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رمان انتقام بارانی

نام کتاب  :انتقام بارانی
نویسنده  :ستاره شب

کاری از رمان سیتی
کانال تلگرام ما
@romancity

ایدی اینستاگرام
Roman.City

وبسایت رمان سیتی
Roman-city.ir

2

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir
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به نام خدا

رمان انتقام بارانی
نویسنده  :ستاره شب

عضو انجمن رمان سیتی
آدرس اینترنتی ما
http://roman-city.ir

روی مبل نشسته بودم باهیجان به کارتون نگاه میکردم اخه این کارتونو بابام خریده بود بابام پلیسه بیشتروقتاماموریته…
منومامانم رو تنهامیزاره االنم طبق معمول رفته ماموریت منم کارتون هایی که برام خریدرومیبینم تابرگرده
_باران جان عزیزم بیاشام حاضره
_چشم مامانی
خیلی شیطون بودم طوری که مامان بعضی وقتا ازدستم عصبی میشد دعوام میکردروی صندلی نشستم برام غذاکشید
_مامانی باباکی میاد؟
_نمیدونم دخترم
اخم کردم
_دلم براش تنگ شده
گونموبوسید
_غذاتوبخورعزیزم باباهم به زودی میاد
_پس کی اخه؟
_هرموقع کارش تموم شدمیاد
_کی کارش تموم میشه
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_نمیدونم دخترم
باناراحتی مشغول غذاخوردن شدم

چندقاشق خوردم بلندشدم
_کجا؟توکه هنوزکامل غذاتونخوردی؟
_گشنم نیست اخه
_باشه پس برومسواک بزن بخواب
_چشم مامانی
همون لحظه دربازشد
بابام بود
باخوشحالی گفتم
_بابایی
_جان بابا
سمتش پروازکردم محکم بغلش کردم
_دلم برات تنگ شده بود
گونمونرم بوسید
_منم فداتشم
مامان بالبخندنگامون میکرد
_باباجون دیگه نمیری؟
_چراعزیزم اومدبهتون سربزنم بعدش میرم
پکرشدم
_نمیشه نری ؟اخه تازه اومدی
_نه دخترم هنوزخیلی کاردارم
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ناراحت گفتم
_باشه
_توبروتواتاقت تامنم بیام
چشمی گفتم ازپله هاباالرفتم دراتاقم روبازکردم روی تختم درازکشیدم منتظرشدم تابابابیاد

[ Forwarded fromانتقام بارانی]
ی ربعی منتظرشدم ولی خبری ازبابانشدبلندشدم اروم دروبازکردم ازپله هاپایین رفتم بابا داشت بامامان حرف میزدمامانم
اروم گریه میکردباکنجکاوی بهشون نگاه میکردم چون اروم حرف میزدن متوجه نمیشدم چی میگن
_بابا
سریع برگشتن نگام کردن
_جانم دخترم مگه نگفتم منتظرم باشی
_چراباباگفتی
سرموانداختم پایین
_ببخشید
لبخندمهربونی زد
_اشکال نداره عزیزم منو مامانتم صحبتامون تموم شد
اومدسمتم بغلم کرد
_خب دخترم بریم بخوابیم ؟
_باشه
باهم دیگه توی اتاق رفتیم منوروی تخت گذاشت کتاب داستان موردعالقم روبرداشت کنارم درازکشیدموهامونوازش میکرد
برام میخوندکم کم چشماموگرم شد…خوابم برد
بانوری که به چشمم میخوردچشمام روبازکردم به اطرافم.نگاه کردم بابارفته بودباناراحتی بلندشدم دست وصورتم روشستم
باحوله خشک کردم رفتم پایین
_مامان
_سکوت
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اب دهنموباترس قورت دادم چراکسی خونه نیست؟یهودرخونه به شدت بازشدجیغ بلندی زدم ازترس میلرزیدم
مردی چهارشونه اومدداخل باچشمای طوسیش بهم زل زد
بالکنت گفتم
_ش…شم…شما…ک…کی…ه…هس…هستین؟
خبیث خندید
_اومدم با بابات حرف بزنم
_ب…با…بابام…ن…نی…نیست
پوزخندزدگوشیش رودراورد
_االن که بفهمه پیش دخترعزیزشم حتمامیاد
اشکام جاری شدخیلی میترسیم
اسلحش رودراورد اومدسمتم نمیتونستم حرکت کنم انگارپاهام به زمین قفل شده بود زبونم بنداومده بوداسلحه رو روی سرم
گذاشت
_به به جناب سرهنگ
_سکوت
_اگه بدونی االن کی پیشمه
_سکوت
_دخترعزیزیت خیلیم ترسیده گناه داره
_سکوت
_اوه اوه جناب سرهنگ مودب باش وگرنه برای این خانوم کوچولوبدمیشه
_سکوت
_همین االن خودتومیرسونی خونت من اینجام اگه دخترتوزنده میخوای
_سکوت
_منتظرم
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گوشی روقطع کرد اسلحه روازروی سرم.برداشت
_االن بابات میاد
_ب…با…م…ما…چ…چی…چیکا…چیکار…د…دار…داری
_باتوکاری ندارم ولی باپدرت چراخیلی کاردارم

[ Forwarded fromانتقام بارانی]
ازترس گریه میکردم خیلی میترسیدم بالیی سربابام بیاره روی مبل نشستم پاهاموتوی شکمم جمع کردم صدای زنگ بلندشد
_انگارباباجونت اومده
بانفرت بهش نگاه کردم
خنده بلندی کرد…رفت
دروبازکردبابام باعجله اومدتوبادیدنش دویدم سمتش محکم بغلش کردم
بابغض گفتم
_بابا
_نترس عزیزم اومدم
_خوب جناب سرهنگ وقت تقاص دادنه فکرشونمیکردی مابفهمیم نه؟
_ببنددهنتوبه زودی اون باندلعنتی دستگیرمیشه بهتره جرمتوبیشترازاین سنگین نکنی
پوزخندزد
_برام مهم نیست فقط میخوام جون دادنتوببینم
باجیغ گفتم
_دست ازسربابام بردار
صورتموبوسید
_نترس باباتوبایدقویی باشی
_بابامن میترسم نمیخوام ازدستت بدم
منوروی زمین گذاشت
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_توبروتواتاقت منم ی ربع دیگه میام پیشت

باگریه گفتم
_نه نه من تنهات نمیزارم
_به بابااعتمادکن…بروباال
من به بابام اعتمادداشتم به خاطرهمین چشمی گفتم رفتم اتاقم ی ربع گذشت ولی بابانیومدخیلی میترسیدم دروبازکردم با
پاهای لرزون ازپله هاپایین اومدم که صدای گلوله توی فضاپیچیدجیغ بلندی زدم بابام غرق خون روی زمین افتاده بود دویدم
سمتش
باجیغ گفتم

_بابایی
کنارش روی زمین نشستم به سختی نفس میکشید
باگریه گفتم
_بابا باباجونم تنهام نزارالتماست میکنم بابا
به سختی گفت
_د…دخ…دخترم…(سرفه)
_م…مر…مرا…مراقب…خ…خو…خودتو…م…ما…مادرت…باش
_نه بابا تونبایدماروتنهابزاری من بهت نیازدارم تروخدابابا
به چشمای خوشرنگش نگاه کردم کم.کم.بسته شد
باهق هق گفتم
_نه بابا
اون مردبی رحم قهقه ایی زد
_خب نمایش زیبایی بود
بانفرت بهش نگاه کردم گفتم
_باالخره ی روزی انتقام باباموازت میگیرم
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پوزخندزد
_باشه کوچولومنتظرم
باباموبغل کرده بودم گریه میکردم اون بی رحمم رفت ولی بایدمنتظرم باشه چون قول دادم انتقام باباموازش بگیرم

[ Forwarded fromانتقام بارانی]
(چندسال بعد)
_چندسال ازاون روزنحس میگذره منم مثل بابام پلیس شدم میخوام انتقامشوبگیرم سرهنگ موحدخیلی توی این راه کمکم
کردبه خاطراینکه کارم خوب بودخیلی زودارتقا درجه گرفتم سروان شدم توی این ساالخیلی تالش کردم ماموریت های خطرناکی
قبول کردم که احتمال زنده موندم شایدیک درصدبود
توی اتاقم نشسته بودم که تقه ایی به درخورد
_بفرمایید
دربازشدستوان احمدی اومدداخل احترام نظامی گذاشت
_جناب سرهنگ باشماکارداره
_باشه میتونی بری
احترام گذاشت…رفت
بلندشدم چادرمومرتب کردم دراتاق روبازکردم اومدم بیرون برام احترام نظامی میزاشتن که منم فقط سرموتکون میدادم به
اتاق سرهنگ رسیدم تقه ای به درزدم
صدای جدیش توی گوشم پیچید
_بفرمایید
دربازکردم احترام نظامی گذاشتم
_بامن کاری داشتین قربان؟
_بیابشین باهات کاردارم
سرموتکون دادم روی صندلی نشستم
_میدونم که چندساله منتظراینی که انتقام پدرتوبگیری
باکنجکاوری نگاش میکردم
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_اطالعاتی ازاون باندبه دست اوردن؟
_هنوزنه ولی میخوام این پرونده روبه توبدم میدونم که ازپسش برمیای
چشمام برق زد
_قول میدم پشیمونتون نکنم
_من بهت اعتماددارم
پرونده روبهم داد
_ممنون
لبخندزد
_میتونی بری
بلندشدم احترام نظامی دادم اومدم بیرون لبخندازروی لبم پاک نمیشد

[ Forwarded fromانتقام بارانی]
به اتاقم برگشتم روی صندلی نشستم پرونده روبازکردم بادقت میخوندم
_رضاکیان۰۴ساله مهره اصلی این پرونده خالف های مربوط قاچاق اعضا حمل موادمخدر خرید وفروش دختر و………
ی دخترداره روشاکیان۹۲ساله طبق تحقیقات توکارای پدرش دخالت زیادی نداره
پرونده روبستم بایدمنتظربمونم تاسرهنگ بهم بگه کی میتونم واردباندبشم
باساعت نگاه کردم میتونستم برم خونه خودمم خیلی خسته بودم بلندشدم کیفمو…پرونده روبرداشتم ازاداره اومدم بیرون
سوارماشینم شدراه افتادم سمت خونه ولی نبایدبه مامان میگفتم این همون ماموریتیه که چندساله منتظرشم رسیدم خونه
باکلیددروبازکردم بلندسالم کردم
مامان توی اشپزخونه بود
_سالم دخترم خسته نباشی
_مرسی مامان
_گشنت نیست
_نه زیادمیرم استراحت کنم
_نمیشه اول بیاناهارتوبخور
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_چشم پس بزارلباساموعوض کنم
_باشه زودبیاتاناهاریخ نکرده

[ Forwarded fromانتقام بارانی]
سرموتکون دادم رفتم تواتاقم لباساموعوض کردم برگشتم پایین مامان میزروچیده بودروی صندلی نشستم
_دستت دردنکنه
_نوش جونت دخترم
غذام روکشیدم مشغول خوردن شدم بهتره هرچی زودتربهش بگم که میخوام برم ماموریت باخودم درگیربودم که چجوری بهش
بگم باصدای مامان به خودم اومدم

_بگودخترم منتظرم

نفسموباصدابیرون دادم
_مامان من چندروزدیگه بایدبرم ماموریت

باصدای تقریبابلندی گفت
_چی؟مگه توتازه ازماموریت نیومدی
شونه باالانداختم
_نمیدونم ولی این ماموریت خیلی مهمه بایدبرم

بابغض بهم نگاه کرد
_چقدربهت بگم دخترم پدرتم راضی نیست این همه سختی بکشی
_مامان ماقبالنم باهم حرف زدیم
_چیکارکنم؟دلم راضی نمیشه دختریکی یدونم یادگارمحمدم هرروزتوی خطرباشه
_نگران نباش مامان اینم مثل ماموریتای دیگم
_بایدقول بهم بدی همینطوری که سالم رفتی همین طورم سالم بایدبرگردی
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_چشم قول میدم
خودمم به حرفی که میزدم اطمینان نداشتم فقط نمیخواستم ناراحتش کنم
_ازماهان چخبر
_اون که زودتررفت ماموریت
اخماش رفت توی هم
_مگه نگفتم حق نداری دیگه باهاش حرف بزنی
کالفه گفتم
_مامان شمامشکلت باماهان چیه؟
_االن وقت صحبت کردن نیست
_هردفعه همین رومیگی مامان پس کی وقتش میرسه
ازسرمیزبلندشد
_به زودی متوجه میشی

[ Forwarded fromانتقام بارانی]
عصابم بهم ریخته بودبدون توجه به من روی مبل نشست بلندشدم میزروجمع کردم بعداین ماموریت بایدهرجورشده بفهمم
جریان چیه که ازماهان خوشش نمیادوقتی میزوجمع کردم رفتم اتاقم روی تختم درازکشیدم اهنگ روplayکردم بالذت به
اهنگ گوش میکردم خیلی خسته بودم چشمام روبستم که خوابم برد
باصدای زنگ گوشیم بیدارشدم
خواب الودگفتم
_بله
_جناب سروان رادمنش
_بله خودمم
_بایدبیایداداره جلسه فوری داریم
_باشه میایم

12

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان انتقام بارانی

بدون خدافظی قطع کردم بلندشدم به ساعت نگاه کردم۸شب بودخیلی وقت بودخوابیده بودم درکمدروبازکردم لباسای نظامیم
روپوشیدم سویچ ماشین روبرداشتم رفتم پایین
_کجا؟
_میرم اداره
_نمیخوای شام بخوری
_نه میل ندارم
_باشه خدابه همراهت
_خدافظ
پارکینگ رفتم سوارماشین شدم راه افتادم سمت اداره خیابون خلوت بودبه خاطرهمین زودرسیدم ماشینوپارک کردم وپیاده
شدم

[ Forwarded fromانتقام بارانی]
ازپله هاباالرفتم حتمااتفاق مهمی افتاده که االن جلسه گذاشتن تقه ایی به درزدم رفتم داخل سرهنگ بااقتدارروی صندلی
نشسته بوداحترام نظامی گذاشتم
_بشین سروان
سرموتکون دادم نشستم
_خب بایادخداوندجلسه روشروع میکنیم
بلندشد
_خب همه مابااین گروه اشنایت داریم اینجاجمع شدیم تاتصمیم بگیریم چه کسایی روواردگروه کنیم
به من اشاره کرد
_سروان رادمنش
به دوتاازسرگردای دیگه اشاره کرد
_سرگردرادیان و سرگردمحمدی
_قربان ولی قراربود
نزاشت حرفموادامه بدم
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_سروان دلم نمیخوادبالیی سرت بیاداگه این پرونده رومیخوای بایدشرایط روبپذیری
اخمام رفت توی هم
_بله قربان

_وظایفتون روتوضیح میدم سرگردرادیان نقش همسرسروان رادمنش روبازی میکنن وسرگردمحمدی هم یکی ازدوستای
سرگرده
باچشمای گردشده نگاش میکردم
_ولی قربان من نامزددارم
_این دیگه مشکل مانیست گفتم که بایدهرشرایطی روقبول کنی
روبه سرگردرادیان گفت
_توکه مشکل نداری سرگرد
خونسردگفت
_نه قربان مشکلی نیست

[ Forwarded fromانتقام بارانی]
عصابم بهم ریخته بود
_خب سروان همین فردامیریدمحضر
_چشم قربان
_ختم جلسه میتونیدبرید
باحرص بلندشدم احترام نظامی گذاشتم اومدم بیرون
وای حاال جواب ماهان روچی بدم میدونم خیلی عصبی میشه وقتی بفهمه حقم داره کالفه تواتاقم رفتم که تلفنم زنگ خورد
_بله
_جناب سروان بایدازیکی بازجویی کنید
_کی هست؟
_اطالعی ندارم قربان فقط گفتن شمابایدرسیدگی کنید
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_باشه االن میام
گوشی روقطع کردم بلندشدم راه افتادم سمت اتاق بازجویی
دروبازکردم رفتم داخل
ی دختره حدود۹۲ساله دستبندبه دست روی صندلی نشسته بودازترس میلرزید صندلی عقب کشیدم روبه روش نشستم
پروندشوبازکردم باگریه گفت
_به خدامن کاری نکردم
به پرونده نگاه کردم
_توی پروندت نوشته شده که درحین فروش موادمخدردستگیرشدی
_من مجبورشدم
ی تای ابروموباالدادم
_به چه علت؟
_من ازیکی پول قرض کردم به خاطرمادرم
زدزیرگریه براش ی لیوان اب ریختم جرعه ایی ازاب خورد
_ادامه بده
صداش میلرزید
_پول نداشتم تهدیدم کرداگه براش موادنفروشم مادرمومیکشه
اخمام رفت توهم
_مبلغ بدهیت چقدره؟
_دومیلیون
_خیلی خب ادرس ومشخصات اون شخص روبهم بده
کاغذوقلم رو بهش دادم
بادستای لرزون قلم روگرفت

[ Forwarded fromانتقام بارانی]
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ویرایش شد

[ Forwarded fromانتقام بارانی]
نوشت ازش کاغذروگرفتم
_میشه کمکم کنید؟
_هرکمکی ازدستم بربیادانجام میدم
_من بایدبرم پیش مادرم اخه بیماره
_فعال نمیتونی بری
_پس چیکارکنم؟نگرانشم
_ادرس خونتون توی پرونده درج شده بهش سرمیزنم
لبخندغمگینی زد
_ممنون سروان
سرموتکون دادم اومدم بیرون روبه ستوان احمدی گفتم
_بیااتاقم
_بله قربان
راه افتادم سمت اتاقم پشت سرم راه افتاددراتاق روبازکردم داخل رفتم روی صندلی نشستم پرونده رودادم دستش
_میخوام مشخصات این شخص روبرام پیداکنی
_چشم قربان
_تافردابهت فرصت میدم نمیخوام هیچ اشتباهی توی کارت ببینم مفهومه؟
_بله قربان متوجم
بادست اشاره کردم
_میتونی بری
بلندشداحترام نظامی گذاشت رفت
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تصمیم داشتم به مادراون دخترسربزنم دلم براش میسوخت بلندشدم وقت اداری هم تموم شده بودکیفم روبرداشتم ازاداره
اومدم بیرون سوارماشین شدم ادرسوبه ذهنم سپرده بودم

[ Forwarded fromانتقام بارانی]
ادرس تو ی منطقه پایین شهربودباکلی بدبختی ادرسوپیداکردم ماشینوپارک کردم پیاده شدم زنگ روفشاردادم
_بله
_میشه دروبازکنید
_شماکی هستین
_من یکی ازدوستای دخترتونم
باهول گفت
_االن میام
_منتظرتونم
چنددقیقه منتظرموندم که دربازشدپیرزنی خمیده ایی بیرون اومدبه لباسای نظامیم نگاه کرد
بانگرانی گفت
_چیزی شده؟
لبخندزدم
_نه اومدم بهتون سربزنم
_پس یاسمین کجاست؟
_میشه بیام داخل صحبت کنیم
_وای ببخشیددخترم ازبس هول شدم تعارفت نکردم بیای داخل
لبخندزدم
_این چه حرفیه
رفتم داخل ی خونه قدیمی بودداخل خونه ی فرش کهنه پهن بودچیززیادی نداشتن روی زمین نشستم
_ببخشیدمادرمن چیززیادی برای پذیرایی ندارم
_من برای مهمونی نیومدم بشینیدصحبت کنیم
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روبه روم نشست
_بگودخترم حسابی نگرانم کردی
_امروزدخترتون روبه خاطرفروش موادمخدردستگیرکردیم
بادست روی صورتش کوبید
_وای خدامرگم بده مگه ممکنه؟یاسمین من پاکه حتمااشتباه کردین
_متاسفانه هیچ اشتباهی درکارنیست دخترتون مرتکب جرم شدن
اشکاش جاری شد
_حاال بایدچیکارکنم؟
_من تاجایی که بتونم کمکش میکنم اگه حرفاش حقیقت داشته باشه مجازاتش کمترمیشه
باگریه گفت
_من همین ی دختررودارم تروخداکمکمون کن
_چشم تمام سعیمومیکنم
بلندشدم
_بااجازتون من برم
اشکاشوپاک کرد
_پس اول امیدم به خدابعدش امیدم به تودخترم
سرموتکون دادم
وقتی میخواستم بیام یواشکی براش پول گذاشتم تااگه نیازداشت بتونه ازش استفاده کنه

[ Forwarded fromانتقام بارانی]
_خدافظ
_خدابه همراهت دخترم
ازخونه بیرون اومدم دلم براشون میسوخت امیدوارم بی گناهیش اثبات بشه وگرنه بااون همه موادی که همراهش بوده
حکمش اعدامه
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سوارماشین شدم سمت خونه راه افتادم گوشیم زنگ خورد
ستوان احمدی بود
_بگوستوان
_سالم قربان ادرس اون شخص روبراتون پیداکردم
_خوبه ماموربفرستین دستگیرش کنیدتافرداازش بازجویی کنم
_بله قربان
_خب کاری ندارید؟
_نه قربان خدافظ
خدافظی کردم گوشی روقطع کردم رسیدم خونه ماشینوبردم پارکینگ پیاده شدم رفتم داخل
مامان روی مبل نشسته بودtvنگاه میکرد
_سالم مامان
_سالم عزیزم چراانقدردیرکردی
_کارم زیادبودبه خاطرهمین
_خسته نباشی
_ممنون راستی مامان چندروزدیگه بایدبرم ماموریت
_دلم رضایت نمیده تواین ماموریت روبری به خاطرمن این دفعه رو نرو
کالفه دستی به صورتم کشیدم
_نمیشه مامان جان حتمابایدبرم

[ Forwarded fromانتقام بارانی]
باناراحتی نگام کرد
_باشه برو میدونم هرچی بگم فایده نداره
لبخندزدم
_مرسی که درکم میکنی
_چاره دیگه ایی ندارم
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_من میرم چمدونام روجمع کنم
_باشه ولی زودبیاتاشام بخوریم
سرموتکون دادم ازپله هاباالرفتم دراتاقم روبازکردم داخل رفتم لباسام روعوض کردم چمدونم روبرداشتم روی تخت گذاشتم
درکمدروبازکردم لباسا…وسایلی که نیازداشتموجمع کردم توی چمدون گذاشتم گوشیم زنگ خوردبه شماره نگاه کردم ازاداره
بود
_بله
_جناب سروان اون شخصی که میخواستین روپیداکردیم
_خوبه ازش بازجویی کنیدفردابفرستیددادگاه تارسیدگی بشه
_چشم قربان
_هرمشکلی بودباهام تماس بگیرید
_حتماامری نیست
_نه خدافظ
_خدانگهدار
گوشی روقطع کردم روی تخت گذاشتم که مامان صدام کرد
_باران بیابرامون مهمون اومده
_چشم االن میام
به ساعت نگاه کردم۲شب بودیعنی کی میتونست باشه
دراتاق روبازکردم ازپله هاپایین رفتم خاله مریم اومده بود
بالبخندگفتم
_سالم خاله خوش اومدی
_سالم به روی ماهت عزیزم
کنارش نشستم
_خیلی دلم برات تنگ شده بودچه عجب یادی ازماکردی؟
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[ Forwarded fromانتقام بارانی]
شرمنده دخترم درگیرمراسم نامزدی ایدامخندیدم
خب بسالمتی کی هست؟چندماه دیگه اگه خدابخدامبارک باشهمرسی عزیزم تونمیخوای ازدواج کنی؟فعال نه درگیرپرونده جدیدمچقدربهت بگم دخترم این شغل خطرناکهدست رودلم نزارخواهرکه خونه تازه فرداهم میخوادبره ماموریتسری ازروی تاسف تکون داد
مثل پدرش لجبازهخندیدم
ببخشیدخاله من فردابایدزودبیدارشم میرم استراحت کنمبروعزیزم این پرونده هم باموفقیت پست سرمیزاریبلندشدم
ایشااهلل برام دعاکنیدبرودخترم خداپشت وپناهتمرسی خاله شبتون بخیرشب بخیربه اتاقم برگشتم روی تخت درازکشیدم که گوشیم زنگ خوردبه شماره نگاه کردم ناشناس بود
تماس رو وصل کردم
-بله
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صدای جدی مردی توی گوشم پیچید
جناب سروان رادمنش؟بله خودم هستمسرگردرادیان هستم میخواستم فردارویاداوردی کنمبله فرداسروقت محضرهستمخوبه خواستم یاداوری کنم که فردامنتظرنمونمنیازی به یاداوریتون نبودبیخیال گوشی روقطع کردم
میدونستم االن ازعصبانیت درحال انفجاره ولی برام مهم نبودپسره خودخواه

[ Forwarded fromانتقام بارانی]
صبح زودبیدارشدم بایدمیرفتم محضر ازمامان خدافظی کردموازخونه اومدم بیرون سوارتاکسی شدم
سعی کردم بیخیال باشم چاره دیگه نداشتم فقط به خاطرتوباباحتی ازجونمم میگذرم باصدای راننده به خودم اومدم
_رسیدیم
پولشوحساب کردم وپیاده شدم ماشینش روجلوی دردیدم پس رسیده
داخل رفتم باسربهش سالم کردم انگارخیلی بدش اومدچون اخماش رفت توهم ولی اصال مهم نیست پسره ازخودراضی
نشستم ومنتظرحاج اقاشدیم تابیادخطبه روبخونه خداروشکرچون ازقبل هماهنگ شده بودسریع خطبه خونده شدبلندشدیم
بایدمیرفتیم اخرراهمون مشخص نبودنمیدونستیم چی درانتظارمونه
اریاهم تماس گرفت پایین منتظرمون بود
_اریا：سالم تموم شد
ارمان：اره میتونیم راه بیوفتیم
_کی قرارگذاشتین
_اریا：ساعت۸
_خوبه
ارمان：ازاالن بایدنقشمون روشروع کنیم هراشنباهی میتونه واسمون گرون تموم شه
باخونسردی گفتم
_خودمون میدونیم بایدچیکارکنیم نیازی نداریم سخنرانی کنی
باعصبانیت نگام کرد
ارمان：وقتی حرف میزنم حق نداری روحرفم حرف بزنی هرچی گفتم میگی چشم قربان
به چشمای مشکیش زل زدم باتمسخرگفتم
_چشم قربان
اریاباصدایی که خنده توش موج میزدگفت
_بسه دیگه دیرمون شد
بدون توجه به ارمان سوارماشین شدم
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مجبوربودم تحملش کنم نشست توی ماشینودرومحکم بهم کوبیدپسره روانی مشکل داره اینم توی راه حرفی بینمون ردوبدل
نشد وقتی به ویال رسیدیم استرس تمام وجودموگرفت دستام یخ زده بودولی چهرم خونسردبود پیاده شدم ارمان اومدطرفم
ودستای ظریفم روتوی دستای مردونش گرفت انگاراونم متوجه سردی دستم شدچون متعجب نگام کرد ولی حرفی نزد ازاالن
بایدنقش بازی میکردیم به خاطرهمینم مخالفتی نکردم شونه به شونه هم واردویال شدیم

دربازشدوباچشمای گردشده به داخل نگاه کردم درخت های سرو گل های نرگس ویاس که عاشقشون بودم چشماموبستم
ونفس عمیقی کشیدم ریه هام پرشدازعطریاس…چشم بازکردم و واردخونه شدیم…خونه ایی که به نسبت بیرونش
انگاربزرگتربود…دوطبقه باپله های مارپیچ…ومبل های سلطنتی طالیی رنگ… باصدای پاشنه های کفشی نگاهموازاطراف
گرفتم وبه پله های مارپیچ دوختم ومنتظربودم صاحبش روببینم حدسش زیادسخت نبودخیلی دوست داشتم کسایی که زندگیم
رونابودکردن روببینم
روشاباغرورولوندی ازپله های مارپیچ پایین اومد
به احترامش بلندشدیم بادست اشاره کردبشینیم ماهانم همراهش بودبادیدنش لبخندکمرنگی روی لبم نشست

مثل همیشه جذاب بودچهارشونه وقدبلندباچشمای مشکی
_خوش اومدیدبه ساعتش نگاه کرد دقیق سروقت
به ماهان اشاره کرد
_ایشون ماهان هستن ازاین به بعدسوال هایی که براتون پیش میادرومیتونیدازش بپرسید
_ارمان：محموله که قراربودبرای مابیاریدامادس؟
لبخندی زد
_روشا：مثل اینکه خیلی عجله داریدبه وقتش محموله روتحویل میگیرید
_ولی قرارمااین نبود
_روشا：درسته ولی بایداطمینان ماروهم جلب کنید
اریابااخم گفت
_نکنه مشکلی وجودداره وماخبرنداریم؟
_اگه پای پلیس وسط باشه شماهم بامانابودمیشین
بااطمینان گفت
روشا：تاحاال هیچ کس نتونسته واردتشکیالت باندسیاه بشه هیچ وقتم نمیتونن
پوزخندی زدم
_مثل اینکه خیلی به خودتون اطمینان دارین که اینجوری حرف میزنید
_روشا：البته مابه خودمون شک نداریم بلندشد
_بریداستراحت کنیدفرداخبرتون میکنم بایدجایی برید ماهان جان اتاقشون رونشونشون بده
ماهان：بله خانوم شمابفرمایید
روشاسری تکون دادرفت باال
ماهان：بفرماییدتااتاقاتون رونشون بدم
زیرچشمی نگاهی بهش انداختم که باعصبانیت نگام کردبهش حق میدادم ولی بایددرکم میکرددیگه جرعتم نکردم بهش نگاه
کنم سرفرصت باهاش صحبت میکنم وبراش توضیح میدم
رفتیم باال ماهان اتاقارونشون دادبه خاطراینکه ممکنه دوربین باشه نمیتونستیم باهم حرف بزنیم هرحرکت اشتباهی ممکنه
نابودمون کنه
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باارمان داخل اتاق شدیم

