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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 . میقدم گذاشت گریکدیخاکستر  یو بر رو میساخت گاریس هیرا بر پا مانیزندگ 

 ... میسازیخود را  خاکستر م گریکدیبا هر بار له کردن  میکه بدان نیا بدان

 

 ده یم حیرمان توض یاصل تیو بعد اون همراز شخص دهیم حیتوض سندهیرمان و نو یابتدا

 :شروع

....... 

  ستندیخود نگر یتولد را برسر آروان گذاشتن و با ذوق به پسرک پنج ساله  کاله

 گذاشت و بالبخند گفت:  وسفی یشانه  یسر برو الیمر

 

 کنن . ینم دامونیوقت پ  چیبگو که ه-

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 م؟یشیو تو آروان باهم خوشبخت م من

 رهیاروان با بادکنک ها خ یو به باز دیبوس یرا م الیکه سر مر یکه چندان مطمئن نبود اما باز هم در حال نیبا ا وسفی

 بود گفت:

 

 !م،خانوممیما تا ابد باهم هست -

 خواب خاموش کردند و هرسه به خواب رفتند. یو باز کردن کادو ها برق هارا برا کیاز خوردن ک بعد

 

 دنیو  با د دیدو اطیبه ح یبا نگران الینبود مر وسفیاز  یشد خبر رهیبه تخت خ رشددایاز خواب ب الیمر ییصدا با

 که خوب  یپوشان اهیس

 افتاد . نیحس شد و بر زم یب شیشناخت،پاهایرا م آنها

 کردند . فیگرفتند و با شوکر آنهارا ضع وسفیمانند  زیکه افراد سازمان اورا ن دینکش یطول

 

رد تا ک یو تقال م نگرستیبودنند م ریها اس وانیکه در دستان آن ح الیبه آروان و مر یو خون یزخم یبا صورت وسفی

 آزاد شود.

 

 بود . یم شیسال ها پ وسفیخواست  یدلش م وسفیآن لحظه  

و دست و  یآن شغال هارا تکه تکه کند، اما... امان از بدن زخم یهمه  یدرنده در سازمان ! تا با حرکت وسفی همان

 اش.بسته  یپا

 خواست ! یکرد و مادرش را م یم هیتوانست اروان گر یکرد تا آزاد شود اما نم یتقال م الیمر 

 ...شناختیاورا خوب م وسفیامد و  رونیب اطیح یکیاز تار یمرد
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به او حسادت  شهیکه هم یدر سازمان ،همان دوست بدتر از دشمن ،همان کس یاو از کودک یآلفرد بود هم دوره ا او

 کرد، یم

 سرد رو به آنان گفت: یشد و با لبخند کیمحکم به آنان نزد ییبا قدم ها آلفرد

  

ه ک ییتو یتونه از دستشون در بره  حت ینم یکس یشناسیتو که سازمان و خوب م وسفی، یمیسالم دوستان قد -

 !یسازمان بود نهیبهتر

 گفت: فیکث یو با لبخند الیسمت مر برگشت

 

،اما ،اما امان از عشق  یشدیهکر سازمان محسوب م ینایتر یاز قو یکی  نکهیو هم ا یتو هنوزم جذاب زیعز یالیمر-

ما ،ش دیکه بر خالف قانون سازمان عاشق شد دیشجاعت داشت یلیخب شما هم خ یول  تونیکه گند زد به کل زندگ

 ...ی. و حت دیکرد انتیبه سازمان خ

 سمت آروان برگشت

آدم  نیکردم که پدرش بزرگ تر دایبچه پ هیاگه بدونه  شهیخوش حال م یلیحتما خ سی،رئ دیبچه دار هم شد یحت-

.....مگه نه شهینابغه م یلیبزرگ شه حتما خ یبچه وقت نیهکر سازمان !ا نیکشه سازمان بوده و مادرش بزرگ تر

 وسف؟ی

 

 زد  ادیاز خشم سرخ شده بود فر وسفی

 ! دیاریزارم قاتل بارش ب ی،نم دیو امسال من کرد که با من دیو  کن یزارم با اروان کار یزارم، نم ینم-

 رفت و گفت:  الیحمله ور شد و بعد از آن که اورا کتک زد به سمت مر وسفیبه سمت  تیبا عصبان آلفرد

 ! کشمتیکه ازت دارم و امشب بهت نشون بدم با زجر م یاون نفرت یخوام همه  یم-

 تکه پاره کرد . الیآلفرد لباس بر تن مر الیمر یو التماس ها وسفی یها ادیمقابل فر در
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 تنها نگاه کرد. آروان

 حمله ور شد و ... وسفیبا زور و خشونت  به ناموس  الفرد

 نگاه کرد ... آروان

 از خشم و درد رو به مرگ بود. وسفی

 نند و تجاوز کرد الیجان مر یبه جسم ب یگریپس از د یکیافراد سازمان که آن شب در آن خانه بودنند  یتمام

 نگاه کرد . اروان

 کرد و آروان ... کیشل وسفیبه سر  یریت الفرد

 نگاه کرد.... آروان

 الفرد استفاده کرد و رو به اروان گفت : یحواس یدر حال جان دادن از ب الیمر

 کا..ار کردن....پ...سر...م یفراموش.....ن..ن..نکن با..هامون چ-،

 تمام. و

بار  نیشکل ممکن از دست داد  و تنها نگاه کرد واما ا  نیاروان هم پدرش را هم مادرش را به بدتر قهیتنها در ده دق 

 با نفرت نگاه کرد !

 ! شدیگاه تا آخر عمرش تمام نم چیکه ه ینفرت

 با لبخند به آروان گفت: الفرد

 یکنیها رو فراموش م نیا ی،همه  یحافظت و از دست بد شهیکه باعث م میدار ییدارو هینترس ما تو سازمان -

  ی،راست

 !یسازمان خوش اومد به

 و سه سال بعد  ستی*ب
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 .... تهران

 *همراز..

*** 

 تف کردم و با حرص بهش نگاه کردم . ی...خون تو دهنم و گوشه اآخ

 گلوش و گفتم:  ریدر اوردم و گذاشتم ز بمیج یاز تو ییچاقو

 ! ها؟کهیمرت یکنیدست روم بلند م یبه چه حق-

 تو گلوش فشردم و گفتم:  شتریوحشت نگام کرد که چاقورو ب با

 ها؟ یچ یبرا یمن و گرفت قهی یفرار کرده بعد اومد گهینفر  د هیپولت و خورده  گهینفر د هی، کهیبا تو بودم مرت-

 ترس نگام کرد و گفت:  با

کنن  دایخونت و پ هیگردن فقط کاف یدنبالت م  نیشاه  یدارو دسته  یدونیحتما جاش و م یخب تو  خواهرش-

 کارت تمومه! گهی،د

 چاقورو به گلوش فشردم و گفتم :  یحرص کم با

 ؟یدی! فهم کشمتیخودم م یشغال ! وال نمتیدورو برم نب گهید-

و منم با سرعت به سمت  نیبه صورتش زدم که افتاد زم یگرد سرش و به عالمت باشه تکون داد که مشت یچشما با

 و... دمییدوچرخم دو

 

 را بود.  میساعت و ن کیخونه حدود  تا

 عرق  بودم ! سیخ دمیرس یسرعت رکاب زدم و وقت با

 نی،  خونم حد قل تو همچن زاشت ینم یهمه طلب کارو کوفت زهر مار واسم باق نیزد و ا یهمه گند نم نیهاتف ا اگه

 کردم ! یم یزندگ ابونیتو ب باینبود، تقر ییجا
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 !یچی...ه ی... نه آدمیمغاره ا نه

 

 کردم . یم یجهنم دره زندگ نیا یکه بدجور به خون هاتف تشنه  بودن، تو نیشاه یاز دست دارو دسته  

که زنه دست  دمیاز بغلم رد شدن ،قشنگ د یبا دختر بچه ا یزن چادر هیتو راه بودم ،تو کوچه  یوقت ادمهیخوب  

 کرد . مشیبچش و گرفت و پشتش قا

و شلوار پاره  یقرمز با شال مشک یمردونه چهار خونه سورمه ا رهنیمردونه با پ شرتینگاه کردم ت سرو وضعم به

متنفر شدم ،از  میشده !چه قدر اون لحظه از زندگ یشکل نیا یفهمه از بدبخت ینم یپوره که خدا رو شکر مده و کس

 ! می... از مدل زندگپمیت

 شدم . الشیخ یب 

 نهیالزم و برداشتم و نشستم جلو آ یها لهیخونه شدم و در و با پاهام بستم ،به سمت آشپزخونه رفتم و وس وارد

  هیزدن !  البته قبلش  هیکردم ، بعد خشک کردنش اروم اروم شروع کردم به بخ زیو آب تم نی،زخم رو اَبروم و با بتاد

 زدم. غیذره از وسط ابروم و بات

 آوردم و رو گونم گذاشتم . برونی  خچالیاز  خیانداختم باال و ،سه تا مسکن  هیبخ بعد

 ابروم شدم غوز باال غوز ! یشکستگ نیشکل بزن بهادرا بود ، با ا افمیخندم گرفت کم ق نهیتو آ افمیق دنید از

 یم یخونم لم داده بودم و سع یو ساده  اهیس یشروع شده بود و من رو کاناپه  ونیزیتلو یکسل کننده  ی برنامه

 کردم زخم دستم و بکنم !  اخه خشک شده بود و رو مخم بود .

 لب گفتم: ریبا حرص ز شیخاموش دنیبار شماره  هاتف و گرفتم و با د نیصدم یرو برداشتم و برا میگوش

 روحت. تو

 بود که چشمام بسته شد و خوابم برد... یدونم ک ینم

 

 کرد که در اتاق باز شد . یم یباز شیطال یبایز ریمبل  نشسته بود و با هفت ت یبر رو  آلفرد
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 شد . رهیبا نگاه مرده اش به چشمان آلفرد خ پسر

 تموم شد.-

 بلند شد و به سمت پسر رفت . یبا لبخند از جا آافرد

 پسر، یگل کاشت شهیمثل هم- آلفرد

 ! رسهیکس تو سازمان  به گرد پاتم نم چیه

 برد  یمرنگش فرو ینخود شلوار خوش دوخت بیکه دستانش رو در ج یحال در

 :گفت

 !یتموم کرد اممیلیپس کار ا خب

 .شهیخوش حال م یلیخ سیخوبه ، رئ خوبه،

 ساخت ! سیآلفرد را هم متعجب م یرفتار ربات وارانه اش حت نیا ینکرد گاه ریهم تغ یپسر ذره ا نگاه

 یکل حرف ها دیهمه سال ،شا نیا یروح و سرد است ..در ط یو هشت ساله ان قدر  ب ستیپسر ب کیکه چگونه  نیا

 لیکرد نکند که او ،واقعا تبد یفکر م یکرد ،گاه یپسر را فراموش م یصدا یگاه شدیان دو در چند صفحه خالصه م

 خواستنند.! یشده است که خودشان م یبه همان درنده ا

 ..گفت:  دیپسر را به خود د ی رهینگاه سرد و خ یوقت

 انتیسازمان دستش بود ...اون به سازمان خ یپرونده ها نیاز بزرگتر یکیه ک یهمون یشناسیرو که م کتای-

 تادی...شیریخوام بگ ی.... مرانیا رهیکنه گفته شده داره م یفرار م شیشخص یمایجا با هواپ نیکرده...االنم داره از ا

پسر  اون  یتو یها تیمامور نیاز مهم تر یکی نیانره که  ادتی... ینره قبل کشتنش رمز دستگاه و ازش بپرس

 ...اون پرونده  و اگه بدون رهیم نیاز ب شهیهم یافته ..سازمان برا یب دیکه نبا یکه دستشه اگه دست کس یپرونده ا

 کن .... دایو پ زیهمه چ یب یکتایخوره ...حاال برو اون  ینم یدرد چیبه ه یکن  دایرمزش پ

 شد و به سمت در رفت که آلفرد گفت:  رهیو چاله وارش ،به آلفرد خ یبا همان چشمان خال پسر

 آروان!-،
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 نباشه. ییقابل شناسا یخوام جسدشم حت ی..م تیبعد از موفق-که آلفرد گفت:  ستادیدر همان حالت ا اروان

که اسلحه اش را در  یروان از اتاق خارج شد.. و دستش را به سمت پشت گوشش برد و بعد از زدن دکمه در حال ا

 کرد گفت: یدستش جابه جا م

 !رانیا رمی...م دیهلکوپتر مخصوصم و اماده کن-

 

 

 ...همراز

......... 

ون، اشغالم یداشت ..اخ هاتف از دست تو ..از دست تو... اون  از اون بابا یچرا بر نم یپرت کردم،لعنت یو به کنار تلفن

 از تو .... نمیا

 رو باز کنم.  هیرفتم بعد چهار روز وقتش بود  بخ نهیسمت ا به

بعد از در اوردنش به ابروم  رونیب دمیکش یپوستم م یرو به دست گرفتم و اروم اروم نخ و از البه ال یچیو ق نیموچ

 ابروم افتاده بود که مثل التا شده بود . یخط رو هیشدم ..مثل روز اول فقط  رهیخ

که  یدونه تخم مرغ سرخ  کردم و در حال کیداد .   ینشون م دهیکش یبلندم محکم بستم که چشمام و کم یموها

 خونه نشسته بودم شروع کردم به خوردنش . یحال کوچولو یتو

دادم به مغازه  تا پولم و  یم لشونیبردم تحو یفردا م دیکوچولو که با یاز  درست کردن عروسکا ادیز یخستگ با

 زود خوابم برد ... یلیخودم و رو کاناپه پرت کردم و خ رمیبگ

و دود ....  یسوختگ یبو نیهمچن ومری..هنوزم اون صدا م دمیکش یبلند غیو ج دمیاز خواب پر یوحشتناک یصدا با

..  به سمت  پنجره    دمیپوش میتاپ بند یو چنگ زدم و رو وشرتمیس دیلرز یدست و پام بر اثر ترس و شوک م

 گفتم: رتیکه جلوم بود با ح یزیچ دنیرفتم  با د

 ...!هی..چه کوفت گهید نیا-
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 درست در فاص یشخص یمایهواپ هیبودم ... مبهوت

 

 یم یکه من زندگ ییجا یپنجاه متر له

 

 سقوط کرده بود.....  کردم

سوخته افتاده بود  مهین یکه گوشه ا یمرد دنیشدم که با د کیبه اون جا نزد یو کم رونیسرعت از خونه زدم ب با

 دمیی..به سمتش دو

 زانو زدم و با هول   کنارش

 ..زنده بمون.... ارمیا اقا االن کمک ماق-

 گرفته و پر درد گفت:  ییصدا با

 نیمخصوص تر ریستارگان..ز ی..ر..حل..ق..ه.ط.ال.....کنار..خاموشی..ا..ادت باشه...خونه سبز ...ز..یرمز...رم..ز و...-

 .....زیم

 کردم که گفت: یبهت نگاش م با

 ف فرار ..کن-

 دنییو دود  ناخوداگاه بلند شدم و شروع کردم به دو شیات یالبه ال یپسر ندیبهت سر بلند کردم که با د با

 

 چهارم... پارت

چندان  ومدیکه داشت اروم اروم به سمتم م یدونستم اون یفقط م دومیدارم م یلیدونستم که به چه دل ینم یحت

خونه رو قفل  یمیو قد ی..با وحشت در خونه رو باز کردم و خودم و پرت کردم تو خونه  در اهن ستیقابل اعتماد ن

 یاون مرد سوخته بود ....خونه یخورد حرفا یم خکه تو ذهنم چر یزیشدم و تنها چ میکردم و با ترس پشت مبل قا



 یگاریس یزندگ

 
12 

 

د خور یکه به در م ییضربه ها یبوده ...صدا ووونهید دمیشا   گفتیم یبود ..چ یسبز .... حلقه طال.....ستارگان....اه چ

م رفتم و برش داشت می.......به طرف گوش ادیدهنم گذاشتم تا صدام در ن یبکشم دستم و جلو غیباعث شد با ترس ج

 گفتم  هیبا گر یگذار غامیهاتف و گرفتم و بعد از خورد بوق پ ی مارهش

داره درو   وونهید هیزد ....و بعد مرد ..حاال  یحرف م یرمز هیمرد سوخته از  هیجا سقوط کرد .. نیا مایهواپ هیهاتف -

 کن داداش دامی... پ ی..ول رهیدونم د یتو ....تو رو خدا ...برگرد ....م ادیتا ب شکنهیم

 ییمبل و با رنگ و رو ریو پرت کردم ز میسکوت خونه رو شکست گوش یبد یباال شکست و صدا یطبقه  ی شهیش

لرزونم و  یزد ....دستا ی...قلبم تو دهنم م دمیشنیرو م یمحکم و اروم یقدما ی.به پله ها چشم دوختم صدا. دیپر

 دهنم گرفته بودم ..... یجلو

....و  دیتو چشمام تاب یدی....که نور شد رونیب دمییو درو باز کردم و دو بدمیخودم اومدم و به سمت در خونه دو به

 .... نیترمز ماش یصدا

 دیو نوچه هاش رنگ از روم پر نیشاه دنیکردم که با د یباز شدن و من با ذوق به عامل نجاتم نگاه م نیماش یدرا

 یشناخت چیکه ه ووونستید یکه توش مرد یکردم ...خونه ا یکدوم و انتخاب م دی....به در خونه نگاه کردم ....با

بود که  ینیبدودم ...و روبه روم شاه دهیشم ندچهر یخواد من حت یم یو از جونم چ هیکه ک نیازش نداشتم  ..ا

 فیو کث زیدونستم اون نگاه ه یجهنم دره فرار کرده بودم ..و م نیماه بود به در خواست هاتف از دستش به ا شیش

 تونه بهتر از قاتل تو خونه باشه .....  ینم

 با لبخند گفت  نیم که شاهواستاده بود یجمع ده تا بودن که همشونم الت و لوت بودن .....همون طور سر

 رو نداشتم .....! یدختر هات نیتصور همچ-

 که ادامه داد .... دنیهاش خند نوچه

 و داره ...... یلعبت نیداداشت نگفته بود همچ-

 قدم به سمت خونه برداشتم و گفتم .... هی تیحرص و اعصبان با

 ....یهست یدونسته چه شغال یکه م نیخو واسه ا-

 قدم به سمتم برداشت و گفت  هیبر خالف انتظارم بزرگ تر شد  لبخندش
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 ا!..ه مایسقوط هواپ نیبشه....مثال ا تیزیچ یگیی..؟ نم یکن یم یجا زندگ نیا یترس یتو نم گمیچه شجاع....؟م-

 ریگرو چند تا کفتار  ریش نیبودم که ب یی...مثل اهو دمیبه در خونه چسب دیو من با ترد شدیم کیبهم نزد داشت

 کردم....! یکدوم و انتخاب م دیافتاده بودم ...حاال با

 و با لبخند زشتش گفت: دیشد و انگشتش رو رو گردنم کش کینزد بهم

رو فراموش کنم و داداشتم ببخشم و  یتونم همه چ یکه من پول دارم ...داداشتم بهم بدهکاره ...م یدون یحتما م-

 .....یکن ی...حاال کدوم و انتخاب م یایو ب یش نیباهام سوار اون ماش دیبهش نداشته باشم ..اما....... تو با یکار

 در انتظاارمه ... یشدن چ نیدونستم با سوار اون ماش یم خوب

 پر نفرت گفتم .... یاخم به چشماش زل زدم .....با نگاه با

 کنم ...... یو انتخاب م مرگ

دور  کمرم حلقه  شد و  ییبودم که دستا ومدهیبرداشتم و در و رو صورتش بستم ....هنوز به خودم ن قدم به عقب هی و

که  یوحشتناک به کمرم چنگ انداخت که در حال یکردم که با خشونت یرو دهنم قرار گرفت با وحشت  تقال م یدست

 شت در ....از پ دمیو شن نیشاه یضعف کرده بودم ...از تقال دست برداشتم .... و صدا

 دنبالم.....  یایخودت م یخوشگله خودت با پا شمینم الیخیباشه ب ادتی یول رمیباشهههه من م-

 داد که اونا رفتن .... نیاومد و نشون از ا نیماش یکایالست یصدا

 ...... زدیم شیداغش پشت گردنم و ات یکه نفسا یا یمن موندم و وحش و

 

 پنجم پارت

ح و رو یب یی..صدا دمیارومشو کنار گوشم شن یصدا دیلرز یتونستم از جام تکون بخورم بدنم م ینم یترس حت از

 یزخم

 خونه..؟ یبرگشت یریمیم یدونست یکه م نیچرا با ا-
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کردم که  یخودمم درک نم یداشت و اون لحظه حت یلحجه خاص هیجوابش و بدم ...صداش  یچ دیدونستم با ینم

 ه!موضوع برام مهم شد نیچرا ا

ونه خ یکیکه تو تار یبلند قد و چهار شونه و صورت یو با ترس برگشتم مرد نیبه شدت حول داد که افتادم زم منو

 ...شدینم دهید

 وحشت عقب عقب رفتم و داد زدم .. با

 ؟یخوا یم یجون من چ ؟ازیهست یتو ک-

 به وحشتم دامن زد  نیدادم  و ا صیمثل اسلحه رو تو دستش تشخ یزیچ یکیتار تو

  دیرو اعصابم  خط کش روحشیسرد و ب یصدا

 گفت...؟ ی..بهت قبل مردنش چ سوختیکه داشت م یاون مرد-

 خورد اما ساکت موندم یمرد تو ذهنم چرخ م بیمسخره و عج یها گفته

 کردم. یاز درد ناله ا دیو سرم و به طرف خودش کش چوندیسمتم اومد و موهام و دور دستس پ به

 ..یکه نگ یچه وقت یکه رمز و بگ یچه وقت یریمیتو در هر صورت م-

 ....؟یاسون نیبه ا یکیبود کشتن  یکردم ..مگه شوخ یگرد شده با وحشت نگاش م یچشما با

 زد که حس کردم جون از تنم رفت یداد

 بگووووو-

 لحظه اب کنار گذاشتم و داد زدم  یو برا ترس

 ...؟!رمیمیبه حال من داره ..من که در هر صورت م یداره هانننننن چه فرق یچه فرق-

 و داد زد  دیکوب نیحرکت گردنم و به چنگ گرفت و سرم و به زم هی تو

 ..حاال انتخاب کن...شهیم بتینص ادیمرگ با زجر و فر یکیتو اون  یدردسر دار یمرگ خوب و ب شیکیفرق داره تو -
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 پشت شجاعت داد زدم ... یوحشت  با

 زجر یگذشته ...بکش تموم شه..چه با زجر چه ب اب از سر من-

 

 شیش پارت

  سیپل نیمثل ماش یزیچ ریاژ یکردم ...خواست به سمتم حمله ور شه که صدا شیاز حد عصب یادیکردم ز یم حس

 ... دمیو شن

 چند از دور بود.. هر

ه باال طبق دمییکنارم و بلند کردم و کوبوندم پشت کمرش و دو یاز جام بلند شدم و صندل عیروشو کرد اون ور ..سر تا

و با  رونیب دمیحرکت از پنجره پر هیشدم و تو  رهیخ یکیو تار نییشکسته نگاه کردم با وحشت به پا شهی.. و به ش

 سیلپ نیماش ریاژ ی..صدا دنییراستم در اومد ..با ضعف..شروع کردم به دو یاصابت کردم و حس کردم مچ پا نیزم

  شدنیم دهید مایهواپ یشای...هنوزم ات دمییدو یبه سمت جاده خاک یشد  با خوش حال کینزد

 یو صدا نیبودم که نور ماش رهیخ هیکرده به سا زیر یاومد با وحشت و چشما رونیکه از خونه ب دمیرو د یا هیسا

از ذوقم خشک شد اما بازم  یها ..کم یاتس نشان دنیبرگشتم با د یو درست روبه روم حس کردم ..با خوش حال ریاژ

 شدن ...  ادهیسرعت پ بهکه نگه داشتن ..چند تا مرد  نایماش دمییدو نایبه سمت ماش

 بود داد زدم. هیکه نگاهم به سا یضعف در حال با

 ....دیکمکم کن-

 ...ستین گهید دمیه دشدم ک رهیاون مرد خ هیشد .. و با دو به سمتم اومدن ..با وحشت به سا رهیمردا به من خ نگاه

 به تن داشتن و اروم گفتم یکه لباس قرمز رنگ ییسمت مردا برگشتم

 ...گردهیتموم نشده..بر م هنوز

 از هوش رفتم... تیو در نها یاهیچشمام تار شد و بعد س و

......... 
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 و از هم باز کردم نور چشمام و زد و باعث شد دوباره ببندمشون نمیسنگ یپلکا

 ...دمیسرم د یو باال  یپرستار

شدم متاسفانه همه  زیخ میتوجه به من سرم و از دستم در اورد و از اتاق خارج شد با رخوت و سر درد از جام ن یب

 داشتم .. ادیرو به  یچ

 بهشون نگفتم  یچیو من در کمال تعجب ه دنیپرس شبیتا مامور اومدن و چند تا سوال راجب د چند

 تنم بود بهتره..... یلباس..که خب نگم چ ضیتعو بعد

به راننده دادم ..در  دویگرفتم و ادرس خونه مهش یشده مرخص شدم.. دربست یچیباندپ ییبا مچ پا مارستانیب از

 جز اون جا نداشتم و حاضرم نبودم به اون خونه برگردم ... ییحال حاضر جا

  فونیبودم و بعد زدن زنگ ا ستادهیا دیمهش یخونه یجلو

  دمیو شن دیخواب الود مهش یصدا

 بله..؟-

 که گرفتم یپول ندارم بدم برا دربست نییپا ایتومن ور دار ب پونرده

پف کرده و اخم الود به سمت راننده رفت و  از بغلم رد شد و رفت تو  یبا صورت دیبعد در باز شد و مهش قهیدق چند

 خونه و در و باز گذاشت

 بد جور ازم شکاره... زمیعز یدونستم دختر خاله  یم خوب

 انداختم  یرو رو خودم حس کردم .به دو ر و برم نگاه ینگاه ینیسنگ

 نبود...وارد خونه شدم و در و بستم .. یک چی....اما ه

 

 هفت پارت

 شدم. رهیخ دیو از فنجون جدا کردم و به مهش رمینگاه خ دیمهش یبودم که با صدا رهیفنجون قهوم خ به
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و  یکله شق لجوج بود هیکو گوش شنوا از اول  یبهت گفتم اون جا خطر ناکه ..ول رونیب ایخونه ب بهت گفتم ازون-

 یهنوزم همون

 اخم  بهش نگاه کردم و گفتم با

 !!!یولش کرده بمون یکه داداشت روز عروس یدختر یخونه  یبر شدیروت م یتو بود-

 غم زده نگام کرد و گفت  ینگاه با

 اخه  یداشت یگناه یتف بوده ..تو چمنو ها نیبوده ب یهر چ-

 حرص گفتم با

 تو رو نداشت که ولت کرد... اقتیمن ل یشدم داداش عوض تونیی..من باعث اشتا دیخودتو گول نزن مهش-

حرفا رو راجب هاتف نداشت هنوزم دوسش داشت .... هنوزم عاشق  نیا دنیاخم از جا بلند سد هنوزم طاقت شن با

 بود.... افتیل یبود که ب یهاتف

تت درس ایخانماناشده پاشو  ب یدزدا و ب هیشب افتیق یماه ازم دور بود هیفرش برد و گفت  یموها یال یدست دیمهش

 کنم ...

شروع کرد به بند انداختن  دیحوصله به سمت کاناپه رفتم و مهش یمخالفت داشتم نه جونشو ..پس ب یحوصله نه

 حواسم به اطراف نبود چیو اون پسر قاتل بود ....و هسوخته  مهیمرد ن یحرفا یصورتم کل حواسم پ

 ی...از جام بلند شدم ...به چهرهکنهینگام م رهیصورتم و اصالح کرده و داره خ دیمهش دمیخودم که اومدم د به

 کم نداشت که هاتف بخواد  ولش کنه .... یچینگاه کردم ه دیمهش

...راجب اون قاتل .  و مرد سوخته  دمیحرف زدن ..رو کاناپه دراز کش یناهار درست کردو بعد خوردن و کم دیمهش

سرزنشم کرد که چرا  یکه گفت بهش گفتم که کل ییبهس نگفته بودم فقط راجب طلب کار هاتف و حرفا یچیه

 نموندم... ششیپ

  دمیموندم و تو اتاقش کنارش خواب دیمهش شیو پ شب

****.... 
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 تن ..رو به جرارد گفترا باز کرد و بعد نشس نیماش در

 خوام امار یکه  م نیاماده کنه....و ا نی..برام کم تر از سه ساعت خونه و ماش کشهیطول م تیمامور نیبه الفرد بگو ا-

 دیاریرو برام در ب یکی قییدق

 بود با لکنت گفت  دهیشن یترسناک یکه کنارش نشسته بود داستان ها یکه راجب مرد جرارد

 گم.. یچشم  بهشون م-

 شد و گفت .. رهیخ رونیاز پنجره به ب اروان

 ..  خوامینم یاشتباه چیه-

 شد و گفت رهیاش  به جرارد خ یسرد و خال یسمت جرارد و با دو چاله برگشت

 ..یش لیتبد یدیکه شن ییاز داستانا یکیتو هم به  شهیاشتباه باعث م هی-

 ... دیرا محکم بر هم کوب نیشد و در ماش ادهیپ نیمکث از ماش بدون

 رفتن اروان را تماشا کرد و گفت  جرارد

 مداد کشته.... کیسه نفر و با  گنیپس راسته م-

 چشم انتظار بود  دیمهش  یرنگش ..دم در خانه  یمشک سیساعت بعد اروان سوار بر جنس چند

 کرد ارام و شمرده شمرده گفت یم یخود باز یکه با اسلحه  یحال در

 و تو مونمی...اون جاست که من م رونیب یایاز اون در مبالخره -

 

 ️❤️❤هشت.. پارت

برم  ششیخواست از پ ینم  دمیبودم مجبور بودم  که اون جا باشم اما خب مهش دیمهش یکه خونه  شدیم یدوروز

 یکرد ..واقعا دختر خوب و خود ساخته ا یهم کار م ییبایسالن ز کیطرف تو   هیوکالت بود و از  یدانشجو دیمهش

 همه.... ی..جلوی..اونم تو روز عروسنههاتف ولش ک دیفکر فرو رفتم که چرا با نیبود   و من بازم به ا
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 هیدانشگاه بود و منم حوصلم سر رفته بود  بعد از درست کردن  دیرفتم مهش خچالیبه سمت  ادیاز فکر ز خسته

..به نظر  کردیپخش م یزخم یغنچه ها الیو شروع کر م به خووردن ..ماهواره سربه سمت کاناپه رفتم  چیساندو

 بود ... یجالب لمیف

 یتنگ تر سرمه ا شرتیبا اون ت یتنگ و اب نیبهم داده بود اصال راحت نبودم اون شلوار ج دیکه مهش یلباسا ییتو

 ...ومدیاصال به مزاج من خوش نم

رم.. فون ب یراه و برگردم ..و به سمت ا مهیباعث شد تا ن فونیزنگ ا یرفتم که صدا دیشدم وبه سمت کمد مهش بلند

 ادیم انشیپول ماه یگفت امروز برا دیو برگشتم سمت کانتر مهش  دمید فونیا یصفحه یرو رو یعکس  رفتگر

رو  یش شالو تنم کردم دمییدو دیمهش یو جلوباز چروک شده  یمشک یبه سمت مانتو عی..پول و برداشتم و سر

شدم مثل  رهیرفتگر خ یسرم انداختم  و از ساختمون خارج شدم در و باز کردم و به چهره  یرو یالک یطور نیهم

 !!!!یبود ..چه رفتگر خوشگل ییکایبور امر یمردا

به سمتش  قدم برداشتم و هنوز  یبا وحشت و نگران نیو افتاد زم دیرنگش پر هوی.. رمیخواستم پول و سمتش بگ تا

  هی.که بفهمم موضوع چ نیو قبل ا دیچیدور تنم پ یداغ یاز خونه فاصله نگرفته بودم که دستا شتریچند قدم ب

 یدستا شدیکارم باعث م نیصورتم گرفته  شد با وحشت شروع کردم به تقال و دست و پا زدن و ا یجلو یدستمال

رو  یبد یشدم و بو دنیو اخر مجبور به نفس کش دمیناخونام رو دستاش ناخن کش.. با چهیدور  کمرم بپ شتریاون ب

رو باز کرد ..و در اخر البه   ینیکه رفته گر از جا بلند سد و در ماش دمیحس کردم و چشمام کم کم تار شد و من د

 شدم.. هوشیبود .ب دهیچیکه دور .کمرم پ ییدستا  یال

 

* 

 داشتم .. یدیو سر درد شد جهی.سر گو باز کردم . نمیسنگ یپلکا اروم

 .....هیکدوم گور گهیجا د نیانداختم ا یاطرااف نگاه به

 گرفته.... شیخراب شده بود ..انگار ات یکارخونه  کی مثل

دور مچ دست راستم بسته شده با ترس به اطراف نگاه  یپهن و بزرگ ریاز جام بلند شد که متوجه شدم زنج خواستم

 الل شدم با بهت گفتم. ومدیکه به سمتم م یا هیسا دنیکردم که با د



 یگاریس یزندگ

 
20 

 

 تو!؟!-

 

 نهم پارت

از  یروح و ترسناک خال یب یصورت دمید یکاش نم یکه ا نمیتونستم چهرش و بب یکردم حاال م ینگاش م رتیح با

  یهر نوع حس

 کردم  یاحساس مرگ بهم دست بده..با بهت نگاش م شدیم باعث

رو کرد و در اخر  اومد سمتم و  رویترسناک ز یصورتم و با نگاه یبود کل اجزا رهیبه سمتم اومد در سکوت بهم خ که

 که اروم گفت   کردمیبا لرز نگاش م دیانگشتش و رو گونم کش

 یریمیپرسم ...سه بار... بعد اون تو م یفقط  و فقط سه بار ازت م-

 فاصله گرفت و گفت  ازم

 گفت ..؟ یاون مرد قبل مردنش بهت چ-

 وحشت و ترس گفتم  با

 بدونم ....بزار من برم ..باشه.... یزیاون مرد چ یراجب گفته ها دیو چرا من با یهست یدونم تو ک یمن نم نیبب-

 که باعث شد با درد ناله کنم  ... واریبه سمتم برداشت و گردنم و گرفت و محکم کوبوندم به د یزیخ

 اخخخخخ-

 صورتم داد زد  تو

 و بگو .......جواب  چونیمنو نپ-

 سرچشمه ..گرفته بود داد زدم .. یکه از فشار عصب یحرص با

 ..بزار من برم ...دست از سرم بردار ..ولم کن.. یلعنت یچی....هیچیه-
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 ترسناک به سمتم اومد و گفت  ینگاه با

 گذرم.! ی.ازت م یکنم ..؟ فکر کرد یم یشوخ یکنیفکر م-

 داد زد فرود اورد و واریو کنار صورتم تو د مشتش

 ...یبد شیباز یکه بتون ستمین یمن کس-

 براقش زل زدم ..... یترس به چشما با

 کرده بود ..با نفرت بهش زل زدم ... یکه نقش رفتگر و باز دمیاومد و بعد من همون مرد بور و د یکس یقدما یصدا

 ...هیموضوع مهم گهیپشت خطه ..م سیقربان ...رئ-مرد

 شدم و خبر ندارم!!!!!! یچ ریمن درگ گهی..دهیک سی؟رئیچ یعنیاز نهادم بلند شد  اه

شد و همراه با اون پسره بور از  رهیبهم خ زیام دیتهد یبا نگاه هیکردم که اون پسر وحش یبهشون نگاه م رتیح با

 که من بودم خارج شدن... ییجا

 باش... دختر...زود یتون یکن ..تو م یکار هی..زود باش همراز .. نیرفتن نشستم رو زم تا

 ازادم و به سمت موهام بردم ..زود باش..زود باش.... دست

  دمشیکش رونیموهام ب یکردم و از البه ال دایرو پ یشد ...سنجاق دایپ

 صورتم عرق نشسته یدستم فرو بردمش ..رو ریقفل بسته شده شده به زنج یدیهم بازش کردم و تو قسمت جا کل از

در  و دمیرو شن یکیکوچ کیت یبود ....اون قدر باهاش ور رفتم و دعا کردم تا صدا دهیچسب میشونیبود و موهام به پ

نبود  یراه خروج چیشدم ....همه جارو گشتم اما ه داز جام بلن عیو سر دمیکش رونیازش ب ریاخر قفل باز شد زنج

خراب و سوخته رو با  یهااز دستگا یکیبه دلم برگشت  دی..دوباره ام ادیبا ارتفاع ز یپنجره ا دنی..در اخر با د

جره و پن دمیرفتم روش و دستام و بلند کردم و خودم و باال کش یپنجره هول دادم ..و با خستگ ریتمام به ز یبدبخت

که  اون  دمیمهم نبود  تا سر بلند کردم ..د یمچ پام درد گرفت ول دمیکردم و بعد پر زونیرو باز کردم .. وخودمم او

 دوانیدستش دارن به سمتم م ریقاتل ز

  دمییدو یبه سمت جنگل م می...مستق دنییوحشت شروع کردم به دو با
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 زدم .... یو فقط  خدارو صدا م دمیشنیقدماشون و م یصدا

 

 ده پارت

 ... دمییدویبدون توجه به  درد پام م دمییدو یسرعت م با

ز گشاد مانتو رو ا ینایاست عیشدم ..همون پسر بوره مانتوم رو از پشت گرفته بود سر دهیلحظه به عقب کش هی تو

  نیزم افتهیکه پشتم بود ... که باعث شد ب یدستم دراووردم و مانتو رو با ضربه پرت کردم تو صورت  پسر

 .....یریمیکه بدو وگرنه م دیکشیم ادیتو تموم وجودم فر یزیچ هی دمییتمامه قدرتم دو با

 .... دمیمانند  اون قاتل و پشت سرم شن ادیفر یکردم خودمو گمو گور کنم صدا یدرختا ...سع یال البه

 .....سایوا-

 زدیادامه دادم  قلبم تو دهنم م دنمییتوجه به حرفش بازم به دو بدون

روم ...وزنش  دیرحرکت پ هیکه تو  دمشیدرختا ..د ی....که  از البه ال سادمیبه دست اوردن نفس وا یلحظه برا هی

تو  دیترسناک بهم انداخت و محکم کوب یشروع کردم به تقال ..نگاه نیتونستم تکونش بدم برا هم یبود و نم ادیز

 یتو سرش که ..از درد و ب دمیو با تمام زورم کوب اشتمخورد و برش د یحال شدم ..دستم به سنگ یب یصورتم ... کم

 دمیکش یغیبا حرص ج نیادم و بلند شدم که مچ پامو گرفت و انداختم زماستفاده کردم از رو خودم هولش د شیدقت

 هدنمون  یراه چیکه جلوم بود مبهوت موندم..ه یزیچ دنی..   و با پام کوبوندم تو پهلوش و دوباره بلند شدم که با د

بود ...برگشتم  ادیز یلیبودم ... و ارتفاع خ ستادهیابشارش ا یبود که  من درست باال یبود ..جلوم ..رودخونه بزرگ

 .. ادیداره خون م شیشونیپ یو از گوشه  کنهیداره نگام م ی..با نگاه ترسناک دمیسمتش که د

 و گفتم ... ینفرت نگاش کردم و خون تو دهنم و تف کردم گوشه ا با

 بادا باد... یهر چ-

اخر  با دستم کرواتش  ی..تو لحظه که ارتفاعش کم از دره نداشت . یسمتم حمله کرد و هولم داد سمت رودخونه ا به

ب ا یاب کل وجودم و فرا گرفت و من و اون البه ال یسرد هیو گرفتم  و اونم با من  سقوط کرد ....تو کم تر از چند ثان

 هوش شدم.... یب تی..در نها دنینفس کش یتقال ..برا یو من بعد کم میگم شد
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 m2 ازدهی پارت

و با تموم وجودم  ارمیاب تو دهنم بود و باال ب یبود که هر چ نیتونستم بکنم ا که یو باز کردم و تنها کار چشمام

 سرفه کنم ...

ه بود  ب ریدرگ شیبا گوش تیاون طرف ترم با عصبان ی..اون مرد که کم دنیبه اطراف نگاه کردم و با د یحال یب با

 اومده نجاتم داده ..؟؟؟؟ لمایخودم اومدم ..من و باش فکر کردم مثل ف

...و  دمیگفتنش و شن یلعنت یو چشمام و بستم ....صدا دمیکه نفهمه زندم تا دوبار بکشتم ..دوباره دراز کش نیا یبرا

 بود.... شیکه احتماال گوش یزیبعد پرتاپ چ

 ساخته شده به کلیه نیکنده شدم ..بغلم کرده بود ...خوبه باز ا نیخودم بودم که حس کردم از زم االتیفکرو خ تو

سه رفتن قف نییتونستم بکنم ..باال و پا ینم میخب کار یول دمیترسیخورد ...هر چند ته دلم ازش واقعا م یم درد هی

 داشت.... یحس خوب و بد نشیس

و فقط تو دلم   اوردمیصدام و در ن یمثل درخت برخورد کرد که از درد رو به مرگ رفتم ول یسفت زیسرم به چ  هوی

 کردم ... ضیرحم و مستف یقاتل ب نیخواهر مادر ا

رو فحش کش  اروی نیخورد و باعث شد دوباره درد بکشم و بازم ا یدرد سرم خوب نشده بود که پام به درخت هنوز

 کنم 

 دمیشک غیبار نتونستم تحمل کنم و ج نیخورد که ا یزیسفت و ت زیکامل فحشا تموم نشده بود که پام  به چ هنوز

 ص و درد نگاش کردم که ابرو شو باال انداخت و گفت با حر نیکه محکم منو انداخت زم

فهمم خودتو  ینم یبفههمم چته اون وقت فکر کرد دنتمیتونم از نوع نفس کش یمن احمقم؟؟؟من م یفکر کرد-

 !یهوشیبه ب یزد

پر  خون یخراش بزرگ برداشته بود و از قرمز هیافتاد  مچ پام  میخون ینفرت نگاش کردم و بعد تازه نگام به پاها با

 بود...

 حرص گفتم  با
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 ؟یکار کرد یچ نیبب-

 اخم به سمتم اومد و گفت  با

 یلیبگم ..اره خ دی....و در مورد زخمت بایبود ایوگرنه االن اون دن خوادتیسالم م سمیبرو خداتو شکر کن که رئ-

 بده....

ه ب یحال شدم ...با ناباور یکه نفسم رفت و از ضعف ب چوندشیپ عیحرکت سر هیسمتم و مچ پام و گرفت و تو اومد

 شدم که از جا بلند شد و گفت  رهیاون که پام و در اورده بود خ

 االن بهتر شد -

 موفق شدم ...برگشت سمتم و گفت  ی...و تا حدود رمیکردنم و بگ هیگر یکردم جلو یضعف و درد تمام سع با

 ...میکار دار یکل فتیراه ب-

 ..راه برم!!!! سیخ یو در اومده و لباسا یخون یپا نی..؟من با اکردیم یشوخ

 بود.... رهنیپ هیکه کتشو در اورده بود و فقط با  اون

 مشخص نشه..... رمیکردم لباس ز یفقط دعا م سیجذب خ شرتیبا اون ت منم

 سمتم و داد زد  برگشت

 .....فتیراه ب-

رو از  یبزارم  و چوب نیتونستم پام و روزم یو نم ومدی..از پام خون مخودش راه افتاد ..با بغض و درد راه افتادم . و

رحم بود که اون  یاز حد انتظارم ب شیکردم راه برم  واقعا درد داشت ..ب یبه اون سع هیبرداشتم و با تک نیزم یرو

 و ی...گرمم بود و خسته شده بودم ..تشنگ دمیقدم دارم جون م هی یرفت و انگار نه انگار من برا یطور جلو جلو راه م

 .. نیزم افتمیهمه باعث شد  ب یزیو درد وخون ر یگرسنگ

 نگاه کرد و اومد سمتم با بغض تمیبه وضع یحرص درار یالیخیچند قدم متوجه نبودم شد و برگشت سمتم  با ب بعد

 جمع کردم که  یخودم و کم

 رو خم کرد سمتم و گفت: سرش
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 تو؟ یریمیچرا نم-

 بهت نگاش کردم که گفت با

و  دمتی....دزدیو نمرد یدی...از دو طبقه پریو نمرد یدی...اون همه ترسیبغل خونت سقوط کردو نمرد مایهواپ-

 دتوید بیو مچ پات اس یهمه خون از دست داد نی...ایو نمرد یبزرگ یرودخونه  نیتو همچ ی...افتادینمرد

 ؟یریمی!!! چرا نمیشکستم و نمرد

 گفت  یکردم که با نگاه ترسناک ینگاش م رتیح با

 ...یریبار بم نیکه ا یکنم .جور ی..خفت م ادیصدات در ب-

حرکت کرد و منم کم کم تو آغوشش  ییبه  سمت سر باال عیسر یبلندم کرد و باقدما عیحرکت خشن و سر هیتو و

 دمیخواب

 

 ️❤دوازدهم پارت

تخت  بودم مچ پام باند  هی یشدم ..دستام باز بود .رو زیخ مینبودم ...از جام  دیجد یجا هیکه باز کردم تو چشم

 شده بود... یچیپ

 و حمامم بود ... ییدسشو ی....البته دو تا در برانیتخت ...هم هیبا  یخاکستر کیاتاق کوچ هی

 داشتم.. حالم بد بود .. یدیشد سردرد

زدم  غی..ج تیدر باز  نشد ...با حرص و عصبان یکردم ول نییرو باال پا رهیبهش ..و دستگ دمیسمت در رفتم و کوب به

 ..اه... ای...لعنت دیدرو باز کن نی...ا رووونیب اری...منو ب

..هاتفم  دمییدویمثل سگ م دی...با کردمیپدر معتادم و جور م یجنسا دیبا ی..از بچگ ایدر سرخوردم ..خدا یجلو

 نیخود ا یب زیچ هیا اواره بودم و حاال هم ..سر هاتف همش  مثل بدبخت یمثل من..بزرگم که شدم از دست کارا

نشستم و با بغض سرم و رو زانوم گذاشتم و اروم  درگرفتار شدم .. اقعا اعصابم داغوون بود ..همون جا پشت  یجور

 کردم .... هیگر
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 که باز شده بود نگاه کردم .... یدر زود از جام بلند شدم و با بهت به در رهیدستگ یصدا با

 بود .... یپسر بور و اب اون

 جذبه نداشت ! رحمیاون قاتل ب اردمهیلیبه م اوردیدر م یباز یاومد سمتم هر چه قدرم جد تیجد با

 که  اومد سمتم و گفت  کردمینفرت نگاش م با

 رو تخت... نیبش-

 حرص گفتم: با

 هان؟؟؟؟ دیمنو گرفت یبابا ..واس چ مینیب نیبش-

کردم  که خم شد و باند دور مچ  یکه جوابم و بده ..بازوم و گرفت و روتخت نشوندم با حرص بهش نگاه م نیا بدون

 به جاش بست .... گهید یکیپام و باز کرد و 

 قاتله کجاست؟؟ ارویاون -

 و بلند کرد و اخم کرد ..دوباره مشغول شد ... سرش

 ..؟؟؟ باتو اما...ی..کرو اللیاو-

 رد و کالفه گفت سرشو بلند ک دوباره

 !!!؟یزنیچه قدر حرف م-

 اخم نگاش کردم  که ادامه داد با

 کشتت ... یو م شهیبزرگ م سیرئ یخواسته   الیخ ی..ب یزنیحرف م یجور نیبفهمه راجبش ا سیرئ-

 حرص گفتم  با

 از عمد با ستیاون رئ دونمیمن برم ..من که م دیبزار  دیزنیبه هم م دیبزرگ ..اه  حالمو دار سی...رئ کیکوچ سیرئ-

 ...یکرد که نتونم فرار کنم و بدوووام....عوض یجور نیمن ا یپا
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 دستش و گذاشت جلو دهنم و گفت  هوی

 ...انگار...یشد ریس تیاز زندگ-

 جا بلند شدو قبل خروج گفت  از

 هی..در ضمن .. یدیصداش نزن ..وگرنه  سرت و به باد م یاون جور گهی...دسهی...رئ سمیمن جرارده....اسم رئ اسم

 ...شهیمعلوم م فتی..اون جا تکل هیروس میریو بعدش ..م یمونیجا م نیهفته ا

 بشه... یماجرا چ نی..قراره اخر ا ادیسرم ب یکه قراره چ نیا الیفکرو خ یو من موندم و کل رونیاتاق رفت ب از

ونستم به اون دوتا اعتماد داشته ت یبرم نم شدیشده بودن ...حمومم نم فیکث یلیخ یخشک شده بود ول لباسام

 باشم .. 

 کردم ... خسته بودم واقعا خسته بودم ... ریدستام اس نیحرص رو تخت نشستم و سرم و ب با

 گفت .. یوارد شد و با نگاه سرد و وحشتناک اهیسر تا پا س یبا لباسا یاتاق باز شد و زن در

 لباساتو عوض کن....-

 متم و گفت خوام که برگشت س یبگم نم اومدم

 'لباسارو!!! میکن یتنت م میایخودم با جرارد م ای یکنیعوض م ایگفتن  سیرئ-

 زدم ... غیبه رفتنش نگاه کردم و بلند و با حرص ج رتیح با

  یمشک شرتیبا به ت یمشک نیشلوار ج هیسمت لباسا  رفتم

 و دیجد یلباسامو در اوردم و لباسا اطی..با احت ستین نیاز دورب یخبر دمیحرص رفتم تو حموم نگاه کردم و د با

  ایاون قاتل  دنیبرام گشاد بود ...موهام و پشت گوشم دادم و از حموم خارج شدم ..که با د یکم شرتشی..ت دمیپوش

 کال ...! شدیزبونم کوتاه م نیا شیپ..تو  جام خشکم زد ..با ترس نگاش کردم من  سیهمون رئ

م ..که نگاهش کرد یرگی...با خ نیتفاوت بر انداز کرد و با دست عالمت داد بش یحس و کوتاه ..سرتاپامو ب یب ینگاه با

 کردم و رفتم نشستم رو تخت ... یترسناک به تخت اشاره کرد ..با حرص پووف یبار با نگاه نیا
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افته ..!!!  یاز دستش ب دیرست یقدر نازک بود که ادم م نی..چه قدر بزرگ بود ا یو در اورد ..جونم گوش شیگوش

 .! کیچ یرو با انگشتش لمس کرد و بعد صدا یزیرو به سمتم گرفت و چ یو گوش هویصفحهشم که کال نگم  

 از من عکس گرفت !!!! نیا االن

رنگش راندازم کرد و گفت ..تا  یو سرد اب یشلوارش گذاشت با نگاه خال بیرو تو ج یکردم که گوش یبهت نگاش م با

تم شکست یمچ پا یخورم دلت برا یقسم م هیروس یبر یلذت ببر چون وقت یخوب از زندگ ییجا نیکه ا یه اهفت هی

 تنگ بشه ...

 ..... ارنیو خم کرد تو صورتم و گفت چون اون جا با گازنبور از زبونت حرف در م سرس

 لب گفتم  ریو پشت بندش در اتاق قفل شد ز رونیکردم که از اتاق رفت ب یبهت و ترس  نگاش م با

 !دییگاوم زا-

 

 ��زدهمیس پارت

 ادشونی..البته اونم اگه  اوردنیمونده بودم و  فقط نهار و شام برام م کیو تار کیبود که تو اون اتاق  کوچ یروز دو

 باشه...

که لذت بخش بود حموم  یتنها کاراعصابم خورد شده بود .... گهینداشت واقعا د یپنجره ا چیکه توش بودم ه یاتاق

افتاده بودم خارج شم ...موهام و با  ریکه توش گ ییایچند لحظه از دن شدیو باعث م دادیکردن بود ...بهم ارامش م

 بهم داده بودن خشک کردم .. یکیکوچ یحوله 

 ورم نداشت ... گهیبهتر شده بود و د کمیپاهام  تینشستم رو تخت ..وضع و

مرد گنده پشت در اتاقم  هیکردم ..متوجه شده بودم .. یفرار م یجور هی دیتحمل کنم ..با تونستم ینم گهید

 رفت .. یکه زنه تو اتاق بود م یاورد تا موقع یهر وقت اون زن برام غذا م ی..ول ستهیمیوا

 ناهار و شام بخوره..  که

 بودم ... دهیدوروز و نقشه کش نیا کل
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مد غدا او ینیسرد...با س یساله و بور...و البته نگاه یس یساعت نه شد در اتاق باز شد و باز اون زن وارد شد زن یوقت

 ...سادیوا لیسرم مثل ازرائ یتخت گذاشت .. و باال یو رو ینیسمتم و س

 چشم دوختم ... بشیج یتو دیبه کل نانهیب زیحرص نگاه ازش گرفتم  و ر با

که تو دهنم بود و باال اوردم و  به  طرز  یزیاز چ یمی..ن هوی..اواسط غذا تزایخوردن پ بعد شروع کردم  به و

شروع کردم به سرفه ...اون قدر سرفه کردم که کم مونده بود جون از تنم بره .. و واقعا قرمز شده بودم ...  یوحشتناک

و محکم باال  ینیاورد ..بلند شدم و س رونیب بشیو از ج دیکلو تا  دییزنه مبهوت از جا بلند شد و به سمت در دو

 حال  چشماشو بست .. یو  ب نیتو سرش که افتاد زم دمیاوردم و کوب

بلند روبه روم بود  یراه رو هیاومدم ... رونیور داشتم و تو قفل چر خوندم ..در و باز کردم و اروم ب نیو از رو زم دیکل

هول شدم  ومدیجرارد که داشت به طرفم م دنیاومدم .. و با د نییا پا.. از پله ه دنییشروع کردم به دو عیو تند و سر

 و برگشتم که خشکم زد .. دمیکش یقیشدم ..نفس عم اردشکه بغلم بود و باز کردم و و یو در اتاق

فحه داخل ص ریتصو دنیروشن بودن ..با د گهید یاون دوتا یخاموش بود و ول شیکیاتاق .بود ... یتو وتریتا کامپ سه

عقب عقب رفتم .درک  رتیتو اتاقم بود ....و البته تو حمام ....با ح یمخف نیرفتم ....دورب شیتا مرگ پ وتریکامپ ی

از  یواضح...قطره اشک یلی..خ دنید یحمام و اونا .من و م تمرف یبود من م   یادیواسم ز یادیز دمیدیکه م یزیچ

 از در خارج شدم .. عینبود و تند و سر یچشمام فرو افتاد و با بغض به طرف در رفتم و اروم بازش کردم ..کس

درو اروووم باز کردم و ازش خارج شدم  دمیرس یکه در اخر به در بزرگ دمییدو ی..اون قدر دنییشروع کردم به دو و

 اومد یمرد ینرفته بوودم که صدا  شتریهنوز چند قدم ب

 .....سایوا-

 ... دمیرو پشت سرم د یگاردیبرگشتم که باد دنییبهت در حال دو با

ع فرارم و اطال هیدستش به بق میسیکه داشت با ب دمیادامه داوم ..شن دنمییاما بازم به دو شدیداشت از درد جدا م پام

 داد ... یم

 ... دمییدو یو ترس فقط م هیگر با

 ..واقعا!!!! تیموقع نیزاشتم تو ا یدلم م یکجا دیو با بارون
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 سرعت دادم ... دنمییوحشت زده با وجود درد پام ..به دو ومدنیکه به سمتم م  گهید گاردیچند تا باد دنید با

ورد بر خ یمطمئن شدم ازم دورن برگشتم تا بدووام که محکم با شخص یلحظه برگشتم و عقب و نگاه کردم ..وقت هی

 خوردم و افتادم تو استخر.... یکردم  و به عقب سکندر

 مدیحرکت ساده از استخر کش هیبازووم و گرفت و  تو  یاب بودم که دست ری..ز ومدیواقعا سرد بود و بارونم م ابش

 ..اون قاتل ..خشکم زد .. دنیکردم سر بلند کردم که با د یکه سرفه م ی..در حال رونیب

 و گرفت و داد زد  سمیخ یبرداشت و موها زیطرفم خ به

 ..هان!! یکرد یم یچه غلط یداشت-

 از دورمون پرا کنده شدن ..  گاردایباد یباق

 شده بود ...داد زد  سیبارون خ ریاونم ز دیکش یبرداشت و کمرم و گرفت و با اون دست موهام و م زیسمتم خ به

شده راه  نینفر یو با دو به سمت اون خونه .... و من و انداخت رو کولش کشمتی...مکشتمتیبار م نیبا تو ام ....ا-

 خوندم یخودم و جلو جلو م یافتاد . و من داشتم فاتحه 

 

 ️❤چهاردهم.. پارت

وحشت ناک از موهام  یبه سمتم اوم دو با نگاه دیچک ی.از کل سر و بدنم اب م نیپرتم کرد رو زم بایاتاق تقر تو

م توجه به نالم حولم داد که محک یزد ب رونی.خون از گوشه لبم بتو دهنم . دیکه کوب دمیکش غیگرفت و بلندم کرد ج

اب و باز کرد تا وان پر از اب شه  ریهول داد کف حموم و  ش  وبا در حموم برخورد کردم ...و در حموم باز شد  رفت من

 کردم ..که داد زد  ی..با بهت و ترس نگاش م

کشتمت  تشینها ای یو مرد یبگم ..موقع فرار تصادف کرد سمیکه به رئ نیچه قدر کار داره هان...ا یفکر کرد-

 ... کشمتیم نجایامشب هم نیهم کشمتی....م

تو اب  ..سرم و شدهیکه بفهمم چ نیو گرفت و بلندم کرد و از گردنم گرفت و قبل ا قمی هویکردم که  یبهت نگاش م با

د شروع ش دنیاومدن  و نفس کش رونیب یام براوان فرو کرد تا چند لحظه اول  تونستم تحمل کنم اما کم کم تقال ه

 شدم.... دهیکش رونیکه از اب ب دیدیو م یاهیسکنم چشمام کم کم  داشت  دایتونستم ..نجات پ یاما نم



 یگاریس یزندگ

 
31 

 

فرو  اب ری...هنوز کامل نفس نگرفته بودم که دوباره سرم و ز دمیوجود سرفه کردم و بعد تند تند نفس کش یهمه  با

 تقال داشتم .... یبرا یکمتربار جون  نیبرد ...ا

 اون قاتل و متقاعد کنه که منو نکشه... کردیم یکه داشت سع دمیبار جرارد و د نیشدم ..ا دهیکش رونیب دوباره

 که نفس گرفتم با نفرت بهشون چشم دوختم که قاتله گفت  نیاز ا بعد

 زدم  غیاگه نکشمش.. به سمتم اومد که ج کنهیدوباره فرار م ری..جلوم و نگشهینم-

 تو حمومم یکه مثل نامردا حت ییکنم از تو یکنم اصن تا جون دارم فدار م یکنم ...بار ها فرار م یمعلومه که فرار م_

..افرادت ..منو یدی..فهم یهست  یعوض عیکنم ..تو یتا افرادت منو نگاه کنن ..معلومه که فرار م یگذاشت نیدورب

 کنم ی...معلومه که فرار میلعنت دنیبرهنه د

 حموم و داد زد  واریبرداشت و حولم  داد سمت د زیحرکت به سمتم خ هی تو

 .....  دمی..همه جاتو د دمیرو د ی..اصن همه چدمتیخانووم کوچولو ...من خودمم د یپس هنوز خبر ندار-

 زد و گفت  یکردم  که  پوز خند یزده بود کال الل شده بودم با بهت نگاش م خشکم

 ....یهزارمش فکر کن کیراجب  ینتون یکنم که حت یباهات م ی.. کار یزجر بکش دی...باکشمتینه ..نم-

 ترسناک اومد سمتم و گفت  ینگاه با

 کنم ...  یم یگاریتو  س  ی..زندگ کشمتیم هیهر ثان-

 و بهت گفتم  رتیدر مقابل نگاه مبهوتم ..از حموم خارج شد و  با ح و

 ....!یگاریس یزندگ-

 

 ️❤️❤پانزدهم  پارت

 ..؟یچ یعنیو داد زدم ولم کن  دمیموهام و کش یعصب
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در اوردم  و  شونیکیدستم از دست  ضیبردن با غ یتا زن محکم دستم و گرفتن و به زور من به سمت صندل دو

ار قاتل که به چه کهیاون مرت دنیبا د یو زد تو دهنم و و هولم دادن سمت صندل دیکش یغیتو صورتش که ج دمیکوب

 بستن و یصندل یکه دستام و به دسته ها دمیکش غیزد دوباره ج یزده بود و به تقال هام پوزخند م هیچوب در تک

 .. ختنیر یو تو دهنم کردن ..اشکام قطره قطره  م یدستمال

ص به سمتم اومدن و و لوازم مخصو یچیحال شم ..با ق یب یکه باعث شد از درد کم  دیبا خشونت تو دهنم کوب دختر

 مشغول رنگ کردن موهام شد ... یکی......شروع کردن به کوتاه کردن موهام...و 

روش  یزیبه سمتم اومد و مچ دستم و بر گردوند و شروع کرد چ زیسر ت یمثل تفنگ یدستگاه هیبا  یکی اون

 نشد  بمینص گهید یتو دهن هیجز  یچی..از درد و سوزش  قرمز شدم و تقال کردم اما ه دنیکش

که اون  دمیو درد دوباره تقال کردم ..  کار موهام که تموم شد ..د رتیکردن ..با ح یم یرو دستم خالکوب داشتن

 رفت ...! رونیزد و از اتاق ب یسرد ..پوزخند یبا نگاه کهیمرت

 یبودن ....با حرص و تند تند فحششون م یوحش اریبس اریتخت و بزور لباسام و کند زدن ..بس یو انداختن رو من

 دادم ...

هم  یحس یب یضعف کرده بودم حت ومدیرفت و م یکردن .. از درد نفسم م یراستم و باز خالکوب یشونه  یرو که

 نزده بودن .نامردا....

رو  یزشرو صورتم ...اون دستگاه و رو صورتم قرار دادن سو ییزایچ هی دنیاوردن سمتم و بعد مال یدستگاه هی

 کردم ..بال خره ..اون سوزش تموم شد .. یپوست صورتم حس م

 بودن انداختم.... دهیکارو با چهار قسمت از بدنم انجام دادن  نگاه ماتم زدمو به اونا که ..به خواستشون رس نیهم

مو...واقعا وارد حموم شدن و به زور شستنم ...فقط سر ششونیبا اون صورت پر ارا یاخر هولم دادن و سه نفر در

 ی ندهیو ا دیانگار ..کل ام شدنیم ریزدم ... و رنگا که از سرم سراز یدوش اب زار م ریاخراش از اجبار هاشون ز گهید

اومدم ..به زور موهام و  رونیشناور بود ... حالم .بد بود ..از حموم که ب وونایاون ح یپا ریز یمن بود که اون جوور

 غیو ج هیتفنگ مانند دماغم و در کمال گر زیچ هی.. و با  یلعنت یخشک کردن  و دوباره نشوندنم رو اون صندل

 یرا..دلم ب دمیترک یمن سوراخ کردند و در اخر گوشام و هر کدوم سه تا سوراخ ...واقعا داشتم از حرص م یغایج

 دردسرم تنگ یب یروزا یبراو هاتف تنگ شده بود ...دلم  دیمهش
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 تنگ کردممیکه درست م ییعروسکا یشده بود دلم برا 

 شده بود .... 

 یاب دیسف شرتیبا ت دیقد نود سف نیکردنم ... انگشتام و الک زدن و شلوار ج شینشستن و شروع کردن به ارا جلوم

  دیرسیبازم که تا شونم م یموها یال مو شل البه دیتنم کردن و در اخر شال سف یجلو باز اب یمانتو هیتنم کردن 

 رو پام کردن.... یاب دیتخت سف یرو تو چشمام گذاشتن .. و و کفشا یاهیانداختن رو سرم ...لنز س

و لخت و کوتاهم  یمشک ی..موها شناختمیمن بودم..!!!!مادرمم بود نم نی...انهیا یمتحرک رفتم جلو یمرده ها مثل

و خوش رنگم را گرفته بود  یاب یچشما یرو  اهمیس یو بلند سابقم شده بود ..چشما یزرد و فرفر یموها نیگزیجا

و چند برابر کرده  میو سادم خوشگل تیال شی.. و اراداشتقرار  ینینگ مینیب یکرد ...رو ی...اما نگاهم رو سگ دار م

 بود....

و درستم از سوزش زخمش قرمز شده  شده بود . ینبظم  بارکد خالکوب یشدم ..رو مچ دستم رو رهیخ میخالکوب به

مانتو و  یبرداشته بودنشون ...با بهت ..گوشه  دمید یصورتم قبال سه تا خال داشتم اما حاال اونا رو نم یبود .. رو

 نمیبودم نفسم و اه مانند از س اوردهیازش سر در ن یزیکه چ یسینگلیا ی..خالکوب دنیو کنار زدم و با د شرتمیت

 خارج کردم..

کرده بودم ..همشون از اتاق خارج شدن ....و من با  رییبدنم برداشته بودن .... کال تغ یاون چندتا خال و از رو یحت

 تختت به سمتش پا تند کردم بازش کردم ....پاسپورت بود ....و شناسنامه.... یرو یدفترچه ا دنید

کرد ...  یم یصفحه بهم دهن کج یو که االن  ساخته بودنش ر ی..و عکس من که نه عکس دختر سونیکر آماندا

در اتاق  هویزدن ...که  غیپرت کردم و شروع کردم به ج یها پاسپورت و دفترچه رو گوشه ا زیچ یبدون توجه به باق

زدم ... نگاه مبهوت جرارد و  یم غیبازم ج اوناوارد شدن بدون توجه به  کهیباز شد و جرارد و پشت سرش اون مرت

 زدن بردارم ... غین قاتل بازم باعث نشد دست از جو سرد .او رهینگاه خ

 قدم به سمت عقب برداشتم که...... هی..با بهت  کهیاون مرت یناگهان زیشدن و خ کینزد با

 

 ️❤️❤شانزدهم پارت

 تو بغلش.! رهیمنو بگ ادیب دیتوقع داشت گهی..که....افتادم.د نیزم افتمیکرد و کم مونده بود ب ریبه گوشه فرش گ پام
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 بهش چشم دوختم .... تیدرد و عصبان با

ت درس یتقلب تی..برام هویدیو به گند کش می..کل زندگیو ازم گرفت ندمی..ایازم گرفت مویازت متنفرم...زندگ-

 ....حالم ازت به هم م.... ادی..از تو و اجبارات  بدم میکرد

 چیدر مقابل درد کل وجودم ه نیبود ا دهومیصورتم فرود اومد..دردم ن یباال رفت و رو یدر چشم بر هم زدن دستش

 گرفته نگاش کردم که اومد سمتم و موهام و گرفت و داد زد  یبود ..با بغض و نگاه

 ..  ی..و نه برادر ینه مادر یهان....!!!! نه پدر یکدوم زندگ-

رو هم  و دوستشم کشتش    ختیر یبود که با زن دوستش تو عالمه نشه ا فیکث زیمعتاده ه هی..پدرت

 دویسابیمردم و م یکه داشت خونه  یسکته کرد ....اونم در حال شیماه پ شیکه پنج سال و ش ی...مادرت...همون

ار به تو فر تیبود بدون اهم دهیکه دزد ییولش کرد و با پوال یکرد و روز عروس چهیدختر و باز هیداداشت   ای!!!یگیم

 کرد ...

داداشت  یقرون دو هزار و فرار از دست طلب کارا هی ریو تا قبل منم در گ یسگ دو زد یگخودت...که از بچ ای

رو پشت کتفم حس کردم ..اما فقط مبهوت  یداغونت مهم شده؟ هولم داد که درد ی.. ..حاال واست اون زندگیبود

 یکردم ..با موج یم کردم ..حس ینکرده بودم ..حس م یقدر احساس خوار نیوقت تو عمرم ا چیکردم  ه ینگاش م

 ها روبه رو شدم ....! تیاز واقع میعظ

 زدم .... یم دیکه ..خب نبا یکه تو اون لحظه اون حرف و زدم ..حرف شدیدونم چ ینم

 پوز خند گفتم  با

هش شدم تا ته ت یباز نیاونجا..باشه..حاال که من گرفتار ا ی...که منو به زور ببر هیروس میکه فردا بر یمنو اماده کرد-

 ..و اما...... امیم

 و رو پوست صورتم حس کردم ... شی.. و داغ دمیشنینفساشو م یصدا کیشدم اون قدر نزد کینزد بهش

 هی..بارها دور دمیجالبه ..که من پدر داشتم مادر داشتم ..برادر دارم..بارها بارها باهاشون خند یچ یدون یاما م-،

 بم.. یصدا نیا خینگاه  نی..ایخال یچشما نیاما...به خودت ..نگاه کن ..ا... میو غذا خورد میسفره نشست

 گرفتم و گفتم  دستاشو
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و  چکسی..نه پدر ..نه مادر.. و نه هینداشت یوقت خانواده ا چیزبر و خشن...به من نشوون داد که تو ه یدستا نیا

 ....یمون یتا اخر عمرتم تنها م ییاالنشم تنها

گرسنه شده بود که شکارش  یگرگ هیبودن خارج شد ...و شب یکه نگاهش از حالت سرد و خال دمیبار د نیاول ی برا

 عقب عقب رفتم که مچ دستم و گرفت  و ارووم گفت... رتیجلوشه...با ح

 ... کنمیزبوون و امشب..کوتاهش م نیمن ا-

حس کردم سبک شدم انگار گم شدم و  یاهیس نیفرود اورد و من ب جگاهممیدستش و برد باال و مشت شده رو گ و

 بلندم کرده بود .. یکس

 در اخر از هوش رفتم... و

 

 هفدهم... پارت

شکنم ..به اطراف نگاه  یکنم م یلحظه حس کردم ..بدنم مثل چوب خشک شده و اگه  حرکت هیکه باز کردم   چشم

وم زدم ار یم خی..انگار سرد خونه بود ..واقعا داشتم از سرما وارشید یو بزرگ رو دیدستگاه سف هیبا  یانبار هیکردم 

ضربه زدم .. اما  رهیجون به در بدون دستگ یافتم ..و ب یرفتم  و چند بار کم مونده بود  ب یاروم به سمت در انبار

 یکم دیشا سرخوردم و و خودم و بغل کردم تا یحس گوشه ا یپشت اون در نبوود ..ب چکسی..انگار من تنها بودم و ه

 دای هکس همراز و ب چیه گهید دیوجود نداشت ..شا یبعد دیاخرش بود شا نیا دی..شا مردمیگرم شم ..واقعا داشتم ..م

که  یو در حال دمیموندم و مرگ ...دراز کش یکرد ...من م یفراموشم م دمیاورد ..هاتفم فراموشم کرده بود .مهش ینم

 ام و گرم کنم ..اروم و ناله وار گفتم ...کمک....کمک....ک..م..ک....کردم دست یم یکردم و سع یتند تند ها م

شده  دیسف ختیریموهام م یکه نرمه برف  رو یکه موهام مثل زمان دمید یبود و م ختهیتار موهام رو صورتم ر تار

 بوود ...

 مامانم و ییو الال یمرده بودم ..ارووم و با بغض اهنگ ترک دمیبا مرده ها نداشتم شا یشده بود ..فرق دیسف دستامم

 خوندم  ...

شد  کیکه بهم نزد دمیرو د یکس هیکردم که در انبار باز شد....و سا یچشمام و بستم  اروم اهنگ  و زمزمه م و

 ..خودش بود اومده بود کارم و تموم .کنه......
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 زانو و کمرم و گفت .. ریانداخت ز دست

 بارم زنده بموون...!  کار دارم هنوز باهات... هی نیهم-

 ...  دمیفهمیاز حرفاش نم یچیه

شده  دهیچیکه دورم پ ییگرم و حس کردم .. و بعد پتو یاز هوا ی.. چشمام و بستم و موج میاومد روونیانبار که ب از

 .....نهیشووم یبود و بعد گرما

 کردم .... یم بعد  خواب بود..اما در عالم خوابم اغوش گرمش و حس  

 **** 

از پنجره   تفاوت یبا خشونت دستم و گرفت و .کنارم نشست... بعد بستن کمربند ب می...مستق میکه شد مایهواپ سوار

 ندیادما منو دزد نیفرود گاه داد بزنم که ا میدیبوود که تا رس نینقشم ا نیشدم ..اول رهیخ روونیبه ب مایهواپ ی

 دمیو محل کار و دانشگاهش و بهم گفت و تحد دیمهش یبا نگاه پر از پوزخند ادرس خونه  کهیاون مرت یوقت ی..ول

 حاال حاال ها ازاد شم  ستیمن قرار ن دمیکرد به کشتنش ..فهم

 .... میگاریس یزده بود به زندگ شیگفت ات یم راست

 

 ️❤️❤.دهمیه پارت

 زل زده بودم... مایپنجره هواپ شهیبه ش یغم خاص با

در اورد ..و گرفت سمت گوشش  بیرنگش و از ج یمشک  یگوش هویکردم .. ینگاهش و رو خودم حس م ینیسنگ

 یم یدر پ یپ یگفت ..دستاش مشت شده بود و نفسا ینم یچی..ه دادیطرف مقابل گوش م ی..فقط انگار به حرفا

 رو انداخت تو یگفت و گوش یزیه چی یبود به زبون روس ومدهیطرف مقابل به  مزاجش خوش ن ی...انگار حرفا دیکش

 گفت  ضیکتش..برگشت سمتم و با غ

 ..!!!فتیراه ب-
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 ینگاش کردم که مچ دستم و گرفت و کمر بندم و با خشونت باز کرد و بلندم کرد پشت سرش مثل چ رتیح با

به مسئوال خارج  حیبعد از توض مایاز هواپ رتیبا سرعت رد شد... و در کمال ح  ایصندل ی..از البه ال دمییدویم

 که از فرودگاهم هم خارج دیبه اوج رس یوقت رتمی...حمیشد

 ...میشد 

 گفت  یگرفته ا یبود!!!تا دهنم و باز کردم ال صدا یهمه .اشک و اه الک نیهمه منو اماده کردن و ا نیا یعنی

 جا مثل بند کفش به هم گرت بزنم... نیدهنت و باز کن تا خودم  هم یدار جرعت

اومد دنبالمون بعد از سوار شدن ..جرارد به  یاهیس کریغول پ نیکردم که جرارد با ماش یگرد نگاش م یچشما با

 هم ..سرشو تکون داد.. کهیگفت و اون مرت ییزایچ هی یزبوون روس

 .... رمی..حداقل دوست داشتم تو کشور خودم بم رمینم رانیخوش حال بودم ..واقعا خوش حال بودم....که ..از ا یول

 ساهیوا  نیدونم چه قدر گذشته بود ..که حس کردم ماش یاون چشم بند رو اعصاب و رو چشمام گذاشتن ..نم دوباره

..چشم بند از چشمام برداشتن..دو تا مردوهرکول جلوم بودن...دستام و گرفتن و من ناچار باهاشون پشت سر جرارد 

 پشت یدر اورد و  به دست گرفت..نگاهم رو خالکوب یخاص حرصقاتله کتش و با  ارویقاتله راه افتادم ..... ارویو اون 

کردم و  زیتونستم ر یکه م یینوشته شده بود چشمام و تا جا یزیچ یسیلینگیبه ا رشمیگردنش ثابت موند..بارکد !!ز

 ''بالخره خوندم.....آروان..!

 ....نهیاسمش ا پس

 یرشکا یاسلحه  به دست با سگا یباغ بزرگ که دور تا دورش مردا هیمسئله به اطراف نگاه کردم . نیتوجه به ا یب

 بودن... ستادهیا

 ...میشکل شد یبزرگ و کاخ یخونه  هی وارد

گفت و اومد سمتم بازوم و گرفت و برد سمت طبقه باال...از پله ها که باال  یزیچ هی یبه روس گاردایبه اون باد جرارد

 زشی.همه چییو کمد طال یقد نهیو ا یقهوه ا ی...با تختیکارامل یریاتااق ش هیرو باز کرد .. یرنگ یریدر ش میرفت

 بود... یساده و معمول

 سمت جرارد برگشتم
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 !هیروس دیمنو ببر نیخواست یمگه نم-

 زد یپوزخند جرارد

 ؟یبر یدوست داشت هیچ-

 اخم و حرص نگاش کردم که گفت با

و تا موقع اومدنش  میجا..و دستور داد که نر نیا ادیخودش م گهیماهه د هیو  ستیگفت اوضاع اون جا خوب ن سیرئ-

 .میجا باش نیا

اون جا  ریبسته شد و ز شدیم دهیکارت روش د یاز اتاق خارج شد و پشت بندش در اتاق که جا یا گهیحرف د بدون

 روشن شد..حتما درو قفل کردن..! یچراغ قرمز یکارت

 داشت دمیهمون آروان و د ایقاتله  ارویاون  نمیتونستم باغ و بب یمبه سمت پنجره رفتم ..حفاظ داشت اما  کالفه

 ژست جذاب و خاص... هیبا   دیکش یم گاریس

 طرفم  فووت کرد ... یو ترسناک روحیو با نگاه ب گارشیبرگشت و نگام کرد و دود س هوی

 از پنجره فاصله گرفتم و با حرص گفتم  زود

 جذاب..!!! یخرخره.. لولو

 

 ️❤️❤هجدهم. پارت

و داشتن .نه شلغم اخه  جیقدم بزنم اون سه تا هرکولم نقش هو یکم گاردایتو باغ با سه تا از باد دادنیاجازه م بهم

 گنده بوودن.. یلیخ

هم با چند قدم فاصله از من  گاردایشدم ..باد رهیاستخر نشستم و به استخر خ یدر ختا روبه رو یاخر البه ال در

 خارج کردم ...خسته شده بودم.... نهی.نفسم و اه مانند از سبودن. ستادهیپشتم ا

 نشست..ارووم گفت  شمیاومد و بعدش جرارد پ یکس یقدما یصدا
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 ینه کس میندار یچیخونواده هامون فروختنمون به سازمان ..ما ه میبود کیکوچ یهمراز..وقت میندار یما خانواده ا-

دن  یم تی..به ما مامورمیکن ینه تا اخر عمرمون پدر شدن و طعم خانواده رو حس م میکه باهاش دوست بش میو دار

قسمت از بار کدمون که رو گردن و دستمون  هی..هر بار..میکن اه..اگه اشتب ادیم رمونیو بعد پول گ میدیو ماهم انجام م

رو که بهشون  ییما رو و اوناکشنموون... یکنن اگه بار کد کامال پاک شه اون وقت م یشده رو پاک م یخال کوب

 مویکرد یکینزد

 هگیتر..د یتر و حرفه ا یقو یهم مثل ما بوده منته یزنیکه ازش حرف م یرحم ی..اون قاتل بیگفتم..که بدون بهت

 هیاون با   دمی..من شنادیاز دستش بر م ییاون چه کارا یدون یراجب پدرو مادر و خانواده باهاش حرف نزن...تو نم

 مداد سه نفر و کشته....

 گفت میمبهوت و اشک یجا بلند شد و در مقابل چشما از

قط ...فیریخواد   بم یرو نکشتم..دلم نم یرحم باشم .هنوزم کس یتونم مثل اونا ب ی..منم تازه کارم و نمیتو شجاع-

 دمیفهم یزد سیمن اون حرفا رو به رئ یکه جلو ی..اون روزیفرق دار هیکنم..تو با بق یحس م

 ازم دور شد.... رمیبعد در مقابل  نگاه خ و

 بهت گفتم... با

و با اجازه از  کیکوچ یبچه ها دیرحمه..پس چرا با یقدر بزرگ و ب نیلنگه....اگه سازمانشوون ا یداستان م یجا هی-

 ... ادیقابل باور به نظر م ریمسخره و غ یلی! خرنیخانوادشوون بگ

 گفتم  شدمیکه از جا بلند م یتموم شده در حال میزمان هوا خور دمیاومدن سمتم ..فهم گاردایباد

 ...!!!ارمیرو در ن هیقض یهمراز نباشم که ته تو-

از نگاهش  یزیتر از اون بود که   چ یبود و نگاهش  خال رهیها خ زهی.. به سنگ ردمشیورود به عمارت ..د موقع

 ....دیفهم

 ریعالمت داد که منو ببرن تو ..با حرص ز گارداینگام کرد و در اخر به باد رهیخ ی.من کم دنیو بلند کرد و با د سرش

 لب گفتم.

 خود خواه..-
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 به زندووونم برگردونده شدم.... دوباره

 سمت پنجره رفتم و گفتم به

 کنم..... ی...به همتون ثابت مرمیبم یا یزندگ نیبا همچ ستی..قرار نشمیروز ازاد م هی....شمیازاد م-

 

 ️❤دهمنوز پارت

ند زن قد بل هیکه در اتاق باز شد ... دمیکشینقشه م یازاد یو برا کردمیو نگاه م رونیپنجره داشتم طبق معمول ب از

 جرارد و آروان بود ..سرد و خشک ... یها هیتو ما یزیچ هیو خوش پوش وارد شد ..اما نگاهش 

 باال رفته بر اندازم کرد و گفت ... یابرو ها با

بر  ییزایدختر چ هیسازمان متوجه شده که   یاز رقبا یکی..شناسمتیکه من م نهی..مهم ا میک یبدون ستین یازین-

 ...ییکه اون دختر تو یدون ی..و خودت خوب مومدهیدونه و هنوز به حرف ن یزد سازمان م

جا  نیا ادیمشب متر..اون ا کیو دشمنمون و نزد میدار ینگه م کمونیکه ما تو سازمان دوستمون و نزد ییاون جا از

اون بفهمه که اون دختر  میبزار دی....و ما نبانهیرو بب ی..و تا سر و گوش آب بده و اون دخترو که تو باشیمهمان یبرا

 ...یسازمان یبود..که فکر کنن از  مامورا نیهم یرو مچ دستتم برا ی..اون خالکوبییتو

 ...یکن یم دایاز ما در اون جشن حضور پ یکیامشب به عنوان  تو

 ...یزنیو حرف م یری...راه میکنیرفتار م گمیطور که من م اون

 .!؟یدیفهم

و سرد و  عیقدر سر نیکرده بود که ا نیحرف هارو هزار بار تمر نیزده بودم و البته متعجب....انگار همه ا رتیح

 کرده بود ... انشونیخشک ب

 کردم که گفت  یتعجب نگاش م با

 با تو بودم..؟-
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 از جام بلند شدم و گفتم  عیو سر تند

 ... امیبه اون جشن ب خوامیجام...نم نیا یدونم اصن برا چ ی..من هنوز نم دینکن ایباز نیا یمنو قاط-

 تکون داد و از اتاق خارج شد .... یسر یکمال خونسرد در

سمتم اومد و با دست  یبودم که در زود چراغش سبز شد و با شدت باز شد ...آروان عصب دهینکش ی..نفس راحت هنوز

 ترسناک گفت... دایارووم اما شد ییکردم که با صدا ینگاه م شیاب یراستش ..بازووم و محکم گرفت به چاله ها

 ...؟یدی..فهم یدیبهت بگه رو گوش م تایب یتوهر چ-

 ممکن بود .. ریخب غ یکردم از دستش خالص شم ول یحرص سع با

 

 .....خوامینم -

نفساش پوست صورتم و  یشد اون قدر که  داغ کی..بهم نزد واریداد سمت د و گرفت و هولم گردنم

 چونم و گفت ری...دست انداخت زسوزوندیم

که مثل شکالته.....ادم دوست داره  ی...همون .. گمیو م دی..!مهشیدوست خوشگل کوچولوت دست منه..خبر ندار -

 دم خونشن و منتظر دستور من... پیج هی..االن ..سه نفر از افرادم تو گمی....رو مرهیگازش بگ

 یرو مخمه جراردم اون جاست ..تا من دستور بدم...حاال...چ کمی یدر به در دنبال تو لیخانوم وک نیکه ا ییاون جا از

 ....یبگ یدار

 گفتم... هیو با گر نشیتو س دمیبعض کوب با

 ازت متنفرم.....-

 زدم و داد زدم .. یمشت دوباره

 ...ووونی..ح ادی....ازت بدم میبا دوستم نداشته باش عوض یکار-

 مچ دستم و گرفت و تو صورتم داد زد  دوتا
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 بسه....-

 گفت شدیکه ازم دور م یبهش زول زدم ...که  در حال هیگر با

 ساعت هشت اماده باش.... یبرا-

 کردم که درو باز کرد و قبل از خروج گفت. ینگاش م هیگر با

.... مطمعن باش ازش ستیاومدن ازش ن روونیواسه ب ی...اما راهیبازیم ای..یبریم ای...یشد یزبا نیتو وارد ا-

 مطمئنم

 

 ️❤️❤ستمیب پارت

 نبود.. زادیشدنمم مثل ادم دهیدزد یکردم ..حت یحفظ م دیبا یبودم اون  همه برگه رو چجو یعصب

د ش دهیپرس یسوال یگرفتم تا اگه ازم تو مهمون یم ادیمسخره رو که تو کاغد نوشته بود و  یزایاون چ یهمه  دیبا

 چیو اصال به ه یسرد رفتار کن دیگفت ..با یم تاستی..بتونم جواب بدم ...تازه اون دختره که اروان گفت اسمش ب

 لبخند بزنم چه برسه به قه قه هه دیعنوان نبا

بود  دیرفتم... همش به خاطر مهش یور اتاق م ور اتاق به اون نیبود کاغذا دستم بود و از ا زشدهیصبرم لبر گهید واقعا

باهاشوون مخالفت  ایفرار کرده بودم  اینبود تا به حال هزار دفه  دیکردم..اخ که اگه مهش یکه جلوشوون سر خم م

 کردم حداقل... یم

 ..کاش یی..نمونده بود برام ...اخ هاتف هاتف تو کجایزیچ چیبرام نمونده بود..ه یافتاده بودم ..راه ریمن بد جور گ اما

 !!!!یبرادر بود یکاش کم یکاش دنبالم بگرد یکن دامیپ

 اومد تو اتاق .... و خواست دهن باز کنه  که گفتم تایدختره ب اون

ونم ت یبگو من نم ستمی..برو برو به اون رئیفهم یاحساس شم م یقاتل ب هیتونم چند ساعته..مثل شما  یمن نم-

 شکل شما شم..
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  لمیکه ف یبود انگار کس دیمهش یاز خونه  یلمیرو که دستش بوود به سمتم ..گرفت ..ف یاومد سمتم و تبلت هوی

 بود... نیتو ماش گرفتیم

 ... !حااانهیدختر بود.....ر هیدم خونه کنار.. دمیو د دیمهش

 بود و باهم وارد خونه شدن و درو بستن... دیخودش بود...اون کنار مهش اره

 تبلت و ازم دور کرد و گفت  تایب

 یبود اها ..دختر خاله  یچ یکیو اون  دیحاال دوتا شدن ..مهش زتیعز یمتاسفانه  دوستا موینظر دار ریما اونا رو ز-

 جون دوتاشون یکنه بهتره بدون یم یزندگ دیمهش شیاومده تهران دنبال تو و االن پ رازی..اونم از شحانهی..ر زتیعز

 در خطره

 حرص نگاش کردم و گفتم  با

 ..قاتال .... دیکار دار یبا دوستام چ دیهست یچه قدر شماها روان-

 گفت یخون سرد با

 تو هم اماده شو .... رمیمن م-

 االن وقت اومدنه..اخه... حانهیتنها گذاشت با حرص گفتم ر اهیس ییایمنو با دن بعدم

 اومدن تا امادم کنن... تهیدوباره اون سه تا دختر عفر یاعصاب خورد کن تیل برق و باد گذشت و در نهامث دوساعت

 خوردم ... یکلمه حرص م یواقع یبه معنا فقط

م خود دنیو با د نهییا یدر اخر رفتم جلو دمیکه بهم دادن و پوش یکردن و بعد لباس شمیموهام که تموم شد ارا کار

زانو و وسط  یوجب باال کیدکولته تا  یراهنیقرمز ..پ یساده و رژ شی..ارا یلخت مشک یمتعجب شدم ...موها

 ریج یکفشا شدیم دهیهامم که کامل د ونهداد  سرش یشکمم کامل نشون م دیچاک داشت که پوست سف هیشکمش 

 پاشنه بلندمم که بماند ... یمشک

 گفتم  تایحرص رو به ب با
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سر  یباش..اون سه تا دختر با اشاره  الیخ نیبه عده گرگ و الش خور ..به هم نیبرم ب یجور نیمن ا دیتوقع دار-

 گفت  تایو ب روونیرفتن ب تایب

از تو بشنوه  یا یمنف یو اگه جمله  شهیوارد اتاق م سی..دختر جوون ..بعد از من رئ یقدر رو اعصاب نیا شهیتو هم-

 کنه... یم یو عمل داشیاز تحد یکی...

