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 است محفوظ عاشقانه های رمان نزد کتاب این حقوق تمامی

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 (اول جلد) من نقاب:  رمان

 ط سونیا:  نويسنده

 معمایی پلیسی: ژانر

 : خالصه

 .افتاب فرزند خرد، و عقل زاييده سونيا ، من

 ؟ کني مي خم سر ام زنانه غرور برابر در چطور جديت، با مردي تو

 !...کني بازي اي ذره روانم با اگر بود خواهم ات شده طغيان احساس نابودگر

 !ميداني؟

 .هستم نو اي چهره خلق براي زاده من

 توچي؟

 کني؟ مخفي من از را نقابت ميتواني

 .ندارد اي چهره شب درنده

 .هستم شب درنده درنده، من

 .چهره به نقابي با

 ...!ديدنم براي پس
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 ...ببين را نقابم

 کن برعکس بود چه هر

 .نيستم من ميبيني تو که اني

 من نقاب#

 پليسي،معمايي: ژانر

 ط_ســونــيــا#

 . عاشق جهان پيداي و پنهان خداي نام به

 

 دانستم نمي که بود اي خلسه و کوفتگي در غرق بدنم ،تمام داشتم عجيبي احساس

 در مانده باقي توان اندک شد باعث گلويم سوزش مبهم حس ؟ چيست آن علت

 . کنم مهمان گردنم نوازش به را دستانم و کنم جمع را جسمم

 نمي خاطر به چيزي هيچ ،که بودم زمان سنگيني در غرق خودم من ،يا بود سنگين هوا

 گرفته بر در مرا که بودم خوابي گيج ،هنوز زدم بهم بار چند را خمارم پلکهاي.  آوردم

 . بود

 ديوار روي چشمانم. فرستادم سينه به عميق نفس چند و کشيدم صورتم به دستي

 مي جانم بر دلشوره ،بيشتر نگريستم مي بيشتر چه وهر. درآمد رقص به اتاق هاي

 . نشست

.  بود کرده ام کالفه ديگر سوي از ذهن در شدن گم وغم سو يک از اتاق با غريبي غم

 . بياورم خاطر به را شده حک تصاوير آخرين کردم سعي پريشاني با و نسشتم
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 خواستم مي... شدم خارج اداره از???

 .. کرد سوالي من از نفر يک... برم خونه

 ...... ولي... دادم جواب من

 که سفيدي دستمال ،جز آورم نمي ياد به چيزي

 خواب اين بعد و شد گرفته دهانم جلوي

 . عميق

 کجا من ،پس نيست من اتاق نه،اينجا کردم، نگاه اتاق سنگي ديوارهاي به بيشتر

 !هستم؟

 بر گوشهايم ،اما شد مي بسته مرتب چشمانم و بود شده علت بر مزيد اتاق تاريکي

.  هوشياري طلب در ،آنها بودند خواب گيج چشمانم که هرقدر ، ميکردند عمل عکس

 گرفت مي جان در پشت از آشنا نا هايي زمزمه

 شده جانم در عجيبي زوج دلشوره و کنجکاوي

 .داشتند مي وا کاو و کند به مرا بيشتر ،که بودند

 ... کم کم... ناشناس... عجيبه زبانشان....

 ... فهمم مي آره.... شده تر واضح صداها

 چقدر من مگه... ميزنند حرف انگليسي به

 آموزشگاه اينجا نه... شدم دور خونه از

 !؟ کجاهستم من خدايا... نيست هم زبانم
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 ،بيشتر ميکنم فکر بيشتر چه ،هر ام خسته

 با خودم با غريبم ،امشب شوم مي اميد نا

 !!!!!! ،کمک ندارم طاقت خدايا. روزگار

 همه با و فرستادم گلويم به را نيرويم تمام

 !!کمک... کمک... کمک...زدم فرياد قدرتم ئ

 . تابيد اتاق سياهي به نوري و شد باز در

 کشيده در به چسبيده ديوار روي دستش

 اتاق تاريک فضاي ، کليد لمس با و شد

 .شد روشن

 آزردگي کردم سعي و زدم پلک بار چند

 . ببرم بين از را چشمانم

 ابروانم باالي و آمد باال اختيار بي دستانم

 و قامت بلند مردي ديدن از ، زد سايه

 بود ايستاده در قاب مابين که اندام درشت

 نشسته حالت در را خودم کمي. ترسيدم

 : گفتم و کشيدم عقب به

 ؟ هستي کي ؟تو هستم کجا من_

 . پرسيدم فرياد با اينبار و نداد جوابي
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 طرز ،به بست نقش لبش بر که لبخندي

 اينکه از قبل اما.ميکرد ام ،ديوانه بدي

 زبان به دهم نشان ديگري عمل من

 : گفت انگليسي

 حسابت ،به وحشي ئ ،دختر کن صبر_

 . رسيم مي

 لطف به که بود دومم زبان ، انگليسي زبان

 ،تبديل رفتم مي ام کودکي از که کالسهايي

 زبان هم ،من بود شده ذاتي مهارتي به

 : گفتم و گشودم

 برم ،بيرون ها ؟دزد هستم کجا من_

 کوتاه من ؟خانواده ميکنم تون بيچاره

 موقع اون و مياد دنبالتون ،پدرم نميان

 تا کنيد آزاد ،منو ،احمقها ميخندم من

 . شرفها ،بي ،دزدا نشدم دردسر

 ،مراقب تر ،آروم کن ،صبر کوچولو خانوم_

 االن ،اگر داري تيزي و تند ،زبون باش

 هات تهديد از نکن فکر ميام کوتاه من
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 دستوره که حيف. ،اصال ،نه ترسيدم

 اين با االن ،وگرنه نرسه آسيبي بهت

 نبودي رو روبه من ئ دوستانه برخورد

 !بدم؟ توضيح اول از ،يا فهميدي

 کي تو اصال ؟ دزديدين منو چرا_

 اينجا من.. ام تو با آهاي! ؟ هستي

 ؟ ميکنم چيکار

 ،آنقدر ميشي متوجه ،خودت کن صبر_

 !ميشه تموم گرون ،برات نکن دزد دزد

 !!!!! خشگله فهميدي،خانوم

 روي را ،دستم کرد عادت نور به ،چشمانم اندک اندک

 و کردم استفاده گاه تکيه عنوان به و گذاشتم زمين

 که ديدم مي را قامت بلند مردي جذاب صورت تازه

 . داشت سال هشت يا هفت بيست نظرم به حدودا

 ؟ بده منو ،جواب هستي کي تو_

 ؟ ميکني تکرار رو سوال يه چقدر_

 بايد بفهمي ،تا ،احمق ميپرسم ،بازم نفهمم تا–

 . بگي رو سوالم جواب
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 سنگينه ،تاوانش نزن حرف دهنت از تر بزرگ_

 کجا نميدوني وقتي ،مخصوصا جون خانوم

 . بخورمت و باشم لولو من هستي،شايد

 ات ،خفه ميکنم گير گلوت ،تو کردي غلط_

 .. بي ، ميکنم

 را حرفم بقيه ترس با من و شد داخل مرد

 دستش بين را دستم مچ. گذاشتم ناگفته

 . برخاست هوا به فريادم صداي و داد فشار

 يادته. نيستم اخالق ،خوش هميشه من_

 سواالت جواب خواستم مي. دادم بهت هشدار

 چشمات توي نگراني اون ديدن از ،اما بگم رو تو

 . ميبرم لذت

 رواني. ،رواني کن ول رو دستم_

 . بشناسي منو مونده ،حاال اومد ،دردت چيه–

 خوبي دوستهاي هم با تا نباش ادب بي آنقدر

 جنگ از بهتر سازش و صلح نظرت به. باشيم

 . نيست

 حتي وقتي ،اونم کنم سازش بايد چرا من_
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 ؟ هستين کي ها شما و هستم کجا نميدونم

 . فهمي مي زودي به_

 . شوم بلند تا کرد کمک و کرد رها را دستم مچ

 خواست و داد نشان را ،در دستش حرکت با و

 بر قدم چند. شوم خارج اتاق از همراهش تا

 ايستاده ميخکوب جايم سر هنوز من و داشت

 من براي بود قرار بيرون آن که چيزي ،از بودم

 با نگاهش و برگشت ، ترسيدم ،مي بخورد رقم

 درون را ترس هستم مطمئن. خورد گره نگاهم

 کشان کشان و گرفت را دستم که خواند نگاهم

 .برد بيرون دلهره پر ئ شده نفرين اتاق آن از مرا

 دنبال به و بود گرفته دستش ميان را دستم

 اتاق از شدن خارج از پس. کشيد مي خود

 ها المپ نور با که شدم پهني راهروي وارد

 پنجره بود،هيچ شده روشن سقف از آويزان ي

 . بود سنگين نهايت بي هوا و نداشت وجود اي

 عبور خودم سمت دو ،در بسته در دو کنار از

 سواالتم براي جوابي دنبال به تعجب با و کردم



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

10 

 

 . ميچرخاندم سر

 !! نيست ،زندان نترس_

 !؟ زندان_

 زندان ياد ،آدم ميکني نگاه تو که اونجوري_

 ! ميفته

 ! باشم زندان فکر که کردم کار چي من مگه_

 از کمي دست تو ،ولي نيست زندان ،اينجا خب_

 !؟ نداري زنداني

 ؟ ميدوني کجا از تو_

 . بيفت راه ،فقط نزن حرف هيس هيس_

 . نديدم را ديگري ،کس کردم نگاه چه هر

 ،تنها ميکردم کاري بايد ،اما ترسيدم مي

 . بود ،فرار ميزد ذهنم به که فکري

 به من و داشت فاصله من با قدم دو

 قدرتم تمام.  شدم مي کشيده دنبالش

 پشت به پشت از و کردم جمع پايم در را

 با و خورد بهم ،تعادلش زدم ضربه زانويش

 . شد آزاد دستم و آمد فرود زمين روي زانو
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 از.  دويدم قدرت تمام با و رابستم چشمانم

 باال راهرو انتهاي هاي پله از و شدم رد کنارش

 ،دنياي ديدم را بزرگي اي شيشه در.  رفتم

 ،که داشت قرار در آن پشت نظرم به آزادي

 . نداشت

 زمين از و شد حلقه کمرم دور به دستش

 . شدم بلند

 کردي فکر. ،دختر احمقي آنقدر يعني_

 ؟ کني فرار ما دست از ميتوني

 آشغال ، عوضي بزار زمين منو_

 ميدي نشون که اون از ،بيشتر نه_

 پول ولي اومد ،خوشم هستي شجاع

 کن ،نگاه شدي بدهکار من به شلوار يه

 .نميخوره درد به ،ديگه انداخت زانو شلوارم

 به را سرش و گذاشت زمين روي را من

 به گوشم نزديک آهسته و کرد نزديک صورتم

 : گفت نجوا

 .نيس فراري راه هيچ ، نکن رو کار اين ديگه_
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 !؟ بيايي کنار شرايط با و کني قبول بهتره

 . فهميدي. ميگذره سخت برات خيلي وگرنه

 . ميکنم فرار باالخره و فهمم نمي ،من نه_

 بيفت راه حاال.  کن فرار ،تونستي باشه_

 . بردي سر رو ام حوصله که

 ميبري؟ کجا ،منو نميام من_

 جا ،هيچ دارم برات نصيحت ،يه ميدوني_

 تلخه ،زبونت نزن حرف ،اينجوري جا هيچ

 بدي بالهاي ممکنه و ميده باد به رو سرت و

 !! ،ميخواي ببيني آسيب خواي نمي که ،تو بياد سرت

 ،من بزنه آسيب من به نميتونه کسي ،ولي نه_

 . ميکنم دفاع خودم از ، کارم رزمي و استاد

 . ،آفرين جدا_

 تمسخر با برايم و شد پهن صورتش روي لبخندي

 . زد کف برايم و کوبيد بهم را دستش دو

 تو ،ببينيم کنيم امتحان االن خواي ،مي خب_

 بهت ميتونم من يا کني دفاع خودت از ميتوني

 ! نه ،مگه ميشه جالب!  بزنم آسيب
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 فضا کل در اش مستانه ئ خنده صداي بار اين

 . پيچيد

 !! شدي ،ساکت چيه_

 . ميرسم رو حسابت وقتش به_

 . بخواه فقط ،تو ام آماده هميشه ،من باشه_

 من و کرد قفل دستش بين را دستم دوباره

 اي شيشه در از و شدم کشيده دنبالش به

 . کرديم عبور هم با

 هاي شيشه با بزرگ در آن از عبور از پس

 زمين روي پايم. شديم حياط ،وارد مات

 گرفته را جا همه سبز مخمل مثل که چمني

 ميگرداندم چشم جا هر. آمد فرود ، بود

 جلب جوان هاي شمشاد زيباو درختان

 زيبايي ئ فواره حياط ،وسط ميکرد توجه

 گره هم در ئ پرنده چند ئ مجسمه از

 . ميکرد ،دلربايي آب رقص با همراه خورده

 با شباهتي کوچکترين ميديدم که چيزي

 بودم گرفتار آن در که تاريکي ئ دخمه آن
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 طبقه دو ساختمان مقابلمان درست. نداشت

 حرکت ،و بنا ديدن ،با داشت قرار بزرگي ئ

 حرکت ،از نشست دلم در ،ترسي آن سمت به

 کشيده من سمت به دستش دوباره و ايستادم

 کردم صدايش. شد

 . ام تو با.. يارو هووي_

 ،باز چته_

 شرف ،بي ،کثيف ميبري کجا رو من_

 نزدمت تا بيا ، هستي اعصابم رو ديگه_

 ميبري؟ کجا ،بگو ياال–

 . گذره نمي بد بهت نترس_

 قدم ميبري منو کجا ندونم ،تا گفتم_

 .نميدارم بر قدم از

 خودت باش ،آدم ببرمت زوري ميخواي_

 .بيا

 . يام نمي_

 به کشان کشان ومن کشيد را دستم دوباره

 گفت عصبانيت با. افتادم راه دنبالش
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 نزن حرف ،پس ميايي داري که ميبيني_

 ؟ داري اي نقشه چه ،عوضي آشغال_

 تو ببرمت ميخوام اي ،خسته نترس_

 راحت خيالت ،حاال کني استراحت اتاقت

 ؟ شد

 اتاق ،تو برم خودم ئ خونه ميخوام ،من نه_

 مني استراحت فکر واقعا اگه ، باشم خودم

 . برگردم خونه من کن کمک

 !! کجاست خونه ،تازه نيست من دست اون_

 ،چرا چيه ،هدفت دشمن يا دوستي تو اصال_

 ؟ نميدي جواب درست

 . خشن دوست يه کن فکر تو_

 بعد دزدي مي ،اول دوستيه مدل چه اين–

 چه ،آخي ميکني رو طرف استراحت فکر

 چي من مورد در تو.  مهربون پسر دلسوزي

 احمقم احساساتي دختر يه من که کردي فکر

 . ميگذره چي خرابت ذهن تو ميدونم

 . ،آفرين جدي_
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 من عوضي رفيقاي اون با ،تو فهميدم حاال_

 باور ول ،اي بترسونين ،منو کشيدين نقشه

 ،جاي شهره ،خارج کجاست ،اينجا کردم

 . بيان ،بگو کجان ،حاال باحاليه

 ؟ کيا_

 تنها از که بستم شرط هاشون با که همونايي_

 . دوستام.  ترسم نمي يي

 خشگله ،خانوم داري قاطي واقعا تو ،بابا نه–

 ؟ رفيق کدوم

 زن يا بدن اعضاي قاچاق پاي ،نکنه چيه پس_

 !؟ وسطه

 ولي ، داري خالقي ذهن خيلي ،واقعا نه_

 . شماست شهر شبيه اينجا نظرت به

 . شهره خارج که ،گفتم نه_

 ه باالتر ،خيلي جون دختر نه_

 ؟ مگه چطور–

 .اس ديگه سرزمين يه ،اينجا هيچي که شهر_

 !!! ديگه سرزمين_
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 ،حاال داري فاصله خونه با ها مايل تو ، آره_

 بگم بهت بعدا خواستم ،مي شد راحت خيالت

 . شد باز منم دهن ،تا زدي فک آنقدر ولي

 ؟ لعنتي کجام من_

 . انگليس_

 خونه اداره از داشتم ،من کثيفيه بازي خيلي_

 . ام ديگه کشور يه االن ميگي تو ،بعد ميرفتم

 . ميگين ،دروغم دزديدين ،منو عوضيا

 . بيفت راه حاال. ميگيم دروغ ،نه دزديديم نه_

 اين من و کشيد دوباره را دستم حوصله بي

 . شدم روان دنبالش به مقاومتي هيچ ،بدون بار

 ول نگيرم را سواالتم جواب تا کردم عهد اما

 . نشوم کنش

 تزييني زيباي وسايل شديم ساختمان وارد

 رنگ دو ،ترکيب ميخورد چشم به جا همه

 چيزي آن از تر چشمگير ،خيلي طاليي و سفيد

 راهروي ،از گنجيد مي من تصور در که بود

 تزيين بزرگ گلدانهاي با که کرديم عبور پهني



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

18 

 

 . رفتيم باال ها پله از.بود شده

 ؟ نيست اي ديگه آدم تو غير_

 ترسيدي ،چيه تنهام من ،امشب نه_

 . نميزني حرف درست که ،تو جوابم ،دنبال نه_

 . ميدم ،جوابم باش خوبي دختر_

 ؟ اونوقت کنم چيکار_

 يه برم بشين آروم خانوم يه مثل اتاق تو_

 . ميزنيم حرف هم ،با بخوريم بيارم چيزي

 !؟ خوبه

 ،لب ندونم رو سواالتم جواب تا ،من نه_

 . نميزنم هيچي به

 . ميموني گرسنه ،خودت درک به_

 . نباش من فکر تو_

 حوصله هم نندازي راه فرياد و داد بهتره–

 فشار خودت ،به نيست امشب کسي هم ندارم

 . نيار

 قفل و کشيد کارت و ايستاد اتاقي در جلوي

 پرت اتاق داخل وبه داد هل را ،من شد باز در
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 . شدم

 . ،بخور بيارم چيزي يه ميرم من_

 . رفت و بست را در دوباره جواب شنيدن بدون

 زيبايي بسيار چيدمان ،اما نبود بزرگي اتاق

 سبک به لباسي با زن يک ئ ،پرتره داشت

 موجود شي ،زيباترين رنسانس زنان پوشش

 با که شيک ئ دونفره تخت يک و بود اتاق در

 . بود شده ،پوشيده طاليي کرم روتختي يک

 حياط به رو که بزرگي چندان نه ئ پنجره و

 نباتي رنگ به حرير هاي پرده با و ميشد باز

 . بود شده تر رويايي

 شد باز در که بودم کردن نگاه حال در هنوز

 . شد وارد غذا سيني يک وبا

 صبح ،تا کردم پيدا رو استيک تا چند همين_

 ،بخور ميداره نگهت سير

 . شم راحت بميرم ،بزار خورم نمي من_

 . ميکني ،تکرار بار يه دقيقه چند ،هر چته تو_

 فهميدنش. اس ساده سوال ؟يه کجام من_
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 !؟ چرا و نيس سخت

 خواستي خودت اما ،باشه خوردي رو مغزم_

 . بدوني

 دانم نمي داشتم دلهره و بود و کرد يخ دستانم

 . بشنوم را ادامه نداشتم دوست چرا

 نقطه بهترين در خونه اين و. انگلستانه اينجا_

 صبح رو اون که هست رييس مال ، لندن شهر ئ

 قاچاق پاي نه و شدي دزديده نه تو ،اما ميبيني

 خريده ،تو فروختن رو ،تو وسطه بدن اعضاي

 . بخور ،شام شدي راحت حاال ، شدي

 سست زانوانم و رفت مي سياهي چشمانم

 به قدم چند حرفهايش شنيدن ،از بود شده

 را سرم.  نشستم تخت ئ لبه ،و رفتم عقب

 خلسه در لحظه چند و گرفتم دستانم مابين

 . شدم گم کلماتش ئ

 ! متنفرم ازت ، کردي بدي شوخي_

 خودته ،ميل گفتم رو حقيقت من ولي_

 . نکن ميخواي کن باور ميخواي
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 اگه ميکردي باور ،تو فروخته منو کي_

 ؟ بودي من جاي

 ؟ فروخته منو کي دونستم نمي که وقتي ،تا نه_

 ؟ کيه_

 . فروخته رو تو اون.  پدرت_

 رو خطي بلندم ناخنهاي با و شدم بلند جا از

 . افتاد خون به که انداختم صورتش

 محکمي سيلي و داد دست از را کنترلش اينبار

 . چسباند ديوار به را من که نواخت صورتم بر

 جان حرفها ،تازه کوتاه لحظه چند از بعد

 شدم نزديک. رسيد مغزم به خون و گرفتند

 : گفتم و زدم جيغ و

 هستي ،که کي ،هر چي ،هر پسر آقا ببين_

 حال اين با و بازيات مسخره ئ حوصله من

 ؟ فروخته منو پدرم چي ،يعني ندارم ام خسته

 : گفت و زد پوزخند

 .کردم شوخي من کن ،فکر نکن باور ،تو آره_

 کردي غلط_
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 کن مزه مزه رو ،حرف جون دختر هووووي_

 معلوم ،اصال کنم تحمل نميتونم تو خنگي ديگه

 مجبور پدرت که کردي غلطي چه ايران تو نيست

 !! بفروشه رو تو شده

 و رفتم سمتش به و بودم شده قبل از تر عصبي

 . زدم ضربه اش سينه به مشت با

 ميخواد ،کي ميرم اينجا از ،من ببينم کنار برو_

 ؟؟ خريدين منو که عروسکم من مگه بگيره منو جلوي

 نگاهش تو رو ترحم حس و کردم عبور کنارش از

 دور دستش. بودم نديده حاال تا که ،چيزي ديدم

 را گردنم روي چيزي ئ گرمي و شد حلقه کمرم

 : گفت آرامي به که صدايي و کردم حس

 . زيباتري اونم از حتي تو_

 راندمش عقب ،به دستم ئ ضربه با و برگشتم

 پوزخندي با قبل عصبي حالت همان به دوباره

 : گفتم شاکي لحني با من و بازگشت لب بر

 اي نقشه چه هست معلوم ،اصال چته تو_

 !!! چي يعني کارا ،اين داري
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 چيز همه فردا ،خودت کافيه امشب براي_

 رو تو کارهاي کشش ديگه ،منم ميفهمي رو

 . فعال ،پس ندارم

 . عوضي برم ميخوام ،من فعال رو چي چي_

 را در و شد خارج اتاق از من به توجه بدون

 تنها هم ،باز قبل از تر پريشان بار اين و بست

 جواب بي سوال هزاران از ملتهب دردي ،با ماندم

 . گذاشتند نمي تنها را من اي لحظه که

 هزاران و خستگي حس و ميکرد درد سرم

 . ميکرد ،اذيت بيشتر جواب بي سوال

 پدري کدوم... کردم مي تکرار خودم با مدام

 فروش... فروختن منو... ميفروشه رو دخترش

 . ميکشيدم زجر بيشتر جمالت تکرار بار هر وبا..

 روي از و کردم بسته و باز را چشمانم بار چند

 اينجا رييس با بايد ،امروز شدم بلند تخت

 اينکه از قبل ولي رفتم در ،سمت بزنم حرف

 دختر بار اين و شد باز ،در برسه در به دستم

 لبخندي با و شد اتاق وارد موقر و ،آرام زيبايي
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 : گفت من به رو

 مورد ،در هستم لورا من ؟سالم شدي بيدار_

 اذيت رو خودت چرا. شنيدم حرفها خيلي تو

 . ميکني

 : گفتم اخم ،با او برخالف

 ديگه ،تو ببينم رو اينجا رييس خوام مي_

 واسه ديگه داستان يه تو ،حتما هستي کي

 ؟ داري تعريف

 نکردم باور ،ولي طاقتي کم بودم شنيده_

 کن صبر ،فقط ميشي آشنا همه با امروز

 . جون دختر

 . رسمه ،اينجا گذاشتن جواب بي سوال پس_

 . هستم لورا گفتم که ،من عزيزم نه_

 دادن دست نشانه به من سمت به را دستش

 را دستش سردي به هم من و کرد دراز

 . فشردم

 ؟ کيه رييس_

 . نکن ،عجله بينيش مي_
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 ؟ کجاست ئ ديشبي يارو اون_

 به ،من بودي کرده اش کالفه حسابي_

 هم با ميتونيم بهتر دوتا ما ، اومدم جاش

 . ميشي متوجه ،حاال بياييم کنار

 خالف بر و بود کرده حفظ همچنان را لبخندش

 و گيرا صدايي با ماليم و ،آرام من عصبي لحن

 . ميداد جواب دلنشين

 ؟ چيه تو اسم_

 . سونيا_

 . جذاب خودت ،مثل قشنگي اسم ،چه واقعا_

 با ،من نميدوني من االن حال از هيچي تو–

 فهميدم ديشب ،تازه نميشم آروم حرفها اين

 دخترش پدر يه ميشه ،باورت فروخته منو پدرم

 ديشب از زجري چه ميفهمي ،اصال بفروشه رو

 . دروغه ،چي راست چي نميدونم ديگه.  کشيدم

 واقعا من و ميگي راست ،تو عزيزم درسته–

 داري حسي چه االن که ،اين کنم درکت تونم نمي

 خودمون درد ما ئ همه ،اما کشيدي زجري چه يا
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 اي ،چاره کشيديم زجر ديگه جور يه و داريم رو

 . بيايي کنار شرايطت با بايد. نيست صبوري جز

 . نيست بد اينجا ميکني فکر که هم آنقدر

 !! نميشم آروم نبينم رو رييس خود تا من_

 کاري کافيه ،فقط ماست مثل آدم يه اونم ببين_

 خودت ،بعد بدي انجام براش ميخواد که رو

 . ميشي تر آروم و فهممي مي ازش بيشتر

 نامرتبم لباسهاي به دستي و آمد نزديکتر

 ، انداخت تنم لباسهاي به نظم کمي و کشيد

 . ميرسيد نظر به که بود چيزي از مهربانتر

 .ببينتت ميخواد رييس ، بيا من دنبال حاال_

 ديدن شوق به ولي داشتم عجيبي کرختي

 دنبالش به و کردم جمع رو ،خودم رييس

 . افتادم راه

 ؟ بکنن ميخوان چيکار من با ميدوني تو_

 براشون کاري يه تو ميخوان که ميدونم فقط_

 ?بري که آزادي ،بعدش بدي انجام

 ؟ کاري چه اونوقت_
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 . بگم تونم نمي زيادي چيز ،من فهمي مي خودت_

 بدي انجام زودتر رو ات ،وظيفه کن سعي ببين

 برابر در ،کار بشي آزاد هم زودتر اندازه همون به تا

 روزت و حال ،وگرنه بيا کنار خودت با پس.  آزادي

 !؟ کني چيکار بايد ميدوني خودت ،حاال ميشه سخت

 .همين برم،فقط ميخوام من_

 ، گفتم چي من ،االن جون دختر اووف_

 !؟ اصال بري ميخواي کجا

 ؟ کجاست رييس_

 بعدا ،ماهم ميخوره صبحانه ،داره پايين_

 . ميريم اونجا

 . ببينمش االن بايد من_

 . نه االن_

 پايين ها پله ،از عصبي حال با و فکر بدون

 : گفت مي فرياد با دنبال به هم او ، ميدويدم

 کن صبر... ،سونيا ،سونيا سونيا وايستا_

 ! ميکني ،عصبانيش نيست وقتش ،االن دختر

 من االن حال ،بفهمه بشه عصبي ،بزار جهنم_
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 ؟ديگه بکنه ميخواد غلطي چه ؟،اصال چيه

 !؟ نميشه که اين از بدتر

 . کن ،صبر کن صبر دختر_

 ادامه راهم ،به زدنش صدا به توجه بدون

 پشت ديدمش اتاق به ورودم با و ، دادم

 قهوه خوردن درحال و بود نشسته ميزش

 ،با ميزد ورق رو دستش تو روزنامه و بود

 باديگارد از تا ،دو شدم نزديکش عصبي حالتي

 . باشند من مانع خواستند ،مي اومدن جلو هاش

 ،سر دستش ديدن با و آورد باال رو دستش

 .ايستادند شان جاي

 ؟؟ خوايي مي چي_

 : گفتم بهش خشم حالت با

 ؟تو دزديدي منو ،چرا خواي مي چي تو_

 ؟ چته

 بشه عوض اش چهره ،حالت اينکه بدون

 : گفت و کرد نگاه اش روزنامه صفحه به

 رو تو ً دوما و ، نيست کار در دزدي اوال_
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 . سادگي همين ،به خريدم ،منم فروختن

 . نيست اي پيچيده چيز

 ، خريدي منو حقي چه به تو عوضي_

 قبول نديدم که رو اي معامله اين من اصال

 من. بگير پس خودش از برو پولتم ، ندارم

 توني نمي غلطي هيچ هم ،تو ميرم اينجا از

 . بکني

 روزنامه و کرد من به رو مسخره لحني با و خنديد

 . گذاشت کنار را دستش توي ئ

 !؟ بگيرم پس رو پولم پدرت از يعني_

 خودش از برو ،آره تو با کرده غلط من پدر_

 ؟ داري چيکار من با تو! بگير پس

 و کردم مشت را دستم دو هر و زدم داد

 . گفتم فرياد ،با کوبيدم ميز روي

 من مورد ،در کردين غلط دوتاتون هر_

 . گرفتين تصميم

 افراد تک تک چشمان در را وحشت و ترس

 صدايم قدري ،به ميديدم آنجا در حاضر
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 سکوت و بهت باعث ،که بود عصباني و محکم

 بود ايستاده من سر پشت که ،لورا بود شده همه

 . بود دوخته چشم رييس به و نميزد حرفي

 منتظر و بود گرفته دهانش مقابل را دستش

 کرده سکوت ،همه نبود صدايي.  بود ايستاده

 . بودند

 سياه چشم دو و شد من چهره به چهره رييس

 . دوخت من رنگ سبز چشمان به را اش

 نه و شد مي ديده ترسي نه نگاهش عمق در

 سکوت اين علت نميدانستم اما ، خشمي

 فکر اشتباه من شايد! ؟ چيست اطرافيان

 حس بيشتر اما ، ترسيدم مي بايد و ميکردم

 . ترس تا ديدم را غم

 او از اينطور همه که بود کسي چه مرد اين

 . ترسيدند مي

 کرد تغيير نگاهش و شد بلند جايش از

 بود معلوم صدايش در خشم حتي اينبار

 به که حالي در قاطع و محکم لحني با
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 : گفت رفت مي کارش اتاق سمت

 منتظرم کارم اتاق ،تو ديگه ساعت نيم_

 تو با شانس امروز ، باش رفتارت مراقب

 . ديدي رو من رفتار اين ،که بود

 کفشش برخورد صداي و داشت بر قدم

 . شکست را فضا ،سکوت سراميک با

 . داشت مي بر قدم استوار و محکم

 ،رفت بازگشت و ترديد کوچکترين بدون

 . ماندم سواالتم با تنها دوباره ومن

 گرفته دهنش جلوي تعجب با هنوز را دستش لورا

 .ميکرد نگاه ما به تعجب وبا بود

 ! ميترسيدن ازش همه ؟انگار بود کي مرد اين_

 بست نقش ذهنم در اش مشکي چشمهاي دوباره

 به و. ميکرد جذب را من نگاهش عمق در چيزي

 لورا که بودم خودم خيال در. ميداشت وا فکر

 : گفت

 کارهايي چه ،ميدوني کيه ميدوني ، رييسه اون_

 !!! بکنه ميتونه
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 . نيست مهم من ،واسه کاري هر_

 !هستي؟ دردسر دنبال ،دختر نزن حرف اينطوري_

 !! نگفت بدي چيز ،که آوردي شانس امروز

 . نيست مهم من واسه_

 مرتب رو لباست و سر زودتر برو ،دختر بسه_

 ،تا برو اتاقش به زودتر و بخور چيزي يه و کن

 . نشده عصبي بيشتر

 . ميرم االن همين حتما...هه هه_

 ؟ چيه منظورت_

 اينجا از االن من که اينه منظورم... منظور_

 . زرررررت... منتظرمه. ميرم

 خروجي در سمت اطرافيان،به به توجه بدون

 به کسي پشت از کردم ،احساس کردم حرکت

 نگاه و برگشتم.است شدن نزديک حال در من

 يک در باديگاردي بود، درست حدسم کردم

 من خروج مانع ميخواست و ايستاده من قدمي

 کردن حمله آماده و کرد مشت را دستش. شود

 با و دادم خالي جا حرکتش اولين با هم ،من شد
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 صورتش و شد خم زدم، صورتش به اي پاضربه

 لحظه، همان و گرفت دستش دو ميان را

 . شد نزديک من به و آمد من سمت باديگارد دومين

 : گفت آميز تمسخر لحني با

 . کوچولو ،خانوم اي جوجه خيلي هنوز

 آقا بيام بر پست از نميتونم بگو.. هه–

 . خروسه

 گنده ولي. بشه خراب صورتت حيفه_

 . ندارم اي ،چاره ميزني حرف ازدهنت تر

 ،از کنه حمله ،تاخواست بود شده عصباني

 دست پشت از و کردم فرار دستش زير

 اي وضربه پيچوندم و گرفتم را راستش

 .افتاد همانجا و شد ،بيهوش زدم گردنش به

 کارها شاهد که حالي در ديوار به و بود برگشته

 نگاهش. مينگريست من به و داده ،تکيه بود من ئ

 : گفتم و کردم

 ؟ ها... نگرفتي رو شون جلو چرا_

 باز سياهش راز پر دوچشم آن با و نداد جوابي
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 راه و رفتم اي غرّه چشم. ،نگريست خيره من به

 ميخکوبم صدايش با ،که گرفتم پيش در را خروج

 . کرد

 . بزنيم حرف ،بايد بيا رفتن قبل_

 ديگري توضيح بدون و کرد من به را پشتش

 سمتش به ،مرا نگاهش عمق در چيزي. رفت

 سياه چشم دو ،آن پس در ،رازي کشانيد مي

 ،اما بود چه دانم ،نمي داشت وجود شک بي

 . رفتم دنبالش به اختيار بي

 سياه چرمي ،مبلهاي شدم بزرگي اتاق وارد

 . بود ساخته سنگيني فضاي

 پنجره به پشت اش نئوني صندلي و بزرگ ميز

 خودنمايي تاپ لب يک ميز روي و داشت قرار

 . ميکرد

 دورترين در هم من. نشست ميزش پشت و رفت

 : گفت که. نشستم صندلي ،روي او از فاصله

 ؟ بشيني باشم داده دستور ،بهت نکنم فکر_

 . ندارم احتياج کسي دستور به من_
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 . ابهامت پر قشنگ چشماي اون با ، گفتم فارسي وبه

 گفت و غريد عصبي

 ... ميزني حرف زياد_

 جواب ،و نيايد پيش بحثي دوباره اينکه براي

 : ،گفتم بگيرم را سواالتم

 ؟ برم خودم يا ،ميگي ندارم کل کل حوصله_

 : گفت و زد پک چند و کرد روشن سيگاري

 . هستي ها حاال حاال تو! ؟ بري کجا!! بري_

 . بيني مي ،حاال ميرم من ولي_

 مي من که رو کاري بايد ،تو جون دختر ببين_

 جا ،هر بري که آزادي ،بعدش بدي انجام خوام

 فرستمت مي خودم ،اصال خواد مي دلت که

 !؟ ،خوبه چطوره

 گفتم کالفه

 نمي رو شما حتي ،من برم من نميزارين چرا_

 ؟ هستم اينجا من چرا ،اصال شناسم

 . زد سيگار به پک چند دوباره خاصي آرامش با

 . آمد من سمت و شد بلند ميزش پشت از
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 . ،آزادي بده انجام رو ،کارت گفتم_

 رو همين تون ،همه شنيدم ،منم گفتي بار چند_

 انجام شما براي ميتونم کاري چه من ،ولي ميگين

 ؟ بدم

 . جاسوسي_

 . گفتم و گرفت ام ،خنده کلمه آخرين شنيدن با

 !؟.جاسوسسسسسي_

 !! داشت خنده_

 ،اما نشدم خوشحال ديدنتون از خب–

 باعث و بود نمکي با شوخيه ميکنم اعتراف

 . باحالين خيلي. شد ام خنده

 : گفت جدي لحني با

 . نکردم شوخي من ولي_

 ؟ چيه منظورت_

 با و ايستاد ميزش به ،نزديک صندلي کنار

 . داد نشان من به دست

 . بشين ،اينجا بيا_

 روي خودش به نزديک و شدم بلند آرام
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 . نشستم صندلي

 ؟ چي يعني جاسوسي ميدوني_

 . شما از ،بهتر ميدونم خوب خيلي شو معني_

 : گفت و کوبيد ميز روي محکم رو دستش

 ؟ فهميدي. نپر من حرف ،وسط هيچوقت ديگه_

 . نيست کار در توضيحي هيچ بعد ئ دفعه

 : گفت و کشيد موهاش تو دستي کالفه

 بايد. ويدمن ديويد نام به کسي ي جاسوسي_

 از ميخوام من که رو اطالعاتي و پيشش بري

 . بياري برام و بکشي زبونش زير

 . زدم داد تعجب با

 مي من از ،چي ميدوني خودت اصال_

 ؟ خواي

 نميدوني انگار تو ولي ميدونم ،من آره_

 حرف داري کي مقابل در و هستي کجا

 وضعيتي چه تو فهمي مي ،اصال ميزني

 !!!؟ هستي

 . تونم ،نمي نميکنم جاسوسي ،من چي هر_
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 ،نخير شدي انتخاب اتفاقي کردي فکر تو_

 ها وقابليت داشتم نظر در مدتها رو تو من

 . بود جالب و روشن من براي کامال تو ي

 فضا در خنديدنش صداي و خنديد وبعد

 . پيچيد اتاق ي

 ،حاال شدي تموم گرون خيلي من براي_

 ، بدي انجام ميخوام که رو کاري بايد هم

 در رو آدم اون هم و ميکني جاسوسي هم

 . ميکشي کار پايان

 رو يکي ،اين کشتن!!!!!ر..ا..ک..ي..چ_

 .نکن حساب من رو رقمه هيچ ، نيستم اصال

 رو اش کننده مسخره لبخند اون دوباره

 ويک نشست ميز لبه روي.  نشست لبش

 دودستش. داد تکيه زمين روي را پايش

 . چسباند اش سينه به و کرد قفل بهم را

 اميدوارم.. ،گذشتم کشتن از شايد حاال_

 پولي و. باشي داشته رو من ترحم ارزش

 بي رو کردم هزينه خريدنت واسه که رو
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 . نکني ارزش

 ؟مگه چه من ،به دادي که دادي پول_

 پس برو دادي هرکسي ،به دادي من به

 قصد گفتي من به دادن موقع ،مگه بگير

 ؟؟ رفته من جيب تو پول مگه ؟ چيه ت

 روهم تو ،دستمزد نيستم انصاف بي من_

 انجام خوب رو کارت اينکه شرط ،به ميدم

 ! بدي

 . خوام نمي تورو پول من_

 دوست کاري ،هر هست خودت ،سهم باالخره_

 . بکن پوالت با داري

 بيرون را اي ،برگه ميزش کشوي از و شد بلند

 . گذاشت ميز روي من جلوي و آورد

 ؟؟ اين خوندن با حتي_

 بيشتر لحظه هر ،تعجبم برگه آن خواندن با

 . شد مي

 ؟ بدي من به دالر ميليون پانزده ميخواي چرا_

 بدي انجام ميخوام که رو کاري ارزش چون_
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 . داره

 . نميدونم هيچي ؟؟من من چرا_

 با سردي به و کشيد صورتش به را دستش

 : گفت چشمانش ته هميشگي غم آن

 . خوام مي اينطور من چون_

 حرفهايش ،تحليل انداختم پايين را سرم

 حال هر به ،اما بود سخت و سنگين من براي

 ام آزادي بايد. نداشتم سازش جز اي چاره

 . آوردم مي دست به را

 پول به ،ولي ميکنم قبول رو جاسوسي_

 نمي هم رو کسي ،هيچ ندارم احتياجي تو

 . برگردم و بشم آزاد خوام مي من ،فقط کشم

 ولي ميدم رو تو پول من که چند ،هر باشه_

 . قبوله

 ؟؟ کنم چيکار بايد حاال_

 ويدمن ديويد اسم به شخصي پيش بايد_

 و بريزي رفاقت طرح باهاش ،بايد بري

 زير از دارم احتياج من که رو اطالعاتي
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 . بکشي زبونش

 ؟ اطالعاتي چه ،ولي ميدونم_

 سارا اسم به ،کسي بفهمي بايد_

 ؟ کجاست جکسون

 ؟ کيه اون_

 حد همين تا. ،ممنوع اضافه سوال_

 . بري ميتوني حاال. کافيه

 ايستاد پنجره کنار و کرد من به را پشتش

 هاي پک دوباره و کرد روشن را سيگارش

 . زد عميقي

 شک در ،هنوز شدم بلند صندلي روي از

 تصميم آيا دانستم ،نمي بودم دلي دو و

 فکر که خوب ،اما نه يا گرفتم درستي

 کار اين جز اي چاره شدم ،متوجه کردم

 سوي آن به مرا سرنوشت ،دست نداشتم

 ماوراي جايي ، بود کشانده مادري سرزمين

 . ام خانه

 به را سيگارش و بود من به پشتش هنوز



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

42 

 

 . چسبانيد مي لبانش بر داغي

 زن اين بگو ،حداقل برم اينک از قبل_

 ؟ کيه

 . برو که ،گفتم بسه امروز براي_

 ،بعد بده جواب رو سوال همين حداقل_

 . ميرم من

 گفت آرامي به بعد و کرد سکوت لحظه چند

 . همسرم_

 و عصبانيت از ناشي حرارت ،بر سردي آب

 . پاشيد ،گويي جسمم بر دلخوري

 وجودش عمق در غم اين و بود دار غصه

 لب را همسر نام آرام وقتي و ، داشت النه

 . من ئ خسته گوش در بود ،فريادي زد

 ، رسيد مي نظر به محکم اينکه خالف بر

 ميدانم خوب. دلشکسته و بود درمانده

 سرگرداني غم و است چيز يک فراق غم

 : گفتم و کردم خرج شجاعت.  ديگر چيزي

 !؟ نميگردين همسرتون ،دنبال خودتون چرا_
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 زير در و فشرد را سيگارش حرص با بار اين

 جيب در را دستش دو. کرد خاموش سيگاري

 بيرون پنجره از همچنان و برد فرو شلوارش

 . نگريست را

 جواب ،منتظر بکن فکراتو خوب فردا تا_

 اي ديگه کار برات ،ميتونم هستم قطعي

 پول تو براي من حال هر ،به بگيرم نظر در

 . باشم هم خودم فکر بايد و پرداختم زيادي

 اي ديگه کار يا کار اين ميدوني خودت حاال

 خوش تو مذاق به دوم ،کار نکنم فکر البته

 قبول اگر حال هر به.  داني خود بازم!  بياد

 . ميشنوي رو حرفها و آموزشها بقيه کردي

 حروم رو وقتم خيلي امروز که برو حاال

 . کردي

 به هم ،من نگريست صورتم وبه برگشت

 هميشگي غم آن ، شدم خيره چشمانش

 سمت ،به کشيد آشوب به را دلم دوباره

 تصوير که حالي در ، افتادم راه بيرون
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 . بود شده حک ذهنم در نگاهش

 ،شروع بستم را در و شدم خارج اتاق از

 ، نصفه سواالت هنوز و نداشتم خوبي

 مي خفگي احساس.  بود مانده باقي نيمه

 بجاي. خواست مي تازه هواي ،دلم کردم

 سمت به بروم ام اتاق به دوباره اينکه

 زير بيرون فضاي زيبايي. رفتم حياط

 . بود شده چندان دو خورشيد نور تاللو

 و بود پاشيده چمن روي آب هاي قطره

 ترين خوشايند ، چمن و خاک و نم بوي

 . بود ساخته من براي لحظه آن در را حس

 بازدم و دم بار چند و کشيدم عميقي نفس

 . شود باز کمي ذهنم تا کردم

 براي ممکن مکان بهترين حياط فضاي

 ام بيني رز گلهاي ،بوي بود امروزم حال

 يکي زير و کردم ،حرکت ميکرد نوازش را

 هنوز مرد آن صورت. نشستم ها درخت از

 مي بار هر که ،چشماني بود چشمانم جلوي
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 لو را صاحبش دل در پنهان ،غم نگريست

 بود اين خالف رفتارش که چند ،هر داد مي

 . بيايد نظر به استوار و محکم داشت سعي و

 با هماهنگ هم را چشمها توانست نمي اما

 ؟ بود چه آنها راز راستي به امّا.  کند رفتارش

 و فراخ اي سينه با بلند قد ، بود زيبايي مرد

 زير ،چشمانش سيما خوش و زيبا صورتي

 وجه ترين حالت ،خوش پهنش ابروان طاق

 ئ تيغه زير فرم خوش لبهاي با. بود ممکن

 . فرمش مکعبي صورت بيني

 سر را ورزشکارم من فرياد هم اندامش

 محکمي صداي و. عضالني و ،زيبا بود داده

 نهاده خداوند آفرينش بر پايان ئ نقطه که

 !؟ بود زني چطور همسرش واقعا.  بود

 .بود کرده مشغول مرا مدت تمام که سوالي

 اش ساختگي صالبت و صورت آوري ياد با

 . نشست لبم بر لبخندي

 ، آمد مي قدمهايي صداي سرم پشت از
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 جهان از مرا لورا ،صداي شد که نزديکتر