به خاطراینکه ببینیم دوربین تواتاقمون هست یانه نامحسوس میگشتیم خداروشکردوربینی نبودومیتونستیم راحت حرف بزنیم
ولی بازم بایداحتیاط میکردیم ممکن بودشنودگذاشته باشن
برای اینکه شک نکنن که حرفی نمیزنیم گفتم
_عزیزم من میرم حموم
_باشه خانومم بروبعدش بریم شام بخوریم
_باشه زودمیام
رفتم داخل حموم شیراب روبازکردم قبلش
گوشیم روبرداشتم وبه ارمان پیام دادم
_دوربینی پیدانکردم ولی توی راه رو ۰تادوربین هست فرداباغ هم چک میکنیم برای اینکه شک نکنن زیاددقت نکردم
_منم دوربین پیدانکردم ولی احتمال شنودهست فرداباغ هم میگردیم
_منظورش چی بودفردابایدجایی بریم؟
_نمیدونم شب بابچه هاجلسه داریم
_کی؟چ ساعتی؟
_ساعت۳صبح پشت ویال االن اریابهم خبرداد
_باشه

موهاموخیس کردم واومدم
بیرون
_عافیت باشه عزیزم
_مرسی
همون لحظه تقه ایی به درخورد
ارمان دروباز کرد
_بفرمایید
_خانوم گفتن برای شام تشریف بیارید
_برواالن میایم
_چشم اقا
متوجه شدیم توی اتاق شنودهست چون به محض اینکه ازحموم اومدم برای شام ماروخواستن
_بریم عزیزم منتظرن
دیگه حالم داشت ازاین نمایش بهم میخورد
_بریم
دستموگرفت ورفتیم پایین
روشابااریامشغول صحبت بودن اخمای اریاتوی هم بودمعلوم نیست چیشده
روشامتوجه اومدن ماشدصحبتش روبااریاقطع کرد
_بیایدبشینیدبعدشام بایدصحبت کنیم
_ارمان：مشکلی پیش اومده
_روشا：هنوزنه ولی ممکنه پیش بیاد
کنجکاوبودم بدونم چیشده ولی هراتفاقی که افتاده بودقطعابه نفعشون نیست
ارمان صندلی روبرام عقب کشیدبه اجبارلبخندی زدم خودشم کنارم نشست برام سوپ کشید میلی نداشتم فکرم
درگیرروشابودنمیدونستم میخوادچی بگه
دست کسی نشست روی دستم
_چراغذانمیخوری؟
اصال ازاین کارش خوشم نیومدولی لبخندساختگی زدم
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_اشتهاندارم ازصبح معدم دردمیکنه
_میخوای ببرمت دکتر؟
_نه عزیزم حالم خوب میشه چیزی نیست
_روشا：اگه شامتون تموم شدبریم صحبت کنیم
بدون اینکه منتظرجوابی ازمابمونه بلندشدوبه طرف سالن رفت

موهاموخیس کردم واومدم
بیرون
_عافیت باشه عزیزم
_مرسی
همون لحظه تقه ایی به درخورد
ارمان دروباز کرد
_بفرمایید
_خانوم گفتن برای شام تشریف بیارید
_برواالن میایم
_چشم اقا
متوجه شدیم توی اتاق شنودهست چون به محض اینکه ازحموم اومدم برای شام ماروخواستن
_بریم عزیزم منتظرن
دیگه حالم داشت ازاین نمایش بهم میخورد
_بریم
دستموگرفت ورفتیم پایین
روشابااریامشغول صحبت بودن اخمای اریاتوی هم بودمعلوم نیست چیشده
روشامتوجه اومدن ماشدصحبتش روبااریاقطع کرد
_بیایدبشینیدبعدشام بایدصحبت کنیم
_ارمان：مشکلی پیش اومده
_روشا：هنوزنه ولی ممکنه پیش بیاد
کنجکاوبودم بدونم چیشده ولی هراتفاقی که افتاده بودقطعابه نفعشون نیست
ارمان صندلی روبرام عقب کشیدبه اجبارلبخندی زدم خودشم کنارم نشست برام سوپ کشید میلی نداشتم فکرم
درگیرروشابودنمیدونستم میخوادچی بگه
دست کسی نشست روی دستم
_چراغذانمیخوری؟
اصال ازاین کارش خوشم نیومدولی لبخندساختگی زدم
_اشتهاندارم ازصبح معدم دردمیکنه
_میخوای ببرمت دکتر؟
_نه عزیزم حالم خوب میشه چیزی نیست
_روشا：اگه شامتون تموم شدبریم صحبت کنیم
بدون اینکه منتظرجوابی ازمابمونه بلندشدوبه طرف سالن رفت

رفتیم سالن کالفه به نظرمیرسیدروبه روش نشستیم
ارمان：خوب میشنویم
_روشا：مشکلی وجودداره یکی ازبین ماداره باپلیس همکاری میکنه
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ارمان باعصبانیت دادزد
_مگه نگفتیم حواستون روجمع کنید
_اریا：قرارمااین نبودمابه شمااعتمادکردیم
دستشوبه معنی سکوت باالبرد
_هنوزاتفاقی نیوفته من شماروبرای همین خواستم اصال ازکجامعلوم کارخودشمانباشه؟
این باراریادادزد
_اگه شمادستگیربشیدحتمابرای ماهم دردسرمیشه
_روشا：فقط خواستم بگم هیچ وقت فکرخیانت به سرتون نزنه چون براتون دردسرمیشه االنم بریداستراحت
کنیدفرداروزمهمیه

رفتیم تواتاقمون و واسه اینکه شک نکنن گفتم
_عزیزم من میخوابم خیلی خستم
_باشه خانومی شب بخیر
ارمان باگوشیش مشغول بودباالخره بعدچنددقیقه اشاره کردوقت رفتنه چون نمیتونستیم دوربین هاروخاموش کنیم
مجبوربودیم ازپنجره استفاده کنیم چون ارتفاعش کم بودمشکلی نداشت سریع پریدیم وقت زیادی نداشتیم بایدازبین
درختامیگذشتیم خیلی تاریک بودپام به
شاخه گیرکردوخوردم زمین دردبدی توی پام پیچیدچشمام روازدردبه هم فشاردادم

ارمان باتمسخرگفت
_اصال چراتوامدی به این ماموریت وقتی عرضه هیچ کاری رونداری
خیلی بهم برخوردولی خونسردگفتم
_ببخشیدنمیدونستم بایدازشمااجازه میگرفتم
عصبی به سمتم خیزبرداشت وگلوم روگرفت…به درخت کوبیدتم…چهرم ازدردجمع شد…صدای نفسای عصبیش به صورتم
میخورد
_چه زری زدی
_مثل اینکه ناشنوابودنم به ویژگی هات اضافه شده
باخشم غرید
_اگه جرعت داری ی بار دیگه بگو
نفسم کم اورده بودم به سختی گفتم
_میدونی شمامردافقط بلدین زوربازوتون روبه رخ مابکشین (گستاخ توی چشماش زل زدم )درصورتی که سگاهم زورشون
زیاده
یهوولم کردروی زمین افتادم اکسیژن به ریه هام فرستادم…به شدت سرفه میکردم …پسره روانی داشت خفم
میکردمیدونستم جای انگشتاش روی گلوم میمونه
انگشت اشارشوتهدیدوارتکون داد
_سعی کن روعصابم راه نری چون دفعه بعدتضمین برای زنده بودنت وجودنداره
بانفرت بهش نگاه کردم به سختی بلندشدم وپسش زدم قذمام هاموتندکردم

اریا وماهان داشتن باهم صحبت میکردم اروم سالم دادم که فقط اریاجوابموداد دلم گرفت ازبی توجهیش
ارمان：خوب جریان چیه؟
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ماهان سردگفت
_دیروزیکی ازمحموله هاشون رو لو…دادم چون شماهم تازه واردین بهتون شک کردن
_اریا：پس فردامیخوان امتحانمون کنن
_ماهان：درسته بایدحواستون جمع باشه
اریا：اتاق من دوربین نداشت ولی شنودرونمیدونم
_ماهان：اتاقادوربین نداره ولی شنودهست توی راه رو وباغ دوربین هست
نگران بودم اگه به ماهان شک کرده باشن چی؟وای خداحتی فکراینکه چه بالیی سرش میارن عذابم میداد
بدون توجه به اریاوارمان جلورفتم دستموروی صورتش گذاشتم باتعجب نگام کرد
بانگرانی گفتم
_نکنه بهت شک کنن تروخدامواظب خودت باش

اخماش رفت توی هم صورتشوبرگردوندخیلی سعی کردم گریه نکنم میدونستم االن تعجب کردن چراباماهان انقدرصمیمیم
ارمان باصدای که خشم توش موج میزدگفت
_بهتره بریم ممکنه شک کنن
تاخواستن برن دست ماهانوگرفتم
_شمابریدچنددقیقه دیگه میایم
وقتی رفتن بااخم نگام کرد
_ببخشید تروخدااینجوری نکن
انگارمنتظر یک کلمه حرف من بودچون من بمب ساعتی منفجرشد سیلی محکمی به صورتم زدروی زمین پرت شدم بابهت بهش
نگاه کردم انتظارسیلی رونداشتم صورتم میسوخت
بادادگفت
_نابودم کردی میفهمییی نابودشدم وقتی فهمیدم کسی که دوسش دارم زن یکی دیگه شده
باگریه گفتم
_چرادرکم نمیکنی مگه من خواستم اینجوری بشه خودت میدونی که فقط بخاطرانتقامم اینکاروکردم
_توبااین انتقام لعنتیت گندزدی به زندگیمون دیگه این یکی رونمیتونم تحملش کنم بهتره هرچی بینمون بوده تموم شه
قلبم شکست
اشکاموپاک کردم وهق هقوتوی گلوم خفه کردم باخشم نگاش کردم وسردگفتم
_باشه جدامیشیم زودترحرف دلتومیگفتی نیازنبودبهونه بیاری
منتظرجوابی ازش نشدم ودویدم سمت ویال ازپنجره باالرفتم ارمان روی تخت درازکشیده بودانگار خواب بود اروم روی زمین
نشستم پاهاموبغل کردم بی صدااشک ریختم حرفای ماهان قلبموبه اتیش کشید

ارمان
نمیفهمیدم بااین پسره چیکارداشت انقدرعصبی بودم که اگه یک دقیقه دیگه میموندم کاردستشون میدادم کالفه دستی بین
موهام کشیدم دلم میخواست زودتربرگرده داشتم دیونه میشدم به ساعت نگاه کردم یک ساعت گذشته ولی هنوزنیومده
میخواستم برم دنبالش که متوجه شدم خودش اومدسریع روی تخت درازکشیدم چشماموبستم تانفهمه بیداربودم
ی ربعی گذشت اروم چشمام روبازکردم ببینم چیکارمیکنه روی زمین نشسته بود سرش روی زانوش بود ازلرزش شونه هاش
فهمیدم داره گریه میکنه دلم میخواست برم بغلش کنم ازش بپرسم چیشده ولی به خاطراون شنودلعنتی نمیتونم کاری کنم
اصال چرااین دختربرام مهمه؟
خودمم جوابش رونمیدونم چشمام روبازبستم نمیدونم چقدربهش فکرکردم که خوابم برد

دانای کل
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رضاکالفه توی اتاق راه میرفت به خاطراینکه پلیسامحموله روگرفته بودن خسارت زیادی بهش واردشده بود…میخواست هرچه
سریع تراون شخص روپیداکنه
تقه ایی به درخورد
_بیاتو
فرهادبودیکی ازافرادمورداعتمادش
_سالم اقا
_پیداش کردین ؟
_هنوزنه ولی قول میدم بهتون پیداش کنم
انگشت اشارشوتهدیدوارتکون داد
_اگه کسی روکه بهم خیانت کرده روپیدانکنی میکشمت بادادگفت فهمیدی
اب دهنشوبه سختی قورت داد
_بله اقافهمیدم
_بروبیرون میخوام تنهاباشم تاوقتی پیداش نکردی جلوی چشمم افتابی نشو
_چشم اقافقط دخترتون میخوان باهاتون صحبت کنن
_بگوبیاد
چشمی گفت ورفت
روشااومدداخل اروم سالم کرد
_اتفاقی افتاده؟
_نه بابافقط میخواستم بگم کسایی که منتظرشون بودیدرسیدن
_مورداعتمادن؟
_بله میتونیم بهشون اعتمادکنیم حرفاشونم شنودمیشه
_خوبه حواست بهشون باشه
_منتظرن شماروببینن
_بزارقضیه کسی که توگروهم جاسوسی میکردرو حل کنم ی مهمونی ترتیب میدم
_باشه پس میگم منتظربمونن
بلندشد
_بااجازتون من برم
_میتونی بری

بارانا
بانوری که به صورتم خوردچشمام روبازکردم ارمان توی اتاق نبود چشمام به خاطرگریه دیشب میسوخت بلندشدم رفتم جلوی
اینه یاتعجب به صورتم گلوم که جای دستای ارمان مونده بودصورتمم ازسیلی که ماهان زده بود کبودشده بودپوزخندی به
حال روزم زدم صورتم روشستم باکرم پودرکبودی صورتم رومحوکردم خط چشمی کشیدم روژلب قرمزی هم به لبای گوشتیم
کشیدم موهای طالیی بلندم رو باالی سرم جمع کردم شلواریخی بالباس یقه اسکی که گلوم مشخص نشه پوشیدم رفتم پایین

کسی توی ویال نبود پس چرابه من خبرندادن اگه رفتن بیرون
_رحمیه رحیمه
سریع خودشورسوند
_بله خانوم
_ارمان کجاست؟
_نمیدونم خانوم صبح زودبااقااریارفتن

28

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان انتقام بارانی
_میتونی بری
چشمی گفت ورفت

معلوم نیست کجارفتن برگشتن ازش میپرسم روی مبل نشستم tvروشن کردم بی هدف کاناال روباالوپایین میکردم فکرم رفت
سمت گذشته هازمانی که باماهان اشنانشده بودم
(گذشته)
توی کافه ستاره منتظرمهسابودم دلم براش تنگ شده بودخیلی وقت بودهمدیگه روندیده بودیم ده دقیقه
بعدرسیددستموبراش تکون دادم بالبخنداومدسمتم
_سالم باری جونم
خندیدم
_علیک سالم صدبارگفتم بهم نگوباری
دستاشوبه حالت تسلیم باالبرد…چشمک زد
_چشم خانوم پلیسه
سری ازروی تاسف تکون دادم هیچ وقت ادم نمیشه
گارسون اومدسرمیزمون
_چی میل دارین
_قهوه وکیک شکالتی
مهساهم مثل من سفارش داد
_خوب تعریف کن اموزشات تموم نشد؟
_نه هنوزچندجلسه ازتیراندازیم مونده یکی کسی که بهمون اموزش میدادتیرخورده نمیتونه تا ی مدتی بیاد
_وای بنده خداحاال تکلیف شماچیه؟
_براش جایگزین میارن
_امروزم کالس داری؟
_نه امروزدرخدمت شمام
چشمک زد
_برنامه های خوبی برات دارم
باترس ساختگی گفتم
_خدابه خیرکنه

(حال)
بادستی که دورکمرم حلقه شدازافکارم جداشدم ارمان بوداخم ظریفی کردم که باابروبه روشااشاره کرد لبخندساختگی
زدم…گفتم
_خوش اومدی عزیزم
_مرسی خانومی چیکارمیکردی؟
_هیچی شماهانبودین حوصلم سررفت
با چشمام سیاه نافذش بهم نگاه کرد چشماش مثل سیاهی شب بودمحوچشماش شده بودم باصدای روشابه خودمون اومدیم
_باراناتوامروزبایدبری محموله ایی روتحویل بگیری
باتعجب گفتم
_چی؟من
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روشا：بله شماقراربودوفاداریتون ثابت شه
به ارمان نگاه کردم اونم مثل من متعجب بود
_ارمان：من به جای بارانا میرم
_روشا：نمیشه بایدباراناانجام بده
اخماش رفت توی هم
_مشکلی نیست خودم انجام میدم
_خوبه بروحاضرشوبیاپایین بهت میگم بایدچیکارکنی
باشه ایی گفتمورفتم توی اتاقم لباساموعوض کردم ازاسترس دستام یخ بسته بود نفس عمیق کشیدم سعی کردم اروم باشم
خدایاکمکم کن رفتم پایین
_من حاظرم
_خوبه جنسایی که بایدتحویل بگیری شیشس حتماازاصل بودنش اطمینان پیداکن
_فهمیدم
کیف پول روداددستم
_جنسوتحویل گرفتی پولو بهشون بده
به چهارمردغول پیکراشاره کرد
_ایناهم محافظاتن
به یکیشون اشاره کرد
_این علیه میتونی بهش اعتمادکنی
سرموتکون دادم وگفتم
_میتونم برم ؟
_اره میتونی رمز…ادرس روبرات میفرستم فقط یادت باشه اگه دستگیرشی حق نداری ماروتوی دردسربندازی
_من کارموبلدم نیازی نیست انقدرنگران باشین
_فقط دارم برات یاداوری میکنم

نگاه های خیره کسی روحس کردم ارمان بودبه چشمای مشکیش نگاه کردم نگرانی توش موج میزد چشماموبرای اطمینان
بازوبسته کردم باصدای روشاچشم ازارمان گرفتم
سویچ روبه طرفم گرفت
_ماشین توی پارکینگه بازم تاکیدمیکنم هراشتباهت ممکنه به قیمت جونت تموم شه
_فهمیدم
_چندنفرم همراهت هست اگه مشکلی پیش بیادکمکت میکنن به یکیشون اشاره کرد
_این علیه میتونی بهش اعتمادکنی
_میتونم برم؟
_اره میتونی بری
خدافظی کردمورفتم دزدگیرماشین مازاراتی روزدم همون لحظه ادرس…رمزورودروبرام فرستاد
راه افتادم ماشین محافظاپشت سرم حرکت میکرداهنگ مالیمی گذاشتم تااسترسم کم بشه

به محل موردنظرم رسیدم ی خونه ویالیی بودپیاده شدم …زنگ روفشاردادم
مردی باصدای خشن گفت
_بله؟
_بارانا۹۸۸۸
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درباصدای تیکی بازشد علی …چندنفردیگه پشت سرم اومدن داخل
به اطرافم نگاه کردم دورتادورویال بادرختای کاج محاصره شده بود به خاطرهمین داخل ویال مشخص نبود
باقدم های محکم رفتم داخل

مردی حدود۰۴…۰۴ساله روی مبل نشسته بود…موهای جوگندمی چشمای سبزداشت
بادیدنم چشماش برق زد
ازبرق چشماش اصال خوشم نیومد
اخم کردم ولی اون بالبخندبلندشد دستشوبه طرفم درازکرد
_سالم کامران هستم افتخاراشنایی باچه کسی رودارم ؟
بدون اینکه باهاش دست بدم بیخیال روی مبل نشستم
اخماش رفت توی هم به جهنم
_باراناهستم اومدم جنسارو تحویل بگیرم
نیشخندی زد
_مثل اینکه خیلی عجله داری؟
دلم میخواست بادستام خفش کنم
_درسته پس وقتمونگریدچون خیلی باارزشه جنساروبیاریدتاپولتون روتحویل بدم
خندید
_میشه یکم ازوقت باارزشتون رودراختیارمنم بزارید؟
باتمسخرگفتم
_نه چون وقتموصرف کسایی میکنم که باارزش باشن نه امثال شما
_نه خوشم اومدزبونت خیلی درازه
باچشمای به خون نشسته نگاش کردم که قهقه زد
چهارستون بدنم لرزیدولی نبایدضعف نشون میدادم
ازروی مبل بلندشد…کنارم نشست
ازش فاصله گرفتم که مچ دستمومحکم گرفت
_هوووی روانی ولم کن
محافظام میخواستن دخالت کنن ولی چون محافظای کامران بیشتربودن نتونستن کاری کنن
دستشو روی صورتم گذاشت
صورتم روعقب کشیدم
_میدونستی چشمای قشنگی داری؟
_من ازتواظهارنظرخواستم؟به جای این چرت وپرتابروجنساروبیارمیخوام برم
باعصبانیت بهم نگاه کرد دادزد
_محسن محسن
باعجله خودشورسوند
_بله اقا

_جنساروبیارخانوم عجله داره
به ساعتم نگاه کردم
_پنج دقیقه بیشتروقت نداری تاجنساموبیاری وگرنه دیگه معامله انجام نمیشه باتمسخربه کامران اشاره کردم
_به اندازه کافی ایشون وقتموگرفتن
ازعصبانیت صورتش قرمزشده بودلبخندی تحویلش دادم
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اخیییش دلم خنک شد
محسن جنسارو روی میزگذاشت
باچاقویکیشوروبازکردم یکم مزه کردم اصل بود به علی اشاره کردم
_علی پوالروتحویل بده
_چشم خانوم
جنساروتحویل گرفتیم که یهودربازشدیکی ازمحافظاسراسیمه اومدداخل
_اقا بدبخت شدیم پلیسا
باترس بلندشدم
کامران دادزد
پس شماهاچه غلتی میکردین_معذرت میخوایم اقا

باعصبانیت گفتم
_االن وقت این حرفانیست بایدفرارکنیم
پوالرودادم دست علی
_علی زودباش ماشینوبیارپشت باغ
به محافظای دیگه اشاره کردم
_شماهامعطلشون کنیدتامابتونیم فرارکنیم
چشمی گفتن …رفتن
چنددقیقه بعدصدای گلوله توی فضاپیچید
_تسلیم شیدشماتومحاصره پلیسیدهیچ راه فراری وجودنداره
بایدزودترمیرفتیم چون من االن دیگه پلیس نبودم قبل اینکه واردباندبشم تمام سوابق کاریم پاک شده بود اگه
دستگیرمیشدم تمام نقشه هام خراب میشد
_کامران：ازاینجابه بعدتنهایی هیچ کمکی بهت نمیکنم
پوزخندزدم
_به کمکت احتیاج ندارم چون توعرضه هیچ کاری رونداری
دیگه صبرنکردم …باسرعت ازپله هاباالرفتم دریکی ازاتاقاروبازکردم …پنجره توجهموجلب کرد…ارتفاعش زیادبود نفس
عمیقی کشیدم …پنجره روبازکردم هرچی توی این ساالاموزش دیده بودم روبه کارگرفتم با ی حرکت پریدم پایین
همون لحظه یکی ازپلیسامنودید لعنتییی باتمام توانم شروع به دویدن کردم
صدای ایست گفتناشوازپشت سرم میشنیدم
سوزش بدی روتوی شکمم حس کردم
اخخخخ
خدایاکمکم کن خواهش میکنم
دردم هرلحظه بیشترمیشد انرژیم داشت تحلیل میرفت
بین درختارفتم توی تاریکی خودموپنهان کردم صدای قدماشومیشنیدم
_بهتره جرم خودتوبیشترازاین سنگین نکنی میدونم زخمی هستی پس تسلیم شو

خون ریزیم زیادشده بودنفسام به شمارش افتاده بود هرلحظه بهم نزدیک ترمیشد ولی چون تاریک بود منونمیتونست ببینه
اروم پشت سرش قرارگرفتم باتیغه دست محکم به گردنش زدم اخی گفت…روی زمین افتاد
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همه جاروتارمیدیدم به سختی بلندشدم باهرقدمم دردم بیشترمیشد زدم زیرگریه دیگه نمیتونستم تحمل کنم پلیساهمه جارو
محاصره کرده بودن بابدبختی خودموبه درپشتی ویالرسوندم ماشینی محکم جلوی پام ترمزکردباترس به ماشین نگاه کردم
بادیدن علی نفس راحتی کشیدم …خودموپرت کردم توماشین
علی بانگرانی نگام کرد
_حالتون خوبه خانوم
یکی نیست بگه اخه احمق این پرسیدن داره دارم میمیرم
به سختی گفتم
زو…زود…ب…با…باش…اال…االن…می…میر…میرسن
_طاقت بیارین االن میرسیم ویال
صدای علی روگنگ میشنیدم سیاهی اطرافموگرفت……دیگه هیچی نفهمیدم

بارانا
توی دشت سرسبزی بودم پرازدرختای بلندوگل های نرگس که عاشقشون بودم بابام توی دوردست هاوایساده
بود…بالبخندنگام میکردوای خدااجوونمم بابام
پروازکردم سمتش محکم بغلش کردم اصال حاظرنبودم ازش جداشم باذوق گفتم
_سالم باباجونم خیلییی دلم برات تنگ شده بودموهامونوازش کرد
_سالم نفس بابا خوبی عزیزم
_عاللیممم باباجونم
لبخندمهربونی زد
_زوداومدی پیشم دخترم االن وقتش نیست
بابغض بهش نگاه کردم
_اخه بابایی خستم خیلیی میخوام پیشت بمونم
_یادته بهم چه قولی دادی؟میخوای بزنی زیرش
_چرابابایادمه قول دادم انتقامتوبگیرم ولی االن نمیتونم ازت جداشم
پیشونیموبوسید
_ولی االن خیلیابهت نیازدارن بایدکمکشون کنی
لبخندزدم
_چشم باباولی دلم برات تنگ میشه
_من هیچ وقت تنهات نمیزام همیشه پیشتم
یهوبه عقب کشیده شدم سیاهی اطرافموگرفت

ارمان
به ساعتم نگاه کردم نگران بارانابودم هنوزنرسیده بودکالفه طول وعرض اتاقوطی میکردم صدای جیغ روشاازپایین اومد
استرس تمام وجودموگرفت باسرعت ازپله هاپایین رفتم بادیدن صحنه روبه روم خشکم زد دست وپام بی حس شدباراناغرق
خون روی زمین بود
بادادی که زدم حس کردم حنجرم پاره شد
_باااااراااانااااا
باقدم های سست به سمتش رفتم
جسم بی جونشوبغل کردم رنگ وروش حسابی پریده بود
نبضش روگرفتم خیلی کندمیزد صدای گریه روشاروعصابم بوداریاسعی داشت ارومش کنه
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باعصبانیت دادزدم
_به جای اینکه ابغوره بگیری زنگ بزن دکتربیاد داره ازدست میره
سرم داشت منفجرمیشدخدایاخودت کمک کن
روشابادستای لرزون شماره دکتروگرفت
_دکترسریع بیایدویال
_چشم خانوم االن میام
بدون حرف اضافه ایی قطع کرد
حالش هرلحظه داشت بدترمیشد نبضشودوباره گرفتم نمیزدباوحشت بهش نگاه کردم

ارمان
ماساژقلبی دادم …برنمیگشت دادزدم
_خدااااااابرش گردون التماست میکنم
مشت های محکمی به قفسه سینش می کوبیدم ناله ارومی کرد بابهت بهش نگاه کردم سریع نبضشوگرفتم کندمیزدولی جای
شکرش باقی بودکه برگشت
همون لحظه دکتررسید
_بیمارکجاست؟
روشااشکاش روپاک کرد به بارانااشاره کرد
دکترباعجله خودشوبه بارانارسوندلباسش روباالزدبادیدن زخمش اخمام رفت توهم خیلی عمیق بود
اریاروشاروباخودش برد
_زخمش عمیقه بایدبهم کمک کنی تنهایی نمیتونم
سرموتکون دادم
پارچه ایی روداددستم
_اینوبزاربین دندوناش شونه هاشم محکم بگیرممکنه حین عمل بهوش بیاد
استرس گرفته بودم دستام خیس عرق بود هرکاری که گفتوانجام دادم
روی گازاستریل بتادین…الکل ریخت باپنس توی زخمش فروکردحالم داشت بدمیشدبه صورت رنگ پریدش نگاه کردم تکون
ارومی خورد وقتی پنسوبیشترتوی زخمش فروکرداخ بلندی گفت
دکترباترس گفت
_یاخداداره بهوش میاد
اب دهنموبه سختی قورت دادم دستام شل شده بود
دکترباعصبانیت سرم دادزد
_محکم نگهش دار
محکم ترازقبل گرفتمش
چشمای خوش رنگشوبازکردخیلی بیحال بودیهوجیغ زد
باعصبانیت به دکترگفتم
_داری چه غلتی میکنی ؟
باهول گفت
_تقصیرمن نیست چون بهوش اومده دردداره
دندوناشوازدردروی هم فشارمیداد
پیشونیش روبوسیدم
_االن تموم میشه خانومم طاقت بیار
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وقتی الکل روی زخمش ریخت ازدرد دوباره بیهوش صورتش خیس عرق بود
حدودیک ساعت بعدکاردکترتموم شدزخمشوپانسمان کرد
_وقتی بهوش اومدحتماخبرم کنید
_ممنون حتماخبرتون میکنم
خدافظی کرد…رفت
برگشتم پیش بارانا بغلش کردم بردمش اتاقمون گذاشتمش روی تخت لباساش خونی بود کالفه دستی به صورتم کشیدم ای
خداحاال چجوری لباساشوعوض کنم اگه به رحمیه بگمم نمیگه خودت چرالباسای زنتوعوض نمیکنی ؟ممکن بودشک کنن باحرص
نفسموبیرون دادم
درکمدروبازکردم بلیز…شلواری روبرداشتم روی تخت نشستم باچشمای بسته لباساشوعوض کردم پتورو انداختم روش روی
زمین کنارتختش نشستم سرموبه دیوارتکیه دادم به صورت معصومش نگاه کردم امروزخدادوباره بهم برش گردوند دیگه هیچ
وقت نمیزارم کسی بهش اسیب بزنه بااینکه امروزاریابهم گفت ماهان نامزدشه ولی مهم نبودچون االن زن منه
تقه ایی به درخورد
_بفرمایید
اریابود
_چیشدداداش حالش خوبه؟
_اره بهتره
_خداروشکر
_نفهمیدی چرازخمی شده ؟
_چراعلی گفت وقتی داشتن معامله میکردن پلیساویالرومحاصره میکنن انگارحین درگیری زخمی میشه
_جنساروتحویل گرفتن؟
_اره علی جنساروتحویل رضاداد
_خوبه
_داداش استراحت کن معلومه حسابی خسته شدی
سرموتکون دادم
اریاکه رفت انقدرخسته بودم که نفهمیدم کی خوابم برد