لباس بردم و از پشت تونستم با  پیرفت ..دستم و به سمت ز رونیاز اتاق ب یحرص نگاش کردم که کالفه و عصب با

 شدم و با الشیخ ی...بومدین نییپا گهیکردو د ریلباس گ پیز  یشو بکشم تا اواسط کمرم ول یزحمت کم یکل

شتم ...پرده پ ستادمیکنار و روبه پنجره ا دمهمه کشمکش به سمت پنجره رفتم و پرده رو ز نیاز ا یو خستگ یکالفگ

 شیاب یبور و چشما یجرارد متعجب که نه شوکه شدم موها دنیانداختم و با د ینگاه یافتاد ..به باغ با کنجکاو

قبلش رنگ و لنز  یموها و چشما یعنیشده بودن   نیگذیجا یمشک یو چشما یمشک ی..رفته بودن و به جاش موها

پشت کمرم نشست و به سرعت برم  یداغ یپرده با شدت کنار رفت و دستا هویبودم که  ریدر گ م! هنوز با خود'بودن

شد و تو چشمام زول زد و دستش هنوز رو  کیقدم بهم نزد هیکردم که  یگردوند ..اروان بوود مبهوت نگاش م

 قسمت لخت کمرم بود ...

 .هان!؟ یمهمون یاین یخوا یکه م-

 د زد کردم  که دا یبهت نگاش م با

 با تو بودم!-

 وره....خ یم شینیب ی غهیکردم مژه هام به ت یو حس م کردمیتپش گرفته بود پلکام و تند تند باز و بسته م قلبم

 شدو گفت  کینزد بهم

 .....!!یکن یچیو از دستور من سرپ یایامشب و ن یمهمون یخوا یپرسم....م یم گهیبار د هی-

 کردم.... یکدوم و انتخاب م دیاطاعت ...با ایمونده بودم ...جسارت.... یدوراه نیب

 marjan m2.:سندهینو

 

 ️❤️❤کیو  ستیب پارت
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 گذاشتم  و گفکم نشیکالفه رو س دستامو

 ...نهیسنگ یادیمن ز یاون ادما...برا  یلباس جلو نیا ی..ول ستمین یمن دختر بسته ا-

 گفت یرگیخ با

 مگه چشه....-

 پر حرص نگاش کردم که دستش و گذاشت رو سر شونم و گفت  یچشما با

 جاست.....  نیاها منظورت ا-

 کردم که گفت یبهت نگاش م با

 جا... نیا ای-

 موهام فرو کرد.... یدستش و رو البه ال و

 جا .. نیا دمیشا-

 چاک شکمم.... یجا دیدستش کش و

 تونستم  درست  نفس بکشم.... یزد که نم یقلبم اون قدر تند م  دمیکش یقیبهت نفس عم با

 گذاشتم و گفتم  نشیو روس دستم

 ا..ا.اره..حاال ولم کن......-

 و تو گردنم فرو کرد و گفت  سرش

 ....اهمی..یشیم یواردمهمون تایبا ب ویاریلباسو از تنت در نم نیا ایبهت بگم .. ویزیچ هیبزار -

 گذاشت و گفت پیو پشت کمرم قسمت ز دستش

 ...هوم!ارمیلباسو از تنت در م نیو خودم ا دمیهم به حرفت گوش م ای -

 حولش دادم و گفتم  یگرد عصب یچشما با
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 ...فرصت طلب..... ییییاو-

 گفت   گرفتیکه ازم فاصله م یزد و در حال یخند پوز

 انتخاب کن ....-

 ..داد زدم .. باوحرص

 ..حاال ..برو گمشو ... امیم ی...لعنت اااامیم-

 بهم  انداخت و  گفت  یمندانه ا روزیپ نگاه

 ..!!!!نمتیبیم ننییخوبه پا-

 لحظه برگشت سمتم  گفت  هیو باز کرد تو  در

.... و بعد پوز خند زنان از یتوجه جلب کن  یتو مهمون یلیکه خ یستیدر ضمن نگران نباش ..اون قدرا هم خوشگل ن-

 رفت ... رونیاتاق ب

که  یطور"لنگ کفشمو در اوردم و پرت کردم سمت در  و کفش گحکم با در برخورد کرد با حرص  غیج غیج با

 بشنوه داد زدم 

 ......نی..حاال بب ارمیهمه کارات و سرت در م یروز طالف هی-

دم اتاق تو  میاومد دنبالم و بعد از درست کردن سرو وضعم  باهام از اتاق خارج شد تایبعد اون  دختره ب قهیدق چند

 نشنوم... اهیخوام صد سال س یاروان و بشنوم ..اصن م یتونم صدا یم یطور نیگذاشتن و گفتن ا یزیچ هیگوشام 

از  بود که ناخداگاه صورتم پر یاون قدر اعصابم سگ میراه افتاد تایزدن  و بعد باز با ب قمیرو   کمیکوچ کروفنیم هی و

 ..!!!نهیبش میشونیرو پ یشه و اخم یاعصاب یغرور و ب

 متعجب  شدم  یکم تیجمع دنیبا د میاومد نییپله ها که پا از

 ..! ادنیقدر ز په

 پنجاه شثصت ساله اشاره کرد و گفت یبه مرد تایب
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 ....نهیا-

 بودن...با اسلحه!!! ستادهیلم داده بود و سه تا مردم پشتش ا یشدم ...جذاب بود ..و رو مبل قیدق اروی به

 رهیاون طرف تر بهم خ یکردم و نگاهم و ازش برداشتم ..جرارد کم یشده بود ...پوف ریقدر نفس گچه  دمیو د اروان

 ...کردینگاه م

 گفتم .. تایزدم و رو به ب یخند پوز

 شه؟یشروع م یک تونیخب باز-

 بود  گفت  رهیکه به سالن خ یدر حال تایب

 که شروع شده....برو کارت و بکن ... شهیم یا هیچند ثان-

 ....یتونیهمراز..تو م یتون یکردم اعتماد به نفسمو از دست ندم ...تو م یبا نگاه سردم براندازش کردم و سع 

 سمت اون مرد قدم برداشتم و...... به

 

 ️❤️❤و دو ستیب پارت

ست به د ینیشامپا وانیو ل ستادمیا یزیدور تر ازش کنار م یمرد کم کم سمتم جلب شد بدون توجه بهش ..کم توجه

 خورم ... یفکر کنن دارم م گرانیبردم سمت لبم  تا د یشیگرفتم و نما

  دیچیاروان تو گوشم پ یگذاشتم ..صدا زیو که رو م وانیل

 !!!یزیریتر رفتار کن چرا ناز م یجد یکم-

بارم برا  هیو اخم رو صورتش...چشمام و گرد کردم ...من تو عمرم  دنشیبهت نامحسوس چشم چرخوندم و با د با

 .!!!یچ ییییعنیناز نکرده بودم که بدونم اصن ناز کردن  یکس

 نگاهم و از اروان گرفتم   یفرد یصدا با

 اون مرد بود .. یدا گاریاز باد یکی
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 خواد باهوتون هم صحبت شه.... یم سمیخانوم رئ-

 و شدیپخش م یوفرانس میراه افتادم ...اهنگ مال گاردهیمتعجب کردم و در اخر پشت سر باد یکم یشیو نما نگاهم

 خوردن ... یبودن و مشروب م ستادهیمختلف ا ییداشتن با لباس ها یبیو غر بیعج یکه نگاها ییدخترا و پسرا

که به   ینگاش کردم و کنارش رو مبل نشستم و در حال می.. مستقیاوردم ..هنر ادیسمت مرد ..اسمشو به  رفتم

 !؟دیدار یچشم دوخته بودم گفتم ..بامن کار تیجمع

 زد یبا لحجه حرف م دمیازش صداشو شن شدی... و چندشم م کردمیبدنم حس م یو رو تک تک اعضا رشیخ نگاه

 ..؟یدیبودم ....جد دهیتو رو تو سازمان ند-

  دمیاروان تو گوشم شن یصدا

 ....زنهیم یدست هیداره -

 سمتشو گفتم  برگشتم

 ....کنمیم تیهست که تو لندن فعال یتو سازمان وجود نداره ..در ضمن ..من عضو سازمانم و چند سال دیعضو جد-

 زد و گفت  یلبخند

 ..خانوم کوچولو..هیچه جالب..و اسمت چ-

 شده بود گفتم ... یعصب یکه کم ییصدا با

 ....اماندا

 کش اومد... شتریب لبخندش

 تو سازمان دووم اورده باشه!!! خوره که تا االن یهمه ظرافت نم نیبه ا -

 زل زدم و گفتم .. زشیه یچشما به

 حاال که خورده...!!!-
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 به بار کد رو دستم نگاه کرد و گفت  ینیب زیشد و با ر شتریی لبخندش

 ....یسازمان طلف ش نیتو ا یتو فیح-

 که رو کاعذنوشته بود گفتم  یزیمثل اون چ درست

 جمعن و رو گردن و دستشون بارکد دارن ..خانوادم هستن... .! نیکه تو ا ییادما نیمنه... و ا یاون سازمان خونه -

 ندادم.... ریخودم خندم گرفته بود اما ظاهرم و تغ یحرفا از

 نگاه کرد و گفت یتفاوت و سرد به هنر یبه سمتمون اومد و ب اروان

 جناب کلوثف... دیخوش اومد-

 ..اروان..! ینه بود یشد و گفت ..مامور شماره شد از جا بلند   جانینگاهش پر از  ه یهنر

 تکون داد و گفت  یسر اروان

 ..ادمهیو خوب  دارمونید نیاخر-

 زد و گفت  یقهقه ا یهنر

 که دستور دادم افرادم بکشنت...! یمنو ببخش دیاوه با-

 یم یشدم ...هنر یوودیهال یلمایاز ف یکیکردم ..وارد  یبود ...حس م یافتاد جلو پام ..مگه الک یداشت م چشمام

 نشسته بود!!!! یهنر یقدر خونسرد جلو نیخواسته اروان و بکشه و اروان ا

 گفت  یهم با خونسرد اروان

 ... دیمنو به خاطر کشتن برادر زادتون ببخش دیشما هم با هیچه حرف نیا-

 یبر م یوانیمشروب بود ل که توش یا ینیکه از س یپر از نفرت شد اما بعد زود در حال یلحظه ا یبرا یهنر نگاه

 بره  گفت دادیداشت و به خدمتکار عالمت م

 کشت... یبچهش م یهمکارت و  جلو دیاوه..برادر زادمم نبا-
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 !هیمخف نیشورش و  در اورده بودن کم مونده بود بپرسم دورب نایا گهید

 رو به اروان گفت  یو رو هم انداختم که هنر پاهام

 ...هی..وگرنه همراز ..دختر واقعا جذاب دهیداشتن و نم یعشق یرابطه  یکه سازمانت بهت اجازه  فیپسر ح یه-

 حرص توش مشخص بود به اروان نگاه کردم و گفتم  یکه کم یلحن با

 تو سازمان هست....! یقانون نیاوه ..خدارو شکر همچ-

 ...اوردیخودش ن یشد و اما به رو تیاروان پر از حرص و عصبان نگاه

جشن بودن همه عصا قورت داده و  یهم که تو یجوون یدختر و پسرا یجشن  واقعا حوصلم سر رفته بود ...حت از

بودن  یهنر اروی نیدر حال ..رقص بودن که اونا هم حتما از افراد ا ایزدن  یم یکم لبخند یخشک بودن و فقط عده ا

  گفت نداختیم یا دارانهیکه بهم نگاه خر یدر حال ی..هنر

و ازش دور  یکن یسازمان کار م هیخوشم اومده...من موندم تو چه طور با اون تو  یلیدختر خ نیاوه اروان من از ا-

 .!!!یموند

 دهنم و قورت دادم و مشتاق به اروان چشم دوختم .... اب

 متفاوته.... یمن کم ی  قهیسل-اروان

...جرارد به سمتمون اومد و دستش و به سمتم دراز کرد و  دیمستانه خند ی..هنر شدیاز دماغم دود بلند م قشنگ

 گفت  یجد

 ؟یرقص یبا من م-

جذاب تر بود و تو اون کت    دشیجد یبود ..از جا بلند شدم و دست جرارد و گرفتم چهره  نیراه نجاتم هم نیبهتر

 بود  هگید زیچ هیخودم و گول بزنم اروان  شدیاما نم شدیم دهیجذاب ترم د  یشلوار خاکستر

  دنیبه رقص میاروم شروع کرد شدیکه نواخته م یمیمال کیو با موز میهم به وسط رفت با

 گفتم  یاروم یصدا با
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 ؟یمشک ای ی..ابهیرنگ یچشمات بالخره چ-

 چشمام زول زد و گفت  به

 ....یسازمان لیتا االن لنز بود به دال یمشک-

 گفتم یکنجکاو با

 چرخوند گفت  یکه منو م یحال ؟دریموهات چ-

 رنگش کرده بودم... یسازمان لیبود بازم به دال یمشک-

 و تکون دادم که گفت  سرم

 ...یمتفاوت شد یلیامشب خ-

 ..؟فهیتعر هی نیاالن ا-

 گرمش و رو کمرم به حرکت در اورد و گفت  یدستا 

 اره..-

 کردم لبخندم و یسع

 

 کنم .. پنهون

 ...شدینم اما

 بیعج یجواب بدم و حرفا یو درشت هنر زیر یباشم و به سواال یاروان و هنر شیمجبور شدم پ یاخر مهمون تا

اخر کمرم و گرفت و در  یبا افرادش رفت و فقط لحظه  یتحمل کنم ..اخر شب هنر  تایب یبا اروان و گاه بشویغر

 گوشم گفت ..

 !!!یهات یلینره تو خ ادتی-
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 داد که منو دوباره به محل اسارتم ببرن.. از زفتنش..اروان به افرادش دستور بعد

 اوردم که اروان وارد اتاق شد .. یداشتم ..کفشامو از پام در م 

..تو یحرکت نیکردم با کوچک تر یکه  حس م کیاومد سمتم اون قدر نزد میبهت بهش نگاه کردم که مستق با

  شمیاغوشس حل م

 و برد سمت گوشمو..... سرش

 

 ️❤️❤و سه ستیب پارت

نثارم کرد و  زیتمسخر ام یپوزخند هویزل زدو  دمیگرد شده و ترس یکردم ..که تو چشما ینگاش م رتیبهت و ح با

تو صورتم خم  یو بعد کم بشیو که تو گوشم بود و در اورد ..و گذاشت تو ج یزیصورتش و برد سمت گوشم و اون چ

  نمیشد و دستش و گذاشت رو قفسه س

 ا دستش کمرم و گرفت و نزاشت عقب برم قدم عقب رفتم که ب هیترس  با

 !؟؟؟؟یکن یکار م یچ یدار-

 لباسم فرو برد .  ریاز ز یداغش و تو قسمت یتوجه بهم انگشتا بدون

رو بهم  وارد کرد مثل برق گرفته ها  یو ترسناک بیجام خشکم زده بود بر خورد دستاش با پوست تنم  حس عج تو

  شیسرد و خال یکه با چشما یو در حال دیکش وونریکردم  که دستش از لباسم ب ینگاش م

 یقینفس عم یافتادم ..با کالفگ کروفنیم ادیو بهم نشون داد و من تازه  کیو کوچ اهیس زیچ هیکرد  یاندازم م بر

 و ازش فاصله گرفتم .. به چشمام زول زدو گفت دمیکش

 عوض شدن ..حواست به خودت باشه... گارداتیبا د-

 نگاهش کردم که  گفت  یسوال

 من استفاده کنن... یحواس یممکنه از ب ستیمهم ن یچیهستن...و براشون ه یاونا روس-
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 یرفت ..گفت ..راست یکه به سمت در اتاق م یحال  در

 ....ی...امشبم تو اون همه دختر از همه ساده تر بودیستیبه نظر من تو اصال هات ن-

 گفتم یا با خونسردکه واقعا حرصم گرفته بود ام نیا با

 ...ستیخودت باشه..واسه من مهم ن ینظرت برا-

 در اورد .... یکتش کرد و گردنبند بی..دست تو جدیگشت سمتم و تو  دو قدم بلند بهم رس بر

 اون گردنبند..مامانم بود ..بعد از فرار دومم گمش کرده بودم  نمیکن بب صبر

 گ..گردنبندم.....!!!!-

 و گفت  دشیکه عقب کش رمشیخواستم بگ یخوش حال با

 ..یکرد یفرار م دیپاره  شده بود..نبا رشیزنج  یکه تو استخر افتاد یموقع-

 گفتم .. یگرفته ا یصدا با

عکس از خانوادم ندارم  هی..یحت رمیجا اس  نیمادرمه..االنم که ا ادگاریگردنبند و دارم ..تنها  نیمن هشت ساله ا-

 کنم... ی..اون گردنبند و بهم بده...خواهش م

 گفت زیتمسخر ام یشد و با نگاه کینزد بهم

 برام مهمه..!!!..خانواده...هه.! یکنیفکر م-

 دمییقرمز شد ..به خودم اومدم و دو رهیدستگ ریکتش و از اتاق خارج شد ..تا چراغ ز بیو انداخت تو ج گردنبند

 داد زدم  دمیکوب یکه به در مشت م یر حالسمت در و د

 ....ی....روانی......عوض ری.....اون گردنبند و نگیازم گرفت مویهمه چ-

 زدم و گفتم  غیج

 ...!ووونی...حنیحاال بب ارمیسرت دردم  نارویا یهمه  یتالف-
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 و  گفتم ... نیدر سر خوردم رو زم پشت

 ........نیکنم ...حاال بب ی..ازت فرار مرمیم

* 

 :یراو

 

 ... دیبود از خواب پر دهیکه د یشب ...با کابوس وحشتناک مهین

شکل هم ...شعر تولد ..و فالش  ییافتاد..خواب ها یاتفاق م نیبار ا هیکرده بود و سر درد داشت ..هر چند شب  عرق

 یها غیگلوله و ج ی..صدا دیرسیم از خوابش ییبایز یخانواده...اما تا به قسمت ها کیمحو از  ییها هی....و سانیدورب

کوتاهش فرو برد ..به سمت  یموها یدستش را البه ال  شدیم لیو خوابش به کابوس  تبد دیشنیرا م  یدردناک زن

ر ان دخت فیرنگ و ظر یگرفت گردنبند نقره ا یگرانش کام م گاریکه از س یاتش زد در حال یگاریپنجره رفت و س

 را در دستش 

 لب..ارام و گرفته...گفت  ریو  ز چاندیپ

 خانواده.....!-

**** 

 .....همراز

 بودم... دهیبا جرارد ند تارویمسخره گذشته بود و ب یاز اون مهمون یروز چند

بر علت شده بود  دیگندشوون مز  کلیو ترسناکشون  و اون ه رهیخ یرو مخ بودن ..نگاه اا یادیز دیجد یگارداید با

 ..ادیکه کال ازشون بدم ب

 که بهش داشتم تنفر بود و بس... یتنها حس ومدی...ازش واقعا بدم منمشینب ادمیز دوارمی..ام دمیند ادیز وانمار

کردم از  یم یرفتم و سع یدرختا و گال راه م یبه باغ اورده بودنم ..اروم البه ال میا قهیپونزده دق یهوا خور یبرا

 به هم شدم  گاردایبا د یلذت ببرم که متوجه عالمت ها و نگاه ها میا هیچند دق یازاد
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و و جراردم  ت میاز عمارت دور بود یادیزد و به سمتم اومد...ز یلبخند چندش شونیکیکردم که  یتعجب نگاشون م با

 عمارت نبود...

 برداشت زیشون خ یکیم ..بکش غیبه عقب بر داشتم و اون سه تا هم جلو اومدن ..تا دهن باز کردم ج یترس قدم با

 سمتم و دهنم و گرفت 

 به سمتم قدم برداشت..... یفیبا لبخند چندش و کث یکیو اون  

 سرنوشت شومم بودم  یبود و فقط منتظر ادامه  دهیفا  یهام ب تقال

....... 

 

 ️❤️❤و چهار ستیب پارت

.شد جفت پاهام و بردم باال و  کیمنو محکم از پشت گرفته بود ..تا به سمتم اومد و نزد یکیسمتم اومد ..اون  به

 تو شکمش.. دمیکوب

به سمتم اومد و  یکیخون و تو دهنم حس کردم ...اون  یاومد سمتم و پاهام و گرفت و زد تو صورتم  تلخ یعصب

ر کنم...حتما دستو داینگار قرار نبود نجات پا ی..قرمز شده بودم ..ولختمیتقال کردم اشک ر دیدستش رو بدنم کش

 اروان بود...اره ..

 شدینم یکردم از دستش خالص شم ول یم یسع یگردنم فرو برد ...با حالت چندش نیکه گرفته بودم سرش و ب یاون

ا ...تیکیکه گرفته بودم پرتم کرد سمت اون  یاون هوی...دنیخند یگفتن و م یبه هم م یزیچ هی یبه زبوون روس

تا  دیافتادم ..که از پشت لباسم کش  نیکه گرفته بودم زد تو گوشم به زم یبکشم ...دوباره اون مرد غیخواستم ج

توجه بهم  از موهام گرفت و برم گردوند سمت  یکه ب دمیکش یغیپاره شد ..تقال کردم و ج قهیبلندم کنه که لباسم از 

 ...نیبه سر تا پام و شونم انداخت و هولم داد که افتادم زم ینگاه یزیخودش با ه

کوه  هیزدم ..اما مثل  یم غیکردم و ج یتوانم تقال م یخودش و انداخت رووم ..با همه  هویکه   دمیکش یغیج دوباره

 بود... نیمن سنگ کلیمنو ه یبرا

 خورد  یحالم داشت به هم م دیمالیو رو سرشونه ها و گردنم م لباش
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 اون لحظه متنفر بوودم ... ..  یخودم و اون و همه چ از

 رفتن ... یو رو روانم  راه م دنیخند یاون طرف م گهید یدوتا اون

شدم  یتلف م هیو گر غیداشتم از شدت ج گهیلباسم و گرفت و جر داد تا نافم ..د هی قهیاز تقال هام   تیبا اعصبان هوی

.... 

 حال شده بودم ... یب

شلوارم برد که ..دستم به  یکه روم بود دستش و به سمت دکمه  یاومد و اون گهید یاوههه گفتن اون دوتا یصدا

 تو سرس .. دمیتوانم کوب یخورد و برش داشتم و با همه  یسنگ

رو  دمیچنگ زدم و پاش نیخاک از زم یکه  مشت دنییکرد و از روم افتاد .. اون طرف  اون دوتا به سمتم دو یناله ا 

 چشماشون ..

 یو لبم روون بود اما م ینیچشم و ب ی..خون از گوشه   دمییدو یتو انم م ی..با همه  دنییو شروع کردم به دو 

 نجابتم... یو بازم پا تند کردم برا دمیکش یغی..وحشت زده ج دمیشنیقدماشوون م ی..صدا دمییدو

ه سمتم گرفتن ...با وحشت...بر گشتم تا بدووام که  با که اسلحه رو ب دمشوونیدر ختا خارج شده بودم..د یاز البه ال 

 یخوردم ...چشما نیمعلق شدم و بعد محکم به زم یلحظه  یبر خورد کردم و رو هوا برا یجسم سفت و محکم

 داد .. یکه ارووم  تکونم م یدستو بعد  دمیو شن نیدر ماش یافتاد  صدا یکم کم رو هم م سمیخ

 فرو رفتم ...! یخبر یبسته شد و تو ب چشمام

**** 

 

 ️❤️❤و پنجم ستیب پارت

 و از هم باز کنم... نمیسنگ یپلکا  تونمینم کردمیم حس

 تار بود و کم کم واضح شد .. دمیپلکام و باز کردم..د  یهزار سخت با

 ...  کردمیرو قسمت سر و پهلوم  حس  م یدیشد درد
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دستم چشم  ی...  به سرم توارمیو به خاطر ب  زیمه چتا ه دیطول  کش قهیخستم و به اطراف دوختم ..چند دق نگاه

 بودم ... یهمون اتاق لعنت عیدوختم ..تو

 اتاق باز شد...خودش بود ازش  متنفر بودم ..اون به  افرادش  دستور داده بود ... در

 سمتم اومد کنارم نشست و اروم گفت  به

 افتاد؟ ی... . اون روز چه اتفاق-

 .. دمیحال  و با درد خند یشدم و باال اوردم و بهش اشاره کردم و ب یچیخودش ، دست باند پ ای کردیمسخره م منو

 متعجب.! یشد و کم کالفه

 ؟یفرار کن یخواست-

 حالم گفتم یکش دار و ب یقطع شد با  حال نزارم نگاهش   کردم و با صدا خندم

 !سیخودت و مسخره کن جناب رئ-

 چشمام و از درد رو هم فشردم..... 

 زد گفت یکه طول اتاق و قدم م یجا بلند شد و در حال از

 !یکه مراقبت بودن گفتن فرار کرد یی!!چون اونایفرار کن یخواستیبا تو بودم!!م-

 و گفتم دمیخند  هیگر با

 بهت گفتن! ینطوریا-

 شد و گفت  کیشد  بهم نزد یطوفان نگاهش

 شد...؟ یم جواب بده ..اون روز چمثل اد چونیمنو نپ-

 چشماش زول زدم و گفتم به
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دستتون حرف  رمیکه اس ی..منی..اما..حاال که حرف اونا رو قبول کردیکنم  که خبر نداشته باش یهر چند باور نم-

 نزنم..بهتره...

 بگه که  یزیحرص خم شد سمتم  تا چ با

 ...سیئر میکرد دایکه تو باغ بودن و پ یینای.دوربیلماید گفت..فنگاهم کر یاتاق باز شد و جرارد وارد شد با نگران در

 کالفه از جاش بلند شد و  گفت  اروان

 ....میبر-

 اروان یعصب یصدا دنینگام کرد و با شن   یاخر برگشت سمتم و با  نگران یرفتن و جرارد لحظه  رونیجرارد ب با

 شده بود.. یچیکرده بودن و دستامم باند پ یچیرفت ... دور کمرم و باند پ رونیچشم ازم گرفت و از اتاق ب

ببرم اتفاقات اون روز رو که در  ادیاز  کردمیم یبودم و سع دهیساعت تووهمون حالت اعصاب خورد کن دراز کش کی

بهم ارام بخش  و بعد  دیراجب درد و شدت دردم پرس ییوارد اتاق شد و ازم سواال دیبا روپوش سف یباز شد و زن

خورده  هیبخ ممیشونیه کردن و  دستمم در رفته و پیرفتن اما  فقط مو یکرد و گفت که دنده هام تا شکستگ قیتزر

 استراحت کنم. دیدو هفته با یکیبوده چون شکسته گفت 

بهم کمک کرد ..و  کمیبدتر شده بودو..همون  زنه  یلیو دار ..عادت ماهانه شده بودم..و دردم خ ریتو اون گ متاسفانه

.دارو . دنیبا پولشون اونم خر دمی..ساکت شد و از اتاق رفت و من فهم دنیمنو دزد نایبهش گفتم کمکم کنه و ا یوقت

 شدم هوشیب بایکم کم اثر کرد و من تقر

*** 

 نیشد و  او ازدن به ان دختر  از او حرف بک بیتواند بدون اس ینم دانستینکرده بود وم دایبود .هنوز رمز را پ خسته

 خواست!! یرا نم

ان دختر را ازاد   توانستی..نه مشیبود ..نه راه پست دارد و نه پ دهیبا رابطش با سازمان حرف زده بود   و فهم تازه

 کند ونه ان را بکشد

 عمارت راند. یگره زده به سو ییمشغول و  اخما یاعصاب با
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که با  اهیس یبا موها یرخ داد ....دختر یلحظه ا یبرا زیچگاز فشرد که همه  یرا رو شیعمارت که باز شد .پا در

ر دخت دنیشد و به سمت دختر رفت و با د ادهیپ نیافتاد ..مبهوت از ماش نیبه زم تیبرخورد کرد و در نها نشیماش

 ..ارام لب زد 

 همراز!-

 ..ستندینگریبه او م دهیپر ییبا رنگ و رو شانییشد چشمش به افرادش افتاد ..سه تا کیدختر نزد به

 زد  ادیفر

 هان..! دیکردیم یشما چه غلط-

 کرد  داد زد  یبلند م نیهمراز را از زم یو زخم فیاندام ظر یکه به ارام یدر حال و

 کنم یم هیبعد....تسو ی..حساب شما باشه براعیکنه...سر دایدکتر سازمان و تو تهران برام پ تونیکی-

 ... ردیهمراز بگ یبرهنه  یکرد نگاهش را از باال تنه  یو سع دیسمت عمارت دو به

بود که بر اثر  دواریماند ام رهیگردن  و شانه اش  خ یو کبود یتخت گذاشت ..نگاهش بر قرمز یرا که رو همراز

 ...کردیکه فکر م یزیتصادف آنطور شده باشد ..نه ان چ

 که امد. چند پرستارم همراهش بودند ..کامال مجهز بودنند دکتر

 چند ساعت دکتر از اتاق خارج شد ورو به او گفت بعد

 حیرو توض زایچ یمونه و براتون باق یم ششیجا پ نیاز پرستارا ا یکی..و  دیفقط مراقبش باش شهیحالش  خوب م-

 ..دهیم

 یزندان نیرزمیکردنند همراز فرار کرده بوده رو  در ز یادعا مبه افرادش دستور داد که ان سه محافظ را که  اروان

 مطمئن شود و بعد انهارا ..به درک واصل کند... زیکرده بود تا از همه چ

 بعد از دو روز همراز بهوش اومده بود .... 
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 گذاشتیمروح و روانش اثر  یزخمش...همه و همه  بر رو یو لب ها دهیاو ...نگاه  او ..صورت رنگ پر یها حرف

گرفته باشد ..ان دختر  قانونش بود و ان ها قانونش را شکسته  دهیرا ناد شیقانون ها ی...دوست نداشت کس

 دانست یبودنند...خودش هم م

 ..اما..اما..امان از ان اما ها! ستیمهم ن شیدختر برا ان

که به او  ییو آزار ها تی..اذ دنی..با دیازاد یها برا  لمیهمراز دردف ی..تقال ها دنی....با د دنیهارا د لمیجرارد که ف با

 ..!دیدیکه در  خوابش  م یشد مانندصحنه ها یچشمانش تداع یاشنا در جلو ییشده بود  ..صحنه ها

 

و به نگاه منتظر جرارد چشم دوخت و داد  دیکوب زیم یشده بود  ..دستانش را به رو یدرد گرفته بود ..نگاهش خون ش

 زد ...

 جا...... نیا دشوونیاریب

**** 

 

 ️❤و پنجم ستیب پارت

 یلیباز کردم ..خ میشونیپ یزدم و اروم اروم چسب زخم و از رو ی..موهام و شونه میکیپالست یبا شونه  نهیا یجلو

 هم اوضاش بد نبود...

 گفت قابل تحمل بود... شهی..میعنی

 اروم به سمت..تختم رفتم و روش نشستم... اروم

نرفته  رونیداشت ..سه روز بود از اتاق ب یبود خسته شده بودم ..تحملم حد دهیپوس یواریچهار د نیدلم تو ا واقعا

 بودم...

 دیزدم که ابروهاش باال پر یاتاق  باز شد..جرارد بود...لبخند در

 ..یزنی..لبخند م ریقدر د نیو ا یستیچه عجب..خوبه که تو عضو سازمان ن-
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 اخم گفتم با

 چه برسه به لبخند... رقصمیهم م یعرب براتون دیاگه ولم کن-

 تخت نشست و اروم گفت  یکنارم رو اومد

 ؟یخوب-

 دمیافتادم و نال یزیچ ادیفقط بهش نگاه کردم ..که  

 .؟!زنهیدوستم و دختر خالمو چوب م یایزاق س یک -

 و گفت  نییو انداخت پا سرش

 من.!!!-

 بهت گفتم..تو.!!! با

 و تکون داد که گفتم سرش

 !!!دیاریسرشون ب ییبال نیخوایحالشون  چه طوره..؟خوبن؟؟؟ م-

 جا بلند شد و گفت  از

 ...رونیب ایدانشگاهن .. اینگفته....حالشونم خوبه...حواسم بهشونه.. یزیچ  سیفعال که رئ-

 لبخند گفتم.. با

 دانشگاه قبول شده؟ حانهیر-

 کنه... یم یزندگ دیاره...با مهش-جرارد

 لب گفتم  ریعمق گرفت و ز لبخندم

 اخرم قبول شد....-

 سمتم و گفت  برگشت
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 ؟؟یدون ینم یزیدنبالشه چ سیکه رئ یتو واقعا از رمز-

 که تا حاال زنده نگهم داشته بود سکوتم بود...! یلی..تنها دلگفتمیم دیبا یدهنم و قورت دادم...چ اب

 نه....-

 سمت در رفت و گفت  به

 اشه...خودمون ب نیحرفا ب نیا-

 رفت... رونیلب گفتم و جرارد از اتاق ب ریز یا باشه

 دردسر نداشتم... یحوصله  یاومد ..ول یعوض یسر اون محافظا یبدونم چ خواستیدلم م یلیخ

.... 

 هفته از تصادفم گذشته بود.. کی

 'کرد!! یم یجلوم تو باغ نشسته بود و باهام  شطرنج باز تایب

 کرد... یم یرویبد نبود..فقط از دستورات پ یبود و سرد ول ینبود ..جد یکردم دختر بد یقدرا هم که فکر م اون

 از دور حواسشون بهم بود.. دیجد یو محافظ ها مینشسته بود قیآالچ تو

به قول خودشون  یبود و گاه یبود..چشماش.قهوه ا یشدم ..دماغش عمل رهیخ تایچونم گذاشتم و به ب ریو ز دستم

 داشت یفرانسو یبود و لحجه  کی..شپشمی....تزاشتیلنز م یانسازم لیبه دال

 گفتم ارووم

 !؟یچرا دماغت و عمل کرد-

 تو دستس مونده بود گفت... اهیس یکه چشماش گرد شده بود و مهره  یحال در

 ..ستین شیحال ی..سازمان شوخیول ستیهر چند بهت مربوط ن-
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 یشکسته..و حت مینیخوردم..بار ها ب ری..من بار ها تمیریگ یها ما جونمون و کف دستمون م تیدعواها و مامور تو

 و موقتأ از دست داده بودم..... میینایب

درست .کنار  یکیتا گلوله خورد ..دوتا به دستا ..سه تا به پاها  شیبار ش هی سیطرفم خم شد و گفت خود رئ به

 قلبش...!

 ..میو مات نش شی..تا کمیریتا نم میگ اوردهارو به چن یخال کوب نیا ما

 گفتم.. یکنجکاو با

 که سازمان نفهمه نیا یبرا دیکنیم ی... و سعستیتر از بق یمیصم یرابطتون کم دونمینکن م سیرئ سیرئ یه-

 ...دیپنهونش کن

 ارومش و به چشمام دوخت و گفت نگاه

 ...یشیعضو سازمان م  ای..یریمیم ایاخرش  دونمیچون م گمیرو بهت م نایا-

 ..میاردوگاه بود هیتو یاز پنج سالگ سیهمون رئ ایمن و آروان.-تایب

 بود... شی....کار با اسلحه اولدادنیم ادی دیجد یزایروز بهمون چ هر

 می...هممون ساکت و کم حرف بودمیگرفتیم ادیکردن و  کیشل دی..و با میبودیاز بر م دیو اقسام اسلحه هارو با انواع

 کرد  یبود...مثل مرده ها به ادم نگاه م دهینشن یاما اروان..الل بود...صداشو کس

 یم ادیدادن و  یکه بهمون م یکیکوچ یو مامورتا دنینقشه کش دی..بامی.از سال اول اموزش که به سال دوم رفت

 ...میداد یو انجام م میگرفت

 ...شدنیاز دور خارج م شدنیکه موفق نم ییبچه ها اون

 گفتم ینجکاوک با

 زدنشون؟؟ یم-

 زد و گفت یپوز خند تایب
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 ....کشتنشونی..! مالیچه خوش خ-

 کردم که ادامه داد یبهت نگاش م با

 ...یو نقشه کش یانداز ری..تدیسه سال اون مرحله طول کش-

 ...نه سالمون بود...میگکرد یم یگمون و قو یبعد جسمان دی..بابعدش

و بهمون اموزش دادن و ..اروان از  یرزم ی..انواع ورزش ها میکرد یو ...باهم دعوا م ریبا  چوپ و بعد ها شمش دیبا که

 که نه سالش بود....!..  نیاعصاب با ا یبود و ب یعصب شهی..انگار هم گرفتیم ادیهمه زودتر ..

 ...شدیم هی..تنبدیمبارزه رو با دادیبود..هرکس که باخت م ریبعدش جنگامون با چوب نبود...با شمش سال

 گفتم سیخ ینگاه با

 !؟یهیچه تنب-

 به اسمون نگاه کرد و گفت تایب

 .......پا برهنهمیتا اخرش و راه بر میبود...که مجبور بود کیتونل بلند و تار هیتونل وحشت.....! میگفت یما بهش م-

 نبوده!! یکه کار سخت نیخوب ا-

 نگاه سردش بهم زل زد و گفت با

 خورده باشه ! شهیکه کف تونل پر از ش ینه تا وقت-

و خودمونم شبا   دادیپوست از دست م هیال هیمن سه بار از اون تونل رد شدم...وحشتناک بود ..پاهام ..هر بار -تایب

 ...میاوردیهارو در م شهیش دیبا

 ...میکرد یم نیتمر دیکه بود با یو زجر یروز بعد با هر بدبخت و

 که تاره تونل وحشت ر یداد تا کس یمواقع عمدا باخت م یو برنده بود ..اما...بعضمعموال مبارزه ها ر اروان
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 ....رفتیدوباره نره.. و خودش م رفته

 و پاک کردم که ادامه داد اشکام

 ....مردنیم شدنیکه رد م ییو اونا شدیقبل امتحان گرفته م یسالمون بود ..مراحل سال ها ازدهیدو سال بعد -

 ...میو اروان باال اومد من

و باال  میدیهامون و د ی...مرگ دوستامون و هم دوره امیو باال اومد میگذروند یکیمراحل و هر بار بدتر از اون  و

 ..میاومد

 و پوچه... چیجا..که ه نیبه ا میدیرس و

 و رو صورتم گذاشت و گفت دستش

. اما ما گهید یها یلی...مثل خی.اما تو خوش شانس بودشد . بمونینص یزندگ نیمارو خونواده هاموم نخواستن که ا-

 ....مینداشت یشانس

 جا بلند شد و گفت  از

 نگو مخصوصا اروان یزیچ یگفتم و فراموش کن و به کس یهرچ-

 ....یدیشن یادیاالنشم ز تا

 و مبهوتم رفت.. یمقابل نگاه اشک ودر

باز از اون  نیهزارم یمن و به اتاقم بر گردندن و من به حال سر نوشت  شوم ..اون بچه ها زار زدم و برا محافظا

 سازمان متنفر شدم...

 

 ️❤️❤و ششم. ستیب پارت

..محافظا منو  دمیند نییسرم درست کردم و همراه محافظا از اتاق خارج شدم ...آروان و پا یرنگم و  رو یمشک شال

از  دیکجا ببرتم....فقط با خوادی..مدونستمی..نم دمی.آروان و د نیکردن و اواسط باغ ماشاز عمارت خارج 
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 نکینشستم ..اروان پشت فرمون بود با اون ع وو باز ..کرد و من جل نی...محافظ در ماشکردمیم یرویدستورش..پ

 ..جذابتر شده بود.....اهشیبزرگ و س

 تاومد و  اروم گف روونیافتاد از عمارت ب راه

 کمر بندتو ببند..!-

 .. کمربند و بستم و گفتماروم

 !؟میری..کجا م میدار-

 روند گفت یکه با سرعت م یحوصله در حال یب

 ..ی..و مطمئن شه که هنوز زنده و سالمنتتیرابط سازمان بب دی..با-

 پوز ند گفتم با

 چه قدر مهم بودم خبر نداشتم!!-

 سمتم و گفت برگشت

 اطالعاتت مهمن..!-

 ....'عینگفتم..دست فرمونش و دوست داشتم..نرم و سر یچیه گهید

 تنگ شده بود... یمعمول یادما یکردم دلم برا ینگاه م ابونایولع به خ با

 !؟،یسمتش و گفتم ..اهنگ ندار برگشتم

 گفت  زیتمسخر ام ینگاه با

 ...دمیگوش نم-

 کردم گفتم... یو روشن م نیکه ..ضبط ماش یحال در

 ش بدن!؟افرادت گو دیشا
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تالش در  یبود..اخر بعد از کل یاهنگ و رد کردم ..بازم روس دمیفهم ینم یچیاول پخش شد..از  زبونشون ه اهنگ

 کردم.... دایپ یرانیاهنگ ا هیاروان  ی رهیمقابل نگاه خ

 یرانیخواننده اومد...به ا یشد و وسط اهنگ صدا یرانیا هویخواستم رد کنم که  یبود و م یاولش..خارج اهنگش

 گفت.

 نم نم باروون.....بدون تو..باز کردم پنجره رو-

 برو  گمینرو اما االن م شمیاز پ گفتمیم یه

 .اما برورمیمی.بدون تو مرمی..از همه دلگنمیو غمگ خسته

 خورن سخته بدون تو یکنن پرنده ها غصه م یم هیگر ابونایخ

 برو... گهیبرو د اما

 بودم  رهیخ روونیب به نیشد و من غمگ یاهنگ خارج دوباره

..... 

 انداخت و دوباره راه افتاد... یساعت بعد ..اروان رو  چشمام پارچه ا کی

 جا نگه داشت..پارچه رو از رو چشمام برداشت و گفت  هیدونم چه قدر گذشته بود..که.. ینم

 شو.. ادهیپ

 

تونستم دستام و تکون بدم  یو دور دستام بست که نم دیسفت و سف زیچ هیشدم  که اومد سمتم و  ادهیپ نیماش از

 چکسی..همی..در باز شد و وارد شد میستادیرنگ ا اهیدر بزرگ و س ی..دنبالش مثل جوجه اردکاا راه افتادم ..تا جلو

 نبود.. نطوری...اما ا نمینگهبان بب ینبود توقع داشتم کل

رد نگاه ک یا یکلمه...ناز بود...اومد سمتمون...به من با نگاه جد هیاومد..ناز بود...تو  روونیب یخونه باز شد  و پسر در

 و گفت 
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 نه؟یا-

 .!شعووریب  زدیراجب ..گاو حرف م انگار

 و کردم تو هم .... اخمام

 سرش و تکون داد و گفت... اروان

 بوده..!! یحضور داریبه د یازیچه ن فهممینم-

 ..گفت پسره

 اعتماد نداره... شمی..سازمان به سایدونیاروان...بس کن  خودتم .خوب م-

 کردم پشت حرفاشون و چشماشون تنها..نفرت هستو بس.! یم حس

 بودم ..اروان پشتم بود و اون پسر جلوم بود... ستادهیا نشونیبود که من درست ب نجایا جالب

 ؟؟؟یگیسازمان و به من م ی.هه..قانون ها-اروان

 دوباره بر اندازم کرد و گفت پسره

 من باشه... شیدختره پ نیسازمان دستور داده ا-

 بهت برگشتم سمت اروان...! با

 !!هیجوور هیکردم  یبود حس م ومدهیاز پسره و نگاهاش خوشم ن اصال

 پسره زول زد و گفت .. یبه چشما اروان

 ..وجود نداره... یعنیخبر نداشته باشم  یزیمن از چ یموضوع خبر نداشتم و وقت نیمن از ا-

 اومد سمتش و گفت پسره

 ...برمشیو م امیم سی..با حکم سازمان و رئیباشه دختر رو ببر ول-

 داد زدم  هویبهت نگاشون کردم و  با
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 شخص ازاد...... هی...اصال من امیجا نم چیمن ه دیکن یم یام منو پاس کار ینیزم بیس سهیمگه من ک-

 دهی..با بهت  دنبالش کش دی..کش یحرفم و بگم و منو به سمت در ورود یمچ دستم و گرفت و نزاشت ادامه  اروان

 و باز کرد و هولم داد توش..و درو بست و نشست ... نیدر ماش میاومد رونیاز خونه که ب شدمیم

..نکنه لجش و سر  دمیترس یازش م یکردم ..کم یشد سمتم و دستامو باز کرد و راه افتاد ..در سکوت..نگاش م خم

 کنه! یمن خال

 بگذرونه ریراهو به خ یادامه  خدا

 

 و هفت ستیب پارت

 شهیدوباره اون پارچه مزخرف و رو صورتم انداخت...سرم و به ش میکه شد کی...نزدمیراه و در سکوت گذروند کل

 دادم ..و کم کم خوابم برد...  هیپنجره تک

 یی. جا یآروان عصب دنینگاه کردم که با دبه اطراف  دهیو ترس دمیاز خواب پر خوردمیکه م یدیشد یتکون ها با

 داد زد  تیکه دستش و رو دهنم گذاشت و با اعصبان دمیکش یغیصورتم ..ج کینزد

 چته؟؟؟-

 ساکت شدم دستش و از رو دهنم برداشت و رو به محافظا گفت  دید یرو درک کردم و وقت یکم همه چ کم

که بعد از اون اتفاق  ییاتاقش و با اخم وارد عمارت شد ..محافظا اومدن سمتم..از اون جاا دیرو ببر غویج غیج نیا-

شدم و جلوتر از اونا به سمت  ادهیپ نیزود از ماش یاروان متنفر شده بودم ..باحالت چندش یدستا ریز یکال از همه 

 عمارت رفتم...

 و اسارتم!اتاقم که شدم ..دوباره در روم بسته شد و من موندم  وارد

باز خوب بود  دمیپوش مویاب شرتیو ت یمشک نیو لباسام و عوض کردم و دوباره همون شلوار ج نهیا یجلو رفتم

 .. گرفتنیلباس برام م

 چرا اما بهشون اعتماد داشتم....! دونمینداره..و من نم نیاتاقم دورب نیکرده بودن ا نیو جرارد تضم تایب
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بزن بهادر  یو داداش زیمعتاد و ه یمن در پدر یچهار نفره  یافتادم...خانواده  مایقد ادیو به  دمیتخت دراز کش یرو

 نبود... یوقت درست و حساب چیمن ه یزندگ شدیخالصه م چارهیب یو مادر

 دعوا بود تو خونمون... شهیهم

 داد.. یم ندهیمواد شو یبو شهیکرد..هم یمردم کار م یخونه  مامانم

 خوند... یداد ...اما درسشم م یم یخاک و کارگر یداد . و هاتف..بو یافت ممواد و کث یبو شهیهم بابام

..اما همو دوست میاز هم فاصله داشت شهیوقت پشتمم نبود..هم جی..خوب نبود اما بدم نبود..جلوم نبود .اما ههاتف

 ...میرو نداشت ی..چون جز هم کسمیداشت

 

و من به  میستادیا یمغازه ها ..هر دو م نیتریپشت و یو گاه میکرد یم میغذامون و در سکوت با هم تقس یگاه

 ...یفوتبال یکردم و اون به کفشا یدخترانه نگاه م یناز و عروسک یلباسا

 ..میکرد یدعوا م گرانیبا هم با د یو گاه میکرد یبا هم دعوا م یگاه

غصه نخوردم....مامانم چند سال بعد در حال  وقت براش چی...بعد از اعدام شدن .بابا ..که من همیخواهر و برادر بود  ما

 درد رو پله ها مرد... یب یاز همون مرفه  ها یکی یکردن خونه  زیتم

 ....میداشت تی..جمعمیو خاله باش حانهیچند نفر ..که من و هاتف ر  یخلوت بود ..انداره  یادیمامان...ز یسپار خاک

ارووم بود و ساکت..مرموز و  مایشد  فرق داشت با قد داشیزد و بعدش  که پ بشیچند ماه غ کیاون هاتف نزد بعد

 داشت.... نشیتو است یزیانگار به چ شهیباهوش! هم

..مثل  خوشبختا میرفت یم رونیب یسه نفر یاشنا شد واقعا ..خوب شده بود ..گاه دیها بعدشم. که با مهش سال

 ...می..بود

پسر گرم گرفته بود تو دانشگاه  جلو همه داد زد دوست دارم  هیتو دانشگاه با  که دیکه هاتف سر دعوا با مهش یروز

 داداش بزرگه ..عاشق شده... دمی..فهم

 ...!یخوب بود ..تا روز عروس یچ همه
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 ...!ومدین هاتف

 .. شدیم بی..چند روز بعد باز غ ومدی...اگرم مومدیو چند ماه گذشت و ن نیچند و

 شم ... بیحاال نوبت من بود که غ و

 گوشه چشمام و پاک کردم و با بغض گفتم یاشکا

 !! دهی.مثل قصه ها نجاتم نم یسوپر من چیچرا ه-

 دمیبا بغض خواب و

 

 ️❤️❤️❤و هشت ستیب پارت

پوست اون دختر مغرور و خودخواه و  ریز دونستمی..هنوز متعجب بودم م بافتیپشتم نشسته بود و موهام و م تایب

 شه! شگریدختر ساده و مهربون هست که ارزوش بوده ارا هیادمکش..

 موهام که تموم شد جلوم نشست و گفت  کار

 ...میتو باغ قدم بزن میبر یخوایم-

 ...ومدیاما..ازش خوشم م یسرد بود و لحنش جد نگاهش

 تو باغ .. میهم به همراه دوتا محافظ رفت با

 ..برگشتم سمتش و گفتم میداشتیاروم قدم بر م اروم

 تو چند سالته...!-

 چپ نگام کرد و گفت  چپ

 و هشت ستیب -

 گفتم...... یاهان
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 یارووم یسه قدم عقب رفت و با صدا تای..ب رونی..درختا اومد بیاز البه ال یاب یبا چشما اهیس یسگ گنده  هی هوی

 گفت

 سرو صدا از اون سگ دور شو یهمراز اروم و ب-

 بودم گفتم رهیسگ خ یوحش یزده به چشگا خشک

 چرا!؟-

 بودن... ستادهیمحافظا هم با وحشت عقب ا یحت

 اروم و نگران گفت تایب

 ... ریپارت نکرده ازش فاصله بگ کهی..درنده.لقب خودش و اروانه..! تا ت  میگیاون سگه آروانه..بهش م-

 نگاه کردم و گفتم.. شدیکه ازم اروم دور م تایب به

 من دوسش دارم!!!!!!اما -

 ! گهیشدم تهش مرگ بود د کیدر مقابل نگاه بهت زدشون به سگ اروم اروم نزد و

 حمله بود .. یانگار اماده  ختیریم نیباز بود و اب دهنش رو زم دهنش

 بود... یسگ ترسناک واقعا

 و جلوم گرفتم و گفتم. دستم

 اروم باش سگ خوب... سیه-

 از سگ دور شم گفتمزد  یکه بال بال م تایبه ب رو

 .!؟هیاسمش چ-

 باال ازش دور شو ومدهیسگم ن یتا اون رو-.تایب

 !؟هههههعیاسمش چ-
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 حرص گفت با

 درنده...-

 گفتم شدمیم کیکه اروم به سگ نزد یحال در

 گم! یزنه رو م یکه اروان صداش م یاسم-

 با حرص گفت  تایب

 ...!یبلک-

 زمیکردم ترس و از چشمام دور بر یزدم و سع یلبخند اروم

 ....هی...پسر خووب.....چشمات مثل صاحبت سگیسالم بلک-

شدم و رو دوتا پا  کیبهش نزد زشیو ت دیسف یکه خودم  و جمع کردم و بدون توجه به دندونا دیکش یا خرناسه

م پشت گوشاشو ناز کرد گمیت دگلوش و اروم با دستم ماساژ دادم و با دس ریجلو بردم و ز دینشستم و دستم و با ترد

 ..ومدیمثل قبل ترسناک به نظر نم گهی...د

 زدم و اروم گفتم .. یلبخند

 ..! یخوبه که باهام دوست شد-

 . دمید یرو با محافظا اون طور تایسردو خشک ب ی افهیبار ق نیاول یو محافظا که برا تایسمت ب برگشتم

 خورده...! نیگرد...صورت چروک شده..دماغ چ یباز..چشما یدهنا

 زدم و گفتم یا قهقه

 چتونه!؟؟-

 آروان پشت سرم ..خشکم زد ...زود به خودم اومدم ک از جام بلند شدم .. دنیکه با د یسمت بلک برگشتم

 کرد.... ینگام م  یب تر از بلک یبا نگاه اروان
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 اومد سمتم و بازوم و گرفت و گفت .. هوی

 اد زد صورتم د تو

 ی.؟که اومد یفکر کرد ی..ها!!!با خودت چیشیم کیهم نزد یک به بلک رونیب یایمن از اتاقت م یبدون اجازه -

 ...یسفر و خوش گذرون

 دستش حولم داد و گفت  با

 ...فقط اطالعاتت و مغزت واسمون مهمه....یندار یجا بل برده فرق نی..!ایفهمیم میدیتو رو دزد-

 زول زد و گفت  میاشک یمانزدبک شدو تو چش بهم

خودم  یچرته...خودم ..با دستا یهم که دار ییو اونا یندار یاطالعات چیکه بفهه ه ی...که لحظه انویباشه ا ادتی-

 ...کشمتی...م

 و گفت  میشونیمثل اسلحه کرد و گرفت طرف پ دستاشو

 تو.... یزندگ کنمیو بنگ...و تموم م یراحت نیهم به

 طرف محافظا رفتوو داد زد  به

 ششیحق نداره بره پ چکسمیه ادینم رونیکه نگفتم از اتاقش ب یتو اتاقش..تا موثع دشیببر-

و گرفتن و کشون کشون در مقابل نگاه  فمیظر یازش چشم دوختم و محافظا با خشونت بازو ها یبغض و ناباور با

  تایمبهوت و نگران ب

 و به سمت عمارت بردن.... من

 

 ️❤️❤و نه ستیب پارت

 وجودم داد زدم یو با همه  دمیکش یغینثار تخت کردم و ج یاتاق شدم و با حرص لگد وارد

 ..!یرییبم  دوارمیازت متنفرمممممم...ام-
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 ..دمیکش غیزدم ..ج یو کل اتاق و قدم م دمیکشیو م موهام

روان  کهیکنم  مرت یخفت  م یچه جور نیبب  نجایا ای..فقط بنیحاال بب کشمیمن برده ام..!!!من.....من تو رو م-

 ....شیپر

 ....زتیر زی..اصن ر کردمی..وگرنه  خفت میستیخدا تو شکر کن  جلوم ن برو

 .. وارد شد و به سمتم اومد... یدر اتاق باز شدو اروان با نگاه خون هوی

 گرد شده بود و دستام  رو هوا مونده بود... چشمام

 سمتم و گفت اومد

 ..!؟یبگ یچ یخوایم نمیبگو بب-

 و با من من گفتم  نییبهت و ترس ..دستم و اوردم پا با

 بود..؟ یبابا ...چ یدبگه..اها..همون.....ا زهی..چیعنی...چبز...زهیچ-

  دمیرو تخت  و نال دمییبرداشت  که دو زیسمتم خ به

 ..!!!یکن یبودم..چرا رم م یعع خو عصب -

 زد  داد

 قدر!!! نیرو اعصاب من راه نرو ا نییپا ایب-

 ترس گفتم با

 نم-

 ....یزنی..مامینم

 ...... میبچه ها شده بود مثل

 !!!یاینم-زد  داد
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 رو تخت ... دیحرکت پر هینه تکون دادم که تو  یو به معنا سرم

 ..نییپا دمیپر عیمنم سر و

 ..اون  اون ور!!! دمییدویور م نیو من ا دیپر اونم

 داد زد  یعصبان

 ....رمتیگیبالخره که م-

ه ک کردمیاز پشت بغلم کرد و انداختم رو تخت..با وحشت نگاش م عیحرکت سر هی..که تو  دمیکش یغیترس ج از

 نگام کرد و  ثیخب

 ..یفرار کن یتونینم چجایتا من نخوام ه-..گفت

لحظه از سرما نفسم  هیبود و من  خیکرد روم ...ابش  یبرداشت و خال زیپارچ اب و از رو م شدیکه بفهمم چ نیقبل ا و

 رفت ...!

 وارد شدو گفت مهیسراس تایدر اتاق باز شدو ب هوی

 نداشته با...... شیکار-

 اروان ریز سیخ یکرد ..من با لباسا یگرد به ما نگاه م یو با چشما دیحرف تو دهنش ماس تیما تو اون وضع دنید با

 وجود.نداشت!!! یعنیافتضاح تر  نیاز ا تیبودم و اون رو من...وضع

 از روم بلند شدو گفت... عیاروام سر 

 ...نیهم دمیچ کمیزبونش و -

 براش مهم نبود  کردیم تایکه ب یقدر خونسرد بود کال انگار فکر چه

گرفت و از اتاق خارج شدن ..احساس سرما  تارویپسر مهم بود که ابن باشه ..اروان دست ب نیبرا ا یزیاصال چه چ هه

 سمت حمام تا با اب داغ گرم شم... دمییدوکردم و زود 
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👤 2439 

 تورمان و�🌼🌸�ممنونم یزاریم ادیکه پارتاتو ز نیا از و�🜹�هیجانیه یلیممنون از رمان قشنگت   خ زمیعز سالم

 �👍👍�دمیخند یطنزه کل یلیرمان کاله دارانو هم خوندم عاشقشم خ کنمیم دنبال

 کن یهم معرف گتوید یرمانا شهیم اگه

 

 ️❤️❤️❤️❤??..یس پارت

مده او ینه کس یسه روز بود تو اتاقم بودم واقعا خسته شده بودم و عصبان  زدمیم دیو د رونیحوصله از پنجره ب یب

ر ت فیچشمام گود شده بود شده بود و ظر ری..ز خوردمیحرف زده بودم فقط محض نمردن غذا م ینه با کس شمیبود پ

 ...ومدمیبه نظر م

 ز شد و جرارد اومد سمتم  و گفت با هویاتاق  در

 اماده شو... عیسر-

 بهت گفتم  با

 سالم جرارد ..چه خبره..!!!-

 نداخت برام رو تخت گفت ... یکرد و تند.تند مانتو و شال م یکه در کمدم و باز م یحال در

 ت..!!دنبال  انی.. و حتما..میهست یو  ک یستیعضو سازمان ن دهیکه زد سازمانه..فهم ی..اون یهنر-

 و ترس گفتم رتیح با

 ؟یو آروان چ تایپس ..ب-

 رو داد  دستم و گفت  مانتو
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 یتو..مان شتونیپ میایهم م تایافتاد من و ب ابیکه آبا از اس نیامن و بعد از ا یجا هی دیریمنتظرته  م نییآروان پا-

تنم کردم و شالم و رو سرم انداختم و پشت سر جرارد از اتاق  میمشک شرتیت یاز رو یرنگ و سر سر یجلوباز مشک

 از.محافظا هم نبوود .. یحتب خبر رونیب دمییدو

 بشه!!! یهمه اتفاق چ نیمن با ا ندهی..قرار بود ا شدیم یچ یعنی ایخدا

 ... دنییدو یطرف و اون طرف م نیبا اسلحه و سگاشوون ا اطیمحافظا تو ح ی همه

ر شدم سوا عیپارک شده بود تو باغ..سر شیقبل نیماش یبه جا  یبلند مشک یشاس هیکرده بود   ریآروان تغ نیماش

که  کردمیدور مچ دستم بست ..با بهت نگاهش م یساعت چرم مشک هیمن سوار شدم خم شد سمتم و  دی..اروان تا د

 گفت 

 ....یتو خطر فهممیمن م یکنار صفحه رو باز کن زیر یاس و هروقت  اون دکمه  یپ یتوش ج-

  شد و گفت رهیمتعجبم خ یتکون دادم که دوباره خم شد و برام کمربند و بست و تو چشما دنیفهم یو به معن سرم

 ...میوقت ندار-

 و رو به جرارد گفت  نییو داد پا نیماش شهیش

 ....!لیتو .اردب گهیسه روز د-

 !!!لیگرد شد ..اردب چشمام

 !!!لیاردب میبر میخواستیقدر بد بود!!که م نیاوضاع ا یعنی

 راه افتاد و با سرعت از باغ خارج شد ... عیسر اروان

 ساعت گذشته بود .که گفتم  مین حدود

 دست منه...چرا مهمه..چه قدر مهمه؟! دیکن یو فکر م دیکه همتون دنبالش یرمز نیا-

 و گفت  دیبرگردون و پبچ دور

 !!! مینشه و رمز و از دست ند تیزیوقت چ هیشکنجت کنم تا  دیگفتن نبا شهیمهم هست که برخالف هم یاون قدر-
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 زل زد و گفت  دمیترس یچشما به

 ...یشکنجه هام مرده بود ریوگرنه تا حاال صد دفه ز-

و  تایب یاندازه  دهیکش نیکه ا ییها یبود ..اگه سخت یچه ادم گهید نیدست و پام و جمع کردم ..ا یترس کم با

 ... و اونا متعادل ترن !!هیقدر گند اخالق و روان نیا نیجرارد بوده پس چرا ا

 ....!مونهیادم تو کار خدا م واال

سردم بود  دایقد نود شد نیو شلوار ج رشیز شرتینازک و ت یبود و من با اون مانتو رییسرد شده بود و اواخر پا هوا

! 

 مانندش خوابم برد ... ییالال یو تکونا نیگرم ماش یو روشن کرد و من تو فضا نیماش یکه بخار دیفهم انگار

 ... کردیم ی..آروان همچنان داشت رانندگمیینمدونستم کجا  یکه باز کردم شب بود و حت چشم

رو از  جلو حس کردم تا سرم و  یدینور شد هویاخه پاهام  خسته شده بود ..که  ارمیشدم  تا کفشام و از پام در ب خم

شد و  نییباال و پا نیبه چپ و ماش چبدی..آروانم..بهو پ دمیکش یجبغ مونیچند متر تو ونی..کام دنیبلند کردم با د

سر  میشد انگار داشت دهیبه عقب کش هوی نیخورد ...ماش یاف تو گوشم زنگ م کیمثل ت یدیشد یصداها

 ... میخوردیم

 ... ستادیا نیدر اخر ماش و

 اروم بسته شدو.... چشمام

 

 ️❤کمیو  یس پارت

 کرده بودم .... خیچشمام و باز کردم...بدنم کوفته بود و از سرما  خوردمی.که میدیشد یتکون ها با

 دادم ..که سرش رو فرمون بود صیآروان و تشخ یکیو تو تار برگشتم

 تو جام تکون خوردم  ی.. کمیحال یترس و ب با
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 آروان!!!-

 بود ... یو از رو فرمون برداشت ..گوشه ابروش خون سرش

 گفتم.. یپر لرز یصدا با

 شد؟؟یچ-

 گفت... یگرفته ا یصدا با

و صد متر با  دهیانتن نم می..گوشکنهیکار نم یخراب شده و بخار نی..دورمون پر برف..ماش میاز جاده خارج  شد-

برا ما  ادیو اگه هم ب ادیم یخبندونی نیبه ا یتو جاده  یموقع شب نه کس نی..و ایو ساعت سه  میجاده فاصله دار

 ....ستهیمیوا

 گفتم  خوردیکه دندونام به هم م یترس در حال با

 ...شمیکنه...دارم منجمد م یهم سردمه..کل استخونام درد م یلیاما من سردمه...خ-

 گفت یگشت سمتم و با خونسرد بر

 تحمل کن .. تا صبح شه....-

 گرم شدن چنگ انداختم و گفتم  یحرص به بازوم هام برا با

 ..تحمل کنم..چه برسه به سه چهار ساعت...!! تونمیام نم گهیساعت د کیتا  ؟منیشد وونهید-

 شد و گفت .. رهیترک برداشته خ ی شهیش به

 دمیکش غیباشه....با تمام توانم ج دیبا یسمتمون کار هنر میاومد مستق یعمد ونیکام اون

 ....یفهمیسردمه.....نم گمی،م-

 ... دمیلرزیخورد و تو خودم م یاز سرما به هم م دندونام

 بازوم گرفت و من و کشووند سمت خودش و تو صورتم داد زد  هویسمتم و  برگشت
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 !! ییغویج غیج تمیموقع نیخفه شو ..تو ا-

 بهت بهش نگاه کردم ... با

 ... دنیلرزیتازه متوجه بدن لرز گرفتم شد ..بازو هام قشنگ تو دستش م انگار

و  ومدیم روونیاز دهنم بخار ب شدیبد تر م نیداخل ماش یسرما تگذشیم یکرد که زود ازش دور شدم ..هر چ ولم

 دستام سر شده بود 

 گفتم یفیلرزون و ضع ی..با صدا دمیلرزیدهنم گذاشته بودم و م یشده بود ...دستامو و جلو خیحس و  ی.بدنمم ب

 !؟؟؟یبابد خودتو گرم کن یچه جور تایجور موقع نینداده تو ا ادی..بهت شهیهمه سازمانتون ادعاش م نیا-

 چشمام زول زد ...و گفت به

 .. شهیندارم ..هم االن نم لشویهم وسا یداده ..ول ادیچرا چند تا راه -

 شدو گفت  کیبکم بهم نزد بعد

 گرم کردن هردومون وجوود داره... یراه برا هی یول-

 گفتم یدواریبهت و ام با

 !؟یچه راه-

 سردش  و رو  گونم گذاشت و گفت  یشد و دستا کینزد شتریب بهم

 فکر کن.!! کمی-

زد و دوباره سر جاش  یداغ کردم ....با ترس زود ازش فاصله  گرفتم و اونم پوزخند هویفکر کردم ..که  یتعجب کم با

 کرده بود خیو  رفتیم برهیلب نثارش کردم و  دوباره ..از سرما تو خودم جمع شدم ..کل بدنم و ریز ینشست ..فحش

 شده بود... فی..صدام نازک و ضع

داشت کافشن چرم تنش  یقو کلیه هیاز من بهتر بود ..خوب اون مرد بود و  تشیخوب وضع یسردش بود ول اونم

 اوضاعش فرق داشت....!! یلینازک داشتم  .خ یو مانتو شرتیت هیکه  یبود و بامن
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 ه صداش اومد دادم و چشمام و بستم ک هیتک یحال سرم و به صندل یب

 نخواب-

 بار تکونم داد  نیدوباره چشمامو بستم  که ا یحال یب با

 نخواب...... گمی،بهت م-

 توجه بهش..دوباره با لرز چشمام و بستم  یب

 

حال و خستم و بهش  یب یکافشنش..چشما دنیخودم حس کردم چشمام و باز کردم و با د یرو رو یزیچ یگرم

 دوختم

 !یشد ریخ-

 عقب.. و  یه من خم شد و به زور خودش و انداخت صندلتوجه ب بدون

ب عق یو منم به سمت صندل دیبودم و به سمت خودش کش هوشیب بایکه تقر یزور من یمنو گرفت و  با کم یبازو

 شدم و افتادم رو پاش ... دهیکش

 که انگار یعصب  یو نگاه یچشمام زول زد و با کالفگ به

م احساس گرما کرد ی..کم دمیشنیاستخونام و م یتو بغلش... اون قدر محکم که صدا دیاجبار قرار گرفته منو کش تو

... 

  گفتیکرد و م یدست اروم موهام و نوازش م با

 نخواب....-

 اروم .گفتم ومدیخوابم م یادیاون همه سرما  ز نیعطر کافشنش...و ب یبو  یمن تو آغوش اون ..البه ال اما

 .....!یستیبد ن یکنیتو اون قدرا هم که فکر م-

 کم چشمام بسته شد و به خواب رفتم....! کم



 یگاریس یزندگ

 
83 

 

 

 ️❤️❤️❤و دو یس پارت

 باز کردم... یحال یو با ب چشمام

 به اطراف انداختم...  ینگاه

شده بود ...پارچه  پیک مینیو ب سوختی..گلوم میمیقد یها لهی..با وسیکاهگل کیاتاق کوچ هیاتاق بودم... هی تو

 برداشتم و با رخوت  از جام بلند شدم.... میشونیو از رو پ سیخ

 اوردم ... ادیرو به  یداغ بود ..کم کم همه چ یتار بود اما خوب شد کم کم ..بدنم کم یکم دمید

 ..کجا بود ..!اروان

ل در قف دنیاواخر  درا روم قفل بوده  که با د نیقدر ا نیاتاق درفتم و در و باز کردم ..ا یبه سمت در چوب یکوفتگ با

 اومدم..... نییپا یچوب یاومدم و از پله ها روونینشده متعجب شده بودم ...از اتاق ب

کردن و آروان و کشتن و منم اوردن  دامونیپ شبید ینبوود ..از ترس رو به سکته بودم ..نکنه..افراد هنر چکسیه

 دستش بود کیپالست کیآروان . که  دنیکه در باز شد و با د دمییجا تا  بکشن..با ترس به سمت در خونه دو نیا

 داد و خودم و توبغلش..پرت کردم....! یانجام م دهیادم ترس هیکردم که  ویشد ..فقط کار یچ دمی..نفهم

گرد شده به خودم اومدم و ازش فاصله گرفتم و سرخ شدم عقب  یقدم به عقب برداشت ..با چشما کیخورده  کهی

 رفتم و گفتم

 گرفته باشنم...! ی..افراد هنردمی..من..ت.ترسزهیچ-

رنگ .گذاشت و  یو قهوه ا یمیتو دستش و رو دسته مبل قد کینگام کرد و از کنارم گذشت....و پالست یسرد به

 گفت 

 ..!!!یازشوون بخور دیهر هشت ساعت با-

 تو بابل رفته برا من دارو گرفته..!!! نیبرف بدون ماش نیاالن تو ا نیگرد شد ا چشمام

 زد و گفت  یکه پوزخند دیلم و فهمسوا انگار
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 داشتم .. نمیبود و ماش نترییکوچه پا هی.داروخونه

 بهت گفتم با

 م؟؟؟یکرد داینجات پ یچجور-

 زد گفت  یم شیات یگاریکه س یمبل لم داد و در حال رو

و رفتم تو جاده  رونیاومدم  ب نی..از ماشیرو به موت دمی...دیدیخواب یمثل خرس قطب یکه جناب عال نیبعد از ا-

 انمارستیمارو برد  ب ونهی...کام ونیواستاد...اومدم ورت داشتم بردمت تو کام ونیکام هی..دو ساعت تمام..واستادم تا 

 ...نجایا میو درست کردم.. و بعدشم اومد نیماش م..منیسرم و کم مونده بود تشنج کن ریز یو تو رفت

 گفت  یبعد برگشت سمتم و با لحن سرد و

و واسه  خوب شدنت دعا  سادمی..مثل سوپرمنا کل شب و باال سرت وایجواب پس ندادم...گفتم که فکر نکن بهت-

 کردم.!

 گرفت  حرصم

 خوره ..نه تو! یکارا به جرارد م نینکردم..ا یفکر نیهه منم همچ-

نثار روح پرفتوحش  یلب فحش ریدارو ها رو برداشتم و از پله ها باال رفتم و ز کیاخم نگام کرد ..که  پالست با

 کردم...؟..

افتاد ..خم شدم و برش داشتم نو بودو    نیزم  یرو یچرم مشک یهام رو  که خوردم .... چشمم به پالتو دارو

 زنانه...!واسه من گرفته بود!

 ...یتا باز تب نکن دهیو خر نینداشته رفته ا یمعلومه حوصله نشکش خوب

 گرسنم بود .... یکردم ..حساب یپوف

 ...!خوردیم چیکه داشت ..ساندو دمشیرفتم   و د نییپله ها پا از

 تو هم کوفت کن.. ایصدا نزد بگه ب کی شعوریب
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 بود اخه ازش دور بودم.. دهیرخ بود و منو ند میحرص نگاش کردم..ن با

 نم مجبورو م یقش کن  یباز ازگرسنگ خوامی...نمنجاستیا  چتیساندو ایبه منم فحش نده...ب نسایاون جا وا-اروان

 شم بغلت کنم !

 بود! دهیمنو  د یچه طور نی..ا کردمیگرد نگاش م یچشما با

ردم ..منم شروع ک زدیگاز م چشیحوصله و بدون توجه به من به ساندو ینشستم ..ب زیسمتش و کنارش پشت م رفتم

 به خوردن...

زد و دست برد  گهید یو گاز چشیو اروان ساندو دمیدونم چه قدر گذشته بود که زنگ در و زدن ومن از جا پر ینم

 میاز بدنش و پشت در قا یمیاورد از پشت کمر بندش و  رفت سمت در و ن رونیب یکیکوچ یپشت سرش و اسلحه 

 کرد و در و باز کرد که....

 

 ️❤️❤و سه یس پارت

 ..چشمام گرد شد...ییروستا ی..زن دنید با

 گذاشت و  با همون لحن سردش گفت  کافشنش ریزود اسلحه رو پشتش ز آروانم

 ...؟!نیکار دار یبا ک-

 زوود رفتم دم در و در و باز کردم و با لبخند گفتم  زنهیهم بدجوور حرف م رزنهیداره با پ دمید

 ن؟یکار دار یخاله جون با کس دیسالم ..بفرما-

 ...فروختمیکاله شالگردن م یقبل یزد و گفت ..من دست فروشم..به صاجب خونه  یلبخند رزنهیپ

 آروان گفتم. یمقابل نگاه بهت زده و کالفه  در

 ...خوامیچه خووب منم کاله شال گردن م-

 در و باز نگه داشتم و گفتم  و
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 تو... نیایب-

 زد و گفت  یشد و لبخند وارد

 ن؟؟یتازه عروس داماد-

 ..دیاز روم پر رنگ

 آروانم برگشت سمت منو با حرص نگام کرد .. و

 گفتم یمجبور

 بله...-

 بود.. یبا مزه ا یو تپل دیسف رزنهیزد و رو مبل نشست پ یلبخند

 ... رفتم

 .... میو من کنار هم رو مبل سه نفره با فاصله نشست آروان

 با لبخند گفت رزنهیپ

 ..یبر و رو دار یلی..ماشاال خادیرو تازه بافتم..قرمزه به صورتت م نایا -

 رو به آروان گفت  رزنهیزدم ..که پ یلبخند

 قدر زنت و بدوون!-

 دهنم و گرفتم تا نخندم... جلو

 اما ارووم گفت   ضیبا غ آروان

 بله...چجورم..-

 ..که زنه کاله و داد دست اروان و گفت  دمیرو بافت نرم کاله قرمز کش دست

 شوهر نظر بده دی.!اول از همه باادیبهش م نیسرش کن بب-
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رم س یحوصله کالفه و کاله  و اروم رو یکه کالفه و پر حرص نگام کرد و ب کردمیگرد شده به آروان نگاه م یچشما با

چند تتا ضربه به دسته مبل زد و  رزنهینگام کرد...که پ رهیصورتم کنار زد  و خ ینرم و لختم ک از رو  یو موها دیکش

 گفت 

 اقا داماد هی..نظرت چیماشاال چه ناز شد-

 گفت ... یمحکم و اروم یو صورتم با صدامح آروان

 ..خوبه...یلیخوبه....خ-

 یخواست باق رزنهی..پرزنهیدر اورد و داد به پ یتراول پنجاه هیکرد و  بشیزود نگاهش و ازم برداشت و دست تو ج و

تا  و روونیاومدم بکاله و شالگردنارو جمع کرد و از جا بلند شد از حس  هیبق  رزنهیپول و بده که اروان قبول نکرد ..پ

 دم  در بدرقش کردم ..

 که رفت.. رزنهیپ

 گفت  یضیاروم و پر غ یسمت خودش و با صدا دیاروان بازوم و کش هوی

 ...؟!چوقتیقرار نده ...ه یتیموقع نیمنو تو همچ گهید-

از  یبرداشتم و با ناراحت زیزد ..کاله و شال گردن و از رو م شیات یگاریبعد بازوم و ول کرد و رفت سمت پنجره و س و

 پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم ک در و بستم ..رو تخت نشستم و ارووم گفتم

 ..!یگاریس  یپسره -

 

 1از  1صفحه  یافتیدر یامهایپ

🔻🔻🔻🔻🔻 

1 .📅 1396/9/17 🕰 00:47 

  سالم

 دوسش دارم  یلیقشنگه خ رمانت
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 نرو... شیزود پ فتهیک م یبده راجب اتفاقا حیتوض شتریب کمی فقط

 vw_174482288: /مشاهده

 dl_174482288: /حذف

〰〰〰〰〰〰〰 

2 .📅 1396/9/17 🕰 14:43 

لطفا  زیانگ جانیه یرمان ها نیبود متشکر نمونه از ا یعال اریبس نیکاله دارن ک گذاشته بود رمان

 ��نیبزار

 vw_174660529: /مشاهده

 dl_174660529: /حذف

〰〰〰〰〰〰〰 

3 .📅 1396/9/17 🕰 17:40 

 ️❤خوب بود واقعا یلیخ

 vw_174728957: /مشاهده

 dl_174728957: /حذف

〰〰〰〰〰〰〰 

4 .📅 1396/9/18 🕰 21:23 

 M# �😍😍�رمانت هیعششششقم عال یوااا

 vw_175215957: /مشاهده

 dl_175215957: /حذف

〰〰〰〰〰〰〰 
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5 .📅 1396/9/18 🕰 22:18 

 ��نیتر پارت بزار عیسر شهیم سالم

 vw_175246817: /مشاهده

 dl_175246817: /حذف

〰〰〰〰〰〰〰 

6 .📅 1396/9/19 🕰 22:05 

 ...سین یلطفا اگه راه داره و مشکل نیزاریم ریبه د ریکانالتون خوبه رماناتون قشنگه اما کمه و د سالم

 vw_175609238: /مشاهده

 dl_175609238: /حذف

〰〰〰〰〰〰〰 

7 .📅 1396/9/21 🕰 18:57 

/start 

 vw_178498725: /مشاهده

 dl_178498725: /حذف

〰〰〰〰〰〰〰 

8 .📅 1396/9/22 🕰 19:10 

 نبود اما پشتمم نبود جلوم
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 ی..موفق باشیسینویم یعال

 vw_179025992: /مشاهده

 dl_179025992: /حذف

〰〰〰〰〰〰〰 

9 .📅 1396/9/22 🕰 23:10 

 ...و�🌼🌸�ممنونم یزاریم ادیکه پارتاتو ز نیا از و�🜹�هیجانیه یلیممنون از رمان قشنگت   خ زمیعز سالم

 vw_179162369: /مشاهده

 dl_179162369: /حذف

〰〰〰〰〰〰〰 

10 .📅 1396/9/23 🕰 23:13 

 ️❤جالبه  یلیخ رمانت

 vw_179616323: /مشاهده

 dl_179616323: /حذف

〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ️❤️❤و چهار یس پارت

 ....میمبل نشسته بود یهم رو یبه رو رو

 ... کردمیو من  اونو نگاه م دیکشیم گاریس اون

 دمیفکرم و اشغال کرده بود و پرس یادیکه ز یبود ..سوال دهیواقعا پوک حوصلم
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 .....گمیم-

 نگاه کرد ...سرد و خشک... بهم

 دهنم و قورت دادم و گفتم اب

 ..!دهی..بزرگ بزرگه..تا به حال منو دهیاصل سیرئ نی..ازهی...چگمیم-

 و رو هوا فوت کرد و گفت.. گارشیشدو دود س رهیخ بهم

 آره...براش فرستادم..!-

 کردم و گفتم... زیو ر چشمام

 !امیتا خودم ب دیو شکنجش ند نشی..گفت..نکشدیکه عکسمو د نیو بعد از ا-

 اخم نگام کرد و گفت .. با

 ؟یاره..که چ-

 گفتم  ینیب زیر با

 !؟یدیبزرگ و د سیجناب رئ نیبعد تو تا حاال ا-

 چشمام زول زد و کالفه گفت. به

 !..نتشیبینم سیتا قبل مرگ، رئ چکسینه....ه-

 بهت گفتم  با

 تو! یحت-

 زدو گفت  یپوزخند

 من! یحت-

 زدم و گفتم  یلبخند
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 !شهیم یچ رهیبم سی..اگه رئ

 گفت کالفه

 به تو چه هان ..به تو چه..!-

 دستم  و بردم باال و با خنده گفتم  مچ

 منم بارکد دارم حقمه بدوونم!-

 زد و گفت  یپوزخند

 !شهیم شتریباشه احتمال مرگت ب شتریاطالعاتت ب یهر چ یباشه..ول-

 توجه به حرفش گفتم بدون

 بگو بگو ..!-

 شهیم سیاون رئ یقبل مرگش انتخاب کرده بود  جا سیکه رئ  ی...بعدشم کسمشینیبیاون وقت ما م رهی..بم-.آروان

 !نتشیبینم چکسمیو ه

 بهت گفتم.. با

 انتخاب کنن!!! نیجانش یرو برا بهیغر هی دیبا شنیو بچه دار نم کننیازدواج نم سایچون رئ-

 اره تکون داد .. یبه معنا یو عصب سرش

 گفتم جانیه با

 بود... یشکل یکه مرد چ یسیرئ نیاخر-

 پاشد و گفت  یعصب

 ...نیبود...هم ریپ-

 تعجب گفتم.. با
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 جوونه..! دهیجد نیا بندمیبود...شرط م ریپ-

 زد و گفت یخند پوز

 ...از همه هم تا به حال باهوشتر بوده..و قاتلتر...سهی...چند ساله که رئیگی...که مدهیجد-

 نگاه کردم و گفتم بهش

 ؟یتا به حال چند نفرو کشت-

 سمتم و گفت برگشت

 برگرد تو اتاقت!-

 زد و داد زد  یبه مبل لگد یبهت نگاش کردم که عصب با

 االن..! نیبر گرد توووووو اتاقت.هم-

  دمییاز جام بلند شدم و از پله ها دو عی!سردمیازش پرس یزیچ نیکردم همچ یقرمز شده بود چه غلط چشماش

 وارد اتاقم شدم و درو زود بستم ...

 شد..! وونهید شیاداوریبا  یجور نی...مگه چند نفرو کشته بود که اومدیم لیشکستن وسا یصدا

 یبدوام سمت پنجره  در پنجره رو باز کردم که سوز سرد عیاون همه سرو صدا باعث شد ..سر نیزنگ در ب یصدا

 باعث جمع شدن صورتم شد .!

رو لبام شکل گرفت...خدارو شکر اگه  یلبخند تایجرارد و خودشو ب نیماش دنیحفاظا خم شدم و با د یالبه ال از

 مطمئن نبودم  ومدنینم

 نه!! ای موندمیزنده م یروان نیبا ا صبح تا

 

 ️❤️❤️❤️❤️❤پنجم یس پارت

 و جرارد اومدن تو...  تایکه در اتاق باز شد و ب دینکش یطول
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 ولو شدن..جرارد ارووم گفت یمطمئن شدن سالمم ..هر کدوم گوشه ا یشون سرتا پامو بر انداز کردن و وقت دوتا

 کشته باشدت! سی..رئمیدیترس-

 گفت  یشالشو از سرش در اورد و به سرد تایب

 ..کنهیبزرگ عمل نم سیوقت بر خالف دستورات رئ چیکه آروان ه یدون یجرارد م-

 شوت کردم.. و گفتم .. بایو رو تخت تقر خودم

 تا به دیبزرگتون نخواسته که حداقل منو شکنجه کن سیکه چرا رئ نهیکه واسم مهمه ا یزی..چستیبرام مهم ن-

 !!!دییاریحرفم ب

 نگاه کرد و گفت رهیبهم خ یکم تایب

 ...یاریدرب سشیسازمان و رئ ی..سر از کارایتونی..نمیبهت بگم ..هر چه قدرم..فکر کن یزیچ هیبزار -

 کرد ... دییتا تارویبا سر حرف ب جرارد

 به جرارد گفتم رو

 نیرفتارتم ا ی!حتستین یو آروان سرد و اهن تایکه تو نگاهت مثل ب نیرو مخمن..مثال ا یادیخب ز زایچ یبعض-

 !!!!هیطور

 زد و گفت یپوزخند جرارد

 دستام  به خون هزار نفر آلوده نشده که  از سنگ بشم... نایسالمه...تازه واردم و هنوز مثل ا ستیچون ..من ب-

 زد و گفت.. شیات یگاریس تایب

 شده... رمیواست د ی...حتیشیحتما مثل ما م تتیمامور نینگران نباش..تو هم بعد از ا-

 زد.. شیات یگاریس تایبا حرص پشت سر ب جرارد

 !نایباال هم ا نیا کردیدود م گاریآروان داشت س نییپا
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 حرص گفتم با

 .؟!دیکشیم گاریچرا شما س-

 رو بهم گفت تایبه هم نگاه کردن ..ب تایو ب جرارد

 !؟یدیو ند نتیقفسه س  یرو یخالکوب-

 بهت گفتم  با

 نتونستم بخوونمش! یچرا ول-

 زد و گفت  یپوزخند جرارد

 و میکشتیو که م یی...  و اونای...فدرال. اسم سازمان و گذاشتن سازمان دودای.سازمان سی.ماموراشیپونزده سال پ-

 ای گهید یکشور ها ادم کشا  یمدار ها..نخبه ها استی...ما با هر بار کشتن..سگاریاسمشون و گذاشتن س

ها پنهان  دیتا از د میکرد یفوت م سازمانو  دود شو دور  میگرفت یکام م گاریانگار ازشون مثل س....یهرکس

 شه..محو شه..!