 . ساخت ،جدا درونم

 !!!! اي ديونه تو دختر_

 ؟ چرا_

 با اينجوري هيچکس حاال تا ميدوني_

 !!! بود نزده حرف اون

 : گفتم و کردم نگاهش متعجب

 ؟ کي با_

 : گفت و کرد اي خنده ،تک غرّه چشم با همراه

 . ديگه دنيل_

 : گفتم و کردم نگاهش کالفه

 ؟ کيه ديگه دنيل_

 به ،آرام اش عروسکي کفشهاي آن با

 دستش.  نشست کنارم و آمد من سمت

 آرامي گردني پس شوخي به و برد باال را

 : گفت. زد من به

 ! ديگه رئيس همون–

 ئ برازنده نامش! بود دنيل اسمش پس
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 لورا صداي. جسمش زيبايي به بود جانش

 . کرد پاره را خياالت ئ رشته باز

 ،وقتي خنده خوش و بود مهربون خيلي_

 ، افتاد مي چال صورتش روي ميخنديد

 مجذوبش نگاه يک با همه. تو مثل درست

 !؟ نه مگه هست خواستني ،مرد شدند مي

 ؟ خنديد مي وقتي ميگي چرا_

 دنبال به ،شايد کرد نگاه رويش روبه به

 غم دوباره هم ،شايد بود جواب بهترين

 شکمش داخل را پايش.  بود گرفته جان

 قالب زانوهايش دور را دستش و کرد جمع

 : گفت و کرد

 و هاش خنده صداي کسي ساله پنج_

 حسي سکوت جز که وقته ،خيلي نشنيده

 هيچ که شده تلخ آنقدر. نيست تونگاهش

 ،تنها نداره رو اون با مخالفت قدرت کس

 . بره سمتش نداره جرات ،کسي شده

 چرا؟_
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 . شد اينطوري اتفاق اون بعد از_

 ؟ اتفاق کدوم_

 . داد سر بلندي آه و کشيد عميقي نفس

 : گفت

 ببر ،يه خورده شکست مرد يه شده_

 بترس خشمش ،از درنده و زخمي

 شده خطرناک و تيز چاقو ،مثل سونيا

 ؟ چي بخاطر نگفتي_

 ،بيچاره دردناکه يادآوريش حتي که واي_

 به مردي همراه رو زنش. کشيد ،چي دنيل

 چه تو ،اونم کرد پيدا ويدمن ديويد اسم

 از قبل اينکه ،مثل افتضاحي شرايط

 ... داشتن هم با اونا دنيل رسيدن

 کافي قدر ،به پريدم حرفش وسط

 شنيدن ،تحمل بود داغون اعصابم

 . نداشتم را ديگري کس بدبختي

 چرا اما. لورا شدم منظورت متوجه_

 ؟؟ نکشتشون موقع همون
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 . خواست نمي ،يعني نتونست آخه_

 ؟ چرا_

 دنيل به ،سارا ماجرا اون از قبل چون_

 دوني نمي سونيا ،واي بارداره که بود گفته

 شناخت نمي پا از ،سر ميکرد ذوقي چه دنيل

 شده اينجا مرد ترين اخالق خوش و بهترين

 . داشتيم خوبي روزهاي چه که ،واي بود

 نابود رو چيز همه که کذايي شب اون به لعنت

 . کرد

 ؟ فهميد کجا از ،اصال کرد پيداش چطور دنيل_

 زنت ميگه و ميزنه زنگ بهش نفر يک_

 تو به خيانت حال ،در مرد اون همراه

 ، ميده دنيل به رو آدرس ،بعدش هستند

 رو چيزي و ميره آدرس اون به هم دنيل

 روز چه که واي.  ،ميبينه ميديد نبايد که

 . شد داغون دنيل.  بود نحسي

 ؟ نکرد مجازات رو سارا يعني_

 نه_
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 چرا_

 هام ،خيلي بود عاشقش چون_

 ، گذشت اش بچه بخاطر گفتن

 درستي چيز کس هيچ حال هر به

 ماجرا اون بعد ،خودشم نفهميد

 . کرد سکوت

 ؟ شناخت مي رو ،اون چي مرد اون_

 . رسيديم دردناکش جاي به_

 ؟ چرا_

 برادر از کمتر براش مرد اون آخه_

 صميمي دوستاي دنيل و ،ديويد نبود

 ،کاراش بودن هم با ميرفتن ،هرجا بودند

 ،چي بود ديويد با بيشتر تفريحاتش و

 ناب رفاقت ،يه تموم چي همه ؟ بگم

 ، برادر تا دو مثل ميگم ،بهت خالص

 ؟ ميگم چي بزن حدس خودت ديگه

 ؟ ،بعدش خب_

 ؟ چي ،بعد بعدش_
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 ؟ کرد خيانت رفيق که شد چي خب_

 . سارا ،بخاطر اس ساده خيلي_

 . بود دنيل زن که ،اون سارا_

 . ،ولي آره_

 ؟ چي ولي_

 . فهميدن همه رو چيزي يه کم کم_

 ؟ چيزي چه_

 اي واژه دنبال وبه بود زن خودش

 ،کالمي ميگشت بودن زن شان مناسب

 آلوده عشق به را بودن پست بوي که

 اي جمله ميکرد فکر چه هر ،اما نسازد

 چشمان به ،نگاهي رسيد نمي ذهنش به

 زده بهت که انداخت سونيا رنگ سبز

 اضطرابش.  ميزد دو دو جواب منتظر

 هاي لبه و کرد منتقل پيراهنش به را

 دستش انگشتان ميان را پيراهن

 طلبيد مي ياري ها واژه ،از کرد مشت

 دخترک جواب و نشود پايمال حقي تا
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 تا کرد کوچکي ئ سرفه. شود داده نيز

 : گفت. شود کمتر صدايش لرزش

 ،منظورم بودن هم با هميشه تا سه اون_

 تو و جشنها تو. ساراست و وديويد دنيل

 . ها زمان بيشتر ،خالصه ها مسافرت

 زبونا سر چيزهايي يه کم کم تااينکه

 سعي ،سارا بود هم درست ،و افتاد

 . بکشه خودش سمت ديويدروبه ميکرد

 يه. فهميد ميشد کارهاش تو رو اين

 .اومد مي خوشش ديويد از جورايي

 و چسبيد مي ديويد به اي بهانه هر به

 . ميکرد حمايت ازش

 ؟ نفهميد اون ؟ چي دنيل_

 صميمي دوست هم با ،خب نه اوايل_

 ديويد ،اونم دوستش به ،هيچوقت بودن

 . نميکرد شک

 ؟ چي ديويد_

 نبود خيانت آدم اونم ميکنم فکر من_
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 جايي تا کشيد کنار کم کم اونم آخه

 فاصله خيلي. شد قطع روابطشون که

 . گرفت

 و نکرد شک هيچوقت دنيل يعني–

 ؟ نفهميد هيچي

 اعتماد خيلي سارا به ،شايد نميدونم_

 هيچي هيچکس ،يعني ،نميدونم داشت

 . نفهميد

 ؟ شد چي بعدش_

 ميدوني تو که قدر همون تا منم ديگه_

 !؟ نميکنه و نکرد وا لب که هم دنيل ، ميدونم

 . ميکردند فکر دنيل به سکوت در دو هر

 فاصله قرنها خوشبختي با که مردي

 تاراج به را چيزش همه ،زمان داشت

 . سونيا مثل شايد.  بود برده

 بهم را ذهنم معادالت تمام لورا حرفهاي

 چشمهايش، در پنهان غم ،پس بود ريخته

 دوست با که ،دردي بود اي ناگفتني درد
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 خود در ماندن تنها به و شده شروع داشتن

 دار غصه آنقدر چرا لورا اما. بود شده تمام

 مي سرچشمه کجا ،از تاسف ؟اينهمه بود

 ،غم بزرگ ئ خانه اين در ؟نميدانم گرفت

 همه براي زندان از تر دلگير که بود کرده چه

 ، بودم شده درگيرش هم ؟من بود شده

 صياد دام از ديگر خواست نمي که صيدي

 رازها و روحي فشار اينهمه.  يابد نجات

 . بود کرده ويرانم روزها اين ،در مبهم ي

 ،ناخوادآگاه افتاد لورا صورت به نگاهم

 . پرسيدم

 ؟ داري دوست رو دنيل تو_

 من به و شدند گرد تعجب از لورا چشمان

 حرف اين شنيدن انتظار بود معلوم. نگريست

 و شد زده بهت اول. نداشت ازمن را

 : گفت لبخند با سپس

 براي ،اون نيست اينطور که ،معلومه نه_

 . ميمونه جاني مثل من
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 ؟ کيه ،اون جاني_

 من از ،قبل ديديش بار اولين که همون_

 که ،نگو برادرمه ،اون بود اومده پيشت

 ؟ نمياد يادت

 !؟ گستاخه پسر اون.. آهان_

 ؟ کرده چيکار مگه_

 . هيچي_

 دونم ؟نمي بگم چيزي يه ميخوام امّا_

 و درد خواد مي دلم و راحتم تو با چرا

 !؟ کنم دل

 . بگو خب_

 دوي هر ،شايد کردم نگاهش شيطنت با

 . داشتيم احتياج کردن صحبت کمي به ما

 ؟ بال شيطون کيه ،اون....اووووو_

 ديدن ،جز داشتم را چيزي هر انتظار

 صورتش بر که لورا ئ دوباره اشکهاي

 که بود روزگاري ،عجب رقصيد مي

 سوزانده غم اشک به را ها خوشي تمام
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 و گذاشتم دستش روي را دستم. بود

 . کردم نگاهش

 ؟؟ يهو شد ؟؟چت خوبي تو هي_

 . هيچي_

 . شدم جون ،نصف بگو خب_

 .....عاشقشم من که کسي اون_

 !؟ خب_

 ، کرد نگاه آسمان به و آورد باال را سرش

 . فرستاد فرو و کرد جمع را دهانش آب

 دستش با و خورد تکان گلويش سيب

 . کرد پاک را صورتش روي اشکهاي قطره

 ...ديويده_

 . باشم شوکي ،منتظر لحظه هر بايد انگار

 آن از تر مبهم ،من دنيل از تر بدحال لورا

 ،شايد من سر باالي ئ سايه کسي بي ، دو

 حال با من و...  شايد... دنيل شايد... لورا

 . پرسيدم تعجب از باز دهاني و پريشان

 !!!! د..ي...و..ي..د..؟..ها_
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 گريه دوباره و بود انداخته پايين را سرش

 حال آشکارا آنقدر و کشيد مي ،زجر ميکرد

 طوفان صورتش در جمالت اداي با خرابش

 . نداشت کتمان به احتياجي ،که ميکرد پا به

 دل من بفهم که زدند مي فرياد ها ناگفته

 . ام سوخته

 تو ؟ ميگي ،چي فهمي مي تو لورا_

 هم رو رئيس زن با که شدي کسي عاشق

 ؟ فهمي ،مي ريخته

 ،اون گناهه بي ،ديويد کن باور سونيا_

 همه که رو کاري ،اون اونجا اصال شب

 بود من پيش ،اون ،نکرده ميکنن فکر

 نکرد،اون باور منو حرف هيچکس ولي

 ديويد عليه رو چيز ،همه لعنتي اتفاق

 . کن باور تو حداقل سونيا ،ولي داد نشون

 گذاشت صورتش روي را دستش دو هر

 را من و. شد بلند اش گريه هق هق و

 . برد پيش جنون نقطه ،تا درگمي سر از
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 اش شانه روي و آوردم باال را دستم آرام

 : گفتم و گذاشتم

 مي گريه چرا خوب دختر.. بسه حاال خب_

 ؟ کني

 !!! نه.. بکشيش خواست ازت دنيل_

 .باش نداشته کاري ها حرف اين به تو–

 . ،ميدونستم گفته پس_

 گريه و غم تاراج به را خودش دوباره و

 . سپرد

 ها جا اون ،به باش آروم.. لورا.. لورا_

 دختر ام تو ،با کن گوش من به... نميرسه

 رو تو هاي حرف من ،اما چرا نميدونم

 .. بسه.. ميکنم خواهش.. ميکنم باور

 گناه بي واقعا اگر.. کن اعتماد من به

 تا بکنم رو تالشم تمام ميدم قول باشه

 ؟؟.. خوبه... کنم ثابت رو گناهيش بي

 را اميد برق درخشش من و کرد نگاهم

 . ديدم چشمانش در
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 ! گفتم راست من کن ،باور سونيا_

 . کردم قبول ،منم عزيزم باشه_

 ؟ کني ثابت ميخواي چطوري حاال_

 گفتم و زدم چشمکي

 گرسنگي از من که پاشو حاال.. من با اون_

 . کردم ضعف

 در را من و برخاست و کرد اي خنده تک

 . گرفت ، ميداد مهرباني طعم که آغوشي

 افراد نامهربان هاي نگاه تمام برخالف

 . ميداد اعتماد و آرامش ،بوي خانه آن

 طناب و کرده باور مرا که دانستم مي

 روز اين که را عشقش به رسيدن اميد

 کالمم بر بود شده مويي نازکي به ها

 : گفت خوشحالي با. است بسته

 . ممنونم ازت_

 . نکردم کاري که هنوز_

 برگردوندي قلبم به رو اميد که قدر همين_

 ودل آرامش اين به چقدر نميدوني. ،کافيه
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 نمي سونيا چند هر. بودم محتاج خوشي

 براي کمکي تا کنم چيکار يا بگم چي دونم

 !؟ توباشم

 . باش همراهم ،فقط هيچي_

 . ميدم قول_

 ....لورا_

 .هوووووم_

 . ،بله ،دختر چيه هوووووم_

 نميدونم شدم زده ،ذوق ،بله ببخشيد_

 . بگم چي

 !!ها باشي کمکم ميتوني االن هم تو ميگم_

 ؟ بدم انجام ميتونم کاري چه.. جدي_

 ، کني جور لباس من واسه ميتوني ميگم_

 تنم شلوار و مانتو همين اومدم که وقتي از

 و گرفتم مرده حيون ئ الشه ،بوي بوده

 خراب حالت ،ميگم شدم چندش حسابي

 هوس آنقدر ؟؟حتما کردي بغل منو نشد

 !!؟؟ نشدي متوجه ،اصل کردي



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

61 

 

 . خنديدم هم با دو هر و

 کمد ،مگه نداري احتياجي من کمک به تو_

 . نديدي اتاقت توي رو ها لباس

 نه_

 خوب لباس ،کلي ببين حاال برو خب_

 . کردن آماده برات قشنگ و

 . واقعا_

 گفتي تو که جوري اين ،البته جون دختر آره_

 !! نديدي که مطمئنم ،ديگه

 . گفتم لبخند با و انداختم باال را ابروانم

 ؟ کردن رو جا همه فکر رئيس ،پس عجب_

 !!! ديگه ،رئيس بله_

 بدهم لورا به ديگري ،پاسخ اينکه از قبل

 حال در ما به که مردي قدمهاي صداي

 سر پشت.  شنيدم را بود شدن نزديک

 : گفت بلند و ايستاد ما

 . خانوما سالم_

 . برگشتيم سرمان پشت به لورا با همزمان
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 . بهتري ،امروز جاناتان سالم_

 . ،بهترم آره_

 خاري چون او از انزجار و نفرت حس

 ،با دوانيد مي ،ريشه افکارم باغ در

 دنبال و کردم ريز را چشمانم عصبانيت

 . گشتم سالمش جواب در سوز جگر کالمي

 در اورا بازوي ،لورا من جواب از قبل اما

 . گفت و گرفت آغوش

 . ديدي که رو ،برادرم سونيا_

 . شناسيم مي رو همديگه خوب ،خيلي بله_

 فرق لورا با خيلي هم ظاهر لحاظ به حتي

 تر بلند قد بسيار و تر ورزيده ،اندامي داشت

 . لورا خالف بر زده يخ و سرد اي چهره با

 من و کرد من به سنگيني و معني پر نگاه

 جو از ،فرار ميکردم فکر که چيزي تنها به

 تاب بي مرا ،که لحظات آن استرس و

 . ،بودم ميکرد

 به من گرمي سر برادرت با ،تا لورا_
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 . برسم کارام

 . نره يادت لباسات کمد. ،عزيزم باشه_

 . ،ممنونم نه–

 به اتاقم سمت جاني،به به توجه بدون

 . افتادم راه

 . کردم نگاه اتاقم به بيشتري دقت با بار اين

 آن در را بيشتري زمان شدم مي مجبور شايد

 سازش و مدارا جز اي چاره ،پس بمانم عمارت

 کشانده اتاق اين به مرا تقدير ،دست نداشتم

 در سرنوشتي چه دانست مي خدا فقط ،و بود

 ،کشوي لورا حرفهاي ياد به. است من انتظار

 بود آماده چيز ،همه کشيدم بيرون را لباسها

 مو کش و گيره و حوله تا راحتي لباسهاي از

 لباس رگال روي. بودند کرده را جا همه فکر

 پيراهن از داشت وجود لباسها انواع هم

 . زيبا هاي بلوز و رنگي هاي شلوار تا گرفته

 در و کردم جابجا رگال روي را لباسها چندبار

 به که بلوزي با مشکي جين شلوار يک نهايت
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 و کردم ،انتخاب ميزد برق کمي و بود رنگش

 . گذاشتم هم کناره تخت روي

 . شدم حمام وارد و برداشتم را حوله

 پرت اتاق ئ گوشه و آوردم در را لباسهايم

 درون و کردم آب از پر را حمام ،وان کردم

 کالمي هيچ با داشتم که ،حسي نشستم اش

 خستگي و آب سنگيني. نبود توصيف قابل

 مي اليي ال من براي هم دست در ،دست ام

 را چشمانم و شد سنگين ،پلکهايم خواندند

 طول چقدر نميدانم. سپردم خواب آغوش در

 ، گشتم باز هوشياري زمان به دوباره تا کشيد

 شدم خارج حمام از پيچ حوله و گرفتم دوش

 ، کردم نگاه دستانم به و نشستم تخت ئ لبه

 تسلط خودم بر هنوز ،اما بودم شده تر آرام

 از را چيزم همه روز چند فاصله به ، نداشتم

 دليل دنبال که هم چقدر هر. بودم داده دست

 . شدم مي گيج ،بيشتر گشتم مي

 تنگ کس همه و چيز همه براي دلم اينکه با
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 فکر آنها به زياد کردم سعي ،اما بود شده

 خشک را موهايم و پوشيدم را ،لباسهايم نکنم

 . انداختم ام شانه روي و بافتم طرفه يک و کردم

 مايع آب ،واقعا نگريستم مرتبم ظاهر به آينه در

 کمي. بود افتاده جسمم به ،جاني بود حيات

 انتظار ئ حوصله ،اما نشستم تخت روي دوباره

 ، بود قفل روي در ،کارت نداشتم هم کشيدن

 . رفتم پايين ها پله از آرامش با و گشودم را در

 ،اما ديدم نگهبان و خدمتکار چند راه بين در

 . کنم عبور همه کنار از تفاوت ،بي کردم سعي

 نشسته جواني بادختر ،لورا شدم سالن وارد

 صدايش آرام. بود گفتگو گرم سر حسابي و بود

 : گفتم و کردم

 لورا_

 : گفت و کرد نگاه من ،به هميشگي مهر همان با

 !! شدي مرتب چه به ،به جانم_

 کي نميکني،ايشون ،معرفي ممنونم_

 !هستند؟
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 . عزيزم چرا_

 رو و خاست بر ،مهمانش لحظه همان در اما

 : گفت من به

 . بپرس خودم ،از گرفته ،بال وا_

 داد مي گردنش و دست به که تابي و پيچ از

 . گرفت ام ،خنده بود رفتارش در که اي عشوه و

 خودش به شبيه حرکاتي و صدا با کردم سعي

 . دهم جواب

 !نانا؟ چيه اسمت ،حاال ميگي راست.. واه اِه–

 خودش،جلوي خاص اطوار با را دستش بازهم

 : گفت و خنديد و گرفت دهنش

 !!؟ دختر.. باحالي تو چقدر واي_

 چشمانش گوشه از ،اشک خنده شدت از

 خيلي واقعا. کرد پاک دستش با و ريخت

 را دستش. رسيد مي نظر به خنده خوش

 : گفت و کرد دراز من سمت به

 دني خواهر و لورا ،دوست هستم سارينا من_

 گفتم و پريد دهنم از دفعه يک
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 !! داره هم ،خواهر يخ کوه اون إه_

 : گفت و شد ناراحت

 ،کوه نبود يخ ،کوه نبود اينجوري دني_

 .... عزيزم کردنش يخ

 اينطور ،نبايد شدم اشتباهم متوجه خودم

 را دستش ،سريع ميدادم نظر برادرش مورد در

 : گفتم و گرفتم

 . نداشتم ،منظوري پريد دهنم از.. سارينا ببخشيد_

 ها مژه با که اي مشکي درشت چشمهاي آن با

 ،به بود برادرش شبيه العاده بلندش،فوق ي

 خيلي واقعا نگريستم او به هم ،من کرد نگاه من

 داشتني دوست و خاص ،نگاهش بود دنيل شبيه

 بودکه تندي هاي شيطنت تفاوتش تنها. بود

 سردي به دنيل در و ميکرد غوغا سارينا در

 که حرفي جبران براي. بود زده يخ زمستان

 : گفتم سارينا از دلجويي طلب ،ودر بودم زده

 و بخنده دل ته از ،دوباره کنم کاري ميخواي_

 تا که بشه معلوم جوري دندونش رديف دو
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 !!! هااان. باشي نديده حاال

 : گفت و زد داد يکدفعه

 !! شدم ،بدبخت واي_

 : گفتم و کردم هول

 ؟ شده چي_

 اينستاگرام جديد عکس بايد امروز واي_

 . رفت ،يادم شدم مشغول ،آنقدر ميگذاشتم

 آن باوري غيرقابل طرز به چرا نميدانم

 من هنوز ،اما آمد نظرم به احمق لحظه

 و آمد باال لورا دست که بودم نداده جواب

 توبيخي صداي با و نشست گردنش پشت

 : گفت

 دلم. سرت تو ،خاک واقعا نه سرت تو خاک_

 !!؟ گفتي که وايي اون با ترکيد

 دار خنده لوراخيلي و سارينا ميان کل کل

 حرفهايشان به سکوت در دادم ،ترجيح بود

 . بخندم

 به و درازکشيدم تخت روي اتاقم توي شب
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 و کردم فکر داشتم آنروز که شادي دقايق

 گير در را ذهنم که چقدر هر ،اما خنديدم

 . ميگشتم بر اول ئ پله ،بازبه ميکردم

 ريشه آن ،واز داشت ريشه من انگاردر دنيل

 . بود زده جوانه من در برگ و هزارشاخه

 خريده منو نه.. خواسته کمک من از دنيل

 ... ميخواد کمک... نه... پول... نه..

 خونه.. من.... زنش... چشماش.... غم

 را چشمانم هول با ؟ کجاست بابام...

 خيس خودم عرق از تنم تمام.. کردم باز

 . بود رسيده هم خوابهايم به آشفتگي. بود

 جهان به را خودم دوباره و نشستم کمي

 . سپردم خواب

 بودم کرده سپري آشفته خوابهاي با را شب

 نداشتم را اتاقم ،در بيشتر ماندن ئ حوصله

 خنده صداي ، شدم خارج اتاق از و شدم آماده

 به سارينا اتاق ،از سارينا و لورا دل ازته هاي

 شدم خياالتي کردم فکر ،ابتدا ميرسيد گوش
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 درست که شدم مطمئن لحظه چند از بعد اما

 کنجکاوي حس ياشايد و ،شيطنتم زدم حدس

 شنيدن از بعد و زدم ،در بود نشسته گل به ام

 گانه بچه لباس ديدن با. شدم وارد لورا صداي

 ام ،خنده اش ريخته بهم موهاي و سارينا تن

 : ،گفتم گرفت

 ها بچه سالم:من

 سونيا سالم: لورا

 .جوجو سالم: سارينا

 ام خنده باز و انداختم سارينا به نگاهي

 گفتم و کردم کنترل رو خودم ،اما گرفت

 !!؟ سالته چند ،تو سارينا_

 !! مگه ،چطور يک و بيست_

 ،نگو ميزني بچه قدر اين چرا ،ميگم هيچي_

 !! سنته واسه

 سر به سر از ،اما نبود اينگونه کالمم لحن

 را جمله ،آخرين ميبردم لذت سارينا گذاشتن

 دستش کنار بالشت و کشيد ،جيغي شنيد که
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 . کوبيد من سر به و برداشت را

 : گفتم جدي خيلي لحن با

 ،حواست کردي باز رو شوخي سر خودت_

 !!! کردي چيکار باشه

 کوبيدم سرش به و برداشتم را ديگري بالشت

 سرم به و ميکرد تالفي را من ضربه هر اوهم

 ،تا داديم ادامه صدا و سر با آنقدر ، ميکوبيد

 : زد داد و شد عصبي لورا

 . ديگه بسه...أه_

 چشم حرکات ،با شد يکي سارينا نگاه با نگاهم

 چند از بعد شد منظورم متوجه صورتم و وابرو

 را دستمان توي هاي بالشت دو هر سکوت لحظه

 . ميکوبيديم لورا بدن و سر به

 لورا و سارينا ،گاهي ميزد را سارينا و ،من لورا گاهي

 مي قرار هدف را ،سارينا لورا و من ،وگاهي را من

 ها بالشت که داديم ادامه بازي اين به آنقدر. داديم

 . شد پوشيده پر با اتاق جاي همه و شد پاره

 سارينا که کشيديم دراز تخت روي خسته سه هر
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 : گفت

 ؟ موافقين بستني با ها بچه_

 از ،بعد کرديم موافقت ميل کمال با ولورا من

 چيز يک ،خوردن بدنمان گرمي و کشمکش آنهمه

 من و شد خارج اتاق از سارينا. چسبيد مي خنک

 ، را داشت پر نيمه تا هنوز که اي پاره بالشت

 : لوراگفتم به و برداشتم

 ،بقيه ميزنم سرش تو ،اينو بياد وقتي_

 ،بهش ميشه ،کالفه چسبه مي بهش پرها

 !؟ چيه ،نظرت خنديم مي

 . ديگه ،بسه بابا نکن_

 . ميزني مخالف ساز همش چرا تو إه_

 ؟ چي ها بستني تو بره خب_

 !کنيم مي ،جدا نيستن که ،کثيف بره خب_

 ،تو ايستاد من کنار و شد تسليم باالخره لورا

 بدون من و شد باز در که بوديم حال و حس همين

 ...سورپرايز... زدم فرياد کنم نگاهي حتي آنکه

 فضاي ،تمام دادم تکان صورتش روي را بالشت و
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 ، شد تار هوا در معلق هاي پر با صورتم جلوي

 ئ برزخي صورت ،با نشست فرو پرها وقتي

 خشمگين نگاه آن ديدن ترس از شدم مواجه دنيل

 : گفتم و گذاشتم دهنم روي را دستم رئيس

 !!! ن.ي.ي.ي.هي_

 حتما ، بود زده غيبش کي نبود معلوم هم لورا

 . بود رفته در سرعت آن با ،که ترسيده خيلي

 ميترسيدم دنيل خشمگين نگاه از چند هر

 . چربيد مي لحظه آن در زورش شيطنتم اما

 : گفتم

 !!ديگه نکن نگاه ،اينجوري خب إه_

 !!جوري چه_

 ، نريختم که ،آب عصبي و برزخي اينجور_

 . بود پر

 موهايش نوک از انداختم هيکلش کل به نگاهي

 گرفت ام خنده. بود نشسته ،پر کفشش روي تا

 : گفتم و کردم پنهان را ام خنده سريع اما

 . شدين قشنگ هم ،خيلي تازه_
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 : گفت و شد من پوزخند متوجه

 ؟ ،آررره شدم خوشگل که_

 . آره_

 تخت روي به و کشيد را ،دستم بست را در

 خيمه تنم روي و آمد باال ،خودش کرد پرتم

 هر ،منتظر بود مانده باز دهانم ترس ،از زد

 طوفان جانم در پشيماني حس و بودم عملي

 من به شيطنت با او ،اما بود انداخته راه به

 به خيره باز دهان با هنوز من و ميکرد نگاه

 شايد بستم را چشمانم يکدفعه اما. بودم او

 . شرم از شايدم و بود ترس روي از

 ،توده شد باعث خفگي احساس ناگهان که

 تالش که قدر هر ، کنم حس دهانم در را پر از اي

 دستانش ميان بدنم ، نشد شوم ،بلند کردم

 ديدن با و داشتم بدي حس. بود شده محصور

 : گفت. شدم هم ،بدتر لبش ئ گوشه پوزخند

 !!! اي جوجه هنوز_

 به را ،پرها نفسم تمام با و کردم ريز را چشمانم
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 :گفتم. کردم فوت صورتش

 . نيست اينجوري اتفاقا_

 !! جورياست همين دقيقا_

 در زور با و برداشت پر مشت يک دوباره

 . شد بلند تخت روي از و ريخت دهانم

 هر کف و شدم بلند هم من درنگ بدون

 . کردم پر از پر و چسباندم هم به را دوستم

 تکان لباسش روي و ايستادم سرش پشت

 . شد آويزان پر لباسش جاي همه ،از دادم

 از که چند هر. زدم قهقه دل ته از وخودم

 به لحظه آن در ،اما ميترسيدم واکنشش

 کم کودک از کمي دست که ميخنديدم مردي

 درونمان کودک به دو ،هر نداشت سال و سن

 توبيخ و اضطراب براي جايي. بوديم برگشته

 من وروي برداشت پر مشت چند هم او.  نبود

 همان در و. خنديد مستانه هم وخودش ريخت

 :گفت حال

 !! شدي مرغ... جوجه_
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 : گفتم و آوردم در شکلکي صورتم با هم من

 !!! شدي خروس شبيه که تو مثل... آره_

 که نابي ،لحظات خنديديم هم با وبعد

 .ميگرفتيم وام درونمان کودک از دو هر

 اش صادقانه خنديدن فرم بهترين شايد

 بيهوشي بر هوشياري زنگ همچون بودکه

 اين و نکشيد طول زياد اما. ،ميکوبيد دل

 . شد خاطره خوش آواي

 دستش توي بستني حاليکه در سارينا

 سرش پشت و شد وارداتاق ميزد ليس را

 . دستش در بستني تا دو با لورا

 قهقه که دنيل لبهاي ديدن با سارينا

 حتي و نگريست ما به ،متعجب ميزد

 و کرد فراموش را اش بستني خوردن

 از کمي دست ووضعش ،حال هم لورا

 ،موجود جو ديدن با دنيل. نداشت سارينا

 همان با دوباره و کرد جمع را لبخندش سريع

 : گفت عصبانيت ،با روح بي صداي تن
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 . باش کارم دفتر ،تو ديگه دقيقه پنج تا_

 . شد خارج اتاق ،از توضيحي هيچ گفتن بدون

 پت ئ کارتوني شخصيتهاي مثل لورا و سارينا

 : گفتم من ،که بودند زده زل من به ومت

 ؟؟ چتونه وا_

 : گفت لورا به سارينا

 . ميخنديد داشت دني!! ديدم درست_

 حتي کنم مي فکر ،که بود زده بهت آنقدر لورا

 : گفتم من او جاي به. نشنيد هم را سارينا سوال

 مي داشت واقعا ،دنيل ديدي ،درست بله_

 . خنديد

 بود رسيده تعجب به بهت حالت از که لورا

 : گفت

 . نميکردم ،باور نميديدم چشمام با اگه_

 آن ي لبه و رفتند تخت سمت به دو هر

 براي را داستان کل من بعد و. نشستند

 سارينا و خنده با لورا. کردم تعريف آنها

 هر ،به شادي از نشسته اشک به چشم با
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 حرفهايم پايان از پس. بودند سپرده دل جمله

 : گفتم و کشيدم ظاهرم به دستي

 . اولشه تازه ،اين خندونمش مي ،گفتم ديديد_

 مشغول و ،ايستادم آينه مقابل دو آن به پشت

 از دستي ،که شدم موهايم از پرها کردن جدا

 را سارينا آينه ،در شد حلقه کمرم دور پشت

 همان در.بود چسبانده من به را خودش که ديدم

 : گفت حال

 سونيا ممنونم ازت_

 . نکردم کاري من_

 هميشه کاش. بود دنيا کار بزرگترين من براي_

 . ديدمش مي اينطوري

 . کني صبر ،بايد کرد نميشه کاري ديگه_

 ،کمتر برادر غم دانستم مي و بودم خواهر

 آدم خود قلب و روح در پنهان دردهاي از

 به را برادر فراق غم بارها ،خودم نيست

 غم من مثل ،سارينا بودم کشيده جان

 توضيح به لب که چند هر داشت برادر
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 از قبل و رفتم در سمت به. گشود نمي

 : گفتم شدن خارج

 واي ميگردم بر و ،ميرم ديگه چيز يه_

 بستني از کوچيک تيکه يه اگه حالتون به

 و ميدونم من موقع ،اون باشه شده کم من

 . ها باشم گفته!!  ميکنم ،نصفتون دوتا شما

 ام خنده باعث آنها هاي خنده صداي اينبار و

 . شد

 . نگفتي رييس شبيه اصال ،ولي باشه_

 . نترسيديم ما

 . باشه حاال_

 نفس ،چند ايستادم دنيل کار اتاق مقابل

 جواب منتظر و زدم ضربه و کشيدم عميق

 کردم باز را در دنيل صداي شنيدن ،با ماندم

 هايش طعنه از فرار ،براي شدم وارد و

 چند و بود نشسته ميزش ،پشت ايستادم

 و آورد باال را ،سرش ميکرد امضا را ورق

 : گفت
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 . بشين ،بيا وايستادي اونجا چرا_

 نشان را ميزش به نزديک مبل دستش با

 مشغول دوباره او و. کردم حرکت آرام. داد

 . شد کارش

 . بريم مهموني بايد امشب_

 !! امشب_

 !؟ فهميدي..تو با ،من آره_

 کجا؟_

 .داده مهموني مدتها بعد ديويد ي خونه_

 ؟! نيام من ميشه_

 !!! تو با ،من شنيدي هم تو گفتم يکبار_

 ..امّا_

 و کردم انتخاب رو امشب مناسب لباس_

 . گذاشتم تخت روي تواتاقت

 . ميکردم انتخاب رو لباسم خودم حداقل_

 . تمام و ميکنم تعيين رو چيز همه من_

 ؟ باشم آماده بايد چند ساعت_

 !!ميبيني بد کردي ،دير شيش ساعت راس_
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 . ميکنم سعي_

 ،آماراشتباهاتت کن جمع رو حواست_

 !! جوجه ، ميبيني اي نتيجه بد.  شده زياد

 قفسه سمت به و برخاست جا از

 نگاه با را ،قدمهايش رفت کتابهايش

 يک افتادن ديدن با که ميکردم دنبال

 ام ،خنده زمين روي به شلوارش از پر

 اخم با و ،برگشت پيچيد صدايم و گرفت

 را ام خنده من که نگريست من به جوري

 ، گفتنش جوجه تالفي به و دادم قورت

 : گفتم

 . ببخشيد..رئيس... چيز يعني.... خروسه آقا_

 : گفت و زد داد سرم

 ؟ چيه_

 : گفتم لبخند با

 . ميريزه ،پراتون شلوارتون تو از_

 من اشاره ديدن با و کردم اشاره زمين به

 ايجاد قدمش هر با که پر از اثري متوجه
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 دوباره غليظي اخم با.،گرديد بود شده

 هيچ بدون و. انداخت من به نگاهي نيم

 سريع هم من. شد خارج اتاق از حرفي

 ،با شدم روان دنبالش به و کردم باز را در

 پر چند تقريبا برميداشت که قدمي هر

 اين آنقدر بست، مي زمين،نقش روي

 نتوانستم ديگر که داد غلغلک را روحم تصاوير

 من به. خنديدم و کنم کنترل را خودم

 :گفت عصبانيت با

 !!! خورده سرت به چيزي_

 نه: گفتم باشيطنت

 ؟! ميخندي چي به پس_

 !مونده باقي شما از که ردي به_

 نگاهي سرش پشت ئ ريخته پرهاي به

 . افتاد راه به دوباره و کرد

 به ،برو افتادي راه من سر پشت چرا_

 . برس کارت

 . چشم_
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 توجه بدون و شد داخل رابازکردو اتاقي در

 .دررابست من به

 مي بايد که بود ،مرامي شنيدن زور حرف

 اين هاي خنده پشت در هم ،باز پذيرفتم

 حرفهاي از ،دلگير کرد النه تنهايي ،غم روز دو

 ياد به مرا رز گلهاي ،بوي رفتم حياط به دنيل

 خوبي روزهاي چه که ،واي انداخت مي ام خانه

 افکار هجوم با. ندانستم را قدرشان من و بودند

 ،کم رقصيد مي موهايم در که ماليمي نسيم و

 مرا خواب و کشيدم دراز درخت سايه زير کم

 کردم ساعتم به نگاهي و کردم باز ،چشم ربود

 و شدم بلند هول ،با بود پنج به ربع يک حدود

 . کردم حرکت اتاقم سمت به حياط از فورا

 روي که رنگي صورتي بزرگ ئ جعبه ديدن با

 پوشيدن جز اي چاره که شدم ،مطمئن بودم تخت

 را تصميمش ،او ندارم را رئيس انتخابي لباس

 و آوردم در را لباسهايم عجله با. بود گرفته

 را خودم معمول از ،سريعتر شدم حمام داخل
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 پيچيدم بدنم دور را سفيدي ئ حوله و شستم

 چه هر ميدانستم.  برگشتم اتاق به دوباره و

 دنبال به ،پس دارد وجود اتاق ،در دارم نياز که

 دستگاه ،متوجه آن کردن پيدا با که گشتم سشوار

 . شدم هم کنارش موي ئ کننده فر

 پايين و کردم صاف را موهايم جلوي عجله با

 ئ ،همه زد ذهنم به فکري. زدم فر را موهايم

 به و ريختم ام شانه روي يکطرفه را موهايم

 نگين پر مشکي بزرگ گل يک ديگرسرم سمت

 . نبود بد من براي ،اما بود اي ساده مدل.  زدم

 ،اما کنم آرايش کمي خواستم مي را صورتم

 ؟ هست رنگي چه لباسم نميدانستم

 کردم باز را جعبه ،در شدم بلند آينه جلوي از

 زير از که رنگي سبز حرير ماکسي باديدن و

 زده ،ذوق درخشيد مي براق نوارهاي با سينه

 سينه باالي نماي بدن حرير که چند ،هر شدم

 عالقه مورد رنگ سبز ،اما ميکرد ام آزرده کمي

 هماهنگي پوشيدم مي وقتي ،خصوصا بود من ئ
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 قول به و آمد مي بوجود چشمانم رنگ با عجيبي

 . شدم مي تر لوند همه

 . بود مانده شش ساعت تا دقيقه پنج حدودا

 سايه لباسم رنگ به و پوشيدم را لباس سريع

 تر مشکي ريمل با را مژهايم و کردم انتخاب اي

 جعبه داخل ،سرويس شد تمام که ،آرايشم کردم

 بود شده تزيين مشکي براق هاي نگين با که را

 . انداختم

 و کردم انتخاب را مشکي کفش و کيف سريع

 . پوشيدم

 گردنم زير به را ماليمي عطر کار اتمام براي و

 در را نگاه ،آخرين دنيل صداي باشنيدن. زدم

 عالي توانم حد ،در انداختم خودم ،به آينه

 ها پله از آرام و کردم باز را اتاق در. بودم شده

 دنيل العمل عکس داشتم دوست. رفتم پايين

 را لبهايم لجبازي حس بخاطر شايد ، ببينم را

 ميکردم احساس کل ،در بودم کرده سرخ آنقدر

 کاري ديگر ،اما ميکردم آرايش غليظ آنقدر نبايد
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 . ،کرد شد نمي

 احمق ئ دختره اين ببين برو ،فورا سارينا_

 ..... گرنه و. نشدم ديونه دوباره ؟تا کجاست

 سمت به را ،سرش گامهايم صداي باشنيدن

 نگاهي با و ماند نصفه ،حرفش چرخاند من

 . نگريست را من زده ،بهت تاييد از سرشار

 با سارينا و شد خيره من به لحظه چند

 . کرد ريزي هاي ،خنده برادرش صورت ديدن

 : گفتم آهسته و شدم نزديک من بار اين

 !! خدمتتون بدم چنگال و کارد_

 ؟ چي براي_

 !! ،همينطوري هيچي_

 پرسيدم سوالي لحن با و شدم اش نزديک

 . بريم_

 سمت به دستش حرکت با اما نداد جوابي

 . شديم خارج هم کنار در و کرد بيرون،اشاره

 خودش دانستم ،مي گرفت راننده از را سوييچ

 با دانستم نمي ،اما کند رانندگي خواهد مي
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 رفت در ،جلوي رفت خواهيم ماشين کدام

 . کرد باز را رنگ مشکي بوگاتي ماشين در و

 !؟ ،بيا زدي زل چي به_

 . اومدم_

 : گفتم فارسي به لب زير و شدم سوار

 جوره ،همه باش ،اينو جون ،خدا اااااه_

 عذاب تو جوره همه منو ،بعد دادي حال بهش

 !! گرفتي رو چيزم همه و گذاشتي

 : گفت و کرد ،نگاهم عصبانيت با

 . شو ،ساکت ميزني غر خيلي–

 فقط و نفهميد چيزي حرفهايم از که ميدانستم

 . زد را حرف اين ، کردنم خورد عادت بخاطر

 طول ساعت نيم حدودا که مسير پايان تا

 حرفي هيچ و بوديم ساکت دو ،هر کشيد

 نفس ، رسيديم جشن مکان به ،وقتي نزديم

 . شدم او سرد نگاه متوجه و کشيدم عميقي

 سمت به هم با دو هر و کرد پارک را ماشين

 بزرگي نسبتا ،فضاي رفتيم حياط ورودي در
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 تزيين رنگ نباتي هاي صندلي و ميز با که بود

 از پر که ايران جشنهاي خالف ،بر بود شده

 ،اينجا بود انگيز هيجان هاي موزيک و شادي

 مرد چند و بود پخش حال در ماليمي موزيک

 . رقصيدند مي آرام جوان زن و

 سنگين هاي نگاه ،متوجه ما همزمان ورود با

 دستش و آمد جلو جواني پسر. شدم اطرافيان

 : گفت و کرد دراز دنيل سمت به را

 . اومدي ،خوش دني سالم_

 . ،ممنون سالم_

 حس در را من و چرخيد اندامم روي نگاهش

 . کرد ور غوطه بدي

 !! نميکني معرفي رو زيبا خانوم ،اين دني–

 : گفت و زد پوزخندي جوابش در دنيل

 !! ،فضول نداره لزومي_

 هر هاي خنده از. خنديدند دو هر بار اين و

 خوب دنيل کار ميکردم ،فکر شدم دلگير دو

 اين از قبل. کرد کوچک مرا نوعي به و نبود
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 : ،گفتم دهد ،ادامه دنيل که

 !! دارم زبون خودم من_

 . مطمئنا بله.. اوه_

 ،متوجه کرد دراز من سمت به که را دستش

 به دنيل به توجه بدون ،اما شدم دنيل اخم

 . کردم نگاه او

 و دنيل ،دوست هستم گومز برايان من_

 ؟ شما

 و کردم قالب ام سينه زير هم در را دستانم

 : گفتم

 بيشتر وآشنايي دادن دست براي دليلي_

 . گومز آقاي ؟ بينم نمي

 !؟ شدند ناراحت چرا ،خانوم دني_

 : گفت خودش او و نداد جوابي دنيل

 خواستم مي ،فقط هستيد مايل که جور هر_

 . بشيم آشنا بيشتر

 بيشتر آشنايي براي دليلي من ،ولي ممنون_

 . بينم نمي
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 ... اجازه با فعال پس_

 . شد جدا دنيل و من از دلخوري با بعد و

 ميزي به دستش با و گرداند چشم دنيل

 قرار دنجي جاي در تقريبا که کرد اشاره

 . داشت

 . بشينيم ، اونجا بريم_

 . خوبه آره_

 کنارش و کردم ،اطاعت ديگري حرف هيچ بدون

 : گفت مدتي بعد خودش.  نشستم

 ، بزني حرف ،اونجوري دوستم با نداشت دليلي_

 . مسلطي خودت ،به اومد خوشم اما

 !! چرا_

 !؟ کني رفتار چطور ميفهمي چون_

 ! نبود دوستت مگه_

 کارم تو کسي ندارم دوست ،ولي چرا_

 !! بکشه سرک

 . اومديم چرا پس_

 با رفتارت نوع مراقب ،ولي ديويد بخاطر_
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 ! ،فهميدي داره فرق همه با ،اون باش اون