بارانا
چشمام روبازکردم همه جاتاربودچندبارپلک زدم تادیدم بهترشد
لباموبازبون ترکردم ارمان کنارتخت خوابش بردبودحواسم به زخمم نبودنیم خیزشدم که دردبدی توی شکمم پیچید
_اخخخخ
ارمان باهول بیدارشد تادیدبهوش اومدم گفت
_خوبی؟دردداری؟
لبموازدردگزیدم
_چیزی نیست خوبم
گوشیش رودراورد
_االن به دکترزنگ میزنم
واای من ازبچگی ازدکترمیترسیدم به خاطرهمین باهول گفتم
_نه نه نمیخوادحالم خوبه
مشکوک نگام کرد
_ مطمئنی حالت خوبه؟
سرموبه نشونه مثبت تکون دادم
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کنارم نشست یهودستشوروی زخمم گذاشت که جیغم رفت هوا
باعصبانیت گفت
_که دردنداری؟نههههه
اشک توی چشمام جمع شده بود
بدون توجه به التماسای من با دکتر تماس گرفت
باخشم نگاش کردم
_مگه نگفتم زنگ نزن
لبخندمرموزی زد
_نکنه میترسی؟
واای ابروم رفت فهمیدازدکترمیترسم ولی باگستاخی گفتم
_نخریم خاطره خوبی ازدکتررفتن ندارم
خندید
_باشه توگفتی منم باورکردم
_خوب باورنکن مشکل خودته
_بحث کردن باتوفایده نداره میرم برات سوپ بیارم تواستراحت کن
بلندشد…رفت بیرون
وااااین چراانقدریهومهربون شد؟تعادل روانی نداره
ی روزخوبه ی روزم نمیشه باهاش حرف زد خدااخرت عاقبت ماروبااین دیونه به خیربگذرونه

چنددقیقه بعدبا ی سینی سوپ اومدداخل سینی رو روی میزگذاشت اروم کمکم کردنشستم باتعجب به لباسام نگاه
کردم…گفتم
_کی لباساموعوض کرده؟
بیخیال گفت
_من؟اشکالی داره؟
تااومدم سرش دادبزنم دستشوروی لبم گذاشت لب خونی کرد
_شنودهست احمق
دستشوپس زدم مثل خودش گفتم
_به چه جرعتی لباسای منوعوض کردی ؟
لبخنده حرص دراری تحویلم دادپسره عوضی
بدون اینکه جوابموبده سینی رو روی پام گذاشت
_میل ندارم ببرش
_باراناکاری نکن به زوربه خوردت بدم
لباموباحرص بهم فشاردادم
قاشق روبه لبام نزدیک کرد
باتحدیدگفت
_دهنتوبازکن

مثل بچه هاباهاش لج کرده بودم پسره ازخودراضی ازحرص خوردنش لذت میبرم
_نچ نمیخورم
ی جوری نگام کردم که سکته زدم بادادگفت
_مگه کری ؟
انقدرعصبی بودکه جرعت نکردم حرف بزنم دهنموبازکردم قاشق سوپ روگذاشت دهنم بالبخندپیروزمندانه نگام کرد
ی بالیی سرت بیارم مرغای اسمون به حالت گریه کنه به من میگن بارانا چندقاشق به زوربهم سوپ دادتقه ایی به درخورد
_بیاتو

36

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان انتقام بارانی
_اقای دکتراومدن
_بگوبیاد
رنگم پریدباترس به ارمان نگاه کردم
باصدایی که خنده توش موج میزدگفت
_نترس نمیخورتت
اداشودراوردم
_نترس نمیخورتت

بلندزدزیرخنده باچشمای گردشده نگاش کردم تعادل روانی نداره نه به چنددقیقه پیشش که میخواست خفم کنه نه به خنده
االنش
دکتراومدداخل اب دهنموبه سختی قورت دادم توی دلم هرچی فحش بلدبودم رونثارارمان کردم
دکترباارمان دست داد
_بفرماییداقای دکتراینم مریض ما
_سالم دخترم حالت خوبه؟
_سالم بله خوبم
نشست کنارم لباسموباالزد
_هرجادستموگذاشتم دردداشتی بگو
سرموتکون دادم تادستشوروی شکمم گذاشت نفسم بنداومد
_اخ
ارمان سریع گفت
_اقای دکتردرداش طبیعیه؟
_اره پسرم نگران نباش استراحت کنه حالش خوب میشه داروهاشم سروقت بخوره
پانسمان زخمموعوض کرد…رفت
_میرم بیرون راحت استراحت کنی
_باشه
چشمام روبستم زیادطول نکشیدکه خوابم برد

دانای کل

سرهنگ موحد برای ماهان پیام فرستادمیخواست هرچی زودترماهان روببینه …اطالعاتی که تاحاال به دست اورده
رودراختیارشون بزاره ماهان هنوزازدست باراناناراحت بودبه خاطرهمین وقتی فهمیدزخمی شده به دیدنش نرفت فقط
حالشوازاریاپرسیده بود
تغییرچهره داد …کت وشلوارمشکی پوشیدکه هیکل ورزشکاریش روخوب به نمایش گذاشته بود به ادرسی که سرهنگ براش
فرستاده بودرفت
ی خونه قدیمی بودزنگ روفشارداد
_بله
_ماهان هستم جناب سرهنگ
_بیاتوپسرم
درباصدای تیکی بازشد
رفت داخل سرهنگ موحد…سرگردزمانی روی مبل نشسته بودن بادیدن ماهان به احترامش بلندشدن مردونه دست دادن
_بشین سرگردکه خیلی کارداریم
ماهان روی مبل نشست
_درخدمتم قربان
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_ سرگردزمانی：خوب سرگردچه خبرازبچه ها؟
_دیروزسروان رادمنش تیرخودن
سرهنگ نگران گفت
_چرا؟
_متاسفانه زمانی که میخواستن محموله روتحویل بگیرن پلیساویال رومحاصره میکنن درحین فرارزخمی میشن
_سرگردزمانی：خوب حالشون چطوره؟
_حالشون خوبه نگران نباشید
سرهنگ نفسی ازسراسودگی کشید
_سرگردزمانی：تااالن چه اطالعاتی تونستیدبه دست بیارین؟
_رضاکیانی کارشوخیلی خوب بلده هیچ ردپایی ازخودش به جای نمیزاره من فقط ی بارتونستم ببینمش
_سرهنگ：اون روزچطوری تونستی مکان …زمان محموله روبفهمی
_خیلی اتفاقی ازحرفاشون شنیدم که تونستم بهتون خبربدم
سرگردزمانی：پس االن دارن دنبال کسی میگردن که بهشون خیانت کرده بایدمواظب باشی
_حواسم هست ولی امشب رضاخونه نیست میخوام برم خونش کامپیوترش روهک کنم
سرهنگ دستی به صورتش کشید
_ولی این کارریسکش زیاده معلوم نیست اگه گیربیوفتی چه بالیی سرت بیارن

دانای کل
_درسته ولی اگه موفق شم میتونیم دستگیرشون کنیم
سرهنگ توی فکررفت
_باشه ولی بایدمراقب خودت باشی
_چشم قربان
سرگردزمانی：وقتی اطالعات روبه دست اوردی بهمون خبربده
_باشه خبرتون میکنم
سرهنگ لبخندزد
_امیدوارم موفق باشی
_ممنون قربان ولی اگه تافرداخبری بهتون نرسیدبدونیدتوی دردسرافتادم
سرگردزمانی：توکلت به خداباشه امیدواریم مشکلی پیش نیاد
_امیدوارم اگه اجازه بدید برم چون ممکنه متوجه غیبتم بشن
سرهنگ：بروپسرم موفق باشی
احترام نظامی گذاشت …برگشت خونه گیریم های صورتش روشست به ساعت نگاه کرد۲شب بود بایدزودترحرکت میکرد
تنهافرصت طالیی که به دست اورده بودحاظرنبودبه هیچ قیمتی ازدستش بده
سوارماشین شدبه سمت خونه رضاحرکت کردقبالباخدمتکارخونه هماهنگ کرده بودکه توی غذای محافظاداروی بیهوشی بریزه
کارش راحت تربودولی با ی اشتباهش نابودمیشد
وقتی رسیدزنگ روفشارداددرباصدای تیکی بازشد واردخونه شدخدمتکارباعجله خودشورسوند
_اقاعجله کنیدوگرنه بدبخت میشیم
_باشه تومیتونی به همون ادرسی که بهت دادم بری جات امنه نگران نباش

دانای کل
_ممنون اقا
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_بروبسالمت
ازترسش سریع رفت
محافظابیهوش روی زمین افتاده بودن لبخندی روی لبش نقش بست کارت تموم رضاکیان

سریع ازپله هاباالرفت وقت زیادی نداشت دراتاق رضاروبازکرد بادیدن کامپیوترچشماش برق زدفلش رودراوردبه
کامپیوتروصل کرد
مشغول هک کردن فایالشدروی هرفایل رمزداشت کارشوسخت کرده بودچون ممکن بودساعت هاوقتشوبگیره که اصال به نفعش
نبود
رضایکی ازاسنادش روتوی خونه جاگذاشته بود…فرهادروفرستاده بودتااسنادروبراش بیاره
وقتی به ویالرسیدبا تعجب به محافظاکه بیهوش بودن نگاه کرداسلحشودراورداورم ازپله هاباالرفت وقتی ماهان روتوی اتاق
رضادیدباچشمای گردشده نگاش کردباورش نمیشدکسی که بهشون خیانت کرده ماهان باشه
پشت سرش قرارگرفت بااسلحه محکم به سرش کوبید
ماهان اخی گفت روی زمین افتاد
فرهادعصبی دادزد
_خیلی اشغالی ماهان به همه شک کردم به غیرازتو
ماهان شکه شده بودولی سریع به خودش اومد
پوزخندزد
_من اشغالم؟یاشماها؟که داریدگندمیزنیدبه کشورتون
لگدمحکمی به پهلوش زد
_خفه شوعوضی من تورومثل داداشم میدونستم ولی توچه غلتی کردی؟
_هه داداش؟من برادر ی حیون صفتی مثل تونیستم
پاشوروی قفسه سینش گذاشت محکم فشارداد
ازدردصورتش جمع شد
_بهت نشون میدم باکی طرفی
_هرغلتی که دلت میخوادبکن برام مهم نیست
فرهادبارضاتماس گرفت
_سالم اقا
_چیشده ازپس ی سنداوردنم برنمیای؟
_نه اقاکسی که بهتون خیانت کرده روپیداکردیم
عالیه کی هست؟
_ماهان
بادادگفت
_چی ماهان؟
_بله اقا
_خیلی خوب ببرینش انبارازش حرف بکشین وقتی حرف زدبهم خبربده
چشمی گفت قطع کرد

(گذشته)
_باران نظرت چیه بریم خرید؟
_نیکی وپرسش؟بریم که خیلی وقته خریدنکردیم
ازکافه بیرون اومدیم دزدگیرماشین بنزموزدم سوارشدیم حرکت کردم
_خوب کدوم مرکزخریدبریم؟
_بریم مرکزخرید(………)
باشه ایی گفتموسرعتموزیادکردم…ازبین ماشیناالیی میکشیدم
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مهسا ترسیده بودباجیغ گفت
_بارانابه خدانمیخوام جون مرگ شم سرعتتو کم کن
لبخندخبیثی زدم سرعتموبیشترکردم
_جدیداخیلی ترسوشدیا
چشم غره رفت
_مثل ادم رانندگی میکنی یاخفت کنم
سرعتموکم کردم
_چشم حرص نخوربرای بچمون ضررداره
جیغ بلندی زدکه حس کردم پرده گوشم پاره شد
_اخ اخ کرشدم
باحرص گفت
_حقته که برای بچمون ضررداره دیگه؟
باشیطنت گفتم
_اره دیگه مگه غیرازاینه؟
بادست محکم زدتوسرم…گفت
_تونمیخوای ادم شی نه؟
همینطوری که گردنموماساژمی دادم گفتم
_نچ نمیخوام
توی راه کلی سربه سرش گذاشتم باالخره رسیدیم
_مهساتوبرومن ماشینوبزارم پارکینگ…بیام
_باشه زودبیا
_اوکی زودمیام
مهساپیداشدسریع ماشینوپارک کردم پیش مهسارفتم
مسهابااخم داشت با ی پسره حرف میزد
_مهساجان
هینی کشیدبرگشت دستشوروی قلبش گذاشت
_وای سکته کردم
ی تای ابروموباالدادم…گفتم
_حاال که زنده ایی اتفاقی
افتاده؟به پسره اشاره کردم
ایشون رومیشناسی؟
باهول گفت
_نه نه اقاداشتن ادرس میپرسیدن
مشکوک نگاش کردم
که پسره به حرف اومد
_ای باباخانوم شمارموبگیردیگه نازنکن عزیزم
خونسردبه پسره گفتم
_گورتوگم کن تانگفتم بیان جمعت کنن
بامسخره گفت
_اهوشماکی باشین؟
_اینش به تومربوط نمیشه فقط ازجلوی چشمام گم شو
مهسامیدونست چقدرروی این موضوع حساسم
پسره به دوستش اشاره کرددادزد
_فربدداداش بیااینجامشکل داریم
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اوه اوه عجب قولی بودسه برابرمن قدداشت
_جونم داداش
به من اشاره کرد
_خانوم میگن بایدگورموگم کنن نظرت چیه ادبش کنیم ؟
مهساباترس دستموگرفت
_باراناتروخدابیابریم اصالغلط کردم گفتم بیایم خرید
دستش روپس زدم
_توبروکناربزارببینم میخوان چه غلطی کنن
_ولی بارا……
اجازه ندادم حرفشوکامل کنه دادزدم
_ولی نداره بروکناروایسا
مردمم که انگارفیلم سینمایی دیده باشن بهمون زل زده بودن
_فربد：فقط میترسم استخونات خوردشه عزیزم
_ببنددهنتووقتی دندوناتوتودهنت خوردکردم میفهمی
بلندخندیدبه سمتم هجوم اوردتااومدمشتشوتوی صورتم فرودبیاره دستشوروهواگرفتم…محکم پیچوندم ازدرددادبلندزد
پسره باتعجب بهم نگاه میکردبه خودشواومدخیزبرداشت سمتم که لگدمحکمی به شکمش زدم
_اخ اخ وحشی گورخودتوکندی
تااومدجوابشوبدم
فربدیهوازپشت سربهم حمله کردلگدش که به کمرم خوردحس کردم مهره های کمرم جابه جاشد روی زمین افتادم
تااومدازفرصت استفاده کنه به زانوش ضربه زدم باناله نقش زمین شد
مهساسریع خودشوبهم رسوندکمکم کردبلندشدم دستموکشید به زورمنوباخودش بردباالتماس گفت
_بسه باران بیابریم
خیلی عصبی بودم چندتانفس عمیق کشیدم تااروم شم

دانای کل (حال)
ماهان به شدت شکنجه میشدحالش اصال خوب نبود فرهاد داد زد
_حرف بزن عوضی کیاکمکت کردن چقدراطالعات ازماهابه دست اوردین ؟
جواب ماهان فقط سکوت بوداگه جونشم میگرفتن حرفی نمیزد
شالق رو روی بدنش فروداورد دردش طاقت فرسابود
دادزد
_برای باراخرمیپرسم چه اطالعاتی ازمادارین
ماهان به سرفه افتاد باسختی گفت
_ب…به…بهتره……خو……د……خودتو………خ…خ…خسته……ن…نک…نکنی……
فرهادبابی رحمی
میله اهنی داغ روی کتفش گذاشت ازدردفریادبلندی زد
فرهادباپوزخندنگاش کرد
_باالخره به حرف میای
به شدت سرفه کردوبه سختی گفت
_م…من…منو…بکش…چ…چون…هی…هیچ…حر…حرفی…نمیزنم
نفس نفس میزد صورتش ازخون رنگین بود چشماش تارمیدید دنده هاش به خاطرضربه هاشکسته بودضربه های چاقوروی
بدنش خودنمایی میکردبازشکنجه روشروع کردن ضربه های پی درپی شالق روی کمرش میخوردحتی قدرت ناله هم نداشت فقط
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ازخدامیخواست تازودترعذابش تموم شه یاداخرین دیدارش با باراناافتادبه اوسیلی زده بودچقدرخودش رولعنت کرده
بودچراباهاش اینطوررفتارکرده
_چراانقدرخودتوعذاب میدی فقط اعتراف کن شایداقاببخشتت
پوزخندزد
_ت…تو…او…اون…اقا…اقات……بر…برید……به…جه…جهنم……
_ادمت میکنم عوضی
وقتی جنازتوانداختم جلوی سگا میفهمی دنیادست کیه
یک هفته بعد
فرهادوقتی دیدشکنجه فایده نداره تصمیم گرفت بره پیش رضا کسی که اسمش لرزرابه تن خیلی هامینداخت سنگدل… بی
رحم کسی که به راحتی جون ادمارومیگیره وبراش ارزشی نداره کسی که به دخترش رحم نمیکنه چه انتظاری داریم به کسایی
دیگه رحم کنه؟

(گذشته)

_سویچ روبده برم ماشینوازپارکیگ بیارم
_نمیخوادخودم میتونم رانندگی کنم
_حتمابااین عصابت میخوای بشینی پشت فرمون…هردومون روبه کشتن بدی؟
کالفه سویچ روبهش دادم خودمم حوصله رانندگی نداشتم چنددقیقه بعدجلوی پام ترمززدسوارماشین شدم سرموبه شیشه
تکیه دادم چشماموبستم مهساهم ساکت بود میدونست تواین جورمواقع نبایدباهام حرفی بزنه تاخودم اروم شم بامتوقف
شدن ماشین چشمام روبازکردم جلوی درخونمون بودیم

_بیابریم باال
بابغض گفت

_باران ببخشیدامروزبرات دردسردرست کردم
_لبخندزدم
_تقصیرتونبودعزیزم نمیخوادخودتوناراحت کنی حاالبیابریم باال
_نه دیگه توبروماشب مهمون داریم مامان دست تنهاست بایدکمکش کنم

_باشه به خاله سالم برسون ماشینم باخودت ببر
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_باشه فردامیارم

خدافظی کردموپیاده شدم باکلیددروبازکردم مامان خونه نبودخاله لیالحالش خوب نبودمامان رفته بودبهش سربزنه احتماال شبم
پیشش میموندحوصله شام خوردن نداشتم ازپله هاباالرفتم خودموتواتاق پرت کردم لباساموعوض کردم روی تخت درازکشیدم
بایدصبح زودبیدارمیشدم قراربودکسی که بهمون اموزش میده فرداکالساروشروع کنه تعریفشوزیادشنیدم
(مغرور…خودخواه…جدی)
کنجکاوشده بودم ببینمش ساعت روبرای ۶صبح تنظیم کردم چشمام روبستم نفهمیدم چقدرگذشت که خواب مهمون چشمام
شد

دانای کل
فرهادپیش رضارفت بایدتوضیح میدادکه ماهان هیچ حرفی نمیزنه زنده بودنش فایده نداره
_اقا ماهان هیچ حرفی نمیزنه
رضا باعصبانیت دادزد
_پس شماهاچه غلتی میکنید ازپس ی پلیس ساده هم برنمیاید
_اقاتقصیرمانیست انقدرشکنجه شده دیگه نمیتونه حرف بزنه
باخشم غرید
_بیاریدش اینجا
چشمی گفت ورفت
یک ساعت بعدجسم بیجون ماهان روجلوی پاهاش پرت کردن باخونسردی ساختگی گفت
_اگه حرف بزنی قول میدم نکشمت
به سختی گفت
_ا…اگه…ب…بمی…بمیرمم……(سرفه) ح…حر…حرفی…ب…به…ت…
توی…ع…عوضی…ن…نمی…نمیزنم
پک محکمی به سیگارش زدیهوروی صورتش خاموش کرد
لگدمحکمی به پهلوش زدکه ازدردناله کرد
_دهنتوبازکن حرف بزن تااجازه بدم زنده بمونی
_هر…هر…ک…کا…ری…د…دلت…می…میخواد…بکن
پاشوروی قفسه سینش گذاشت فشارداد
_حرف اخرته دیگه؟
ازدردنفسش بنداومده بود
_خیلی خوب خودت خواستی
دادزد
فرهاد
_بله اقا
_اینوببریدویالپیش چشم همه بکشید تاحساب کاردست بقیه هم بیادتافکرخیانت به رضاکیان به سرشون نزنه مثل ببرزخمی
شده بودتصمیمیش روگرفته بودکسی که بهش خیانت کرده بودروبایدمیکشت توی قانون رضا خیانت عاقبت بدی داشت وای به
حال کسی که ازدستوراتش سرپیچی میکردتاوقتی نابودش نمیکرددست بردارنبود
ماهان روبایدمجازات میکرد

(حال) بارانا
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چندروزی ازاون اتفاق میگذره حالم خیلی بهترشده توی این مدت ارمان اصال تنهام نذاشت…همش مراقبم بودحتی نمیزاشت
ازتخت پایین بیام حوصلم سررفته بودازبس به درودیوارنگاه کردم ماهانم که اصال بهم سرنزده بودخبری هم ازش نداشتم
خیلی ازدستش عصبی بودم یعنی انقدربراش بی ارزشم؟درسته که نامزدیمون بهم زدیم ولی باالخره که دوستم داشت حتی
حاظرنشدحالموبپرسه من همیشه ماهانودوست داشتم ولی عاشقش نبودم ولی االن فهمیدم ماهان حتی دوسم نداشت یعنی
همه حرفاش دروغ بودکه دوسم داشته؟ تونسته بودیم اعتمادروشاروجلب کنیم نمیدونم چراحس میکردم روشاباقیه فرق
داره؟مثل پدرش بی رحم نیست اگه بتونم باهاش رابطه دوستی برقرارکنم شایدبتونم ازش برای نابودی باندکمک بگیرم
بااحتیاط ازتخت بلندشدم یهودراتاق بازشدارمان بادیدنم عصبی دادزد
_برای چی بلندشدی؟
باچشمای گردشده نگاش کردم
_خوب حوصلم سررفته میخواستم برم توی باغ قدم بزنم
_الزم نکرده پله هابرات ضررداره میفهمی؟
اخمام رفت توی هم
_اصال به توچه چندروزه تواتاقم میخوام برم بیرون
کالفه دستشوبین موهاش بردیهوحس کردم بین زمین…هوامعلقم
هین بلندی کشیدم دستمودورگردنش حلقه کردم تانیوفتم
_چیکارمیکنی دیونه منوبزارزمین
اصال به حرفم توجه نکرد
_هوووی باتوام منوبزارزمین
ی تای ابروشوباالداد
_مگه نمیخواستی بری بیرون خوب دارم میبرمت دیگه
_مگه خودم چالقم که توبخوای منوببری؟
_ای بابازبون ادمی زادحالیته میگم راه رفتن برای زخمت خوب نیست
باحرص نفسموبیرون دادم اخرش دیونه میشم

_چیزی نمیشه منوبزارزمین
بدون اینکه به حرفم اهمیت بده دراتاق روبازکرد…ازپله هاپایین رفت همه خدمتکاراباتعجب بهمون نگاه میکردن ازخجالت
سرخ شده بودم سرموتوی سینه پهنش پنهان کردم اروم منوروی مبل گذاشت سریع رفت باالبرام بالشت اوردپشت کمرم
گذاشت
رحیمه بالبخنداومدسمتون
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_چیزی نیازنداری دخترم؟
اووف حتی روم نمیشه توچشماش نگاه کنم

اروم گفتم
_نه ممنون
ارمان باخنده گفت
_اگه میشه ی لیوان اب پرتقال براش بیاریدخانومم خجالت میکشه
رحمیه لبخندمهربونی زد

_چشم پسرم
باحرص به بازوش کوبیدم که خندش بیشترشد…گفت
_میبینی رحمیه خانوم کتکمم میزنه مظلوم گیراورده
رحمیه باخنده رفت تواشپزخونه
بااخم نگاش کردم که گفت
_چیه؟چرااینجوری نگاه میکنی؟
_که مظلوم گیراوردم ارهههه؟
باقیافه حق به جانبی نگام کرد
_اره دیگه مگه دروغ گفتم؟
بابالشت کوبیدم توسرش…اومدم حرفی بزنم که صدای اریامانع حرف زدنم شد
_بازشمادوتاخروس جنگی افتادین به هم؟
_تقصیرمن نیست دوست شمادیونس به من چه
ارمان باصدای تقریبابلندگفت
_چییی من دیونم؟
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_نه پس من
_اامگه تااالن شک داشتی
اریابالبخندنگامون میکرد
_ولی من به باراناحق میدم
ارمان باحرص نگاش کرد
_ببینم توطرف کی هستی؟
نیش خندی زد
_طرف زن داداشم
باچشم…ابروبراش خط ونشون میکشید

که همون لحظه رحیمه خانوم بااب پرتقال اومدسمتم لبخندمرموزی زدم یهواب پرتقال روش خالی کردم شوکه بهم نگاه
کردبلندخندیدکه سمتم خیزبرداشت

جیغ بلندی زدم بدون توجه به زخمم شروع کردم به دویدن که دادزد
_باراااناابگیرمت زندت نمیزارم
_عمرااااگه بتونی منوبگیری
اریاازخنده قرمزشده بود
پریدم توی اشپزخونه پشت رحیمه خانوم وایسادم
باترس ساختگی گفتم
_رحمیه خانوم نجاتم بده االن منومیکشه
رحمیه خانوم باتعجب بهم نگاه کرد
_بیااینوربارانازودباش
رحیمه خانوم بادیدن سروضع ارمان بلندخندید
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_دخترم کم ترشوهرتواذیت کن
قیافمومظلوم کردم
_من بیچاره کاریش ندارم که
_باالخره دستم بهت میرسه دیگه
دوباره سمتم خیزبرداشت
که از

رحمیه خانوم فاصله گرفتم سریع ازاشپزخونه بیرون اومدم که پام به فرش گیرکرد…باصورت خوردم زمین چون ارمان پشت
سرم بودتعادلش روازدست دادپرت شد روم نفسم ازدردبرید جیغ بلندی زدم که باهول ازروم بلندشد حس کردم لباسم
خیس شد دستموروی زخمم گذاشتم پرازخون شد
ارمان دادزد
_اریااازنگ بزن دکترزودباش
دستشوزیرزانوم انداخت بلندم کردسریع ازپله هاباالرفت دراتاقوبالگدبازکرد منوروی تخت گذاشت چشمام سیاهی میرفت
صداهاروگنگ میشنیدم …دیگه هیچی نفهمیدم

ارمان
رنگش حسابی پریده بودبخیه هاش بازشده بودعصبی بین موهام چنگ زدم ازدردبیهوش شده بوداسترس گرفته بودم
میترسیدم حالش بدتربشه باالخره دکتررسید…زخمش روبخیه زد…پانسمان کرد…بعدکلی سفارش کردن قصدرفتن کردتادم
در همراهیش کردم پیش بارانابرگشتم
صدای زنگ گوشیم بلندشد اسم اریاروی گوشیم خودنمایی میکرد
_بله
باعجله گفت
_داداش شب بیاپشت ویالکارمهمی باهات دارم
_باشه میام
بدون خدافظی قطع کردم توی فکررفتم کنجکاوشده بودم بدونم جریان چیه؟امیدوارم به ضررمانباشه
به ساعتم نگاه کردم انقدرتوی افکارم غرق شده بودم که نفهمیدم چندساعت گذشته برای گوشیم پیام اومداریابودخواسته
بودزودتربرم وقت نیست
باراناهنوزبهوش نیومده بودبرق اتاق روخاموش کردم دروقفل کردم تاکسی تواتاق نیادپنجره روبازکردم با ی حرکت پریدم
پایین ازبین درختاگذشتم پشت ویالرفتم اریاکالفه قدم میزد
_اتفاقی افتاده
نگران گفت

47

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان انتقام بارانی

_ماهان روگرفتن
بادادگفتم
_چیییی؟گرفتنش ازکجافهمیدی؟
_هیس میخوای همه بفهمن
کالفه گفتم
_اریاحرف بزن عصاب ندارم

_خیلی خوب چندروزپیش ماهان قراربودبره ویالی رضا…اطالعات کامپیوترش روهک کنه قرارمیشه به محض اینکه اطالعات
روبه دست بیاره بهشون خبربده …ولی خبری ازش نیست
_ردیاباش چی؟
_ازکارافتادن حاال بایدچیکارکنیم؟
_بایدپیداش کنیم
_به بارانانمیگی؟
_حالش بهترشدبهش میگم
صدای قدم های کسی توجهمون روجلب کردسریع بین درختامخفی شدیم
انگارداشت باتلفن حرف میزدچون تاریک بودچهرش رونمیتونستم دقیق ببینیم
_بله اقا
سکوت
چشم اقا پس فردامیاریمش ویال
_سکوت
_بله خبرتون میکنیم
_سکوت
_خدافظ اقا
وقتی کامل ازمون دورشداروم گفتم

_فکرکنم مربوط به ماهان بود
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اریاتوی فکربود
_پس بااین حساب پس فردامیارنش ویال
_باید ی فکری برای فرارش کنیم
_امیدوارم بتونیم نجاتش بدیم
_ امیدوارم بریم تاتودردسرنیوفتادیم
_باشه بریم
به اتاقامون برگشتیم روی تخت درازکشیدم فکرم درگیرماهان بودمعلوم نیست تااالن چه بالیی سرش اوردن

حاال چجوری به بارانابگم؟عصابم خوردشده بودکالفه توی اتاق راه میرفتم امیدی به نجات ماهان نداشتم دستام مشت شدرضابه
این راحتی ازکسی که خسارت بهش زده نمیگذره
انقدرفکرکردم که نفهمیدم کی صبح شدبه ساعت نگاه کردم نزدیک اذان بودبلندشدم وضوگرفتم سجاده سبزرنگی
ازکمدبرداشتم همیشه نمازبهم ارامش میدادقامت بستم…نمازم روخوندم ازخداکمک خواستم که این پرونده هم به خوبی
تموم شه
به خاطراینکه تاصبح نخوابیده بودم چشمام میسوخت سرموبین دستام گرفتم بایدبه ماهان کمک کنم وگرنه جونشوازدست
میداد