 شده.... یخالکوب نیبدنت ا رو

 داد دیادامه خواه تانیگاریس ی..و تا ابد به زندگ ردیگیکام م مییگوویکه ما م ی.شما از ان کسانهمانا

 

 بهت نگاش کردم .. !!چشمام گرد شده بود ..مبهوت به اطراف نگاه کردم و گفتم  با

 !!هیمخف نیناموسا دورب-

 

 ️❤️❤و ششم یس پارت

د شدن و دا ی..عصبستیجا تره و بچه ن دنید یبه  عمارت رفته بودن و وقت یبودم..افراد هنر دهیمن فهم کهینطوریا

 کنن.! یم دایباالخره بنده رو پباشه . یکه هنر سشونیکردن که رئ دادیو ب
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بر  میدار ایو جرارد و آروان جلو نشستن و جرارد پشت فرمونه و گو میعقب تایمنو ب مینشست نی..االن تو ماشخالصه

 تهران.. میگردیم

 ....بردنیمنو م خواستنیواقعا نقش.گوسفند و اونجا داشتم..هر جا م من

 !حانهیو ر دیجون مهش ی..فقط و فقط براکردمیکال نقش گوسفندو  قشنگ و کامل اجرا م اصال

..خوابمم  دمیپوکیداشتم م یحوصلگ ی..الل الل از بومدی. صداشون در نم نیسه تا تو ماش نیبود ا نجایا جالب

 برن ! دمیمن ند می..دسشوونیکه کال مثل ادم اهن نایچون ا شدمیتا تهران خفه م دی..کال باومدینم

 که خوردن..بکوب تا تهران قراره تحملشون کنم..! غذاشونم

 خودم بودم..که  یدو ساعت گذشته بود و ..من ..تو حال و هوا یکی

دادم قشنگ چشمم افتاد کف  صیداده بود و من برق نم اشک و تو چشماش تشخ هیتک شهیشدم..به ش تای..بمتوجه

 پام ...!!

 ...نه!!!!هی....گرتایب

و کشته بود ..اما مجبور بود ..همشوون مجبور بودن...تک  یادیز یادما دینبوود شا یادم خوب دیبراش سوخت..شا دلم

 تکشون...

 بزرگ و سازمان بود..نه اونا... سیرئ یاصل گناهکار

 ..ولشوون کرد...!شدیکمکشوون کرد ..نه م شدیبودن ..نه م یاز جنس گناهکار ییگناها ییاونا

 چشمام و بستم و به گذشته فکر کردم.... ادیو فکر ز نیاز سکوت ماش خسته

 هشت ساله.. و هاتف شونزده ساله... من

ک هاتف با خشونت به  درخت  کردمیمن با چوب و پارچه عروسک درست م میبود یهر کدوم سرگرم کار  اطیح تو

طور بارش  نیکتک خوردن از بابا ا یادی..زهیعصب یدونستم کم یزد..با اون سن کمم م یمشت و لگد م  اطیوسط ح

 اورده بود.....!

 ...شهیم اطی..وارد ح بابا
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 ..کشونه و معلومه مسته...یدنبال خودش م پاهاشو

 !؟ییکجا ییهر  جا کهیزن ی.....اوری..نرررررین-بابا

 گهیو م رهیگیکه بابا گردنش و م ادیم روونیهراسون از خونه ب مامان

 ولم کنه.. و من اشغالم ها!! ی.به دوست دخترم گفتی..رفتیواس چ-

ت ..به سمیخون یتا مامان و بزنه..هاتف.با .. نگاه ارهیو کمر بندش و درم کنهیپرت م ی.... مامان و به گوشه اکشمتیم

و منو  رهیگیبابا رو م قهیاونارو از هم جدا کنم ..هاتف با خشوت  هیبا گر کنمیم ی.. و من اون وسط سعکنهیبابا حمله م

 گوشم!! ی..باالی..شکستگشهی...مجشیو نت خورهیسرم به حوض م و دهیهول م

 ...شمیم دهیکش رونیاز خاطراتم ب نیبوق ماش یصدا با

 بخوابم کنمیم یو سع بندمیو چشمام و م کشمیم یقیعم نفس

 

 ️❤️❤و هفتم یس پارت

اتاق در راه رو قدم برداشت با  اون همه..نفوزگذ و قدرت..باز هم از  نیکند و اهسته به سمت اخر ییبا قدم ها آلفرد

 ...دیترسیاون م

 بود خطرناکتر بود.... دهیکه  تا به حال د یاز هر کس اون

 بود ! شتریب شیینایبود با وجود ضعف ب دهیکه د یاز هرکس قدرتش

 ...دیترسیاون م از

 باز کرد .... یاتاق رو به اروم در

 تو چشم بود....! ی..بد جوردشیسف ی..موها دشویسف یته بود عصاتختش نشس یرو

 رنگش و به الفرد دوخت.... یسرد و خمار اب نگاه

 سالم  آلفرد...-
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 عطرش شناخته بود... یرو از بو اون

 شد .. کیبه او نزد آلفرد

 گفت... نهیو با طمأن ارووم

 داده...! یدستور هی سیرئ-

 شد و گفت.. رهی...و اروم با نگاه سرد و ترسناکش به پنجره خدیکش نیزم یرو  رو  دشیسف یجا بلند شد عصا  از

 تش؟یهست مامور یچ-

 اب دهانش رو قورت داد و گفت یبه سخت آلفرد

 استانبول..! یبر دیبا-

 به سمت الفرد چرخوند. یرو اروم و با حالت ترسناک سرش

 عمل؟! یبرا-

 تکان داد و گفت  یسر آلفرد

 ...!یاریخرجت شده..تا چشمات و به دست ب ونیلیهفت صد م-

عصاش و  یحرکت .. دسته  هیترسناک شد ..تو یبه قهقهه ا لیشکل گرفت ..لبخند تبد شیرو لباها یلبخند

 اومد.. روونیاز ته عصا  ب یزیت ی  غهیچرخوند و ت

 یچسبوند ..با حرکت واریالفرد فرود اورد  و اون و به د نهیحرکت  برگشت و دستش و باال اورد و وسط قفسه س هیتو

 الفرد گذاشت.... یگلو ریعصا را چرخوند و ز ی غهی..تیشینما

 کرد و گفت کیگوش الفرد نزد ریو به ز سرش

و  که چشمام ی...وعده دادیبکشمت...ول  میتو نه سالگ تونستمیم یبودم... من حت یاتاق زندون نیکل عمرمو...تو ا-

 ......یگردونیبر مبهم 

 ..الفرد از ترس..تو خودش جمع شده بود .. دیشاه رگ الفرد کش یرو رو غهیت
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 بکشمت که...روحتم زجر کش شه! ی...جورخورمی.....قسم میاگر...اگر..دروغ باشه....اگر منو گول زده باش-

 با من من گفت الفرد

 خانوادتم ولت کرده بودن...  یو فلج....حت ی...کور بودی.الغر بود ضیبچه مر هی....یمردیم ی...تو داشت-

کس تا به حال تورو  چی..هیشب هیکرد...تو سا یکه هست ینی.من تو رو تو کردم سازمان....تورو اینبود یچیه تو

چشمت بوده  یتزرق یماده  یفقط  برا ونیلی...هفت صد ممیخوای.....ماتورو سالم میسازمان ی..تو برگ برنده دهیند

..بهت یایم روونی...تو با چشمات از  در اتاق عمل ب سرداده شده پ یروس و ترک یجراحا نیها دالر به بهتر ونیلیم

 دم... یقول م

 زدو گفت یالفرد  دور کرد و پوزخند یزخم شده  یگلو ریرو از ز غهیت

 باشه...باشه.....-

 شدوگفت رهیالفرد خ ی قهیبرنده به  یو با نگاه برگشت

 استانبول..! میری.....میتو بگ یهرچ-

* 

 ....همراز

 بودم...! دی..تو عمارت جددیاتاق جد تو

 نه.... ای  رمیقراره بم دونستمی..مشخص نبود...نم فمیخورد بود...خسته شده بودم تکل اعصابم

اتفاقا برام  نیو ا ی..بودیبود شدیم ینه...اخ داداش .اخ..که چ ایهاتف خوبه  حانه،وید،ری..حال مهشدونستمینم یحت

 !؟ییافتاد دلم واست تنگ شده  نامرد...اخه تو کجاا ینم

 شدم ... رهیزدم و به باغ خ هیپنجره تک  یسمت پنجره رفتم ..و درشو باز کردم و دستام و به  لبه   به

  شدنیپنجره حواسم و جمع حرفاشون کردم داشتن رد م ریدوتا محافظ ز دنیکه با د دمیکش یقیعم نفس

 استامبول ! میفردا بر دی.با-.،یاول مرد
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 پاره انها...... شی... اتنیدوستاش چه جور نیدختره کم بود حاال  برو بب نیا-یدوم مرد

 !!دنیرو هم دزد حانهیو ر دیافتادم..اونا مهش نی..مبهوت سر خوردمو رو  زم دمیحرفاشونوو نشن هیبق

 ام چنگ زدم ...موهام بردم و با پنجه هام به موه یو البه ال دستام

 گفتم.. هیگر با

 ..!!کنمی..فرار ممونمی.....منم نمنیسر قولتون نموند-

 

 ️❤هشت یس پارت

 ...شدیبغضم و با خوردن  غذا  قورت بدم ..اما نم کردمیم یسع

 شدن بود .. یفکر کرده بودم مخم رو به متالش شبیقدر از د اون

 کار کنم.... یچ دیکه با دمیفهم اخرش

 غذا رو چپه کردم و داد زدم ینیکه داشتم س یحرص  یبا همه -

 ...سیآروااااان.....جنااااب رئ-

 به در... دمیکوب

 نجای..اااااایب-

 ادامه  دادم.. غامیدرد گرفته بود اما بازم به ج گلوم

 وارد شد و داد زد  یباز شد و آروان عصب هویدر

 چه خبرته!!!!-

 زدم  داد
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!!با حرص اومد سمتم و ییزایچ هیدارم به  ازین دیبرم خر دی..منم با شمیم وونهید جانی.دارم اروونیخوام برم ب یم-

 بازوم و گرفت و تو صورتم داد زد...

 داد زدن داره!!! نیا  -

 زدم غیج بازم

 ...خوامیلباس م گمی..م نیکرد وونمید-

 پوزخند  گفت  با

 ...ارنیواست ب زیاز هر مدل دوتا چ گمیباشه..م-

 بره که رفتم جلوشو داد زدم  خواست

 !'یباشم لعنت یعاد یمثل ادما کمیدارم  ازی.... نیفهمینم-

 و گرفت  و داد زد  گلوم

 اشتباه از طرف تو ام تا..بکشمت... هینداره..من منتظر  بی..عیول هیینقشه ها هیتو اون کله پوکت  دونمیمن که م-

 ..دمیکش یغیبا حرص جبه هم .. دیدر اتاق و باز کرد و رفت و درو کوب 

 ساعت از رفتنش گذشته بود که در اتاق باز شد و جرارد وارد شد  کی

 ...!میبپوش بر-

 بهت گفتم  با

 کجا؟-

 دستور داد ببرمت! سی...رئگهید دیخر- جرارد

 و گفتم  دمیذوق از جا پر با

 قبول کرد!!!-
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 ...!یشناسینم سوی..چون تو رئینداشته باش ینقشه ا دوارمیام یاره ..ول- جرارد

 تکون دادم و گفتم  یسر

 تا اماده شم!. رونیباشه برو ب- 

با جرارد و  یتن   کردم  و وقت  یو شال سورمه ا یخی نیبا شلوار ج یکوتاه سورمه ا یمانتو هیکه رفت زوود   جرارد

اون  که کال افتمیبره و گند نزنم و دستشون ن شینقشم خوب.پ کردمیدعا م میشدیم نیسه تا از محافظا سوار ماش

 ...رفتمیموقع به فنا م

 بهم انداخت و گفت  ی..جرارد نگاه مشکوک میدیرس یبزرگ دیمرکز خر یجلو یوقت

 شو.. ادهیپ-

 ...میراه افتاد دیمحافظا و جرارد به سمت  مرکز خر با

از  یرارد جلو ..هر کو ج رفتنیخداروشکر کردم ..سه تا محافظا دور من راه م ادیز یبه خاطر شلوغ میوارد که شد 

 .. شدیکنارم رد م

 ....کردیچپ نگام م چپ

 رفتم..! یج..نده.که با چهار تا مرد راه م ای میادم حساب یها هیخرما نیکردن از ا یفکر م ایداشتن  حق

 اشاره کردم... یحواس به لباس یو ب سادمیمغازه که دوتا در داشت وا هی دنید با

 خوام... یم نویمن ا-

 زدم .. خیبود  نیتریکه پشت و یزیچ دنیو برگشتن سمت دست من که خودمم با د سادنیوا همشون

 

 !!!!! یو تور تور ریخواب حر لباس

بود و چهار تا  یبزرگ یلیخ یلیوارد مغازه شدم..مغازه خ ییبود که در کمال پرو رهیناباور به من خ نگاهاشون

 فروشنده داشت....
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 و جرارد باهام تو اومد... سادنیدم در وا محافظا

 خوام تنم کنمش..! یرو که برام اوردن..در مقابل نگاه مبهوتشون گفتم که م لباس

 ..لباسو دادن  بپوشم.. امیمن به نظر کله گنده و پولدار م دنیهم که د اونا

 چشم  رشیز یمشک یتو اتاق پرو و زود مانتوم و در اوردم  و به مانتو رفتم

 گفتم  اوردمیکه شالم و از سرم در م یو در حال دوختم

 برام نمونده.... یاما راه چوندمتیاروان شرمنده که پ-

 

 ️❤نه. یس پارت

 باز کردم و گفتم  یدرو کم یسرم انداختم و  ال یرنگم و رو یزرشک شال

 کمک کنه..بندش گره خورده! ادیب یکی شهیم دیببخش   -

 وارد اتاق پرو شد که زود برگشتم سمتش و گفتم.گفت و  یدختر با اجازه ا هیفروشنده ها  از

منو بزور بدن بهش...زورم کردن...کمکم کن  خوانی..اون پسر خوشگله ..پسر عمومه م روننیکه اون ب ییاونا نیبب-

 فرار کنم!.

 ..با بهت گفتکردی..نگام مدهیور قلمب یچشما با

 خانوم!؟، یگیم یچ-

 که گفتم رونیبره ب خواست

 ..! ادیبال داره سره تو م نیمن...فکر کن ا یلطفااا خودتو بزار جا-

 دختر کمکم ..کن... هیزن.. هیعنوان  به

 نگام کرد و گفت ... دیترد با
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 ..؟هیچ نقشت

 زدم و گفتم یلبخند

 !..'بهت.. گمیم-

 

 رنگش فرو کرد و گفت  یپرپشت و قهوه ا یموها یکالفه و خسته دستاش و البه ال جرارد

 ....!مایکرد یریه گچ-

 دختر فروشنده اومد یگرفته  یتقه به در اتاق پرو زدم ..که صدا دو

 درست شد..!-

کرد و موهاش و پشت  یگردش و درست م نکیکه ع یاومد و در حال رونیاتاق پرو باز شد و  دختر فروشنده  ب در

 گفت  یگرفته ا یکرد و با صدا یصرفه ا دادیگوش م

 .درست شد! روونیب ادیاالن م-

اوردن  ادیبست و با به  یلحظه ا یکرد و چشماش و برا نشیشلوار ج بیتکون داد .  و دستاش وتوج یسر کالفه

 و با بهت گفت  دیگرفتش..از جا پر یظرف فروشنده و صدا کلیه

 تو روحت!-

 یهمراز تنش بود ...محکم رو  یکه لباسا دیو درو باز کرد که دختر فروشنده رو د دیدو به سمت اتاق پرو دو با

خواست و  یکه م یزیدستش اون چ یو دست به سمت پشت گوشش برد و وقت دیدختر را کوب ی دهیصورت رنگ پر

 داد زد  دیدوو یکه م یلمس کرد در حال

 ...دیبه حالت اماده باش..کل ساختمون و  بگرد همه

 ...دختره در رفته!خوامشیم قهیپنج دق تو

* 
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 کردم.... ی...و مدام به پشت سرم نگاه م دمییدو یکل وجودم م با

نشستم و مقنعه رو از سرم در اوردم و  ینیشدم و پشت ماش ینفس گرفتم ... و وارد کوچه ا یگرفته بود...کم نفسم

و اما  نکیمانتو رو کند زدم و مانتو رو از تنم در اوردم ... ع یسرم بود و درست کردم ...دکمه ها رشیظالم رو که ز

 نبود..... یا رهاما چا کردیم تمیگذاشتم رو چشمام بمونه هر چند اذ

 بودم! چوندهیرو پ یموفق شده باشم من سازمان به اون بزرگ شدینم باورم

کردن و من با ترس به مچ  دستاشون   یبا تعجب نگام م ایبعض   دنییاز جام بلند شدم و بازم  شروع کردم به دو 

 نه ...! ایسازمان  به پستم خوردن  یمامورا نمیکردم تا بب یپشت گردنشون نگاه م

 شدم ... ادهیپ ستگاهیا نیشدم  و اخر یاخر بدون من کارت سوار اتوبوس در

 سرد شده بود و من فقط مانتو تنم بود.... هوا

کردم و  گاهسمتش و تلفن و برداشتم با شک به اطراف ن  دمییرو لبام شکل گرفت دو یلبخند یتلفن عموم دنید با

 صد و ده و گرفتم...

 خواست مشکلمو بگم یاومد که ازم م یمرد یلحظه بعد صدا چند

 سازمانه..... هیسر  ریبودن فرار کردم  همش ز دهیمن همراز فروزان هستم..منو دزد-

 ..خداخافظ! -مرد

 سر جاش... دمیو با حرص تلفن و کوب یچ یعنیلب گفتم  ریگوش دادم و ز یاشغال یبهت به  بوقا با

 زنگ خورد مبهوت  تلفن و برداشتم  که

 کنن یما کار م یبرا   سمیپل یاشتباه خانوم کوچولو..!مامورا نیاول-

 جلوم افتاده  بود نگاه کردم و اروم گفتم  ابونینور چراغ تو خ ریکه ز یا هیخشک زدم و به سا یچشما

 آروان.!!!-

 



 یگاریس یزندگ

 
106 

 

 ️❤️❤چهل پارت

 ..توهم نباشه..خودش باشه!دمیترسی...ممدیترسینداشتم برگردم ..م جرعت

 کردم....... یرو پشت گردنم حس م ینفس یسرما داغ یتو

زدم ..آروان بود خودش بود چشماش سرخ شده بود و  یغیشد..ج دهیکرده بودم ..بازوم که کش وحشت

 نگاهش.ترسناک بود...

 شدم تازه به خودم اومدم... دهیبه دکه تلفن  کوب یوقت

 کرد... سیو خ خمی یگونه ها اشکام

 و رو گلوم گذاشت و با شدت ..فشرد  دستش

 شدم و دستام و رو دستش که رو گلوم  بود گذاشتم و گفتم قرمز

 .و..و..لم کن......-

 نفس بکشم!!! تونستمینم واقعا

 زدو گفت یپوزخند

 هان..!!! می..من  چیفکر کرد-

 وارد  کرد... یشتریگلوم فشار ب به

 نفس بکشم..به خس خس افتاده بودم... تونستمینم گهید واقعا

 ژنیوجودم و پر اکس   کردمیم یو سع دمیکشیافتادم با ولع نفس م نیدستش رو از رو گلوم بر داشتو من به زم که

 کنم...

ت ف...که دستش ردمیاز درد کش  یغیبلندم گرفت و به زور بلندم کرد...ج یکامل نفس نگرفته بودم که  از موها هنوز

 باال و توصورتم فرود اورد .. لبم پرخون شد .

 برد.... یرنگ و بزرگ یمشک نیبلندم کرد ...و کشون کشون منو به سمت ماش نیکمرم گرفتو دوباره از زم از
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ت که پر نیو با خشونت باز کرد و هولم داد توماش نینشسته بود ...و اروان در ماش نیافتاده ...تووماش یبا سر جرارد

 نفر... هیبغل  شدم..تو

 به فرد روبه روم دوختم.... مویاشک یو از جلو چشمم کنار دادمو چشما شونمیپر یموها

 .چشمام گرد شد.. دنشید با

 خودش..! شیمنو ببره  پ خواستیبود که م یهمون

 !'منو ببرن.. زارهیکه اروان بهش گفته بود  که نم یهمون

 براق پسر زل زده بودم که . یبه چشما یناباور با

 دمشیدیو م  نییو داده بودن پا نیماش شهی.ش دمیاروان شن یصدا

جا به بعدش به من مربوط  نیازا دیاریسرش ب دیخوایم  یی...هر بالیبه بعد دختره دست تو نیسرکان ..از ا-اروان

 ..دادمش دست تو سازمان..!ستین

 بهت ..گفتم با

 نه......-

 زد .  شیات یگاریفاصله گرفت و س  شهیبهم از شبدون توجه  آروان

 زدو گفت یکه کنارم بود پوزخند یپسر که

 ...یتو بگ یهرچ-

 زدم  یضربه ا نیزدم و به در ماش یغیراه افتاد و من ج نیماش

 ...آروااان..ترسمیآرواااان...توروخدا...آروان نزار ببرنم.....ازشون م-

 شده بود محکم منو گرفت تا تقال نکنم یقفل بود و سرکانم که عصب در

 یم فشیاندازه..از سرکان و نگاه  کث ی.. بزدمیم غیج هیو من با گر شدیو خشنم دور م یگاریاز مرد س نیماش

 ....دمیترس
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 کرده بود...! دیجد یایدن هیسرنوشت دوباره منو وارد  و

 

 ️❤️❤کمیچهل و  پارت

شم جرارد من و کشون کشونوپشت  ادهیپ نیاز ماش یزده بودم که جون نداشتم حت غیکرده بودم و ج هیقدر گر اون

 ...الیسمت و بردیسرکان م ارویسره اون 

 بود..پر عذاب وجدان و غم.! یجور هیجرارد  نگاه

 حال شده بودم ... یکه خورده بودم ب یو کتک یراه زانو هام تا شد و از سرما و خستگ اواسط

 زانو و کمرم و بلندم کرد ... ریدست انداخت ز یبا نگران جرارد

 دمیسرکان و شن یصدا

 که براش اماده کردن... یببرش اتاق-

 ...دیدیو چشمام تار م رفتیم جیگ سرم

 به اتاق  اوردنم.! دمینرم فرود اومدم فهم یجا هیتو یوقت

 دادم صیجرارد و تشخ یانداخته شد و صدا ییاز اطراف نداشتم..روم پتو یدرک

 کم مونده.دختر...!فقط تحمل کن...-

 شدم... هوشیب بایو چشمام کم کم بسته شدوو تقر دمینفهم یچیه گهید

** 

کارو از صبح کرده  نی...بار ها ووبار ها ادمیکوب واریهفت سنگ و سبز رنگ  و تو مشتم فشردم و  توپ و به د توپ

پول  یوقشنگم که اون روز ها  برا یرنگ یروسکاع ی..برا دیمهش یبودم ..حوصلم واقعا سر رفته بود و دلم برا

 یتنگ شده بود..دلم برا کردمیدرستشون م

 طلب کارا!!! یتنگ شده بود ..حت یچ همه
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 رنگ ..واقعا دلم گرفته بود... اهیاتاق بزرگ و س هی...تونجایا

 و دراوردن حرص اروانم  تنگ شده بود.... تایکردن با ب یشطرنج باز  یدلم برا یحت

 تنگ بود... زیهمه چ ی..دلم برایلعنت یها هیثان نیلحظه ...تو ا نیهاتفم تنگ شده بود...ا یبرا دلم

خودم و جمع و جور کردم و  یاومدو وارد اتاق شد ..با دستپاچگ رونیب گاردیکه باز شد ..سرکانواز پشت باد دراتاق

 سرتاپامو برانداز کرد و گفت بیعج براق و یشد و با اون چشما کیسرم درست کردم که بهم نزد یشالم و رو

 !!به؟یعج-

 نگاش کردم..! یسردرگم  با

 !!؟بهیعج یچ-

 گذاشت و گفت بشیشد و دستش و به سمت صورتم اورد که دو قدم به عقب برداشتم دستاشو تو ج  ' کینزد بهم

 یب یادیآروان بوده باشه و سالم مونده باشه!!!حاال هرچند اروان ز یتو خونه   یو جذاب یلوند نیبه ا یکه دختر نیا-

 بخاره!!!

 حرص گفتم با

 باشه..! زیبخار باشه بهتره تا مثل تو ه یب-

 تعجب نگام کرد و اومد سمتم و گفت  با

 ..!؟ یگفت یچ-

 من من گفتم با

 !'یهمون که ش..شنفت-

رد ..با دواریسمت در که..کمرم و گرفت و کوبوندم به د دمییدستش فرار کردمو دو ریبرداشت که از ز زیسمتم خ به

 چشمام و بستم 

 و  خاصش به لبام شدم... رهیچشم باز کردم متوجه نگاه خ یوقت
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 گذاشتمو هولش دادم که... نشیترس دستام و رو قفسه س با

 سانتم تکون نخورد .. هیمتر به عقب  پرت نشد و برعکس. هی ایهند لمیمعلومه مثل ف خوب

 به لبام زل زد و گفت  یرگیخ با

 اروان چه طور ازت گذشت!!!-

 ما زود گفت دنیدر اتاق باز شد و جرارد با د هویلباشو به سمت لبام اورد ...که  و

 چه خبره؟! نجایا-

 جرارد پنهون شدم.  دموپشتییزود  سرکان و عول دادموو دو  هیگر با

 گفت .. یحرص یبا نگاه سرکان

 .!روونینداره..گمشو ب یبه تو ربط-

 گفت  تیبا عصبان جرارد

وان.( )ارسیاز رئ یلیدختر باس سالم برسه دستش..و درضمن ..تو مقامت خ نیبزرگ گفته  ا سیکه نرفته رئ ادتی-

دن من مون نجایبزرگه ...اما شرط موندن همراز،ا سهیجاست به خاطر دستور رئ نیو اگه االن همراز ا نترهییپا

 !ادی...اگه من برم همرازم باهام مششهیپ

 بود... یحس خوب نیوجود برادر و حس کرده بودموو ا  یجرارد پشتم گرما تیحما از

 اوضاع کنارم بود... نیبود که تا به حال ادم نکشته اصن  خوب بود که تو ا خوب

 ادو گفت رو هوا تکون  د دوارانهیشد و انگشتش و تهد کیبا خشونت بهم نزد سرکان

 ..میشی..بالخره تنها مستیکه  محافظت همراهت ن شهیباشه...اما هم-

 پشت جرارد پنهون شدم .. شترینفرت نگاش کردم و ب با

 رفت و در و محکم و با شدت بست.... رونیاز  اتاق ب سرکان
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 رفت رو تخت نشستم و با بغض گفتم تا

 ...شمیم وونهیقراره تموم بشه....دارم د ی...کیلعنت 

 به  سمتم اومد و رو زانو نشست و بهم زل زد و گفت جرارد

 ...یچونیمنو نپ گهیکن د ی..فقط  سعشهیدختر خوب...تموم م شهیتموم م-

 زدم  و گفتم  یلبخند

 !؟یستیچرا تو مثل اونا ن-

 دروو باز کنن گفت گفتیم گاردایکه  به باد یحال در

 ؟یتو مارو خوب نشناخت دیشا-

 اتاق که باز شد .. در

 مراقب خودت باش- گفت

 سرش که در بسته شد ارووم گفتم  پشت

 .جرارد!!یستین یکنیکه وانمود م یتو اون دمیشا-

فت رو لبام شکل گر یرو تخت ..لبخند ییساعت صفحه گرد و چرم اشنا دنیتخت دراز بکشم که با د یتا رو برگشتم

... 

 بکشم... رونیهم ب ایبود که اروان بهم داده بود گفته بود هر وقت تو خطر افتادم دکمش و  فشار بدم  یهمون

 جرارد بود  حتما اون گذاشته بودش رو تخت ... کار

 دمیو نال دمیتخت دراز کش رو

 ....شهیتموم م یماجرا ک نیا-

 شده! یگاریس می..زندگیجد یجد
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 ️❤️❤چهل دو پارت

بودن ..فکش  ختهیبانداژ ر یخورد خورد و حالت دار رو  دشیسف یکرد..موها یم ینیچشماش سنگ ی..بر روبانداژ

 منقبض  شده بود...

 کل عمرش را به انتظار نشسته بود... 

 !...انهی باستیز  گفتنیواقعا اون طور که م ایدر ای...ستیچه رنگ یکه اب نیرنگ ها..ا دنید انتظار

 ....هیچه طور رنگ دیخورش ییطال رنگ

 داشت... ادیخوردنند ...خوب به  یو همه در سر دردناکش تاب م همه

 اورد  یکه به خاطر م یزیاز خانواده اش نداشت ..تنها چ یخاطره ا چیه

 یو زال دیسف یو ..موها شیکردند....کور یم رشیکه تحق یسرد و سوزناک بود و افراد یاتاق

 ....شوی...فلجشویماریشو....ب

 ....هشیمشت م دستانش

 ی....غارت...سازمان از اون بچه دنیگرفت دعوا کردن بود..جنگ ادیکه  یزیچ نیاول ستهیتونست روپاهاش  با یوقت

..خوشش اومده بود...اون و شدیم لیتبد یپسر باهوش و فرز و حرفه ا کیو کسل کننده که با گذشت زمان به  ضیمر

 ...ادینبود که از دست اون پسر بر ن یمامورشون الفرد سپرده بودن...کار نیدست بهتر

 ورزش ها... یصد در همه  ازی. دعوا ها. و امتگهید یسازمان ها ی..فرار..نابودی..نقشه کشهک

 شب  سازمان بود.... هیسا یها یژگیداشتن هفت  تا زبان .....تنها چند نمونه از و ادی

 استانبول نشسته بود....  مارستانیب نیو مجهز تر نیتخت ..معروف  تر یشکل..رو یاون پسر..زال حال

 او اون رو به استانبول اورده بودنند... یلو نرفتن چهره  یبرا
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ان پسر فاجعه  دنی..دندیخواست ان پسر نب ی..الفرد .از ته  دل دلش مشنیبه همراه الفرد .وارد اتاق م دکتر

 کند..! یرا ازاد م یکیخفته در تار ییوالیخود  سازمان هم خبر نداشت که دارد ه یبود..حت

 بود..... یکی..خود تاراو

 پسر قدرت به عرش و فرش رساندن سازمان را داشت.... ان

قبل از  یای...گذشته اش را...خانواده اش را......دناوردیبود که پسر حافظه اش را به دست ب نیترس الفرد ا تنها

 سازمانش را.....

 که خود سازمان اورا کور کرده است.... دیفهمیپسر م اگر

 و ترسناک! دیموسپ  یوالیه نیاورد ا یبر سر سازمان  م ییبال چه

*** 

و  ششیممکنه کار دفه پ دمید یوقت یتونم باهاشون شام بخورم ..هرچند قبول نکردم ول یگفته بود شب م سرکان

 قبول کردم ... یتکرار کنه مجبور

 دراز و بزرگ نشسته بود و مثل شاه ها انواع غذا ها جلوش بودن.... زیم هیت و پش نییمنو بردن پا محافظا

 کنارش بود... جراردم

 و نشستم  دمیکش رونیب یا یاخم صندل با

 زد و گفت  یپوزخند سرکان

 چه عجب!....-

 دیغذا کش بلغور کرد که خدمتکار به  سمتمون اومد و برامون یزیچ هی ینثارش کردم .. ک سرکان به ترک یپوزخند

 دادم  یجرارد ..لقمه هارو بزور فرو م ینگاه سرکان و گاه ینیسنگ ری..ز

 ها غذا خورد.... یاجنب نیدر کنار ا شدیمگه م اصن

 و گفت  و رفت... یزیچ هیاومد سمتمون و در گوش سرکان  یکت شلوار یاز محافظا  یکی هوی



 یگاریس یزندگ

 
114 

 

 از جا بلند شد و گفت  سرکان

 اماده کردم همراز! زیسوپرا هیبرات -

 کردم ...با پورخند گفتم یبهت نگاش م با

 !!!یبرام بابا نوئل اورد-

 انداخت .. و سرکان با حرص داد زد  ریسرش و ز جرارد

 !دشوونیاریب-

 سالن باز شد و محافظا به همراه دو نفر وارد شدن...و من خشک زده  در

 با بهت ..لب زدم ... و

 .!!!!!!!.حانهی......!.....ردیمهش-

 

 ️❤️❤چهل و سه پارت

از محافظا محکم از کمرم گرفت و نزاشت  یکیانداختم و به سمتشون پا تند.کردم که .. یو به گوشه ا یصندل رتیح 

 برم جلو..

 داد زدم.  ضیغ با

 !!ایعوض یکارشون کرد ی..چدیولشون..کن-

 نشسته بودن و چشماشون بسته بود... لچریرو و شونیپر یبا ظاهر حانهیهم ر دیمهش هم

 تقال کردم و داد زدم... هیگر با

 ......دیکار کرد ی..با دختر خاله ام و دوستم چگمیم

 پر تمسخر گفت  یبا نگاه سرکان
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 نبود... ادمیدونم دوتاشون دختر خاله هاتن!!اها  یکه م ییتا جا-

 اشاره زد دیمهش به

 ..چه بد...ی...اختهیننات یدختر خاله  لیخانوم وک نیکه ا-

 زدم غیج

 اشغال... ی کهیمرت کنمی..موهاتو مکشمتی...به روز مونده به اخر عمرم مکشمتیم-

 رو به جرارد داد زد  تیبا عصبان سرکان

 دختره رو ببر تا نزدم نکشتمش! نیا-

 اومد سمتم ..که داد زدم  جرارد

 ...دیکار کرد ی..باهاشون چگمیم-

 منو از دست محافظه خالص کرد و خودش بازو هام و تو دست گرفت  جرارد

 ....دی..چرا اونا رو دزد دمیرو د ی..من همه چدونمیولم کن...ولم کن...من رمزو م-

 محکم تر من و گرفت و گفت  جرارد

 بسه اروم باش...-

 و کشون کشون برد سمت پله ها... من

 د...سرشون اومده بو ییبال هیاما خب انگار واقعا  انیکنم دخترا بهوش ب یکردم کار یم یو سع زدمیم غیبلند ج بلند

 داد زد  هویکردم که  یجبغ مشت و لگد نثارش م غیبرداشتم و با ج زیکه تو اتاق پرتم کرد به سمتش خ جرارد

 ...گهیساکت شو د-

 بودمش ترسناک شده بود.... دهیند یطور نیحاال ا تا

 شدم.... رهی.. اروم ساکت بهش خینگاه با
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 کالفه گفت که

.تا .ی.فرار کنیتو رو ببندن...تا نتون یکه دست و پا دنیاونا رو دزد ومدهیسرشون ن ییبال چی...هنیهم هوشنیب-

نوع  ..ازدیهم تهد ایبا رشوه  ای دهیو خر سیپل یمامورا شتری...هرچند که سازمان بیبگ یزیچ سیبه پل یبر ینتون

 نرمش!

 شد و گفت   کیکه بهم  نزد کردمیبهت نگاش م با

 خوش و عاشقانه... انینه داستان با پا لمهیخوب گوشاتو وا کن .همراز...ابن جا نه ف-

 ستی..سازمان دوستات و سر به نیکن یاشتباه نیجا به بعد کوچک تر نیو سازمان و دوستات...اگه از ا ییجا تو نیا

 یرویبهت بگم  من اون جا چه بخوام چه نخوام از دستور پ دیبا کارو بکنم  و نیاز من بخواد ا یحت دیکنه.. و شا یم

 کنم... یم

 سمت در اتاق رفت  و گفت در و باز کنن ..در که باز شد رو به من گفت  به

 یخوشش اومده..نه برا یلیداره )آروان( از تو هم خ سیکه با رئ یا یعالوه بر دشمن ریاز سرکان  هم فاصله بگ-

 ..!!!خوادتیچند باره م  یلذت و استفاده  ی...برادهینم یاجازه ا نیعشق و دوست داشتن ..سازمان اصن همچ

  می..نگران الیسوال و فکرو خ ایدن هیتوجه  به نگاه ماتم زدم از اتاق رفت و درم پشت سرش بست و من موندم و  بدون

 ....حانهیو ر دیمهش یبرا

 کنار لباش انگار پاره شده بود .... دیالغر شده بود و مهش حانهیر

 بودنم...! دهیافتادم که دزد یاول یروزا ادی

 کردم ! ی..واقعا االن داشتم به اروان فکر م زنمیم ی....پوزخندآروان

 کرده بود به دشمنش!  شکشمیزجر پ یبود و بعد کل دهیکه منو دزد یبدجنس و ادم کش یگاریپسر س به

 خورد.... نهیتخت نشستم ..نگاهم به ا یاز اون همه فکر حال به هم زن و زجر اور  رو خسته

التوو  یبا دوتا خال... و چهره ا یفر وز زرد بودم و صورت یپر مو و موها یدختر با صورت هی مایشده بودم ..قد عوض

 !یشهر نییپا
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 !'شدم یچ االن

و  دی....حتما مهش دیسف یو پوست کیو کوچ یا دقلوهی..لبای.ابخمار یصاف و چشما ی.. و با صورتیدختر مو مشک هی

 خوردن! یبه مشکل بر م مییتو شناسا یکم حانهیر

 روز افتاده بودن... نیسوخت ..به خاطر من اونا به ا یبه حالشون م دلم

 من نشی..کال طالعم شوم بود .کال هدف خدا از افر ومدیخودم بدم م از

 خواد منو برقصونه...!!! یا هرچه قدر دلش مکردم سرنوشت بود.. ت سرگرم

*** 

 رفت ... یچشمانش کنار م یارام ارام از رو بانداژ

 بودنند .. ستادهیا شیو آلفرد روبه رو دکتر

اون و  یاون قدر کم رنگ بود که گاه شیکه اب ییرنگش رو باز کرد ..چشما یخمار اب یفرمان دکتر ..ارام چشما به

 او ترسناک بود... شهیکه نه هم یکرد..گاه یترساک م

 خالصه شده بود... یاهیدر س شیایباز هم دن دیدینم چیه

 زد  یدکتر ..داد م شماریب یقفل شده در مقابل پرسش ها یفک با

 ..!نمیبینم

 راحت شده بود .. ابشیخ دیکش یقیوجودش نفس عم یبا همه  الفرد

 که تخت  چند قدم به عقب پرت شد ... دیکوبمحکم به تخت  شیاز جا بلند شد   با پا  تیعصبان با

اعصا را   ی غهی..سر ت دیکوب واریدکتر را گرفت و اورا به د ی قهی یکرد  در لحظه ا دایرا پ شیزد و  اعصا یا نعره

 چشمان دکتر گرفت   کینزد ییجا

 متخصص! یکنم .....اقا یکورت م نجایهم-
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 یم شیبه چشما کینزد ی غهیاز ان ت شتریحالت پسر ب یاز ترس رو به سکته بود..از چشمان ترسناک و ب دکتر

 .... دیترس

 !!!دیدیدر فکر فرو رفته بود ...!او نم یبا خوش حال آلفرد

 زد  داد

 !یزوریدکتر پ ارمیکنم چشمات و از کاسه در م یهم کورت م ایکشمت..... یجا م نیهم-

 اد...افت نیعقب برداشت و عصا از دستش به زم یچشمانش..قرار گرفت مبهوت قدم یاهیپشت س دیفنور س یا لحظه

 را چند بار باز و بسته چشمانش

 

 دکتر نگاه کرد و گفت  یبه چشم ها میبار چهارم چشم باز کرد ..مبهوت ..مستق یبرا یو وقت کرد

 !!نمیب یمن تورو م-

 

 ️❤️❤چهل و چهار پارت

 

 لطفااااا!!-

 با اخم گفت  جرارد

 ...شهیکه گفتم...نم نینه هم-

 بعض  گفتم.. با

 مکنی..حتما حالشون بده...خواهش مدنی..حتما ترسنمشونیکه برام موندن..بزار بب نی...اونا تنها کسشهیچرا نم-

 جرارد.!
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 با حرص گفت  جرارد

 .!؟یچ یعنی شهینم یفهمیم ننیزم ریتو ز-

 ...هیع کردم به گرو شرو نیبچه ها نشستم رو زم مثل

 !نمشووونیبزاااار بب-

 زدم و با حرص گفتم  یبهم انداخت و از اتاق خارج شد ...داد ینگاه بد یعصب

 .....ییاونا هی...درست شبییتو هم مثل اونا-

  دمیو از اشک  پاک کردم و نال ونمیگر یچشما نمیپشت است با

 !!!ی..اما چهطور نمشونیبب دیمن با-

 جا تنها بودم و بس..! نی..من ایراه چینداشتم.. ه یراه چیلختم فرو کردم ..ه یموها یو البه ال انگشتام

  دنیدراتاق اومد برگشتم ...که با د یشدم که صدا رهیپنجره به باغ خ از

 اخمام تو هم رفت.. جرار

 !نمتیبب خوامینم رونیبرو ب-

 زد و گفت یپوزخند

 ..فتی...زود راه بستمین لیما یلیمنم خ-

 بهت گفتم با

 کجا؟-

 .!یفهمیم فتیراه ب- جرارد

 رونیکه درو باز کردن از اتاق ب نی..که مچ دستم و گرفت و راه افتاد..بعد از استادمینگاش کردم و پشتش ا ضیغ با

 ... میاومد
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قدم بر  عیبراش در اوردم ..جرارد با عجله و سر یشکلک یواشکیبهم انداخت و روش و ازم گرفت .. ینگاه بد محافظ

 ... دمییدو یم بایداشت و من پشت سرش تقر یم

 ... میاومد نییبا دو پا بایپله ها تقر از

 ! میمحافظا وارد باغ شد ی رهیمقابل نگاه مشکوک و خ در

 ... سادمیوا هوی..سر جام  دمیترس یو من کم کم م بردیو به سمت ته باغ م من

 الفه برگشت سمتم و گفت ک اونم

 !؟!!گهید فتیراه ب-

 گفتم  دهیپر ییلکنت و رنگ و رو با

 ..؟یبر یمنو کجا م یدار-

 دستم و با حرص پس زد و گفت  هویشد و  رهیبا بهت به رنگ نگاهم خ یکم

 ..!؟هان!!!!!! یفکر کرد یراجب من چ-

 لکنت گفتم با

 منو؟! یبر یم یگ.گ.گفتم کجا دار-

 بازوم و گرفت و گفت یعصب ینگاه با

 !'ینیبیخودت م فتیراه ب-

 ... شدمیم دهیکش بایبهت و ترس دنبالش تقر با

 کردن. یرنگ و باز کرد..و محافظا برو بر مارو نگاه م ی..در فلز میدیرس نیزم ریز کیبه  که

ود ب کیکرده بودم ..همه جا تار خی یبود و کم دهیرنگم پر میرفت نییپا نیزم  ریز یو باهم از پله ها دیو کش دستم

 رو هم باز کرد . گهیدر د هی...جرارد 
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 روشن شدن ... نیزم ریز  یبرقا هویکردم که  ی..با ترس به اطراف نگاه م میوارد شد و

روش جراردم با اون افتادن  دیو پر دیبه سمت جرارد دو عیفرض و سر یزیچ هی هویبودم که  ومدهیبه خودم ن هنوز

 زد  یم غیجرارد و گرفته بود و ج یو شناختم ..گلو دیدقت کردم و مهش یکم مبهوت نیزم

 ..!کشمتیرزل....م کهی....مرتفیدزد .کث-

سرش نگه  یبرداشت و دستاش و باال زیو روش خ یگرفت و پرتش کرد کنار دیبه خودش اومد و از کمر مهش جرارد

 داشت و داد زد 

 !؟یکن یچته چرا رم م-

 زدم  غیج یخودم اومدم و با خوش حال به

 .....!دیمهش-

  ویسمتشون و جراردو از روش   پرت کردم کنار دمییو دو 

کردم ..انگار  یخودم و پرت کردم تو بغلش... واقعا احساس ارامش م دیمهش یقلنبه شده  یتوجه به چشما بدون

 کرده... دایه سر برده و حاال مامانش و پب ییروز بود مامانش و گم کرده و توتنها نیبودم که چند یبچه ا

ام و کل بدبختب ختمیکم کم تو بغل گرمش اشک ر گهیبرام مثل خواهر بود...د دیکه مهش یاون بچه من بودم...من اره

 و هق هق کردم!

 از جرارد نبود ... یکنه خبر یم هیداره گر دمیمهش دمیبه خودم اومدم د یوقت

 گفت  یبا ناباور دیمهش

 گفت  هیها رو گشتم ...با گر یو رو کردم  ...کل کالنتر ریها؟؟؟کل تهران و ز یبود تو کجا-

 ..!یسرد خونه ها هم رفتم .اما نبود یحت-

 بغض گفتم  با

 مرگ رفتم ... یبار ها تا پا دمیسر شما اوردن هزار برابرشو من کش یی...مثل شما...هر بالدنمیدزد-
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 و کشتن.!! سیپل هی حانهیمن و ر ی..جلو نیک نایچرا؟ا- دیمهش

 و پشت گوش زدم و گفتم  موهام

 یدونم چند تا جمله  یخوان و دارم ...اما خودمم نم یکه م ویزیکنن من رمز چ یسازمان خطر ناکن...فکر م هیافراد -

 نه! ای شنیرمز محسوب م بیمسخره و عج

 نگفتم که تا حاال  زنده موندم.!... یزیچ بهشون

 گفتم  یسرش اومده  باشه..  با نگران ییبال نیهمچ شدی...اصال باورش نمدهیترس یحساب حانهیر-دیمهش

 کجاست؟ حانهیر-

 بود تو رو اورد؟ یدرش قفله....اون ک هیتو اتاقک اون ور- دیمهش

 زدموو گفتم  یلبخند

 بهتره و قابل اعتماده! هیرو نکشته از بق یجرارد.. از افراد سازمانه اما.چون تازه کاره و هنوز کس-

 چشماش گرد  شد و گفت  هویتکون داد و  عیگرفته و با اخم سر دیمهش

در ق نی..برعکس چرا ا یشدن زشت بش دهیکه موقع دزد نیا یاصن ..تو به جا شناختمتینم یکرد یاگه بغلم نم-

 ؟یکرد ریو تغ یخوشگل شد

 غم گفتم  با

 اغم!سر ومدهیهاتف..ن ی...راستهیماجراش طوالن-

 گفت  نیاروم و غمگ دیمهش

 !ستیازش ن ینه خبر-

 و فشردم! دی..فرد روبه روم خشک زده تنها دست مهش دنیو با شدت بازدشد و با د هویبگم که در  یزیچ خواستم
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 ️❤️❤چهل و پنج پارت

 

 بکشنش! ایکنن! تیو اذ دیلحظه با خودم فکر کردم ..نکن مهش هی یبرا

 ... دمیچسب دیبه مهش یفکر کم نیهم با

 براندازمون کرد و روبه من گفت  یبا نگاه سرد سرکان

 نه! ینیروز اروم سرجات بش هی یتونی...اصال نمی...پشت قانون شکنیقانون شکن-

 حرص داد زدم  با

 !ی.کردشونی.زندونییجا نیو همچ یدی.دوستام و دزدینه..تا وقت-

 زد و گفت  یپوز خند سرکان

 ..؟یجد-

و به دست  دیمهش یفر مشک یتاره مو از موها هیو دست برد و  ستادی..شد ...درست روبه رومون ا کینزد دیمهش وبه

 گرفت و گفت 

 نه!؟ دیخوشگل یکال خانوادگ-

 پس زدم و گفتم  دیمهش یموها یدستش و از رو یرتیحرص غ با

 به دوست من دست نزن...!-

 کرد ... یگرد مارو نگاه م یبا چشما دیمهش

 شد و گفت  کیبهم نزد سرکان

 دعوام کنه! ادیکوچولو  ب سیرئ یگی!مشهیم یدست بزنم چ-

 آروان بود .. منظورش
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 دیکش دیزل زد و پشت دستشو اروم رو صورت مهش دیبه مهش زیکردن من ه یعصب یکردم که برا یاخم نگاش م با

 که.....

 ت سرکان و با حرص گف یپا یال دیپاشو برد باال و کوب دیمهش هوی گهید یچیه

 !فی!...گرگ کثیگرفته .!تو....!به من دست زد تیشوخ-

 ..! شناختیاشغاال رو نم نیاون ا دمیترس یم دیطرف اژ عاقبت کار مهش هیطرف خندم گرفته بود از  هی از

 یا و اسلحه شینفت یانداخت و دست برد پشت کت اب دیترسناک به مهش یسرخ.شده سر بلند کرد و نگاه سرکان

 یاز محافظا محکم از پشت گرفتم تقال م یکیبرم سمتش  که  دمی..با وحشت پر دیمهش یشونیدر اوردو گذاشت رو پ

 زدم  یکردم و داد م

 نداشته باش.... یباهاش  کار  یسرکان ...!اون اسلحه رو بزار کنار! با تو ام ..عوض-

 سرد سرکان زل زد و گفت  یبه چشما دیمهش

 ن.... بزن....زود باش ...!؟هایزن یچرا پس نم-

 رو به سرکان گفت  یعصب یاومد ..با نگاه رونیب یکیجرارد از تار  یچهارشونه  کلیاومد و بعدش ه ییقدما یصدا

 ..! گستید زیچ هیبزرگ دستورش  سیسرکان اسلحه رو بنداز ..رئ-

 فشرد و داد زد  دیمهش یشونیسرخ شده ...اسلحه رو به پ سرکان

 سازمان و زده و من حق دارم بکشمش! یاز مامورا یکی..یوجب میدختره ن نیا-

 خب بکش!- دیمهش

 داد زدم  دیبه مهش رو

 خفه شوووووو دیمهش-

 اومد سمتمون و  گفت  جرارد



 یگاریس یزندگ

 
125 

 

 هنی..دستور ا سیمن مهم سازمانه...و دستور رئ یبرا ستیبچه واسه من مهمه!نه برام مهم ن  نیجون ا یکن یفکر م-

 نهیا تی...مامورمینکنه دوستاش و بدزد  یکه کار نیا یو برا میهمراز و زنده نگه دار رانیبه ا سیکه تا اومدن رئ

 ..اسلحه رو کنار بزار!...

 باش... زود

مت به س هویاسلحه رو تو پشت کتش گذاشت و  یکردم که ..عصب یمنتظر به سرکان نگاه م ییو چشما  ینگران با

 و ول کنه... دیکردم تا مهش یداد م ی.. و منم داد و ب دیکش یغیج دیبرداشت و  موهاش و گرفت ..مهش زیخ دیمهش

زار  زدم رو به  دیمهش یمحکم به پهلوش زد  که من به جا یپرت کرد و  لگد یو به گوشه ا دیمهش یاون عوض اما

 جرارد با  التماس گفتم 

 کمکش کن...تو رو خدا...جرارد ....-

 کرد گفت  ینگام م یو به سرد زدیم یکه پوز خند یدر حال جرارد

 بهت کمک کردم  یادیجاشم ز نیتا ا-

 یشالق م دیدستشه و داره به بدن مهش میمثل س زیچ هیکه  سرکان  دمیبرگشتم و د دیمهش غیج یصدا با

به سمت  یشل شد و من فور از بازوهام گاردهیباد یرنه....وحشت زده ..تقال کردم . و اون قدر لگد پروندم که دستا

 یتن غرق خون اون بندارم و خودم ضربه ها وبود که خودم و ر نیکه اون لحظه کردم ا یو تنها کار دمییدو دیمهش

 شالق و نوش جان کنم!

*** 

به  یگاریبود ..س رهیباغ  خ رونیب یداده و به  فضا هیتک واریاز اتاق کار بزرگ و مجهزش به د یدر  گوشه ا آروان

 رنگ شده بود ... یمحو و خاکستر یاتاق پر از دود ها یدست داشت ... و فضا

 چرا ...و به چه علت ... دانستیروز ها ارام و قرار نداشت ....خودش هم نم نیا

 لیامد ...سوار اتوموب رونیحرکت ان را تن زد و از اتاق خارج شد ...از باغ که ب هیچنگ زد و با  اهشیکت س به

 پدال گازوفشرد ... یوو پابروشد اهشیس

  زدیداد م یو گاه راندیها م ابانیسرعت در خ با
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 چته..!...چت شده....-

 منظورش با خودش بود! دیشا

 ... ستادیکه پشت چراغ قرمز ا نیماش

 اطراف دواند.... یها نی.را به ماشنگاهش

و  ختیر یرنگ نشسته بودن و زن ارام ارام اشک م ینقره ا یمزدا کیدر  یبه همراه پسر بچه ا یو مرد جوان زن

 کرد زنش را ارام کند ... یم یکرد و مرد سع یپسر بچه بغ کرده نگاهشان م

چشمانش  یاز جلو میلیخشکش زد ..خاطرات مانند ف ینگاهش را از انان گرفت و چشم چرخاند که لحظه ا اروان

 کردن یعبور م

،،،،،،،، 

 -زن

...... 

 گفت  هیداده بود و با گر هیتک نیماش رهیزن دستش را به دستگ-

 کنم... یدونم ..اصن حس م یکنن...م یم  دامونیپ-

 اشک گوشه چشم زن رو پاک کرد و گفت رهیجذابوو خ یبا نگاه مرد

 یم هیگرحاال مثل ابر بهار  ی..چه طور یاون همه سرد و خشک و مغرور بود مایقد یبابا ..من موندم تو چطور یا-

 !؟یکن

 گفت  هیبا گر زن

 کی...کوچ فهیکنن... اون هنوز ضع یم دامونیدونم پ یرو دوست نداشتم ...من م یبچه نداشتم ..کس مایاون قد-

 گفت !؟ یدکتر مهر ورز چ یدی!..نشن؟؟یافته چ ی...بچست ..اگه دست سازمان ب

 چرا-مرد
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 ...! میدار نیجز ا ی..راه یکنیچرا .فکر م زمیعز

 عقب اشاره زد و گفت  یبه صندل مرد

 ...یکنه مامانش ترسو یزشته جلو اروان پسرمون فکر م-

 به سمت عقب برگشت و به چشمانش زول زد و گفت ... مرد

 مگه نه اروان....-

 چدیپیبچه گانه در ذهنش م ییصدا

 !یباشه..مثل دد یقو دیبله....مامام با-

 به خوش امد ...پشت سرش  یها نیماش شماریبوق ب یصدا با

 رنگش فرو برد و ارام گفت  ییخرما یخرمن موها یرا چنگ وارانه البه ال دستش

 خانواده!-

 

 0از  1صفحه  یافتیدر یامهایپ

🔻🔻🔻🔻🔻 

1 .📅 1396/9/28 🕰 20:38 

 ��ییجانیه�😍�خوب بووود یلیخ

 ️❤یتو خمار میپارت بزار ک نمون شتریب شهیم اگه

 vw_181311694: /مشاهده

 dl_181311694: /حذف
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Ⓜ️ 181313901 

📅 1396/9/28 🕰 20:44 

👤 3668 

 �🄘�یقلمت عاول یلیخ زمیعز یییوا

 �😈�شعیتر از هم یبده پر انرژ ادامه

 ��حسوداتم کوررر چشم

 ��دمیجد یپارتا منتظر

 

 ️❤️❤چهل و شش پارت

 

.! او ..پنج بار تا به حال به دنیشد از د ینم ریبود ...س رهیبزرگ سالن به استانبول خ یاتش زد  از  پنجره  یگاریس

 بود .... دهیرو ند یمنظره ا نیهمچ چوقتیاستانبول امده بود و ه

 بخندد... ایلبخند بزند  یدوست داشت از خوشحال یگاه

 ..یاز گذشته ات ندان چیه یلبخند زد ..وقت شدیتوانست...مگر م ینم اما

 ...یشده باش ریبزرگ اس یاهچالیتنها در س یلبخند زد ..اگر تنها  شدیم مگر

 گذرانده بود ...  ییو تنها یینایاش را در ناب یو جوان یو نوجوان یکودک یکل روز ها ی...وقتماندیهم م یخنده ا مگر
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توانست حرکت کند و  یبود و نم یاهیو همه جا س دید ینم زیچ چیچشم باز کرده بود و ه یاورد ...وقت یم ادی به

 یم یسع یبود وقت دهیکرده بود ..زجر کش هیو داد کرده بود ..گر غیج شیبود فلج است ..با تمام کودکانه ها دهیفهم

 توانست ... یو نم اوردیب ادیکرد اسمش را ب

 گذار نباشد... ریچندان تاث یطور که به مسئله نگاه کن نیا دیبود ...شا یبیعج حال

 ....اما

 را ببند... تیچشم ها یا لحظه

 ..!یان هارا باز کن ینتوان گریکن .د تصور

 !!!یرا تکان ده تیپاها یدراز بکش..تصور کن نتوان نیزم یبر رو یا لحظه

 ....یبرده ا ادیرا از  ی..هرکه راکه دوست داریو زشت دار بایز یتصور کن هر چه خاطره  یا لحظه

 دارد!؟ یحس چه

 تر بود ..! رهیاز چشمانش ت یکم ایبود .رنگ در رهیخ یاب یایبه در بیدر هم دست به ج ییاخم ها با

 کردنند! یچرا ..افراد سازمان اورا مسخره م دیبود ..تازه فهم دهید نهیبار چهره اش را در ا نیاول یبرا یوقت

 گربه! ی...مثل موهاو براق بودنند و تکه تکه ...و لخت دیسف یرنگ بود..به طرز مادر زاد یخی.شیموها

 پهنش... یو لب ها دیاش...و پوست سف یحالت و سرد اب یب چشمان

 ترسناک و جذاب ساخته بود .! یهمه  از او ..مرد   همه

 ... دیها ست بود ..خواب یاتاق و روتخت یرنگ که  رنگش با پرده  یسرمه ا  یکاناپه  یرو

 باز کرد ... شیتاپ را جلو لب

 نداشت او هکر بود ! یداشت ..تعجب ادیاش هم  یبا لب تاپ را  در کور کار

 امده بود ..از طرف رابطش با سازمان بود .. یلیمیا شیبرا
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 ... دیاقدام کن  عایرو داده ...سر 347968مامور  تیدستور  لغو عضو مایبزرگ مستق سیشب رئ هیسا-

 شده لب تاپش شد ... یکد گذار ستمیس وارد

 وارد کرد ... را شماره

 شد ... انیصفحه نما یبر رو یمرد عکس

 !نمانیاکی. سرکان

 خورده بود ..! یبار کد ش مهر قرمز رنگ ریوارد سازمان شده بود و حااال ..ز کیسال دو هزار و  در

 کرد ! یکار م گرید یکرده بود و با سازمان انتیبه سازمان خ او

 کشتن اورا داشت ... تیلغو شده بود و حاال او مامور تشیعضو

 .. زدیگاز م یبیکه س یحوصله در حال یب

 کرد ... دایاورا پ یایجغراف تیمربوط به موقع اطالعات

 کرد و تماس را بر قرار کرد .. دایرا پ تلفنش

 ... خوامیم زاتمی. ... تجه دیاماده کن یشخص یمایهواپ هیبرام -

 بکشم! رانیاسوس و تو اج هی دی...!..با دیریبگ رانمیورود به ا ی اجازه

* 

 ...همراز

 رو بهم گفت  یزخمم و عوض کرد و با نگاه سرد یبانداژ رو دکتر

 'دوبار عوض شه .. یروز-

داغون بود کل بدنم کبود و خون مرده شده بود  میو جس یروح تیوضع رونیهاش ار اتاق رفت ب لهیبرداشتن وس بعد

 بود !!! یو روحمم در حال فروپاش
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 سرکان یدست و پا ریز میداشت دیمنو مهش یکردم ..وقت رونشیاومد بود تو اتاق که حالم و بپرسه و منم ب جرارد

 ..  میداد یجون م

 برامون نکرده بود....  یکار چیه

 کجاست!! حانهیچطوره و ر دی..دوست داشتم بدونم حال مهش سوختیحال بودم . و زخمام م یب

 شتم ...ندا ویکار چیانجام ه ییتوانا اما

فرد روبه روم خشک  دنیو بعد در اتاقم محکم باز شد و من با د دمیشن ییسرو صدا یچشم بستم که صدا خسته

 حال گفتم یزده و ب

 آروان!-

 

 ️❤️❤چهل و هفت . پارت

 .کرد ...ینگاه م رتیبود سرتا پام و با ح رتیکردم ..نگاهش غرق ح یشده بهش نگاه م خشک

 گفتم . رتیح با

 تو ...-

 شد و  گفت  کینزد بهم

 سرت اومده؟؟ ییچه بال-

 بغض گفتم  با

 .؟یکن یکار م یجا چ نیا-

 شد و گفت  کینزد بهم

 با تو بودم ؟!!-
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 زدم و گفتم  یپوزخند

 بهش! یکرد شکشمیکه پ هیدسته گل همون-

 شد و گفت  کینزد بهم

 بودمت! دهیدزد یو خوش گذرون یسرگرم یبرا یکنیفکر م-

 کنم ...! یم یرویفرو کن ...من از دستور سازمان پو تو گوشت  نیا

 شدم و گفتم  زیمخین یکم

 ..بهتون دروغ گفته باشه! دیکن یهمه همتون ازش اطاعت م نیکه ا یسازمان نیکه ممکنه ا یفکر کرد نیتا حاال به ا-

 گفتم  یحال یزدم و با ب یپوزخند

...دنبال  کیکوچ یبه دست اوردن بچه ها یبرا یرحم یو ب یسازمان قو نیکه همچ دیفکر  کرد یرو چه حساب-

 خوان ! یکه بچه هاشون و نم رهیم ییخانواده ها

 زول زدم و گفتم ... شیعصب یچهره  به

 سرخش زل زدم و گفتم  یولت کنن...به چشما ایکه خانوادت نخواننت!.. یدیخودت د یتو خودت با چشما-

 .. میو بکش ی...خفم کنیکنجم بد...شمیحرفا بزن نیبه خاطر ا یخوایاالن م-

 هان ! یهم دوستام و بکش ای

 پر درد زدم و گفتم ... یا قهقه

 !....یکن یو انتخاب م یکی..هوم ..کدوم گهیبگو د-

 رمیبم ی..هان ....؟!چرا نزاشت یو نجاتم داد یتو سردخونه ...چرا برگشت  میکه انداخت یسوال دارم اون روز هی اصن

 کنم ! ی.؟نگو دستور سازمان بوده که باور نم

 زل زده نگاه کرد و گفت .. بهم
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 خواستم به التماسات گوش بدم ! ی..م دمیشن یصداتم م ی...حت دمتیدیم نیمن از تو دورب-

 سرخش براندازم کرد و گفت  یشد و با چشما کینزد بهم

اوردن  ادیب یبود که باعث شد جرقه  یزیچ نی. اون..اول یترک دمی....  فهمیاهنگ ..خوند هیاون روز ..موقع مردن ..-

 خاطراتم  بخوره...

 !؟ینجاتم داد نیهم یبرا-

 زل زده نگاه کرد و  گفت  بهم

 اره...-

 گفتم ... یاشک یچشما با

 دن ...خون یو نم نیو مطمئن باش افراد سازمان برات ا یی..الال ستیخوند ..اون اهنگ ن یو مامانم برام م ییاون الال-

 و پشت گردنش گذاشتم و سرم و کنار گوشش بردم و اروم و گرفته گفتم  دستم

 خونن! ینم ییخوانشون الال یکه دوسشون ندارن و نم ییبچه ها یمادرا برا-

 فاصله گرفتم و گفتم .. ازش

 ...! یتو خانواده داشت-

 اومد ... یو شفاف  بد جور به چشم م یاب یزنه .. برق اشک ..تو اون چشما یکردم چشماش برق م حس

 نگام کرد و عقب عقب رفت و به در که خورد .. با سرعت برگشت  داد زد  یناباور با

 .... دیدرو باز کن-

 که باز شد ..با   عجله از اتاق خارج شد و من با بغض گفتم ... در

 باشه ... نطوریاشتباه نکرده باشم ...چون اگه ا  دوارمیام -

 !دهی...به ته خط رس سازمان
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*** 

 فت زد و گ یکه بر اثر مشتش پاره شده بود ..پوز خند ییسرکان با لب ها دنیامد و با د نییبا عجله از پله ها پا اروان

 تیکه با حرکت بعد ییچشمه از بال هی یکه خورد ینی..ا ی..دست رو اون دختر بلند کن یتا من نگفتم حق ندار-

 ... ادیسرت م

 کند .. یکه با نگاه پر از افتخار به ا و نگاه م دیگذشت ..و جرارد را دکنار او  از

  دیپر نفرت سرکان را شن یطرف در خانه حرکت کرد که صدا به

 کنجکاوم  بدونم ..جدا اون دختر واست مهمه!؟-

 چند قدم دور شد ارام و محکم گفت  یبدون جواب از خانه خارج شد و وقت اروان

 اتمه!!اون دختر جرقه خاطر-

.... 

 کرد گفت  یلبش را که حاصل مشت اروان بود را پاک م یکه  خونه گوشه  یبا نفرت برگشت و در حال سرکان

 کنم ... یم یکارتوو تالف نی..ا یدونم تو به اروان گفت یم-

 با پوزخند گفت  جرارد

 منتظرم !-

به ان ها فاصله دارد  دنیاش تنها چند ساعت  تا رس یخصوص ی مایشب سوار هواپ هیکدام خبر نداشتند سا چیه و

..... 

 اتفافات ...تنها مقدمه بودنند و بس!!! یدر حال آغاز بود و...تا به حال همه  یواقع داستان

 

Ⓜ️ 181605465 
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📅 1396/9/29 🕰 18:35 

👤 3664 

 .کنهیرمانت رو جذاب م نیافراده سازمان و ا هی..مبهمه زندگیسینویخوب م یلیخ

 ...هیعال یگذاشتنت هم از نظر تعداد و هم از نظر خوش قول پارت

 یباش موفق

 

کانال کم  یتعداد اعضا یترم هست و واقعا سخته پارت گذاشتن ..از طرف یطور که گفتم االن زمان امتحان ها همون

 �😊�قرار بدم ... یشتریب یکنم پارت ها یم یهستن ..اما من بازم سع

 

 ️❤️❤چهل و هشت پارت

 دوش انداخت ... یرنگش و رو یچرم و مشک کت

 یخی یکرد .....با موها یبه حالشان م یفکر دیثابت شد ..با شیموها ی...نگاهش به رو شدیکه رد م نهیا یجلو از

 اش کنند! ییتوانستند شناسا یم شیراحت به خاطر موها یلیکرد ..خ یجلب توجه م یادی..ز

 هم در دستش  خاص بود .. لیمبا یمدل گرفتن گوش یرا کنار گوشش جابه جا کرد ..حت تلفن

 انگشت سبابه تلفن را به گوشش چسبانده بود ... با

 .... نیبرام بفرست گهید ی قهیسازمان و تا چند دق شگریو ارا موریگر نیخوام بهتر یم-

 !!رانیتو هتل ..... هستم...ا من

اه .قد کوتیو..مرد دیکش یرا سشوار م شیموها یبود ...دختر بلوند و برنزه ا ستادهیا نهیا یساعت بعد ..روبه رو چند

 کرد ... یبر تنش م یا یو اندام اهی.کت س ینیو چ

 نبود ..!.. دشیسف یو ابروها دیسف یاز موها یخبر
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 کرده بودنند هنوز هم در نام بردن رنگ ها مشکل داشت ... یرا قهوه ا شیو ابروها  شیموها

 امد.!! یکرده بود و به نظر جذاب تر م رییتغ  صورتش

 گفت  یبا لوند دخترک

 !شهیوگرنه دوباره مثل سابق م دیرنگ موهاتون و تجدبد کن دیهر چند وقت با-

کوتاه و  یحواس در حال شانه زدن موها یب گرشیکه با دست د دیدیکرد و م یشانه اش حس م یدختر را رو دست

 است ... دشیمدل جد

 شکل او بود ... یخیدختر معطوف چشمان خمار و  حواس

در دست دارد دست  یفیکث زیشانه اش برداشت و انگار چ یبه لب اورد .. دست دختر را  از رو ی....پوزخند دیفهم

 گفت  ینی..به زبان چ ینیپرت کرد  و روبه  مرد چ یدختر را به طرف

 !یمرخص-

را با دستمال  اهشیس ریده بودنند از اتاق خارج شدنند ...هفت تدمق ش یتکان داد و با دختر که حساب یسر مرد

 داد... یکرد و ان را پشت کتش جا زیمخصوص تم

 انداخت... زیم یرو یبه نقشه  یاجمال ینگاه یسر سر

 درون سطل اشغال انداخت و از اتاق  خارج شد ... یتیرا به سطل اشغال پرت کرد و کبر نقشه

 در هتل  با حرص گفت  یرنگ جلو ییمویپورش ل دنیو با د امد رونیاز هتل ب مایمستق

 گرفته!!! تیشوخ-

 کوچک ان را با انگشت لمس کرد .. یرا در دست گرفت و صفحه  نیماش چیسوئ

 روشن شد ... ابانیدر ان طرف خ یرنگ یچراغ .فورد مشک که

 را باال انداخت و گفت  شیابروها

 بهتر شد! نیا-
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اش هم  با ان که تا قبل از ان کور بود  یرانندگ یشد و با سرعت ..به طرف ادرس حرکت کرد!..او حت نیماش سوار

 بود .. گرانی..بهتر از  د

 کرده بود... نیتمر یهفته حساب کی نیچند که در ا هر

* 

 وارد اتاق شد ... جرارد

 امد ... یساکت به نظر ممظلوم و  یلیبود ..که خ یقهوه ا یو با موها دیالغر و سف یدختر حانهیر

 شد و گفت  کیارام به او نزد جرارد

 ؟یندار یحالت خوبه ؟مشکل-

 بود که دهیمدت جرارد را شناخته بود و فهم نیدرا حانهیر

 سازمان فرق دارد ... یاعضا گرید با

 گفت  سیخ یبا نگاه حانهیر

 !نمشونیزدن ..بزار بب یم غیکه ج دمیاون و همراز و شن ی..من خودم صدا دمینگران مهش-

 در هم گفت  ییبا اخما جرارد

 !خوامی..و نم تونمینم-

بدجور  یشکالت ی..ان دخترک با نگاه دنید یافتاد...وسوسه  دیاتاق  که خارج شد ..چشمش به در اتاقک مهش از

 اعصابش بود ... یرو

 کرد .. یاز ان سازمان را چه م یبودو حق فکر کردن به ان دختر را نداشت و جدا تیدر مامور او

 ..قفل درا باز کرد و وارد اتاق شد .. دیها .. با ترد نیا یهمه  با

 دیرنگش تا کمرش و شا یفرو مشک ینشسته بود موها یمیو قد یتخت چوب ی..پشت به او بر رو یکیدر تار دیمهش

 ... دیرس یم شتریب
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 شد و گفت  کیبه او نزد ارام

 ؟یحالت خوبه؟درد ندار-

 گفت  یعصب یکم دیسکوت مهش دنید با

 با تو ام!-

  کبودش ..با بهت گفت یو لب ها دیصورت سف دنی..با حرص اورا به سمت خود برگرداند که با د دینشن یهم پاسخ باز

 چت شده؟-

پاره شده  شیشد ..لباسش درست قسمت پهلو دهیلباسش کش یبرو  دیحال مهش یخمار و ب یاز چشم ها نگاهش

 بر اثر شالق.. بود که

 طور شده بود ... نیا

 بود ... یلباس خون اما

 و وحشتناک ..با اخم گفت  قیعم یزخم دنیباال زد و با د یتخت خواباندو لباس را کم یرا رو دیمهش عیسر

 روحت سرکان! ؛تو

 بودنند.!!! اوردهیدکتر ن دیمهش یبرا مگر

 سر امده بود ... تحملش

 کند و ارام گفت  یاز جا یرا فور دیمهش

 ...یشی..خوب م شهیدرست م زیهمه چ-

 امد با محافظا بر خورد کرد داد زد . رونیکه ب نیزم ریز از

 جاست ..خودم حواسم بهش هست ... نیا کهیدکتر سازمان نزد یخونه  برمشی..م رهیمیداره م-

 دهن باز کرد تا مخالفت کند که داد زد .. محافظ
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 !کشمتیجا ..م نیمکلمه مخالفت بشنوم ه هی-

 ..قرار داد . نیرا در ماش دیمهش عی..سر شیرو چیسرکان ..و سوئ نیماش دنیو با د دیدو بایباغ تقر  رونیسمت ب به

 خودش هم پشت فرمان نشست ... 

 و گفت  دی..برگشت سمت مهش شدیکه  ار در باغ  خارج م یدر حال و

 !نی..همریفقط...نم-

 

 ��چهل و نه پارت

..به سمت حمام رفتم و در حمام و باز کردم ..وان و پر از اب داغ بود ...باند دور کمرم و با زانو  یرخوت و سست با

 بازوهام و باز کردم ...

 اب داغ وان فرو کردم  ..... یخسته و پر دردم و البه ال تن

 ... رمیارامش بگ کمیکردم  یو بستم و سع چشمام

حموم ..باعث شد با  رهیرفتن دستگ نییباال و پا یصدا رتیبودم ... که .در کمال ح غرق میالیپوچ و خ یاهایرو  تو

 ... نمیترس و بهت تو جام بش

 ..! زد یرفت و قلب من تو دهنم م یم نییمرتب باال و پا رهی.. دستگ دهیو حتم داشتم رنگم پر دیچک یموهام اب م از

 یکایو با ترس ..به سرام دمشیچیاومدم ...دست بردم سمت حوله و دورم پ رونیبلند شدم و از وان ب یجام به اروم از

 دمیرو شن یاروم و ترسناک یتو حموم.نبود  که بتونم باهاش از خودم دفاع کنم صدا زیچ چیزدم ..ه هیسرد حموم تک

 تو من..! مونمیو م شهیباز م گهید قهیدر تا چند دق نیا یدونی.. خودتم خوب میش میقا یخوایم یهمراااز.....تا ک-

 جرارد بود و بس.. دمیام تنها

 زدم .. غیلرزون ج ییتوانم با صدا یهمه  با

 جرااارد......کمک....کمک.....-
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اب شدم ..اما چه  سیدوش بودم خ ریاب و ...اب باز شد و چون ز ریتو خودم جمع شدم که ارنجم خورد به  ش هیگر با

 داشت  یتیاهم

 اومد صداش

 .!ستیجا ن نیو انتخاب کردو االن ا دیجرارد  مهششرمنده..اما -

ربه ض یشد صدا ینم دهید یچیسکسکم گرفته بود و کل حموم و بخار گرفته بود و ه هیترس شروع کردم به گر با

 افته ! یداد که قرار بود ب یم یخورد خبر از  اتفاقات شوم  یکه به در حموم م ییها

 کردم!!! یکار م یشغال چ هیو اون موقع من تنها در مقابل  شکستیزود م ای رید در

کردم ...پاهامو تو  ی..اما سرما رو حس م دمشید یوحشتناک زدم و تو خودم جمع شدم ..مم یغیکه شکست ..ج در

 ... ختیر یشکمم جمع کرده بودن اب فواره بار روم م

 گفت  شیپر از خمار یداد م که با صدا صیو تشخ شیسا

 !یچه قدر ..خوشگل یدون ینمخودتم -

 هق هق ..گفتم  با

 کنم ..... یتورو خدا ...خواهش م-

تر شد و محکم گرفتمو  از  یو دست و پا زدم که جر دنیکش یغیسد و دستش و اورد سمت ..بازوم که ج کینزد بهم

ز داغ که ا ی.اب داغ وان و اب  نمشیتونستم واضح بب یبلندم کرد و انداختم تو وان ...حموم پر بخار بود .. و نم نیزم

 بدنم کردم  یتو قسمت زخما یدیسوزش شد اس..همه و همه.. باعث شده بود ..احس شدیم ریدوش سراز

.. 

خون و حس کردم تو دهنم ..دستش و  یشور یگرفتم ..و وقت یو برد سمت حولم که  دستش و گاز محکم دستش

 تونست ازاد کنه ..

 زد .. یداد

 .... کشمتیم-
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 ... امین رونیاب حول داد و دستاش و محکم رو گردنم گرفته بود تا ب ریاز گردنم گرفت و محکم منو ز و

 اوردم و بدون تقال منتظر مرگ بودم ... یکم نفس کم م کم

وجودم  یاومدم و تند و پشت سر هم با همه  رونیاز اب ب  یو از رو گردنم برداشت که فور فشیکث  یدستا هوی که

 ... دمیکش ینفس م

 دمیکنار دوش کش یبخار ها ی..خودم و از وان البه ال دمید یسر بلند کردم دو نفر و تو حمام م یوقت رتیکمال ح در

 داد سرکان اومد یسر خوردم ..صدا یمحو شدم ..گوشه ا دیبخارا از د یو البه ال

 هس..... یتو ک-

 که انگار خورده بود  ناتموم موند .. یضربه ا یجملش با صدا ی هیبق

 .. ادیدهنم گرفته بودم تا صدام در ن یو جلو دستم

 کردم ... یدستام  خفه م یو البه ال دمیاروم اروم هق هق ترس و

 ... دمید شدنیکه کم کم محو م ییبخار ها یرو البه ال یپوش اهیس مرد

 یکرد ..داشت م یا نگهش داشته بود و داشت خفش مبلندش کرد و رو هو نیسرکان و از زم یبرد سمت گلو دست

 کشتش..

 کرد .... یکه رو هوا مونده بود و تقال م دمید یسرکان و م یپاها

 .. دمیگرفته و خفه وار سرکان و شن یصدا

 ؟ی..هس..ت..یت..ت..و ک-

..صداش و واضح  ادیبه نظر ب خی یاب رو تنم لحظه ا ی...باعث شد داغ یاز نوع حس یخال ییسرد ..صدا ییصدا

 که گفت .. دمیشن

 شبتم!!! هی...ساوالمیمن ..ه-

 شد ...که اون لحظه خواستم مثل انسان ها رفتار کنم .. یدونم چ ینم
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شه رو جلو چشمام بک گهید یکی یتونستم بزارم بک ینداشت ..اما من که ادم بودم ..نم وونیبا ح یسرکان فرق درسته

!!!. 

  دنیم ریو تغ ندمونیا یکه گاه تاستیخر نیاما ..خب هم دونم کادم خربت محض  بود یم

 والیکه خودشو ه یشکل و از جاش برداشتم و اروم به اون یاروم از جام بلند شدم و دست بردم دوش تلفن اروم

 .....هوی..که  ارمیشدم و دوش و بردم باال و خواستم رو سرش فرود ب کیکرده بود نزد یمعرف

پاره شد و منم سر  لنگشی..که دوش کال ش دسیکش یبدون ابن که برگرده دوش و گرفت و جور گشیدست د با

 افتادم .. نیخوروم و رو زم

 جلو صورتش بود .. یمشک یپارچه  کهیت هی

 ت شد و گف کی..بهم نزد یچال اهیسراسر  س یبسته رو زمبن افتاد و با نگاه یو ول کرد که سرکان با چشما سرکان

 ! یکرد یکار زشت-

 .... نی..که چشمام تار شد و افتادم زم میشونیاز پ یتو قسمت دیو دستش و برد باال و کوب 

 ! دمینفهم یچیه گهیو اسمون معلق شدم و د نیزم نیکردم ب حس

 

 �😊�چهل و نه پارت

  یشدو به ساختمان نگاه ادهیپ نیماش از

 و نقص بود. بیع یب  شهی....خودش بود ..نقشه اش مثل هم انداخت

 کت در اورد و در دست گرفت .... یدرون بیرنگش را از ج یکوچک  مشک ی اسلحه

د بلن  یبخورد با جهش زیسنگ ها گذاشت و قبل از ان که ل یرا رو شیکنار در رفت و پا یسنگ یسمت ..حصار ها به

 دیاز بدنش را  باال کش یمیرد و نمانند  بند ک زهین یها لهیگذاشت ..دستانش را به م یسنگ بعد یرا رو گرشید یپا

... 
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 به دست داشتتند ... یبزرگ نکفیکالش کیبودنند و هر  ستادهیکه او بود ا ییجا ریسه محافظ ز درست

 ... دیو ارام خود را باال کش نرم

.... 

 بود ...  ستادهیا وارید کیقسمت بار یرو

 زد .. یا دهیزد و سوت بلنو و کش یپوزخند

  دنیشد و هر سه با د دهیسه محافظ همزمان با هم به  باال کش سر

 

 اسلحه را به سمتش نشانه رفتند .. وارید یرو پسر

 از محافظا  افتاد... یکی یو رو دیپر نییپا واریاز د یو حرفه ا یچرخش یپسر  با حرکت که

را  یکیو گردن ان  دی.. و  از جا پر دیکوب شانیکی یرا به پا شیانجام دهند .. پا یکار گریاز ان که دو محافظ  د قبل

اسلحه را به سمت  یرا پشتش حس کرد و در لحظه ا یا دهیبلند و کش ینفس ها ی..صدا دشیکوب نیگرفت و به زم

 ... دیپشتش گرفت و ماشه را کش

 از محافظ ها بلند شد که ... یکی

 که محافظ سرخ شده و کبود به دیمحافظ کوب یکرد و محکم به گلو خیدستش را صاف گرفت و انگشتانش را س پسر

 افتاد .. نیزم یرو

 کرد .. کیهم شل یکیاسلحه اش به ان  با

 هوش  بودند.. ی..و ب نیمحافظ نقش بر زم سه

که دو اسلحه در دستش بودنند  یکربات شل شده اش را سفت کرد در حال یکتش را صاف کرد و کامال حرفه ا پسر

 ..به سمت باغ راه افتاد ...را مرتب کرد و  شی..موها

 در عمارت .. یدو محافظ  جلو دنیاز گذشتن از باغ ..با د بعد
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بعد ..محافظ با درد به گردنش دست  یگرفت و ..لحظه ا  شانیکیدور به سمت   یو از فاصله ا یکیرا در ان تار اسلحه

 افتاد .. نیشدو به زمسوزن مانند بر گردنش متعجب شد و بعد چشمانش بسته  یزیچ دنیو با د دیکش

 کند .. دایگرفت ..تا اورا پ یطرف و تن طرف م نی..با عجله اسلحه اش را ا یگرید محافظ

امد و دست به سمت دهن محافظ برد و دهنش را محکم گرفت و با دست  رونیب یکیپشتش را کرد ..پسر از تار تا

  عیسر گرشید

 لب زد  یرا کنار گردن محافظ گذاشت  و به ارام اسلحه

 !یخوب بخواب-

 اد ..!افت نیبه زم می..اسلحه از دستان محافظ افتاد و دست از تقال برداشت و شل شده و ارام مستق دیرا که کش ماشه

 را باز کرد ..و وارد خانه شد .. یسازمان  کرد و ارام در ورود یعرضه  یب یها دهینثار اموزش د یپوزخند پسرک

 باشد ... صیفابل تشخ ریچهره اش غ شدیبود باعث م صورتش بسته یکه رو یا پارچه

 کرد ! کیسالن نشانه رفت  و به ان ها شل یها نیاش را به سمت دورب یبزرگ و مشک ی اسلحه

 یامد ..محافظ ..فکر کرده بود که پسر با اجازه  یم نییکه از پله ها پا دیرا د یباال رفت  و محافظ یپله ها به ارام از

 توجه به او از کنارش گذشت .. یب نیهم یده است برامحافظ ها داخل ش

و از  نیپله هارا .قل خورد و  در اخر افتاد زم یپوش ..باق اهیمحافظ گرفت ..که محافظ س یپا یرا جلو شیپاها پسر

 .. امدیاش خون م یشانیپ

کوچکش را به سمت گردن محافظ نشانه رفت و قبل از ان که محافظ بتواند  از جا بلند شود با فرو  یاسلحه  پسر

 در گردنش .. یرفتن سوزن

 شد ! هوشیب

 باال رفت .. یکیهارا دوتا  پله

 خواست  نبود ... یکه م یاز ان کس یباز کرد و خبر یکی یکیاتاق هارا  در
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 شد و به سمت محافظ رفت زی..چشمانش ر یدم در اتاق یمحافظ دنید با

 !یه-

 ینیخورد شدن استخوان ب ی...صدا دیاش کوب ینیبه سمتش برگشت که ..دستش را مشت کرد و محکم به ب محافظ

 لذت بخش بود  شیمحافظ برا

رد ک کیمحافظ نشانه گرفت و شل یافتاد ..که  ..پسر اسلحه راه سمت  شانه  نیبه زم یبلند یبا درد و ناله  محافظ

 شد ! هوشیپر خون ب یکه ..محافظ در همان حالت نشسته و صورت

 و در را باز کرد ... دیکش رونیکت محافظ ب بیاتاق را از ج کارت

 اب مب امد و در حمام باز بود و کل حمام را بخار فرا گرفته بود ..  یصدا

 .. دیکوب واریدن اورا از پشت گرفت و اورا به دداد به سمت حمام رفت و گر صیرا که تشخ سرکان

 توانست! یکرد از خودش دفاع کند ..اما مگر م یم یزد و سرکان مبهوت سع شیبه دنده ها یمشت

حمام ..صورت سرکان را  یبخار گرفته  یبه صورت سرکان زد و از گردنش گرفت و اورا بلند کرد در فضا گرید یمشت

 !  دید یمحو م

 شده بود ... سیخ یکم کتش

 جوابش را داد ... ضی. و پسر با غ دیپرس یاز او در حال مردن  از او سوال سرکان

 یعوض شده .. و گرم ختیر یکتش م یکه از ان موقع به رو یبه مرگ سرکان مانده بود ..که حس کرد .جهت اب یکم

کع از پشت به او حمله  یبه پشتش برد و حدسش درست بود ..فرد عیرا که پشتش حس کرد ..دستش را سر ینفس

 انداخت و   یکرده بود را به گوشه ا

 زد و گفت  یکرد .پوزخند یکه با ترس و وحشت به او نگاه م یدختر دنیرا رها کرد و برگشت و با د سرکان

 !!یکرد یکار زشت-

 زد .. یگاه دختر ضربه ا جیدستس را باال برد و به گ و
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 بود .چون پارچه از صورت دهیدختر چهره اش را د ان

 

 کنار رفته بود .. ش

 ... !!!ایو  کشتشیبا بابد م پس

 بلند کرد نیب دوم را انتخاب کند دختر را از زم نهیداد  گز هیترج

 و به سرکان تگاه کرد ..کارش تمام شده بود ... 