 ؟ کجاست ديويد آقا اين حاال_

 .بينيش مي زودي به_

 : گفت من به رو بعد و کرد نگاه را برش و دور کمي

 ،بهش باشه حواست ولي نشسته ،اونجا اونا_

 . نزني زل

 انداختم نگاهي گفت مي او که سمتي به

 جانم در ،قيامتي ايستاد من براي ،زمان لحظه آن

 به ديگر ،بار ساخت دگرگون را حالم و شد پا به

 واقعيت با مرا بار هر ،دنيل شدم کشيده آشوب

 .ساخت مي ،مواجه ام زندگي در ديگري

 حقيقت بين فرق ،ديگر کردم باز و بستم چشم

 زماني که ،چيزي دادم نمي تشخيص را رويا و

 را من و داشت ،حقيقت بود رويا شبيه بيشتر

 . نبود بعيد چيزي هيچ ديگر ، بود نورديده در

 اش مشکي پيراهن و سفيد شلوار و کت آن با

 . رسيد مي نظر به زيبا و خواستني هنوز

 سرد زمستان پس در بهاري گلهاي چون
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 هم او. بود نشسته شکوفه به نگاهم در

 خيره بهم دو هر ميکرد دنبال نگاه با مرا

 . بوديم شده

 ، نميکردم ،باور ميديدم که را چيزي هنوز

 توهم دچار آيا که اين به لحظات آن تمام در

 !! انديشيدم ،مي ام شده

 اوهم و رفتم سمتش به و شدم بلند اينکه تا

 صدايم و شد نزديک من به و کرد را کار همين

 . کرد

 . سونيا..سو..س_

 ،روياي بود شده خاطره هم صدايش حتي

 چشمانم مقابل دوباره که بود سختم روزهاي

 . خودم هاي ريشه و رگ با مردي. گرفت مي جان

 !! ،چرا نميدانستم هم ،خودم بودم آزرده چرا اما

 گوشش ،زير خودآگاه نا و آوردم باال را دستم

 چند جيغ صداي لحظه همان در و.  کوبيدم

 . ميکردند نگاه مارا متعجب که پيچيد دختر

 ناراحتي از که ،نگاهي ميکرد نگاه فقط او اما
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 . بود شده پر من برابر در وعجز شرمندگي و

 دوباره ميترسيدم که بودم عصباني حدي به

 بيشتر آن يادآوري با خودم بعدا که کنم کاري

 . کنم ترک اورا زودتر دادم ،ترجيح بکشم عذاب

 . داد نمي پيامي هيچ و بود شده قفل ذهنم

 مي جان من در کم کم دلخوري و نفرت حس

 . بکشم را او خواست مي دلم که حدي ،به گرفت

 ئ لبه و کردم مشت دستم در را لباسم دامن

 به و کردم حرکت سريع و آمد باال کمي لباس

 توجه ،بدون افتادم راه خلوت حياط سمت

 . شدم رد کنارش ،از ميزد صدايم که دنيل به

 ها بوته پشت خلوت حياط ته نيمکت روي

 اشکي نم و انداختم پايين را ،سرم نشستم

 زود خيلي صدايش اما. زد حلقه چشمانم در

 . کرد جدا درون عالم از مرا

 کنار ؟اونم ميکني چيکار اينجا ،تو سونيا_

 ؟ کيه اون ،ميدوني دنيل

 : گفتم فرياد با
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 چيکار اينجا تو ؟يا ميکنم چيکار اينجا من_

 ؟ کشيدم چي من ؟ميدوني ميکني

 ؟ چته ،تو سونيا_

 خودت دنبال که چيه تازه رسم و اسم اين_

 !؟ شدي ديگه آدم يه تو ؟ انداختي راه

 نمي ؟ديگه واقعيه ،کدوم هستي کي اصال

 ... هستي کي.. هستي چي تو... شناسمت

 ناراحت حاال من ويد آقاي بگم بهتر خب

 ... ديدي منو سال اينهمه بعد شدي

 : گفت و زدم پوزخندي

 بهم هاتو ،نقشه شدي ناراحت که البته

 .!! ميرم من... باشه باشه.. ،نه زدم

 .ميکني چيکار ،اينجا کردي ام ،ديونه سونيا_

  بري خواي مي کجا

 ! من ،نه بدي توضيح بايد تو_

 . ،دختر نفهميدم هيچي که من_

 . نفهميدي هيچي وقت هيچ ،تو آره_

 دستم که افتادم راه به دوباره و شدم بلند
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 . افتادم آغوشش به من و شد کشيده پشت از

 متناوب ضربه چند و کردم مشت را دستانم

 . کوبيدم اش سينه به

 : ميگفتم فرياد با مرتب

 سرم چي سال چند اين توي ميدوني_

 ؟ ميدوني ها!!.. اومده

 همچنان و بود نمانده باقي دستانم در رمقي

 از کمي ، ميداد فشار آغوشش در مرا محکم

 اورا محکم من بار اين و کرد فروکش حسم

 . گرفتم آغوش در

 ؟ ميگم چي من ميدوني_

 ،آجي نزارم تنهات ديگه ميدم قول ،ولي نه_

 . کوچيکه

 بري و بزاري تنها منو ،باز ميکني غلط شما_

 . ام عصباني دستت از هنوز

 . ،نه بود شده تنگ برام دلت کن اعتراف_

 ... اووووهوم_

 . من اي گربه ،چشم ميدونستم اينو_
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 ،متلکت سبزه من مثل چشمات که هم تو_

 . قشنگتري من نظر به تو ؟تازه چيه

 . ترم قشنگ ،من کردي قبول باالخره پس_

 : گفتم و آمدم بيرون آغوشش از اعتراض با

 . ،ساميار بيشعوري خيلي_

 ميدونم_

 .. هستي احمقم_

 . ميدونم اونم_

 ،که خنديديم هم با دو ،هر حرفهايم تاييد با

 . کرد خشک را لبهايم روي ئ خنده دنيل صداي

 ! هستي گوري کدوم معلومه: دنيل

 . جام همين: من

 ؟ خبره چه اينجا: دنيل

 : گفت و کرد ساميار به رو پوزخند با

 ؟ توئه مال اينم کردي ،فکر چيه_

 داد ادامه فرياد با اينبار و

 فرق ،اين نيست سارا ،اين خوندي کور_

 ،ازش برسه بهش دستت ،نميزارم داره
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 رو ،حواست ،فهميدي ميکنم محافظت

 ! گيره گلو لقمه ،اين کن جمع

 سرم باالي ،انگار دنيل حرفهاي شنيدن با

 چي اين گفتم خودم با. بود شده سبز شاخ

 .... ميکنه محافظت من از ميگه.. ميگه

 کشيد و گرفت دستش در را دستم که هنگامي

 با همزمان. شد پاره افکارم ئ رشته تمام

 آمد ،جلو کشيد خودش سمت به مرا ساميار او

 بهم ،تعادلش کوبيد ساميار سينه به دستش با و

 و رفتم ساميار سمت به. افتاد زمين و خورد

 : گفتم

 بود کاري چه ،اين شدي هار ،باز تو چته_

 ؟! کردي

 .بشه بلند ساميار کردم کمک

 ؟ خوبي ساميار_

 . نکن ناراحت رو خودت ،خوبم آره_

 : گفت من به رو و داد تکان را لباسهايش

 . تو بريم ،بيا سونيا_
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 . نمياد تو با جا هيچ اون: دنيل

 . ميبرمش من_

 . ميزارم من ،مگه کردي غلط_

 : زدم داد

 ،خواهش ساميار ام تو با کنيد ،بس بسه_

 برات وقتش به خودم من ، نده ادامه ميکنم

 . ميدم توضيح

 سکوت در من و نگفت چيزي ديگر ساميار

 نگاه را ما خشم با ،که رفتم دنيل سمت به

 و کرد سفت بازويم دور را ،دستش ميکرد

 ،در برد ماشين سمت کشان کشان را من

 پرتاب داخل به را من و کرد باز را ماشين

 ،مي ميکرد رانندگي جديدي مسير در. کرد

 و تاريک جاده.. نميرويم خانه به دانستم

 حوالي همان ،در رسيد مي نظر به خوفناک

 و شد پياده خشم با و کرد پارک را ماشين

 عبور ذهنم از بدي ،فکرهاي کوبيد بهم را در

 ، ببيند را ترسم نداشتم دوست ،اما ميکرد
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 خواستم تا. بستم را در و شدم پياده هم من

 راستم گونه روي زيادي سوزش بزنم حرفي

 روي و آمد باال ناخودآگاه ،دستم کردم حس

 : گفت ،که نميکردم باور هنوز.  نشست صورتم

 حرف ازش برو ؟گفتم گفتم چي من بهت_

 !!! بغلش تو برو اينکه ،نه بکش

 حرفش زخم روي ،از نه دستش سوزش از

 . گشت تار ديدم و شد پر چشمانم در اشک

 ،هر رئيس ،آقاي محترم نسبتا آقاي ببين_

 نيستي هيچي من واسه ،بدون هستي که چي

 . ميترسم ازت نکن فکر

 زدم فرياد اينبار و

 !!!! فهميدي_

 : گفت و زد پوزخندي آرام

 ،متاسفم سارا مثل اي* ه*ز*ر*ه هم تو_

 . کردم فکر اشتباه ات درباره

 ..!!!،ها ديدي چي من از ،تو جدا_

 !! بگو ،خودت بيرون کشيدم کي بغل از رو تو_
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 !؟ ام هرزه بودم بغلش تو چون_

 .. ،آره اون بغل ،از آره_

 :گفتم عصبي

 تهمت بعد ميکردي سوال ،اول رواني احمق_

 ! ميزدي

 نظرت ،به پرسيدم مي ديدم که رو چيزي_

 احمقم؟

 خوندي کور و کردي اشتباه بار اين رييس_

 . شو خفه_

 . احمقي واقعا نه_

 . شو خفه گفتم_

 . برادرمه اون بدون ولي ميشم خفه باشه_

 مشکي چشمهاي به و ايستادم صورتش نزديک

 ،زل بود گرفته قرار خون کاسه دو در که اش

 : گفتم و زدم

 !! نيستم هرزه فهميدي حاال_

 هيچ ،بدون نميزد حرفي و بود خورده جا

 چشم با و کردم باز را ماشين ،در ديگري کار
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 . شدم سوار آلود اشک

 قولي به مدام و بودم بسته را چشمهايم

 به تا ميکردم فکر بودم داده خودم به که

 بودم عصبي ،آنقدر نکنم فيزيکي اوحمله

 کاري کتک يک وارد بود ممکن راحت خيلي که

 .بشوم شديد

 کنترل ميتونم رو خودم ،من دادم قول من...

 بيگناهه ،اون دارم آرامش ،من آرومم ،من کنم

 همين بودم منم شايد.. داشته رو تلخي گذشته

 ... سوني.. باش آروم سونيا... ميکردم رو رفتار

 بايد تو.. نيست مقصر اون.. همينه.. آره.. آره

 ... همينه آره.. ميکردي دقت بيشتر

 را ،پلکهايم ميکردم حس را غم سنگيني

 لغزيد ام گونه روي اشکم و دادم فشار دوباره

 مي سردش نگاه متوجه گاهي چند از هر

 چشم و کردم نمي نگاهش اينکه با شدم

 خواست مي حرفي انگار ، بودم بسته

 باز ،زبان ،باالخره ميکرد دل بي دل و بگويد
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 : گفتم و کردم

 خواد مي دلت چي هر ،بازم گفتي چي همه که تو

 و هستم صبوري آدم ،من ميشي آروم اگه بگو

 مطمئن تا وقت هيچ باشه يادت اما ميکنم تحمل

 ،چون نبندي هرزگي انگ مقابلت طرف به نشدي

 کاري هيچ با ديگه که ميفته قلبش رو زخمي يه

 هم و غرورش هم ،چون ميشکنه ،اون نميشه خوب

 ازش تهمت اين با رو پاکش افکار هم و احساس

 تو از که خوبي تصوير اون بدتر همه از ،و ميگيري

 فهميدي.. ميکني داغون حسابي رو داره ذهنش توي

 .. شکوندي و کردي داغونم امشب که من مثل

 ندادي من به زدن حرف اجازه حتي.. بد خيلي اونم

 زندگيت وارد تازه من و نميشناسي منو درسته

 اينجوري من مورد در نداشتي حق ولي شدم

 .. کني قضاوت

 حال همان در و بستم را چشمهايم دوباره و

 . کردم پاک دستم با را اشکهايم

 (................... دنيل....................)
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 کشيدم محکم ،آنقدر زدم موهام به چنگي کالفه

 ممکنه لحظه هر سرم پوست کردم احساس که

 مي عذابم بيشتر صداش بي اشکهاي.  شه کنده

 وجودش ئ همه که بود سکوتي همه از بدتر و داد

 تالفي يا ميزد رو من اونم ،کاش بود گرفته رو

 . ميکرد خورد منو بيشتر اين... هيچي ،اما ميکرد

 بدم بهش رو جيبم توي دستمال ميخواست دلم

 بيشتر ميترسيدم ،اما کنه پاک اشکهاشو تا

 تا کردم مي صبر بايد. بشه بدتر و بيفته يادش

 ،ديويد بود ممکن چطور اما. بشه آروم دوباره

 به نگاهي دوباره ،و باشه برادرش( ساميار)

 رو سيلي رد. بشکنه ،دستم انداختم صورتش

 . کردم کاري همچين چطور.. شده سرخ صورتش

 شباهت متوجه چطور.. کردم نگاهش ودوباره

 ريختم بهم حسابي ديگه.  بودم نشده تا دو اون

 شمشير مثل که حرفهاشم. بشم خل مونده کم و

 چيکار ببين. ديونه ئ ،دختره کرد ام تيکه تيکه

 باالخره بزنم حرف تونم نمي رئيس من که کردي
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 : گفتم و زدم دريا به دل

 ؟ چطوري آخه! برادرته ديويد واقعا_

 : گفت و زد پوزخند

 تحقيق خودت ،چرا رئيس بدم شناسنامه_

 !! داري که رو آدمش ، نميکني

 : پرسيدم گيج

 ؟ چي يعني_

 : گفت و کرد نگاهم عصبانيت با

 . بخوابم ،بزار بيخيال يعني_

 دوباره رو چشمهاش و کشيد عميقي نفس

 . شد شروع من ذهن درگيري دوباره و. بست

 اشتباه مرتکب دوباره کن کمک خدايا...

 کس هر يا ديويد اصال.. نتوپم بهش و نشم

 اينقدر من چرا خدايا.. چه من به اي ديگه

 خدايا.. شده چم من... کردم رفتار احمقانه

 غلط.. بيارم در دلش از کن کمک خودت

 ... کردم

 بعد و بوديم ساکت دو هر خونه به رسيدن تا
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 پياده من به نگاهي نيم ،بدون ماشين پارک از

 موندم من بار اين و. رفت اتاقش سمت به و شد

 ... سارا هاي خاطره با

 ... من به... ديويد تو به.. سارا تو به لعنت که آخ

 محکم را در و شدم کارم اتاق وارد...  مون همه به

 داشتم ،دعوا مکان و زمان و زمين با ،انگار کوبيدم بهم

 وهر رفتم کارم ميز سمت.  نداشتم خودم روي کنترلي

 توي صداش که ،جوري کوبيدم ميز روي رو دستم دو

 گوشم تو که سونيا صداي اون با همزمان و پيچيد اتاق

 ... ميخورد زنگ

 من بزن ميخواي حرفي هر.بگو ميخواي چي هر))

 شرايط اين تو موندن ميگفت راست(( ام صبوري آدم

 خانواده و خونه دلتنگ و بود ،دختر خواست مي صبوري

 مي راست.. کرد ميشد هم کاري صبوري جز مگه

 .. ميزدم تهمت بهش نبايد منم.. بود صبور گفت

 خدا سارا.. کردي رفتار احمقانه چقدر دنيل که آخ

 .إه تو تقصير من االن ويروني تمام که کنه لعنتت

 که آخ..(( شکوندي.. شکوندي منو امشب تو))
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 محافظت ازت خواستم مي فقط من.. پشيمونم

 .. برادرته ديويد ميدونستم ،چه همين فقط کنم

 دندان را دستم گوشت و کردم مشت را دستم

 .. احمق مردک آخ... گرفتم

 نگاه درد از کمتر دستم درد ،حتي خدايا آخ

 سونيا ،آخ ندارم طاقت ديگه. اونه سرد

 انداختي راه دلم تو آتيشي چه بدوني اگه

 من از جماعت ،يه المصب رئيسم من من

 کس هم من من فهمي ،مي ميبرن حساب

 ... ميبافي جمله من واسه بعد. ام تو

 راست. آره.. هه.ه.ه.ه(...واردم تازه)

 ميدوني چي تو(.. وارد تازه..) ميگي

 ميدوني چي ،تو سياهم ئ گذشته از

 ، بگي چي که رفتي کشيدي رو راهت

 ، نکردم مردي که.. شدم ارزش بي من که

 ،اما ميزدي ،منو ميکردي شکايتي حداقل

 ي ،گذشته زدي آتيش ،منو کردي بدتر

 !! لعنتي انداختي يادم رو شده فراموش
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 ..!!! نميشناسمت.. من.. من

 !! نميشناسه شو زندگي عشق احمقي کدوم

 بچگي شاد روزاي اون از غير مگه دختر اصال

 ديگه شاديء ،من شد تو عشق ردپاي از پر که

 !؟ ديونه ديدم اي

 سوزم مي ،دارم ببين ،بيا رفتي کجا اصال

 دختر بگم و کنم نگاه زمرّديت چشماي تو بزار

 زندگي عشق تنها تو فهمي مي آهويي چشم ئ

 تو بعد.. بودي عشق..  فهمي ،مي بودي من

 .. نداشت معنا عشق

 که چي هر و کوبيدم کارم ميز روي رو دستم

 پخش اتاق توي دستم حرکت با بود ميز روي

 ،سکوت زمين با وسايل برخورد صداي از و شد

 ،اما ميشم آروم ميکردم فکر.  شکست اتاق

 دوباره که بدبختم عاشق يه امشب. نشدم

 .انداخت جونش به شعله خاکستر زير عشق

 ،اونم گشتم سيگارم دنبال و آوردم در رو کتم

 کردم پرت رو کت خشم با. نيست و کرده ترکم



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

108 

 

 دوباره و. دادم تکيه ميز ئ پايه به زمين روي و

 . کردم دل درد خودم با

 رنج ما ،چقدر من ي آواره و شکسته دل آخ

 آتيش من و کردي ياد تو. تو و ،من کشيديم

 باز و خورديم خون و بريديم تو و ،من گرفتم

 زندگي آخ. من ئ بيچاره دل ،آخ شديم احمق

 بچگي روزهاي عشق اومد که ،روزي خرابم

 دلم تو اميد هزار ،با نازش چشماي رنگ مثل

 بود نشده فراموش.. شد سبز و گرفت جون

 ..)) ميگه و ميکنه نگاهم بعد.. بياد يادم که

 . رو احمق من.. ميگه رو من(( شناسمش نمي

 شکار ببر اين عمر همه.. سوني آخ... سوني آخ

 از مونده چي ديگه.. ميدوني چي ،تو بود تو

 وخراب داغونم من.. بفهمي و بگم برات که من

 . بريزم و بشم آوار هم تو سر روي خواي مي

 از ديگه که بکش منو خدا آخ.. من به لعنت

 خالصم روزگار آخ.. ندارم امان خودم دست

 .. ندارم رو اين ئ دوباره تحمل ديگه.... کردي
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 خفگي حس و بود گرفته نفسم..  خدا واي

 الي و رفتم پنجره نزديک و شدم بلند.. داشتم

 کشيدم عميق نفس ،چند کردم باز را پنجره قاب

 ، کردم نگاه در به و ،برگشتم نشدم بهتر اما

 که بودم انداخته همه جون به ترس آنقدر

 . نداشت رو شدن نزديک شجاعت هيچکس

 کل تو وسايل شکستن صداي بودم مطمئن

 دل تو شدم مطمئن ديگه. بود پيچيده خونه

 ها احترام و ندارم عشق از جايي اطرافيانم

 . ترسه روي از فقط

 ،هيچ نيست ياري هيچ. شدم ،بدتر بودم بد

 بيني مي... کس ،هيچ نيست دلسوزم کسي

 باش نداشته منطق انتظار درنده ببر از سونيا

 .گزاف بهاش و سنگينه تاوانش که نشو نزديکم

 من جلوي و بود اومده ،انگار بستم چشمهامو

 زل چشمهام به ،ساکت بود نشسته زمين روي

 . ببر يه نگاه تو بود خراميده آهو ،مثل بود زده

 ،بگم ميشم ديونه ،اونطوري نکن نگام سوني
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 ميدونم خودم.. ميشي راضي.. خوبه کردم غلط

 ميدونم خودم رو ،همه گند زبونم و شده هرز دستم

 مي منو.. ،سوني کردم من که خبطي از بگذر تو

 بهاريت چشماي اون... ام تو با سوني.. بخشي

 مي ،آتيش نشو سرخ... سوني.. شده سرخ چرا

 !!! ها سوزيم مي دو هر ،اونوقت گيرم

 گفتم و زدم فريادي

 حرف ، نشو ،ساکت کن نگاه ،منو ام تو با_

 .... بزن

 روي از خواستم مي و رفتم سمتش به

 . نشست مي اونجا ،نبايد کنم بلندش سرد زمين

 ... نه سرد زمين

 .. نشين ،اونجا شو بلند_

 گل به صورت تا بردم نزديک رو دستم

 توي دستم اما...  کنم ،نوازش شو نشسته

 نگاه دوباره و زدم پلک بار چند.. موند هوا

 و بودم من.. نبود هيچکس بار ،اين کردم

 ... روياهاش و بودم من... غم و تنهايي
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 همنشينم درد و کرده فرار هم آرامش که آخ

 . آشوبم که نرو ،تو بيا تو آرامش ، شده

 سرزمين از که بود اي ،پرنده بياد که شد نمي اما

 . بود رفته روحم طوفاني

 بهم دوباره مدتها ،بعد شد نمي ساکت دردم

 کردم باز رو اتاقم يخچال ،در بودم ريخته

 باز رو درش و ، آوردم در ودکا شيشه يه و

 کمتر قلبم سوزش ،شايد خوردم و کردم

 . ءهيچي هيچي انگار. نشد ،اما بشه

 . باخته آب به و نداره خاصيت امشب اينم

 شده ،بچه شد داغ تنم و خوردم دوباره

 هاي خنده صداي ، ميدويدم ،دنبالش بودم

 . روزگارم تو نشد تکرار ديگه که ،آخ شيرينش

 حرف ديگه که چشماش براق ئ تيله دوتا اون

 ؟؟؟ يهو شد ،چي نداشت

 ! اينجام من چرا ،اصال رسيدم اينجا من چطور

 ام احمقانه ازدواج اون واي..؟! آوردم اونو چرا

 معلوم که اي بچه.. ام زه*ر*ه زن اون..سارا...
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 مگه آخ... بدتر و خيالي يا بود واقعي نيست

 نما برادر دوست... ديويد و تو.. سوني ميشه

 !!! دادي جوالن که من زندگي تو خيانت آخ...

 . کشيدم سر حسابي و آوردم باال رو شيشه دوباره

 خواستم ،مي نداشتم رو داغونم افکار تحمل ديگه

 هميشه عکس ،بر خيانت فکر از. بميرم و بشم جدا

 . وار ،ديوانه زدم قهقه مستانه و گرفت ام خنده

 داشتم خون چي هر ،انگار بودم شده داغ حسابي

 ريخته بهم ام ،معده جوشيد مي صورتم و سر تو

 گيره و آوردم باال رو دستم. داشتم بدي حال و بود

 کردنشون باز که ،آخ ها دکمه ، کردم شل رو کراواتم

 سختي به شو ،يکي برام بود سخت کندن کوه مثل

 . نداشتم حوصله اما کردم باز

 سمت به و گرفتم رو پيراهن جلوي ئ لبه تا دو

 و شدن پرت اتاق هاتوي ،دکمه کشيدم بيرون

 از و شد پاره ،لباس غلتيدن جايي کدوم هر

 ، انداختم خودم به نگاهي نيم ، شد جدا هم

 . نبود مهم هيچي ديگه
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 نشستم پنجره ،کنار بود شده سنگين چشمهام

 بعد و لغزيدم زمين روي و نداشتم تعادل اما

 . مُردم و شد تموم چي همه اينکه مثل.... هيچي

 به ،رفتم زمون ،از زمين ،از شدم کنده ديگه

 ،به برگشتم امشب ،من ها،آره خاطره باغ

 دل خاکستر زير و بودم که چيزي ،به اصلم

 نمي خودم حقيقت از ،اما نباشم خواستم مي

 ترس کوه که کسي هر واسه ،من کنم فرار که شه

 دوتا از ،که مفلوکم بدبخت يه خودم واسه باشم

 به رو همه خوام مي ديگه... ميترسه زمردي نگاه

 زندگي ،گور هاش خيانت و دنيا ،گور امشب بدم فنا

 سوني تو نگاه فقط دنيا دار تو...همه و اداهاش و

 دوش به رو غربت غم و نميزني حرف که تويي

 ،ميدونم ،بدم تلخم ميدونم ، کردي سازش و کشيدي

 دونم مي... ترحمه و نفرت پراز من به نگاهت هر

 بد.. ندارم ديگه رو تو دوري تحمل نه نه.. بميرم کاش

 .. خودم به باختم.. دلم و خودم با افتاده راه بازي

 خدا هستي جا هر.. تو سارا اما... تو به باختم
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 سرنوشت از سر کجا از پليد موجود تو.. کنه لعنتت

 ش بدتر چرا تو.. داشتم درد که من... درآوردي من

 ... آخ آخ آخ... کردي

 دارم حرف ،بازم بزنم حرف صبح تا که واي

 نيا نزديکم سوني.. شده ،طوفان شده دريا دل اين

 شديم ها توطعه ،اسير نيستم ،پاک شديم کثيف ما

 تورو که من به لعنت... نسوزي که ،نيا پاکي تو اما

 تکيه من به تو اما... کشوندم کثيف بازيهاي اين توي

 اطرافيانم کنم باور بزار... بمون پاک ،سوني نکن

 بمونه پاک هام بچگي باور ،بزار نيستن پست همه

 . شدم ،خرابت نشو خراب

 عشق از و ميزدم بال خاطراتم آسمون تو هنوز

 مثل مغزم تو موبايلم صداي که ميکردم ناله

 خياالتي کردم فکر ،اول اومد در صدا به ناقوس

 موبايلم و بردم جيبم توي رو دستم وقتي اما شدم

 . ميخوره زنگ واقعا فهميدم لرزشش از آوردم در رو

 ،اما دادم وجواب داشتم نگه رو ،گوشي سختي به

 : ،گفتم بود شده دار کش وحشتناکي طرز به صدام
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 بلللللله_

 تبديل ديگه ،که اومد مي مردي هاي خنده صداي

 . بود شده قهقه به

 !؟ شدي پيش سال چند مثل ، مرد خرابه حالت_

 ؟ هستي توکي_

 ! خرابه خيلي حالت يا کردي فراموش واقعا-

 ؟! ميگي چي تو_

 زنت گفتم بهت پيش سال ،چند مياد يادت_

 ،يادته دادم ،آدرس ،يادته اس ديگه يکي بغل

 !؟ بگم بازم نه يا

 . ،عوضي شو خفه_

 خنديد وبازم

 اينکه با.  يادته ،هنوز مياد خوشم نه_

 . کردي فراموش رو سارا و کردي سعي ميدونم

 ،اين داره فرق ،اين باشه يادت اينو ولي

 سهم ميدوني. پره ،مي وحشي ي پرنده

 پيشت ،محاله نيست تو ،مال نيست تو

 . مرد ميشي ،داغون نبند دل بهش. بياره دووم
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 : وگفتم کردم عصبي خنده تک

 ، هستي ،چي هستي کي ،تو المصب دِآخه_

 به ميام تا که هستي ،چي ،جني ،روحي آدمي

 دور مار ،مثل ميشه پيدات بميرم خودم درد

 نفرين شدي ،شيطون زدي چمبره زندگيم

 مياد صدات وقت ،هر وجودمو کل کردي

 از ميخوايي چي. بندش پشت ميباره بال

 !!! من جون

 : گفت بخنده اينکه بدون تر آهسته بار اين

 ميکنه نگاه وقتي ،مخصوصا ،نه خوشگله_

 اينطور.. ،نه ميکنه ،تسخيرت جادوگرا مثل

 انداخته هوس به رو همه امشب ميدوني!! نيست

 ،خيلي ميکردن نگاش ،چطور فهميدي اصال. بود

 .اومد مي بهش خيلي سبز رنگ بود شده زيبا

 . شو ،خفه شو خفه_

 : گفت و کرد هيستريکي ئ خنده

 اسمش راستي ، مرد بود بعيد تو ،از چيه_

 افتاد ،يادم بود همين آره.. ،سونيا بود چي
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 همه من بيني مي.  ميزدي سونياصداش

 . دارم خبر رو چي

 . فهمي ،نمي شو خفه ميگم_

 باعث ،که ترسناک ئ خنده همون دوباره

 ميومد نظر به که هايي نقشه از ،بترسم شد

 ،فرياد بودم شده تر عصبي. باشه سرش تو

 زدم

 ،سارا داره فرق سارا با ،اين عوضي آشغال_

 نفميد من از چيزي ،اون رسيد هاش لياقت به

 اش پاره بار هزار روزي دورش گرگهاي حقشه

 ! چي يعني من عشق ميفهميد چه ،اون کنن

 من زندگي تو حضورش ،داستان سونيا اما

 ميدوني ،اصال ،پاکه نجيبه ،اون داره فرق

 ،ازش باشه که جوري هر من ،و منه جون

 الشخوري هيچ دست ،نميزارم ميکنم محافظت

 !! جونم پاي تا ،حتي برسه بهش

 ؟؟ شدي عاشقش حسابي معلومه_

 . عاشق کردم تکرار خودم سکوت در و شدم الل
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 که لجباز ئ دختره ،اون نباشم که ميشد مگه

 ؛ ميکرد کالفه ،منو هاش دندگي يه با هميشه

 که ميشه ،مگه همه جلوي درازيش زبون اون با

 ور شعله و نکشه آتيش به رو عشقم خاکستر

 . ميزارم مايه براش جون از من ،آره نکنه

 . بود جاري زبانم بر سکوت اما

 : گفت خوشحالي با

 ؛نه؟ زدم حدس درست ،که معلومه سکوتت از_

 ! نميشه اين از بهترين که ؟واي شدي عاشقش

 نابود هم ،تو بره بين از اون وقتي ميدونم حاال

 ،منم کردي من با تو که رو ،کاري تموم و ميشي

 ! افته مي راه به کارناوالي چه ،واي ميکنم تالفي

 . ميباريد ام گوش به صداش از نفرت

 . عزيزم دوست باش منتظر_

 بعد و نداد من به رو دادن جواب فرصت

 . پيچيد تلفن بوق ممتد ،صداي لحظه چند

 صداي و خورد ديوار به و کردم پرت رو گوشي

 زدم داد. شد منعکس برخوردش
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 «... کنه لعنت رو تون همه ،خدا کنه لعنتتون خدا»

 ميکردم گريه ،من دروغه ،ولي نميکنه گريه مرد ميگن

 ، انداخت مي طنين اتاق کل ،تو ام هاي هاي صداي و

 را ،امانم ها درد هم شايد و بودم ضعيفي مرد شايد

 شکمم توي را پاهايم و دادم تکيه ديوار ،به بود بريده

 . هاش بازي و سرنوشت از بودم خسته. کردم جمع

 “ سونيا”

 گرفتم دوش سريع فرياد و شيون صداي شنيدن با

 ربدشامبر و لباس هول ،با شدم خارج حمام از و

 به دادم گوش و شدم خارج اتاق از سريع. پوشيدم

 اش اتاق در پشت ، آمد مي دنيل اتاق از ،که صدا

 و« کنه لعنتشون خدا» ميزد فرياد ،مرتب ايستادم

 گم مادر کودکي چون اش گريه صداي که هم بعدش

 باز ،براي بودم دل دو.  ميداد جوالن گوشم ،در کرده

 صداي به دوباره و کردم صبر لحظه چند ، در کردن

 الي و گرفتم تصميم ،باالخره سپردم گوش اش گريه

 ريخته بهم چيز همه شدم داخل ،مردد کردم باز را در

 ،روي داشت قرار ميزش روي بايد که چيزي ،هر بود
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 و بود شکسته مشروب شيشه. بود شده ولو زمين

 . بود شده پخش کف روي و بود شده تکه چند

 . بود شده خورد که بود موبايلش همه از بدتر

 : گفتم و کشيدم خيسم موهاي به را دستم

 اينطوري ،چرا کرده چيکار خودش با مرد اين_

 جدا ازش وقتي بود خوب حالش که ،اين شده

 !؟ خودش با کرده اينطوري چرا ،پس شدم

 نقطه ترين تاريک در و چرخيد اتاق تو چشمم

 ديوار دو بين زاويه تو. ديدم ،اورا تاريکي در اتاق

 کرده جمع شکمش توي را زانوهايش و بود نشسته

 آشفته و لرزيد مي.  بود کرده بغل را پاهايش و بود

 ،که خورده شکست و مفلوک مرد يک ،حس بود

 ،نگاهش کردم دريافت را بود اش تجربه حال در

 به نبود قوي و محکم مرد آن از ،اثري دوباره کردم

 که ميخورد چشم ،به زار ،کودکي صالبت پر مرد آن جاي

 و کشيد آتش به مرا وجودش طوفان. ميزد هق هق

 شناختم مي را محکم دنيل آن من. داد باد بر را آرامم

 . ميکرد ميخکوب را ،همه جمله يک با که
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 اش مردانه ،بت نشد من ،متوجه زدم زانو کنارش

 . ريخت فرو نظرم در بيشتر

 زدم صدايش آهسته و گذاشتم دستش روي را دستم

 دنيل_

 : گفتم بار اين بلندتر و نداد جوابي

 !؟ دني.. دني توام با! دنيل_

 شد من حضور متوجه تازه و کرد بلند را سرش

 : گفت بلند عصبي

 ميکني کيف. ببين رو روزم و ،حال ببين ،بيا بيا_

 االنش هاي گريه ميگي دلت تو االن حتما!!  نه مگه

 ؟؟ درسته... ،آره ،حقشه زد من به که سيلي اون جاي

 قويترين ،من رئيس ميگن من ،به خوندي کور ولي

 خوب ،اينو نميشم خم ،من ديدي تو که هستم مردي

 مي ازش همه که هموني. ،دنيل ام دنيل ،من بفهم

 مقابلم نداره جرات ،کسي ترينم قدرتمند ،من ترسن

 !!! کنه علم قد

 . ،درسته آره_

 ، بخندي من ،به سارا مثل هم ،تو نميزارم من_
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 بره پايين جفتتون گلوي از خوش آب نميزارم

 ؟ هستم کي من فهميدي ام تو با ،هان فهميدي

 يک توي بخوام اگه که مرگم ي فرشته خود من

 پوکت ئ کله تو ،اينو ميبرم بين از رو همه لحظه

 ؟!ميبيني بد که نکن خيانت ،هيچوقت کن فرو

 که دانستم مي. بود کرده هنگ ،مغزم نزدم حرفي

 هيچ و نبود منطقي حرفي هيچ مستي نيمه عالم در

 کمي شايد تا کردم سکوت. بگويم که نداشتم جوابي

 ميکردم تکرار خودم با.شود آرامتر

 و بدم گوش بايد ،فعال بگه ميخواد چي هر بزار...

 يادش ،چيزي بشه بهتر حالش که ،فردا نکنم مقاومتي

 ..... نمياد

 : گفت و کرد نگاهم

 ؟ حقشه ميگي دلت توو! نه ،مگه خوشحالي_

 نميگي چيزي چرا ؟؟تو هان حقمه نظرت به نه

 پس زد مي قهقه و ميکرد کيف کلي بود اگه سارا

 ؟ نميدي جواب و شدي الل چرا تو

 حال ديدن ،مگر انداختم پايين را سرم



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

123 

 

 ؟؟ داشت هم لذت زارش

 را سرم و برد ام چانه زير را دستش

 : گفت و شد خيره چشمانم در و آورد باال

 ؟؟ شدي الل چرا ،تو نيستم تو با من مگه_

 هم باز و خنديد و خنديد بلند بلند مستانه

 : گفت همانطور و خنديد وار ديوانه

 ، بخند بهم سارا مثل و بخند المصب دِ _

 همتون ، ببر لذت من شدن بازيچه از هم تو

 هاي گريه از ببر لذت هم ،تو جنسين يه از

 نيست شدني تکرار ديگه ،که من مثل مردي

 اما ميکشم زجري چه ،ببين کوچولو خانوم

 تالفي وقت االن بدون ،ولي نباش نگران

 . ببر لذت و بخند هم ،تو هست

 : گفت و زد داد تر بلند

 . ،بخند نيستم تو با ،مگه لعنتي_

 وار ديوانه دوباره هق هق ميان خودش و

 . خنديد

 و گذاشتم دستانش روي را دستانم و رفتم جلوتر
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 باران گلهاي چون ،مردمکش نگريستم چشمانش توي

 رقصيد مي چشمانش سفيد بستر روي دار نم و خورده

 : گفتم

 ؟ بهتري االن_

 . دادم ادامه و صورتم به زد زل

 ؟ ببين ،منو کن نگاه ،خوب کن نگاه من به_

 نميخندم ،من نه!! ميخندم من تو نظر به آيا

 ،،خنده تو مثل مردي يه آلود اشک چشمهاي چون

 به ،من خندم نمي کشيدن زجر به ،من نيست دار

 شده خالي االن و بوده اميد و عشق از پر که قلبي

 ، خندم نمي عاطفه شدن خورد به ،من خندم نمي

 ،من نيست دار خنده هيچکدوم ؟چون چرا ميدوني

 خيلي ،چون خندم نمي شده متالشي درون از آدم به

 ؟؟ فهمي مي!! نيست دار خنده اصال و انگيزه غم

 چاشني بر لبخندي کردم ،سعي بود لبهايم به نگاهش

 . باشد دل بر تر دلچسب خوراکي تا کنم اضافه کلماتم

 :گفتم و زدم لبخندي

 عشق ئ کوبنده قدرت که ميخندم کسي اون به من_
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 ،ميخندم نداشت رو تو مثل مردي لياقت ،چون نديد رو

 زندگيش از تو رفتن از بعد مطمئنم کسيکه اون به

 مرگ آرزوي و ميشه زنده و ميره مي بار هزار روزي

 ؟؟ ميگه چي گاندي ،ميدوني ميکنه

 نه_

 هدفت به رسيدن راه تو که بدون داشتي دشمن اگر ميگه_

 کردن تهديدت ،اگر بودي موفق و کردي حرکت درست

 کردن خيانت ،اگر نداشتن رو تو با مقابله توانايي که بدون

 بدون کردن ترکت روزي اگر ک باالست قيمتت که بدون

 ارزش با تو و نداشتن اونا که خواسته مي لياقت بودن تو با

 . حرفهاست اين از باالتر لياقتت و بودي تر

 آرامش به جانش طوفان ،موج بود شده آرامتر

 اش گونه روي را دستم بود باخته رنگ ، من کلمات

 : گفتم و. کشيدم دار نوازش

 بفهمن نزار ،اما باشه داري غصه!  ،باشه آوردي کم_

 اين ،توي تو از که شناختي با ،من خوردي شکست

 جنگ ،مرد هستي قوي تو ،فهميدم داشتم کوتاه مدت

 خودت برابر در ،پس نيستي باختن و تسليم ،آدم هستي
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 ،حقت رو ،سهمت نيا کوتاه دشمنانت ،مقابل نشو تسليم

 تو باشه ضعيف که هم قدر هر شير. بگير روزگار از رو

 شيري همون ام ،تو ،سلطانه جنگل حيوانات بقيه چشم

 چه بخواي چه ميکنم کمکت ،منم مونه مي سلطان که

 که کاري هر و کنم نمي ،ولت ميکنم همراهيت ،من نخواي

 نفس ميمونم ،باهات ميدم انجام برات بياد بر دستم از

 قلبم ته از اينو. قدم به ،قدم لحظه به ،لحظه نفس به

 . ميدم قول بهت

 بست مي ،دل پاشيد رنگ لبانش بر مليحي ئ خنده

 گوشهايش ،با خواست مي بر دل از که حرفهايم جان بر

 من و. کوبيد مي قلبش بر و بلعيد مي بلکه شنيد نمي

 لبخندش. فهميدم مي اش نشسته نور به نگاه از را اين

 را دستانش ،يکباره تر شاداب نگاهش و شد تر رنگ پر

 : گفت و.کشيد آغوشش سرزمين به مرا و کرد پلي

 .ممنونم مهربونيات ،واسه بودنت واسه_

 . بايستد پايش روي و بلندشود کردم کمکش

 هيچي به و ميري اتاقت به ،االن بده قول_

 . ،باشه بخواب ،فقط نميکني فکر
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 داد تکان را سرش سکوت در ، نگفت چيزي

 من و رفت اتاقش ،اوبه کرديم حرکت هردو و

 تختم به رسيدن محض ،به خودم اتاق به هم

 . بفهمم خودم آنکه بي شد بيداري سارق خواب

 جسمم بر گرانه نوازش دستي صبح

 در که کردم فکر ،اول شد مي کشيده

 حسش ،ولي بينم مي ،رويا خواب عالم

 پلکها الي ،آرام نبود خواب که گفت مي

 ادامه هنوزم خواب انگار ، کردم باز را يم

 ، ميديدم تار را دنيل ئ چهره داشت

 را چشمهايم دوباره و زدم پلک بار چند

 باالي دنيل ميکردم ،فکر کردم درشت

 قيافه ديدن با. نبود او ،اما ايستاده سرم

 اتفاقات تمام دوباره بارش چندش ئ

 ،متفکرانه بست نقش ذهنم در شب آن

 ؟؟ بود چي ،اسمش رفتم فرو خودم در

 . گومز برايان ،آهان آمد يادم و

 شده پيرامونم جريان متوجه تازه که انگار
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 سنگين ،نگاهش نشستم سيخ هول ،با باشم

 . بود آور عذاب و ميشد پايين و باال تنم روي

 تنم ديشب اي فيروزه ربدشامبر همان هنوز

 به حالت همان با ،که کردم شکر ،خدارو بود

 . نبود برهنه تنم از جايي ،و بودم رفته خواب

 : گفتم فرياد با و زدم زل او به عصبي

 چه من تخت رو اتاق توي ،تو االغ مرتيکه_

 ؟؟ ميکني غلطي

 : گفت و شد من ميخ دوباره و خنديد بلند

 ، آروم و مظلومي خواب تو چقدر که واي_

 ، دختر شي مي برعکس بيداري تو ولي

 مي نظر به خطرناک و ،خشن زخمي ببر عين

 !! هست تو بيداري و خواب بين تضادي ،چه رسي

 . بانمکي خيلي

 : گفتم فارسي به

 . عوضي ي ،پسره مظلومه خواب تو اتم عمه_

 : گفت و کرد نگاهم منگ و گيج

 !؟ ،هان گفتي چي_
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 اش سينه به غضب با را دستم و شدم بلند

 دستم فشار با او و دادم ،هولش دادم فشار

 اش هدايت در سمت ،به رفت عقب قدم چند

 : گفتم و کردم

 توي ،پاتو ميکني جرات ،چطور بيرون گمشو_

 !؟ من اتاق تو بيايي و بزاري من اتاق

 کريهي لبخند با و بود شده خارج اتاق از کامال

 : گفت و کرد نگاه من به

 ضمن ،در نکردم کاري که ،هنوز ،چيه اوه اوه_

 !! باشه تو اتاق تو دنيل کردم فکر

 : گفتم اخم با

 ؟ باشه من اتاق تو بايد دنيل ،چرا آخه_

 ، فهميدم رو حرفش منظور نگاهش طرز از

 . بود شده داغ تنم و بود آورده جوش مغزم حسابي

 : گفتم پوزخند با

 رو دخترت دوست اتاق تو ولي نميدونم من_

 ! کني پيداش جا اون ،شايد بگرد

 ،قرمز ميزد موج نگاهش تو نفرت و خشم حس
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 . کوبيدم بهم رامحکم در هم ،من نزد ،حرفي بود شده

 . کشيدم مي صورتم روي مرتب را دستم حرص از

 براي که فکري ،تنها بود ريخته بهم ذهنم کنترل

 . بود ساميار ،ديدن داشتم سرم تو امروز

 خودم به بايد اول اما.  ميزدم حرف باهاش بايد

 شل يقه بلوز ، گرفتن دوش از پس ، ميرسيدم

 لباسها کمد از براق مشکي شلوار يک با سفيدي

 گردنم پشت را ،موهايم پوشيدم و کردم انتخاب

 ريز گلهاي با مشکي تل يک و کردم جمع کش با

 و کردم ماليمي ،آرايش زدم موهام روي سفيد

 بشي و خوش خدمتکارها ،با رفتم آشپزخانه سمت

 و رفتم دنيل اتاق سمت ،به خوردم چيزي و کردم

 بايد رفتن براي ؟ نداد جواب کسي اما زدم در

 چي؟ نداد اجازه ، اگر اما ، ميگرفتم اجازه

 چه اون ،به ميدادم جواب دوباره خودم بعدش اما

 . ببينمش خوام ،مي ،برادرمه داره ربطي

 . نبود ،اما ببينمش داشتم ،انتظار شدم سالن وارد

 اتاقش در ،نه نداشت حضور خانه در کال امروز انگار
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 خبري امروز کردم دقت که کمي. حياط ،نه سالن نه