برای اینکه فکرم ازادشه رفتم باغ هواعالی بودنفس عمیقی کشیدم اکسیژن روبه ریه هام فرستادم دستموتوی جیبم فروبردم
به درخت تکیه دادم به اطرافم نگاه کردم کسی نبودتصمیم گرفتم نامحسوس باغ روبررسی کنم ازاون روزکه اومدیم فرصت
نشده بودچون دوربین بودبایدخیلی احتیاط میکردم هنوزنمیدونستم کدوم قسمت باغ دوربین نصب شده بادقت همه جارونگاه
میکردم…همه روبه ذهنم میسپردم تانقشه ویالروبتونم بکشم چشمم به انبارکوچیکی انتهای باغ افتاددوتامحافظ جلوی
دروایساده بودن برای اینکه جلب توجه نکنم برگشتم ویال حتماباراناتااالن بیدارشده به اشپزخونه رفتم تاصبحونه اماده کنم
درکابیت روبازکردم ماهیتابه روبرداشتم روغن روریختم …گذاشتم داغ شه
تخم مرغ هاروازیخچال برداشتم شکوندم
اب پرتقالم براش گرفتم همه روتوی سینی گذاشتم
داروهاشم که بایدقبل صبحونه میخوردروبرداشتم
دراتاق روبازکردم هنوزخوابیده بودسینی روروی میزگذاشتم
_بارانا
باصدای خواب الودگفت
_هوم؟
_اوال هوم نه بله پاشوصبحونه اماده کردم
پتوروروی سرش کشید
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_نمیخوام بزاربخوابم
پتوروازروش برداشتم
_پاشوازدیشب هیچی نخوردی
پوفی کرد…چشمای خوش رنگشوبازکرد

_صبح بخیر

_صبح بخیرعزیزم

اروم بلندشدکه سریع گفتم
_کجامیری؟
باچشمای گردشده نگام کرد
_میخوام صورتموبشورم
سرموتکون دادم
چنددقیقه بعدبرگشت روی تخت نشست داروهاش رودادم دستش
_اول بایدداروهاتوبخوری
باشه ایی گفتوبااب پرتقال داروهاشوخورد
_یادم نرفته دیشب چیکارکردی ها؟
_چی؟چیکارکردم؟
_خودتونزن به اون راه فقط خواستم بگم تالفی میکنم
اروم گفت به درک
_شنیدم چی گفتی

باگستاخی به چشمام زل زد
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_منم گفتم بشنویی
اصال حوصله بحث باهاشونداشتم به اندازه کافی عصابم خوردبود
مشغول خوردن صبحانش شد
منم به اریاپیام دادم بایدهرچی زودترمیدیدمش جریان انبارروبهش میگفتم
توی فکربودم که باصدای بارانابه خودم اومدم
_چیزی شده؟
_نه همه چی مرتبه
_من دیگه میل ندارم
بی حرف سینی روبرداشتم
همون لحظه اریا جوابمودادکه پایین منتظرمه

_دارم میرم پیش دوستم شب برمیگردم
_باشه مراقب خودت باش
بدون حرف اومدم بیرون اریاپایین منتظرم بود
_صبح بخیرداداش
_صبح بخیر
سویچ ماشینوبرداشتم به اریااشاره کردم که دنبالم بیاد
رفتم پارکینگ دزدگیرماشین پرادو روزدم سوارشدیم ماشینوروشن کردم ازویالاومدیم بیرون
_خوب جریان چیه؟
_امروزصبح ویالروبررسی کردم ی انبارپشت ویالبودچون ماهمیشه شب میرفتیم متوجه نشده بودیم

_خوب پس بایدبریم اونجا

_اره بایدبریم ولی بابرنامه ریزی حساب شده
_اهوم وگرنه تودردسرمیوفتیم
_ازماهان چخبر؟
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_بچه هادنبالشن ولی متاسفانه هنوزخبری ازش نیست کجابریم؟
به اینه نگاه کردم داشتن تعقیبمون میکردن
_میریم بوتیک حمیدچون دارن تعقیبون میکنن منم به باراناگفتم میرم پیش یکی ازدوستام
_اره بروخیلی وقته حمیدم ندیدیم
رسیدم بوتیک پیاده شدیم
حمیدبادیدنمون باخوشحالی اومدسمتون
_به به خوش اومدین پارسال دوست امسال اشنا
اریاخندید
_بابابزاربرسیم بعدشروع کن

_خیلی پرویی اریامیدونی چندوقته نیومدین
_ای باباحمیدمیدونی که سرمون شلوغه
_باشه هرسری همینومیگی ولی اقاارمان گوشی روبرای چی اختراع کردن ها؟
_میخوای برگردیم؟
_جرعت داری پاتوبزاربیرون
اریامرموزنگام کرد
_تازه خبرنداری اقاازدواجم کرده
باصدای تقریبابلندی گفت
_چییی ازدواج کردی؟
باچشمای به خون نشسته به اریانگاه کردم
_ببنددهنتواریا
_دستت دردنکنه ارمان اینودیگه ازت انتظارنداشتم
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_حمیدجان برادرمن برای ماموریت صیغه کردیم بعدماموریتم همه چی تموم میشه
_توگقتی ماهم باورکردیم عمه منه که همش مراقب دخترس دیگه؟
_چی میگی واسه خودت من فقط واسه اینکه ماموریت عقب نیوفته حواسم بهش هست
_باشه هرچی توبگی
حمیدباشیطنت گفت
_حاال خوشگل هست زن داداشمون
_واای بس کنیددیگه مافقط به خاطرماموریت ازدواج کردیم همین
کلی سربه سرم گذاشتن
چنددستم لباس خریدیم ازحمیدخدافظی کردیم …برگشتیم ویال

بارانا
دیگه حوصلم داشت سرمیرفت ارمانم که ازظهررفته…هنوزپیداش نشده حولم روبرداشتم رفتم حموم …شیراب روبازکردم
حواسم بودبه زخمم اب نخوره
وقتی حمومم تموم شد
شیراب روبستم حولم روپوشیدم رفتم بیرون میدونستم ارمان هنوزنیومده روی میزارایش نشستم مشغول ارایش کردن
شدم چون پوستم سفیدبودنیازی به کرم پودرنداشتم ریمل روبه مژه های بلندم زدم رژ لب قرمزی به لبای گوشتیم کشیدم
موهامم پشت سرم جمع کردم درکمدروبازکردم ی شلواریخی باتاپ مشکی که یقش هفتی بودروپوشیدم نگاه های خیره کسی
روحس کردم برگشتم بادیدن ارمان هین بلندی کشیدم
اونم بادهن بازنگام میکرد دستموجلوی صورتش تکون دادم
_کجایی خوردی منو
گیج گفت
_ها؟
بلندخندیدم
_چیه تاحاال خوشگل ندیدی؟
اخماش رفت توهم
_نه تاحاالخودشیفته ندیده بودم

53

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان انتقام بارانی

_اوهوم بعدچراسه ساعته به ی خودشیفته زل زدی؟
_اخه تاحاال ازنزدیک ندیده بودم میگن دختراباارایش ازلولوبه هلوتبدیل میشن راست گفتن
دم پایم روبرداشتم به سمتش پرت کردم سریع جاخالی دادلبخندحرص دراوری تحویلم داد
_که من لولوام دیگه ارههه
سرشوخاروند…متفکرگفت
_االن که فکرمیکنم میبینم دست بزنم داری اصال چرامن باتوازدواج کردم؟
_ازخداتم باشه همه ارزوشونه حتی بهشون نگاه کنم
_توغلط کردی بخوای به کسی نگاه کنی
_به توچه اصال میخوام نگاه کنم
_ببنددهنتوباران
_باراخرت باشه هااابهم بی احترامی میکنی
_هرکاری دلم بخوادمیکنم

_اا جدی پس منم هرغلطی بخوام میکنم

یهوصورتم سوخت
یابهت بهش نگاه کردم عصبی بین موهاش چنگ زد
دادزدم
_ازت متنفرم
مانتو…شالم روبرداشتم باسرعت ازاتاق اومدم دنبالم دوید دادزد
_بارااناصبرکن ببینم کدوم گوری میری این وقت شب

به حرفش اهمیت ندادم
سریع درویال بازکردم سمت خیابون دویدم برای اولین تاکسی دست بلندکردم سریع سوارشدم
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_اقازودباش
_کجابرم خانوم؟
_بروبهت میگم

صدای زنگ گوشیم بلندشد
ارمان بودردتماس دادم که دوباره زنگ زدنه انگاردست بردارنیست تماس رووصل کردم
_چی میخوای؟
بادادی که زدحس کردم پرده گوشم پاره شد
_به والی علی بارانااگه همین االن برنگردی زندت نمیزارم
_وای وای ترسیدم جناب سرگرد
_گمشوخونه
گوشی روباعصبانیت قطع کردم عوضی هرچی ازدهنش درمیادتحویلم میده صبرکن تابرگردم
دوباره گوشیم زنگ خوردولی این دفعه روشا
واااین دیگه چی میخواد
_بله
_بارانابیاخونه ارمان خیلی عصبانیه همه جاروبهم ریخته
_به درک که عصبیه اصال برام مهم نیست
_این وقت شب میخوای کجابری عزیزم بیاخونه
_نمیام روشا
_خیلی خوب بگوکجایی من میام پیشت
_نه ارمان میفهمه
_نگران نباش بهش حرفی نمیزنم
_باشه بیاخیابون(……)
باشه ای گفت…قطع کرد
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_اقالطفانگه دارید
_باشه دخترم
پولشوحساب کردم ازماشین پیاده شدم
چنددقیقه بعدروشارسیدسوارشدم
_خدابهت رحم کنه این شوهرت دیونس بابا
_ولش کن برام مهم نیست
_نمیدونی چه دادوهواری توخونه راه انداخته بوداریابه زورگرفته بودش
پوزخندزدم
_بزارهرغلتی دلش میخوادبکنه
_فکرنمیکردم ادم غیرمنطقی باشه
_بیخیالش کجامیریم؟
_خونه من

_باشه ولی به ارمان نگو
_چراانقدرلجبازی میخوای تاصبح دیونش کنی؟
_برام مهم نیست به چه حقی رومن دست بلندمیکنه؟
_انقدرسخت نگیربین زن وشوهراعادیه
_روشااگه میخوای بهش بگی من پیشتم همین االن پیاده میشم
کالفه گفت
_خیلی خب بابانمیگم
رسیدیم خونه روشارفتیم باال
_بشین االن غذاسفارش میدم
_نه نمیخواداصال اشتهاندارم
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_باشه اینجااتاق زیادداره هرکدومومیخوای بردار
_باشه پس میرم بخوابم
_ شب بخیر
_شب بخیر
ازپله هاباالرفتم خونه معمولی بودحدود۳۴۴متربود دوبلکس بادکوراسیون مشکی دریکی ازاتاقاروبازکردم
ی تخت دونفره باپرده های ابی رنگ داشت گیتارگوشه اتاق توجهموجلب کردهمیشه گیتارزدن رودوست داشتن
گیتارروبرداشتم روی تخت نشستم کوکش کردم اهنگ موردعالقم روشروع کردم به زدن حوصله خوندن نداشتم
چنددقیقه به گیتارزدن ادامه دادم بعدش بلندشدم سرجای قبلیش گذاشتم روی تخت درازکشیدم انقدرخسته بودم که
نفهمیدم کی خوابم برد

صبح باصدای روشاازخواب بیدارشدم
_باراناپاشوکارداریم
خواب الودگفت
_چیشده؟
_کسی که بهمون خیانت کرده روپیاده کردیم دارن میارنش ویال
مثل فنرازجام بلندشدن
_چیی پیداش کردین؟
_اره زودباش اماده شوپایین منتظرتم
سعی کردم صدام نلرزه
_باشه برواالن میام
باشه ایی گفت رفت
قلبم خودشومحکم به سینم میکوبیداگه ماهان باشه چی؟ حتی فکرکردنشم عذابم میدادافکارمنفی روپس زدم سریع
بلندشدم اماده شدم باعجله رفتم پایین
_بریم من.امادم
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سرشوتکون دادسوارماشین شدیم باسرعت به طرف ویالحرکت کردیم چون سرعتمون زیادبودزودرسیدیم بوقی

زددرویالروبازکردن سریع پیاده شدم دستام یخ بسته بوداریا…ارمانم نگران توی باغ قدم میزدن ارمان تامنودیدمیخواست
سمتم بیادکه اریانداشت…نمیدونم چی بهش گفت
ماشین مشکی واردویالشدچندمردهیکلی اومدن بیرون درصندق روبازکردن کسی روپرت کردن پایین صورتش روپوشونده
بودن نمیتونستم بفهمم کیه
_متاسفانه کسی که بهمون خیانت کرده روپیداکردیم
ارمان به حرف اومد
_خوب به ماچه؟
_میخوایم بهتون نشون بدیم اگه بخواین خیانت کنین چه عاقبتی درانتظارتونه
اشاره کردکه کیسه روبردارن
ارمان سریع اومدسمتم من فقط به اون شخص ناشناس خیره شده بودم وقتی کیسه روکه ازروی سرش برداشتن حس کردم
روح ازتنم جداشدبابهت بهش نگاه کردم هیچ جای سالمی توبدنش نمونده بودیکی ازادماش اسلحه روبه سمتش نشونه گرفت
به سختی روی پاهام وایساده بودم رنگم پریده بودارمان دستموگرفت تااومدبهش شلیک کنه چشمای ماهان بسته
شدروشادادزد
_صبرکن
سریع رفت باالی سرش نبضشوگرفت
_تموم کرده نیازی به شلیک نیست

مرده هم سریع نبضشوگرفت وقتی دیدراست میگه اسلحه کنارگذاشت
سرم.گیج میرفت حس کردم تمام محتویات معدم داره میادباالدست ارمان رو ول کردم باسرعت دویدم سمت ویال دراتاق
روبازکردم خودموتوی دستشویی پرت کردم باالاوردم قلبم تیرمیکشیدهق هقم بلندشد چون حموم…دستشویی یکی
بودشیراب روبازکردم تاصدام بیرون نره بدنم داغ بوداب رویخ کردم زیردوش وایسادم دندونام ازسرمامیلرزیدولی هیچی
حس نمیکردم داشتم اتیش میگرفتم بازانوروی زمین نشستم زجه میزدم جلوی چشمم ماهان روازدست دادم کسی که
دوسش داشتموازم گرفتن صدای روشاتوی سرم اکومیشد(تموم کرده
نیازی به شلیک نیست) دستموروی گوشام گذاشتم نمیخواستم این صداروبشنوم ولی دست ازسرم برنمیداشت دلم
میخواست جیغ بزنم متنفرم ازت رضاااکیاان دستموجلوی دهنم گذاشتم تاصدام بیرون نره خدااااخه چراباهام اینکارومیکنی
من دیگه تحمل ندارم دیگه بسه خسته شدم یهو چشمم به تیغ افتاد خدایامنوببخش میخوام برم پیش بابا…ماهان دیگه
موندن فایده نداره بدون معطلی تیغ روبرداشتم روی رگم کشیدم که سوزش بدی توی دستم حس کردم کف حموم پرازخون
شدچشمام سیاهی میرفت زیرلب گفتم دارم میام پیشتون منتظرم باشید…سیاهی اطرافموگرفت …دیگه هیچی نفهمیدم

ارمان
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روشاباعصبانیت ازویالخارج شدبه جسم بی جون ماهان نگاه کردم …با عصبی گفتم
_هیچ غلتی نتونستیم بکنیم

_ماانتظارنداشتیم به محض اینکه بیارنش بخوان بکشنش

_عوضیاانقدرشکنجش کرده بودن که قبل اینکه بکشنش تموم کرد
_دلم برای بارانامیسوزه تازه نامزدکرده بودن جلوی چشمش کشتنش
کالفه بین موهام چنگ زدم
_ جنازشومیخوان چیکارکردن؟
_معلوم نیست ولی حتما میبرنش بیابونی دفنش میکنن
_میرم پیش بارانا
_برواالن حتماحالش خیلی بده
سری تکون دادم سریع رفتم باالدراتاق روبازکردم انگارحموم بودچون شیراب بازبودروی تخت نشستم باپام روی زمین ضرب
گرفته بودم به ساعتم نگاه کردم ی ربع گذشته هنوزبیرون نیومده استرس گرفتم بودم سریع بلندشدم تقه ایی به درزدم
_باراناخوبی بیابیرون دیگه
_سکوت
_عزیزم داری نگرانم میکنی جواب بده
_سکوت
هرچی درزدم جوابم فقط سکوت بودبا لگددروشکوندم بابهت به صحنه روبه روم نگاه کردم باورم نمیشدباراناخودکشی کرده
باشه سریع به خودم اومدم خداروشکرلباساش تنش بودحوله روبرداشتم دورش پیچیدم خون ریزیش زیادبود رفتم بیرون
سریع ی لباس برداشتم دوردستش پیچیدم دستموزیرزانوش انداختم سریع بلندش کردم دویدم پایین طوری بغلش کرده
بودم که کسی نفهمه خودکشی کرده فقط فکرکنن حالش بدشده باراناروتوی ماشین گذاشتم باسرعت رانندگی میکردم
چندبارنزدیک بودتصادف کنم جلوی بیمارستان محکم ترمزکردم پیاده شدم باراناروبغل کردم رفتم داخل دادزدم
_دکترر…پررستاار…

سریع برانکارداوردن گذاشتن روی تخت بردنش خواستم باهاش برم ولی اجازه ندادن کالفه بین موهام چنگ زدم سریع به
اریازنگ زدم نبایدمیفهمیدن باراناخودکشی کرده
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_اریاسریع فیلم دوربیناروهک کن
_چیشده داداش؟
_باراناخودکشی کرده من وقتی بلندش کردم نزاشتم دوربین بگیره ولی محض احتیاط نگاه کن
_چییی خودکشی کرده حالش خوبه؟

_نمیدونم نزاشتن برم داخل
_باشه االن دوربیناروهک میکنم خبری شدبهم زنگ بزن
_باشه خدافظ
_خدافظ
طول…عرض راه رو روطی میکردم نگران بارانابودم حق داشت خیلی ازاین باندضربه دیده عصابم خوردبودهیچ کس بهم حرفی
نمیزدوقتی هم میپرسیدم جواب درست…حسابی بهم نمیدادن
یکی ازپرستاراباعجله بیرون اومددیگه نتونستم تحمل کنم دادزدم
_بابایکی بهم ی حرفی بزنه حالش خوبه یانه؟
_صداتوبیارپایین اقاداریم رسیدگی میکنیم
عصبی گفتم
_چندساعته دارین همینومیگین کالفم کردین

_االن دکترمیان وضعیت روبراتون توضیح میدن
باخشم نگاش کردم
_اگه تاچنددقیقه دیگه ازوضعیت زنم بهم خبرندین بیمارستانوروسرتون خراب میکنم مفهمومه؟
باترس نگام کردسریع برگشت تواتاق
چنددقیقه بعددکتربیرون اومد

باعجله گفتم
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_چیشددکتر؟

_نگران نباش پسرم حالش خوبه ولی خون زیادی ازدست داده
نفسی ازسراسودگی کشیدم
_خداروشکرکه حالش خوبه میتونم ببینمش؟
_اره میتونی ولی االن بیهوشه به محض اینکه بهوش اومدخبرم کن
سرموتکون دادم پیش بارانارفتم بیهوش بود صندلی روبرداشتم کنارتختش نشستم ب صورت رنگ پریدش نگاه کردم اخه
چراباخودت اینکارکردی ؟قول میدم وقتی حالت خوب شدکمکت میکنم تابتونی انتقامتوبگیری حتی اگه جونمم ازدست بدم
دستای سردشوگرفتم سرموروی دستش گذاشتم دلم میخواست زودترچشماشوبازکنه بازم مثل قبل باگستاخی به چشمام زل
بزنه…جوابموبده هیچ کس جرعت این رونداشت که روحرفم حرف بزنه ولی بارانااولین دختری بودکه باهام مخالفت
میکرد…گستاخ بودمثل بقیه نبودکه بخوادبهم اویزون بشه حدوحدودخودشومیدونست یاداون شبی افتادم که ازخونه رفت
بیرون دیونه شده بودم نمیخواستم حتی یک لحظه ازم دورباشه میترسیدم اون وقت شب بالیی سرش بیارن وقتی روشابهم
پیام دادکه باراناپیششه خیالم راحت شدچشماموبستم سعی کردم فکرموازادکنم وقتی بهوش بیادبهم نیازداره…منم
بایدکمکش کنم

بارانا

احساس کوفتگیو سستی میکردم پلکای سنگینموبازکردم نوراطراف چشمامواذیت میکرد بازم چشمام روبستم مجددبازکردم
صدای نگران ارمان توی گوشم پیچید
_خداروشکربهوش اومدی
اتفاقای امروزمثل پرده سینماازجلوی چشمام گذشت اشک توی چشمام جمع شد
باصدای گرفته گفتم
_واسه چی نجاتم دادی؟

باداد ادامه دادم
_چرانزاشتی بمیرم هاا؟
_چرت وپرت نگوتوبایدزنده میموندی مگه نمیخوای انتقام بگیری؟
_نههه خسته شدم میخوام بمیرم
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_وقتی توی این راه قدم گذاشتی میدونستی که ممکن اتفاقایی بیوفته که دلمون نمیخواد
باگریه گفتم
_ولی نمیخواستم ماهانوازدست بدم
کالفه گفت
_اروم باش میگذره
باهق هق گفتم

_من میخوام ماهانوببینم جنارشوچیکارکردن
_نمیدونم
بادادگفتم
_یعنی چی نمیدونی
_هیس میخوای همه صداتوبشنون
_به درک بشنون اصال برام مهم نیست
دراتاق بازشدیکی ازپرستارااومدداخل
_چخبرتونه بیمارستانوگذاشتیدروسرتون
ارمان سریع گفت
_چیزی نیست شمابه دکترخبربده بهوش اومده
_لطفانظم بیمارستانوبهم نزنید
_بفرماییدبیرون لطفا
پرستاره باچشم غره نگامون کرد…رفت
مالفه رو روی سرم کشیدم نمیخواستم هیچ کس روببینم
_میخوام ازاینجابرم
_اگه دکترتاییدکردمیریم
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_همین که گفتم
_خیلی لجبازی
_همینه که هست میخوام برم
دکتراومدبابدبختی مرخصم کردتحمل فضای بیمارستان رونداشتم ارمان گفته بودچنددست لباس برام اورده بودن پوشیدم
رفتم بیرون ارمان منتظرم بودباهم ازبیمارستان خارج شدیم دزدگیرماشین روزدسوارشدیم
_میریم ویال

باگریه گفتم
میشه منوببری ی جای تروخدااالن منونبرویال
_باشه اروم باش نمیریم ویال
سرموبه شیشه تکیه دادم بی صداگریه کردم دلم میخواست دادبزنم اززمین…زمان شکایت کنم دلم میخواست برم پیش
بابا…ماهان خستم دیگه نمیتونم تحمل کنم توی فکررفتم روزایی که ماهان پیشم بودم باصدای ارمان به خودم اومدم
_پیاده شو
به اطرافم نگاه کردم بام تهران بودیم پیاده شدم شهرزیرپامون بودهواسردبودزیادشلوغ نبود یادروزای افتادم که هرشب
باماهان اینجابودیم درسته زمان نامزدیمون زیادنبود من حتی نمیزاشتم دستموبگیره ولی دوسش داشتم بغض کرده بودنفسام
به شمارش افتاده بودپاهام نتونست وزنموتحمل کنه روی زمین زانوزدم اسمون رعدوبرق زدانگاراسمونم مثل من دلش گرفته
…میخوادبباره صحنه های که باماهان بودم جلوی چشمم رژه میرفت نتونستم تحمل کنم …ازاعماق وجودم جیغ کشیدم
فریادزدم
_خداااااخستممم ازاین دنیا…ادماش ازامتحانایی که برام درنظرگرفتی خسته شدممم نمیتونم تحمللل کنمم
فقط جیغ میکشیدم به زمین …زمان ناسزامیگفتم هق هق میکردم زجه میزدم
ارمان عصبی سرم دادزد
_بسه باران اروم باش
نمیتونستم اروم باشم قلبم اتیش گرفته بودداشتم میسوختم دست خودم نبودفقط جیغ میکشیدم گریه میکردم که یهوصورتم
سوخت بابهت دستموروی صورتم گذاشتم یهوتوی اغوش گرمی قرارگرفتم به لباسش چنگ زدم
_هیس اروم باش
بالکنت گفتم
_م…می…میخوا…میخوام…ب…بر…برم…پ…پی…پیش…م…ما…ماهان
باخشم زیرگوشم غرید
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_باراخرت باشه ازاین حرفامیزنی توبایدقوی باشی تابتونی باهاشون مبارزه کنی
_ن…نمی…نمیتونم……م…من…ت…تن…تنهام
_من پیشتم نگران نباش باهم ازپسشون برمیایم
_ا…اگه…م…من…نتو…نتونستم…ت…تو…ان…انتقاممو…ب…بگیر
ازاغوشش منوجداکردصورتموبادستاش قاب گرفت اشکام روپاک کرد
_توی این بازی یاباهم برنده میشیم یاباهم نابودمیشیم پس هیچ کس حق نداره جابزنه میفهمی؟این ی دستوره سروان
رادمنش بایدتااخرش باشی
سرموبه نشونه مثبت تکون دادم

مردم باترحم بهم نگاه میکردن ازاین نگاهامتنفربودم
_میخوام ازاینجابرم
_باشه االن میریم
کمک کردبلندشدم اگه بازومونگرفته بودحتمانقش زمین میشدم درماشین روبازکردنشستم خودشم سریع پشت فرمون
نشست …حرکت کردیم

ارمان
رسیدیم خونه باراناروی مبل نشست منم رفتم تواتاق لباساموعوض کردم برگشتم پیش باراناروی مبل نشسته بودپاهاشوتوی
شکمش جمع کرده بودبه ی نقطه خیره شده بود
کنارش نشستم
_بارانا؟
_سکوت
_چراحرف نمیزنی؟
_سکوت
کالفه بین موهام چنگ زدم که اروم گفت
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_توهم میتونی ببینیش؟
باتعجب نگاش کردم
به دیواراشاره کرد
_اوناهاش ماهانه
بادست روی پیشونیم کوبیدم دیونه شده

_بارانابه خودت بیاکسی اونجانیست
باخشم نگام کرد
_تونمیتونی ببیینش به من چه من ازاول میدونستم که ماهان زندس
دستشوگرفتم
_عزیزم ماهان مرده تمومش کن دیگه پیشمون برنمیگرده
باگریه گفت
_چرادروغ میگی؟ هاا
عصبی دادزدم
_کسی اونجانیست چرانمیفهمی؟
دستشوروی گوشاش گذاشت بلندزدزیرگریه ماهان روصدامیکرد
سریع گوشیم روبرداشتم باارش که روانشناس بودتماس گرفتم نبایدمیزاشتم حالش بدترازاین بشه بعدازچندبوق برداشت
_بله

باعجله گفتم

_سالم کجایی؟
به به جناب سرگردخونم چیشده؟
_بیابه ادرسی که بهت میگم
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_اتفاقی افتاده؟
_بیابرات تعریف میکنم وقت ندارم
_باشه ادرسوبگو
_خیابون(……)کوچه(……)پالک(…)
_باشه ی ربع دیگه میرسم
بدون خدافظی قطع کردم
هنوزداشت گریه میکردباماهان خیالی حرف میزد
خدایاخودت کمک کن

نشستم کنارش بغلش کردم
_هیس اروم باش
نمیدونستم بایدچیکارکنم حالش اصالخوب نبوددستموزیرزانوش انداختم بلندش کردم بردمش توی اتاق گذاشتمش روی تخت
حرفای نامفهومی میزدمتوجه نمیشدم چی میگی کالفه شده بودم االن ارش میومدبه لباسش نگاه کردم مشکلی نداشت شالش
روانداختم سرش
زنگ روزدن سریع رفتم پایین دروبازکردم
_سالم زودبیاوقت نداریم
اومدداخل
_جریان چیه ؟
نگرانم کردی
_بشین توضیح میدم
روی مبل نشست مختصراتفاقات روبراش توضیح دادم که یهوازباالصدای شکستن شیشه اومد…بعدشم جیغای بارانا باعجله
ازپله هاباالرفتیم دروبازکردم شیشه اینه روشکونده بود…مثل دیونه هاجیغ میکشیدشیشه کل اتاقوپرکرده بود ارش سریع
ی امپول ارامبخش اماده کردباراناروگرفتم تقالمیکردباجیغ گفت
_ولم کن
ارش استین لباسش روباالزدارامبخش روتزریق کرد
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زیادطول نکشیدکه ارامبخش اثرکرد…ازحال رفت روی تخت گذاشتمش پتوروانداختم روش
_بایدچیکارکنیم؟
_بخاطراینکه شوکه شده…نمیتونه مرگشوفراموش کنه
_چندتاقرص براش مینویسم سرساعت بهش بده
نسخه روداددستم
سرموبه نشونه مثبت تکون دادم
_اگه بازم حمله بهش دست دادخبرم کن
_باشه
_من بایدبرم کلینیک
_باشه برو
خدافظی کرد…رفت
شیشه هاروجمع کردم
به اریازنگ زدم
_بله
_سالم
_سالم داداش چیزی شده؟
_نه میخواستم ببینم خبری نشده؟
_نه خبری نیست روشااومدویالسراغتون روگرفت
_خب چی گفتی؟
_گفتم حال بارانابدشده میخوایدچندروزخونه خودتون باشید
_خوبه چندروزدیگه میایم
_مگه قرارنبودفردابیاین؟
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_نمیشه باراناحالش خوب نیست
_برای چی؟
_توهم میزنه فکرمیکنه ماهان زندس
_ای باباحاال میخوای چیکارکنی؟

