باهاش ازدواج کنم .هیچکس نمیدونه اون چه جور آدمی ،فقط من و
مریم از کارهای کثیفش خبر داریم .تقهای به در اتاق خورد؛ حسام به داخل اتاق
سرک کشید و با تعجب به من که از عصبانیت زیاد صورتم سرخ شده بود نگاه کرد.
به سمتم اومد و نگران گفت:
 هستی؟ چی شده عزیزم؟نفس عمیقی کشیدم تا به اعصابم مسلط بشم .لبخند زورکی زدم.
-هیچی داداش ،خوبم.
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مشکوک نگاهش رو بین من و مریم ردوبدل کرد و گفت:
مطمئنی؟آره خوبم ،یکم سرم درد میکنه ،مهم نیست.مشخص بود قانع نشده؛ واسه اینکه سؤال دیگهای نپرسه از اتاق اومدم بیرون و دور
از بقیه نشستم که صدای عمه رو شنیدم که خطاب به بابا گفت:
 حمید میدونی که میالد چند سالی هست خاطرخواه دخترت شده ،گفتی بزارکنکور بده گفتیم باشه ،حاال که کنکورش هم داده ،بهسالمتی دانشجو شده،
نمیخوای جوابی بهم بدی؟
واال من حرفی ندارم ،ولی تصمیمگیری اصلی با خود هستی ،هر چی بگه منم قبولمیکنم.
عمه از اینکه رضایت بابا رو گرفته بود ،خوشحال گفت:
 من خودم با هستی حرف میزنم ،میدونی که عین مریم دوستش دارم ،مطمئنم بامیالد خوشبخت میشه.
پوزخند زدم[ .آره خیلی خوشبخت میشم ،فقط از ذات پسر کثیفت خبر نداری
وگرنه هیچوقت همچین درخواستی نمیکردی!] سعی کردم آروم باشم ،خودم رو
دلداری بدم ،حاال که اتفاقی نیفتاده ،فقط خواستگاری کردن؛ منم جواب منفی میدم
و تموم میشه میره ،ولی نمیدونستم تو آینده چی انتظارم رو میکشه که باعث
میشه کل زندگیام بهم بریزه!
بلند شدم و به آشپزخونه رفتم ،یه لیوان آب برای خودم ریختم و الجرعه سر کشیدم
که صدای میالد از پشت سرم باعث شد آب بپره توی گلوم .به سرفه افتادم ،تا
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خواست بیاد نزدیک دستم رو باال گرفتم یعنی جلو نیاد .چند تا نفس عمیق کشیدم
و با عصبانیت بهش توپیدم:
 چیه یهو عین جن ظاهر میشی؟قیافه حقبهجانبی به خودش گرفت.
 مگه چیکار کردم؟دستم رو به کمرم زدم.
 نه مثلاینکه طلبکار هم شدی؟لبخند مسخرهای گوشه لبش جا خوش کرد؛ بدون جواب دادن به حرفم گفت:
 میدونم حرفهای مامانم رو شنیدی ،پس عین بچه آدم خودت موافقتت رو اعالموگرنه...
نذاشتم حرفش رو ادامه بده؛ با اعصبانیت گفتم:
 وگرنه چه غلطی میکنی ،هان؟انگشت اشارهاش رو تهدیدوار تکون داد.
وگرنه کاری میکنم زندگیات جهنم بشه ،روزی صدبار آرزوی مرگ کنی.مسخره نگاهش کردم؛ با اعصبانیت از کنارش رد شدم که صداش رو شنیدم:
 بهتره جدی بگیری حرفم رو ،وگرنه بد میبینی.با اعصاب داغون خودم رو پرت کردم توی اتاق .دلم میخواست جیغ بکشم و از خونه
بیرونشون کنم[ .پسره عوضی تهدیدم میکنه ،فکر کرده کی؟ هه مثال میخواست من
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رو بترسونه ولی میدونم هیچ غلطی نمیتونه بکنه ].ولی ایکاش حرفهاش رو جدی
میگرفتم ،ایکاش همون روز اول به همه میگفتم چه جور آدمی.
با صدای زنگ گوشیام چشم باز کردم؛ دریا بود .دکمه اتصال تماس رو زدم و با
صدایی که به خاطر خوابیدن دورگه شده بود گفتم:
 بنال؟!صدای جیغ دریا باعث شد گوشی رو از گوشم فاصله بدم .وقتی جیغ کشیدنهاش
تموم شد ،دوباره گوشی رو به گوشم نزدیک کردم.
دختره ورپریده ،صدبار بهت نگفتم عین آدم حرف بزن؟!باشه استاد ،از این به بعد میام ازت میپرسم چه جوری باید حرف بزنم.خیلی پرویی!دستپرورده خودتم ،حاال چی کارم داشتی؟میخواستم بگم با بچههای دانشگاه میخوایم بریم کوه ،میای یا نه؟کیها هستن؟ستاره و نیوشا و نامزدش ،یکی دیگه هم هست که اسمش رو یادم رفته.باشه ،میای دنبالم؟آره ،نیم ساعت دیگه جلو در خونتونم.باشهای گفتم و قطع کردم .کشوقوسی به بدنم دادم و بلند شدم دست و صورتم رو
شستم .مانتو قهوهای رنگم رو پوشیدم و شلوار مشکی هم پام کردم .شال مشکی هم
روی سرم انداختم .یه تیکه از موهام رو ریختم توی صورتم .رژ صورتیرنگم رو روی
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ل**بهای گوشتیام زدم .کمی ریمل زدم که باعث شد چشمهام درشتتر به نظر
بیاد .کیف و گوشیام رو برداشتم و رفتم پایین .روی کاغذ برای مامان اینها نوشتم که
با دریا دارم میرم کوه و روی در یخچال چسبوندم.
صدای زنگ گوشیام که بلند شد فهمیدم دریا رسیده .سریع کفشهای اسپرتم رو
پام کردم و باعجله دویدم بیرونو سوار  206آلبالویی دریا شدم.
 سالم بر دوست خلوچل خودم.اخمهاش رفت توی هم.
 هستی باز شروع کردی.نیشم رو تا بناگوش باز کردم.
 مگه چیکار کردم؟سری به نشونه تأسف تکون داد.
 تو آدم نمیشی.با شیطنت ابروهام رو باال انداختم.
 فرشتهها هیچوقت آدم نمیشن عزیزم!با حرص گفت:
کم نیاری یه وقت؟ -نه بابا ،خیالت راحت.
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اون حرص میخورد و من میخندیدم .دریا بهترین دوستم بود؛ از راهنمایی تا اآلن
باهم دوست بودیم؛ حتی یه دانشگاه باهم قبول شدیم .به قیافهاش نگاه کردم و
مشغول آنالیز کردنش شدم؛ پوست گندمی با چشمهای قهوه ای تیره ،ل**بهای
قلوهای کوچیک و موهای مشکی .چهره جذابی داشت ،با صداش دست از آنالیز
کردنش کشیدم.
 پیاده شو رسیدیم.از ماشین پیاده شدم و با چشم دنبال بقیه گشتمو
 پس کجان؟تو راهاند االنها دیگه میرسن.به ماشین تکیه دادم و منتظر شدم تا برسن؛ حدود یک ربع بعد رسیدن .چشمم به
همون پسری که اون روز توی دانشگاه باهاش برخورد کردم افتاد[ .این دیگه اینجا
چیکار میکرد؟] به دریا هم نگاه کردم ،اون هم زل زده بود بهش .به پهلوش زدم و
گفتم:
 این پسره اینجا چی میخواد؟با تعجب گفت:
مگه تو میشناسیش؟توی دانشگاه دیدمش.پسر جذابی ،به نظرت دوستدختر داره؟اخم کردم.
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 به تو چه ربطی داره؟ هان؟شیطون نگاهم کرد.
 میخوام برم واسه امر خیر ،بده؟یکی محکم زدم تو سرش که آخش بلند شد.
حقته ،تا تو باشی پرو بازی در نیاری.با اخم بهم نگاه کرد ،محلش ندادم.
دخترها به سمتمون اومدن؛ سالم و احوالپرسی کردیم؛ سعید همون پسره که
اسمش رو نمیدونم مخاطب قرار داد:
 رهام یادم رفت وسایل رو از ماشین بیارم ،میتونی بیاری؟بدون حرف سویچ رو ازش گرفت و به سمت ماشین راه افتاد .رفتارهاش واسم عجیب
بود؛ پسره مرموزی بود .باید از کارهاش سر درمیآوردم .وقتی رهام برگشت راه
افتادیم؛ ما دخترها جلوتر از پسرها راه میرفتیم .کل راه به شوخی و خنده گذشت به
ایستگاه پنجم رسیدیم .ستاره با خستگی گفت:
 وای من دیگه نمیتونم ،همینجا بشینیم.همه موافقت کردن؛ زیرانداز حصیری رو پهن کردیم و نشستیم.
نیوشا کنار سعید نشسته بود .منم دقیقا روبهروی این پسره یخی نشسته بودم.
نیوشا متفکر گفت:
 نظرتون چیه جرئت حقیقت بازی کنیم؟دریا با هیجان گفت:
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 من که پایهام.بقیه هم قبول کردن .بطری رو گذاشتن وسط ،به دریا و نیوشا افتاد.
دریا خبیث گفت:
 خب ستاره جون ،جرئت یا حقیقت؟ستاره مشخص بود از لحن دریا مشکوک شده ،واسه همین گفت:
 حقیقت ،معلوم نیست چی تو فکرت داره میگذره.با خنده گفت:
نمیدونستم انقدر ترسویی.هر جور میخوای فکر کن ،سؤالت رو بپرس.دریا مکث کرد و یهو گفت:
 هنوز هم پیمان رو دوست داری؟ستاره بهوضوح جا خورد .انتظار همچین سؤالی رو از دریا نداشت .با صدای گرفته
گفت:
 نه دیگه فراموشش کردم.برای اینکه جو عوض بشه سریع بطری رو چرخوندم؛ افتاد به من و سعید.
خب سعید کدوم؟جرئت!شیطون نگاهش کردم که با ترس ساختگی گفت:
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 من پشیمون شدم ،همون حقیقت.ابروم رو باال انداختم.
 نه دیگه ،مرد باش پای حرفت بمون.نیوشا با خنده گفت:
 حاال اینبار رو بهش تخفیف بده!سرم رو به نشونه منفی تکون دادم و یه آهنگ جوادی گذاشتم .با نیش باز گفتم:
 برقص!اول اعتراض کرد ولی وقتی دید چارهای نداره ،شروع کرد به رقصیدن .همه از خنده در
حال انفجار بودیم .تنها کسی که بیتفاوت بود رهام بود .باالخره رضایت دادیم تا
بشینه .یهو آسمون رعدوبرق زد .رهام که تا اآلن سکوت کرده بود ،گفت:
 بهتره برگردیم ،مثلاینکه میخواد بارون بیاد.موافقت کردیم .بلند شدیم و به سمت ماشینها حرکت کردیم؛ بارون هم نمنم شروع
به باریدن کرده بود .بعد کلی پیادهروی ،به ماشینها رسیدیم .حسابی خیس شده
بودیم ،از همدیگه خداحافظی کردیم و سوار ماشینهامون شدیم .دریا من رو رسوند
خونه و بعد هم خودش رفت.
رفتم داخل خونه؛ طبق معمول بلند سالم کردم که همه با خوشرویی جوابم رو دادن
رفتم .باال لباسهام رو عوض کردم و دوباره برگشتم پیششون .کنار بابا نشستم.
دستم رو دور گردن بابا حلقه کردم و گونهاش رو بوسیدم .بابا با خنده گفت:
 -باز ازم چی میخوای؟
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معترض گفتم:
بابا!جان بابا؟!سرم رو کج کردم و با مظلومانهترین حالت ممکن گفتم:
 میشه برام ماشین بخرید؟صدای اعتراض حسام بلند شد.
 عجب بچه پروای ها!با اخم نگاهش کردم.
تو واسه چی دخالت میکنی؟بیا ،این هم طرز حرف زدنشه.با قهر روم رو برگردوندم که بابا گفت:
 حاال قهر نکن ،روش فکر میکنم.با هیجان دستهام رو بهم کوبیدم.
جدی میگین؟آره عزیزم ،خودم هم تو فکرش بودم.محکم بوسش کردم.
 عاشقتم بابا!صدای مامان بلند شد:

22

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان تقاص دل |  sh80کاربر انجمن یک رمان
 که عاشقت باباتی دیگه؟ چشمم روشن!نیشم رو باز کردم.
 مگه بابا باید فقط عشق شما باشه؟با دست صورتش رو چنگ زد.
 این حرفها چیه میزنی دختر؟!چشمک زدم.
 حقیقت رو میگم دیگه!تا خواست دمپایی رو به سمتم پرت کنه با خنده جاخالی دادم و دویدم رفتم تو اتاقم؛
گوشیام زنگ خورد ،مریم بود ،حوصله جواب دادن نداشتم ،گوشی رو پرت کردم
اونور و دراز کشیدم .انقدر فکر کردم که نفهمیدم کی خوابم برد.
***
«رهام»
توی اتاقم بودم که تقهای به در خورد.
 بیا تو.فرهاد اومد داخل.
پدرتون باهاتون کار دارن.کجاست؟-توی انبار ،منتظر شمان.
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سرم رو تکون دادم و بلند شدم .معلوم نیست دوباره ازم چی میخواد! به سمت انبار
که انتهای باغ بود حرکت کردم .نگهبان کنار رفت تا وارد اتاق بشم؛ با دیدن صحنه
مقابلم ،صورتم جمع شد .پسر جوونی رو با زنجیر آویزون کرده بودن ،صورتش از
خون رنگین بود .چشمش به خاطر ضربههای شدید ،متورم شده بود؛ جاهای شالق
روی بدنش بهم دهنکجی میکرد .با صدای داریوش چشم ازش گرفتم .بهش نگاه
کردم.
 کسی که اون سری باعث شد محموله رو از دست بدیم اینه.منتظر نگاش کردم که ادامه داد:
 ولی حرف نمیزنه ،میخوام به حرفش بیاری.سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم که بیرون رفت .سمت پسره رفتم و سرد گفتم:
 بهتره خودت دهانت رو باز کنی و حرف بزنی ،وگرنه قول نمیدم زنده از اینجا بریبیرون!
پوزخند زد ،با صدای تحلیل رفتهای گفت:
هر کاری میخوای انجام بده ،حرفی واسه گفتن ندارم.باشه ،خودت خواستی.چاقو رو برداشتم و به سمتش رفتم؛ بدون هیچ نرمشی توی ران پاش فرو کردم .دادش
از درد بلند شد .خشن گفتم:
 -حرف بزن!
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صورتش از درد به سرخی میزد ،نفسنفس میزد؛ وقتی دیدم حرف نمیزنه ،بیشتر
فشارش دادم که با فریاد گفت:
 باشه لعنتی ،میگم!خونسرد نگاش کردم.
 میشنوم؟بریدهبریده گفت:
 یاشار ...کار ...اون بود.پوزخند زدم.
 خوبه!از انبار خارج شدم و پیش داریوش رفتم.
خب حرف زد؟کار یاشار بوده.عصبی گفت:
 باید تقاص کارش رو پس بده ،با محافظها برو سروقتش ،جنازهاش رو میخوام!سرم رو تکون دادم و از اتاقش اومدم بیرون .رو به فرهاد گفتم:
همه رو جمع کن ،باید گردوخاک راه بندازیم!-چشم آقا.
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کلت رو برداشتم و سوار مازراتی مشکیرنگم شدم .راه افتادم سمت خونه یاشار .بقیه
هم پشت سرم میاومدن؛ حدود یک ربع بعد رسیدم .از ماشین پیاده شدم؛ صدا
خفه کن رو روی اسلحهام وصل کردم .با اشاره من ریختن تو خونه ،درگیری شدید
بود؛ خودم رو پشت درخت مخفی کردم ،با چشم دنبال یاشار گشتم .پیداش کردم،
میخواست از در پشتی فرار کنه؛ به فرهاد اشاره کردم که هوام رو داشته باشه .دویدم
سمتی که یاشار داشت میرفت که درد بدی تو ناحیه کتفم حس کردم؛ حدس اینکه
تیر خوردم سخت نبود؛ خون از کتفم جاری شد ولی نمیتونستم بزارم یاشار فرار کنه.
با دست سالمم پاش رو نشونه گرفتم و بهش شلیک کردم .دادی از درد کشید و روی
زمین افتاد .روبهروش وایسادم ،وحشتزده نگاهم میکرد .پوزخند زدم.
 چیه؟ ترسیدی؟با ترس گفت:
 رهام خواهش میکنم ،این کار رو نکن ،قسمت میدم!بدون اینکه تغییری توی حالتم ایجاد بشه ،ماشه رو لمس کردم ،بدون تردید سرش رو
هدف قرار دادم و بهش شلیک کردم .از درگیری کم شده بود و بیشتر افرادش کشته
شده بودن .سرم گیج میرفت و خونریزیام زیاد شده بود .دستم رو روی زخمم
گذاشتم ،از درد صورتم جمع شد .فرهاد باعجله به سمتم اومد و زیر بازوم رو گرفت.
با نگرانی گفت:
 آقا تیر خوردین ،باید زودتر بریم تا پلیسها نیومدن!سرم رو تکون دادم .از اون خونه نحس بیرون اومدیم؛ با کمک فرهاد سوار ماشین
شدم؛ با سرعت سمت خونه حرکت کرد .توی راه با دکترم تماس گرفت تا خودش رو
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برسونه .رسیدیم خونه؛ بهسختی پیاده شدم؛ داریوش باعجله سمتمون اومد و با
نگرانی گفت:
 پسرم ،حالت خوبه؟توی دلم به نگرانیاش پوزخند زدم؛ در جوابش چیزی نگفتم .کمکم کردن روی مبل
دراز کشیدم .خیس عرق شده بودم؛ حالم خوب نبود ،نمیتونستم درست نفس
بکشم .داریوش با داد گفت:
 پس این دکتر لعنتی کجاست؟!چشمهام سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدم.
***
«هستی»
با ستاره وارد کالس شدیم .چشم چرخوندم تا شاید رهام رو ببینم .نمیدونم چرا
انقدر کنجکاو بودم! هر چی نگاه کردم نبود؛ شونهای باال انداختم و با دریا نشستیم.
یکی از بچهها اومد داخل و گفت که استاد حالش خوب نیست و کالس کنسل شده.
ما هم ازخداخواسته از کالس اومدیم بیرون .روبه دریا گفتم:
 خب؟ برنامه چیه؟متفکر گفت:
 نظرت چیه برنامه بزاریم بریم شمال؟با هیجان گفتم:
-پایهام حسابی!
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پس هفته دیگه که تعطیلی هم هست با بچهها هماهنگ کنیم بریم شمال.باشه ،ببین کیها میان.سرش رو تکون داد.
 باشه ،دیگه کالس نداریم بهتره بریم خونه.باشهای گفتم .از دانشگاه اومدیم بیرون و سوار ماشین شدیم که گفتم:
 بیا ناهار بریم خونه ما ،چند وقتی مامانم سراغت رو میگیره.دریا هم ازخداخواسته قبول کرد .رفتیم خونه ما .مامان که دریا رو دید حسابی
خوشحال شد .رفتیم آشپزخونه و ناهار رو با خنده و شوخی خوردیم .حسام هم به
جمعمون اضافه شد؛ با دیدن دریا لبخند رو ل**بهاش نقش بست .مشکوک
بهش نگاه کردم.
 به ببین کی اینجاست!دریا هم متقابال لبخند زد.
 من که همیشه مزاحم هستم.دیگه فهمیدم یه خبرهایی هست[ .دریا و مؤدب بودن؟! اصال بهش نمیاومد! حسام
هم که نیشش تا بناگوش بازه! باید بفهمم جریان چیه! وگرنه از فضولی میمیرم].
بلند شدم و دست دریا رو گرفتم و بردمش توی اتاق .خبیث نگاهش کردم که گفت:
 چیه؟! چرا اینجوری نگاهم میکنی؟!با شیطنت گفتم:
مثلاینکه تو باید یه سری چیزها رو بهم توضیح بدی!
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 مثال چی؟!یه تای ابروم رو باال دادم و با شیطنت ادامه دادم:
 تو از حسام خوشت میاد؟ آره؟هل شد و با تتهپته گفت:
چی؟! نه بابا ،توهم زدی!آره منم گوشهام مخملی!با اعتراض گفت:
 هستی اذیت نکن دیگه!با خنده بغلش کردم.
 من از خدامه تو با داداشم ازدواج کنی ،اصال کی بهتر از تو؟!با هیجان گفت:
 راست میگی هستی؟!یهو جدی شدم:
 معلومه که نه عمرا بزارم!یهو وا رفت؛ به قیافهاش که نگاه کردم ،از خنده منفجر شدم .وقتی فهمید سرکارش
گذاشتم ،یکی زد تو سرم.
خیلی نامردی.-حقته از همیناالن واست خواهرشوهر بازی در بیارم!
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تا خواست جوابم رو بده گوشیاش زنگ خورد ،مامانش بود .وقتی حرفهاش تموم
شد بلند شد.
کجا میری؟مامانم زنگ زده ،داره مهمون میاد باید برم.باشه عزیزم ،برو خوش بگذره.از همدیگه خداحافظی کردیم .وقتی رفت ،روی تخت ولو شدم و دوباره فکرم رفت
سمت رهام .ایکاش امروز میتونستم ببینمش ،چشمهام گرم شد و کمکم به خواب
عمیقی فرو رفتم.
***
«رهام»
صدای اطرافم رو ناواضح میشنیدم ،انگار کسی داشت بحث میکرد .درد وحشتناکی
توی ناحیه کتفم پیچید ،ناله خفیفی کردم؛ نمیتونستم چشم باز کنم ،انگار بهشون
وزنه وصل کردن ،گلوم خشکشده بود .بهسختی پلکهام رو باز کردم که نور
چشمهام رو زد و باعث شد دوباره چشمهام رو ببندم .صدای اطرافم واضحتر شد،
نرگس خانم مدام اسمم رو صدا میزد؛ دوباره چشمهام رو باز کردم که با چهره نگران
نرگس خانم مواجه شدم.
 خوبی پسرم؟ درد داری؟بهسختی ل**ب زدم:
 -خوبم.
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که بالفاصله شونهام تیر کشید .صورتم از درد جمع شد .با هل از جاش بلند شد و از
اتاق بیرون رفت .چند دقیقه بعد داریوش با دکتر اومدن داخل؛ داریوش کنارم
نشست ،دست سالمم رو گرفت.
 ترسوندیم پسر ،چرا حواست رو جمع نکردی؟!با صدای خشدار گفتم:
 بادمجون بم آفت نداره ،نگران نباش.دکتر مشغول معاینهام شد؛ بعد اینکه به خاطر دردم بهم مسکن تزریق کرد از اتاق
خارج شد .به خاطر اثر مسکن چیزی طول نکشید که خواب مهمون چشمهام شد.
***
سه روز از جریان تیر خوردنم میگذره ،حالم بهتر شده ،امروز تصمیم گرفتم برم
دانشگاه .بلند شدم بهسختی لباسم رو پوشیدم و سویچ ماشینم رو برداشتم؛ از اتاق
اومدم بیرون که نرگس خانم سریع خودش رو بهم رسوند.
چرا بلند شدی پسرم؟ کجا میخوای بری با این حالت؟لبخند کمرنگی زدم.
خوبم ،نگران نباشید ،میخوام برم دانشگاه.نه نمیشه ،تا حالت خوب نشده نباید از جات تکون بخوری.گفتم که ،چیزی نمیشه.بعدش بدون اینکه اجازه حرف زدن بهش بدم از خونه اومدم بیرون .با یک دست
مجبور بودم رانندگی کنم ،چون هنوز کتفم کامل خوب نشده بود .حدود یک ساعت
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بعد رسیدم .ماشین رو توی پارکینگ پارک کردم و پیاده شدم .به ساعت نگاه کردم،
هفت و ربع بود ،نیم ساعت تا شروع کالس زمان داشتم .میدونستم اآلن سعید توی
کافه نشسته ،واسه همین اون سمت رفتم؛ حدسم درست بود ،سمتش رفتم و
روبهروش نشستم .تا من رو دید تعجب کرد.
کجا بودی؟ چرا انقدر رنگت پریده؟چیزی نیست ،تصادف کرده بودم.با نگرانی گفت:
چی؟ تصادف کرده بودی؟آره ،ولی اآلن خوبم.چرا پس به من خبر ندادی؟گفتم که ،چیز مهم نبود.بلند شد.
خیلی خب ،پس پاشو بریم سر کالس.باشهای گفتم و بلند شدم و باهم وارد کالس شدیم .فقط دوتا جای خالی بود ،اون هم
کنار دریا و هستی بود .با اجبار کنارشون نشستم؛ نمیدونم چرا ،ولی میخواستم از
اون دختر دور باشم ،چشمهاش من رو یاد آرام میانداخت و اعصابم بهم میریخت.
استاد اومد سر کالس و شروع کرد درس دادن ،ولی من هیچی از حرفهاش
نفهمیدم ،فقط میخواستم زودتر کالس تموم بشه ،بهمحض اینکه استاد گفت
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خسته نباشید بلند شدم ،ولی وقتی اسمم رو از زبون هستی شنیدم ،مجبور شدم
صبر کنم و به سمتش برگشتم.
 امری داشتین؟لبخند مهربونی تحویلم داد؛ با متانت گفت:
 راستش ما آخر این هفته میخوایم بریم شمال ،اگه مایل باشین میتونین با مابیاید.
سرد گفتم:
راجع بهش فکر میکنم و بهتون اطالع میدم.باشه ولی حداقل تا فردا بهم خبر بدین ،باید بدونیم چند نفر میخوان همراهمونبیان.
سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و از کالس اومدم بیرون .رفتم توی حیاط روی
نیمکت نشستم و دستم رو توی جیب پالتم فرو بردم .سیگارم رو بیرون کشیدم و بین
ل**بهام قرار دادم و با فندک طالییرنگم روشنش کردم؛ پک عمیقی به سیگارم زدم
و دودش رو بیرون فرستادم .چندکام عمیق ازش گرفتم تا آروم شدم .سیگار رو زیر پام
انداختم و لهش کردم .از جام بلند شدم که سعید صدام زد؛ پرسشی نگاهش کردم
که گفت:
 رهام باید بیای شمال! تنهایی بهم خوش نمیگذره!یه تای ابروم رو باال دادم.
 -چیکار به من داری؟
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اخم کرد.
چون من فقط با توی گند اخالق آبم توی جوب میره ،باید بیای!به هستی هم گفتم ،روش فکر میکنم بهتون میگم.من حرفم رو گفتم ،باید بیای! به هستی هم میگم موافقی.بدون اینکه بهم اجازه حرف زدن بده رفتش.
نفسم رو با صدا بیرون دادم .سمت ماشینم حرکت کردم و خواستم حرکت کنم که
دیدم هستی کنار ماشین دریا ایستاده و با قیافه درهم به چرخهای ماشین نگاه
میکنن .کنارشون ترمز کردم؛ شیشه رو پایین دادم و جدی گفتم:
 مشکلی پیش اومده؟مشخص بود از حضور ناگهانیام جا خوردن ،ولی هستی زودتر به خودش اومد و
لبخند زد.
نه ،مشکلی نیست ،خودمون حلش میکنیم.اگه میخواین بیاین من برسونتمون؟قبل از اینکه هستی بخواد مخالفت کنه ،دریا پیشدستی کرد و سریع گفت:
مزاحم نباشیم؟نه ،تشریف بیارین.خودش سریع عقب نشست و هستی هم بهناچار روی صندلی جلو نشست.
 -مقصدتون کجاست؟
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هستی کوتاه پاسخ داد:
 فرمانیه.دیگه حرفی نزدن ولی متوجه میشدم هستی زیرزیرکی بهم نگاه میکنه .اهمیتی
ندادم ،واسم عادی شده بود دخترها اینجوری بهم نگاه کنن .دستم رو سمت ضبط
ماشین بردم و صدای دلنشین مازیار فالحی سکوت ماشین رو شکست.
"اگه بگی دیگه تو رو نمیخوام باشه
اگه چشمهات بهم بگه دیگه برو میرم
تو چشم من نگاه کن بگو برو میرم باز
دلم میخواد تو رو اگه میخوای که از
خودت دورم کنی باشه ولی تو خواستی
به جدایی مجبورم کنی باشه "
ناخواسته یاد آرام افتادم؛ ما هم مجبور به جدایی شدیم ،دنیا نخواست باهم باشیم،
نتونستم خوشبختش کنم[ .من احمق نتونستم از زنم ،کسی که دیوانهوار
میپرستیدمش محافظت کنم .لعنت به من!]
با صدای هستی به خودم اومدم که با داد گفت:
 مواظب باش!سریع حواسم جمع شد؛ یه ماشین از روبهرو داشت میاومد سمتم ،فرمون رو به
سمت راست چرخوندم .چون هل کردم مجبور شدم از دست آسیبدیدهام هم
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استفاده کنم که درد وحشتناکی رو حس کردم .ترمز کردم و دستم رو روی کتفم
گذاشتم .صورتم از درد زیاد جمع شد .هستی با نگرانی پرسید:
 حالت خوبه؟با صدای گرفته گفتم:
خوبم.مطمئنی؟ رنگت پریده؟حرفی نزدم و دوباره ماشین رو روشن کردم؛ اون هم حرفی نزد ،فهمید مایل نیستم
جوابش رو بدم.
برای همین دیگه حرفش رو ادامه نداد .بااینکه درد کتفم زیاد شده بود ولی سعی
کردم بهش اهمیت ندم .جلوی در خونهشون نگه داشتم؛ هستی با نگرانی بهم نگاه
کرد ولی حرفی نزد و از ماشین پیاده شد .هر دو ازم تشکر کردن ،سرم رو تکون دادم و
با سرعت از کنارشون گذشتم .دلم واسه آرام تنگ شده بود؛ خیلی زیاد! ایکاش
پیشم بود ،ایکاش مثل همیشه با صبوریاش آرومم میکرد .کنار خیابون نگه داشتم.
سرم رو روی فرمون گذاشتم؛ مقصر اصلی ماجرا من بودم ،نباید هیچوقت بهش اجازه
میدادم کار کنه .سیگارم رو از داشبورد برداشتم ،همدم این روزهای من شده بود .با
فندکم روشنش کردم ،کامهای محکمی ازش گرفتم و دودش رو به بیرون فرستادم.
گوشیم زنگ خورد ،به صفحهاش نگاه کردم ،اسم داریوش روش خودنمایی میکرد.
تماس رو وصل کردم و با همون لحن همیشگیام گفتم:
میشنوم؟-کجایی پسر؟
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دانشگاه بودم ،مشکلی پیش اومده؟دخترهایی که بهت گفتم رو جور کردی؟کالفه گفتم:
 بهم مهلت بده ،جورشون میکنم.عصبی گفت:
عجله کن رهام ،من به اون دخترها نیاز دارم!باشه ،هنوز تا اون زمانی که بهم دادی ،وقت دارم ،پس نگران نباش ،هر کاری الزمباشه انجام میدم.
بدون حرفاضافه دیگهای قطع کردم ،میدونستم همیشه از این کارم متنفره ،ولی برام
مهم نبود.
ماشین رو به حرکت درآوردم و به سمت خونه خودم راه افتادم .امشب نمیتونستم
برم خونه داریوش؛ فضای اون خونه واسم غیرقابلتحمل شده بود ،تصمیم گرفتم برای
اینکه چند روزی به فکرم استراحت بدم پیشنهاد هستی رو قبول کنم و باهاشون برم
شمال؛ شاید اینجوری میتونستم کمی آرامش به دست بیارم .حدود یک ساعت
بعد به خونهام رسیدم .ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم؛ کلید رو انداختم و در رو
باز کردم؛ به اطرافم نگاه کردم ،خونه نقلی یک خوابهام که فقط بعضی از لوازم
ضروری رو اینجا گذاشته بودم .ست خونه مشکی سفید بود .خودم رو روی اولین
مبل پرت کردم و قرص مسکنم رو از جیب شلوارم بیرون کشیدم ،بدون آب خوردم و
چند دقیقه بعد خواب مهمون چشمهام شد و به دنیای بیخبری پناه بردم.
***
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«هستی»
سعید امروز زنگ زد و گفت رهام باهامون میاد شمال .نمیدونم چرا ،ولی از این خبر
خیلی خوشحال شدم .یاد دیروز افتادم ،نزدیک بود تصادف کنیم؛ وقتی به
چشمهاش نگاه کردم ،غم توی نگاهش رو حس کردم .مشخص بود حالش خوب
نیست و درد سنگینی رو تحمل میکنه ،ولی نمیدونستم دلیل این غم چی میتونه
باشه؟ خیلی دوست داشتم از کارهاش سر در بیارم ،ولی خیلی سخت بود .سرم رو به
طرفین تکون دادم تا این افکار مزخرف دست از سرم بردارن .بلند شدم و چمدونم رو
روی تخت گذاشتم ،در کمدم رو باز کردم و وسایل موردنیازم رو توی چمدون مرتب
چیدم ،چون فردا شب قرار بود راه بیفتیم قرار شد با دوتا ماشین بریم .منم
ازخداخواسته قبول کردم؛ اصال حوصله رانندگی توی جاده رو نداشتم .وقتی کارم
تموم شد ،از اتاقم بیرون رفتم و پلههای رو دوتایکی پایین رفتم و پریدم توی
آشپزخونه که بیچاره مامان هین بلندی از ترس گفت و دستش رو روی قلبش
گذاشت .با عصبانیت بهم توپید:
 سکته کردم دختر ،چرا عین آدم نمیآی؟سرم رو کج کردم و مظلوم نگاهش کردم.
که دستش رو روی هوا تکون داد و گفت:
 خیلی خب خیلی خب این شکلی نگاهم نکن ،بگو ببینم چی میخوای کهاینجوری اومدی من رو سکته دادی؟
نیشم رو باز کردم و با هیجان گفتم:
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مامان خب من فردا دارم میرم شمال ،هیچی نمیخوای واسه ناهارمون درست کنی؟از گرسنگی تلف میشم ها!
ای شکمو ،خیالت راحت ،توی یخچال واستون الویه درست کردم ،خوراکی همکنارش گذاشتم یادت نره صبح با خودت ببری!
با خوشحالی گونهاش رو بوسیدم.
 عاشقتم مامان.با سرخوشی به اتاقم برگشتم و روی تختم دراز کشیدم .حوصلهام سر رفته بود ،واسه
همین زنگ زدم به دریا؛ همون بوق اول جواب داد:
 چه عجب هستی خانم ،آفتاب از کدوم طرف اومده؟!با خنده گفتم:
 خیلی پرویی زن داداش!جیغ بلندی کشید:
من آخرش تو رو میکشم!یه خواهرشوهر بازی واست در بیارم ،تا حالت جا بیاد.باشه دارم واست ،عاشق شدن تو رو هم میبینیم.با این حرفش زدم زیر خنده.
جوک میگی ها ،من و عاشقی؟-باالخره شتری که دم هر خونهای میخوابه!
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شتر غلط کرده با تو!نه ،مثلاینکه خیلی بیادب شدی ،باید به حسام بگم.من فردا تو رو میبینم دیگه!کی فردا؟ نه اصال من رو نمیبینی.باشه ،میبینیم.بعد اینکه کلی شوخی کردیم باالخره رضایت دادیم و تلفن رو قطع کردیم؛ روی تخت
غلت زدم .باز صورت رهام جلو چشمهام نقش بست؛ پسر جذابی ،قدبلند و هیکلش
که مشخصه ورزشکاری فک زاویهدار و بینی متناسب و مردونهاش ،ل**بهای
گوشتی و در آخر چشمهای عسلیرنگش که آدم رو جذب خودش میکنهو باید سعی
کنم از کار این پسره مرموز سر در بیارم ،ولی نمیدونستم آینده واسم چه سرنوشتی
رو در نظر گرفته.
***
«رهام»
به ساعت نگاه کردم هشت شب بود ،باید راه بیفتم ،سعید و نیوشا باهم میاومدن؛
چون تازه نامزد کرده بودن گفتیم باهم تنها باشن؛ دریا و هستی هم قرار بود با من
بیان ،چمدونم رو برداشتم و توی صندوقعقب ماشین جا دادم .به خواسته من قرار
شد بریم ویالی خودم ،اینجوری راحتتر بودم .سوار ماشین شدم و با سرعت سمت
فرمانیه حرکت کردم .حدود نیم ساعت بعد رسیدم ،دیروز شماره هستی رو از نیوشا
گرفته بودم تا بهش زنگ بزنم؛ شمارهاش رو گرفتم و گوشی رو به گوشم نزدیک کردم.
بعد چند بوق صدای ظریفش توی گوشم پیچید:
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 بله؟صدام رو صاف کردم و جدی گفتم:
 من پایین منتظرتونم.با کنجکاوی گفت:
شما؟رهامم.با هل گفت:
باشه باشه ،اومدیم.قطع کرد .با انگشتهام روی فرمون ضرب گرفته بودم .به ساعت نگاه کردم ،ده دقیقه
گذشته بود ،دیگه داشت حوصلهام سر میرفت که باالخره در خونه باز شد و تشریف
آوردن .پیاده شدم؛ هر دو سالم کردن که به آرومی جوابشون رو دادم.
شما بشینین توی ماشین ،من چمدونهاتون رو میذارم صندوق.موافقت کردن .هستی مثل سری پیش جلو نشست و دریا هم عقب نشست.
چمدونها رو توی صندوق گذاشتم و سوار ماشین شدم که هستی پرسید:
سعید و نیوشا راه افتادن؟آره ،قرار شد عوارضی کرج منتظرمون باشن.دیگه حرفی نزد .سکوتی بدی حکمفرما شده بود ،هیچکدوممون قصد شکستنش رو
نداشتم .هستی دستش رو سمت ضبط برد و چند تا آلبوم رو جلو عقب کرد تا
آهنگ موردنیازش رو پیدا کرد .صدای مرتضی پاشایی سکوت ماشین رو شکست.
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"یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون
مینویسم و اون خوابه ،نمیخوام بدونه
واسه اون که قلب من اینهمه بیتابه
یک کاغذ یک خودکار شده همدم این دل
دیوونه یک نامه که خیسه پر از اشک
کسی بازم اون رو نمیخونه "
گوشی هستی زنگ خورد؛ صدای ضبط رو کم کرد .گوشهام رو تیز کردم تا بفهمم
میخواد با کی حرف بزنه.
تماس رو وصل کرد:
 جانم حسام؟سکوت کرد و چند لحظه بعد ادامه داد:
 نگران نباش عزیزم ،وقتی رسیدم بهت خبر میدم.نمیدونم پشت خط بهش چی گفت که لبخندی روی لبش نقش بست و گفت:
باشه عزیزم ،حواسم بهش هست ،مواظبش هستم.بعد چند دقیقه تماس رو قطع کرد .اخمهام بهشدت توی هم رفته بود[ .حسام کی
بود؟] پوزخندی روی لبم نقش بست؛ حتما دوستپسرش بود! چقدر هم راحت
باهاش حرف میزد؛ فکر میکردم با بقیه دخترها فرق داره ولی اشتباه میکردم ،این
هم مثل بقیهست.