 برايان مزاحم اون ،حتي نبود هم سارينا و لورا از

 يعني کردم دل دل خودم با. بود زده غيبش انگار هم

 ؟؟ کنم چيکار! بدم خبر اينکه ؟بدون برم خودم

 ،باالخره ذهنم در کلنجار کلي از بعد

 . بروم ساميار ديدن به که گرفتم تصميم

 خانه آدرس که بود اين دومم مشکل اما

 نهيب خودم به دوباره ،اما نبودم بلد را اش

 باالخره اقبال يا و بخت ،يا نداره ،اشکال زدم

 . کنم مي ،پيدايش خودم

 صداي ،که کردم حرکت خروجي در سمت به

 . کرد متوقف را من کسي

 پايين انداختي رو سرت ،کجا ببينم کن صبر_

 ؟ ميري داري

 نگاه سرم پشت به تعجب با و برگشتم

 او به اي غرّه ،چشم بود ،جاناتان کردم

 : گفتم و رفتم

 !! مني ئ کاره چي تو ،مگه چه تو به_
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 !! زدي بودن رييس توَهم ،نکنه چيه

 . سرم ،خير هستم شما باديگارد ،من هيچکدوم_

 پقي دفعه يک چرا نميدانم و کردم نگاهش

 معلوم و داشت اي ورزيده ،هيکل خنده زير زدم

 زير تا ،موهاي هست قهاري ورزشکار که بود

 داشت خوبي تناسب اندامش با اش آمده گوش

 اش تيره چشمان بر خيمه مشکي ابروهاي و

 کنترل قدرت و بود نمکي با مرد کل ،در بود زده

 ام خنده. داشت خودش رفتارهاي در عالي

 : گفتم و زدم پوزخندي و شد کمتر

 من ؟ ميکنه محافظت تو از اونوقت کي_

 خودت مراقب تو. ندارم باديگارد به نيازي

 . باش

 با و شد نزديک من به و آمد جلوتر قدم چند

 : گفت اي مسخره لحن

 ؟ ميگي راست_

 : دادم جواب خودش مثل منم

 . ميگم ،چپ نه_
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 مفهوم از چيزي مطمئنم و کرد نگاهم گنگ

 : گفت و کرد نگاهم مرموز. نفهميد حرفم

 !؟ چيه مسابقه به راجع ،نظرت باشه_

 ؟ چي براي_

 ،من دادي شکست منو تو اگر هيچي_

 !؟ ،خوبه ميکنم قبول حرفهاتو همه

 يه ،بايد ميبرم ،که بردم اگر ،من نه_

 !! ،قبوله ببري رو من جايي

 !! ،قبوله مطمئني خودت به خيلي_

 آوردم در را ام مشکي بلند پاشنه کفشهاي

 ، زدم زل رنگش اي قهوه چشمهاي به و

 . گرفتم ،گارد فاصله با

 : ،گفتم خنديد ،بلند گاردم ديدن محض به

 ؟ چته_

 !! اي حرفه نسبتا ،خانوم هاس بچه مال گارد_

 !! حالجي مرده ،چند ببينم ،بيا اي حرفه آقاي باشه_

 ،تمام آورد فرود من سمت به و کرد مشت را دستش

 بجاي ،اما کنم مهارش بتوانم که بود دستش به نگاهم
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 . زدم زانو زمين روي من ، کوبيد پايم به را ،پايش مشت

 : گفت و شد جدي

 غافل رو ،حريفت کن سعي ،هميشه اول درس_

 . کني گير

 ،طوفاني بود کرده خشمگينم ،حسابي شدم بلند

 بن و بيخ از را درختش ريشه خواستم مي که بودم

 کشيدم صورتش سمت به را پايم فکر ،بدون بکنم

 محکم و گرفت دستانش ميان را پايم مهارت با او اما

 . گفتم ،آخي کف با کمرم برخورد ،از کوبيد زمين به مرا

 عصبانيتي حس آن از بدتر ،و بود آمده دردم جور بد

 : گفت شد حالم متوجه. نميکرد رهايم اي لحظه که بود

 . نکن حمله فکر بدون و عصبانيت ،با دوم درس_

 : گفتم نفرت با و کردم نگاهش

 . دارم هايي طرح ،منم نکن عجله_

 ايستادن ،بجاي آورد سمتم دوباره را مشتش

 پشت از را اش مچ و شدم رد دستش زير از

 پشت از را موهايش ،اما نبود ،اخالقي گرفتم

 ، کوبيدم زانويش پشت به را پايم و کشيدم
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 زمين روي صورت با خوردو بهم تعادلش

 خوني متوجه کرد بلند که را ،سرش افتاد

 ترسيدم. شد مي خارج دماغش از که شدم

 خونسرد را خودم ظاهر به کردم سعي ولي

 : گفتم و بدهم نشان

 !! ،آيا گرفتم ياد خوب رو ،درسم استاد_

 : گفت و کرد پاک را لبش پشت خون دستش با

 . گرفتي ياد ،زود زيادي_

 صورتش به و رفتم جلو و خنديديم دو هر و

 . کردم نگاه

 ؟ خوبي_

 . زياد نه_

 : گفتم تمام رويي پر با منم

 . نکني مبارزه خواستي مي_

 :داد جواب تعجب با

 ؟ رويي پر خيلي دونستي مي_

 : گفتم بيخيال

 . ميدونم که ،اينو بزن جديد حرف_
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 چند وبعد کرد نگاهم ،فقط نگفت چيزي

 : گفت لحظه

 خواي؟ مي چي ،حاال خب_

 ؟ ببري بايد جايي تا ،منو دادي که رو قولي_

 : گفت و کرد فکر کمي

 رو لباسم برم حياط،منم ،برو باشه_

 . ،ميام کنم عوض

 کفشهايم سريع و زدم جيغ خوشحالي با

 : وگفتم پوشيدم را

 زودتر هم تو حياط تو رفتم ،من ماهي خيلي_

 . بيا ،زود نزاري ،منتظرم بيا

 را ها ،سنگ ايستادم منتظرش حياط در

 و طرف اين به و کردم مي شوت پا با

 خيلي ،جاناتان کردم مي پرت طرف آن

 به رو ، کشيده اتو و شيک و لباس خوش

 : گفت من

 ؟ بريم_

 قرمز صورتش راست سمت در اش بيني
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 : پرسيدم بود قرمز

 ؟ خوبي_

 : داد جواب مسخره

 ! نميشم اين از ،بهتر شما لطف به_

 . بريم پس خوبه_

 را در حاليکه در او و شديم ماشين سوار

 : ،پرسيد بست مي

 ؟ بري خواي مي کجا حاال_

 : ،گفتم ميکردم نگاه بيرون به بيخيال

 . من ويد ديويد عمارت بريم_

 : زد داد تعجب با دفعه يک

 !؟ بريم کجا_

 . گذاشتم گوشم روي را دستم

 ديويد خونه. شد کر گوشم! خبرته چه_

 . ببر منو گفتم ويدمن

 : ،گفت کند ،کنترلش ميکرد سعي که عصبانيتي با

 خونه برو شو پياده ماشين از ،زود نکرده الزم_

 . کردم نگاهش خيره
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 ! نميبري منو يعني_

 : داد جواب لجوجانه

 . کيه دنيل ميدوني ،اصال نه که ،معلومه نه_

 ديگه؟ نميبري منو پس_

 . نه که معلومه_

 . باشه_

 ؟کجا ميدونه دنيل ببينم بگو اصال_

 .بري خوايمي

 بگو فقط. داري چيکار دنيل به تو_

 ؟ نه يا ميري

 : داد جواب طلبکارانه

 دشمن ئ خونه ببرمت ؟بيام چي پس_

 .عمرا  ! ؟ دوستم

 : گفتم و کردم نگاهش دلخوري با منم

 بمونه حرفش رو ،بايد ميزنه که حرف مرد_

 .بموني پاش ،بايد زدي ،حرف نيستي مرد مگه

 . ميرم و ميکنم پيدا رو راه ،خودم نبر باشه

 ماشين در قفل که بودم شدن پياده حال در
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 کردم نگاهش برافروخته صورتي ،با شد زده

 : گفتم و

 ! ديونه کردي قفل رو در چي براي_

 : گفت دلخوري با

 ميبرمت ،خودم باش ساکت دقيقه دو_

 باشه يادت ولي مرديکه اون ي خونه

 بزني حرف من مردونگي رو نداري حق

 ؟ فهميدي

 نگفت چيزي اوهم و نزدم حرفي ديگر

 رسيديم ساميار ي خانه در جلوي وقتي

 : گفت

 سونيا_

 بله_

 : گفت بود آلود بغض زدنش حرف طرز

 بشکنه ،دوباره بشه خورد دوباره دنيل نزار_

 محکم آدم اون ،دنيل بده دست از رو غرورش

 تر عصبي و بدتر داره روز ،هر نيست سابق

 . نکن بيشتر رو ،عذابش ميشه
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 : گفتم و کردم نگاهش اطمينان با

 قراره من و بستيم داد قرار دنيل و من درسته_

 جوري اين داستان ،ولي بگيرم ازش کلوني پول

 نکردم قبول پول واسه ،من نيست مياد نظر به که

 چيزي ،يه بگم چطوري ،نميدونم کنم کمکش که

 ،آشفته کرده درگير منو ،که وجودش تو هست

 . کنم کمکش بايد ميکنم تکرار خودم با ،همش شدم

 : وگفت زد تلخي لبخند

 ؟؟ شدي عاشقش_

 . افتادم لکنت به هول از و کردم تعجب

 ؟ داره ربطي چه اصال.چرا...ننن..م..م. نه_

 : گفت و زد قلبم به اش اشاره انگشت با

 ،همون کرده آشفته رو تو که چيزي اون_

 . کرده قرار بي و کالفه رو دنيل که چيزيه

 : وگفت زد لبخندي

 جفتتون ي سينه تو که کوچولو قلب اين_

 قرار بي و کالفه رو شما تاي دو ،هر هست

 ساعت ،دنيل بيا زود و برو هم ،حاال کرده
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 . نکني ،دير اس خونه هميشه شيش

 . جاني ازت ،ممنونم باشه_

 : گفتم و کردم نگاهش

 بابا باشه_

 ،درگير رفت او و شدم پياده ازماشين

 تا دو اون از ،منظور بودم شده حرفش

 مي هم حدسهايي البته ؟ بود چي قلب

 چيز همه خودش زمان دادم ،ترجيح زدم

 رفتم ساميار عمارت سمت به. کند روشن را

 .فشردم را دکمه و ايستادم آيفن زنگ جلوي

 بله_

 . کنيد باز رو در لطفا_

 شما_

 : گفتم و کردم پوفي کالفه

 . داشتم کار من ويد آقاي با_

 : ،گفت شنيدم را پوزخندش صداي

 ؟ خانم داشتين، قبلي وقت_

 : گفتم عصبانيت با



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

142 

 

 واسه مگه ببينم، بازکن جمهوره رييس مگه_

 ؟ باشم داشته قبلي وقت بايد هم برادرم ديدن

 که رسيد گوشم به ساميار مردونه و گرم صداي

 : گفت مي او به

 کيه،مانيال؟_

 : گفت و داد تغيير را صدايش عشوه و ناز با

 اس خانومه يه ويدمن آقاي نيست خاصي کس_

 .شماست خواهر ميگه ،چون گرفته اشتباه کنم فکر

 : گفت و زد داد ساميار بار واين

 !؟ نکردي باز رو در چرا_

 گفتم و انداختم کفشم به نگاهي

 اونجا شما شد سبز علف پام زير اينجا من_

 . ميکنيد بحث

 : گفتم و ماندم منتظر و زدم لگدي در به

 ديگه برم يا صاحابو بي اين ميکنيد باز_

 ؟ جوون ،ويدمن نکنم نگاه سرمم پشت

 عمارت سمت به ومن شد باز تق صداي با در

 اصلي در به و گذشتم حياط ،از افتادم راه به
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 بلند قامت و شد باز در ، رسيدم خانه ورودي

 داشت مهر ،برادر کرد جلوه چشمانم در ساميار

 جيغي ذوق با اما بودم، کالفه و عصباني اينکه با

 . سپردم آغوشش بهشت به را خودم و کشيدم

 نجات راه شک ،بي نبود ام شادي بهشت ساميار اگر

 و کردم حلقه گردنش دور را دستم. بود ام برزخ

 نبود زمين روي ،پاهايم شدم نگاهش طناب آويز

 : گفت خنده ،با ميزدم بال آسمان در که خودم

 ،چيکار گرفت درد کمرم پايين بيا دختر واي_

 . شدي گوريل يه وزن خودت با کردي

 رهايش و کشيدم جيغ. خنديد غش غش بعد و

 : گفتم و کردم

 .،ميمون شده گوريل يه ات ،عمه تربيت بي_

 کشيد و گرفت انگشتش دو ميان را ام بيني

 !! کوچولو خانوم ها درازي زبون هنوزم_

 : گفتم و کردم تعظيم شوخي حالت به

 ؟ ويدمن آقاي بوديم ديده رو همديگه قبال ما مگه_

 . نشست و کرد اخمي و شد پاک اش چهره از خنده
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 وارد قهوه سيني با خدمتکار خانم زمان همان در و

 تشکر با گذاشت ساميار مقابل ميز روي را آن و شد

 نشستم ساميار مبل روي روبه. شد خارج اتاق از ما

 قهوه گرم فنجان به نگاهي و کردم راجمع پاهايم و

 مرا ساميار که بودم ور غوطه باز ذهنم دز. انداختم

 . کشيد بيرون

 ؟ ميکني چيکار اينجا تو بپرسم ،ميشه سونيا_

 ؟ برم ناراحتي_

 چي گفتم جدي.کشوره اين ،منظورم ديونه نه_

 !آوردي؟ در اينجا از سر شد

 !! هان اومدي چرا ،تو تو مثل منم خب_

 ،ميدوني داشتم رو خودم داليل من سونيا_

 تو شدم حالي چه ديدم دنيل با رو تو وقتي

 .....دوس اون!! کيه دنيل ميدوني

 : وگفتم پريدم حرفش ميان

 دنيل ،اينکه ميدونم تو از ،بهتر نميدونم چرا_

 اما دارم خبر چيزا خيلي ،از کشيده چي و کيه

 . بدونم تا بگي بايد تو هم چيزارو خيلي
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 ..،سونيا سونيا_

 : گفتم عصبي

 کوفت و مرض و سونيا ،اي درد و سونيا اي_

 !؟ ؟هان بشه چي که اينجا اومدي ساله چهار تو

 ميخواي ،بعد خانواده و من از کني يادي اينکه بدون

 ميدوني. بدم توضيح برات رو چيز همه ،من شبه يه

 نميزنم حرفي هيچ من ندي توضيح کامل تا ، چيه

 . تمام:  گفتم و کشيدم عميقي نفس

 سونيا_

 نزن حرف_

 .بزنم حرف منم بزار بده، گوش_

 سونيا بگي ديگه بار يه اگه خدا به ساميار_

 ديگه. تموم و ميرم و سرم پشت ميزارمت

 .گردمنمي بر

 فريادزدم

 يابرم؟ميگي_

 روياز،لجوجانه نزد کردوحرفيمي نگاهم

 شدم بلند مبل
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 .خواستي خودت باشه يادت باشه،_

 کردم احساي که رفتم، مي ورودي در طرف به

 روي نرم خيلي بعد و شدم معلق هوا و زمين بين

 .نشست من کناري مبل روي ،ساميار شدم پرت مبل

 اين مغلوب هميشه من و داشت قدرت

 : گفتم طنز با. شدممي اداهايش

 رو اداها اين نشدي آدم هنوز قريبا، عجيبا_

 نداري مقاومت دل که تو آخه. بزاري کنار

 .ميکني رو کارها اين چرا

 : گفت و گرفت را اش خنده جلوي زور به

 همش هم تو که شرطي گم،بهمي باشه_

 اينجا چرا نپرسي هي و نپري حرفم وسط

 حواست اونطوري، چرااونجا شد، اينجوري

 .ها باشه

 . بگو ،حاال اوکي_

 ! بود پدرماچيکاره سونيا_

 ترين دار خنده نظرم به کردم نگاهش تعجب با

 را چيزي دانستممي اما پرسيد را ممکن سوال
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 .بگويد خواهدمي

 سازي خودرو شرکت کرديممي فکر اوايل خب_

 انجام مواد قاچاق شديم متوجه بعد ولي داره

 . ميدوني بهتر که ميده،خودت

 فهميدي؟ کي اينو تو خب_

 .حدودا ميشه سال يه_

 ؟ شد دعوام پدر با چرا ميدوني_

 تر کوچيک موقع اون خب ،نميدونم نه اينو_

 ،يادمه شناس وظيفه سرگرد تويه و بودم

 . داشتي دوست خيلي رو شغلت

 داد ادامه و کشيد عميقي نفس

 يه سر اداره تو پدر و من دعواي قبل دوشب_

 و ميکرديم بحث شکوهي سروان با عملياتي

 شدم متوجه رسيد دستم به که مدارکي طي

 محموله رئيس عزيزمون ،پدر اعتمادي امير آقاي

 مي خارج ايران از قاچاق صورت به که بودهايي

 عمليات اين از قبل هفته يک که شد معلوم ،و شد

 ،من کرده جابجا رو کراک کيلويي دويست بار يه
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 سرش پدر شايد ،که بودم کرده پنهان رو مدارک

 من بيخيال پدر ميدوني ،خودتم بخوره سنگ به

 ، بود خودش کارهاي تو سرش اش همه بود تو و

 هاش بچه نفهميد اصال که بود خودش مشغول جوري

 ما از هيچي هيچي و شدن قبول افسري دانشکده

 ،از جشنهامون ،نه خونه دوستامون،نه از نه نفهميد

 خبر که چيزي تنها از نداشت خبر هيچوقت هيچي

 بود هاش محموله و بارهاش بين هماهنگي داشت

 بهش رو چيز همه و بودم پيشش من که آخري روز تا

 بر قاچاق از دست و نده ادامه و پليسم اينکه گفتم

 عصبي حسابي بعدش و نکرد باور اول اونم ،که داره

 مي ،تازه دادم پرورش آستينم تو مار گفت بهم و شد

 . کنم رديف رو کاراش و برم سمتش بيشتر خواست

 آخرشم زدممي داد من زد،مي داد اون بودم، عصبي

 موندم اکبري سروان پيش دوروز زدم، بيرون خونه از

 خورد زنگ موبايلم اداره به رفتن موقع سوم روز صبح

 يا ميري، يا گفتن تو، جون قيمت به کردن تهديدم

 .نزديکه خواهرت زندگي پايان
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 کردي باور چرا_

 بخاطر شايد بود، نشسته دلم تو شکي يه نميدونم،_

 . نميدونم بود، پدر

 بعدش؟_

 روز اومدم اينجا و کردم انتخاب رو رفتن بعدش،_

 و گرفت درد شدت به سرم روز يه بود، سختي هاي

 باالخره بود بد خيلي حالم شدم، مريض بندش پشت

 آشنايي باب اونجا از و برم، دکتر تا اومدم کنار خودم با

 همه از بودو اعصاب و مغز دکتر دنيل. شد باز دنيل و من

 اون با ،خسته زندگي از. شد برام رفيق بهترين باالتر

 اونم و نگفتم بهش وتو گذشته از هيچي اما اومدم، در

 خونه به آمدم و رفت کم کم اينکه تا.نپرسيد هيچوقت

 بود زيبايي زن.شدم آشنا سارا با من و شد بيشتر اش

 داشت چهره دوتا انگارداشت خاصي رفتارهاي و

 طرف اون واز ميزد حرف خاصي جور دنيل با هم

 .داد مي نشون سبز باغ در اشاره و ايما با من به هم

 ميزد ذوق تو بيشتر جشن تويه رفتاراش واين

 آدم که فهميدم دنيل خونه جشن شب همون تو
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 .نيست درستي

 درخشيد مي ستاره مثل که چشماني و لبخند با

 داد ادامه

 ..اما_

 .بگو چي، خب_

 افسانه زيبايي شدم، آشنا لورا با که بود اونجا اما،_

 خانومانه و نجيب نشست، مي دل به اما نداشت، اي

 صورتش تو هميشه دلنشيني لبخند يه.کردمي رفتار

 سالم من به و جلو اومد کنممي نگاش ديد وقتي.بود

 .کرد

 ..شدم جذبش ساده سالم يه با

 :داد ادامه خنديدو بلند بلند وبعد

 بجاي شدم هول قدر اين کنيباورنمي سونيا_

 منو تعجب با ثانيه چند ، درسته گفتم سالم

 عه گفتم و شدم متوجه بعدش تازه کرد، نگاه

 جلوي کرد مي سعي خيلي طفلک.سالم چيزه، يعني

 رفتار من بود، معلوم کامال بگيره، رو اش خنده

 زد ضدحال سارا امابرعکس.داشتم داري خنده



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

151 

 

 چرا؟_

 .ريخت بهم شام ميز سر رو اعصابم خب_

 کرد؟ چيکارت مگه_

 من پاي به ميز زير از پاشو همش هيچي_

 کردم نگاهش خشم با که وقتي.ماليدمي

 کرد خمار چشماشو و زد آلودي هوس لبخند

 حال هر به و نداشت تاثير من رو کاراش اين

 بهش و شدم کشيده بيشتر لورا سمت کم کم من

 کنم ول هم سارا جريانات همين تو شدم، عالقمند

 دنيل که جوري داد،مي نخ جورايي يه همش نبودو

 .بود کرده هايي شک مدت يه بعد هم

 رسيد؟ کجا به کار باالخره_

 رفته رستوران به لورا با شب يه که تاجايي_

 چيز همه و گذشتمي خوش وحسابي بودم

 وسط تا داشتيم بخند بگو کلي و بود راه روبه

 زدن زنگ من به ناشناس شماره يه از شام، هاي

 دوستت برسون رو خودت گفتن و دادن آدرس يه و

 و شدم بلند هول با منم کرده، تصادف همسرش با
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 جاده يه رفتم، اونجا و رسوندم خونه رو لورا سريع

 تاريک هم هوا گذشت،مي جنگل ميون از که بود قديمي

 رو دنيل ماشين شد، نمي ديده واضحي چيز هيچ بودو

 دنيل، زدم داد مرتب و سمتش رفتم شدم، پياده و ديدم

 مي داشتم بدي حس اومد، نمي جوابي اما..سارا دنيل،

 و سرم به خورد چيزي يه اينکه تا باشن، مرده ترسيدم

 و اومدم هوش به دنيل صداي با نفهميدم، چيزي ديگه

 ..وضع اون تو ديد نمي منو دنيل و بودم مرده کاش

 مثل ديگه بود، صداش تو اي مردونه بغض

 بوي جمالتش ميزد، حرف لورا از که وقتي

 .دادنمي شادي

 روزي يه فهمهمي دنيل ساميار کن، ول رو گذشته_

 بودي؟ گناه بي تو که

 بغل تو برهنه نيمه زنت ديدن سخته خيلي ولي آره،_

 .سخته سونيا خيلي دوستت، ي برهنه نيمه

 !ندادي؟ توضيح براش چرا خب_

 که اين بدتر دادونمي گوش اصال گفتم، خيلي_

 .نخواست توضيحي هيچوقت خودشم
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 ؟! بگم چي نميدونم_

 ديدن با و کنممي لعنت رو خودم هميشه من سونيا_

 .کشم مي عذاب تو

 !چرا؟_

 تو با من از انتقام براي کنم،دنيل،مي فکرهمش چون_

 !؟ درآوردي اينجا از سر چطور تو دختر اصال هستش،

 بده؟ توضيح ياال توئه، نوبت

 حرف و برادرم تنها سرنوشت از ناراحت،

 به شدم؛دست بلند جا از شنيدم، که هايي

 نفس و رفتم حال کنار پنجره سمت به سينه

 :گفتم و کشيدم عميقي

 ساميار؟ ميکني فکر چي خودت_

 را هايش قدم صداي و برداشت قدم آهسته

 :گفت شد،مي ترنزديک من به که شنيدممي

 بگو تو نميدونم،_

 :گفتم آرام

 !ساميار نرسيده، تو به فقط پدر هايبدي_

 بزن حرف درست چيه؟ منظورت_
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 !خب_

 چي؟ که_

 سوني بزن، حرف بگو، درست_

 بيخيال اصال_

 .بزن حرف درست نميشه، نه،_

 .فروخته دنيل به منو عزيزت، پدر اون_

 زد فرياد عصبانيت با حرف، اين شنيدن با

 چيه؟ منظورت ميگي؟ داري چي فهميمي_

 !نزن داد_

 .بزن حرف درست فقط زنم،نمي داد_

 .گلم داداش گفتم، بهت رو حقيقت_

 اي پرنده چون من و کرد بغل مرا پشت از

 در حضور از شوق با رسيده، النه به طوفان در که

 اين گفتم، را رنجهايم، و هاغصه آغوشش

 مهماني چون ومرا نزده، آسيبي من به دنيل که

 را دنيل زندگي غمگين هاي قسمت بود، پذيرا

 ساميار نگاه در سنگيني اندوه کردم، تعريف

 مجازات را خود هم او شايد شد، مي ديده
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 گرفتمي تصميم ترعاقالنه شب اگرآن کرد،مي

 نزديک را سرش. داشتند همه ديگري سرنوشت ،

 :گفت وزيرگوشم آورد صورتم

 بود خوبي دوست واقعا اون سونيا، کن کمکش_

 :گفتم اش،سمت به برگرداندم را صورتم

 .کني کمکم بايد هم تو تونم،نمي تنهايي_

 .کن حساب من رو باشه،_

 :گفتم اخم با

 کجاست؟ سارا حاال،_

 :گفت زده بهت

 !سونيا نميدونم_

 :گفتم و گرفتم سمتش به را ام اشاره انگشت

 ساميار نپيچون، منو_

 گذاشت من انگشت روي آوردو باال را دستش

 که خبري آخرين سونيا دونمنمي کن باور_

 به کسي با که فهميدم داشتم، ازش

 هست ارتباط در سفيد جن اسم

 :گفتم متعجب،
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 سفيد؟ جن_

 آره_

 تکرار زيرلب آرام را سفيد جن نام بار چند

 افتاد يادم به چيزي ناگهان کردم،

 زد زنگ بهت کسي گفتي ساميار، راستي_

 آره_

 کردن تصادف سارا و دنيل که گفت و_

 آره_

 !نبود آشنا آدم اون صداي خب_

 خب_

 !کن فکر چي؟ که_

 کرد فکر خيلي قضيه اون به نميشه ببين،_

 اين بعد و ياد،نمي يادم دقيق من اوال چون،

 .بود کلفت خيلي بود، داده تغيير صداش که

 :گفتم و کردم فکر کمي

 نزد؟ زنگ بهت ديگه اون بعد_

 :گفت و داد تکان نه عالمت به سرش

 اصال نه_
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 و نزديم حرفي موضوع اين به راجع ديگر

 حرف داشتيم باهم که خوشي ء گذشته از

 ياد به شش، ساعت به شدن نزديک با زديم،

 رو باشد، خانه بايد االن احتماال افتادم، دنيل

 : گفتم و کردم ساميار به

 باشم خونه االن بايد من ساميار، آخ آخ_

 منو ميشه رسيدم،مي خونه دنيل قبل بايد

 !برسوني؟

 :گفت غمگين

 حتما؟ بري بايد حاال_

 .برم بايد آره،_

 ميگي وقتي نيست، حرفي باشه،_

 .بري بايد حتما خب بايد،

 .برم خودم يا رسوني،مي حاال_

 .رسونمتمي خب، خيلي_

 به ساميار با وهمراه ، برداشتم را کيفم

 برسيم تا کردم، حرکت ماشين سمت

 هاي بازي مسخره با و زديم حرف کلي
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 رسيديم وقتي.خنديد کلي ساميار من،

 خالي دلم توي افتادو انگار طپش از قلبم

 :گفتم و کردم ساميار به رو شد،

 ديگه کن، حالل گلم، داداش_

 کردو نگاهم شده، گرد چشمان با

 : گفت

 !شده چي_

 اس خونه عزيزت، دوست_

 داره؟ ربطي چه باشه خب_

 ...چيزي يه آخه،_

 بيامرزدت خدا اومدي؟ يواشکي واي واي_

 .بودي خوبي خواهر

 شدم پياده و کوبيدم بازويش روي را کيفم

 رفتم عمارت در سمت به خداحافظي، از پس

 .شد باز در بزنم، زنگ آنکه بدون

 .بوده منتظرم دنيل يعني گفتم، خودم با

 با و دادم فشار دستم در محکم را کيف

 .شدم عمارت وارد زياد، استرس
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 دقيقا و بود نشسته نفره تک مبل روي دنيل

 :گفتم آرام بودم، سرش پشت من

 سالم_

 طرف به را رخش نيم شد، بلند جايش از

 جرعه بود، دستش در که ليواني از ، کرد من

 لباسش آستين با را لبش دور خورد، آب اي

 نگاهش کار، اين از متعجب ومن کرد، پاک

 انگار ديد، مرا ء زده بهت نگاه وقتي کردم،مي

 وبعد کشيد، شعله وجودش در بيشتر خشم

 شدنش شکسته و ديوار با ليوان برخورد صداي

 بود مست مست شدم، متوجه تازه.داد تکان، مرا

 .آمدمي من سمت به خوران، تلو تلو و

 نامرتب پيراهنش بودو باز نيمه هم کراواتش

 خوبي وضع سر بود، افتاده شلوارش روي به

 .نگفتم چيزي اما بودم، ترسيده نداشت،

 : گفت فرياد با و آمد جلوتر

 بودي؟ گوري کدوم حاال تا_

 :گفتم لکنت با
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 ....من...من..من_

 :گفت بود، خون کاسه کرد،چشمانش نگاهم

 !نکشتمت تا بگو،_

 ..ساميار پيش من..راستش_

 دهانم در را زبانم گذاشتم، نيمه را حرفم

 : گفتم و کردم تصحيح را حرفم و کردم جمع

 .... اون پيش ديويده منظورم،_

 گوشم شد، داغ داغ راستم سمت گونه دفعه يک

 : گفت داد با و کرد نگاهم اخم با کشيد، سوت

 ....ساراااا_

 زد داد وباز

 روي تو ميايي که غيرتم بي من قدر اين يعني_

 ؟ ميزدم تيک رفيقت با داشتم حاال تا ميگي من

 : گفت و کرد مکث

 !!لعنتي بده منو هاااان؟جواب_

 : گفتم

 که هست سارا با من بين اشتراکي وجه چه آخه،—

 ؟؟ ميگي من به هميشه تو
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 .متنفرم جنسات هم ئ همه و تو از..سارا، متنفرم ازت_

 : گفتم و کردم نگاهش عصبي

 .ببين منو سونيام، بود؟من کجا سارا هووووي_

 : گفت و زد پوزخندي بعد و کرد سکوت

 سارا، باشي، من بچگي عشق محاله تو... نه نه_

 تو مثل نه معصومه، پاکه، مقدسه، من بچگي عشق

 شدي ولي ساختم، قديسه يه ازت احمق منه ،که

 کشيدي کثافت به رو عشق تو نجس، ئ قديسه يه

 ..کردي آلوده منو زندگي هواي کل خيانتت با تو

 از دکمه چند و برد اشيقه سمت به را دستش

 : گفت و کرد باز را پيراهنش

 .بکشم نفس نميتونم ديگه_

 صورتم بر دستش جاي از بيشتر ، برايش دلم

 بود خراب جور بد حالش و بود مست سوخت،مي

 خيلي افتاد، اش نزديک بهداشتي سرويس به نگاهم

 زدم محکم گوشش زير شجاعت با و رفتم جلو عصباني

 .افتاد زمين روي و خورد بهم تعادلش

 هم او کردم، پرت اي گوشه به را کيفم و درآوردم را کفشم
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 يقه پشت از گفت،مي پرت و چرت و کرد مي ناله مدام

 تالش و بازور بردمش، حمام سمت به کشان کشان گرفتمش،

 اخم درآوردم، را پيراهنش و کراوات بايستد، کردم مجبورش

 به مرا صدايش که بود، کرده درگير را صورتم تمام شديدي

 . آورد خودم

 کن نگاه منو_

 چيه؟_

 سمت اومدي دوباره که نساخت بهت ديويد سوال، يه_

 من؟؟

 فرود قلبم بر چاقو، چون حرفهايش شد، تمام طاقتم

 :گفتم بلندي جيغ با آمد،مي

 سارا من سونيا،...ا...ني...سو...سونيام من_

 .نيستم

 : گفت و ترسيد کنم فکر لرزيد، من جيغ با

 رواني درد، اي_

 : گفت و خنديد دوباره

 .دارم کار باهات امشب سارا بغلم، بيا_

 :گفتم و دادم تکان عصبانيت، با را سرم
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 عمر آخر تا که ميارم سرت باليي يه امشب آره،_

 .باشي داشته وحشت آب از

 روي ريخت داغ آب نبود حواسم کردم، باز را آب شير

 .زدم داد او داد از من زد، داد سرش،

 شد؟ چي_

 را شير اهرم بود، شده سرخ گوشش تا گردن از

 ريخت، سرش رويوشد باز سرد آب چرخاندم،

 با کرد،مي مشوش مرا ذهن جور وبد ميزد ناله

 گرفتم سمتش به را ام اشاره انگشت تهديد، حالت

 :گفتم و

 چشمت جلوي بياد آبادت و جد تا بمون، اينجا اينقدر_

 .کنم نمي کمک بهت من ديگه،

 روي بود نزديک و خورد ليز پايم که رفتممي داشتم

 االن ميکردم فکر همش و داشتم بدي حس.بيافتم زمين

 نداشتم، دردي حس ولي خواهدشکست، پايم و دست

 کردم، تعجب ديدم که چيزي از کردم باز را چشمم آرام

 داغ داغ بدنش بود، شده حلقه کمرم دور دنيل هايدست

 متوقف ها ثانيه انگار بود، من صورت با مماس صورتش بود،
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 ئ کما در من و رقصيدمي صورتم روي نگاهش بودن، شده

 بود چه از دانم نمي که آيندي خوش حس بودم، مانده دستانش

 .کند تسخير را وجودم تمام توانستمي سياه چشم دو آن داشتم،

 صورتش به دوباره و بستم، را چشمانم لبانش، گرمي حس با

 : گفت آرام و بست، را چشمانش نگريستم،

 ....من بچگي کوچولوي گربه دارم، دوستت_

 اينکه نه اش، سه*و**ب بخاطر نه بود، شده بد حالم

 خواستمي دلم بود، گرفته اشتباه ديگري کس با مرا

 سه*و**ب اولين سيد،*و**بمي مرا هستم، سونيا من که اين فکر با

 رفتم، عقب عقب شد،مي اينگونه نبايد ام، زندگي

 دستانم بود، شده خيس تنم تمام که حالي ودر شدم خارج حمام از

 .رفتم اتاقم سمت وبه کردم، هايم بازو قالب را

 (بعد سال يک) 

 را اطرافم سيگار دود بودم، ايستاده پنجره کنار

 عجيب زدم، ديگري پُک اميدانه نا بود، کرده پر

 که بازدمي و دم هر نفسم، بود شده سيگار، اين

 آن در سيگار اين آمد،بويمي و رفتمي سينه به

 فکرش در باز و کردم، نگاه ماه به شد،مي دفن،
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 .رفتم فرو

 چرا کنه،نمي ولم خاطراتش چرا کن، کمک خدايا_

 نميزاره؟ خودم حال به منو خيالش فکرو

 هااا باشم ناراضي اينکه نه لبام، ذکر شده، اسمش چرا

 چي کنه؟مي فکر من به اصال بدونم خواممي فقط نه،

 کجاس؟ کنه؟مي کارچي پوشيده؟

 :گفتم خودم با.پريشانم فکرهاي تمام به زدم، پوزخندي

 گذاشت تنهام چشيدم،مي داشتم رو عشق مزّه که همين_

 من به چرا خوشحاله، االن و گذرونهمي خوش داره، وقتي

 !کنه؟ فکر

 ناجور، خيلي اونم شکستم، باختم، که بودم من بازي، اين تو

 با کرده، کرد رو خودم گوش قلبم، شدن شکسته صداي که جوري

 بجاي که آتيشي انداخت، من و زندگي کل به آتيش رفتنش،

 داغون و درب سيگاري يه شدم کرد، خاکستر منو زندگي، گرماي

 چيه؟ ميدوني اصال کرده، گم شو، بچگي عشق اول، عشق که

 مطئنم ولي حسابي، و درست نمياد يادم بچگيم، خاطرات من

 .نبوده بچگيم آرزوي هستم، االن که ايني

 پيش سال يک ياد کردم، روشن سيگاري سيگارم، با
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 به مرا عشق، سرشاراز که چشماني آن ياد افتادم،

 ياد.بودم عاجز برابرش در هميشه من و گرفت،مي بازي

 .نشست لبانم بر مستي روي از که اي سه*و**ب آن حتي،

 .افسونش ئ همه و ماه به لعنت آمد،مي خاطرم بازبه همه

 ( قبل سال يک) 

 دستانم ميان را سرم و بودم نشسته تخت روي

 خودم کنترل در کردممي احساس بودم، گرفته

 يادمي سرم داره باليي چه خدايا بودم، عاجز

 .. نه نه نه خدايا شدم، عاشقش نکنه؟ نکنه؟

 خوامنمي خدايا بمونم، جاسوس همون بزار

 من مثل آدمي زندگي تو عشق باشم، عاشق

 فروخته و کرده استفاده سوء ازش پدرش، که

 باشم مردي گرفتار نبايد من نداره جايي اش،

 عاشق خوامنمي.اصال..نه نه نه خريده، منو که

 برابرش، در شمنمي کر و کور ديگه اينجوري باشم،

 .احمق سونياي نه باشه، جمع حواسم بايد من

 تشر خودم به و زدم صورتم به محکمي سيلي

 :گفتم و زدم
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 با هستي قوي دختر تو احمق رواني.. اه اه_

 امشب نديدي ببازي؟ خودتو نبايد که سه*و**ب يه

 روي از بود مست اون سارا؟ گفتمي بهت همش

 رو تو حتي نبود، هوشيار اون سيدت*و**ب مستي،

 بشه خوب حالش بندممي شرط.ديدمي سارا شکل

 .يادنمي يادش هيچي

 دادم را خودم جواب آرام

 بودم هوشيار که من_

 گيجي با و شدم بلند تخت روي از عصبي و کالفه

 :گفتم

 .کن کمکم ميشم، ديونه دارم خدايا_

 از ماه ماليم نور بود، ستاره پر و صاف آسمان

 سمت شد،مي پخش اتاق کف آرام اتاقم پنجره

 لبخند آسمان زيباي ماه ديدن با و رفتم، پنجره

 :گفتم بود، ديگري جور هم جهان امشب زدم،

 .بگذرون خير به خودت خدايا_

 صداي بيرون از که بودم، خودم خيال فکر در

 صداي کردم، گوش و رفتم در نزديک شنيدم، پايي
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 زد،مي حرف کسي با آرام داشت که بود، جاناتان

 :گفت که شنيدم

 .شهنمي االن نه_

 :گفت دوباره و کرد سکوت

 دختره اين نه مهمه، مرد اين نه من براي_

 .مهمه هدفم من براي

 :گفت و کرد سکوت

 نداري دوست اگر ميگم، چي ببين کن گوش_

 بهتره کنم، آب زير رو سرت و بياد سرت باليي

 به لرزه اسمم که مني ميبيني، اگر بموني، خفه

 اين بر دليل ميکنم، کار براش ندازه،مي عرش

 برام خانواده بي ئدختره اون من که نيست

 ريختن فقط من نيت ، داغون مردک اون يا مهمه،

 .انتقام و زهرمه

 زد؟ مي حرف کي با يعني نشنيدم، صدايي ديگر

 براي دنيل از غير مگر داشت؟ مشکل کسي چه با

 کرد؟مي کار ديگري کس چه

 .برد خوابم خيال و فکر با و برگشتم تخت سمت به
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 .. بدو بدو دختر ديگه بدو سونيا، اه اَه

 :گفتم و زدممي نفس نفس

 .بدوئم تونم تمي من خپل کن، صبر_

 !کيه؟ دونستممي بود شده بزرگ کردم، نگاهش

 بروم سمتش خواستممي. ديدم نمي قيافشو ولي

 .ايستادم مزرعه يک وسط ديدم دفعه يک که

 گرفت، را چشمم درخت يک شده خشک برگ

 دستم روي دستي اما بردارمش، تا شدم خم

 آن مشکي چشمان. کردم نگاهش گرفت، قرار

 شده سالش هجده هفده، انگار که بچه پسر

 .خورد گره نگاهم با بود،

 اطراف به و شدم بلند گرفتم، او از را چشمم

 وسط من نبود، مزرعه از خبري ديگر کردم نگاه

 فضاي بودم، ايستاده متروکه ساختمان يک

 شکسته هاي شيشه و بود تاريک نيمه ساختمان

 جرقه و بودند رها که برقي هايسيم و ها، پنجره

 .انداختمي جانم به رعبي ميزدند،

 پريدم ناگهان ام، شانه روي دستي گرفتن قرار با
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 روي را دستش کسي چه ببينم که برگشتم، عقب به

 سنگيني با بار اين و نبود، هيچکس که.داد قرار ام شانه

 بار اين و بود، دستم در که شدم چمداني متوجه دستم

 زدمي صدايم مرتب کسي.بودم ايستاده درخت يک کنار

 به دوباره ببينمش، توانستم نمي ولي بود آشنا صدايش

 : گفتم و کردم نگاه رو روبه

 .کنممي نابودت کردي نابودم خيلي، اهورا، بدي خيلي_

 .پريدم خواب از وحشت با و بود گرفته نفسم

 زدممي نفس نفس هنوز گرفتم، گلويم روي را دستم

 وقته خيلي.. اهورا..؟ ديدم من که بود، خوابي چه اين

 خيلي وقته خيلي بود، سالم ده که وقتي از نديدمش، که

 چي ريخت؛ بهم اعصابم فکرش با شده تنگ برايش دلم

 !ديدم؟ را خوابش دوباره امشب که شد

 .کردمي درد شدت به گردنم کشيدم، عميقي نفس

 خوابم خيس هايلباس همان با و نشدم متوجه چطور

 خشک دهانم سوخت،مي تشنگي از گلويم بود؟ برده

 آشپزخانه سمت به اتاق از و شدم بلند جا از بود شده

 .بخورم آبي ليوان تا رفتم
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 هم هنوز رفتم، آشپزخانه سمت به آلود خواب

 خاريد بدجور سرم ثانيه چند بودم، خواب گيج

 همزمان اي خميازه و بردم موهايم الي را دستم

 دهانم آب مقابلم، ي صحنه ديدن با کشيدم،

 حس کم کم بود، گرفته ام سرفه پريد، حلقم توي

 حال همان بود،در داده دست من به هم تنگي نفس

 سمتم به دستي بود، بريده را امانم ها، سرفه که

 به نگاهم بود، گرفته سمتم به را آب ليوان شد، دراز

 شد قطع ناگهان ام سرفه بود، خورده گره صورتش

 همزمان اوهم که بگيرم، را ليوان که کردم دراز را دستم

 :پرسيد نگراني با و گذاشت دستم روي را دستش

 خوبي؟_

 ذوب حال در کردم احساس دستش، حرارت زير

 جانم به را آتش هاي شعله انگار هستم، شدن

 تاييد نشانه به را سرم توانستم فقط ريخت، مي

 :وگفت برداشت دستم روي از را دستش بدهم، تکان

 خوبه_

 :گفتم تمام، لکنت با
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 ...آ..بودم..اومده...من..من...راستش...را...ر_

 .ميرم االن...ا..بخورم آب

 به را پشتم بمانم، پاسخي منتظر آنکه بدون

 قدم نگران و زده غم حالت با و کردم سمتش

 :گفت که برداشتم،

 سونيا؟_

 شد، گرفته ازمن يکباره به رفتن، راه توان انگار_

 هاي نفس تند تند کردند، ميخ زمين به را من و

 جهان هاي اکسيژن تمام انگار کشيدم، مي عميق

 که پايش صداي کردم، گوش نبود، کافي برايم هم

 .شنيدم مي را ميشد، نزديک من به

 :گفت قبل حالت همان با

 کن نگاه منو_

 توانايي که بود، شده چيره من بر حسي چه نميدانم

 نمي تکان که ديد وقتي نداشتم، را حرکتي هيچ انجام

 را سرم چرخاند، خودش سمت به را من او خورم،

 :گفت آرام انداختم، پايين

 بودم مست نميادمن يادم زيادي چيز کن باور سونيا،_
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 ...بجاي...،،بجاي رو تو