_به ارش زنگ زدم اومدمعاینش کردمیگه شوکه شده …چندروزدیگه حالش خوب میشه
_امیدوارم زودتربتونه به خودش بیاد
_هرخبری شدبهم بگو
_باشه کاری نداری؟
_نه فعال
_فعال
گوشی قطع کردم سرم داشت منفجرمیشد ی مسکن برداشتم خوردم روی مبل درازکشیدم زیادطول نکشیدکه خوابم برد

بارانا
_چشمام روبازکردم به اطرافم نگاه کردم ارمان روی مبل خواب بودازجام بلندشدم به خاطرارامبخش گیج بودم صدای ماهان
توی سرم میپیچید
_باران اینجام
هرچی اطرافمونگاه میکردم نمی دیدمش
_اینجام
_کجایی ؟
صداش به فریادتبدیل شده بود
دستموروی گوشم گذاشتم
جیغ زدم
_بسههه نمیبینمت
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صداش قطع نمیشدچشمام روبستم بلندجیغ میزدم یهوصورتم سوخت باوحشت چشماموبازکردم ارمان نگران بهم نگاه
میکردبادیدنش خودموتواغوشش پرت کردم…باگریه گفتم
_دست ازسرم برنمیداره
دستشودورکمرم حلقه کرد
_هیس اروم باش همه چی تموم شد
_من خیلی تنهام
_من همیشه پیشتم هیچ وقت تنهات نمیزارم
_قول میدی؟
جدی گفت

_قول میدم
به چشماش نگاه کردم میخواستم صحت حرفشوازچشماش بخونم بااطمینان به چشمام نگاه کرد نه دروغ نمیگفت
اشکاموپاک کرد
_حاالبلندشوبرواستراحت کن
کمکم کردبلندشدم روی تخت درازکشیدم
چندتاقرص بالیوان اب بهم داد
_بخواب بیدارشدی میریم بیرون
تاخواستم مخالفت کنم دستشوبه معنی سکوت باالبرد
_باراخرت باشه روحرفم حرف میزنی مفهمومه؟
انقدرمحکم…جدی حرفشوزدکه نتونستم مخالفت کنم
داروهاخیلی زوداثرکردچون سریع خوابم برد

ارمان
فکرم حسابی درگیربودبارانابایدزودتربه خودش بیادتابرگردیم ویال چون ممکن بودشک کنن tvرو روشن کردم بی هدف
کاناالروباالوپایین میکردم حوصلم سررفته بود
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لب تاب روبازکردم نقشه ویالروبادقت کشیدم برای سرهنگ فرستادم احتماالتااالن اریابهشون خبرداده بودکه ماهان
شهیدشده
بلندشدم تاباراناروبیدارکنم دراتاق روبازکردم روی تخت نشستم
_بارانا

خواب الودگفت

_هوم؟
_بیدارشوخیلی وقته خوابیدی
چشماش روبازکرد
_ساعت چنده؟
_۲شب
باچشمای گردشده نگام کرد

_چرازودتربیدارم نکردی؟
_حواسم نبودداشتم نقشه ویالرومیکشیدم میرم پایین توماشین منتظرتم
_باشه االن حاضرمیشم

سرموتکون دادم

رفتم پارکینگ دزدگیرم سوارشدم سرموروی فرمون گذاشتم…منتظرشدم تابیادسرموروی فرمون گذاشتم چشمام روبستم
چنددقیقه گذشت باصدای بازشدن درچشمام روبازکردم
_بریم؟
سرموتکون دادم ماشینوروشن کردم
_کجابریم؟
بی تفاوت گفت
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_برام فرقی نداره
به سمت رستوران(……)حرکت کردم
هردوسکوت کرده بودیم هیچ کدومم قصدشکستنش رونداشتیم

جلوی رستوران ترمزکردم

_توبروداخل تامن ماشینوپارک کنم
باشه ایی گفت…پیاده شد
جای پارک پیدانکردم مجبورشدم چندکوچه پایین ترماشینوپارک کنم
صدای جیغ دختری توجهموجلب کرد
_دست ازسرم برداریدعوضیا
_عزیزم چقدرنازمیکنی امشب درخدمتیم
وای اینکه صدای ارام بودباعجله خودموبهش رسوندم
حدودپنج تاپسردورش حلقه زده بودن…قصدداشتن به زورسوارماشینش کنن ازترس میلرزید

باعصانیت دادزدم
_داریدچه غلتی میکنید؟

ارام باچشمای گردشده نگام کرد
پسره باپرویی گفت
_دیراومدی داداش این دخترواسه ماست برویکی دیگه روبرای خودت پیداکن

دودازسرم بلندشدیقش روگرفتم محکم به دیوارکوبیدمش
_اخ چته وحشی؟
باتهدیدگفتم
_گورتونوگم میکنیدیاخودم زحمتش روبکشم؟
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_هیچ خری نیستی ماازاین خوشگله نمیگذریم
بازانوکوبیدم توشکمش
ناله ایی کردروی زمین افتاد
یکی ازدوستاش که نسبت به بقیه هیکلی تربودچاقوش رودراوردکه ارام جیغ بلندی زد

پوزخندی زدم
_نه خوشم اومدانگارخیلیم بی عرضه نیستین
باعصبانیت به سمتم حمله کردتاخواست چاقوروتوی بدنم فروکنه دستشوگرفتم پیچوندم که چاقوازدستش افتاد
یهوسوزش بدی روتوی سرم حس کردم
_اخ
بازانوروی زمین نشستم اوناهم ازفرصت استفاده کردن هجوم اوردن سمتم
ارام باگریه گفت
_دست ازسرش بردارین اشغاال
به خاطرضربه ایی که به سرم خورده بودگیج شده بودهجوم خون روی صورتم روحس کردم
بالگدی که توی شکمم خوردبه سرفه افتادم
_ولش کن نیمااالن میمیره خونش میوفته گردنت دخترروبرداربریم
تاسمت ارام رفتن به سختی بلندشدم
_ای باباچقدرتوسگ جونی
_برای اخرین بارمیگم دست ازسرش بردارین
باتمسخرگفت
_باشه ماهم به حرفت گوش کردیم
نه انگارحرف حساب حالیشون نیست باچندنفرشون درگیرشدم زیادطول نکشیدکه نقش زمین شدن ازترس فرارکردن
ارام سریع خودشوبهم رسوندمحکم بغلم کرد
_داداش حالت خوبه؟
_اره نگران نباش

72

https://telegram.me/romancity

رمان انتقام بارانی

Roman-City.ir

بانگرانی گفت
_سرت خونریزی داره

_چیزی نیست
_بایدبریم بیمارستان سرت شکسته
یهویادباراناافتادم وای اصال یادم رفته بودتااومدم قدم بردارم سرم گیج رفت دستموروی دیوارگذاشتم تاازسقوطم جلوی
گیری کنم
_کجامیری؟ بایدبریم بیمارستان
_نه باراناتورستورانه
باچشمای گردشده نگام کرد
_باراناکیه؟

_یکی ازهمکارام
ی تای ابروشوباالداد
_همیشه بااسم کوچیک همکاراتوصدامیکنی
بااخم نگاش گردم که اب دهنشوقورت داد
_بهتره توکارایی که بهت مربوط نیست دخالت نکنی
دستشوبه حالت تسلیم باالبرد
_باشه جناب سرگردغلط کردم
جدی گفتم
_بروتوماشین منتظرباش تابرگردم
به سر…وضعم نگاه کرد

_اینجوری بری که دختره سکته میکنه
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_خیلی خب توبروبگوبیاد
_چه شکلیه؟
_پوستش سفیده…چشمای ابی داره لباسشم ی مانتومشکی تنشه
_باشه توبروتوماشین بشین االن میام
_الزم نکرده من منتظرم تابیای حوصله دعواباکسی روندارم
بااخم ساختگی نگام کرد
_تقصیرمن چیه اونامزاحمم شدن
به لباساش نگاه کردم اخمام رفت توهم ی مانتوجذب قرمزپوشیده بود
_این چه وضع لباس پوشیدنه صدباربهت نگفتم خوشم نمیاداین مدلی لباس بپوشی

سرشوانداخت پایین
_ببخشیدداداش اخه تولددوستم بود
باصدای تقریبابلندی گفتم
_بیخودکردی رفتی تولدکی بهت اجازه دادکه بری؟
بابغض نگام کرد
_گفتم که ببخشیدتوروخدادادنزن
_ازجلوی چشمام گمشوتابالیی سرت نیوردم
سریع رفت سمت رستوران سردردشدیدداشتم به دیوارتکیه دادم
چنددقیقه بعدبارانا…ارام باعجله داشتن میومدن
بارانابانگرانی نگام کرد
_چه بالیی سرخودت اوردی؟
_چیزی نیست باچندنفردعواکردم
باعصبانیت سرم دادزد
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_واسه چی دعواکردی؟
ارام باتعجب نگامون میکردچون هیچ کس تااالن جرعت نکرده بودسرم دادبزنه
بااخم وحشتناکی نگاش کردم
_صدباربهت نگفتم صداتوبرای من باالنبر
بااینکه معلوم بودترسیده ولی باگستاخی به چشمام زل زد…گفت

_به جهنم که خوشت نمیاداصال برام مهم نیست

دستم ازعصبانیت مشت شد
باخشم غریدم
_تااون روی سگ منوباالنیوردی گمشوتوماشین
_مگه ازاینم سگ ترمیشی؟

بادادی که زدم حس کردم حنجرم پاره شد
_خفه شوبارانا
هردوشون باترس نگام کردن
ارام سریع دست باراناروگرفت سوارماشین شدن
خونریزی سرم کم ترشده بود درماشین روبازکردم پشت فرمون نشستم راه افتادم
_نمیتونم تاخونه برسونمت خیابون بعدی برات ارژانس میگیرم
_چشم
براش ارژانس گرفتم تاکیدکردم حتمارسیدخونه باهام تماس بگیره

(گذشته)
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باصدای زنگ گوشیم بیدارشدم ساعت۶صبح بودباخستگی بلندشدم بایدزودتراماده میشدم نمیخواستم دیربرسم
درکمدبازکردم لباسام روپوشیدم چون ماشینم دست مهسابودباارژانس تماس گرفتم قرارشدپنج دقیقه بیاد
باصدای زنگ بلندشدسریع رفتم بیرون سوارتاکسی شدم
_کجابرم؟
_برودانشکده افسری
باشه ایی گفتوراه افتاد
به ساعتم نگاه کردم نیم ساعت هنوزوقت داشتم
ازشانس خوب منم ترافیک بودعصبی شده بودم هیچ وقت سرکالسام دیرنرسیده بودم
باالخره بعدیک ساعت معطلی رسیدم
پله هارودوتایکی باالمیرفتم به اندازه کافی دیرم شده بود
به سالن رسیدم کالس شروع شده بودبچه هاباجدیت درحال تمرین بودن

مردی چهارشونه …قدبلندبه کارشون نظارت میکرداحتماالهمون سرگردی باشه که قراره بهمون اموزش بده
سالم نظامی دادم بدون اینکه ازادبده باجدیت گفت
_فکرنمیکنیدبایدسروقت سرتمریناحاضرباشید
اصالخوشم نمیومدازکسی عذرخواهی کنم
_متاسفانه ترافیک بودنتونستم خودموبه موقع برسونم
پوزخندی زد
بادست اشاره کردپیش بچه هابرم
دلم میخواست بادستام خفش کنم
عقب گردکردم پیش بچه هاوایسادم
که صدامون کرد
به اسلحه مخصوص تک تیراندازی اشاره کرد
_قناسه اسلحه که مخصوص تک تیراندازهاست بخاطرقابلیت نصب دوربین…لیزر…درصدخطای کم میتونن به راحتی ازش
استفاده کنن
حرفاشوبادقت به ذهنم میسپردم نمیخواستم اشتباه کنم
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_خب میخوام میزان مهارتتون روبسنجم
به من اشاره کرد
_شماشروع کن
بااعتمادبه نفس توی جایگاه وایسادم
باتمسخرگفت
_امیدوارم بتونیدازپسش بربیای خانوم رادمنش
باخونسری نگاش کردم
_امتحان میکنیم
سرشوتکون داد
نفس عمیقی کشیدم تااروم باشم اسلحه روبرداشتم بادقت هدف گرفتم انگشت اشارموروی ماشه گذاشتم…شلیک کردم
درست وسط هدف خورد
اسلحه روکنارگذاشتم
باغروربهش نگاه کردم
_خب جناب سرگردنظرتون چیه؟
تحسین توی نگاهش موج میزدولی باپرویی گفت
_این دفعه شانس باهات یاربودولی ممکنه همیشه اینقدرخوشانس نباشی توصیه میکنم بیشترتمرین کنی
باحرص نگاش کردم
_به نظرم شماتوصیه های مفیدتون روبرای خودتون نگه داریدچون هیج احتیاجی بهش ندارم
باخشم غرید
_بهتره حدخودتون رونگه دارید
باتمسخرگفتم
_ببخشیدکه ازحدم گذشتم جناب سرگرد
لبخندحرص دراری تحویلش دادم بدون اینکه احترام نظامی بزارم عقب گردکردم ازسالن خارج شدم
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نرگس باهیجان اومدسمتم
_باباایول حالشوبدگرفتیا

لبخندزدم
_حقشه میخواست باهام بحث نکنه
خندید
_امشب تولدمهساس یادته که؟

_اره یادمه االن میخوام برم براش کادوبگیرم

_باشه پس شب میبینمت

_اوکی فعال
_فعال
ازدانشکده اومدم بیرون برای اولین تاکسی دست بلندکردم
سوارشدم
_کجابرم خانوم؟
_پاساژ(……)
ی ربع بعدرسیدم پولشوحساب کردم پیاده شدم
تقریباکل پاساژروگشتم ولی هیچی پیدانکردم خیلی خسته شده بودم تااینکه چشمم به ی گردنبدخیلی خوشگل افتاد
سریع رفتم داخل فروشنده ی پسرجوون بود
_بفرمایید
به گردنبداشاره کردم
_میشه اون گردنبدروبرام بیارید؟

78

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان انتقام بارانی

_البته االن میارم خدمتتون
گردنبدروبرام اورد
لبخندی ازروی رضایت زدم

_همین رو میبرم
چشمی گفت طالروبرام توی جعبه گذاشت پولشوحساب کردم ازمغازه بیرون اومدم وقت زیادی نداشتم سریع برگشتم خونه
دوش گرفتم موهاموبلندموبااتولخت کردمودورم ریختم ی لباس صورتی عروسکی پوشیدم …کفشامم پام کردم باسایه پشت
چشمموسیاه کردم ریمل هم زدم که مژهاموچندبرابربلندترنشون میدادرژقرمزی به لبای گوشتیم زدم باادکلنم دوش گرفتم
مانتوم روپوشیدم شالمم ازادروی سرم انداختم حوصله تاکسی نداشتم سویچ ماشین مامانم روبرداشتم

ریموت روزدم سوارماشین شدم ضبط روتاته زیادکردم باسرعت رانندگی میکردم ازبین ماشیناالیی میکشیدم جلوی خونه
مهساترمززدم پیاده شدم زنگ روفشاردادم
_کیه؟
_منم بارانا
درباصدای تیکی.بازشد
صدای اهنگ توکل فضاپیچیده بودمهسابه استقبالم اومد ی لباس قرمزبلندپوشیده بودکه خیلی بهش میومد
_خوش اومدی عزیزم
_مرسی تولدمبارک
گونشوبوسیدم
_بروتواتاقم لباساتوعوض کن

باشه ایی گفتموازپله هاباالرفتم رفتم اتاق مهسالباسام روعوض کردم روژمم تمدیدکردم برگشتم پیشش
دختر…پسروسط میرقصیدن مهسامشغول صحبت کردن بودرفتم پیشش
_اینم ازدوست عزیزم بارانا
ی پسرکه چشمای سبزداشت باقدبلندبالبخندگفت
_خوشبختم ارشیاهستم تعریفتون روازمهساشنیدم
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_مهساجان لطف دارن

همون لحظه دربازشدبادیدن سرگردباچشمای گردشده نگاش کردم این اینجاچیکارمیکنه؟ اونم مثل من تعجب کرده بود
مهساباجیغ پریدبغلش
_خوش اومدی دیگه داشتم ناامیدمیشدم
لبخندزد
_مگه میشه تولدتورونیام
خندیدبه من اشاره کرد
_بارانادوستم ایشونم پسرداییم ماهان که مثل داداشم میمونه
_بله جناب سرگردرومیشناسم
باتعجب گفت
_کی اشناشدید؟
_ایشون قراره بهمون اموزش بدن
یهومهسابلندخندید
_پس امروزاون دختری که میگفتی بارانابوده اره؟
سرشوتکون داد
اخمام رفت توی هم
_مگه چی گفتن؟
_هیچی بیخیال
شونه باالانداختم واسم مهم نبودچی گفته

_من میرم مهسانمیخوام باعث ناراحتی کسی بشم
باخونسری گفتم
_من باکسی مشکلی ندارم جناب سرگرد
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_دیدی مشکلی نداره
_باشه ولی زیادنمیتونم بمونم
_باشه مشکلی نیست

صندلی روعقب کشیدم نشستم مهساهم باسرگرددقیقاسرمیزمن نشستن اوووف حتمابایدبشینه اینجا اهنگ مالیمی گذاشته
شدکه مخصوص تانگوبودهمیشه تانگوعالی میرقصیدم به پیست رقص خیره شدم که دست کسی جلوم درازشد
_افتخاررقص میدین؟
باابروهای باالرفته نگاش کردم
نیش مهسابازشد
_برودیگه
ماهان باتمسخرگفت
_احتماالخانوم رادمنش بلدنیستن
_اتفاقابارانارقصش عالیه
بلندشدم دستای ظریفموتوی دستای مردونش گذاشتم
به سمت پیست رقص رفتیم دستاش رودورکمرم حلقه کردمنم دستموروی شونش گذاشتم هماهنگ باهم میرقصیدیم هرکی
میدیدفکرمیکردازقبل حسابی تمرین کردیم همه کناررفته بودن به رقص ماخیره شده بودن هرم های نفسش به صورتم
میخورد ی چرخ زدم که کل موهام توی صورتم ریخت

دوباره توی اغوشش قرارگرفتم زیرنگاهش داشتم ذوب میشدم باتموم شدن اهنگ منوروی دستش خم کرد همه باصدای
بلندگفتن
_ببوسش ببوسش
ازخجالت سرخ شدم به لبام خیره شداب دهنموبه سختی قورت دادم وای نکنه ببوستم سرش هرلحظه بهم نزدیک میشد
ضربان قلبم اوج گرفته بودنفسم حبس شده بودواای میخوادچیکارکنه داغی لباشوروی پیشونیم حس کردم نفس حبس
شدموبیرون دادم که اعتراض جمعیت بلندشد
سریع ازروی دستش بلندشدم سرموانداختم پایین باصدایی که توش خنده موج میزدگفت
_بهت نمیادخجالتی باشی
دستامومشت کردم پسره پرو بدون اینکه جوابشوبدم پیش مهسارفتم باشیطنت نگام کرد
_خوش گذشت ؟
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بااخم نگاش کردم

_ببنددهنتو
بلندخندید
_چیه مگه حرف بدی زدم؟
بادست روی پیشونیم کوبیدم

_وای مهسااالن دیونه میشم ازدستت
_خیلی خب من میرم االن کیکمومیارن
_بروتاکاردستت ندادم
باخنده ازم دورشد
ماهان بازاومدکنارم نشست سعی کردم بهش بی توجه باشم کیک رواوردن همه کادوهاشونودادن مهساباهیجان یکی یکی
بازمیکردنوبت به کادوی ماهان رسید کنجکاوبودم بدونم براش چی خریده
مهساباچشمای گردشده به سویچ ماشین نگاه کرد
جیغی ازخوشحالی زدپریدبغل ماهان…ازش تشکرکرد کادومنم بازکردهمون موقع گردنش انداخت
گونم روبوسید
_خیلی خوشگله بارانامرسی
_قابل نداشت عزیزم
ساعت۹۹شب بودکه گوشیم زنگ خوردمامان بود
_جانم عزیزم
ماهان باکنجکاوی نگام میکرد
_کجایی دخترم؟
_تولدمهسا
_ازطرف من حتمابهش تبریک بگو
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_چشم فداتشم میگم
_کی میای؟
_االن راه میوفتم
_باشه منتظرتم
خدافظی کردم گوشی روقطع کردم اخمای ماهان حسابی توی هم بودواا این چشه

(حال) ارمان
بارانابااخم صندلی عقب نشسته بودراه افتادم توی راه حرفی بینمون ردوبدل نشدوقتی رسیدیم بی حرف پیاده شدچون
کلیدنداشت جلوی درمنتظرموندماشینوپارک کردم پیاده شدم درخونه روبازکردم رفتم داخل اشپزخونه صورتم روبااب شستم
روی صندلی نشستم بارانابابتادین…پنبه پیشم نشست بدون اینکه بهم نگاه کنه روی پنبه بتادین ریخت یهوروی زخمم
گذاشت دردبدی توی سرم پیچید اخ خفیقی گفتم ولی بی توجه بهم مشغول تمیزکردن زخمم شدوقتی کارش تموم شدخواست
بره که دستشوگرفتم
حتی نگاهمم نکردبرام سخت بودازش عذرخواهی کنم به خاطرهمین گفتم

_نمیخواستم سرت دادبزنم فقط عصبی بودم دستم روپس زدبالحن سردگفت
_مهم نیست جناب سرگرد

_االن قهری؟
_نه گفتم که برام مهم نیست
سرموتکون دادم ازجام بلندشدم
_باشه من شب پایین میخوابم نگران نباش مزاحمت نمیشم راحت بخواب
بدون اینکه جوابموبده ی لیوان اب برای خودش ریخت قرصاشوخوردرفت باال روی مبل درازکشیدم برای گوشیم پیام
اومداریابود
_زودتربیایدویال همش سراغتون رومیگیرن
_باشه فردابرمیگردیم
پیام روبراش فرستادم چشمام روبستم خوابیدم
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اریا

روی مبل نشسته بودم بایدزودترکاراروانجام اطالعات به دست می اوردیم ازطرف مقامات تحت فشاربودیم میخواستن
زودتراین پرونده بسته بشه کالفه بودم دربازشدروشاتلوتلوخوران اومدداخل باتعجب بهش نگاه کردم خنده بلندی کردبامستی
گفت
_سالاام اریاجونممم
همینوتواین وضعیت کم داشتم خودشوروی مبل پرت کرد
_جواب سالم واجبه هاا
بااخم نگاش کردم
_واسه چی مشروب خوردی؟
ی تای ابروشوباالداد
_مشکلیه؟
دستام مشت شدولی بابی تفاوتی گفتم
_نه هرکاری میخوای بکن
دستشوروی صورتم گذاشت باچشمای گردشده نگاش کردم

_ولی توبرای من مهمی

_االن مستی نمیفهمی چی میگی بروبخواب حوصله چرت…پرتاتوندارم

_بااینکه مستم ولی متوجه حرفام میشم
نه نه نبایدعاشقش میشدم عشق بین پلیس وخالفکارغیرممکنه
بابغض گفت
_من من دوست دارم
باعصبانیت بلندشدم
_غیرممکنه نمیشه
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به گریه افتاد
_چرانمیشه؟مگه چی کم دارم؟
_مابه دردهمدیگه نمیخوریم

ضربه اخرروزدم

_من دوست ندارم
بادادگفت
_داری دروغ میگی من ازچشمات میخونم که دوسم داری
پوزخندزدم
_توهم زدی؟من کی گفتم دوست دارم؟

_این توهماتیه که خودت ساختی
برای اینکه هق هقش بلندنشه دستشوروی دهنش گذاشت باسرعت ازپله هاباالرفت روی مبل نشستم سرموبین دستام
گرفتم نمیتونم منکرش بشم که عاشقش نشدم روشابی نظیربود
ولی ای کاش خالفکارنبودبایدعشقشوازقلبم بیرون کنم وگرنه هردومون عذاب میکشیدیدم بایدهمه تمرکزموروی پرونده
میزاشتم نبایداحساساتم مانع کارم بشه
بلندشدم به اتاقم برگشتم روی تخت درازکشیدم خیلی دلم میخواست رضاروببینم …انتقام تک تک کسایی روکه بابی رحمی
کشته روبگیرم

دو ماه بعد……(بارانا)
بانوری که به چشمم برخوردکردچشمم روبازکردم ساعت۷صبح بود
کش…قسی به بدنم دادم بلندشدم دوماهه که ماهان ازپیشم رفته حتی نمیدونم کجادفنش کردن اتیش درونم هرروزشعله
ورترمیشه گوشیم زنگ خورد
_بله
_سالم امشب اماده باشین بابام به افتخارشمامهمونی برگزارکرده
باخوشحالی گفتم
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_عالیه ساعت چند؟
_ ساعت۲بیاین به ادرسی که برات میفرستم
_باشه کاری نداری؟
_نه خدافظ
_خدافظ
اریا…ارمان سالن ورزش بودن داشتن تمرین میکردن سریع رفتم پیششون باهیجان گفتم
_سالم صبحتون بخیر
باتعجب نگام کردن توی این چندوقت خیلی کم حرف میزدم
_ارمان：چیزی شده؟
_ی خبرخوب براتون دارم امشب مهمونیه
چشمای اریابرق زد
_پس باالخره قبول کردماروببینه
_بله قبول کرد
_ارمان：عالیه ادرس کجاست؟
_قرارشدبرام بفرسته
_باشه پس بروکم کم اماده شو
_باشه االن میرم

برگشتم تواتاق دوش گرفتم موهای بلندموبااتولخت کردم درکمدروبازکردم لباسم مشکی بود که یقش دقیقا باالی سینه هام
بود و آستیناش از روی بازوم شروع میشد باالتنه ی تنگ و مشکی رنگی داشت و روی دامنش یه الیه تور مشکی بود که
باپوست سفیدم تضادقشنگی ایجادکرده بودپشت چشمموباسایه سیاه مشکی کردم خط چشم کلفتی زدم که چشمام رودرشت
ترنشون میدادریمل روبه مژه های بلندم زدم ژرقرمزی هم زدم کفشای پاشنه بلندموپام کردم رفتم پایین

ارمان کت…شلوارمشکی پوشیده بودکه هیکل ورزشکاریشوخوب به نمایش گذاشته بود هردوبه هم خیره شده بودیم که
باصدای روشابه خودمون اومدیم
_اگه حاضرین راه بیوفتیم به روشانگاه کردم ی لباس قرمزبلندپوشیده بود…ارایش مالیمی کرده بود
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ارمان：ماباماشین خودمون میایم
_روشا：باشه منواریاهم باهم میایم
باشه ایی گفتیمورفتم پارکینگ سوارماشین خودمون شدیم پشت سرماشین روشاحرکت کردیم خیلی استرس داشتم سعی
کردم اروم باشم به هدفمون نزدیک شدیم
_دیگه داشتم ناامیدمیشدم که رضابخوادماروببینه
_امشب بایداعتمادشوجلب کنیم
_باشه سعی خودمومیکنم
به ویالرسیدیم ماشینای لوکسی پارک شده بود
روشااجازه ورودمون روصادرکردصدای کرکننده اهنگ توی فضاپیچیده بود ارمان دستموگرفت باهم رفتیم داخل
دختروپسر وسط میرقصیدن لباسم اگه نمیپوشیدن خیلی سنگین تربودن روی صندلی نشستیم
_روشا：میرم به باباخبربدم که اومدین

_باشه منتظریم

اریااخماش حسابی توی هم بود…اروم به ارمان گفتم
_چیزی شده؟

_نمیدونم
ی ربع بعدروشابارضااومدن سرمیز دستام یخ بسته بود
بالبخندگفت
_خوش اومدین به گروهمون
لبخندساختگی تحویلش دادم
_ممنون
خیره نگام کرددستشوسمتم درازکرد
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_شمابایدباراناباشید
مجبوری باهاش دست دادم
_درسته

_تعریفتوزیادشنیدم
دست ارمان دورکمرم حلقه شد
_ ارمان：مثل اینکه شمافراموش کردیدمابرای چی اومدیم ؟

_رضا：نه فراموش نکردم ولی درمقابلش بایدبرام کارکنید
ی تای ابروشوباال داد

_ارمان：ولی قرارمون این نبود
_رضا：این شمانیستیدکه تصمیمیم میگیرید

_اریا：خوب کارمون چیه؟

_رضا：وظایفتون روبعدابراتون توضیح میدم محمولتونم بعداراجبش حرف میزنیم االن ازجشن لذت ببرید
بلندشدبدون توجه به مارفت سرمیزخودش نشست
نگاه های خیرشوحس میکردم عصابم بهم ریخته بوداهنگ مخصوص تانگوگذاشته شد
رضابالبخندبلندشددستشوجلوم درازکرد
_افتخارمیدی برقصیم ؟
وااای همینوکم داشتم به ارمان نگاه کردم چشماش ازعصبانیت قرمزشده بودچاره دیگه ایی نداشتم مجبوربودم همراهیش
کنم باکراهت دستموتوی دستش گذاشتم بلندشدم

به سمت پیست رقص رفتیم دستشودورکمرم حلقه کردمنم دستموروی شونش گذاشتم زیرنگاهش داشتم ذوب میشدم
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_خیلی خوشگلی
_نظرلطفتونه
_حیفه پیش ارمان بمونی
باچشمای گردشده نگاش کردم

_منظورتون چیه؟

لبخنددندون نمایی زد

_هیچی منظورخاصی نداشتم
چشمم به ارمان افتادازعصبانیت درحال انفجابودگیالس شراب رو ی نفس سرکشید باتعجب نگاش کردم وقتی اهنگ تموم
شدمیخواستم برم پیشش که رضانداشت منوسرمیزش خودش بردروی پاش نشوند سعی کردم خونسردباشم دستشودورکمرم
حلقه کرد
_دلم میخوادبیشتربینمت
_باعث افتخارمه که شماروببینم

(ارمان)

داشتم ازعصبانیت منفجرمیشدم نمیتونم ببینم کس دیگه ایی به غیرخودم لمسش کنه برای اینکه اروم شم گیالس شراب
روبرداشتم تا ته سرکشیدم