 رفت ... رونیاز اتاق ب چیو حوله پ سیبا دختر خ همراه

 لب گفت  ریز

 ! میشیباهم اشنا م یکه شد داریب-

 

Ⓜ️ 181907358 

📅 1396/9/30 🕰 17:55 

👤 2272 

مبرجذب وم میکن غیرمانتوتبل میکانال تابتون یر بزار تیغاتیبنرتبل شهیجان رمانت معرکست فقط اگه م مرجان

 �💙�میکن

 

 ��️❤پنجاه پارت

 بزرگ و مجلل بودم .. یلیاتاق خ هیو باز کردم ..تو  نمیسنگ یپلکا

 عوض شده بود ... یمشک شرتیو ت یزرشک نیشلوار ج  یتنم با  ی...حوله  دمیبهت و ترس از جا پر با
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 !دشیکردم درو باز کنم ..اما باز نم یو به سمت در رفتم و سع دمیپر نییتخت پا یبهت از جام بلند شدم و از رو با

 و داد زدم  دمیترس به در کوب با

 کنم... ی!خواهش مستیجا ن نیا ی...کمک...کس دیکن در و باز-

ز ج زیچ چیشب ه یکیانداختم ..تو تار ینگاه رونمیداشت و ب لهیدر فاصله گرفتم و به سمت پنجره رفتم.. م از

 !شدینم دهیدرخت د

 بودم .. یوونگیرو به د گهی..دیوالیه اروی نیآروان..بعد سرکان ..حاال هم ا اول

 ام ... چارهیقدر.بدبخت و ب نیچرا من ا واقعا

که روش بود و به شدت  یاتاق بود رفتم و هرچ یکه تو  یزیکرده بود که به سمت ..م یقاط چامیپ میقدر س نیا

 گفتم  دمیکشیم غیکه پشت سر هم ج یشکستم و در حال

 ....دی..خستم کرد دیبرم ....ولم کن دیبزار-

 ..باز شد که صدام تو گلوم خفه شد. هویاتاق  در

و  پر کلی..قد بلند  ه دمیکه تا حاال د هیپسر نیتونستم بگم خوشگل تر یبود ..همون پسر ..به جرعت م خودش

 تر ... یاروانم سرد تر و خال یاز چشما یسرد ..حت یادیکم رنگ و خمار و سرد ...ز یاب یچهار شونه ..چشما

 ....یشکالت یلخت و موج دار قهوه ا یموها

 خوشگل بود! والیه کیبه عنوان   یادیز

 و داد زدم سادمیحرص از جام بلند.شدم و روبه روش وا با

رمز  هی.....به خاطر دیکن ی.!!!!چرا ولم نمیدیبودنم دزد هیکه دزد ییمنو از دست اونا یهان!.... واس چ ی.هستیتو ک-

 سوخته!!! هیمرد نم هی ی...به خاطر چرت و پرتا

 گرفته؟!! تونیشوخ

 کرد .... یل زده نگاهم مز ینگاه خونسرد با
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نگاهم کرد و بعد به  رهیخوشگل فقط خ یوالیه نیداد ..ا یجواب هارو بهت م عیاروان که با خشونت سر برعکس

 مچ دستش زل زد و گفت  یرو یونیلیساعت م

 !!!یگفتن نداشت یبرا یدیجد زیوقت تلف کردم ..چ هودهیب-

 گرد شده و توپ وارانم از اتاق خارج شد ...! یو در مقابل چشما 

 گفتم  زدمیم غیکه ج یحال در

 .!!!یرواااان-

 همه زجر و ترس... نیهمه تنش..از ا نیصبرم سر اومده بود ..واقعا خسته شده بودم از ا گهیبار د نیا

 کنار تخت نشستم و با غصه گفتم  نیزم یرو

 آروان که درنده بود ...اون همه بال سرم اورد ...-

 برسه ..! والیه نیبه داد من با ا خدا

* 

 دیسرخ پست فرمون نشست ..و راه افتاد ....حال مهش یداد و خسته  وبا چشمان یجا نیرا درون ماش دی.مهش جرارد

 کرد.. یاستراحت م دیبهتر شده بود و فقط با

 ... ماندیم رهیخ  دیمهش یبایو ز دهیصورت رنگ پر ینگاهش بر رو یاز چند گاه هر

 .هرچه ..بوق زد در باز نشد .. دیعمارت که رس یجلو

 شد و به سمت در عمارت رفت ... ادهیپ

خشکش   شی..با بهت ..در جا هوشیب یمحافظ ها دنیرا در اورد و در را باز کرد با د دیبرد و کل بشیسمت ج دست

 کرد .. دایپ هوشیو دانه دانه محافظ هارا ب دیت دوبه سمت عمار عیزده بود ..سر

 .. ستیاز همراز ن یکه خبر دیوارد اتاق همراز شد و د یوقت

 بهت گفت  با
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 !یلعنت-

بود ..دکتر را خبر کردنند و .محافظ ها کم کم  هوشیبود ..اول فکر کرد که مرده اما .فقط ب هوشیدرون حمام ب سرکان

 گفتن  یو م امدندیبهوش م

 کرده ... هوشیان هارا ب دهیپوش یبا صورت یو حرفه ا  یو قو یکت شلوار یدمر-

  دیاشفته اش زدو نال یبه موها یمبل نشست و چنگ یرا به اتاقش ببرند و خودش رو دیافرادش دستور داد مهش به

 به اروان بگم !!! یکار کنم ! چطور یحاال چ-

 

 دادند ... یم ادیدر دستش گذاشته بودنند و به او مراحل باز و بسته کردنش را  یسالش بود ..اسلحه ا پنج

 حرف بزند .. دینبا یدانست که با کس یاورو و فقط م ینم ادیاز گذشته اش به  زیچ چیه

 غیج ی..صدا یزیزدنندش...با شالق با چوب با هر چ یخورد ..استاد ها ..م یکرد ..شالق م یم یبار که اشتباه هر

 بچگانه و  یاه

 .. دیشنیرا م شیها هیگر

 بود .. سی..بدنش از عرق خ دیاروان از خواب پر 

 ... دیزد و نال شیبه موها یچنگ

 !ی..!..ک شهیتموم م یک-

 

 ��کیپنجاه و  پارت

کردم ..نا خدا گاه   ی..هاتف و آروان و جرارد فکر محانهی..ر دیبه مهش یدیغم بقل گرفته بودم و با نا ام یاتاق زانو تو

 کرده بود !!! تمیکه اون همه اذ یبه اران یبهشون عادت کرده بودم ...حت

 به موهام زدم ... یچنگ
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 در اتاق باز شد .. که

 بود ... خودش

جلوم  یکردم که با همون نگاه خال یاورد تو اتاق ..با شک نگاهش م یو م ایکش یو م یصندل هیخودش   همراه

 شده .!بهم نگاه کرا ..با بهت گفتم  رهیمنظره خ هینشست روش و انگار به و گذاشت و  یصندل

 حالت خوشه!!!-

 زد و گفت  یخند پوز

 خواد بدونه .! یکه سازمان م یدون یرو م یزی...تو چ یبود یچرا زندان دمیفهم-

 جرص گفتم  با

 دونم!.. ینم یچیمن ه-

 و گفت  میشونیاصالحه در اورد و گرفت رو پ هی هوی

 کشمت ! یباشه ..پس م-

 احساس... یاز زره ا غیسردش زول زدم در یبهت به چشما با

 زنه !!! یبه سطل اشغال  حرف م پسیزد انگار داره راجب  انداختن  پاکت چ یاز کشتن من حرف م یجور

 .حرص گفتم ..با

 بکش خوب !-

 .. دیماشه رو کش عیحرکت سر هیبا   هوی

 یبود !...با دست و پا دهیو رنگ از روم پر دمیکش یغی...و از ترس ج دمیوشم شنگلوله رو درست کنار گ یصدا که

 کردم که گفت  ینگاهش م یلرزون

 ...میکن یاخ..خطا رفت ..دوباره امتحان م-
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وحشت زده  ییو من با چشما دیماسه رو کش هویکردم که  یدوباره اصلحه رو گرفت سمتم و ..و با بهت نگاهش م و

 و به نگاهش دوختم که داد زد .. دمیترس ینشد چشما یخبر یگلوله بودم ..اما وفت یصدا دنیمنتظر شن

 'داااووود!....داووود-

 بزرگ بود .. یلیخ کلشیداشت و ه یبلند یوارد شد موها یپوست دیگنده بک و سف یاتاق باز شد و مرد در

 من و پر کن! یمگه نگفتم اصلحه -!والیه

 گفت با اخم به من زول زد و  داوود

 کنم ... یقربان ..االن پر م دیببخش-

ز ا یو اصصلحه رو از دست پسره گرفت و توش و پر کرد و بعد از  تماده کردنش اصلحه رو به پسره داد و با با اجازه ا 

 رفت .. روونیاتاق ب

 گرفت و گفت  میشونیرو به سمت پ اصلحه

 ... نیاز ا نمیا -

 ینه ول ایدونم که خود رمز بود  ینم یدونم ..بعن یردم ..باشه ..باشه...صبر کن ..م غیخواست ماشه رو بکشه که ج و

 نمیب یاتفاقا ..م نیکه اون لحظه به نظرم مسخره بود ..اما االن ...با ا  ییزایچ هیگفت .. یم ییزایچ هیقبل مرگش  اروی

 ..خود رمز بوده ..

 کرد وگفت  لیو به سمت جلو حا خوش

 ادامه!-

 گفتم  یکنجکاو با

 قدر براتون مهمه! نیرمز ا نیاصال چرا ا-

 گفت  دهیچشمتم رول رد و کش به

 اداااامه..!-
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 ..قدر آروان و ندونستم !!!! دیحرف کش شدینم  والیه نیا از

 و به طرفش خم کردم و گفتم  سرم

 نشده !!! ی..نه پشت گردنت ..نه رو مچ دستت بار کد خالکوب یستیاصال تو که عضو سازمان ن-

 گفت  یگرفته ا یچشمام زول زد و با صدا به

 ادامه..بده!!-

 ..دهنش و انگار چسب دوقولو زدن ... دیبشر حرف کش نیاز ا شدینم یراست یراست نه

 نشستم و گفتم  نهیحرص دست به س با

 یشکنجه ا چیسالم باشم و ه دیمن با راانیبزرگ دستور داده که تا اومدنش به ا سیدونم رع یکه من م ییاما تا جا- 

 هم نشده باشم!

و خم شد و موهام و داد  ستادیو در اخر پشتم ا دیلرز کنم ..دورم چرخ شدیکه باعث م یجاش بلند شد و با نگاه از

 منیبش خیباعث شده بود سرجام س شونینفساش و داغ یپشت گوشم و سرش و خم کرد کنهر گوشم قرار داد صدا

... 

 !'سازمان ..اطالعت کنم ..هوم سی....از رع ستمیکه به قول خودت عضو سازمان ن ی..من یکن باعث شده فکر یچ-

 ...دمیوحشت به خودم لرز با

 ازم فاصله گرفت و گفت  که

 ... یرو اعصاب من راه نر ادیکن ز یسع-

 و گفت  شیشونیبا انگشت رد رو پ یبه حالت نماش هوی

 ...ندارم! ینبود...من کال اعصاب ادمیاخ..-

 شد و گفت  کیکردم که بهم نزد یبهت نگاش م با

 ....یکن یتمام تالشن و بکن ....تا من و عصب یخوا یحاال وه م -
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 خواد ! یجرعت م یادیکردن ..کوسه ..ز یباشه ..عصب ادتی.. یول

 خشک شدم .از اتاق خارج شد ..با بهت گفتم  یدر مقابل چشما و

و کوسست  ریشغال ش یاز شانس من هر چ یبودم ..اخه...واس چ یمن  کدوم گور یداد یکه شانس م یروز ایخدا-

 خوان منو بخورن ..اه!!! یو همه هم م شهیم بمینص

*** 

 زد ... یطول سالن را قدم م  یعصب آروان

 به گوشش چسباند شتریرا ب تفن

 ادیب سینظر من باسه تا رع ریمنو ز شی...مگه قرار نبود پگهید یکیدسته .. نیکه دختره داد یچ یعنی-آروان -

 ها! رانیا

 سکوت...داد زد  یاز کم بعد

 !!!!یبه ک نشیداد-

 ....سکوت

 شب!!! هیسا-آروان

 بود را  چپه کرد و داد زد  شیرا با هر چه که رو شیجلو زیکند ..تنها کل م یچه م دینفهم

..سر  ستیسازمان ..!..اون دختره اروم ن یدسته کوسه  نشی!..اون.!!!..دادیسمیساد ی کهی!!!!..اون مرتیاون روان-

 کشتش!.... یم میمستق ارویکنه و اون  یم یزیچ یخالف هی.. نهیشیجاش که نم

 در اومده!... یکیاز تار  تیمامور نی..اون برگه برندست ..چرا واسه ا ستیشب که عضو سازمان ن هیسا بعدشم

 بر سر رابطش با سازمان  زد و گفت  یداد

 هست  دیکنم ..جداردم حواس به مهش یم دایمن خودم .دختره رو پ-

 ..! دهیرو تا به حال ند یکس یچهره  میکن یازاد م ادیرو هم به احتمال ز حانهیر
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 و داد زد  دیکوب واریرا بعد قطع کردن به د تلفن

 او-

 

 کنم ..اون دختر..مال منه! یم دایدختر و پ ن

 

 ��پنجاه و دو پارت

اوردم که  یدر م یلباسو جور دیکردم ..با یکه برام اورده بودن عوض م ییو با دقت داشتم لباسم و بالباسا اروم

 .. رهینشه. و دردم نگ تیزخمام اذ

 بهتر شده بود و حاال کبود شده بودن ... یکم هرچند

 در اتاق باز شد  هویهنوز کامل تنم نکرده بودم که   زیبول

تنم کردم و با حرص نگاش کردم  عیلباسو کامل و سر  یوحش یوالیه  یخیو  نیگاه سنگو در مقابل ن دمیکش یغیج

 و گفتم 

 قدر سخته!!! نیواقعا!!!ا دیقبلش در بزن دیتونینم-

 کردم .. یسرم و بلند م دیبا دنشیبهتر د یتر شد ..برا کی..بدون حرف نزد ستادیشد و روبه روم ا کینزد بهم

 که سرم کرده بودم از سرم افتاد ... یو بلند کردم که  شال سرم

 لباسم گذاشت ... قهیجمع کردم که دستش و پشت  یو کنار گوشم خم کرد خودم و با ترس کم سرش

 ترس گفتم  با

 !!!یکن ی..کار میچ-

  دنیاومد ..با د یزیپاره شدن چ یشد و صدا دهیکش یلباسم کم بهو
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 یخواد کار خاک برسر ی..منو باش فکر کردم ..م دیلباس که حاال دست پسره بود بادم خواب یرو دیخر متیق کتیات

  ارویبکنه ..نگو.. یزیچ

 خواسته ار لباس بکنه... یو م نیا

 مگه خودم  دست نداشتم؟-

 توجه بهم ازم فاصله گرفت و گفت  بدون

 ..یدی..تو جواب م پرسمیرو بهت بگم ..من سوال م یزیچ هیبزار -

 نکن! یسع یخودیجواب ندادم ..پس ب یکس چیتا به حال تو عمرم به سوال ه من

 حرص  نگاهش کردم و گفتم  با

 !یدیمن جواب م یاما به سواال-

 سمتم قدم برداشت و گفت  به

 باشن! شتیخوان پ یقدر نگران جونتن و م نیا  57688443و    4688664چرا -

 ادمن!!! که خودش گفت  یفتکه گ ییشماره ها نیبهت خواستم بگم ا با

 همون ..پسره آروان و جرارد!-

 تعجب گفتم . با

 منن!!! ریگیاونا پ-

 جواب دادن بهم گفت بدون

 !یشیعضو سازمان م ای.!یریمیم ای..یدیمنو د یدر هر صورت ..تو چهره -

 دستم و بردم باال و با حرص گفتم  مچ

 ..! یهست یک ستی!!تو اصال معلوم ن'یتو چ یعضو سازمانم ..ول ییمن به جورا-
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  کردیو تماشا م رونیکه ب یجواب به سمت پنجره رفت و  در حال بدون

 بم و سرد و گرفتش گفت یهمون صدا با

 شام اماده باش.. یامشب برا-

 زرنگ بود .. یادیز دادیکردم سواالم و جواب بده نم یحرص کبود شده بودم هر کار م از

 ! امیب دیچرا با-

 در گرفت یتوجه به  سوالم ..به سمت در رفت و انگشتش و جلو نبدو

 شانسه من دارم ... نیکم بود ..ناموسا ا نمی..هم ایدر باز شد...ب که

 کردم ! یکار م یچ دیشد ..حاال با یباز م والیبا اثر انگشت ه در

 که بره اروم نرم گفتم  نیاز ا قبل

 ذاتش!!!! ی.! ول یفرشته ها هیچهرش شب-

 !!!ستین زیرفت و درو محکم بست ..خوبه حداقل گوشاش ت رونیاتاق ب از

واسه از دست دادن  یزیچ گهیتونستم صبر کنم ..تهش مرگ بود من که د ینم گهیکردم ..د یفرار م یجور هی دیبا

 ندارم!!!!

** 

 اتاق که خارج شد .. از

 محکم و کوبنده به سمت اتاق کارش رفت .. یقدم ها با

 فرشته هاس!!! هیدختر در گوشش زنگ خورد ..چهرش  شب یاتاق شد و صدا وارد

 فرشته ها بود ...حق با دختر بود .. هیرفت ...چهرش شب نهیا یجلو به

 شاخ گذاشتند .. شیرا کندند و برا شیفرشته بود ..بال ها یروز زین او



 یگاریس یزندگ

 
157 

 

 ....والیقصه بود ...ه طانیحال ش او

 اش را در اورد ... یگوش

 دیفهم یکرد .!..نم یتمامش را تمام م مهیدوباره کار ن دی.سرکان زنده مانده است ..با دیرا که چک کرد فهم امشیپ

 اروان دستور کشتن سرکان را نداده اند!! ایچرا به جرارد 

 زد .. شیرنگ موها یبه خرمن قهوه ا یچنگ کالفه

 را فشرد ...چند لحظه بعد ..داوود وارد اتاق شده بود .. سیته خودنو یرنگش را در اورد و دکمه  یمشک سیخودنو 

 بله -.داوود 

 زل زد و گفت  رونیب به

 'و اماده کن زی..همه چرسهیامشب م رانهیآلفرد تو راهه ا-

 شد و گفت  کیبرود که منصرف شد..به  پسر نزد رونیتکان داد و خواست از اتاق ب یسر داوود

 !واریآ-داوود

 رگرداند و گفت ب عیسرش را سر پسر

 چند بار بگم نگو! ادیاسم خوشم نم نیاز ا-

 با اخم گفت  داوود

 تو ان!؟ یاسما نای!کوسه!اوالیشب!ه هی..سایکن یاز خودتم فرار م-

 برگشت و گفت یبا خونسرد واریآ

 شدم... نیباشم..منم هم نیاره...اونا خواستن ا-

 از اتاق خارج شود که  داوود داد زد  خواست

 !نهیبش کاریب دیناغقه مثل تو با هیمن و گول نزن... چرا -
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 زد و ارام گفت  ی..پوزخند واریآ

 !کارهیب کنهینابغه..وانمود م نیا  دمیشا-

 داوود از اتاق خارج شد.... یدر مقابل نگاه بهت زده  و

 

 ��.پنجاه و سهپارت

 سمت مطب پا تند..کرد.... به

 انداخت ..شک نداشت که ینوشته شده بود دوباره نگاه ییتابلو یسر در اتاق بر رو یدکتر که بر رو لیاسم و فام به

 خودش بود ...

 خودش... خود

 شد .. رهیخ یسرد به منش یبا نگاه آروان

 شیدندان ها یالک زده اش را البه ال یچشم دوخت و با ناز ناخن ها شیبه پسر جذاب روبه رو رتیبا ح یمنش

 گذاشت و گفت 

 ..قبال؟؟ دیوقت داشت-

 پرتاب .کرد و  گفت. زیم یحواله کرد و چهار تا تراول به رو یمنش یمنزجر کننده  ینثار چهره  یپوزخند آروان

 ...!رنیگیمن وقت م دنید یمعموال برا-

 زد و بدون اجازه وارد اتاق شد ... یبزرگ تر از قبل یپوزخند

 کرد .. یم نهیاورا معا ادیبا سن و سال ز  یبود و دکتر دهیتخت دراز کش یسال به رو انیسال .پشت م انیم یزن

 بلند شد و گفت  ضیبا غ زن

 جا مطب ها!! نیدکتر .ا یاقا-
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 رو به اروان گفت  یبا خونسرد دکتر

 ... ایهست هر وقت نوبتت شد ب ضیپسر جان تو مر رونیبرو ب-

 گوشه اتاق نشست و گفت   یچرم یصندل یرو یعصب اروان

 !!یحرف بزن دی...نه بهتره بگم تو با میحرف بزن دیبا-

 به اروان نگاه کرد و رو به زن گفت  رهیخ دکتر

 !دیاعصاب بد یجوون ب نیاز وقتتون و به ا قهیازتون خواهش کنم ..چند دق شهیم-

 از اتاق خارج شد  فشینازک کرد و بعد از برداشتن ک یپشت چشم زن

 آروان نشست و گفت  یو روبه رو دیکش دشیسف شیبه ر ییدست دکتر

 جوون! یحرف بزن یخوا یم یسر اصل مطلب.! راجب چ می...پس بریمعلومه کم حوصله ا-

 برنده گفت  یبا نگاه آروان

 !!ضیبچه مر هی......راجب.شیو سه  سال پ ستیراجب.ب-

**** 

 که برام اورده بودن و تنم کردم .. یشل قهیرنگ  یزرشک بافت

 زاشتن سرم کنم .. یکه خوب نم شال

 هم روش!! یمشک یپام بود و ال استارا یمشک نیج شلوار

 ادینه  ای!! دیخرس بزرگ و سف هیداوود بود ..مثل خرس بود .. ارویبودم که در اتاق باز شد ..همون. ستادهیا  اماده

 و باحال!!! دیبلند ..صورت سف یقهوه ه یبود ..موها یاون طور یتایشخص هیتور افتادم شب لمیف

 ؟یاخم به سمتم اومد و گفت حاضر با

 اره...-
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 ...میو گرفت و از اتاق  خارج شد بازوم

 نییچهار و زد ... و در سکوت اسانسور پا یتوش و داوود طبقه  میاسانسور گنده جلومون ته راه رو بود که رفت هی

 ...میاومد رونیرفت و در اخر با هم از از اسانسور ب

 بود با انواع غذا ها روش.! ییبلند و بزرگ طال زیم هی قای.دقجلوم

جذاب و سن  یمرد کت شلوار هیکنار  زیگفت خوشگل پشت م ییجورا هی شهیدختر جوون و م هی.. رتیکمال ح در

بود نگاهش.پر خباثت و رمز و راز بود و دختره با اون خط چشم بلند و گندش .شکل  یجور هیباال  نشسته بود ..مرده 

 جادوگر شهر اوز بود انگار!

 فکر کنم !!! گذرهیقرن م هی هیچ نی..اه تا بفهمم اسم ا دمیرو د والیه

 روز هام گفت  نیو جذاب ا یچشم اب یوالیاخم بهشون زل زدم که مرده روبه ه با

 !!!نهیا یپس  دختر فرار-

 زد... یکردم که دختره پوزخند یبهت نگاش م با

 با نگاه سردش گفت  والیه

 ...نیبش-

 نشستم .. زیاخم پشت م با

 رو به مرده گفت  والیه که

 !یایکردم تنها ب یآلفرد ..فکر م-

 گفت  یزود با لحن سرد اما پر ناز دختره

 !امین یدوست داشت هیچ-

 ..وارریبه د دیحال  کردم دختره چسب یدمتکار گفت غذا بکشه ابدون توجه به دختره رو به خ والیه

 مرموز براندازم کرد و گفت  یبا نگاه آلفرد
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 !ارمشی..معلومه م واریراست منه آ تیبانو  د-

 هم اسم داشت ..! والیبود ...ه یتو......عروس یعنیبود  واری.....پس اسمش آواریآ

 گفت  یبا نگاه ترسناک واریآ

 با اسم صدا نکن .. گهیمن رو د-

 آلفردم با بهت .قاشق و تو  ظرف رها کرد و گفت  ارویبود که من کال روح از تنم جدا شد ..خود  یجور لحنش

 رفته بود ... ادمی-

 بودم ... رهیخ نشونیپر ک یبه نگاه ها متعجب

 دشمن!! ایبالخره دوستن  نایا

 رو به من گفت  دختره

 به ما ! یزل زد یطور نی..که ایغذا بخور یستینکنه بلد ن هیچ-

 پوزخند نگاهش کردم و قاشقم و به طرفش گرفتم و گفتم  با

 !ختیر یهم نگاه کرده باشم تورو نگاه نکردم ب یبه هر ک-

 برداشت و پرتاب کرد سمتم و من  زیاز سر م ییسرخ شد و چاقو هوی

 و .. دمیکش یغیترس ج با

....... 

 دارد... ادامه

 

 ��پنجاه و چهار پارت

 رو گونم حس کردم ..چاقو  درست  دیخون و همراه سوزش شد یگرم
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 به پوست نازک گونم و پاره کرده بود ... شیزیکنار گونم رد شده بود و ت از

 اومده گفت  شیپ یو تکرار یعیاتفاق طب هیکردم که آلفرد انگار  ینگاه م وونایبهت و وحشت به اون ح با

 .!یو کنترل کن کن خودت یبانو..سع-

 گوشت  تو دهنش گذاشت و گفت  یا کهیت یالیخ ی..با ب واریپسره ا اون

 که... رهیبگ ادی دیدختر با نیکرد ..ا ینه بانو خوب کار-

 دهنش و ببنده..! دیشد ....که  با رهیخ بهم

 شد ... رهیبا اون نگاه پر از نفرت و البته پوزخندش بهم خ بانو

 بود ... یبارون دایو قورت دادم و چشمام شد بغضم

بلند شدم و خواستم به سمت داوود برم که  زیزخم فشردم و از سر م یو رو  زمیبول نیغرق خون بود ..است صورتم

 گفت  واریآ ارویمنو ببره سلولم!!!که اون 

 ..!یبهت اجازه ندادم بر-

 بره گفت  یصحنه ها لذت م نیانگار از ا آلفرد

 بهم زد .. ینکن!و پوز خند تشیپسر اذ-

  هیجا فقط و فقط  نقش  نینه ..من بهش  اجازه ندادم ....اون ا- واریآ

 و داره ... ریاس

 همه شکنجه باشه ! نیو ا  ویکنم بهتر از در به در یبود ها!! مرگ..! فکر م یچ تشیداشت اصال نها یتحملم حد گهید

رنگ و محکم تو  دیسف یزیبود که روم نیکه کردم ا یکنم ..تنها کار یکار م یچ دمیواقعا اون لحظه نفهم گهید

 و با قدرت بکشمش که ... رمیمشتم بگ

شدن  دهیوحشتناک شکستن ظرف ها و کش یو صدا نیرو زم رهیکه بود ..بر یو کال هر چ زیرو م یظرف ها ی همه

 شده..... یعصب والیداد ..ه یرو پارکت ها ..نشون م یصندل
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 شه ...اب از سر من گذشته بود .. ینداشت ..بزار عصب یتیاهم برام

 در اورد و گرفت سمتم و گفت  یبا حرص از جا بلند شد و اسلحه ا بانو

 کشم ! یدختره رو م نی.من ا سیرئ-

 گفتم  یگرفته ا یصدا با

 !ختیری...ب نمیبکش بب-

 گفت  یو خشک یسراسر سرد  یحرص کبود شد ..آلفرد از جا بلند شدو با نگاه از

 تموم کن... اهورویه نیا  واریآ-

 کرد گفت  یکه با نگاه برندش بر اندازم م یبه سمت بانو قدم برداشت و در حال یبا خونسرد  واریآ

 .. ارنیآلفرد تو برو اتاقت ..و اون جا خدمه برات شام م-

  دمیبهم زد و از کنارم که گذشت صداشو سن یپوز خند آلفرد

 بود !!!! ی..کار شجاعانه ا ریبا دم ش یباز-

 بغلم گذشت و رفت تو اسانسور ... از

 ... شدیم شتریو رفته رفته  ب ومدیگونم بند نم خون

 کار کنم .. ی...حاال چ یلعنت اوف

 با تو هم بودم بانو ..برو تو اتاقت ...-واریآ

 نیبهم زد که افتادم زم یمحکم ینه و از کنارم که زد شد ت بشیبراندازم کرد و اسلحه شو گذاشت تو ج ضیبا غ بانو

... 

 گفت  واریو رو به آ یتو اسانسور دوم رفت

 شب!!! هیگن سا ینشونش بده چرا بهت م-
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زخم صورتم گذاشته بودم و   یمو رو یخون یچشم دوختم ...دستا واریآ یبهت به رفتن بانو و نگاه سرد و خال با

 کرد ... یچشماش...انگار ادمو سنگ م یبه اون چشما رو نداشتم ..چشماش..اوف لعنت میجرعت نگاه کردن مستق

 کج کرد و گفت  یشد جلوم و سرش و کم خم

 .... فیچه ح-

 شدم که ادامه داد .. رشینگاه پرسش گرم خ با

 بد شد مگه نه!!! یلی..خ... ینخور یچی.... و تا چهار روز ه یکن زیرو تم نایا یگونت .همه  تیوضع نیبا ا دیکه با نیا-

 بهت گفتم  با

 ..!نه

 ... میخون یرو گونه  دیکش انگشتشو

 شده بود ... یاز سر انگشتش خون یکم

 یمشک بیکرد و بعد با دست مال ج زیو تم شیجا بلند شد و با زبونش در مقابل نگاه خشک شدم  انگشت خون از

 ها نشست و گفت  یاز صندل یکی یکرد و رو زیرنگش انگشتش و تم

 خوب ...شروع کن ...-

 بود زول زدم و گفتم .. شهیو پر از خوردش ییو غذا سیگرد به کل سالن که خ یچشما با

 نهههههه!!!-

 زد و گفت  یپوز خند واریآ

 ... یگزرون یباغ م یصورت شب و کنار سگا نیا ری...در غ یفرصت دار قهیدق یس-

 لب گفتم  ریزکردم  ینگاهش م نهیکه با ک یحال در

 !!!ووالیه-
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 ��پنجاه و پنج پارت

 و محکم تر رو صورتم نگه داشتم و با حرص گفتم  دستم

 داشته باشه ! هیبه بخ ازین دی..شا ادیداره از گونم خون م تمویوضع  نیبب-

 گذاشت و گفت  بشیاعصاب خورد کنش...دستاش و تو ج یبا خون سرد 

 باشه! هیبه بخ زای!!! که ن یزیخونر یگیتو به اون م-

 

 زد  و گفت ... یپوزخند بهم

 کنم !... یحال م شتریسگا ب شیپ دنتی..هر چند من با خواب یتر کارا رو بکن عیسر یبهتره هر چ  -

 حرص سرش داد زدم .. با

به اندازه اون  اخالقش سگ باشه .. اما  ستین یکردم .. کس ی....منو باش فکر م فتمیم یکی ادی.. نمیب یکال تورو م-

 !یتو از اونم بدتر دمیفهم دمیاالن که تو رو د

 زد و گفت  یکه کال رو مخم بود ...پوزخند شیخونسرد با

 .!!!یزنی..و تو هنوزم حرف م گذرهیتاک ...زمان داره م کی..تاک ..ت کیت-

زخمم گذاشتم و محکم  یده بود رفتم  دستمال و روافتا نیکه رو زم زیم یرو یاز دستماال یکیحرص   به سمت  با

 کرد ... ینم یزیخونر گهی..د کنمیفشار دادم فکر م

 لهیپر حرص نازک کردم و ..شروع کردم به جمع کردن وس یزل زدم و بعد پشت چشم یجذاب و اب یاون چشما به

 ها ...

 ..یسطل بزرگ برام اورده بود با جارو و خاک انداز و ط هی خدمتکار

 بزرگ و  یاشغال ها نیکردم همچن یهارو با دست جمع م غذا
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 هارو هم با  جارو خاک انداز .... شهیش خورده

و بگه  رهیدستم و بگ ادیکه مثل رمانا زود ب دی... خوب اصال توقع نداشته باش دیبر یها کم شهیاز ش یکیبر اثر  دستم

 شد .. یچ

 تو چشماش فواره بزنه!!! یمونیسمتم اما پش ادین گهید یمثل رمانا ای

 به چپشم نبود !! اصال

 که مشغول کار بودم اما فکرم روش بود ... نیبا ا رفتیچشمام کنار نم یاز جلو یسردش لحظه ا نگاه

 ..اخه اون قدر خم و راست شده بودم ... شدیها که جمع شد ..کمرم راست نم شهیو ش آشغاال

 که شد... زیکردن ..تم زیشروع کردم به تم زویر یرو برداشتم و اشغاال جارو

آشغاال  یقاط رمیزیکردم و بعد خشک کردم ..روم زیرو تو سطل پر کف فرو کردم  و سالن و با حرص و محکم تم یط

بود و  نشسته یرو صندل یپر حرص و طلبکار ..بر گشتم سمتش و به اون که با خونسرد یانداختم و دسته اخر با نگاه

 نداخته بود گفتم ا زیپاشو رو م

 برم !!! شهیتموم شد ..م-

 از جا بلند شد و گفت  هوی

 هختیشده بود اشاره کرد .. حتما مشروب ر ی.. رنگ صورت یکه کم رهنشیپ ی قهیرفت و با دست به  ادتیو  نیاه ا-

 بود روش با حرص گفتم 

 به خدمتکارا بشورن ..! یو بد رهنیپ یتونیم-

 کتش و در اورد و گفت ...شد و دست برد و  کینزد بهم

 .. یکن زشی..دوست دارم تو تنم تم یشیتو هم خدمتکار محسوب م-

 گفتم  دیپریم تیکه از عصبان ییبهت و پلکا با
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جارو بسابم کمر  نیا یساعت مجبورم کرد میتو ن عی..سر شستی. و دستامم زخم شده و توش ش هیصورتم زخم-

 کنم .اخه !!!! زیو تم رهنتیتو تنت پ یچه جور امیبرام نمونده ..حاال ب

 اروم گفت  سوزوندینفسش صورتم و م یداغ یشد او ن قدر که گرما کینزد بهم

 ... یاز وقتت مونده ...بهتره عجله کن قهیدق هی-

اش سر ج نشوندمیرو م والیه نیا دیو گرفتم من با میلحظه تصم هیگرد شده بهش نگاه کردم و تو  یبهت و چشما با

... 

پام  یپنجه ها یکردم و به سمتش رفتم ..رو سشیخ یبرداشتم و کم زیتم یزدم و دستمال یپر شرارت بخندل

 و ..... قشیروحش زول زدم و دستم و بردم سمت   یب یو به چشما ستادمیا

 

 ��شیپنجاه و ش پارت

 

 .. قشیرو  دمیبه چشماش نگاه کنم کش نکهیو اروم.بدون ا دستمال

 !!! دیچسب یم نشیو به قفسه س شدیم سیخ رهنیپ

 کردم زودتر کارم و کنم ... یدهنم و قورت دادم و سع اب

 ... شهیکردم سرش به سمت صورتم خم م یم حس

 بهت سرم و بلند کردم ... با

 به هم گره خورد .... نگاهامون

 روح گفت  یگرفتش و اون.لحن ب یصدا با

 !یمرخص-

 که هنوز پاک نشده بود نگاه کردم و گفتم  یا قهیبهت به  با
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 شدم!!! هیتنب-

 گفت  یلعنت یبه موهاش زد و با همون صدا یو بهم کرد و چنگ پشتش

رو در اورد و دستش گرفت و دوباره  یسیکتش و خود نو بی....دستش و برد سمت جیبهت گفتم ....مرخص-

 ... بشیگذاشتش تو ج

 لحظه از اون طرف سالن داوود اومد سمتم و گفت  همون

 ..! فتیراه  ب-

دست از  یجد ینه جد دمیمردد به داوود نگاه کردم که ..د یگرفتم و با نگاه واریهمون آ ای والیتعجب چشم از ه با

 سر کچل من برداشته ..

 وقت فرار نکنم!!!! هیبود تا  ریدنبال داوود راه افتادم ..و چند قدم بعد بازوم دست داوود اس یخوشحال با

نصف صورتم قرمز بود رد دستمال مونده  نهیا یو به اتاق که نه سلول تازم اورد و  در و بست و رفت زود رفتم جلو من

 بود ...

 چشم  ریدوبند انگشت بود که از  ز یخط  اندازه  هیزخمم که  یو جا 

 نبود ... قیعم یلیگوشم  بود و خ یکاینزد  تا

در  نستیکال بلد ن نایا یعنیاز محافظا اومد تو .. یکیم صورتم و خشک کردم و  همون موقع خدمتکار با شست رفتم

 بودم اه..! یغلط هیمن در حال  دیبزنن بابا شا

 ..اورده بود ..بعد رفتنش ...نایبرام چسب زخم و ا خدمتکار

بود  چیه نایکه من داشتم ..ا یطیشرا نیداشت ..با ا یتیخب چه اهم یول سوختیم یو رو صورتم زدم ..حساب چسب

 توش نبود ... شهیش دمی..دستمم چسب زدم و قبلش با چک کردم د

....اصال  یشگی.و در اخر اسارت هم یو کلفت دنید بیو آس ری....با تحق گهیگذشت د یطور نی..که شبم ا خالصه

که  یسوخته  گوش دادم ...لعنت به من  ونهویاون مرد د یاومدم و به حرفا رونیکه اون شب از خونه ب یلعنت به من

 نرفتم ... سیش پلیچرا پ ایطلبکار رو ول کردم و بر گشتم  خونه .. ارویاون 
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ا افتاد ..ت یم ریکه گ ییبرداشته بود برا روزا دکیکرده بودم ...هاتفم که اسم داداش و  تیدونستم که واقعا خر یم

 !!! حانهیکجا بود ...ر دیروزا نبود ...مهش نیکمکش کنم ..اما خودش تو ا

*** 

 زد .. غیهمه توانش ج با

 ..اصال همراز کجاست هان !!!؟ میبزار بر-

 نشست و گفت  نیرو زم هیبا گر حانهیر

 !!نیکن یازادمون م یمگه نگفت-

 با اخم گفت  جرارد

 تازه!!! دیدیچهرمونم د دیدونیراجب سازمان م زایچ یلیشما االن خ-

 با حرص به سمت جرارد رفت و گفت  دیمهش

 ننمویانداخت مینکرد یچکاریه یوقت یکنن ...واس چ مونی...تا  حداقل به خاطر کشتنت .زندان کشمیمن تو رو م-

 'جا نیا

 زد و گفت  شیبه موها یکالفه چنگ جرارد

که سرکان  دیخداتون و شکر کن دی..و بر دیاتاق باش هی) آروان( و که گذاشت حداقل تو  سیرئ دیدعا کن دیبر-

 ! کشتیجاسوس در اومد و االن فرار کرده ..وگرنه اون دوتاتون و م

 گفت  هیبا گر حانهیر

 ..! نی؟همراز !!!.اون و کشت یدختر خالم .چ-

 .دنیکش غیهم زمان ج حانهیو ر دیزد که مهش یناگهان داد جرارد

 .. دیکن یم ییازجوازم ب دی..دار نیریانگار نه انگار که اس-جرارد .-



 یگاریس یزندگ

 
170 

 

ارد جر  ی نهیس یبا انگشت محکم به قفسه  ستادیرا گرفت و جلوش ا شیبازو دیبه سمت در برود که مهش خواست

 و گفت  دیکوب

 !کشمتیدعا کن همراز سالم باشه ..وگرنه خودم م-

کرد  کیو سرش را به صورت مبهوت او نزد دیکوب واریرا در دست گرفت و اورا به د دیبا حرص مچ دست مهش جرارد

 و با حرص گفت 

 کنن!!! یم دیشکالت ها هم ادموو تهد-

 گرد شده گفت  ییبا چشما دیمهش

 شکالت!!-

 را رها کرد و  در را با کارت مخصوص  باز کرد و  دیمهش  جرارد

 مبهوت گفت  دیاز خارج شدن از اتاق رو به مهش قبل

 شکالت ..تلخ!!-

 را به خود اورد  دیمهش حانهیر زیر یخنده  یست .که صداو درا ب رفت

 

 کرد با خنده گفت  یرا پاک م شیکه اشک ها یدر حال ربحانه

 شکالت!!-

 با حرص داد زد  دیمهش

 زهر مار-

 را بشنود داد زد  شیکه جرارد در راهرو  صدا یو جور 

 دزد .... ی کهی.مرت یکن فینشونت بدم که ک یشکالت هی-
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 زد و گفت  یسوت  شدیکه از راه رو خارج م یحالدر  جرارد

 خانوم کوچولو ! مونمیمنتظر م-

 

 پنجاه و هفت . پارت

 پا گذاشته بود ..سردر گم بود  ! ریتهران را ز یپس کوچه ها کل

 پر از حسرت .. ... نهیاز نفرت ..پر از ک پر

 اورد بود... ادیکه به  ییها زیبود . .و چ دهیکه شن ییها زیچ باور

 شود...!!! یم یفکر کند..مغزش متالش گرید یکم کردیمغزش بزرگ بود ...احساس م یبرا یادیز

قدر وجودش  نیها ..چرا ا نیا یکه انها ساخته بودنند ..اما چرا حال ...با همه  یسازمان ...کس یاروان بود ..درنده  او

 !'بود  یپر از خال

 خورد ... یه حالش مبود که ان لحظه  ب یزیتنها چ پوچ

 خورد ... یهمراز ..در سر دردناکش تاب م ی...حرف ها اوردیبد بود دوست داشت کل گذشته اش را باال ب حالش

 ....یخانواده داشت تو

 .... شیبود برا یادیکردن در ان لحظه ز تحمل

 ..!شدیم دهیترسناک د یادینعره زد و  چشمانش ز نهیزد ...با نفرت و ک ادیزد ..با درد فر ادیوجودش...فر یهمه  با

 از بارانش..... سیاشفته و خ یمشت شده اش ..موها دستان

 ..درنده بود ..... ساختیکه از او م یو فک منقبضش تنها ..شکل یطوفان چشمان

 گفت  یگرفته ا یصدا با

 کنم ...! یم داتیکنم ....پ یم داتیپ-
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زد  تلفن مخصوصش را به گوش  یرا اتش م متشیبرگ و گران ق گاریکه س یالزد و در ح هیبه پنجره تک آلفرد

 گفت  یارام یچسباند و با صدا

 بزرگ؟ سیرئ-

 الفرد را نوازش کرد .. یجوان گوش ها یمرد یصدا

 بگو...-

 گفت  نهیو طمأن یبه ارام الفرد

و راجب خانوادش بفهمه ...اگه زودتر از نقشه  زی!!!..اگه همه چرانیشب  به ا هیبود  اوردن سا  ی.. کار اشتباهسیرئ-

 !شهیبره ..سازمان نابود م شیپ

  دیگرفته اش را شن یصدا

 دختره باشه ... شیپ طیدر هر شرا دیبا واری...آ رهیم شیطبق نقشه داره پ زیهمه چ-

 گفت  یبا نگران آلفرد

 یبرا یدو تا پسر بدجور نی..که ا دیوند یخودتونم م هیاونم مشکل بزرگ ی...درنده!اون چ یچ گهیاون پسره د-

 .!شنیسازمان خطر محسوب م

 انداخت  نیگرفته در گوش آلفرد طن یصدا

 ..! سمیکنم .حرفام و دستوراتم و اجرا کن .من رئ یتکرار نم-

 دختره باشه و اروانم...نقطه ضعفش دستمه....تمام!!! شیپ دینگهدار ..اون با رانیو تو ا واریسرکان ا یبهونه  به

 !!'بود .. دهیطول کش هیثان فدهیقطع شد ..کل تماس ه تماس

 کوتاهش زد و ارام گفت  یبه موها یکالفه چنگ آلفرد

 دن ...! یدوتا پسر ..اخر دودمانمون رو به باد م نیا-
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 ضربه به دراتاق  خورد!!! چند

 گرفت و گفت  گارشیاز س یپک الفرد

 تو ! ایب-

 وارد اتاق شد ... واریشد و آ دروباز

تر و جذاب تر از پدرش بود ...!..پسر ترسناک سازمان...که تا  بایز یفتوکپ شیشد پسر روبه رو رهیخ واریبه ا آلفرد

.چرا سازمان را مجبور به انجام دستورات سازمان  بود ..اما حال چه.. یاش ..به گونه ا یینایقبل از به دست اوردن ب

 کرد اوکه عضو سازمان نبود ... یترک نم

 سازمان بود .... یبرگ برنده او

اون  لیکنم و دختره رو تحو یتمومش م گهیداشتم که تا چند روز د تی..من مامور رانیا یچرا اومد ینگفت-واریآ

 دم ! یاروان م اروی

 شد .. گارشیس یادامه  دنیو مشغول کش ستادیا واریتکان داد و دوباره پشت به ا یسر آلفرد

 ترساندش ..!. یروز ها م نیا یادیرفته ...پسرک کم حرف و غدش ز واریکه ا دیدر اتاق که امد ...فهم یصدا

 گرفته گفت  ییو با صدا ارام

 !!! میکن ی...قراره بازیبر ییجا ستی...تو قرار ن واریآ-

 زد و گفت  یپوز خند شدیاتاق کار خود مکه وارد  یاز راه رو خارج شد و در حال واریآ

 !'''احمق....الفرد احمق-

 جلو تر بودنند ..!.. یکیاز ان  کی کدام

 !!!! واریآ  ایبزرگ ...و سیرئ ایآلفرد .. ای.. آروان

** 
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 ️❤پنجاه و هشت پارت

 کباب روبه روم نگاه کردم و اروم اروم شروع کردم به خوردن ! به

 رمیشه تا  بگ ریبودم و منتظر بودم شکمم س داریبودم و کل روزم ب دهی..شب قبل نخواب شدیاز هم.باز نم چشمام

 بخوابم!

 باز شد ... هویرو هنوز تموم نکرده بودم که در اتاق  غذا

 شوک لقمم و قورت دادم و به داوود نگاه کردم که گفت  با

 !! فتیراه ب-

 بهت گفتم  با

 کجا!!!؟-

 بلندم کرد و گفت  سمتم و بازوم و گرفت و اومد

 سوال !! یسوال ب-

 !!... شدمیم دهیکش بایتقر دنبالش

ار در و چند ب ستادیا یدر اتاق یروبه رو میاومد رونیاز اسانسور ب یپنجم ..وقت یطبقه  میو رفت میاسانسور شد سوار

 دمیو شن  واریروح آ یسرو و ب یزد که صدا

 تو ... ایب-

 موقع شب !! نیکار داشت ا ی..با من چ دمیترس یداشتم م گهیکم کم د میبهت وارد شد با

 و درم بست . رونیتو اتاق خودش رفت ب دیکه منو کش نیبعد از ا داوود

 شدم  رهیخ واریگرد شده به  ا یچشما با

ل فلرزونم و پشتم ق ی..دستا زدی..قلبم تو  دهنم م ومدی.جذاب به نظر م یادیز اهیو شلوار گرم کن س اهیس یرکاب با

 زل زدم و گفتم  روحشیخمار و ب یکردم و به چشما
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 ؟یکار دار یباهام چ-

 زد و گفت  هیرنگش تک یو به تاج تخت لوکس و خاکستر دیتخت دراز کش یجواب رو بدون

 اونجا! نیبش-

 شده رفتم سمت کاناپه و روش نشستم ... زیر ییانداختم و با چشما  یبه کاناپه نگاه دتیبهت و ح با

 و لحن سردش گفت  روحیهمون.نگاه ب ای

 کنارت بردار... زیم یو از رو کتاب

 داشت و برداشتم و گفتم. یرنگ یگرد شده دست دراز کردم و کتاب و که جلد مشک ییچشما با

 خب....؟-

 نگام کرد و گفت  فهیاندرسه عاقل

 بخون ! -

 شده گفتم  زیر یچشما با

 کنم ؟؟!!! کاریچ دیببخش-

 به ساعتش زل زد و گفت  توجه بهم بدون

 .! شهیتر تموم م رید یتر شروع کن رید یهرچ-

 حرص گفتم  با

 !زهیدوست داره عشوه از نوع ترسناکش واست بر یلی..! اها بده بانو جونت برات بخونه اون که خ یمگه سواد ندار-

 توجه بهم بازم به ساعت نگاه کرد و گفت  بدون

 'کنه ...بخووون یمن چشمام درد م-
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بشر رو  نیگفت !! واقعا ا یزور م یو در کمال خونسرد دادیوقت جواب سواالم و نم چیکه ه نیگرفته بود ..ا حرصم

 مخم بود ....

 کردم که گفت  ینگاهش م نهیو دست به س رهیخ

 !یبراشون کتاب بخون یشکارچ یسگا شیپ برمتیم گهید قهیباشه ..چند دق-

قاتل!!!اصال دوسشون  یبا نگاه اهیغول زشت س یبودم .سگا دهیگرد نگاهش کردم ..قبال سگارو تو باغ د یچشما با

 بود .. گهید زیچ هیسگ اروان  ینداشتم اما بلک

 لب گفتم  ریو کتاب و برداشتم ولم دادم  رو مبل و ز دمیکش یخفه ا غیحرص ج با

 انگار خودش کوره !!!-

 ... زهیبابا انگار گوشاش ت کردم دستاش مشت شد ..نه حس

 اول کتاب و باز کردم و با پوزخند گفتم  ی صفحه

 ! یهم که ندار قهیسل-

 کتابش هم معروفه هم قشنگ ..! دونستمیچند م هر

 شروع کردم به خوندن کتاب .... اروم

 داد .... یبسته گوش م یخوندم و اون با چشما یم من

 !!!دهیخواب دیگفتم شا یپونزدهم بودم و لحظه ا یصفحه  اواسط

 ؟؟یدی..خوابیه-

 نداد ...از جام بلند شدم و رفتم سمتش و گفتم  یجواب

 ؟یدیباتو ام خواب-

چشماش مثل   هویو اضطراب دستم و بردم سمت بازوش که  دیجواب نداد ..کالفه رفتم سمت تخت و با ترد بازم

 گفتم گرفت سمتم و مچ دستم و گرفت با درد  زیبراق کرد و خ یچشما
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 !یول کن شکست یاخ روان-

 ت و گف دیشد و دستاش و عقب کش رمیمرده خ یدستاش بود ..با نگاه ریچشمام زل زد و بعد به دستم که که اس به

 بودم . داریبخون ب -

 ..دوباره شروع کردم به خوندن .. ومدیو با حرص نشستم رو کاناپه واقعا خسته شده بودم و خوابم م کالفه

 یم ازهیو مدام خم شدیکردم و چشمام مدام بسته م یخط و تموم م هی هیاخرا هر ده ثان نیبودم و ا مستیب ی صفحه

 ... دمیکش

 بود وبه من زل زده بود!!! داریاون مثل جغد ب اما

 لختم زدم و فرستادمشون عقب که دوباره سر خوردن رو صورتم ... یبه موها یدست راستم چنگ با

 خوندم ... یخمار از خواب داشتم م ییهمون حالم با چشما در

کاناپه و کتاب از دستم افتاد رو  یتو صورتم ..سرم به عقب برگشت و افتاد رو دسته  ختیکه موهام ر یبار نیاخر

 کش دار گفتم  یبسته و صدا یبا چشما  نیزم

 ..... خونمیبرات م یبگ یبخوابم..بعد ..هر چ قهیبزار دو دق-

 خوابم برد ..... تیو در نها شد نیاروم اروم سنگ چشمام

،،،،،....... 

 گذاشت .... زیم یبرداشت و  رو نیزم یاز جا بلند شد و به سمت کاناپه رفت ..کتاب را از رو واریآ

 به صورت همراز چشم دوخت ... نهیکاناپه نشست و دست به س نییسمت کاناپه برگشت و پا به

 دهانش را قورت داد و با نگاه سرد و خمارش جزء به جزء صورت همراز را برانداز کرد .. . اب

 بود .. ستادهیاخر از جا بلند شد و در اتاق را باز کرد داوود کنار در ا در

 ببرش تو اتاقش!-
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 تکون داد و گفت  یسر داوود

 !یستی....تو که اهل کتاب ن یکن یم تشیچرا اذ-

 ... ستیبه همراز نگر رهیخ یو با نگاه دیدراز کش شیبدون جواب به سمت تخت خوابش رفت و بر رو واریآ

 خاص و گرفته اش لب زد  یبا صدا  واریمبل کند زد که آ یبه سمت همراز رفت و اورا از رو داوود

 ارووم!-

 ادامه داد وارینگاه کرد که آ واریبا تعجب به آ داوود

 ا-

 

 بخوابم ... خوامیصدا نکن م... برو سر و رووم

 زد .. یپوزخند داوود

 که همراز را به بغل داشت به سمت در اتاق رفت و  قبل از خروج گفت  یحال در

 شب!!! هی..سا یچونیبپ یتونیمن و نم-

 نگاه کرد و گفت  یخال یبا اخم به کاناپه  واریرفت ..ا رونیاتاق که ب از

 !!!ادیعطرش  م یهنوزم بو-

 گفت  دیکشیخودش م یکه پتو را رو یحرص در حالاخم  و  با

 کنن !!!! یبگم  اتاق دختره رو از عطر خال دیبه بچه ها با-

 دارد....... ادامه

 

 ️❤پنجاه و نه پارت
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 لطفا...-

 با اخم نگام کرد ... داوود

ندارم که انجام بدم ..واقعا دارم  یچکاری..ه شمیم وونهیدارم د رمیمیم یحوصلگ یدارم از  ب نیکنم بب یم خواهش

 ... پوسمیم

 و خودم و رو تخت انداختم .... دمیکش یرفت ..کالفه پوف رونیبا اخم نگاهش و ازم گرفت و از اتاق ب داوود

بلندم کرده من و اورده تو  واریتو اتاقمم و رو تخت ..با خودم گفتم مثل رمانا حتما آ دمیشدم و د داریاز خواب ب یوقت

 !!! اتاق

 یکه کشته مرده  نیمنو اورده تو اتاق..کال پنچر شدم نه ا شبیداوود اومد و گفت که د شیپ قهیچند دق یوقت اما

 ..ازش..کال نفرت ازش نداشتم .. ومدیخب بدمم نم یخوشگل باشما ..نه ..ول یاون کوسه 

 ازش ... ومدیخوشمم نم اما

..با  دمیو مداد و دست داوود د یدفتر نقاش یبلند شدم و وقت جانیپنجره نشسته بودم که در اتاق باز شد با ه یجلو

 و  گفتم  دمیکش یغیذوق ج

 ... یخوب یلی..خ یمرس یوا-

 گفت  یا رهیاخم و نگاه خ با

 ..! ستمیمن خوب ن-

 دراورد و رو تخت گذاشت و گفت  کیپالست هیکرد و  بشیدفتر و با مداد  رو تخت گذاشت و دست تو ج و

 کن!ن مونمیپش-

 ذوق گفتم  با

 ممنون ... یلیکنم ..خ ینم مونتیپش-
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ه بود .و اصال اسمش ب ییکایامر یهرکوال هیو بلندش نگاه کردم ..شب ییخرما یتکون داد و من با لبخند به موها یسر

 بزرگونه داشته باشه .. ییکایاسم امر هیخورد  یم افشیخورد ..به ق ینم افشیق

و باز کردم تراش و پاک کن  بود  کیدفتر و باز کردم و مداد و برداشتم در پالست جانیبا ه رونیاتاق که رفت ب از

 توش ...

 گذاشتم و با نوکش شروع کردم به طرح زدن.... دیسف یبرگه  یلبخند مداد و رو با

 خوندم ... یکه اومد تو ذهنم و طرح زدم ..و با لذت اهنگ مورد عالقم و هم با خودم م یزیچ نیاول

 یکنم نسبت بهم سرد یوقته..حس م چند هی

 .. یراه دستام و ول کرد نیب تو

 یاون همه خاطره دل کند از

 رابطه به تاره مو بنده  نیچند وقته ا هی

 خنده  یتو عکسامون نم چشات

 ندهیتو ا یب گهید  کهیتار

 بهیغر هیهمش خوابه که عشق من به  بگو

 داده .. دل

 بازم باور کنم دیسو تفاهم بوده در واقع شا یگیم

 ساده .... من

 ...تووووووووودوباره

 .مننننننننننننننندوباره

 و بخند .. نیمنو بب یروزا نیخراب ا حال
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 تووووو دوباره

 مننننننن دوباره

 داره حالم هینزن تو چشم من که گر زل

 تو گلومه .. یبغض هیچن وقته  هی

  زنمیاز جمع با خودم حرف م میفرار همش

 شب خواب راحت تنها ارزومه ... هی

  یییمعرفت معلومه کجا یب

 ...ییهنوز واسه جدا  ستمیاماده ن 

....... 

 بودم زول زدم .. دهیکه کش یشدم ....با بهت به چهره ا رهیطرحم خ به

 با بهت گفتم .... و

 

 چه قدر چهرش اشناست ها!!!! گفتم

 .. نایو ا کیو شل یراندازیت یعد صدااومد و ب یبیمه یخودم بودم که صدا یحال و هوا تو

از تخت پنهون کردم ...واقعا زهره ترک شده بودم  یو خودم و گوشه ا نییکه از رو تخت افتادم پا دمیقدر ترس اون

 ..چه خبر بود!!!!

 .. دمیکش یغیپنجره اتاقم شکست و من ج ی شهیش یکمال ناباور در

 و رو گوشام گذاشته بودم ... دستام
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کردن  زیبه سمت تخت خم شدم و مداد و از رو تخت با تراش برداشتم و شروع کردم به ت امیکردم به خودم ب یسع

تخت پناه  ریپنهون کردم و دوباره ز نمیکردم که کم مونده بود سرش بشکنه مدادم و تو است زشیمداد اون قدر ت

 گرفتم ...

 ... ومدیاصلحه م یترس به در اتاق زول زدم هنوزم صدا با

 فرد روبه روم با بهت گفتم .. دنیو با د دمیکش یغیدر اتاق با شدت باز شد و من با ترس ج هوی

 تو ..؟!-

 

Ⓜ️ 183188791 

📅 1396/10/4 🕰 18:43 

👤 3184 

 ریخوبع و ذهنو درگ یلیخ قلمت�😍�فتهیقرارع ب ییواقعا کنجکاو شدم که چ اتفاق ها  شهیخوب بود مثل هم یلیخ

 کنهیم

 

Ⓜ️ 183218017 

📅 1396/10/4 🕰 20:14 

👤 2811 

 ��گیکن د شتریپارت هاشو ب یرمانت ول هیعال واقعا

 

👤 2811 

 ��رشمیدرگ هیواقعا عال کانالت



 یگاریس یزندگ

 
183 

 

 

Ⓜ️ 183261993 

📅 1396/10/4 🕰 21:58 

👤 3085 

 یتو خمار یزاریبد ادمو م یلیخ ییییلعنت

 ه؟؟یک یبعد پارت

 

 ��...دوم جلد...��شصت پارت

 چشماش زل زدم و گفتم ... به

 جا چه خبره !!! نیا-

 دونم !!!! یبود من رمز و م دهیکه فهم یکه آروان گفته بود دشمن سازمانه !همون ارویبود ...همون. یهنر

 زدم  غیبا وحشت ج رنمیترس تو خودم جمع شدم که با سر به افرادش دستور داد که بگ با

 ..کنم  یم چارتونیدستتون بهم بخوره ..ب-

و ت دمیسمت بازوم که مداد و در اوردم و محکم کوب ارهیاومد دستش و ب یکیبدون  تعلل اومدن سمتم و   یهنر افراد

 شونش .!!!

که با بهت بهم  شونیرو به بق تیبا عصبان نیزد و با درد نشست رو زم یداد ارویتو گوشت  تنش فرو رفت و  مداد

 کردن گفتم  ینگاه م

 !شهیم یچ دینیطرفم .تا بب دیایب دی...اگه جرعت دار گهید دید زوود باش-

 باال انداخت و گفت  ییابرو یهنر
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 ... نشیریبگ-

ام و دوتا دست  یکیشون و اون  یکیزدم و خواستم جفتک بپرونم که کمرم و گرفت  یغیگرفتنم که ج یدونفر هوی

 گرفت 

 زدم  داد

 داوود ....داوود. .-

 تقال هام گفتم  نیبغض ب با

 .....واریآ-

 رنگ و مسخرش اومد سمتم و گفت  یقهوه ا گاریبا اون س یهنر

 خودتو خسته نکن خوشگله.... ی...الکمی...داوودم گرفت ستین نجایا واریآ-

 گفتم  نهیحرص نگاهش کردم و با ک با

 بردار! ایباز یالش نی..تو پات لب گوره دست از ایریپ-

 تو صورتم  دیزد و دستش و برد باال و کوب یسمتم و پوزخند اومد

 که من و از پشت گرفته بود نزاشت ! یکه اون فتمیرو حس کردم و کم مونده بود ب یبد درد

 بهش نگاه کردم و اروم گفتم  یحال یب با

 کارت دارم... کینزد ایب-

 شد که  کیباال انداخت و با پوزخند بهم نزد ابروشو

 دهنم و تف کردم تو صورتش  .. یزدم و  خون تو یپوزخند من

 اومد سمتم و گفت  هویصورتش و پاک کرد و  یو بست و اروم با دستمال خون رو چشماش

 !یخوشگل وحش یگربه -
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 خون تو دهنم و باال اوردم .. میو مشتش و تو شکمم فرود اورد که مستق 

 به افرادش گفت  رو

 تو سرش داره!!! یطالعات مهم.. ا خوامشی..فقط حواستون بهش باشه سالم مدشیببر-

 نفرت نگاهش کردم ... که افرادش در مقابل تقال هام من و به زور از اتاق خارج کردن ... با

 نیزم ی..بانو رو رو میاومد رونیافتاده بود ..از اسانسور که ب نیرو زم یهوش  و زخم یکه ب دمیراه رو  داوود و د کنار

 خورده ..با پوزخند نگاهم کرد ... ریبود و انگار ت یدستش خون دمید یخون

 گفت  یرو به هنر و

 ... نیو با خودتون لج انداخت واریآ یدونه الک ینم یچیدختره ه نیا-

 ....کشهیسراغتون و تک تک تون و م ادیم

 به بانو زد و بانو  بلند گفت  یپوز خند یهنر

 ... ستیمهم ن ادیز نیدختره رو بکش نیاگه خواست-

 رفت ... رونیه به بانو از سالن ببدون توج یهنر

 دست راستم ازاد شد با نفرت به بانو نگاه کردم و گفتم  یلحظه ا یقدر تقال کردم که برا اون

و بهش نشون دادم که از حرص قرمز شد و خواست بلند شه که صورتش از  میببند دهن گشادتو .. و انگشت وسط-

 نگاهم کرد .. نهیدرد رفت تو هم و با ک

 ... رونیبه زور من و بردن ب یهنر افراد

 و مرده!!.. یخون یباغ پر بود از محافظ ها کل

 سوار کردن و چشمام و دهنم و دستام و بستن و کال خفم کردن .!!! یمشک پیج یبد شده بود ..به زور من و تو حالم

 .... ختمیر ینامعلومم  اشک م ی ندهیکه دور چشمام بود به حال ا یاهیس یاون پارچه  ریمن  ز و
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 گفتمیم زیچ هیدلم  یتو فقط

 !واریآ-

 

 ��کیشصت و .. پارت

 ینم یزیچ چیبردن ..چشمام بسته بود و ه ییکه چشمام و باز کنن من و به سمت .جا نی..بدون ا میدیرس یوقت

 ... دمید

 .... دنیکش یطرف و اون.طرف م نیمنو به ا فقط

اتاق    هیبستن ..و بعد چشمام و باز کردن ..با وحشت به اطراف.نگاه کردم .. یزیچ هینشوندنم...و دستام و به  ییجا هی

 .... کیتار

 داده بودم ... صشیبود که تشخ یزیچ تنها

 بود گفتم ستادهیکه روبه روم ا یبهت به هنر با

 ؟یدیچرا من و دزد-

 زدم  غیطاقتم تموم شده بود با تموم توانم ج گهید

 ها!!! یعوض دیخوایاز جونم م یچ یلعنت ی...حاال هم که تو واریآ ارویاول که آروان ..بعدم اون -

 و جلوم خم شد و گفت  کمینزد اومد

 !!هینبردنت روس ایرمز.شکنجت نکردن .. دنیفهم یچرا تا حاال برا ومیهنوزم نفهم-

 حرص گفتم  با

و با من احمق و لعنت .که ....چرا  ی.رمز لعنتنیمزخرفتون و لعنت کنه..خدا ا سیخدا تورو لعنت کنه ..خدا اون رئ-

 !!یفهمی..م شمی.می...دارم روان دیکن یولم نم

 سرد گفت  ینگاه با
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 ..من سازمان خودم و دارم!!من دشمن سازمانم.... یدیهنوز نفهم-

 ...یکرد بمیو نص تیموقع نیو تو ا کنمیم شینابود یبرا یکار هر

 نفرت نگاهش کردم و گفتم .. با

و تو گوشات  نیکه تا حاال زنده نگهم داشته...پس ا هیزی...تنها چ دمیکه من اون شب از اون مرد شن ییایزیاون چ-

 .... گمینم یچیفرو کن ..من بهتون ه

 زد و ازم دور شد ... یزیو پوزخند تمسخر ام ستادیراست ا دوباره

 سمت در رفت و  گفت به

 ...! ارمی..به حرفت میمن و نشناخت-

 .... یصندل یبسته شدم به دسته  یبا بغض به اطراف نگاه کردم و بعد به دستا یرفت کم نرویاتاق که ب از

 یکه نه پدر داشتم نه مادر و نه برادر درست حساب یدومم ...اما من ینم فمیضع دی..شا دمیو نال ختمیاروم اشک ر اروم

 خسته شده بودم...واقعا چرا من؟؟؟! گهیشدم ..واقعا د یم ریاس گهید یکیو به دست  گهید ییبه جا یی...و مدام از جا

سر دردم و با بستن چشمام و فکر نکردن به سرنوشت داغونم بهتر  یکردم کم یچشمام و بستم و سع یخستگ با

 کنم...

 یلیوارد اتاق شد  .. مرد دستکش دستش بود و خ یبه همراه هنر یدونم چه قدر گذشته بود و در باز شد و مرد ینم

 ... ومدیترسناک به نظر م

 ......  نیکنم ...ا تونیمعرف زمیعز-یهنر

 مرد اشاره کرد  وبه

 . ارهیچموش و به حرف ب یدکتره....خوب بلده با کاراش دخترا یاقا نیا-یهنر

 گنده کلیکچل با ه یمرد چهل ساله  هیگرفتم و به مرد کنارش دوختم  یبهت و ترس چشم از هنر با



 یگاریس یزندگ

 
188 

 

 .با ترس گفتم

 د؟یکار کن یچ دیخوا یم-

 زد و گفت  یلبخند یهنر

 عروسک .... یفهم یخودت م-

 عقب عقب به سمت در اتاق رفت و از اتاق خارج شد  و

 مرد کچل نگاه کردم و با ترس گفتم  به

 نداشته باش.... یبهم کار-

 اورد گفت  یدر م بشیاز ج ییکه چاقو یدر حال مرد

 درد نداره.... ادیز-

 دار..... ادامه

 

 ��شصت و دو پارت

 فیو باز کرد که ک فیک پیواز دور کمرش باز کرد و ز یفیزد و به سمتم اومد ک یترس نگاهش کردم .که پوزخند با

 چیه و دیلرزیم یفیو تنها بغض کردم ..بدنم به صورت خف دمیشکنجم بود و د یکه برا ییباز شد و من انواع ابزار ها

 از ترس سست شده بود .. امتونستم بکنم ..واقعا حالم بد بود و دست و پ ینم یکار

 بکشم .. غیج تونستمیرو به زور تو دهنم فرو کرد .که نم یسمتم ..و پارچه ا ااومد

 یچاقو هی فیکنارش گذاشت و  ازون ک زیدستش و رو م یتو ینگاه ترسناکش  براندازم کرد و دست برد چاقو با

زد و ..چاقو رو گرفت سمت چشمام با ترس و وحشت بهش زل زده  یاشت و اومد سمتم ...لبخندو نازک برد کیکوچ

 بدتر. . دمیو شا زدیم شکیبودم قلبم مثل گنج
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 میچونم و فشرد رو پوستم که از درد صورتم تو هم رفت و  سوزش وحشتناکش بدجور  روان ریرو گذاشت ز چاقو

 کرده بود ...

سوزوند با  یچونم م ریداغم پوست صورتم مثل زخم ز یو اشکا دیچکیچونم خون م ریگذاشت از ز یکنار چاقورو

 توجه بهم ... یدر اوردم که ب ینامفهوم یبغض صدا ها

 بهشون وصل بود   . میمثل انبر دست دستش بود .. که س زیدوتا چ هیبرگشت  یاتاق و وقت یگوشه  رفت

 انبرا رو به انگشتام وصل کرد که از درد تو خودم جمع شدم ... سر

 نگام کرد و گفت  یثیلبخند خب با

 بود ؟ یاون رمز چ-

 یزیچ هیازم فاصله گرفت و  ینثارم کرد و رفت کم یا گهینه تکون دادم ..که پوزخند د یبغض سرم و به معن با

رو حس کردم ..برق بود ..به انگشتام..اون انبرا رو وصل  یدستش بود تا دستش تکون خورود  درد و سوزش وحشتناک

 فراتر از شوک.... یزیچ هیکرده بود که برق بزنه بهم ...

 که کم مونده بود از حال برم که تموم شد .... دمیتو دهنم کش یاون پارچه  ریز  غیو ج دمیقدر لرز اون

 حالم زول زد و گفت  یب یاومد سمتم و دست اورد جلو و گونم و نوازش کرد و به چشما دوباره

 بود .. ی..بگو اون رمز چ یشکنجه ش ستیصورت ناز ن نیتو با ا فیح-

 نه تکون دادم که .. یشدم و سرم و به معن رهیحالم به چشماش خ ینگاه ب با

 زدم ... غیل افتادم و ناله وار جرو به بغ یزد و من با صندل میبه صندل یحرص لگد با

 محو شد ... یکیروم و دوباره تو تار ختیسطل اب دستش بود ر هیسمتم و  اومد

 .... شترشیفقط ب یهمون درد و سوزش برق گرفتگ دوباره

 زده بودم که گلوم رو به پاره شدن بود ... غیقدر ج اون
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که خون باال  دمیو من تازه د رونیتو معدم بود باال اوردم و دستمالم از تو دهنم افتاد ب یحس باال اوردن ..هر چ با

 اوردم ...

 و مایجون ناله هم نداشتم  اون س یبه شکمم زد حت یجون نداشتم انگشتام و تکون بدم ..اومد سمتم و لگد یحت

 ... ارمیانبرا رو از دستم و انگشتام جدا کرد و با حرص گفت به حرفت م

 و  ختمیر یرفت تو همون حالت افتاده اشک م رونیو از اتاق ب 

 کرد اما خوب اونا فراتر  و فراتر از سنگ بودن ... یدل سنگم اب م فمیضع یها ناله

 دارد..... ادامه

 

Ⓜ️ 183558998 

📅 1396/10/5 🕰 20:39 

👤 3167 

  سالم

 �😑😑�✋✋✋گید سیزود بنو یاز فضول میمتحرمه مرد سندهینو

 طال  دستت

 ��عیعال رمانت

 

👤 3168 

  سالم

 �😀�قشنگه ویجانیه یلیخ رمانت
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 ��مردشو مشخص کن تیشخص شهیاگ م فقط

 �😻�بابت رمان یمرس

 

 ��شصت و سه پارت

* 

 زد ... یاروم در باغ به همراه محافظ قدم م دیمهش

در اتاق  نشسته بود ..چه ارزو ها که نداشت قرار بود در تهران به دانشگاه برود و درس بخواند و  نی..هم غمگ حانهیر

 !!ستیچ دانستینم یکه حت یزیچ یافتاده بود برا ریگ یواریچهار د نیحال در ا

 گذاشته بود بهاورا تنها   یرحمیکه با ب یکرد به هاتف ..هاتف یزد و فکر م یبه همراه با محافظ در باغ قدم م دیمهش

 نامعلوم داشتند!! یسرنوشت  حانهیهمراز که معلوم نبود کجا بود ..و او و ر

 نه ...! ای ردیمیکه م دانستینم یحت

 شده بود ...از ان همه تنش! خسته

 را کنارش حس کرد ... یکس

 شد و گفت  رهیبلند کرد و با تعجب به جرارد خ سر

 ؟؟یکن یکار م یچ  نجایتو ا-

 با اخم سر تکان داد و گفت  جرارد

 !،رمیقدم زدن از تو اجازه بگ یبرا-

 اشکار گفت  یحرص با

 هه خب برو جلو تر راه برو ...-
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 و گفت  ستادیا دیمهش یبا اخم روبه رو جرارد

 شکالت؟! هیمشکلت با من چ-

 داد زد تیبا عصبان دیمهش

 خوبه منم بهت بگم پشمک... یشکالت خودت-

 گفت  ستینگر یبهت به او مجرارد که با  روبه

 ازتون تشکر کنم!!! نیکرد رمیاس نجایکه ا نیا یبرا دی..!!!بانمیدیکه دزد نیبه خاطر ا-

 باال انداخت و گفت  ییابرو جرارد

 !دمیمن تورو ندزد-

 ... یاز افرادشون که هست-دیمهش

 در هم گفت  ییبا اخم ها جرارد

 !دیییمهش-

 داد زد دیمهش

 ... دونمیها ...مگه من اسم تورو م یبه تو گفته منو با اسم صدا کن یک-

 شد و گفت .. کینزد دیبه مهش جرارد

 شکالت....اسمم یگفت ی!خب زودتر م یو بدون نیهم یخواستیم-

 ....جرارده!!!

 با خشم خواست به سمت جرارد  حمله ور شود که جرارد  دیمهش

 داد زد  شدیررختان باغ گم م یکه البه ال یخندان از او فاصله گرفت و در حال ینگاه با

 خداحافظ ........شکالت!-
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 زد .. غیج دیمهش

 ...نیحاال بب کشمیمن تورو م-

* 

 ...همراز

 ....یشد چشمام و باز کردم...لعنت ختهیکه روم ر یاب با

 حال بودم ... یدرد داشتم و ب هنوزم

 یحال یبا ب یو گرفت و بلند کرد و درست گذاشتم رو صندل می..صندل دمیگر و رو سرم دشکنج ی کهیمرت همون

 نگاهش کردم که گفت

 رمز و !؟ یگینم-

 پر نفرت اروم گفتم  ینگاه با

 نوچ!-

حس کرده بودم  هویکه  یبرداشت و اومد سمتم و چاقو رو محکم فرو کرد تو رون پام ..از درد و سوزش ییچاقو هوی

 که حس کردم کرشد!! دمیکش غیج یجور

 مردم ... یکرده بود و من داشتم م یزیمردم .پام به شدت خون ر یاز درد م داشتم

 رو گرفت سمت گردنم و گفت . چاقو

 پرس...... یبار اخر م یبرا-

مار روح خ یسرد و ب یبه فرد روبه روم نگاه کردم ..اون چشما یحالیبا شدت در باز شد و من وحشت زده و با ب بهو

 و داشتم .. دنشید یبود که اون لحظه ارزو یزی..تنها چ

 دمیپر بغض و گرفته نال ییصدا با

 ! واریآ-
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 ��شصت و چهار پارت

 .. کردمینگاهش م یحال یبهت و البته ب با

چشماشو ..در  یرو یدود  نکیحرکت ..ع هی..تو واریکه آ زیم یرو یبه خودش اومد و دست برد سمت چاقو مرده

خورد تو چشمشو  مرده تعادلش بهم خورد و  میمستق نکیپرت کرد سمت مرده و ع یادیاوورد و با قدرت و سرعت ز

 به عقب رفت ..

و با  درد فراوون  دهیپر ییو چپه کرد و من با رنگ و رو زیو م زیرو م دیجلو اومد و با پا کوب یبا خونسرد واریا که

 گفتم 

 ....واریآ-

با  ومدیاز چشماش خون م یکیبرداشت و رفت سمت مرده مرده که از  نیچاقو از رو زم هیتوجه بهم .. بدون

چاقو رو به سمت مرده  یمسلط و کامال حرفه ا واریحمله ور شه که ا واریزد و خواست به سمت آ یداد تیعصبان

 پرتاب کرد و من با ترس چشمام و بستم ...

 رفته بود .. درست تو رون راست مرد فرو چاقو

 ... نیزد و افتاد زم یهم داد مرده

برداشت و دوباره پرت کرد سمت مرده و دوباره چاقو رو زده بود به رونش ..مرد به خودش  گهید یچاقو هی واریکه ا 

 دادم .... یجون م یزیطرف داشتم از خونر نیو من ا دیچیپیم نیرو زم

 حال دوباره گفتم یب

 .... واریآ-

 افتاد .. نیتو گردن  مرده که به زم دیتوجه بهم به سمت مرد رفت و پاشو برد باال و کوب یب بازم

 در اورد و به سمت سر مرد نشونه گرفت .. یاسلحه ا واریآ
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و دل درد وحشتناکم همه  کردمیکه هنوز سوزش و دردش و تنم حس م یو برق یزی..خونر مردمیواقعا داشتم م گهید

 توانم داد زدم  یشم با همه  وونهیو همه باعث شده بود د

 !!!واریآ-

کرد  یحرصش و سر مرده خال یعصب تمیوضع دنیبه سمتم برگشت و با نگاه خشنش هدف قرارم داد و با د واریآ

 مرده رو حس کردم و خودم حالم بد شد ... یمرده و من خورد شدن انگشتا یپاشو گذاشت رو انگشتا

شدم ..چاقو  خکوبیبرداشت و سمتم پرت کرد که با ترس تو جام م ییچاقو هویبا حرص...به سمتم اومد و  واریآ

 ایبار از ترس از حال برم  نیطناب فرود اومد و طناب پاره شد و من کم مونده بود ا یدرست کنار انگشتام البه ال

و رو به سمت من قدر راحت چاق نیداشت که ا اعتماد یادیز شیریبه نشونه گ ایارزش بود  یجون من براش ب یادیز

 درست بود ... نهی...که خوب دو تا گز کردیپرت م

 گهید نیدستم و هم با چاقو طنابش و باز کرد و بعد پشتش و بهم کرد تا از اتاق خارج شه ..نه ا یکیسمتم و اون  اومد

 !!!رمیراه م شمیحالم پا م نیبا ا کردیبود ..واقعا فکر م یادیز

 سرش و کج کرد و گفت  یکالفه نگاهم کرد و عصب برگشت سمتم و ومدمین دید یوقت

 !فیضع-

 رنگم قرمز شده بود .. یخی نیسمتم اومد و دست انداخت دور کمرم و بلندم کرد کل شلوار ج به

 چشمام میجون یروبه روم با تمام ب یمنظره  دنیبا د میخارج شد یاتاق حرکت کرد وقت رونیبه سمت ب یراحت به

 ..دنیچیپیبودن و به خودشون از درد م یزخم ایبودن  هوشیب ای نیرو زم کریگرد شد ده تا مرد محافظ غول پ

 نییکرد  راه افتاد ..از پله ها پا یدستاش و دور کمرم تنگ تر م یکه حلقه  یبدون توجه بهشون در حال واریآ

 .. میومدیم

 مون و دستشم اسلحه بود ...اومد سمت یکت شلوار یمحافظ گنده  هی هوی که

 با پوزخند گفت  واریآ

 گرفته! تیشوخ-
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و گردن ت دیکوب گشید یاسلحه و بعد من و ول کرد و با پا ریز دیکه من و گرفته بود با پا کوب یحرکت در حال هیبا  و

 مرده...

 ... نمشونیتونستم بب یرفت و به زور م یم جیسرم گ فتمیکرده بودم که ن زونیخودم و از نرده ها او من

دستاش و به هم زد و برگشت سمتم که نتونستم خودم و کنترل کنم و  نییزد و از پله ها پرتش کرد پا ارویکه  واریآ

و اسمون گرفتم و  نیو زم نیافتم که اومد سمتم و کمرم و چنگ زد و ب یرو به عقب پرت شدم و کم مونده بود ب

 تمگف یجیاومد با حالت گ نییاز پله ها پا عیبلندم کرد و سر

 !؟یچر..ا اومد-

 بود ... یو هم زمان داشتم و حس بد یاحساس درد و کرخت رهیداره کجا م دمیفهم ینم یحت

 راحت شد المیخ شتریانگار ..ب دمیگرفته و بمش و که شن یصدا

 ....یطی..تو هر شرا ومدمیم-

 آغوش گرمش . یو کم کم ال به ال شدیتر م نیو سنگ نیسنگ چشمام

 شدم ...! هوشیب ییجورا هیخواب که نه  به

 

Ⓜ️ 183772112 

📅 1396/10/6 🕰 14:34 

👤 3278 

 ....باتیسراغ قلمه ز میایعالمه درس و امتحان م هیکه بعد  ییمثبت شما یانرژ

 قشنگ یباش موفق

 

👤 3006 
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 جوووووون  جووووون

 خوبه هم  یلیخ واقعا

 ️��❤و هم رمانت کانالت

 زمیعز یباش موفق

 

 ��شصت و پنج پارت

 بودم ... دیجد یجا هیو.که باز کردم ..تو  چشمام

 کرد .. یبود و بدنم درد م نیسنگ سرم

 اوردم ..... ادیو به  زیاتاق تازه بودم ..همه چ هیانداختم ..تو  یباز به اطراف نگاه مهین ییو چشما یحال یب با

 شدم ... زیمخین یدردناک کم یو با بدن خسته

 بود ... ادمیو  نیمنو نجات داد ..ا واریمن کجا بودم ...آ یلعنت

 گرفته یزدم و با نگاه ی.....پوزخندیبادمجون  دیاتاق بزرگ  سف هی

ن پنجره داد یبار فکر کردن ممکنه خودم خودمو بکشم ..اتاق ب نینداشت فکر کنم ا یزل زدم که پنجره ا یاتاق به

 بهم!!!

 فرد رو به روم خشک زده و اروم گفتم دنیشد و من با د باز هویاتاق  در

 !!!،تایب-

* 

 بلند وارد عمارت  شد و  یعمارت باز شد و داوود با قدم ها در

 اروان نگاهش برق زد و گفت  دنید با
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 براتون دارم .. غامیپ هیشب  هیاز طرف سا-

 گفت کردیخاموش م یگاریرا در جاس گارشیکه س یدر حال اروان

 بگو..-

 اروان لب زد  یبه چشمان اشنا رهیخ داوود

 چون خودشون مشغولن... دیکن دایبراش سرکان و پ خوادیم-

 و گرفته گفت  ستادیداوود ا یروبه رو اروان

 و در عوضش.....؟-

 زد و گفت  یپوز خند داوود

 ..!!!دهیهمراز و بهتون م-

 اروان به هم گره خورد و ارام  و محکم گفت  یابروها

 ...یبر یتونیقبوله....م-

 از عمارت..خارج شد.. بیتکان داد و دست به ج یسر داوود

 ... فتدیبرخورد کرد دست انداخت دور کمر فرد مقابلش تا ن یتا درا بست و برگشت با کس و

 را از دور کمر دختر باز کرد ... شیقرمز متعجب دست ها ییبا چشما یدختر دنیبا د که

 لختش را پشت گوش دادو گفت خوش رنگ و  یموها دختر

 ..! دیببخش-

 .. دیرا پشتش شن یدختر یدختر بود که صدا فیبه صورت ظر هیخ داوود

 ...حااانهیر-دختر
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تر .!!پس او  یشکالت یو چشمان یشکالت یبا موها دهیبرنزه و الغر و کش ی..دختر دیرا د دیبرگشت و مهش داوود

 بود .. دیمهش

 دوباره برگشت و به دخترک نگاه کرد .. داوود

 ...! بودیم حانهیر دیدر آغوشش بود هم با بایان دختر که تقر و

 گرفت و رو به محافظ ها گفت  حانهینگاهش را از ر یسخت به

 !؟ستنین یها مگه زندون نیا-

 گفت یبه روس محافظ

 .. انیم رونیب یهوا خور یبار برا هیهر سه روز -

 از انها دور شد .. حانهیبه ر رهیخ یداد و با نگاهتکان  یسر داوود

 لب گفت  ریپشت به ان ها از عمارت خارج شد و ز و

 !!!ی...چه اسم قشنگحانهیر-

** 

 دارد... ادامه

 marjan m2''سندهینو

 

 ��شیشصت و ش پارت

*** 

 ..همراز

.... 
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 ..با بهت گفتم دیکشیم گاریکنارم رو تخت نشسته بود وس تایب

 !؟ییجا نیاروان خبر داره که ا-

 کرد گفت.. یروشن م یگاریکه س یحال در

..بازم اومدم من نجایا امیتو و اروان اومدم ..حاال گفت ب شیپ امیکنم ..اون گفت ب یبزرگ اطاعت م سینه..من از رئ-

 !!؟یفهمیدستشونم م ریز

 بغض گفتم  با

 بالها سرم اومد... یلیخ-

 . ستین یرانتن!...البته وضع خودشونم چندان اوک...دوستاتم نگدونمیم-تایب

 و گفتم .. دمیکش یغم اه با

 !؟یدون یم یزیچ واریآ اروی نیتو از ا _

 داد و گفت هیتک واریگرفت بلند شد و به د  یم گارشیاز س یقیکه کام عم یحال در

شب  هیسا گنیدونم که بهش م ی...فقط م ی..تا تو گفت دونستمیدونه ..منم اسمشو نم ینم یزیچ ی!!ازش کسواریآ-

 ...گنیترسناکه ..بهش کوسه هم م یکه کم یی..از اون جا

 زدم و گفتم .. یپوزخند

 که به مشت بخوره ... نیکرد بدون ا ریو خورد و خاک ش یابونیغول ب هیترسناک !!! جلو چشم من .. یکم-

 له کرده بود ......واقعا ترسناکه!!! ییتا محافظ و تنها ازدهی

 !!!شیاب یاون چشما با

 با بهت گفت  تایب

..خب یگفتن کوسه ..ول یکه بهش م زدهیم یدیدونم کور بوده قبال ..چشماش اون قدر به سف یکه من م ییتا جا-

 فکر کنم االن خوب شده ..
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 بهت گفتم  با

 چشماش لنزه!!! یعنی-

 نداد و گفت  یجواب تایب

 ..استیاوضاعت  چطور نمیباهات حرف زدم اومده بودم فقط بب یادیز-

 غم گفتم  با

 ..ستمیکنم تنها ن یحس م یینجای..خوش حالم که اتایب-

 ...رونیتکان داد و از اتاق رفت ب یسر

 سوخت... یم یزده بودن ..و کم هیبه موهام زدم ...پاهام و بخ یچنگ

 کنم.... یم ینیهنوزم احساس سنگ دمیخواب یکم

 شدم ... داریخوردم از خواب ب یکه م یدیشد یبودم که با تکون ها دهیدونم چه قدر خواب نم

 گرد نگاهشون کردم .. یبا چشما واریداوود و ا دنیترس چشم باز کردم و با د با

 کردن من بود و بس!!! داریبودن ب نجایا یبرا لشیتکون داد انگار تنها دل واریا یبرا یسر داوود

 براندازم کرد ... یخال با همون نگاه واریکه رفت ..آ داوود

 !؟یبه اونا رمز و گفت-واریآ

 بهت گفتم  با

 ؟یچ-

 شد و اروم و   ترسناک گفت کیبهم نزد هوی

 ...جواب بده... کنمیمن سوالم   دوبار تکرار نم-

 حرص گفتم با
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 ...کردنیولم م ای شدمیراحت م کشتنمیم ای...ومدی....نه..اگه گفته بودم که اون همه بال سرم نمینه..لعنت-

 بازوم و گرفت و گفت  هوی

 ...  یبهشون گفت دهینشون م یکشته بودنت ..اگه االن زنده ا ی..اگه دهن باز نکرده بودیچرا سالم مونده بود-

 زدم .. داد

 ...نگفتم....ینگفتم لعنت-

 چنگ زد به کمرم و من و چسبوند به خودش و گفت  هوی

 !!شهیمعلوم  م-

دنبال خودش که حس کردم  دیکشیاون قدر خشن و وحشتناک من و م رونیکشون کشون من و از اتاق برد ب و

و از  دیبدون توجه بهم منو کش واریپاهام باز شده بود ..آ ی هیشد .. بخ سیو بعد شلوار پام خ دیچیتو پام پ یسوزش

 دومی..بارون م شدمیم دهیاروم دنبالش کش یها هلمن در سکوت و نا رونیو از عمارت منو کشوند ب نییپله اوردم  پا

 و هوا سرد بود ..