 زبان بر تواند مي سختي به را سارا نام ميدانستم،

 :گفت و کرد مکث کمي بياورد،

 ..سه*و**ب اون جز به_

 اين گرفت، جان چشمانم مقابل تصاوير تمام ناگهان

 مغزم ميکشيد، زبانه چشمانم تا آتش هاي شعله بار

 حرفي تنها.رسيد نمي ذهنم به اي کلمه و بود شده قفل

 شد جاري آرام زبانم بر که

 ميکردي رو اينکار نبايد_

 فاصله من از و رفت عقب به قدم چند کالفه

 :گفت و گرفت

 ببخش منو کنم،مي خواهش ميدونم، ميدونم،_

 سونيا...سونيا...سونيا نبود، خودم دست کن باور

 بگو بخشيدي، منو بگو بگو

 لحن همان با کند، التماس آنگونه، خواستنمي دلم

 :گفتم قبلم

 نشه تکرار اينکه شرط به_

 :گفت و بست نقش صورتش بر جاني بي آرام لبخند
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 .نکنم تکرار ديگه ميدم قول_

 برگشتيم، صدا طرف به بلني خنده صداي با

 آمد جلو ميکرد، نگاه ما به داشت که بود جاني

 :گفت و زد ام شانه روي را دستش

 .ميکردين چيکار داشتين شيطونا_

 ميکرد نگاه جاني دست به کردم، نگاه دنيل به

 خواست مي انگار بود، کرده مشت را خودش دست و

 انگشتانش کردن مشت و فشار با را خودش حرص

 حرص با و ميداد فشار رابهم دندانهايش کند، خالي

 :گفت

 ميکني چيکار اينجا_

 حال همان در بود، زده زل صورتم به جاني،

 کشيد سر و گرفت را دستم توي آب ليوان

 آب احساس برف چون نگاهش سنگيني از

 همچنان و نبود کن ول او داشتم،اما شدن

 :گفت و کردمي نگاهم

 ممنونم آب، بابت از_

 حس لحظه هر انداختم، دنيل صورت به نگاهي
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 جاني است، انفجار حال در خشم ميکردم،از

 :گفت ترس با بود، فهميده را اين هم

 .بابا بود ام تشنه خب حاال، شد چي مگه خب_

 اما بود، گرفته ام خنده جاني زدن حرف طرز از

 حرص با دنيل نکردم، کاري هيچ دنيل ترس از

 :گفت

 بخواب بگير برو خوردي، هم رو آب که حاال خب_

 :گفت خنده با جاني

 اخالق بد وحشي بابا خب خيلي_

 جلوي از سريع بخير، شب گفتن بدون

 يکي تا دو را ها پله شدم، دور چشمانش

 از بعد برسم، اتاقم به زودتر تا کردم، مي

 نشدم متوجه کشيدم، دراز تختم روي اينکه

 .برد خوابم زماني چه که

 پنجره پشت که گنجشک چند صداي با صبح

 امروز شدم، بيدار کردند،مي جيک جيک اتاقم

 گردنم کمي اما. رفتممي ساميار پيش بايد

 گرم آب دوش يک گرفتم تصميم کرد،مي درد
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 را گردنم کمي کردم، هم رو اينکار و بگيرم،

 .بودم شده بهتر دادم، ماساژ گرم آب زير

 را موهايم و آمدم بيرون مفصل، حمام يک از بعد

 تر براق و مشکي کردم، خشک و کشيدم سشوار

 هم را ماليمي آرايش. رسيدمي نظر به هميشه از

 ي ساده پيراهن يک و افزودم، موهايم زيبايي به

 کردم ست اي فيروزه آبي کفش با و پوشيدم، گلدار

 خودم به رضايتي لبخند ايستادم، آينه جلوي

 :گفتم لب زير و زدم چشمکي و کردم تقديم

 .شدي گل ناز چقدر خانومي واي_

 با خودم به مدتها گرفت، ام خنده خودم

 از آرام آرام بودم، نکرده نگاه رضايت اين

 اين از بودم متعجب رفتم، پايين ها پله

 صدايي هيچ انگار اخير، روز چند وضعيت

 حضور من جز کسي اينکه مثل آمد، نمي

 :زدم داد نداشت،

 !نيست؟ اينجا کسي آهاي_

 :زدم داد دوباره.نيامد صدايي
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 !نيست؟ کسي يوهو،_

 بود شده ميلم باب دنيا انگار نبود، کسي واقعا

 شروع بلند بود، زده لک شيطنت کمي براي دلم

 که قديمي پاپ آهنگ يک کردم، خواندن به

 به بود، سوژه اطرافيانم خنداندن براي هميشه

 .شدمي جاري زبانم

 آوردي چي بانمکم، دلبر دلبرکم، دلکم،_

 ......... و سرکم

 دادزدم

 يوهو....وسط بيا حاال_

 حال همان ودر کردم، رقص سرگرم را خودم و

 رويم به رو صحنه ديدن با.رقصيدممي هم

 لب زير دلخوري با بود، شده قفل زبانم انگار

 :گفتم

 !بود اومدن وقت چه االن بابا، اي_

 پايين را نگاهم دنيل ي برهنه نيمه تن ديدن، با

 بدنش روي خالکوبي ، کشيدم خجالت انداختم،

 .بود کرده جذابش واقعا اش، عضالني اندام و
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 .کردمي نگاه مرا چشمش گوشه از لب بر لبخندي با

 را خودم نباشد، ضايع اين از بيشتر جو اينکه براي

 :گفتم و کردم جور و جمع

 .نديدي خانوم حاال تا چيه؟_

 :گفت و آمد جلو قدم يک

 .نديدم تو مثل ديدم،_

 :گفتم شيطنت با زدم، زل بهش کمر به دستم

 چمه؟؟ من مگه_

 خودنمايي صورتش روي کجش لبخند هنوز آمد، جلو

 هول کشيد، ام گونه روي و آورد باال را دستش ميکرد،

 :گفتم دستپاچگي با و شدم

 ميکني؟ چيکار داري_

 :گفت حرفهام، به توجه بدون

 .هس دلربا و وحشي خوشگله؟ چقد چشمات ميدوني_

 ، بود مانده باز دهنم و شده گرد چشمانم تعجب از

 برد اش بيني ونزديک گرفت را موهايم از اي طره

 مي عوض هم من حال کم کم کشيد، عميقي نفس

 :گفت و دوخت من چشمان به را چشمانش شد،
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 نکن کوتاهش داري، قشنگي موهاي_

 چرا اين خدا اي کردم،مي زمزمه خودم با

 بينهمي سارا شبيه منو باز کنه،مي اينجوري

 خداجون؟ عذابيه چه اين

 چند بعد انداختم، پايين را سرم و کردم اخم

 سريع نديدم، جايز را ماندن سکوت لحظه

 به دنيل شدن هول صداي رفتم، بيرون

 :رسيدمي گوشم

 سونيا؟_

 دادم ادامه راهم ب ندهم، جوابي دادم، ترجيح

 .بروم ساميار خانه وبه برسم ماشين در به تا

 :گفت بود، سرم پشت دنيل

 .رسونمتمي من کن، صبر سونيا_

 را ماشين در دستگيره ندادم، جوابي هم باز

 خورد گوشم به دنيل صداي باز دادم، فشار که

 کن؟ صبر نگفتم مگه ميري، کجا لعنتي سونيا،_

 اي غرّه چشم و کردم سمتش به را صورتم

 که غليظي اخم دوبا حالت با که ديدم رفتم،
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 .آمد مي من سمت بود، صورتش توي

 به دو با و کشيدم اختيارجيغي بي ترسيدم،

 که ماشيني اولين براي دويدم، ماشين، سمت

 و داشت نگه اوهم دادم، تکان دست شد، رد

 :گفتم سوارشدم، هول با من

 .برو باش، زود آقا_

 :گفت و کرد تعجب راننده

 خانوم؟ شده چيزي_

 کشيدم فرياد

 .باش زود ، برو فقط نه،_

 کرد، حرکت سريع، خيلي خدا بنده

 دنبال که ديدم عقب شيشه از رو دنيل

 خسته بعدش اما دويد، مسافتي تا ماشين

 شيشه از رو سرم اذيتش براي منم.وايستاد شد،

 .درآوردم شکلک برايش و کردم بيرون

 آدرس راحت خيال با شدم، دور او از وقتي

 .دادم راننده به را ساميار خونه

 حساب را ماشين کرايه رسيدم، مقصد به وقتي
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 کارهاي به خودم خيال در. شدم پياده و کردم

 خودش در زدن، زنگ از قبل که خنديدم،مي امروز

 اش خانگي لباس و ژوليده موهاي با ساميار شد، باز

 ام خنده بيشتر ساميار قيافه ديدن از کرد،مي نگاه را من

 :گفت تعجب با که.گرفت

 خنديمي!چيه_

 :گفتم و گرفتم، خودم به جدي قيافه دفعه يک

 ناراحتي چرا ميگن مردم بدبختما، چه من خدا، اي_

 خنديمي چرا چيه ميگي خندم،مي که حاال ،

 :گفتم و سيدم*و**ب را اش گونه کرد بغلم آمدو جلو

 داداش سالم_

 :گفت و کرد اي خنده تک ساميار

 داداش ملوسک چطوري_

 اينجاها بيرون، بريم بيا فعال داداشي، خوبم،_

 صبحونه بخوريم، هم چيزي يه بده، نشونم رو

 .گشنمه نخوردم،

 :گفت و خنديد بلند و کشيد، را ام بيني_

 برو هم تو بشم، آماده تا کن صبر شکمو، اي_
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 .بشين ماشين تو

 :گفتم بلند

 کنم؟ رانندگي من_

 نه_

 که کردم نگاهش و گرفتم خودم به طلبکارانه قيافه

 :گفت

 .نکن قهر بابا، خب خيلي_

 :گفت و داد دستم به را ماشين سوييچ

 .ميام االن منم ماشين، تو برو تو_

 باشه_

 شدم ماشين سوار و رفتم هم من خنديد، دوباره

 رنگ کالباسي لباسش آمد، بعد دقيقه بيست حدود

 .بود شده ست من پيراهن با تقريبا بود،

 ونشست آمد راننده کمک صندلي سمت

 .گفتم و کردم باز را شوخي سر

 شما؟ خوشگلي چه اينا مامانم واي_

 :گفت خنديدو

 .بريز زبون کم دختر، کن حرکت_
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 :گفتم التي لحن با

 آدرسو حاال بيفرمايي شوما چه هر داداچ باشه_

 .بينم بياد کن عخ

 :گفت لب زير و شيشه سمت برگداند را صورتش

 ادب بي_

 : گفتم و نياوردم کم

 .بوگو ديگه چي يه ميدونم اسمتو_

 بود، ساکت رستوران به رسيدن تا و نزد حرفي ديگر

 ولي کرد نثارم اي غره چشم مسير طول در باري چند

 رستوران جلوي رسيدن از پس نشد، بدل و رد کالمي

 .کرد راهنمايي وردي در سمت به مرا و شد پياده

 کردم شوخي و گذاشتم سرش به سر مسير طول در کلي

 .خنديد مي جانانه گاهي و بود خوبي همپاي اوهم

 شديم منتظر و داديم سفارش کيک و قهوه شير دو هر

 .کردم ريزي خنده و افتادم صبح حرکات ياد فاصله اين در

 :گفت و شد متوجه ساميار

 بود؟ چت صبح نگفتي راستي_

 :گفت تنها او و دادم توضيح برايش
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 عصبي چقدر ميدونه خدا فقط االن واي واي واي_

 !!شده

 :گفتم و کردم اخمي

 .نيست مهم برام_

 :گفت و شد جدي

 راحت منم اينجوري بموني، من پيش و نري ميخواي_

 . ترم

 چيزهايي يه دارم تازه ، ساميار نيست اينجوري_

 .ميشم متوجه

 .مارپل خانوم بگي، منم به ميشه_

 .نميزنم حرفي نشم مطمئن تا نه_

 :گفتم کالفگي با بعد

 نميشه بازم بيام بخوام اگه تازه_

 چرا؟_

 من زندگي از بخشي مرد اين انگار نميدونم_

 هست، نگاهش تو عجيبي حس هميشه بوده،

 احساس ميکشه، اون سمت منو هميشه نيرويي يه

 .سرحاله و آروم خيلي هستم پيشش وقتي ميکنم
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 :گفت و زد لبخندي تعجب با

 ؟ سونيا_

 .هووم_

 کرد قالب هم در را دستانش و زد تکيه صندلي به

 :وگفت

 درسته؟ شدي عاشقش_

 :گفتم و خنديدم هول و عصبي

 .داره زن اون!شدم عاشقش ميگي، چي ميفهمي_

 !زنش؟ کجاس نداره، فرقي نداشتن با که حاال خب_

 گفتم و کردم اخم

 هنوز سارا و نگرفته، طالق هنوز باشه چي هر_

 .همسرشه

 !....کردي؟ اخم تو که نزدم حرفي منم_

 خيره سرم پشت به نگاهش نداد، ادامه را حرفش

 زيبايي کردم،دختر دنبال را نگاهش رد بود، مانده

 ساميار نگاه نوشيد، مي قهوه و بود نشسته من پشت

 :گفتم و کردم نگاه دوباره ساميار به بود، مانده او محو

 .بزن زل کمتر شدن، چپ چشمات سامي، هوووي_
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 :گفت تعجب با و کرد هول ساميار

 ...اين..اين..سوني سوني_

 چشماتو کني خيانت لورا به بخدا ، درد اي_

 .ميارما در جاش از

 :گفت و پريد حرفم وسط

 .دنيل همسر ساراس، اين سوني، سوني_

 بود رفته باال قلبم ضربان و بود مانده باز دهانم

 شدم زنده و مردم شود تمام اش قهوه تا بار هزار

 عقب به را سرم خونسرد خيلي کردم سعي دوباره

 داشت هنوز کردم، نگاهش چشمي زير بچرخانم،

 :گفتم و کردم ساميار به رو ميخورد، قهوه

 بياري در بازي مسخره بخواي ميدونه خدا سامي_

 !باهات؟ ميکنم چه من

 احمقم من مگه آخه، بازيه مسخره وقت االن سوني،_

 !!وضعيت اين تو اونم

 پرسيدم تعجب حالت با باز بود، کرده هنگ مغزم

 !ساراس؟ اين هستي مطمئن اصال سامي،_

 :گفت بود، شده من بسته ذهن متوجه انگار



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

187 

 

 اينقدر نميشناسم، من يعني رو دنيل زن سارا_

 !خنگم؟

 چه جواب در بودم مانده نداشتم، روحي تعادل واقعا

 نهيب خودم به بود، درست حرفش هم ساميار بگويم،

 :گفتم و زدم

 ديديش مي زود يا دير سوني، چي يعني کارها اين_

 .وقتشه االن کن، درست رو کارات پاشو

 :گفتم ساميار به و کشيدم عميقي نفس و شدم بلند

 اگه دارم، احتياج امروز ماشينت سوييچ به سامي_

 نديده رو تو تا االنم کن، جور برام موبايلم يه تونستي

 .پاشو سريع برو، اينجا از

 :گفت و انداخت من به خشم با نگاهي

 بکني؟ غلطي چه ميخواي_

 :گفتم و زدم لبخندي

 برو فعال.ميفهمي بعدا نيست، مهم_

 سارا سمت به شوم، پاسخي منتظر اينکه بدون

 داشتم دل در ترسي شدم، نزديکش کردم، حرکت

 خورده نيم ي قهوه بردم، مي پيش را کارم بايد اما
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 به را خودم حساسيت اي ذره بدون بود، ميز روي اش

 شد، کثيف لباسش تمام و شد کج قهوه کوبيدم، ميز

 خواهي معذرت کلي و خورده پيچ پايم که کردم وانمود

 .ميکشيد فرياد و جيغ مدام او اما کردم،

 :گفتم و گذاشتم اش شانه روي را دستم

 !خوبيد؟ هستم، شما با خانوم_

 پس را دستم و کرد نگاهم پرخاشگر و عصبي

 :گفت زد،

 !؟ کوري مگه نداره، ربطي تو به_

 خونسردي با و نشست دلم در محوي خند پوز

 :گفتم

 دارين؟ ي ديگه لباس اما نبود داغ قهوه شکر رو خدا_

 :گفت بار شماتت لحن همان با

 ...نداره ربطي شما به_

 ساميار ياد کنم فکر دوختم، چشمانش به را نگاهم

 .ديويد خودش قول به کردم، زنده برايش را

 :گفتم ماليمت با

 !خوبه؟ حالتون شما خانوم_
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 :گفت آرامش با و بود شده نرمتر دفعه اين

 ...خوبه حالم آره،_

 !کنيد؟ عوض تا دارين اي ديگه لباس_

 روي دوباره را دستم داد، تکان نه، عالمت به را سرش

 :گفتم ، گذاشتم اش شانه

 شرايط اين با ميرسونمت، منزل تا من بخواي اگر_ 

 ميتونم که کاري حداقل بري، راه خيابون توي سخته

 .متاسفم واقعا بدم، انجام

 دادم ادامه لجوجانه

 قبوله_

 .ميکرد نگاهم سکوت در فقط هم او

 .راحتترم منم اينجوري ديگه، قبوله_

 :گفت آهسته لب زير

 .باشه_

 خيابان به شديم، ماشين سوار و رفتيم بيرون هم با

 .ميکردم حس تنم بر را نگاهش سنگيني ميکردم، نگاه

 :پرسيدم

 شده؟ چيزي_
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 : گفتم ، گفت عصبي نه قاطعيت با

 کردم، هم خواهي عذر ندارم، دعوا که من محترم، خانوم_

 آدرس نميکني تنبيه منو اگر حاال ميدي، جواب اينجوري چرا

 .برسونمتون تا! بدين؟ رو خونه

 طوسي چشمان به گاهي هم من ميکرد، نگاهم فقط

 :گفت ميکردم، نگاه خوشرنگش

 جاده يه به که هست پيچ يه جاده، همين انتهاي_

 بيست پالک دوم، کوچه فرعي توي داره، راه فرعي

 .منه خونه وهفت

 حواسم دوختم، جاده به و گرفتم صورتش از را نگاهم

 :گفت اي گرانه پرسش لحن با که بود ام رانندگي به

 نديدم؟ جايي قبال رو تو من،_

 کردم فکر کمي بگويم، بايد چه نميدانستم شدم هول

 :وگفتم

 اومدم اينجا به ميشيگان، از تازه من نکنم، فکر نه_

 .اينطور که ، آهان_

 :پرسيد و کرد مکثي دوباره

 !باشن؟ اينجا نداري، برادرم و خواهر_
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 کردن فوت مادرمم و پدر فرزندم، تک من نه،_

 .شدن کشته تصادف تو بود، سالم چهارده وقتي

 :گفت و انداخت پايين را سرش

 متاسفم_

 :پرسيدم دفعه يک

 مگه؟ چطور_

 .باشي خواهرش شايد کردم فکر هستي، کسي شبيه آخه_

 :گفتم و زدم لبخندي

 اسمت حاال ندارم، رو کسي من باش، مطمئن نه،_

 .ميگي رو

 :گفت بدي لحن وبا العاده فوق

 .نداره ربطي تو به_

 گذاشتم ترمز روي را پايم که بودم، اش خانه نزديک

 :گفتم بعد شودو پرتاب جلو به شد باعث کار همين و

 ديگه خيال اينکه مثل شما اما نيستم، دعوا دنبال من_

 شر دنبال چون نميگم، چيزي اگه جون، خانوم داري، اي

 !؟ فهميدي نيستم،

 :گفت و انداخت پايين را سرش کردم، نگاهش اخم با
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 نبود خودم دست ميخوام، معذرت من_

 :گفتم و کردم نگاه بيرون به

 .نيست مهم_

 سارا_

 :گفتم و کردم نگاهش متعجب

 هاااا؟_

 ساراس اسمم_

 :گفتم و زدم لبخندي

 .هستم رز منم خوشبختم،_

 :گفتم افتاد، راه به اش خانه سمت وبه شديم، پياده

 اگه غريبم، اينجا نيستم، آشنا کسي با من راستش_

 ساده دوست يه باشيم، دوست هم با ميتونيم مايلي

 معمولي و

 :گفت و چرخيد من بود،سمت خانه در کردن باز حال در

 !نه؟ که چرا حتما،_

 :گفتم کرد، پا آن و پا اين ناراحت کمي

 روانشناسم يه من ميکنه، اذيتت چيزي يه دونم مي_

 !کني اعتماد من به اگر کنم، کمک بهت تونم، مي
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 :گفت کردو نگاهم شک با

 فهميدي؟ کجا از تو_

 :وگفتم زدم لبخندي

 روانشناسم گفتم نکرديا، توجه_

 داد من وبه آورد در کارتي کيفش از

 نگهدار خدا هستم، زنگت منتظر_

 کردم نگاهي کارتش به رفت، داخل به و بست را در

 ماشين بود، شده نوشته رويش خالي شماره يک تنها

 .افتادم براه ساميار خانه سمت وبه کردم، روشن را

 منتظر زدم حدس بود، باز عمارت رسيدمدر وقتي

 عمارت وارد و کردم پارک را ماشين است، من آمدن

 سنگين قدمهايي با را اتاق عرض و طول ساميار شدم،

 قيافه از اضطراب و بود زده کمر به دست ميکرد، طي

 :گفتم آرام ميباريد، اش

 سامي سالم..س_

 :گفت و پريد سمتم به متعجب لحظه يک در

 شد؟ چي سونيا_

 .بشه چيزي بود قرار مگه_
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 زد داد

 ازت؟ بکشم حرف زور يابه ميگي_

 کردم شروع و نشستم مبل روي حرفش به توجه بدون

 :زدن حرف به

 اضطراب خيلي فقط آراميه، و موقر خيلي زن_

 .ميترسه چيزي از انگار داره،

 :وگفت نشست کنارم

 ؟ طور چه_

 ترسوندتش بدجور هست که کسي هر سفيد جن اين_

 حالت هم کمي بياره، زبون به رو اسمش ميترسيد حتي

 .ترسشه بخاطر کنم فکر اونم داره، پرخاشگري

 :گفتم و کردم فکر کمي

 !گرفتي؟ موبايل راستي_

 گرفتم پرسيدي، شد خوب آره آهان،_

 آورد، موبايل گوشي يک و خواست بر جا از

 :گفتم و زدم بازويش به آرام بازار، روز مدل

 !!باحاليه چيز گرم، دمت سامي،_

 فارسي را منو و دادم، انجام را موبايل امنيتي کارهاي تمام
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 :گفتم سامي به بعد کردم،

 ميرسوني؟؟؟ خونه تا منو داداشي،_

 .بريم شو بلند آره،_

 نزديم، حرفي هم با اصال دنيل خانه به رسيدن تا

 خانه حياط داخل دني ماشين شدم پياده ماشين از

 انداختم نگاهي اتاقش پنجره به بود، شده پارک

 مرا هم او بود مشخص بود، معلوم مردي سايه

 صداي که بودم شدن داخل حال در است، ديده

 :داشت نگه مرا ساميار

 .کن صبر سوني_

 خودش خاص ابهت با کردم، نگاه صورتش به

 رنگش سبز چشمان با آمد، نزديکم به و زد قدم

 چون زيبايي لبخند شد، خيره من نگاه جنگل به

 :بود بسته نقش صورتش بر ها پرنس

 خوشگل هم دارم، تو مثل خواهري که خوشحالم_

 .مهربون و قلب خوش هم

 کشيدو آغوش در مرا کردم،يکباره نگاهش عشق با

 :گفت
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 ، ميشه ناراحت نگو دنيل به چيزي امروز مورد در_

 !باشه؟ بعد، بشيم مطمئن چي همه از بزار

 .کنم ناراحتش نميخوام منم_

 :گفت و زد ام بيني به شيطنت با

 شدي عاشقش ديدي_

 :گفتم خنديدم بلند حرفش اين با

 .......شايد نميدونم،_

 دستش روي عصبانيت از اي مسخره حالت با

 :وگفت کوبيد

 دخترم داده، قورت رو حيا سفيد، چشم ي دختره_

 شدن مي سفيد و سرخ کم يک حداقل قديم، دختراي

 :گفت اش خنده مابين خنديديم دو هر دوباره

 بد تو االن خوبيه، مرد دنيل ميگم، جدي اينو_

 .همين داره احتياج کمک افتاده، گير شرايطي

 :گفتم و انداختم پايين را سرم لبخندي با

 ميدونم_

 هستي جريان در که ميدونم منم_

 ميکنم کمکش_
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 .شده درمونده خيلي اون بکن، رو خودت سعي_

 .باشه_

 خداحافظ برو، حاال_

 .خداحافظ_

 در به حاليکه در ميکرد، دنبال مرا نگاهش با هنوز

 خانه داخل مستقيم منم بود، داده تکيه ماشينش

 با شدم، خودم خواب اتاق وارد آنجا از و رفتم

 داشتم را عميق خوابي عجيب حس تختم، ديدن

 سنگين پلکهايم و افتادم تخت روي لباس با همانطور

 .شد

 بود،نميدانم ده حدود ساعت شدم که بيدار

 گفتم خودم با نبود، لورا و سارينا از خبري چرا

 را اتاق پنجره رفتن، جايي تنهايي ها مسخره

 درنگ بود،بدون عالي بيرون هواي کردم، باز

 غرق خانه داخل فضاي رفتم، حياط سمت به

 احتياج شيطنت کمي به بود، ناخوشايندي درسکوت

 کنار و گشتم حياط داخل ترديد، اي ذره بدون داشتم،

 کردم،همان نگاه ماه به نشستم، سرخ گل بوته يک
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 چشمانم مقابل در يکشب، و هزار افسونگر ماه

 .بود کرده شاعرانه خيلي را فضا گلها بوي و ميدرخشيد،

 آغشته گل بوي به ام ريه تمام تا کشيدم عميقي نفس

 :گفتم ماه به رو شود،

 ؟ چيه ماهه خانوم دونيمي_

 :گفتم ادامه در و خنديدم خودم

 هر فقط دونم،نمي خودمم دونينمي که معلومه_

 قشنگ چشم مردک اين به بايد من هست، که چي

 .کنم کمک قدبلند،

 راحس کسي حضور سنگيني کشيدم، عميقي نفس

 هميشگي ژست همان با دنيل چرخاندم، را صورتم کردم،

 .کردمي نگاه من به خودش به ومخصوص

 :گفتم و گرفتم باال را سرم

 .فهمهنمي فارسي خنگه، اين حداقل شکرت، خدايا_

 :گفتم دنيل به

 بشين بيا ايستادي چرا_

 :گفت و نشست و آمد کنارم

 !کردي؟ فرار چرا_
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 ميزاشتي،تازه ميگفتم، بهت اگه رفتم،مي بايد خب،_

 .دادينمي نشون هم خوش روي

 :گفت و داد سوق صورتم به را سرگردانش نگاه

 .بري خوادنمي ديگه_

 :گفتم و کردم نگاه ماه به تفاوت بي

 باشي خريده منو خوشگذروني و تفريح واسه نکنم فکر_

 !ريييس؟

 :گفت دفعه يک کرد،مي نگاه من به هنوز نداد، جوابي

 شدي عاشق حاال تا_

 نهايت بي چشمانم کردم احساس کردم، نگاهش متعجب

 :گفتم و فهميدم را منظورش تازه اند، شده بزرگ و گرد

 آره_

 :گفت که ميخورد، حرص حسابي کردم احساس

 کي_

 :گفتم و کردم نگاه رو روبه به

 باهاش وقتي که بود زماني مال نميشناسيش، تو_

 .بودم خوشحال خيلي بودم

 :گفتم و کشيدم عميقي نفس
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 من خپل کوچولوي عشق اين دونم نمي االن ولي_

 کجاست؟

 :گفت تعجب با

 خپل_

 آره_

 چرا_

 .بود بامزه و چاق خيلي خب_

 ؟ بود سالت چند اونوقت_

 .گذشته زمان خيلي بود، سالم ده من خب_

 :گفتم و کشيدم عميقي نفس

 .همين_

 :گفت دستوري و محکم لحن با

 اش ادامه_

 عصبانيت با چون بود، شده ناراحت کنم فکر

 .ميخنديدم جواب در فقط من و ميزد را حرفش

 را کسي بچگي دنياي توي اينکه از قبل_

 بامزه پسر يه اون خب شناختم، اونو بفهمم،

 ها ناراحتي تو هميشه.بود داشتني دوست و
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 .بود کنارم

 :گفتم لب زير فارسي به بعد

 .....گيرا و زيبا همونقدر نشست، خيلي دلم به اون

 :گفتم دوباره

 رو همه بچگي از بودم سرکش دختر يه من_

 پس از تونست که کسي تنها ميکردم، اذيت

 آره بود، اهورا کنه، رام منو و بربياد، من

 !نه؟ قشنگه...اهورا....اهورا

 نقش صورتش روي لبخندي ، کردم نگاهش

 دار خنده حرفهايم شايد نميدانم بود، بسته

 :گفتم بود،

 اشکامو که بود کسي اولين ميکردم، گريه وقت هر_

 بد مريضي يه( ديويد)ساميار موقع اون ميکرد، پاک

 چيه؟ ميدوني لندن، بياد شد مجبور بود، گرفته

 !چي؟_

 ميديدن رو همديگه ساميار و اهورا اگه ميکنم فکر من_

 !ميشدن خوبي دوستاي

 :گفتم بغض با گرفت، دلم دفعه يک
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 ..ولي_

 چي؟ ولي

 !گذاشت تنها منو شرايطي بد تو_

 چرا؟_

 شدم، آدم تنهاترين من مرد، مادرم وقتي خب_

 روانپزشک دکتراي پيش گرفتم، شديدي افسردگي و

 .بود سختي روزاي خب برد، منو پدرم زيادي

 چشمانش کردم نگاه دنيل به و کشيدم آهي

 بغض من مثل هم او شايد داشت، غمي

 .داشت سنگيني

 باور رفت، و نکرد حتيخداحافظي معرفت بي_

 ..نه گريه هيچوقت اما ميکنم بغض ميکني

 :گفتم و کشيدم عميقي نفس

 کرد تالش حالم تغيير براي خيلي پدرم_ 

 هنري،نقاشي رزمي، رفتم، بگي که کالسي هر

 ميگفت همش پدرم نميره يادم هيچوقت

 .من بخاطر بکن رو تالشت

 .داشت دوستت بود، پدرت خب_
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 !فروخت؟ منو چرا مان قهر اين ولي آره_

 :گفتم و کشيدم عميقي نفس

 .رييس من زندگي کل اينم_

 .مينگريست صورتم به سکوت در

 :گفتم دوباره

 شدي؟ عاشق حاال تا بگو تو خوب-

 :گفتم خودم به فارسي به

 دوباره بيا بود کشک سارا ديگه معلومه بود؟ سوالي چه اين سونيا سرت تو خاک اي-

 رواني بود حرف چ اين ااا احمق دختر ،تو خوشش حال تو زدي

 :گفت دنيل ميدادم فحش خودم به که جور همون

 ببندي فحش رگبار به خودتو نميخواد حاال-

 :گفتم و کردم باال رو سرم تعجب با

 ميدم؟ فحش خودم به دارم من فهميدي کجا از تو-

 :گفت کرده هول

 مشخص ميزدي حرف خودت با تشر با تو که جور اون نبود سخت زيادم زدم حدس-

 بود

 :گفتم شک با

 باشه اها-
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 کرد بد حالم سيگار دود زد که رو اول پک کشيدن به کرد شروع و کرد روشن رو سيگار

 :گفتم و

 نکشيش؟ ميشه-

 :گفت تفاوت بي

 چرا؟-

 مياد بدم سيگاري ادماي از ميکنه اذيتم دودش-

 چرا؟-

 حالمو اين و نميشه حل وقت هيچ که دارن نشدني فراموش غم يه ميکنم فکر چون-

 ميکنه بد

 :گفت و کرد نگاهم تمسخر با

 ندارم؟ رو بزرگ غم اين من يعني-

 :گفتم تشر با

 چقندرم؟ برگ جا اين من پس-

 گرفت کام دوباره و زد پوزخندي

 :گفتم ناراحتي با

 .نکش من جون-

 گرفت کام دوباره

 :گفتم و کردم نگاه بهش بغض با
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 شب داره ارزش برات جونم کردم فکر باشي راحت تو تا ميرم من بکش نداره اشکال-

 رئيس اقاي بخير

 گرفت دستش تو و دستام مچ ولي بروم که شدم بلند جام از حرص با

 کرد اشاره سيگار به کردم نگاهش

 شد انداخته پايين به دنيل دست از که کردم نگاه سيگار به

 زد اشاره زمين به که کردم نگاه دنيل به دوباره

 بهم خوبي حال شدنش له و سيگار روي دنيل پاهاي اومدن فرو کردم نگاه زمين به

 ميداد

 بود شده له کامال سيگار

 کرد نگاهم لبخند با که کردم نگاهش

 :گفت و کرد ول و دستم

 بخير شب-

 رفت، خونه داخل سمت به خودش و

 خوابيدم مرد اين خيال و فکر با و رفتم خونه داخل به منم

 :کردم زمزمه لب زير زدم پوزخند خودم گذشته به کردم خاموش رو سيگارم

 !تلخي و جالب سرنوشت چه-

 کردم حرکت ساحل طرف به برداشتم رو شرتم سويي و هندزفري و گوشي شدم بلند

 ميکردن تعريف جک هم واسه و بودن جا آن ها بچه همه
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 :گفت بلند من ديدن با کيوان

 اومده کي ببينين به-

 برگشت من طرف به ها سر همه حرف اين با

 نشستم سارينا و کيوان بين و رفتم آنها سمت به امهميشگي اخم با

 :گفت سارينا که

 ميزني؟؟ اهنگ يه برامون عزيزم-

 داد من دست به رو گيتار ساميار کردم اکتفا سرم دادن تکون به

 بشن ساکت همه شد باعث که ميدادم نوازش رو گيتار هاي تار دستم با

 :خوندن به کردم شروع و بستم چشمامو هميشه مثل

 نيستم که شبا اين تو بخير شبت-

 خيسم چشم با من اون با بخواب

 تو ياد به ميشن صبح هام شب تموم

 تو واس ني مهم من حال حتي ميدونم

 اروم چشماتو ببند بخير شبت

 اون با خوشحالي من بعد ميدونم

 سرت از نميشه رد من ياد حتي نه

 :دادم ادامه بود غمگين او ولي انداختم بهش نگاهي نيم گردم راباز چشمانم×

 هرشبت ارزوي بودم من وقتي يه-
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 تورو نداشتمت که بود وقت خيلي

 برو بگي بهم ميخواستي بود وقت خيلي

 بشه راحت تو کار تا رفتم

 ميکشه چي دوريت از دلم نفهميدي

 ميخوابي وقتي تو ياد به بيداره شبا يکي

 بيتابي و تنهايي با ميکنه سر شبو همه

 اينو ميدونم خوب نبود مهم واست

 زندگيمو تموم من از گرفتي

 بودي من چشاي جلو همش من فکر نه

 :گفتم بود همراه طعنه با که پوزخند با×

 زودي اين به ميبري من از نميدونستم-

 اينو ميدونم خوب نبود مهم واست

 زندگيمو تموم من از گرفتي

 نيستم که شبا اين تو بخير شبت

 خيسم چشم با من اون فکر با بخواب تو

 تو ياد به ميشه صبح هام شب تموم

 اروم چشماتو ببند بخير شبت

 اون با خوشحالي من بعد ميدونم
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 سرت از نميشه رد من ياد حتي

 شبت هر ارزوي بودم من وقتي يه

 سين به کردم باز چشمامو ميکرد حرکت گيتار روي همچنان دستام ولي شدم ساکت×

 همين مثل ومن ميسوخت داشت و بود ما وسط که آتشي به دوختم چشم گيتار هاي

 بود مغزم رو بدجور سارينا هق هق صداي ولي بودن ساکت همه ميسوختم داشتم

 خوندم رو اهنگ ادامه نشنوم صداشو که اين براي

 نگردم بر که رفتم نيستم ديگه-

 کردم خسته خدارو فقط هام باگريه

 سرت از نميشه رد من ياد ميدونم

 شبت هر ارزوي بودم من وقتي يه

 ببند چشماتو بخير شبت

 بخند اون پيش تو چشمام خيسه که من

 تو ياد نمونده من اسم حتي ميدونم

 تو حال به نداره فرقي ميدونم

 :گفتم و کردم نگاه سارينا به گزاشتم زمين رو رو گيتار شد تموم که اهنگم

 .کردي گريه رو روز کل نشدي؟ خسته گرفتي؟؟ ابغوره چيه باز-

 :گفت هق هق با

 .بدبختم خيلي من-
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 چرا؟-

 :گفت شد اروم که کم يه کرد گريه بلند

 نداره دوستم هيچکي-

 :گفتم و خنديدم بلند

 همين؟ فقط سرت تو خاک-

 :دادم جواب آره معني به سرش دادن تکون با

 ترم بدبخت تو از من-

 چرا؟-

 ?داره دوست رو اي ديگه کس که دارم دوست يکيو-

 احساس از خالي هميشه مثل کردم نگاه رخش نيم به شد غمگين ها نگاه همه دوباره

 ميگفت ديگري چيز چشمانش ولي

 من، با کردي چيکار زندگيمون با کردي چي آخ اهورا

 ميکنم فکر خودکشي به دارم االن ولي بودم مثبت انرژي پر روز يه که مني با

 نبود من براي چشمانشم تو غم مطمئنم و

 بود خواب سامي پاهاي روي لورا

 :گفتم سامي به عصبي

 بر و بر اينجا نشستي سردشه؟ و خوابيده پات رو دختره که نداري حس يا کوري مگه -

 ياال اتاقش تو ببرش ؟ چي که ميکني نگاه منو
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 :گفت شوخي به ساميار و خوابيد باز ولي خورد تکوني يه لورا خنديد بلند ساميار

 و بياري باال خون که جوري لگد و چک زير بگيرم رو يکي تو من که روز اون ميشه کي-

 بزني؟ حرف درست من با برادرتم من بفهمونم بهت

 حس رو کسي نگاه سنگيني کردم روشن و اوردم در جيبم از رو سيگاري زدم پوزخندي

 ميکردم

 طرف به رو سرم من، به بود زده زل براق مشکي چشم جفت يا اوردم باال رو سرم

 :گفتم جوابش در و کردم ساميار

 جهنمم خود من جوجه، نترسون آتيش از منو-

 رو عالقم مورد اهنگ گذاستم گوشم تو رو هندزفري پوشيدم رو شرتم سويي شدم بلند

 زدم سيگار به اي ديگه پک و کردم پلي

 :گفت سارينا که بزنم قدم کم يه ميخواستم

 بيام؟ باهات منم سونيا-

 نه-

 تنها اونم شب وقت اين داره ترس چرا؟تنهايي اخه-

 :گفتم و چشمش تو زدم زل

 و تنهايي مورد در ضمن در.... بترسه؟؟ زندگيش دارايي تنها از ادم شنيدي تاحاال-

 هيچ ميکنم زندگي ريختي اين ساله يه من بگم بايد زدن قدم و تاريکي و شب

 نيومده پيش برام مشکليم

 :گفت و کرد نگاه چشمام تو بغض با
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 بود تر قشنگ و تر رنگي دنيات قبال شدي عوض قدر چه نديدمت که سال يه اين تو-

 :گفتم لبام گوشه کج لبخند با و گرفتم تر محکم و سيگارم پک آخرين

 شب توي تنها،اونم زدن، ،خيابون،قدم غمگين هاي سيگار،بارون،اهنگ حاظر حال در-

 منه زندگي قشنگ ترکيب تنها ،

 رفتم راه دقيقه ده حدود افتادم راه به و گفتم اين

 کردم فکر امروز به و نشستم دريا نزديک درخت يک کنار سر آخر

 لورا اهورا ساميار از ن سال يک اين تو ديدم هم با رو همشون سال يک بعد شده چي

 جا؟ اين اومد نشد شرمش اهورا خود ببينن، چيو که اومدن نراشتم خبر سارينا

 :گفتم دلم توي و زدم پوزخندي کردم حس خودم کنار را حضورش

 باد بادا هرچه ميوفتي پام به اهورا ميندازمت پا از-

 :گفت و رسيد گوشم به گرمش صداي

 شدي؟ سيگاري کي از-

 :دادم جواب کنم صبر که اين بدون

 نداره ربطي تو به-

 نميکشي؟ سيگار بودي گفته اخه-

 .نميري بودي گفته هم تو اخه-

 :گفت و کشيد عميقي نفس

 داري؟ سيگار گزاشتم جا رو سيگارم پاکت من-
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 :گفتم و کردم بلند اي خنده تک

 کرد؟ ولت شد، چي-

 کرد؟ ولت تو واسه مگه-

 :گفتم طعنه با و دوختم چشم دريا به

 .فروخت منو ولي نکرد ولم نه-

 :گفت کالفه

 ميکنه؟ خوب حالتو چشمام نميگفتي مگه سونيا نميکني نگاه بهم چرا-

 ميزنه هم به حالمو عجيب االن ميکرد خوب حالمو روزي يه که چشمات اون-

 :گفت ناراحت

 خوبي؟-

 :گفتم تندي به و بستم را، چشمانم کالفه

 مهمه؟ برات مگه-

 نميپرسيدم نبود اگه-

 :گفتم بااليي نسبتا صداي با

 نميرفتي بود اگه-

 :گفت لحن همون با

 کني؟ نگام ميشه-

 :گفتم و دوختم چشم باآسمان،
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 بستم همه رو نگاهمو ديگه من-

 :گفت و زد عصبي پوزخند

 !؟ بستي هم اونا رو چي ارزوهامون رو نگاهتو-

 :گفتم و آمد، وقت سر هميشه مثل دوباره گلوم بغض

 يه ارزوهام تموم به من که هست همينم واسه رفته يادم ارزوهام وقته خيلي من-

 بدهکارم رسيدن

 کند پنهانش داشت سعي که بغضي با و گرفت را دستم که شدم بلند و گفتم را اين

 :گفت

 کردن تغيير خيلي دستات-

 :گفتم و ميکردم گريه صدا بدون اما بگيرم، را اشکهايم جلوي نتوانستم ديگر

 کرده عادت اون دستاي به تو دستاي فقط نامرد نکرده تغيير من دستاي-

 : ناليد

 سونيا-

 :زدم داد و کشيدم بيرون دستش از را دستم عصبي

 اتيشي با فروختي اون نگاه خاکستر به منو چشماي خيسي که تو ميخواي؟ چيه؟چي-

 گرفت، آتيش عشقم کشيدي، اتيش به رو زندگيم داشتي چشمات خاکستر زير که

 چي من ببيني چي؟ که اومدي سال يه بعد احساسه، بي لقبش که آدمي شدم، نابود

 چي؟ که اومدي االن اهورا اقا نميکنن خيرات حلوا جا شدم؟اين

 قبل سال يک
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 فرماني هيچ مغزم انگار بود گنگ سرم شدم بيدار خواب از شديدي دست هاي تکان با

 نميکرد صادر

 :گفت دخترانه صداي يک

 لورام؟ چته؟شناختي سونيا-

 :گفتم آرام و کرد فعاليت به شروع مغزم تازه

 لورا؟-

 ميزنم صدات دارم دوساعته درد_

 .....راستي بود گنگ سرم ببخشيد-

 :گفتم و کشيدم اي خميازه

 بودين؟ کجا روزه چند اين تو-

 :گفت و داد بدنش به قوسي و کش

 اسکي بوديم رفته سارينا با-

 :گفتم اشکار ناراحتي با گرفت دلم راستش

 نميومدم هم ميگفتين ميکردم؟ تنگ رو ميشد؟جاتون چي ميگفتين من به مثال-

 برگرداندم مخالف جهت به رو سرم دلخور

 :گفت آمدو جلوتر

 تو که نداد اجازه رئيس اما بياي ما با ميخواست دلم من که ميدوني خودت تو سونيا-

 ببريم خودمون با رو
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 کجاست؟ سارينا-

 بود خسته خيلي کنه استراحت رفته-

 :گفتم و آمد لبم گوشه لبخندي و افتادم اخير روز چند ياد

 شدم چيزا خيلي متوجه کرد خوبي کار-

 چي؟ مثال-

 :گفتم بود کرده گل شيطونيم

 داد ازدواج پيشنهاد بهم راستش جذابيه و خوشتيپ خيلي مرد ديويد که اين مثال-

 :گفت آمد مي در چاه ته از که صدايي با پريد رخش از رنگ که ديد ميشد راحتي به

 چي؟...چ-

 نميکنم قبول من نيست مشکلي کن باور لورا-

 :ميگفت خودش با لبي زير و نميشنيد را حرفم انگار

 ممکنه؟...چطور..چ اين عاشقمه بود گفته داره دوست منو بود گفته اون اما-

 بود دوخته چشم زمين به نشسته اشک به چشماني و پريده رنگ اي قيافه با لورا

 :گفتم و راکشيدم لپش و انداختم گردنش دور را دستم نبود درست هم شوخي ادامه

 خواستگاريت ميايم فرصت اولين در داداشم و من نباش نگران من گل زنداداش-

 :گفت و ميکرد نگاه منو مظلوم وآرام

 ديويده پيش فقط دلم من اما-

 :گفتم خنده و باشوخي
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 خودتون ديويد همون ديگه گفتم رو داداشم منم خوب-