_چخبرته دیونه میخوای مست شی؟
_دخالت نکن االن عصاب ندارم
_به خاطرباراناس؟

باخشم نگاش کردم
_خیلی خب چیزی نمیگم دیگه
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اهنگ تموم شدانتظارداشتم بیادپیشم ولی اون عوضی دستشوگرفت بردسمت میزش وقتی روی پاش نشست…باهم حرف
میزدن داشتم دیونه میشدم
دیگه طاقتم تموم شده بودتاخواستم برم اریادستموگرفت
_چیکارمیکنی؟
_میخوام برم پیش زنم مشکلیه؟
باعصبانیت گفت
_بس کن دیگه میخوای همه چیوخراب کنی
_راحتم بزار
_اره راحتت بزارم که گندبزنی به همه چی؟
عصبی بودم خونم به جوش اومده بودچندگیالس دیگه مشروب خوردم ولی متوجه اطرافم بودم
به بارانانگاه کردم رضاهرلحظه داشت بهش نزدیک ترمیشددیگه نتونستم تحمل کنم باعصبانیت رفتم سرمیزشون

باصدایی که خشم توش موج میزدگفتم
_باراناعزیزم بریم کارت دارم
دستشوگرفتم

_باراناجان حرفاموفراموش نکن
دستام مشت شددلم میخواست استخوناشوخوردکنم مرتیکه عوضی
بااجازه ایی گفتیموسرمیزخودمون برگشتیم
باخشم غریدم

_چه گوهی میخورد؟

_چیزمهمی نبود

باعصبانیت گفتم
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_باراخرت باشه دروغ میگی فهمیدی؟

_هیس االن همه میفهمن

_به درک بگوداشت چه زری میزد
_باشه اروم باش برگشتیم حرف میزنیم االن وقتش نیست
ازعصبانیت نف نفس میزدم
_وای به حالت اگه خونه برام توضیح ندی
به چشمام زل زدبازگستاخ شد

_اصال به توچه ربطی داره؟

_من شوهرتم اینوتوگوشت فروکن
پوزخندزد
_مثل اینکه یادت رفته چراازدواج کردیم
دندوناموروی هم فشاردادم
_نه یادم نرفته ولی تازمانی که زن منی حق نداری هرکاری که دلت میخوادانجام بدی

_هرکاری بخوام میکنم به هیچ کسم ربطی نداره
بدون اینکه منتظرجوابم بمونه بلندشدپیش روشارفت
باعصبانیت روی میزنشستم اریاسری ازروی تاسف تکون داد
_چته؟
_بازسگ شدی؟
_اریاعصاب ندارما
_خیلی خب بابامن میرم اینجاروبررسی کنم
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سرموتکون دادم چشم ازبارانابرنمیداشتم دلم نمیخواست اون بی شرف سمتش بره

روشا

نمیتونستم فکراریاروازسرم بیرون کنم نمیدونم چرادروغ میگفت که دوسم نداره درصورتی که چشماش دادمیزنه عاشقمه
زیرچشمی نگاش میکردم داشت باارمان حرف میزدبعدچنددقیقه بلندشدازسالن خارج شدباراناحواسش به من نبودانگارباارمان
دعواش شده بودچون خیلی ناراحت بودبلندشدم سریع دنبال اریارفتم توی باغ قدم میزد…باکنجاوی به اطرافش نگاه میکرد
امروزباباقراربودتومراسم باحسام معامله کنه بهش اعتمادی نداشتیم به خاطرهمین اماده هراتفاقی بودیم
اروم به سمتش قدم برداشتم اون شب غرورموخوردکردبهش گقتم عاشقشم ولی اون منونخواست
_اریا
باتعجب برگشت
سردگفت
_بله
_میشه حرف بزنیم؟
_بگومیشنونم
ازحرف زدنش لجم گرفته بود
_میخواستم بابت اون شب……
نزاشت حرفموادامه بدم
_اونشب روفراموش کن نه من چیزی شنیدم نه توحرفی زدی
اخمام رفت توهم حتی نزاشت حرفموبزنم

یکی ازمحافظاسراسیمه خودشوبهم رسوند
_خانوم بایدازاینجابرید
باتعجب گفتم
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_برای چی؟
_اقاگفتن احتمال درگیری زیاده بهتره زودتربریدخودشونم ازراه مخفی میرن
_باشه میتونی بری
چشمی گفت رفت
_زودباش اریابایدبریم
_باشه بریم دنبال ارمان…باران
_فقط سریع
همون لحظه که برگشتیم داخل صدای گلوله توی فضاپیچیدجیغ دخترابلندشد ی گوشه پناه گرفتیم باچشم دنبالشون بودم ولی
انقدرهمهمه بودنمیتونستم پیداشون کنم
_اریابیابریم وگرنه زنده نمیمونیم
_توبرومن تاپیداشون نکنم ازاینجانمیرم
استرس گرفته بودم به یکی ازمحافظازنگ زدم تابرامون اسلحه بیاره
_وقتی پیداشون کردیم ازراه مخفی فرارمیکنیم
_باشه

_پس راه بیوفتیم بایدزودتربریم
_تعدادشون زیاده چجوری میخوای بریم؟
سریع گوشیش رودراوردباچندنفرتماس گرفت که بیان کمکمون زیادطول نکشیدکه اومدن ازراه مخفی فرارکردیم
گوشی روشازنگ خورد
_بله
_سکوت
_اره اینجان
_سکوت
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_چشم میگم
_سکوت

_فعال

_چیشده؟
_روشا：بابام میخوادفرداشماروبامشاورش اشناکنه
_ارمان：محموله ماچی؟
_روشا：فرداباخودش صحبت کنید
دیگه حرفی بینمون رد…بدل نشد رسیدیم ویالانقدرخسته بودم بدون اینکه لباساموعوض کنم خوابیدم
(فرداصبح)

سرمیزصبحانه نشسته بودیم
_اریا：نظرتون چیه بریم کوه؟
چشمام برق زد
روشا：من که موافقم
_پس میرم اماده شم
_ارمان：زودبیا
باشه ایی گفتمورفتم باال چون هواسردبودپالتومشکیمو…کاله همرنگشوپوشیدم نیازی به ارایش نداشتم
تقه ایی به درخورد
_بله
_بیام تو؟
_اره بیا
اومدداخل
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_من میرم پایین تالباس بپوشی
سرشوتکون داد

رفتم پایین اریا…روشاکنارهم نشسته بودن سرهاشون هرلحظه داشت نزدیک ترمیشدباچشمای گردشده نگاشون میکردم
یعنی اریاعاشق روشاشده؟نه نه امکان نداره یهودستم توسط ارمان کشیده شدبه دیوارچسبوندم
_چته روانی؟
به لبام خیره شد
_اگه دلت میخواست به خودم میگفتی
_خیلی پرویی
ی تای ابروشوباالداد
_تازه فهمیدی؟
سری ازروی تاسف تکون دادم
_ببینم اریاعاشق روشاشده؟
_نمیدونم حرفی بهم نزده

باتک سرفه کسی سریع ازهم جداشدیم
رحیمه بود
_ببخشیدنمیخواستم مزاحمتون بشم
باخجالت سرموانداختم پایین خدابگم چیکارت نکنه ارمان که ابروموبردی

_نه ماداشتیم میرفتیم
بالبخندازکنارمون ردشد
سریع رفتم پیش روشا…اریا
_بریم؟
_اره مامنتظرشمابودیم
_ارمان：باشه پس با ی ماشین بریم
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_اریا：پس وایسیدمن االن میرم ماشینومیارم
ماشینواوردمنوروشاعقب نشستیم ارمانم صندلی جلونشست اهنگ بی کالمی گذاشت تاوقتی رسیدیم هیچ کدوممون حرفی
نمیزدیم
خیلی پیاده روی کرده بودیم داشتم ازخستگی میمیردم
_نمیشه یکم صبرکنیدماخسته شدیم
روشابانفس نفس گفت
_راست میگه
ارمان نیش خندی زد
_به این زودی خسته شدین؟
اخمام رفت توهم
_نه خیرم راه بیوفتین

_اریا：میبینی همین االن گفتن خسته شدیم
_ماکه چیزی یادمون نمیاد
برای اینکه کم نیاریم دوباره راه افتادیم
چندساعت راه رفته بودیم خسته شدیم زیراندازپهن کردیم نشستیم یهوچشمم به لواشکاافتاد اب دهنموقورت دادم ارمان
ردنگاهمودنبال کرد
بلندشد
_االن برمیگردم

_کجامیری؟
روشاباخنده گفت
_ولش کن بابا ی دقیقه نمیتونی ازشوهرت دوربمونی؟
پشت چشمی نازک کردم حرفی نزدم
چنددقیقه بعدارمان باکلی خوراکی برگشت پیشمون بادیدن لواشکاچشمام برق زد
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همه روتااخرخوردم ارمان باتعجب نگام میکرد
_چیه خوب دوست دارم
_روشا：واای بارانانکنه حامله ایی
باچشمای گردشده نگاش کردم
_چیییی؟
_روشا：وای گوشام کر شدچرادادمیزنی
یهوارمان باشیطنت گفت
_احتماال حاملس
باخشم نگاش کردم بلندخندید
_روشا：پاشوبریم دکترمشخص شه
وااای خداچه گیری کردما
_نه عزیزم مانمیتونیم بچه دارشیم
باتعجب گفت
_چرا؟

بابغض ساختگی گفتم

_ارمان مشکل داره نمیشه

زیرچشمی به ارمان نگاه کردم ازعصبانیت قرمزشده بودحقته تاتوباشی حرصم ندی

روشاباناراحتی گفت
_ببخشیدنمیخواستم ناراحتت کنم
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_نه اشکالی نداره
بلندشدم
_روشامیای قدم بزنیم
_اره بریم
اریاازخنده درحال انفجاربودکه ارمان چشم غره رفت
سریع باروشاازشون فاصله گرفتیم
_من ی نقشه دارم
خندید
_بازشروع کردی؟
_هستی یانه؟
_هستم
بردمش نزدیک رودخونه جریان اب خیلی زیادبود
شال گردنموکناررودخونه انداختم
_میخوای چیکارکنی؟
_بزارفکرکنن غرق شدیم ببینم چیکارمیکنن
باچشمای گردشده نگام کرد
_میدونی اگه بفهمن زندمون نمیزارن
شونه باالانداختم
_نترس باباچیزی نمیشه
_باشه
بین درختاپنهون شدیم
_تاگفتم سه جیغ بزن
_اوکی

98

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان انتقام بارانی
_یک دو سه
جیغغغغغغ
باصدای جیغ مااریا…ارمان پریدن دوییدن سمت صدا بابهت به رودخونه نگاه میکردن اروم خندیدیم
بادادصدامون کردن

ارمان عصبی به موهاش چنگ زد
اریابازانوروزمین نشست
_روشاااا
_اوه اوه االن سکته میکنن
خودمم ترسیده بودم
_زندمون نمیزارن شک نکن

روشاباترس اب دهنشوقورت داد

_خدابهمون رحم کنه

_بهتره االن سمتشون نریم

_پس چیکارکنیم؟

_خودمون برمیگردیم توی راه بهشون خبرمیدیم
_باشه بریم
سریع ازبین درختابیرون اومدیم ازشون فاصله گرفتیم
سوارتاکسی شدیم
_االن بهشون پیام بده
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همون موقع گوشی زنگ خورد صدبارتو ی دقیقه زنگ زدن
_بارانا کارمون تمومه
_اگه بریم خونه احتمال زنده موندمون صفره
_پس بریم خونه من ازهمونجاحاضرمیشیم
_باشه بریم
خونه روشارفتیم انقدرزنگ زدن که مجبورشدیم گوشی روخاموش کنیم
_من گشنمه االن زنگ میزنم غذابیارن
روی مبل نشستم tvروشن کردم بی هدف کاناالروباالپایین میکردم
_من زیادگشنم نیست
_دیگه زنگ زدم
_توارمانودوست داری؟
_اگه دوسش نداشتم که باهاش ازدواج نمیکردم
_چجوری باهاش اشناشدین؟
_پسریکی ازدوستای بابام بودزیادباهم رفت…امدداشتیم تااینکه ازم خواستگاری کردمنم دوسش داشتم واسه همین قبول
کردم

_یعنی ناراحت نیستی نمیتونیدبچه دارشید
_نه اگه بخوایم میتونیم بچه ازپروشگاه هم بیاریم
لبخندزد
_خیلی خوبه ادم یکی رواینجوری دوست داشته باشه
زنگ به صدادراومد
_میرم غذاروبیارم
_باشه برو
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چنددقیقه بعدبادوتاپیتزاونوشابه برگشت
مشغول غذاخوردن شدیم
_اریارودوست داری؟
یهوغذاپریدتوگلوش به سرفه افتاد
براش نوشابه ریختم یکم ازش خورد
_ازکجافهمیدی؟
_ازنگاهات مشخصه
_دوسش دارم ولی اون منونمیخواد
_چرا؟
_نمیدونم ازش خیلی پرسیدم فقط میگه مابه دردهم نمیخوریم
_بهش زمان بده شایددرست شه
_نمیدونم ازکاراش سردرنمیارم
_بزارباخودش کناربیاداگه دوست داشته باشه خودش بهت اعتراف میکنه

_امیدوارم اینجوری که تومیگی باشه
نتونستم زیادغذابخورم بلندشدم
_میرم اماده شم
_باشه هراتاقی روکه دوست داشتی بردار
باشه ایی گفتمورفتم باال
دوش گرفتم موهای بلندموفرکردم دورم ریختم ارایش مالیمی کردم درکمدروبازکردم بادیدن لباساچشمام برق زد خیلی
خوشگل بودن ی لباس بلندصورتی خوشگل پوشیدم مانتوخوش دوختی هم انتخاب کردم کفشای پاشنه بلندی هم پام کردم به
اینه نگاه کردم عالی شده بودم رفتم پایین باصدای بلندگفتم

_روشامن امادم بیاپایین
_باشه صبرکن
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بعد ی ربع روشااومدپایین ی مانتوقرمزجذب پوشیده بودارایش زیادی نداشت موهاشولخت کرده بود
_بریم؟
_واای باران یادم رفت سویچ روبیارم
_من میرم میارم کجاس؟
_تواتاقمه روی میزارایش
باشه ایی گفتمورفتم باال دراتاق روبازکردم سویچ روی میزبودتاخواستم بیام بیرون چشمم به قاب عکس توی اتاقش
افتادخشکم زد

باورم نمیشدعکس بچگی روشابودکه باباموبغل کرده بود بالبخندبه دوربین نگاه میکردن گیج شده بودم یعنی روشاهم
بابامومیشناخت؟
_باااراااناااکجایی بیادیگه
_باشه اومدم
سریع رفتم پایین سویچ رودادم دستش
_بریم

سرموتکون دادم سوارماشین شدیم فکرم خیلی درگیرشده بودسواالی زیادی توی ذهنم شکل بسته بودتاوقتی رسیدیم حرفی
نمیزدیم منم توی فکربودم
_رسیدیم
به ویال نگاه کردم معمولی بود پیاده شدیم روشازنگ روفشارداد
_بله
_بازکن سارا
_بفرماییدخانوم
درباصدای تیکی بازشد
رفتیم داخل همشون روی مبل نشسته بودن رضابالبخندبلندشد
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_خوش اومدید
_ممنونم ببخشیدیکم دیرشد
_نه عزیزم راحت باش

زیرچشمی به ارمان نگاه کردم ظاهرن که اروم بودولی میدونستم این سکوت قبل ازطوفانه اروم بهشون سالم کردیم.که فقط
باسرجوابمون رودادن
مانتوم رو دراوردم روی صندلی نشستم
_مهمونمونم االن میرسه زنگ زدگفت توترافیک گیرکرده

ی ربع بعدزنگ به صدادراومد
_رضا：باالخره رسید
ی مردحدود۰۴ساله باقدبلندوچهارشونه خیلی برام اشنابودولی یادم نیست کجادیدمش
_هادی：ببخشیددیرکردم
باهامون دست داد به من که رسیدمکث کردانگاراونم منومیشناخت خیره نگام میکردخدایاکجادیدمش؟
_رضا：بشینید
روی مبل نسشتیم توی فکربودم بایدمیفهمیدم کجا…کی دیدمش باصدای رضابه خودم اومدم
_کجایی تو؟
_ببخشیدحرفی زدید؟
_میگم بریم سرمیزشام
_باشه من حرفی ندارم
بلندشدیم سرمیزنشستم ارمان برام سوپ ریخت اروم غذامومیخوردم
_ارمان：خب قراربودامشب تکلیف مارومشخص کنید
_رضا：فردامیریم دبی
اریاباتعجب گفت
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_چیی دبی؟
_رضا：بله همه باهم فرداراه میوفتیم
_ارمان：به چه علت؟
_رضا：مگه محمولتون رونمیخواید؟
_خب ؟
_رضا：بایدبریم ازترکیه تحویل بگیریم …برام ی کاری انجام بدید
_روشا：ولی بابا…
نزاشت حرفشوبزنه باصدای بلندگفت
_تودخالت نکن
_میشه بگیدبایدچیکارکنیم

_وقتی رسیدیم.میگم بهتون

_هادی：منم میمونم ایران کاراوهماهنگ میکنم
_رضا：مواظب باش پلیساهمه جوره حواسشون هست
_هادی：نگران نباش اولین بارم نیست
غذامون تموم شدبلندشدیم
رضایکی ازخدمتکاراروصداکرد
_سارااتاقاروبهشون نشون بده
_امیدوارم دوربین نداشته باشه
_رضا：اتاقادوربین نداره خیالتون راحت
_هادی：منم میرم کلی کاردارم
_رضا：بروبه سالمت
خدافظی کرد…رفت
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ماهم تواتاقمون رفتیم بازم برای احتیاط نامحسوس همه جاروبررسی کردیم خبری ازدوربین نبودروی تخت نشستم که ارمان
عصبی نگام کرد اوه اوه االن منومیکشه
_که غرق شدین ارههه؟
شونه باالانداختم
_ماکی گفتیم غرق شدیم خودتون توهم زدید
به سمتم خیزبرداشت که جیغ کشیدم قبل ازاینکه فرارکنم محکم منوگرفت
_چته روانی؟ بازکه سگ شدی
ازبین دندونای کلیدشدش غرید
_تادندوناتوتودهنت خوردنکردم ببنددهنتو
باگستاخی به چشماش زل زدم
_هیچ غلطی نمیتونی بکنی
مچ دستمومحکم فشاردادازدردصورتم جمع شدولی حتی اخم نگفتم
ی تای ابرشوباالداد
_نظرت چیه دستتوبشکونم؟
به سختی گفتم
_ولم کن روانی
اگه همینجوری ادامه میداددستم خوردمیشد یهومچ دستموول کردخیلی دردگرفته بودعصبی ازاتاق بیرون رفت پاهاموتوی
شکمم جمع کردم اشک توچشمام حلقه بست
تقه ایی به درخورد
باصدای گرفته گفتم
_بله
روشابود
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_میشه بیام داخل؟
_اره بیا
اومدداخل کنارم نشست
_دعواتون شد؟
سرموبه نشونه مثبت تکون دادم
دستموگرفت که جیغم رفت هوا
بانگرانی نگام کرد
_دستت چراانقدرکبوده؟
لبموگزیدم
_کارارمانه؟
_اره بازسگ شده بود

_نکنه دستت شکسته
_نه فقط دردمیکنه
_صبرکن برم برات مسکن بیارم
لبخندتلخی زدم
_نیازی نیست چون یهودستموگرفتی دردم اومد
_پس بیاپیش من بخواب میترسم تاصبح زندت نزاره

_باشه بریم

بلندشدم باهم رفتیم توی اتاق روشاروی تخت درازکشیدیم
_چرااومدی توباند؟
ازسوالی که ازش پرسیدم شوکه شد
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لحن غمگینی گفت
_من هیچ وقت نخواستم اینجاباشم مجبورم
باتعجب گفتم
_چرا؟
بغض کرد
_من ازبابام متنفرم یعنی دراصل بابای واقعیم نیست پدرم قبل اینکه من به دنیابیام توسط پلیساکشته میشه
_اونم خالفکاربوده؟
_به گفته مامانم اونم مجبورش میکردن
توی فکررفتم اگه روشابهمون کمک میکردعالی میشدحتی میتونستم تومجازاتش تخفیف بگیرم ولی االن نمیتونستم ریسک
کنم…همه چیوبهش بگم
_اگه بخوای میتونی نجات پیداکنی
اشکاش صورتشوخیس کرده بود
_فکرمیکنی امتحان نکردم؟هرکاری توی این ساالانجام دادم که ازدستش نجات پیداکنم ولی نشد
_بهش فکرنکن باالخره رضاهم جواب کاراشوپس میده
پوزخندزد
_رضاباهوش ترازاین حرفاست دم به تله نمیده
_اگه بازم دستگیرنشه عدالت خداهمیشه هست
_من سرنوشتم همینه بایدبهش راضی باشم
_بهش فکرنکن همه چی حل میشه

_توچرااومدی تواین کار؟
_به خاطرارمان ماشرکت داشتیم که ورشکست شد…کلی بدهی موندرودستمون به خاطرهمین مجبورشدیم خالف کنیم
تابتونیم چکارو پاس کنیم
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خمیازه کشید
_پس توهم مثل من مجبورشدی واسه عشقت خالف کنی
_اهوم بخوابیم که صبح بایدزودبیدارشیم
_باشه شب بخیر
_شب بخیر
انقدرخسته بودیم که زودخوابمون برد
(فرداصبح)

_باااراااناااپاااشودیگههه
_وای روشاولم کن خوابم میاد
_ای بابامیگم همه پایین منتظرن
کالفه بلندشدم
_باشه اومدم
_پایین منتظریم زودبیا
_برواومدم
باشه ایی گفت…رفت سریع لباساموپوشیدم رفتم پایین زیرچشمی به ارمان نگاه کردم چشماش قرمزبودمعلوم بوددیشب اصال
نخوابیده رضابادیدنم لبخندزد
_صبح بخیرعزیزم
باعشوه گفتم

_صبح بخیر ببخشیدکه دیرکردم

نیشش باز شد

_اشکال نداره یک ساعت تاپروازمونده
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نگاه های خیرشوحس میکردم ولی محل ندادم
_باشه پس بریم

_بریم
رضاباماشین مخصوص خودش میومدم ماچهارنفرم باهم دیگه توی راه هیچ کدوممون حرف نمیزدیم رسیدیم فرودگاه پاسپورت
هاروتحویل دادیم …منتظرشدیم تاپروازرواعالم کنن
_رضا：وقتی رسیدیم باید ی کاری انجام بدید
اخمای اریارفت توهم
_چرابه مااعتمادندارین؟
_من گفتم اعتمادندارم؟میخوام این کاروبرام انجام بدیدوگرنه محمولتون روتحویل نمیگیرید
_ارمان：فقط همین ی بارچون محمولمون رونیازداریم
_رضا：باشه مشکلی نیست
منو روشاهم سکوت کرده بودیم دلمون نمیخواست باهاشون حرف بزنیم ازبلندگوپروازمون رواعالم کردن ازگیت ردشدیم
بایدکنارارمان میشستم که اصال دلم نمیخواست بااخم روی صندلی نشستم…هنذفری روگذاشتم توی گوشم چشمام روبستم
هنذفری روازتوگوشیم برداشت دستموگفت به کبودی نگاه کرد
باعصبانیت دستش روپس زدم
_چیه میخوای شاهکاردیشبتوببینی؟
باپشیمونی نگام کرد
_من متاسفم نمیخواستم بهت اسیب بزنم
رضاباکنجکاوی نگام میکرد

بانفرت بهش نگاه کردم
_دیگه برام مهم نیستی
بابهت بهم نگاه میکردسرموبه شیشه تکیه دادم
باصدای گرفته گفت

119

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان انتقام بارانی

_باشه هرجورراحتی
دلم نمیخواست ناراحتش کنم ولی حق نداشت دیشب باهام اینجوری رفتارکنه
ازروصندلی بلندشدم که جدی گفت
_بشین سرجات
_میخوام برم پیش روشا

_الزم نکرده بشین
باصدای تقریبابلندی گفتم
_دست ازسرم برداردیگه خستم کردی
همه باتعجب نگامون میکردن دستش مشت شدرضاتاخواست بلندشه اریازودتراومدپیشمون
_چخبرتونه ؟
_میخوام باروشاحرف بزنم نمیزاره بیام
کالفه دستشوبین موهاش برد
شماهاچراانقدرباهم لجید ی ساعتم نمیتونیدهموتحمل کنید؟_خیلی خب داداش توبرومن حلش میکنم
باحرص سرجام نشستم دارم برات صبرکن اریاهم پیش روشابرگشت هنذفری رودوباره توی گوشم گذاشتم صداش
روتااخرزیادکردم تاوقتی رسیدیم حتی نگاشم نکردم اخماش حسابی توهم بودازفرودگاه خارج شدیم ماشین ازقبل اماده
بودچمدونامون روگذاشتن صندق عقب سوارشدیم بی هدف به خیابونانگاه میکردم دلم برای مامانم تنگ شده بودبرای اغوشش
برای مهربونیاش ای کاش میتونستم برگردم ایران ببینمش خیلی وقته حتی صداشم نشنیدم زیادطول نکشیدکه رسیدیم ویال
روبه روی دریابودمنظرش خیلی قشنگ بود باغ بزرگی داشت باگل های نرگس والله تزیین شده بودبادرخت های کاج بلند وسط
باغ ی ابشارفوق العاده زیبابودنفس عمیقی کشیدم اکسیژن روبه ریه هام فرستادم هواعالی بود دربازکردیم باچشمای گردشده
نگاه میکردم دکوراسیونش مشکی بودباپله های مارپیچ پرازعتیقه های گرون قیمت ی سالن بزرگ بیلیاردداشت باصدای رضا به
خودم اومدم
_بریداستراحت کنیدباهاتون خیلی کاردارم
باشه ایی گفتیم هرکی به اتاق خودش رفت اتاق مادکوراسیونش ابی بود با تخت دونفره حموم…دستشویی هم داخل اتاق
بودلباساروازچمدون برداشتم مرتب توی کمدگذاشتم ارمان روی تخت درازکشیده چشماش بسته بودازنفس های منظمش
فهمیدم که خوابیده فکرپلیدی به سرم زد
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رفتم پایین ی پارچ اب یخ برداشتم اروم دروبازکردم باالی سرش رفتم یهواب یخ روخالی کردم رو سرش باوحشت
چشماشوبازکرد…باگیجی نگام میکردکه بلندزدم زیرخنده یهوبه خودش اومددادزد
_بااارااناخفت میکنممم

سمتم خیزبرداشت که باجیغ فرارکردم بلندمیخندیدم
_واایساااگه دستم بهت نرسه

_حقته تاتوباشی اذیتم نکنی
دنبال هم دیگه می دویدیم با ی حرکت ازروی اپن پریدم توی اشپزخونه ازدرپست ویال اومدم بیرون روی شن ها می دویدم
بادادگفت
_بازبون خوش وایسا
_عمرااامگه ازجونم سیرشدم

یهوازپشت کمرموگرفت که تعادلموازدست دادموافتادم که ارمانم پرت شدروم نفس نفس میزدم منوبرگردوندسمت خوش
_که منوخیس میکنی اره؟
_کیی من؟ نه بابامن جرعت ندارم
هرم نفس هاش توی صورتم میخورد
باشیطنت نگام کرد
_بایدتالفی کنم
یاخدامیخوادچیکارکنه یهومنوروی شونش انداخت
_هییی چیکارمیکنی؟

_بگوغلط کردم
_عمراااا
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_باشه خودت خواستی

باترس اب دهنموقورت دادم منوبردسمت دریا دست وپامیزدم ولی فایده نداشت زورش ازمن خیلی زیادتربود
_ولممم کنن دیونهه
بدون توجه به حرفام یهوپرتم کردتواب
جیغغغغ
بلندمیخندید
خیس خیس شده بودم ازموهام اب میچکید
باچشم براش خط ونشون میکشیدم
مشتموپراب کردم پاچیدم روش
_به خدمتت میرسم
ی تای ابروشوباال داد
_عمرابتونی
کلی باهم شوخی کردیم دیگع داشتیم ازخستگی میمردیم
روی شن هادرازکشیدیم هواسردبودلباسامونم خیس بود
_پاشوبریم االن سرمامیخوریم
_واای من جون ندارم بلندشم

یهوحس کردم بین زمین وهوامعلقم
_هیی ولم کن خودم میام
_مگه نمیگی خسته ایی؟
_خب؟
_پس حرف نزن
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دستمودورگردنش حلقه کردم
_بهترمنم حال ندارم راه بیام
خندیدرفتیم ویال منوگذاشت روتخت
_بروحموم بعدش من میرم
باشه ایی گفتمودوش گرفتم موهاموخشک کردم لباسامم پوشیدم اومدم بیرون
_ارمان بروحموم من رفتم
_نمیخوادمنم ازحموم طبقه پایین استفاده کردم
تقه ایی به درخورد
_بیاتو
_خانوم اقاپایین منتظرن
_باشه میتونی بری
چشمی گفت رفت
_بازمعلوم.نیست میخوادچه بالیی سرمون بیاره
_بهش فکرنکن من پیشتم
لبخندزدم
_بریم
_باشه ولی حق نداری باهاش گرم بگیری
_باشه حرفی نمیزنم
لبخندمحوی روی لبش نشست دستموگرفت رفتیم پایین رضا ریلکس روی مبل نشسته بود
_رضا：بیایدبشینید

روبه روش نشستیم
_ارمان：میشنویم
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_رضا：بایدکاری که میگموشمادونفرانجام بدیدتاجنساروبهتون تحویل بدم
اخمای ارمان توهم رفت
_منتظریم تاپیشنهادتون روبشنویم
_بایدبریدجنسای منوتحویل بگیریدبدون اینکه بهشون پول بدید
باصدای تقریبابلندی گفتم
_چییی امکان نداره
_رضا：میتونیدقبول نکنید
ارمان جدی گفت
_باشه قبوله
لبخندی ازروی رضایت زد
_خوبه منتظرخبرتون میمونم

ارمان خونسردگفت
_بهتون خبرمیدم
بلندشد
موفق باشیدی گفت ورفت
اشغال عوضی متنفرم ازش
کالفه گفتم
_میخوای چیکارکنی؟
توی فکربودیهوگوشیش رودراورد
_االن بهت میگم

نمیدونم میخواست به کی زنگ بزنه
_الومیثم
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_سکوت
_به کمکت احتیاج دارم
_سکوت
_میخوام برام بمب بسازی
_سکوت
_تایک ساعت دیگه میام پیشت
_سکوت
_یاعلی
گوشی روقطع کرد
باچشمای گردشده نگاش میکردم
_بمب میخوای چیکار؟

بلندشد
االن نمیتونم برات توضیح بدم برگشتم بهت میگم
اخمام رفت توی هم کالفه بین موهاش چنگ زد
_برای اینکه بتونم تهدیدشون کنم
فکرخوبی به نظرمیومد
_باشه برو
_تادوساعت دیگه برمیگردم بهت زنگ زدم حاضرباش
سرموتکون دادم سویچ روبرداشت باعجله رفت

(ارمان)
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میثم یکی ازدوستای صمیمیم بودکه توی عملیات قبل باهاش اشناشده بودم پسرخوبی بودمیتونست توکم ترازیک ساعت
بهترین بمب هاروبسازه وقت زیادی نداشتم سریع رفتم خونش
زنگ روفشاردادم
_بله
_بازکن ارمانم
درباصدای تیکی بازشد
رفتم داخل میثم به استقبالم اومد
_امادس؟
خندید
_علیک سالم جناب سرگردبزارازراه بررسی بعداین همه مدت اومدی اینجا
کالفه گفتم
_باورکن وقت ندارم ولی قول میدم سرفرصت میام بهت سرمیزنم
_باشه قول دادیا
_باشه میام
کیف روداددستم
_اینم امانتی که ازم میخواستی چاشنیشم توی کیفه ی بمبم برات گذاشتم که فقط گردوخاک به پامیکنه اسیبی به کسی
نمیرسونه
_ممنون جبران میکنم
خندید
_بایدبعدماموریت بیای اینجاخوش بگذرونیم

باشیطنت ادامه داد
_زنم بگیری
یادباراناافتادم شرعن قانونن زنم بود
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سرموتکون دادم که باتعجب گفت
_نه تو ی چیزیت هست قبالتامیگفتم زن بگیرخفم میکردی
خندیدم
_من برم داره دیرم میشه
_باشه فرارکن ولی به خدمتت میرسم
سرموتکون دادم
_کاری نداری؟
_نه برو
خدافظی کردم سریع راه افتادم سمت محل قراربایدبمب هاروجاسازمیکردم

سوارماشین شدم .باسرعت رانندگی میکردم .اریاهم امروزباسرهنگ قرارداشت .تازه امروزرسیده بودن دبی.
بادست روی فرمون ضرب گرفته بودم .نمیدونستم امشب چه اتفاقی قراره برامون بیوفته .شایدزنده نمونیم .رسیدم محل
قراره ی خونه مخروبه بود.
بادقت بمب هاروجاسازکردم .چاشنیش روتوی جیبم گذاشتم به بارانازنگ زدم.
_بله؟
_اماده باش دارم میام دنبالت!
_باشه االن اماده میشم!
بدون حرف گوشی روقطع کردم .سوارماشین شدم.حدودیک ساعت بعدرسیدم.چندتابوق زدم تابیادپایین.
سریع سوارشد.
_چیشد؟
_بمباروجاسازکردم.امیدوارم نقشمون عملی بشه.
معلوم بوداسترس داره.
خودمم نمیدونستم موفق میشیم یانه؟ولی امیدوارم بتونیم.
به ساعت نگاه کردم .نیم ساعت بیشتروقت نداشتیم.
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سریع رسیدیم.ماشینوپارک کردم.پیاده شدیم.
داخل رفتیم.
مردی حدود۶۴ساله باموهای جوگندمی جلواومد.دستشوسمتون درازکرد.
_خوش اومدین!
باهاش دست دادیم.
_خب جنساگذاشت؟
به یکی ازمحافظاش اشاره کرد.
جنسارواورد.سریع برداشتم.
_خب پوالی ماچی؟
پوزخندزدم
_پولی درکارنیست.
باعصبانیت دادزد.
_یعنی چی؟مارومسخره کردین؟
اسلحه هابه سمتون نشونه رفت.
میترسیدم برای باران اتفاقی بیوفته.خودم اصال مهم نبودم.