 یپام بد تر شده بود موهام و از جلو یزیبرخورد کردم و خونر نیبه شدت با زم نیو وسط باغ انداخت  رو زم من

 گفتم  هیچشمام کنار زدم و با گر

 حرف نزدم .. یچکی..من راجب اون رمز باا هیفهمینگفتم ..م یزیمن چ-

 ترسناک اومد سمتم و گفت ینگاه با

 ..شهیاالن معلوم م-

 دارد..... ادامه

 

 ��شصت و هفت پارت

 زل زدم بهش و گفتم  دهیترس ینگاه با
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 ....وایآ-

 داد زد.. هوی

 ها... یمن و با اسم صدا کن یتون یبه تو گفته م یک-

 ...زدیو به تنمون شالق م دیباریبا شدت م بارون

 گفتم  هیگر با

 نگفتم ... یچی..من ه-

 سمتم و داد زد  اومد

 اون همه تحمل کنه و حرف نزنه... شناستشینم یکه حت یسر سازمان تونستینم یدختر چی...هیگفت-

 گفتم  هیگر با

 ...ولم کن ..رمیمیدارم م-

 اومد سمتم و گلوم و گرفت و گفت  هوی

 !!یریمونده تا بم یلیهنوز خ-

نور  ری...من ز میبود سیکم بود و هر دو خ یلیچشمامون..خ ی..فاصله  میهم بود یبلندم کرد حاال روبه رو نیاز زم 

 ..یدادم چشماش سبز بوده نه اب صیاون بارون تشخ ریسرمون بود ..ز یکه رو یچراغ

 و گذاشتم رو گونش و گفتم ... دستم

 .. گمی..دروغ نم خورمیمنو...به چشمام نگاه کن ..قسم م نیبب-

 و گفت  کمیدوتا دستام و با خشونت گرفت و صورتش و اورد نزد هوی

 به من دست نزن... گهید-
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 یزیو تو اون بارون معلوم نبود چه قدر خونر سوختیهلم داد ..به زور تعادلم  و حفظ کردم ..و پاهام به شدت م و

 دارم ...

 مردم ..با همه توانم داد زدم  یم از سکوت متحمل کرده بودم . داشت یادیز گهیواقعا تحمل نداشتم د گهید

 گفتم ..پس باور کن ..پس بکش..پس شکنجم بده ... یکه من رمز لعنت یباور کن یخوایم-

 .... فتمیاون اشغاال ب ریگ دی..شما باعث شددیدی..شماها دوستام و دزد دیکرد تمی..شما اذ نیدیمنو دزد شما

 دادم به اونا هیو ترج دیکرده بود یهمه بهم بد نیرو که ا ییبازم شماها من

 گفتم .. هیو با گر نیدوتا پام افتادم زم رو

 بدتر.. دی..بهم برق وصل کردن ..مثل شوکر و شای..حتیحت-

 رو تحمل کردم...... یعوض یاون هنر  فیو کث زیکردن ..نگاه ه تمیکردن...اون همه اذ میزخم

 و اونم مثل من بود .. دیچکیکل بدنم اب م از

 بغض..اروم گفتم  با

 بکش...زود باش....-

 ....میهم زل زده بود یبارون ..من ..اون ..دوتامون ...در اون لحظه..فقط به چشما ریهمون حالت مونده بود ..ز تو

 گرفتم گفتم ینگاه سرد و خشنش..براندازم کرد و پشت کرد بهم تا بره که با صدا با

 ؟ی..نجاتم دادیچرا اومد-

 گرفته و تلخش گفت یوبا همون.صدا ستادیا سرجاش

 ...دمیجواب نم چکسیمن به سوال ه-

 بره که گفتم خواست

 . ..ی....به سوالم جواب داد دمی..خودم شنیو جواب داد دمیسوالو پرس نیاون روز...ازت هم یول-



 یگاریس یزندگ

 
205 

 

 کردم سرجاش خشکش زده ..حس کردم خودشم متعجبه.... حس

 بودم!!! شیزندگ نی..من اولانگار

 ه سوال من جواب داده بود!!!ب اون

 سمتم و گفت  برگشت

 .!!!..با خودم حرف زدم .. یهوشیب کردمیمن..اون لحظه فکر م-

 شد و باهمون نگاه سردش گفت  کینزد بهم

 ...نینجات دادنت بود...هم فمی...وظدمینم تیمن..به تو اهم-

 و تب دارم که رفت ... سیخ یچشما یجلو از

 بغض گفتم .. با

 .....کنمی....باورت نمکنمیمباور ن-

 

 ️❄شصت و هشت پارت

 را از هم جدا کرده بودنند... حانهیبود ..دوباره اتاق و او و ر رهیاتاق خ واریحوصله به در و د یدبیمهش

 که داشت . به سمت در اتاق رفت  یاز افکار گوناگون خسته

 کرد  قفل بود..   نییرا باال و پا رهیدستگ و

 دیتخت پرت کرد و نال یگوناگونش خودش را رو یاز نقشه ها خسته

 .کارکنمیچ حاال

 و با لبخند گفت  دیکه در ذهنش خورد از جا پر یجرقه ا با

 خودشه...-
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 کند .. ینقشه فرار م نیبا ا یبود فرد دهیاکشن د یها لمیاز ف یکی در

 !توانستیاو هم م دیشا

امد و در حمام را  رونیاب را باز کرد و از حمام ب ریو به سمت حمام رفت و ش دیکش یقیرا گاز گرفت و نفس عم لبش

 باز گذاشت ..

 اتاق را اشغال کرد یاز فضا یمیزد و ن رونیکم بخار  آب از حمام ب کم

ازادش  شیاش را در دست گرف و از موها یو فلز دیبرد و پنس  سف شیو دست به سمت موها دیکش یقیعم نفس

 کرد ..

شد  زیپنس ت یکارا تکرار کرد که لبه  نیان قدر ا  دیکش وارید یرا رو زشیت یرا محکم در دست گرفت و لبه  پنس

ه که پوست دستش پار دیآن قدر محکم  کش دیپوست دستش کش یپنس را رو زیت یزد و با استرس  لبه  ی..لبخند

 زش در هم شد و ارام لب زد شد ..چهره اش از درد و سو یو با شدت از دستش جار عایشد و خون سر

 ...یلعنت-

 و قطرات خون را تا در حمام ادامه داد ختیر نیزم یخون را رو قطرات

 رد پا. مانند

 و ارام گفت چاندیلباسش را دور دستش پ نیکه تمام شد با درد ..است کارش

 وقتشه...-

 زد  غیتوانش ج یشد و با همه  میدر قا پشت

 .ازدستتون. شمیو راحت م کشمیخودم و م-

 ... دیکش یغیبعد ج و

 با سرش برخورد کرد .. یدر کم  یلحظه در با شدت باز شد و حت همان
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امد  یآب که از حمام م ریش یخون که تا حمام ادامه داشت و صدا یلکه ها دنیوارد اتاق شد و با د رتیبا ح محافظ

... 

 و تا وارد حمام شد .. دیبه سمت حمام دو عیسر

 دنی..از اتاق خارح شد و درا بست  و شروع کرد به دو دیمالیکه سرش را م یامد و در حال رونیدر ب از پشت دیمهش

... 

 گذشت ... یم ییراه رو از

 کرد  یداد که داشت با تلفن صحبت م صیرا تشخ یمرد یصدا که

 ..نهیا فمیهست .وظ حانهیو ر دیخطرناکه من تمام حواسم به مهش یلیخ تیمامور نیدونم ا یچشم قربان،بله م-

 مانده بود. یخشک شده بر جا دیاما مهش شدیتر م کیمرد نزد یصدا

 !سمی.که من.....پل دهیکس نفهم چیقربان همونطور که گفتم تا حاال ه-مرد

 جان کنارش افتادنند... یگرد شد و دستانش ب رتیبا ح دیمهش چشمان

 .. ستینگریبود م دهیرس شیروکه تلفن به دست درست روبه  یباز به مرد مهین یدهن با

 ستینگر دیبه مهش رتیبا بهت تلفن را از گوشش دور کرد و با ح مرد

 لرزان گفت  ییبا  صدا دیمهش

 !یسیتو...پل-

 

 ��شصت نه پارت

 با حرت  دوباره تکرار کرد  دیمهش

 !؟یسیتو پل گمیم-
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 بار با حرص گفت  نینکرد ..ا افتیدر یجواب یوقت

 جرارد!-

 با حرص گفت  جرارد

 ...دنیببر صداتو همه شن-

 گفت رتیبا ح دیمهش

 !ینداد مونی...چرا فراریپس چرا نجاتمون نداد-

 را گرفت و گفت دیمهش یبارو جرارد

  گمیبعدا بهت م انیاالن م-

 کالفه  داد زد دیمهش

 با توام جواب منو بده..-

محافظ هارا کنارشان  ادیفر یکه صدا  دیبگو یزیگذاشت و  خواست چ دیدست رو دهان مهش  تیبا عصبان جرارد

 .. دیشن

 را گرفت و داد زد  دیمهش یحرص بازو با

 گرفتمش! کردی.!داشت فرار م نجاستیا-

 را از جرارد گرفتند.. دیها به سمتشان امدنند و مهش محافظ

 دیپر اشک نال ییبا چشما دیمهش

 چرا؟-

 و دلربا گفت یکالفه از ان نگاه اشک جرارد

 !نشیببر-
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 را بردنند .. دیها که مهش محافظ

 و داد زد دیکوب واریبه د یبا تمام حرصش مشت جرارد

 لعنت بهش.-

.... 

...... 

 اش.. یتمام نشدن یبود ..دوباره کابوس ها دهیاز خواب پر دوباره

 .. شدیو داد و ناله  خالصه م غیکه در ج ییها کابوس

 بهش دست داده بود. یحمالت عصب دوباره

 خون شده بود . یچشمانش کاسه  دوباره

 برخواست و داد زد . یجا از

 زد . شیبه موها یو دوباره داد زد ..چنگ دوباره

 ... اوردیباال ب خواهدیدل و روده اش را م  کردیکه حس م دی..آنقدر خند دیخند زیو جنون آم یعصب و

 افتاد یترسناکتر بود ..با خنده به گوشه ا ادیاش از هزاران فر خنده

 شدیم شتری. کم کم شدت  ضربه ها بدیکوب واریخنده دوباره سرش را به د انی..مدیکوب واریسرش را ارام به د و

 نبود... دایدر صورتش  پ گریاز خنده د یکه اثر دیکوب واری..سرش را انقدر به د

 یورتش نگاه کرد و نگاهش برو..به ص ستادیا نهیا یرفت و روبه رو نهیبلند شد ..به سمت ا یخاص از جا ینفرت با

 ماند.. رهیچشمانش خ

 ارام گفت ییصدا با

 نزن.! غیج-
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 زد ادیبار فر نیا

 نزن. غیج-

 و داد زد  دیمشت کوب نهیا به

 نزن... غیج-

 .. دیچیپیزن در گوشش م یها ادیفر یصدا

 ... کردیم وارید یرا روانه  شیکه خورد شد مشت ها نهیا

 اتاق با شدت باز شد و داوود داد زد  در

 !واریآ-

 ..دیکوبیمشت م واریبه د ادیبا فر واریآ

 کرد اورا عقب بکشد .. یو سع وارگرفتیرفت و از کمر آ واریبه سمت آ یبا نگران داوود

 شده بود .. وانهیاما دوباره د واریآ

شده  یواقع ی وانهید کیچه برسد به حاال که  را نگه دارد واریآ تواندینم یدر مواقع عاد چکسیه دانستیم داوود

 است 

اورد در جعبه را باز کرد و امپول را در دست گرفت  رونیرا ب یرفت و جعبه ا واریبا سرعت به سمت کمد ا نیهم یبرا

 فرو کرد ... واریرفت و سوزن را در گردن ا واریو با سرعت به سمت آ

 کیترسناک به او نزد یبا نگاه واریافتاد ..ا نیبرخورد کرد و به زم واریبا قدرت اورا به عقب هل داد که داوود با د واریا

 شد 

 .'نگاه کرد .. واریبا وحشت به آ داوود

 ...منم..واریآ-داوود

 شد .. کیباز هم به او نزد واریآ
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 افتاد .. نیچشمانش بسته شد و به زم  واریاشهد خود را خوانده بود که ناگهان آ داوود

 اثر کرده بود .. دارو

 تخت خواباند و با غم به او نگاه کرد و گفت  یرا به زور بلند کرد و بر رو واریبلند شد و ا نیاز زم عیسر داوود

 .!یشیخوب م یتو ک-

 گفت  شدیکه از اتاق خارج م یحال در

 !وونهید یپسر -

 دارد... ادامه

 

 ��هفتاد  پارت

 ..یشدم ..سردرد داشتم ..کم داریاز خواب ب یرخوت و خستگ با

 همش باهاته! یسردرد  لعنت نیا یول دیاز خانوادت بهت نرس یخوب زیچ چیهمراز بدبخت اوف ه اوف

 حوصله از جا بلند شدم ، یب

 غیه پنجره رو هم ازم دربودن اگ دهیپنجره داشت  خودشونم فهم یکی نیو باز عوض کرده بودن خداروشکر ا اتاقم

 ..موندیازم نم یچیه گهیکنن د

 داغونم.. ینیب زشیبارون موندن شده بود اب ر ریو ز شبید عوارض

 رو اعصابم بود. یحساب که

 روبه روم با بهت گفتم. یمنظره  دنیو شونه زدم و رفتم سمت پنجره و با د موهام

 !...برف!یوا-

 گفتم یکودکانه دستان و به هم زدم و با خوش حال یذوق با
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 برف..برف...-

 .یاهیس نیشکل بدون کوچک تر یمخمل دیشده بود سف دیباغ سف کل

 قرمز با لبخند گفتم ییداوود با چشما دنیاتاق باز شد با د در

 داوود ..برف.!-

 نگهداشت  یبخنده اما خب خودش و جد خوادیکردم م حس

 .یتو رمز و بهشون نگفت یرمز دروغ گفتن!تو راست گفته بود دنیراجب فهم یافراد هنرمعلوم شده که -داوود

 گفتم  یکنجکاو با

 خبر داره؟! واریآ-

 باال انداخت و گفت  ابرو

 .شهیشد خبردار م داری.بدهیفعال خواب-

 و گاز گرفتم و گفتم  لبم

 برم تو باغ! تونمیم-

 با اخم نگاهم کرد  داوود

 نه!-

 بغض گفتم  با

 هیباز شده و دوباره بخ شیبخ  وونهید واریدوباره پام به خاطر اون آ نینکردم ..لطفا..بب انتیمن که بهتون خ-

 !کهیبرف از نزد دنید خوامیکه م یزیتنها چ ستیخوب ن یلی.حالمم خنشیکرد

 نگاه کرد و گفت دیبا ترد بهم

 !شهیم یعصب یستیکه تو ن نهیشه و بب داریاصال حالش خوب نبود !اگه ب شبید  سیرئ نیبب-
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 شدم و گفتم کینزد بهش

 نیاز ب تشیاون همه بال سر من اورده خودش عصبان یالک شبیبودم و د گناهیاگه بدونه که من ب ستیرئ نیلطفا،بب-

 !رهیم

 کالفه گفت داوود

 باغ! میایخودته خودم و چهار تا از محافظا باهات م یپا ادیب شیپ یباشه.اما هر چ-

 ذوق گفتم  با

 یمرس یوا-

و  مدیخند یپوش روبه روم با خوشحال دیسف یمنظره  دنیتو باغ و من با د میو اماده با محافظا رفت دهیپوش لباس

 اومدن. یبرفا و محافظا هام پشت من با اخم و تخم م یالبه ال دمییدو

عا من اون لحظه واق یول ومدیبچگانه به نظر م دیسرم شا یرو ختمیر یبرفه فرو کردم و با خوش حال یو البه ال دستام

 ..!یداشتم احساس زندگ یاحساس خوب

در حال ادم  یو من پاهام تا باالتر از مچم تو برف بود و با خوشحال کردیبود و به من نگاه م ستادهیا یگوشه ا داوود

کردم که   یال تنش و درست مرو درست کرده بودم و داشتم با یادم برف یتنه  نییدرست کردن بودم ..پا یبرف

  دمیاز پشتم شن واریداد آ یصدا

 چه خبره؟ نجایا-

و پام  ..دست شینگاه جذاب و خون دنیبه تنم راست شد و گوله برف از دستم افتاد با ترس برگشتم سمتش و با د مو

 موند .. واریآ یشده  یچیباند پ یبگه نگاهم رو دستا یزیتا چ کیشل شد داوود اومد نزد

 گفتم  دیترد با

 من...-

 و گفت  کمینزد اومد

 تو خفه!-
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 داد زد  واریبگه که آ یزیبغض نگاهش کردم و داوود خواست چ با

 تو هم خفه!-

 !؟ادیسرم ب ییبار قرار بود چه بال نیکردم ..ا یبهت نگاهش م با

 دارد ادامه

 

 ️❤ کیهفتاد و  پارت

 جمع شدم اومد سمتم و گفت  یشد ..تو خودم کم کیبلند بهم.نزد یقدم ها با

 ه؟یچ نیا-

 باشه... دهیند ینبود ادم برف دیاشاره کرد ..خندم گرفت ..ازش بع ممینصفه ن یادم برف به

 .هیادم برف-

 شد و گفت  کینزد یادم برف به

 که شکل توپه! نیا-

نگاهم کرد که خندم کال جمع شد با نگاه خشنش  یبرگشت و جور هویکه  دمیخودم و نگهدارم و خند نتونستم

 با ترس گفتم کردیداشت بر اندازم م

 ...هنوز بدنش و درست کردم سر و دستاش مونده..زهیچ-

 نگاه سردش بهم زل زد و گفت با

 !یکنیدرست م یادم برف ینه بعد اون وقت  دار ای یزنده بمون ستی...هنوز معلوم نمیدیتو رو دزد-

 تمبه جانب گف حق

 مثل شما همش اخمو و کسل کننده باشم.. تونمیدو روزه من که نم یزندگ-
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 شد و گفت  کینزد بهم

 گفته من کسل کنندم.. یک-

 باال رفته نگاهش کردم و گفتم یابروها با

 گهیمشخصه د-

 اخم براندازم کرد وگفت با

 نه! ای یهنوز معلوم نشده که رمز و گفت یباش رونیب دیتو اصال نبا-

 اومد جلو و گفت  داوود

 نگفته.. یزیدروغ گفته بودن همراز چ یمشخص شده که افراد هنر سی....رئویآ-

 بهم نگاه کرد و گفت یشه با خونسرد جادیرو صورتش ا یریکه تغ نیبدون ا واریآ

 .یپس شانس اورد-

 حرص گفتم  با

 ...! یلیخ-

 ها .. یوارینگاه کرد از همون نگاه آ بهم

 جملم و خوردم و گفتم ی ادامه

 تو باغ باشم. کمی یزاریحاال هم که نم یکم مونده بود من و بکش شبید-

 و گفت یسمت ادم برف رفت

 ..شهیدرست م یچه جور نیا-

 شده بود  وونهیپسره انگار د نیداوود گرد شد ا یمن هم چشما یزمان هم چشما هم

 بهت گفتم  با
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 یرو شکل توپ کنبرفا  دی..باکردمیداشتم سرش و درست م-

 و گفت دینگاهم کرد و بعد پشت گردنش و دست کش یچشم ریز دیباترد

 گهیخب درست کن د-

 ..ستین واریکه جلومه ا ینیقشنگ حس کردم ا-

 چشماش زل زدم و خودم و زدم به اون راه و گفتم به

 سوال بپرسم! هیازت  یزاریدرست کنم ...م یاگه ادم برف-

بزرگ از برف درست  یشد که زود خودم و جمع کردم و خم شدم و با دست به گوله  رهیبهم خ شیواریهمون نگاه آ با

 کردم و خوب گردش کردم..

 ..یگذاشتم رو بدن ادم برف و

 هم درست کردم و گذاشتم . گهید یگوله  هی شیقشنگ یبرا

 سمت داوود و گفتم برگشتم

 !جیهو-

 حالت گفت یهمون نگاه ببا  وارینگاه کرد که ا واریبا بهت به ا داوود

 براش اریب-

افتاده  ریشب سازمان گ هیمحافظ و سا یکل نیبود ..من ب یمسخره ا یبا بهت به سمت عمارت رفت منظره  داوود

 کردم ! یدرست م یداشتم ادم برف یبودم و به راحت

 چشماش گذاشتم.. یکردم و جا دایگذاشتم و خم شدم و دوتا سنگ پ میو رو صورت ادم برف جیو که اوردن هو جیهو

خوشگل  واریبودم ا دهینگاه خاص و جذاب..تازه فهم هیروم بود .. واریدستاش گذاشتم تمان مدت نگاه آ یجا چوبم

 ..اروان خوشگله.. ستین
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پسر خاص درست  هیخاص و جذابشم ...همه و همه ازش  یپایخاص بود .ت یگنده نداشت ول کلیخاص بود ه واریا اما

 د .کرده بو

و رفتم سمتش درست روبه روش  ایداشت دل و زدم به در واریداوودم نداره اما ا دمیگردن نداشتم برگشتم د شال

 .. کردیاومد با هم برخورد م یم رونیکه از دهنمون ب یبخار ستادمیا

دستم با گردنش  رونیب دمیکش قشیو شال گردن و اروم از دور  قشیو به دندون گرفتم و دست بردم سمت  لبم

 .. کردینگاهم م رهیخ یبرخورد کرد و اون همونطور

و تودست گرفتم و ازش دور شدم با همون نگاه سردش  فشیعقب و شال گردن نرم و لط دمیدستم و کش زود

 کرد.. یبراندازم م

 انداختم میادم برف یدور شدم و شال گردن و دور گردن چاقالو ازش

 کردم .. ینگاه م یبه آدم برفخوشگل شده بود .با ذوق  یلیخ

ادم  یخشکش زده بود که انگار به جا یجور هی کنهینگاه م یخشک شده داره به ادم برف واریا دمیکه د برگشتم

  با حرص داد زد هویکردم که  یبا بهت نگاهش م ارهیم ادیرو به  یزیچ دمی..شاکنهیرو نگاه م گهید زیچ هیداره  یبرف

 تو اتاقش! نشیببر-

 که داد زد  کردمینگاهش م رتیباح

 تو اتاقش...زوود نشیببر-

 و اروم گفت  واریرفت سمت ا داوود

 !؟ادیم ادتیداره -

 لب گفتم ریچون محافظا منو بردن سمت عمارت ..ز دمیرو نشن شیباق

 اونم مثل اروان حافطش و ازدست داده!!-
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 ️❤هفتاد و دو پارت

 

 )اروان(

 

 ..ارام رو به جرارد گفتلشیمبا  یبه صفحه  رهیخ یبا نگاه اروان

 بهم دهیشب اون وقت همراز و م هیبندازمش و بدمش به سا ری..اگه بتونم گمیکرد دایمحل سرکان و پ-

 اروان نشست یروبه رو یبا کنجکاو جرارد

 چرا واست مهمه.؟-

 با اخم گفت اروان

 ؟یک-

 زد و گفت یپوزخند جرارد

 گمیخودت و به اون راه نزن..همراز و م-

 گفت کردیکه به توپ نگاه م یبرداشت و در حال زیم یرا از رو یا شهیتوپ ش اروان

 دارم ازین یمعمول یبا زندگ یادم معمول هیدارم..من به  ازیاوردن خاطراتم بهش ن ادیفکر کن واسه به -

 زد و گفت  یپوزخند جرارد

 ،؟ی.تو به اون دختره عادت کردیدون ی.خودتم میاوردن خاطراتت ندار ادیبه  یازین گهیباور کنم!؟...تو د-

 اتش زد و گفت یگاریتوپ را به سمت جرارد پرت کرد و از جا بلند شد و س اروان

 !یاره مثل تو که با دوست همراز عادت کرد-

 از جا بلند شد و گفت  عیسر جرارد
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 ..یدار گهیحس د هیقبول کن به همراز  یدرست .ول میبکش یتونیدرست م یسمینکن ..رئ یمن و قاط-

 با حرص گفت  اروان

 کردن اونه..! دای..رو پستیفعال تمرکز من رو همراز ن-

 گفت یبا کنجکاو جرارد

 یکن داشیپ یتونی...نمشهیاتفاقات مال چند سال پ نیا یدونیم-

 ...اهمیکشتتش.. ای سازمان

 و باهاش کردن که با ما کردن...! یکار اهمی-اروان

 .. دینگاهش و از اروان دزد  جرارد

 شد ..و با اخم گفت  رهیمشکوک به جرارد خ اروان

 !یمشکوک دایجد-

 با بهت گفت جرارد

 من؟-

 بزند که در باز شد ...و آلفرد وارد شد  یخواست حرف اروان

 روایا شیپ تشیمامور گرفتینظر م ریسازمان را ز دیدو تهد دیاروان امده بود هرچه باشد با شیکه پ شدیم یدوروز

 کردیان دو را از هم دور م دید و حاال نوبت اروان بود باتمام شده بو

 شد ..در سکوت ..بانفرت! رهیبا نگاه  مغرورش به الفرد خ اروان

 به جرارد و اروان نگاه کرد و گفت  دیبا ترد الفرد

 ه؟یاسمت چ-

 اش را حفظ کند یکرد خونسرد یجرارد بود ..جرارد سع با
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 جرارد قربان-

 با شک گفت الفرد

 دمت؟یتو سازمان ند-

 اب دهانش را قورت داد و گفت  جرارد

 نه قربان!-

 بپرسد که اروان خشک گفت یگرید یزیخواست چ آلفرد

 کارتون ؟-

 به  خودش امد و روبه اروان گفت آلفرد

 ه؟یهمراز دست ک-

د مادرش بزرگ باهوش است..هرچه نباش یادیز شیدانست  پسر روبه رو یو نم زدیالفرد خودش را به ندانستن م 

 هکر سازمان بود! نیتر

 الفرد را ادامه دهد یکرد باز یسع اروان

 شب! هیسا شیپ-

 خود را متعجب نشان داد و گفت  آلفرد

 ..نطوریکه ا-

 یکرد برا یتکان داد و از اتاق خارج شد ..که اروان دستان مشت شده اش را باز کرد و سع شانیبرا یسر آلفرد

ا ه زیاز چ یلیتوانست..حال که خ ینم گریتوانست ان گرگ  مارموز را تحمل کند..د یبکشد نم قیارامش نفس عم

 توانست.. ینم گریروشن شده بود د شیبرا

 اروم باش..کم مونده..-جرارد

 سرخ گفت .. یبا چشمان اروان
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 ...یفهمیچشمام.کشت .م یمادرم..و پدرم و جلو-

 را چپه کرد و داد زد  شیروبه رو زیخودش را کنترل کند و م نتوانست

 به مادرم..تجاوز کردن....-

 افتاد و داد زد  نیبه زم اروان

 ...ادمهیرو  ی...همه چادمهی غاشویج یصدا-

 شد و گفت  کیبه اروان نزد جرارد

 ..یکن دایاون و پ هیخودت و جمع و جور کن پسر کم مونده..فقط کاف-

 به اطراف نگاه کرد و گفت  جرارد

 ...قهیکن اتاقت عا برو خداتو شکر-

 سراسر خون گفت  ی.با نگاهاروان

 بزرگ و .... سی..هم اون الفرد کثافت و هم رئمشیکش یکه کردم ...باهم م داشیپ-

 .. ذاشتی..با غم به اروان نگاه کرد  و از اتاق خارج شد بهتر بود اورا به حال خود م جرارد

اتمام ضبط صدا را زد و  یخارج کرد ..دکمه  بشیاش را از ج یانداخت و دست برد و گوش یراه رو به اطراف نگاه در

 گذاشت ارام  بشیرا در ج یفرستاد و گوش سیپل سیرئ یضبط شده را برا یصدا ها

  گفت

 کم.مونده...-

 

 هفتادوسه پارت
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 )همراز(

 

 یزدم اصال نمبه موهام  یتنم داغه سرفه هم ک از اون بدتر با حرص چنگ کردمیشده بود و حس م دتریشد سردردم

 .بود میعمل ینیتونستم نفس بکشم بخاطر ب

با تاپ و دامن  کیکوچ یلیدماغ عمل نکرده بودم بچه بودم خ ییبایز یو برا یدلخوش یها از رو یلیبرخالف خ من

بابا هم تو کوچه  کردیم ی،هاتفم داشت فوتبال باز کردمیم یزدم و باز یتو کوچه پرسه م میمیاما قد یعروسک

 سیپل یکل هوی ادمهیفقط  شدیدونستم چ ی،نممواد دونستمیدستش بود با اون سنمم م اهیبسته س ینشسته بود و 

 بود که زود بسته مواد رو انداخت تو لباس من! نیکه کرد ا یتو کوچه و بابام تنها کار ختنیر

ه موادشو خمار ک یینکردن رفتن و من موندم و بابا دایپ یزیچ یوقت گشتنیداشتن بابارو م سایبودم و پل دهیترس من

 ک مواد از تو لباسم افتاده بود تو جوب ... یو من احمق خواستیم

 که از دست یمواد یدختر کوچولوشو برا زدیم زد،یم کردم،یمن التماس م زدویبابا م دمیکشیم غیمن ج زدویم بابا

تصادف  ونابیو بابا با کمربندش دنبالم بود ک سر خ دمیدوئیفقط م ورونیاز خونه اومدم ب یبا تنو بدن زخم ادمهیرفته.

 بودم. مارستانیب مینیبدن و ب یروز به خاطر شکستگ ستیکامال شکست و ب مینیکردمو ب

شد هرج ماه ها مواد بابا و من ناخواسته قرصم رو بهش ادا کردم بزرگترم  میک از اون مرد گرفته بود یدر اخر پول و

 یرافقط ب ییبایز یرو عمل کردم و ن برا مینیمامان بودب یکه مرد داده بود وپولش تو حساب مخف یکه شدم با پول

 نمیبیم نهییو آعملش قشنگ شد هرچند که هربار خودمو ت ودب کیکال کوچ مینیکه ب ییدرست بشه و از اونجا نکهیا

 ...زمیر یبرام افتاده از درون فرو م یکه چه اتفاق ادیم ادمیو 

 اروم کنم... دنیکردم سردردمو با درازکش یرو پاک کردم و سع اشکام

 

 باال رفته بود درست کردم و به داوود چشم دوختم  یاتاق باز شد سرع از جام بلند شدم و لباسم رو که کم در

 

 فتیراه ب _ داوود
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 بهت گفتم با

 

 موقع شب؟! نیا _

 

رفته  نیموهام از ب یتوجه به حرفم اومد سمتم و بازومو گرفت و از اتاق خارجم کرد چشام گرد شده بود لخت بدون

 بهم گره خورده بود تا کمرم! چیدر پ چیبود و حاال پ

 داوود نگهم داشت! یول فتمیخوردم و کم مونده بود ب یآل استارام باز شده بود و چند بار سکندر بند

 گرفته و نحسش گفت: یسکندرو رد کردم ! درو که زد با صدا بایتقر میستادیا واریاتاق آ یجلو یوقت

 

  ایب _

 

 داره.. یتو دلم گفتم باز چه نقشه ا میکه باز کرد و وارد شد درو

 

 هفتادو چهار  پارت

 

 شدم تازه کشف رهیخ شیخاکستر یمن به چشمابود   برگشت سمتمون و  ستادهیروبه پنجره  و پشت به ما ا واریآ

شد و االن که  یمختلف مثل رنگ لباس و آب و هوا رنگش عوض م طیبا شرا یکرده بودم که رنگ چشماش گاه

 شده بود انگار ! رهیتنش بود چشماشم ت یخاکستر شرتیت
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در  یکه با دست به داوود عالمت داد که داوودم دستم و ول کرد و از اتاق خارج شد وقت کردمینگاهش م یکنجکاو با

 بسته شد قلبم اومد تو دهنم.

د و ش کیبشه لبم و به دندون گرفتم بهم نزد ی! قرار بود چ ریاتاق و اون نگاه نفس گ کی...تو واریاز ترس...من...آ نه

 گفت :

 

 ! ینیبیرو م لیاون وسا _

 

 شونه مانند مثل چتکه نگاه کردم. زیچ هیمثل رنگ بودبا  یقهوه ا زیچ هیکه توش  یکیو به ظرف پالست برگشتم

 

 تعجب گفتم: با

 

 خب!؟ -

 

 باز، رنگشون کن! شهیم دیموهامو رنگ کنم داره سف تونمینم _ واریآ

 

 گفتم: رتیح با

 

 ؟؟یچ _
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 نگاهم کرد که با خرص گفتم: جواببدون

 

اشو ه یدیتا سف یگنیچندسالته؟که موهاتو رنگ متودوما مگه تو موهات رنگه؟سوما مگه ستمین رشگیاوال من ارا _

 !!یبپوشون

 

 حرص نگاهم کرد و گفت: با

 

 خفه کردنته. یبرا یخوب یجا نجایوگرنه ا زیاعصاب منو بهم نر _

 تخت و گفت: یترس نگاهش کردم ک نشست رو با

 

 موهارو تحمل کنم نیا تونمیع،نمیسر _

 

پاها رو جمع کردم و  نشینگاه سنگ رینداشتم کنارش رو تخت نشستم و ز یراه چیشدم  ه کیبهت بهش نزد با

 ظرف رنگ و گذاشتم رو پاهاک و چتکه رو به دست گرفتم و آروم گفتم:

 

 ! ستمایمن بلدن نیبب _

 

 یموها یشد، من پشتش بودم و اون جلوم بود چتکه رو به رنگ زدم و آروم رو رهیرو به روش خ نهییتوجه به آ بدون

 رو ختیرنگ ر یکم هویمن بود،  یرو میمستق نهییآ یتکرار کردم نگاهش از تو نکارویو دوبارع ا دمینرمش کش
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 شده بودم رهیخ چشیدر پ چیبه عضالت پ دهمتعجب من دراوورد من بهت ز هیکه زود لباسشو جلو چشما شرتشیت

 کمرش بود خشک شد ! یاندازش که رو یب یها هینگاهم رو رد زخم و بخ

 مچ دستم رو گرفت و گفت: هویکه  دمیخودم نبود با نگاه نگران دستم و آروم رو رد زخماش کش دست

 

 کارت و بکن  _

 

ش کوتاه بود مچ دستم و از دستش خالص کردم و دوباره موهاش سرگرم رنگ کردن موهاش شدم چون موها زود

 یداشتم و اون عضله ها واریکه به آ یادیز یکیسردردم شده بود و نزد دیرنگ باعث تشد یملرم راحت بود اما بو

 بشه...  دتریکال باعث شده بود تبم شد یلعنت

 

 ️❤هفتاد و سه پارت

 

 ..همراز

 

 کردم تنم داغه ..سرفه هم که از اون بد تر... یتر شده بود و حس م دیشد سردردم

 بود میعمل ینیتونستم نفس بکشم به خاطر ب یبه موهام زدم ..اصال نم ی..چنگباحرص

 دماغ عمل نکرده بودم. ییبایو واسه ز یاز رو دل خوش ایلیبرخالف خ من

.. 

کردم.هاتفم  یم یزدم و باز یتو کوچه ها پرسه م میمیاما قد یبچه ..با تاب و دامن عروسک یلیبودم ..خ کیکوچ

 کرد  یم یداشت فوتبال باز
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 دونستم مواده.. یدستش بود با اون سنم م اهیبسته س هیتوکوچه نشسته بود و  بابا

بود که زود بسته مواد و  انداخت  نیکه کرد ا یتو کوچه و بابام تنها کار ختنیر سایپل ادمهیشد فقط  یدونم چ ینم

 تو لباس من.

که   یخمار ینکردن رفتن و من موندم وبابا دایپ یزیچ یگشتن ..وقت ین بابا رو مداشت سایبودم و پل دهیترس من

 خواست  یموادشو م

 که مواد از تو لباسم افتاده بود تو جوب ! یاحمق ومن

 زد  یکردم و بابا م ی..من التمماس مدمیکش یم غیزد و من ج یم بابا

 جنس از دست رفتش.. یبرا زدیخودش و م یو دختر کوچولو من

ادف کردم تص نیماش هیبا  ابونیفرار کردم و بابا با کمر بند دنبالم بود که..سرخ یاز خونه با تن و بدن زخم ادمهی فقط

 به طور کامل شکست.... مینیو ب

 بودم .. مارستانیب مینیبدنم و ب یروز به خاطر شکستگ ستیب

رج ماه ها مواد بابا و من ناخواسته قرضم وبهش ادا کرده بودم ..بزرگ شد خ میکه از اون مرد گرفته بود یدراخر پول و

 نایو ا ییبایز یو عمل کردم نه برا نبمیمامان بود ب یکه مرد داده بود و پولش تو حساب مخف یترم که شدم با پول

 هنیه تو ابود ..قشنگ شد عملش..هرچند هربار ک کیکوچ کال مینیکه ب ییخب از اون جا یواسه درست شدنش..ول

 ...زمیریخاطراتم و از درون فرو م ادیم ادمی.. نمیب یخودم و م

 اروم کنم.. دنیدراز کش یکردم سردردم و با کم یو پاک کردم و سع اشکام

 رفته بود باال و درست کردم و به داوود چشم دوختم .. یو که کم زمیباز شد زود رو تخت نشستم و بول دراتاق

 ..افتیراه ب-داوود

 بهت گفتم با

 موقع شب! نیا-

 توجه به حرفم.اکمد سمتم و بازوم و گرفت و از اتاق خارجم کرد  بدون
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 به هم گره خورده بود تا کمرم. چیدر پ چیرفته بود و حاال پ نیموهام از ب یگرد شده بود لخت چشمام

 داوود نگهم داشت یول افتمیخوردم و کم مونده بود ب  یال استارام باز شده  بود و چند  بار سکندر یبندا

 سکته رو رد کردم قشنگ! دمیجلو روم د وارویاتاق ا یوقت

 دمیگرفته و تخصش و شن یو که زد صدا در

 ایب-

 باز کرد و منم باهاش بالجبار وارد شدم.. درو

 دلم گفتم تو

 !یبرام دار یباز چه نقشه ا-

 دشیم دهید یچشماش زول زدم ..رنگ خاکستر بود.برگشت سمتمون و من به ستادهیپشت به ما روبه پنجره ا واریآ

 ..تازه کشف کرده بودم

 شدیرنگش عوض م نایمثل لباس و هوا و ا طیبا شرا یچشماش گاه رنگ

 شده بود.. رهیتنش بود چشماشم ت یشرت خاکستر یکه ت االن

داد و داوود دستم و ول کرد و از اتاق خارج شد و در که بسته شد  یکردم که با دست عالمت ینگاهش م یکنجکاو با

 قلبم اومد تو دهنم

 بشه ی..قرار بود چریاتاق..اون نگاه نفس گ هی.تو واریاز ترس..من..ا نه

 شد و گفت. کیو به دندون گرفتم بهم تزد لبم

 ؟ینیب یو م لیاون وسا-

 یشونه مانند مثل چتکه...چه م زیچ هیمثل رنگ  بود با   یقهوه ا زیچ هیکه توش  یکیو به ظرف پالست برگشتم

 دونم!!!

 تعجب گفتم  با
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 خب!-

 باز.رنگشون کن شهیم دیموهام و رنگ کنم..داره سف تونمی.نم-واریآ

 گفتم رتیح با

 ؟یچ-

 جواب نگاهم کرد که با حرص گفتم بدون

 یشدن که رنگ م دی..دوما مگه تو موهات رنگه؟سوما مگه تو چند سالته که موهات سفستمین شگریاوال من ارا-

 !یکن

 حرص نگاهم کرد و گفت  با

 دمت... یجا بهم گره م نیوگرنه ا زیاعصاب من و بهم نر-

 ترس نگاهش کردم که نشست رو تخت و گفت با

 موهارو تحمل کنم! گیتونم ا ی..نمعیسر-

پاهام و جمع کردم و  نشینگاه سنگ رینداشتم ..کنارش رو تخت نشستم و ز یراه چیشدم ..و ه کیبهش نزد بابهت

 ضرف رنگ و گذاشتم رو پاهام و  چتکه رو به دست گرفتم و اروم گفتم

 .!ستمایمن بلد ن نیبب-

 شد من پشتش بودم و اون جلوم بود.. رهیروبه روش خ ی نهیتوجه بهم به ا بدون

 کارو تکرار کردم   نی..دوباره ا دمینرمش کش یو چتکه رو اوردم باال و اروم رو موها رو به رنگ زدم چتکه

 رو من بود .. میمستق نهیاز تو ا نگاهش

 حرکت  هیشرتش که صورتش رفت تو هم و تو  یرو ت ختیرنگ ر یکم

کردم و نگاهم رو   رد زخم و  یبازوش نگاه م دیو سف جیدر پ چیشرت و دراورد و من خشک شده به عضالت پ یت

 پشتش خشک شد .. یاندازه  یب یها هیبخ
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مچ دستم و گرفت و توچشمام زل زد و  هویکه  دمیخودم.نبود با نگاه نگران دستم و اروم رو رد زخماش کش دست

 گفت

 کارت و بکن-

 مچ دستم و از دستش  خالص کردم و دوباره موهاش و رنگ کردم  زود

 یو اون عضله ها واریبه آ یادیز هیکیشده بود و نزد دید  راحت بود کارم اما سر دردم تشدموهاش کوتاه بو چون

 تر شه.. دیکال باعث شده بود تبم شد یلعنت

نگاهش و قشنگ  ینی..سنگ گهید یسرفه  هیاز موهاش و رنگ کردم و باز  گهید یکردم و دوباره قسمت یا سرفه

 کردم! یحس م

 یحال یرنگ موهاش که تموم شد ..ازش فاصله گرفتم و از جا بلند شدم و با ب کار

 

 گفتم

 !گهیمن برم د-

 برم که مچ دستم و گرفت و گفت خواستم

 هنوز مونده!-

 یسمت در دیو گرفت و کش دستم

 چشمام گرد شد ..حموم! میباز کرد..وارد که شد درو

 ..یو برد سمت دوش تلفن دیدستم و کش مچ

 ور و اون ور با بهت گفتم نیا ختیر یم یجور نیاز کرد و داد دستم اب سرد همو ب دوش

 کار کنم االن! یچ-

 داد زد  کالفه
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 !یموهام و بشور دیبا-

 بهت گفتم  با

 من!-

 زد  داد

 نه پس من!-

 کردم .. یگرفت و حرصم و سرش خال حرصم

تونست  یو نم ختیگرفتم سمت صورتش اب با شدت ربخت رو صورتش که رنگا هم همه ر هویدوش حموم  سر

 ..داد زد  دادمیو من با لبخند به کارم ادامه م نهیو بب یچیه

 بس کن...-

 رفت .. یو م ختیر یگرفتم تو صورتش که کم کم رنگا م یشتریو اب و با شدت ب دمیتوجه بهش خند یب

دست انداخت دور کمرم و من و کشوند سمت خودش که دوش حموم.افتاد از دستم  هویکنم که  شتریاب و ب خواستم

 رومون.. ختیر یوان و اب با شدت م یرو لبه 

 کردم.. یقطرات اب نگاهش م یقرار داشت ..با ترس البه ال یکم ی.تو فاصله صورتامون

 کمرم و تو چنگش فشرد و گفت  شتریخشم ب با

 کار کنم! یحاال باهات چ-

 ترس گفتم  با

 ..چیه-

 زد و گفت یپوزخند

 ..یش هیتنب دید نشد ..با-
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 کردم که..... یترس نگاهش م با

 دارد... ادامه

 

 ️❤هفتاد و چهار پارت

 دهنم و قورت دادم و گفتم .. اب

 لطفا.... واریآ-

 دست انداخت دور گلوم و داد زد هوی

 من و با اسم صدا کنه! دینبا یچند بار بگم کس-

 هش کردم..ترس نگا با

 گفتم یخفه ا یصدا با

 نکن! همیخب تنب-

 داد زد تیاعصبان با

 کنم .. یگلوله تو مخت خال هیدوست دارم  یهمش رو اعصابم یلعنت شهینم شهینم-

 نگاش کردم و بدون توجه به فاصلمون بدون توجه به زمان داد زدم رتیح با

 حداقل ... شمیبه درک ...بکش راحتشم ..منم ازتون خالص م-

 .. رونیگردنش زد ب یرگا

 !!میبکش یخوا ی...میریمیم یاالن دار هی..چیکرد یاالن قاط هیچ-

 پر اب بود.. مهیدستشو برد باال و محکم زد تو گوشم که پرت شدم سمت وان و افتادم تو وان که حاال تا ن هوی

 سمتم و از موهام گرفت و داد زد اومد
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دارم  ..مشکل کنترل خشم میکنم ..قاط ینم یالک دیتحد ستمین هیاه کن ..من مثل بقمنو ..خوب به چشمام نگ نیبب-

 نکن .. ی...من و سگ نکن ..منو عصبمی...اصال روانفهیاعصابم ضع

 خورم الل شده بودم.!!! یم قسم

 داد زد  هویداد عقب  و  حولم

 داوود...-

 من با اون حالت با بهت گفت دنیلحظه بعد داوود وارد  شد و بعد از د چند

 ...ویآ-

 داد زد  واریآ

 تا چند روز! نمشی....ببرش..نبسیه-

بودم که  یو زخم سیخ ی. مثل جوجه اارونیب دمیبازوم و از وان کش ریاومد سمتم و دست انداخت ز  رتیبا ح داوود

 .. سمیدرست سرپا وا تونستمینم ی..حت دمیلرز یم

داد زد و مشتش  هوی   دینگاه کردم ..که نگاهومو د واریاخر با بغض به آ یو لحظه  رونیداوود من و از حمام کشوند ب 

زدم و خواستم برم سمت حمام که داوود با  یغیبا ترس ج رونیمن و از حمام برد ب عیو داوود سر نهیبه ا دیو کوب

  رونیعجله محکم گرفتم و منو کشوند از اتاق ب

.... 

 .. رونیب دییاز اتاق دو یخدمت کار و صدا زد و با عجله  و نگران عیداوود سر میاتاق .که شد وارد

 !!هیطور نیکه چرا ا نیبودم ..به فکر ا واریبه  فکر آ نهیو ک یداره اما تو اون لحظه باوجود ضعف و سست خنده

 کردم بخوابم .. یسرم و  و بالشت گذاشتم و چشمام و بستم و سع هیگر با

 دمیبازم خواب تیکرد و من در نها زیخدمت کار اومد تو لباسامو به زور عوض کرد و زخم کنار  لبمو تماتاق باز شد  در

 تو خواب ازاد باشم .. یکم دینفس بکشم تا شا یکم دیتا شا
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 دارد... ادامه

 

 ️❤هفتاد   پنج پارت

 

 )اروان(

 

 به سرکان ارام گفت رهیخ یشد و با نگاه ادهیو باز کرد و پ نیدرماش

 به به .چه خبرا-

 گفت رتیبا وحشت برگشت سمت اروان و با ح سرکان

 ،؟یکرد دامیچه طور پ-

 گهیم بیو دست به ج زنهیم یپوزخند اروان

 !!یو در رفت یچوندیسازمان و پ-

رنگشو به سمت سرکان   یو مشک کیکوچ یاصلحه  عیبره که ارون سر یدستش رو به سمت اصلحش م سرکان

 رهینشونه م

 

 ..شهیم رهیمبهوت و خشک زده به  اروان خ سرکان

 ؟یمنو بکش یخوا یم-

 خوادت.. یشب سازمان م هینوچ سا-اروان

 تو...- سرکان
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 پیروند و به زور اورا سوار ج یسازمان به سمت سرکان م یزند که  محافظ ها یبا دست به افرادش اشاره م اروان

تازه اش  نیاما اروان بدون توجه به او سوار ماش دیبگو یزیچقصد دارد   ادیکنند سرکان با داد و فر یرنگ م اهیس

گاوصندوق خاطرات له شدش بود ...  دیکه همرازش..دختر گستاخ و بامزه اش که کل رودیم یوبه  سمت امارت شودیم

 در انجاست

 ...!!بودیمثل همراز م یانسان ساده دوست داشتن هیکردن هم خون گمشدش کنار  دایپ یبرا دیبا

..... 

...... 

 همراز

 در اتاق باز شد..  هیبافتم که  یبودم و داشتم موهام   م ستادهیا نهیا یجلو

 اومد سمتم و گفت داوود

 رونیب ایب-

 بهت گفتم با

 فتهیاتفاق بد م هی رونیب یبر یداوود تجربه ثابت کرده هر وقت من و م-

 زد و گفت یمحو لبخند

 !!!افتیراه ب-

 دم..دنبالش راه افتا اروم

 بگذرونه ریرفتن داشتم! خدا به خ نیبه ا یبد احساس

 !واریآ شیپ میراحت شد که حداقل نرفت المیخ میاومد نییپله ها که پا از

 فرد روبه روم با بهت  گفتم دنیدر سالن باز شد و من با د هویکه  میستادیدونم چه قدر تو سالن ا ینم

 آروان!-
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**** 

 )جرارد(

 سرهنگ فرستاد یبرا یامیدرختان باغ پنهان شد و پ  یاز عمارت خارج شد و با سرعت البه   به ال اروم

کرد ..اطالعات به دست اومده نشون  رییتغ یگاریس یزندگ تیبار در مامور نیچهل و هشتم یهستم..خط برا نیام-

که  نی.و ا شهیم یو حاضر به همکار ستین یادم بد یدر سازمان بزرگ شده ول یکه از بچگ نیکه اروان با ا دهیم

منتظر باشم از  گهیتونم د ی..وقت کمه و من نمنهک دایخو اد اون و پ یخانوادش زندست و م یاز اعضا یکی دهیفهم

 رم ...تمام یم شیجا به بعد خودم پ نیا

 کند.. یکاپشنش پنهان م یخز ها یرنگ را  البه ال اهیکوچک   س تلفن

 کند.. یتوجهش را جلب م یفیو داد ضع غیج یصدا که

 ردیگ یو نگاهش رنگ خون م شودیمشت م شیدهد ..دست ها یم صیرا تشخ دیمهش یصدا کندیکه دقت م یکم

 دود.. یم نیزم ریبه سمت ز

ها بلند تر شده و رگ گردن او هم کلفت  غیج یرود و صدا یم نییزند و از پله ها با سرعت پا ینگهبان هارو کنار م و

 تر!

 زند... ینم یقلبش لحظه ا شیروبه رو یصحنه  دنیکند و با د یخشونت باز مبا  دررا

 .. دیگو یجمله م کی تنها

 !دیمهش-

 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤هفتاد و شش پارت

 بلند کرد .. زدیتکه و پاره زار م یکه با لباس ها دیمهش یزد و به سمت مرد رفت و اورا از رو یخودش امد و داد به
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صورتش و بدن مرد  یقدرتمندش را رو یحواله صورت مرد کرد دوباره و دوباره مشت ها یزد مشت یادیفر جرارد

 .!ستییو در چه جا یدر چه حال  یحت دیفهمیبود که نم یکرد ..انقدر عصب یخال

 زد  یها وارد اتاقک شدند و به زور جرارد را از مرد دور کردنند جرارد داد م محافظ

 ..وونیناموس..ح یب مکشی...من تو رو مکشمتیم-

موضوع ام  نیاز فکر به ا یبوده که قصد تجاوز به او را داشته..حت دیمهش یاز محافظ ها یکیبود  دهیاول فهم همان

 !شدیم وانهید

 خودش بود و بس! یاو فقط و فقط برا شکالت

 دیرنگ سف دنیبرگشت و باد تیبردند جرارد  با عصبان رونیبا جنازه نداشت را از اتاقک ب یها مرد را که فرق محافظ

کمرش شکسته ..کاپشنش  کردی..داغون شد حس م شدیم دهیلباسش د یپارگ یکه از البه ال فشیو اندام ظر دیمهش

 زل زد  دیهشو تب دار م سیخ یانداخت و به چشما دیرو دراورد و دور مهش

 ت..تنهام ن.نزار....-دیمهش

 را در آغوش دیبود که ارام  مهش نیکه کرد ا یفته بود ..تنها کار..خودش هم بغضش گر ستادیا یلحظه ا یبرا قلبش

 و تن لرزان او را به آغوش بکشد ..  ردیبگ

 تموم شد گلم ...-جرارد

 دیجرارد کوب نهیو ارامش را به س فیظر یمشت ها هیبا گر دیمهش

 ...ولم نکن....ولم نکن.. یچرا ولم کرد-

 به خود فشرد و گفت شتریرا ب دیمهش جرارد

 کنم ... یرو درست م یکنم ..همه چ یولت نم گهیشکالت تلخم..د-

 خواب بوده است ... شیپ قیکرد تمام اتفاقات وحشتناک دقا یو حس م زندیقلبش تند م دیمهش

 )همراز(
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 .میبود دوتامون با بهت به هم زل  زده بود ستادهیمن ا یروبه رو اروان

 نداشتم! یاحساس دلتنگ چیکردم ..چرا ه ینگاهش م رتیح با

 باشم! ششیدوست نداشتم پ چرا

 شده برام! تیاهم یچرا ب ستمیکرد به سرکان دلخور ن شکشمیکه پ نیاز  ا چرا

 با اون اخالق سگش و اون نگاه خطرناکش .کنارم باشه تا اروان! واریدوست دارم االن ا چرا

 ؟یخوب-اروان

 کنم خودشه... یو حس م واریعطر ا یو بعد من بو ادیم ییقدم ها یجواب بدم که صدا خوامیم

 کنه با دقت و اخم ینگاه م واریبه ا اروان

 کنه یوار نگاه م واریوار..نه بهتره بگم ا خچالیو  یکنه ..سرد ..خال یاز باال با اروان نگاه م واریا

 ؟یخوایم یزیچ -واریا

 باهم.. میداشت یقرار هی-اروان

 زنه یزل مبه من  واریا

 جا برو نیاز ا ستیدر کار ن یقرار 

 . گهیجلو و م ادیم یعصب اروان

  یپاش واست دیبا یزاریم یقرار ی..وقتیکه چه قدر واسه سازمان مهم ستیبرام مهم ن-

 مونهیمن م شیجا برو همراز پ نیاز ا - واریا

 شدم رهیخ واریبه ا یاومد سمتم   بازوم و گرفت من با نگران اروان
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اروم   یاینگاهش...تا حاال به در یشد و نگاهش ..وا رهیمن خ یاروان دور بازو یو خشک شده با دستا رهیخ واریا

 رو داشت ! ایلحظه حکم اون در  واریکنه!!نگاه ا یرو نابود م یو همه چ شهیم ی..که چند لحظه بعد طوفان دینگاه کرد

 و و اروم و گرفته گفتشد   سرش و اورد جل کیاروم به اروان و من نزد واریا

 دستت و بهش نزن..-

 داد زد  هویکه  مینگاه کرد واریمن هم اروان با بهت به ا هم

 دستت   بهش نزن.....-

 از اروان فاصله گرفتم و گفتم عیسر یریاز جنگ و درگ قبل

 اروم باش واریا-

 رفت سمت اروان و داد زد واریا

 ......اون مال منه...یدیفهم  ینزد ی..بهش دست زد ستینه سازمان مهم ن تمیبرام نه سرکان نه مامور-

 نزد.. یلحظه ا  یبرا قلبم

 بود ... نیقدر اون مال منه برام سنگ چه

 کرد .... ینگاه م واریبا بهت به ا اروان

 و گفت واریاومد سمت ا داوود

 بکش خودتو کنترل کن پسر! قیعم ینفسا-

 ش زد و گفتبه موها یچنگ  یعصب واریا

 ارومم  ارومم-

 بود انگار! یادیاروان ز یزدگ خشک

 رستیخ واریبه ا زیشوک ام یکشه با نگاه یکه به زور نفس م یدرحال دمیشدم که د رهیاروان خ به
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 ؟یکن ینگام م یجور نیچته چرا ا-واریا

 گرفته گفت ییبا با بهت و صدا اروان

 واره؟یاسم تو ا-

 داد زد یعصب ودریا

 ...فکر کن هست..ارویبه تو چه ..ها ..به تو چه -

 گفت واریرو به ا رهیو نگاه خ رتیدو قدم عقب رفت و سر خورد و رو پله نشست و با ح رتیبا ح اروان

 داداش!!!-

 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤هفتاد و هفت پارت

 !گهیم یداره چ دیفهمینم شده بودم ..تو بهت بودم و انگار اوم رهیگرد شده به اروان خ یو چشما رتیح با

  واریا ی..وا واریا

 خشکم زد .. دنشیو با د واریسمت ا برگشتم

 شده بود .. یواریکبود شده بود و نگاهش دوباره آ رنگش

 ترس گفتم با

 ...واریا-

 برداشت سمت اروان و داد زد  زیتوجه به من  خ بدون

 ..تو ...ها..یگیم یچ-

 .. سادمیسمتش و داوود محکم گرفتش و منم جلوش وا میدییو من دو داوود
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 از رو پله ها بلند شد و  داد زد  اروان

 ...چند سالته..هی...چشماتم همون رنگه لعنتوارهیاسمت ا-

 برگشت سمت منو گفت واریا

 زنه... یهنوز داره حرف م نیبب-

 برداشت سمت  اروان   داد زد  زیدوباره خ هوی و

 !یگیشر. م-- یوچه واس چبه تو چه ها ..به ت-

 داد زد اروان

 بگو چند سالته..بگوووو یخب اگه حق با تو-

 اروان و گفت قهیبه  دیو رفت و چسب یداوود و منو پرت کرد سمت هوی واریا

 نداره...گم شو تا نکشتمت. یبه تو ربط-

 و داد زد واریتو صورت ا دیکوب یدستش و برد باال و مشت هوی اروان

 ...هیچ ادتهیکه  ی..بگو تنها خاطره اهیچ تیه..بگو..بگو گروه خونبگو چند سالت-

 سرش و اورد  باال که سر جام خشکم زد .. هویو  شیخون یو شصتش   زد گوشه لبا نیسرش و انداخت پا واریا

 خدا نه! یوا

وان فرود ار یتو شکم و پهلو عیو سر یپ ایحرکت دستاشو صاف کرد و انگشتاشو چسبوند به هم و انگشتاشو پ هی تو

 اورد ...

 زدم یغیو من ج نیاز شدت درد افتاد زم اروان

 

 رهیکدومشون و بگ چیه یتونه جلو یکه نم دونستیم یحت داوودم
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 دیو کش زیو برگردوند و افتاد روش و دست برد و گلدون روم واریا نیو گرفت و رو زم واریا یاز دستا یکی اروان

که داوود نزاشت و محکم از  واریو خواستم برم سمت ا دمیکش غی..دوباره با گربه ج واریسر ا تو دیسمت خودش و کوب

 پشت گرفتم...

 بگووو-اروان

 تو صورت اروان و انداختش اون طرف.. دیبا سر کوب هویبه اروان نگاه کرد و  کمی شیبا سر خون واریا

 داد .. یجاخال واریبلند شد و حمله کرد سمت اروان و خواست لگد بزنه که ا و

 مونن یکدوم زنده نم چیکنه ه دایادامه پ یطور نیبودم هم مطمئن

و داد  سادمیخودش و اروان وا نیدستاش رد شدم ب ریو از ز واریسمت ا دمییو به زور از خودم جدا کردم و دو داوود

 زدم

 بسه...-

 گفت تیبا اعصبان واریا

 برو اون ور-

 بگوووو-اروان

 ار داد زد ویا

 ...کهیمرت گمینم-

 و گفتم  واریزدم و رفتم سمت ا یغیج

...نترس..بگو...داد بزن ..تا هممون  واری..که داداش گفتنش درست باشه نه...اره ایترس ی..میترس ی!..میگیچرا نم-

 جا چه خبره نیا میبفهم

 بازوم و گرفت و گفت هویزد .. یبا خشم نفس نفس م واریا

 ...یبدون یخوا یم-
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 به چشماش زول زدم که گفت سیخ یچشما با

زنه ..که  کیو داد  غیج ی..صدا ادیم ادمی میکه از بچگ یآ مثبته..تنها خاطره ا  میو هفت سالمه..گروه خون ستیب-

  خوادیمدام کمک م

 داد زد هوی

 ... استیلعنت نیا ادمهیکه  یزیپسر بچه...همه و همه چ کی یها هیگلوله و گر یصدا-

 برگشت سمت اروان که خشکش زده بود و گفت هوی

 !تتیهو یحاال  تو بگو تو چ-

 پشتش گرفت و گفت زیقدم عقب رفت و دستش و به م هیبا بهت  اروان

 اوردم یم ادیرو به  یاورد یم ادیکه تو به   ییزایهمون چ نیآ مثبت ..تا قبل از ا یو هشت سالمه..گروه خون ستیب-

 ..اما االن ..

 تر از خودم..فلج کیسال کوچ هیداداش... هی.. ادیم ادمیو  ضیبچه مر هی

 شد ... یم یاتاق دور از خونه با پرستار نگه دار هی..حالش خوب نبود و تو دیمو سف و

 خورد یبردم و اونم با لبخند م یبراش شکالت م یواشکیروزا  یبعض

 ..یو زنده بمون یاریدووم ب یتون ینم ادیگفتن ز ی..کم کم نبودت و هضم کرده بود چون دکترا ممامان

 گرفته گفت یو با صدا نیسر خورد رد زم هوی واریا

 بود! دیبچه فلج بود !..موهاش سف-

 شدن .. رهینشست   دو تاشون به هم خ نیرو زم واریا یتکون داد و روبه رو یسر اروان

 که گفت  یا بهیغر یدست زدن اومد و  بعد صدا یصدا هوی

 ..یزیچ ی..بغل دیکرد دای..تازه همو پ دیبا ذوق باش کمی.. بابا یخوب یش هابه به .. چه دادا-
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 فرد روبه روم با حرص گفتم دنیبرگشتم و با د رتیح با

 الفرد!-

 دارد .. ادامه

 

 ️❤️❤هفتاد و هشت پارت

 زد و گفت  یو پوزخند نیاز پله ها اومد پا الفرد

 !دیگ یبهم خوشامد نم-

 حرص نگاهش کردم.. با

 کبود شد و داد زد هوی اروان

 حرومزاده..-

 گردنش و کج کرد و گفت واریا

 ..ی..چه داداش هیچ انیجر-

 شدم که اروان داد زد رهیخ واریترس به ا با

کثافت به مادرت...به مادرمون تجاوز کرد  نی..اوونیح نی..ا ادیب ادتی..بزار بهت بگم تا یخبر ندار واریا یخبر ندار-

 ...مونیت و من و تورو جدا کرد گند زد به زندگ..بابا مون و کش

 داد زد هوی

 ساخت.... والیازمون ه-

 شد ... یکردم ..مگه م ینگاهشون م رتیبهت و ح با

 حالت زل زده بود به اروان.. یمبهوت بود ب وارمیا خود
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 نفس نفس زنان داد زد اروان

 کشم .. یمن تورو م-

 به سمت اروان گرفت و گفت رو یگوش هویبرداشت سمت الفرد که  زیخ و

 نرفته پسر! ادتیو  یزیچ هی-

 که الفرد گفت ستادیبه رنگ خون سرجاش ا ییان با چشما ار

اون ور تر از خال  ی..درست کم دیکرد یتراشه تو شونش جاساز هی نیدیکه همراز و دزد لیباشه اون اوا ادتیاگه -

 ..شیکوب

 کشه اگه من  بخوام.. یتراشه همراز و م اون

 شد .. یخشک زده موند و من از اون بدتر ناخدا گاه دستم رفت سمت شونم و چشمام پر اش  شد ..اخه مگه م اروان

 سر بلند کرد و گفت هوی واریا

 ،یتو ..به..مادر...من تجاوز کرد-

 لحظه پر ترس شد .. هیغرق لذت الفرد تو  نگاه

 گفت یگرفته ا یداو چاله وارش و به الفرد دوخت و با ص ینگاه بارون واریا

 !دیش..شما من و کور کرد-

 نگاه کرد.. واریبه ا رتیو با ح دیالفرد پر رنگ

 بدونم داداش دارم .. دیو هفت سال با ستیمن بعد ب-واریا

 جلوشو چپ کرد و داد زد  زیبا پاش م هوی

 که مادر داشتم ..که پدر داشتم ..-

 طوفان! یعنی واریا یاروم شد اما ..اروم هوی
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رو  دیکافشنش محکم کش ینایکرد رو صورتش و با است یکنارش اب و برداشت و خال زیم یو بلند کرد از رو سرش

 و پاک کرد.. شیخون یشونیپ

گرفته بود دوتا داداش که  شیات واریدل اروان و ا یکه من به جاش دردم گرفته بود قلبم برا دیقدر محکم کش اون

 تو نستن همو بقل کنن! ینم یبودن که حت دهیکش یاون قدر سخت

 کرد ینگاه م وارینشسته بود و الفرد هنوزم با ترس به ا یبغض نگاهش کردم ..اروانم رو صندل با

 .  !یکن یم دیکه مارو با جون همراز تهد-ابوار

 اب دهنش و با سر و صدا قورت داد و گفت الفرد

 نکن یاشتباه واریبزرگ تو راهه ا سیرع-

 زد و گفت یخند شین واریا

 اشتباه..-

 سمتم و گفت برگشت

 اشتباه نکنم .. گهیداره م نیبب-

ترسناک و اروم بلند کرد که سرجام خشکم زد  یسرش و جور هوی.. نییو سرش و انداخت پا زینشست پشت م هوی

 شده بود! یوارینه ..فقط نگاهش باز ا نایکه قرمز و کبود باشع و ا نی..نه ا

 به اروان گفت رو

 .....داداش!نیبش تو هم-

ر بور کردن ..قرا ینشست دوتاش ن با نفرت و ترسناک به الفرد نگاه م زیانداخت و پشت م ینگاه واریکالفه به ا اروان

 بشه.. یچ

 بود .. یگفتن ک یبزرگ که م سیرع

 ! شدیتموم م یک یگاریس یزندگ نیا
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 دارد.... ادامه

 

 ️❤هتاد و نه پارت

 با اخم گفت واریا

 د؟یکورم کرد یچه جور-

 انداخت و گفت یبه اطراف نگاه الفرد

و ت یبرا یادی..دز داروها ز میکرد یحافظت و پاک م میداشت ی..وقت یشکل جوجه بود یزنده بمون میکرد یفکر نم-

 میخواست یبود اون داروها کورت کردن.. م فیضع تیماریو چشماتم به خاطر ب ی.فلج بور یبود فیباال بود .تو ضع

م از اون ی..اما تو حت میعنوان نقطه ضعف استفاده کن بهاز تو  دیرو فهم یاروان همه چ یروز هیکه اگه  میبزرگت کن

 تیلقاب یسالگ شیتو ش ی.وفتیدار یادیز یکه جربزه  میدیفهم یستیرو پاهات باا یتونست ی..وقت یتر شد یقو

تو  دی....برادرتم مثل تو بود..دوتا فرد مهم شدیباارزش میدی..فهمیرو داشت شرفتهیفوق پ انهیرا هیهک کردن 

 سازمان..

 کردن یقفل شده بود و دوتاشون با نفرت به الفرد نگاه م واریار ان و ا فک

 ..دیش زی..بگم که هنوزم قراره سوپرا دیریمعلوم شه هر سه تاتون بم یبه زود یکه قراره همه چ ییاز اون جا-الفرد

 تو .. ختنینفر ر ستیچند تا محافظ حدود ب در سالن باز شد و هوی

 ..مینشسته بود زیپشت م واریمن هم ار وان و ا هم

 رو چسماشون بود مبهوت بلند شدم .. یزیچ هیپسر که  هیوارد شدن دوتا دختر و  با

نفر که  نیشدم و اخر رهیو جرارد خ دیو مهش حانهیاون پارچه ها از رو صورتشون برداشته شد با بغض به ر یوقت

 .تاستیاوردنش تو دختر بود که اونم بعد از برداشتن پارچه معلوم شد ب

 گفتم هیگر با

 شرفا یب دیولشون کن-
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 درست رو گلدون... زیروم  دیبلند شد و سر محافظه رو گرفت و کوب هوی واریتو دهنم که ا دیاز محافظا کوب یکی

 داد زد واریو ا نیافتاد زم یخون یزد و با صورت یداد محافظ

 دختر دست بلند کنه نیهست که بخواد بازم رو ا یکس-

 شدم و دروغه اگه بگم ذوق مرگ نشدم.. رهیخ واریبهت به ا با

 با دست به محافظا عالمت داد عقب برن و با اخم گفت الفرد

 کنم نکشمت.. یبزور دارم تحمل م-

 زل زدم .. حانهیو ر دیبه مهش هیگر با

 کرد یبه اطراف نگاه م تفاوتیب تایبود ..وب یصورتش زخم یکم جرارد

 

 جرارد گفت یبسته  یرفت سمت جرارد و موهاش و گرفت و سرش و بلند کرد و بدون توجه به دستا الفرد

 !سهیپل یدونست ی..مدتیاروان دوست جد ادتهیپسر و  نیا-

 من.. یشدم امکان نداشت ...خدا رهیبه جرارد خ رتیح با

 یاراسته است..عموشو تو بچگ نی. امستیکنه...اسمشم جرارد ن یمارو م یله جاسوسجوجه سه سا نیا-الفرد

داده که البته عموش و  یم تیگم شدش اهم یبه عمو یادیچون با مادر بزرگش بزرگ شده ز نمیبودن..ا دهیدزد

که  ینو گشته دنبال سازما هشد سیجوجه هم بزرگ که شده رفته پل نیبودن .ا هیدزد شیسال پ یچهل و اند

 کنه توله سگ..! یم دایپ یطور نی..مارو اگهید یچیو باعث مرگ پدربزرگش شدن..ه دنیعموشو دزد

 و داد زد دیدندوناشو رو هم ساب جرارد

 پدر.. یب ییتوله سگ تو-

 .هیگر ریزد ز دیتو دهن جرارد که مهش دیاز محافظا کوب یکی

 ادامش جالبه...-ادامه داد الفرد
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 بوده.... یفهمه که عموش ک یجوجه ..م نیا

 شهیم رهیخ واریکنه و بعد به اروان و ا یمکس م کمی

 وجود شما بوده... یب یهمون جرارد ..بابا ای.. نیام یعمو-

 کنم یو من رسما هنگ م شنیم رهیخشک شده به الفرد خ واریو ا اروان

 زنه یکنه و داد م یخون تو دهنش و تف م نیهمون ام ای.. جرارد

 ریدهنت و ببند شغال پ-

 ..گهیزنه و م یم یپوز خند الفرد

 تموم نشده... هنوز

 ...گهیو م حانهیگرده سمت ر یم بر

 دهیدزد دیتهران و با مهش ادیدور افتاده م یروستا هیاز  هویکه چرا  نی..امیشک نکرده بود حانهیوقت به ر چیه

 ..شهیم

 کنه یهم منگا هیکنم که با گر ینگاه م حانهیشده به ر خشک

 کنه یکنه و م یو صورتش و نوارش م حانهیسمت ر رهیم العرد

 نیام یخونده..و وقت یداشته م یسیبوده که  سال اول   پل سیپل یجاسوس کوچولو حانهیر دیجالبه که بدون-الفرد

 یکنن تا اونم  جاسوس یرو وارد ماجرا م حانهی.اونا هم ر میو بدزد دیمهش میخوا یکه ما م گهیم سیپل سیبه رع

 کنه...

 گهیم زیبه حالت تمسخر ام بعد

 نبوغ دارن واقعا..اما خب منم باهوشم! یرانیا یسایپل نیچه قدر ا-

 بودم! رهیخ حانهیو ر نیدهن باز به ام با

 چشماش گرد شده بود.. دمیمهش
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 الفرد اصلحه دراورد و گفت هوی

 کدوم و بزنم!! حانهیو ر نیام نیو فعال بکشم ..ب شونیکیبزررگ اجازه داده  سیرع-

 گفتم هیگر با

 نه!-

 دارد..... ادامه

 

 ️❤️❤هشتاد پارت

 

  گهیو م رهیپوزخند زنان راه م الفرد

 به من! یو بد یاریاصلحتو از کافشنت در ب ستی...بهتر نواریا-

کنه  یو پرت م ارهیش و از کنش در مکافشن یو با ژست خاص ارهیزنه و اصلحشو در م یم یخونسرد پوزخند واریا

 گفتم ینشونه گرفتن با نگران واریاون طرف و الحش و به سمت الفرد نشونه گرفت که کل محافظا اصلحشون و سمت ا

 !واریا-

 گفت یکردن و دراورد و با ژست جذاب کیشل یالفرد زد و ادا یرنگ باخته  یبه چهره  یپوزخند واریا اما

 بنگ!-

 دلم متعجب بودم!! یاز کارا طیجذابش باعث شد قند تو دلم اب شه تو اون شرا ژزست

 گرفت واریبه محافظ اشاره زد و محافظم اومد  اصلحه رو از ا  الفرد

 زد و گفت یاصلحشو داد ..الفرد پوزخند یانم با کالفگ ار

 کدوم و بکشم نینگفت-
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 گفتم هیگر با

 نداشته باش! شونیکار-

 بهم زد و گفت یپوزخند الفرد

 دن!؟ یم تیدوتا داداش بهت اهم نیقدر ا نیچرا ا-

 گفتم هیگر با

 دن ینم تیبه من اهم نایا-

 تو چشمام زل زد  میمستق واریو ا نییسرشو انداخت پا اروان

 گفتم هیگر با

 کم مونده بود من و بکشه شبیشبتون د هیسا نیهم-

 سمت اروان و گفتم برگشتم

 که کم مونده بود بهم تجا... یکرد به سرکانکش  شیدرندتون من و پ-

 ببر صداتو...-داد زد واریا

 حرص گفتم با

 چرا با من تو حموم بود؟! یکن یتو حمام خونش فکر م یکه اومد یبدون ..سرکان اون شب یدونست ینم-

 بلند شد و داد زد هوی واریا

 سیه-

 خودش داد زدم مثل

 شما دیمنو نابود کرد یتو سا.کت شو ..زندگ-

 و داد زد زیرو م دیار مشتش و کوب یا
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 ساااکت..-

 !واریا-داوود

جلوش که  یبایو ز یسراسر ی شهیو گرفت و هولش داد تو ش شونیکیسر واریا هویکه  واریاومدن سمت ا محافظا

ردن دم گاز محافظا و داوو یکی یاصلحه  ریز دیزود بلند شد و با پا کوب واریا نییپا ختیاز سقف خورد شد و ر شهیش

تا  رو الفرد و دهیپر واریا دمیسمت راست و د گشتمبر رتیبا ح یکیاز محافظا رو گرفت و پرتش کرد سمت اون  یکی

 کنه.. یم یو طالف دنشیکه انگار دارهکل سال ها زجر کش زدیم یجور یزنتش ..نه زدن معمول یخوره داره م یم

پشتش و شروع کردم به باز  دمییشدم ..دو ریعادت کنم پ نیهمون جرارد تا من به اسم ا ای نیسمت ام دمییدو زود

 داد زد دیچه قدر طناب سفت بود ..مهش یکردن دستاش ..لعنت

 ..اریچاقو ب -

 دایکاوش چاقو پ یبود دست بردم تو کتش و بعد از کل نیاز محافظا که پخش زم یکیسمت  دمییبلند شدم و دو زود

 دمیمحافظه چاقو رو بردم باال و کوب دنیاز کمرم گرفت و من و کشوند سمت خودش با د یکیکردم که همون موقع 

 .. دیو با چاقو طنابش و باز کردم و رفتم سمت مهش نیسمت ام دمییدو نیگفت و افتاد زم یتو رونش که اخ

 کنه و با پا زد تو کمرش و شروع کرد به زدنش کیخواست به اروان شل یاز محافظا که م یکیسمت  دییزود دو نیام

 و باز کردم  دیدست مهش منم

 ...یخودم قیرف-دیمهش

 یتا از رو الفرد بلندش کنم نم واریسمت ا دمییرو باز کنه..و خودم دو حانهیزدم و چاقورو دادم دستش تا ر یلبخند

 خواستم قاتل شه

 و گرفتم بازوش

 ...واریار...ا یا-

 زد یالفرد مشت م یبه صورت له شده  توجه به من بدون

 ..لطفا.واریاه ..ا-
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 بار داد زدم نیکه ا زدیمشت م بازم

 ازت متنفر شم شهیهم یبرا یبزن گهیمشت د هیخورم  یقسم م-

رو  دیبرگشت سمتم و انگشتش و کوب یمشتش رو هوا خشک شد ..با مکس از رو الفرد بلند شد و با  نگاه خون هوی

 قلبم و گفت

 !یکه ازم متنفر ش ارمیسرت م ییخودگ بال یکن دمیتهد یجور نیا گهیبار د هیخورم  یمنم قسم م-

 کرد .. یهمون دست راست الفرد با بهت به ما نگاه م دمیبانو رو د واریکردم .از پشت ا یبهت نگاهش م با

سمتش و موهاش و  دمییوزدم و د یغیزد تو صورتش ..ج یلیو س دیو موهاش و گرفت و کش دیرفت سمت مهش هوی

حال شدم  یزد که از درد ب یزد بهم لگد زد که افتادم اومد روم و بهم مشت یجداش کردم ..داد دیگرفتم و از مهش

چنگ انداختم ..و موهاش و گرفتم و سرش و  رتششدم و با ناخونام به صو یکه افتادم جر وارینگاهاش به ا ادیاما 

 ینشستم روش و با دوتا دستام صورتش و هدف گرفتم و ضرباتم و رو صورتش خال و انداختمش و زیم هیبه پا دمیکوب

 رهیتونست جلومو بگ ینم دمیبودم ...مهش یزد ..واقعا عصب یم غیکردم ا نم ج

 بود  واریاون چندش دور کرد ..ا یدور کمرم حلقه شد و من واز رو  یقدرت مند یدستا هوی

 ولم کن ..ولم کن..-

 شد و گفت رهیبهم خ جانیپر ه ییبرم گردوند سمت خودش و با چشما هوی

 !!ایا یتو هم خوب وحش-

 

 کردم که داوود داد زد یبهت نگاهش م با

 !شنیمرده دارن وارد باغ م هیمحافظ با  یکل-

 تو دهن محافظ جلوش زد و گفت  یمشت جرارد

 !میفرار کن دیبا
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 گفتم واریبه ا رو

 فرار!-

 گفت یاصبا نگاه خ واریا

 اره فرار..-

 

 ️❤️❤کیهشتاد و  پارت

 بازوم و گرفت و داد زد هویشدم که  رهیزل زده خ واریبه ا ینگران با

 .. دنییطبقه باال همه با سرعت به سمت  باال دو دیبدوو-

 گفت وارینگاهمون کرد..که ا  رهیوان خ ار

 گهیبرو د-

سردش گرفت و با سرعت از پله ها باال رفت و منم  یمن و تو دستا یدستا وارمیباال ا دییبا اخم از پله ها دو اروان

  شدمیم دهیپشت سرش کش

 ...دمیفهم یباشم و نم واریکه دوست داشتم ساعت ها کنار ا یحس لعنت تیا

 

 و گفت یکیبار یزود رفت سمت پله ها واری..ا میدیکه رس هیبق به

 .. میدیاال که رساز پله ها باال  ب میهمه دنبالش رفت نیافت یراه ب-

گرفته بودش و  نیبود .و ام یهوش یکه رو به ب دمی..مهش ومدینفسم باال نم میرو پشت بوم دمید رتیکمال ح در

 رو داشت.. حانهیر یداوودم  هوا

 جعبه رو باز کردن  هیبه اروان با عجله اشاره زد و ووتاشون ..در  واریا
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و دور کمرشون بستن ..اروان بهو  میگره دادنش و و س واریکنار د ی لهیاوردن ..و با عجله به م رونیب میس یکل و

 دستم و گرفت  و گفت

 نییپا یریبا من م-

 خواست بپره .. تا

 بازوش و گرفت و گفت واریا

 !ادیاون با من م-

 ..میپسرا وقت ندار-داوود

 با عجله در پشت بوم و بست. نیام

قدرت  یباروم و گرفت و من و از اروان و نگاه اخموش دور کرد و دستا کرد یبه اروان نگاه م یواریکه ا یدر حال واریا

 مندش و دورم حلقه کرد و با ترس گفتم

 ترسم .. یم..من م-

 پشت لباشو کنار گوشم گذاشت و گفت از

 قراره خوش بگذره...-

 زدم  .. غیبا وحشت ج نییپا می.دوتا مون .از ساختمون پرت شده بود امیبه خودم ب تا

..با وحشت لروم چشمام و باز  میاز سقوط..متوقف شد هویزد و از وحشت چشمام و بسته بووم ..که  یتو دهنم م قلبم

 متره.. هی نیفاصلمون با زم دمیکردم که د

 نییپا میو باز کرد و دوتا مون پرت شد میدست انداخت و س واریا

 بودم ..! واریمن تو بقل ا اما

 ترس دستام و دور گردنش حلقه کردم و به چشماش زل زدم .. با
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.. و  نییما اومد پا میاز س تای..اروان و  ب نیافتادن زم دیو مهش نیاومد و بعد ام دیمهش غیج یلحظه صدا همون

 حانهیبعدشم داوود و ر

 ؟یحاال چ-حانهیر

 میقا واریسازمان با ترس پشت ا یمامورا دنیاومد و سر بلند کردم و با د کیشل یسرمون صدا یموقع از باال همون

 شدم 

 ..دیفرار کن-ار ویا

 .. دنییبه دو میو همه شروع کرد واریو ا من

 که نفس ولسمون نمونده بود .. میدییدو یاون قدر تند م و

 ..میدیگلوله از پشتمون  شن کیشل یصدا هویکه  میدیدو یم میداشت

 کند.. یستم و داشت مد واریکردم ..ا شتریزدم و سرعتم و ب غیج

 داد داوود .. یاومد ..و  بعد صدا کیشل یدوباره صدا هوی

  دیچسب نیصحنه رو به روم ..پاهام به زم دنیترس برگشتم و با د با

 نه!-

 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤هشتاد و دو پارت

 گفتم هیگر با

 !!حانهیر-

شده بودن خواستم برم  کیهم نزد یلعنت یو داوودم کنارش بود اون محافظا نیخون الود افتاده بود رو زم حانهیر

 و داوود دور کرد  حانهیبزور گرفتم و من و با خودش کشون کشون از ر واریکه  ا حانهیسمت ر
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 داوود-داد زد اروان

 شد و داد زد ریو باهاشون درگ دییزد و روبه محافظا دو یتوجه  به ما داد یب داوود

 دددددی..بر خرمیمن وقت م-

 اخه... ایباز نینوزده سالش بود ..اون و چه به ا تشینها حانهی..ر حانهیر شیتقال کردم و دست و پا زدم تا برم پ هیباگر

 برم گردوند و داد زد  هوی واریکردم  که ا یهق هق تقال م با

 ..ایدنبالم ب-

 کردیم دنشییداشت بزور مجبور به دو نیکه ام ومدیم دیمهش هیگر یصدا

 زدم داد

 ولم کن.-

 داد زد هوی واریکه ا  حانهیتقال کردم تا برم سمت ر دوباره

 ..یخودت خواست-

شدم و اونم من و بلندم کرد و انداخت  رودوشش و شروع کرد به  جیتو صورتم که گ دیدستش و برد باال و کوب هوی و

 دنییدو

حالت نگاهم  یباز و ب یکه با چشما دمیمحافظا د یپا ریرو ز یخون ی حانهیاشکام ر  یمن برعکس و تار از البه ال و

 ...کردیم

  دنییچه قدر دو دونمیبودم و نم واریدونم چه قدر رو کول ا ینم

 . نییدستاش دور کمرم حلقه شد و از رو دوشش من و اورد پا که

 .. میبود کیکوچه تار هی تو

اون طرف تر  یکم تایکرد ..ب یم هیو به موهاش چنگ زده بود و گر نی..نشسته بود رو زم ومدیم دیمهش هیگر یصدا

 بود.. دهیزد و چشماشو بسته بود و رنگش پر ینفس نفس م
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 زل زده بود.. دیبه مهش دیدور تر از مهش یکم نیام

 داده بود. هیتک واریبا اخم  به د اروان

 در سکوت بهم زل زده بود واریا و

 م و قورت دادم..و ازش گرفتم و بغض رمیدلگ نگاه

 نیماش ریو خم شد و از پشت گلگ ینیرفت سمت ماش هوی واریا

 و گفت نیرو شوت کرد سمت ام دیبرداشت و کل یدیکل

 .که  یگی..و بهش مستیرئ شیپ یریم یداریو برم دی.مهشسهیاقا پل-

 ..مشینیبیم میکن یم نییکه ما تع یتو ساعت  فردا

 اومد جلو و گفت نیام

 به شما اعتماد کنم؟ یاصال من چه جور ؟یچ دیو فرار کن دیمن به شما اعتماد ندارم اگه بر-

 رفت جلو و گفت هوی واریا

 ...یاعتماد کن یتون ینم-

 زد و گفت یپوزخند

 ..یزنه ..خودتو جاسوس یاز اعتماد حرف م یاصال ک-

تو  میدیبعدش فهم قهیدرست پنج د میداداش میدی.ما تازه فهم نی..امستیبسه.االن جامون امن ن-اروان

 .. میبه هم اعتماد کن می..فعال مجبوریپسرعمومون

 گفت دهیپر یبا همون رنگ و رو تایب

رار ..فنیام میندار ی..اعدام...ما راهنهیباطل شده..جرممونم سنگ تمونیسازمان..ما عضو میبرگرد میتون ینم گهیما د-

 میکن ینم
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 ...دیبر دیبا دیو مهش تو

قرمز بهم نگاه کرد بغضم و دوباره قورت دادم و محکم بغلش کردم و اروم دم  یاز جا بلند شد و با چشما دیمهش

 گوشش گفتم

 ..شهی...خوب تموم مشهیتموم م-

 با اخم گفت نیشد و ام نیسر تکون داد و سوار ماش دیمهش

 دیقولتون نزن ریز میایما م دیکن نییکه شما تع ییفردا  همون جا-

 با پوزخند واریا

 !مینداد یما فول-

 با حرص اروان

 ...واریا-

 و رو بهم گفت نییرو داد پا شهیش دیمهش افتهیکه راه ب نیشد و قبل ا نیکالفه سوار ماش نیام

 شده یگاریام س یزندگ نیخاکستره...ا گاریته س یدونیخودتم م-

 ..دیچشمام  چکاشک  از  یاز جا کنده شد و قطره ا نیکردم که ماش یبهت نگاهش م با

 !یگاریس یبازم..زندگ-

 دارد... ادامه

 

 0از  1صفحه  یافتیدر یامهایپ

🔻🔻🔻🔻🔻 

1 .📅 1396/11/10 🕰 18:41 
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 برم من واریآ قربووووون�💋�️❤��ههههیعال یوااااا

 vw_207615733: /مشاهده

 dl_207615733: /حذف

〰〰〰〰〰〰〰 

 

Ⓜ️ 207619343 

📅 1396/11/10 🕰 18:50 

👤 2774 

 هرگز به خودم اجازه ندادم کانالو ترک کنم یمتوقف شده بود ول یمدت هیکانال  تیفعال نکهیباا

 شیپ یمشکل هی دونستمیرمان هست...م یحواسش به ماهاطرفدارا شهیهم سندهیمطمئن بودم که نو چون

 یکه همش به فکر جبران هست یاومده...خدا بهت صبر بده...مرس

 

 اس سندهینو یبزرگ برا یلیخ ازیمتا هی نیو ا یدار یخالق ذهن

 جذابه... یلیخ وارهمیآ تیشخص

  هیها هم عال تیعکس شخص انتخاب

 ....زمیعز یموفق باش شهیهم

 

 ️❤️❤هشتاد و سه پارت
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 ..میبر ادهیپ دیکه پارکه با ییدارم...اما تا اون جا یمخف نیماش هیمن -اروان

 با اخم گفت واریا

 افت.. یخب راه ب-

 و بده.. یکه از من کش رفت یقبلش اصلحه ا-اروان

 به اروان نگاه کرد و گفت یواریبا نگاه ا واریا

 !یستیاحمق ن یشیم دهینه بابا اون قدرا هم که د-

خشاب و در  یدر اورد و با ژست خاص یکافشنش کرد و اصلحه ا بیدست تو ج یبا خونسرد واریاخم کرد و ا اروان

 ش کرد سمت اروان و گفتاورد و گرفتش و اصلحه رو پرت

 ..ایب-

 ..میافت یبهتره راه ب-اروان

 یاز ب شناختمیپسرو م نینگاهم کرد من ا  رهیبازوم و گرفت و خ واریدادم و پشت اروان راه افتادم که  ا سرتکون

 توجه بودم..! یمتنفر بود و حاال من نسبت بهش ب یتوجه

 و اروان راه افتادم.. تایو پشت ب دمیکش رونیبازوم و از دستش ب رشیتوجه به نگاه خاص و خ بدون

 با مکس و اما حرص پشتم راه افتاد.. وارمیا

 رفت  یحال راه م یاروم و ب یلیخ تایب

 تا؟یحالت خوبه ب-

 بود دهیپر یلیسمتم ..رنگش خ برگشت

 خستم.. کمیاره..-تایب

 شک نگاهش کردم که ازم جلو زد .. با
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 مشکوک بود.. یلیخ

 .یجور هی..هر کدوم  گهی..دمی.خسته شده بود میرفت یماروم راه  اروم

 ..از قلب شکسته..از قلب عاشق! گرانیو اون از از دست دادن د نیشدن به ا یاز پاس کار یاز دربه در من

 همه سال تجربه کرده بود.. نیکه ا یبود ..از.درد دهیکه فهم یقیکه رو دوشش بود ..از حقا یاز بار اروان

 بود و همشون سرکوب شده بودن.. دهیکه بهشون نرس ییها و ارزوها یاز تمام زنانه گ تایب

 بوده..اما االن بعد دهیکه کور بوده..فلج بوده...درد کش یشبم ..کوسه درندم...پسر هیهام...سا یکی...پسر تاروارمیا و

 تونه ابراز احساسات کنه..! ینم یکه حت دستیکرده...اما اون قدر درد کش دایسال برادرش و پ یو اند ستیب

و  میدیکه اروان گفت رس نیتا  ا میدیمردم و به جون خر بیو نگاه عج میو تو شهر پرسه زد میراه رفت یساعت کی

 چون همه مکان ها مال سازمان بود میو نداشت ییجا چینشون داد متاسفانه ه   نیماش

 .. نیافتاد زم تایب هویکه  مینیبش میو باز کرد و خواست یرنگ اهیس نیدر ماش اروان

 سمتش و با ترس گفتم دمییزدم و دو یغیج

 !!!تایب-

 دادنش.. هیتک نیاومدن و به ماش عیسر واریو ا اروان

 زخم چاقو با بهت گفتم ی..جا دنیکنار رفت و من با د اهشیس یدار پالتو رویگ نیتوا

 !!!تایب-

 خند زد و گفت شیحال ن یب تایب

 ...میشد یاخرم..مردن-

 گفتم واریبه ا هیگر با

 کن.. یکار هی-
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 نگام کرد .. یدیبا نا ام واریا

 زدم غیج هیگر با

 ....دیکن یکار هیخدا لعنتتون کنه -

 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤هشتاد و چهار پارت

 اومد سمتم و گفت واریا

 اروم باش-

 ..زودمارستانیب مشیببر-زدم داد

 و گفت نشست تایکنار ب نیغم گ یبا نگاه اروان

 شد؟ یجور نیچرا ا-

 با درد لبخند زد و گفت تایب

 ..ختیزهرش و ر ارهیکار الفرده..نتونست طاقت ب-

 گفتم هیگر با

 ؟یچرا نگفت-

 جون نگاهم کرد یب تایب

 ..یریگی..د.ونستم اب غوره میچون م-

 با التماس گفتم واریا روبه

 ..مارستانیب نشیببر-
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 در سکوت نگاهم کرد که برگشتم سمت اروان واریا

 کنم...اروان... یاروان تورو خدا..خواهش م-

 گفت سیخ یبا نگاه اروان

 کشنش یم مارستانیکه خوب شه تو ب نیکنن..قبل ا یم دامونیپ-

 هق هق گفتم با

 ...نیکن ی.کار هی-

 ..اما درد ناک.. دهیخنده .بلند و کش ریزد ز هوی تایب

 خنده گفت نیب

 خندم.... یبعد شونزده سال..دارم..م دینیبب-

 هقم اوج گرفت هق

 ...د..داره...یتو..ه..ه..هم بخند...حس خوب نیاروان بب-.تایب

 رو کاپوت و داد زد دیکالفه بلند شد و مشتش و کوب اروان

 .  یلعنت-

 ...و محکم فشار دادم ..از سه جا پهلوش پاره شده بود...شیخون یو گذاشتم رو پهلو دستام

 پر درد گفت یبا خنده و نگاه تایب

 اما خوش..ح.ح.حالم! رمیمیدارم ..م-

 و گفت هیگر ریخنده زد ز نیب هوینگاهش کردم که  هیباگر

 کنم.. یم هیبار بلند ..ب..ب..بلند گر نی..اروان دارم برا اولنیب..ب-

 نییسرش و انداخته بود پا واریزد و ا به موهاش یان چنگ ار
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 گفتم هیگر با

 زنده بموون-

 گفت هیبا گر تایب

 ...ب..بده..گارینخ س هیاروان -

گرفتم  و گاریلرزون س ییبه سمتم گرفت با دستا گارینخ س هیکرد و  بشیبا درد نگاهش کرد و اروم دست تو ج اروان

 ...تایو دادم به ب

 و روشن کرد.. گاریخم شد و با فندک طالش س واریا

 و گرفت و اروم برد سمت لباش و  گاریس شیو خون جونیب یبا دستا تایب

 ...میبود رهیخ تایکام گرفت هر  سه در سکوت به ب گاریس از

 گفت یجون یبا نگاه ب تای..ب دیکه رس گاریته س به

 منم...تموم..ش..د... یگاری.سی..زندگنیب..ب.بب-

 بغض نگاهش کردم ..که با لبخند نگاهم کرد و گفت با

 تخص...دوست.داشت...... یدخ..تره...-

 چنگ زدم تایبه ب هیخورد..با بهت و گر زیانگشتاش ل نیاز ب گاریتو همون حالت موند و ته مونده س چشماش

 ....تایب-

 محکم به زور بقلم کرد... واریبلند عربده زد و ا یبا صدا هوی اروان

 داد زدم  هیدورم کرد با گر تایاز ب و

 ....دمی.....برنیخسته..شدم....خستمممممم کرد-

 شونه هاش خفه کردم... یمحکم بقلم کرد تو اغوشش حل شدم و هق هقم و البه ال هویبرم گردوند و  واریا
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**** 

 یهم نداشتم ...م هیگر بود و اروان پشت فرمون.. جون واریا یو من سرم رو پاها مینشسته بود نیسه تو ماش هر

 به ته رسوندن  یبرا میرفت

 ....مونی..زندگگاریس

 ...و اروان...واریسه....من...ا هر

 دارد..... ادامه

 

 ️❤️❤هشتاد و پنج پارت

 کنه ... دایخونه پ هیموفق شده بود  واریا

 ..یبعد از دوساعت االف اونم

فقط خودم و پرت  هیاصال توجه نکردم کجاثت و چه جور میزدم ..وارد خونه که شد یم جیکرد و مدام گ یدرد م سرم

 جلو چشمام بود.. تایو ب حانهیر ریکردم رو مبل و چشمام و بستم  اما تصو

 طور ..! نیکنه و اروانم هم یاروان ک نگاه م یچشم ریتخص ز یمثل پسر بچه ها واریکه ا شدمیمتوجه م یاز گاه هر

 و اب خودم و بغضم و فرو دادم.. وانیگرفتم ل یحال یستم با باب اورد و داد د وانیل هیبرام  اروان

 میبکن میتونست ی.نمی..کار چی...ه میکار کن یچ دیبا میدونست ینم

 ه؟یحاال نقشه چ-اروان

 نسبت به من داره صانهیفکر خب هینگاهم کرد که انگار  یجور هیبه من زل زد و  واریا

 دارم... یفکر هیمن -واریا

**** 
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 ..میو منتظر میو به هم زل زد میسادیپل وا ریدوتا مون کنار هم ز واریو ا من

 کنه،؟ یشونت درد م-واریا

 گم یاخم م با

 نه-

  گهیو م دهیتکون م یسر

 ؟یچرا هنوزم باهام سرد یبگ یخوا ینم انیم نیسرهنگ و ام گهید قهیچند دق-

 گم یحرص م با

 ..یومن و به زور برد ینداد تیاما به من اهم حانهیر شیخواستم برم پ یمن اون روز م  یچون خود خواه-

 تمام گفت یسمتم و با خونسرد اومد

 یاز اون جا م یگرفتم ول یکنم و شده از موهات م یاگه دوباره برگردم به اون زمان بازم و بازم و بازم اون کارو م-

 بردمت...