 :گفتم و ميکرد نگاه را من گنگ داشت

 منه خوني برادر ديويد دختر منگي چقدر تو بابا اي-

 کردم تعريف برايش را چيز همه بعد و

 ميشد قبل از تر متعجب دفعه هر

 :گفت مکث ايي لحظه بدون شد تمام که حرفم

 پيشش ببر منو ميکنم خواهش سونيا ببينم رو ديويد بايد-

 :گفتم و زدم لبخندي

 ببرمت فردا ميدم قول ولي گلم نميشه که االن-

 :گفت کالفه

 ....اگه سونيا اما-

 :گفتم و پريدم حرفش وسط

 کنيم سوپرايزش تا ميريم هم با فردا ولي دارم کار امروز که نداره اگه ديگه-

 بيرون رفت در از و داد تحويل لبخندي نيمه و نصفه

 موبايلم با بازي مشغول و کشيدم دراز تخت روي دوباره

 شدم

 :گفتم و دادم پيام سارا ي شماره به و کردم بازي کم يه



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

217 

 

 خلوت سرت هروقت نزدم زنگ همين براي باشه موقع بد شايد گفتم هستم رز سالم-

 بزن زنگ شد

 رفتم پايين به خودم و فرستادم را پيام

 :گفتم بلند و بودن صبحانه خوردن مشغول همه

 سالم-

 رئيس از غير رادادن من سالم جواب لبخند با همه

 :گفتم دوباره و کردم تشکر ريخت قهوه برايم ها خدمتکار از يکي صندلي روي نشستم

 شد عرض سالم رئيس اقاي-

 داد تکون سرشو معمولي خيلي ميبرد دهنش نزديک را فنجون که جور همان

 :گفتم فارسي به که بود گرفته حرصم

 ايش بياد خوشم تو از بايد چرا من آخه راضي، خود از مردک-

 انداختم پايين را سرم و رفتم او به اي غره چشم

 کردم احساس را نگاهش سنگيني که بردارم را فنجانم ميخواستم

 بود رفته باال به تعجب از که ابروهايي و چشم دوتا گرفتم باال که رو سرم

 کرد جلب رو توجهم

 کردم گرم صبحانه خوردن با را سرم و زدم پهني و پت لبخند کردم، هول

 شروع جيبم داخل موبايل که بود قهوه نوشيدن مشغول خشک و سرد خيلي رئيس

 کرد( زدن زنگ)لرزيدن، به
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 کردم نگاه تلفن به شد نمايان رئيس صورت روي غليظي اخم

 ميزد زنگ داشت بود، سارا

 بودند،کيه کنجکاو همه طرفي از بودم کرده هول خيلي

 شد قطع تلفن

 :زد داد دنيل که

 باشي؟ داشته موبايل داد اجازه بهت کي-

 :دادم وجواب انداختم هم روي را پايم ريلکس

 نميگيرم اجازه کسي از کارام براي من من رئيس تو نه کلفتتم من نه جا اين-

 : زد داد تر بلند

 کني رفتار من قانون طبق بايد ميکني زندگي من ي خونه توي وقتي تا-

 : زدم داد خودش از تر بد عصبي

 جا اين بياري منو خواستم ازت من مگه بريم هم با شو پياده هي-

 :گفت و زد پوزخند کرد قالب ميز روي رو دستاش و شد بلند جاش از

 فکر بايد بردي بازيات هرز با پدرتو ابروي وقتي ولي نيومدي خودت خواسته به درسته-

 معلوم هستيداالنم ادمي جور چه ميدونستم چون خريدمت من ميکردي جاهاشم اين

 برادم پيش ميرم دارم ميگي که هايي موقع اون راستي اها زده زنگ بهت کي نيست

 جونت؟ برادر پيش ميري مطمئني

 بود کرده عوض حالمو وجودم تو چيزي شکستن صداي خورد بر بهم خيلي
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 اومد گلوم راه سر بدي بغض

 شدم بلند جام از

 و زدم پوزخندي شد ساکت دستم عالمت با که بگه چيزي بهم ميخواست سارينا

 :گفتم

 که واقعا هه.... تو وقت اون توئه بخواطر ميکنم دارم که هرکاري ميفهميدي کاش-

 شدم خارج لعنتي عمارت اون از تر تمام چه هر سرعت با

*** 

 رفتم داخل به و شد باز در باشم عادي کردم سعي زدم رو ساميار خونه در زنگ

 :گفتم و زد لبخندي ديد منو و کرد باز رو در ساميار زدم زورکي لبخند

 جا زده فلک ناراحت ي شده اسير ي برگشته بخت خواهر يه واسه عزيزم برادر سالم-

 داري؟

 :گفت خنده با

 دارم جا خواهر واسه فقط بابا نه اووووو-

 :گفتم و کردم بغلش و زدم لبخندي

 جايي اين تو که خوبه-

 :پرسيد جدي

 شده؟ چيزي سونيا-

 بابا نه-
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 کرده ناراحتت يکي ميخونم چشمات از من-

 :گفتم و کشيدم اهي

 مياد در اب از زرد تو ميکنم تعريف يکي از وقت هر ديگه منه زندگيه-

 مگه؟ شده چي-

 : گفتم و بيرون دادم اه با و کشيدم عميقي نفس

 نيست مهم هيچي-

 : گفتم و نکرد اصراري ديگه

 داري اتاق من براي سامي-

 چيکار؟ ميخواي-

 نيستم مزاحم اگر البته بمونم جا اين ميخوام-

 :گفت سريع

 مزاحمي خيلي چرا-

 :گفتم و شدم بلند جام از ولي خود بر بهم خيلي راستش

 اومدم که ببخشيد گلم داداش باشه-

 :گفتم و شد کشيده پشت از من موي که رفتم در طرف به

 ساميار کن ول اخ اخ اخ-

 :گفت و کشيد دست و سيد*و**ب رو سرم و ساميار بغل تو افتادم

 نداري؟ شوخي جنبه رواني خودته ي خونه جا اين-
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 :گفتم و بيرون اومدم بغلش از

 بگو معذبم من بخدا سختته اگر نکن اذيتم پره دلم خيلي امروز ساميار-

 :گفت و بود محکم گردني پس يه جوابمم

 گرفتي؟ جوابتو-

 بود سارا خورد زنگ دوباره تلفنم و زدم لبخندي

 :پرسيد سامي

 کيه؟-

 شو ساکت لطفا زد زنگ سارا ، سامي-

 :گفتم و دادم جواب رو تلفن

 عزيز ساراي سالم اوه-

 :گفت و اومد صداش

 کجايي رز سالم-

 درخدمتم االن بود شلوغ سرم ببخشيد-

 ميشيم اشنا هم با بيشتر هم جوري اين بريم مياي توهم پارتي يه به ميخوام امشب-

 :گفتم و کردم فکر کمي

 دنبالت؟ بيام کي من حاال خوبه نظرم به اره-

 باش خونمون جلوي هشت ساعت راس-

 باي شب تا پس اوکي-
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 :گفتم و ميکرد نگاه منو ها مرده ننه مثل کردم نگاه ساميار کردمبه قطع رو تلفن

 چيه؟ ها-

 نيست درستي ادم سارا سونيا-

 همين فقط پارتي برم ميخوام فقط من چي که خوب-

 :گفتم و پايين انداخت رو سرش و کشيد اهي

 سامي ميگم اممم-

 هوم؟-

 ادب بي چيه هوم-

 حرفتو بگو-

 بخرم؟ لباس يه ميبري منو ندارم لباس من-

 :گفت و کرد اخمي

 شدي؟ من خواهر تو چرا اخه خدا اي-

 :گفتم و کردم کج لوچمو و لب

 پشيموني؟-

 خريد بريم شو بلند نگو چرت-

**** 

 قشنگه؟ اين سامي ميگم-

 :گفت و انداخت نگاهي لباس به
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 نه-

 ميکنه نگاه منو داره گومز برايان ديدم که رفتيم تر جلو کم يه

 : گفت سامي که نکردم بهش توجهي

 کم يه خواهشا فقط نظرته مد لباسي چه ببين برو هم تو دستشويي ميرم من سونيا-

 باشه پوشيده

 :گفتم و کردم اخمي

 جامعم يه سرگرد من مثال بابا نشدم زده غرب قدرام اين ديگه-

 :گفت و خنديد بلند

 داده استفا که سرگردي-

 :گفتم و رفتم اي غره چشم

 دارم خودمي هاي نفوذي منم چي هر حاال-

 :گفت و کشيد رو دماغم

 نريز زبون ببين رو لباسا برو-

 نفر يه کردم احساس که ميديدم رو لباسا هدف بي شويي دست رفت اونم و خنديدم

 سيد*و**ب گردنمو

 ديدم رو برايان چندش ي قيافه برگردوندم صورتمو

 : گفتم و گوشش زير خوابوندم محکم باشه خودم دست که اين بدون

 اشغال؟ ي مرتيکه کردي غلطي چه تو-
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 :گفت و اورد باال تسليم معني به دستشو

 اين و دنيل بجاي حاال کفتم تو جور بد من بخدا بدي ما به حاليم يه ميشه چي بابا-

 نگذره بد بهت ميدم قول باش من با بار يه ژيگول ي پسره

 صورتش تو کوبوندم لگد با و کشيدم جيغي عصبي

 کردم جمع خودم دور رو ملت کارم اين با

 و کشيد لبش روي دست يه شد بلند زمين روي از برايان که ميگرفتن فيلم بيشتراشون

 خونيه ديد و کرد نگاه

 خواستي خودت گفت عصبي

 خالي جا بزنه ميخواست که اولي مشت کرد حمله طرفم به و اورد در کتشو شد بلند

 شد گيج زدم سرش پس بار اين لگد با دوباره و دادم

 :گفت و خنديدم بلند

 نکني مبارزه داره رو زرمي هاي ورزش از مشکي بند کمر تا پنج که کسي با باشي تو تا-

 ديدم برگردوندم که صورتمو ميکنه حمله بهم داره کردم احساس که کردم بهش پشتمو

 افتاد پام پيش برايان

 کردم نگاه بود کنارش که مردي به

 :گفتم و

 ميکني چيکار ما اين تو-

 :گفت شوخي به
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 بزنتت ميزاشتم بايد اخ-

 :گفتم و کردم اخم جدي

 ميکني تقعيب منو کارلوس-

 :گفت و شد جدي اونم

 ببرمت اومدن ؟ رفتي کجا بيرون زدي خونه از گفته رئيس-

 دروغ به همين بخاطر و ميداد عذاب منو کارلوس مورد در چيز يه اما چرا نميدونم

 :گفتم

 بهش بار يه من برسه خودش داره که کاريم هر نيستم من ديگه بگو رئيست اون به-

 شنوا گوش کو اما مياد بدم تهمت از گفتم

 :گفت کالفه

 دعوتي؟ جايي امشب تو-

 قراره جايي من که ميدونست کجا از اين ميکرد مشکوک منو بيشتر اين و خوردم جا

 برم؟

 :گفتم

 باشم؟ دعوت کجا بايد دقيقا االن من-

 چيزي؟ پارتي چميدونم-

 ميشناسم؟ رو کسي جا اين من زرنگ ادم اخه-

 :گفت و کشيد راحتي نفس
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 هستي؟ کجا االن خوبه-

 ديويدم پيش-

 : گفت و کرد اخمي

 ميکني؟ چيکار مرتيکه اون پيش-

 :گفتم و زدم پوزخند

 نداشتم اي ديگه جاي شرمنده-

 نبود کسي ديگه کردم نگاه اطرافم به

 رفت اونا با هم کارلوس برد رو برايان و اومد امبوالنس يه

 من به و بيرون اومدن دستشويي از کردن لطف ساميار اقا معطلي ول ساعت نيم بعد

 :گفت

 شد طوالني ببخشيد-

 :گفتم عصبي

 داخال ميموندي شدي احوال خجسته ساميار تقت به به به-

 :گفت که رفتم اي غره چشم

 ديدم دوستامو از يکي ببخشيد-

 :گفتم و خنديدم بلند

 نيست؟ رنگ اي قهوه شما دوست اين-

 :گفت گيج
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 چي؟ يعني-

 :گفت و کرد اخمي و شد منظورم متوجه

 تربيتي بي خيلي سونيا-

 :گفتم و خنديدم بلند

 استاد دستتيم زير-

 سنگ سينشم روي بود زانو روي تا که براق مشکي دکلته کوتاه پيراهن يه به چشمم

 گرفت رو چشمم بود کرده پر رنگ اي نقره زير هاي

 :گفتم سامي به خندون لب با

 بخريم اينو بريم بيا سامي اااا-

 رسيد لباس به تا گرفت نگاهمو رد سامي

 :گفتم و ميکرد نگاهم تحسين با

 طوره؟ چه-

 خوبه خيلي-

 خونه به و خريديم رو لباس بود تنم فيت کردم پرو رو لباس و شديم مغازه وارد

 برگشتيم

 ميداد نشون رو ظهر از بعد سه روي ساعت

 :گفتم ساميار به

 شده دير سامي اوه اوه-
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 :گفت و کرد اخمي خشن

 نخوردي هم صبحونه ميبندم شرط بخور ناهارتو اول-

 :گفتم غمگين شد بلند مهادم از اه صبح اوري ياد با

 شد کوفتم اما خوردم صبحونه-

 شد چي نگفتي اخرشم-

 شم اماده ميرم نيست گرسنمم سامي نيست مهم-

**** 

 به صفايي و گرفتم مفصل دوش يه حموم رفتم شدم که بيدار خوابيدم پنج ساعت تا

 بيرون اومدم و دادم خودم

 نشستم اينه جلوي رفتم

 کردم خشک سشوار با کامل موهامو اول

 بشم معرکه امشب دارم دوست چرا نميدونم

 زير کشيدم مشکي مداد چشمامو داخل زدم غليظي مشکي سايه چشمامو پشت

 حالت يه چشمام گزاشتم زيبا خيلي مصنوعي مژه يه کشيدم چشم خط چشمامو

 تر برجسته گونو شد باعث که زدم کمرنگي خيلي کالباسي رژگونه گونمو روي شد خمار

 بده نشون

 ميداد جلوه اي قلوه خيلي لبامو زدم لبام به رنگي پر خيلي جيگري لب رژ يه

 کردم اتو عکس بر و اي پله و گرفتم فرق موهامو
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 نقره مشکي هاي کفش پوشيدم لباسمو بود هفت به ساعت نيم کردم نگاه ساعت به

 کردم نگاه خودم به و ايستادم قدي اينه جلوي رفتم کردم پام خديدمو امروز که اي

 ساز مشکل برام خيلي امشب بودم مطمئن بودم شده جذاب خيلي مومد باز دهنم

 ميشه

 گرفتم عکس تا پونزده ده خودم از

 من ديدن با ميخورد قهوه داشت سامي رفتم پايين به و

 موند من به خيره فقط ساکت و شد بلند

 :گفت و جلو اومد

 خودتي؟ سونيا-

 : گفتم و اوردم در براش زبونمو

 عمته پ ن پ-

 :گفت و خنديد بلند

 ميکنه هولو رو لولو ديگه ارايشه جادوي-

 :گفتم و کردم اخم

 نازم خيليم من خودتي لولو-

 لعنت منکرش بر-

 :گفتم طلبکار

 بياد کن کخ رو سوئيچ زدي ور زياد-
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 کرد دراز طرفم به رو سوييچ

 :گفت جدي و کشيد پس دستشو ولي بگيرمش که کردم دراز رو دستم

 زمينيم سيب من که نيست اين بر دليل بري ادمي همچين با ميزارم که اين سونيا-

 زرنگي دختر ميدنم و کني مواظبت خودت از ميتوني ميدونم و دارم اعتماد بهت چون

 که؟ اي متوجه هستن جا همه سفيد جن ادماي باش خودت مراقب مقط هستي

 :گفتم و زدم بخشي اطمينان لبخند

 ميام بر پسش از من کن اعتماد من به-

 رفتم در سمت به و گرفتم رو سوييچ

 :گفت رفتنم قبل

 کن صبر سونيا-

 : گفتم و کردم اهش

 بله؟-

 :گفت و جلو اومد

 بگيريم عکس تا دو بيا مياد پيش کم فرصتا اين از-

 :گفت دوباره و رفتم در سمو به دوباره و گرفتيم سلفي عکس تا چند

 سونيا-

 :گفتم عصبي

 شد ديرم درد اي-
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 : گفت و خنديد بلند و کرد جيبش تو دستاشو

 باشه حواست پره داخلشم خنده محض گزاشتم اسلحه يه داشبرد تو-

 رفتم در سمت به و گفتم اي باشه

 کردم حرکت سارا خونه سمت به و دادم جا و گرفتم رو اسلحه و شدم ماشين سوار

**** 

 شدي زيبا چه سارا سالم-

 :گفت و کرد قرمزش لباي چاشني لبخندي

 شدي زيبا هم تو رز ممنونم-

 کنار بلند چاک يه کنارش و بود پا ساق تا اون بلندي که تنگ بسيار قرمز پيراهن يه

 ميداد نشون گندميشو بدن قشنگ که ميشد کشيده ساق تا که داشت پا رون

 :گفت و اومدم بيرون افکارم از بلندش ي خنده با

 ميکنن نگاه جوري چه مردا پس ميکني نگاه جوري اين که تو-

 :گفتم و زدم زورکي لبخند

 بريم بيا قشنگيه لباس-

 :گفت که افتاديم راه و شديم ماشين سوار

 کالسيه با ماشين-

 :گفتم و زدم پوزخندي

 ممنونم-
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 افتاديم راه بود پارتي توش که وياليي سمت به هم با

 :گفت راه تو

 .داري کالسي با ماشين-

 :گفتم و زدم پوزخندي

 ممنون-

 برسيم ويال اون به تا بوديم راه تو ساعتي نيم حدود

 به بودن زده زل ويال حياط تو نفر پنجاه حدود شدم پياده خاصي ژست با ماشين از

 انداختم گوش پشت به موهامو ناز با منم من

 نداشتم خوبي حس زن اين به نسبت اصال ميومد راه شونم به شونه سارا

 رسيديم ويال اصلي در به

 کرد باز ما روي رو در جوون پسر يه

 :گفت و بلندخنديد سارا ديدن با

 لوند و زيبا هميشه مثل-

 :گفت و داد سر اي قهقهه سارا

 چاپلوس و باز زبون هميشه مثل هم تو-

 لبش نزديک و گرفت دستمو که درحالي و زد برق چشماش افتاد من به پسره نگاه

 :گفت و کرد نگاه چشمام تو ميبرد

 نميکني؟ معرفي رو زيبا ليدي اين سارا واو-
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 :گفتم و کشيدم دستمو سه*و**بب دستمو که اين قبل و کردم اخمي شد چندشم

 هستين باز زبون ميگفت راست سارا-

 :گفت و اومد لبش گوشه عميق لبخندي

 نميکنيد؟ معرفي شدم شما شخصيت عاشق من پروا بي و جسور-

 :گفتم و زدم معمولي پوزخند

 دليلي و کنه بخير بقيشو خدا ميشه عاشق زدن حرف جمله يک با ادم يه وقتي-

 کنم معرفي بهت خودمو نميبينم

 کرد راهنمايي داخل به مارو و کرد برندار من پايين تا باال از پسره

 اين ميلوليدن ها مرد و پسر بغل تو زيادي دختراي و زن بود کننده کر موزيک صداي

 :گفت سارا که نشستيم کم يه ميخورد بهم داشت حالم بود دوني کرم شبيه بيشتر جا

 طوره چه-

 :گفتم و بدم نشون خوشحال خودمو کردم سعي

 قشنگه خيلي جالبه برام-

 :پرسيدم و خنديد

 نداري؟ چيزي نامزدي يا شوهر تو سارا راستي-

 :گفت تند خيلي و کرد اخمي

 ميپرسي؟ چي واسه-

 بمونه تنها حيفه تو زيبايي به دختري اخه-
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 :گفت و شد باز چهرش کم کم

 نکردم ازدواج تاحاال نه دارم زياد پسر دوس-

 بنده خالي قدر چه بشر اين که اخ

 بود رفته در دستم از ساعت

 :گفت و انداخت من به نگاهي سارا و گفت چيزي سارا گوش در اومد مرد يه که

 برو خواست دلت اگرم بمون داري دوست اگر ميمونم جا اين امشب من رز-

 :گفتم سارا به و شدم بلند شکر خدارو

 ميکنه درد مقداري سرم ميرم منم ديگه نه-

 افتادم راه خونه سمت به و کردم خداحافظي

**** 

 شد باز ويال اصلي در بيوفتم پس بود مونده کم شردرد از گرفتم چشمم به رو دستم

 بود روم به رو کي نميدونم

 ميکنه باز برتم رو در اون چون سامياره ميدونستم

 :گفتم

 درد از ميميرم دارم بيار قرص يه برام نداشتت بچه جان سامي-

 ديدم روم به رو رو دنيل قامت که چشمام جلوي از دستمو نميزنه حرف ديدم

 بود گرفته پيشونيشو غليظي اخم شد باز چشمام دنيل ديدن با

 بود نشسته نفره تک مبل يک رو سامي
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 : گفتم و انداختم نگاهي دنيل يه

 اوردي صفا اومدي خوش رئيس اقاي به،به،به-

 سر منو حرفش که کردم حرکت سامي سمت به و رفتم بهش اي غره چشم پوزخند با

 :کرد ميخکوب جا

 بودي؟ گوري کدوم حاال تا-

 :گفت و شد بلند عصبي سامي

 هستي کي ميکني فکر تو کني صحبت جوري اين باهاش نميدم اجازه بهت-

 ميخرم ازت رو سونيا من حاال قبوله باشه خريديش؟

 :گفتم اخم همون با و بدم نشون مست خودمو کردم سعي کردم نگاه سامي به اخم با

 ميکني معامله زميني سيب مگه-

 جلو اومد دنيل که مبل روي کردم پرت خودمو و خنديدم پشتش و کردم الکي سکسه

 : پرسيد و

 مستي؟ چرا لعنتي بودي کجا ميگم بهت-

 کشيده و گرفتم سمتش اشارمو انگشت سمتش رفتم خوران تلو تلو شدم بلند جام از

 :گفتم

 کنم واقعيت به تبديل دروغتو رفتم نزدي؟ بهم ي.گ.ز.ر.ه انگ تو مگع-

 :زد فرياد و داد تکون و گرفت دستامو عصبي

 سونيا کردي غلطي چه تو-
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 :گفتم و کشيدم بيرون دستش از دسمتو

 گفتم؟ چي اول بار يادته زدي؟ بهم حرفارو اون صبح نبودي خودت مگه کن ولم اه-

 :گفتم و خنديدم بلند

 بهم اما صبوريم ادم من بگو ميخواي چي هر بزن بزني ميخواي حرفي هر گفتم بهت-

 نکردي گوش تو اما نزن رو تهمت اين

 :گفتم و کردم سکسکه دوباره اکلي

 بفهموني بهم ميخواي همش تو که م.ز.ر.ه واقعا شايد نميدونم-

 کنه پنهون لکنتشو داشت سعي که لحني با و شد اروم ديد چي صورتم تو نميدونم

 :گفت

 ميزنيم حرف راجبش بعدا خونه بريم بيا نيست خوب حالت االن تو عزيزم سونيا-

 :گفت و کشوند طرفش به منو سامي داد صداي

 دادي حرسش کافي اندازه به نمياد جا هيچ تو با سونيا-

 :گفت دنيل

 بمونه من پيش بايد بسته داد قرار من با اون نيبرم خودم با رو سونيا من-

 نمياد جا هيچ اون -:سامي

 :گفت داد با دنيل

 .....غلط هيچ تو-

 :گفتم و زدم جيغ حرفش ميون
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 ميمونم جا اين من ديگه بسه اه

 :گفتم و نشستم مبل روي دوباره و خنديدم

 کني؟ اذيتم دوباره تا بيام -

 اصال مرد اين ميوردم در شلخ داشتم تعجب از سيد*و**ب دستامو زد زانو پام جلوي

 نبود خوش حالش

 :گفت و بودم عاشقشون من که چشمايي اون زد زل چشمام تو

 .....و دارم نياز بهت واقعا چون مياي؟ ميخوام معذرت بگم اگر-

 کوچولوي پسر يه چشماش توي شدم چشماش تماشاي محو من و ميزد حرف اون

 ميبينم رو اهورا ميبينم رو تپل تخس

 ميلرزه بغض از چونم توعمزم بازگر اولين براي

 بود کرده پر گلومو جور بد بغض ميبرم فرو موهاش تو دستامو

 :گفتم فارسي خداگاه نا

 ميدونم شده تنگ شبت مثل مشکيت هاي تيله براي دلم اهورا شده تنگ برات دلم-

 نزديکي همين ميکنه حست وجودم تويي

 :گفتم سامي به و اوردم در موهاش الي از دستمو

 ميرم يارو اين با من سامي-

**** 

 خخخخ مستم من مثال الکي کرد ماشين سوار اروم منو
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 بودم بسته چشمامو بوديم نشسته ماشين تو

 ميندازه اهورا ياد منو دنيل چشماي چرا

 کنم فراموش مهربونياشو نميتونم اما گذشته سال چند که اين با اخ اهورا اخ

 چشماش و بوده گاه تکيه يه من براي هميشه اون

 لرزوند رو دلم کمم سن با ديدمش بار اولين براي وقتي

 :گفت و اورد بيرون فکرم از منو دنيل صداي

 بيداري؟ عزيزم سونيا-

 نداشتم کار لين واسه قدرتي يعني نکردم باز چشمامو

 ميزنه؟ صدا عزيزم همش منو امشب منو دني چرا

 نميدونم خودم و مشتم واقعا شايد

 بودم معلق هوا و زمين بين من و اومد ماشين در صداي

 کردم جا به جا اروم دنيل بغل تو خودمو بود کرده بلند اروم منو

 فنچم جوجه يه مثل بغلش تو ميکردم حس

 کرد کرد دراز تختي روي منو

 :گفت و کشيد دست گونم روي اروم

 از دادنت، دست از از ترسيدن ميترسونه منو زيبايي همه اين کوچولويي، خيلي-

 کردي نصف قلبمو رفتي که امروز ميدونه خدا فقط من خداي اوه ميترسم نبودنت

 نمياي ديگه ميکردم فکر همش
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 :گفت کالفه

 ها؟ دختر کردي چيکار تو سونيا سونيا سونيا واي-

 اومد اتاق در صداي و گفت اينو

 نشستم تخت روي کردم باز چشمامو

 :گفتم لب زير ميشدم ديوونه داشتم

 ميکنه؟ جوري اين چرا ميشم ديوونه دارم-

 رفتم پنجره طرف به و شدم بلند جام از

 ميخورد صورتم به ماه نور کنار دادم رو پرده

 شيرين و خوشايد و خوب حس يه بودم ماه عاشق بچگي از

 ميشدم اروم ميکردم نگاه ماه به بودم عصبي وقتي بچگي از

 خوابيدم ارايش و ها لباس همون با و رفتم تخت سمت به و کشيدم عميقي نفس

*** 

 بعد سال يک

 کردم روشن اي ديگه سيگار و بودم نشسته سنگي تخته روي

 بود گلوم راه سر بدي بغض

 نبودم قبل مثل من

 ميومد در گريم چيز ترين کوچيک با

 من دوباره
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 بغض دوباره

 سيگار دود دوباره

 بارونيم چشماي دوباره

 :کردم زمزمه لب زير رو شعري و کردم نگاه ماه به

 ام کرده گم دختري-

 ميگردم هرچه

 خودم دنبال به

 خبري من از نيست

 کردم گريه بلند دوباره و کردم چشمام قالب دستمو

 :گفتم و

 بدين ادم سيگاريا ميگفت هميشه مامانم بودم که بچه-

 :گفتم و کردم جمع شکمم تو هامو زانو و برداشتم چشمام روي از دستامو

 شدم بدي ادم که ببخشيد مامان-

 :گفت و رسوند من به خودشو لورا که زدم قدم اروم و شدم بلند جام از

 سونيا خوبي-

 :گفتم حرس با و خنديدم بلند و زدم زل بهش باروني چشماي با عصبي

 نميشه اين از بهتر خودم خيلي خيلي خوبم خيلي خوبم-

 ...سونيا-
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 :گفتم و شدم دور قدم سه ازش

 کردين بازي باهام کردين بازي سامي سارينا دنيل اهورا تو-

 :گفتم و گزاشتم سرم رو دستمو

 سارا،-

 :گفتم و زدم هق

 دست از رو دينش و دل دوباره نگاه يه با اما متنفره ازش ميگفت عشقم که کسي-

 داد

 :گقتم و کردم اشاره دلم به

 سال يک اما دارم وقت دوماه ميفهمي نيستم ديگه ميفهمي ندارم فرصتي ميفهمي-

 مردم؟ پيش

 :گفتم و زدم داد بلند

 ميفهمي؟ لعنتي ميفهمي-

 رسوند من به هودشو دو با سامي

 اون از سرعت به و اوردم در موتورمو و رفتم پارکينگ طرف به و دويدم ويال طرف به اما

 برسم خيابوني مسابقه به تا شدم دور جا

**** 

 قبل سال يک

 پايين افتادم تخت روي از و زدم جيغ منم ناخداگاه پريدم جام از جيغ يا



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

242 

 

 :فش به بست منو که دوديدم لورا

 ديويد پيش ببري منو صبح که ندادي قول من به مگه بيشعور توي االغ-

 ميکردم نگاهش فقط من

 :گفت و کرد پرت طرفم بالشتي نميزنم حرف ديد وقتي

 من؟ به زدي زل بز عين چرا مرگت خبر باش زود الهي شي کور اي-

 :گفتم و کردم نگاهش عاقالنه

 بشي وحشي حاضري سامي بخواطر مياد خوشم يعني-

 :گفت و ايستاد جاش سر ديدنم با اومد طرفم به و کشيد جيغ

 اومدي؟ کي تو راستي تنت چيه لباسا اين-

 :گفتم و بزنم راه اون به خودمو بايد امروز که افتاد يادم

 جا اين اومدم کي من من خداي اوه-

 :گفت سريع لورا

 تو مياد داره قلبم من نميفهمي سونيا بريم بپوش لباس بگير دوش يه برو سريع حاال-

 دهنم

 دوش يه و رفتم حموم طرف به کشيدم پايين لباسمو زيپ و شدم بلند جام از زور به

 گرفتم مفصل

 در اي فيروزه دار استين قايقي يقه عروسکي کوتاه لباس يه خودم کردن خشک از بعد

 پوشيدم و اوردم
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 لبم به زدم اتيشي قرمز رژ يه صورتم رو بودم ريخته کج موهامو ي همه

 زدم براقي اي نقره مشکي سايه چشمامو پشت

 ميز سر رفتم تند و ميکردم بازي نقش بايد دنيل ديدن با پايين رفتم اماده و حاظر و

 :گفتم و خوري ناهار

 جا؟ اين اوردي منو چي واسه-

 :گفت ميورد باال سرشو که جور همون و گذاشت پايين روزنامشو

 ....کي من دوما سالم اوال-

 : گفتم با و موند دهنش تو حرف من ديدن با

 چيه ها-

 :گفت و کرد جور و جمع خودشو تشر با اونم

 جا اين اومدي خودت که نيومدم من-

 :ساريناگفت

 اوردي و کردي بغل رو سونيا ديدم ديشب که من داداش ا-

 :گفتم ابرو و چشم با و زدم پوزخندي کردم نگاه دنيل به

 بفرما-

 :گفتم پايين ميومد ها پله از که لورا ديدن با

 نميمونم جا اين ديگه لحظه يه من-
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 ديوار به پشتم تمام شدت با شد کشيده دستم يهو که رفتم در طرف به عصبانيت با

 کرد برخورد

 :گفت عصبانيت با و ايستاد جلوم مشکي تيله دوتا دفه يه

 چشمات جنگل اگه توونميدوني من؟ بدون بري ميخواي کجا ها؟ بري ميخواي کجا-

 ميشم؟ عصبي من نباشه شيطنتات اگه نميگي ميشم؟ ديوونه من نباشه

 نبودنت از دادنت دست از از ميشدم ديوونه داشتم رفتي وقتي ديروز ها؟ چي من پس

 بده حق بترسم که بده حق دنبالت اومدم خودم اخرشم ميترسم سونيا دارم هراس

 باشم داشته وحشت وحشيت چشماي دادن دست از بخواطر

 ميشدم تر متعجب دقيقه هر من و ميزد حرف اون

 :گفتم فارسي به شيطنت با و کرد نگاه توچشمام

 شدم چل و خول ي ديوونه توي عاشق من-

 :گفتم بهش و کرد نگاهم تعجب با

 اومدم؟ من گفت کي دنبالم اومدي خودت ديدي-

 :گفت لکنت با شده ضايع ديد

 ...نه من نه نه نه-

 :گفتم و گزاشتم گونش رو دست اروم

 ميدم قول بهت ميگردم بر-

 دستامو کشيد بو موهامو نرم کشيد تر جلو خودشو و کرد اخمي کرد نگاه چشمام تو

 :گفت محکم لحني و بسته چشماي با و گرفت
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 دارم اعتماد بهت من برگردي که دادي قول بهم-

 شد خارج عمارت از تمام چه هر سرعت با و گفت و اينو

 شد جوري يه قلبم ميلرزيدن دستام بود کرده هنگ مغزم

 کرد خشک جا لبم گوشه شيرين لبخند يه

 :گفت و زد سوتي و رسيد من به لورا

 ميزنه لبخنديم چه کن نگاه قيافشو اوووووو-

 ديدنش با بود تنش قرمزم تنگ لباس يه بود گرفته فرق موهاشو کردم نگاه لورا به

 :گفتم و زدم سوتي

 عشقش ديدار براي زن اين ميکنه چه-

 :گفتم و انداخت پايين سرشو خجالت با

 ميگه من به اين باز ميکشه خجالتيم چه نگاه قيافشو-

 :گفت و کرد بلند سرشو

 بريم ديگه خوب-

 داري؟ ماشين-

 :گفت و کرد پرت بغلم رو سوييچ

 گرفته تو براي عروسکو اين دنيل-

 :گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با

 گرفته؟ ماشين من براي-
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 بابا اره-

 ابي رنگ به ناز خيلي سقف بدون کروت شورولت يه رفتم در طرف به خوشحالي با

 بود پارک

 :گفتم لورا به و موند باز دهنم ماشين ديدن با

 گرفته برام اينو رئيس شده چي-

 :گفت که افتاديم راه و بستيم رو بند کمر بود نرم خيلي شدم ماشين سوار

 گفته همه به ولي خريده برات ديروزش کار يه واسه کشي منت براي ولي نگو بهش-

 توئه تر راحت امد و رفت براي که

 :گفتم و پريد باال ابروم

 راهو همه اين ميره کي اوه اوه-

 :گفتم و افتادم مهمي موضوع يه ياد دفعه يه

 چيزي برادرت به سامي و من ي رابطه از تو بده جواب درست ميپرسم سوال يه لورا-

 گفتي؟

 :گفت و کرد جور و جمع خودشو

 ميگفتم؟ بايد مگه نه-

 :گفتم بشيم بزرگراه وارد تا ميپيچوندم رو فرمون که جور همون

 نگو هيچي لورا نگي بهش هيچي ميخواستم برعکس نه-

 شده؟ چيزي چرا-
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 نگو هيچي بشم مطمئن چيزي يه از ميخوام فقط نشده چيزي نه-

 :گفتم تحکم و جديت با و برگردوندم لورا طرف به رو روم و بوديم کرده گير ترافيک تو

 نگو چيزي کي هيچ به کال نميگي سارينا و کارلوس به هيچي لورا ميکنم تاکيد-

 رسيديم تا کردم حرکت سامي عمارت طرف به و شد کم ترافيک

 :گفتم و ميلرزيد بود سرد سرد گرفتم لورا دستاي

 خوبي؟ خوب دختر هي-

 کرد باز خدمتکار يه رو عمارت اصلي در و داد تکون سرشو

 :گفتم و بود نشسته مبل روي سامي

 دارم سوپرايز واست کن باال سرتو سامي-

 :گفت ميکرد بلند سرشو اخم با که جور همون

 ....که نزن حرف من با سونيا-

 ميکرد نگاهش فقط و موند ساکت لورا ديدن با

 ميريخت شوق اشک خنده و تعجب با و بود دهنش روي دستش هم لورا

 کشيدن اغوش در همو دفعه يه و کردن نگاه همو کم يه اومدن هم نزديک

 خنديدم و کشيدم سوتي

 سيدن*و**ب رو ديگه هم اروم

 نکردن ول گذشت دقيقه دو نکردن ول گذشت دقيقه يک

 سيدن*و**ميب و هم به چسبيدن کنه عين تمام دقيقه پنج
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 :گفتم خنده با

 ول چسبيد قشنگ بود خوشمزه خيلي انگار هستا اينجا مجرد و جوون دختر بابا اي-

 رژ؟ جا به ماليدي چسب مگه ديگه کنين

 :گفتم لبخند با منم کردن نگاه منو خنده با

 باشه شده خورده نبينم اومدم ميرم من منه امانتي اينم سامي-

 :گفت خنده با سامي

 نکن شيطوني بچه برو-

 :گفتم خنده با

 خدافظ-

 رفتم بيرون طرف به خودم و

 : زدم زنگ سارا به و شدم ماشينم سوار

 سارا سالم-

 خوبي رز سالم-

 ببينمت؟ ميتونم ممنون-

 :گفت که اومد خط پشت از مردي صداي کرد مکث کم يک

 کجاست؟ من شلواري زير اون سارا-

 ميبينمت... هتل ديگه ساعت نيم گفت کرده هول سارا

 کرد قطع رو گوشي بعد
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 ميزاره ديگرون اختار در خودشو جوري چه نم درک نميتونم واقعا

 کردم نثارش عوضي يه لب زير

 بودم متنفر دختر اين از واقعا نشست پيشونيم روي غليظي اخم

 بودم کرده گير ترافيک توپو کنه حرکت جلوييم ماشين تا کردم عوض رو دنده

 :اومدم خودم به صدايي با که شدم غرق خودم افکار تو

 خوشکله خانوم هي-

 برگردوندم مخالف جهت به صورتمو

 ميکردن نگاه من به داشتن بودن مشکي لندکروز يه سوار پسر تا چهار

 :گفت پسرا اون از يکي که برگردوندم صورتمو دوباره تفاوت بي

 داشت چشمايي عجب ديدين پسرا واي-

 :گفت يکي اون

 ديگه بنداز ما به نگاه يه دوباره حاال-

 بودم شده عصبي کمي راستش نزدم حرفي دوباره

 :گفت ديگه يکي

 نميده رد جواب ما به کسي وگرنه اي رسيده دوران به تازه تازه ادماي اون از معلومه-

 :گفتم و سمتشون برگردوندم صورتمو عصبي
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 ندارين منم هاي کفش ليسيدن لياقت حتي شما چون بهتون ميدم رد جواب درسته-

 نفر يه از رو لباس و مفر يه از ماشين يه نيستم شما مثل تصالتيم با خانواده يه از من

 دور دور بيام بگيرم غرض ديگه

 اينه از دادم حرکت و ماشين و برگردوندم صورتمو غره چشم با و بود سده سبز چراغ

 ميکردن نگاه من ماشين با تر باز دهني د باز چشمايي با ديدم رو صورتشون

 برسم سارا پيش يعني مقصد به تا خنده زير زدم بلند

**** 

 دادم تکيه کاپوت به و شدم پياده ماشين از

 :گفتم و دادم اس سارا به

 منتظرم هتل پايين من-

 بازوم به مشتي و تر جلو اومد و شد ماشينم به خيره و پايين اومد دقيقه دو بعد سارا

 :گفت و زد

 داري اي سليقه عجب تو دختر-

 :گفتم لب زير و زدم پنهوني اي غره چشم

 بره در سالم دستم زير از عجوزه اين کن کاري يه خدايا-

 :گفت تعجب با سارا

 گفتي؟ چيزي-

 :گفتم و زدم زورکي لبخندي
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 دور دور کم يه بريم عزيزم نه--

 زد کارش اين با قشنگ جونش تمام کشيد تر پايين رو داشت که اي دکلته لباس

 :گفت و کرد نگاه خودش به رضايت با و بيرون

 بريم-

 :گفتم و کرديم حرکت و شديم سوار

 بريم؟ کجا خوب-

 :گفت و کرد اطرافش به نگاهي

 کافه يه بريم-

 :گفتم و بود نقشه اجراي وقت حاال افتاديم راه و گفت رو ادرس

 بود؟ کي مرد اون ديشب سارا راستي-

 :گفت و انداخت نگاهي نيم

 مگه؟ طور چه-

 پسرته دوست کردم فکر زدن حرف سفيد جن اسم به يکي با تو درباره ديشب اخه-

 سفيده جن همون هم اقا اون شايد گفتم

 :گفت داد با و سمتم برگشت ترس با

 زده؟ حرف سفيد جن و من باره در کي-

 :گفتم و کردم نگاهش و زدم رو ماشين سقف بستن دکمه و کردم پارک جا يه

 ترس چرا بترسي ازش بخواي که نيست چيزي جا سارا-
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 :گفتم و زدم چشمکي

 خوبيم دار راز من-

 :گفت شد تر اروم

 ناکيه خطر ادم من از غير نديدتش کسي مستعارشه اسم سفيد جن-

 :گفتم و کردم باز رو بند کمر

 هست پيرم البد خطرناکيه ادم همچين يه پسرت دوس چرا حالت-

 :گفت و خنديد بلند

 جوونيه پسر برعکس نه-

 شديم پياده و گفتم اهايي يه و کرد مشکوک منو بيشتر حرفش اين

 داديم رو قهوه با شکالتي کيک سفارش و شديم کافه وارد

 :گفت و نشستيم صندلي روي

 بگو خودت از تو خوب-

 :گفتم و دادم تکيه صندلي به

 بگم؟ چي-

 جايي؟ اين شد چي که اين-

 مريضام به کردن کمک بود کارم خوشيم دل تنها بودم تنهايي ادم-

 :پرسيد مشکوک

 کني؟ کمک من به خواستي که شد چي -



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

253 

 

 :گفتم و کردم جور و جمع خودمو

 که بود مشخص چشمات تو اتيش چهرت حالت ميشدي عصبي دفعه يه بودي اروم-

 کنم کمکت خواستم همين براي داري دردي يه

 :گفتم سارا به رو و کردم تشکري و اوردن رو سفارش کشيدم عميقي نفس

 شده؟ چي بگي نميخواي-

 :گفت و داد نشون ناراضي قيافشو

 زبونم زير از زور به باشي مجبور شايدم ميفهمي زودي به اما نه هم فردا نه االن شايد-

 بيرون بکشي

 :گفتم و خورد کيکمو مقداري

 هستي؟ اي ديگه مرد با که نميشه ناراحت سفيد جن-

 :گفت و گذاشت دماغش رو دستشو

 هستن جا همه ادماش هيسسسس-

 خطرناکه قدر اين يعني-

 کنه نزديکش خودش به ميخواد سونياست اسم به کسي دنبال جديدنم خيلي،-

 گلوم تو پريد کيک

 خوردم مقدار يه و اومد لبم نزديک ابي ليوان ميشدم خفه داشتم

 بود کرده جا خودشو جوري يه وجودم تو ترس

 :گفت معمولي سارا کشيدم عميقي نفس
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 خوبي-

 اب بابت ممنون خوبم بله-

 خواهش-

 :گفتم و شد خيره بيرون به و نوشيد قهوشو مقدار يه

 هست؟ کي سونيا-

 :گفت و انداخت بهم نگاهي نيم

 من سابق همسر خونه اومده که دختريه نميدونم-

 :گفتم و بدم نشون متعجب خودمو کردم سعي

 بودي؟ کرده ازدواج تو-

 :گفت و گزاشتم صدا ضبط صورت به رو مبايل ميز زير از

 بودم کرده ازدواج من بله-

 شدي جدا چرا-

 فکرشو که چه اون از تر احمق خيلي احمق اما بود پولدار بود جذبه با و خوشتيپ-

 بکني

 :گفتم و بودم شده عصبي

 بود؟ احمقيش شدنت جدا دليل-

 :گفت و زد پوزخندي

 ميومد خوشم همينش از بود پولدار نبود طور اين اما دارم دوسش ميکرد فکر نه-
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 و سبز چشمايي بود خوشتيپ خيلي بود ايراني ساميار اسم به داشت دوستي يه

 تو مثل درست وحشي

 :داد ادامه و زدم معني بي پوزخندي

 ديگه يکي عاشق اون اما باشم باهاش ميخواست دلم خيلي نميداد راه بهم اصال-

 ميگرفت حرسم دوتا اين دوستي از بود شده

 :پرسيدم ازش

 بود؟ چي همسرش اسم-

 دنيل از نه ولي بودم حامله موقع اوم دنيل،من-

 :گفتم تعجت با

 کي؟ پس-

 :گفت و زد پوزخندي

 بگم االن نميتونم که چيو همه-

 اوکي-

 شديم ماشين سوار هم با خورديم رو قهوه و کيک

 رفتم ساميار خونه سمت به خودمم و خونش رسوندم رو سارا

 موهاشو عشق با هم سامي و بود خواب سامي پاهاي روي لورا شدم که خونه وارد****

 :گفتم و ميکرد نوازش

 ... عاشق هاي کبوتر اوووو-
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 :گفت و پريد حرفم ميون