42

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان تقاص دل |  sh80کاربر انجمن یک رمان
دستم رو سمت ضبط بردم و صداش رو زیاد کردم .حواسم رو به رانندگیام جمع
کردم.
"یک روز همینجا توی اتاقم یکدفعه گفت
داره میره چیزی نگفتم آخه نخواستم
دلش قصه بگیره ،گریه که میکردم در میبست
میدونستم که میمیرم اون عزیزم بود
نمیتونستم جلو راهش رو بگیرم"
حدود یک ساعت بعد به نیوشا و سعید رسیدیم .از ماشین پیاده شدیم؛ مردونه با
سعید دست دادم .نیوشا سالم کرد که با سر جوابش رو دادم .
سعید با شوخی به دخترها گفت:
 این برج زهرمار که اذیتتون نمیکنه؟هستی خندید و گفت:
 این دوستت خیلی بداخالق ،اصال نمیشه باهاش حرف زد.سعید با این حرف بلند زد زیر خنده.
 میخواین بیاید تو ماشین ما؟ اگه اذیت میشید.دریا پرید وسط حرفش:
 نه ما راحتیم ،شما هم تازه نامزد کردین راحت باشین.سعید چشمک زد.
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 انشالله قسمت خودتون بشه.دیدم اینها میخوان تا صبح وایسن حرف بزنند ،واسه همین مداخله کردم:
 بهتره راه بیفتیم تا حداقل نزدیک صبح برسیم.همه موافقت کردن و سوار ماشین شدن .تا نشستیم هستی یکم صندلی ماشین رو
عقب داد و چشمهاش رو بست .دریا هم هندزفریاش رو گذاشت توی گوشش و
چشمهاش رو بست؛ منم سکوت کردم.
***
«هستی»
با شنیدن اسمم توسط دریا چشم باز کردم؛ با گیجی به اطرافم نگاه کردم ،کنار دریا
متوقف شده بودیم .خوابآلود پرسیدم:
رسیدیم؟بله خانم خوابآلو رسیدیم ،ولی بچهها اصرار داشتن اول بریم دریا ،چون روبهرویویالست ،رهام چمدونها رو توی ویال گذاشت ،به خاطر تو نتونست ماشین رو ببره
توی باغ.
خمیازه کشیدم و از ماشین پیاده شدم.
خب چیکار کنم؟ این پسره صداش درنمیاومد ،منم خسته شدم گرفتم خوابیدم.آره خیلی ساکت و بداخالق.خندیدم و با دریا به سمت سعید و نیوشا رفتیم .نیوشا با دیدنم لبخند زد و گفت:
-خوب خوابیدی؟
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آره ،خیلی خسته بودم.سعید به شوخی گفت:
 کوه کنده بودی مگه؟خندیدم چیزی نگفتم روی ماسهها نشستم و به دریا خیره شدم .دریا آروم بود؛
چشمهام رو بستم و عمیق نفس کشیدم؛ باد مالیمی میوزید و موهام رو به بازی
گرفته بود .نگاه سنگینی رو روی خودم حس کردم ،چشم چرخوندم که با چشمهای
عسلیرنگ رهام مواجه شدم؛ تا متوجه نگاه کردنم شد چشم ازم گرفت .کنار سعید
نشست که صدای دریا بلند شد:
 شماها گرسنهتون نیست؟رهام در جوابش گفت:
 برین تو ویال سفارش غذا میدم.پریدم بین حرفشون:
 نه نیازی نیست ،من مامانم دیشب الویه درست کرده بود بهاندازه همه هست.همه موافقت کردن و به ویال برگشتیم .با دیدن ویال دهنم باز موند؛ باغ بزرگی داشت
که دورتادورش با درختهای پوشیده شده بود؛ بوی گلهای نرگس و محمدی آدم رو
نوشیدنی میکرد .تاب کوچیکی کنار باغ قرار داشت و اون سمت باغ آالچیق درست
کردن بودن .چشم از باغ گرفتم و رفتم داخل دوبلکس بود و با مبلهای سلطنتی
طالییرنگ چیده شده بود؛ روبهروش هم تلویزیون قرار گرفته بود ،سمت راست
کتابخونه و شومینه قرار داشت و سمت چپ آشپزخونه بود .با صدای رهام به خودم
اومدم.
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اینجا چهارخوابهست ،فقط اتاق باال انتهای راه رو مال خودمه هرکدوم رو دوستدارین انتخاب کنین.
باشه داداش ،پس ما میریم باال چمدونهامون رو میزاریم بعدش میایم ناهارمیخوریم.
سرش رو تکون داد و بدون حرفاضافه از پلهها باال رفت؛ ماهم دنبالش رفتیم ،اتاق
سمت چپ رو من انتخاب کردم ،سمت راست هم دریا رفت و نیوشا و سعید هم
باهم.
اتاق من دقیقا کنار اتاق رهام بود .در اتاق رو باز کردم و چمدونم رو داخل بردم .با
دیدن اتاق لبخند روی لبم نقش بست؛ ست اتاق آبی و سفید بود و یه تخت دونفره
که روبهروش میز آرایش قرار داشت؛ کنارش هم کمد کوچیکی جا گرفته بود .به سمت
تراس رفتم و درش رو باز کردم .دریا دقیقا روبهروم قرار داشت .چمدونم رو روی تخت
گذاشتم و مانتو رو درآوردم؛ تونیک بلند آبیرنگم رو برداشتم پوشیدم .موهام رو باز
کردم و شونه زدم و دماسبی بستم .شالم رو توی چمدون گذاشتم؛ برام فرقی نداشت
جلوشون شال سر کنم یا نه .در اتاقم رو که باز کردم ،همزمان رهام هم از اتاقش اومد
بیرون .از سرتاپام نگاه کرد ،به تیپش نگاه کردم طبق معمول مشکی پوشیده بود،
اشاره کرد برم پایین؛ سرم رو تکون دادم و از پلهها پایین رفتم .خودش هم پشت سرم
اومد پایین.
سعید با دیدنمون گفت:
 زود باشید دیگه ،مردیم از گرسنگی!با نیوشا و دریا میز رو چیدیم .نیوشا بلند گفت:
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 بیاید ناهار.هردو اومدن کنار هم نشستن .منم روبهروی رهام نشستم؛ با خنده و شوخی غذا رو
خوردیم و به پیشنهاد بقیه قرار شد بریم دریا .بلند شدیم اول میز رو جمع کردیم و
ظرفها رو شستیم و حاضر شدیم و رفتیم ل**ب دریا .آتیش روشن کردیم و گرد
دورش نشستیم .سعید رو به رهام گفت:
گیتارت رو آوردی؟آره ،چطور؟نیشش رو باز کرد و دستهاش رو به هم کوبید.
 پاشو داداش بیارش واسهمون بخون.اخمهاش رفت توی هم.
 فکرش هم نکن.با اعتراض گفت:
 رهام پاشو دیگه.وقتی دید چارهای نداره بلند شد رفت تا گیتارش رو بیاره .اصال فکرش هم نمیکردم
بلد باشه گیتار بزنه .چند دقیقه بعد کنارمون نشست و گیتارش رو از کاور بیرون
آورد .چند دقیقه طول نکشید تا صدای آرامبخشش سکوت رو شکست.
"یاد توئه دیوونه کردم باز این رابطه جنگ
همهاش دعواست ،خسته شدم از بس زدیم فریاد
برگرد یه کاری کن ،من رو دریاب
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برگرد من رو دریاب که آشوبم
این مشکالت تقصیر من بودن
برگرد من رو دریاب،
من ساده اون که از چشم تو افتاده
آهنگ دریاب منو اشوان"
وسطهای آهنگ بود که دیگه نخوند .براش دست زدن که سعید گفت:
 چرا وسطش نخوندی؟تو صداش غم عمیقی موج میزد.
 یکم صدام گرفتهست ،احتماال دارم سرما میخورم.از جاش بلند شد و ادامه داد:
 میرم یکم قدم بزنم.بدون اینکه به بقیه اجازه حرف زدن بده ازمون فاصله گرفت .سعید رفت توی فکر.
رفتارهای رهام عجیب بود؛ کمحرف میزد ،مغرور بود ،رفتارهاش عجیب بود .خیلی
دلم میخواست مشکلش رو بدونم ،ولی مطمئن بودم هیچ حرفی نمیزنه .یک
ساعت گذشت ،خبری از رهام نبود؛ تصمیم گرفتیم برگردیم ویال تا خودش بیاد.
***
«رهام»
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چندساعتی بود که داشتم قدم میزدم؛ بارون شروع کرد به باریدن .یاد گذشته
افتادم ،صدای آرام توی گوشم پیچید که با جیغ و خنده زیر بارون میدوید .نگران
گفتم:
 آرام مواظب باش ،زمین لیز شده میخوری زمین.دستم رو گرفت و با هیجان گفت:
 نگران نباش ،هیچی نمیشه.دستم رو کشید و باهم شروع کردیم زیر بارون قدم زدن .خیس خیس شده بودم؛
دستم رو دور کمرش حلقه کردم و به سمت خودم کشیدمش .زیر گوشش گفتم:
 بریم دیگه ،میترسم سرما بخوری.به چشمهام نگاه کرد و لبخند زد.
 باشه بریم ولی قول بده بازم بارون اومد بیایم قدم بزنیم.سرش رو کج کرد و مظلوم گفت:
 باشه؟لبخندی زدم و دستش رو گرفتم و به ل**بهام نزدیک کردم و نرم بوسیدم.
 قول میدم.با صدای بوق ماشین به خودم اومدم ،حواسم نبود و داشتم وسط خیابون زیر بارون
قدم میزدم .با گیجی بهش نگاه کردم ،راننده با عصبانیت بهم توپید:
 -حواست رو جمع کن.
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حرفی نزدم ،جوابی نداشتم که بهش بدم .سرم رو پایین انداختم و بدون توجه راهم
رو ادامه دادم .خیس خیس شده بودم ،مثل اون روز ولی سردم نبود ،داشتم از درون
آتیش میگرفتم .پیاده سمت دریا راه افتادم .اصال نفهمیدم چه جوری راه رو طی
کردم؛ فقط وقتی به خودم اومدم که روبهروی دریا وایساده بودم .روی ماسهها
نشستم .گذشته دست از سرم برنمیداشت .حضورش رو کنارم بهخوبی حس
میکردم .انگار همین دیروز بود که باهم اومده بودیم شمال.
رهام؟جانم عزیزم؟به آسمان نگاه کرد.
 میدونی وقتی آسمان رو میبینم یاد رنگ چشمهات میافتم؟لبخند زدم.
چرا؟چون چشمهات هم رنگشه ،هر وقت دلتنگ میشم بهش نگاه میکنم.دستم رو مشت کردم[ .خدایا چقدر میتونم تحمل کنم؟ چه جوری از خاطرهها فرار
کنم؟ به کجا پناه ببرم؟] همزمان با فریادم آسمان غرید.
 خدا خودت کمکم کن ،کم آوردم!بلندتر از قبل فریاد زدم:
 دیگه تحمل ندارم ،خالصم کن ،نمیتونم ،دیگه زندگی بدون اون رو نمیخوام؛نمیتونم بدون اون نفس بکشم ،چرا اون رو ازم گرفتی؟ جون من رو میگرفتی! چرا
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انقدر عذابم میدی؟ مگه چه گناهی به درگاهت کردم که داری اینجوری مجازاتم
میکنی؟
انقدر فریاد کشیدم تا خالی شدم .صدام گرفته بود؛ بهسختی از جام بلند شدم و به
سمت ویال حرکت کردم .در رو با کلید باز کردم و رفتم داخل .فکر نمیکردم کسی
بیدار باشه ولی از شانسم همه بیدار بودن .سعید با دیدنم بهسرعت به سمتم اومد و
نگران گفت:
 چت شده رهام؟ این چه وضعی؟با صدای گرفته گفتم:
 چیزی نیست.عصبی داد زد:
 چیزی نیست؟ مسخره کردی من رو؟به بقیه نگاه کردم ،با نگرانی بهمون نگاه میکردن .جوابش رو ندادم؛ خواستم از
کنارش رد بشم که سرم گیج رفت .دیوار رو گرفتم تا از افتادنم جلوگیری کنم .سعید با
عصبانیت بازوم رو گرفت و رو به هستی گفت:
 من میبرمش باال ،تو زنگ بزن دکتر بیاد.سرفه کردم و گفتم:
 نیازی به دکتر ندارم ،میخوام استراحت کنم.عصبی بهم توپید:
 -حرف نزن ،دلم میخواد لهت کنم ،پسر دیوونه ببین چه بالیی سر خودش آورده!
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کمکم کرد رفتیم اتاقم روی تخت خودم رو پرت کردم.
پاشو لباسهات رو عوض کنم .تو برو خودم عوض میکنم.با عصبانیت از اتاق بیرون رفت .بهسختی بلند شدم .گلوم میسوخت و سرم داشت
منفجر میشد .لباسهام رو عوض کردم و برگشتم روی تخت .چشمهام گرم شد و
خوابم برد.
***
با سوزش دستم آخ آرومی گفتم و چشمهام رو بیرمق باز کردم .دکتر باالی سرم بود و
بهم سرم زده بود .سرفه کردم ،دست رو روی پیشونیام گذاشت.
 چیکار کردی با خودت؟ تبت خیلی باال بود نزدیک بود تشنج کنی ،شانس آوردیوقتی سعید زنگ زد منم با خانمم اومده بودیم شمال به مادرش سر بزنه.
لبختد تلخی روی لبم نشست؛ من رو از خیلی وقت پیش میشناخت ،میدونست
دردم چیه.
 واسهام مهم نیست.دستم رو گرفت و ناراحت نگاهم کرد.
رهام بس کن دو سال گذشته چرا نمیخوای باور کنی دیگه پیشت نیست؟
نمیتونم ،همهاش تقصیر من بود ،اگه من حواسم رو بیشتر جمع میکردم این بالسرش نمیاومد.
با اخم نگاهم کرد.
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 هیچ کدوم از اون اتفاقها تقصیر تو نبود.گوشیاش زنگ خورد ،تماس رو وصل کرد.
 بله؟چند لحظه مکث کرد و ادامه داد:
 نه نگران نباشید ،حالش خوبه.گوشی رو از گوشش فاصله داد و گرفت سمتم.
 بیا باهات کار دارن.سرم رو تکون دادم و گوشی رو ازش گرفتم .با صدای گرفته گفتم:
 بله؟صدای عمو توی گوشم پیچید:
بهتری؟بله عمو خوبم.اگه با خودت این کار رو کنی هیچ کاری نمیتونی بکنی ،اگه بالیی سرت میاومد چهجوری میخواستی ازشون انتقام بگیری؟
حق با شماست ،کارم درست نبود.رهام باید زودتر تموم کنی ،میترسم بالیی سرت بیارن.نگران نباش عمو ،هیچ اتفاقی نمیافته.-تو بازهم مراقب باش ،مادرت خیلی نگرانه.
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بهش بگین خوبم ،بهزودی برمیگردم پیشش.منتظرتیم یا علی.یا علی.گوشی رو قطع کردم و سمت دکتر گرفتم.
 تبت پایین اومده ،بهت آرامبخش میزنم راحت بتونی بخوابی.سرم رو تکون دادم .توی سرمم آرامبخش رو تزریق کرد و طولی نکشید که دارو اثر کرد
و توی دنیای بیخبری فرو رفتم.
***
با برخورد نور خوشید به چشمهام بیدار شدم .سرفه کردم .بدجور سرماخورده بودم؛
به ساعت نگاه کردم  12بعدازظهر بود؛ چشمهام گرد شد ،اینهمه ساعت خوابیده
بودم .تقهای به در اتاق خورد.
 بفرمایید.وقتی صدای خودم رو شنیدم تعجب کردم؛ در اتاق باز شد و هستی اومد داخلی .یه
سینی سوپ هم دستش بود .از جام بلند شدم؛ سرم سنگینی میکرد .کنارم نشست.
برات سوپ درست کردم.ممنون.خندید.
 -اوه اوه ،صدات چه داغون شده!
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لبخند کمرنگی زدم .سینی سوپ رو گذاشت روی پام.
 باید تا آخرش بخوری.سرم رو تکون دادم و سوپ رو تا آخر خوردم .انصافا خوشمزه بود .دستش رو روی
پیشونیام گذاشت .از تعجب چشمهام گرد شد.
 خوب خدا رو شکر دیگه تب نداری.بهم نگاه کرد و ادامه داد:
 چیه؟ چرا اینجوری نگاهم میکنی؟به چشمهاش نگاه کردم ،واسه اینکه بازهم یاد آرام نیفتم سریع ازش نگاهم رو
گرفتم.
 هیچی ،ممنون سوپ خوشمزهای بود.بلند شد.
 نوش جونت ،اآلن هم یه دوش بگیر بیا پایین همه منتظرتیم.سرم رو تکون دادم .از اتاق بیرون رفت .حولهام رو برداشتم و رفتم دوش گرفتم .اومدم
بیرون و لباسهام رو پوشیدم؛ از اتاق اومدم بیرون و به همه سالم کردم .کنار سعید
نشستم.
نیوشا گفت:
 حاال که حال رهام هم بهتر شده بریم بازار؟سعید بهم نگاه کرد و گفت:
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نمیدونم ،اگه رهام مشکلی نداشته باشه حرفی نیست.نه من خوبم ،پاشید حاضر شید.دخترها بلند شدن .نیم ساعت طول کشید تا حاضر شدن .به هستی نگاه کردم؛
مانتو سفید پوشیده بود و شالش رو آزاد روی سرش رها کرده بود و آرایش مالیمی
کرده بود .اخمهام رفت توی هم؛ باید شالش رو بهتر سر میکرد ،مدام از سرش
میافتاد .سرم رو به طرفین تکون دادم[ .اصال به من چه ربطی داره؟ هر جور دوست
داره بگرده ].بلند شدم سویچ ماشین رو برداشتم و نشستم توی ماشین .دریا و
هستی هم دنبالم اومدن و سوار ماشین شدیم و راه افتادم سمت بازار.
خدا رو شکر خلوت بود و زود رسیدیم .ماشین رو پارک کردم و پیاده شدیم .من و
سعید پشت سر دخترها حرکت میکردیم که هستی به بقیه گفت:
 من میرم برای حسام از این مغازه خرید کنم ،شماها برین بگردید.پوزخندی روی لبم نقش بست[ .چه راحت از دوستپسرش پیش بقیه میگه ،حتما
اونها هم میشناسندش ].از هم دیگه جدا شدیم ولی من حواسم به هستی بود که
رفت داخل مغازه .چند دقیقه بعد از اون وارد مغازه شدم که دیدم با یه پسره داشتن
باهم بحث میکردن .اخمهام توی هم رفت.
هستی با صدای بلند گفت:
 دست از سرم بردار میالد.دستش رو با عصبانیت گرفت و گفت:
 -تو مال منی ،این رو تو گوشت فرو کن.
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عصبی رفتم جلو و جدی گفتم:
 مشکلی پیش اومده هستی؟پسره که هستی ،میالد صداش کرد بهم نگاه کرد و عصبی گفت:
 به تو ربطی داره؟با اخم غلیظی نگاهش کردم.
یاد بگیر گندهتر از دهانت حرف نزنی.مثال اگه حرف بزنم میخوای چه غلطی کنی؟این رو که گفت آمپر چسبوندم و از یقهاش گرفتم و از مغازه پرتش کردم بیرون.
مشت محکمم توی صورتش فرود اومد و عصبی غریدم:
 وقتی زر زیادی بزنی همین بال سرت میاد.خواست از جاش بلند بشه که لگد محکمی به پهلوش زدم.
 این رو آویزه گوشت کن ،همیشه اندازه دهانت حرف بزن ،سری بعدی بهت رحمنمیکنم!
هستی سمتم اومد و بازوم رو گرفت و با ترس گفت:
 رهام خواهش میکنم ولش کن.میالد بهسختی از جاش بلند شد و تهدیدوار گفت:
 ببین خوشگل پسر تقاص این کارت رو پس میدی!پوزخند زدم.
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 کافی دوروبرم ببینمت ،کاری میکنم روزی صدبار آرزوی مردن کنی!بلند فریاد زدم:
 شیرفهم شد؟تا خواست حرفی بزنه هستی جیغ زد:
 بسه دیگه ،تمومش کنین.ازمون فاصله گرفت و رفت .میالد هم با عصبانیت نگاهم کرد .بدون توجه بهش
دنبال هستی رفتم .به ماشین تکیه داده بود و رنگش پریده بود .رفتم مغازه براش
آبمعدنی گرفتم و برگشتم پیشش .آب رو سمتش گرفتم.
 بیا این رو بخور رنگت پریده.آب رو ازم گرفت و یکم ازش خورد و با بغض گفت:
 ببخشید ،نمیخواستم به خاطر من دعوا بشه میترسم برات دردسر بشه.با لحن اطمینان بخشی گفتم:
 هیچ کاری نمیتونه بکنه ،خیالت راحت باشه.اشک از چشمهاش جاری شد و با صدای لرزون گفت:
 من اون عوضی رو میشناسم ،دست از سرمون برنمیداره.ناخواسته دستم رو سمت صورتش بردم و با سر انگشتهام اشکهاش رو پاک
کردم.
 -تا وقتی من هستم نگران هیچی نباش.
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یهو خودش رو پرت کرد تو بغلم و زد زیر گریه .دستم رو دور کمرش حلقه کردم و
سعی کردم آرومش کنم .میدونستم این کارش غیرارادی بوده و فقط توی این لحظه
به یه نفر احتیاج داشته که خودش رو آروم کنه .زیر گوشش آروم گفتم:
 گریه واسه چیه دختر خوب؟هقهقش بیشتر شد.
من از میالد میترسم ،دست از سرم برنمیداره.این مرتیکه کی هست؟ازم فاصله گرفت و با بغض گفت:
 پسرعمهام ،میخواد بهزور باهاش ازدواج کنم.غریدم:
 غلط کرده ،همچین اجازهای بهش نمیدم ،از این به بعد هر وقت دوروبرت پیداششد بهم زنگ بزن ،قول میدم بالیی به سرش بیارم که حتی اسمش هم فراموش کنه.
به چشمهام نگاه کرد ،انگار میخواست صحت حرفهام رو از چشمهام بخونه؛ با
اطمینان بهش نگاه کردم که لبخند کمرنگی روی ل**بهاش نقش بست .اشکهاش
رو پاک کردم.
بشین توی ماشین ،میریم دور میزنیم حالت سر جاش بیاد.پس بقیه چی؟-به سعید میگم داریم میریم ،اونها هم خودشون برمیگردن ویال.
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باشهای گفت و سوار ماشین شد .منم پشت فرمون نشستم و ماشین رو روشن کردم
که پرسید:
کجا میریم؟تو جایی مدنظرت هست؟شونه ای باال انداخت.
 فرقی نمیکنه.سرم رو تکون دادم و به سمت رستوران موردنظرم راه افتادم .حدود یه ربع بعد
رسیدیم .ماشین رو پارک کردم و پیاده شدیم و رفتیم داخل .یه میز دونفره انتخاب
کردیم و نشستیم
خب چی میخوری؟پیتزا مخلوط.سرم رو تکون دادم .گارسون سمتون اومد.
چی میل دارین؟دوتا پیتزا مخلوط با نوشابه و مخلفات.چشمی گفت و رفت .سؤالی که مدام توی سرم رژه میرفت رو به زبون آوردم:
 چرا به خانوادهات راجع به میالد حرفی نمیزنی؟ل**بهاش رو با زبون تر کرد و آروم گفت:
 -چون حرفم رو باور نمیکنن.
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یه تای ابروم رو باال بردم.
اون وقت چرا؟انقدر خودش رو پیش همه خوب جلوه داده که همه رو سرش قسم میخورن،مدرکی هم ندارم حرفهام رو ثابت کنم.
خودم حلش میکنم.یعنی چی؟مگه تو مدرک نمیخوای؟کنجکاو نگاهم کرد و گفت:
خب؟من سعی میکنم مدرک پیدا کنم تا بتونی ثابت کنی این آدم لیاقتت رو نداره.با هیجان گفت:
جدی میگی؟سرم رو تکون دادم .باز خواست حرفی بزنه که با اومدن گارسون سکوت کرد .غذاها رو
روی میز چیدن .
امری ندارین قربان؟نه میتونی بری.سری به نشونه احترام تکون داد و رفت .در سکوت غذامون رو خوردیم .وقتی تموم
شد صورتحساب رو پرداخت کردم و از رستوران بیرون اومدیم.
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ممنون بابت غذا.نیازی به تشکر نیست ،وظیفهام بود.لبخندی زد و حرفی نزد .گوشیام زنگ خورد؛ با دیدن اسم داریوش اخم غلیظی روی
صورتم نقش بست .تماس رو وصل کردم و جدی گفتم:
بله؟برگرد تهران ،همیناالن.اتفاقی افتاده؟بیا بهت میگم.بدون حرفاضافهای قطع کرد .معلوم نیست باز چه گندی باال آورده که از من خواسته
برگردم .به هستی نگاه کردم که با کنجکاوی نگاهم میکرد؛ اهمیتی ندادم و سوار
ماشین شدم که اون هم سریع نشست .نتونست خیلی منتظر بمونه؛ کنجکاو
پرسید:
اتفاقی افتاده؟باید برگردم تهران.چرا؟واسه پدرم مشکلی پیش اومده.آهانی گفت و دیگه حرفی نزد .خدا رو شکر سؤال دیگهای نپرسید ،چون اصال
حوصله جواب دادن بهش رو نداشتم .برگشتیم ویال؛ سریع وسایلم رو جمع کردم و
به بچهها گفتم میتونن بمونن .بعد خداحافظی باهاشون ،به سمت تهران راه افتادم.