 زنم یحرص داد م با

 به تو چه ها...به توچه....-

 سمتم و داد زد اومد

 من و باز سگ نکن-

 ..رمیبگ میخودم تصم یزاری..چرا نمیدور کن یچرا بازم من و از اون جا حاضر بود یچرا لعنت-

 داد زد هوی

 .....به درک..هیدارم ..بق یتو سرته...من فقط تورو زنده نگه م یچ ستیبرام مهم ن-

 داد زد یعصب هوینگاهش کردم که  رتیبهت و ح با
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 ...یکش یزبون ادم حرف م ریروحت که  از زسگ تو -

 کردم که گفت یگرد نگاهش م  یچشما با

 ...یدیفهم یدینشن یچیتو ه-

 رو لبام شکل گرفت.. یلبخند ناخداگاه

 اومدن سمتمون.. نیدوتا ماش هویشد و خو است حمله کنه  ه  یلبخندم جر دنید با

فاصله  واریخورد سر هنگ باشه از ا یکه بهش  م شویمرد قد بلند و ر هیو  نی..ام دنی..با د سادنیکه وا نایماش

 گرفتم..

 ..!طونیش سیزد و منم با لبخند نگاهش کردم ..پل یبهم چشمک نیا مدن سمتمون ام نیو ام مرده

 اومد روبه روم و گفت مرده

 هستم..خانوم.. ییسرهنگ  خسرو-

 گهیم واریکرده به ا یشف بزرگو انگار ک شهیم رهیخ واریزنم به ا یم یسرد لبخند

 شب؟ هیسا-

 گهیکنه که سرهنگ م یکج به سرهنگ نگاه م یسرد و الردن یهمون طور واریا

تا حاال  یقتل چیدونم که ه یبا من حرف زده م نیکنم اما ام ریشما رو دستگ دیلو رفته و در اصل من با تیمامور-

 ..واریا یانجام نداد

 و نکشته بود.. یا ن کس شهیعشقم راحت م یاز پاک المیکنه و من خ یبا اخم به سرهنگ نگاه م واریا

 ..ومدمیجا ن نیچرت و پرت گفتنا ا نیا یمن  برا-واریا

 رهیگ یخندمون م واریاز لحن کمر شکن ا نیکنه و من و ام یاخم م سرهنگ

 ..میخوا یو م نیو...ما هم هم دیسازمان و نابود کن دیخوا یشما م-واریا
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 سیالفرد به رع قی..از طر دیکن یو ..شما هم مارو ساپرت م میکن یم دایبمونه ...ما الفرد و پ یمخف دیاما ب ارتباط

 ..میرسیبزرگ م

  قهیکنه بعد چند دق یو فکر م رهیگ یاز ما فاصله م یو کم شهیم رهیبا اخم به ما خ سرهنگ

 قبوله..-سرهنگ

 ...میزن یو پوز خند م میکن یبه هم نگاه م واریو ا من

 .. شدیداشت شروع م یباز

 گم یو م واریگردم سمت ا ی... بر م رنی.مقهیچهل دق عدیو سرهنگ  که  نیام

 تو.... یهست یگریچه باز-

 گهیپوزخند زنان م واریا

 ...یدیکجاشو د-

  نیسمت ماش میافت یدو راه م هر

 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤هشتاد و شش پارت

 ی..ولسوختیم یرو هم فشار دادم شونم کم یو با خسته گ چشمام

 بود.. لیاز اون اوا بهتر

 .مینش بیحواسش بود تعق ینیب زیکرد و با ر یم یراننده گ واریا

 گفتم اروم

 داره؟ یحس بد-
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 بود که ادامه دادم رهیتوجه به سوالم به جلو خ بدون

 !!یروبه رو ش قیحقا نیهمه سال با ا نیکه بعد ا نیا-

 گرده سمتم یداره و بر م ینگه م یو گوشه ا نیو ماشکنه.. یم اخم

 !چونیتو بزن..نپ یحرف اصل-

 دهنم قورت دادم و گفتم اب

 ..یقددر با اروان سرد نیچرا ا-

 گهیتفاوت م یو ب شهیکدر م نگاهش

 چرا سرد نباشم؟-

 بهت نگاهش کردم با

 اون دادا...-

 زد داد

 !مونهیتنهاست و تنها م واریا ستیمن ن یچی..هستی...نستین-

 حرص نگاهش کردم با

کنه ..حواسش بهته..اما  یگه..تحمل م ینم یچیاون ه یکن یدوروز هر چه قدر بد رفتار م نیتو ا یا یطور نیچرا ا-

 مغرور و خود خواه.. یتو چب..پسره 

 رو فرمون و داد زد دیمشتش و کوب هوی

 کار کردن.. یبامن چ ینیبب ی.ها کجا بودی..بچه بودم ..کجا بودیوقت-

 زد داد
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حرکت کنم کجا  زیخ نهیس نیکردن رو زم یمجبورم م ی..وقتیکجا بود نینداختن زم یم لچریمنو از رو و یوقت-

 . یبود

 ...یکجا بود نهیب یکوره نم نیگفتن ا یکردن و م ی..خودشون و جلوم لخت میوقت

 زد داد

 ..ی..کجا بودهیکردن.و مب گفتن چه کور خوشگل یم میدسمال یوقت-..

 ها.. دیکردن..تو..و  اون اروان کجا بود ی..متمیزدنم..اذ ی..میوقت

 زد داد

 بگوو-

 هر لحظه شدت گرفته بود .. میو گر دیبار یبه شدت م اشکام

و بقلش کنم ..اون قدر  واریبود که دست بندازم دور کمر ا نیکه کردم ا یدونم چرا فقط تو اون لحظه تنها کار ینم

 تونستم نفس بکشم .. یمحکم بقلش کرده بودم که خودمم نم

 دمینال هیبا گر دیاونم بعد از چند لحظه مکس دستاش دور تنم حلقه شد و من و محکم در اغوش کش و

 ...دیببخش-

 فشارد گفت یکه من و به خودش م یدرحال

 ..یلیکردن همراز..خ تمیاذ یلیخ-

 شدت گرفت  میگر

 دم.. ی..قول میکن یفراموش م-

 فرار کنم دیترس یتر بقلم کرد انگار م محکم
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 ..یزارم بر یماجرا چه االن .نم نی..چه بعد از ایزارم بر ینم-واریا

 کردم سرخ شده ! یو گونم حس م رونیاز آغوشش اومدم ب قهیچند دق بعد

 .. میشده بود میکه توش قا ییسمت جاشد و راه افتاد  واریدوباره همون ا واریدونم ..ا یشرم ..نم از

 بود .. دهیبود که کش ییها یو سخت واریا ریمن فکرم درگ اما

کرده  هوشیهم همه رو ب دمیکه من و از خونه سرکان دزد یاون روز یوقت ادم نکشته بود ..حت چیهمه اون ه نیا با

 کرده بود .. هوشیکه منو نجات داد ..اون روزم .همه رو زده بود و ب یروز ایبود .

لم که بهش ظ ییخوره و فقط به اونا یرو نم یحق کس یکه ظالمه..ول نیکه بد جنسه..با ا نیمن با ا یها یکیتار پسر

 کنه..که از نظر من حق داره.. یکردن  بد تا م

ا ضرب  پنج تا تقه ب یبه شکل رمز واریو و ا میوارد ساختمون شد عیسر نتمونیبب یکه کس نی..بدون ا میدیرس یوقت

 میبرامون تکون داد و هر دو وارد خونه شد ی..سر میدیبه در زد که در باز شد و اروان و د

 فرد روبه روم..با بهت گفتم  دنیکه با د ارمیتا کفشم و درب برگشتم

 !دیمهش-

 دارد..... ادامه

 

 ️❤️❤هشتاد و هفت پارت

 

 سالم- دیمهش

 بود که برام مونده بود .. یکردم تنها کسسمتش و محکم بقلش  دمییبهت دو با

 و با بهت گفتم میهم جدا شد از

 ؟یکرد دایمارو پ یچه جور-
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 جا.. نیو اروان  با هم قرار گذاشتن و من و اروان اورد ا نیاروان باشم ام شیگفت پ نیام-دیمهش

 نکون دادم و رو کاناپه نشستم یسر

 ار نگاه کرد و گفت یبه ا اروان

 شد؟یخب چ-

 ار بدون نگاه کردن به اروان گفت یا

 ..رهیم شیطبق نقشه پ زیهمه چ-

 موهاش و داد پشت گوشش و گفت دیمهش

 کنن دایکرده که مارو پ ریافراد سازمان و اج یالفرد همه  گهیم نیام-

 پوزخند زد واریا

 .میدونست ینم یخوب بود گفت-

 زد حال زدناش! یاخم کرد و من دلم غنج رفت برا دیمهش

که خورد چه طور  ی..هرچند من موندم با اون همه کتک رهیبگ یمهمون هیخواد  یکه الفرد م دمیمن فهم-اروان

 زندست!

 سگ جون... -واریا

 گفتم یباکنجکاو

 '..؟میکار کن یچ دیحاال با-

 و اروان هم زمان گفتن واریا

 !یمهمون میریم-

 میداد زد دیمن هم مهش هم
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 ؟یچ-

 ار گفت ویزدن و ا یپوزخند واریو ا اروان

 قراره خوش بگذره.!-

 میگفت رتیو با ح میهر دو به هم نگاه کرد دیو مهش من

 هااااا وونهید-

 

 پرورش دادن.. نیوقتشه بدونن مار تو است-اروان

 لبخند گفتم با

 !دییحتما شما مار ها-

 تا؟یپس کو اون دختره ب-دیمهش

 گفتم! یم یچ دیو من اشک تو چشمام جمع شد ..با میشد رهیبه هم خ واریو ا من

 از جا بلند شد و رفت تو اتاق یعصب اروان

 با تعجب دیمهش

 زدم؟ یمن حرف بد-

 زل زد دیبه مهش واریا

 مرده!-

 تنها گفت که مرده! ینه پس وند یوند شینه پ یراحت نیکلمه رک بود!!به هم یواقع یبه معنا واریرد شد ..ا چشمام

 زد  غیج هویگشاد شد و  دیمهش یچشما

 !!؟یچ-
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 بغض گفتم با

 چاقو خورد-

 دیگرفتته سرش و تو دست گرفت و با بغض نال دیمهش

 ...یلعنت-

 موهام چنگ زدم و گفتم به

 هم.... حانهیر-

 قرمز گفت یبا چسما دیمهش

 دونم یدونم...م یاون نمرده ..من م-

 گفت وارینگاهش کردم که ا سیخ یچشما با

 ...یاشکشو باز دراورد نیبب دیمهش-

 داد زد هوی

 ...اریاشکشو در ن-

 لب داد و رفت از پله ها باال ریز ی.که فحش میکرد یبهت نگاهش م با

 گرد نگاهم کرد یبا چشما دیمهش

 وونست؟ید نیا-

 با لبخند گفتم اروم

 !هیکلمه..روان کی یواقع یبه معنا-

 که خودم بشنوم گفتم یگرفتم و اروم جور دیو از مهش روم

 ...یاما دوست داشتن یروان-
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 دارد ادامه

 

 ��هشتاد و هشت پارت

****** 

 حرص داد زدم با

 انگار! یتو عقلت و از دست داد-

 داد زد وارمیا

 ...یمهمون میریم نیو ام روانیمن و ا دیمونیگم شما تو خونه م یهمونه که من م-

دهه پنجاه شده بود از  یمردا هیبود شب ریسرش ..نفس گ یکاله رو کینگاه کردم کت شلوار ..و  پشیحرص به ت با

 نوع جذابش!

 حرص گفتم با

 ؟یچ رنتونیاگه بگ-

 کالهش و رو سرش جابه جا کرد و گفت اروان

 ...رهینم شینقشه بدون رفتن به اون جا پ-

 حرص گفتم با

 شه.. تونیزینره..اگه چ-

 که لو رفته .. نمیتازه ام-دیمهش

 بالماسکست.. یمهمون-اروان

 زدم  غیحرص ج با
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 هست که هست ..-

 و سادیاومد سمتم و بازوم و گرفت و من و برد تو اتاق جلوم وا واریا

 بهم زل زد و گفت یجور خاص هی

 ه؟یدردت چ-

 حرص گفتم با

 !هیادیز زیچ نی..ایریخوام بم ینم-

 شد و گفت کینزد بهم

 چرا؟-

 حرص ازس دور شدم و گفتم با

 یجور نیهم-

 شاد شد و گفت یکم چشماش

 ؟یکن یخرج نم نیاروان و ام یها برا یجور نیهم نیچرا از ا-

 زد و گفت ی.چشمک یناز یلیحرص دوباره ازش فاصله گرفتم که سرش و خم کرد و با ژست خ با

 مونه... یمن م شیرازت پ-

شده ازم دور شد و از اتاق  یکه بفهمم چ نیو قبل ا دیبوس قیخم شد و گونم و گرم و عم  هویزد و  یخند شین و

 رونیرفت ب

 بهت دستم و گذاشتم رو گونم و اروم گفتم با

 دوسش دارم... دی...فهمدیفهم-

 گفتم یخال ییرایپز  دنیو باد رونیاز اتاق ب دمییخودم اومدم و  دو به
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 وااریا-

 و گفت رونیاز اتاق اومد ب دیمهش

 رفتن..-

 بغض گفتم .. با

 ..اون جا خطر ناکه...شهیم شونیزیچ هی نایدونم ا یمن م-

 .. نینشستم رو زم و

 اومد کنارم و گفت دیمهش

 کنن اونا کارشون و بلدن نگران نباش سکیر دیکنن همراز ..با دایبزرگ   پ سیرع دیاونا با-

 بغض گفتم  با

 دونم.. یم شهیم یزیچ هی-

*** 

شون و به صورت  یمشک یشدنند ..کاله هارو رو سرشون جابه جا کردن و دست بردنند و نقاب ها ادهیپ نیماش از

 زدن 

 ! شدینم یبه چشماش زل بزنه ول میخواست اون و داداش صدا کنه و مستق یدلش م یانداخت ..گاه یاروان نگاه به

 هم به سمت عمارت قدم برداشتن .. با

 سازمان را گفتن یم رمز ورودبلند اس یبا صدا یکنار در وردود در

 باز شد  یبلند یبعد در با صدا و

 داشت و اروان در کنارش ... یمحکم و استوار قدم بر م واریشدن و ا وارد

 ..هم قد بودنتد.. ستادیا شیرو گرفت روبه رو واریا یبازو اروان
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 بلند تر بود .! واریا دیشا

نبودم  شتیخوام که پ ی..که  معذرت م یخوام بدون ی..حاال  هر کدوم ..م مینرفت رونیدر ب نیاگه سالم از ا-اروان

 ..یساده داشته باشم که تو هم به عنوان برادر کنارم باش یزندگ هیکه دوست دارم  یخوام بدون ی...م

 لبخندش را گرفت.. یاروان وتکان داد و به زور جلو یبرا یدر سکوت به اروان نگاه کرد و در اخر سر واریا

 قدم برداشتن .. یدو دوش به دوش به سمت در ورود هردو

 در انتظارشونه... یکه بدونند چ نیا بدون

 دارد... ادامه

 

 رمان تیکوتاه از شخص یپیکل

 

 ️➡ یـگـاریسـ یزنـدگـ ️⬅

 

 واریآ#

 

 ️⭕شد  شیرایو پیگذاشته شده کل یها پارت طبق ️⭕

 

 

🌸🍃JOiN🏼👇 

•••🌸🍃 zendgesegaree•••🍃🌸 
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 ��هشتاد و نه پارت

 یم دهیسالن د یبا ماسک  تو همه جا کلیه یو افراد اهویو دود و ه کیموز یسالن و باز کردن و وارد شدن صدا در

 شدن ..

 نباشه ابن جشن سالگرد  یبه دست بودن هرچ گاریهمه س بایتقر

 سازمان بود!!! تولد

 ینه ..اروانم به پشت گردن ها نگاه م ایبار کد دارن  نهیکرد تنها به مچ دستشون که بب یبا اخم به افراد نگاه م واریا

 کرد..

 اون هارو به کشتن بده .. یتونست هر دو یم کیاشتباه کوچ هیکردن  یحواسشون رو جمع م دیبا

 ..دنیکش ریبرداستن و  نیشامپا هیو مثل بق ستادنیا یدو با فاصله گوشه ا هر

 که بدون ماسک بود یداد ..تنها فرد صیالفرد رو تشخ تیجمع نیب اروان

 گذاشته بود .. انیصورت کبود و  زردش و به نما و

 لب گفت ریز واریا

 سگ..پدر..-

 اومد. یبه شدت توشش م کهیبرادر کوچ نیکرد لبخندش رو پنهان کنه ...از ا یسع اروان

 یو جا یزخم و خراش مشخص بود ..مطمعن بود اون دختر بانو یماسکم  جا ریکه از ز دیرو کنار الفرد د یدختر واریا

 و لج بازشه.. یوحش یزخما هم کار گربه 

و به کت الفرد زد و از کنارش  کشیتکون داد و بعد اروم به سمت الفرد رفت و  انگشت کوچ یاروان سر یبرا واریا

 برداشت  یبندستس شامپا یتو ینیس یرد شد و رفت کنار خدمتکارو از رو یعیطب یلیخ

 که تنهااروان بشنوه گفت یاروم جور و
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 اس و بهش چسبوندم.. یپ یج-

 اون طرف سالن اروم گفت اروان

 تمام.-

 قطع ارتباط و زد.. زیو ارام پشت گوشش برد و دکمه ر یحرفه ا یلیدستش و خ و

 پا و اون پا کرد و دست اخر ..نتونست تحمل کنه و اروم اروم به سمت راه رو رفت .. نیا یکم واریا

 .. دیبه طبقه باال رس یکه جلب توجه نکنه ..از پله ها باال رفت و  وقت یطور

 اومد .. نییاز پله ها پا دوبارهیعیطب یلیانداخت و  بعد خ یشده به اطراف نگاه زیر یچشما با

 چشم دوخت و سر تکون داد ..دورادور به اروان  و

 نیشامپا اتیبرخورد کرد و محتو واریخدمت کار به ا ی.زنیکالفه کالهش و رو سرش جابه جا کرد و لحظه ا اروان

 با تشم به زن نگاه کرد که زن با ترس گفت واریچپ شد ا واریکت ا یهمه و همه رو ینیس یرو  یها

 قربان... غلط کردم.. دیببخش-

 او ..خشکش زد .. یخال یجا دنیم از زن گرفت و به اروان  نگاه کرد ..اما با دکالفه چش واریا

 کرد. یم یکرد و معذرت خواه یهنوز التماس م زن

 داد زد بایتقر واریا

 گمشو..-

 شدن یکردن دوباره مشغول صحبت و خوش گذران ینگاه م واریکه به ا یبا عجله رفت ..و چند نفر زن

 گفت رهنشیدکمه پ ریکار شده ز گروفنیارام خطاب به م واریا

 ؟ییاروان..کجا-

 نکرد .. افتیدر ییصدا یوقت
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ه و بانو رو از الب گری..و برگشت سمت د دیچشم دوخت تازه نگاه پر پوزخند الفرد و به خودش د تیو به جمع برگشت

 کنه یو با پوزخند به او نگاه م نهیداد که دست به س صیتشخ تیجمع یال

 .. دیچند تا از افراد ساز مان و رو خودش د هرینگاع خ یوقت

 دکمه گفت ریشده ز یکار گذار کروفنیدستش و باال اورد و رو به م مچ

 لو رفته.. تی..مامور دیاز عمارت خارج ش یجور هی نیام-

که  نیرو زم دیبرداشت و کوب یوانیکرد .. ل یکه دکمه ها رو باز م یهنش و درحال ریپ قهیبعد دست برد سمت  و

 پوزخند زنان .. واریسازمان به سمتش اومدنند و ا یاهنگ قطع  شد و چند تن از مامورا

 گفت

 ..قراره خوش بگزره ..دیای.بدیایب-

 تو سر مرد  دیرو کوب شهیاز مامور ها روگرفت و ش یکیکربات  و

 از مامورا و داد زد یکی یرو در اورد و پرت کرد سمت شونه  شیچاقو و

 ..ها....!یجلو ..ش دیایب-

 که اصلحه دراورده بودن گفت ییجلو اومد و رو به مامور اا تیجمع نیاز ب الفرد

 دیصبر کن-

 گفت واریا روبه

 !یخوام باهات بجنگم..تو مثل پسرم بود یمن نم-

 شد و گفت کیاروم به الفرد نزد واریا

 خوام بکشمت.. یخوام باهات بجنگم...... م یچه جالب منم نم-

 ..به سمت الفرد حمله کرد وارینگاه کرد و ا واریبه ا رتیبا ح الفرد
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.... 

 دارد... ادامه

 

 ️❤️❤نود پارت

 

 فلج  یکرده  بودن ..گلوله ها کیسازمان به او شل یشد  مامورا نیکه به الفرد برسه  نقش بر زم نیقبل از ا واریا

 به بازو یکیکننده..دوتا به پا و 

 زد و گفت یپوزخند الفرد

 کارت کنم ها.. یله شق..!..حاال چک یپسره -

 گرفته گفت ییسر بلند کرد و با صدا نیزم یکبود شده از رو واریا

 شغال ترسو-

 .. شدیحسش رو تکون بده اما نم یب یکرد  پاها یسع واریزد و ا یلگد واریاز محافظ ها با ا یکی

 زد داد

 دم یاون موقع..شخصا...بهم گرت م شمیمن که بالخره بلند م-

جمع شده بودن  و با  واریپنهون .کنه..همه دور ا واریا یکرد ترسش و از چشما یزل زد و سع واریا یبه چشما فظمحا

 کردن ... یتمسخر به  اون نگاه م

 با حرص گفت واریا

 ..دیخبر ندار یچیبدبختا..از ه-

 داد زد تیبا اعصبان الفرد
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 .. دیبال..و دهنشم ببند دشیببر

 زد و گفت یپوز خند بعد

  دیلباساشم عوض کن-

 گفت یکرد ..و با نگاه ترسناک یبا نفرت به الفرد نگاه م واریا

 ..شغال .. میمنو تو با هم کار دار-

 با حرص داد زد الفرد

 ..زوددشیببر-

و  شرنیکرد اما در اخر تونستن بگ یفقط با دستش تقال م واریاومدن و به زور بلندش کردن و ا واریبه سمت ا مامورا

 داد زد واریکنن ..امحارش 

 ..وونیاروان کجاست ..ح-

 داد زد واریدر سکوت پوزخند زد که ا الفرد

 ..ینیبی..مارمیتورو از کاسه در م بیبد ترک یمن اون چشما-

 گفت هوی بعد

 !ینیکه بب یاون لحظه چشم ندار یاخ راست-

 که بانو زود گفت ارهیسرخ شده ..خواست اصلحه درب الفرد

 ! ستین نیبزرگ ا سیدستور رع-

 لب گفت ریو بردن و الفرد ز واریا مامورا

 تو چنگمونه هم بازم ترسناکه! یوقت یحت-

**** 
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 تونه .. ینم دیچشماشو باز کرد و خواست بلند شه که د اروان

 بود و دست و پاش بسته بود .. دهیبلند  دراز کش زیم کی هیرو

 گفت یو عصب کالفه

 ...یلعنت-

و تو گردنش از پشت حس کرده و بعدم صرف سه  یزیکرد که سوزش بد چ ینگاه م واریت به ااومد.که  داش ادشی

 شده بود! هوشیب هیثان

 تقال کرد نتونست دستاشو باز کنه و اخر خسته دست از تقال برداشت.. یجا بود..هرچ نیهم  که ا حاال

 داد.. ینم تیکردش نگران بود..او ن لحظه اصال به خودش اهم دایداداش تازه پ یبود..برا نگران

پوزخند زد مرد اومد  هیدونست کارش چ یکه خوب م   یمرد دنیو سرش و بر گردوند و با د دیدرو شن یصدا اروان

 سمت اروان و گفت

 یجواب مپرسم تو  ی..من سوال مچونمیپ یکشم...رکم و حرف و نم یدررنده...من حرف م یشناسیخوب منو م-

 !یریمیو بعد..م یشی... اول شکنجه می..جواب ندید

 پوزخند زد و گفت اروان

 دونستم ینم یخوب بود گفت-

 اروان و نگاه کرد و گفت تیبا اعصبان مرد

 ه؟یتو و برادرت چ یسوال اول..نقشه -

به سوزن   رهیان  خمخصوص و اورد ارو یرفت و سوزن ها ییبا تمسخر به مرد چشم دوخت که مرد به سمت جا اروان

 ها گفت

 شده ها... یمیشکنجه قد نیا-
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اروان فرو کرد اروان چشم هاش و بست و  یناخن ها ریپوزخند زد و سوزن هارو با حوصله و  دردناک ز یعصب مرد

 و تو گلو خفه کرد .. ادشیلب هاشو رو هم فشرد  و فر

 کرد .. یناخن اروان ف و کرد و اروان باز هم دردشو تو دل خال ریتونست ز یکه م ییبا حرص سوزن هارو تا جا مرد

اون  یکه شالق و رو یو برداشت و در حال یرفت که روش پر از سوزن بود با پوزخند هوا برش یبه سمت شالق مرد

 گرفته بود تا داغ شه گفت

 کنم یسوال و دوباره تکرار م-

 گفت یگرفته ا یاروان با صدا-

 ... یریگ ینپرس..جواب نم-

و اروان دوباره و دوباره دردش   دیشالق داغ شده و قرمز شده از حرارت و باال برد و رو بدن اروان کوب تیبا اعصبان مرد

که با هر بار فرود اومدن رو پوستش پوست تنش  ییشالق ها دیو در گلو خفه کرد و شالقهارو به جون خر ادشیو فر

 کرد .. یو جدا م

**** 

 د با تکون دادن پاهاش حس و دوباره بهش برگردونه..کر یم یسع  واریا

بدجور رواعصابش بود اگه بدنش حس  نیهاشو به زور عوض کرده بودن...و دست و پاهاش و بسته بودن و ا لباس

 نداشت  یداشت براش کار

 کردن طناب ها.. باز

 به  اون زل زد واریوارد اتاق شد و ا یباز شد و مرد در

 مد و گفتاو واریبه سمت ا مرد

 اومدم؟ یچیکه برا یدون یم-

 شیواریپاهاش نگاه کرد و سرش و بلند کرد و با نگاهش  ا یو به ال نییپر تمسخر سرش و انداخت پا یبا نگاه واریا

 شد و  یجار واریا  ینیخون از ب دیکوب واریبه صورت ا یمشت یبه مرد زل زد که مرد عصب
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 اروم گفت واریباز شه و ا یضربه باعث شده بود چسب کم نیا

 گور بابات..-

 با تمسخر گفت واریکرد و رفت سمت شوکر ..که ا یخال واریرفت سمت سطل اب و اب و رو ا یعصب مرد

برا  یخوب لهیکنه..به نظر من وس یبدن و شارژ م نیهمچ یدون یدم..م یمن با اون شوکر..شبا بدنم و ماساژ م-

 ..ستیشکنجه ن

 برد و گفت واریسمت ا دوتا شوکر و به مرد

 االن... شهیمعلوم م-

 ..نمیبب ای..بایب- واریا

 دارد.... ادامه

 

 ��نود پارت

د مر یاما..نه داد زد نه فحش داد ..وقت دنیشروع کرد به لرز واریبه بدنش شوکر زد ..ا یرفت و وقت واریبه سمت ا مرد

 زد .. هیتک یجون دوباره  به پشت صندل یب یبا بدن واریدست از کادش برداشت ا

 کند و گفت واریچسب و از دهن ا مرد

 ؟یکن یم یهنوزم بلبل زبون-

 گفت یار مثل خود مرده به فرانسو یا

 ؟ی..تا قلفلکم بدیهمه عر..ز نیا-

 خون تو دهنش و تو صورت مرد تف کرد و گفت واریزد و ا واریتو شکم ا یکبود شد و مشت مرد

 مادر.....-
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 واریا یچشما یثانت هیاومد و چاقورو در فاثله  واریبرداشت و به سمت ا ییرفت و چاقو یزیبه سمت  م یعصب مرد

 گرفت و گفت

 !یزن یبازم حرف م نمیخوام بب یچشمات و دراوردم.م یوقت-

 گفت یبا خونسرد واریا

 تورو  تحمل کنم... ی.... افهیکه کور بودم تنگ شده..اگه کور بودم مجبور نبودم ق یوقت یاتفاقا دلم برا-

 ..دیچیبا درد به خودش پ واریو ا واریچاقو رو فرو کرد تو  مچ دست ا هوی مرد

 دستش زل زده بود گفت یکه به خ ن رو یدر حال و

 ..یکن ینم تیو رعا ییمراحل بازجو-

 رفت و گفت واریبه سمت  هوا برش رفت و به سمت ا مرد

 بود؟ یچ شی.اولو تو بگو. نیقوان ستین ادمینه -

 زد و گفت یپوزخند واریشد که ا کینزد واریرفت و ه ابرش و روشن کرد و دوباره به ا واریسمت ا به

 گم.. یاالن م-

گوش مرد و  یبرداشت و الله  زیجهش بلند به سمت مرد خ هیار تو  یشد  که ا کینزد واریدوباره با هوابرش به ا مرد

ه ک یو در حال نیافتاد زم یبا صندل وارمیکه الله گوش مرد پاره شد و ا  دیتوانش کش یبه دندون گرفت و با همه 

و گوشش کنده شده بود و هوا  دیچیپ یاورد به مرد که به خودش م یطناب در م ریاز ز یپاهاشو به صورت حرفه ا

 گوشت خون الود تو دهنش و تف کرد .. کهیبرش دستش و سوراخ کرده بود  نگاه کرد و ت

 که دست و پاش ازاد شد بلند شد و به سمت مرد رفت و گفت نیبعد از ا و

 نه! ایرفته  نیفلج کننده  عضالت از ب  یاول..مطمعن شو دارو قانون

 مرد زد و گفت یبه پهلو یلگد

 نشو! کیمثل من نزد یخطرناک یبه زندان یادیقانون دوم..ز-
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 زد و گفت یپوزخند

 به الفرد بگو یراست-

 ..یکرده بود یگلوله تو سرش خال هیکاش  یکن یکنه...ارزو م داتیپ واریا یوقت-

 دو مامور در کنار در  شروع کرد به زدنشون.. دنیاتاق خارج شد و با د از

*** 

 ...همراز

 

ازشون نبود..ساعت پنج صبح بود و چشمام از زور  یزد صبح شده بود و خبر یگرفته بودم...چشمام نبض م سردرد

 سوخت... یم هیو گر یخستگ

بود  ینگووید نیکه کارم ع نیدونستم کجا رفتن ...با ا یصبر کنم ..م گهیتونستم د یبود و اما من نم دهیخواب دیمهش

 چه حالم دارم... یبدون یاما ..عاشق نشد

ه ک نیسر کردم و اروم بدون ا عیو تن کردم و شالم و سر دیرسیباسنم م ریو کافشنم و که تا ز دمییسمت اتاق دو به

 .. رونیشه از اتاق خارج شدم و از خونه زدم ب داریب دیمهش

 ریگل گ ریاروان دم در..با شک رفتم و دست بردم ز نیرسوندم ..ساعت پنج صبح بود و ماش یم واریخودم و به ا دیبا

زور سوار شدن  تینشسته بودم اصال نها یجور نیا نیشدم ماش نیسوار ماش یبا خوش حال چیکردن سو دایو با پ

 بود هاتف بود! دیمن پشت فرمون  پرا

 بود خبابونا خلوت بود.. نیا شیراه  افتادم خوب یو به سخت اروم

 شده به در عمارت چشم دوختم .. زیر یشدم و با چشما ادهیپ نیدم عمارت از ماش دمیساعت رس کی بعد

 دور یدور دهنم حلقه شد و دست یدست هویتا برم باال که  واریراه افتادم و دستمو بردم سمت د واریبه سمت د اروم

 فرد رو به روم خشکم زد دنیبا وحشت برگشتم و تقال کردم تا فرار کنم که با د دیچیکمرم پ

 گفتم... رتیح با
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 تو....؟-

 دارد.... ادامه

 

 ��کینود و  پارت

 !!!دیمهش-

 نگاهم کرد و گفت  ضیبا غ دیمهش

 ؟یشد وونهید-

 حرص گفتم با

 تونم ولشون کنم .. یو اروان ا ن تو ان نم واریشدم ..ا وونهیاره د-

 که به زور اروم نگهش داشته بود گفت ییبا صدا دیمهش

فاده  ازت است واریکنن و به عنوان نقطه ضعف ا تیو زندون ننتیقدم بب نیتو و اونا تو اول یکه بر نیا ه؟ینقشت چ-

 کنن!؟

 بهت گفتم با

 !واریانقطه ضعف -

 زد و گفت یپوزخند دیمهش

 ..دمی..نگاه هاتو بهش ددمیمن بچه ام!..نگاهاشو بهت د یفکر کرد-

 گفتم کالفه

 کار کنم االن هان؟ یچ یگیخب م-

 نگاه کرد و گفت بهم
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 !ننمونیبب انیهمراز هر لحظه ممکنه ب میکن یکار میتون ی..ما نم میجا  بر نیاز ا-

 . کالفه به در عمارت چشم دوختم چه طور اون جا ولش کنم...!

 بازوم و گرفت و گفت  دیمهش

 .. میبر

 تکون دادم و با غم چشم از عمارت گرفتم .. یسر

 میتا قا میدییدو دی..من و مهش میدیو شن نیماش یکایالست یصدا هویاروان که  نیسمت ماش میرفت یم میداشت

 با دیکرد مهش یو مپ پام احتماال در رفت چون وحشت ناک درد م نیکرد و افتادم زدم ریگ یزیکه پاهام به چ میش

ه ب  یرنگ اهیس نیماش میشد میدوتامون قا و یعجله بازوم و گرفت و بلندم کرد و من و کشوند پشت درخت بزرگ

 .. دنییشدن و به سمت در عمارت دو ادهیپ نیسمت عمارت ا مد و چهار تا مامور از سازمان از ماش

 کرد .. یدرد م یلی..پام خدنشید یو دور پارک کردم ..وگرنه م نیش حالم که ماش خو

 و مامورا دنییو شروع کردن به دو نییپا دنیپر واریپوش از رو د اهیکه مامورا وارد عمارت شن ..دوتا پسر س نیا قبل

 ..نه!دیخسک شده نال دیمهش یول دمیهم افتادن دنبالشون من که دور تر بودم صورت پسرا رو ند

 

 بهت گفتم  با

 شد؟ یچ دیمهش-

 گفت رتیبا ح دیمهش

 خودش بود..-

 ... دییبودن دو دهییکه اون پسرا و مامورا دو یدرست همون سمت دنییبلند شد و شروع کرد به دو هویو  

 گفتم رتیح با

 !دیمهش-
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 ازم دور شده بود.. ا

 و گرفتم که برم تو اون عمارت گور به  گور شده... ممیزور از جام بلند شدم و تصم به

 دمیو از پشت  شن ییصدا هیاروم به سمت عمارت رفتم ..که  اروم

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا-

 گفتم رتیح با

 داوود؟-

 شده گفت زیر یبا چشما داوود

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا-

 بهت گفتم با

 مگه تورو نگرفتن؟-

 من و از عمارت دور کرد و گفتو  دیدستم و کش داوود

 بکشنت! یخوا ی؟م یشد وونهیفرار کردم ..دختر د-

 حرص گفتم با

 و اروان و گرفتن.. واریا-

 بهم زل زد و گفت داوود

 ..مینجاتشون بد میایدم بعدا ب یقول م  میبر ایحاال ب-

 حرص گفتم با

 رمیجا اومدم تا بعدشم  م نینه..تا ا-

 گفت یعصب داوود
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 تا تورو هم نگرفتن... میبر ایفرار کرده ..جاش حتما امنه..ب واریبه حرفم گوش کن..ا-

 نگاهش کردم که گفت دیترد با

 بهم اعتماد کن..-

 نگاهم و ازش گرفتم و گفتم  اروم

 ..افتیراه ب-

 دور تر از عمارت پارک شده بود .. یکه کم یپیتکون داد و رفت سمت ج یسر

خطم  هی یداوود خشک شد ..کت شلوار نو و مارک...صورتش که حت یشمام رو لباساچ میکه شد نیماش کینزد

 ...ی!! برانیبرنداشته بود و کتک نخورده بود...ماش

 که فرار کرده....!!! یکس

 و مات و مبهوت گفتم.. ستادمیگرد شده  از حرکت ا یچشما با

 !،یی...تو .با اوناتو

 ت سمتم و با شک گفتخشک شده از حرکت باز موند و برگش داوود

 ؟یچ-

 بهت گفتم با

 کردن ودرست زدن!.. کیشل یدور بودن برا یلی...مامورا خیکرد کیشل حانهیاون روز ...تو به ر-

 گفتم یاشک یچشما با

 و شناخته.... واریکه اروان ا یاون روز تو به الفرد خبر داد-

 گفتم رتیح با

 ...یکرد انتیخ واریتو..تو به ا-
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 زدم  غیسمتم که ج ادیخواست ب داوود

 ..دور بمون.این-

 بهم زل زد و گفت داوود

 ... یخودت خواست-

 یاز پشت به دستمال بزرگ رو دهنم گذاشت و من تقال کردم تا نفس نکشم ول یکی هویداد که  یعالمت هیبا سر  و

 دمیفرو رفتم اما تو لحظه اخر نال یخبر یشدم و تو ب هوشیب تینشد و در نها

 .  واریا-

 دارد..... ادامه

 

 ️❤️❤نود و دو پارت

 

**** 

رد ک یم دایاروان و پ دیاز  اون جا دور شد با نتشیبب یکه کس نیو قبل از ا دیمشت و تو دهن مرد  کوب نی..اخر واریا

 ..ومدیاحمقانه براش به نظر م ی..حس برادرانه کمهیکه به اروان داره چ یا یحس قو نیدو نست ا یخودش هم نم

م ..ارو دیطبقه دوم که رس یها نشه ..به راه رو نیرفت و حواسش بود شکار دورب نییشده از پله ها پا زیر ییچشما با

 گفت

 جا گذاشتم.. نیو ا نیخوبه ا-

 اطیرفت و دست داخلش برد و اروم و با احت یسمت گلدان بزرگ به

 دیکش رونیکرده بود رو ب یجاساز روزیرو که د یکوچک اصلحه

 کنم..ح یم کی..وگرنه شلتکون نخور..!-
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 دستاش و به همراه اصلحه برد باال  واریا

 خاال برگرد سمت من-صدا

 با پوز خند گفت واریا

 !؟یگفت یو م نیا دینبا-

 کرد  کیاورد و به مامور شل نیبرگشت سمت مامور و با سرعت اصلحه رو پا هوی و

 کرده بود نگاه کرد و با تمسخر گفت کیمرد که بهش شل یبه پاها واریافتاد و و ا نیبه زم  یزیبا خو ن ر مرد

 ..رهیم ادتی یشیبزرگ م-

 یضربه به سر اون و ب هیبه سمت مرد رفت و با  واریو اطالع بده ا واریفرار ا هیبه بق میس یکه مرد با ب نیقبل از ا و

 هوش کرد...

 رفت.. نییپا اطیپله ها اروم و با احت از

اومد  ادشیبه سمتشون حمله ور شد و بعد از زدنشون خواست بره کا  یبلش عصبدو مامور در مقا دنید با

 ..گهیم یزیچ میسیحال داره تو ب یاز مامورا  ب یکی دینکرده تا برگشت د هوششونیب

 شب فرار کرده... هیسا-

 دیالفرد و شن یو از دست مامور چنگ زد و صدا میس یب یعصب واریا

 ؟،یچ-

 با پوزخند گفت واریا

 گفت ..فرار کردم... ی..داشت میچیه-

 که الفرد گفت نیتا ا ومدین ییصدا

 کنم یم داتیپ-
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 گفت یزیبا لحن تمسخر ام واریا

 ؟یریگ یکمک م ستمیاز رع ای؟ییتنها-

 داد زد الفرد

 کشمت.  یم-

 زنم شغال..از یتو شبا هم دور و برت پرسه م یکه حت میا هیشب...من سا هی..!سایبرام گذاشت یچه لقب ادتهی-واریا

 بترس.. یتون یمن بترس...تا م

 و از اون جا دور شد .. دیو محکم تو سر مامور کوب میس یب

 هیچند تا مامور  دیکنه که د دایاروان و پ دی..به سمت سرو صدا رفت تا شا دیو شن یادیداد ز یداد و ب  یصدا هوی که

 زد یبرن ..پسره هم داد م یدارن به زور مهم داشت و  یساله رو که اندام الغر کیو  ستیب ستیپسر ب

 ..یغول...او کهی..مرتختیر ی.ولم کن..بیاو-

 دیپسر و شن یتوجه به پسر خواست از اون جا بره که صدا یب واریا

 .اه...  هیاروان و نجات بدم .ولم کن د ازوی نیا امیکارم بهم پول دادن بب چی...بابا من هیبزار برم عوض یاو-

 شکنجه دووم رینبود که ز یکشتن پسر یداد .اون و م یشده بع پسر نگاه کرد اگر نجاتش نم زیر یبا چشما واریا

 خوش گل بود! میلیداشت..اما خوشگل بود ..خ یا زهیپ زهیر کلیه ارهیب

 کالفه گفت واریا

 تف بهش..-

 بردن و داد زد یبا حرص رفت سمت مامورا که داشتن پسرو م و

 ..یهو-

 کرد  البته به پا و بازو.. کیبه دوتا شون شلمامورا برگشتن  تا
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و  با حللت  رونیدست مامور اومد ب ریاز ز یبعد به سمتشون حمله ور شد و پسرم فرض به حالت ماهرانه نرم و

 دنیروش و شروع کرد به کوب دیو پر نیو اخر مامور و انداخت زم دیرو شونه مامور و موهاش و کش دیپر کیمناستیژ

 !نیسر ماموره به زم

 کارش که با  مامورا تموم شد برگشت سمت پسره و گفت وارمیا

 فرستاده.. یتو رو ک-

 داد  یزد و فحش م یهنوز به ماموره مشت م پسر

 پسر گرفت و گفت یمشک وشرتیاز س واریا

 عقب با تو ام ایب-

 گفت اقینگاه کرد و با اشت واریکه از مرد جدا شد به ا پسر

 ..! یباش واریا دیا..تو با-

 !؟یبا بهت گفت تو ک واریا

 با لبخند گفت پسر

 شهرزادم...-

 و به پسر نگاه کرد و با خودش گفت دیکوب واریبا حرص پسر و به د واریا

 چه قدر صورتش دخترونست!-

 شهرزاد داد زد روبه

 ..؟یهست یگفتم ک-

 گفت یبا حالت بامزه ا پسره

 گفتم که شهر....-
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 با حرص گفت ولریا

 کنم! یشهرزادم دندونات و خورد م یبگ-

 با لبخند گفت شهرزاد

 بوده ها!!! یچه غول شیخواهر من..پ-

 با بهت گفت  واریا

 ؟یچ-

 با لبخند گفت شهرزاد

 من داداش همرازم...شهرزاد!-

 دارد. . ادامه

 

 ️❤️❤نود و سه پارت

 با بهت گفت واریا

 ؟؟یچ-

 فتبه اطراف نگاه کرد و گ شهرزاد

 گم.. یبعدا م  میجا بر نیاز ا ایحاال ب-

 تکون داد و دنبال  شهرزاد راه افتاد.. یکالفه سر واریا

 یریم یکجا دار-واریا

 رونیب-شهرزاد

 ...میاروان و نجات نداد-واریا
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 با خنده گفت شهرزاد

 منتظر ماست! رونیداداشت ب-

 گفت رتیبا ح واریا

 ؟یچ-

بگو وزنش و کم کنه تا از ساختمون  شهیازت ناراحت نم یباز تو داداشش نیبود همچ  هوشیب یفقط طفل-شهرزاد

 خارجش کردم ..مردم!

 با بهت گفت واریا

 !؟یداد یداداش منو فرار یوجب مین یتو-

 با لبخند گفت  شهرزاد

 قصش مفصله..-

 قبل.... قهیدق چهل

 کرد گفت یبه مومورا نگاه م واریکه از پشت د یتلفن و به دست گرفت و درحال شهرزاد

 یازادم م گهیها..بعدش د تهیمامور نیاخر نیا ی..ولارمیاروان و براتون م گهید قهی..چند دق دمیالو...من تازه رس-

 .گفته باشم..نیکن

 گهیکنه و م یپرت م اهشیس وشرتیس بیرو به داخل  ج یگوش شهرزاد

 ..میبرو که رفت-

 ..شهیوارد ساختمون م عیسر شنیکنه..در ها که باز م یو ساختمون و هک م ارهیدر م شیو از کوله پشت تبلتش

 ..شهیزود وارد عمارت م یلیخ رهیاروم اروم به سمت عمارت م و

خوابونه و چند لحظه بعد  یموهاش و م یافته با ژست با مزه ا یبه خودش م نهیکه چشمش تو ا ذرهیاز راه رو م داره

 گهیا حرص مپره باال  .ب یموهاش دوباره م
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 من با جاذبه مشکل داره کال! یموها-

 انیم نییسه تا مامور دارن از پله ها پا نهیبیخواد بره باال که م یکنه و م یدل م نهیخودش تو ا از

 پره باال ... یو م رهیگیاز نرده ها م شنیاونا که رد م شهیم میپشت پله ها قا عیسر

 گه یم یدوتا محافظ دم در اتاق دنی..و با د شهیاروم وارد طبقه دوم م اروم

 خودشه..-

 یهوشیب یحاو ریکنه و ت یم یریو نشونه گ ارهیو در م کشیو کوچ اهیکمون س ریکنه و ت یم شیتو کوله پشت دست

 یکیاون  شهیم هوشیافته زمبن و ب یو م شونیکیخوره تو گردن  یم ریکنه که ت یپرت م یو به سمت محافظ اول

  شهیم هوشیهم ب یکیو اون  ردهو پرت ک ریشهرزاد ت ارهیو کتش اصلحه در بمحافظ تا دست مب کنه ت

 یکنه پشت به  شهرزاده و اون و نم یکه داره اروان و شکنجه م ی.مرد شهیکنه  و وارد اتاق م یدر اتاق و باز م اروم

 ..نهیب

 بود... یسمت اروان و اروان چشماش بسته بود و پوست تنشم همه رفته بود و خون رهیداره با چاقو م و

 با اخم گفت شهرزاد

 و بزنه که... یکس یطور نیا دیخجالت بکش...ادم نبا-

 برگشت که  رتیبا ح مرد

 تو سر مرد و گفت دیکوب هویکنارش و برداشت و  لهیم شهرزاد

 ..!یبزن یطور نیا دیبا-

 شهرزاد به سمت اروان رو تخت رفت و گفتشد  هوشیکه ب مرد

 تو! یگریاوف چه ج-

 اروان و باز کرد  یو ادامسشو ترکوند و رفت دست و پا دیخند بعد

 انداخت دور کمر اروان و بلندش کردو گفت تید و
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 همه شکنجه! نیبا ا یتو زنده ا-

..اروان و پست عمارت  رونیجون داد تا اروان و برد ب یواق یو به معنا رونیکشون و البته به زور اروان و برد ب کشون

 حال گرفت و گفت یکه اروان دستش و ب افتهیو راه ب نهیکرد و خواست بش نشیسوار ماش

 ....ن..نجاتش.بده..وارید..داداشم....ا-

 گفت یبا حالت زار شهرزاد

 جان مادرت ول کن...-

 گفت حالیب اروان

 ..کردم..داشیت..تازه...پ..پ-

 شد... هوشیعد بب و

 با حرص گفت شهرزاد

 گندش بزنن و راه افتاد سمت عمارت اما هنوز وارد نشده گرفتنش و -

 روبه رو شد ... واریکه با ا بعدم

 ......حال....

 و گرفت و گفت واریدست ا شهرزاد

 کنه! یتا نگرفتنمون...بعد خواهرم دق م افتیراه ب-

 و گفت دیزاد خندبا حرص به شهرزاد نگاه کرد و شهر واریا

و  دنییاون طرف و شروع کردن به دو دنیپر واریو از رو د دنییپشتشون دو یمحافظا  دنیبدو ا ومدن  و با د بدو

 افتادن دنبالشون .. رونیمامورا هم از ب

 دارد... ادامه
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 ️❤️❤نود و چهار پارت

 و شهرزاد تونستن از دست محافظا  با زدنشون خالص شن .. واریا

 از مامورا کرد و داد زد یکی ینثار پهلو یگدل شهرزاد

 یعوض-

 بود یانسان عاد کی یدرد اون اندازه درد مرگ برا یدرد داشت..البته کم یپهلوش و به دست گرفت کم واریا

 هم شهرزاد و مبهوت کرد واریهم ا دیگرفته مهش یصدا

 تو،؟-دیمهش

 نگاه کرد و گفت دیبه مهش دهیبا رنگ  پر  شهرزاد

 !دیمهش-

 گفت ونیگر یبا چشما دیمهش

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا-

 مبهوت گفت یبا نگاه شهرزاد

 نکن! یقضاوت الک-

 کرد یمبهوت به اون دوتا نگاه م واریا

 کارم! چیوسط جون تو ه نی..من ا دهیم حیخودش برات توض نیبب-شهرزاد

 با حرص داد زد دیمهش

 .!نیکن یکار م یچ نی..شما ها دار دیهست یهر دوتون عوض-

 ه؟یچ انیجر-واریا
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 داد زد هیبا گر دیمهش

شد و هاتف گفت دوستشه و .بعد  داشیمن هاتف پ یمارمولک دو روز مونده به عروس نیکه ا نهیا انی!..جرانیجر-

 زد ... بشیول کرد ..و غ یهاتف من و تو عروس

 داد زد دیمهش

 ؟!دییماجرا ها نیا یشهرزاد...هاتف..کجاست...شما کجا-

 گرفته گفت یبا نگاه شهرزاد

 ...می...اصال ماجرا رو ما شروع کردمیجا شروع کنم که....من و هاتف از اول تو ماجرا بود نیاز ا-

**** 

 

 ..همراز

 به اطراف نگاه کردم .. یجیو باز کردم و با گ چشمام

 تکون خوردم و توقع داشتم یکم ی..با سستدمیند ییاشنا زیچ چیه

 نبود .. یو پام بسته باشه ول دست

 تنم نگاه کردم عوض شده بودن.. یاتاق قشنگ...بودم ..مبهوت بلند شدم و به لباسا هی تو

 شدم با  بهت به داوود نگاه کردم و داد زدم نهیبه س نهیس  یبهت رفتم سمت در و در و باز کردم که با کس با

 ؟یدیچرا من و دزد-

 نگاهم کرد و گفت درسکوت

 جبور بودم همرازمن م-

 زدم غیج یعصب



 یگاریس یزندگ

 
304 

 

 میادم به اون ادم پاسکار نیکار کرد از ا یباهام چ یلعنت نیکار کرد...بب یباهام چ نی..ببیرمز لهنت هیرمز.. هی-

 یکه حت یرمز هیبه خاطر  نیروحم و جسمم و نابود کرد نی..شکنجم داد نمیدیبدتر..دزد یکیاز اون  یکی نیکرد

 بود.! یچ ستین ادمی

 گفت یبا خونسرد داوود

 به خاطر رمز نبود همراز .. نایکدوم ا چیه-

 بهت گفتم با

 ؟یچ-

ا ج نیا لیکه دل نی...اهیچ انیکه جر نی..اگهیو م انیبرات جر ادیم سمیرع یصبر کن یساعت لتون کیاگه -داوود

 ...هیبودنت چ

 حرص نگاهش کردم و داد زدم با

 یکن یم تمی...باز اذنیزنیگولم م نی...باز داریچونیپیباز من و م-

 شمیکنم ..راحت م یکنم...خودم و خالص م یتحملتون نم گهید-زدم داد

 باز کردم عیحرکت سر هیسمت پنجره و در پنجره و رو تو دمییدو

 مردم.. یقطعا م دمیپر یفاصله داشتم م نیاز زم یلیرفتم لبه پنجره خ و

 داشت مردنم! یتیچه اهم اما

 با ترس نگاهم کرد و گفت داوود

 گلم  فقط صبر کن..صبر کن ..لطفا.. یفهم یو م یهمه چ-

 ...ایکنم عوض یتحملتون نم گهیخوام ..د یزدم ..نم غیحرص ج با

 گفتم هیگر با

 پشت پردتون متنفرم! قی..از حقادیگ یتازه بهم م زیچ هیهر لحظه  نینابود کرد مویهمه چ-
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 داد زد یبا نگران هوی داوود

 ..  سی.. .رعسیرع-

 وارد شد و گفت مهیسراس حانهیدر اتاق  باز شد و ر هوی

 شده ... یچ-

 و سالم خشک شده گفتم حیصح حانهیر دنیبا د من

 !حانهیر-

 دوباره داد زد  داوود

 .. سیرع-

 بغض گفتم با

 ..؟هیچ انیجر-

 گفت هیبا گر حانهیر

 همراز..  نییپا ایب-

 زدم داد

 و پرت کنمو....ت ام خودم ی..مامینم-

 گفت یوارد شد و با نگران یکت شلوار یدر اتاق باز شد و پسر هوی

 !یکن یکار م یچ یهمراز..دار-

 لرزون که به زور از لبه پنجره گرفته بودم بهش نگاه کردم و خشک شده بعد از چند لحظه گفتم ییو دستا رتیح با

 هاتف!-
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 دارد ... ادامه

 

 0از  1صفحه  یافتیدر یامهایپ

🔻🔻🔻🔻🔻 

1 .📅 1396/11/11 🕰 22:48 

 ذهن خودت لیتخ انهیها  تیاست با شخص یها واقع داستان

 vw_208314584: /مشاهده

 dl_208314584: /حذف

〰〰〰〰〰〰〰 

2 .📅 1396/11/13 🕰 18:58 

 �😐😐�شهرزاد؟؟؟؟

 شنرزاد هم اسم دختره هم پسر؟؟؟؟ مگه

 vw_211551019: /مشاهده

 dl_211551019: /حذف

〰〰〰〰〰〰〰 

3 .📅 1396/11/13 🕰 19:41 

 /لطفا؟؟؟یکوتاه از خودت بد یوگرافیب شهیم

 vw_211583046: /مشاهده

 dl_211583046: /حذف
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〰〰〰〰〰〰〰 

 

 ��نود و پنج پارت

 یهمه شوک و نداشت !چون فلج شده بودم لحظه ا نیکرد و من انگار بدنم تحمل ا یو ترس نگاهم م یبا نگران هاتف

 و به عقب پرت شدم.. دیاهام لرزپ

 وبا  تموم  وجود حس کردم ..! مرگ

دور کمرو بازوم حلقه شد و به سمت جلو پرت شدم و  یداوود دست ادیو فر حانهیر غیو ج یحس یب نیلحظه اخر ب تو

 عطر تلخ برادرم یو من بو میکه من و از مرگ نجات داده بود دوتا مون کف اتاق رو هم افتاده بود یافتادم تو بقل کس

 همه مدت.. نیاوردم ..بعد از ا ادیو به 

 سال! کیبه  کینزد

 ضربه زدم و گفتم نشیجونم به س یب یبقلش بغضم سکست و با دستا تو

 چرا...چرا؟-

 پر بغض گفت یبا صدا هاتف

 ..یدلم برات تنگ شده  بود ..ابج-

 ردم ک یحس م ی..ول یول تیهمه مجهول نیبا ا هیگر ریزدم ز دوباره

 پشت و پناه دارم.. هیهمه مدت  نیا بعد

 شدم .. یکردم که خال هیاون قدر گر نیزم یبقلش رو تو

 و من به چشماش زل زدم و گفتم میاز هم فاصله گرفت قهیچند دق بعد

 .. یبگ   یهمه چ دیبا-

 گم  یم - هاتف



 یگاریس یزندگ

 
308 

 

 نگاه کرد و گفت بهم

 ..یچه قدر الغر شد-

 زدم داد

 کن فیبرام تعر-

 تکون داد و گفت یسر

 باهاش ازدواج یو پنهان شهیم یاز افراد سازمان بوده...که عاشق زن یکی... بابام در اصل   ستمیتو ن  یمن..برادر خون-

ا کنه و ب یفرار م رانیکشن و مامانم به ا یفهمه ..بابام و م یسازمان ماجرا رو م یاما وقت ارنیم ایکنه و من و به دن یم

 معتاد .. یضمرد عو هیکنه.. یتو ازدواج م یبابا

 از سازمان بود  که فرار کرده بود یعضو مامانمون

 ...نیاومد ایتو به دن یوقت

 بهت گفتم با

 ن؟یاومد-

 افتاده گفت یبا سر هاتف

 همراز...اسمش شهرزاده... یقل دار هیتو -

 افراد سازمان تونستن شهرزاد و بدزدن .. مارستانیب تو

 ...یتو موند و

 تا بعد مرگ مامان که اونم به دست افراد سازمان بود .. یماجراها خبر نداش حت نیکدوم ا چیاز ه من

  میما خبر نداشت تما

 کرد دایمرد اومد منو پ هی دیمن با مهش یدوماه قبل از عروس درست
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سازمان مهم گه زد  هیمهم سازمان بوده و  قبل از مرگش رفته تو  یاز اعضا یکیکه پدرم  نیپدرم گفت و ا راجب

 ... ستیسازمان و کاراش خالف ن

پسر دزد و هکر شده بود که تو  هی.نجات جون تو و شهرزاد ازتون دور شم ..شهرزاد  یانتقام برا یشدم برا مجبور

 !ویک ی.ا یباال یادیاز سازمان فرار کرده بود ..مخش ز یچهار سالگ

 

 یبرا نیکه خودت و افرادش فکر کن یجور دیتورو کش نینقسه دزدمن و افرادم . یانتقام از کارا یبزرگ برا سیرع

 رمزه چرت و پرته هی

کمک کردم و االنم  نیکردم ..به ام یو داوود همکار نیسواله ...من با ام یهنوز برام جا نشیتو رو نکشت و ا اما

 رفتن تا اروان و نجات بدن نیشهرزاد و ام

 کردم . یبهت نگاهش م با

 نداشتم. فتنیبرا یحرف چیه

 پشت شوک...! شوک

 !؟!بیغر بیاسم عج هیداداش!با  هی...راز ها....قیحقا

 بودم! متعجب

 !دیشدع بودم شا وونهید

 هنگ بودم .. کال

 نگاه کرد و گفت  بهم

 همراز..؟-

 بغض گفتم با

 از همتون متنفرم ....-
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 از کنارش بلند شدم و داد زدم و

 همتون متنفرم.. از

 دارد... ادامه

 

 ️❤️❤نود و شش ارتپ

 بغض نگاهش کردم و گفتم.. با

شدم..اون همه با طلب  تیاذ یو اون ..کل نیدادن دست ا ی..ها..من و مدام می..تو چ دمیمن اون همه عذاب کش-

ولم . یبود یپشتم م دیکه با ییکه تو..تو شنومی...ها...مشنومیم یتو دست و پنجه نرم کردم ..حاال چ یعوض یکارا

 ...یدادن می..فرار یخوب بود کمکم نکرد تیکه وضع مال یی...تویکرد

  یبرا یکه ادم کش بوده و ول یبه اسم شهرزاد..مادر گهیداداش د هیبرام سخت بود...وجود  تیهمه واقع نیا درک

که  ی..شهرزاد نامینبود ول میشدم ..هاتف داداش خون یم وونهیکرده ..داشتم د یم زیمن و هاتف خونه مردم و تم

 خوام  ی..م شمیم وونهیدارم د مبودمش قولم بود ..دوست داشتم خودم و بکشم و خالص ش دهیدن

 گه یکنه و اروم م یکنم و ا ون با غم  نگاهم م یاز شر همشون راحت شم با بغض تمام مدت.نگاهش م شهیهم ی.برا

 ولش کردم مجبور شدم ... یمنم سخت بود ..سخت هست هنوزم ..عشقم وروز عروس یبرا-

دخالت کنم چون ممکن  شدیکنه ..اما نم یمن فرار م یکه داره مدام از دست طلب کارا نمیبودم خواهرم و بب مجبور

 کنن .. دامیبود افراد سازمان پ

بوده و بعد  یاتفاق زیهمه چ دمیاون طور که فهم یول هیرمزه چ یدونم ماجرا یکردن... نم داتیپ یدونم چه طور ینم

 کشنت... ینم یخواهر من فهمنیکه م

 گفت یبغض مردونه ا با

شب نه  هیسا  یتونستم به زورم شده تحمل کنم ول یم یاروان بود شیپ یمن ..من مجبور  بودم  خواهرم ..وفت-

 ..اون خطر ناک بود ..
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 شهرزاد و فرستادم تا اروان و ازاد کنه.. نیهم یبرا

 گفتم هیو گر ینگران با

 !؟یچ واریپس ا-

 ستیاون مهم ن-هاتف

 زدم داد

 نجاتش برم تو اون خونه .. یخواستم برا یم ییمهمه...اون قدر مهمه که خودم تنها یلیمن خ یمهمه برا-

 با بهت نگاهم کرد و گفت هاتف

 یگیم یدار یتو چ-

 گفتم هیگر با

 هدینفرم نکشته ..ا ن تازه بهم هی یده اون حت ینزده هاتف..اون خوبه ..فقط خودش و بد نشون م یبیاون به من اس-

 داداش ار وانه

 با بهت گفت هاتف

 نکنه تو بهش عال...-

 بقلم و منم محکم بقلش کردم .. دیپر هیمن با گر دنیوارد شد و با د حانهیدر اتاق باز شد و ر هوی

 گفتم دیو با ترد میاز هم جدا شد قهیاز چند دق بعد

 !یخورده بود ریتو ت-

 دست ربحانه رو گرفت و نشوندش رو تخت و گفت فهات

 شعیهات باز م هیبخ نی.بش

 بهم نگاه کرد و گفت حانهیر
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مثل من  یکیشده بودم به  سیپل یجاسوس یرویوارد ن انهیسال بود که مخف هیخوردم ..من  ریمن اون روز واقعا ت-

 کمکت وارد ماجرا شدم و اومدم تهران .. یاومد از خدا خواسته برا شیتو پ یداشتن بعد که ماجرا ازین

پسر هست که افراد  هیکه  میدونست یکرد و ما م یم یهم کار سایداوود و نه ..هاتف با پل یول شناختمیو م نیام

 یدونسنم که هاتفه...پسرخاله  یمن نم یکنه ول یکنه و داره بهمون کمک م یخودش و داره و زد سازمان عمل م

 ..ستین یواقع یله خودم!البته که پسرخا

کرد که افراد هاتف اومدن نجاتمون دادن و شهرزادم که کال   یخوردم داوود داشت با اونا مبارزه م ریکه من ت نیا بعد

 داره ..نجاتم داد اخه دکتر نداشتن .. ادی یبال همه چ طونیش

 کردم .. یبهت نگاهشون م با

 در باز شد و داوود اومد داخل و گفت هوی گه

 .اومدن! سیرع-

 از کنارم بلند شد و من اشکام و پاک کردم و کنجکاو گفتم هاتف

 ؟یک-

 فرد روبه روم چشمام گرد شد  دنیکه هاتف جوابم و بده در اتاق باز شد و من با د نیا قبل

که رو به باال بود و چهرش شکل دخترا  یقهوه ل یو موها یخاکستر یاب یبا چشما دیپسر هم قد خودم الغر و سف هی

 داشت . یناز  سیکال ف یبود و ول

 کرد .. یبه من نگاه م اقیبا اشت اون

 گفت یبا لحن پر استرس هاتف

 شهرزاده.. نیهمراز ا-

 کردم که اومد سمتم و گفت یبهت به شهرزاد نگاه م با

 سالم ..قولم!-
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 احساس ناب... هیخوب   یبو هیارامش خاص حس کردم  هیمنو بقل کرد .. هوی و

 یخون یکه گوشه لبش کم دمیو د واریرون شد و پشت سر ا اشکام

 ..و احساسم دوباره پر از عشق شد.. بود

 دیگرفته و نگران رو به مهش یکرد هاتف با  صدا یو اشک به هاتف نگاه م یکه با ناباور دمید واریو کنار ا دیمهش

 گفت

 دم! یم حیتوض-

 

 ️❤️❤نود و هفت پارت

 رونیزد که من با وحشت از بقل شهرزاد اومدم ب یداد دیمهش

 احساس.. یب کهی..خودخواه.. مرتیعوض-دیمهش

 کرد ینگاهم م جانیپر ه یبا نگاه واریو ا دیسمت مهش دمییدو

 و گرفتم تا نرفته هاتف و بکشه.. دیمهش یبازو

 تند گفت هاتف

 بدم حیبزار توض-

 زد غیج دیمهش

 به تو نشون بدم .. یحیتوض هیمن -

 ..مشیبرداشت سمت هاتف که من و شهرزاد گرفت زیخ و

 گفت یبا نگران هاتف

 لحظه گوش کن. هیبابا به حرفام -
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 و گفت هیگر ریزد ز هوی دیمهش

 حرفات و نگه دار..برا عمت و -

 کردن... هیخودش و انداخت تو بقل من و شهرزاد و شروع کرد مثل ابر بهار گر بهو

 و نوازش کردم و گفتم دیمهش یبا بهت به من نگاه کرد و من اروم موها شهرزاد

 ..اروم باش به حرفاش کن..سیه-

 دیتو بقلم نال هیبا گر دیمهش

فهمم اقا  یعشق و نفرت دست و پنجه زدن و حاال م نیکردم ..مردم و زنده شدم ب هیماهه تمام تو خلوتم گر شیش-

 نقشه بوده کارا نیو سالمه و همه ا حیصح

 با بغض گفت هاتف

 گم.. ینکن..برات م هیگر-

 به هاتف نگاه کرد و گفت نیف نیبا ف دیمهش

 ..ستیبرام مهم ن گهی..د یبگ یچیخوام ه ینم-

 داد زد هاتف

گفتم  نیو حواسش به همراز باشع ..به ام واریسمت ا ادیمن به فکر شما بودم که داوود و فرستادم تو گود تا ب-

 حواسش به تو باشه ..

 من احمق..همش نگرانتون بودم .. یلعنت من

 ثمت هاتف و گفتم رفتم

 باشه هاتف اروم باش..-

 و کنترل کنه تشیکرد اعصبان یم یو سع دیکش ینفس م یپ ایپ هاتف
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و تخت و به و داوودم باهاشون رفت و هاتف نشست ر رونیرفت و اون و از اتاق برد ب دیاروم به سمت مهش حانهیر

 دیموهاش چنگ زد و نال

 کار کنم... یاخه چ-

 رو به شهرزاد گفت واریا

 حال اروان چه طوره!، نیبب میبر ایب-

 اروم شد  یکه کم نیرفتن و من کنار هاتف نشستم تا ا واریبا ا شهرزاد

 .. دیو سف یبود با طرح چوب شکالت ییالیخو نه بزرگ و لوکس و و هیاتاق خارج شدم  از

 نشسته بود یکه کنار تخت دمیو د واریدوتا اتاق اون ور ا تدرس

 نکشم... غیاروان چشمام گرد شد و دستام و گذاشتم جلو دهنم تا ج دنیاتاق شدم و با د وارد

 کرد زخما رو  یم یچیبا اخم داشت باند پ وارمیو کبود و سوخته بود و ا اهیبدنش س کل

 بهت گفتم با

 حالش خوبه؟-

 اروم گفت واریا

 .شهیخوب م-

 زفتم سمتش و گفتم ینگران با

 ؟یتو خوب-

 بلند شد و گفت واریا

 خوبم-
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ا خالت بهم ب رهیکه دستم گرفت و خ نمیتا بدنش و بب رهنسیپ یرفتم سمتش و دست بردم سمت دکمه ها ینگران با

 نگاه کرد و گفت یخاص

 کارو نینکن ا-

 حرص گفتم با

 مطمعن شم دیبا-

 بهم زل زد و گفت اقیپر اشت ینگاه با

 کنم! یلباستو باز م یمطمعن شدن از سالم بودنت دکمه ها یمگه من  برا-

 گرد نگاهش کردم و با حرص گفتم یچشما با

 پرو-

 و دستم و گذاشتم رو قلبم و گفتم رونیاز اتاق اومدم ب و

 ...ریاروم بگ-

 دارد... ادامه

 

 ️❤️❤نود و هشت پارت

به پام بندازم  یوقت نکرده بودم نگاه نییو اروان توش بودن دور شدم و از پله ها اروم اردم اومدم پا واریکه ا یاتاق از

 کنه و چه قدر دور مچ پام کبود شده! یچه قدر درر م دمیفهم یو حاال م

 ...دمیو شن ییقدما یپله ها نشستم و اروم پام و ماساژ دادم که صدا ی رو

پاهام اخم کرد و  دنیردم و دوباره سرم و برگردوندم اومد کنارم رو پله نشست و با داخم ک واریا دنیو با د برگشتم

 گفت

 شده؟ یپاهات چ-
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 پوزخند گفتم با

 به تو چه!-

 گرفت و گفت یواریبازوم و با خشونت ا هوی

 ؟یگفت یچ-

 حرص گفتم با

 اداشمهجاهم مال د نیا ستمیدست شماها ن ریبازوم و ول کن االن اوضاع فرق کرده من ز-

 فشرد  و گفت شتریو ب بازوم

 به حالت داره؟..  یفرق نیا یفکر کرد-

 کرد و گفت کیو بهم نزد سرش

 ! ی..چه روحیمنه...تمام و کمال..چه جسم یبرا زیاون چ یعنی مونهیم رهیخ یادیز یزیچ هینگاه من رو یوقت-

 عقب رفتم که گفت یو سمتم خم کرد و من با  ترس کم سرش

 مونده... رهیاالنم چشم من رو تو خ-

 ...ومدیکردم چشمام داشت از کاسه در م یبهت نگاهش م با

قدر مغروره پاهام و بلند کرد و گذاشت رو  نیپام خم نشد ا یو جلو نییپله رفت پا هیتوجه  به بهت من  بدون

 پاهاش!

 پامو بر انداز کرد و در اخر یپامو بکشم که نزاشت و کم خواستم

 بلند شد و گفت جا از

 فقط..برو ماساژش بده و ببندش.. دهیضرب د-

 حرص نگاهش کردم و خواست بره که گفتم با
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 ابراز عالقه بود؟ نایشدن نگاهت و ا رهیخ نیاالن ا-

 سمتم و با پوزخند گفت برگشت

 ..شهیعالقه من نم یوقت به کس چیه واری!آیچه توهم-

 با پوزخند از پله ها باال رفت..حرص و سراسر از خشم نگاهش کردم و اون  با

 خودم و به خاطر سوال مسخرم بکشم! ایکار کنم برم اون و بزنم  یدونستم چ یحرص نم از

 جز شهرزاد نبود .. یبرخورد کردم .و اون کس یکه با کس نییحرص بدون توجه به درد پام از پله اومدم پا با

 گفت یلبخند بامزه ا با

 عجله! نیبا ا یر یقول شرم کجا م-

 نگاهش کردم کل خشمم رفت و جاش و به حس پر از لطافت داد .. یمهربون با

 داره! یحس خوب یخواستم بکم دور بزنم ..ازاد-

 زد و گفت یلبخند

 خوبه.. یادیحسش ز-

دوست  یلیو من خ مینشست یتاب چوب یکنار هم رو میسمت باغ و از خونه خارج شد میو رفت میهم هم قدم شد با

 که رو به باال فشن شده بود ببرم.. شینرم و قهوه ا یت تو موهاداشتم دس

 گفتم روبهش

 اسمت چرا شهرزاده!؟-

 سمتم و با لبخند گفت برگشت

 کردن دخترم اسمم و گذاشتن شهرزاد! یفکر م میچون افراد سازمان تا سه سالگ-

 و گفتم دمیبهت خند با
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 !دنینفهم یعنی-

 که ناز تر بودم و موهامم بلند بود. اممیکینه صورتم دخترونه بود و کوچ-شهرزاد

 لبخند گفتم با

 ؟یستیدختر ن دنیفهم یک-

 پر از غم گفت یشهرزاد خشک شد و برگشت سمتم و با نگاه یلبخند رو لبا هوی

 خواستن بهم تجاوز کنن...! یکه م یوقت-

 دارد... ادامه

 

 ️❤️❤نود و نه پارت

 که به اشک نشسته بود به چشماش نگاه کردم و گفتم ییبهت نگاهش کردم و با چشما با

 اون موقع که تو سه سالت بوده!-

 زد و گفت یپوزخند شهرزاد

 خوشگل بودم..همبن براشون بس بود..-

 کردم که گفت یبهت بهش نگاه م با

 القشدن ..کتکم زدن..برام تونل وحشت درست کردن و فرستادنم توش...ش یعصب یادیپسرم ..ز دنیفهم یوقت-

 خوردم...فقط به جرم پسر بودنم!

دخترا جا  یخودم و جا مییکردن از ترسو یکردن..چون فکر م تمیانداختنم تو تو خوابگاه پسرا..اونا هم اذ بعدم

 اتیرو با جزع ی..همه چادمهیمن احمق  یدونم ول یباشه م ادمی دیخاطرات نبا نیزدم...در اصل ا

 دخترا رفتار کردن .ازارم دادن..شکل دخترا بودم  باهام مثل  کمی چون
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 نگاهش کردم که گفت هیگر با

 ستمی..تونستم سشمیدونم نسبت به سنم نابغه محسوب م یکردم ..خودمم م یزیچهار سالم که شد ..برنامه ر-

 نیماش هیتا تونستم خودم و به  دمیکش یسازمان و هک کنم و درهارو باز کنم...فرار کردم ..سه روز گشنگ یتیامن

 برسونم..