باخونسردی گفتم：
_بهتره دست ازپاخطانکنی.
چاشنی بمب روازجیبم دراوردم.
_نظرت چیه همه روبفرستم روهوا؟
بادادگفت：
_کثافط به خدمتتون میرسم
_تصمیم باخودته میخوای کشته بشی؟
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باعصابنیت نگام کردباراناکه سکوت کرده بود.
_لعنتی من بمیرمم ازخیرمحموله نمیگذرم.
ی تای ابروموباالدادم.
_جدی؟
سرشوتکون داد
_هیچ غلطی نمیتونی بکنی.

پوزخندزدم انگارباورش نشده که بمب کارگذاشتم.باتردیدنگام میکرد.
که یهویکی ازبمب هارو منفجرکردم .صدای مهیبی توی ساختمون پیچید.
که باعث شدحواسشون پرت بشه.دست باراناروگرفتم.
_زودباش بایدازاینجابریم!
باسرعت ازخونه خارج شدیم.صداهاشون رومیشنیدیم.
_بریددنبالشون بی خاصیتااالن فرارمیکنن!
سریع سوارماشین شدیم .باسرعت رانندگی میکردم .به اینه نگاه کردم.
_لعنتی دارن تعقیبمون میکنن!
سرعتموبیشترکردم
_محکم بشین!
کمربندشوبست
_اسلحه نیوردی؟
_چراتوداشتبورده ماشینه!
سریع اسلحه روبرداشت
به ماشین شلیک کردن سرموخم کردم
لعنت به این شانس ازپشت محکم به ماشین کوبیدن که یهوسوزش بدی رونزدیک قلبم حس کردم

_اخ!
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بارانابانگرانی گفت：
_چیشدارمان؟
نفسام نامنظم شده بودگلوله نزدیک قلبم خورده بود.خونریزیم زیادبود.
باجیغ گفت：
_تیرخوردی!
شیشه روپایین داد.تاکمربیرون رفت .به سمت ماشیناشون شلیک کرد.که که ماشینشون منحرف شد.به دیواربرخوردکرد.
چشمام تارشده بود.سینم خس خس میکرد.نمیتونستم رانندگی کنم .
باراناجیغ زد.
_مراقب باش!
محکم روی ترمززدم .صداشوگنگ میشنیدم .ضربان قلبم کندشده بود.
باراناکمکم کرد.پیاده شدم.روی صندلی عقب درازکشیدم .خودش سریع پشت فرمون نشست.
باگریه گفت：
_طاقت بیاراالن میریم بیمارستان!
سرفه خشکی کردم .به سختی گفتم：
_ب…با…باران…
_جانم توروخدااروم باش !
_م…می…میخوام…ا…اع…اعتراف…ک…کنم……
_حرف نزن لعنتی برات خوب نیست!
هق هق میکرد
_د…دو…دوست…د…دا…دارم.
باسرعت رانندگی میکرد .خیلی دردداشتم .سیاهی اطرافموگرفت .دیگه هیچی نفهمیدم.

(بارانا)
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ازحرفی که زدشوکه شدم .بهم گفت ：دوستم داره
باگریه گفتم：
_منم دوست دارم خواهش میکنم تنهام نزار.
ازاینه بهش نگاه کردم .چشماش بسته بود.
باجیغ صداش میکردم .ولی تکون نمیخورد.سرعتمو بیشترکردم.نه! نه! نبایدازپیشم بره جلوی بیمارستان ترمزکردم.
پیاده شدم دویدم داخل
بادادگفتم：
_دکتر! پرستار
یکی ازپرستاراسریع اومد
_چیشده؟
باگریه گفتم：
_شوهرم تیرخورده حالش بده!
باعجله گفت：
_کجاست؟
_توماشینه!
سریع دکتراوپرستارابرانکاردرو اوردن.ارمان روباخودشون بردن اتاق عمل
خدایاالتماست میکنم.بالیی سرش نیاد.بازانوروی زمین نشستم .بلندگریه کردم.مردم باترحم نگام میکردن.اصال برام مهم
نبود.االن کسی رومیخواستم که داره بامرگ دست وپنجه نرم میکنه.حرفمونشنیدکه گفتم دوسش دارم.ای کاش زودتربهش
میگفتم.ای کاش االن پیشم بود.دوباره دعوام میکرد.غیرتی میشد.سرم دادمیزد.به هرچیزی راضیم فقط برگرده.خدایاجون
منوبگیرفقط بالیی سرعشقم نیاد.که دیگه طاقت ندارم.

حدودسه ساعت ازعملش میگذشت.ولی هنوزخبری بهم نداده بودن بااسترس طول عرض راه رو روطی میکردم.داشتم دیونه
میشدم.اگه ارمان چیزیش بشه منم میمیرم .حتی فکرکردنم بهش عذابم میداد.
یکی ازپرستارااومدبیرون.هجوم بردم سمتش
_چیشد؟
باناراحتی نگام کرد.
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_توکلت به خداباشه دکترادارن همه تالششون رومیکنن
بالکنت گفتم：
_ز…زن…زنده… م …می…میمونه
_دعاکن براش
برگشت توی اتاق عمل بایدبراش دعامیکردم .رفتم نمازخونه بیمارستان
برای سالمتیش نمازخوندم.دعاکردم .میدونستم ارمان قویه منوتنهانمیزاره بااین حرفایکم خودمواروم کردم جونی توتنم نمونده
بودمگه چندسالمه که بایداین همه اتفاق برام بیوفته؟باسختی خودموبه اتاق عمل رسوندم که همون لحظه یکی
ازدکترااومدبیرون
استرس تمام وجودموگرفت
_چیشداقای دکتر؟
_شماچه نسبتی بابیماردارید؟
_من زنشم
سرشوانداخت پایین
_متاسفانه گلوله نزدیک قلبش برخوردکرده بودخون زیادی هم ازدست داده بود
بالکنت گفتم
_م…من…منظور…منظورتون…چ…چی…چیه؟
_همسرتون درحال حاضرتوکماهستن…سطح هوشیارشون پایینه
بابهت بهش نگاه میکردم میدونستم االن رنگم حسابی پریده نفسام به شمارش افتاده بود.این غیرممکنه بهم قول داده
تااخراین ماجراباهم باشیم.

بابغض گفتم：
_حالش خوب میشه دیگه؟
_امیدت روازدست نده!
_میتونم ببینمش؟

122

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان انتقام بارانی

_االن نمیتونی میبرنش مراقب های ویژه
باالتماس نگاش کردم
لبخندزد
_باشه صبرکن بهت خبرمیدم
_ممنون
خواهش میکنمی گفت رفت
اشکام صورتم روخیس کرده بود.دلم نمیخواست ازدستش بدم .سرم خیلی دردمیکرد.برای دیدنش لحظه شماری میکردم.
ی ربع بعدپرستاراومد.
_همراه اقای رادیان؟
باهول بلندشدم
_منم خانوم
_اقای دکترگفتن میتونیدبریدمراقب های ویژه
سرموتکون دادم منوبردپیشش
_فقط پنج دقیقه!
_باشه
خودش رفت تاماتنهاباشیم.
به صورت رنگ پریدش نگاه کردم دستگاه های مختلفی به بدنش وصل کرده بودن دستشوگرفتم
بابغض گفتم
_مگه نگفتی دوسم داری؟مگه نمیخواستی پیشم بمونی؟داری نامردی میکنی؟میخوای تنهام بزاری؟ارمان من بدون تومیمیرم
بلندزدم زیرگریه سرموروی دستش گذاشتم التماسش میکردم که برگرده که صدای جیغ دستگاه بلندشد

شوکه بلندشدم قلبش نمیزدباجیغ گفتم：
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_دکتر!پرستار!
سریع اومدن.
_بروبیرون خانوم
بادادگفتم：
_نمیخوام شوهرم داره میمیره!
پرستاره بازورمنوبردبیرون
ازپشت شیشه میدیمش .که بهش شوک واردمیکردن ولی برنمیگشت.

زجه میزنم تروخدابرگردتنهام نزارلعنتی!پاهام نتونست وزنموتحمل کنه .بازانوروی زمین افتادم .هق هقم همه جارو پر کرده
بود.خداروصدامیزدم .هردقیقه برام ی قرن میگذشت.
تااینکه دکتراومدباسختی بلندشدم
_تروخدابگیدچیشد؟
_ایست قلبی کرده بود.ولی برگشت
نفس راحتی کشیدم
_شمامیدونستیدشوهرتون کارت اهدای عضودارن
باصدای تقریبابلندی گفتم
_چی؟
_اروم باشیداگه بخوایدمیتونید…

دیگه باقی حرفاشونشنیدم ازم چی میخواست؟اعضای بدنشواهداکنم؟نه!نه!امکان ندارم
سرم گیج رفت حس کردم بین زمین وهوامعلقم… دیگه هیچی نفهمیدم

(دانای کل)
اریابااسترس قدم میزدهنوزهیچ خبری ازشون نشده بود
_اروم باش حتمامعامله هنوزانجام نشده
باخشم غرید
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_اگه بالیی سرشون بیادنابودتون میکنم
روشاباناراحتی نگاش کرد

_تقصیرمن چیه بابام خالفکاره؟ مگه من خواستم؟مگه من این زندگیه کوفتیوانتخاب کردم؟
بادادگفت：
_خفه شونمیخوام صداتوبشنوم.االن تنهاچیزی که برام مهمه اونان

اشک توچشماش حلقه بست
تنفرش نسبت به باباش بیشترشده بوددلش نمیخواست .اریاباهاش اینجوری رفتارکنه.
عصبی بین موهاش چنگ زد.فکراینکه بالیی سرشون اومده باشه دیونش میکرد.برای هزارمین بارشماره باران روگرفت .ولی
خاموش بود.به ساعتش نگاه کرد۹.نصفه شب بود.روشاحتی جرعت نداشت ی کلمه حرف بزنه میترسیداریاروعصبی ترکنه
شماره ناشناسی به روشازنگ زد.
_بله
_حامدم به بابای عوضیت بگونابودش میکنم
روشاباخونسردی گفت
_اگه سری پیش بهمون خیانت نکرده بودی االن پوالت پیشت بود.
دادزد
_ادمت میکنم!
گوشی روقطع کرد.حوصله بحث نداشت

(دانای کل)
اریاباکنجکاوی نگاش میکرد.
_حامدبودانگاربچه هاموفق شدن.
_پس چراخودشون نیومدن؟
_نمیدونم بایدمنتظربمونیم.
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(بارانا)
چشماموبازکردم .همه جاروتارمیدیدم .چندبارپلک زدم.توی اتاق بودم .سرم به دستم وصل بود.یهوتمام اتفاقات مثل پرده
سینماازجلوی چشمام ردشد.باهول بلندشدم.که سرم ازدستم کشیده شد.اخ خفیفی گفتم.ازدستم خون میومد.ولی اصال برام
مهم نبود.ازتخت اومدم پایین که سرم گیج رفت.برای اینکه ازسقوطم جلوگیری کنم. .دستموروی دیوارگذاشتم.که
دربازشد.یکی ازپرستارااومدداخل.
باعصبانیت گفت：
_برای چی بلندشدی؟فشارت هنوزپایینه.
اخمام رفت توی هم
_میخوام برم پیش شوهرم

_شماروی تخت درازبکش شوهرتم حالش خوبه .
دیگه داشت عصبیم میکرد.بدون توجه بهش ازاتاق اومدم بیرون.
که باصدای تقریبابلندگفت：
_دکتر! دکتر!
وای خدادارم دیونه میشم.
دکتره باعجله خودشوبهم رسوند.
_چیشده خانوم امینی؟
به من اشاره کرد.
_بیمارحاضرنیست برگرده به اتاقش
جدی گفتم：
_بهشون توضیح دادم .میخوام همسرموببینم.که بخش مراقب های ویژه بسترین.
_اسم همسرتون چیه؟
_ارمان رادیان
یکم فکرکرد.
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_اهان همون که تیرخورده توکماس؟
سرموتکون دادم.
_نگران نباش فعال وضعیتش نرماله حاال برگردیدتواتاق تادستتون روپانسمان کنن.
_میشه ببینمش؟
_اول شمابرو.منم بهتون خبرمیدم.
باشه ایی گفتموبرگشتم تواتاق دستموپانسمان کرد
_میشه گوشیتون روبدید؟
بااخم سرشوتکون داد.
گوشیش روبهم داد.
شماره اریاروگرفتم.حتماتااالن حسابی نگران شده

_بله
باصدای گرفته گفتم：
_سالم منم بارانا!
بانگرانی گفت：
_کجایین حالتون خوبه؟
بغض داشت خفم میکرد

_مابیمارستانیم!
باصدای تقریبابلندی گفت：
_یاخدانگوکه ارمان چیزیش شده
زدم زیرگریه
_ارمان تیرخورده توکماس!

127

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان انتقام بارانی

_چی!کدوم بیمارستانید.
_بیمارستان(……)

_باشه! باشه! االن میام

خذافظی کردم
گوشی روقطع کردم ای کاش میزاشتن برم پیشش گوشی روبهش دادم نمیدونم پرستاره چی بهم ترزیق کرد.که چشمام گرم
شد.خوابم برد
باصدای روشاچشم بازکردم
_باران
بیحال گفتم.
_ارمان کجاست؟
باناراحتی نگام کرد
_هنوزتوکماس
زدم زیرگریه

_ای کاش من به جاش تیرخورده بودم ای کاش من روی تخت بیمارستان بودم ولی ارمان چیزیش نمیشد
_هیس اینجوری حرف نزن حالش خوب میشه
_اره من میدونم تنهام نمیزاره

_توبایدقوی باشی امیدتوازدست نده
سرمو تکون دادم

اریاروی صندلی نشسته بودهیچ حرفی نمیزد
_عزیزم تعریف کن چیشد؟
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همه چی روبراش مختصرتوضیح دادم که اریا بلندشد
_میرم ببینمش

_منم میام
_نه تواستراحت کن

بالجبازی گفتم

_میخوام ببینمش
_عزیزم دوباره حالت بدمیشه االنم نمیزارن ببینیش که
بابغض گفتم
_ولی من بایدببینمش هرجورکه شده

_میرم ببینم چیکارمیکنم
منو روشا روتنهاگذاشت امیدوارم بتونه کاری کنه تاببینمش
ده دقیقه بعدپرستاره اومد
_خانوم رادیان
باهول بلندشدم
_اروم باش دختر
بانگرانی گفتم
_چیشده؟
_نترس عزیزم اومدم خبربدم میتونی بری ببنیش
باکمک روشابلندشدم رفتیم مراقب های ویژه
پشت شیشه وایسادم به صورت رنگ پریدش نگاه کردم اریابه دیوارتکیه داده بود
_توبروپیش اریااالن بهت نیازداره
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_نه پیشت میمونم
لبخندتلخی زدم
_نگران نباش حالم خوبه
باشه ایی گفت پیش اریارفت
خدایاچراهرکی که برام مهم شدروازم گرفتی؟اخه چرا؟خسته شدم ازامتحانات کمرم شکست توانایی ندارم بجنگم خستم خیلی
خستم چندساله داری امتحانم میکنی روی زمین نشستم باخدادرد…دل کردم
چنددقیقه بعدروشااومدپیشم انگارمیخواست حرفی بزنه ولی نمیتونست
_بگوروشامیشنوم
نفسشوباحرص بیرون داد
_میدونم االن وقتش نیست ولی بابازنگ زده جنسارومیخواد
پوزخندزدم

_بهش بگونگران نباشه جنساجاش امنه
سویچ رودادم دستش
_بروبردارتوماشینه
_ببخشیدمن……
نزاشتم حرفشوادامه بده
_مهم نیست

باناراحتی رفت
(یک هفته بعد)
توی این ی هفته اصال خونه نرفتم همش بیمارستان بودم خیلی الغرشده بودم اریاهرروزمیومدبیمارستان وازم میخواست برم
استراحت کنم ولی قبول نمیکردم هرروزمنتظربودم تاچشماش روبازکنه تقریباهمه پرسنل بیمارستان منومیشناختن برای
سالمتیش هرروزدعامیکردم نذر کرده بودم تابهوش بیادهنوزم امیدم روازدست نداده بودم تسبیح روبرداشتم ذکرمیگفتم که
یکی ازپرستاراکه توی این مدت دوستای صمیمی شده بودیم اومدپیشم اسمش مریم بوداونم ایرانی بود
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_باران زودباش بابدبختی ازدکتراجازه گرفتم که ارمان روببینی
باخوشحالی بلندشدم
_مرسی توی این مدت خیلی زحمتت دادم
خندید
_وظیفم بودعزیزم
گونشوبوسیدم
_جبران میکنم به خدا
هلم دادسمت در
_بروتاپشیمون نشدم
ازترس اینکه پشیمون شه سریع رفتم که خندش بلندشد
_منوسرکارمیزاری؟

_میری یانه؟
باشه ایی گفتم رفتم مراقب های ویژه لباس های مخصوصوپوشیدم رفتم پیشش دستشوگرفتم به لبام نزدیک کردم بوسه ایی
به پشت دستش زدم
_نمیخوای بلندشی تنبل خان یک هفتس خوابیدی

_خسته نشدی؟مگه قرارنبودتااخرباهام باشی تابتونم انتقامموبگیرم؟
بغض گلموگرفته بود
_قبل بیهوش شدنت گفتی دوست دارم پس بلندشوپای عشقت وایسا
زدم زیرگریه
_تنهام نزار
سرموروی دستش گذاشتم بلندگریه میکردم که یهوحس کردم دستش تکون خوردباشوک سرموبلندکردم پلکش لغزید
ازخوشحالی داشتم بال درمیوردم خدایاشکرت
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_ارمان عزیزم صدامومیشنویی
اروم ناله کرد
انقدرهیجان داشتم که یادم رفت دکتر…صداکنم
باعجله رفتم بیرون
_دکتر دکتر بهوش اومد

دکترا…پرستارا سریع رفتن داخل اتاق ولی نزاشتن من برم هرچی التماس کردم فایده نداشت بااسترس طول وعرض راه رو
رو طی میکردم امیدوارم مشکلی نداشته باشه ولی همین که بهوش اومده برای من کافیه لبخندازروی لبم پاک نمیشددلم
میخواست بلندخوشحالیموفریادبزنم بی صبرانه منتظربودم تادکتربیادازوضعیتش برام توضیح بده

باالخره بعدکلی انتظاردکتراومد
باهیجان پرسیدم
_چیشداقای دکتر؟
لبخندمهربونی زد
_نگران نباش دخترم خداباالخره دعاهاتوشنید
_حالش خوبه؟مشکلی که نداره؟
خندید
_مشکل خاصی نداره فقط یکم توراه رفتنش امکان داره مشکل پیداکنه
بااسترس گفتم
_یعنی چی؟
_گفتم که نگران نباش دخترم اگه هم مشکل داشته باشه ممکنه یکم لنگ بزنه که باچندجلسه فیزیوتراپی درست میشه
نفس راحتی کشیدم
_میشه برم پیشش؟
_اره حتماچون به محض اینکه هوشیاریشوبه دست اوردسراغ شماروگرفت
لبخندی روی لبم نقش بست چقدردلم براش تنگ شده بودبرای صدای مردونش چشمای به رنگ شبش
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_مرسی بابت زحمتاتون
_وظیفم بودحاال بروکه شوهرت منتظره فقط زیادخستش نکن
چشمی گفتم باخوشحالی رفتم داخل چشماش بسته بود
بااعتراض گفتم
_بازخوابیدی که

بیحال چشماشوبازکرد باصدای خش دارگفت
_نه بیدارم
صندلی روبرداشتم کنارتختش نشستم
_چه عجب بیدارشدی
سرفه کرد
_چندوقت بیهوشم؟
_یک هفته
بازم سرفه کرد ی اخ اروم گفت
بانگرانی گفتم
_دردداری؟االن دکتروخبرمیکنم
تااومدم برم دستموگرفت
_نه بشین حالم خوبه
سرموتکون دادم نشستم
ناخوداگاه سمتش خم شدم پیشونیشوبوسیدم باچشمای گردشده نگام میکرد
_چیه؟چرااینجوری نگاه میکنی؟
لبخندبی جونی زد
_ای کاش زودترتیرمیخوردم مهربون شدی
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خندیدم
_ببین بازداری پرو میشیا

خندید
_بازبرم توکما؟
باتهدیدگفتم：
_جرعت داری ی باردیگه ازاین حرفا بزن بادستای خودم خفت میکنم.
_باشه اصال حرف نمیزنم خوبه؟
_اره خوبه!
دربازشد.مریم اومد.

_عزیزم بهتره دیگه بری.بیماربایداستراحت کنه.

قیافمومظلوم کردم.

_مریم جونم بزاریکم دیگه بمونم.
_فقط پنج دقیقه!
بابی میلی گفتم：
_باشه!
باخنده رفت بیرون

_اسمشوازکجامیدونی؟
_توی این ی هفته چون همش اینجابودم دیگه منومیشناسن
_چی توی این ی هفته اصال نرفتی استراحت کنی؟
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_نه منتظربودم بهوش بیای!
چشماش برق زد.سرموانداختم پایین
_بروخونه استراحت کن ولی زودبیا!
تاخواستم اعتراض کنم.
جدی گفت：
_همین که گفتم بایدبری استراحت کنی!
مجبوری قبول کردم.
بلندشدم
_باشه پس خدافظ!
_خدافظ!
اومدم بیرون بااریاتماس گرفتم
_بله!
_سالم ی خبرخوب برات دارم!ارمان باالخره بهوش اومد!
باخوشحالی گفت
_خداروشکربهترین خبرعمرموگرفتم!مشکل خاصی که نداره؟
_نه حالش خوبه!
_منم االن میام
_من دارم میام خونه صبرکن باهم دیگه میایم بیمارستان
_باشه منتظرم!
_باشه کاری نداری؟
_نه خدافظ
_خدافظ
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ازبیمارستان اومدم .بیرون تاکسی گرفتم.رفتم ویال زنگ روفشاردادم.
_بله!
_بازکن!
درباصدای تیکی بازشد.
رفتم داخل روشاباخوشحالی اومدسمتم محکم بغلم کرد
_وای باران خیلی خوشحال شدم شنیدم که بهوش اومده
_مرسی عزیزم
_بروباالاتاقتواماده کردیم
لبخندزدم
_باشه شماهااماده باشیدیک ساعت دیگه میام
خندید
_دخترخوب برو حداقل یکم استراحت کن
_نه نمیخوام تنهاش بزارم
_باشه ماهم زوداماده میشیم
سرموتکون دادم رفتم باال دراتاقم روبازکردم خیلی خسته بودم ولی نمیخواستم ارمان روتنهابزارم
دوش گرفتم موهاموبااتولخت کردم دورم ریختم ارایش مالیمی کردم

درکمدبازکردم بادقت به لباسام نگاه میکردم ی شلوارمشکی پوشیدم با ی بلیز که یقش هفتی بود باعطردوش گرفتم مجددبه
اینه نگاه کردم عالی شده بودم

(اریا)
توی اتاقم بودم که تقه ایی به درخورد
_بله
_میشه بیام داخل؟
_بیا
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دروبازکرداومدداخل روی تخت کنارم نشست
_خب میشنوم
_باران اومد
_میدونم صداشوشنیدم
نفسشوباصدا بیرون داد
_میخوام خالفوبزارم کنارباهم ازاینجابریم.
باتعجب نگاش کردم
_چیشده این تصمیم روگرفتی؟
_من خیلی وقت بودمیخواستم این کاروانجام بدم فقط انگیزشونداشتم
_میدونی ممکنه بیوفتی زندان؟
_نه چون من هیچ وقت توکارادخالت نداشتم فقط میدونستم چیکارس االنم میخوام برم پیش پلیس
توی فکررفتم
_پس تصمیمتوگرفتی میخوای باپلیس همکاری کنی
سرشوبه نشونه مثبت تکون داد
خیلی خوشحال بودم میتونستم روشارونجات بدم
_من کمکت میکنم
_چجوری؟
بایدریسک میکردم
_من پلیسم
باچشمای گردشده نگام میکرد
_چی پلیسی؟
سرموتکون داداب دهنشوقورت داد
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_پس به خاطرهمین نمیگفتی دوسم داری؟
_اره چون غیرممکن بودعشق خالفکاروپلیس
_اگه ثابت بشه بیگناهم چی؟
_اون موقع میتونیم برای زندگیمون تصمیم بگیریم
باخوشحالی بغلم کردلبخندی روی لبم نشست دستامودورکمرش حلقه کردم
_دوست دارم اریا
زمزمه وارگفتم
_منم دوست دارم
_راستی بارانا وارمان چی اوناهم پلیسن؟
_اهوم ولی نبایدبه کسی بگی
_نه به کسی نمیگم خودمم ازاین زندگی خسته شدم میخوام باتوزندگی جدیدموشروع کنم
_میتونی بهمون مدرک بدی؟
_اره من تواین ساال ازش کلی مدرک دارم
_خوبه کی میتونی برام بیاری

_برگشتیم ایران بهت میدم حدود یک ماه دیگه ی قاچاق اعضای بدن داریم که خیلی مهمه به خاطرهمین خودش شخصانظارت
میکنه
چشمام برق زد
_یعنی کارش تمومه
خندید
_اره رضاکیان داره به اخرخط میرسه

( بارانا)
اومدم پایین باصدای تقریبابلندی گفتم
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_روشا!اریا!