62

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان تقاص دل |  sh80کاربر انجمن یک رمان
داریوش فوقالعاده عصبی بود و مدام فحشهای رکیک میداد .خونسرد به حرکات
عصبیاش نگاه کردم .فریادش بلند شد:
اون مدارک واسه من مهمه باید به دستش بیارم ،نمیفهمم چه جوری از بیناینهمه محافظ تونستن بیان داخل!
دوربینها رو چک کردین؟لعنتیها همه رو از کار انداخته بودن.پس یکی از خود ماست.منظورت چیه؟اگه دقت کنی ما یه سری دوربین مخفی هم داشتیم که بهجز چند نفر ،کسی ازجای اونها خبر نداشت.
عصبی داد زد:
 پیداش کن ،هرکی که هست !سرم رو تکون دادم و از اتاق اومدم بیرون .رو به فرهاد گفتم:
سعید و نیما رو تحت نظر بگیر .چشم آقا.تا خواست بره گفتم:
 در ضمن آمار یه نفر رو میخوام برام در بیاری ،اسمش میالد صبوری ،حداکثر یکهفته زمان داری.
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چشمی گفت و رفت .منم به اتاقم رفتم ،اول دوش گرفتم و لباسهام رو عوض کردم.
کلی کار داشتم که باید انجام میدادم.
***
«هستی»
سه روز از مسافرتی که رفتیم میگذره؛ امروز میخوام برم یه شرکت برای استخدام .از
توی خونه نشستن خسته شدم ،میخوام سرم رو گرم کنم .بلند شدم در کمدم رو باز
کردم و مانتو شلوار مشکیام رو پوشیدم و شال سرمهای هم سرم کردم .آرایش
مالیمی روی صورتم نشوندم و سویچ ماکسیمای مشکیرنگم رو که بابا تازه برام
خریده بود برداشتم و از اتاقم اومدم .بیرون مامان با دیدنم گفت:
کجا میری؟گفتم که مامان ،دارم میرم واسه مصاحبه کاری.خیلی خب دخترم ،هر چی میگم که گوش نمیدی هر چی خودت صالح میدونی.گونهاش رو محکم بوسیدم.
خداحافظ مامان.خدابههمراهت دخترم.از خونه اومدم بیرون و به ساعت نگاه کردم ،هفت و نیم بود و مصاحبه من هشت
صبح بود؛ باید عجله میکردم .پام رو روی گاز گذاشتم و با سرعت سمت شرکت
موردنظرم راه افتادم .خداروشکر خیابونها شلوغ نبودن و یک ربعه رسیدم .ماشین رو
پارک کردم و پیاده شدم و به داخل رفتم و سوار آسانسور شدم .طبقه بیستم رو
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فشردم و خودم رو توی آینه نگاه کردم .همه چی مرتب بود .با صدای زن که اعالم کرد
به طبقه موردنظرم رسیدم ،از آسانسور خارج شدم و به سمت منشی شرکت که یه
دختره که هفتقلم آرایش کرده بود ،رفتم .با شنیدن صدای کفش پاشنهبلندم،
سرش رو بلند کرد و با عشوه گفت:
 بفرمایید؟[وای این چه وضع حرف زدنه؟ حالم به هم خورد!] جدی گفتم:
برای مصاحبه کاری اومدم.اجازه بدین با مهندس هماهنگ کنم.به صندلی اشاره کرد.
 شما بشینین.سرم رو تکون دادم و نشستم که تلفن رو برداشت.
 آقای مهندس خانمی برای مصاحبه اومدن ،وقت دارین؟چند دقیقه مکث کرد و ادامه داد:
 بله چشم.گوشی رو قطع کرد و رو به من گفت:
 مهندس منتظر شما هستن.بلند شدم و تقهای به در اتاق زدم که صدای بفرماییدش بلند شد .داخل رفتم و با
دیدن شخص روبهروم چشمهام از تعجب گرد شد[ .اینکه رهام بود؟ اینجا چیکار
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میکرد؟] سرش پایین بود و داشت چند تا برگه رو مطالعه میکرد .وقتی دید حرفی
نمیزنم سرش رو بلند کرد.
اون هم با دیدنم تعجب کرد.
 هستی؟با شنیدن صداش به خودم اومدم.
میشه بشینم جناب مهندس؟آره البته بشین.روبهروش نشستم که گفت:
چی میل داری؟اگه میشه قهوه.سرش رو تکون داد و تلفن رو برداشت.
 خانم صولتی دوتا قهوه بیار اتاقم.بدون حرفاضافهای قطع کرد.
خب چهکاری از دستم برمیاد؟اومدم واسه مصاحبه کاری.یه تای ابروش رو باال داد.
ولی هنوز که درست تموم نشده!-میخوام یاد بگیرم ،ازنظر شما مشکلی؟
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سرش رو به نشونه منفی تکون داد و تا خواست حرفی بزنه تقهای به در اتاق خورد.
 بیا تو.همون دختره اومد داخل و اول قهوه رهام رو روی میز گذاشت و بعد مال من رو .با
عشوه رو به رهام گفت:
 همونطور که دوست دارین قهوهتون رو درست کردم مهندس ،نوش جانتون.سرد گفت:
 میتونی بری.سرش رو تکون داد و رفت .خوشم اومد ،حالش رو گرفت؛ دختره نچسب .از همون
لحظه اول ازش خوشم نیومد از بس با عشوه و ناز حرف میزنه .ایکاش رهام از
شرکت اخراجش میکرد خیال منم راحت میشد[ .صبر کن ببینم؟ واسه چی باید
خیال من راحت بشه؟ من چیکار به منشی شرکت دارم؟]
هستی؟با صدای رهام به خودم اومدم .رشته افکارم پاره شد.
بله؟چند بار صدات کردم متوجه نشدی.متأسفم ،چی گفتی؟یه مدت بهعنوان کارآموز کار کنی مشکلی داری؟-نه مشکلی نیست ،باالخره باید یه از جایی شروع کنم.
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خوبه ،پس از فردا  8صبح کارت رو شروع میکنی ،با خانم کیانی صحبت میکنماون آموزشهای الزم رو بهت میده.
مرسی ،فکر نمیکردم قبول کنی توی شرکت کار کنم.دختر بااستعدادی هستی میخوام خودت رو ثابت کنی ،روزهای دانشگاهم شرکتالزم نیست بیای.
لبخند زدم.
مرسی مهندس.نیازی نیست بهم بگی مهندس.خب اینجا محل کارته.وقتی خودمون دوتاییم ،نیازی نیست.سرم رو تکون دادم و از جام بلند شدم.
خب دیگه ،پس من برم بیشتر از این مزاحمت نشم.به قهوهام اشاره کرد.
قهوهات رو که نخوری!مرسی دیگه میل ندارم ،میرم که از فردا سروقت بیام کارم رو شروع کنم.سرش رو تکون داد[ .به خودش زحمت حرف زدن نمیده پسر مغرور خودخواه].
خداحافظی کردم و از اتاقش اومدم بیرون .امیدوارم کارها رو زود یاد بگیرم و ناامیدش
نکنم .گوشیام زنگ خورد ،به صفحهاش نگاه کردم ،بابام بود .تماس رو وصل کردم.
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جانم بابا؟کجایی دخترم؟اومده بودم مصاحبه کاری ،اتفاقی افتاده؟اسم شرکت رو بهم بگو میخوام راجعش تحقیق کنم.شرکت کیان نژاد.باشه عزیزم ،شب اومدیم راجعش حرف میزنیم.چشم بابا ،شب میبینمتون.خداحافظی کردیم؛ تماس رو قطع کردم و از شرکت اومدم بیرون .این بهترین موقعیت
بود برام .هم میتونستم رهام رو ببینم هم کارم رو یاد بگیرم .نمیدونم چرا رهام انقدر
برام مهم بود! هنوزم فکرم درگیر شمال که اون شب اون جوری اومد خونه .حالش
خیلی بد بود و نمیتونست روی پای خودش وایسه؛ هیچوقت اون جوری ندیده
بودمش .دوست داشتم از غم توی نگاهش سردر بیارم ،ولی هر چی بیشتر فکر
میکردم کمتر به نتیجه میرسیدم .افکارم رو پس زدم .نمیخواستم بهش فکر کنم
ولی کی از آینده خبر داره؟ نمیدونه سرنوشت میخواد چه بازی رو باهاش انجام بده.
***
«رهام»
وقتی هستی اومد خیلی تعجب کردم؛ من هر چی سعی میکنم از این دختر دور شم
اون بیشتر بهم نزدیک میشه .نمیخوام اتفاقی براش بیافته؛ من هرکی دور و اطرافم
بوده آسیب دیده .نمیخوام بالیی سرش بیاد .نمیدونم شاید کارم اشتباه بود توی
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شرکت استخدامش کردم ،ولی اینجوری خیالم هم راحتتر بود که میتونم حواسم
بهش باشه؛ نمیخواستم بالیی که سر آرام اومد سر هستی هم بیاد؛ این سری اجازه
نمیدم .از جام بلند شدم و از اتاقم بیرون رفتم و به سمت اتاق خانم کیانی راه افتادم.
در اتاق باز بود؛ داخل رفتم که از جاش سریع بلند شد و هل گفت:
 اتفاقی افتاده مهندس؟مشخص بود ترسیده ،چون من هیچوقت به اتاق بقیه نمیرفتم همیشه میخواستم
اونها بیان اتاقم.
سرد گفتم:
 نه فقط اومدم اوضاع رو بررسی کنم و بهتون اطالع بدم فردا همکار جدید بهتونملحق میشه ،به بچهها سپردم میز دیگهای اینجا بزارن ،میخوام همه چی رو بدون
نقص بهش یاد بدی مفهومه؟
نفس راحتی کشید .خیالش راحت شد که قرار نیست اتفاق بدی بیافته.
 چشم مهندس ،حواسم به همه چی هست.سرم رو تکون دادم و از اتاق اومدم بیرون که گوشیام زنگ خورد ،فرهاد بود .تماس رو
وصل کردم.
میشنوم.آقا سعید رو که تعقیب کردیم چندساعتی هست رفته توی خونه هنوز هم بیروننیومده.
-خونه مال کی هست؟
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نمیدونیم آقا ،چون چهرهاش رو پوشیده بود.شما به کارتون ادامه بدین.چشم آقا.میالد صبوری چی شد؟راستش یه پسر خوش گذرونه و هر شب با یه نفر شبش رو میگذرونه ،مثلاینکهتوی کارهای خالف هم هست.
مدارک الزم رو ازش به دست بیار تا فردا الزمشون دارم.چشم به بچهها میسپرم.خوبه.تماس رو قطع کردم[ .پسره عوضی ،میدونم باهات چیکار کنم ].دیگه حوصله شرکت
رو نداشتم .کارهای الزم رو انجام داده بودم .به میثم زنگ زدم .بعد چند بوق جواب
داد و نگران گفت:
 اتفاقی افتاده؟خندهام گرفته بود ،چون قرار بود در مواقع ضروری باهاش تماس بگیرم.
 نه اتفاقی نیفتاده!نفس راحتی کشید.
پس واسه چی زنگ زدی؟-یه سری مدارک واست میفرستم ،میخوام کارهای الزم رو انجام بدی.
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جریان چیه؟وقتی مدارک به دستت رسید خودت متوجه میشی.باشه ،کی به دستم میرسونی؟تا فردا شب.باشه ،منتظرم.تماس رو قطع کردم و سوار ماشین شدم و به سمت خونه خودم راه افتادم .چند روزی
بود که خونه داریوش نمیرفتم؛ هر وقت میدیدمش بهسختی خودم رو کنترل
میکردم که بالیی سرش نیارم ،واسه همین ترجیح دادم توی خونه خودم بمونم تا
اعصابم آروم باشه و بهتر بتونم فکر کنم .دیگه داره کارهام زیادی طول میکشه،
خسته شدم از این وضعیت ،باید زودتر تمومش کنم.
***
«هستی»
یک هفته از کار کردنم توی شرکت میگذشت؛ همه چی خوب پیش میرفت خانم
کیانی خیلی بهم توی کارها کمک میکرد؛ رهام هم هر وقت نیاز بود بهم کمک
میکرد .رابطهام باهاش خوب بود .نقشهها رو جمع کردم ،باید بهش نشون میدادم
که زودتر تائید کنه یا اگه مشکلی هست برطرف بشه .امروز هم اصال ندیده بودمش،
اینجوری بهونهای پیدا میکردم برای دیدنش .نمیدونم چم شده بود ،دلم براش تنگ
میشد ،نگرانش میشدم؛ سرم رو تکون دادم تا این افکار دست از سرم بردارن .به
سمت اتاقش راه افتادم .تقهای به در اتاق زدم که وقتی اجازه ورود داد داخل اتاق
رفتم .بهم نگاه کرد.
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 چیزی شده؟نقشهها رو روی میزش گذاشتم.
اینها رو نگاه کن ،اگه مشکلی هست بگو درست کنم.بشین.سرم رو تکون دادم و نشستم ،اون هم مشغول بررسی نقشههام شد .با دقت نگاه
میکرد ،چند جایی رو درست کرد و بهم تذکر داد که باید چیکار کنم .با دقت
حرفهاش رو گوش کردم .
خوبه پیشرفت کردی.با شنیدن این حرف از زبونش ذوق کردم .بهسختی جلوی خودم رو که گرفتم ذوقم رو
پنهون گفتم و به گفتن مرسی اکتفا کردم .نقشهها رو جمع کردم که تقهای به در اتاق
خورد و یه مرد حدود  50ساله شیکپوش اومد داخل؛ رهام با دیدنش اخم غلیظی
روی پیشونیاش نقش بست .رو به من گفت:
خانم سلطانی میتونید برین.از جام بلند شدم .نگاههای سنگینی اون مرد رو روی خودم حس میکردم و معذب
شده بودم .به چشمهاش نگاه کردم ،همرنگ چشمهای رهام بود .وقتی نگاهم رو دید
لبخندی روی لبش نقش بست .اخم کردم[ .مرتیکه چه جوری زل زده ،حاال هم که
لبخند تحویل من میده!] از اتاق اومدم بیرون؛ اصال از نگاههای اون مرد خوشم
نیومد ،حس خوبی بهش نداشتم .رفتم اتاقم و نقشهها رو روی میز پرت کردم.
حسابی گرسنهام شده بود و وقت ناهارم بود .رفتم آشپزخونه ناهارم رو گرم کردم و
مشغول خوردن شدم که رهام عصبی اومد آشپزخونه .هنوز متوجه من نشده بود؛ یه
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لیوان آب برای خودش ریخت و الجرعه سر کشید .از عصبانیت قرمز شده بود.
مشت محکمی روی میز کوبید که سه متر پریدم .با ترس صداش کردم.
تازه متوجه من شد؛ به چشمهاش نگاه کردم ،از خشم زیاد قرمز شده بود.
نگران سمتش رفتم.
 چیزی شده؟ اتفاق بدی افتاده؟یهو عین بمب منفجر شد:
 چرا وقتی بهت گفتم زودتر از اون اتاق لعنتی بیرون نرفتی؟صداش داشت اوج میگرفت.
 مگه اتفاقی افتاده؟عصبی فریاد زد:
 حتما باید اتفاقی میافتاد تا میفهمیدی زودتر باید میرفتی بیرون؟ هان؟با گیجی نگاش میکردم .این چرا اینجوری میکرد؟ مگه من چیکار کردم؟ بغض کردم
و سرم رو پایین انداختم .عصبی از آشپزخونه بیرون رفتم و زدم زیر گریه .چرا انقدر
عصبی بود؟ من که کار بدی نکرده بودم ،نباید باهام اینجوری رفتار میکرد .اشکهام
رو پاک کردم ،نباید میذاشتم بقیه چیزی بفهمن .صورتم رو شستم و از آشپزخونه
بیرون اومدم .دیگه نمیتونستم فضای شرکت رو تحمل کنم ،کیفم رو برداشتم و از
شرکت اومدم بیرون.
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دوباره اشکهام راه خودشون رو پیدا کردن و روی صورتم سرازیر شدن .اصال توقع
همچین رفتاری رو از رهام نداشتم .از شرکت فاصله گرفتم که ماشینی کنار پام ترمز
کرد.
 سوار شو!رهام بود ،اشکهام رو سریع پاک کردم و سرد گفتم:
نه ممنون.بیا سوار شو تا به زور سوارت نکردم!عصبی گفتم:
میگم نمیام.باشه ،خودت خواستی.از ماشین پیاده شد و در ماشین رو باز کرد و بازوم رو گرفت و داخل ماشین پرتم کرد.
خودش هم سریع سوار ماشین شد .تا خواستم در ماشین رو باز کنم قفل مرکزی رو
زد .عصبی داد زدم:
 این کارها واسه چیه؟ باز کن میخوام پیاده شم.بدون توجه به حرفهام با سرعت راه افتاد .دیگه داشت کالفهام میکرد.
 کجا داری میری؟ هان؟باز سکوت کرد[ .پسره دیوونه معلوم نیست میخواد چیکار کنه ].از بین ماشینها
الیی میکشید و به فریادهای من هم توجهی نمیکرد .عصبی چشمهام رو بستم؛
مثلاینکه حرفهای من واسش مهم نیست و به کار خودش ادامه میده .سعی کردم
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آروم باشم؛ حس کردم ماشین از حرکت ایستاد .چشمهام رو باز کردم .سرش رو روی
فرمون گذاشته بود و دستش رو روی قلبش گذاشته بود .با دیدن وضعش تموم
ناراحتیام رو فراموش کردم و نگران گفتم:
 چی شد؟ حالت خوبه؟با صدای گرفته گفت:
 خوبم.قانع نشدم ،مشخص بود حالش خوب نیست.
 پیاده شو من بشینم.بدون مخالفت جاش رو با من عوض کرد .رنگش پریده بود و چشمهاش رو بسته بود.
سریع سمت بیمارستان راه افتادم .میترسیدم بالیی سرش بیاد .انقدر با سرعت رفتم
که یه ربعه رسیدیم بیمارستان .ماشین رو نگه داشتم.
 پیاده شو.چشمش رو باز کرد و با دیدن بیمارستان تعجب کرد.
واسه چی اومدیم اینجا؟چون حالت خوب نیست ،دکتر باید معاینهات کنه.من خوبم ،راه بیفت.عصبی گفتم:
-میخوای خودت رو به کشتن بدی؟ واسه چی انقدر لجبازی میکنی؟
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این دردها چیزی نیست ،قبال هم اینجوری شدم ولی خوب شدم.من این حرفها حالیم نیست ،پیاده شو.وقتی دید چارهای نداره از ماشین پیاده شد .باهم به داخل رفتیم و سمت ایستگاه
پرستاری رفتم.
 ببخشید خانم میتونیم دکتر رو ببینیم؟سرش رو بلند کرد و با خوشرویی گفت:
 بله حتما ،انتهای راهرو سمت چپ.تشکری کردم .رهام اجازه نداد داخل برم .خودش رفت وبعد نیم ساعت اومد بیرون.
نگرانش بودم .سریع گفتم:
دکتر چی گفت؟چیزی نیست ،گفت فشار عصبی.مشکوک گفتم:
 مطمئنی؟سرش رو تکون داد .نمیدونم چرا حرفش رو باور نکردم .واسه همین گفتم:
باشه ،تو میتونی خودت بری خونه؟آره چطور؟-من باید برم جایی.
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سرش رو تکون داد و از هم خداحافظی کردیم .وقتی از رفتنش مطمئن شدم به سمت
اتاق دکتر راه افتادم .تقهای به در اتاق زدم .صدای بفرماییدش بلند شد .داخل رفتم.
 بفرمایید بشینید.روبهروش نشستم .
 مشکلتون چیه؟با کمی مکث گفتم:
راستش من همراه همین بیماری هستم که چند لحظه پیش اومد .مشکلی کهنداشت؟
شما چه نسبتی باهاش دارین؟بدون فکر گفتم:
نامزدشم.ببین دخترم نمیخوام نگرانت ،به نامزدت هم گفتم باید یه مدت تحت نظر باشهولی گوش نکرد.
با گیجی گفتم:
منظورتون چیه؟تا آزمایشهای الزم رو انجام نده نمیتونم تشخیص صد در صد رو بگم.-میشه واضح بگین؟
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من احتمال میدم یکی از رگهای قلبش مسدود شده که در این صورت باید هرچی سریعتر عمل بشه.
با شنیدن این حرف حس کردم پارچ آب یخ روم خالی کردن .میدونستم رهام داره
بهم دروغ میگه.
با شنیدن صدای دکتر به خودم اومدم.
 حالت خوبه دخترم؟بدون توجه به حرفش بهسختی گفتم:
 حالش خوب میشه؟ناراحت گفت:
 بستگی به خودش داره ،باید از استرس و هیجان دور باشه و آزمایشهاش رو انجامبده که من هر چی گفتم گوش نکرد.
بهسختی از جام بلند شدم.
 مرسی دکتر.از اتاق اومدم بیرون[ .خدایا خودت کمکش کن؛ چرا با خودش اینجوری میکنه؟ چرا
داره خودش رو نابود میکنه؟ من چه جوری راضیاش کنم؟] نمیتونم اجازه بدم از
دستم بره؛ باید هر جور شده راضیاش میکردم بیاد بیمارستان .اصال شاید وقتی
آزمایشها رو انجام بدن هیچی نباشه .آره حتما همینطوره .هیچ بالیی سر رهام
نمیاد .فردا هم باهاش حرف میزنم و هر جور شده میارمش بیمارستان که هر کاری
الزم باشه رو انجام بدن .اصال نفهمیدم چه جوری خودم رو رسوندم خونه .خداروشکر
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کسی خونه نبود؛ وگرنه صد درصد متوجه حالم میشد .به اتاقم پناه بردم و خودم رو
پرت کردم روی تخت .بغضم شکست .آره باید اعتراف میکردم به خودم ،من رهام رو
دوست داشتم؛ حاضر نبودم اتفاقی براش بیافته .نمیدونم چقدر گریه کردم و از خدا
خواستم تا بهم کمک کنه .من زندگی بدون رهام رو نمیخواستم .بااینکه
نمیدونستم حسش نسبت به من چیه ،ولی حاضر نبودم بالیی سرش بیاد .حتی
اگه من رو دوست نداشته باشه ،حتی اگه منو نخواد ،من فقط میخوام توی هوایی که
اون نفس میکشه نفس بکشم .فقط میخوام زنده بمونه.
انقدر گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم برد.
***
با شنیدن اسمم توسط حسام ،چشم باز کردم .مهربون گفت:
 چه عجب خانم خوشخواب ،باالخره بیدار شدی!خمیازه کشیدم و گفتم:
ساعت چنده؟هشت شب.با صدای نسبتا بلندی گفتم:
چی؟ یعنی من اینهمه ساعت خوابیدم؟بله تنبل خانم ،پاشو بابا کارت داره.-باشه ،تو برو منم میام.
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سرش رو تکون داد و از اتاق رفت بیرون .خداروشکر متوجه نشد گریه کردم .صورتم
رو با آب یخ شستم .به آینه نگاه کردم ،رنگم پریده بود .نباید میذاشتم مامان اینها
متوجه بشن .کرم رو برداشتم و روی صورتم پخش کردم .رژلب کمرنگی به ل**بهای
رنگ پریدم زدم و موهام رو محکم باالی سرم جمع کردم و از اتاق اومدم بیرون .از
پلهها اومدم پایین .بابا روبهروی تلویزیون نشسته بود و عمیقا توی فکر بود .کنارش
نشستم و دستش رو گرفتم که از فکر اومد بیرون.
چیزی شده بابا؟بزار مادرت هم بیاد همه چی رو تعریف میکنم.کنجکاو شده بودم که این موضوع مهم چی میتونه باشه که باعث شده فکر بابا رو به
خودش مشغول کنه .وقتی مامان و حسام هم به جمعمون ملحق شدن ،بابا شروع
کرد به حرف زدن .با هر کلمهای که میگفت چشمهام اندازه توپ بسکتبال گرد
میشد.
 میالد رو دستگیر کردن ،به جرم فروش مواد مخدر ،امروز مریم زنگ زد بهم گفت،خیلی نگران بود ،حتی چند تا دختر هم به خاطر آزار و اذیت ازش شکایت کردن .
مامان با ناباوری گفت:
میالد همچین کاری نمیکنه!بابا اخمهاش رفت توی هم و عصبی گفت:
منم باورم نمیشد یه همچین آدم کثیفی باشه.یهو حسام عصبی داد زد:
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اون وقت میخواست بیاد با خواهر من ازدواج کنه؟!بابا سعی کرد آرومش کنه:
 خداروشکر که این اتفاق نیفتاد.حسام عصبی غرید:
 اگه اینجوری میشد خودم قاتلش میشدم!مامان به صورتش چنگ زد.
 حسام این چه طرز حرف زدنه؟بابا مداخله کرد:
 آروم باشید ،خداروشکر حقیقت زودتر مشخص شد ،خود خواهرم هم روشنمیشه حرفی بزنه ،شرمندهست.
با گفتن با اجازه از جمعشون خارج شدم و به اتاقم رفتم .حوصله شنیدن
بحثهاشون رو نداشتم .میدونستم میالد با دخترهای زیادی شبش رو صبح میکنه،
ولی نمیدونستم انقدر میتونه کثیف باشه .خداروشکر که از دستش راحت شدم،
یاد حرفهای رهام افتادم که بهم اطمینان داد نمیذاره بهم نزدیک شه[ .نکنه کار
رهام بوده؟] با فکر اینکه میتونه کار اون باشه ،لبخند روی لبم نقش بست .رهام
میتونه یه تکیهگاه محکم برای هرکسی باشه .نمیتونم به این راحتی از دستش بدم.
هر کاری میکنم که رهام من رو دوست داشته باشه.
***
«رهام»
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امروز انقدر از دست نگاههای داریوش عصبی شدم که تموم عصبانیتم رو سر هستی
خالی کردم .نمیخواستم اون جوری باهاش حرف بزنم ولی دست خودم نبود.
نمیدونم چه بالیی داره سرم میاد .قلبم هرازگاهی تیر میکشید .دیگه بهش عادت
کرده بودم .سیگارم رو از توی جیبم بیرون آوردم .میدونستم واسهام ضرر داره ولی
چه فرقی به حالم داشت؟ مگه اآلن دارم زندگی میکنم؟ دکتر تأکید که باید آزمایش
بدم ولی واسهام مهم نیست .من نمیتونستم اآلن به فکر خودم باشم ،باید کار نیمه
تمومم رو تموم کنم؛ باید تا آخرش پیش برم .شاید هم مقصد آخرم مرگ باشه.
گوشیام زنگ خورد؛ با دیدن اسم داریوش عصبی تماس رو وصل کردم:
 بله؟طبق معمول یه کلمه گفت:
 بیا اینجا.قطع کرد .عصبی بین موهام چنگ زدم[ .خدایا خودت بهم صبر بده؛ میترسم
آخرش یه گلوله حرومش کنم!] از جام بلند شدم و سیگارم رو خاموش کردم .کتم رو
برداشتم پوشیدم و از خونه اومدم بیرون .سوار ماشین شدم و بهسرعت راه افتادم به
سمت خونه داریوش .نیم ساعت بعد رسیدم .چند تا بوق زدم تا در رو باز کنن .سریع
باز کردن ماشین رو داخل بردم .نگهبان در ماشین رو برام باز کرد و تعظیم کوتاهی
کرد .سرم رو تکون دادم و پیاده شدم .با قدمهای محکم داخل رفتم .نرگس خانم به
سمتم اومد و لبخند زد.
خوش اومدی پسرم ،خیلی وقت اینجا نمیای!-متأسفم ،سرم شلوغ بود.
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بشین برات شربت بیارم.نه ممنون ،زیاد نمیمونم.تا خواست حرفی بزنه صدای داریوش مانع ادامه حرفش شد.
نرگس برو به کارت برس با پسرم کار دارم.چشمی گفت و رفت .به سمت داریوش برگشتم .روی مبل نشست و اشاره کرد منم
بشینم .روبهروش نشستم که گفت:
 نمیدونستم دخترهای خوشگل هم توی شرکتت هست!اخمهام رفت توی هم.
منظورت چیه؟خودت خوب متوجه منظورم شدی ،اون دختره کی؟سعی کردم خونسرد باشم .دستهام رو مشت کردم .از همین اتفاق میترسیدم.
یکی از کارمندهاست .میخوام بهش نزدیک بشی ،برای این دختر مطمئنم پول زیادی میدن.دندونهام رو از عصبانیت بهم فشار دادم؛ قلبم تیر کشید؛ بهسختی میتونستم
نفس بکشم ،از چیزی که میترسیدم داشت سرم میاومد .داریوش با دیدن حالم
نگران گفت:
 چی شد پسرم؟توی دلم پوزخند زدم [پسرم؟ هه من حاضرم بمیرم ولی پسر همچین آدمی نباشم!]
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سعی کردم حال خرابم رو مخفی کنم .تا حدودی موفق شدم.
خوبم.خب نظرت چیه؟نه اون رو قاتی این ماجرا نمیکنم.اخمهاش رفت توی هم.
یعنی چی اون رو قاتى ماجرا نمیکنی؟همینکه گفتم ،اون مثل بقیه نیست. واسهام مهم نیست ،چه فرقی میکنه؟ تو که قبال واست مهم نبود!بلند شدم.
این بحث رو دیگه نمیخوام ادامه بدم.باشه ،اگه تو نمیخوای کمک کنی خودم میدونی چیکار کنم.عصبی گفتم:
هیچ کاری نمیکنی.جدی؟ باشه خودت میبینی.اجازه همچین کاری رو بهت نمیدم.خونسرد گفت :
 -باشه ،وقتی جلوی چشمهات ازت گرفتمش میفهمی.
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بهسختی خودم رو کنترل کرده بودم تا مشت محکمم توی صورتش فرود نیاد .با
عصبانیت از خونه اومدم بیرون و سوار ماشین شدم و گاز دادم و از اون خونه نحس
بیرون اومدم[ .خدایا این چه جور امتحانی؟ چرا باهام این کار رو میکنی؟] ولی قسم
میخورم نمیذارم عین آرام ازم بگیریش .هر کاری الزم باشه براش انجام میدم،
نمیذارم بالیی سرش بیاد.
فردا باهاش حرف میزنم و بهش میگم یه مدت شرکت نیاد؛ براش بدون اینکه متوجه
بشه محافظ میذارم؛ نمیذارم داریوش به خواستهاش برسه .کم مونده داریوش رو
نابود کنم .تا اون موقع باید از هستی محافظت میکردم .گوشیام زنگ خورد؛ به
صفحهاش نگاه کردم ،میثم بود.
تعجب کردم .تماس رو وصل کردم.
میشنوم.میتونی حرف بزنی؟آره بگو.سرهنگ میخواد ببیندت.مشکوک گفتم:
اتفاقی افتاده؟نه نگران نباش ،میتونی شب بیای جای همیشگی؟-خودم رو میرسونم.
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گوشی رو قطع کردم .از آینه هم حواسم بود کسی تعقیبم نکنه .یه اشتباه میتونست
کل عملیات رو به خطر بندازه ،منم این رو نمیخواستم .بااحتیاط به سمت خارج
شهر رفتم و به سمت خونه موردنظرم حرکت کردم .حدود دو ساعت بعد رسیدم.
ماشین رو جایی که توی دید نباشه پارک کردم و پیاده شدم .زنگ رو زدم و در با
صدای تیکی باز شد .به اطرافم نگاه کردم ،خونهای تقریبا متروکه بود با حیاط قدیمی
که فقط این خونه رو برای عملیات سری استفاده میکردم .داخل رفتم؛ سرهنگ
رسولی و میثم اونجا بودن .احترام نظامی گذاشتم که سرهنگ آزاد داد.
 بشین سرگرد.روبهروش نشستم .داخل خونه بهجز چند تا صندلی فلزی ،هیچی به چشم
نمیخورد.
من در خدمتم قربان ،اتفاقی افتاده؟خبرهای خوبی ندارم برات ،متأسفانه توی اداره جاسوس داریم.چشمهام از تعجب گرد شد.
 جاسوس؟سرش رو به نشونه مثبت تکون داد.
بله ،ولی خوشبختانه هویتت مخفی ،هیچکس جز من و میثم از هویتت خبر نداره،ولی باز هم باید حواست جمع باشه ،نمیخوام برات اتفاقی بیافته مخصوصا که به
آخرهای عملیات نزدیک شدیم ،به لطف تو مدارک خوبی هم ازش داریم.
-چشم قربان ،حواسم هست.
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نمیخوام بالیی سرت بیاد پسرم ،خانوادهات دوساله ازت دور بودن،چشمانتظارتاند ،میخوام صحیح و سالم پیششون برگردی.
بلند شدم و احترام نظامی گذاشتم و جدی گفتم:
حتما قربان ،میتونم برم؟آره میتونی بری.سرم رو تکون دادم و از خونه خارج شدم .باید میفهمیدم این جاسوس لعنتی کی،
وگرنه ممکن بود برامون دردسر بشه و تموم زحمت دوساله من رو به هدر بده .هر
جور شده پیداش میکنم.
توی اتاقم بودم که تقهای به در برخورد کرد.
 بفرمایید.در اتاق باز شد و هستی اومد داخل .تا خواستم حرفی بزنم دستش رو به نشونه
ساکت باال آورد .با تعجب نگاهش کردم که گفت:
پاشو بریم بیمارستان.با گیجی گفتم:
 بیمارستان؟ واسه چی؟اخمهاش رفت توی هم و با حرص گفت:
چرا دیروز بهم دروغ گفتی؟اخمهام رفت توی هم ،سؤالم رو به زبون آوردم:
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تو از کجا فهمیدی؟با دکترت حرف زدم ،زود باش باید بریم آزمایشهایی که گفتن رو انجام بدی.خونسرد گفتم:
 نمیام.عصبی گفت:
باید بیای ،مگه دست خودته؟خندهام گرفته بود؛ وقتی عصبی میشد جذابتر میشد.
 اآلن نمیتونم بیام.کالفه دستی به صورتش کشید.
 میشه بدونم چرا؟رک گفتم:
 نه نمیشه ،اآلن هم ازت میخوام برای یه مدت شرکت نیای.با چشمهای گرد شده نگاهم کرد و گیج گفت:
داری اخراجم میکنی؟نه ،واسه چی اخراجت کنم؟ دارم یه مدت بهت مرخصی میدم ،امتحانهای پایانترمت نزدیکه ،میخوام بشینی درست رو بخونی.
 باشه نمیام ،ولی توهم باید بیای بریم بیمارستان.جدی گفتم:
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گفتم اآلن نه.خیلی خب کی میای بریم؟هر وقت زمانش برسه خودم میرم.عصبی گفت:
میخوای بمیری؟ آره؟هیچ بالیی سرم نمیاد.با حرص گفت:
 باشه ،ولی مطمئن باش نمیذارم خودت رو بدبخت کنی ،شده بیهوشت کنم اینکار رو انجام میدم ولی میبرمت بیمارستان.
از اتاق بیرون رفت و در رو محکم بست .لبخندی روی لبم نقش بست .شاید اون هم
من رو دوست داشت .سرم رو محکم به طرفین تکون دادم[ .نه نه ،نباید به این
چیزها فکر کنم ،من معلوم نیست چه بالیی قراره سرم بیاد ،نمیتونم امیدوارش
کنم ].مهمترین کار ممکن اینه ازش محافظت کنم و نذارم بالیی سرش بیاد .گوشیم
زنگ خورد؛ به صفحهاش نگاه کردم ،علی بود یکی از محافظهایی که برای هستی
گذاشته بودم.
تماس رو وصل کردم.
 بگو.با ترس گفت:
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 آقا یه سری آدم وقتی هستی خانم از شرکت بیرون اومدن ،بیهوششون کردن و باخودشون بردنش.
عصبی فریاد زدم:
پس شماها اونجا چه غلطی میکردید؟آقا تعدادشون زیاد بود ولی اآلن داریم تعقیبشون میکنیم.علی وای به حالت اگه گمشون کنین ،بالیی به سرت میارم مرغهای آسمون به حالتگریه کنه.
با ترس گفت:
چشم آقا ،حواسم هست.آدرس رو بگو وقتی رسیدین.گوشی رو قطع کردم و بین موهام چنگ زدم .میدونستم داریوش عوضی باالخره کار
خودش رو میکنه .ولی کور خونده ،هنوزم من رو نشناخته ،من قسم خوردم نذارم
بالیی سر هستی بیاد .از اونجا نجاتش میدم و صحیح و سالم تحویل خانوادهاش
میدم .بلند شدم؛ باید نقشم رو از اآلن بازی میکردم .سویچ ماشین رو از روی میز
چنگ زدم و از شرکت اومدم بیرون و به سمت خونه داریوش راه افتادم .انقدر سرعتم
زیاد بود که سریع رسیدم .دستم رو روی بوق گذاشتم؛ سریع باز کردن .ماشین رو
جلوی در رها کردم و با عصبانیت داخل رفتم و نعره زدم:
 -بابا.
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نرگس خانم با ترس از آشپزخونه اومد بیرون ،جرئت نمیکرد سمتم بیاد .داریوش
باعجله با دوتا محافظهاش اومد پایین .با اخم گفت:
 چه خبرته پسر؟با عصبانیت سمتش هجوم بردم که محافظهاش گرفتنم؛ عصبی فریاد کشیدم:
 ولم کنین ،میخوام حسابش رو برسم.خونسرد روی مبل نشست ،محافظها مجبورم کردن بشینم .دستهاشون رو روی
شونهام گذاشته بودن تا مراقب باشن خطایی ازم سر نزنه.
 اوال سر پدرت داد نزن ،اون دختر ارزش نداره.عصبیتر از قبل داد زدم:
مگه نگفتم کاری بهش نداشته باش؟منم بهت گفتم نمیتونم ازش بگذرم ،خیلیها حاضرند پول خوبی بابتش بدن.خواستم سمتش هجوم ببرم که نگهبانها محکمتر گرفتنم .عصبی گفتم:
 میگم ولم کنین اشغالها.داریوش بلند شد.
 آروم بگیر ،نمیخوام اذیتت کنم.رو به نگهبانها گفت:
 -ببریدش بیرون.
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تصمیم گرفتم آروم بگیرم .بهاندازه کافی گردوخاک راه انداختم .بازوم رو محکم از
دستهاشون بیرون کشیدم و غریدم:
 خودم میرم.سرشون رو تکون دادن و از اون خونه لعنتی اومدم بیرون .حاال نوبت اجرای نقشه
بعدیم بود؛ فرصت زیادی نداشتم ،باید زودتر نجاتش میدادم.
***
«هستی»
با سردرد شدیدی چشم باز کردم؛ چشمهام تار میدید ،چندبار پلک زدم تا دیدم
بهتر شد .توی اتاق کوچیکی بودم که جز یه تخت فلزی که گوشه اتاق بود هیچی
نبود[ .من اینجا چیکار میکردم؟ کی من رو آورده اینجا؟] دست و پام رو با طناب
محکم بسته بودن و نمیتونستم تکون بخورم .بلند فریاد زدم
 کسی اینجا نیست؟ یکی کمک کنه.در اتاق بهشدت باز شد و یه مرد اومد داخل .با وحشت نگاهش کردم؛ سه برابر من
بود و روی صورتش زخمهای چاقو خودنمایی میکرد .آب دهنم رو با صدا قورت دادم.
ببند دهنت رو.حداقل یکی بهم بگه واسه چی من رو آوردید اینجا؟حیف بهم دستور دادن نباید آسیب ببینی ،وگرنه میدونستم چه بالیی به سرتبیارم ،اآلن هم خفهخون بگیر و اون روی سگ منم باال نیار.
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ترجیح دادم ساکت باشم تا ببینم چه بالیی میخواد به سرم بیاد[ .خدایا خودت
کمکم کن؛ وای خدا خانوادهام! حتما تا اآلن خیلی نگرانم شدن ].نمیدونم چقدر
گذشت که در اتاق بهشدت باز شد .به مرد روبهروم نگاه کردم ،چشمهام از تعجب
گرد شد؛ این همون مردی بود که توی شرکت دیده بودمش .روبهروم زانو زد و با لحن
بدی گفت:
 خوشگلی ،پسرم حق داره که انقدر ازت طرفداری میکنه.توی فکر رفتم[ .پسرش؟ نکنه رهام پسرشه؟] به چشمهاش نگاه کردم ،رنگ
چشمهای رهام بود؛ چرا زودتر این رو نفهمیدم؟ با اخم گفتم:
 چرا من رو آوردید اینجا؟دستش رو سمت صورتم آورد که بهسختی خودم رو عقب کشیدم .خبیث گفت:
 دختر سرسختی هستی ،از اآلن که کلی مشتری واسهات پیدا شده.عصبی داد زدم:
چی داری میگی واسه خودت؟یعنی نفهمیدی؟پوزخند زد و ادامه داد:
نمیدونستی رهام تو کار قاچاق دختره؟با شنیدن این حرف شوکه شدم[ .این چی داشت میگفت؟ غیرممکنه! داره دروغ
میگه؛ رهام همچین آدمی نیست؛ میخواد من رو عذاب بده]
با اخم نگاهش کردم.
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داری دروغ میگی.رهام خیلی وقته توی این کارهاست؛ منتها دلش پیش تو گیر کرده بود ،راضینمیشد تو رو بهمون بده که خودم دستبهکار شدم؛ قیمتهای خوبی واسهات
پیشنهاد کردن ،منتظر باش ،میان دنبالت.
بلند شد و از اتاق بیرون رفت.
لرزه به تنم افتاد[ .این عوضیها میخوان چه بالیی سرم بیارن؟ خدایا من میترسم،
کمکم کن ].باورم نمیشه حرفهایی که راجع به رهام زد ،ازش متنفرم؛ پسره عوضی،
حالم ازش بهم میخوره؛ از میالد هم کثیفتره؛ باید به فکر فرار کردن باشم ،نمیتونم
اجازه بدم دست کسی بهم بخوره .قسم میخورم خودم رو میکشم ،ولی نمیذارم
دست هیچکس بهم بخوره.
لعنتیها دست و پام رو انقدر محکم بسته بودن که نمیتونستم یه میلیمتر هم
تکون بخورم .چشمهام رو بستم و سعی کردم به فکر راه فرار باشم .نمیدونم چقدر
گذشت که خوابم برد.
با صدای در با وحشت چشم باز کردم؛ همون مرده جلو اومد و پاهام رو باز کرد و
بهزور بلندم کرد.
 ولم کن ،دست کثیفت رو به من نزن.جوری سرم داد زدم که خودبهخود الل شدم.
-خفه شو دختره احمق .
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آب دهنم رو با صدا قورت دادم؛ به اطرافم نگاه کردم ،توی انباری بودیم ،از انبار من رو
آورد بیرون .هوا تاریک بود ،نمیتونستم بهخوبی اطرافم رو ببینم؛ صدای سگها من
رو بیشتر میترسوند .من رو داخل ویال برد و داد زد:
 لیال؟یه زن حدود سیساله با قدی متوسط و الغراندام اومد سمتون و با ترس گفت:
بله؟این رو تا شب حاضرش کن.با ترس تند سرش رو تکون داد .هلم داد سمت دختره .نزدیک بود پرت شم که
بهسختی تعادلم رو حفظ کردم .لیال بازوم رو گرفت و من رو سمت اتاقی برد .درش رو
باز کرد و نشوند روی صندلی .با التماس گفتم:
تو رو خدا کمکم کن ازاینجا برم.باور کن خودم هم اینجا بهزور نگهداشتن ،از من کمکی نخواه.بغض کردم ،از رهام متنفرم که من رو توی همچین شرایطی قرار داده؛ اگه ببینمش
میدونم چه بالیی به سرش بیارم .لیال مشغول آرایش کردن صورتم شد؛ بهسختی
خودم رو کنترل کرده بودم که اشکهام سرازیر نشن .من اجازه نمیدم اتفاقی بیافته،
حتی اگه خودم رو بکشم! یک ساعت بعد گفت تموم شده .به خودم توی آینه نگاه
کردم ،خیلی خوشگل شده بودم؛ خط چشم پهنی برام کشیده بود که چشمهام رو
درشتتر کرده بود ،سایه سبز کمرنگی هم پشت پلکم زده بود .با ریمل مژههام بلندتر
به نظر میرسید و در آخر رژلب قرمزی که ل**بهام رو برجستهتر نشون میداد.
موهام رو لخت کرده بود و دورم ریخته بود[ .خدایا من دلم نمیخواد این شکلی
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جلوی کسی ظاهر بشم ،خودت یه راه نجاتی برام فراهم کن ].با صدای لیال به خودم
اومدم.
بیا این لباس رو تنت کن.به لباس نگاه کردم؛ اشک تو چشمهام جمع شد .به کمک لیال پوشیدمش؛ یه لباس
کوتاه دکلته سبزرنگ که همخونی قشنگی با چشمهام ایجاد کرده بود که تا باالی
زانوم میرسید و اندام ظریفم رو به نمایش گذاشته بود .بهسختی بغضم رو قورت
دادم ،امشب شب مرگ من بود.
دست و پام از ترس میلرزید .در اتاق باز شد و همون مردی که صبح اومده بود،
داخل اومد .از سر تا پام نگاه کرد و لبخند چندشی روی لبش نقش بست .سرم رو
پایین انداختم .قلبم خودش رو محکم به سینهام میکوبید .بازوم رو گرفت و بهزور من
رو از اتاق بیرون برد .از ترس زبونم بند اومده بود .از پلهها پایین رفتیم؛ سرم رو پایین
انداخته بودم و نمیتونستم به بقیه نگاه کنم .نگاههای خیره همه رو روی خودم حس
میکردم .یه قطره اشک از گونهام سرازیر شد .صدای پدر رهام توی گوشم پیچید:
 این هم همون دختری که بهتون میگفتم ،تصمیمگیری با خودتون.رو به همون مردی که کنارم وایساده بود ،گفت:
ببرش باال ،تا وقتی نگفتم هم پایین نیاد.قدرت حرکت کردن نداشتم ،بهزور من رو تا باال دنبال خودش کشوند و پرتم کرد توی
اتاق .روی زمین افتادم و زدم زیر گریه[ .خدایا دیدی داره چه بالیی سرم میاد؟! خودت
کمکم کن .من تحمل ندارم ].نمیدونم چقدر گذشت که دوباره اومدن سروقتم .شال
و مانتویی رو توی صورتم پرت کردن.
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 بپوش اینها رو.بهسختی از جام بلند شدم .میدونستم قدرت مقابله کردن باهاشون رو نداشتم؛ تقال
کردن فایده نداشت ،باید دنبالشون میرفتم .کاری جز گریه کردن از دستم بر
نمیاومد .قسم خورده بودم خودم رو میکشم .از اون خونه بیرون آوردنم و سوار
ماشین شدم .چشمهام رو بستن و ماشین حرکت کرد .نمیدونستم من رو کجا دارن
میبرند ،ولی این رو مطمئن بودم نمیذارم به خواستهشون برسن.
حدود نیم ساعت بعد از ماشین پیادهام کردن ،بهسختی میتونستم راه برم؛ لعنتیها
چشمهام رو هم باز نمیکردن تا ببینم کدوم قبرستونی دارن من رو با خودشون
میبرند .صدای سنگریزهها رو زیر پام میشنیدم .صدای باز شدن در اومد .از پلهها
با کمکشون باال رفتم؛ چشمهام رو باز کردن؛ با دیدن خونه روبهروم چشمهام گرد
شد .عین خونههای سلطنتی بود؛ پلههای مارپیچ ،مبلهای سلطنتی طالییرنگ که
گرد وسط سالن چیده شده بودند ،تابلوهای گرون قیمت که به دیوار وصل شده بود و
انتهای سالن آشپزخونه قرار داشت .با شنیدن اسمم توسط شخصی ،از اطراف چشم
گرفتم و با دقت بهش نگاه کردم؛ یه دختر تقریبا قدبلند که موهاش زیر شال مخفی
شده بود؛ پوست سفیدی داشت ،چشمهای مشکیرنگ و ل**بهای گوشتی و بینی
متناسب داشت .وقتی دید دارم خیره نگاهش میکنم ،لبخند زد.
 بیا بشین.خیلی تعجب کرده بودم ،نمیدونستم داره چه اتفاقی میافته؛ روبهروش نشستم و با
گیجی گفتم:
 میشه یکی بگه اینجا چه خبره؟رو به نگهبانها گفت:
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 شما برین بیرون باشید.چشمی گفتن و رفتن .شالش رو درآورد و دستی بین موهای بلند خرماییرنگش
کشید .دختر خوشگلی بود.
 آخیش ،راحت شدم.سرم رو کج کردم و مظلوم نگاهش کردم .با دیدن قیافهام زد زیر خنده.
 دختر جون یکم تحمل کن ،اآلن هم برو تو اتاقت استراحت کن.با تعجب گفتم:
مگه من رو نخریده بودن؟نه عزیزم نگران نباش ،اینجا جات امنه ،پاشو دختر خوب از هیچی نترس ،قولمیدم وقتی استراحت کردی همه چی رو بهت توضیح بدم.
وقتی دیدم چارهای ندارم ،بلند شدم.
راستی اسمت چیه؟رها.کدوم اتاق میتونم برم؟طبقه باال انتهای راه رو.سرم رو تکون دادم و از پلهها باال رفتم .خودم رو به اتاق موردنظرم رسوندم .در اتاق رو
باز کردم و داخل رفتم .به اتاق نگاه کردم ،یه تخت دونفره کنار پنجره گذاشته بودن،
طرح اتاق سفید مشکی بود .میز آرایش روبهروی تخت بود ،سرویس بهداشتی هم
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داخل اتاق بود .خیلی خسته بودم ،در اتاق رو محض احتیاط قفل کردم و خودم رو
روی تخت رها کردم .انقدر خسته بودم که نفهمیدم کی خوابم برد.
با صدای در چشم باز کردم .رها داشت صدام میکرد؛ خوابآلود گفتم:
بله؟هستی چرا در رو قفل کردی؟ بیا بازش کن.کشوقوسی به بدنم دادم و از روی تخت بلند شدم و در اتاق رو باز کردم.
چی شده؟یه پالستیک داد دستم.
 اینها رو بپوش بیا پایین.باشهای گفتم و در اتاق رو بستم .لباسها رو از پالستیک درآوردم؛ یه تونیک سفید
بود با شلوار مشکی .سریع لباسها رو پوشیدم و موهام رو مرتب کردم .آرایشم رو با
شیرپاککن پاک کردم و از اتاق اومدم بیرون و از پلهها پایین رفتم .با دیدن شخص که
پایین پلهها وایساده بود ،چشمهام گرد شد .رهام اینجا چیکار میکرد؟ اخمهام رفت
توی هم .پسره عوضی خجالت نمیکشه اومده اینجا؟ چند تا پله باقی مونده رو پایین
اومدم و سیلی محکمی به صورتش زدم .صورتش کمی به راست مایل شد .عصبی
فریاد زدم:
 ازت متنفرم رهام.با بهت بهم نگاه کرد .رها سریع اومد پیشمون و دستم رو گرفت.
 -هستی جان آروم باش ،همه چی رو بهت توضیح میدیم.
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رهام اخمهاش رفت توی هم و سرد گفت:
 بشین.پوزخند زدم.
 منتظر بودم تا تو بگی.یهو داد زد که هم من و هم رها ،سه متر از ترس پریدیم.
 گفتم بشین!روی مبل نشستم و آب دهانم رو قورت دادم .رو به رها گفت:
 تنهامون بزار.با نگرانی نگاهی بینمون ردوبدل کرد و بلند شد و رفت.
بعد چند دقیقه بدون مقدمه شروع کرد حرف زدن:
 دو سال پیش بود که نامزد کرده بودم ،اسمش آرام بود؛ یه روز اومد پیشم و گفتمیخوام برم سرکار ،گفتم نمیشه تو که به چیزی احتیاج نداری ،شروع کرد دادوبیداد
کردن که پولم رو به رخش نکشم ،هر چی بهش گفتم گوش نکرد ،مرغش یه پا
داشت ،باالخره قبول کردم ،یک ماه گذشت و بهظاهر همه چی خوب پیش میرفت...
 منم درگیر کارهام بودم ،کمتر میتونستم آرام رو ببینم.چند دقیقه مکث کرد ،انگار حرف زدن از اون موقع ها واسهاش سخت بود؛ سرش رو
بین دستهاش گرفت و ادامه داد:
 یه شب که داشتم برمیگشتم خونه ،گوشیام زنگ خورد ،آرام بود وقتی جوابش رودادم فقط یه کلمه تونست بگه ،کمکم کن ،بالفاصله صدای گلوله شنیدم و تماس
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قطع شد .استرس گرفته بودم ،خیلی نگرانش بودم ،تماس رو ردیابی کردن و توی
بیابون جنازهاش رو پیدا کردیم؛ بهش تجاوز شده بود و وقتی کارشون باهاش تموم
شد با گلوله خالصش کردن...
وسط حرف زدن یهو دستش رو روی قلبش گذاشت؛ وحشتزده بهش نزدیک شدم.
 رهام! رهام! حالت خوبه؟سرش رو به نشونه مثبت تکون داد؛ ل**بهای خشکش رو با زبون تر کرد.
 نمیخواد دیگه حرف بزنی ،حالت خوب نیست.بدون توجه به حرفم ،با صدای خشدار گفت:
 من سرگرد کیان نژاد نتونستم از زنم محافظت کنم ،نتونستم مراقبش باشم؛ افتادمدنبال کسایی که آرام رو ازم گرفتن ،قسم خوردم نابودشون میکنم ،داریوش رئیس
باند بود و همه کارها زیر سر اون مرتیکه بود ،آرام توی شرکت اون کار میکرد ،با
مدرک دیانای ساختگی بهش ثابت کردم پسرشم و مخفیانه وارد باندش شدم،
قیافهام رو تغییر دادم و رنگ چشمهام رو هم عوض کردم تا حدودی شبیهش شدم،
بهسختی اعتمادش رو جلب کردم ،داشتم موفق میشدم که تو وارد زندگیام شدی،
داریوش تو رو میخواست؛ باهاش دعوام شد ولی فایدهای نداشت حرف خودش رو
میزد ،نمیتونستم اجازه بدم بالیی سرت بیاد ،وقتی تو رو گرفتن محافظهایی که برای
مراقب ازت گذاشته بودم دنبالت بودن و جات رو پیدا کردن ،وقتی فهمیدم میخوان
بفروشنت دستبهکار شدم؛ قیافهام رو تغییر دادم و اومدم توی خونه ،سرت پایین
بود و متوجه من نشدی ،تو رو از داریوش خریدم و آوردم خونه خودم ،به رها خواهرم
هم گفتم بیاد اینجا تا تنها نباشی ،بعد دو سال تازه تونستم یکی از اعضای
خانوادهام رو ببینم.
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با بغض نگاهش کردم ،ناخواسته دستم رو سمت صورتش که سیلی زدم بردم.
روی صورتش گذاشتم و اشکهام روی گونهام سرازیر شد؛ با صدای لرزون گفتم:
 من رو ببخش رهام ،فکر میکردم توهم جزو اونهایی ،نباید بهت سیلی میزدم.ناخواسته خودم رو توی آغوشش رها کردم و سرم رو روی سینهاش تکیه دادم.
اشکهام پیراهنش رو خیس کرده بود؛ دستش رو دور کمرم حلقه کرد و با لحن
آرامش بخشی گفت:
 هیس گریه نکن ،نیازی هم به عذرخواهی نیست حق داشتی ،نباید تو رو وارد اینبازی میکردم.
ازش جدا شدم و اشکهام رو پاک کردم.
حاال میخوای چیکار کنی؟برمیگردم پیش داریوش ،نباید شک کنه که من تو رو نجات دادم.با ترس گفتم:
 نه نرو ،ممکنه بالیی سرت بیاره.با شنیدن این حرفم لبخند روی لبش نقش بست؛ محو لبخندش شدم .خودش
میدونست چقدر قشنگ میخنده؟ بهسختی چشم ازش گرفتم.
 نه اون فکر میکنه من پسرشم ،واسه همین هم کاری بهم نداره.با کنجکاوی گفتم:
-میشه لنزهات رو در بیاری؟ میخوام رنگ اصلیشون رو ببینم.
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اآلن نمیتونم چون دکتر باید در بیاره لنزها  6ماههست .خب حداقل رنگ اصلیاش رو بگو؟مشکی ،همرنگ چشمهای رها.از جاش بلند شد.