 رانیصفارت ا قیکردن نجاتم دادن و برم گردوندن از طر دامیکه پ بعد

 فرستادنم پرورشگاه... و

... سایکه مچم و گرفتن و  افتادم دست پل نیهک درامد داشتم تا ا قیشدم و ..دزد شدم ..هکر شدم و از طر بزرگ

 کرد .. یم ییازم بازجو نیبگم..ام سایبه پل ویمجبور شدم همه چ

 کردن رو هوا بودن! دایسازمان و پ یشده  دهیدزد یاز بچه ها یکی یکه شانس  دنیفهم یوقت

 کنه.. دایخوام خانوادمم پ یبهم قول داد در قبال کمک کردنشون ازادم کنه و من گفتم که م نیام

 کنن.. دایتونستن خانوادم و پ یم دیاز سازمان داشتن و شا یادیز یزایبودن چ سیپل اونا

 رد از پدرمون بزنن..که اونم مرده بود.. هیتا تونستن  دیماه طول کش هفت

 .. میکرد دایکمک کردم و در اخر هاتف و پ خودمم

 یبوده و زد سازمانه و به ما کمک م یک شیکرد.. اونم گفت که پدر اصل میهمراه نمیگفتم و ام ویو بهش همه چ رفتم

 ی.!ولیو بقلت کنم بگم خواهر امی..دوست داشتم بدمتیدیدور ماز  فتهیکه جونت در خطر ن نیا یکنه و من برا

 ..شدینم

 که دوستشم.. میبا هاتف بگ  میمجبور شد دیکه من و د دیمهش

 ... میکه با هاتف از تهران خارج شد بعدشم

 سمتم و با لبخند گفت برگشت
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 برطرف شد خاله سوسکه! تیمن..کنجکاو یداستان زندگ نمیا-

 بغض نگاهش کردم و اروم بقلش کردم و سرم و گذاشتم رو شونش با

 اون اروم موهام و ناز کرد  و

 گفتم هیگر ونیخنده م با

 کنم؟ یکار هی-

 با خنده گفت شهرزاد

 دوتا کار کن!-

 کرد یموهاش فرو کردم و موهاش و به هم زدم و اون با بهت به من نگاه م ونیدوتا دستام و م هویلبخند  با

 ا خنده بهش نگاه کردم.ب منم

 .. ستادنیبا ذوق پشت ما ا حانهیو ر یاشک یبا نگاه دیهاتف با لبخند و مهش دمیلحظخ سر برگردوندم که د هی

 و گفتم دمیراحت خند الیماه با خ نیمن بعد از چند و

 هیکار بد یفال گوش-

 با خنده برگشت سمتشون و گفت شهرزاد

 اوا..اوه..همه هم که هستن!-

 لبخند ها تنگ شده بود  نیا یبه جمعمون نگاه کردم دلم برا اقیتبا اش 

 دارد.... ادامه

 

 ��تازه. یصد...شروع فصل  پارت
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**** 

 هفته گذشته بود و حال اروان بهتر بود.. هی

 هفتست باهاش  مستقبم حرف نزدم . هی قایکه االن دق وارمیا

 به ما نگفته بود .. یول رهیبم یزیدلخور بودم کم مونده بود  از خون ر ازش

 میدیتا صبح ادامه داشت و ما نفهم یزیاز دستش و چاقو خورده بود و  خودش با دستمال بسته بود و خون ر یقسمت

چه طور زندست  نیبهش زدن من موندم ا سیخ یشده بود انگار شوکر با  بدن اهیازش کامال س یو بدنشم که قسمت

 !دمیکه چرا من نفهم شدمیم  وونهید تمو بهش شک کرد ..داش ستیخوب ن واریحال ا دیشهرزاد فهم ی..وقت

 استراحت کنه.. میپماد زد و مجلورش کرد یبدنشم که  م یزد و برا هیو بخ واریشهرزاد دست ا خالصه

خودش و به  یدار کرد بعدشم که سالمت حهیاز اون ماجرا کال باهاش صحبت نکرده بودم اولش که زد غرورم و جر یول

نم م دنشیکه با هر بار نفس کش نیدونه جونم به جونش بنده..ا یاون که نم ستیاون ن ریخطر انداخت البته تقص

شدم اما مگه قلب از ما  واریمثل ا یکه عاشق ادم ادیمسخره به نظر ب یادیتا حد ز دیباشا  یکشم ...کم ینفس م

 ره؟یگ یدستور م

 ..میکن دایبزرگ و پ سیو رع میبکش ینقشه ا هیتا  میخونه پنهون ش نیو ات یچند وفت هیگفت بابد  یم هاتف

 هیرفته بود ..فقط  ادمیبوده..اخه  یکه اون مرد سوخته بهم گفته بود چ یه اون رمز  ارمیب ادیکردم به  یم یسع منم

ا خوب ب حانهیکنه و بر عکسش ر یبا  هاتف سرد برخورد م دی..مهشادمهی نایو ستاره و ا ییراجب گنبد طال ییزایچ

 !کنیداوود جبک تو ج

ناز و  یداداس دوقولو نیا میخورد یو قهوه م میبود ستادهیهفته کنار تراس اتاقش ا هی نیشهرزاد طبق روال ا با

 هیفقط چشمامون رنگ هم بود  میدوست داشتم همون قدر که هاف و دوست داشتم فقط اصال شکل هم نبود یادیز

 و الغر! میبود دیبود و هردو سف یکیهامونم جنسش و مو ییجورا

 و به اسمون زل زده بود دیکش یم گاریدور تر از ما س یکم هاتف

مثل قبل داداشم و دوست نداره..قشنگ اون عشق و عالقه صابق از  گهید دیبودم که مهش دهیفهم ییجورا هی

 چشماش پر زد و رفته بود
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شکست  یبد یپشتمون با صدا شهیاز تو باغ اومد و ش یانداز ریت یصدا  هویخوردم که  یاروم داشتم قهومو م اروم

 و هاتف داد زد نیزدم و شهرزاد من و گرفت و خوابوند رو زم غیو من ج

تراس پنهون شده بود هر  واریکه پشت د یو اسلحه در اورد و در حال رهنشیحمله کردن  و دست برد سمت پشت پ-

 کرد.. یم کیشل دمید یمکه من ن ییچند لحطه به سمت جا

 که حواسش به اطراف بود گفت یکه شهرزاد در حال هیگر ریشدن زدم ز یوحشت و ترس دوباره زندون با

 نترس. شهینم مونیچیاروم باش قلم..ما ه-

 اروم شدم یفقط کم یکم

  شدیتر م دیهر لحظه شد یانداز ریت یصدا

 شهرزاد همراز و ببر..-هاتف

 دییبا  سرعت من و بلند کرد و من و کشون کسون برد و من و پرت کرد تو اتاق و بعد دوبازوم و گرفت و  شهرزاد

 در اوردو گفت یسمت تختش و اسلحه ا یعسل یسمت کشو

 جا نرو.. چیاتاق بمون..ه نیتو هم-

 گفتم هیگر با

 ترسم ینرو..م-

 پاک کرد و با لبخند گفت عیسمتم و اشکام و سر اومد

 شهینم مونیچیبادمجون بم افت نداره نه من نه  تو و نه هاتف ه-

 هاتف هنوز تو تراس بود  رونیب دییرو گونم زد و از اتاق دو یبوسه ا عیسر و

 زدم و با بهت به فرد غیدر اتاق به شدت باز شد و من با ترس ج هویاز رفتن شهرزاد نگزشته بود که  قهیچند دق هنوز

 روبه روم نگاه کردم

 دارد.... دامها
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 ��کیصد و  پارت

 بهم زل زد و گفت اروان

 !سیه-

 داد هاتف اومد یتکون دادم که صدا یسر

 ...! دیفرار کن-

 تونستم نفس بکشم  یشکسته افتاد تو اتاق و دود همه جارو گرفت نم ی شهیاز ش اهیس یقوط هیهمون.موقع  و

 دهنم گرفت یسمتم و شالم و از رو سرم برداشت و جلو دییدو اروان

از چشمام اشک  رونیکشوند و  پشت سرمون هاتف خودش و از اتاق پرت کرد ب رونیمن و کشون کشون از اتاق ب و

 و هنوزم در حال سرفه بودم تا بتونم نفس بکشم.. ومدیم

 از یکیکه  دمیبرخورد کردم و تا زه د نیو من باشدت با زم یداد اروان اومد و من و پرت کرد طرف یصدا هوی

و  با ترس به اطراف نگاه کردم ..هاتف  دیچیگلوله  تو سرم پ یکرده .صدا یم کیسازمان داشته سمتم شل یمامورا

دونستم اسم داره وحشت کرده  یکه م یکرد و من یبسته سرفه م یتو اون دود مونده بود هنوزم با چشما شتریکه ب

 بودم..

 سمت هاتف و صورتش و تو دست گرفتم و گفتم دمییدوبود و من  ریسازمان درگ یبا دوتا از مامورا اروان

 ..داداش..نفس بکش..هاتف

 افتاده بودن .... یگوشه ا یو زخم یگرفت و افراد هاتف چندتاشون خون یهاش هر لحظه شدت م سرفه

 کردم به هاتف ارامش بدم تا درست نفس بکشه یم یوحشت سع با

 گردنش متورم بود . یمنظم شو اما هنوزم سرخ بود و رگا ینفساس تا حدود قهیچند دق بعد

 زنه یاون ادما لگد م جونیاروان نفس نفس زنان به تن ب دمیو د برگشتم
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 گرفته گفت هاتف

 ...دیمهش-

 برگشتم سمت اروان که گفت ینگران با

 هقیدق یو تا حداکثر س افرادت کمن ستیجا امن ن نیمدارک بده که حمله شد..ا کمیاومده بود  نی..ام نهیام شیپ-

 .میبر دیکنن با یم ریو ما رو هم دست گ دنیگ یجا رو م نیا گهید

 بهت گفتم با

 کجاست؟ واریا-

راهرو  یکیاز تار واریاز اون طرف راه رو سمت ما پرت شد و پشت بندش ا یو زخم یسازمان خون یاز مامورا یکی هوی

 اومد و گفت رونیب

 جام.. نیمن ا-

 اومده بود.. هامیکی..پسر تاررهیگیرو لبام  شکل م یلبخند

 سمت ما و گفت  اومد

 شهرزاددد!-

 گفت جانیو با  ه رونیاز راه رو اومد ب شهرزادم

 ده تاشون و زدم..! ییتنها-

 برگشت سمتش و گفت واریا

 کرد تا بزنمشون ! یم یاریاره فقط از دور با صدا من و هم-

 زدم که اروان گفت یلبخند

 ..میجا بر نیاز ا دیبا دیزود باش-
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 م؟یکجا بر-واریا

 تو ....  ییالیو دیبر یهمه گ میاگه از هم جدا افتاد-هاتف

 ..مینیبیجا هم و م اون

 یجلو افتادن و هاتف و شهرزاد پشت و منم وسطشون و به سمت در پشت واریتکون داد و اروان و ا یسر واریا

 میساختمون حرکت کرد

 هست.. حانهیدونستم داوود حواسش به ر یهم بودن ..م شیاحتماال پ حانهیو ر داوود

بهشون حمله  انهیو پسرا هم وحش میسازمان دوبه دو شد یاز مامورا یادیز تیبا جمع نییطبقه باال که اومدبم پا از

تو سر  دیکوب یرو م یکیکرد سر  یو با مزه دعوا م یحرفه ا یلیخ یبودم ول دهیشهرزاد و ند یور شدن تا حاال دعوا

 هم و داشتن یهوا یو اروانم پنهان واریگرفته بودم و ا رمبل سنگ هیاورد من مشت  یو من و به خنده م یکیاون 

 شیشونیاز پ یگوشه ا دیمهش دمیکش ینفس راحت دیمهش دنیرو شونم نشست با ترس برگشتم که با د یدست هوی

 گفت یبود بو نگران یخون

 ...منم..سیه-

 بود .. وستهیبه جمع پسرا پ نمیو ام میاون جا پنهون شده بود دمیکردن و من و مهش یهنوزم دعوا م وارشونیا

 ..واریا یبود..البته نگران همشون بودم ..ول واریحواسم به ا ینگران با

 !واریاز ا امان

 مامورا رو زده بودن که  ی همه

ه ک یفرد یصدا دنیبا وحشت چسم بستم و با شن حس کردم و مو به تنم راست شد و قمیاسلحه رو کنار شق یسرد

 شد شتریاسلحه روم گرفته بود خشکم زد و وحشتم ب

 کنم.. یم  یعروسک خال نیگلوله تو سر ا هیجا  نی..وگرنه هم نیزم دیهمه اسلحه هاتون و بزار-

 دیترسناک غر سیو وحشت ناک بهش نگاه کرد و باصدا یواریا یبا نگاه واریا
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 سرکان.!-

.. 

 دارد ادامه

 

 �🔫�صد و دو پارت

 نبود االن زنده نبودم... واریاون روز افتادم همون روز که اگه  ا ادهیکرده بودم  وحشت

 قدر بدبختم من اخه! نیکنم چرا ا هیچشمام اشک جمع شده بود و دوست داشتم بلند گر تو

 دیمهش نیبا حرص اسلحشو پرت کرد زمماموره رو  ول کرد و  قهیانداخت و شهرزادم  یاسلحشو گوشه ا یفور هااف

 کرد .. یشده بود و با وحشت منو نگاه م میقا نیپشت ام

 با حرص گفت اروان

 شرف. یسگ ب-

 اسلحشو انداخت... و

پر حس موهام و بو کرد که  قیکرد و عم کیبا  نگاه سردش به  سرکان نگاه کرد و سرکان سرش و به موهام نزد واریا

 بهم دست داد  یاحساس منزجر کننده ا

 خاصه.. یلیدختر خ نیا یلعنت-سرکان

 با همون نگاه سرکان و نگاه کرد که سرکان ادامه داد واریا

 برا مردن! ستیدختر ناز ن نیا فیح نی...ببیبهتره اسلحتو بنداز واریا-

 ا

ه نسبت ب  واریتفاوت و سرد ا ی..نگاه بیاون سرکان عوض ی..حرفا یاون اسلحه لعنت یمردم ..سرد یترس داشتم م از

 مرگ من 
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 .!شدمیم هوشیرفت و اگه سرکان منو نگرفته بود قطعا ب یم یاهیس چشمام

 چنگ زد به کمرم و من و به خودش فشرد و من با نفرت چشمام و بستم  سرکان

 با خنده گفت سرکان

 !یخوبه لعنت یلیبدنشم خ یبو-

 گفت یبا لحن سرد واریا

 ؟یدیمن شنراجب  ایسرکان تو چ-

 با حالت تمسخر گفت سرکان

 انداز... ری..تک توتری..فرض..هکر..مخ کامپی...قووالیشب...کوسه..ه هیسا-

 اصلحه رو اورد باال و گفت واریا هوی دیجاش که رس نیا به

 اخر درست بود نهی..گز نیافر-

 رو صورتم و دیپاش یزیچ هیگلوله اومد و پشت بندش  کیشل یکنم صده لیتحل هیکه حرفش و تجز نیاز ا قبل

 سرکان از دور کمرم  یدستا

 .. نیشد و درست کنارم افتاد زم شل

 سمتم و از کمرم گرفت .. دییدو واریکه ا نیزم افتمیبند اومده بود و پاهام سست شده بود کم مونده بود ب زبونم

 .. ارمیو باال ب میسرکان دلم خواست کل زندگ دنیمن اون جا برگشتم و با د و

برده بود و گونش و کال داغون کرده بود سرکان رو  نیگوشش و از ب هیکرده بود و گلوله کال  کیبه گوشش شل واریا

 شده بود.. هوشیافتاده بود و ب نیزم

 داد اروان اومد  یصدا  دمیشن یبودم و فقط صدا هارو م رهیبغض به منظره روبه روم خ با

 ؟یخورد چ ی..اگه به همراز م وونهید-
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 داد هاتف یصدا

 کم مونده بود بخوره به همراز واریا یا وونهیتو د-

 ستیهمراز حالش خوب ن-شهرزاد-

 بچه ها.-مهشد

 می..وقت ندارنیاروم باش -نیام

 نیداد ام یداد اومد و بعد صدا یداد و ب یصدا

 انیاالن م میو ول کن وقت ندار واریا قهیهاتف  - نیام-

 ستیهمراز حالش خوب ن-شهرزاد

 ول کن تا دستت و نشکستم -واریا

 بار داد زد نیا شهرزاد

 !ستیگم همراز حالش خوب  ن یم-

ن ..اگر اون گلوله به م نیوقت بود که افتاده بودم زم یلیاومد که دست از خشونتاشون برداشتن..خ ادشونیمنو  انگار

 !یخورد چ یم

 ؟یسرکان  گلوله خورده بود چ یمن به جا یگوشا اگه

 شدیگنگ تر م انمیاطراف یزد و  صدا یگلوله تو گوشم زنگ م یصدا

 خواست یزد  و ازم م یروبه روم بود و به صورتم ضربه م شهرزاد

 بکشم.. نفس

 !دمیکش یمن نفس نم مگه

 زد .. یلیاومد ..به صورتم س واریکنار رفت و ا شهرزاد
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 درد داشت .. شتریب یکی نیا

 شد  کیهمه جا تار محو شد و واریترسناک ا یکم چشما کم

 گم یمن م ی...ولفمیبگو من..همراز...ترسو ام..ضع تو

 ام... خسته

 ..دمینفهم یچیو هوا معلق شدم و در اخر ه نیزم نیاخر ب در

 دارد.... ادامه

 

 صد و سه پارت

 ...واری..ا

کند زد و با حرص برگشت سمت شهرزاد تا خفش کنه که نگاهش به همراز  قشیمنقبض..دست هاتف رو از  یفک با

 یعس یبود شهرزاد با نگران رهیمرده به شهرزاد خ یافتاده بود و با نگاه نیافتاد که صورتش کبود شده بود و رو زم

 ادیکنه همراز به خودش ب یکرد کار یم

 کار کنه.. یچ دیدونه با یکرد ..حس کرد نمگم  شیبار تو زندگ نیاول یخشکش زد دست و پاشو برا واریا

..اما بازم  دینرم همراز کوب یکه به گونه ها یلیو س یسمت شهرزاد و شهرزاد و هول داد کنار دییخودش اومد و دو به

 ..ومدیبه خودش ن

 داد گفت با

 ...ایبه خودت ب-

 نبود ... ایدن نیهمراز انگار تو ا اما

 زنه .. یهمراز که اروم بسته شد حس کرد قلبش نم یچشما

 اومد نیداد ام یصدا
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 ..ایپسر به خودت ب یشد یطور نیپسر چرا ا واری...ا واریا-

 دیغر واریبه سمت همراز رفت تا بلندش کنه که ا اروان

 با نه! مونهیبرات م یدست  نیدست بزن بهش بب-

 شونت همراز و تو بقل گرفت و بلندش کرد و داد زدبا خ وارینگاه کرد و ا واریبا بهت به ا اروان

 میبر دیشده با رید-

 نگاه کرد و گفت واریبا  خشم به ا هاتف

 کنن. یم روین دیاالن تجد دیافتیراه ب-

 گفت نیبه ام هیبا گر دیمهش

 همراز چش شد؟-

 و گرفت و گفت دیدست مهش نیام

 شکالت.  میبر دی..االن با شهیخوب م-

 کرد و در دل گفت یبه اونا نگاه م ینیب زیبا ر هاتف

 !یمیشکالت!چه صم-

 دیو هاتف و مهش نیو همراز سوار لکسوز هاتف شدن و ام واریعمارت خارج شدن و  شهرزاد و ا یاز در پشت یگ همه

 نکننشون.. دایوار بودن که پ دیشدن و به سمت مقصد راه افتادن ..و ام نیام یام و   یسوار ب

 سرهنگ فرستاد تا از محلشون خبر داشته باشن. یو برا تشونیقعمو میس یبا ب نیام

 مشکوک پست سرشون شد .. نیمتوجه دوتا مش واریاز تهران دور نشده بودن که  ا یلیخ هنوز

 هم زمان گفتن واریو ا شهرزاد

 !میشیم بیتعق میدار-
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 گاز فشرد و با حرص گفت یرو یپا واریا

 جاسوس هست! هی-

 شو برداشت و شماره هاتف و گرفت  یگوش شهرزاد

 گفت شیصفحه گوش یشماره شهرزاد رو دنیبا د هاتف

 ساکت شهرزاده .-

 بله؟-هاتف

 جاسوس هست نمونی..احتماال ب میشیم بیتعق میدار-شهرزاد

 گفت نیگذاشت و با بهت رو به ام یرو کنار یگوش هاتف

 کنن. یم بمونیدارن تعق نیام-

 گفت رتیبا ح دیمهش

 هبر داست سرهنگ بود! تمونیکه از موقع یتنها کس-

 و گفت دیفرمون کوب یزد و به رو یداد نیام

و به سازمان  دهیفهم نیرم برا هم یعمارتت بهش گفنم کجا م امیکه ب نیخدا لعنتش کنه ..امروز قبل ا-

 سر اون  ریجاتون ز دنیگفته..فهم

 ..!هی..ل..ش

 با حرص گفت هاتف

 کنن  یم بمونیدارن تعق الیخیاون و ب-

 گممون کنن میکن یم یکار هی میرسیشون م واریا نیاالن به ماش-نیام

  دیکه کنار هم رس واریو ا نیام نیماش
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 نیافراد سارمان ب نیهارو لز هم فاصله دادن و ماش نیعالمت داد و هر دو ماش واریبه ا شهیبا سر از پشت ش نیام

سازمان  نیو به ماش نشونیکردن و  بقل ماش یجیو ق نشونیکرد و هردو از کنار ماش ریگ واریو ا نیام نیماش

 .. نتونست ینم یکردن ازاد شن ول یچسبوندن..افراد سازمان تالش م

رفتن  یو کنترل کنن و  به جاده خاک نیفاصله گرفتن کع  اونا تتونستن ماش نشونیاز ماش هوی..هردو  واریعالمت ا با

 شدن و از جاده خارج

 با ذوق گفت دیمهش

 دمتون گرم-

 لبخند زد و هاتف حرص خورد! نیام

 شد  کیسازمان که به اون ها نزد یبعد نیماش

 با پوزخند گفت واریا

 خواد یم یدلش جاده خاک نمیا-

 با خنده گفت شهرزاد

 بدجور!-

 ..بوسهیدست خودت و م-واریا

 با خنده گفت شهرزاد

 به چشم. یا-

دست از  هیو با   شهیو نشست لبه ش نییپا دیو کش نیماش شهیدر اورد  و ش شویاصل  رکمونیت شیاز تو کوله پست و

 چشمش بسته بود با لبخند گفت هیکه یکمون و گرفت و در حال ریدست ت هیگرفت و با  رهیدست. گ

 بوم!-

 و رها کرد .. ریت و
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 سه دور دور خورد و در اخر  چپه شد  نیو ماش دیترک کیفرود اومد و الست نیماش ییجلو  کیدرست  تو الست ریت

 جاش نشست و گفت ریبا لبخند  شهرزاد

 ها! یدستت در نکنه نگ هی-

 با پوزخند واریا

 بود..! فتیوظ-

 با حرص گفت شهرزاد

 !ریپاچه گ-

 برگشت سمت شهرزاد و گفت وارمیا

 سوسول!-

 با حرص گفت شهرزاد

 !لیگور-

 کالفه گفت واریا

 !گهید دیخواهر برادر دهیبا اون عجوبه که اون پشت خواب ستین یالک-

 اروم گفت بعد

 .. دیرو اعصاب یارث-

 لب گفت ریبا لبخند ز شهرزاد

 !..نیبیعج یشما هم.عاشقا-

 نشنوه واریکه ا یداد و اروم جور هیتک شهیسرشو به ش شهرزاد

 گفت ه
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 !شهیم یما چ یگاریس یزندگ یتو  یاخر عاشق-

 

 دارد.... ادامه

 

 ��صد و چهار پارت

  همراز،،،

اما بعد که همه  دیطول کش یکه توش بودم اولش کم یتیو درک موقع دیکش یم ری.چشمام و اروم باز کردم ..سرم ت

 خواست.. یرو به خاطر اوردم ..دلم فراموش یچ

 مثل کلبه! یسراسر چوب کیاتاق کوچ هیانداختم  یاطراف نگاه به

 بود  دیعوض شده بود احتماال کار مهش لباسامم

 داشتم جهیسرگ یرفتم چون کم یاتاق خارج شدم اروم اروم  راه م از

 دمیو د واری..انهیمبل کنار شوم یکه تو سالن رو  نییاروم اومدم پا یچوب یپله ها از

 .. دهیخواب ومدیبود و به نظر م دهیچند متر دور تر از ما رو کاناپه دراز کش شهرزاد

 شد و اروم گفت زیچشماش ر دنمیبرگشت سمتم و با د واریا

 ؟یخوب-

 پوز خند گفتم با

 خوبم... یلیخ-

 گنگ شد اروم گفت نگاهش

 !؟یا یجور نیچرا ا-
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 پوزخند گفتم با

 انداز.. ریام تک ت یچه جور-

 قفل شدش گفت یدندونا یحرص اومد سمتم و بازوم و محکم گرفت و فشرد و لز البه ال با

 اب من ندو.!..حرفتو رک بگورو اعص-

اق  که من به ات نیو قبل ا دییاز پله ها باال که اونم پشت من دو دمییخسم دستمو بزور از دستش خالص کردم و دو با

 گفت ادیرو به فر ییو با صدا واریبرسم بازوم و گرفت و من و کوبوند به د

 ..یو نجات بدم ..اگه من نبودم االن مرده بود اقتیل یب یمن تواستم مون تو-

 مثل خودش گفتم منم

 شد ..؟ یبراتو عوض م یمردم ..چ یخب م-

 خند زد و گفت شیحرص ن با

 ! رمیگ یبرات عذا م شستمیم یجامم نبود ..فکر کرد چیبه ه-

 بودم .. دنیحرص نگاهش کردم رو به ترک با

 حرص داد زدم  با

 ..ری..!اصال برو بم یستیمن ن یجا چیتو هم به ه-

 صورتم توپبد تو

 با من بحث نکن.-

حس و عالقه  یاز خود متشکر ..مغرور  خود خواه . اصال اون قدر ب ی..اقا یکار کن یج یخوا یکنم م یبحث م-

 خود... یرم .دنبال زندگ یمنم م یریکن تا بم یزندگ

 تو گلوم خفه شد..! صدام
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 دست انداخت دور کمرم و لباشو رو لبام گذاشت عیحرکت سر هی تو

 بود که قدرت تکلمم و از دست داده بودم .. عیقدر سر اون

 خشن بود و قصد ول کردنم و نداشت.  یادیتونستم نفس بکشم و اونم ز ینم

وهاش م یال یقدم از دور شد و چنگ هیکردم ...خودشم مبهوت بود .. ینگاهش م رتیلزم فاصله گرفت ..با ح یوقت

 گرفته گفت یزد و با صدا

 گفتم بهت با من بحث نکن..-

 کردم .. یزده بهش نگاه  م رتیح

 وارانه گرفت سمتم و گفت دیونگشتش و تحد هوی  که

 بگو! یموضوع به کس نی..از ا یجرعت دار-

 نداشتم ! یتیبه فکر غرورس بود ...بازم من اهم بازم

 واریشدن ..ا ریلز چسمام سراز یگریپس از د یکینشستم و اشکام  نیو من سر خوردم رو زم نییپله ها رفت پا از

رد و ک دهینم تیابن کار و بعد از ابن که بهم گفت بهم اهم یو ول دیبود پسر خودخواه و خشنم منو بوس دهیننو بوس

 نیمن احمق بودم که عاش همچ اینزنم . یحرف یعاشقانه بهم گفت که راجبش به کس یحرفا یبه جا دنمیبعد از بوس

 احمق بودن .. یعنیبودن   واریبازم احمق بودم عاشق ا ایشده بودم . یمرد

 لرزونم خفه کردم و خودم و تو اتاق انداختم و درو بستم .. یدستا  یهقم و البه ال هق

 گفتم هیو با گر دمیکوب واریتخت و به ر یحرص بالشت رو با

 ...والی...هیعوض-

 کردم و چشمام و بستم و تو خودم جمع شدم.. یو سر بالشت خال میو دل دق

 دمیو شن دیمهش یساعت در اتاق باز شد و صدا مین بعد

 یشد داریب زمیهمراز ..عز-
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 باز کردم و اون با لبخند اوند سمتم و بقلم کرد و گفت چشم

 !یشد داریب ی..تو ک میکرد دیخر  الیبرا و میرفت نیبا ام-

 پوزخند گفتم با

 االن نیهم-

 تکون داد و گفت  یسر

 ارمیب زبیچ هی..من برم برات یگرسنه باش دیبا-

 که بلند گفت دمیتکون دادم و اون با لبخند از اتاق خارج شد صداشو شن یسر

 و داوودم تو راهن حانهیر-

 جفت جفت باهمن .. نیو  ام دیدونم ربحانه و داوود و مهش یزنم ..م یپوزخند م دوالره

 . میداشته باش ویکس میتون یداداشام ..از اول مهر سازمان بهمون زده شده  انگار که نم من و یول

 بغض گفتم  با

 هممون...  یسازمان...گند زد به زندگ-

 بودم گفتم رهیکه به خودم خ یو درحال نهینفرت از جا بلند شدم و رفتم سمت ا با

 خورم یکنم..قسم م یسازمان و نابود م نیروز مونده به عمرم .ا هی-

 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤صد و پنج پارت

 یحرف م سرد یباکس یباهاش حرف بزنم که بفهمه وقت یجور ستیرفتار کنم که انگار ن واریبا ا یگرفتم جور میتصم

 کنه  یم دایطرف پ یچه حس یزن
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 واریکه نسبت به ا یاز اندازه ا شیب یدل خور یاون بوسه تو ذهنم هک شده بود و از طرف شدمیم وونهید داشتم

 نداشته باشه یاون بوسه با طعم قهوه تلخ فرق نیریطعم ش شدیداشتم باعث م

خودم و مرتب کردم و خم شدم و  یدر اوردم و کم میمشک نیشلوار ج یقرمزم و از تو  شرتیو شونه زدم و ت موهام

 پام و کله پا شم.. ریو بستم تا نره ز اهمیس یبند ال استارا

 با لبخند موهاش و داد باال و اومد سمتم و گفت دنمیو شهرزاد با د نییپله ها رفتم پا از

 خانوووم یبه..ابج-

 لبخند زدم و تو دلم گفتم بهش

 صداش از منم قشنگ تره!-

 یکردم ..ول داشیکه تازه پ نیلبخند رفتم سمتش و تو اغوشش که رفتم حس کردم چه قدر  دوسش دارم ..با ا با

 دوسش داشتم.. یادیز

 به سمتم اومد و بقلم کرد و منم  از خدا خواسته تو اغوش مردونش حل شدم .. دنمیبا د هاتف

  رونیبا بهت  از بقل هاتف اومدم ب حانهیر غیج یصدا با

 و خودش و انداخت تو بقلم و با خنده گفت دییدو حانهیر

 !یستیشده که ن تیزیهمه پوکر بودن فکر کردم چ نایا-

 د به خودم فشردمش..لبخن با

 فاصله گرفتم و گفتم حانهیکردن از ر یداشتن بازوش و پانسمان م نیو ام دیکه مهش دمیپشت سر داوود و د از

 ؟یشد یداوود چ-

 سر بلند کرد و با لبخند گفت داوود

 ستین یمهم زیبازوم چاقو خورده چ-
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 گفت یبا نگران حانهیر

 ازت خون رفته یلیاما خ-

 یحالت نگاهش کردم .. سرد و ب یکه بهم زل زده بود  ب واریا دنیداد که بر گشتم و با د یرو م حانهیجواب ر داوود

 وقت با عشق نگاهم نکرد .. چیخودش که ه یلعنت یحس مثل چشما

 !!دنینه خند شدیپوزخند زدن کج م یخودش که تنها برا یلعنت یحرکت بود مثل لبا یب لبام

 توجه بهش رفتم سمت اروان و کنارش رو کاناپه نشستم .. یاما من ب گنگ شد ..و پر از سوال نگاهش

 میدور هم نشست همه

  میکن دایالفرد و پ دیبا-هاتف

 !ستین یازین-اروان

 با تعجب گفت هاتف

 چرا،؟؟-

 اروان جواب داد یبا پوزخند به جا واریا

 !میکرد داشیچون قبال پ-

 باشه حالتیکردم نگاهم ب یبا بهت نگاهس کردن و من سع همه

 ؟یچه جور-دیمهش

 گفت جانیپر ه یبا نگاه اروان

 !یچ یبرا میرفته بود دیکن یالفرد فکر م یمهمون میرفت واریکه منو ا یهمون شب-

 که گفت میبا سوال نگاهش کرد همه

 دینقشه کش واریا-
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 و گفت زیپاهاش و انداخت رو م واریا

 اس وصل کردم.. یپ یمثل ج یزیچ هیتو چمدونشه   شهیبه کت محبوب الفرد که هم-

 با بهت گفت نیام

 ؟یچه طور-

 نگفت و من با پوزخند گفتم چبیزل زدو ه نیبه ام یطور نیهم واریا

 پرسن.. یسوال م شونیدن ..معومال  ا یسواال رو جواب نم میشبمون به طور مستق هیجان سا نیام-

 قطع شد .. هوینفسا  ی همه

 شده بود .. یواریسرش وبلند کرد و نگاهش دوباره ا هوی واریا

از جا بلند شد و   هوی واریزل زده بودن که ا واریبه من و ا یو اب دهنم و قورت دادم و همه با نگران دمیلحظه ترس هی

 من خودم و به شهرزاد چسبوندم ..

 سمتم خم شد و تو چشمام زل زد و اروم گفت واریا

 بالخره..! میشیمن و ...تو....تنها م-

 رونیکردم که از کنارم رد شد و از خونه زد ب یترس نگاهش م با

 پر از خنده گفت ییبا صدا شهرزاد

 . ..افتمیکوسه در نم نیمن به خاطرت با ا ینباش ای یگفته باشم..خواهرم باش-

 گفت رتیبا ح نیام

 االن!!!! یانداخت کهیت والی..!به هواریتو به ا نمیصبر کن بب-

 خفه و اروم لب زدم ییصدا با

 بدبخت شدم ..!-
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 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤صد و شش پارت

 

هم  ییگما تا دم دسشو یم یگم تکون نخوردم جد یم یبقل شهرزاد و هاتف تا اخر شب تکون نخوردم وقت از

هر چه قدرم که ترسو جلوه   افتادمیباز دنبالشون راه م ومدنیکه م رونیب شدمیرفتم و دم در منتظر م یباهاشون م

 بودم .. یکردم بهتر بود تا با ابوار تنها م یم

 واریمثل ا ی..اسون نبود فرد شدمیزهر ترک م یراست یهنوز جلو چشمام بود داشتم  راست شیوارینگاه ا اون

 کنه! دتیتحد

خورد و کم  زیپام ل  هویه زفت و منم پشتش مثل جوجه اردک راه افتاده بودم ک یم نییداشت از پله ها پا شهرزاد

و من و محکم برگردوند ...سمت خودش و مانع افتادنم شد  دیدور بازوم چرخ یشم که دست نیمونده بود که نقش زم

 بودم  رهیو نفس نفس به اروان خ وحشتراحت در حال سوت زدن ازم دور شد و من با  یلیو شهرزادم خ

 بودا! کینزد-اروان

 ترس گفتم با

 دیفهم یاالن افتاده بودم شهرزاد اصال با اون هدفون رو گوشش نم-

 یعنینداشتم  یکردم  راستش حس خوب یاروانم حس م ینفسا یکه گرما ییو تا جا میاز هم قرار داشت یفاثله کم تو

 بودم  واریا هیاعصبان ی..فقز تو فکر جشمانایمثل صابق نبودم که قلبم تند بزنه و ا

 سرجام خشک شدم واریا ی گرفته یبا صدا که

 یبرا عشق باز هیبد یرو پله ها جا-

 و لزم دور شد و گفت واریبرگشت سمت ا اروان
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 ...یچرت نگو همراز داشت م-

 که من مزاحم شدم دتیبوس یاره داشت ..م-واریا

 نگاهم کرد و گفت یواریا یبا  چشما بعد

 گم یو م دنیالبته همراز خشن تر دوست داره...بوس-

 شد و با پوزخند گفت کیبه اروان نزد بعد

 تجربه صابت کرده..-

که  یتو کار یبه چه جرعت واری..اثال ا کنهیم یتونستم نفس بکشم !االن اروان راجب من چه فکر یخورم نم یم قسم

 من! یبه آبرو زنهیده و گند م یقرار م یدرش نداشتم منو  نقش اصل یسهم چیمن ه

 

 در هم گفت یخماو با ا واریرفت سمت ا اروان

 ..ستیبه من مربوط ن یکه گفت یینایا-

 اروم گفت بعد

 جلو روت! یبه  راه ها یزن یگند م یدار-

 اروان و بر انداز کرد و رو به من گفت یبا نگاه سرد واریا

 ... رمیگ یهمراز...حرف ظهرم و پس م-

 ... ستادیبه اروان تنه زد و اومد رو به روم ا بعد

 بهم زل زد و گفت یواریا

 ... ارمیکارت و درب یتا طالف میتنها باش ستین یازین-

 و برد کنار گوشم و گفت سرش
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 شبت بترس! هیکنم ..پس از سا یخوام و م یکه م ی...که کنارت باشه...کاریهر کس ی..جلوطیهرجا..تو هر شرا-

 زد  یکردم ..چشمام داد م یگرد نگاهش کردم و بهت زده  نگاهش م یچشما با

 چرا؟-

 که دیحرف نگاهم و فهم انگار

 نگاهم کرد و گفت یبا خونسرد بیبه ج دست

 !یراجبش فکر کن یخواست یم یبش کیقدر نزد نینفر ا هیکه به  نیقبل ا-

 بعد به اروان پوزخند زد و  از پله ها رفت باال  اروان اومد سمتم و گفت و

 کنه نترس ینم ی..اون کار؟یخوب-

 شدم و گفتم رهیپر جذبش خ یحرص به چشما با

 ؟یدون یتو از کجا م-

 و گفت بشیمثل اروان گذاشت تو ج دستاشو

 ...هیفکر کن حس برادر-

 چشمام زل زد و گفت تو

 از قانوناش تو یکیکه  یکنه ..در حال کیبه سرکان شل کیکرد تا از فاصله نزد سکینجات جون تو ر ی...براواریا-

 کشتنشون نه! یسازمان  زدن تا حد مرگ افراد بود ول

قولش به خودش  ریقانون و انجام داده و سر قولش مونده بود اما به خاطر تو کم مونده بود ز نیاز هشت سال ا شتریب

 ....هیلیشب سازمان خ هیسا یبرا نیبزنه..ا

 کردم که یرو لبام شکل گرفت و با ذوق به اروان نگاه م یلبخند

 کرد گفت یکه پشتش و بهم م یحال در
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 دونم! یتا سر حد مرگ کتک زدنتو نم یکشتت..ول ینم-

 لحظه..افتاد! هیکردم فشارم تو   یپر از خنده ازم دور شد و من حس م یرو لبام خشک شد و اروان با نگاه لبخند

 با غصه اروم گفتم 

 شب.! هیو سا والی..کوسه و ه یتو روح  هرچ-

 

 دارد.... مهادا

 

 ️❤️❤صد و هفت پارت

 

 هی دنیکش ینشستم و اونا هم داشتن نقشه م نیکنار هاتف و ام ییرایو تو پز دمییخودم اومدم و با سرعت دو به

 الفرد شیبرن پ یجور

 کنن... دایبزرگ و پ سیرع تا

منو تو اداره  یپارت  میپول هاتف و دار شمونهیمثل شهرزاد پ یمخ میشب و دار هیوافعا خاک تو سرمون سا -نیام

 .. میدار سیپل

 ینم سیکس تو اداره پل چیبکنبم ..به ه میتون ینم یغلط چیه ی..ول می..درنده سازمان و دارمیداوود و دار قدرت

 میاعتماد کن میتون

 کرده .. انتیمجبور به خ ارویلیسازمان خ یهستن ول یفیشر یقابل اعتمادن و مامورا ایلیخ البته

 !میکار کن یچ دیدونم با یترکه و هنوز نم یسرم داره م-هاتف

 گفتم ینگران با

 کنن یم دایجا رو هم پ نیزود بالخره ا ای رید میکن یکار هی دیبا-
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 با اخم گفت حانهیر

..اونا ازشون اعتراف  یکالنتر میو نبر واریو اروان و ا میپس  چرا نر هییشاهدن که سازمان چه جور جا واریاروان و ا-

 شعیم یو بعد سازمان متالش رنیگ یم

کردن و  دیبه دادگاه تشنج شد دهیدادگاه ..دوتاشون نرس میچهار تا شاهد و برد شیگرفته! سال پ تیشوخ-نیام

 مخلوط کرده بودن .. یادیز یلیخ نیمردن معلوم شد تو غذا شون تو زندان هروع

 کارو کرد. نیانداز..ا ریتک ت هیشون و دم در داوگاه کشتن. یکی

از  شیکه ب یسازمان یفرو پاش یبند نبود مدرکمون برا چیاعتراف کرد اما دستمون به ه دیکه به دادگاه رس یکی اون

 کم بود .. یادیپنجاه سال صابقه داره  ز

 .. میزل زد نیبه ام وسیما دیو مهش حانهیو ر من

 گفت یبا ناراحت نیام

 بودن .. دهیدزد هیاز ترک یعموم و تو پنج سالگ دیعذاب کش یلیعموم خ یمادربزرگ من برا-

 یکردم هم پا یم یکه با مادر بزرگم زندگ یمنو خانوادمم شد من ریموضوع دامن گ نیبزرگمم کشته بودن .. ا پدر

کردم ...خودمون  دایکه باعث مرگ خانوادمون شده بودن متنفر شدم .بزرگ که شدم اون باند و  پ ییاون از اون ادما

 بود ... یگاریس شونیبودن زندگ نکه تو اون سازما میی..اونایگاریباند س میگذاشت اسمش و

 کردن.. یکردن ...خاکستر م یم یو دود انشونیشون اطراف همه

 

 برد  یزل زده بود گفت و هر حرفش منو به فکر فرو م دیکه به مهش یاخرش و در حال جمله

.. 

 ...واریا
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 بشنوه..  نییطبقه پا یو از پنجره  نیام یتونست صدا یم یبود و به راحت ستادهیتراس ا یرو

 کیکوچ تلنگر هیمشت بکوبه ..منتظر  واریتونست به د یبود .دوست داشت تا م یبود ..طوفان نیبود ..خشم گ یعصب

 شه .. وونهیبود تا منفجر شه تا باز د

بتونن   نمییاون پا یبار مطمعن نبود کل مردا نیو همراز بهش وارد نکنه چون ا کیوار بود اون تلنگر کوچ دیام

 .. رنیجلوش و بگ

 بود دهیماه فهم هیکم تر از  تو

 یکه توش بزرگ شده بود باعث مرگ خانوادش شدن و برادرش و ازش دور کردن و کورش کردن و ازش ب یسازمان-

به سرش اومده  یبالها یبوده به مادرش تجاوز کرده و مصبب اصل شیقدم هیکه تو  یسواستفاده کردن و مرد لیدل

 بوده..

 زنه به کل یکه  گند م شهیم شیوارد زندگ یکمتر از سه ماه دختر تو

 سرد بودنش !  نیهاش ..به کل سال ها تمر قانون

و  شهیم کی..به برادرش نزد زارهیدونه رو اعصابش قدم م یاسمشم نم یکه حت ییهم همون دختر داره از راه ها حاال

 کنه! والیتونه ابوار و ه یکنه که م یو م ییکنه و همه و همه کارا یکنه و سرد نگاهش م یحوالش م  کهیت

 دیتونه ..از اون سازمان متنفر شده ...با یکنه خشمش و کنترل کنه اما نم یم یمشت شده سع یبا دستا واریا

 نابودش کنه ..

 هشیکنه با اون رمز سازمان نابود م دایکنه تا بتونه رمز و پ یو روش م ریکشه و ز یم رونیبمخ همراز و از سرش  شده

 سازمان همراز مهمه.. ینابود ی..پس برا

 گه یلب م ریز

داستانم ..شده دونه دونه   نیا یوالیروز فرشته بودم ...باالم و کندن ..برام شاخ  و چنگال گذاشتن.حاال من ه هیمنم -

 یگارایس

 شده رو  نیسازمان نفر نیکنم ..اما ا یهمشون و خاموش م یگزند
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 تموم شه دیداستان با نیجونم ..اما ا متیبرم ..شده به ق یم نیب از

 اخراشه... گهیداستان د نیا

 

 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤صد و هفت پارت

 

 از افراد سازمان در مقابلش خواست به سمتش حمله کنه  که اروان داد زد. یکی دنیرفت و با د نییاز پله ها پا واریا

 سازمان ...قابل اعتماده.. یاز پروژه ها یکی یاون با منه..چهار سال باهام همکار بوده برا واریا-

 مرد و گرفت وگفت قهیار  یا

 خطر ناکن ... شتریاعتماداش ب یقابل وعتماداش از ب-

 جان جدا کرد و گفت  قهیو با زور از  واریا یمد و دستااو واریان به سمت ا ار

 دایپ تویتو عمارت  هاتف..اون کمک کرد که دکتر بچه گ زنیریبه من خبر داد که افراد سازمان دارن م روزیاون د-

 ..ستین یکنم ..اون دست الفرد و برام رو کرد ..پسر بد داتیباعث شد پ نیو ا میکنم تا ازش راجبت بپر

 با پوزخند گفت واریا 

 !ارنیخوبا رو در م یدم ..خوبا ادا یم هیبد و ترج یمن پسرا-

ابم ف بایمبل نشست همراز با ترس  پشت دسته مبل تقر یجان گرفت و رو ی دهیترس یبا پوزخند چشم از چشما و

 چشم تو چشم نشه.. واریشده بود تا با ا

 با اخم گفت اروان
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 برتمون اون جا .. یه تو کرج..خارج شهره ..جان مخون هیجان رد الفرد و برامون زده -

 به همه زل زد و گفت یسرد یبلند شد و با نگاه واریا

 رم  تنها! یکله زرد م نی..من با اسکیر یب سکیر-

کرد و اروم  یشهرزاد و نگاه کرد که شهرزاد سرفه ا یسر بلند کرد و جور هوی. واریخنده که ا ریزد ز یپق هوی شهرزاد

 گفت

 ..ریچخه چخه..پاچه گ-

 کرد ینگاه م واریو جان با اخم به ا دیخند زیر دیمهش

 .یخطرناکه تنها بر-اروان

 میشیو بعد با نقشه وارد عمل م میگرد یالفرد اونجاست برم دمیکنم اگه فهم یاز دور  خونه رو بر انداز م-واریا

 تونم اجازه بدم ینم-اروان

 با پوزخند گفت واریا-

 اجازه گرفتم؟مگه من ازت -

 بره حق با اونه واریبهتره ا-نیام

 بود و هاتف اروم گفت رهیخ واریبا اخم به ا اروان

 پسره نیباالست منم هنوز به ا سکشیر میهمه بر وارهیحق با ا-

 و به جان اشاره کرد.. 

 ندارم.. اعتماد

 با اخم  گفت اروان

 .. نیفردا فقط برگرد تا
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 کرد داد زد یکه جان را گرفته بود و با خودش از خانه خارج م یو در دست چرخوند و در حال نیماش چیسوع واریا

 فردا؟ ایحرفت االن فکر کنم  نیراجب ا-

 !افتهیب یبود نکنه براش اتفاق واریبود و همراز نگران ا رهیخ واریبا حرص به رفتن ا اروان

 ..دیترس یم واریز بودن در کنار اشدن و راه افتادن جان ا نیام نیو جان سوار ماش واریا

 بود شروع کرد به سرو صدا کردن .. زونیاو نیماش شهیش یکه جلو یاز راه و رفته بودن که عروسک یکم

 عروسک و دراورد که  یبا دست با عروسک ور رفت و صدا جان

 عقب .. یکرد صندلجدا کرد و با خشم عروسک و پرت  شهیو از ش یدر اورد و عروسک ییو خشن چاقو یعصب واریا

 با بهت گفت جان

 ؟یخوب-

 لب گفت ریزل زد و ز رونیجان خفه شد و تنها  با ترس به ب ینگاهش کرد که صدا تو گلو یواریبرگشت و ا واریا

 !هیچه جونور نیا-

 روبه روش اشاره زد و گفت یالیجان به و دنیبدون استراحت به مکان مورد نظر رس یساعت رانندگ نیاز چند بعد

 خونست.. نی..الفرد تو ا نهیا-

 شد .. رهیخ الیبه و ینیب زیبا ر واریا

 .دنید یفاصله داشت و افراد سازمان اونا رو نم الیاز و یلیخ نیماش

 زل رد که  الیو یاتاق ها یمخصوصش به پنجره  تیبا دورب واریا

 پرده ها کنار رفتن و الفرد و بانو به تراس اومدن و  قهیدق یاز س بعد

 به داخل رفتن .. دنیاتش زد و بعد از کش یگاریحرف زدن و الفرد س یکم

 ستم؟یمن دروغ گو ن یحاال مطمعن شد-جان
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 نه..- واریا

 خودشون راه افتاد... یالیجان  دور زد و به سمت  و یبهت زده  یرو روشن کرد و در مقابل چشما نیماش و

 دارد..... ادامه

 

 ️❤️❤صد و هشت. پارت

 ...همراز

.. 

ناخونام و کنده بودم اون قدر که باهاشون ور رفته بودم ..از استرس خوابم نبرده بود ساعت سه صبح بود و  کل

بود و صداب خر خرش رو  دهیهم رو کاناپه خواب حانهیبود و ر دهیاون طرف تر از من رو تخت خواب یکم دیمهش

 کنه اخه! یاعصابم بود مگه دخترم خر خر م

 انصافا کالفه شده بودم .. گهیبود ددونم چه قدر گذشته  ینم

 ..قدرتش... تشی..خشونتش جذاب واریا ی..صدا واریا یچشما

 و همه رو اعصابم بود همش..همه کاراش جلو چشمام بود.. همه

نداشتم هر چه قدرم که خودم و گول  یدونستم که از اولم  بهش احساس بد یو م نیا یشدم ول یم وونهید داشتم

 بود و ازش متنفر بود! واریا شیپ شدیتونستم ازش متنفر باشم .اصال مگه م ینم یزدم ول یم

 بفهمه... دیبا ستمین هیدادم تا بفهمه که من مثل بق یهنورم سر تصمبمم بودم بهش محل نم یول

 ور و اون ور شدم تا بالخره خوابم برد .. نیقدر ا اون

کردم اطرافم  یکردم ..قشنگ حس م ی...اما اطرافمم حس مدونسنم تازه خوابم برده یبودم و م یداریخواب و ب نیب

 چه خبره ..

 ار اطرافم نداشتم یدرک درست یخواب بودم که  حت جیاون قدر گ اما
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 تر شم اما بازم چشم باز نکردم.. ریاج یپوست صورتم حس کردم که باعث شد کم یرو رو یسرد یدستا

 .. نمیب یکردم دارم خواب م یت و حس مخواس یلبام حس کردم ..دلم خواب م یرو رو یانگشت

 زد .. یصورتم حس کردم که موهام و کنار م یرو رو ییدستا دوباره

رم ب دهیبا عث شد تو همون حالت خواب ییشدم ..خواستم چشمام و باز کنم که صدا دهیکش رونیاز عالم خواب ب تازه

 تو شوک

 !یشد میوارد زندگ یحموم بخار گرفته..چه جور کی یاز تو-

 به باز کردن چشمام داشتم.. یبیعج لیشدم ..م یم  وونهیبود ..داشتم د واریا ی..صداصدا

 دمیبا  با وحشت از جا پر یاتاق خال دنیو اروم باز کردم و با د چشمام

و در و باز کردم اما  دمییهم خواب بود با سرعت به سمت در اتاق دو حانهیبود و ر دهیکنارم اروم خواب دیمهش و

 نبود  واریاز ا یخبر

که با انگشتاش نو ازش کرده بود ..دلم  ییلبام گذاشتم همون جا یو دستم و رو نیاتاق و بستم و سر خوردم زم در

 !ومدهیاصال اون ن دیتوهم زده بودم شا دیکنم شا هیخواست گر

 یگرفته  یداغ و هوا یبخار ها یحموم بخار گرفته از البه ال یتو افتمیم دارید نیاول ادیدم و به  یو قورت م بغضم

 کشت! یکه داشت سرکان و م دمیشکل و د هیقد بلند و سا یحموم..پسر

 من ! یاون شدم و اون وارد زندگ یروز من وارد زندگ اون

 و اروم بقل کردم و دستام و دور خودم حلقه کردم .. خودم

 ها! هیکار کنم پسر سا یمن با تو چ-گفتم  اروم

 نییپا دمییدو دمیشن نیینزاشتم و تا سر و صدا از پاصبح چشم رو هم  تا

 گرفت یو م واریزدن و اروانم با اخم سراق ا یو هاتف داشتن حرف م شهرزاد

 وارد شدن واریباز شد و جان و ا ییرایپز در
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 !؟نیدیاالن رس-اروان

 گفت واریبگه که ...ا یزیخواست چ جان

 کله زرد گفت نیالفرد تو همون خونست که ا-

 به اروان گفت رهیخ واریا

 ..مییجا نیو صبح حرکت کردبم االنم که ا نیتو ماش میشب و اون جا موند-

 یخودش جواب سوال ک گهیحرفه د  هیجواب سوال اروان نده بعد از  میکه مستق نیا یاز پسر مغرورم!برا امان

 اروان و گفت! ن؟یدیرس

 

 ومدهیق منم ناتا شبید یعنی...پس دهینرس شبید واریگرفت پس ا دلم

 داره... یکه  بهت حس یباز خودت و گول زد یدیهمراز...د یتوهم زد یدید زنمیم پوزخند

رفتم طبقه باال   دمییتفاوت نگاهش کردم و با سرعت دو یرو خودم شدم ..ب واریو پر جذبه ا رهیمتوجه نگاه خ تازه

 زنن! یپسرا هم که  حتما راجب نقشه نفوذ به خونه الفرد حرف م

 .. ستیبرا من ن یبحث جالب نیخب ا که

 هم که کال ادم حانهیبا غر غر بلند شد و ر دیکردم که مهش داریرو ب حانهیو ر دیمهش ادیباال و با سر و صداب ز رفتم

 !دیحسابم نکرد باز گرفت خواب

 و شهرزاد درست کرده بودن  نیاز ناهار که  ام بعد

 تیافکرد انگار داره سونوگر ینگاه م یجور یبودم لعنت واریا هیزرینگاه ل ریقدم بزنم البته کل ناهار و ز اطیتو ح رفتم

 کنه! یم

 کردم که  یو زمزمه م یزدم و اهنگ یاروم قدم م اروم

 درختا یدور دهنم و گرفت و من و کشون کشون برد البه ال یدست هوی



 یگاریس یزندگ

 
354 

 

من ار  میدیکه رس اطیاون محکم من و از پشت بقل کرده بود به ته ح یکردم ازاد شم ول یم یمن  تقال کنان سع و

 صورتم غرق اشک بود .. رتیترس و ح

 گرد شده بود .. رتیبرم گردوند سمت خودش چشمام از ح یوقت

 

 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤صد و نه پارت

 گرفتش گفت یکردم که  با صدا ینگاهش م رتیبا ح 

 صداتو ببر!-

 نم برداشت با حرص گفتمدستش و از رو ده و

 !واریا-

 با  پوزخند گفت واریا

 بنال !-

 حرص بهش مشت زدم و خواستم از کنارش رد شم که  بازوم و گرفت و گفت با

 کجا.؟-

 دمیتوپ تیحرص و اعصبان با

 !یخوا یم یاز جونم چ یزهر ترکم کرد یقبرستون..عوض-

 منقبض شد با حرص گفت فکش
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 ینم یشبم ..من نگفتم از کس هیهت نگفتم از من بترس!من بهت نگفتم من ساهان!من ب یفرض کرد یمن و چ-

 ترسم..!

 و با حرص پاک کردم و داد زدم اشکام

ارم و بز سمیوا ی..به من جه ها به من چه تا کیکه هست یشب هیکار کنم جلوت زانو بزنم ..سا ی..چیکه هست یهست-

 ..نیخواد هم یساده م یعاشق هیخواد دلم  یاروم م یزندگ هی..دلم یکن تمیاذ

 حرص من و کوبوند به درخت و داد زد با

 !'..یعاشق ش یکن یتو غلط م-

 حرص گفتم با

 به تو چه..به تو چه..-

 برد باال و کنارم رو تنه درخت فرود  اورد و داد زد مشتشو

 خفه شو...خفه شو همراز!-

 گفتم هیگر با

کنم و  یشم و کار م یادم درست و مهربون م هیشم و عاشق  یمخالص  یسازمان لعنت نیروز از دست تو ا هی-

 تو ..تنها... یکنم ب یم یزندگ

تار  یلحظه ا یو چشمام برا نیدستشو برد باال و کوبوند تو صورتم شدت ضربه اون قدر باال بود که افتادم رو زم هوی

 کردم .. یخون و تو دهنم و گوشه لبم حس م یسیشد خ

 و با خشونت گرفت و بلندم کرد و گفت بازوم

ه و ک ی..کم دارم اصال ..کسضمی..مر میروان ینیبیکه م نمی...من همیفکر کن یبه کس یحت ی...حق نداریحق ندار-

 دم .. یکه برام مهمه رو هم زجرش م یدم کس یزجرش م  ادیازش بدم ب

 و فراموش کن .. یدیکه تا حاال از من شن یکه هستم و هر چ ی..هر چ یام ..ول یل..اش اصال
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 ضربه زد و گفت میشونیو هم کرد تو صورتم و با انگشت صبابش به پ سرش

 هیروان نیل یمجبور گهیچه هفتاد سال د گهید قهیدق هیحرفم و بکن تو مخت...تو..تا اخر عمرت چه  نی...ایول-

 ..یتحمل کن تیرو تو زندگ هیسا نیا ضویمر

 وار جلوم تکون داد و گفت دیو تهد انگشتش

تو  گلوله هیخورم... یکشم...قسم م یرو م شتهیکه پ ویداداش خودم!..هم تو رو هم اون یحت نمیبب یاگه تو رو با کس-

 کنم .. یکه به مال من چشم دوخته خال یشرف یسرت و اون ب

 و گفت دیو اروم رو خون گوشه لبم کش انگشتش

 و تو سرت فرو کن! نی....ایتو..مال من-

 بگم قدرت تکلمم و از دست داده بودم  کال! دیبا یدونستم چ یکردم نم یبهت نگاهش م با

 درختا گم شد .. ونیبهم زل زد و بعد از کنارم گذشت و با سرعت م یواریا ینگاه با

 زل زدم و اروم گفتم واریا یخال یبه جا یاشک یچشما با

 من مال تو ام؟-

 دست زدم و با پوزخند گفتمخون گوشه لبم  به

 !یچه دوست داشتن خشن-

 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤صد و ده پارت

**** 

 واریا
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... 

هول داد و از پله ها باال رفت  یبه طرف تیجان شد اون و با اعصبان نهیبه س نهیوارد عمارت شد و س تیاعصبان با

 با تعجب گفت ومدیم نییشهرزاد که از پله ها پا

 وار؟یچت شده..ا-

 با حرص گفت واریا

 برو اون ور...!-

و  هاتف دنیبا د دیباال رفت و به طبقه باال که رس یکیبا حرص پله ها رو دوتا  واریبا تعجب نگاهش کرد و ا شهرزاد

 کاناپه به سمتشون رفت و گفت یاروان بر رو

 کردم! دایرا حل کل مشکالتمون و پ-

 مشکالتمون؟-هاتف

 !دیبهم کمک کن دیکردم ..فقط با دایسازمان و پ یراه حل نابود-واریا

*** 

 ...همراز

 دمیدستمال و اروم رو گوشه لبام کش هیو با گر ستادمیا یقد نهیا یجلو

 دستش انگشتر بود برا همون لبام پاره شده بود.. ومدیبند نم یو خون و اروم اروم پاک کردم ول 

 نیسنگ واریکردمشون دستاشون اندازه ا چیمدت ه نیبودم ا همه کتک خورده نیا یدردم شده بودم ..لعنت دندون

 نبود .

 گفتم هیو با گر زیحرص دستمال و پرت کردم رو م با

 ...یعوض-
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کردم که بدون توجه به من رفت سمت کوله  یوارد اتاق شد با بهت نگاهش م واریدر اتاق باز شد و ا هویموقع  همون

 و  اهمیس یپشت

و کوله ر پیمن  چند تا لباس از لباسامو تو کوله با خشونت  پرت کرد و ز یزده  رتیداشت و در مقابل نگاه ح برش

 بست و کوله رو انداخت رو شونش و اومد سمتم و بازوم و گرفت و گفت

 ..افتیراه ب-

 بهت گفتم با

 ؟ یچ-.

 داد زدم رونیتوجه بهم بازوم و گرفت و کشون کشون  منو از اتاق  برد ب بدون

 ...ولم کن..یکن یکار م ی..چیولم کن ..روان-

 لبم باز شروع شده بود .. یزی..خون ربنیکشوند پا یشکلش م یواریتوجه بهم من و از پله ها با خشونت ا بدون

 داد زدم میبا بچه ها رو به رو شد واریمنو خشونت ا یتقال ها نی..ب میدیکه رس نییطبقه پا به

 ...ریرو بگ یروان نیهاتف ا-

 و گفت نییسرش و انداخت پا هاتف

 زود ببرش! واریا-

 گرد شده گفتم یچشما با

 تو! یگ یم یچ-

 خواست منو ببره که داد زدم واریا

 شهرزاد...اروان...-

 گفت نیبه موهاش چنگ زد و غم گ شهرزاد
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 باهاش برو قولم !-

 کالفه پشتش  و کرد بهم اروان

 داد زدم رتیح با

 کشه.. یمن و م هیروان نی..ادیکن یچرا کمکم نم-

 نگاهم کرد که قبض روح شدم.. یمن و برگردند سمت خودص و جور هوی واریا

 ...دیدزد یسرش و تو دست گرفته بود و نگاهش و ازم م دیو مهش  نییسرش و انداخته بود پا هیبا گر حانهیر

 خالص شم و گفتم واریتقال کردم تا از دست ا هیگر با

 ود!...داونیام-

 نگاهم کرد و با تاسف گفت یبا ناراحت نیام

 همراز... یباش واریبه نعفته با ا-

 بنیسرش و انداخت پا یبا ناراحت داوود

 زدم غیج 

 منو ببره..تورو خدا.. دینزار-

 زانوم و دور کمرم و بلندم کرد. ریدست انداخت ز هوی واریا

 کردم! یکردم و به داداشام!التماس م یم هیکردم گر یم غیج غیج من

 

 انگار همشون کر شده بودن .تک تکشون و صدا زدم اما محل ندادن. اما

خسته شده بودم ..دوباره اسارت بود و دوباره برده  هیو گر غیبا خشونت من محکم گرفته بود و من از تقال و ج واریا

 .!!یگ
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 دادم .. هیتک شهیحال سرم و به ش یکرد و من ب نیسوار ماش منو

 بود .. تیاهم یواقعا اون لحظه برام ب نیو ا زمیبودن رو بول ختهیگوشه لبم همه ر یخونا

 راه افتاد و با سرعت ار اون خونه دور شد .. یشد و در کمال خونسرد نیماش سوار

برداشت و سرم و برگردوند  یجا نگه داشت و در داشبرد و باز کرد و اب معدن هیدونم چه قدر گذشته بود که  ینم

 سمت خودش و 

 به اشک نشسته فقط نگاهش کردم .. یکرد و من با چشما زیدسمال اروم گوشه لبم و تم با

 قدر راحت ترکم کنن! نی.ازامیدوستام..خانوادم..عز دیدونستم چرا با ینم یحت یخواست وقت یمردن م دلم

 رد و گفتک شتریشد و فشار دستش و رو چونم ب رهیچشمام خ به

 قدر ترسناکم؟ نیا-

 غم نگاهش کردم و گفتم با

 !ییوالیتو ه-

 که پر از حرف بود نگاهم کرد .. ییحالت با چشما یب

 گفتم اروم

 داشت! سیرنویکاش نگاهت ز-

 و روشن کرد و با حرص پاشو رو پدال گاز فشرد و راه افتاد.. نیچونم برداشت و ماش ریو از ز دستش

 گفتم دمیشنیخودم و نم یکه خودمم صدا یلب جور ریداوم و ز هیتک شهیسرم و به ش دوباره

 که منو عاشق خودش کرده.... ییوالی...هییوالیتو ه-

 من! یدوست داشتن یوالیه ی.بد داستان...ولیوالیه

 دارد.... ادامه
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 ️❤️❤ازدهیصد و  پارت

 

 باعث شد خوابم ببره .. نیگهواره شکل ماش یکم تکونا کم

 شدم .. داریخودم ب یکه  م ییهوا و تکونا یدونم چه قدر گذشته بود و چه قدر خواببده بودم که با حس سرد ینم

و شلوار تنم   زیبول هی..هوا سرد بود و من  رهیو اونم داره راه م وارمیو اروم باز کردم و متوجه شدم تو بغل ا چشمام

 بود فقط!

باز کرد و وارد   ویدر ییبا اخم رفت سمت جا یشدنم شد و همون طور داریحال تکون خوردم که متوجه ب یو ب اروم

 .. میگرم شد طیمح هی

 گرم فرود اومدم ..رو کاناپه.! یجا هی تو

 که سرد نگاهم کرد و گفت دمشید

 ..میدار یی..لباساتو عوض کن و بخواب..فردا روز پر ماجرایتو یاون اتاق برا-

 مردم .. یتونستم حرف بزنم .از دندون درد داشتم م ینم

موضوع  نیداشت به عالوه که لپمم از داخل زخم شده بود و احتماال ا یخوردم واقعا درد بد یتو خودم و داشتم م از

 دردم و دوچندان کرده بود!

ستم دون یداستم فقط متونه رو ت لیتحل هیاز جا بلند شدم حوصله تجز یبراش تکون دادم و با رخوت و خستگ یسر

بازم  بود شمیداوود  پ وارمیتو عمارت ا یترسناکه حت یلیخ نی..و استیتوش ن یکه کس نیکلبه مانند و بزرگه و ا

 !یداشتن وستشکل د هیسا ی والیه نی..من تک و تنها با ایجا چ نیا ی..ول
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 میکردم دندون درد لعنت یبستم هر کار م تب دارم و یاتاق و اروم باز کردم و خودم و رو تخت پرت کردم و چشما در

همه  نیشده که ا یتو دهنم چ نمیتونستم دهن باز کنم و بب ینم یگوشه لبمم زخم شده بود و حت شدیخوب نم

 ..سوزهیم

 کردم .. یم هیخودم اروم اروم گر ییدرد تنها تو

 دمیو شن واریا یکردم که صدا یم هیصدا گر یبود و اروم و ب نییپا سرم

 غذا بخور.. ایب-

 کردم که اومد بازوم و گرفت و بلندم کرد و گفت هیتوجه بهش بازم گر بدون

 ندارم جمع کن اشکاتو.! یمن حوصله بچه دار-

 بغض و درد نگاهش کردم.. با

 ظرف غذا گذاشت جلوم... هیو  ییرایتونستم بهش بگم!...من و برد تو پز یم یچ

که منو زده بود و باعث  یتونستم به کس یکه نم نیخودم سوخت ..ا یلحظه دلم برا هیبغض به غذا نگاه کردم  با

 تونم غذا بخورم ! یدندون دردم شده بود بگم که نم

 زخمم هم به خاطر دندونام! یبه خاطر لبا هم

 نگاه کرد و گفت رهیخ بهم

 به زور تو حلقت کنم؟ دی..با گهیبخور د-

 .. هیگر ریزدم ز هویتحمل کنم و  نتونستم

 کرد  ینگام م یطور نیهم

 ؟یکن یم هیچرا گر-واریا

 به زور گفتم هیگر با

 خودم سوخت یگرفت  دلم برا میکه افتادم ...گر میزندگ ادی-
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 غذا تو بخور..-واریا

 و داد زدم واریبه د دمیبلند شدم و ظرف غذا رو کوب هیگر با

 ..دهیخون م ی ..دهنم مزه سوزهیکنه .لبام زخمه و م یدندونام درد م-

 غذا بخورم! امیب یگیم ی. ..حاال هرهیگ یم شیزنم تو دهنم ات یکه دارم داد مب االن

 گفتم هیحرص و گر با

 !میبه زندگ یبه جسم و روحم ...گند زد ی..گند زد یهمش به خاطر تو-

 نیسمت اتاق و در و محکم بستم  و رو تخت نشستم و سرم و ب دمییکرد که دو یفقط نگاهم م یهمون تور واریا

 دستام گرفتم و چشمام و بستم..

 دستام بود.. نیبودم سرم هنوزم ب یحساب یدعوا هیاتاق باز شد متظر  در

ا دوتا قرص ب  یعسل یو کنارم رو  ستین واریاز ا یخبر دمیچشم باز کردم و د ستین یخبر دمیکه د قهیچند دق بعد

 داغه ریش وانیل هی

 کنارش! کیچسب زخم کوچ هی و

 و اروم گفتم یاز جا بلند سدم و رفتم سمت عسل رتیح با

 !میدوست داشتن یوالیه یتو به فکر من-.

 گفتم داشتمیو برم ریس وانیکه ل یلبخند در حال با

 خب! ادیکارا هم نم نیترسناک ا یاخه به اون چشما-

 دارد.... ادامه

 

Ⓜ️ 218618840 



 یگاریس یزندگ

 
364 

 

📅 1396/11/21 🕰 23:34 

👤 2880 

 اعالم کرد....بااون خشونت تشویمالک مهیکه شکسته و نصفه ن یقشنگ بود قسمت یلیخ

 ..ستین یرمانت...اصال تکرار جذابه

 واریهنوز خبر نداره از نقشه آ یو غم همراز درک کننده اس ...وقت یناراحت

 براشون ادین شیپ یمشکل دوارمیام

 

 ️❤️❤صد و دوازده پارت

 و اروم با قرص خوردم و تمام مدت لبخند رو لبام بود .. ریش

 واریل هیبدم رفته بود از خودمم متعجب شده لودم که چه طور به خاطر  یکردم کل حسا یداشتم دق م یخوش از

 همه خوش حال شدم! نیو چند تا قرص ا ریش

 که همه اتفاقات بد و از باد بردم .. یجور

 یخوابم نم یو اروم کنم ول زدیو صدا م واریذهنم و قلبم و همه وجودم و ا یکم دنیکردم با خواب یو سع دمیکش دراز

 برد ..

کار کنم اون قدر  یدونستم چ یبرد .نم یخوابم نم یاروم شده بود ول یفقط کم یچند که درد دندون و لپم کم هر

در   کیجا بلند شدم و اروم اروم از اتاق خارج شدم نزدور اون ور قل خورم تا اعصاب خودمم خورد شد اخر از  نیا

 گذاشته بود خندم گرفت چشماشبود و دستاشم رو  دهیدراز کش واریکاناپه ا هیرو ییرایپز

 بامزه شده بود  یلیبود  و خ رونیپاها و شونه هاش از رو مبل ب نصف

 رستام و فرو کنم و موهاش و ناز کنم.. ختشیبه خم ر یموها یخواست البه ال یم دلم

 روش ننداخته بود .. یچیسرد بود و اونم ه ییرایاروم رفتم سمتش پز اروم
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دور کمر و مچ دستم  یدست هویو بردارم و روش بندازم که  یمبز پتو مسافرت یاون طرف مبل خم شدم تا از رو از

من و همون حالت   واریا دمیچشم باز کردم د یوقتزدم و   غیبا ترس ج یو من و با شدت بر گردند سمت دیچیپ

حلقه دستاش دور کمرم  یاز روش برم کنار ول مکرد یکنه سع ینگاهم م شیطوفان یگرفته  و داره با چشما دهیخواب

 تنگ تر شد ..

 ترس گفتم با

 !واریا-

 گرفته گفت یصدا با

 ؟یرفت یم یکجا داشت-

 گفتم رتیح با

 ؟یچ-

 زده بود! مهیمبل و حاال اون بود که رو من خ من و بر گردوند رو هوی

 صورتم داد زد تو

 ؟یکرد یکجاا فرار م یداشت-

 کردم! یکرد که من داشتم فرار م یاون فکر م یوا

 بهت اروم گفتم با

 کردم .. یتنم م یزیچ هیداشتم  ی..کولم و برم دمیپوش یخواستم فرار کنم ..کفش م یاگه م-

قلب  نبود بگه به فکر یکیزد ..بابا  یکرد و من قلبم مفل جوجه تند تند م کیاروم تر شد سرش و به صورتم نزد کمی

 !یمنم باش لعنت

 بوده! یو همه چ ییتو اتاقت دسشو یوقت ؟یکرد یکار م یچ ییرایپس تو پز -ار ویا
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اومدم روت پتو  یدیخواب دمیگفتم دلم برات تنگ شده و اومدم د یگفتم!م یم یکردم ..چ یترس نگاهش م با

 بندازم!!!

 دهنم و قورت دادم و تقال کردم که بلند شم که داد زد اب

 با تو بودم!-

 !دیرسیبود اون لحظه به ذهن من نم یبودنم نداشتم تگرم بهونه ا ییرایتو پز یبره یلیدل چیه

 که چشمام و بسته بودم گفتم یدر حال اروم

 اومدم روت پتو بندازم ..-

 نفساش بود ! ی..فقط داغ ومدین ییصدا چیه

 کنه.. یداره نگاهم م یحالت نگاه خاص هیبا  دمیچشمام و باز کردم که د اروم

 کردم داغ کردم و سرخ شدم .. یم حس

 تو بقلش و گفت دیمن با خشونت من و کش رتیاز روم کنار رفت و خودش و به زور کنارم جا داد و در کمال ح  هوی

 ...خودت گرمم کن..ستیبه پتو ن یازین-

 .. رونیزد ب یم نمیداشت از تو س قلبم

 بلند شم که محکم  منو گرفت و گفت خواستم

 بخوابونمت؟!  ای یخواب یم-

 یداره م کردم که چشماش یخورم حس م یقسم م یول نمیتونستم حالت چشمتشو بب یگرد شد ..نم چشمام

 خنده..

و  بازوهاش یچشمام و بستم و سرم و البه ال   واریبقل ا یرسم البه ال ینم ییبه جا دمیچند بار تفال کردم و د یوقت

 .. دمیفرو کردم و خواب نشیس

 دمیصداش و شن یداریخواب و ب نیب
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خودش خواسته...تو سهم  شیتو زندگ واریکه ا یهست یزیکه  تنها چ یقبول کن ی.لج باز..اخرش مجبوریکوچولو-

 نیاز ا یمن

 یگاریس ی.... زندگ

 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤زدهیصد و س پارت

 تونم نفس بکشم یکردم نم یو اروم باز کردم ..حس م چشمام

 کرد. یتونستم واقعا نفس بکشم کل  بدنم درد م یکردم نم یحس م نمیقفسه س یرو رو یادیز ینیسنگ

داد  چشمام گرد  یلول کرده بود و تو بقلش فشارم م چیکه من و مثل ساندو واریا دنیدزور گردنم و چرخوندم و با  به

 شد و 

 نگاهم کرد .. یو با حالت با مزه ا دیاز جا پر عیحرکت سر هیزدم که تو  یبزرگ  غیج

و   نیزم افتهیب واریشدم که باعث شد ا زیخ میبه رور بلند کردم و ن نمیو جمع کردم و دستاشو از رو فقسه س خندم

  واریکانامه و افتادم رو ا نییمنم که کنارش بودم باهاش پرت شدم پا

 اخخ-

 به چشمام با اخم زل زد و گفت واریا

 ؟یندازیچرا  شلنگ و تخته م یسر صبح-

 کرد و گفت کیسرش و به صورتم نزد بعد

 ؟ینکنه بغل دوست دار-

 اشاره کرد که.. تمونیبه وضع بعد
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 نییا پ ارمیتپش قلبم و ب قیعم یکردم با نفسا یم یو سع شدمیکه از روش بلند م یبهت نگاهش کردم و در حال با

 گفتم

 !یچه توهم-

 به کمر گفتم دست

 من و تو بقلش تا صبح چلوند. شبیبود د یک-

 گفت دیکش یرفت و رو کاناپه دراز م یکه م یدر حال واریا

 خواست پتو بندازه رو من! یم یبود نصفه شب یک-

 حرص گفتم با

 !یو سهم من یگفت ..تو مال من یبود م یک-

 بست گفت یتفاوت  ساعتش و دور مچش م یکه ب یبهم زل زد و در حال واریا

 دارم تو  فرانسست یسگ به اسم..دارس هیمال منن...مثال  زایچ یلیخ-

 کشمش! یبهش دست بزنه م یمال منه..اگه کس اونم

 !نیکرد ینم کهیت کهیاون و ت نیمن بود یاگه اون لحظه جا ییکردم ..نه خدا  ینگاه م واریگرد به ا یچشما با

 تو صورتش و با حرص گفتم دمینگاهش کردم و کوسن مبل و برداشتم و کوب تیحرص و سرخ شده از اعصبان با

 ..عارضه..ضی...مری...عوض یکن یم سهیمن و با سگت مقا-

 ... یمتر پرت شدم عقب و افتادم رو کاناپه اون طرف هیبه من که  دیکوب یکیکوسن کنارش و برداشت و  اونم

 گفت تیجد با

 !یمال منه...تو هم مال من یاره ..دارس-

 زدم و گفتم یغیج
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 من در سطح سگتم!-

 کوسن کنارم و پرت کردم سمتش که رو هوا گرفتش و گفت و

 کجا تو کجا!.. ی..دارسیستین یدارس معلومه  هم سطن هیچه حرف نیا-.

 رو لبام شکل گرفت یلبخند

 باال تره! یلیاز تو خ یمعلومه دارس-واریا

 رو لبام خشک شد .. لبخند

حرص از جام بلند شدم و کوسن و از رو مبل برداشتم و پرت کردم سمتش که گرفتش رو هوا و پرتش کرد سمتم  ای

 نیکه محکم خوردم زم

 وار گفتم ناله

 ...تیخاص یکوفت..هرکول ب-

 که با حرص گفتم اومدسمتم

 جونت.. یدارس شی..برو پای..ناین-

 نگاهم کرد که زبونم بند اومد اومد سمتم و بلندم کرد و من و نشوند رو کاناپه.. یواریا ینگاه با

 لب با حرص گفتم ریز

 !نیکنم حاال بب یقبرستون م یمن اون سگ تو رو با خودت و راه-

 دارد.. ادامه

 

 ️❤️❤صد و چهارده پارت

 نشو! ی..عصبشقیزشت م یشیم یعصب-واریا
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 حرص نگاهش کردم و گفتم با

 بودن و نشونت بدم! یعصب کمیخوام تازه  یاالن م-

 بلند شدم و گفتم بعد

 !هیمن در حد  ارزش  ...بلک یاتفاقا ارزش تو هم برا-

 شده گفت  زیر یبا چشما واریا

 !یبلک-

 و با لبخند گفتمتکون دادم  یسر

 !نیکپ هم دمیحاال فهم یکردم مثل اروانه  ول یفکر م لیخودته اوا یکپ-

 شده گفت زیر یچشما با

 تو؟ یگیم یچ-

 لبخند گفتم با

تو روشنه  اههیجونم برات بگه اون موهاش س گهیداره..! بعد د ی..البته مال تو رنگ بندیاب یاب یچشماش کپ تو-

 !دیاعصاب یو ب ریبه هم دوتا تون پاچه گ دیش هیموهات فقط اخالقاتون باعث شد شب

 شهیندازم روش اخه سردش م یپتو م یبرم و گاه یمواقع غذا م یاونم شبا بعض یزارم ..برا یفرق نم نتونیب ادیز من

 ! شدیسردش م دادیم ینگهبان یچون خونش دور از عمارت اروان بود طفل

 کرد که گفتم ینگاهم م یبا کنجکاو روایا

 شم ! یقاعل نم ضیتو اون تبع نیمن ب یسگه ..ول یهرچند که بلک-

 برداشت سمتم و داد زد زیو خ دیمثل جت از جاش پر واریا هوی

 جوجه! یندازیمن و دست م-
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 یمن دارم باخنده م لمایمثل ف مویکرد یم یموش و گربه باز دی..فکر نکندنییزدم و شروع کردم به دو یغیج منم

 با لبخندا! ولریدوام و ا

مثل گرگ گرسنه دنبال من بود و منم  وارمیا دمییدو یزدم و م یم غی..من از وحشت پشت سر هم ج لمهیف نایا نه

 کردم یم فاینقش بره رو ا

... 

دم از پشت تو پرت ش غیباال که از موهام گرفت و من و کشوند سمت خودش که  با ج دمییدویاز پله ها م داشتم

 بغلش محکم منو گرفت و دم گوشم داد زد

 .!چه طوره؟ایاعصاب خورد نیمن تورو بکشم تموم شه ا-

 وحشت تقال کردم و گفتم با

 نداره که! یتو تمون ی اینه..بابا اعصاب خورد-

 و برگردوند  سمت خودش و تو صورتم داد زد من

 رو اعصاب من ندو!-

 با لبخند گفتم یازاد یکردم برا یکه تقال م یحال در

 دوست دارم! دنییدو-

 کارا رو دوست دارم .. یلیمنم خ-واریا

 گفتم یازاد یکردم برا یکه تقال م یحال در

 به من چه خب تو هم انجام بدشون..ولم کن اه....-

 من و چسبوند به خودش و گفت هوی

 دوست دارم؟ یچه کار یدون یم-

 کردم یگرد شده نگاهش م یشد و من با چشما رهیبه لبام خ چشماش
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 به سمتم خم شد و سرش

 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤صد و  پونزده پارت

 کردم دست و پاهام سست شده بود یگرد شده نگاهش م یچشما با

 اون قدر محکم که قشنگ ضعف کردم! دیگوشم و گرفت و محکم کش  هویکه  دیرس یسانتم نم هیلبامون به  فاصله

 و البته درد گفتم رتیدم و با حخودم و ازش دور کر غیج با

 !یانجام بد یبود که دوست داشت یکار نی...ایوحش-

 گفت نهیبه س دست

 اره..-

 چشمک ناز زد و گفت هی هوی بعد

 ؟یکرد یا گهینکنه فکر د-

 پر دردم برداشتم و با حرص گفتم یدهنم و قورت دادم و دستم و از رو گوشا اب

 !! یچه توهم-

 زد و گفت یپوزخند

 رو کاناپه! نیباشه...برو بش-

 بهت گفتم با

 چرا؟-

 شدم! مونینگاهم کرد که از سوالم پش یجور واریا
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 دادم رو کاناپه نشستم و گفتم یحالب که گوشام و ماساژ م در

 من گرسنمه! یول-

 نگاهم کرد و با حرص گفت یواریکالفه و ا واریا

 کنم! یبچه دار دیبا دهیرس ییکارم به جا-

 محرص گفت با

 ؟یبار دوم منو بدزد یمگه من گفتم برا-

 که تو اشپزخونه قرار داشت خچالینگاه کردن بهم رفت سمت  بدون

رد به گ یبسته همبررد رفت سمت گاز و شروع کرد به درست کردن منم با چشما  هیبا   خچالیگشتن تو  یاز کم بعد

 کردم! ینگاه م واریا

 !!!یرو چه به گاز و اشپز والیشب و کوسه و ه هیسا شدیم مگه

 ظرفا رو گذاست و گفت زیساعت همبر گرد رو تو ظرف گذاشت و اومد سمتم و رو م میاز ن بعد

 بخور!-

 و  جذابش بودم! یلحن دستور نیعاشق ا من

 خوردم گفتم یکه همبر گردامو م یلبخند در حال با

 !یاشپزم که هست-

 بدون جواب بهم گفت واریا

 بخور! عیسر-

ادامه  الیخ یو استرس ب یهم خوردم اما از کنجکاو گهیو چند تا لقمه د دمییب نگاهش کردم و لقمه مو جوتعج با

 همبرگرد شدم و بهش  نگاه کردم و منتظر بهش چشم دوختم..
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 براندازم کرد و گفت یواریگاه کاناپه و با نگاه ا هیداد به تک هیتک نهیبه س دست

 .؟یدوست دار مایهوا پ-

 با تعجب نگاهش کردم و اروم گفتم 

 ؟یچ-

 نگاهم کرد که کالفه گفتم رهیخ یجور همبن

 ترسم! ینه ازش م-

 چرا؟-واریا

 تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 مرد جزغاله شده جلوم مرد! هیاز خونم سقوط کرد و  یتو فاصله چند صد متر مایچون به هواپ-

 براندازم کرد و گفت ینیزبیر با

 چه موقع.؟-

 فکر کردم و گفتم کمی

که  شمیبودم باق ریبود ..سه ماه و نبم چهار ماه دست اروان اس شیماه پ شی..شگهی...اره دشیماه پ شیحدود ش-

 دست تو وسرکان!

 صبح سقوط کرد؟-واریا

 اون شب نحس گفتم یاور ادیفکر کردم و با  یکم

 شدم داریبدود از خواب  یانفجار و بو یشب..خواب بودم که با صدا مهینه ن-

 نگاهش کردم ینیب زیر با

 ؟یپرس یاصال تو چرا م-
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 ؟یکرد یم یزندگ ییتنها -ار ویا

 حرص گفتم با

 !یندازیم یاون شب لعنت ادی ی..منو دارهیچ یسواال برا نیاره..ا-

 !یمثل من که مجبورت کنه راجبش فکر کن یبا شخص یی..دور از همه ..تنها یافتیاون شب ب ادیمن اوردمت که -واریا

 حرص از جا بلند شدم و گفتم با

ازش شروع  امیکه همه بدبخت یترسم از اون شب از اون جسد سوخته از اون ش ی..م افتمیب ادشیخواد  یدلم نم-

 شد!

 ..یمجبور-واریا

 زدم داد

 ستمین-

 بلند شد و داد زد واریا

 داره یداداشات و دوستات به  به خاطر اوردن تو بسته گ یزندگ-

 بهت گفتم با

 نداره یربط چیه نیا-

 بهت گفت شیماه م شیکه اون مرد سوخته ش یداره...اون رمز-واریا

 سازمان باشه... یتونه مدرک نابود یم

 نگاه کرد و اروم گفت رهیخ بهم

 ...یسازمان یبهتره بگم ..تو مدرک نابود-

 دارد ... ادامه
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 ️❤️❤صد و شونزده پارت

 یکنم پس برا یبزنم و خودم و خال ادیو کل حرصم و فر رتمیخواست بلند کل ح یکردم...دلم م ینگاهش م رتیح با

 نکردن ! وارینجات دادن من از دست ا یبرا یکار چیشهرزاد و هاتف ه نیا

 زل زدم و گفتم واریبه ا ینگاه اشک با

همه ازم  نی..چرا ادیدیهمه ازارم م نی..چرا ا دیاریهمه بال ثرم م نیند سالمه هان!..چرا ا...مگه من چدیخستم کرد-

 ..شهیسو استفاده م

 دیکن یم میپاس کار یچ ی..برا دیچرخون یمن و دست به دست م چرا

گفت اندازه  ینفر بهش زور نم هیگرفت و  یکه حقشو هر جور بود پس م یکه بودم از اون یکنم از اون همراز یم حس

..خسته  یفهمیخواد م یزن هشتاد ساله روحم خستست ..دلم مرگ م ریپ هیتا اسمون دور شدم ..اندازه  نیبه زم

 کار کنم! یچ رمیاس گهید یکیتو دست  نمیشم و بب داریکه شبا با ترس ابن بخوابم که اگه ب نیشدم از ا

..من کال مرده  رسونمیم بیناخواسته اس انممیه اطرافب یکه دوسشون دارم خسته شدم ..من حت ییترس مرگ اونا از

  رمیخوام بم یداره اونم زجر و عذابه..م یمعن هیو زندم فقط 

 تونستم نفس بکشم! ینم یکردم و حت یناله م هی..با گر نی.بازانو هق هق کنان خوردم زم

 ..دمید یو نم واریا

 زل زد و گفت میاشک یزانو زد و سرم و به زور  بلند کرد به چشما جلوم

 نکن.. هیگر-

 !هیگر ریزدم ز شتریحرفش ب با

 بار داد زد نیا

 اشکارو... نیا زینکن...نر هیگر-
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 شد و کمتر نشد .. شتریب میترسم شدت گر از

 زد و داد زد یبا خشونت بلند شد و به مبل کنارش لگد هوی

 تتیاذ یجور نیزارم ا یدان نداشتم ..من نمو وج ایاون دن یقسمم ..گور بابا یکشم ..گور بابا یاصال همشون و م-

 کنن

 دستاش گرفت و اروم گفت نیسمتم و صورتم و ب اومد

 تموم شه .. یباز نیده که ا ی..بهت قول م والیه نی..ایواریقول ا هیقول مب دم بهت .. هی-

 و پشت گوشم زد و اروم گفت موهام

 یریجشن بگ یکه دوسشون دار ییتولدت و تو خونت کنار اونا گهیخورم..دختر رو اعصاب...که سال د یقسم م-

 بدون تزس و استرس

 اروم گفت شدیکه از خونه خارج م یبلند شد و در حال هوی

 ! یبرقص یبا کس یاون روز منم کنارتم ...و حق ندار یول-

 خشک شده  رفتنش و نگاه کردم و اروم و با بهت گفتم یبهت و اشک ها با

 !وونهید یوالیه-

 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤صد و شونزده پارت

 

و که اون  بیو غر بیکرده بودم اون رمز عج یماجرا سع نینبود ..من بار ها قبل از ا واریاز ا یبود که خبر یساعت هی

بودم ..همه و همه  دهیکه کش یبتیاورب اون همه درد و مص ادیتونستم  ینم  یول ارمیب ادیمرد بهم گفته بود و به 
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اون موقع ها  ادیبه  یخ است که لحظه ا یدلم نم یعنوان حت چیباعث شده بود که نخوام به گذشته فکر کنم به ه

 .. افتمیب

 امروز فکر کردم .. خیبه تار یدستام گرفتم و کم نیو ب سرم

 !رهیبرام کادو بگ واریبود به درصد فکر کن ا گهیچند روز د نیولنتا

 کنه!! یم یگلوله تو مغزم خال هی ادیو اگه ازش خوشم ن رهیگ یام اصلحه مبر احتماال

 زنم  یفکرم لبخند م نیا با

 ؟یزنیکه براش لبخند م یکن یفکر م یبه ک-واریا

 کنه.. یشده نگاهم م زیر یداده و داره با چشما هیکه به در تک نمیب یو م واریسمت در اتاق و ا گردمیترس بر م با

 گم یترس م با

 !!یینه صدا ینه سر یا هی..واقعا که مثل سا ومیترس-

 زنهیم پوزخند

 !یجوابم و نداد-واریا

 که حرصش بدم گفتم نیا یبرا

 کردم .. یفکر م نیداشتم به ولنتا-

 کرد سرد برخورد کنه یو سع دیلبشو جوب واریا

 لبخند داشت؟ شیج نیخب ا-

 خباصت گفتم با

 !رمیکه قراره از عشقم بگ ییبه کادو-

 شده گفت زیر یچشما با
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 ..دوباره بگو؟ دمینشن-

 دهنم و قورت دادم و گفتم اب

 ...ستیولش..م...مهش ن-

 شد و گفت کیاروم اروم بهم نزد واریا

 ؟یگفت یم یچ ینه دوست دارم بدونم داشت-

 ترس نگاهش کردم و گفتم با

 کردم... ی..شوخایجنبه شد یب-

 زد یپوزخند ترسناک واریا

 کردم .. یشوخ یکه نگ هیشوخ یتا زمان یشوخ-ولریا

 !یو گفت قتیحق پس

 گشاد شده نگاهش کردم ک گفتم یترس و چشما با

 تو! یدیچرا .ج..ج..جو م-

 و گفت ستادی..روبه روم با فاصله کم اواریقدر عقب عقب رفتم که خوردم به د اون

 من چند بار بهت بگم رو اعصابم ندو؟-

 لب گفتم ریترس ز با

 کردما! یلطاوف چه غ-

 بتزوم و گرفت و گفت هوی

 چند بار گفتم!-

 و مظلومانه گفتم اروم
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 عشقم کجا بود اخه ! میداغون زندگ تیوضع نیتو ا-

 داد زد هوی

 .!'شهیم یچ یمگه چشه؟..مگه عشق داشته باش تتیوضع-

 حرص داد زدم با

 !!'یشیگم ندارم بازم سگ م ی..م یشیگم عشق دارم سگ م یطرف م هی!از ایا یاه تو هم قاط-

 کالفه گفت واریا

 ...یبش یعاشق کس یمال من یتا وقت یحق ندار-

 کرد و گفت کیسرش و به صورتم نزد هوی بعد

 !یگم نش یکه من م یعاشق  کس ینگفتم که حق ندار یول-

 بشم یعاشق ک دیکه با یگیتو بهم م یعنی-بهت گفتم با

 ..مخت راه افتاده! یشیدرست م ینه کم کم دار-واریا

 حرص از غلش رد شدم و گفتم با

 کنم .. یانتخاب م میزندگ یهه..من خودم برا-

 زد و گفت یزد و چشمک یپوزخند واریا

 !یبش یعاشق ک دیکنم که با یم نی..و منم تعی..کوچولو..تو مال من مینیب یم-

 د زدمکالفه و با حرص دا رونیاز اتاق رفت ب میحرص یبعد در مقابل چشما ک

 !یخود خواه..جان-

 دارد... ادامه
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 ️❤️❤فدهیصد و ه پارت

.. 