 خوابه عشقم کوري هيييييس-

 :گفتم و خنديدم ريز

 کنم؟ چيکار بايد دارم حرف شما با عاشقمن اقاي خوب-

 :گفت و داد تکيه مبل به رو لورا سر اروم

 ميام االن کن صبر-

 برد خوابشه اتاق که باال طبقه به و کرد بغل اروم رو لورا

 ميکردم فکر سارا حرف به و بستم چشمامو و نشستم مبل روي اروم

 اورد در فکر از منو پا صداي

 محشر واقعا ايش سرمه تيپ اون و بود کرده فرو موهاش تو دست که حالي در سامي

 :گفت و بود شده

 سونيا شده چي خوب-

 :گفتم و کردم قالب پاهام روي دستامو و شدم خم جلو طرف به

 رو سارا من که اين يه درباره لورا به که اينه بگم بهت بايد که چيزي اولين ساميار-

 نميگي چيزي هم کلمه يک ميبينم

 خوبه دار راز اون چرا-

 نيست بودن دار راز سر بحث-

 چيه سر بحث پس-
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 :گفتم و کردم نگاه چشماش تو

 منه دنبال سفيد جن-

 : زد داد بلندي نسبتا صداي با

 چي؟؟؟-

 :گفتم و شدم بلند جام از

 گفت بهم سارا ساميار ميدونم قدر همين خودمم-

 :گفت زده بهت

 کني؟ کار چي ميخواي االن خوب-

 :گفتم و زدم پوزخندي

 طرفم بياد بزار خوب-

 :گفت و گزاشت سرم روي دستشو جلو اومد سامي

 ميگي هذيون چرا پس نداري که تب-

 ميشه چي قضيه اين ته بدونم بايد ساميار حقيقتو حرف-

 يه ميکشمت خودم نيست اي مسئله بدي کشتن به خودتو داري دوست اگر-

 ميشن راحت دستت از جماعت

 :گفتم و شدم نزديکش و زدم پوزخندي

 مشکوکم هم تو خود به من االن مشکوکم ادما از سري يه به االن من سامي-

 اي ديوونه که اين خواطر به-
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 ......من سامي-

 :گفت و پايين ميومد ها پله از لورا کرد ساکت منو لورا صداي

 ترسيدم خيلي بودم تنها رفتي کجا سامي-

 :گفت و سيد*و**ب رو سرش اروم کرد بغل رو لورا سامي زدم لبخندي

 پيشتم هميشه من دلم عزيز چرا ترس-

 :گفت و کرد نگاه منو بعد

 لوراست؟ مال پارکه در دم که ماشيني اين سونيا راستي-

 :گفتم و دارم نشون رو سوئيچ و خنديدم

 خودم خود به رئيسه هديه نوچ-

 :گفت و شد تعجب از پر قيافش

 غلطا چه اوه اوه-

 :گفتم و زمين کوبيدم پامو

 سامي ا-

 :گفت و خنديد لورا

 خونه مياد دنيل االن بريم بهتره سونيا-

 :گفت و انداخت لورا به نگاه يه سامي که گفتم اي باشه

 بده قول بري که سختمه پيچيده اينوخونه تو هات خنده صداي که االن بيا بازم لورا-

 بياي بازم
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 :گفت و کرد بغلش و زد لبخندي لورا

 ديويد ميدم قول-

 :گفت دوباره و خنديد

 ساميار بگم بهتره يا-

 همين براي معذبن من جلوي و سن*و**بب همو دارن دوست خيلي االن ميدونستم

 :گفتم

 باي فعال ماشين تو ميرم من سامي-

 نشستم ماشين داخل و بيرون رفتم و گفتم اينو

 شد ماشين سوار اومد لورا دقيقه ده بعد

 نزديم حرف خونه خود تا

 شد پياده ماشين از لورا و بود بيمارستان تو هنوز دنيل رسيديم وقتي

 :گفتم و کردم صداش

 ميدي رو ميکنه کار داخلش دنيل که بيمارستاني ادرس لورا-

 :گفت وار مسخره و زد صداداري نيشخند

 رئيسه خود مال جا اون دختر تو کاري کجاي ميکنه؟ کار داخلش که بيمارستاني-

 :گفتم کالفه

 بده رو ادرس پولداره فهميديم حاال خو-

 :گفت و داد رو ادرس
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 خصوصيه بيمارستان يه جا اون که بگم اينم-

 شو خفه-

 رفتم بود گفته که ادرسي به منم و خنديد بلند

 بود کالسي با جاي

 :پرسيدم خانوم يه از و رفتم داخل به و کردم پارک رو ماشين

 خانوم ببخشيد-

 :گفت کنه نگاه منو که اين بدون

 فرمايش-

 کجاست اسميت دنيل اقاي اتاق بگين من به ميشه-

 :گفت معطلي بدون

 نه-

 وقت اون چرا-

 :گفت و کرد نگاه منو کرد بلند سرشو

 داري؟ چيکار ايشون با-

 :گفتم و زدم زل چشماش تو پرو پرو

 ميگفتم خودتون به ميشد مربوط شما به که بود کاري اگر-

 :گفت داد با و کرد نگاه منو چپ چپ

 ميزني؟ حرف جوري ازن من با جرعتي جه به تو-
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 :گفتم و هم تو رفت اخمام

 ميزني؟ حرف جوري اين رجوع ارباب با جرعتي چه به تو-

 :گفت و خورد گوشم پشت کسي صداي

 خبره؟ چه جا اين-

 :گفت من به رو و بود جوون پسر يه کردم نگاه

 اومده پيش مشکلي خانوم-

 :گفتم و کردم پرت پشت به موهامو

 ميخوام رو اسميت اقاي اتاق شماره فقط من-

 :گفت زنه اون به رو پسره

 اتاقو شماره نگفتي بهش چرا-

 :گفت و رفت بهم اين غره چشم زنه

 داره چيکار اسميت اقاي با نميگه بهم چون-

 :گفت کنان مسخرا و کرد مچاله قيافقو پسره

 ميگيريم اجازه شما از اصال ميگيم شما به حتما بعد به اين از اخي-

 :گفت و کرد جدي قيافشو

 نکردم بيکارت کار از تا سرکارت برگرد-

 :گفتم پسره به رفتو ما پيش از زنه بود گرفته خندم

 کجاست دنيل اتاق بگين بهم ميشه حاال ممنونم ازتون-
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 :گفت و خنديد پسره

 بيست و سيصد اتاق اومد خوشم خوبه نه-

 :گفتم و زدم لبخندي

 ؟...اقاي ممنونم ازتون-

 :گفت و زد لبخندي

 زاد اريا کيوان هستم زاد اريا-

 :گفتم فارسي به متعجب

 هستي؟ ايراني شما-

 :گفت و داد قورت لبخندشو تر متعجب من از

 هستي؟ کجايي شما ايرانيم که من-

 :گفتم خوشحال

 ايرانيم ديگه معلومه باش اينو پسر ااااا-

 :گفت و خنديد بلند

 چيه؟ شما اسم وطن هم خانوم خوب-

 اعتمادي سونيا-

 دارين قشنگي اسم چه-

 :گفتم زده خجالت

 دارين اختيار ممنونم-
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 :گفتم و کردم مکث کمي

 برم من اجازه ما اشناييتون از شدم خوشبخت خيلي زاد اريا اقاي خوب-

 :گفت و کرد صورتم به عميقي نگاه

 سالمت به برو-

 رفتم دنيل اتاق طرف به و گرفتم ازش نگاهمو

 :گفت که اومد صداش و زدم در اروم

 داخل بفرماييد-

 به پشت صندلي يک روي ميز پيش بود تاريک تاريک اتاق شدم وارد و کردم باز رو در

 :گفت و ميکرد بازي بازي دستش خوکاردتوي با و بود نشسته پنجره روبروي من

 امرتون-

 :گفتم طنز حالتي با برميگشت طرفم به که جور همون

 تجويز ميکنه درد شما ناگهاني هاي رفتار اين بخواطر اعصابم و مغز دکتر اقاي واي-

 چيه شما

 هاي ابرو اون با و کرد ميز قالب دستاشو شد بلند خشم رو از و انداخت من به نگاهي

 :گفت و زد داد سرم کشيدش هم در

 ميکني غلطي چه جا اين تو-

 :گفت سفيد روپوش اون با جلو واومد اومد بند زبونم

 بودم تو با-
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 :گفت و داد تکون و گرفت و بازوم

 جا اين اومدي چرا-

 :گفتم لکنت با

 ....من... من-

 :گفت و داد تکون سري عصبي

 چي؟ من من ها؟ چي من من-

 :گفتم و کشيدن بيرون دستش از دستامو

 تو؟ چته کردي پاره افسار که باز-

 :گفت و کشيد سرش به دستي عصبي

 بيرون جا اين از شو گم برو-

 ها؟-

 :گفت ميبرد منو بيرون به و کرد باز رو اتاق در و گرفت دستمو

 بيرون برو گفتم-

 :گفتم و زدم پس دستشو عصبي

 کن ولم اه-

 :گفتم اشکار بغضي با و دادم هلش

 مهمه برات جونم کردم فکر شايد که اين و کنم تشکر ماشين بابت بودم اومده فقط-

 :گفتم و مبل روي کردم پرت و دادم نشونش رو سوييچ
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 حتي يا صبحانه براي حتي نميام طرفت ديگه اومدم که ميخوام معذرت هرحال به-

 کردن سالم

 که اين از قبل داد قورت دهنشو اب ميلرزيد داشت چشماش زدم زل چشماش تو

 رفتم بيمارستان خروجي در سمت به و بيرون رفتم اتاق از کنه باز دهن

 بود پر دلم خيلي بود بدي حرکت واقعا

 :غريدم خودم به عصبي

 خونه؟ برم جوري چه پول و ماشين بدون من حاال -

 ميرسونمت من بيا-

 :گفتم شوخي به و زدم زورکي لبخند بود زاد اريا اقاي کردم نگاه سرم پشت به

 نيست خوب زياد هم ما بودن وطن هم که اين مثل-

 :گفت باتعجب

 چرا-

 :گفتم تخس هاي بچه مثل

 خوب ميفهمي ميگم هرچي من اخه-

 :گفت و داد سر بلندي قهقهه

 ميرسونمت فسقلي شو سوار بيا-

 :گفتم سينه به دست ابرو پريده باال تاي يه با

 شديا خودموني زيادي-
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 :گفت و انداخت باال دوشي

 خودمي شبيه که اين بخواطر شايد-

 توئه شبيه چيم من-

 ميگم بهت شو سوار بيا حاال-

 :گفتم تعارف با

 نميشم مزاحم ممنون نه-

 ببينم؟ کيو بايد برسونم رو خانوم مزاحم اين بخوام من اگه حاال-

 ببيني منو بايد-

 :گفتم و شدم مواجه دنيل برافروخته و عصبي باصورت و برگردوندم صورتمو

 اقاکيوان برسونيد منو ميشم ممنون ازتون-

 :گفت کيوان

 کن درست قيافتو دنيل-

 :گفت اون به توجه بدون هم دنيل

 ميرسونمت خودم شو ماشين سوار سونيا-

 :گفتم کيوان به و برگردوندم غره چشم با رو صورتم

 برسوني منو ميشم ممنون-

 :گفت کيوان

 عصبيه دنيل ولي افتخاره باعث-
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 :گفتم تشر با

 گوسالم؟ اين شدن عصبي مسئول من نکنه چه من به-

 :گفت شده قفل دنوني با دنيل و ميکرد نگاه منو باز دهني با کيوان

 شو ماشين سوار گفتم بهت سونيا-

 نخير-

 :زد داد عصبي

 جهنم به-

 هم به رو ماشين در عصبي و شد ماشين سوار بود ترسناک خيلي ترسيدم دادش از

 رفت و کوبيد

 :گفت کيوان که ميکردم نگاه رفتنش به باز دهني با منم

 حساسه روت خيلي-

 :گفت و شدم کيوان ماشين سوار

 داري؟ دني با نسبتي چه-

 کردم نگاه روبروم به

 چه با ميبينه؟رفتارامو چشمي چه به منو اون داشتم؟ باهاش نسبتي چه واقعا من

 ميکنه؟ برداشت ديدي

 :گفتم و فکرنکنم دادم ترجيح

 دوست يه-
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 داره دوست خيلي دوستشو اين هم دنيل خوبي دوست چه-

 نميشم منظورت متوجه-

 :گفت پوزخند با و انداخت بهم نگاهي نيم

 بچه روانشناسم من بزني خنگي به خودتو نکن سعي-

 :گفتم و خنده زير زدم پخي روانشناس گفتن با

 هميم شبيه ما گفتي چرا که ميفهمم حاال-

 چرا؟ خوب-

 ...ديگه خوب-

 : گفتم لحظه چند بعد و شدم ساکت

 يالغوز اين عمارت ميرم من راستي -

 :گفت و زد لبخندي

 ميدونم-

 خوبه-

 از ميکرد شنا داشت عمارت حياط تو دنيل رسيديم تا بوديم ساکت رو مسير کل

 رفت و کردم تشکر کيوان از رسوندنم بابت و شدم پياده ماشين

 :گفت که ميشدم عمارت وارد داشتم دنيل به توجه بي

 جا اين بيا-

 :گفتم پرو
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 جا اين بيا تو داري کار تو-

 :گفت و شدم جون نصفه دادش با

 اينجا بيا گفتم بهت-

 :گفت که ايستادم استخر لبه پيشش رفتم کن گوش حرف دختر يه عين اروم

 بود؟ چي جمله اون از منظورت-

 جمله؟ کدوم-

 نداره ارزشي برات جونم گفتي که هموني-

 ....نداش خاصي منظور-

 داخل پريد بيروني لباساي با و بود افتاده استخر بيرون کتش شدم تنش لباس متوجه

 :گفتم و استخر

 بياري در لباستو ميمردي-

 بده من جواب نيست مهم اينا-

 :گفتم کمر به دست

 نيست مهم منم جمله-

 اب از حجمي وارد زياد شدن کشيده عقب حس با که ميشدم دور استخر از داشتم

 شدم

 و خندون چشماي با کردم نگاه دنيل به و اوردم در استخر داخل از رو سرو شوکه

 :گفت لب روي پوزخندي
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 تقصيرم بي من خواستي خودت-

 و سمتش ميکردم پرت اب مشت مشت عصبي و شد حل ذهنم تو دقيق موقعيتم

 :ميگفتم

 شعور؟ بي االغ حيووني تو مگه اخه باشن داشته کرم بقيم نميشه دليل داري کرم تو-

 : گفت و ميکرد پرت اب من طرف اونم سمتش ميکردم پرت اب که جور همون

 خودتي گفتي هرچي خودتي-

 کنم چيکار بايد ميدونستم بيارم سرش باليي يه بايد بود گرفته خندم

 به دستم و کردم بازي موهام با موزيانه ايستاد حرکت از سمتش رفتم گرانه عشوه

 کردم بازش اروم و بردم کمربندش سمت

 :گفت کشيده صدايي با

 ميکني چيکار داري-

 کردي وا رو شوخي سر خودت نداره گله داره عوض که چيزي درضمن نميکنم باز-

 نداشتم کاري باتو من وگرنه

 :ميگفت که بود در پشت کارلوس هاي خنده صداي فقط نيومد صدايي

 رفت دنيل بيرون بيا-

 ميگي دروغ-

 :گفت خنده ته با کا اومد لورا صداي

 رفت بيرون بيا سونيا-
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 :گفتم و بردم بيرون در الي از رو سرم اروم کردم باز رو در

 رفت؟ هار سگ اين مطمئني-

 بلند کارلوس کمک يه بود گرفته رو شکمش و بود نشسته زمين رو خنده از که سارينا

 :گفت و کرد پاک رو بود چشمش تو که اشکي و شد

 خنده از مردم نکنه لعنتت خدا سونيا خدا اوه-

 :گفتم و ميچکيد لباسم از اب

 بگيرم دوش ميرم من. اه. توهم حاال خوب-

 :کردم نجوا برم گوشش نزديک صورتمو اروم

 تو فقط ، من فقط هيييييش-

 از سريع خيلي حرکت يه با و گرفتم دستم تو شلوارشو و اوردم در پاش از شلوارشو اروم

 :زدم داد اخم با و عصبي و کرد نگاه کارم به مات بيرون زدم استخر

 نکني شوکه جوري اين منو ديگه که باشي تو تا -

 بود من نزديکي که درختي باالي کردم پرت شلوارشو هم بعد

 خنک دلم بچرخه شلوار بدون ادم همه اين جلوي مجبوره حاال کرد نگاه من با مات

 شد

 :زد داد يهو که

 ميکشمت سونياااا-
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 و کارلوس و سارينا کشيدم بلندي جيغ منم ميومد در استخر از داشت کردم نگاهش

 و کردم يورش خوابم اتاق طرف به و نکردم بهشون توجهي ولي اومدن بيرون به لورا

 همانا ها بچه هاي خنده شليک و همانا دنيل تهديد و داد صداي

 به ميکوبيد مشت ميومد اتاقم در پشت از صداش کردم قفل رو در و شدم اتاق وارد

 : ميگفت و در

 ميشکنم رو در يا ميکني باز رو در االن همين يا سونيا-

 شد زده حموم در کردم حس که بودم حموم تو

 :گفتم و رفتم در نزديک و بستم رو اب شير زدم کنار دستم با صورتمو روي اضافه اب

 کيه؟-

 من اتاق توي بيا بيرون اومدي سونيا-

 نميام-

 مياي يعني من اتاق مياي گفتم نخواستم نظري يا سوال ازت-

 :گفت فرياد با

 فهميدي؟-

 بابا باشه-

 پوشيدم رو تميزي لباس لباس کردم خشک حوله با موهامو و گفتم زورگويي لب زير

 خشک موهامو که جور همون کردم خشک موهامو سشوار با بيرون اومدم حموم از

 :گفتم و رسيد گوشم به در صداي ميکردم
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 تو بيا-

 زده در که شخصي ورود منتظر و کردم نگاه در به اينه توي از شدم کارم مشغول دوباره

 :گفت و اورده داخل به رو سرش کيوان ديدم تعجب کمال با شدم بود

 داري؟ خالي وقت-

 :گفتم و زدم لبخندي

 دارم وقت هميشه وطن هم يه براي-

 :گفتم و کردم اشاره تخت به و کشيدم برق پريز از رو سشوار داخل اومد

 بشين بفرما-

 :گفتم و نشستن کنارش منم و نشست تخت روي

 ميخوري؟ چيزي-

 ممنون نه-

 :گفت و زد بزرگي لبخند

 خبر؟ چه بگو خوب-

 :گفتم تعجب با

 باشه؟ خبري بايد مگه-

 :گفت و زد اي قهقهه

 که؟ نياورد سرت باليي دنيل اومدي که اين بعد که اينه منظورم خوب دختر-

 :گفتم پرويي با
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 چي؟ ديگه بزنه؟ کي؟رييس؟منو-

 :گفت و کرد پريشون موهامو زد دست با

 پرويي خيلي والنصاف و الحق-

 :گفتم و زدم نمايي دندون لبخند

 ديگه ديگه-

 :گفت که

 بيشتر گفته داده ديدن دقيقه دو فقط اجازه بهم دنيل پيش برم بايد ديگه من خوب-

 ميده باد به دودمانمو بشه دقيقه دو از

 :گفتم تعجب با

 واقعا؟-

 :گفت بيخيالي با

 خاصه و مهربون خيلي ولي نداره دومي که دماغيه گند يه بابا اره -

 :گفتم دفعه يه

 خاصيه ادم خيلي اره-

 :گفتم سرعت با و افتادم موضوعي ياد دفعه يه

 راستي؟ اها-

 بله؟-

 کنم پيدا احتياج کمکت با که هست زياد خيلي امکان ميدي شمارتو ميگم-
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 :گفت و بهم زد زل شده گشاد چشماي با

 البته-

 :گفت و گرفتم ازش شمارشو

 کمکي؟ چه بگي نميخواي-

 .......يه براي-

 نشه؟ دقيقه دو از بيشتر نگفتم مگه-

 :گفتم و شدم قايم کيوان پشت رفتم دنيل داد با

 ميگيره گاز منو مياد االن بزن حرف باهاش اروم خيلي-

 :گفت کنه کنترول خندشو ميکرد سعي که کيوان

 بچه نريز زبون-

 :گفت دنيل به رو و

 خداحافظ ميرم دارم االنم بودم کرده گم اتاقشو ببخشيد-

 :گفت من به رو

 هستم تماست منتظر-

 محکم و رسا صدايي با دنيل که ميرفتم اتاقم يه يواشکي داشتم شد دور جا اون از و

 :گفت

 کن صبر-

 :گفت زد خشکم جام سر
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 بزنم حرف باهات بايد پشتي باغ بيا-

 شد دور جا اون از و گفت و اين

 کردم حرکت بيرون به و انداختم هام شونه دور و اوردم در کوچولو پتوي و رفتم اتاقم به

 خنک و بود شب هشت ساعت

 دوتا و بود دراز هم يکي اون بود کرده جمع پاهاشو از يکي بود نشسته زمين روي دنيل

 بود زمين قالب دستاشم

 استيل خوش و جذاب و زيبا بود خدا نقاشي بشر اين

 رنگي دنياتو تا بودي عاشقم کاش اي بودم زندگيت تو قبال من ايکاش اي دنيل اي

 بشم؟ عاشقت من شد باعث تو توي چي ميکردم

 بشين جا اين بيا-

 :گفتم و نشستم کنارش رفتم و اومدم بيرون فکر از

 شده؟ چيزي-

 :وگفت کرد نگاهم

 کني پيداش تونستي شد دستگيرت چيزي وقت چند اين توي-

 :گفت دوباره که بودم شده الل پريد وضوح به صورتم از رنگ

 گفتم؟ چه نشنيدي هوووووم؟-

 نه-

 :گفت عصبي
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 ميکردي کار چي تاحاال پس نه چي يعني-

 :گفتم و کردم بغل پاهامو

 ارتباطه در کسي با فهميدم فقط-

 :گفت و ميزد نفس نفس عصبي

 کي؟ با-

 :گفتم دروغ به

 ميگم بهتون به ميفهمم زودي به ميکنم تحقيقات دارم-

 بود کرده پر مارو بين بدي سکوت

 :گفتم و ميکردم بازي انگشتام با ارومي به و ميخورد رو مغزم موريانه مثل سوالي

 بپرسم؟ ميتونم سوال يه-

 :گفتم و داد تکون سرشو اروم و بود کرده اخم فقط

 ....تو-

 :پرسيدم دوباره و بياد جا حالم تا کشيدم عميقي نفس بزنم حرفي نتونستم

 عاشقشي؟ هنوزم تو....تو-

 :گفت و زد پوزخندي

 بدي ضربه ناموست اونم خيانت فقط نبودم سارا عاشق وقت هيچ عشق؟عاشقي؟من-

 مرده يه براي

 :گفت دوباره که پايين انداختم رو سرم
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 عاشقشي؟ هنوز بگم بهتر يا ميدي؟ فرصت بهش برگرده بچگيت عشق اگر چي؟ تو-

 :گفتم و زدم لبخندي

 بهش برگرده اگر فرق دنيا يه با ولي حسه يه دوتاشون هر داشتن دوست و عشق-

 باشم يا بشم کي عاشق که خودمه با نهايي تصميم اما ميدم فرصت

 :گفت و انداخت بهم گذرا نگاهي

 کي؟ عاشق حاال خوب عاشقي؟ پس-

 :گفتم دل در و کردم نگاه ستارش مثل چشماي به

 کنه جادو منو ميتونه چشمات اون با تو مثل کي اخه-

 :گفتم بايد که جوري بلند و

 خدا بنده يه-

 رو دهنش اب شدم هول نميکشه هم نفس حتي کردم حس برگشت سمتم به سريع

 :گفت ميزد موج غم توش که صدايي با و داد قورت سختي به

 کي؟-

 خوبه؟ حالت شدي جوري اين چرا تو-

 ميتونستم هم فاصله همين از صدايدقلبشو نشستم کنارش و شدم بلند جام از

 بشنوم

 :گفتم لرزون صدايي با پاچه دست

 پريده رنگت چرا يهو شد چت خوبي تو رئيس-
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 سرم پشت درخت به کوبوند محکم و کرد بلند زور به منم شد بلند جاش از

 :زد داد خورده گره ابروهايي با عصبي و شد قطع لحظه چند براي نفسم

 کيه؟ اون-

 :گفتم و دادم ابروم به چيني همين براي ميکرد درد تنم تمام درد از

 عوضي اومد دردم کردي رم چرا تو شو عاشق ميخوام من-

 :گفت کنه توجهي حرفام به که اين بدون

 شدي؟ عاشقش که کيه اون نکن بازي من اعصاب با سونيا-

 کن ولم چه تو به-

 صداش توي که حرسي با و بزنم زل چشماش با که کرد وادارم و گرفت محکم و چونم

 :گفت بود

 قاتلش ميشم منم و ميميره شخص اون حال هر به بشو بشي ميخواي هرکي عاشق-

 داخل به سريع هايي قدم با و کرد ول رو من کرد پرتاب اي ديگه سمت به رو چونم

 رفت عمارت

 ؟ بود چي حرف اين گفتن از منظورش

 ؟ ميزاره دوراهي تو منو چرا

 نه؟ يا داره حس بهم اونم بفهمم نميتونم چرا



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

280 

 

 سالن توي دنيل و کارلوس شدم عمارت وارد منم عمارت داخل به دنيل رفتن از بعد

 خوشبويي برگ سيگار و بود انداخته پا رو پا دنيل بودن نشسته ورودي در نزديک

 .ميخوند دنيل براي و بود دستش کاغذ تا چند ها کارلوس و ميکشيد

 :گفتم بهشون تعجب با و بودن داده لم کاناپه روي خيس سر با هم سارينا و لورا

 زد؟ غيبتون کجا دوتا شما-

 ميکرد خشک رو سرش حوله با لورا

 ميرفت ور مبايلش با داشت و بود شکمش دور دستش يه هم ساربنا

 :گفت لورا

 کجابودي؟ نبودي ولي اتاقت اومديم بوديم زمين زير استخر تو-

 .بودم باغ تو-

 :گفت ميکشيد موهايش به رو حوله که جور همون

 بشين ما پيش بيا و اتاقت تو بزار رو پتو اون برو خوب خيلي-

 ميشدم ذوب داشتم شخصي نگاه زير

 خورد کارلوس به چشمم و کردم سرباال

 باشه دنيل داشتم انتظار

 زدم زل بهش تعجب با

 بود برام عجيبي جور يه نگاهش

 "چيه" زدم اشاره بهش باسر
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 داشت ب**ل به کوچکي لبخند فقط اونم

 ميکرد نگاه منو کفري خيلي خورد، دنيل به نگاهم

 :گفت و کوبيد کارلوس پشت به محکم و

 پريدي؟ کجا ميخومدي رو ها سهام داشتي-

 :گفت و کرد من به رو

 کني عوض لباس بري ميخواستي کنم فکر-

 رفتم اتاقم به و انداختم باال رو ام شونه

 کردم عوض مشکي شلوار تاپ بايه لباسمو

 بستم اسبي دم رو موهام و کردم پاک کامل رو ارايشم

 بود شده بر سر حوصله ميخواست هيجان يکم دلم انداختم اينه به نگاهي داشتم

 خورد زنگ همراهم گوشي که کردم باز رو اتاق در

 بود کرده رخنه درونم بدي حس بود ناشناس شماره برداشتم رو تلفن

 گوشي اوردم وسط به رو رنگ سبز عالمت ترس حس کردبا زدن به شروع جور بد قلبم

 :گفتم و گوشم دم گذاشتم رو

 بله؟-

 :گفت و بود زن يه فرياد و داد صداي

 کن کمکم قسم مسيح به تو کن کمکم خدا تورو رزا ، رزا-



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

282 

 

 نتونستم شد اشوب جور بد دلم بود سارا فرياد و داد صداي بود شده پاره دلم بند

 :گفتم و کنم کنترول رو خودم

 شده چي کجايي تو سارا سارا؟

 : زدم داد تر بنر و ميزد داد اي خفه صداي با بود گرفته دهنتو يکي انگار نميداد جواب

 سارا؟-

 افتاده دو به دو چشمانم بود بريده نفسمو تلفن پشت مردي قهقهه صداي

 :گفت نخراشيده و نکره صدايي با و

 ميخواي؟ جونيتو دوست خانوم رزا خوب-

 :زدم داد حرسي

 لعنتي؟ هستي کي تو-

 :گفت وار مسخره

 نگفته؟ چيزي من راجب عزيز ساراي پس من خداي اوه-

 !کن ولش داري چيکار سارا با مرتيکه-

 :گفت و زد قهقهه دوباره

 اوف وگرنه کني توهين ترا بزرگ به نداري حق تو سفيد جن ميگن من به جون بچه-

 ميشي

 :گفتم لرزون صدايي با و ميلرزيد تنم تمام

 جونش؟ از ميخواي چي-
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 :گفت حرسي بار اين ولي کلفت صداي همون با

 .....ولي تورو-

 چي؟ ولي-

 يادته؟ رو اهورا اوخي،-

 بودم عصبي داشتم بغض جور بد شد سرد تنم تمام

 :گفتم حالي بي با

 اهورا؟ کدوم-

 :گفت و خنديد بهم

 نميشناسه رو اهورا ما کوچولوي خانوم! اوخي-

 :گفت و خنديد دوباره

 طرفي؟ بچه با کردي فکر سونيا، رزا،

 :گفت و زد داد

 ميکنم نابود فطرتو پست دنيل اون هم تورو هم-

 :وگفتم زدم داد

 ميخواي؟ چي نه،-

 :گفت اروم

 ميخوام چي من که اين به ميرسيم شد عصبي ما ماي و دست بي کوچولوي جوجه-

 .....بگم بايد
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 :گفت و کرد مکثي

 تورو-

 : گفتم بهت با

 چي؟-

 :گفت حرفام با توجه بي

 ميفرستم رو ادرس يا برات کوچولو خانوم ميشه تموم داره وقتت تاک تيک تاک تيک-

 باشه مهم برات دنيل و اهورا جون خيلي اگر تنها البته مياي

 چي؟ سارا-

 اي؟ ه*ز*ر*ه يه جون نجات فکر به واقعا تو دختر؟ واي-

 :گفت و خنديد دوباره

 کوچولو جوجه کن عجله ميشه تموم داره وقت-

 متمدد هاي بوق بعد و

 ميکردم فکري يه بايد ميلرزيد دستام

 اومد مي در ام گريه داشت ديگه

 گرفتم رو سامي شماره لرزون دست با

 :گفتم سريع و داد نواب بوق دو بعد

 سامي ،الو الو-

 :پرسيد هول با
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 جوريه؟ اين صدات چرا سدنيا شده چي-

 رفتيم که پارکي مياي پر اسلحه يه با االن همين ندارم زيادي وقت سامي-

 کن عجله سامي وقت

 .......نگران دل شده چي سونيا-

 :گفتم غيض با و پريدم حرفش وسط

 .....اسلح ندارم وقت کن عجله سامي-

 :گفت لورا و اومدن داخل به ترس با سارينا و لورا و شد باز اتاق در

 شده؟ چي سونيا-

 ميزدي؟ حرف کي با ميزدي داد چرا-:سارينا

 :گفتم توجهشون بدون لب زير و انداختم بهشدن ترس از نگاهي

 برم بايد-

 اومد در مبايلم پيام صداي موقع همين

 بود شهر از خارج قديمي نسبتا خونه يه بود اشنا ادرسش کردم باز ترس با رو پيام

 گذاشتم جيبم اوي حرسي رو تلفن

 يک ولي ميزدن حرف باهام داشتن لورا و سارينا ميشد اکو همش مغزم تو قلبم صداي

 نميفهميدم هم رو کلمه

 جيب توي و گرفتم رو بود جا اون قبال که چاقويي و رفتم تختي پا کوچک ميز طرف بخ

 گزاشتم شلوارم مخفي
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 و گرفته هامو شونه و ايستاده سرم باال دنيل ديدم و اومدم حال چيزي سوزش حس با

 ميده تکون

 نداشتم چنداني وقت

 کردم پارک تر پايين متر چند رو موتور

 و اوردم در پاکت از سرعت به رو اسلحه

 کردم حرکت قديمي خونه اون يمت به

 نبود جا اون در کسي که بود جا اين جالب

 ميزد دهنم توي قلبم

 کردن کف و تشنگي احساس بود شده باعث ترس ميکردن ناکي سوز کز کز هايم لب

 ميلرزيد دستانم کنم پيدا

 بود هيجان از اونم

 گونش چال لبخندش، اهورا،چشمانش،حرفاش،

 ميکرد چيکار اينا دست تو اخ اخ اخ

 بود پوشونده جنگل رو دورم تا دور

 ميکرد جلوه ترسناک و مخوف شب سياهي توي که چوبي کلبه يه

 بشم مسلط خودم به تا کشيدم عميق نفس چند

 کردم حرکت دوباره و

 کردم گيري هدف و اوردم باال رو اسلحه ايستادم در پشت
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 شدم داخل فورا و کردم باز رد در محکمي لگد با و

 خالي خالي نبود کس هيچ کردم نگاه اطراف به باشه تنظيم تا برم تر باال کمي رو دستم

 بود کرده پر رو گوشم و فضا ول کفشم پاي جاي صداي

 حرکت شک هزاران و برداشتم قدم اهسته و اروم بود روشن نوري تر طرف اون کمي

 دو و بود روشن مهتابي المپ کردم

 بود نشسته سارا صندلي يک که صندلي

 حس من به هن جا اين از بود شده بسته صندلي به انچناني و فجيع هاي لباس با

 ميرسوند منفي

 بود چپ سمت در که دوم صندلي و

 ولي نميديدم دقيق رو صورتش بود رفته خواب به و بود نشسته شده بسته مردي

 نداشتم حسي

 بود شده بسته که مردي رفتم جلوتر و گزاشتم شليک حالت رو رو اسلحه

 کرد نگاه من به و کرد بلند رو سرش

 مطمئنا ميکرد نگاه اشنا جور اون که مشکي هاي چشم اين ريخت قلبم

 بود نفر يک به متعلق

 بود غريبه من براي ولي

 چي باشه اهورا اون اگر

 : گفت درد با بود خس خس از پر که صدايي با شک با و انداخت بهم نگاهي
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 سونيا؟-

 گرفتم قرار بروش کامالرو

 نميکرد منتقل بهم حسي حرفش نوع يا زدنش صدا حتي اما

 :گفت بود افزدگوده اش خسته صداي به که بيشتري شادي با

 اهورا منم تويي؟ سوتيا-

 .......اسمش

 هايم کودکي

 منه درون در که حسي بي حسي اين ولي

 نيست هيچ مرد اين به نگاه با

 ببرم باال اسلحمو دوباره بود شده باعث قهقهه و زدن رست صداي

 ...راه وسط اما رفت دنيل شده تيغ شيش صورت سمت به ارادي غير دستم

 ...کردم متوقفش نداشت، فاصله چپش گونه با بيشتر وجب يک که جايي دقيقا

 برگردوندم رو صورتم و کردم موهام توي رو دستم کالفه

 !کنم؟ مي غلطي چه دارم من خدايا

 بودن، ايستاده سارينا و لورا که جايي سرش، پشت به نگاهم و کشيدم عقب رو دستم

 .شد کشيده

 ميکرد بيداد دوشون هر چهره در نگراني اوج

 .رفتم بيرون اتاق از و زدم کنار رو دنيل آهسته
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 .بود کوفتي خونه اون به رسيدن فقط هدفم بود کرده قفل کامال مغزم بودم، عصبي

 برد مي بين از رو تمرکزم سفيد، جن صداي شدن اکو

 "کوچولو جوجه کن عجله ميشه، تموم داره وقتت"

 .شدم سرازير ها پله از و کردم تند پا حرف، اون تاثير تحت

 که نگذشت چيزي و دادم دست از رو تعادلم و کردم خورد بر کسي به ها، پله پايين

 .شد حبس نفسم و کشيد تير شدت به بدنم راست طرف

 ...موندم خيره عاملش به و شدم بلند جا از ام، پرتي حواس به دادن فحش و حرص با

 از عالمتي ترين کوچک و بود شده خيره من به احساسي بدون خنثي چهره با کارلوس

 ...شد نمي ديده چهرش در ناراحتي

 .....ولي

 داشت لب به پوزخندي

 غليظ غره چشم يه به همين براي بدم نشون العملي عکس تا نداشتم وقت متاسفانه

 .چرخيدم خروجي در سمت به و کردم اکتفا

 دوم بار براي و شد کشيده شدت به چپم دست که بودم نداشته بر قدم از قدم هنوز

 امدم فرو کسي سبنه در ولي دادم دست از رو تعادلم

 ببينم تا انداختم برو رو شخص شورت به رو ام لغزنه هوي پشم با و صورتم

 شدم رخ به رخ دنيل عصبي چهره با که کيه شخص اون

 :گفت و داد بهش فشاري و کشيد را ام بازو شده قرمز هايي چشم با و عصبي



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

290 

 

 !ميري؟ داري پايين انداختي سرتو همينجوري کجا_

 ولي بزنم حرفي تا بودم پر بود، رسيده خودش اوج به خشمم و بودم عصبي

 .شد خفه نتفه در و موند دهنم در حرف چيزي شکستن صداي با

 .سارينا و لورا جيغ صداي با شد همزمان شکستن صداي

 رو عمارت ثانيه،سکوت يک در که افتاده اتفاقي چه نبود معلوم بود دوم طبقه از صدا

 .کرد دار ريتم

 با و انداخت من به وحشتناکي نگاه دنيل

 گفت بازوم بيشتر دادن فشار

 باشي فهميده نعفته به برگردم تا نميخوري جم جات از ميگردم بر االن همين-

 توان نهايت با و شمردم غنيمت رو فرصت رفت، باال ها پله از باسرعت و کرد ول رو من

 .شدم خارج ساختمون از

 :ميداد ويراژ سرم در فکر يک مدام و دويدم رو پارک تا دنيل خونه فاصله تمام

 !"نگرفت؟ رو جلوم کارلوس چرا"

 .بياد جا نفسم تا زدم تکيه درختي به رسيدم، پارک به وقتي

 کر رو گوشم ضربانش، سمفونيه و تپيد مي محکم و کرد مي قراري بي سينه در قلبم

 .بود کرده

 .کشيدم مي هام ريه داخل به قدرت با رو اکسيژن و زدم مي نفس نفس بلند صداي با

 .شد منظم ريتمش، و اومد جا نفسم تا کشيد طول دقيقه چند
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 و سفيد پيرهني با سامي چرخوندم، پارک دراطراف روسرگردان نگاهم و ايستادم صاف

 .زد مي زمين به لگدي هرازگاهي، و داشت مي بر قدم کالفه مردانه، اي پارچه شلوار

 بازگشتي ديگر ممکن راه اين اينکه فکر شد، فشرده قلبم و گرفت دلم اي لحظه براي

 .ميداد آزارم و بود افتاده جانم به خوره مثل باشه، نداشته

 و رسيد بهش تا دويدم سمتش به خاصي استرس تا و کالفه

 :گفتم تر تمام هرچه عجله با

 !آورديش؟_

 :گفت حرفم به توجه بدون برگشتو سمتم به سرعت به

 .دختر کردي عمر نصف منو که تو_

 :گرفت جان سرم در سفيد، جن صداي

 "ميشه تموم داره وقتت... تاک تيک تاک تيک"

 :گفتم گرفته صدايي و پرخاش با

 !آورديش؟ نيست، حرفا اين وقت االن_

 .گرفت سمتم به رو رنگي سياه بسته آروم و شد متعجب برخوردم از

 :گفتم درنگ بدون و گرفتم رو اسلحه

 !آوردي؟ ماشين_

 اومدم موتور با نه_

 نده هم دنيل جواب و برو_
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 :گفتم خشم با و کردم دراز جلوش رو دستم و

 سوئيچ_

 :گفت عصبي

 نميدم هيچي شده چي نگي تا-

 باش زود بنال

 :گفتم ارام ولي فراوان ناراحتي نا و گرفتم اغوش در رو سامي هوا بي و جلو رفتم

 .......برگشتم وقتي ميدم قول ندارم زيادي وقت سامي-

 ميگشتم؟ بر سالم يا زنده واقعا من ايا کردم فکر برگشتم کلمه به اندکي

 دادم ادامه و

 ميگم-

 :گفتم و کردم رهايش

 باشه؟-

  داد و اورد در جيبش از سوئيچي مکث کمي از بعد

 کشيد پس رو دستش بگيرن که اين از قبل ولي

 :گفت و زد زل بهم دلواپس و نگران چشماني با

 فهميدي؟ برگرد سونيا-

 به و قاپيدمش دستش از رو سوئيچ کرد دراز رو دستش دوباره و دادم تکان را سرم

 .رفتم موتور سمت
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 .آوردم درش جک حالت از و شدم سوار

 .افتادم راه و انداختم اي ديگه نگاه آدرس به و آوردم در رو گوشيم

 رسيدم مقصد به فراوان دلهره با ساعت نيم از بعد

 دادم قرار مقابلم شخص صورت روبروي و

 شلواري کت بود ريخته هاش شونه رور که بلند نسبتا مشکي موهاي با عجيب مردي

 براقش مشوي هاي کش دست با مشکي

 شدم خيره بود زده که نقابي به فقط من

 بود دلم تو بدي حس

 برگشتي؟ کي خاطر به سونيا سونيا واو-

 :گفت و کرد اشاره سارا به

 کرد نابود رو دنيل که اين خاطر به-

 :?گفت و داد قرار مخاطب رو اهورا اومد تر جلو به

 عشقت؟ يا-

 بود شده گسيخته هم از افکارم تمام

 بود کودکيهايم درگير عواطفم

 کند پيدا اشنا نا مشکي هاي چشمم اين از تاردي

 کردم نگاه اهورا به خداگاه نا

 :گفت و بود زده زل من به مت مامند
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 عاشقمي؟ تو-

 شدم خيره چشمانش به

 نداشت همخواني بود بود،براق سرد

 سردش نگاه از گرفته ترکت دلم

 :گفتم و شدم خيره روبرو فرد به دوباره و زير به سر

 ميخواي جونم از چي-

 :گفت و زد اش چانه به وار مسخرا و متفکر دستي

 کوچولو خانوم شده شروع تازه بازي بخوام جونتو شايد اووم-

 ...راستي

 :گفت خندان

 ميکنه؟هوم؟ چيکار مني پيش تو بفهمه دنيل اگه نظرت به-

 داد قرار خود گوش زير در و گرفت اي شماره و دراورد جيبش از را مبايلش

 کرد صبر مقداري

 :گفت و گذاشت جيبش ور را مبايل

 جوابگو شلوغه خيلي سرش باشي مهم دنيل براي ميکردم فکر که چندان نکنم فکر-

 نيست

 بست را ودستانش کرد باال سمت به اي اشاره و گفت را اين

 گرفت الت و پيکر غول افرادي را من دور دوتا ناگهان
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 نميزد حرفي هيچ و انداخته پايين به سر اهورا

 : گفتم و زدم پوزخندي بغض با خداگاه نا

 وبرش دور کنه جمع سگ و نشه عمل وارد خودش بعيده سفيد جن اقاي از-

 نشست کناريش صندلي ي سفيد جن

 اورد نوشيدني برايش مشکي شلوار و سفيد روپوش با يکي و زد بشکني

 :گفت و کرد مزه مزه ارام ارام هم او

 کوچولو خانوم منتظريم خوب-

 کرد جلب خودش به توجهمه کسي پاي صداي

 ميکردم کار زرمي حرکات روز شبانه سال پانزده سالمتي نا

 استرس بودم، شده خسته و ضعيفحسابي

 احمق هم آنقدر اما بود شده همه بر مزيد هم

 دستانم مچ. کنم نگاه و بنشينم ساکت که نبودم

 که مرد چند پاي صداي شنيدن با دادم، ماساژ را

 خودم بايد. شدم تر شدند،کالفهمي نزديک من به

 مرا استرس هاآن از زودتر وگرنه کردممي کنترل را

 پوفي و کشيدم صورتم به دستي.آوردمي در پاي از

 .کرد بهتر را حالم کمي هم عميق نفس چند کردم،

 اولين با و کردم جمع بدنم در را هايمآموخته تمام
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 .بردم کاربه آمد سمتم به که مشتي