وقتی کارمون تموم شد و دستگیرشون کردیم برمیگردی پیش خانوادهات ،اونها رودر جریان قرار دادیم ،نگران چیزی نباش اینجا جات امنه.
کاش میتونستم در جوابش بگم مگه میشه پیش تو باشم و احساس امنیت نکنم؟
وقتی کنارتم دیگه از هیچی نمیترسم! ولی فقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم .حاال
که فهمیدم نامزد داشته و چقدر دوستش داشته ،متوجه شدم که هیچ جایگاهی تو
زندگیاش ندارم و اون فقط دنبال انتقام.
تا خواست بره سریع گفتم:
مراقب خودت باش ،میدونی که استرس برای قلبت خوب نیست ،قول میدی بعدتموم شدن این ماجرا بریم بیمارستان؟
باشه قول میدم.لبخند روی لبم نقش بست ،ازم خداحافظی کرد و رفت .خدایا خودت بهش کمک
کن ،نمیخوام بالیی سرش بیاد؛ رهام آدم خوبی بود ،چقدر راجعش فکرهای بدی
کردم ،خیلی مرد بود که حرفی بهم نزد ،انتظار داشتم جواب سیلیام رو پس بده ولی
خیلی منطقی برخورد کرد .با صدای رها به خودم اومدم.
 -رهام کجا رفت؟ حرفهاتون رو زدید؟
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لبخند زدم.
 رفت به کارش برسه ،حرفهامون هم زدیم.نفس راحتی کشید و کنارم نشست.
 الکی به داداش بیچارهام سیلی زدی!شرمنده سرم رو پایین انداختم.
 میشه انقدر نگی؟ خودم هم پشیمونم.خندید.
 باشه بابا ،حاال ناراحت نشو.از جاش بلند شد.
 پاشو بریم آشپزخونه شام درست کنیم که حسابی گرسنهامه.باشهای گفتم و از جام بلند شدم و با رها مشغول آشپزی شدیم .کلی مسخرهبازی
درآوردیم و با کمک همدیگه ماکارونی درست کردیم .با خستگی روی مبل نشستیم.
رها با منمن گفت:
 میشه یه سؤالی بپرسم؟لبخند زدم.
آره عزیزم ،حتما.تو و داداشم همدیگه رو دوست دارین؟چشمهام از تعجب گرد شد.
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چی داری میگی؟آخه وقتی توی صورتش سیلی زدی هیچی بهت نگفت ،تازه بعد دو سال تونستملبخندش رو ببینم .
نه رها ،هیچی بین من و رهام نیست .شونه باال انداخت.
شاید به زبون نیارین ولی من که میفهمم.بلند شدم ،میترسیدم باز هم ازم سؤال بپرسه و من نتونم جوابش رو بدم؛ به خاطر
همین گفتم:
 میرم باال استراحت کنم.شیطون گفت:
 باشه فرار کن ،باالخره که این مأموریت تموم میشه.دیگه حرفی نزدم .سریع از پلهها باال رفتم و خودم رو توی اتاق پرت کردم .یعنی واقعا
رهام منو دوست داشت؟ ایکاش بهم میگفت و خیالم رو راحت میکرد ولی اون قبال
نامزد داشته؛ نکنه هنوزم به فکر اونه؟ پوزخندی روی لبم نقش بست؛ جوابم
مشخص بود ،واسه آرام حاضر شده بود دو سال خانوادهاش رو نبینه و خودش رو
توی خطربندازه ولی منم عقب نمیکشم ،کاری میکنم دوستم داشته باشه ،بهراحتی
از دستش نمیدم.
***
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چهار روز گذشته بود و خبری از رهام نبود .خیلی استرس داشتم؛ نمیدونم چرا!
کالفه طول و عرض اتاق رو طی میکردم؛ از استرس هیچی نتونستم بخورم .یهو در
اتاق با شتاب باز شد و رها بود با گریه خودش رو پرت کرد بغلم .با وحشت گفتم:
 رها چی شده؟ واسه رهام اتفاقی افتاده؟تا اسم رهام رو آوردم هقهقش بیشتر شد .از خودم جداش کردم و با التماس گفتم:
 تو رو خدا حرف بزن ببینم چی شده؟با صدای لرزون گفت:
 بدبخت شدیم هستی ،مأموریت لو رفته و هیچ خبری هم از رهام نیست.حس کردم خون تو رگهام یخ بسته[ .نه ،این امکان نداشت].
یعنی چی لو رفته؟جاسوس داشتن ،هویت رهام لو رفته.با زانو روی زمین افتادم.
بغض به گلوم چنگ انداخت؛ حس میکردم دارم خفه میشم؛ یعنی چه بالیی سرش
میارن؟ خدایا خودت کمکش کن نزار بالیی سرش بیاد ،تو همیشه بهم ثابت کردی
هر کار غیرممکن رو میتونی انجام بدی ،این سری هم کمک کن .رها کنارم نشست و
محکم بغلم کرد؛ بغضم شکست و زدم زیر گریه .هیچ کاری از دستمون برنمیاومد و
این بیشتر عذابم میداد .فقط امیدم به خدا بود.
***
«رهام»
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با درد چشمهام رو باز کردم ،حتی نمیتونستم تکون بخورم؛ یک ماه بود اینجا بودم
ولی هنوزم نتونسته بودن پیدام کنن .چشمچپم به خاطر تورم زیاد باز نمیشد؛
مطمئن بودم دندههام شکسته ،بهسختی میتونستم نفس بکشم .در با شدت باز
شد و داریوش داخل اومد؛ میدونستم باز شکنجه انتظارم رو میکشه؛ قلبم تیر
میکشید ،نمیدونستم تاکی میتونم تحمل کنم .کنارم زانو زد و به چشمهام زل زد.
به نفعته همه چی رو بگی و خودت رو خالص کنی.باز هم مثل همیشه سکوت کردم که با عصبانیت ادامه داد:
 باشه ،خودت خواستی.داد زد:
 هادی شروع کن.با زنجیر دستهام رو بست و باال کشید ،استخوانهای دستم به صدا در اومد؛ از درد
صورتم جمع شد .سطل آب یخ رو برداشت وروم خالی کرد؛ پشت سرم ایستاد و
ضربههای شالق با بیرحمی روی کمرم فرود میاومدن .قدرت فریاد زدن هم نذاشتم.
با هر ضربه ،درد وحشتناکی توی بدنم میپیچید که نفس کشیدن رو فراموش
میکردم[ .خدایا خالصم کن ،دیگه خسته شدم ،نمیتونم تحمل کنم ].سیاهی
اطرافم رو گرفت و دیگه هیچی نفهمیدم.
***
با ضربه محکمی که به پهلوم برخورد ،آخ آروم از درد گفتم؛ بهسختی چشمهام رو باز
کردم؛ داریوش بود ،بین موهام چنگ زد و عصبی غرید:
 -باشه خودت خواستی.
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چاقو رو از روی میز برداشت و فرو کرد توی پهلوم ،دادم از درد بلند شد .عصبی داد
زد:
 تو مثل پسرم بودی ،دوست داشتم ولی تو بهم خ**یا*نت کردی .به سرفه افتادم و خون از دهانم بیرون ریخت .حالم اصال خوب نبود ،قلبم تیر کشید،
نفسم باال نمیاومد ،صداها رو گنگ میشنیدم و دیدم تار شده بود .صدای فرهاد
اومد که با وحشت گفت:
 آقا پلیسها محاصرهمون کردن.همهمه شده بود ،صداها رو واضح نمیشنیدم؛ یکی زیر بازوم رو گرفت و بهسختی
بلندم کرد .از زیرزمین خارج شدیم ،هوا تاریک شده بود و بارون بهشدت میبارید.
قدرت اینکه باهاشون مقابله کنم رو نداشتم .پاهام تحمل وزنم رو نداشت ،با زانو
افتادم که عصبی گفت:
یاال بلند شو.نمیتونستم از جام بلند بشم ،صدای یکی دیگه رو از پشت سرم شنیدم.
 ولش کن محسن ،اآلن گیر میافتیم ،زود باش بریم .لگد محکمی به پهلوم زد که نفسم بند اومد و به سرفه افتادم .سردم بود ،بارون
بهسرعت میبارید و به صورتم بیرحمانه سیلی میزد .قدرت حرکت کردن نداشتم،
عرق کرده بودم و از درد دندونهام رو به هم فشار میدادم .دستم رو روی زخمم
گذاشتم ،خونریزیام زیاد بود و چشمهام تار میدید؛ با هر نفسی که میکشیدم درد
وحشتناکی توی بدنم میپیچید ،مرگ رو حس میکردم؛ هنوز نیروها نتونسته بودن
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پیدام کنن؛ شاید این پایان راهم بود؛ ایکاش میتونستم برای آخرین بار هستی رو
ببینم.
نتونستم از احساسم بهش بگم؛ شاید هم هیچوقت فرصت نشه .سیاهی اطرافم رو
گرفت و حس کردم سبک شدم و دیگه چیزی متوجه نشدم.
***
«هستی»
تلفن زنگ خورد؛ به امید اینکه خبری از رهام باشه ،سریع جواب دادم:
بله؟خانم کیان نژاد؟بفرمایید؟ خبری از رهام شده؟جناب سرگرد رو پیدا کردیم ،بیمارستان هستن ،لطفا خودتون رو برسونید.با وحشت گفتم:
اتفاقی براش افتاده؟شما تشریف بیارید بیمارستان.باشهای گفتم و سریع قطع کردم و داد زدم:
 رها زود باش باید بریم.از آشپزخونه اومد بیرون و کنجکاو پرسید:
-کجا؟
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رهام رو پیدا کردن.با خوشحالی گفت:
راست میگی؟ کجاست؟بیمارستان!یا خدا ،چه بالیی سرش اومده؟زود باش حاضر شو باید بریم ،نمیدونم چی شده.سریع حاضر شدیم و به سمت بیمارستان راه افتادیم .نیم ساعت بعد رسیدیم.
باعجله رفتیم داخل بیمارستان؛ سمت ایستگاه پرستاری رفتم و گفتم:
ببخشید میخواستم اتاق رهام کیان نژاد رو بدونم؟چند لحظه صبر کنین.باکمی مکث گفت:
 اتاق عمل هستن.با وحشت گفتم:
اتاق عمل؟بله اتاق عمل طبقه سوم.رها هم خشک شده بود؛ دستش رو گرفتم کشیدم سمت آسانسور و طبقه سوم رو
فشار دادم؛ از استرس دستهام یخزده بود؛ امیدوارم اتفاقی نیفتاده باشه .اصال
نفهمیدم چه جوری خودمون رو رسوندم جلوی در اتاق عمل هنوز خبری از دکتر نبود؛
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نشستم روی صندلی ،رها از کیفش قران درآورد و مشغول دعا کردن شدیم .هیچ
کاری از دستمون برنمیاومد جز صبر کردن .چهار ساعت گذشته بود .عصبی طول و
عرض سالن رو طی میکردم؛ به مادر رهام هم خبر داده بودیم ،به سمت تهران
حرکت کرده بودن .در اتاق عمل باز شد و دکتر با خستگی اومد بیرون؛ سمتش هجوم
بردیم و باعجله پرسیدم:
حالش چطوره؟شما چه نسبتی با بیمار دارین؟قبل از من رها جواب داد:
 من خواهرشم ،دکتر لطفا بگین چه بالیی سر برادرم اومده؟دکتر با ناراحتی گفت:
 متأسفانه سه تا از دندههاش شکسته و براثر ضربههای شدید ،خونریزی داخلیداشت؛ چاقویی هم که به پهلوش خورده بود عمیق بوده و خون زیادی ازدستداده،
مثلاینکه قلبش هم مشکل داره چون حین عمل ایست قلبی کرد؛ وضعیتش اصال
خوب نیست ،باید براش دعا کنین ،خوب شدنش میتونه معجزه باشه چون اآلن
نمیتونیم قلبش رو عمل کنیم ،خون زیادی ازدستداده ،باید صبر کنیم وضعیتش
نرمال بشه که باز هم میگم با این وضع معجزهست.
وقتی حرفهاش تموم شد ،رفت .نمیتونستم حرفهاش رو هضم کنم.
حس کردم سرم داره گیج میره ،دستم رو به دیوار گرفتم تا نیفتم .رها با بهت بهجای
خالی دکتر نگاه میکرد؛ دستش رو گرفتم ،نگاهم کرد و با صدای لرزون گفت:
 -شنیدی هستی؟ داداشم داره از دست میره!
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با گفتن این حرف ،بغض هردومون ترکید؛ همدیگه رو بغل کردیم و هقهقمون کل
فضا رو پر کرده بود .همه با ترحم نگاهمون میکردن ،نمیدونستن داریم چه زجری رو
تحمل میکنیم ،فقط خدا میتونست نجاتش بده ،میدونم باز هم ناامیدمون
نمیکنه.
پنج ماه گذشته و هنوز وضعیت رهام تغییر نکرده ،وارد نمازخونه بیمارستان شدم و
چادر سفیدم رو سر کردم؛ مشغول راز و نیاز با خدایی شدم که هیچوقت رهام نکرده؛
میدونم دعاهام بینتیجه نمیمونه ،خدا هیچوقت تو شرایط سخت رهام نکرده.
اشک صورتم رو خیس کرده بود؛ کار هرروزم شده بود گریه کردن .فکر نمیکردم روزی
برسه که عاشق بشم .من حتی نمیدونم حس رهام نبست به من چیه؛ اصال اون هم
دوستم داره؟ به ساعت نگاه کردم ،وقت مالقات نزدیک بود .اشکهام رو پاک کردم و
از جام بلند شدم و از نمازخونه اومدم بیرون .سمت مراقبتهای ویژه راه افتادم؛ رها و
مامانش رو بهزور فرستاده بودم خونه تا استراحت کنن .پرستار با دیدنم لبخند زد و
گفت:
 منتظرت بودم ،بدو تا وقت مالقات تموم نشده.سرم رو تکون دادم و لباسهای مخصوص رو پوشیدم و به سمت تختش راه افتادم؛ با
دیدنش توی اون وضعیت که کلی دستگاه به بدنش وصل شده بود و صورتش
بهشدت رنگپریده بود ،باز هم اشکهام راه خودشون رو پیدا کردن .کنارش نشستم و
دستش رو گرفتم و با بغض گفتم:
 چرا نمیخوای بیدار شی؟ بسه دیگه ،خسته نشدی پنجماهه راحت واسه خودتخوابیدی؟ اون وقت من دارم اینجا زجر میکشم ،آخه این انصافه؟ تو فقط بهوش بیا،
دیگه هیچی از خدا نمیخوام.
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سرم رو گذاشتم روی دستش؛ هقهقم کل اتاق رو پر کرده بود؛ یهو صدای بوق
دستگاه من رو به خودم آورد ،با وحشت به خط صاف روی دستگاه خیره شدم و با
بهت گفتم:
 نه نه این امکان نداره ،نمیتونی من رو ول کنی بری!دکترها به اتاق هجوم آوردن؛ قدرت بلند شدن از جام رو نداشتم ،فقط به رهام زل زده
بودم .بهزور من رو بلند کردن و بیرون بردن .از پشت شیشه میدیدم که بهش شوک
الکتریکی میدادن؛ طاقت دیدن این صحنه رو نداشتم ،روی زمین زانو زدم؛ تازه
فهمیدم چه بالیی داره سرم میاد .بهسختی میتونستم نفس بکشم .با صدای بلند
زدم زیر گریه.
من بدون رهام چیکار کنم؟ خدایا نفسم رو قطع نکن ،امید زندگیام رو ازم نگیر؛ دلیل
نفس کشیدنم رو بهم برگردون .من بدون اون هیچم ،زندگی واسهام معنی نداره!
خدایا خودت کمکم کن؛ من رو تو شرایط سخت تنها نزار ،در اتاق باز شد و پرستار
اومد بیرون .با دیدنم ناراحت کنارم نشست .با گریه گفتم:
 تموم شد؟ زندگیام رو از دست دادم؟غمگین گفت:
دکتر میخواد باهات حرف بزنه ،اگه شرایطش رو نداری...پریدم میون حرفش و گفتم:
 چی شده؟سریع از جام بلند شدم و از پشت شیشه اتاق رو نگاه کردم؛ ضربان قلبش برگشته
بود .کورسوی امیدی به قلبم تابید؛ سریع سمت اتاق دکتر دویدم ،شاید میخواد بگه
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حالش رو به بهبوده؛ به خودم دلداری میدادم .نفهمیدم چطوری خودم رو به اتاق
رسوندم ،تقهای به در اتاق زدم ،با شنیدن صدای بفرمایید دکتر ،استرس تمام وجودم
رو فرا گرفت؛ نمیدونم چرا ،ولی یهو همه امیدم رو از دست دادم .در اتاق رو باز کردم
و داخل رفتم .با دیدنم گفت:
 بیا بشین دخترم.روی اولین صندلی نشستم .با استرس پام رو تکون میدادم؛ منتظر بودم دکتر حرفش
رو بزنه؛ وقتی دید منتظرم ،خودش شروع کرد به حرف زدن:
 ببین دخترم من اول تصمیم گرفتم با تو حرف بزنم بعد با خانوادهاش صحبت کنم؛شرایط اصال خوب نیست ،توی این چند ماه رهام چند بار ایست قلبی کرده ،ضریب
هوشیاریاش تا امروز ثابت بوده ولی داره کاهش پیدا میکنه ،به نظرم دیگه هیچ
امیدی نیست اگه بخواین میتونیم پیوند اعضا رو انجام بدیم.
با بهت به دکتر نگاه کردم؛ ل**بهاش تکون میخورد ولی من هیچی از حرفهاش
نمیفهمیدم؛ فقط یک کلمه تو سرم اکو میشد "پیوند اعضا" نمیتونستم معنی
واژهاش رو درک کنم ،واسهام ناشناخته بود؛ یعنی چی اصال؟ خدایا چرا مغزم قفل
کرده؟ چرا هیچی نمیشنوم؟ چرا همهجارو مه گرفته؟ چرا دنیا داره دور سرم
میچرخه؟ دیگه مرگ باالتر از این؟ بدنم میلرزید ،ایکاش خدا همین اآلن جونم رو
میگرفت .یهو دنیا تیرهوتار شد و دیگه هیچی نفهمیدم .ایکاش دیگه هیچوقت
چشمهام رو باز نکنم؛ این زندگی واسه من تموم شده است.
***
با سردرد چشم باز کردم ،توی اتاق سفیدی بودم و بهم سرم وصل شده بود؛ کسی
داخل اتاق نبود؛ یهو همه حرفهای دکتر تو سرم زنگ زد .اشکهام روی گونهام
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سرازیر شد .از بیرون صدای گریه رها رو شنیدم .با وحشت از جام بلند شدم که سرم
گیج رفت ،دستم رو به دیوار گرفتم تا از افتادنم جلوگیری کنم؛ سرم رو از دستم
محکم کشیدم ،خون از دستم جاری شد؛ بدون توجه به وضعیتم ،از اتاق بیرون
اومدم؛ رها رو دیدم که روی زمین نشسته و داره با صدای بلند گریه میکنه .با
قدمهای لرزون کنارش رفتم؛ با دیدنم سریع از جا بلند شد و محکم بغلم کرد و با
گریه گفت:
 من نمیزارم اعضای بدنش رو اهدا کنن ،بگو که دکترها دارن شوخی میکنن؟از بغلش بیرون اومدم و اشکهام رو پاک کردم؛ با صدای لرزون گفتم:
 خوب میشه ،رهام هیچوقت ما رو تنها نمیزاره؛ اآلن هم میخوام برم پیشش ،حقنداره من رو عاشق خودش کنه و بخواد اینجوری ترکم کنه!
وقتی حرفم تموم شد بدون توجه به رها ،سمت مراقبتهای ویژه راه افتادم؛ با کلی
خواهش و اصرار راضیشون کردم که چند دقیقه بتونم ببینمش .طبق معمول
لباسهای مخصوص رو پوشیدم و کنارش رفتم .برای اولین بار به خودم جرئت دادم و
خم شدم روی صورتش و عمیق پیشونیاش رو بوسیدم .قطره اشک سمجی از
چشمم روی صورتش چکید؛ سرم رو کمی با صورتش فاصله دادم و با بغض گفتم:
 دکترها میگن میخوای از پیشم بری ولی من هنوزم به برگشتت امید دارم ،حرفهیچ کدوم از دکترها واسهام مهم نیست ،التماست میکنم چشمهات رو باز کن،
ببین داری چه بالیی سرم میاری ،حتی اگه عاشقم هم نباشی مهم نیست ،فقط
چشمهات رو باز کن ،میخوام مطمئن باشم که داری نفس میکشی؛ همین واسه من
کافیه.
تنهام نزار.
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کم آورده بودم ،دیگه نمیدونستم باید چیکار کنم ،صورت رهام از اشکهای من
خیس شده بود .سرم رو به پیشونیاش چسبوندم و از اعماق وجودم خدا رو با فریاد
صدا کردم .یهو حس کردم صدای ضعیفی اسمم رو صدا کرد ،با شوک سرم رو عقب
بردم و همزمان چند تا پرستار به خاطر صدای بلندم اومدن داخل؛ ولی اهمیت ندادم
و به رهام خیره شدم .یعنی درست شنیدم؟ یا توهم زدم؟
یکی از پرستارها نزدیک اومد و تا خواست حرفی بزنه ،دستم رو به نشونه سکوت باال
بردم و با صدای لرزون گفتم:
 حرف زد!سریع به دستگاهها نگاه کرد و با هیجان گفت:
ضریب هوشیاریاش داره باال میاد.باورم نمیشد؛ باالخره خدا صدام رو شنید ،باالخره زندگیام رو بهم برگردوند؛
اشکهام رو پاک کردم و دستش رو گرفتم و با هیجان گفتم:
 رهام؟ صدام رو میشنوی؟کمکم چشمهاش و باز کرد و تا خواست تکون بخوره ،از درد صورتش جمع شد .هل
گفتم:
 نباید تکون بخوری ،خیلی درد داری؟پرستار سریع از اتاق بیرون رفت تا به دکتر خبر بده.
سرفه خشکی کرد و با صدای خشدار گفت:
 -خوبم عزیزم.
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با شنیدن لفظ عزیزم از زبونش ،چشمهام گرد شد؛ به من گفت عزیزم؟ تا خواستم
حرفی بزنم دکتر اومد و بهزور من رو از اتاق بیرون کرد .رها با هیجان پشت در اتاق
وایساده بود؛ تا من رو دید با خوشحالی گفت:
 حالش خوبه؟من هنوز تو شوک حرف رهام بودم؛ با گیجی سرم رو تکون دادم که نگران گفت:
 نکنه اتفاقی افتاده؟سعی کردم خودم رو جمعوجور کنم ،شاید چون تازه به هوش اومده حواسش نبوده
چی میگه؛ نباید با یه کلمه عزیزم گفتن امید داشته باشم .با لبخند گفتم:
 نه نگران نباش ،حالش خوبه ،فقط یکم درد داشت که دکترها رسیدگی میکنن.نفس راحتی کشید.
 خداروشکر ،خیالم راحت شد .روی صندلی نشستم که رها گفت:
 آقا حسام داره میاد.بهمحض اینکه اومد سمتون ،خودم رو تو بغلش پرت کردم که با خنده گفت:
 چشمت روشن ،باالخره به هوش اومد.با شنیدن این حرف ،با خجالت از بغلش اومدم بیرون سرم رو پایین انداختم که زیر
گوشم گفت:
 -عاشق شدن که خجالت نداره!
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دستش رو زیر چونهام گذاشت و سرم رو بلند کرد.
 همیشه سرت رو باال بگیر ،جلوی هیچکس سر خم نکن ،باشه؟سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم که گفت:
خب کی میتونم ببینمش؟هنوز دکتر نیومده بیرون تا بپرسیم کی میارنش بخش.تا خواست حرفی بزنه دکتر اومد بیرون ،سریع سمتش رفتیم که گفت:
 معجزه بود که به هوش اومده ،حالش خوبه ولی به خاطره قلبش باید مراقبتهایویژه بمونه تا وقتی شرایطش نرمال شد برای عمل آمادهاش کنیم.
به من نگاه کرد و ادامه داد:
 همهاش سراغ شما رو از من میگیره ،اآلن بهش مسکن زدیم خوابیده وقتی بیدارشد میتونی بری داخل.
وقتی فهمیدم سراغ من رو گرفته ،قند تو دلم آب شد؛ شاید اون هم من رو دوست
داره .تو فکر بودم که حسام زد رو شونهام و با خنده گفت:
 پاشو بریم خونه یکم استراحت کن برگرد.با هل گفتم:
نه نه ،میخوام اینجا بمونم.یکم استراحت کن تا وقتی بیدار بشه برمیگردی.-آخه رها هم اینجا تنهاست.
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نگران نباش مامان تو راهه داره میاد ،منم بهمحض اینکه رهام بیدار بشه بهت خبرمیدم.
وقتی دیدم چارهای نیست ،قبول کردم که برم خونه .از رها خداحافظی کردم و سوار
ماشین شدم و با حسام به سمت خونه حرکت کردیم.
***
با صدای زنگ گوشیام چشم باز کردم؛ بدون اینکه شماره رو ببینم خوابآلود جواب
دادم:
 بله؟رها با خنده گفت:
 ساعت خواب؟ عزیزم پاشو بیا که داداشم دیگه دیوونهمون کرد ،همهاش میگههستی کجاست!
با تعجب گفتم:
مگه بیدار شد؟آره بیدار شده منتظر فرشته نجاتشه!با اعتراض گفتم:
رها اذیتم نکن دیگه.خندید.
 -باشه بابا من که حرفی نزدم ،منتظرتم زن داداش.
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با جیغ گفتم:
 یه بالیی سرت بیارم.با خنده قطع کرد دختره دیوونه؛ از جام بلند شدم و کشوقوسی به بدنم دادم .بعد
مدتها تونستم با آرامش بخوابم .سریع دوش گرفتم و موهای بلندم رو با سشوار
خشک کردم و محکم باالی سرم جمعشون کردم .در کمدم رو باز کردم و مانتو سفید
و شلوار مشکیام رو درآوردم و پوشیدم .آرایش مالیمی روی صورتم نشوندم و با عطرم
دوش گرفتم .به آینه نگاه کردم ،خوشگل شده بودم؛ شال مشکیام رو روی سرم
انداختم و از اتاق بیرون اومدم .خداروشکر مامان اینها خونه نبودن .سویچ ماشین رو
از روی میز برداشتم و از خونه اومدم بیرون و سوار ماشین شدم و با سرعت به سمت
بیمارستان راه افتادم.
خیلی هیجان داشتم .بعد یه ربع رسیدم؛ ماشین رو توی پارکینگ بیمارستان پارک
کردم و از ماشین پیاده شدم .داخل بیمارستان رفتم و سوار آسانسور شدم .خودم رو
توی آینه چک کردم ،همه چی مرتب بود؛ وقتی به طبقه موردنظرم رسیدم از آسانسور
پیاده شدم؛ وقتی به مراقبتهای ویژه رسیدم ،پرستار از اتاق بیرون اومد ،سریع گفتم:
میشه برم داخل؟آره برو ،بیشتر از پنج دقیقه نباشه ،باید استراحت کنه.باشهای گفتم و داخل رفتم .چشمهاش رو بسته بود .آروم کنارش نشستم؛ انگار
حس کرد کسی کنارشه ،چشمهاش رو باز کرد؛ لبخند زدم.
چه عجب ،باالخره به هوش اومدی!-به یه استراحت طوالنیمدت نیاز داشتم ،تالفی همهی بیخوابی این دو سالم شد.
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بله ،شما اینجا راحت خوابیده بودی فقط ما رو نگران میکردی.هستی؟ناخواسته گفتم:
 جان هستی؟لبخند روی لبش نقش بست؛ تازه فهمیدم چه سوتی دادم ،سرم رو با خجالت
انداختم پایین که گفت:
 میدونم اآلن مکان مناسبی واسه این حرفها نیست ولی نمیدونم وقتی برم اتاقعمل چه اتفاقی قراره بیافته.
پریدم بین حرفش و با اعتراض گفتم:
 این سری حق نداری ما رو نگران کنی! صحیح و سالم از اون اتاق میای بیرون،فهمیدی؟
خندید.
 انگیزهام واسه برگشتن زیاده ،خیالت راحت؛ وسط حرفم نپر بزار زودتر بگم.سرم رو تکون دادم که بدون مقدمه گفت:
 با من ازدواج میکنی؟با چشمهای گرد شده نگاهش کردم[ .یعنی واقعا دوستم داره؟ وای خدا باورم
نمیشه ].با صداش به خودم اومدم.
-نمیخوای جوابم رو بدی؟