 

 

 به موهاش زد  یچنگ یو کالفه به سمت در اتاق رفت ..عصب اروم

 کار کنه! یچ حاال

 نره! ای بره

 صبرش و از دست داد و به سمت در اتاق رفت و درو باز کرد . اخر

 و اروم کنه! دیداشت مهش یهم کنارس سع حانهیو ر تخت نشسته بود و سرش و تو دست گرفته بود یرو دیمهش

 که داوود کارت داشت! نیمثله ا خانهیر-نیام

 با تعجب گفت حانهیر

 کنه! دیداوود که رفت خر-

 هول شد و گفت نیام

 ..برگشته!زهیچ-

 کرد! یهق هق م ارهیکه سرش و باال ب نیبدون ا دیمهش

رفت و  دیبه سمت مهش یعصب نیشد و از اتاف خارج شد ام رهیخ نیو ام دیت ون داد و با شک به مهش یری حانهیر

 چونش و  ریدست برد ز

 بس کن..-گفت

 نگاه کرد و گفت نیبه ام هیبا گر دیمهش
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 ماجرا ها!.. نیخسته شدم ..از ا-

 ادامه داد هیگر با

 برد! یهمراز و چه جور واریا  یدیند-دیمهش

 و به پشت گوشش زد و گفت دیمهش یموها نیام

 !مشیریبگ  میخوا ی..م میشیو اروان امشب وارد خونه الفرد م من

 

 نگران و هول شده گفت دیمهش

 تو نرو!-

 با لبخند گفت نیام

 چرا؟-

 هول شده گفت.. دیمهش

 !یبر ستی..خوب تو که واجب نزهیچ-

 کرد و گفت کینزد دیبا لبخند سرش و به گوش مهش نیام

 دم.. یم صینره من سرگردما!..دروغ و تشخ ادتی-

 قرمز شده داد زد دیمهش

 !'.. رونیاه..ولم کن تو ام ..اصال پاشو برو از اتاقم ب-

 با خنده گفت نیام

 !یشدینگرانم م یا چرا تازه داشت-

 داد زد دیمهش
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 خفت کنم .. ای رونیب یریم-

بود که در  دهیکرد ..هنوز نفس راحت نکش رونشیدر حول داد د از اتاق ب متیو گرفت و اون و به زور به  نیام دست

 در اورد تو و گفت یبا خنده سرش و از ال نیاتاق باز شد و ام

 کاکاعو! ریش یشیم ی...داریشیاب م یقبول کن شکالت تلخ ..کم کم دار-

 کنه یکه داره با اخم نگاهش م دیخنده کنان درو بست و تا بر گشت هاتف و د نیزد و ام یغیج دیمهش

 ؟یدیقدر دور و بر مهش نیو چرا ات-.هاتف

 ؟یتو  چرا.کنجکاو-.نیام

 با حرص گفت هاتف

 اون دختر نامزد صابقمه..-

 صابق! یگیخوبه م-نیام

 قفل شده گفت یبا فک هاتف

 مال منه! دیمهش-

 زد و گفت یپوزخند نمیام

 !ستیکه ن لهینه مال منه..نه تو.راجبش درست حرف بزن.وس دیمهش-

 

 با حرص  گفت هاتف

 و دوست دارم! دیمن مهش-

 و گفت ستادیا شیزد و به سمت هاتف رفت و تو به قدم یلبخند نیام

 و دوست ندارم... دیمن مهش یول-
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 .یکنیم یخوب کار-هاتف

 !ستمیگفتم دوسش ندارم..نگفتم عاشقش ن-نیام

 زد و گفت یلبخند  نینگاه کرد و ام نیخشک شده به ام هاتف

 تا بعد.-.

 ..نییبهوت هاتف از پله ها رفت پادر مقابل نگاه م و

 دونستن... یکدوم نم چیه

 اونا گوش داده یو به حرفا ستادهی..فال گوش ا دیطرف در ..مهش اون

 لب گفت ریز رتیو با ح نیخشک شده سر خورد رو زم دیمهش

 عاشقمه! نیام یهاتف دوسم داره!..ول-.

 

 دارد... ادامه

 

 ️❤️❤جدهیصدو ه پارت

 

 ازش نبود .. یرفت و از خونه خارج شد همه جا رو دنبال داوود گشته بود .اما خبر یبه سمت در ورود حانهیر

 وارد شد دیخر  یپر از بسته ها یباز شد و داوود با دست هوی اطیح در

 با حرص گفت حانهیر

 ؟ یکارم داشت ی..بگو چ یساعت  االف کرد هیمن و -

 ت و گفتگذاش نیزم یبا بهت پاکتا رو رو داوود
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 صدات نزدم که! ؟منیگیم یچ-

 با بهت گفت حانهیر

 گف... نیاما.ام-

 بهت ساکت شد؟...و با حرص گفت با

 !اهیکنم منو فرستاده رسما دنبال نخود س یم چارشیپسره رو ب نیمن ا نیبب-

 با حرص خواست به سمت خونه بره که.. حانهیر

 بازوش و گرفت و گفت داوود

 ترکونن! یدارن الو م ینیدو نفر و بب یکجا..چشم ندار-

 با حرص گفت حانهیر

 بعد بره با دوست من رل بزنه!!! اهیمن و بفرسته دنبال نخود س گهیمونده د نیغلط کرده..هم-

 زد و گفت یلبخند داوود

 !!ییغویج غیتو چه قدر ج-

 به داوود نگاه کرد و گفت یحرص حانهیر

 من رفتم -

 بره که داوود مچ دستش و گرفت و گفت خواست

 ها! یفردا نیولنتا-

 با بهت گفت حانهیر

 ؟ی!مگه واسه مانیولنتا-

 ؟یچ یعنی- داوود
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 .. میریکه براش کادو بگ می.تازه عشقم ندار میرانیواسه خارجباس نه ما..ما ا نایا- حانهیر

 بره که داوود با خنده گفت خواست

 ؟یدوست که دار-

 و همراز! دیاره مهش-حانهیر

 نی! اما خب امیرو بکشه و بگه پس من چ حانهیلخت ر یخواست موها ینگاه کرد..دلش م  حانهیبه ر یحرص داوود

 کارش برابر بود با پنبه کردن رشته هاش!

 نه دوست جنس مخالف!-داوود

 سرخ شد و اروم گفت حانهیر

 !الیخیداوود ب  ستمین زایچ نیمن اهل ا-

 .. دییداوود به سمت خونه دو رهیمقابل نگاه خ ودر

 لب گفت ریز داوود

 ..بامزه! یغویج غیج-

** 

 اروم گفت یاروم وارد اتاق شد و به  سمتش رفت ..با صدا الفرد

 که هاتف و همراهاش هستن زدن. ییاز جا یرد هی..افراد سیرع-

 ..شتونیپ ارنشونیتا فردا  م مشونیفرستاد

حرف رو  یو ب دارهیبره و دفتر چه مخصوصش و بر م یم زیو بدون حرف دستش و به سمت م زنهی..پوزخند مسیرع

 رهیگ یو بدون نگاه کردن به الفرد دفتر و به سمتش م سهینو یم یزیکاغذ ج

 خونه. یو نوشته رو م شهیم رهیو به برگه خ رهیگ یو با احترام دفتر جه رو م شهیاروم خم م الفرد
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 (دیاریخواد ب یرو نم هینرسه هاتفم زنده  باشه بق یبی)به همرازآس

 نشه! رهیبه صورتش خ یلیکنه  خ یم یو سع شهیم رهیبزرگ خ سیبعد از خوندن متن به رع الفرد

 ..شهیچشم. دستورتون اجرا م-الفرد

 بزرگ با انگشت سبابه و حلقه به دستش به الفرد عالمت داد  سیرع

 دیکش یقیبعد از خروجش نفس عمبا سرعت از اتاق خارج شد و  الفرد

 دیاز افرادش و شن یکی یمخصوصش و در اورد و بعد از زدن دکمه قرمز صدا یگوش

 بله قربان؟-

 شد اروم گفت یکه از راه رو خارج م یدر حال الفرد

 .دیاریخوام هاتف و همراز و برام ب یبه هدف..م نیدیهر وقت رس-

 ...تمام، دیرو هم بکش هیبق

 تمام.-مرد

 کتش گذاشت و گفت بیتلفن رو توج الفرد

 بزرگ..وارد عمل شده ..داستان تازه جالب شده! سیرع-

 دارد... ادامه

 

 ️❤️❤صد و نوزده پارت

 

... 

 گشت یم شیسورمه ا رهنیرنگش دنبال پ اهیچمدان س یاز البه ال اروان
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و  دیکش رونیلباس ها ب یاز البه الکرد و دست برد و گردنبند و  زیگردنبند افتاد ..چشماش و ر هیچشمش به  که

 شد.. رهیبهردنبند خ

رفته بود تا  ادشیگردنبند مال همراز بود ..اون روز ها اون و از همراز گرفته بود و از اون موقع اون و  نیاومد..ا ادشی

 به حال!

 اون گردنبند و به همراز بده .. دیگذاشت تا اگر دوباره همراز و د نشیشلوار ج بیو تو ج گردنبند

و  نینه...ا ایرو داره  هیدونست..هنوز هم به همراز اون حث اول یگذشته بود و اروان نم واریروز از رفتن همراز و ا دو

تونست به خاطر همراز داداششو کنار  ینم نیهم یدوست داره ..برا ایتو دن یزیاز هر چ شتریو ب واریدونست که ا یم

 بزاره!

 .. رهیم دیخرس قرمز به دست داره و داره به سمت  اتاق مهش هیکه  دیو د نیراه رو ..ام چیتاق بقرون رفت و تو پا از

 دقدقه عشق بودن خودش و شهرزاد بود! یب یادیکه ز ییجمع .تنها کسا نی..تو ازنهیخند م پوز

بلندش و بخوابونه رو سرش تا ابن قدر فشن  یداره موها یسع نهیا یکه جلو دیو شهرزاد و د نییپله ها رفت پا از

 نباشه..

 با مزه بود .. یادیداشت بخنده!..شهرزاد ز دوست

 !حانهی..بره سمت ریبود که چه طور نیدمق رو مبل نشسته بود ..تو فکر ا داوود

 شب اماده کنه تا به الفرد حمله کنن.. یو برا زاتیتو اتاق کار .داشت تجه هاتف

 بودن ..و غافل از همه جا! یسرگرم کار همشون

 

 اشک اور به داخل خونه پرتاب شدن.. یو اشپزخونه شکست و گاز ها ییرایپنجره پز شهیش هوی

 داد زد اروان

 کردن... دامونیپ-
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 کمونش و برداشت ریسمت مبل و از پشت مبل ت  دییدو عیسر شهرزاد

  نییبا سرعت از پله ها اومدن پا دیو مهش نیو ام هاتف

 ..دیریجلو صورتتون و بگ-زدداد  جان

 سارمان دونه به دونه ..وارد خونه شدن.. افراد

 و اروان کنار هم شروع کردن به زدن. اونا.. نیام

 دهنش و گرفته بود و پشت مبل پنهون شده بود .. یمحکم جلو رهنشیبا پ دیمهش

 ..زدیم یهوشیکمون بهشون  سوزن ب ریمامورا با ا صیشده بود و بعد از تشخ میگوشه قا هی شهرزاد

 ..دیکوب یمشت تو دهنش م یاپیاز مامورا افتاده بود و پ یکی یرو داوود

 زد  یکه نفس نفس م یاز اونا فرود اورد و در حال یکیمشت و تو سر  نیساعت.. اروان اخر میاز ن بعد

 داد زد  شهویو ب نیو زخم نیهمه مامورا افتادن زم دید یاطراف نگاه کرد و وقت به

 قدر بود. اشغاال؟ نیکل قدرتتون هم-

 تا مامور وارد خونه شدن .. یخونه به شدت باز شد و از هر در حدود س یو پشت یدر وردو هوی 

و افراد  سادنیشدن و گرد تا گرد وا  کیو هاتف ناخدا گاه به هم نزد  حانهیو ر دیو مهش نیو داوود و ام شهرزاد

 سازمان با اصلحه دورشون کردن و انگار اونا رو تو منگنه قرار دادن!

 لب گفت ریبا حرص ز شهرزاد

 !ی..اون جمله رو نگ یمردیم-

 به به مامورا نگاه کرد .. یعصب یبا نگاه اروان

 از مامورا داد زد یکی

 !نیزم  دیصالح هاتون و بنداز-
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 ! دنیلرز یاز وحشت م حانهیو ر دیکرد و مهش یبا خشم به مامورا نگاه م اروان

 از مامورا اصلحه رو رو سر شهرزاد گذاشت و داد زد یکی

 تا نکشتمش! دیبنداز-

 با خنده گفت شهرزاد

 !لمایجان شکل ف یا-

 ببند دهنت و شهرزاد!-نیام

 !شمرمیتا سه م-مامور

 ..کی-مامور

 گفت یبا نگران شهرزاد

 !گهید دیبنداز-

 دو..- مامور

 با حرص گفت هرزادش

 !گهید دی..بنداز نیمرد-

 و پشت سر اون همه انداختن نیبا حرص اصلحشه و پرت کرد زم اروان

 از ترس مرده بود ! بایتقر حانهیر

 زد و گفت یپوزخند مامور

 ..! دینداخت یاصلحتون و م دینبا-

 شد و  دهیاصلحه هاشون و باال بردن و  ماشه ها کش یبعد همه گ و

 .....بنگ!
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 ️❤ستیصد و ب پارت

 

*** 

 همراز

*** 

 کرد.. ینگاهم م رهیخ واریخوردم و ا یو م چمیتند ساندو تند

 خوردم  یکه لقمم و م ینگاه کردم و در حال بهش

 ؟یبرف باز میبر یایچرا نم-

 و خوردم ! چمیشدم و ادامه ساندو الیخ ینگاه کرد که کال ب یجور هیبهم  واریا

  

 گفتم زیم یرو  یاز جمع کردن خرت و پرتا بعد

 .. ارمیب ادیخوام ب یمن که هنوز سر حرفم هستم..نم واریا-

 .! ارمیم ادتی ینخوا یمنم سر حرفم هستم ..بخوا-واریا

 حرص نگاهش کردم و گفتم با

 ؟یداریدست از سرم بر نم نمیروز ولنتا-

 شد گفت کینزد بهم

به خاطر جون دوستات و داداشاتم که شده اون  دینداره همراز ..تو با یفرق چیتو ه ینباشه برا ایباشه  نیچه ولنتا-

 !'داغون کرده تویبوده که کل زندگ یاون رمز چ یخواد بدون یاصال خودت دلت نم یاریب ادیبه  ویرمزه لعنت
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 نگاهش کردم و گفتم نانهیب زیفکر فرو رفتم و ر به

 ! ارمیم ادیبازم به  یکشم ول یم که شده زجر مکه دوسشون دارم مییبه خاطر اونا یاوک-

 چه عجب!-.واریا

 گفتم یا صانهیلبخند خب با

 شرط دارم! هیاما -

 زل زد و گفت یواریا یبا نگاه واریا

 کنم ینم یکارت ..من بچه باز یبرو پ-

 نگاهش کردم و گفتم نهیبه س دست

 کنم تا مخت بترکه  یم غیج غیکنم و اون قدر ج یبهت نم یکمک چیباشه پس منم ه-

 کالفه گفت واریا

 رو اعصاب؟ هیشرطتت چ-

 زدم و گفتم یلبخند

 یتو سخ یهمه بد نیاز ا میدور ش کمی..لطفا بزار  زیاومده دست نخوردست و تم شبیتازه د نی..ببیبرف باز میبر-

 دور و برمون !

 با حرص زد رو کانتر و گفت واریا

.کوسه ام بعد  والمیشبم .من ه هیکارا کنم ..من سا نیکه از ا نمیام ایمن شهرزادم .. م؟مگهیهان ..من چ میمن چ-

 درست کنم؟ میبرات ادم برف امیب یخوا یکنم ..م یباهات برف باز امیب

 ذوق گفتم با

 !شهیخوب م یلیاره خ-
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 چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 امکان نداره..-

 زدم و گفتم هیبه کانتر تک نهیدست به س منم

 کنم! یو باعات همکار امیپس منم امکان نداره به حرف ب-

 دیبا خشونت کمرم و به چنگ گرفت و تو صورتم توپ هوی واریا

 ! فتیباهام در ن نیدم دختره رو اعصاب ..من بعد ا یبار اخره که بهت رو م نیا-

 رفت تو اتاقش گفت یکه م یترس نگاهش کردم که ازم فاصله گرفت و در حال با

 مونم و بس ! یباهات م قهیباش ..فقط چند دق ازیتو ح گهید فهیپنج د-

 و گفتم دمیذوق خند با

 باااشه...-

  جفت دستکش هیو رو کردم تا اخر  ریکمد خونه رو ز ینکردم ..کل کشو ها دایپ دنیبرا پوش یچیتو اتاق و ه دمییدو

 !اهیس یکیقرمز   یکیکردم  دایلنگ به لنگ پ

از خونه خارج شدم ..لباس گرم نداشتم و  میهم سرم کردم و بعد از برداشتم ژاکت پشم یمشک یو کاله پشم رفتم

 ! دیارز یم ایبودنش به دن واریبا ا یسرد بود ول یلیخ رونمیب

 با مزه شده بود . یلیو با حرص نگام کرد خ اطیم از خونه اومد تو ح واریا

 تو صورتش .. دمیدرست کردم و کوب یگلوله برف هیکرد که  یو با اخم به اسمون نگاه م بیدست به ج یطور نیهم

 که نیگلوله گنده درست کرد و قبل ا هیخم شد و  هویبه خودش اومد و برف و از صورت سرخ شدش پاک کرد و  واریا

 .. نیخوردم افتادم زم زیرو پرت کرد که محکم حورد تو شکمم و ل یپلک بزنم گلوله برف یبتونم حت

 داد .. یبودم به کم برف گلوله کردم و پرن کردم سمتش که راحت جاخال نیرو زمکه  یطور همون
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 حرص بلند شدم و داد زدم  با

 !'یتو حرفه ا ستیحساب ن-

 بار خورد تو سرم  نی.ه پرت کرد سمتم گه ایگلوله د هیدوباره  هوی

 میخورد زیو گرفت که دوتامون ل برداشت سمتم و من زیخ واریخورد و ا زیسمتش که پاهام ل دمییو دو دمیکش یغیج

 تو استخر میو افتاد

 پر برف بود .. که

 چشماشو بسته بود و من و بغل کرده بود .. یبا خونسرد واریبودم و ا واریرو ا من

نگاهم  یواریا هویتو ثورتش که  دمیگلوله برف برداشتم و کوب هیاستم بلند شم که محکم تر منو تو بغلش فشرد .. خو

 زده بود ! مهیبرگردوند و حاال اون بود که رو من خ هویکرد و من و 

 کار کنم؟ ی!...حاال چگهیاشتباه د هیبازم -واریا

 ترس گفتم با

 !یچیه-

 ..قراره خوش بگذره!! گهینه د-واریا

 کردم که.. یگرد نگاهش م یچشما با

 

 دارد... ادامه

 

 شوم .. یم رهیروم و به دور دست ها خ یکنار پنجره م یگاه

 شد  یباعث م یخواهد از همان ها که در کودک یباران م یکم دلم
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 میرنگارنگ به مدرسه برو یچتر ها با

 میکن یراحت برف باز الیشود و ما با خ لیمدرسه ها تعط شدیخواهد از همان ها که باعث م یبرف م یکم دلم

 حتینص ایدن کیاوردنند و  یکشمش و گردو م میکه برا ییخواهد ..از همان مادر بزرگ ها یمادر بزرگ م یکم دلم

 کردنند یم

 خواهد .. یها م زیچ یلیدلم خ من

 خواهد یم یکودک دلم

 خواهد یم یشاد دلم

 خواهد یزنده بودن نم دلم

 خواهد یکردن م یزندگ دلم

 

 marjan m2قلم  به

 

 ️❤ کیو  ستیصد و ب پارت

 

 واکنش نشون دادم و  عیسر یلیسرش و خم کرد تو صورتم و من خ که

 و گفتم رونیدستاش اومدم ب ریدادم و از ز یجاخال

 ..نیجارو بب نیا-

باز کردم و دستامم از دو طرف باز کردم و بعد  یو دست نخورده کف استخر و پاهام کم دیسف یرو برفا دمیکش دراز

 ام..شروع کردم  به حرکت دادن پاها و دست
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 کرد .. یبا اخم نگام م واریا

 شدم  رهیخ میاز تموم شدن کارم .از جا بلند شدم و به اثر هنر بعد

 مثل فرشته بود .. یزیچ هیکه رو برفا افتاده بود  یشکل

 شکل بال شده بود و پاهامم وصل بود به هم مثل دامن! دستام

 برف مثل فرشته شده بود  یحلقه درست کردم درست  شکلک رو هیلبخند اروم نشستم و قسمت سرم رو برف و   با

 با اخم گفت واریا

 بابا! یفرشته ا دمیفهم-

 اخم گفتم با

 ! شهیهمه اثر داره بدن همه شکل فرشته م یکار برا نیا-

 پوزخند زد و گفت واریا

 !شهیشکل فرشته نم والیه-

 یو ب یاخم و حرص نگاهش کردم و رفتم سمتش و بازوش و گرفتم   از رو برفا بلندش کردم  و اونم با خون سرد با

 دنبال من راه افتاد  یالیخ

 !..و گفتممیکنار اثر هنر بردمش

 دراز بکش-

 گفت یبا لحن خاص واریا

 .چرا دراز بکشم! دهیکارا از تو بع نیا-

 دیحوصله دراز کش ین سرد و بفشار اوردم که خو نشیحرص به س با

 و دوطرفش باز کردم و گفتم دستاش
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 دستات و مثل من حاال بکش رو برفا..-

 زد و گفت یپوزخند واریا

 سو استفاده کن  یکه بست یاخره خوب از شرط یها قهیدق-

 طور.. نیو دوطرفش باز کرد و تکون داد و پاهاشم هم دستش

 لبخند گفتم با

 با من بوده..حق  نیحاال بلند شو بب-

 من کرد و  از جا بلند شد ینثار صورت حرص گهید یپوزخند واریا

 لبخند به شکلک رو برف نگاه کردم که لبخند رو لبام خشک شد.. با

 جاش شکل فرشته نبود .. چیه

 شده بود و پاهاشم شکل دامن نشده بود .. یبزرگ و  وحش یبزرگ .که شکل باال  یو دستا کریغول پ یبدن

 سر شکلک و رو بفر دو تا ساخ درست کرد با برف .. ینگاهم کرد و به سمت شکلکش رفت و قسمت باال یواریا واریا

 شده بود ! طونیو ش والیه هیواقعا شکلک رو برف شب حاال

 غول بزرگ و ترسناک ! هی یکیو اون  زهیم زهیبه فرشته ر یکیشکلک کنار هم .. دوتا

 برگشت سمتم و گفت واریا

 ! میهست یچ هیمن و تو کنار هم شب نی..خوب بب نیبب-

 گفتم  کالفه

 !یکه خوب ی..تو رو بد نشونت دادن ..در حالینرسوند بیاس ی..تو به کسیندار ینباش ..تو زات بد یطور نیا واریا-

 زد و داد زد یلگد میکه درست کرده بود ییبه  برفا و شکلکا واریا

 و .. نی..من ادم بده قصه ام بفهم ا ستمیمن خوب ن-
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 و گفتم  ستادمیا شیقدم هیتو  رفتم

 ..یتو خوب-

 با داد  واریا

 ..ستمین-

 با داد  من

 ...یخوب-.

 صورتم داد زد تو

 !ستمییین-.

 زدم  غیج

 ..خوب...تو

 رد ..حرکت لباشو رو لبام گذاشت و  کمرم و محکم تو دست گرفت و فش هیکال تو دهنم موند ..تو  حرفم

 جلو اومد .. دیبوسیکه من و م یعقب رفتم و اونم در حال عقب

 تونم نفس بکشم ازم جدا شد و به چشمام زل زد  ینم دید یوقت

 کردم..و اشک تو چشمام جمع شده بود یبهت نگاهش م با

 ...ستمی..من خوب ن یدید-واریا-

رد  میاشک یچشما یچشماش و از جلو  یجلو ختیکه موهاش ر نییکردم که سرش و انداخت پا یبغض نگاهش م با

 شد 

 پشتش و کرد و به سمت خونه رفت.. و

 و جمع کردم و داد زدم میبغض کل انرژ با
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خوب   یوالی..تو ه یگم ..که تو خوب یهم من بازم م ی..اصال من و بکش یکار و تکرار کن نیهم ا گهیاگه صد بار د-

 ..یداستانم

 د چند لحظه دستاش مشت شد و  حرکت کرد و وارد خونه شد ..بود بع ستادهیخشک شده ا واریا

 

 دارد.... ادامه

 

 ️❤و دو ستیصد و ب پارت

 .. دمیوارد خونه شدم که د قهیبعد از چند دق واریاز ا بعد

 کنه! یاخم داره به صفحه بزرگ ساعتش نگاه م با

 گفتم یلحن اروم وگرفته ا با

 شده؟ یچ-

و گذاشت  یگوش ویرو  برداشت و زنگ زد  به شخص ی..گوششیتوجه بهم از جا بلند شد و رفت سمت گوش بدون

 کنار گوشش.

 کردم .. ینگاهش م یکنجکاو با

 رو گذاشت کنار گوشش.. یگوش یریرو از گوشش فاصله داد و دوباره  بعد از شماره گ یگوش که

 برگشت سمتم و داد زد هوی دهیطرف جواب نم دیکه د نیاز ا بعد

 ...نیبش نیبرو تو ماش-

کردم  یو باز کردم و سوار شدم حس م نیماش یسمت  در و از خونه خارج شدم در جلو دمییترس و عجله دو با

 .افتهی..داره میاتفاق بد
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..در  نیو با سرعت سوار شد و بعد از روشن کردن ماش نیسمت ماش دییک دوتا اسلحه دستش بود دو یدر حال واریا

و راه افتاد .با سرعت صد و هشتاد تا  دیچیو پ رونیاومد ب اطیباز کرد و با سرعت دنده عقب گرفت و از ح موتیو با ر

 زدم... یاز همون اول روند ..داشتم سکته م

 شده؟ ی.اروم تر چ واریا..ا-

 . واریا-زدم  داد

 که بر گرده سمتم گفت نیا بدون

کارش صفحه ساعت من روشت و  نی..با ل زنهیساعت  دکمه کنار ساعتش و  کیهر با اروان قرار گذاشته بودم ..-.

 کردم .. یاونا م یکارو منم برا نیجاشون امنه .ا دمیفهم یم یطور نیو من ل شدیخاموش م

 کردن! داشونیکه اون  دکمه ساعتش   نزده ..صد در صد پ ستیثان یو س قهید کی االن

 ترس گفتم با

 'رفته باشه ادشیممکنه اروان -

 گرفت گفت یصبقت م ونیکه از کام یحال در

 امکان وجود نداره.. نینه .ا-

 !سیبه پل میخب زنگ بزن-

 نداره .. دهیفا-واریا

 نگاه کردم و گفتم واریاسترس به جاده و سرعت ا با

 ترسم.. یم یریتند م یلیخ-

 !سیه-واریا

 به اشک نشسته به هاتف و شهرزاد فکر کردم..داداشام! یچشما با

 جان! ی. به اروان.حت نیبه داوود به ام حانهی.. دوستم...به ر دیمهش به
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و ر شتریب یخورد و من ه یسر م یگله نیبود و ماش یکرده بودم جاده هم برف خیتهو گرفته بودم ..از استرس  حالت

 رفتم . یمرگ م

 کرد .. یساعت ط میساعته رو تو ن کی راه

  یباال دیپر عیو سر یحرکت حرفه ا هیوبا  واریسمت د دییشد و دو ادهیبا سرع پ نیاز ماش واریا میدیوبال .ه رس به

 و رد شد اون طرف واری

هم  هگید یهفتا شیو معلوم بود ش دمیو د اهیبلند س یشاس نیشدم و تازه هشت تا ماش ادهیپ نیاسترس از ماش با

 .. ومدیم الیاز تو و کیشل یپارکن صدا الیپشت و

 مردم .. یاسترس و ترس داشتم م از

شکسته و خورد شده خونه رو  یها شهیدرو بست و من از دور ش واریشدم و ا الیوارد و عیکه باز شد سر الیو در

 . دمید

 گفت ..و  اطیح یدهنم گرفت و من و کشوند سمت گوشه ا یدستش و جلو واریبزنم که ا غیج خواستم

 یلیخ نی..همراز ا یرو قطع کن الیکل و یو  برقا الیپشت و یخوام بر یرم تو خونه و ازت م یمن االن م نیبب-

 مهمه..

 دستاش  گرفت و تو صورتم زل زد و گفت نیصورتم و ب هوی واریترس سر تکون دادم ..و ا با

 خوب یوالیبد ..قراره ه یوالیه نی..اینره تو مال من ادتی..یبرقص ینزارم با کس گتی.نره قراره..تولد سال دادتی-

 تو باشه! یقصه 

 سمت خونه دییکردم که پشتش و کرد و دو یبغض نگاهش م با

 .. ومدیگلوله از راخل م کیدعوا و زد و خورد و شل یصدا

 کردم .. دایو کنتر و پ الیپشت و دمییدو

 تعجب گفتم رنگارنگ چشم دوختم و با یها میباز کردم و به س درشو

 قطع کنم! یحاال چه جور-
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ز اشپ یکه از کنار پنجره پشت مایخورد زود برش داشتم و خواستم بکوبم تو س نیچوب بزرگ رو زم هیبه  چشمم

 ..که  دمیخونه رو د ییرایخونه پز

 کرد .! یم دیرو تحد هیگذاشته بود و انگار داشت بق قشیاز مامورا شهرزاد و گرفته بود و اسلحه رو شق یکی

دوته به دونه کند زدم  و با  مارویو س مایرو س دمشیسمت کنتر و چوب و باال بردم و محکم کوب دمییوحشت دو با

 چوب کل کنتر و داغون کردم 

  ریت یوبال کال قطع شد و بعد صدا یبرقا دمید هوی که

 پنجره نشسته بودم ریو من با ترس ز ومدیم ریت یتنها صدا یکیتار تو

 بهش نگاه کردم که... رتیبازوم گرفت و با خشونت بلندم کرد بر گشتم و با ح یستد هوی که

 دارد... ادامه

 

 ️❤️❤و سه ستیصدو ب پارت

 ذوق گفتم با

 شهرزاد..-

 بغلم کرد و گفت هویاونم  که

 ..نتونستن ترورمون کنن ! ی..به موقع برقا رو قطع کرد میبر دیزوود باش ..دختر با-

 .. دنییو حول شده و من و دنبال خودش کشوند و شروع کرد به دو رهیگ یزنم که بازوم و م یم یلبخند

 من کجام،؟ یدیاز کجا فهم-

 گفت دییدو یکه م یدر حال شهرزاد

 ..تیبهم گفت .برو دنبال ابج زدیاز مامورا رو در حد مرگ م یکیکه داشت  یکه ..در حال واریهست به اسم ا والیه هی-
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 و در اورد و صداش و گرفته کرد و گفت واریا یو برگشت سمتم و ادا سادیوا هوی بعد

 .یکه کاش مرده بود یکن ی..ارزو مادیسر همراز ب ییشهرزاد..بال-

 زقر خنده و من قند تو دلم اب شد .. میدومون زد هر

 جلومون . دنیپر وارید یچند تا مامور از رو هوی

 گفت یکی..و رو به اون  شونیکیتو صورت  دیکوب رکمونشیبا لبه ت شهرزاد

 اون جارو!؟-

اون مامورا داره از  دمیشد  د ریلحظه صورتش و بر گردوند که شهرزاد با لگد زد تو صورتش و باهاش در گ هی ماموره

 با چوب تو دستم زدم پشتش که باز افتاد .. عیکه سر شهیبلند م نیرو زم

 کار و کردم ..که شهرزاد داد زد  نیا دوباره

 و اومدن..!بد-

 بودم ! هیو بق واریو من نگران ا دنییبه دو میهم شروع کرد با

 دمیرو شن یداد کس یصدا دنییحال دو در

 .همراز!

 و داوودن.. دیمهش دمیکه د برگشتم

خورده  ریت  ومدیبود و از کتفش خون م ی..صورت داوود زخم دنیشهرزاد ورفتم و نگش داشتم تا بهمون رس دست

 بود ..

 طرف صورتش قرمز بود هیگوشه لباش پاره شده بود و  دمیمهش

 بغل کردم .... دیمهش

 ..کجان؟هیبق-
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 گرفته گفت داوود

 دینکردم ..اوردم مهش دایرو پ حانهیر میدر رفت ی..ما هم به سختنهیبیبودن برقا خاموشه چشم چشم و نم ریدرگ-

 رم .. یبزارم ..باز م

 داوود و گرفت و گفت شهرزاد

 !'دنبالشون رمیمن م رونیدخترا رو ببر..ب یخواد بر ینم-

 اما؟-داوود

 . رمیبرو خودم م ایب یداداشم تو زخم-شهرزاد

 

 بهم زد وگفت یبه شهرزاد نگاه کردم که چشمک ینگران با

 !شهینم میبادمجون بم افت نداره ..نترس من کار-

 !میحرکت کرد رونیو داوود هم به سمت ب دیسمت خونه و من و مهش دییدو 

 بوده باشه.. حانهی..ردیدخترونه که  با یغیج یاومد و بعد صدا کیشل  یصدا هوی که

*** 

 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤و چهار ستیصد و ب پارت

 

فرو کرده بودن و  یی..تو رون پاهاش چاقو نیاز اون ها زد و هاتف افتاده بود زم یکیبه صورت  ی..با فدرت مشت واریا

 تونست بلند شه.. یاز درد نم
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 بده صشیبه زور تونست تشخ یکیسمت هاتف و تو تار دییدو نیام

هاتف  یکت و پاره کرد و محکم دور پا ینا ی..کتش و از تنش در اورد و است یرو از تو پاهاش در اورد و فور چاقو

 بست و گره زد .

 ممنون-هاتف

 .. نیزد که دوتا ش ن باهم افتادن زم یبه کمرش ضربه ا یاز پشت کس هویهاتف و بلند کرد که  نیام

 و شروع کرد به زدنش.. نیاز افراد سازملن بود افتاد رو ام یکی

 داد زد هاتف

 ..واریا-

 مشت زدن به مرد شد و دنبال صدا گشت و  الیخ یار ب یا

 دیهاتف شن یرو گرفت که صدا یکی قهی یهمون طرف رفت و شانس به

 ..ریرو بگ ارویمنم ..اون  واریا-

 و بر واریتو د دیبلندش کرد و سر مرد و کوب نیمرد و  گرفت و از رو ام یکی..هاتف و ول کرد و اون قهیبا حرص  واریا

 کرد و بلندش کرد .. دایپ یکیو تو تار نیگشت و ام

 شروع کردن به زدن افراد سازمان! دوباره

 راحت شده بود یکم واریا الیکه رفت دنبال همراز خ شهرزاد

 بود داد زد ریکه با دو نفر در گ یدر حال اروان

 !ادیبرقا م شهیاالن ژنراتور روشن م واریا-

 

 از مامورا و داد زد یکی ینیتو ب دیبا سر کوب واریا
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 که نجاتتون دادم  یتشکر کن ستین یازیمنم خوبم ..اصال ن-

 !'کن یم کی..برقا روشن شه راحت شلستیاالن وقت طعنه ن-زد اروانداد

سمت اسلحه هاشون تا  دنییدو یکه مونده بودن فور ییسالن روشن شد و همون اندک مامورا یموقع برقا همون

 کنن .. کیشل

 اومد .. حانهیر غیج یصدا هویقدر سازمان بود که   یاز مامورا یکیبا  یریدر حال.درگ واریا

 ...واریا  رتی.پر حیگلوله او مد و بعد ..در مقابل چشما کیشل یسرش و بر گردوند که صدا واریا

 افتاد .. نیبود  به زم شیخون نهیکه دستش رو س ی..در حالهاتف

 کنه که .. کیشل حانهیکرده بود اصلحشو برد باال تا به ر کیکه به هاتف شل یکس

 مخصوصشو در اورد .. و دکمه کنارش و زد و یچاقو واریا

کرده بود  و  چاقو  کیبرقشو پرت کرد سمت اون مرد که به هاتف شل انیمتصل به جر یچاقو یرینشونه گ بعد

 تو گردن مرد فرو رفت.. میمستق

 داد زد حانهیرو به انفجار رو به ر ییار با فک قفل شده و رگا یا

 بببن زندست؟-

 داشت! یزیرفت سمت هاتف که  چشماش بسته بود و خون ر هیبا گر حانهیر

 کلمه بگه زندست ... هیتو  حانهیبودن که ر نیکردن و منتظر ا ینگاه مو اروانم مبهوت به هاتف  نیام

 ...اما

 دارد... ادامه

 

 ️❤️❤و پنج ستیصد و ب پارت
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 گفت یرفته ا لیتجل یبا صدا حانهیر

 کشه.. یف..فکر کنم..ز..زندس..نفس م-

 کشن .. یم قیعم ینفس یگ همه

 زنه. یزنه و داد م یم نیمامور روبه روش و به زم نیام

 ..! میبر دیبا-

 .. نیهاتف رو زم دنیو با د شهیوارد خونه م مهیسراس شهرزاد

  زنهیجاش خشکش م سر

 داداش !-شهرزاد

رست  هیکه با  یو در حال رهیگ یاسلحه به دست م هیهم  نیکنه..ام یو بلندش م رهیبه سمت هاتف م عیسر واریا

 نکن.. کیوقت شل هیتا  هیش به ماموراب زخمهاتف و گرفته با دست اسلحه دارش حواس گهید یبارو

 گهیم دهیپر یو با رنگ ادیده شهرزاد به خودش م یسمت شهرزاد و اون و تکون م دوهیم هیبا گر حانهیر

 زندست؟-.

 یو هاتف م نیو هم واریکنه و پشت ا یم دایپ نیدوتا اسلحه از رو زم یکه شهرزاد فور دهیتکون م یسر حانهیر

 ! رونیب  رهیاز خونه م عیسر حانهینشه ..ر کیتا از پشت بهشون شل ستهیا

 کنه که  کیتا شل ارهیاز مامورا اسلحشو باال م یکی

 ..رهیگ یمچ دستش و هدف م عیسر شهرزاد

 !چهیپیو  از درد به خودش م افتهیاسلحه از دستش م ادیبا فر مامور

  

 .. شنیاز خونه خارج م  یگ همه
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 کجان؟ نایماش-زنه یداد م واریا

 ..پشت درختا پارکن..روننیب-شهرزاد

 زنه .. یدوه..و داد م ی.پشت سرشون مجان

 کردن؟ دامونیاز کجا پ-

 گه یکنه م یم شتریکه سرعتش و ب یدر حال یو گرفته ا دهیکش یبا صدا واریا

 !ییتو یبرا جاسوس یتو خفه که مظنون اصل-

 .. شهیساکت م رتیبا ح جان

 رو گرفته تا از شدت ترس قش نکنه! حانهیر یدست بازو هیگرفته و با    شیخون یدست بازو هی..با اروان

 و همرازه! دی..حتما کار داوود و مهش نیافتادن زم یگه زخم ننیب ی..چند تا مامور و م رونیزنن ب یدر خونه که م از

 .. شنیم کیبزرگ با سرعت بهشون نزد اهیس نیدوتا ماش هوی

 کنن کیتا شل ارنیو شهرزاد و ار ان اسلحه هاشون و باال م نیام

 کنه یدر حال حرکت در عقب و باز م یا ول نیماش که

 ننیب یم نیو تو ماش دیمهش یهمهگ و

 !دیعجله کن-زنه یداد م دیمهش

 زنهیداد م یاشک یو همراز با چشما شهیبا ز م نمیماش یکیا ن  در

 !'هاتف-

 ..زارهیعقب م یو هاتف و  نار همراز رو صندل رهیگیو م هوشیبغل هاتف ب ریز واریا

 خونه واریکه رو د نهیبیمامور و م هی هویکه  ستادهیا واریکنار ا جان

 کنه یم کیشل واریاسلحه دستش و داره به ا هی
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 ادیبا فر جان

 !وااریا-

 یکه گلوله درست با گردن جان برخورد م رهیو بگ واریندازه جلو تا ا ی..جان با سرعت خودش و م گردهیتا بر م واریا

 .. رهیتو دست داوود از حال م حانهیزنن و ر یم غیج دیو همراز و مهش افتهیم نیکنه و جان به زم

 کنه... یمبهوت..و خشک شده به جان  نگاه م واریا

 داره  یزیخون ر یحساب   هوشهیکه ب یهاتف یخوره و همراز چنگ زده به بازو ها یسر م نی.نار ماش  اروان

 گهیاروم م واری.ا

 زندست-

 گهیبا ناله م اروان

 خدا لعنتشون کنه..-

 خدا لعنتتون کنه...-زنهیبعد داد م و

 جان باز مونده .. یاب یکنه ..چشما یبلندش م نیاز زم یو کم شهیکنار جان خم م واریا

 مرده!-واریا

 !بندهیباز جان و م یاروم چشما بعد

 گهیم یربغض دا یبا صدا نیام

 رسن . ی..االن م میوقت ندار-

 گهیم نهیشیکه پشت فرمون م یزاره و در حال یعقب م یتو صندل دیرو کنار مهش حانهی..رداوود

 کن یم روین دی.االن تجد میباس بر-

 ..والمیمن ه-واریا
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 زنه.. یزنه و داد م یبا خشم اروان و پس م واریکنه که ا یو بلندش م رهیگیو م واریا یبازو اروان

 ..من کشتمش...من امروز .دونفر و کشتم! وونمی...من حوالمیمن..ه-

 گهیم  هیبا گر همراز

 ..واریآ..-

 کیبه هاتفم شل ارویتا زه  یچاقو زد ارویکه به  یدفاع کرد حانهی..تو خونه تو از خودت و ر وارینشو ا وونهید-نیام

 ت داد..کرده بود ..دفاع از خود بوده!..جانم خودش جونت و نجا

 زنه یکوبه   داد م یم نیمشتش و به بدنه ماش واریا

 ...والمیمن..ه-

 رسه یاز دور به گوش م یادیز یها نیماش یکایالست یصدا

 خوابونتش. یم یو کنار درخت رهیگ ی..جان و به بغل م عیسر اروان

 

 کنه .. نشیتا سوار ماش رهیگ یار و م یا یکنه و بازو یاشکاشو پاک م شهرزاد

که همراز و هاتف  ینیماش یجلو یو به زور صندل واریدوتاشون ا ادیبه کمک شهرزاد م نمیکنه که ام یمقا ت م واریا

 ..نشونهیهاستن م

 .. نهیشیپشت فرمون م شهرزاد

 هستن حانهیو ر دیکه مهش شنیم ینیسوار ماش عیو اروان سر نیام

 پشت فرمونه.. داوودم

 .. افتنیدن و راه م یبا سرعت گاز م نیماش دوتا

 دارد.... ادامه
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 ️❤️❤و شش ستیصد و ب پارت

 ..همراز

.... 

 وحشت گفتم با

 !شهینم داریهاتف چرا  ب-

 اروم   گرفته گفت شهرزاد

 داره.. یزیخونر-

 گفت واریرو به ا شهرزاد

 کجا ببرم هاتف..؟ -

 گفتم اروم

 شهرزاد با تو بود..  واریا-

 برگشت سمتم و گفت واریا

 .گهید مارستانیب ببر-

 اروم گفت شهرزاد

 و داغونمون  نگاه کنن کار تمومه! یخو ن یها افهیاخه گلوله خورده به هاتف به ق رنمونیگ یزود م سایپل-

 کشن! یم مارستانیکن.هاتفم تو ب یم دامونیافراد سازمانم زود پ-واریا

 بغض گفتم با
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 نیا یابر دمیم هی..پس ترجرهیمیم ممی..اگه نرسونرهیمیم ممیبرسون مارستانی.اگه داداشم و ب نایمن کار ندارم به ا-

 ..مارستانیب دشیببر دینجاتش کردمم که شده با یبرا یکار هیکه بدونم 

 گفتم هیگر با

 لطفا... واریا-

 هاتف زل زدم و گفتم دهیاز عرق و رنگ پر سیدستاش گرفتو و من نگران به صورت خ نیکالفه سرش و ب واریا

 ؟واریا-

 داد زد واریا

 !یواریا واریا یه هیچ-

 برگشت سمت شهرزاد بعد

 .مارستانیبرو ب-واریا

 !زنهیزد که انگار نم یم فیهاتف فشردم نبضش اون قدر ضع ی نهیرو زخم س شتریو پالتومو ب دمیکش یراحت نفس

 زد .. یتو سرم چرخ م ریاخ یماه ها نیبودم کل اتفاقات ا یو استرس رو به نابود هیراه و از گر کل

 .. دمید ینم ادیخاطراتم و مرور کردم ..مادرم و ز یهمون بچه گ از

و با  شیکرد ..مهربون یخمارم محافظت م یبابا یاز منو هاتف جلو یبود ..ول یا ی.زن جد ومدیاز سر کار م ایش اخر

 که مثل بابام نبود انگار فرشته بود برامون .. نیداد و هم یکاراش بهمون نشون م

 چرا؟.. دمینفهم قیوقت دق چیکه اعدام شد ..مامانم چند وقت بعدش مرد ..ه بابا

داده بود و به خاطر حال بد من  یپول کفن و دفنم شهردار ی!..چون حت مینبود شمیمنو هاتف روز خاکسپار یحت

گردنبندش بود که ..شب قبل از مرگش  ادگارشیدفن شد ..تنها  نهبایبود و مامانم غر مارستانیهاتفم با من ب

 بندازمش! یواشکی کمی..ازگردنش بازش کرده بودم ..تا 

 !!کیکوچ یدوتا بچه  یها یو سخت میاز مرگ مامان من و هاتف موند بعد
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اون . میهم و داشت یواه ی.ول میکه مدام بغل هم باش نیگاهم بود ..نه ا هیتک مامییپشتم بود .تو تنها شهیهم هاتف

و هاتف دنبال  ومدیم شیمزاحمت پ شهیمن هم یها بود و منم همش دنبال اون ..برا یهمش به خاطر دعوا تو کالنتر

 من! یمزاحما

 دور شد و افتاد  دنبال درس خوندن.. اشیشد از الت باز دی..هاتف عاشق مهش میکه شد بزرگ

 ..!یزد تو روز عروس بشیغ هویخوب بود که  زیچ همه

 ماه به دنبال فرار از دست طلب کاراش بودم ..که اون اتفاق افتاد نیچند

 زد یسوخته که از به رمز حرف م یگرفته و مرد شیات یمایهوا پ هی

 و مسخره! بیرمز عج هی

 دیش ادهیپ  میدیرس-شهرزاد

 داد زد واریو ا میشد ادهیپ عیسر واریو ا من

 ..میدار ضیمر-

 و برانکارد اوردن دنییزود دو مارستانیاطراف ب یاز پرستاراتا  چند

 و بلند کردن و روش گذاشتن و با عجله بردنش تو .. هاتف

 

 دمیشنیشهرزاد تلفنش و به دست گرفت و صداشو از پشتم م مارستانیتو ب دمییپشت سر هاتف دو هیبا گر من

جا  هیکرده بود  دایکه جان پ یسمت خونه الفرد همون دی..شما بر مارستانیب میما هاتف و اورد نیالو..ام-شهرزاد

 ..دیش میخونه قا کینزد

 که هاتف و بردن سمت اتاق عمل.. دمیو قطع کرد و من د تلفن

 و ناله کردم ینشستم رو صندل  هیگر با

 نشه! شیچیه ایخدا-
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 زد .. هیتک واریکنارم نشست و شهرزادم روبه روم به د واریا

 از پراستارا به همراه به مامور اومدن سمتمون یکی

 شروع شد!-واریا

 گفت ماموره

 تونم چند تا سوال بپرسم؟ یم-

 نه!-واریا

 حرص گفتم با

 !سیه واریا-

 با اخم گفت ماموره

 همراهتون افتاده! یبرا یچه اتفاق-

 اومد سمتمون و گفت عیسر شهرزاد

 شهیم داشونیبرا شکار خرگوش..اخه زمستونا پ ابونیب  میرفته بود-

خورد ..سر اسلحه برگشت سمت خودش و  زیکنه پاش ل کیکه اتاق عمله خواست به خرگوشه شل ینی.هاتف..همبعد

 کرد! کیبه خودش شل

 کرد و بعد از چند لحظه گفت یبا شک نگاهمون م ماموره

 !یکالنتر متونیبر یهمکارام حرف بزنم ..احتماال متا من برم با  دیخارج نش مارستانیبدون اطالع ما از ب-

 باال رفته گفت یبرگشت سمت شهرزاد و با ابروها واریکه دور شد ا ازمون

 که خرگوش هان؟-

 گفتم خوب؟ یم یچ یگ یم-شهرزاد



 یگاریس یزندگ

 
415 

 

 بگه که گفتم یزیخواست چ واریا

 !میکار کن یبرننمون حاال چ یم انیاالن م-

 میکن یفرار م-واریا

 جا بلند شد و مچ دستم و گرفت از

 .؟یهاتف چ-دمینال-

 میکن یکار گهید میتون یما نم-واریا

 شهرزادم دنبالمون بود یکشون کشون من و برد سمت در خروج بعدم

 بگه  یزیماموره اومد جلومون و تا خواست چ هوی

 تو دماغش و  دیبا سر کوب واریا

 بودم .. واریا عیبهت حرکت سرمن هنوز تو  رونیب مارستانیاز ب دمییسه دو هر

 با سرعت گاز داد واریو ا میو سوار شد نیسمت ماش دمییدو یگ همه

 دور شد! مارستانیاز ب و

 دارد. ادامه

 

 ️❤و هفت ستیصد و ب پارت

 ...مینزن یکدوم حرف چیهاتف باعث شده بود ه یراه استرس و نگران ریمس کل

 شهرزاد من و به خودم اورد یدونم چه قدر گذشته بود که صدا ینم

 فهمن. یسازمان م ی.مامورا میش کینزد میتون ینم شتریب نیاز ا-

 ها اون طرف جاده منتظرمونن بچه
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 که دمیو د کیعمارت کوچ هیو من از دور  میشد ادهیپ نیسه از ماش هر

 بودن  ستادهیا شیتا مامورم کنار در وردود چند

 راه افتادم .. واریشهرزاد و ا پشت

 دادم .. صیاروان شون و تشخ نیدرختا ماش نیرا رفتن و گذشتن از ب یبعد از کم و

 بست.. یبا پارچه داشت زخم داوود و م حانهیکرد و ر یم یو رو دستش خال یداشت اب معدن داوود

 . کرد یم هیاروم گر دمیبود و مهش ستادهیکنارش ا نمیزده بود و ام هیتک نیاون ور تر به کاپوت ماش یکم دیمهش

 و گفت دیاروان مارو د میکه شد کینزد

 !مینگران شد-

 ما..هم!-واریا

 !شدیزدم رابطشون داشت درست م یلبخند

 سمتم و گفت.. دییو با عجله دو دیمنو د دیمهش

 همراز..هاتف کجاست؟ -

 بغض گفتم با

 چه طوره! تشیدونم وضع ی..بردنش اتاق عمل نممارستانهیب-

 دوباره حلقه زد و اروم گفت دیمهش یتو چشما اشک

 شد؟ یطور نیاخه ا یچه طور-

 اروم اومد سمتمون و گفت حانهیر

و  یخواست منو بزنه که هاتف کار یبزنه..م ریهاتف جون من و نجات داد ..اصال  اون مرده قصد نداشت به هاتف ت-

 کرده بود ..جونم و نجات داد .. واریا یکرد که جان برا
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 داد یور و اون ور م نیهارو ا زهیو با نوک کفشش سنگ ر نییبود پا سرش و انداخته واریا

 !میبد خبر میتون یکه نم سمینه مهمات..به پل می..ما نه اسلحه دارننمونیجا بودنمون خطر ناکه..ممکنه بب نیا-نیام

 حرص گفتم با

 !میچرا نتون-

  رنمونیگ یم دهینرس یسرهنگ..جاسوسسازمانه پامون به کالنتر-نیام

 .. میبه مدرک دار ازیرو کردن دست سرهنگم ن یبرا

 دستام گرفتم و اروم گفتم نیو ب سرم

 !مونهیراه م هیتنها -

 کرد یشده نگاهم م زیر یبا چشما وارینگاهم کردن و ا یسوال همه

 و گفتم واریسمت..ا رفتم

 و بده! چیسوع-

 بشه؟ یکه چ-واریا

 حرص گفتم با

 !واریو بده ا چی.سوع ستیکارا ن نیوقت ا االن

 و داد دستم چیزد و سوع یپوزخند واریا

 و سوار شدم .. نیرفتم سمت ماش که

 و باز کنه که در و قفل کردم نیبا حرص خواست در ماس واریاومدن سمتم ا همه

 گفت یبا نگران ددیمهش

 ؟..همراز! یکن یم یکار دار یچ-
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 و داد زد شهیتو ش دیبا مشت کوب واریو روشن کردم که ا نیماش

 !نییپا ایب-

 ا یو چشما یواریبه نگاه ا تی..بدون اهمیترس نگاهش کردم ول با

 با سرعت گاز دادم و ازشون دور شدم.. ترسناکش

 لب گفتم ریز

 کنم یو خودم تموم م زیبه خاطر من شروع شد ..همه چ زیهمه چ-

***** 

 

 فتشاروان تا سوارشه که اروان گر نیسمت ماش بدیبا حرص دو واریا

 ولم کن.-واریا

کرد خودش و اروم  یم یو سع دیکش یبلند بلند نفس م واریو از پشت گرفت..ا واریا نیاروان و بزنه که ام خواست

 کنخ..

 شو.. الیخ یداداش ب شیکش یم یکن دایهمراز و پ یاالن بر واریا-داوود

 جا بره! چی..اون مال منه بدون اجازه من حق نداره هیفکر کرد یکشمش پس چ یم-داد زد واریا

 با خنده گفت شهرزاد

 !یو داد چیداداشم خوبه خودت سوع-

 به شهرزاد زل زد و گفت یبا نگاه ترسناک واریا

 !رهیم دزدهیو م نیمن از کجا بدونم قول رو اعصاب تو ماش-

 داد زد واریکه ا دیخند زیو ر نیسرش و انداخت پا شهرزاد
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 ..نخند-

 و اروان خالص شه و اخرم موفق شد نیتقال کرد تا از دست ام بعد

 داد زد حانهیکه ر نیسمت ماش دییدو واریا

کنن و ما بدون هم  دامونیممکنه دوباره پ یاالنم اگه بر میهممون مرده بود یاگه امروز نجاتمون نداده بود واریا-

..تو هم  ستی..هاتف ن ستی..جان نمیدیباهاشون جنگ  میبا هم بود یامه مشکالت و همه خطرات و وقت میفیضع

 ..مشیبد سیپل لیو تحو میکن دایپاون تو و الفرد و  میبر دی..ما بامیتون ینم گهیما د ینباش

 مکس گفت یکرد..و بعد از کم ینگاه م حانهیبا اخم به ر واریا

 ی..خودم مدیریتون جلومو و بگ یکی گه خواستم همراز و له کنم یاگه وقت یمونم خب..ول یجا م نیاالن من ا-

 کشمتون !

 ..دیدزد ینگاهش و از داوود م حانهیکرد..و ر ینگاه م حانهیبا لبخند به ر داوود

 !میسالح جور کن میتون یکه م شناسمیو م ییجا هیمن -شهرزاد

 همراز نزد! ییهویاز رفتن  یخرف واریکس از ترس ا پیه

 سالح.. یپ دیبر نی..تو امیاوک-واریا

 سمت داوود و با انگشت سبابه بهش اشاره زد و گفت برگشت

 زننمون! یرنگارنگ رو هوا م ایلباسا نیدنبال.لباس..با ا دیریم  حانهیتو و ر -

 .. دیاماده باش دیجا با نیشب همه ا میدرست ساعت هشت و ن میکش یو اروانم نقشه م دیمن و مهش- واریا

 زد و گفت یار دستش و برد باال و بشکن یا

 حرکت!-

 یشدن و بعد از گذاشتن قرار ها نیسوار ماش عیو شهرزاد سر نیو داوود و ام حانهیو ر یو اروان رفتن سمت دیمهش

 الزم راه افتادن ..
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 اون ور تر به پل مخروبه  یجاش خطر ناکه..کم کمیجا  نیا-واریا

 اون ..جاش بهتره! ریز میبر هست

 هاشون و برداشتن و رفتن  سمت پل... لهیسه وس هر

 دارد.... ادامه

 

 ️❤️❤و هشت ستیصد و ب پارت

 

 کیکه داره بهشون نزد دنیو د نیبه خ دشون اومدن  ماش یبودن  که وقت دنیو اروان اون قدر غرق  نقشه کش واریا

 شه. یم

 شد .. ادهیپ نیو شهرزاد و داوود از ماش حانهیو ر نیام

 با حرص رو به داوود گفت حانهیر

 پوشم یلباس زشت و نم نیمن ا-

و  یلباس کش دیبا مییو بدو میبپر واریاز رو د میبر میخوا ی! م یعروس میتو دعواش کن..مگه قراره بر واریا-داوود

 !گهیگرفتم د یم رهیت

 بود و درش و باز کرد که  نیکه دست ام یرفت سمت ساک واریا

 گفت جانیاسلحه ها و چاقو ها  با ه دنید با

 قراره خوش بگزره .!-

 ومد؟یهمراز ن-حانهیر

 سر بلند کرد و گفت یعصب هوی واریا
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 و فرار کرده.. چوندهیهممون و پ زتیاحتماال دوست عز-

و خشمش پنهون کرده  تیماسک اعصبان ریو ترس از دثت دادن همراز و ز ینگران واریبود.ا یظاهر ساز همه

داره با گره خوردن با روح  اهشید نست.زاتش در حال عوص شدنه..روح س یدونست..م یو خوب م نیودشم ابود..خ

 د!بو یاهیباال تر از س ی..ولتیو معصوم تی..نه به اون شفافشهیو رنگ روح همراز م بازهیهمراز کم کم رنگ م دیسف

 دیعوض کن نیتو ماش دیلباس هارو از تو ساک در اورد  و گفت بر داوود

 پوزخند زد و گفت واریا

 !میمگه سوسوسول-

گرده  یچشما یجلو رهنشیرنگ و لز تو ساک در اورد و بعد از در ا ردن پ اهیس یها زیاز بول یکیبعد خم شد و  و

 و تن کرد .. زیهمه بول

 اونا انگار جون سخت شده بودن یکم کم سرد شده بود ول هوا

 شهیو پشت به ش نیماش  یو رفت جلو یعیطب یلیشد و داوود خ نیلباس هاشو برداشت و رفت سوار ماش حانهیر

 د .ز یو لبخند دیحرکت داوود و د  نیاز تو ماش حانهینشه..ر دهید حانهیتا در خفا حواسش باشه که ر ستادیا  نیماش

 به نوبت لباس هاشون و عوض کردن .. یگ همه

 داد .. یم حیتوض هیداشت نقشه حمله رو به بق دیمهش

 داشتن.. یاسلحه و چاقو بر م هیبه نوبت هر کدوم  و

 و گفت ستادیهمه ا یرو به رو واریاز اماده شدن ا بعد

کون و  یری..نشونه گ دیهم و داشته باش ی..هوا دیکن ی..هم و گم نم دیشیگم..از هم جدا نم ینم شتریبار ب هی-

 !گهی..تهش مرگه ددی..استرس نداشته باش دیفراموش نکن

زنه به من..با عالمت من  یکنه و تک م یرو قطع م نایاتاق کنترل و دورب رهیم میتو  شهرزاد مستق میپر یم وارید از

 ..میشیداخل م

 ..نشونیبند ی..با طناب مازیدر صورت ن دیکن یم هوشیصدا  ب یو مامورا رو ب نگهبانا
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 رونیب میایاز ساختمون م یریرو گان گگ قیو از طر مشیریگیاتاق الفرد ..م میریاس م یپ یج قیو اروان از طر من

 سازمان.. ینابود یعنیدوتا  نیکردن ا دایپ میکرد دایبزرگ و پ سی..رع میکن دای..الفرد و پ

 د؟یدیفهم همه

 با استرس گفت دیسر تکون دادن و مهش همه

 .. ستمیبلد ن میریترسم نشونه گ یمن م-

 ..هواتو دارم!ریشکالت سخت نگ-نیام

 کنه ینثارش م یچشمک نیزنه و ام یم یلب خند دیمهش

 گه یبا خنده م شهرزاد

 ..مید.برو که رفت-

 به سمت عمارت .. دنییکنه به دو یشروع م عیسر و

 زنه یرو به داوود داد م واریدوان و ا یو داوود پشت سر شهرزاد م نیام

 داوود ؟ یدستات و چه کرد-

 گرده  یبر م داوود

 نبود..خراش بود فقط.. یمهم یزیگرفتم ..چ نیرفتم از دارو خونه باند و بتاد-داوود

 دوهه یو داوود م دهیتکون م یسر واریا

 که نیمونن تا ا یمونن و منتظر م یبا استرس منتظر م یگ همه

 افتهیو شماره شهرزاد م رهیم برهیتو دستش و واریا یگوش

 ..میبر دیقطع کرد..با نارویشهرزاد دورب-واریا
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مامورا رو پشت  عیسر ننیبیم یکنار در ورود یمامورا و زخم یدون و وقت یبا سرعت به سمت عمارت م یگ همه

 کنن و  یدرختا پنهون م

 ..درا براشون باز گذاشته شده . شنیعمارت م وارد

 رن  یم یکنن و اروم به سمت در اصل یبا چشم به هم اشاره م واریو ا اروان

 .. شهیکنه و اروان وارد م یاروم در و باز م واریا

 .. ستادنیتا مامور پشت به اون ها ا دو

 هوشیاونا رو ب عیسر یلیو با ضربه اسلحه به پشت سرشون خ رنیگ یلهن نامورا م یو اروان دستشون و جلو واریا

 کنن.. یم

 اس به الفرد برسن .. یپ یج تیرن تا طبق موقع یسرعت به سمت پله ها م با

 رهیکنارش خ کیکوچ یلیو خ ینقره ا فیبا استرس به ک نیبه عمارت الفرد تو ماش دنیهمراز تو راه رس نیب نیا تو

 .شهیم

 کردم.. داشیکردم..پ داشی...پرسمیبچه ها..دارم م دینکن یکار-گه یلب م ریز

 گه.. یم دهیپر یی..و با رنگ و روچهیپیو رو به سمت راست م یکنه و دوراه یم شتریپاهاشو رو پدال گاز ب فشار

 ..کم موندهواریحله..کم مونده ا شیخوام..بق یو م فیک نیا دیفقط.کل-

 .!میکنار هم خوش بخت باش گهیقصم..کم مونده تا سال د یوالیه

 

که چه راحت وارد  نیشده به اطراف نگاه کرد به ا زیر یبا چشما واری...استادنیو اروان  پشت در اتاق الفرد ا واریا

 کن!.. دایعمارت شدن و چه راحت تر تونستن اتاق الفرد و پ

 صبر کن اروا...-واریا
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ده ها مامور که همه اسلحه به دست اون هارو  دنیشده بود .اروان در اتاق و باز کرد و هر دو وارد اتاق شدن و با د رید

 نشونه گرفته بودن خشکشون زد ..

 کرد گفت یکه شهرزاد و به وسط اتاق پرت م یبا پوزخند در حال الفرد

 !ی..سازمان ی..داداشانمتونیبیخوش حالم دوباره م-

 زد و گفت یپوزخند واریا

 !ریطور کفتار پ نیمنم هم-

 به ا الفرد

 

 کشت! یرو م یکیبود که...اون  ییبه الفرد زل زده بود ..هردو ذهنشون پر از نقشه ها واریو ا واری

 شد؟یم یداستان چ نیا اخر

 دارد..... ادامه

 

 ��ونه ستیصد وب پارت

 

 ..شهرزاد و ول کن!-اروان

 !یدیتو دستور نم گهیجا د نیشرمنده درنده..ا-الفرد

 دستور بده! ی!پس کیریبم یریتو هم که االناست که از پ-واریا

 تو اول اسلحتو  بنداز!-الفرد

 شد و با پوزخند رو به الفرد گفت رهیخ شیبه شهرزاد و صورت زخم واریا
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 !یریپ یشیم میپشت گروگانات قا شهیهم-

 !نیبا اخم اسلحشو انداخت رو زم واریارو انم بعد از ا نیتف انداخت و اسلحشو پرت کرد زم نیبعد رو زم و

 !دشونیریبگ- الفرد

 نشوندن نیو اروان و او نا رو رو زم واریالفرد اومدن سمت ا افراد

 گفت اروم شهرزاد

 ود!ب شرفشونینفر مامور بود توش اون تک زنگم کار خود ب ستیشرفا..اتاق کنترل حدود ب یکردن ب ریگ قافل

 سر تکون داد واریا

 !میحرف زدن ندار یدر گوش-الفرد

 .نیانداختن رو زم یو داوود و زخم نیاتاق باز شد و دوتا مامور ام در

 گرفتنش.. گهیاز مامورا حمله ور شه که دوتا ماموره د یکیزد و خواست به سمت  یداد نیام

 و اروان وشهرزاد نشوندن واریو داوودم کنار ا نیام

 نشست و گفت یمبل یرو الفرد

 من عاشق.نشون دادن راز هام! دیدونیم-

 از جا بلند شد و گفت الفرد

 د؟یهم حمله کندونستم که قراره ب یمن از کجا م ایجاتون و لو داد !..  یکه ک دیشک نکرد-

 زد و گفت یپوزخند واریا

 تو سرم هست.. ییفکرا هی-

 !یکن یفکرشم نم یمطمعنم حت -الفرد

 مرد! ریقدم جلو ترم..پ هی شهیمن هم -با پوزخند واریا
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 با حرص گفت الفرد

 دید میخواه-

 داشتم ! نتونیجاسوس ب هی...من -الفرد

 گفت یبا خون سرد واریا

 !یعیو ضا یمیقد یچه حقه  -

 گفت واریخواست حرف بزنه که ا الفرد

 تو دهنت و ببند..بزار خودم مسعله رو باز کنم!-

 گفت روزیبا  نگاه پ واریا

 ..کار شهرزاد...که نبست!ستیبه حدس زدن ن یازین-

 

 ..اروانم که  دورش و خط بکش..ستیداوودم که کال ن کار

 !ستی.اونم ن..هاتفم که .ستیکه..ن نمیکه..نوچ...ام دمیو مهش حانهیر

 !یهم .که کشت تایب

 زد و گفت یپوزخند واریا هوی

 کرد و مرد! ییجان فدا هویبهش شک کردم .. دیکه فهم نیجارو بهمون داد..و بعد ا نیکه ادرس ا مونهینفر م هی یول-

اشه و ب یتونه مشق یکه گلوله م میو شک نکرد مینبضش و چک نکرد میکه.چون وقت نداست نیجالبه نه!..و ا-واریا

 !یخون رو گردنش الک

 با بهت گفت اروان

 جان!-
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 نگاه کرد و گفت واریبا حرص به ا الفرد

 !ریخودت تو دهن ش یبا پا یپس چرا اکمد یقدر زرنگ نیبچه زرنگ..حاال که ا-

 به الفرد زل زد و گفت یواریبا نگاه ا واریا

 گزره! یخوش م یلیدوست دادم...خ یباز-

 کردن..که الفرد داد زد ینگاه م واریبا بهت به ا همه

 جان..بانو...-

 اتاق باز شد و جان و بانو وارد اتاق شدن .. در

 !رتیغ یادم فروش. ب-داد زد نیام

 .. ستادیتوجه به اونا رفت و کنار الفرد ا یب جان

 پست! کهیمرت-اروان

 لب گفت ریز شهرزاد

 خوااهر مادرتو...-

 داد زد الفرد

بزرگم...من به مادرت تجاوز کردم ..پدرتو  سیرفته!من دست راست رع ادتیدر اوردم و که سرت  ییهنوز بالها-

 ..گهید یایکشتم مثل خبل

 ..از تو اروان سو استفاده کردم ..شکنجتون دادم..یشدم کور ش باعث

 ..جاسوس خودم کردم .ستونمیسرهنگ  اداره پل یکشتم...حت تارویب

 قدر زود فروختتون! نیا نیهم یبرا دیشا هییکایمرد امر هیسرهنگ  البته

 کشمتون... یاالنم م -داد زد الفرد
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 زد و گفت نیبه ام یچشمک واریا

 !یکرد ییکارا ر  تنها نیهمه ا-

 کار کردم و نکردم.. یچ یفهم یکشتمت..م یوقت-داد زد الفرد

 زد و گفت  یلبخند اروان

 الفرد! یاحمق یلیخ-

 با خشم گفت الفرد

 تو؟ یگ یم یچ-

 بکشمشون.. دیقربان بزار-وبان

 !طهیتو دهنت و ببند سل-واریا

 خند و گفت رینگاه کرد که شهر زاد زد ز وارینو خشک شده به ا با

 ها بوده! طهیها..نگو شکل سل ههیگفتم شب یمنم ه-

 داد زد داوود

 !دشونیبکش-

 گفت واریکردن که ا یریاسلحه هاشون و باال اوردن و نشونه گ مامورا

 ؟یدیهنوزم نفهم یریپ-

 و؟یچ- الفرد

 با خنده گفت نیام

 ستن؟یباهامون ن حانهیو ر دیکه چرا مهش نیا-

 با بهت ساکت شد که داوود گفت الفرد
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 دن مگه نه اروان؟ یبه حرفش گوش م سایحتما پل لهیوک دیمهش-

 ...سهیهم که پل حانهیر-اروان

 !دیو نگشت بامونیشما هم که ج-شهرزاد

 ضبط کننده صدا بود .. بمونی..تو جیدید هوی-واریا

 با پوزخند گفت اروان

 در حال گوش کردن  صدات باشه   سمیپل سیرع یکه شانس-

 .پشت در باشن!سایکه االنم. پل-شهرزاد

 !یرو لو داد یشد که همه چ فیح-واریا

 کرد ..انگ.ار قدرت تکلمش و لز دست داده بود.. یکبود شده به اون ها نگاه م الفرد

 کشم! یهمتون و م-ز چند لحظه داد زدا بعد

 کار و نکن..! نیبه نظرم ا-واریا

ود ب نشیکه رو س دیو د یانداخت و نور قرمز رنگ نییالفرد اشاره زد و الفرد سرش و پا نهیبا چشم به قفسه س ابوار

 .. دیساختمون کنارش د یرو رو یانداز ریسرش وبرگردوند ک از پنجره تک ت

 از دستش افتاد و شهرزاد با لبخند گفت خشک شده اسلحه الفرد

 !شهیقصه داره تموم م نیانگار ا-

 سیبا لبخند کنار هم بغل رع حانهیو ر دیبه داخل هجوم اوردن و مهش سیپل یاتاق با شدت باز شد و مامورا در

  سیپل

 بود .. کیکوچ ینقره ا فیک هیبودن..و دستشون   ستادهیا

 ستادیا واریا یرد شد و روبه رو  زدنیکه داشتن به الفرد و افرادش دستبند م ییها  سیپل یاز البه ال همراز
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.. 

 زیم نیمحبوب تر ریمسجد معروف..ز هی کیرستوران نزد هیجور ادرس بود ..تو  هیاومد ...رمز  ادمیرمز و -همراز

 االنشم نابود شدس! نی..البته همشهینابود م ازمانیباز شه .کل  فیک نیشده .بود در ا یجاساز زی..داخل م

 شد و گفت کیبه همراز نزد واریا

 و سازمان... فیرمز و ک یگور بابا-

 دختر رو اعصاب؟ یچه طور خودت

 دارد..... ادامه

 

 ️❤.)آخر(یس پارت

 

*** 

 زدم و داد زدم یغیکنار گوشم ج یدیو شد بیمه یصدا با

 شهرزاااد !-

 انداخت و گفت یرو گوشه ا دهیبادکنک. تدک شهرزاد

 تونم باد کنم! ی.خب نمهیچ-

 که دستش و به کمرش گرفته بود گفت یدر حال دیمهش

 ..دینیکنم حاال بب یزود رس و تجربه م مانیمن اخر زا-

 با لبخند گفت حانهی..ر میدیخند هممون
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 !ی..هنوز سه ماهته..کو تا نه ماهگلینگران نباش خانوم وک-

 گه یم نهیچ یکانتر م  یرو وانارویکه داره ل یدر حال نیام

 ..ادیب ایخواد به دن یم عیبچه من سر-

 گهیو م شهیم رهیخ دیبا عشق به شکم مهش بعد

 !ارهیب ایبه دن لیقربون مامان بچم بشم که قراره برام پاست -

 ..و گفتنیباد شده رو انداخت وسط رو زم یخنده و داوود بادکنک ها ریز میزد همه

 سال! هیزود بچه ساختن سر  نایدارن ا یچه سرعت عمل نی.ببمیدواج کردروز از هیسرمون تو  ریخ نیبب حانیر-

 !هیکه بهت بله دادم کل نیمونده..من هنوز سنم کمه هم نیهم- حانهیر

 خونه به صدا در اومد رفتم و در و باز کردم با لبخند گفتم در

 سالم داداشم..-

 و گفت دیزد و گونم و بوس یلبخند هاتف

 ؟یریتولد بگ یایب یحاال واجب بود اخه سن بابامو دار-

 زدم و گفتم یو به بازوش مشت دمیخند

 ..یو اومد یخوبه که پروازت و عقب انداخت-

 برگشت سمتم و با لبخند گفت هاتف

 گفته باشم! یزود زود بهم سر برن دیکنه..پروازم اخر شبه ..تو هم با یکه فرار نم ایاسترال-

 ..میشیم ییرایو با هم وارد پززنم  یم یلبخند

 ..نهیشیگوشه م هیو  دهیدست م نیو ام دیبا مهش یمعمول یلیگن و هاتف خ یبه هاتف خوش امد م همه

 زنهیبهم م یاز دور چشمک هاتف
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 !ایخوشگل شد-

 یک همه دست و سورت م زنمیم یو چرخ رمیگ یرنگم و م یگریبلند و ج رهنیو  با دست دامن پ زنمیم یلبخند

 خندم.. یزنن و من م

چند نفر از اشناها هم به جمعمون  هیو  کمونینزد یو کم کم ..دوستا میزار ی..اهنگ مشهیکم کم شروع م یمهمون

 شن.. یاضافه م

نرفته باشه چون زنده  ادمیکنم که حلقم و  یرم و قبلش چک م ی..با لبخند به سمت در مادیزنگ در که م یصدا

 !'خورتم یزنده م

 زنه.. یکنم و قلبم تند م یم و باز در

 کنه.. یزنم و اون با همون نگاه خونسرد و جذابش براندازم م یچشماش زل م به

 دم.. یراهت نم یکرد ریچون د-گم یلبخند م با

 گه.. یزده م هیبه قاب در تک نهیکه دست به س یزنه و در حال یم یچشمک

 بزرگ بود اخه! یادیتولدت ز یکادو-

 ..رهیگ یعمق م لبخندم

پوزخند  هیکه دوست داره بخنه  یزنه..فقط پوز خنداش کم تر ترسناکه و موقع یبه طور کامل لبخند نم هنوزم

 !دهیزنه که دل منو خوش کنه که انگار خند یو بامزه م کیکوچ

 گم یتو که م ادیخواد ب یم

 ..؟یشی.تو خونه جا موالیه-

 گهیو م شهیم کیو بهم نرد شهیم وارد مرم اون یدر کنار م یخندم و از جلو یحرف خودم م به

 نداره! یتو دلت جا شدم خونه که کار یغول نیمن به ا-

 گهیو م شهیم رهیو به دست چپم خ نییپا ارهیطبق عادت سرش و م هوی



 یگاریس یزندگ

 
433 

 

 ؟یچه عجب جاش نزاشت-

 گم یکنم و م یوونش و ناز م زنمیم یلبخند

 ..من هنوزم عادت نکردم که نامزد دارم!الیخ یجون من ب واریا-

 کرد و گفت کیسرش و به صورتم نزد واریا

 !ینره نامزد دار ادتیتو شکمته که  یفسقل هیکنم..تنها راهش  یاونم..درستش م-

 ..میشد ییرایکردم که دستم و گرفت و دنبال خودش کشوند..وارد پز یگرد نگاهش م یچشما با

 سوت زدن و حال و احوال کردن.. واریا دنیبا د همه

.... 

ت قدر یبازوم و تو دستا هوی واریرفتم سمت شهرزاد تا باهاش برقصم که ا ی...مورد عالقم و گذاشتم و داشتم ماهنگ

 کرد و گفت ریمندش اس

 بهت گفته بودم نه؟ یزیچ هیمن قبال -

 کردم گفتم یحرکت م میزاشتم و با اهنگ مال یکه دستامو رو شونه هاش م یحال در

 ؟یگفتع بود ینه..چ-

 قلبم تند بزنه شدینفساش  باعث م یکرد و گرما کیو به گوشم نزد سرش

 چیبا ه یو تو هم تا من هستم اجازه ندار میکه بهت دادم همه دور هم یکه به سال گذشت و طبق قول یدید-واریا

 ..یکس برقص

 گم یزنم و م یم یلبخند

 !والیه اتمییزور گو نیمن عاشق ا-

 گهیو م زنهیکمرم چنگ م به
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 میریم یکه اروانم از زندان ازاد شه..تبرعه که شد همه گ ی.دختر رو اعصاب..امروز فردامیما تا اخر عمر کنار هم-

 مسافرت!

 گمیکنم  و م یلبخند نگاهش م با

 باز نشد! فهیدر اون ک فیح-

 چرخوند گفت یکه منو م یدرحال واریا

 که نبود مثل گاو صندوق بود! یمعمول فیک هیبره.. نیاز ب  فیک اتیمحتو شدیاشتباه باعث م دیکل هی-

 و گفتم نشیو گزاشتم رو س سرم

 ..میکنم .چرا اون دستور داده بوده که من و هاتف زنده بمون یفکر م ینشد ! گاه دایبزرگم پ سیتازه رع-

 چونش و رو سرم گذاشت و گفت واریا

 !میاورد یبه دست م یادیکرد ..وگرنه اطالعات ز زیدان حلق اواون الفرد کثافتم که خودش و تو زن-

 دست ماست..تو خونه ماست و سازمانم  لغو شده.. فیکه اون ک نهی..مهم ا الیخ یب-

 اروم گفت  واریا

 دختر رو اعصاب! یخوشگل شد یلیخ-

 لمیرقصه و شهرزادم ازمون ف یهم داره با داوود  م حانهیتو بغل امبنه و ر دمیکه مهش نمیب یزنم و م یم یلبخند

 کنه.. یم یبردار

 گهیو اروم م زنهیرو لبام م یبوسه ا واریا شهیکه تموم م اهنگ

 داستانمون انگار اخراشه!-

 گم یلبخند م با

 !شهیما تازه داره شروع م یقصه  واریا-
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 کیاز رقث ک بعد

 

 ومدیخوشش نم ایلوس باز نیکرد به قول خودش از ا یمدام از دستمون فرار م واریالبته ا مشیبریم  واریو با ا ارمیم و

 بودم.. واریا یمنتظر کادو جانی..با هدیبه کادو ها که رس نوبت

 و گفت بشیدست کرد تو ج واریا

 اروان و بدم ..امروز رفتم مالقاتش یخودم..بزار کادو یقبل از کادو-

 .دهیکه از زندان ازاد شه بهت م یوقت یباش شیاصل یو بدم بهت و گفت منتظر کادو  نیا گفت

 گم یزنم و م ی یلبخند

 'یاخ-

 گم یم جانیگردنبند مامانم با ه دنیکنم و با د یرو باز م کادو

 پس بالخره پس دادش! یوا-

 من! یحالل نوبت کادو- واریا

 رهیو به سمت در م شهیکه بلند م میزن یبهش زل م اقیبا اشت همه

 .امیاالن م-

 میبه هم زل زد جانیهمه منتطر و با ه شهیاز خونه خارج م و

 کشهیهممون و م ادیاالن با اسلحه م-شهرزاد

 وارد شد واریدر خونه باز شد و ا میدیحرف شهرزاد خند نیبا ا همه

 رنگ بود .. یجعبه کوچبک و اب  کی دستش

 رفتم سمتش و جعبه رو ازش گرفتم. جانیه با
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منتظر بهم زل زده بود که اروم در جعبه رو باز کردم و با  واریخواستن که جعبه رو باز کنم ا یخوندن و م یشعر م همه

 کتاب داخلش با ذوق گفتم دنید

 !یییییوا-

 اسم کتاب زل زدم و با داد گفتم به

 !یگاریس یزندگ-

 اروم گفت واریا

  کمیاز تو دفتر خاطراتتم  میکن یروش کار م میسه ماهه با بچه ها دار-

ه به ب میداد می..نوشته ها رو سر جمع کردمیکه اون موقعا برات اتفاق افتاده مطلب برداشت ییزایاحساساتت و چ از

 ..سندهینو

 ..یتو نیهممون ا یزندگ حاال

 گفتم تیلبخند نگاهش کردم و بدون توجه به جمع با

 دوست دارم! یلیخ-

 بلند گفتن همه

 اوووووووه-

 شد و اروم در گوشم گفت کیبهم نزد واریا

 منم..دوست دارم..-

 گفت..دوست دارم. یبار بود که م نیبهش زل زدم اول یاشک یچشما با

** 

 شد و گفت کیبهش نزد مرد
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 ه؟یبزرگ دستور چ سیرع-

 اروم و گرفته گفت زن

 م!بزن یبیخوام به بچه هام اس ینم گهیندارم..د یبار باهاشون کار نیا ی..ولرانیبرگردم ا دیبا-

 !سیاما رع-مرد

 کنم.. ی..دوباره تکرار مرانیا دی..همون که گفتم ..منو ببسیه-زن

 از وجودم خبر دار شن.. دیو دخترم هاتف و همراز و..شهرزاد..نبا پسرا

اره که سوال د ی..جاشنیبازشه..همه نابود م فی..تا االن نتونستن درشو باز کنن..اگه در اون کدیاریو ب فیبرام ک فقط

 ...گردنبندمه که دست همرازه!فیک دیکل دنیچه طور تا حاال نفهم

 ..دیشما امر کن یهرچ سیچشم رع-اروم گفت مرد

 دستش زل زده بود گفت گاریکه به س یو از دهانش خارج کرد و در حال گاریدود س زن

 ..شهیوقت کامل تموم نم چیه یگاریس یزندگ نیا-

 

 

 (یگاریس یزندگ کیلد پارت  ج نیاخر انی)پا

 *  در پناه حق* 

Marjan m2 

 

 آخر؛ حرف

 نبود.  یکیبود  یکیرمان کاله داران،کنم  یم شنهادی.که از قلمم  خوششون اومده . پ گلدوستان
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 دیرمان  ربات. باش منتظرودیهم بخون رو

 رمان  هم شرمنده .نشدن شیرایبه خاطر و کهنیو ا..ممنون از همتون

که هستم هم  نمیهستم و هم سندهیکه تازه نو نیسن کم و ا یپا دیداشت ، بازم شرمنده ام بزار یو کاستاگر کم و

 و دوستان گلمم. یغالم یاقا ونیمد

 !یبا یرمان بعد تا

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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