 آخرين با سختي به خوردم،مي کتک هم و زدممي هم

 تنم تمام کردم، گيرزمين را باقي فرد تنها پايم، ضربه

 دردي هم و جسمي دردي هم بود، عجيب حسي در درد

 .کردمي نابود يافتمي ادامه اگر مرا روحي،

 نجات شده نفرين ء چاله سياه اين از را خودم بايد

 بايد زانويم، به دستي و زدم کمرم به دستي. ميدادم

 قصد به و کردم جمع را ام بنيه شدم؛مي درد از ترقوي

 .شدم راهي فرار

 يک تافرار من آمد،مي يادم چيزهايي کمکم

 وزن انگارتمام بود، سنگين سرم داشتم؛ فاصله قدم

 .بود افتاده سرم روي زمين کره

 کشيدممي جيغ توانم تمام با و نداشتم طاقت ديگر

 بسته تخت به پايم و دست اينکه از گفتم،مي ناسزا و

 وقتي.بودم شده عصبي و کالفه بيشتر بودند، شده

 آمد مي کوچکي پنجره از که اندکي نور به چشمم

 خوب شدم، ديگري زن حضور متوجه کرد، عادت

 بودو شده بسته اوهم پاي و دست کردم، نگاهش
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 بودند زده چسب را دهانش بود، افتاده اتاق کف روي

 .شدمي شنيده او از ضعيف هايي ناله فقط

 من خداي کردم، دقت بيشتر باز و بيشتر کمي

 گير هم او يعني بود، نکرده فرار او پس بود، سارا او

 :زدم صدايش آهسته ؟ بود افتاده

 .پاشو..سارا..توام با..سارا_

 .زدمي ناله

 تکون کن، باز رو دستم بيا پاشو احمق، ساراي_

 .نيست خواب وقت االن.. احمق زن خودت، به بده

 .ميزدم ديگرفرياد

 .پاشو احمق،_

 عصبي بيشتر من و گفتنمي چيزي ناله، جز

 شد باز اتاق در که.زدممي فرياد و شدم مي

 .شدند اتاق وارد هيکل قوي مرد وچند

 بر عجيبي ترس شان، درشت اندام ديدن از

 رفتند سارا سمت افتاد، دلم

 .اس جنازه که اينم_

 زدم فرياد
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 آشغال کثافت نزن، بهش دست_

 من به اش، بدن چرخش با همراه نگاهش

 :گفت پوزخندي با افتادو

 !!کنيم شروع تو از چطوره خب_

 .خنديدند بقيه حرف، اين گفتن با

 !!بشي نزديک من به کني،مي غلط_

 .کوچولو خانوم. ميکني چيکار بيام، حاال_

 .خنديدند همگي ودوباره

 اگه من به ميکنه، غلط بگو سفيد، جن به_

 .ميکنه اش بيچاره برادرم برسه، آسيبي

 از انگار پيچيد، اتاق تو سفيد جن صداي

 آن به رو.شد مي پخش صدايش، بلندگو

 :گفت مردها

 عزيزاش همه واسه بگيرين، فيلم هابچه_

 شايد بفرستيم، عزيز دنيل مخصوصا

 شوخي بشه باورش کوچولو خانوم

 .نيست

 سفيد جن هاي خنده صداي با همه ودوباره
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 .خنديدند

 رو لگد و مشت ميگردم سعي بود اومده بند نفسم بود گرفته رو دهنم جلوي دستي

 شده قفل نيرومند دستايي با پاهام و دست ولي گرفته رو دهنم که کنم کسي حواله

 بود

 بکنند بازي هايم دخترانه با مبادا که ميزدم خاموش هايي فرياد بسته دهاني با

 ميکرد قطع را نفسم کم کم بود گرفته قرار ام بيني جلوي بر که دستي ان

 شد باز تندي به در که بودم بيهوشي به رو

 شد خيره در به و کرده راقطع دوربين سفيد جن

 شد خاموش ناگه به که زدم ارامش و اسودگي سر از لبخندي اهورا ديدن با

 حيوون؟ ميکني چيکار داري-

 اهورا نباشه کارت-

 گفت و کرد شان حواله مشتي و کرد حمله مرد دو ان طرف به و انداخت من به نگاهي

: 

 عوضيا ميکردين چيکار-

 :گفت و زد پوزخندي و کرد اهورل به رو ديده خراب را اوضاع که سفيد جن

 بوديم؟ نزاشته قرار هم با ما مگه شدي؟ ناراحت چرا چيه؟-

 بودم افتاده سرفه به پريد سرم از هوش

 :گفت و امد من به رو انداخت بهم نگراني از تر نگاهي
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 زدن؟ صدما بهت ازنا خوبي سونيا-

 بود غريبه بزايم بازم مرد ان و ميکرد بيداد ان در نگراني و تشويش کردم نگاهش

 :گفت کنم باز لب که ان از قبل و امد حرف به سعيد جن

 اين به اونو گذاشتيم قرار که بگو....  گذاشتيم هم با قراري چه اهورا بگو بهش خوب؟

 کنيم نابود رو دنيل که بکشيم جت

 ميزد دودو زاري و وحشت از چشمانم کردم نگاه اهورا به وار ديوانه

 !نبود سونيا به تجاوز ما قرار تو..  گذاشيم که گذاشتيم قرار_

 دادي انجام خودتو به مربوط کار تو بود ما به مربوط قسمت اون نهديگه-

 : گفت و زد بشکني

 چاک به بزن حاال-

 زبان بر که کلماتي تک تک بود،به اهورا هاي لب روي بر نگاهم مبهوت و گيج من و

 مياورد

 ميسوخت هايم لب

 : کردم زمزمه ارام خيلي

 ميکردي؟ چيکار من با داشتي تو...اهورا؟-

 با شود خراب ها ان ذات مانند بدنم و روح بود نزديک که قبل لحظه چند اوري ياد با

 : زدم فرياد ميکردم حس را هايم چشم بر که اتشي شعله تمام هرچه نفرت

 لعنتي؟ ميکردي چيکار من با داشتي تو-
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 را من که زد داستم سمت گونه به درداسايي سيلي و کرد جدا او يقه از را دستم دستي

 اورد بيرون به حالم از

 ميومد خون ام بيني از گزاشتم ام گونه روي بر را دستم

 رفت سفيد جن سمت به و پريد جستي اهورا

 :زد فرياد بلند و

 ها؟ ميکني بلند روش دستتو چرا-

 :گفت و اورد باال تسليم معني به را هايش دست سفيد جن

 ايراني مرد جوون غيرت اووووو-

 بودن برده رو سارا ميزدم نفس نفس

 کنم پيدا فرار براي راهي تا کردم نگله اطرافم به

 .......برسه راه از دنيل ميخوام فقط-

 ممکن لحن ترين دلخراش به و شد داده سوق نگاهش سمت به اطرلف از نگاهم

 :گفت

 ميششون بفرستم خودشو هم بعد بکشم زنشو عشقشو چشماش جلکي تا-

 زد که حرفي از گيج

 ؟ ببره بين از رو مشکي چشم مرد اون ميخواست يعني

 من از بخشي بود شده مرد اون نميدم رو اجازه اين من
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 به و شدم بلند جاي از تند و فرز کردم فراموش را درد افتاد کار به مغزم هاي رگ خون

 زدم صورتس به محکمي لگد و کردم حمله سمتش

 افتاد نمي صورت از لعنتي نقاب ان ولي

 :گفتم کفر با و

 برسوني اسيبي دنيل به نميدم اجازه بهت-

 اوردو در جاي از مرا نفس بود راستم سمت دنده به مرد لگد از ناشي که دردي ولي

 بزنم زانو زمين بر که گرد مجبورم

 زد بشکني سفيد جن که زد زانو کنارم نگران اهورا

 کردند جدا من از را اهورا و شدند اتاق وارد هيکل قوي مرد دوتا

 گفت سفيد جن و کردم نگاه بود يکي دست در که دستمالي به

 بخوابي ساعت چند ميشه باعث فقط نيست چيزي-

 تقال الکي و داشتن نگه سينه در را خودم نفس کرد نزديک ام بيني به را دستمال

 کردم رها و ازاد را خودم سپس و ميکردم

 ميشنيدم سرم باالي رو شخص دو صداي اومدم که هوش به

 طوره؟ چه زخماش دکتر خوب-

 به بايد حال اين با باز داره گرفتن ترک احتمال که خورده دندش به بدي خيلي ضربه-

 هوش به ها حاال حاال اين کردين هوشش بي که داروييم اون با برسونيدش بيماريتان

 نزاريد محافظ الکي نمياد
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 دردش تا کنيد تزريق بهش داشت درد و اومد هوش به وقتي که هست هم امپول يه

 ....که هست هم دارو و قرص سري يه بشه کمتر

 کن خالصش دکتر-

 بار سه روزي که پماد يه و خوبه صورتش شدن متورم براي که هست قرص سري يه-

 بزنيد دندش روي

 نبودم زيادي زمان مدت بيهوشي در نکردم بو کامل رو اتر چون بود بسته هاشم چشم

 گونم به گرانه نوازش را هايش دست که بود کرده پر را مشامم غريب شخصي صداي

 :گفت و ميکشيد

 ميکني درستش سونيا ميشه درست چيز همه-

 دلم قلب قوت ان با دلنشين و گرم صداي طور همين ام سفيد جن نبود اهورا صداس

 بود کرده گرم را

 امد اتاق درب صداي و

 (دنيل)

 عوضيا اشغاال همتون گمشيد-

 ميکرد هويدا کوچولوم فرشته هاي چشم توي وحشت و ترس

 نيا من سمت خدا تورو ميکني چيکار-

 ......خواهرش و بود برادر حال هر به نميکشيد ديگر نميکشيد

 فريادش دنياست غم ترين کن خم کمر او غم کنم ارام چگونه خود دل
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 :زدم فرياد و شدم ديوانه اني به

 ميخواين بچه يه جون از چي ها زاده حروم کنيد ولش عوضيا کنيد ولش -

 ؟؟(بچه) شد اکو گوشم در

 بچه باشند نداشته کار من با گسي که ميکرد طلب شجاعانه که دختري بود بچه او

 بود بچه من دنياي سبز چشم بود

 کردم حس صورتم جاي در سيلي امد که خود به

 با بودم من مشکلت چيزه همه وبي ناموس بي توئه تقصير شرفه بي توئه تقصير-

 کردي بازي چرا خواهرم

 سوخته دل برادري طرف از دوم سيلي

 داشتم شعورم بي من کرد حماقت احمق توئه عاشق لعنتي شد عاشقت اون-

 ميکردم حمايتش

 برد فرو موهايش در دست

 ? خانه زنگ صداي?

 گشتيم بر صدا طرف به دو هر

 (سونيا)

 کتفم کنار در گلوله جاي تشنگي از کرده کف دهانم ميزد سياهي دو به دو چشمانم

 بريد کفم از امان

 ميرد سامي عمارت ورودي در سمت به کنان مست گون بيمار و سست پاهايم
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 دهم فشار را در زنگ تا امد باال جانم

 ميزنم را زنگ است من فرياد ته قطعا که اي ناله با

 ميکند علم قد جلويم پوست سياه زني قامت

 ميکشد فرياد زن

 بيدار يا خوابم نميدانم ميدود طرفم به فردي ميکنم نگاه سرش پشت به

 رفت سياهي پشمانم ميکشم نفس يک

 شد شل هايم دست ميکشم نفس دو

 شد اين و ميايم فرود جسمي اغوش در ميدانم فقط و ميروم حال از ميکشم نفس سه

 هايم درد پايان

 بود کرده تب در جلوي چنان ديويد خدمتکار و پوست سياه و اندام درشت زن مانيال

 ببينم نميتوانستم را شخص ان

 چرخيد سرم دور بر دنيا برگرداند که رويي و کشيد که جيغي با

 عميقش هاي نفس خوش در غرق

 اش خيره نگاه

 سبزش هاي چشم

 شده وبسته

 لحظه يک در امدنش فرود و نگاهش و

 رساندم او به چگونه را خود نميدانم
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 بود زخمي کبوتري جوجه مانند اغوشم در

 اورد خود به مرا ديويد فرياد

 سونيا؟-

 :گرفت اغوش در را سونيا و داد کنار مرا اورد هجوم سمتم به

 خوبي ،سونيا سونيا_

 : داد تکان و گرفت را اش گونه طرف دو

 بيا هوش به مامان خاک ارواح سونيا-

 بود درشت و ريز هاي زخم از پر که بودم شده خيره دختري به مبهوت و مات من

 اوردن سرت باليي چه خداااا-

 ميشد تکرار اکو مانند گوشم در سامي حرف

 (احمق بود شده عاشقت اون)

 کارو اين اوردم رو کسي چه که اين دونستن با که کردم حماقت بودم احمق من اره

 کردم محول بهش

 امبوالنس بزن زنگ ايستادي جا اون چرا اشغال،-

 بود الکتريکي شوک صد از تر بد کرد القا من به حرف بااين حرف اين با که شوکي

 گرفتم رو اورژانس و رفتم تلفن طرف به سرعت به

 الو الو-

 بفرماييد سالم-
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 :گفتم و زدم چنگ مويم بر را دستم شده هول

 بياين خواهشا داريم بدحال خيلي زخمي يه-

 گفت داشت من کردن اروم بر سعي که مرد

 بگين بايد رو ادرس ولي امادن من همکاران-

 کردم قطع رو تلفن و دادم رو ادرس

 رفتم سمتش به ديويد داد صداي با

 :گفت و ميکرد سرفه مدام ولي بود باز چشمانش سونيا

 دنيل-

 سرفه دوباره و

 سمتشون نرو لطفا...لطفا....دنيل-

 : گفت و گرفت حال بي را دستم

 سمتشون بري نبايد نگفتم من تا-

 :غريدم اروم بود شده قفل فکم

 سونيا ميکشمشون-

 رفت هوش از حرفم گفتن از قبل ولي

 ..... وخيمه بيمار حال دکتر اقاي-

 ..... ميديم دست از داريم رو مريض دکتر اقاي-

 ...قلب اکو
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 شوک....يک

 شوک.....دو

 شوک....سه

 .برگرد مامان ارواح تورو سونيااااااابرگرد-

 .... خودم قلب صداي

 ميشد زده مغزم توي

 اوريم ياد دليل زندگيم نبض نفسم

 .....برگشت بيمار دکتر-

 نمياد در صدام چرا

 بزنم پلک نميتونم چرا شم بلند جام از نميتونم انگار که جوريم يه چرا

 شده تر سخت سنگ يه دادن قورت از دهنم بزاق دادن فرو چرا

 ... بود شده عاشقت سونيا_

 !بود؟ عاشقم سونيا

 چي؟ من

 !مياد هم کنار سونيا و من اسم

 چي؟ هامون دل

 طوره؟ چه حالش خواهرم دکتر اقاي شده چي-

 مياره در هاش دست از رو کش دست ميکنم نگاهش
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 ميکنه بجا جا رو عينکش

 ...من و

 ندارم رو هايم دست دادن تکون توانايي حتي

 سر نزديک که اي گلوله بخاطر بده شديدا خواهرتون حال بگم بايد من ويد اقاي-

 زيادي کتک و شکسته هاشم دنده از دوتا باشه بسته مدتي بايد دستش بوده شونش

 ......خوبي روحي حالت نکنم فکر شده بهشون که تجاوزي بخاطر و خورده

 نشديدم...نکشيدم ديگه

 ....نکردم حس... نديدم...

 نميکردم حس رو درد هم باز ميزد بدنم و صورتم به که پياپي هاي مشت

 کرد فدا خودشو تو جون نجات براي بود لعنتي توئه تقصير-

 ..... هام شونه روي گذاشتن دست....  زن يه جيغ صداي

 بودن گرفته ازش دنياشو که بود اي بچه مانند لورا بغل ديويد

 من سبز چشم ميبود تر بد بايد من حال

 چي؟ هاش دخترانه نداشت؟ سو ديگه

 نداشت؟ شيطنت ديگه

 (سونيا)

 زدن داد به وادار مرا که کشيد ام ه*ن*ي*س قفسه در تيري کردم باز که را هايم چشم

 کرد
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 خوبي؟ سونيا سونيا-

 راحتي به رو ساميار نگران صداي ولي کنم باز رو هايم چشم نتونستم درد از

 بدم تشخيص ميتونستم

 ميکردم ناله درد از و دادم قرار ام ه*ن*ي*س زير دستم

 هوشياري نه و داشتم دردي نه ديگه لحظه چند بعد

 کن کمکم سونيا-

 ميدويدم فقط کجا به نميدانستم ميدويدم

 گرفت را ام شونه قدرتمند دستي

 دارم دوستت سونيا خودته با جا اين از-

 کن کمکم سونيا-

 نميبينم را کسي ميگردم را حوالي اين گيج

 بود مه

 !عروس لباس با من و تاريک جنگل

 ميکنم بار دوباره و ميبندم لحظه چند را چشمانم فقط ميپرم که خواب از

 دنيل عمارت در من شخصي اتاق ميکنم نگاه اطراف يه

 به دندان ميبريد را نفسم باز ولي بود شده کمتر دردم مينشينم جايم سر احتياط با

 شدم بلند تخت روي از ارام و کردم اويزان تخت از را يايم ارام و گرفتم لب

 دارد راست سما به بيشتري سنگيني صورتم چپ قسمت ميکنم احساس
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 ..... قدم اولين

 بود روشن کامال اتاق فضاي ميکند نشستنم به مجبور که ميگيرم فراواني سرگيجه

 ...ولي

 شده شب که ميفهمم اتاق رفته کنار پرده از

 ميشوم بلند جاي از دوباره

 که حقيقت اين تا ميرم اتاقم سويي رو سمت به و ميدارم بر قدم قدرت با با اين

 ببينم رو دارم شده له صورتي

 نداشتم هم زدن داد توانايي حتي بود کرده حس بي مرا کامال داشتم که فراواني درد

 ميرسم که شويي رو ايينه به

 که شد باعث اتاق در صداي ميبندم را ها ان بخورد ايينه به هايم چشم که اين از قبل

 ميخورد گره ايينه به نگاهم کنم باز را هايم چشم

 کجايي سونيا..سو.... خدا يا-

 خيره بود چشمانم در انتقام و خشم شعله به نگاهم فقط و فقط نميشنوم هيچ

 ميشوم

 معلوم هايم چشم از هيچ کبود کامال صورتم ميدهم سوق جا همه در را نگاهم حاال

 باريک خط يک جز نبود

 بود بسته کامال چپم درست شانه سر

 کرد دگرگون مرا ام دنده و شکم و

 سونيا؟-
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 را راستم دست و ميکشم اي دروني جيغي عصبي افتاد برايم که اتفاقي اوري ياد با

 از حتي که بود سريع حدي به حرکتم مياورم فرو برويم رو اييني به و ميکنم مشت

 جمله يک از بود شده پر من ذهن تمام و بود گرفته سبغت هم ثانيه

 ? کرد رو کار اين من با اهورا چرا?

 را مقابلم طرف دست زخمي گرگي ماده مانند من و نشست ام شانه بر که دستي

 رسيد گوشم به استخوانش تق صداي که پيچاندم

 : ميزدم داد فقط من و

 !!!لعنتي ميکشمت-

 امد ذهنم بر ترسناک فيلمي تراژدي مانند گذشت من بر که لحظاتي تک تک

 اطرافم محيط از نداشتم درک هيچ

 شيطان مرداني پاي و دست زير که لحظه ان نميرفت يادم از وقت هيچ اخر لحظه

 بودم دادن جان حال در صفت

 ؟ شدي ديوانه رواني کن ولم-

 کرد تازه را دردم ناکم درد شانه روي بر دستي نشستن

 ميکشيدم جيغ و ميکردم پرت پايين و باال را خودم فرياد با وار ديوانه

 عوضي اشغال کن ولم-

 زدم داد تر بلند

 کن ولم-
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 بود کرده کمتر را دردم مقداري نرم جايي يمت شدنم پرتاب

 سونيا کن نگاه منو-

 ميکرد خورد بر صورتم به چيزي مدام

 کن نگاه منو گفتم بهت سونيا-

 بگذراند وجودم بر را ارامش ان ميتوانست چگونه غم جنس از مردي

 رفتي؟ چرا.. سونيا چرا-

 :گفت و کشيد دندان به را اش اي قلوه و کوچک هاي لب بست را چشمانش

 .... نميتونم بگم نزار-

 ...سونيا ببين-

 :کرد فرار حرف گفتن از پريد دنيل حرف ميان

 کردم؟ حمله کي به من بودم شده حمله دچار-

 .....بود سرد نبود، ان در هيچ کرد نگاه چشمانش به خيره

 لرزاند را اش مردانه تن و کرد نفوذ دنيل وجود عمق تا سرما اين

 :زد لب

 نيست مهم-

 برخواست کنارش از ارام

 نگو-
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 ميزد نفس عصبانيت شدت از که حالي در کشيد مويش در دست خاصي خرص با

 :گفت

 ميفهمم خودم نگو-

 کرد ترک را اتاق سرعت به و

 ..........راوي.........

 تمام را کارش هايش کاري ندانم با که بود بسته اي خورده زخم دخترک گرو در دل او

 کرده

 ...اول ضربه

 دروغش

 .... دوم ضربه

 کردنش پنهان

 .... سوم ضربه

 ........پنجم چهارم ضربه

 بگويد دروغ او به توانسته چهدقدر مدت اين در که ميکرد فکر

 را زخمي گرگ اين چگونه دختر اين وحشي و سبز چشمان بود کرده بغض بود مرد

 ميدهد تسکين

 دنيل منم باش اروم سونيا-

 ميبندد را چشمانش و ميزند پوزخند
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 ميگيرد اتش دوباره مرد ان دل و

 ... يخ... سرد شد باز باالخره صدايش

 ... محکم

 ميترساند را دنيل همين و

 ....ببيني بودي منتظرش ها سال که کسي که ميفهمي چه تو-

 قلبش سوخت

 امد يادش ديگر باري

 چشمان نميکند تر را چشمانش هنوز بال ان با دختر ان چگونه که کرد فکر اين به و

 داشت ديدن حتم به البد به اش باراني

 .........اهورا........

 بجا جا مبل روي را پايم و چرخاندم دست در را مبايلم انداختم بهش تفاوت بي نگاهي

 :کردم

 کرده؟ فرار چطور بود زخمي اون....ها کرده فرار چطور......  چطور-

 :زد فرياد

 چطور؟-

 بود دوخته نگاهم به را نگاهش زار با که دختري سبز چشمان تکاپو در هنوز من و

 : زد فرياد

 کردي کمکش تو-
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 :گفت و کشيد باال به نسبتا و گرفت را ام يقه و کرد حمله طرفم به

 کردي؟ کمکش تو اره؟-

 : گفتم اي خفه فرياد با و کشيدم بيرون به چنگش از را ام يقه حرس با

 بشم فرارش باعث ميتونستم طور چه بودم وصل بهت دم عين که من تو؟ ميگي چي-

 :کشيد موهايش در دست

 کمکش يکي کنه فرار نميتونسته درد اون با تنهايي به اون کرد فرار جوري چه پس-

 کرده

 :گفت و کشيد صورتش بر دست نشست مبل روي

 رفت باد به ،همه ،انتقامم هدفم-

 بود خودت تقصير-

 : گفتم و انداختم اطراف بع گذرا نگاهي

 کجاست؟ دختره اون خوب-

 باشه؟ کجا ميخواستي-

 ...خوابت رخت تو دارم تو از من که شناختي اون با-

 :گفت و زد پوزخند

 فعال تا متروکه باغ يه فرستادمش اشتباهه بار اين ولي کرده زرنگت بودن من با افرين-

 نباشه سونيا چشم جلوي

 :گفت داغدار و عصبي
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 بودم کرده فکر که چيزي از تر زرنگ لعنتي-

 :گفتم او حرف به نسبت تر تفاوت بي

 برم ميخوام شدم خسته بازيا پليس و دزد اين از هم فعال ندارم کاري ديگه من-

 کنم استراحت

 رفتم خود منزل به و شدم دور عمارت ان از سريعا و

 ......سونيا.......

 ميشد بهتر ام جسماني وضعيت روز به روز من ميگذشت نحس روز ان از هفته يک

 تر بد روز به روز روحا ولي

 اهورا، ميگذشت ذهنم در اسم يک فقط و

 بود نگذاشته جاي برايم کودکي خاطره هيچ ديگر که اهورايي

 نبود من جنس از ديگر او که ميدانم خوب

 نميدانستم ولي ميشوند عوض زمان گذر با ها انسان گوند صداقت و پاکي جنس از

 باعث و ميشود عوضي ادم به تبديکه بلکه نميشود عوض ام کودکي عشق تنها

 ميشود اميدم و عشق و خاطرات تک تک شدن سنگسار

 نشستي؟ جا اين چرا-

 موضوع اين از اخمي ميگيرد درد ام دنده که ميکشم عميقي نفس ميبندم را چشمانم

 :ميگويد دوباره که ميکنم

 بهتري؟-

 خستم فقط سارينا خوبم-
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 عمارت در من با ساميار هفته يک ان در انداختم شبش رنگ هم چشمان به نگاهي

 بودم روابطشان بهبود شاهد بوديم دنيل

 اتاقت بريم بيا خوب-

 خستم روحا   سارينا نه خستگي اين-

 :گفت و گذاشت هم شانه بر دستي

 چه شب اون نميگي زده زنگ بهت کي نگفتي و رفتي زدي خبر بي روز اون...هي،-

 هستي اي قوي دختر تو دارم تو از من که شناختي اون با.....  سونيا ولي افتاده اتفاقي

 دادم تکان طرفين به را سرم ميگفت راست کرد پيدا کش و امد لبم به لبخند

 افکارم روي بر پا دنيل مردانه قامت و برگرداندين صورت دويمان هر پايي شنيدن با

 :گذاشت

 اتاقت تو برو سارينا-

 .... خستست هم سونيام داداش اما-

 :گفت تر جدي و پريد حرفش ميان

 برو زود نشه دوتا حرفم سارينا-

 از تر اشنا برايم ها چشم اين چرا لرزاند بار هزارمين براي را دلم داشت که اخمي با و

 است؟ خودم هاي چشم

 ميشوم؟ چشمش سياهي در غرق من چرا

 بهتري؟-
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 بهترم-

 نشست ارامي به کنارم و

 !بوييدم

 ميشناسم بود ها سال انگار که ،بويي بوييدم محتاجانه را تنش عطر تمام

 گرفتم افراد اون از خبرايي-

 :گفتم و زدم پوزخند

 بود؟ جالب برات چيزش چه خوب؟-

 :گفت تر جدي

 نشه دوتا حرفم سونيا جواب يه سوال يه-

 :ميگرفت ام خنده چرا نميدانم

 بپرس-

 رفتي؟ چرا-

 . دوختم برو رو به و گرفتم چشمانش از چشم شد محو کم کم ام خنده

 ميگفتم؟ چه

 شوم؟ ام اي مشکي چشم مرد مرگ شاهد نميخواستم چون رفتم جانت نجات براي

 کردن تهديد رو ساميار جون-

 :کنم نگاه چشمانش در کرد مجبور و برد خود طرف به خشم با را صورتن

 کردن؟ تهديد سارا جون به رو ساميار نکن فرض خر رو من-
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 :گفتم و افتاده لکنت به و شده باز تعجب از چشمانم

 .. کجا از....تو...تو-

 : دادم تکان طرفين به رو سرم

 ميدوني؟ کجا از-

 :گفت و زد عصبي پوزخند هيريستيک

 اره؟ درسته؟ پس-

 لرزيد بدنم ستون چهار که زد داد تر بلند

 اره؟-

 رفتم عقب به و ترسيدم مقداري

 :گفت آرامش با ترس، از ام حالت ديدن با

 !ترسيدي؟ که بگي خواي نمي آخي، -

 !ترسي؟ چه نه -

 .ام متورم هاي گونه بر شد اي سيلي اش، مردانه صداي قبل از تر عصبي

 نه؟ مگه کردن تهديد سارا جون به رو ساميار گفتي، مي داشتي-

 :گفتم رسيد مي گوش به چاه ته از که صدايي با

 آره-

 .داد سر عصبي صدايي قدرتي، خوش حس از دنيل باز و

 !نشنيدم -
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 :گفتم و دوختم چشم اش چشمان به

 .توعه نوبت حاال و. درسته آره -

 !منه؟ نوبت چي -

 قبل از تر عصبي دم هر اش مردانه صداي! نبود شدني تمام دنيل خشم اين انگار

 .ميشدن ام عاشق هاي گوش مهمان

 بده؟ منو جواب تو حاال-

 .بگم تا بپرس-

 !کردن؟ تهديد سارا جون به رو ساميار که ميدونستي کجا از تو-

 !ميدونستم؟ کجا از که مهمه -

 :گفتم خودش از تقليد با

 .بده جوابمو نشده تا دو حرفم دنيل-

 .دارم جاسوس کن فکر تو -

 ...کدو! جالب چه-

 دنيل هاي گوش سمت به من که کرد کفشي درون را پايش و موند جا دهان در کلماتم

 :گفت دنيل بعد مدتي. انداختم پايين را سرم. شوم نمي روانه

 گفتي؟ مي چيزي يه داشتي کنم فکر خب -

 .بگم خواستم نمي چيزي من نه -

 کني؟ مي انکار -
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 .اره مياد خوشت تو اگه -

 :گفت متعجب

 !مياد؟ خوشم من -

 .ديگه آره -

 ميدوني؟ چي من عاليق از تو -

 .کرد آرام را عصبي مرد اين آرامش با که ميشود انگار به

 باز نيمه را ام راست چشم و دادم قرار ام شده قنچه لبان روي بر را ام اشاره انگشت

 :گفتم و دادم قرار

 قائل ارزش واست بذارن، احترام بهت چشم، بگن که آدمايي با کنم فکر... ااااام-

 .خوبه رابطتت نکنن سوال ازت عصبيي که وقتي و نکن کفشت تو پا باشن،

 .انداختم او به مندانه پيروز نگاهي

 :گفت اش هميشگي خشن لحن با دوباره و ريلکس خيلي دنيل اما

 !ميذاري؟ دمم رو پا همين واسه پس-

 !دمت؟ کو -

 ها خنديدن اين و. افتاديم خنده به دو هر و کرد نگاه من به درشت چشماني با دنيل

 سارينا متعجب صورت تنها و شد باز شدت به اتاق در که زماني تا نداشت تمامي

 .شد چشمانمان مهمان

 !داداش-
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 .شد مبدل خشم سخت پوست در ديگر باري دنيل

 .سارينا ببين برو-

 !خوبه؟ حالتون -

 :گفت و داد نشان سارينا به را راستش دست چپ دست ي اشاره انگشت با

 نه؟ مگه ميشه، چي شه تا دو حرفم اگه که ميدوني -

 نگاهي دنيل به. بود نشده باز دري اصال که انگار شد؛ بسته در ثانيه از کسري در

 در سمت به و شد بلند خواب تخت روي از و داد بيرون محکم را اش نفس. انداختم

 .کرد حرکت

 دنيل؟ -

 ويرانگر نگاه بگويم بهتر يا نکرد اينجا اش حرکت جهت در تغييري هيچ اما. کرد مکث

 .نکرد روانه سمتم به را اش

 بله؟ -

 :گفتم ملتمس لحني با

 .ميدم توضيح بهت چيو همه بده وقت بهم مدت يه -

 .نميشه هضم قابل برام شدنت زن بحث باز بدي توضيحم اگه تو -

 به دانست نمي که رو چيزي دنيل. داشتن من کردن تخريب بر کمر تمامي اتفاقات

 .اورد مي زبان

 .کنم مي هضم قابل و واضح برات چيو همه. بده وقت بهم تو-
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 لمس با. کرد روانه دستگيره سمت به را دستش. شد نزديک در به ديگر قدم دو با

 :گفت دستگيره

 تاريکي تو فقط و فقط سبزت جنگل که بفهمي هم رو اين مدت، اين تو اميدوارم -

 .بشه اروم ميتونه شب

 .....من و بست را در و

 اخرش جمله در غرق

 در در دل ميرفتم حال از ديگر من شب؟ تاريکي ؟ سبزم جنگل بود چه بر منظورش

 ؟ بودم داده کسي چه دل

 ميگشتم او درون در ام کودکي عشق از اي نشانه دنبال شايد يا

 شب تاريکي تو فقط و فقط سبزت جنگل که بفهمي هم رو اين مدت، اين تو اميدوارم"

 ."بشه اروم ميتونه

 ... حرف اين ولي

 دادم فشار مقداري را هايم چشم

 کردم حرکت رييس اتاق سمت به و شدم بلند جايم از اهسته

 زدم در ارامي به

 تو بيا-

 بستم را در و رفتم داخل

 :گفت و کرد تعجب ديد مرا وقتي
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 شده؟ چيزي-

 :گفتم مقدمه بي

 بود؟ چي حرف اون از منظورت-

 بودم منگ و گيج حسابي کشيدم خيمازه دوباره

 حرفا؟ کدوم-

 بگو کالمتو لپ...  اينا و تاريکي و شب و شب جنگل-

 کرد اخمي

 اي خسته خيلي مشخصه بخواب برو-

 نميرم ندي جواب تا-

 دارم مهم عمل يه فردا ام خسته منم نکن لج-

 !بگي بايد نه-

 بخير شب بزن نق فردا تا هم تو ميخوابم من شد طور اين که حاال باشه-

 اورد در را لباسش

 کار ورزش که است اين دهنده نشان که حقا خورد گره اش مردانه هاي عضله به نگاهم

 بود خوبي

 !کني بغلم ميدم اجازه نداره اشکال-

 بود شده خشک دهانم و ملتهب هايم گونه کردم داغ گرفتم گر

 بود نبرده عفت و حيا از بويي مرد ايم ميگيرم پس را حرفم
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 زير زياد هيجان به و دادام ماساژ کمي را ام زخمي دست و برگرداندم را رويم سرعت به

 :گفتم خودم زبان به لب

 بيشعور قدر اين بشر يه خداييش-

 خودتي گفتي هرچي

 هايم چشم راغالب دستم بود وضعيت همان در دوبلزه برگشتم برويش رو به تعجب با

 : گفتم و کردم

 بپوشي لباس نميخواي-

 !نه-

 بپوش-

 بخواب بيا يا اتاقت برو يا حاال بده دستور بهم باشم گفته بهت نمياد يادم-

 . کوبيدم زمين در را پايم عصبي

 .رم..مي..ن! ندي جواب تا نه-

 . نشستم وهمانجا رفتم در کنار مبل سمت به و

 خوش شب باشه-

 نزد حرف ديگر وو کرد خاموش را برق حرکت يک با

 زيبايي و کرده روشن را زمين از زيادي وسعت اتاق پنجره روي ماه نور از مقداري فقط

 .کرد ايجاد برايم خاصي
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 از تر درخشنده و تر زيبا امشب ماه بودم شده زيبايي اين محو مبل روي را همان

 بود رسيده نظر به هميشه

 شد بسته و گرم کم کم هايم چشم

 بود گرفته خشک دهانم و خواب مست هايم چشم بود افتاده شمارش به هايم نفس

 بود بريده را امانم طرفي از ام سينه درد

 کردم راحس خودم کسي اغوش حوالي در انداختم اطراف به نگاهي سختي به

 . بود کننده گيج برايم فضا

 را دنيل چهره ميتابيد اتاق در که کمي نور با کردم بسته و باز را هايم چشم کمي

 ديدم

 اغوش از سر چگونه ولي بودن نشسته مبل روي بر من شد خشک هايم رنگ در خون

 اوردم؟ در او

 نشد جا به جا سانتي اما دادم تکان را دست

 دنيل؟-

 .ميکرد درد ام سينه قفسه شدت به بود امده در نفسم

 کن ولم دنيل-

 هوم؟-

 ميکني؟ چيکار رواني بردار دستتو-

 شود فشرده ام خورده گلوگه دست يعنس که کرد بيشتر دورم را دستش فشار
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 شود باز دورم از دستش شد باعث که زدم دادي دل ته از

 . گذاشتم ام شانه روي را سالمم دست و برخواستم جاي از سريع

 !بود شده خيس دستم

 ؟ ميزني چراداد-

 بود کرده رنگي را ان خون ديدم را لباسم

 : زدم اي ناله دوباره و

 !اي-

 شده؟ چي سونيا-

 کرد دراز سمتم به را دستش

 :گفتم و زدم پس را دستش کفري

 رواني کن ولم-

 کرد اذيت را چشمانم نوري باره يک به ولي نکردم حسش خود کنار ديگر

 ميزد چشمانم بز بيرحمانه که بود اتاق کننده کور نور

 دستتو ببينم-

 مخالفت براي نداشتم جان

 گرفت اش مردانه دست در را دستش

 بود خورده قلبش به تير گويي که ميکرد درد چنان به

 کودک حال عين در و زيرک بود خوددار
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 اش قصه اهوراي که روزي همان بود کرده زنداني را ساله نه کودکي خودت درون در اري

 سوق برويش رو دخترک صورت سمت به را نگاهش دنيل بود کرده زنداني را ان رفت

 نميامد يادش بود کرده چه داد

 دلش ديد کبود صورتي و حال ان با مبل روي زده چمباته اورا وقتي است يادس فقط

 خواست را اغوشش از هوا يک

 برخواست جاي از

 . کرد دراز تخت روي اورا ظريف شي مانند و اورد تختش به اورا

 وقتي هم هنوز بود او گون فرشته چو صورت محو فقط نميگذشت نظرش از زمان

 ميگذاشت گدشش روي را کوچکش انگشت ميخوابيد

 ! ميزند لبخندي ها گذاشته ياد به

 ميرند لبخند دختر اين کنار در باز مرد اين بود معجزه اري

 کرده فرانوش دارد مهم عملي فردا که انگار نه انگار

 ميکند اش بيني نزديک و ميگيرد دست در را سونيا موي از اي تره

 :ميگويد لب زير و ميبويد

 من شيطون کوچولوي-

 دنيل؟ يا اهورا شده؟ کسي چه عاشق او يعني ميندازد نگاه صورتش هاي زخم به

 . شده اش زندگي شخصيت کدام عاشق اکنون هم او

 انديشد؟ مي کدام به



                 
 

 

 رمان یک|  من نقاب رمان

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

330 

 

 ! اندازد مي مرگ خطر در را خود اهورا جان براي ظاهر به

 ميکند التماس دنيل جات نجات براي ولي

 خدا اري کرده فراموشش ها سال که بود کسي جانب از اي فرشته قطع به او

 خوابيد باز طاق و خورد غلطي

 انديشيد مي مشخص نيمه اي اينده به و بود کرده سرش گرو را دستش

 . داد سوق سونيا سمت را نگاهش شد جفت او به ناگه به که

 بازوي داروي دستانش و کرده جمع شکم در را پاهايش بود چسبيده بازويش به

 بود زده حلقه او قدرتمند

 نبود کم دختر اين شيريني ميکردند حل قند دلش در

 شد خم بود شده چيره او بر دوباره از برجسته لپ از سه*و**ب وهواي هوس

 .سيد*و**ب را اش گونه ارام

 باشد چشيده عسلي شب سياهي ان در که نميکرد انگار

 تر خوشمزه و تر شيرين

 من کوچولوي موش-

 گذاشت هم بر چشم فراواني لذت با و

 (بعد سال يک)

 کردين؟ رديابيش-

 لندنه تو اعتمادي خانوم بله-
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 :گفتم خود با زباني زير و زد پوزخندي لب زير

 .بيرون ميکشمت بري خاکم زير حتي ولي کني فرار دستم از خوبه-

 خانوم؟ گفتين چيزي-

 :زد دوشش به دستي

 ...فقط اردالن بود خوب کارت-

 . فرستاد تابش لب به ايميل طريق از را لندن در خانه ادرس شد خم

 تابش لب پسورد بانکي حساب ، مبايل ، خونه تلفن-

 :گفت و داد تکون بار چند را اش اشاره انگشتش تاکيدانه

 ميکني هک رو همه اردالن ميکنم تاکيد-

 شرف بي اون با من شراکت راجب ميکني هم نويسي برنامه يه

 :غريد لب زير شد خيره کامپيوتر صفحه در عکسش به خيره

 ميگيرم ازش تک به تک دونه به دونه ارزششو با هاي چيزش همه-

 ....خانوم اما-

 .داد سوق اردالن سوي به را اش برنده و تيز نگاه

 :گفت شده جا به جا کمي اردالن

 .!بره پيش خوب ميکنم سعي-
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 ولي کند درست را اش زندگي کرد سعي کرد مرور ذهنش در بار چند را ميکرد سعي

 ولي دارد نگه را کودکش کرد سعي نتوانست ولي گرداند برش بود کرده سعي نتوانست

 نتوانست

 .نداشت خوبي خاطره ها کردن سعي اين از

 رو اندام الغر پسر اين ستون چهار که زد فرياد جوري حنجره ته از و فرياد همين

 .لرزيد برويش

 فهميدي بتوني بايد نه سعي-

 : زد فرياد تر بلند

 ندي انجامش اگر ميکشونمت مرگ به وسطه جونت پاي بتوني بايد-

 نداشت سونيا عصبانيت بر تغييري ساميار شده هول و هم در چهره شد باز اتاق در

 بود؟ چي براي داد اين سوني شده چي-

 :ميزند عربده اردالن به ورو ميکوبد ميز بر محکم و کرده مشت را دستانش سونيا

 .بيرون برو-

 .رفت بيرون به اتاق از برق مانند بود گيج که اردالن

 ؟ شده چي سونيا-

 کرد ميز قالب را اي خوره گره دستان

 کرد تکرار خود با

 !؟ شده چيزي
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 !؟ شده چيزي

 نميامد بند اش خنده خنديد هيريستيک

 ميشد تر باز و باز قبل از تر متعجب ساميار چشمان

 نديد کسي و مرد فرزندش رفت باد بر اش زندگي

 نديد کسي و شد نابود خود

 ميخندي؟ چرا-

 شد تبديل غليظ اخمي به اش خنده

 امد پيش دوباره اش عصبي تيک

 کرد تکرار رو کار اين بار چند ميبرد چپ به را گرندش

 برداشت جلو به قدمي ساميار

 هشدار يعني اين

 :گرفت نشونه ساميار طرف به و اورد در جيبش از را اش اسلحه سرعت به

 ميکني مرسي احوال حاال که سال يه اين تو بودي گوري کدوم-

 :گفت غيظ با

 ؟ داداش خان-

 کرد دراز را دستانش امد جلو به قدم دو

 لرزانش دستان و شده خارج گلوله صداي

 کرد همراهي سونيا اتاق طرف به را سالن در افراد
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 بود گرفته شدت عصبيش تيک که کوبنده قلبي با سونيا

 بود شده رها دستش از اسلحه که حدي به ميلرزيد دستانش

 ميکرد نگاه سونيا به فقط و فقط جايش در گرفته خشک ساميار

 :گفت ارام سونيا

 ....ميخوره فعد دفعه گذشت گوشت بيخ از بتر اين-

 :گفت و زد اشاره اش پيشاني به بار چند حرسي را اش اشاره انگشت

 پيشونيت وسط-

 :برگرداند رو شد باعث ميپاشيد هايش زخم بر نمک مانند که اشنايي صداي

 ؟ خوبي سونيا بود؟ چي گلوله صداي-

 بود يکتايش بخش حيات انداخت بهاهورايش نگاهي

 ميشد غرق اش مشکي هاي چشم در هم هنوز بود وجودش ارامش هم هنوز

 .......او کرد اعتراف

 .بود عاشق هم هنوز

 بود حياتش قيد دهنده هشتار مغزش به تير به سينه در درد يه بزرگ بغض

 ...او

 ...بود دختر يک

 .مردانه روحيه با

 ظالمانه بغضي با
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 شد استفاده سو عشقش از بيرحمانه چه

 !و شد زهر کيسه شد جمع همه

 ...شد عقرب به تبديل

 نبود بند جا هيچ به فريادش زد جيغ زد داد

 ميکردند نگاهش نگران همه

 .گرفت اغوش به اورا امد نزديک اهورا

 .ميگريد مردانه ساميار

 کند وجودش انکار نميتوانست هنوز کشيد نفسي

 ...ولي

 بود ديده که اي صحنه ياداوري

 نبود حضم قابل چندان

 کرد حل اغوشش در اورا قبل از تر محکم اهورا ولي زد پا و دست

 بود عاشقش مردانه چه

 اورد بال سرش بيرحمانه چه

 .باش اروم خدا تورو باش اروم اهورا جون اروم-

 ..... ترکيد بغضش

 ميارم کم دارم-

 رفته خوابي به گويي صدا بي شد ارام
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 کرد نگاهش

 نميداد جوابي زد صدايش نميخورد تکان

 بود شده رنگ بي و سفيد برفي گوله مانند

 ميلرزيد دستانش

 ميکند گريه و گذاشته چشمانش بر را دستانش و نشسته اتاق از از گوشه ساميار

 ميار.. سا--

 مرده گويي بود يخ داد قرار سونيا بدن بر را دستانش

 زد عربده

 سامياااار-

 گذاشت نبضش در را دستش

 :نداشت نبض

 بميري نبايد تو سونيا! نهههههه-

 

 اول جلد پایان

 

 

 رمان اين در بودين ما همراه که ممنون عزيز دوستان

 ميدادين من به که قلبي قوت و همراهي از ممنون هستم ط سونيا من
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 نرسيده پايان به داستان

 ويژه تشکر يه ميخوام و سونياست داستان شروع تازه بعد به داستان قسمت اين از

 بانو بيتا حرفه اين در همراهم بهترين از کنم

 عزيزم همکار و دوست ممنونم

 ميگيره قرار زير کانال در داستان ادامه

 من نقاب رمان اول جلد پايان

 میباشد تایپ حال در رمان این نویسنده کانال داخل رمان این دوم جلد

 