122

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان تقاص دل |  sh80کاربر انجمن یک رمان
انتظار نداشتم بهم پیشنهاد ازدواج بدی!دستم رو گرفت و با لحن آرامش بخشی گفت:
 چرا؟ عاشق شدن که دست خود آدم نیست! دوست دارم هرلحظه هر ثانیهام رو باتو بگذرونم ،نمیخوام از دستت بدم.
با خجالت سرم رو پایین انداختم؛ چه راحت به عشقش اعتراف میکرد .توی اون
لحظه حس کردم خوشبختترین دختر دنیام .ضربان قلبم با شنیدن این حرف باال
رفته بود.
 سکوت رو عالمت رضایت در نظر بگیرم؟تصمیم گرفتم خجالت رو کنار بزارم؛ تموم احساساتم رو توی چشمهام ریختم و با
عشق گفتم:
 دوست دارم رهام!با شنیدن این حرف ،چشمهاش برق زد و بو*س*های روی دستم کاشت.
 قول میدم خوشبختت کنم.***
«سه ماه بعد»
توی اتاقم بودم ،هیجان داشتم؛ رهام قرار بود بیاد خواستگاریام؛ خیلی خوشحالم .از
خدا ممنونم که رهام رو بهم برگردوند .بااینکه هنوز سالمتی کاملش رو به دست
نیاورده بود ولی همینکه نفس میکشه واسه من کافیه .بلند شدم و در کمدم رو باز
کردم .کتودامن آبی روشنی انتخاب کردم و روی تخت گذاشتم.
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تصمیم گرفتم اول آرایش کنم .خط چشم کلفتی کشیدم که چشمهام رو درشتتر
نشون میداد ،ریمل مشکیام رو به مژههام زدم و رژلب کمرنگی هم روی ل**بهای
گوشتیام کشیدم؛ موهام رو با اتو صاف کردم و دورم ریختم و با عطرم دوش گرفتم .به
ساعت نگاه کردم ،هشت شب بود؛ دیگه باید میرسیدن .سریع بلند شدم و لباسم
رو پوشیدم ،کفش پاشنهبلند سفیدم رو پام کردم و از پلهها اومدم پایین که همزمان
صدای زنگ هم به صدا در اومد .مامان در رو باز کرد؛ اول مامانش اومد و پشت
سرش رهام و رها اومدن؛ با دقت به رهام نگاه کردم ،کتوشلوار مشکی پوشیده بود با
پیراهن سفید که هیکل ورزشکاریاش رو به نمایش گذاشته بود[ .قربونش برم چقدر
خوشتیپ شده بود!] وقتی سنگینی نگاهم رو حس کرد ،سرش رو بلند کرد و به من
نگاه کرد؛ لبخند محوی روی لبش نقش بست .سریع سرم رو پایین انداختم ،مامانش
سمتم اومد و صمیمانه در آغوشم کشید و مهربون گفت:
 چقدر خوشگل شدی عزیزم.لبخند زدم.
 مرسی.بابا دعوتشون کرد بشینن؛ منم کنار بابا روبهروی رهام نشسته بودم .مامان رهام
شروع کرد به صبحت کردن:
 خب جناب سلطانی ،امشب مزاحمتون شدیم تا از دختر گلتون واسه پسرمخواستگاری کنیم.
بابا لبخند زد و رو به رهام گفت:
 -خب پسرم از خودت بگو.
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رهام جدی گفت:
 سرگرد بخش مبارزه با مواد مخدر هستم ،وضع مالیام هم خداروشکر خوبه ،یهشرکت ساختمون سازی هم دارم .
مادرش ادامه داد:
 آقای سلطانی اگه اجازه بدین این دوتا جوون برن حرفهای آخرشون رو بزنن ،اگهجواب دخترم مثبت بود امشب یه محرمیت ساده بینشون خونده بشه.
دخترم آقای کیان نژاد رو راهنمایی کن.چشمی گفتم و بلند شدم ،پشت سرم رهام هم بلند شد .از پلهها باال رفتیم ،در اتاق
رو باز کردم که اشاره کرد اول برم داخل ،لبخند زدم و داخل رفتم .به صندلی میز
آرایشم اشاره کردم.
 بشین.روی صندلی نشست.
خودم هم روی تخت نشستم که گفت:
 خب عروس خانم ،میشه زودتر جواب مثبتت رو بدی و امشب محرم بشیم؟یه تای ابروم رو با شیطنت باال دادم.
 اگه جوابم مثبت نباشه چی؟اخمهاش رفت توی هم.
 -فکرش هم نکن.
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خندیدم و با ناز گفتم:
 خیالت راحت ،تا آخر دنیا باهات میمونم.اخمهاش باز بود ،لبخند قشنگی روی لبش نقش بست.
 پس اآلن میریم پایین و موافقتت رو اعالم میکنی.سرم رو تکون دادم که گفت:
 خب خانمم انتظاراتت از شوهرت رو نگفتی!با شنیدن کلمه خانمم از دهانش کیلو کیلو قند توی دلم آب شد؛ بهزور جلوی خودم
رو گرفتم تا نپرم بغلش .با لبخند گفتم:
 نمیخوام هیچوقت بهم دروغ بگی ،صداقت واسهام خیلی مهمه.چشمک زد.
 قول میدم خوشبختت کنم.لبخند زدم و از جام بلند شدم.
 پاشو بریم پایین.سرش رو تکون داد .پیش بقیه رفتیم که مادر رهام گفت:
 خب دخترم دهانمون رو شیرین کنیم؟با خجالت سرم رو پایین انداختم و گفتم:
 من مشکلی ندارم ،هر چی پدر و مادرم بگن.مادر رهام به بابا نگاه کرد که گفت:
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 مبارک باشه.مادرش با خوشحالی دست زد من و رهام کنار هم نشستیم و صیغه محرمیت
بینمون خونده شد .رهام از جیبش حلقه زیبایی درآورد و رو به پدرم گفت:
 اجازه هست؟بابا با لبخند سرش رو تکون داد؛ انگشتر رو توی دستم انداخت .دستم رو به
ل**بهاش نزدیک کرد بو*س*های پشت دستم نشوند .از خجالت گونههام سرخ
شدن و سرم رو پایین انداختم؛ حسام اومد پیشم و بغلم کرد و بهم تبریک گفت.
ازش تشکر کردم که مادر رهام گفت:
نظرتون چیه عقد و عروسی واسه دو هفته دیگه باشه؟من مشکلی ندارم ،جهاز دخترم هم توی این مدت آماده میکنم.وقتی تاریخ عقد و عروسی مشخص شد ،تصمیم به رفتن گرفتن؛ از همین اآلن دلم
براش تنگ میشد.
زمان مثل برق و باد گذشت؛ اآلن زیردست آرایشگر نشسته بودم ،هر کاری میکردم
نمیذاشت خودم رو ببینم .باالخره بعد دو ساعت گفت کارش تموم شده؛ خودم رو
توی آینه نگاه کردم ،خیلی عوض شده بودم؛ ابروهام رو حالت دار برداشته بود ،خط
چشم کلفتی کشیده بود ،با سایه نقره و مشکی پشت چشمم آرایش کرده بود،
مژههام به خاطر ریمل بلندتر نشون میداد و رژلب قرمزی هم روی ل**بهای
گوشتیام کشیده بود و موهام رو به زیبایی شینیون کرده بود .خیلی خوشگل شده
بودم ،با کمک یکی از آرایشگرها لباس عروسم رو پوشیدم .به خواسته رهام لباسم
ساده و پوشیده بود .اعالم کردن داماد اومده ،خیلی هیجان داشتم؛ شنلم رو پوشیدم
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و از پلهها پایین رفتم .در آرایشگاه رو باز کردم ،چشمهام گرد شد؛ پس رهام
کجاست؟ یهو یه بنز مشکی جلوی پام ترمز کرد؛ مرد هیکلی که صورتش رو با ماسک
پوشونده بود پیاده شد؛ تا خواستم جیغ بزنم ،دستمالی جلوی صورتم قرار گرفت و
دیگه هیچی نفهمیدم.
***
«رهام»
با عصبانیت مشت محکمی روی میز کوبیدم و فریاد کشیدم:
 پس این فیلم دوربین مداربسته کجاست؟ستوان احمدی با ترس گفت:
 قربان یکی از بچهها رو فرستادیم دنبالش.عصبی بین موهام چنگ زدم ،طول و عرض اتاق رو طی میکردم؛ نمیدونستم هستی
کجاست ،وقتی رفتم آرایشگاه دنبالش ،گفتن یکی خبر داده که من اومدم و رفته
پایین ولی هیچ خبری از خودش نبود .هر چی بهش زنگ میزدم ،گوشیاش خاموش
بود؛ در اتاق باز شد و میثم اومد داخل.
 بیا داداش فیلمها رسید.سریع فیلمها رو ازش گرفتم و توی دستگاه گذاشتم؛ به مانیتور زل زدم ،درست
حدس زدم ،هستی رو دزدیده بودن .سریع شماره پالک ماشین رو اعالم کردیم؛ البته
امیدی به این کار نداشتم ،حتما ماشین سرقتی بوده .گوشیام زنگ خورد ،به شماره
نگاه کردم ،ناشناس بود ،عصبی تماس رو وصل کردم و گفتم:
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 میشنوم.صدای مردی توی گوشم پیچید:
اوه اوه جناب سرگرد چقدر عصبی شدی!تو دیگه کدوم خری هستی؟آخ ببخشید یادم رفت خودم رو بهت معرفی کنم ،میالدم!عصبی داد زدم:
 میالد زندت نمیزارم اگه دستت به هستی بخوره.مسخره گفت:
جناب سرگرد زیادی حرف میزنی ،فقط خواستم بهت خبر بدم هستی پیش من،دنبالشم نگرد چون بهزودی قراره زن من بشه ،توهم هیچ غلطی نمیتونی بکنی!
نعره زدم:
مرتیکه خودم پیدات میکنم و با دستهای خودم میکشمت.بلند خندید و گفت:
 باشه به همین خیال باش.گوشی رو قطع کرد ،از عصبانیت نفسنفس میزدم؛ قلبم تیر میکشید ،دستم رو
روی قلبم گذاشتم .میثم با ترس گفت:
 داداش خوبی؟سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم ،بهسختی میتونستم نفس بکشم.
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 قرصهات رو خوردی؟عصبی گفتم:
دست از سرم بردار میثم. یعنی چی؟ تو تازه عمل کردی نباید اینجوری کنی با خودت.بدون توجه به حرفش گفتم:
 باید هستی رو پیدا کنم ،اون عوضی مگه توی زندان نبود؟کالفه گفت:
 از زندان فرار کرده ،ماهم یک ساعت پیش فهمیدیم ،نمیخواستم بهت بگم امروزبهترین روز زندگیات بود.
عصبی داد کشیدم:
 واسه چی بهم نگفتی لعنتی؟ شاید میتونستم یه غلطی کنم!بلندتر فریاد کشیدم:
 چرا؟برام یه لیوان آب ریخت و بهزور داد دستم.
 این رو بخور اآلن سکته میکنی! داداش قسم میخورم نمیدونستم همچین اتفاقیمیافته.
الجرعه آب رو سر کشیدم؛ اعصابم بهم ریخته بود؛ میترسم اون کثافت به هستی
دست بزنه .حتی فکرش هم دیوونهام میکرد .باید پیداش میکردم.
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بالیی به سرش بیارم که از زنده بودنش پشیمون شه!
***
«یک هفته بعد»
«هستی»
در اتاق بهشدت باز شد و میالد اومد داخل؛ با ترس نگاهش کردم؛ اومد سمتم و
مسخره گفت:
 چیه عزیزم؟ از من میترسی؟هیچی نگفتم که یهو زد زیر خنده.
 آره باید هم بترسی ولی این تازه اولشه.داد زد.
 رضا.در باز شد و یه مرد هیکلی اومد داخل.
بله آقا؟دوربین رو آماده کن تا واسه جناب سرگردمون یه فیلم اکشن بفرستیم!آب دهنم رو با صدا قورت دادم ,معلوم نیست چی تو فکرش میگذره! رضا دوربین رو
آماده کرد و اومد سمتم .میالد عقب رفت؛ تا خواستم بفهمم چه بالیی میخوان سرم
بیارن ،با لگدهای محکم کوبید تو شکمم .از درد جیغ بلندی زدم؛ بدون توجه به
فریادهام با بیرحمی کتکم میزد؛ نمیدونم چقدر گذشت که میالد گفت:

131

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان تقاص دل |  sh80کاربر انجمن یک رمان
 بسه.نفسم از درد باال نمیاومد؛ قفسه سینهام میسوخت ،پهلوم تیر میکشید ،چشمهام
تار بود؛ میالد اومد باالی سرم و بین موهام چنگ زد و محکم عقب کشید؛ درد
وحشتناکی توی سرم پیچید ولی قدرت ناله کردن هم نداشتم؛ زیر گوشم گفت:
 مطمئن باش نمیزارم دست اون پسره عوضی بهت برسه ،تو مال منی! میفهمی؟بهسختی گفتم:
بمیرم هم نمیزارم دستت بهم بخوره!با شنیدن این حرف ،عصبی شد و مشت محکمی توی صورتم زد .از درد چشمهام
سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدم.
با خالی شدن آب یخ روم ،با وحشت چشم باز کردم؛ میالد باالی سرم نشسته بود.
 بیدار شدی خوشگلم؟خواستم تکون بخورم که از درد ناله خفیفی کردم که گفت:
 آخی درد داری؟ تقصیر خودته! اگه از اول باهام راه میاومدی ،همچین بالیی سرتنمیاومد.
با صدای تحلیل رفتهای گفتم:
 رهام پیدام میکنه ،نمیزاره پیش حیوونی مثل تو بمونم.سیلی محکمی به صورتم زد ،حس کردم استخوانهای صورتم خورد شد؛ به خاطر
کتکهای دیروزم کل بدنم درد میکرد؛ اشک تو چشمهام جمع شد که عصبی فریاد
زد:
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 جلوی چشمت میکشمش ،قسم میخورم!دردم رو یادم رفت[ .یعنی چی؟ میخواد رهام رو بکشه؟] حس کردم روح از بدنم
رفت ،خون تو رگهام یخ بست ،میدونستم اآلن رنگم پریده ،با وحشت گفتم:
 تو رو خدا میالد کاری به رهام نداشته باش.پوزخند زد و بلند شد.
 نترس تا چند روز دیگه میارمش پیشت.با التماس گفتم:
نه نه خواهش میکنم کاری بهش نداشته باش ،التماست میکنم.ایکاش انقدر منم دوست داشتی وگرنه هیچوقت اینجوری نمیشد!از اتاق رفت بیرون و در رو محکم بست .زدم زیر گریه[ .خدایا خودت کمکم کن ،چرا
پس پیدام نمیکنن؟ خسته شدم از این وضعیت؛ وای اگه بالیی سر رهام بیاره چی؟
نکنه واقعا بخواد بکشتش؟ خدایا خودت نجاتم بده؛ اآلن یعنی رهام داره چیکار
میکنه؟ دلم واسهاش خیلی تنگ شده ایکاش زودتر پیدام کنه و من رو از دست این
کثافت نجات بده].
***
«رهام»
عصبی طول و عرض اتاق رو طی میکردم؛ هیچ ردی نتونسته بودم پیدا کنم؛ بین
موهام چنگ زدم .تقهای به در اتاق خورد ،جدی گفتم:
 -بفرمایید.
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درباز شد و ستوان رحیمی اومد داخل؛ احترام نظامی گذاشت و پاکتی رو گذاشت
روی میز.
قربان این رو برای شما فرستادن.کی آورده؟یه دختربچه این رو میده به نگهبان میگه به شما بدن ،خودش هم سریع میره.پاکت رو برداشتم و باز کردم .سی دی رو برداشتم و سریع توی دستگاه گذاشتم .با
بهت به صحنه روبهروم نگاه کردم دستم رو به میز گرفتم تا از سقوطم جلوگیری کنم؛
ستوان رحیمی با نگرانی گفت:
 قربان حالتون خوبه؟فقط نگاهم به مانیتور بود ،نمیتونستم چشم ازش بردارم؛ هستی من رو داشتن
کتک میزدن[ .خدایا خسته شدم ،چرا انقدر امتحانم میکنی؟] مشت محکمی روی
میز کوبیدم و نعره زدم:
 میکشمت میالد!هر چی دم دستم میاومد رو پرت میکردم و داد میزدم؛ کنترل اعصاب دیگه دست
خودم نبود؛ تحملم تموم شده بود؛ در اتاق بهشدت باز شد و میثم اومد داخل و با
ترس گفت:
 چی شده؟بدون توجه به حرفش عصبی رو به رحیمی گفتم:
 -برو اون دختربچه رو پیدا کن ،همین اآلن!

134

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان تقاص دل |  sh80کاربر انجمن یک رمان
با ترس سرشو تکون داد و بیرون رفت .قلبم تیر کشید ،دستم رو روش گذاشتم؛
صحنههای اون فیلم لعنتی توی سرم تکرار میشد .میثم سریع برام آب ریخت ،لیوان
رو پس زدم که با نگرانی گفت:
 داداش خوبی؟[خوب؟ هه چه سؤال مزخرفی مگه میتونم بدون هستی خوب باشم؟ تا پیداش نکنم
این قلب لعنتیام آروم نمی گیره!] به مانیتور اشاره کردم ،منظورم رو فهمید؛ پشت
میزم نشست و با دقت فیلم رو نگاه کرد .ناراحت گفت:
رهام سعی کن آروم باشی ،اینجوری نمیتونی تمرکز کنی.مگه میتونم آروم باشم؟ زنم دست اون عوضی ،اون وقت انتظار داری بیخیالباشم؟
میفهمم چی میگی ،ولی اینجوری که پیش میری هم نمیتونی تمرکز کنی ،همخدایی نکرده سکته میکنی یک هفته نخوابیدی ،تو تازه عمل کردی واسهات ضرر
داره.
پوزخندی روی لبم نقش بست.
 تا پیداش نکنم و خیالم راحت نشه نمیتونم آروم بمونم.تلفن اتاق زنگ خورد ،به امید اینکه خبری از هستی باشه؛ باعجله جواب دادم:
بله؟جناب سرگرد بیاین به آدرسی که میگم.استرس کل وجودم رو فرا گرفت؛ با صدایی که سعی میکردم نلرزه گفتم:
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خبری شده؟هنوز هیچی مشخص نیست قربان ،شما تشریف بیارین.کجا بیام؟پزشکی قانونی!با شنیدن این حرف حس کردم دنیا رو سرم خراب شد .تلفن رو بدون حرف قطع
کردم؛ بهسختی از جام بلند شدم؛ حس میکردم پاهام تحمل وزنم رو نداره؛ اصال
نفهمیدم چه جوری از اداره اومدم بیرون و سوار ماشین شدم و خودم رو رسوندم
پزشکی قانونی! پلهها رو دوتایکی باال میرفتم و فقط از خدا میخواستم که اتفاق
بدی نیفتاده باشه؛ من دیگه تحملش رو ندارم؛ سروان کریمی با دیدنم بلند شد و
احترام نظامی گذاشت .سرم رو تکون دادم و سرد گفتم:
جریان چیه؟قربان یک ساعت پیش تماس گرفتن گفتن جسدی رو توی سطل زباله پیدا کردنولی جسد کامال سوخته!
با شنیدن این حرف اخمهام رفت توی هم.
خب باقیاش؟یه سری مدارک به همراه نامه همراه جسد بود که اسم شما هم داخل نامه ذکر شدهبود ،به خاطر همین به شما خبر دادیم.
نامه کجاست؟از داخل کتش نامه و وسایل رو درآورد و بهم داد.
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ازش گرفتم؛ با دیدن گردنبند که اسمم روش حک شده بود خشکم زد؛ این گردنبند
رو خودم واسه هستی خریده بودم[ .نه نه این امکان نداره ،این جنازه نمیتونه واسه
هستی باشه!] دستهام نامحسوس میلرزید؛ نامه رو باز کردم؛ با بهت سطر به سطر
نامه رو شروع کردم به خوندن:
 بهت گفتم کاری میکنم روزی صدبار آرزوی مرگ کنی! به قولم هم عمل کردم!هستی رو برای همیشه از دست دادی ،تا لحظه آخر امید داشت که نجاتش بدی؛ به
امید دیدار جناب سرگرد کیان نژاد.
نامه از دستم افتاد .قفسه سینهام سنگینی میکرد؛ سروان کریمی با نگرانی گفت:
 قربان حالتون خوبه؟بدون توجه به حرفش ،از اون ساختمون لعنتی اومدم بیرون؛ هنوز تو شوک بودم،
باورم نمیشه! نه خدایا بسمه ،من دیگه تحمل ندارم ،آسمون رعد برق زد و بارون
شروع کرد باریدن .سرم رو باال گرفتم و از اعماق وجودم نعره زدم:
 خدا مگه من رو نمیبینی؟ مگه من آدم نیستم؟ خسته شدم؛ چرا هستی رو ازمگرفتی؟ چه گناهی به درگاهت کردم که داری اینجوری مجازاتم میکنی؟
ناخواسته روی زمین زانو زدم؛ بارون بهشدت میبارید و به صورتم سیلی میزد .مردم
با ترحم نگاهم میکردن ولی برام مهم نبود ،دیگه هیچی واسهام مهم نیست؛
زندگیام رو از دست دادم .چرا خدایا راحتم نمیکنی؟ صدای فریادم همزمان با غرش
آسمون بلند شد.
 خدایا نمیتونی با من این کار رو کرده باشی ،هستی رو ازم نگرفتی ،همه اینهادروغه!
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به سرفه افتادم ،نمیتونستم درست نفس بکشم؛ بهسختی از جام بلند شدم ،تعادل
نداشتم و چند بار زمین خوردم تا تونستم بلند بشم؛ نمیدونستم کجام ،فقط
بیهدف توی خیابون راه میرفتم که یهو صدای بوق ماشینی توجهم رو جلب کرد،
لحظه آخر حس کردم بین زمین و هوا معلقم و دیگه هیچی نفهمیدم.
***
«هستی»
به اطرافم نگاه کردم ،توی باغ بزرگی بودم؛ درختهای سر به فلک کشیده اطرافم رو
احاطه کرده بود ،همهجا از گلهای رز و محمدی پر بود؛ نفس عمیقی کشیدم و
ریههام پر شد از عطر گلها؛ صدای رهام رو از پشت سرم شنیدم؛ با هیجان برگشتم،
مقابلم ایستاده بود؛ به سرتاپاش نگاه کردم ،کتوشلوار سفید پوشیده بود؛ باذوق
گفتم:
 باالخره پیدام کردی؟تا خواستم سمتش برم ،یک قدم به عقب برداشت؛ با تعجب گفتم:
 چرا از من فاصله میگیری؟لبخند روی ل**بهاش نقش بست و با مهربونی گفت:
مواظب خودت باش .منظورت چیه؟یهو آسمون تیره شد و ابرها جلوی تابش خورشید رو گرفتن و بارون شروع به باریدن
کرد و رهام کمکم ازم فاصله گرفت؛ با فریاد گفتم:
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 نرو ،رهام تنهام نزار.همینطور که عقب میرفت یهو از دره پرت شد؛ با وحشت جیغ کشیدم و یهو از
خواب پریدم .قفسه سینهام از ترس باال و پایین میشد ،خیس عرق شده بودم؛ زدم
زیر گریه[ .خدایا این چه خوابی بود؟]
[نکنه بالیی سر رهام آوردن؟ نه این امکان نداره ،فقط یه کابوس بود و تموم شد؛
میدونم باالخره رهام میاد دنبالم و نجاتم میده ،نمیزاره پیش این عوضی بمونم،
مثل وقتیکه من رو از دست داریوش نجات داد؛ اآلن هم واسه نجات دادنم میاد].
یهو در اتاق بهشدت باز شد ،با وحشت تو خودم جمع شدم .یه دختر رو پرت کردن
داخل و دوباره در رو بستن .نمیتونستم چهرهاش رو ببینم چون روی شکم افتاده
بود .چشمهام از تعجب گرد شد؛ صدای هقهق دختر رو میشنیدم .با صدای
ضعیفی گفتم:
 تو کی هستی؟سرش رو بهسختی بلند کرد و با چشمهای اشکی بهم نگاه کرد .با تعجب بهش نگاه
کردم؛ با گیجی گفتم:
 سارا (نامزد میثم) تو اینجا چیکار میکنی؟ چه بالیی سرت آوردن؟چشمهاش گرد شد و بالکنت گفت:
هستی؟ خودتی؟ مگه تو زندهای؟چی داری میگی؟-مگه تو نمرده بودی؟
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با صدای نسبتا بلندی گفتم:
چی؟ چرا چرتوپرت میگی؟یه جنازه پیدا کردن که سوخته بود ،غیرقابلشناسایی بود و فقط یه گردنبند باهاشبود با یه نامه که میالد نوشته بود که این جنازه متعلق به تو بوده.
با چشمهای گرد شده نگاهش میکردم؛ با وحشت گفتم:
 رهام؟ خانوادهام؟ اونها هم فکر میکنن من مردم؟سرش رو به نشونه مثبت تکون داد.
یهو یاد رهام افتادم و با ترس گفتم:
رهام خوبه؟ اون قلبش مشکل داره ،نکنه بالیی سرش اومده؟حس کردم رنگش پرید؛ با منمن گفت:
 آره خوبه ،یه مدت باکسی حرف نمیزد ،اآلن هم فقط سرش رو با کار مشغولمیکنه.
مشکوک نگاهش کردم.
مطمئنی دیگه؟آره خوبه ،نگران نباش.یعنی دیگه دنبالم نمیگرده؟ اصال تو رو واسه چی گرفتن؟از میثم خواستن تو و میالد رو از کشور خارج کنه ولی هیچکس نمیدونه تو زندهای.آب دهنم رو با صدا قورت دادم.
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یعنی من باید تا آخر عمر با این عوضی بمونم؟باید یه جوری فرار کنیم.هیچ راه فراری نیست ،این مدت خیلی سعی کردم.نجاتمون میدن ،نباید ناامید بشیم.پوزخند زدم.
یه آدم مرده رو میخوان نجات بدن؟من تنهات نمیزارم ،هر جور شده تو رو با خودم میبرم ،باشه؟با بغض گفتم:
وقتی از این جهنم آزاد شدی ،به رهام بگو که چقدر دوستش دارم .اومد سمتم و بغلم کرد؛ با گریه گفت:
اینجوری نگو هستی ،وقتی از این خراب شده نجات پیدا کردیم خودت بهش میگی.پوزخندی روی لبم نقش بست؛ دیگه امیدم رو ازدستداده بودم ،هیچکس واسه پیدا
کردنم تالشی نمیکنه[ .خدایا یعنی اآلن رهام تو چه شرایطی؟ وقتی خبر مردنم رو
بهش دادن چه عکسالعملی نشون داده؟] چشمهام رو بستم و سعی کردم به آینده
نامعلومم فکر نکنم چون هیچی جز عذاب برام وجود نداشت .نمیدونم چقدر
گذشت که خوابم برد.
***
صبح با سروصدا بیدار شدم؛ در اتاق بهشدت باز شد؛ با وحشت به سارا نگاه کردم،
اون هم مثل من ترسیده بود؛ با صدای لرزون گفتم:
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 چی شده؟صدای تیراندازی تو فضا پخش شد؛ سارا با خوشحالی گفت:
 نکنه پیدامون کردن؟هیجانزده گفتم:
 ممکنه ،یعنی اآلن میتونم رهام رو ببینم؟حس کردم چهرهش غمگین شد؛ فقط سرش رو تکون داد .هر موقع ازش راجع به
رهام میپرسیدم عکسالعملش همین بود[ .نکنه بالیی سرش اومده؟] تا خواستم
حرفی بزنم ،در بهشدت باز شد؛ ناخواسته هردو از ترس جیغ بلندی زدیم .به سرتاپای
مرد نگاه کردم ،لباس نظامی تنش بود؛ نفس راحتی کشیدیم که گفت:
 زود باشید باید از اینجا خارج بشیم.سریع بلند شدیم و با کمک اون مرد از ساختمون خارج شدیم .میثم با دیدنمون
سریع اومد پیشمون .با چشم دنبال رهام میگشتم ولی هر چی بیشتر میگشتم
کمتر به نتیجه میرسیدم .با تعجب گفتم:
 پس رهام کجاست؟ هنوز داخله؟میثم سرش رو پایین انداخت و با ناراحتی گفت:
سوار شین توی راه توضیح میدم.چی رو توضیح میدی؟ میگم رهام کجاست؟آروم باش هستی ،بیا سوار ماشین شو رهام هم ادارهست ،میاد.عصبی خندیدم.
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من رو مسخره میکنی؟ غیرممکنه رهام توی این عملیات شرکت نکنه ،بگو چه بالییسرش اومده؟
تسلیت میگم!با بهت گفتم:
 چی داری میگی؟ ببین اگه داری باهام شوخی میکنی ،اصال شوخی خوبی نیست .فقط سکوت کرد؛ وقتی دیدم حرفی نمیزنه ،با جیغ گفتم:
 بگو داری شوخی میکنی! بگو رهام زندهست ،د حرف بزن!سارا بغلم کرد و با بغض گفت:
 رهام رو خیلی وقته از دست دادیم ولی نتونستم بهت بگم.هنوز توی شوک بودم؛ باورم نمیشد رهام رو از دست دادم .هلش دادم عقب و با
گیجی گفتم:
 نه این امکان نداره ،رهام بهم قول داده هیچوقت تنهام نزاره ،شماها دارین دروغمیگین.
با بغض فریاد زدم:
 دروغ میگن ،میخواین آزارم بدین نه؟ تو رو خدا بگین همهاش یه خوابه ،اآلنخودش میاد پیشم بغلم میکنه و میگه دیدی باالخره پیدات کردم؟ دیدی از دست
این عوضیها نجاتت دادم؟
حس کردم پاهام تحمل وزنم رو نداره ،با زانو افتادم؛ سارا با گریه کنارم نشست.
 -با خودت این کار رو نکن ،پاشو بریم خونه.
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به سارا نگاه کردم ،ل**بهاش تکون میخورد ولی هیچی از حرفهاش نمیفهمیدم؛
دنیا داشت دور سرم میچرخید ،چشمهام سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدم.

***
پوزخندی روی لبم نقش بست؛ دیگه امیدم رو ازدستداده بودم ،هیچکس واسه پیدا
کردنم تالشی نمیکنه[ .خدایا یعنی اآلن رهام تو چه شرایطی؟ وقتی خبر مردنم رو
بهش دادن چه عکسالعملی نشون داده؟] چشمهام رو بستم و سعی کردم به آینده
نامعلومم فکر نکنم چون هیچی جز عذاب برام وجود نداشت .نمیدونم چقدر
گذشت که خوابم برد.
***
صبح با سروصدا بیدار شدم؛ در اتاق بهشدت باز شد؛ با وحشت به سارا نگاه کردم،
اون هم مثل من ترسیده بود؛ با صدای لرزون گفتم:
 چی شده؟صدای تیراندازی تو فضا پخش شد؛ سارا با خوشحالی گفت:
 نکنه پیدامون کردن؟هیجانزده گفتم:
 ممکنه ،یعنی اآلن میتونم رهام رو ببینم؟حس کردم چهرهش غمگین شد؛ فقط سرش رو تکون داد .هر موقع ازش راجع به
رهام میپرسیدم عکسالعملش همین بود[ .نکنه بالیی سرش اومده؟] تا خواستم
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حرفی بزنم ،در بهشدت باز شد؛ ناخواسته هردو از ترس جیغ بلندی زدیم .به سرتاپای
مرد نگاه کردم ،لباس نظامی تنش بود؛ نفس راحتی کشیدیم که گفت:
 زود باشید باید از اینجا خارج بشیم.سریع بلند شدیم و با کمک اون مرد از ساختمون خارج شدیم .میثم با دیدنمون
سریع اومد پیشمون .با چشم دنبال رهام میگشتم ولی هر چی بیشتر میگشتم
کمتر به نتیجه میرسیدم .با تعجب گفتم:
 پس رهام کجاست؟ هنوز داخله؟میثم سرش رو پایین انداخت و با ناراحتی گفت:
سوار شین توی راه توضیح میدم.چی رو توضیح میدی؟ میگم رهام کجاست؟آروم باش هستی ،بیا سوار ماشین شو رهام هم ادارهست ،میاد.عصبی خندیدم.
من رو مسخره میکنی؟ غیرممکنه رهام توی این عملیات شرکت نکنه ،بگو چه بالییسرش اومده؟
تسلیت میگم!با بهت گفتم:
 چی داری میگی؟ ببین اگه داری باهام شوخی میکنی ،اصال شوخی خوبی نیست .فقط سکوت کرد؛ وقتی دیدم حرفی نمیزنه ،با جیغ گفتم:
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 بگو داری شوخی میکنی! بگو رهام زندهست ،د حرف بزن!سارا بغلم کرد و با بغض گفت:
 رهام رو خیلی وقته از دست دادیم ولی نتونستم بهت بگم.هنوز توی شوک بودم؛ باورم نمیشد رهام رو از دست دادم .هلش دادم عقب و با
گیجی گفتم:
 نه این امکان نداره ،رهام بهم قول داده هیچوقت تنهام نزاره ،شماها دارین دروغمیگین.
با بغض فریاد زدم:
 دروغ میگن ،میخواین آزارم بدین نه؟ تو رو خدا بگین همهاش یه خوابه ،اآلنخودش میاد پیشم بغلم میکنه و میگه دیدی باالخره پیدات کردم؟ دیدی از دست
این عوضیها نجاتت دادم؟
حس کردم پاهام تحمل وزنم رو نداره ،با زانو افتادم؛ سارا با گریه کنارم نشست.
 با خودت این کار رو نکن ،پاشو بریم خونه.به سارا نگاه کردم ،ل**بهاش تکون میخورد ولی هیچی از حرفهاش نمیفهمیدم؛
دنیا داشت دور سرم میچرخید ،چشمهام سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدم.
***
«رهام»
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با درد وحشتناکی که تو ناحیه سرم و قفسه سینهام پیچید ،چشم باز کردم؛ اول
همهجارو تار میدیدم چند بار پلک زدم تا دیدم بهتر شد .صدای پرستار رو از سمت
راستم شنیدم که با هیجان گفت:
 دکتر به هوش اومد.دردم هرلحظه بیشتر میشد؛ ناله ضعیفی از درد کردم که مرد مسنی که روپوش
سفیدی پوشیده بود ،کنارم اومد و رو به پرستار گفت:
 بهش مسکن تزریق کنین.با یادآوری هستی ،بهسختی گفتم:
 نه مسکن نمیخوام.بعد یه مکث کوتاهی گفتم:
 میخوام برم.دکتر با خنده گفت:
 کجا میخوای بری با این وضعت؟ تازه به هوش اومدی.بدون توجه به حرفش ،خواستم بلند شم که از درد آخم بلند شد .دکتر سریع مانع
بلند شدنم شد و با اخم گفت:
 چیکار میکنی؟ باید استراحت کنی.به پرستار اشاره کرد و بعد چند دقیقه چشمهام گرم شد و به خواب عمیقی فرو
رفتم.
با صدای شخصی چشم باز کردم ،میثم کنارم نشسته بود؛ با لبخند گفت:
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 چه عجب آقا رضایت داد به هوش بیاد.با صدای ضعیفی گفتم:
هستی کجاست؟توی این مدت خیلی اتفاقها افتاده که ازش بیخبری.میخوام از این خراب شده برم ،باید هستی رو پیدا کنم؛ باورم نمیشه که از دستشدادم!
تا خواستم بلند بشم ،سریع مانع شد و با حرص گفت:
 ایبابا آروم بگیر یه دقیقه ،هستی حالش خوبه ،نگران نباش.چشمهام گرد شد و با گیجی گفتم:
منظورت چیه؟ عین آدم حرف بزن ببینم چی شده؟وقتی خبر بهم رسید جنازه هستی پیدا شده سریع خودم رو رسوندم پزشکی قانونیولی هر چی دنبالت گشتم پیدات نکردم ،ماشین هم که توی پارکینگ بود تا اینکه
خبر رسید تصادف کردی ،وضعت هم اصال خوب نبود توی بیمارستان هم
میخواستن بکشنت که متوجه شدیم و دستگیرش کردیم ولی نذاشتیم کسی
بفهمه؛ جوری وانمود کردیم که انگار تو مردی.
پریدم وسط حرفش و با صدای تقریبا بلندی گفتم:
چی داری میگی؟ اآلن یعنی فکر میکنن من مردم؟مجبور بودیم ،میالد تا به خواستهاش نمیرسید دست از سرت برنمیداشت حتیتصادفت هم کار اون عوضی بود ،میخواست تو رو از سر راه برداره ،تو رو منتقل
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کردیم یه بیمارستان دیگه؛ چند روز گذشت همه چی بهظاهر آروم بود که تلفن
ناشناس بهم زنگ زد ،میالد بود بهم گفت نامزدم رو گروگان گرفته و باید کمکش کنم
تا از کشور خارج شه تأکید کرد اگه به کسی حرف بزنم نامزدم رو میکشه ،با سرهنگ
محرمانه موضوع رو در میون گذاشتم و وارد باندش شدم ،بهظاهر باهاش همکاری
میکردم...
بعد چند روز اتفاقی فهمیدم هستی زندهست ،فقط امیدوار بودم تو به هوش بیای،هرروز حالت رو میپرسیدم ،میخواستم زودتر این خبر رو بهت بدم ،بعد کلی دردسر
فهمیدم جای هستی و نامزدم کجاست ،به پلیسها خبر دادم ولی باز هم میالد از
دستمون فرار کرد ولی تونستیم دخترها رو نجات بدیم.
اخمهام رفت توی هم و با عصبانیت گفتم:
این سری خودم اون پستفطرت رو پیدا میکنم و میکشم! تقاص تکتک کارهاشرو باید پس بده.
تو فعال نباید آفتابی بشی همه فکر میکنن مردی ،حتی هستی هم نمیدونه زندهای،نباید کسی باخبر بشه ،چون میالد اگه بفهمه زندهای ،باز هم میاد سراغت؛ اآلن
خیالش راحته که زنده نیستی و نمیتونی به هستی نزدیک بشی واسه همین باید
صبر کنی تا پیداش کنیم.
اخم کردم و جدی گفتم:
 من باید هستی رو ببینم ،میفهمی؟روی باید تأکید کردم تا بفهمه هیچ جوره نمیتونه من رو راضی کنه؛ کالفه بین
موهاش دست کشید.
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باید با سرهنگ حرف بزنم ،تو استراحت کن.من این حرفها حالیم نمیشه وقتی میگم هستی رو باید ببینم یعنی باید این اتفاقبیافته ،مفهومه یا نه؟
خندید و دستهاش رو به حالت تسلیم باال برد.
 باشه جناب سرگرد هر چی شما بگی ،سعی میکنم هستی رو بیارم اینجا.سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم؛ باید خودم هستی رو میدیدم تا از سالمتیاش
مطمئن میشدم .دلم واسهاش تنگ شده بود ،دیگه اجازه نمیدم کسی هستی رو ازم
بگیره ،اون مرتیکه رو پیدا میکنم و بالیی به سرش میارم که مرغهای آسمون به
حالش گریه کنن.
***
«هستی»
به سنگقبرش خیره شده بودم ،هنوز هم توی شوک بودم ،بعد چند ماه هنوزم
نمیتونستم قبول کنم که رهام دیگه پیشم نیست .اشکهام روی گونهام جاری شد
دستم رو روی اسمش کشیدم و با بغض گفتم:
 رهام؟ عزیزم؟ میبینی درد دوریات چه بالیی سرم آورده؟ میخواستی تالفی کنی؟چون بهت گفتن من مردم خواستی عذابی که میکشی رو من هم حس کنم؟ نمیگی
این قلب لعنتیام تحمل نداره؟ من بدون تو چیکار کنم؟ چرا من رو با خودت نبردی
بیانصاف؟
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زدم زیر گریه .من هیچوقت باور نمیکنم رهام از پیشم رفته ،قلبم میگه هنوز هم یه
امیدی هست .با صدای گوشیام به خودم اومدم ،بدون اینکه به شماره نگاه کنم ،با
صدای گرفته گفتم:
 بله؟صدای مامانم توی گوشم پخش شد:
بازم رفتی سر خاک رهام؟مامان اگه کار مهمی نداری قطع کنم!کالفه گفت:
بیا خونه عزیزم دوست رهام اینجاست میگه باهات کار داره.تا نیم ساعت دیگه میام.باشه عزیزم منتظرم.بدون حرفاضافه قطع کردم و از جام بلند شدم و به لباسهای مشکیام دست
کشیدم .توی این پنج ماه راضی نشدم مشکیم رو در بیارم .به سمت ماشین راه
افتادم و سوار شدم که گوشیام دوباره زنگ خورد .کالفه گفتم:
 دارم میام ،چرا انقدر زنگ میزنین؟صدای میثم بود.
ببخشید هستی خانم ،شما نیازی نیست بیای ،لطفا بیاید به آدرسی که بهتونمیگم.
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حس کردم پاهام تحمل وزنم رو نداره ،دستم رو به دیوار گرفتم تا از سقوطم جلوگیری
کنم؛ هنوز هم باورم نمیشد رهام زنده باشه ،با قدمهای لرزون بهش نزدیک شدم؛ با
صدای که از شدت بغض میلرزید اسمش رو صدا زدم:
 رهام؟!چشمهاش رو باز کرد؛ زل زدم به چشمهای مشکیاش؛ توی شوک بودم ،نمیدونستم
بیدارم یا دارم خواب میبینم .با دیدنم لبخند قشنگی روی لبش نقش بست و
دستش رو به سمتم دراز کرد .با صدای خشدار گفت:
 نمیخوای بیای پیشم؟دستش رو گرفتم ،مثل همیشه گرم بود تازه داشتم به خودم میاومدم؛ یهو زدم زیر
گریه .دستم رو کشید ،توی بغلش افتادم؛ زیر گوشم نجواکنان گفت:
هیس آروم باش عزیزم من خوبم.با گریه گفتم:
 چه جوری آروم باشم؟ من فکر میکردم تو مردی.من رو از خودش جدا کرد و صورتم رو با دستاش قاب گرفت.
میدونم ،من هم تازه به هوش اومدم ،از این ماجرا خبر نداشتم ،گریه نکن خانمماین اشکها رو نریز.
از سر تا پام رو نگاه کرد که اخمهاش رفت توی و هم جدی گفت:
 چرا این مدت به خودت نرسیدی؟ الغر شدی!لبخند تلخی روی لبم نقش بست و ناراحت گفتم:
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 چه انتظاری داری؟ وقتی برای نجاتمون اومدن فکر میکردم اولین نفری که پیداممیکنه تویی ،بعد اون همه وقت هیجان داشتم که باالخره جدایی تموم شد ولی تو
نیومدی!
با بغض ادامه دادم:
 به جای تو بهم یه سنگقبر نشون دادن و گفتن بیا اینم از عشقت زیر خروارهاخاک خوابیده ،جیغ کشیدم و گریه کردم و گفتم دروغ میگن ولی بیفایده بود ،توی
این پنج ماه فقط کارم شده بود رفتن سر خاکت باهات حرف بزنم.
دوباره من رو به آغوش گرمش دعوت کرد و با مهربونی گفت:
 همه چی تموم شد ،دیگه پیشتم هیچوقت تنهات نمیزارم ،فقط باید اون عوضی روپیدا کنم ،اون وقت بالیی به سرش میارم که از زنده بودنش پشیمون بشه.
با ترس ازش فاصله گرفتم.
نه رهام اون دیوونهست این سری میکشتت ،نمیزارم از جات تکون بخوری.با لحن اطمینان بخشی گفت:
 عزیزم تا وقتی پیداش نکنم نمیتونیم به زندگی عادیمون ادامه بدیم ،همیناالنهم ریسک بود که اومدی پیشم ولی میخواستم از سالمتیات مطمئن بشم.
من از کنارت تکون نمیخورم ،این پنج ماه جدایی کافی بود ،دیگه دنیا هم مقابلموایسه کسی نمیتونه من رو ازت جدا کنه.
کالفه گفت:
 -تا وقتی دستگیرش نکردیم نمیتونیم ریسک کنیم.
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عصبی گفتم:
 واسهام مهم نیست ،دیگه نمیتونم نبودنت رو تحمل کنم.دستم رو گرفت و به ل**بهاش نزدیک کرد و بو*س*های روی دستم کاشت و با
لبخند گفت:
 باشه عصبی نشو همه چی رو خودم حل میکنم ،برو لباسهام رو بیار از اینجامیخوام زودتر خالص بشم.
با تردید گفتم:
مطمئنی میتونی بلند شی؟پنج ماه استراحت واسهام کافی بود ،دیگه باید این قضیه رو تموم کنم.سرم رو تکون دادم .میدونستم حرفش یکی ،نمیتونستم مخالفت کنم .لباسهاش
رو آوردم؛ از اتاق بیرون رفتم و به میثم گفتم که بره داخل تا حداقل اون بتونه از
تصمیمش منصرفش کنه؛ هنوز حالش خوب نشده .امیدوارم به حرفش گوش کنه.
***
«یک سال بعد»
مشغول آشپزی بودم؛ به ساعت نگاه کردم ،پنج بعدازظهر رو نشون میداد؛ چیزی تا
اومدن رهام نمونده بود .ذهنم پرکشید به اتفاقات سال گذشته که رهام با لجبازی از
بیمارستان اومد بیرون و افتاد دنبال میالد .میگفت تا پیداش نکنه آروم نمیشه ،یک
ماه بعد دقیقا زمانی که میالد میخواسته از مرز فرار کنه کشته میشه ،بعد اون
ماجرا همه متوجه زنده بودن رهام شدن و آرامش به خانواده برگشت .یه جشن
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مختصر برای عروسی گرفتیم و اومدیم سرخونه زندگیمون .هرروز بابت داشتن رهام
خدا رو شکر میکنم .حسام و دریا هم تازه ازدواج کرده بودن و کنار همدیگه با آرامش
زندگی میکنن .با صدای در به خودم اومدم؛ با لبخند به استقبالش رفتم.
خوش اومدی عزیزم.لبخندم رو با لبخند زیبایی جواب داد.
مرسی خانمی ،چه بوهای خوبی میاد.برات قورمهسبزی درست کردم ،تا بری دوش بگیری من هم میز رو میچینم.اومد سمتم خم شد و گونهام رو بوسید .دستش رو روی شکمم گذاشت.
 حال دخترم چطوره؟با خنده گفتم:
 من از اآلن حسودیم میشه ،همیشه اولازهمه حال دخترت رو میپرسی!با خنده بینیام رو کشید و گفت:
 هیچکس نمیتونه جای خانم خوشگلم رو بگیره.تا خواستم حرفی بزنم صورتم از درد جمع شد؛ رهام با نگرانی گفت:
 چی شد؟ حالت خوبه؟سعی کردم لبخند بزنم تا از نگرانیاش کم بشه ولی هرلحظه دردم زیادتر میشد؛
ناخواسته از درد آخ بلندی گفتم و خم شدم که با وحشت گفت:
 -یا خدا !
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سریع رفت سمت اتاق و پالتو و شالم رو آوردم و انداخت روی شونم و با یه حرکت
من رو که از درد به خودم میپیچیدم بلند کرد؛ صورتم خیس عرق شده بود؛ با صدای
ضعیفی گفتم:
 رهام اگه من بالیی سرم اومد مراقب دخترمون باش.با عصبانیت گفت:
 چی داری میگی واسه خودت؟ هیچ اتفاقی واست نمیافته.سریع از خونه اومد بیرون؛ ترجیح دادم حرف نزنم .در ماشین رو باز کرد و من رو
گذاشت روی صندلی .با دردی که توی شکمم پیچید جیغ بلندی کشیدم .رهام با
ترس گفت:
 اآلن میرسیم بیمارستان ،طاقت بیار.با سرعت راه افتاد سمت بیمارستان .انقدر دردم زیاد بود که سیاهی اطرافم رو گرفت
و دیگه هیچی نفهمیدم.
با صدای رهام چشم باز کردم؛ کنارم روی تخت نشسته بود و دستم رو گرفته بود .با
لبخند گفت:
 باالخره بیدار شدی عزیزم؟بهسختی گفتم:
دخترم…دخترمون حالش خوبه ،نگران نباش.نفس راحتی کشیدم.

156

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان تقاص دل |  sh80کاربر انجمن یک رمان
میخوام ببینمش.اآلن میرم میارمش ،تو استراحت کن.سرم رو تکون دادم .از اتاق رفت بیرون و چند دقیقه بعد با بچه اومد داخل و کمکم
کرد بشینم .وقتی دخترم رو دیدم ،تمام دردهای دنیا رو فراموش کردم و با عشق به
صورتش نگاه کردم .چشمهاش دقیقا مثل خودم بود ،پوستش مثل برف سفید بود و
موهاش خرمایی بود؛ با عشق بوسیدمش .رهام کنارم نشسته بود و با لبخند
نگاهمون میکرد.
اسمش رو چی بزاریم؟با کمی مکث گفتم:
آیناز خوبه؟دستش رو دور کمرم حلقه کرد و سرش رو به پیشونیام چسبوند و با لبخند گفت:
 عالیه.لبخندی به صورتش پاشیدم .زندگیمون باوجود دخترمون رنگ دیگهای به خودش
گرفت .خدا رو بابت این خوشبختی شکر میکنم.
***
دوستهای عزیزم امیدوارم از خوندن این رمان لذت برده باشید.
نویسنده:
شقایق گودرزی
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منبع تایپhttps://forum.1roman.ir/threads/31526/ :
یک رمان مرجع رمان
درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که
رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به
وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.

پیشنهاد می شود
رمان کاش نبودم | مهال جعفری
رمان هرگز فراموشت نمی کنم | Daniall
رمان بانوی سکوت | Elnaz20
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