چنددقیقه بعداومدن پایین
روشاچشمک زد
_خوشگل شدیا
_خوشگل بودم
خندید
_برمنکرش لعنت
_خوب خانومابریم؟
_بریم
رفتیم پارکینگ …سوارماشین شدیم حرکت کردیم توی راه چشمم به گل فروشی افتاد
_اریاماشینونگه دار
_چرا؟
_میخوام گل بخرم
ماشین روپارک کرد
_من نمیدونم ارمان چ گلی دوست داره کمکم میکنی
خندید
_چشم زنداداش

_مرسی

پیاده شدم
_تونمیای روشا؟
_نه شمابرید
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سرموتکون دادم بااریارفتیم داخل اریابه گل های رزاشاره کرد
_اوناقشنگه
_اره عالیه
ی دسته گل بزرگ ازگل های رزخریدیم سوارماشین شدیم
_وای چه گل های قشنگی
_اره خیلی خوشگلن
اریاماشینوروشن کردچون ترافیک نبودزودرسیدیم بیمارستان

بااسانسوررفتیم مراقب های ویژه ازپشت شیشه نگاه کردم تختش خالی بودباترس سمت ایستگاه پرستاری دویدم که
اریاوروشاهم دنبالم اومدن

بااسترس گفتم
_مریم ارمان کجاست؟
_نترس دیونه بردنش چندتاازمایش ازش بگیرن
نفسی ازسراسودگی کشیدم
_کی میارینش بخش؟

_احتماال امروزمیارنش میتونی باخیال راحت ببینیش

لبخندزدم
_مرسی بابت همه کمک هایی که بهم کردی
_خواهش میکنم عزیزم فقط رفتی منویادت نره ها
_چشم حتمابهت زنگ میزنم
_توبروهروقت اوردنش بخش بهت خبرمیدم
_باشه پس منتظرم
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بااریاو روشا روی صندلی نشستیم منتظربودیم که ارمان روبیارن بخش
_باران بایدحرف بزنیم
_خب اتفاقی افتاده؟
به روشانگاه کرد بلندشد
_بیابرات تعریف میکنم
سرموتکون دادم…بلندشدم
ازروشافاصله گرفتیم
_درباره روشاست
باکنجکاوی نگاش میکردم
_من به روشاگفتم که پلیسیم
باصدای تقریبابلندی گفتم
_چی؟مگه دیونه شدی؟وای اریاتوچیکارکردی؟
_نگران نباش میخوادباهامون همکاری کنه قبل اینکه بهش بگم خودش میخواست بره پیش پلیس
_اگه همه اینا ی نقشه باشه چی؟میدونی چه بالیی سرمون میاد؟اصال بهش فکرکردی؟
کالفه بین موهاش دست کشید
_گفتم که مشکلی پیش نمیادبهم اعتمادکن
_به سرهنگ توضیح دادی؟
_اره توضیح دادم براش مامورم گذاشتن خیالت راحت باشه
_خب برنامه چیه؟
_قراره ی ماه دیگه معامله قاچاق اعضای بدن انجام بشه که رضاهم شخصانظارت میکنه میتونیم دستگیرش کنیم
_خوبه االن به ارمان نگومیترسم عصبی بشه خودم براش توضیح میدم
_باشه مرسی
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همون لحظه مریم اومد
_باران اوردنش بخش
باخوشحالی بلندشدم
_باشه مرسی
_خواهش میکنم فقط برواتاق۰۴۷
_باشه االن میریم
لبخندزد
_زیادخستش نکن
_چشم خستش نمیکنم

رفتیم تواتاق هنوزرنگ وروش پریده بود
_به به داداش گلم باالخره بهوش اومدی
باشیطنت به من نگاه کرد
_وقتی ی نفرشبانه روزدعاکنه …منتظرت باشه بایدم بهوش بیای
باخجالت سرموانداختم پایین که اریاتک خنده ایی کرد
_بله حق باشماست
_خیلی خوشحال شدیم وقتی شنیدیم بهوش اومدید
_ممنون
_خب دیگه مابریم شمادوتاراحت باشید
ارمان خندید
_اره بری بهتره خیلی وقته زنموندیدم
_خیلی پرویی
_میدونم عزیزم نیازی نیست همش یاداوری کنی
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اریاباخنده سرشوتکون داد
_باشه پس مامیریم
ارمان باپرویی گفت
_بسالمت داداش
خندم گرفته بود
اریا…روشاخدافظی کردن رفتن
_ابروموبردی
_برای چی ؟خب زنمی دیگه
سری ازروی تاسف تکون دادم صندلی روبرداشتم کنارتختش نشستم
_کی مرخص میشم؟
_تازه بهوش اومدی معلوم نیست
_نمیشه بایدزودتربرگردیم سرکارمون
باحرص گفتم
_میشه انقدربه فکرماموریت نباشی
خندید
_باشه حرص نخوربرای بچمون ضررداره
_حیف که مریضی وگرنه میدونستم چیکارت کنم
_پس خدابهم رحم.کرده
_دقیقاوگرنه بالیی سرت میوردم مرغایی اسمون به حالت گریه کنه
_اوه اوه حاال عصبی نشوپاشوشوهرت گرسنس
_باشه االن میرم سوپ میگم بیارن
سرشوتکون داد
بلندشدم رفتم پیش مریم
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_مریم جونم
خندید
_بازچیشده؟
_اقامون گشنشه
_باشه االن براش سوپ میارم
_مرسی
_خواهش میکنم توبروپیشش من برات میارم
باشه ای گفتم برگشتم تواتاق
بایدموضوع روشاروبهش میگفتم وگرنه عصبی میشد
_ارمان
_جانم
_باید ی موضوعی روبهت بگم
_خب میشنوم
_امروزبااریاصحبت کردم بهم گفت به روشاگفته ماپلیسیم
باصدای تقریبابلندی گفت
_چی؟چیکارکرده؟
_هیس اروم باش قراره بهمون کمک کنه
_اگه همه اینانقشه باشه چی؟
_نمیدونم ولی سرهنگم خبرداره
_امیدوارم که گندنزده باشه
تقه ایی به درخوردمریم اومدداخل
_بیاعزیزم سوپ اوردم
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_مرسی
بلندشدم سوپ روازش گرفتم
_اگه مشکلی داشتین خبرم کنید
_باشه حتما
لبخندزد
_من برم دیگه خیلی کاردارم
سرموتکون دادم
مریمم رفت تابه کاراش برسه سوپ رو روی میزگذاشتم قاشق روبه لباش نزدیک کردم
دهنشوبازکردسوپ روخورد
تااخرسوپ روبهش دادم
_استراحت کن منم همینجام
یکم جابه جا شد
_بیاپیشم درازبکش
باچشمای گردشده نگاش کردم
_چیکارکنم؟
_بیادیگه لج نکن خودتم خسته شدی
_نه نمیشه
قیافشومظلوم کرد
دلم نیومداذیتش کنم رفتم کنارش درازکشیدم هرم نفساش به صورتم میخورد

داشتم دیونه میشدم سعی کردم اروم باشم چشمام روبستم دستش دورکمرم حلقه شدخواستم بلندشم که نزاشت
چشماموبازکردم بهش نگاه کردم
_همین ی باروپیشم بخواب
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انقدرمظلوم گفت که نتونستم خواستشوردکنم سرموتکون دادم چشمام رودوباره بستم دستشوبین موهام برداروم نوازشم
میکرد
کم کم چشمام گرم شد…خوابم برد
(یک هفته بعد)
(ارمان)
باصدای زنگ گوشیم بیدارشدم.
خواب الودگفتم：
_بله
_سالم چه عجب جواب دادی
_ببخشیدداداش بیمارستان بودم
بانگرانی گفت
_چی بیمارستان چرا؟
_اون روزی که ازت بمب گرفتم تیرخوردم

بانگرانی گفت

_االن حالت خوبه؟
_اره خداروشکربهترم!
_پس بیا اینجا ببینمت تاخیالم راحت شه!
به بارانانگاه کردم خواب بود.
_باشه میام فقط مهمونم دارم!
باکنجکاوری گفت：
_کی هست؟
_میام متوجه میشی!
_پس ناهار منتظرم!
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_باشه کاری نداری؟
_نه فعال
_فعال
گوشی روقطع کردم بلندشدم هنوزجای زخمم یکم دردمیکردولی زیادم مهم نبودیاداون شب میوفتم .که به باران وقتی داشتم.
بیهوش میشدم .اعتراف کردم .ولی اون نگفت دوستم داره.ای کاش میتونستم بفهمم حسش نسبت به من چیه؟
_بارانا
_هوم
_بیدارشومیخوایم بریم جایی!
_توبرومن خوابم میاد
_نمیشه بایدباهم بریم
کالفه گفت
_خوابم میاد
یهو ی فکری به سرم زددستموروی قلبم گذاشتم .اخ اروم گفتم.باوحشت چشماشوبازکرد.سیخ نشست.
_چیشد؟دردداری؟
خندم گرفته بود.ولی بازیگرخوبی بودم.
_اره یهودردم گرفت!
باهول بلندشد.
_پاشوبریم بیمارستان

_نه االن خوب میشم
_بلندشویهوحالت بدمیشه
دیگه نتونستم جلوی خودموبگیرم بلندزدم.زیرخنده
باچشمای گردشده نگام کرد
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_دروغ گفتی؟
باصدایی که خنده توش موج میزدگفتم：
_چه زودباوری تو!
یهوجیغ بلندی زدپریدروی شکمم نشست
_اخ اخ باشه باباچراعصبی میشی
_که دردداشتی دیگه؟
_من کی گفتم؟احتماال توخواب دیدی!
_من توهم زدم؟ی خوابی بهت نشون بدم حالت جا بیاد
ی تای ابروموباالدادم
_مثال میخوای چیکارکنی؟
یهو گازمحکم ازدستم گرفت
_اخ اخ وحشی
سریع بلندشد.
_وحشی خودتی
به سمتش خیزبرداشتم .که جیغی زد.فرارکرد.
دویدم دنبالش
_صبرکن ببینم اگه دستم بهت برسه میدونم چیکارت کنم.
_منم منتظرمیمونم تامنوبگیری

زیادنتونستم دنبالش بدوم نفسم میگرفت وایسادم دستموروی قلبم گذاشتم دردوحشتناکی توی قلبم پیچید
_اخ
باراناباعجله اومدسمتم بانگرانی گفت
_چیشد؟
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بادردگفتم
_هیچی نگران نباش
_رنگ پریده اون وقت میگی نگران نباش
نفس نفس میزدبازوم روگرفت کمکم کردروی مبل درازکشیدم
بابغض گفت
_ببخشید
لبخندبی جونی زدم
_حاال گریه نکن حالم خوبه
دستشوگرفتم سمت خودم کشیدم که پرت شدبغلم سرشوروی سینم گذاشت موهاشوبوسیدم
_من نمیخواستم اذیت بشی
_میدونم خانومی طبیعیه این دردا
لبخندغمیگنی زد
_کجامیخوایم بریم؟
_وای یادم رفت االن میثم.منومیکشه
_همون دوستت که ازش بمب گرفتی؟

_اره برواماده شوکه برسیم زندم نمیزاره
_غلط کرده زندت نزاره
خندیدم
_برودیگه

بلندشد
_باشه زودمیام
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سرموتکون دادم وقتی رفت چشماموبستم دردم کمترشده بود

سریع رفتم باال دوش گرفتم موهامو فر درشت کردم دورم ریختم پشت چشمموباسایه سیاه کردم ریمل روبه مژه های بلندم
زدم رژقرمزی به لبای گوشتیم زدم درکمدروبازکردم ی لباس صورتی دکلته بلندپوشیدم کفشای پاشنه بلندی پام کردم
عطرخوش بویی به گردن ومچ دستم زدم به اینه نگاه کردم عالی شده بودم ازپله هاپایین رفتم باصدای پاشنه های کفشم
چشماشوبازکرد
(ارمان)
_باصدای پاشنه کفشی چشمام روبازکردم بادیدنش خشکم زدخیلی خوشگل شده بودمثل فرشته هابودلباسش خیلی به پوست
سفیدش میومدباصداش به خودم اومدم
_اگه دید زدنت تموم شدبلندشوبرواماده شو
باپرویی گفتم
_زنمی دوست دارم نگات کنم مشکلیه؟
سری ازروی تاسف تکون داد
_خیلی پرویی
_تازه فهمیدی؟
_وای ارمان بلندشودیگه
نیش خندی زدم بلندشدم روبه.روش وایسادم
_روژلبت پررنگه
باچشمای گردشده نگام کرد
_نه خوبه
_کم رنگش کن
ی تای ابروشوباالداد
_نچ خیلی هم خوبه
اخمام رفت توهم
_یاپاکش میکنی یاخودم پاکش میکنم
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_اون وقت چجوری میخوای پاک کنی؟
تاخواستم ببوسمش دستشوروی لبم گذاشت
_خیلی خب پاک میکنم
لبخندپیروزمندی زدم
_افرین دخترخوب
باحرص نگام کردکه محلش ندادم رفتم باال ی شلوارمشکی پوشیدم با پیراهن سرمه ایی که هیکل ورزشکاریموخوب به نمایش
گذاشته بودساعتمم بستم عطرمخصوصموبه گردنم زدم کت اسپرتموبرداشتم رفتم پایین

بارانا بادیدم چنددقیقه نگام کردسریع نگاهشودزدید
خندیدم
_چیشد بهم نمیاد؟
باصدای ارومی گفت
_نه بهت میاد
رفتم جلودستای ظریفشوگرفتم روژلبشوکمرنگ ترکرده بود چشماموبستم عطرشو به ریه هام فرستادم
_بریم؟
سریع به خودم اومدم چشمام روبازکردم
_اره بریم
رفتیم پارکینگ دزدگیرماشینوزدم سوارشدیم ماشینوروشن کردم راه افتادیم من بهش اعتراف کرده بودم دوسش دارم ولی
اون حتی ی بارم بهم نگفته بوددوستم داره هردومون سکوت کرده بودیم دلم میخواست حرف بزنه ولی انگارتصمیم نداشت
این سکوت لعنتی روبشکنه دستموسمت ضبط بردم روشنش کردم اهنگ مالیمی توی فضا پیچید

رسیدیم خونه میثم
پیاده شدیم زنگ روفشاردادم
_بله
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_بازکن ارمانم
درباصدای تیکی بازشددست باراناروگرفتم باهم رفتیم داخل میثم بالبخنددروبازکردولی باتعجب به منوبارانانگاه کرد
خندیدم
_چته؟چرااینجوری نگاه میکنی؟
باگیجی گفت
_ها؟دوست دختره؟
اخم ساختگی کردم
_ دوست دخترچیه؟زنمه
بادهن بازنگام میکرد
_نمیزاربیایم تو؟میخوای همینجوری مارونگه داری جلودر؟
سریع گفت
_نه نه بیاین داخل سهیالهم اومده
سرموتکون دادم رفتیم داخل
روی مبل نشستیم
_ببخشیدیکم شوکه شدم
بارانالبخندزد
_جریانش مفصله براتون توضیح میدیم
همون موقع سهیال هم اومد بلندشدیم
_به به جناب سرگردباالخره افتخاردادین بیاین
_عزیزم بازشروع کردی
_مگه بهش نگفتی چرانیومدم؟
_نه ترسیدم هول کنه گفتم خودتوببینه بعدبهش بگم
سهیال بانگرانی گفت
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_چیوبایدبهم بگید؟
باراناباکنجکاوی نگام میکرد
_بیابشین حرف میزنیم
روبه روی ماکنارمیثم نشست
به سهیال اشاره کردم

_معرفی میکنم سهیالدخترعموم ونامزدمیثم
به باران اشاره کردم
_ایشونم همسرم بارانا
سهیال باچشمای گردشده گفت
_زنت؟کی ازدواج کردی؟

_به خاطرماموریت ازدواج کردیم
_یعنی عاشق هم نیستین؟
خندیدم
_دیگه فوضولی نکن
مشکوک نگامون کردباراناسرشوانداخته بودپایین
_درهرصورت خوشبختم عزیزم
لبخندزد
_همچنین
_خب حاال توضیح بده چرادیراومدی پیشمون
_زخمی شدم ی مدت بیمارستان بستری بودم
باصدای تقریبابلندگفت
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_چی؟تیرخوردی
سرموتکون دادم
بانگرانی گفت
_االن خوبی؟
_اره نگران نباش

بوی سوختگی اومد میثم باهول گفت

_عزیزم اگه سواالت تموم شدبروبه غذابرس که سوخت
سهیال بادست کوبیدتوصورتش
_خاک برسرم غذام سوخت
باعجله رفت اشپزخونه
میثم باخنده گفت
_فکرکنم امشب گشنه بمونید
باخنده سرموتکون دادم
بارانابلندشد
_من برم کمکش کنم
_باشه عزیزم برو
باراناکه رفت میثم باشیطنت نگام کرد
_عزیزم؟اصال بهت نمیادسرگردرادیان
اخم کردم جدی گفتم
_خوشم نمیادکسی توکارام دخالت کنه
اب دهنشوباترس ساختگی قورت داد
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_من غلط بکنم توکارای شمادخالت کنم
_برگشتم ایران بایدبامامان حرف بزنم
لبخندزد
_اتفاقاداره برات زن پیدامیکنه سریع تربروایران
_یک هفته دیگه کارام تودبی تموم میشه برمیگردیم ایران بعدماموریت بامامان حرف میزنم
_باراناچی دوست داره؟
کالفه گفتم
_نمیدونم
باتعجب گفت
_یعنی بهت نگفته؟
سرموبه نشونه نه تکون دادم
بااومدن باران…سهیال حرفامون نصفه کاره رهاشد

میثم به شوخی گفت
_چیشدخانوم؟غذاسوخت؟بایدگشنه بمونیم؟

_نه خیرم به موقع رسیدم باراناکمک کردمیزوچیدم بلندشیدکه ظرف شستن پای شمااقایونه
بارانایهوگفت
_نه برای ارمان ضررداره من ظرفارومیشورم
تازه متوجه حرفش شدسرشوانداخت پایین
ریزخندیدم
_خوبه واال سهیالجان یادبگیر
سهیالچشم غره رفت
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_باالخره مهمونامون میرن دیگه دارم برات
_اوه اوه شب منوازخونه پرت میکنه بیرون

باخنده سرمیزرفتیم باراناکنارم نشست براش غذاکشیدم اروم ازم تشکرکردلبخندزدم خودمم مشغول غذاخوردن شدم
_خب داداش عروسی کیه؟
بارانابه سرفه افتادچشم غره رفتم که سریع ساکت شدبراش اب ریختم دادم دستش یکم ازاب خورد وقتی حالش جا
اومداروم مشغول غذاخوردن شدسکوت کرده بودیم تااینکه سهیالسکوت روشکست

_خب ماموریتتون درباره چیه؟
_ ی بانده که هرخالفی انجام میده
دستای بارانامشت شدمعلومه که یادگذشته بابغض ازسرمیزبلندشدببخشیدی گفت…رفت
_چیشدارمان؟
_چیزی نیست
بلندشدم
_االن میام
باشه ایی گفتن…پیشش رفتم به درخت تکیه داده بودسرش پایین بودازپشت بغلش کردم که یهوترسیدخواست ازبغلم
بیادبیرون که گفتم
_نترس منم
تاصداموشنیداروم شددستشوگذاشت روی دستم سرشوبه سینم تکیه داد
_ارمان
_جانم
_دلم برای بابام تنگ شده
موهاشوبوسیدم
_برگشتیم ایران میبرمت بهشت زهرا
_مرسی که هستی
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لبخندی روی لبم نقش بست

_بریم که االن فکرمیکنن داریم چیکارمیکنیم
خندید
_بریم
باهم دیگه برگشتیم داخل که باشیطنت نگامون میکردن ماهم بهشون محل ندادیم ریلکس روی مبل نشستیم
_شماهاکی میایدایران؟
_نمیدونم ولی احتماال دوماهه دیگه میایم
سرموتکون دادم
_نظرتون چیه بریم ساحل؟
همه موافقت کردن بلندشدیم ساحل به خونشون نزدیک بودبه خاطرهمین پیاده رفتیم توی راه کلی سربه سرمون گذاشتن
رسیدیم ساحل باراناکفاشاشودراورد
_کفشتوبپوش پات زخمی میشه
_نه چیزی نمیشه حواسم هست
میثم سهیال اروم میخندیدن
چندتاپسربودن همش داشتن مسخره بازی درمیاوردن لباس بارانادکلته بودبه خاطرهمین کتم رودراوردم روی شونش انداختم
باتعجب نگام کرد
_سردت میشه
_نه هواخوبه
_همین که گفتم
_واارمان چیکارش داری؟
_شمادخالت نکنید
میثم خندید
_اقاغیرتی شده
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به پسرااشاره کرد
اخم کردم
_خوشم نمیادکسی به زنم چشم به دوزه
لبخندمحوی روی لب بارانانشست
روی شن هانشستم یکم قلبم تیرمیکشیدسعی میکردم نشون ندم صورتم عرق کرده بودنفسام نامنظم بود سرفه کردم
باران بانگرانی نگام کرد
_حالت خوبه؟
لبخندساختگی زدم
_اره خوبم
_بریم خونه استراحت کنی
سرموتکون دادم
که بلندشد
_ااا کجامیرید؟
_بریم دیگه ارمانم تازه مرخص شده بایداستراحت کنه
_باشه ولی قول بدیدبازم بیاید
_اگه وقت کردیم میایم
ازهم دیگه خدافظی کردیم پیاده رفتیم تاماشینوبردارم دستموروی قبلم گذاشت که بارانابازوموگرفت
_چرالجبازی میکنی بیابریم دکتر
_نمیخوادعزیزم خوب میشم
_خوب بیابریم خیالم راحت شه
سرموتکون دادم
سوارماشین شدیم باراناپشت فرمون نشست سرموبه شیشه تکیه دادم چشماموبستم ازدردچشماموفشارمیدادم
_االن میرسیم بیمارستان
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سرفه کردم
سرعتشوبیشترکردرسیدیم بیمارستان سریع پیاده شدکمکم کردپیاده شدم

رفتیم داخل روی صندلی نشستم
دردم کمترشده بودباران سریع رفت ایستگاه پرستاری چنددقیقه صحبت کردن که باران برگشت پیشم
_بریم دکترمنتظره
سرموتکون دادم باهم رفتیم داخل اتاق
_به به اقاارمان اتفاقی افتاده
تاخواستم حرف بزنم بارانازودترگفت
_اقای دکترمدتیه قلبش تیرمیکشه
_بروروی تخت درازبکش پیراهنتم دربیار
بلندشدم پیراهنمودراوردم که باران سریع چشماشوبست خندم گرفته بودروی تخت درازکشیدم
_هرموقع دردداشتی بهم بگو
سرموتکون دادم
به محض اینکه دستشوروی زخمم گذاشت…یکم فشاراورداخم بلندشدباران باترس چشماشوبازکرداومدپیشم دستموگرفت
_خوبی؟
بادردگفتم
_اره خوبم
_بایدبری نوارقلب بگیری
باران بانگرانی گفت
_اتفاقی افتاده اقای دکتر؟
_هرموقع نوارقلب رواوردین نظرم روبهتون میگم میتونی بلندشی
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بلندشدم باراناپیراهنم رواوردم تنم کرد دکمه هاش روبرام بست خیره نگاش میکردم که معذب شده بودباصدای دکتربه
خودم اومدم
_همین االن میری نوارقلب رومیگیری اصال نمیخوام سهل انگاری کنی
_باشه مشکلی نیست
_هیجانم و استرس برات خوب نیست چندباربهت بگم
خندیدم
_من کارم همش هیجان واسترسه
_شایدمجبوربشی دیگه نری سرکار
باصدای تقزیبابلندی گفتم
_چی؟امکان نداره
_هرچی دکتربگه بایدگوش بدی
اخمام رفت توی هم
_اگه توصیه هایی که بهش میگم انجام بده نیازی هم نیست ازکارش استفعابده
_من االن توماموریتم دکتر
نفسشوباصدابیرون داد
_حاال برونوارقلبتوبگیرباهم حرف میزنیم

سرموتکون دادم بلندشدیم
ازاتاق اومدیم بیرون
_حالم خوبه بارانانیازی نیست نوارقلب بگیریم
اخم کرد
_حرف نزن هرچی دکتربگه روبایدانجام بدی
نفسموباحرص بیرون دادم
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_عزیزم من قبالنم تیرخوردم این درداطبیعیه
_باشه فقط میخوایم خیالمون راحت شه

بحث باهاش فایده نداشت به خاطرهمین قبول کردم نوارقلب روگرفتم وبرگشتیم پیش دکتربادقت به نوارقلب نگاه میکرد
_ضربان قلبت نامنظمه این دردهایی که داری به خاطراسترس و هیجان مامورتته
_پس مشکل جدی نیست؟

_نه دخترم ولی تاجایی که میتونه ازاسترس دورباشه وگرنه ممکنه براش مشکل سازبشه
_باشه سعی میکنم
_چندتاداروجدیدبرات مینویسم که بایدسرساعت بخوری تاضربان قلبتم منظم بشه
نسخه رونوشت داددست باران
_میتونیم بریم؟
_اره ولی اگه دردت کمترنشدبایدسریع بیای
سرموتکون دادم بلندشدیم
_ببخشیدوقتتون روگرفتیم
_این وظیفمه بازم مشکلی بوددرخدمتم
تشکری کردیم اومدیم بیرون
_بایدزودتربرگردیم ایران که خودمون رو برای محموله قاچاق اماده کنیم
_اگه ی ذره به فکرخودتم باشی بدنیستا
_تاوقتی که این ماموریت تموم نشده نمیتونم به فکرخودم باشم
باحرص نگام کرد
_بایدبه فکرخودت باشی این ماموریت کوفتی زندگیمونابودکردنمیخوام……
دیگه حرفشوادامه ندادباکنجکاوی پرسیدم
_نمیخوای چی؟
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_هیچی مهم نیست
میدونستم اصرارفایده نداره تاوقتی خودش نخوادهیچی نمیگه
باهم اومدیم بیرون که اسمون رعدوبرق زد
_زودباش بریم االن بارون میگیره
_باشه بریم
سوارماشین شدیم رفتیم ویال
روشا واریا روی مبل نشسته بودن وفیلم میدیدن
_سالم به همه

_ روشا：سالم خوش اومدین
روبه روشون روی مبل نشستیم
_اریا：مهمونی چطوربود؟
_ ارمان：خوب بود
_ روشا：وای ماحوصلمون سررفته
_ اریا：نظرتون چیه جرعت وحقیقت بازی کنیم؟
_ روشا：باشه من میگم بریم ساحل االنم خلوته
همه موافقت کردیم بلندشدیم
رفتیم ساحل

روشاگیتاروداددستم
_روشا：بدوباران برامون گیتاربزن
باچشمای گردشده نگاش کردم
_ازکجامیدونی من بلدم گیتاربزنم؟
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روشا：اون شب که اومدی خونمون گیتارمیزدی من شنیدم زودباش بزن
_باشه
گیتارروکوک کردم
_اریا：ارمان توهم بخون
_ارمان：من؟عمرا
_اریا：بایدبزنی وگرنه میگم که……

ارمان نذاشت حرفشوادامه بده

هول گفت

_باشه باشه میخونم
کنجکاوشده بودم بدونم اریاچی میخواست بگه که ارمان نذاشت
گیتارروکوک کردم شروع کردم زدن ارمانم شروع کردخوندن

قلبم پرازعشق تو
نگات غم توی چشمات
حالت خنده هات
دوست دارم
خیره نگام میکردومیخوند
هوات یاوقت گریه هات که میمیرم برات دوست دارم
قلبم پرازعشق تومعجزه اینه اغوش تواروم ترین جای زمینه
منم همراهیش کردم

مثل قدمیابانگات دلم میلرزه هنوزم این چشمابه ی دنیامی ارزه همه چی داره دوباره تورویادمن میاره مگه میشه تونباشیونم
بارون بباره تودلم ی حرفی مونده که چشمات اونونخونده ترس روزی که تونیستی همه دنیاموسوزونده
محوچشمای هم شده بودیم هم زمان گفتیم
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قلبم پرازعشق تومعجزه اینه اغوش توامن ترین جای زمینه مثل قدمیابانگات دلم میلرزه هنوزم چشمات به ی دنیا می ارزه
دوست دارممم
باتموم شدن اهنگ برامون دست زدن
اریا：عالی بود
لبخندزدم
_روشا：بایدمیرقتین خواننده میشدین به جای پلیس
_ارمان：من ازشغلم راضیم
روشا：خب حاال بریم سراغ بازیمون

_من که پایم
گردنشتیم اریابطری روگذاشت وسط چرخوند
به روشا…ارمان افتاد
_روشا：جرعت یاحقیقت
_ارمان：جرعت
شیطون نگاش کرد
_بایدباراناروببوسی
بادهن بازبه روشانگاه کردم اریاریزخندید
ریلکس بلندشد
_روشااامگه نمیدونی مازن وشوهرواقعی نیستیم
_روشا：به من چه خودش گفت جرعت
لباموباحرص بهم فشاردادم ارمان دستموگرفت بلندشدم خجالت میکشیدم
اب دهنموقورت دادم سرشواوردجلوکه عقب رفتم
_من من نمیتونم
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_روشا：اا باران لوس نشو
نفسموباحرص بیرون دادم
_برات دارم روشاخانوم صبرکن
نیش خندزد
_فعال که تودردسراوفتادی
ارمان خونسرددست به سینه وایساده بود بهم نزدیک شدبازسرشوارودجلومثل مسخ شده هانگاش میکردم که یهوگرمی
لباشوحس کردم اروم میبوسیدم ناخوداگاه همراهیش کردم دست خودم نبوددستشوبین موهام بردمشغول بوسیدن هم دیگه
بودیم که صدای خندشون بلندشد
ازهم سریع جداشدیم باخجالت سرموپایین انداختم
روشاباخنده گفت
_حاال خوبه نمیخواستیدهموببوسید
بامشت زدم به بازوش که اخش بلندشد
_بازوحشی شدی؟
_زهرمارباراخرت باشه ها
دستشوبه حالت تسلیم باالبرد
_باشه جناب سروان شرمنده
اریاازخنذه قرمزشده بودکه ارمان ی چشم غره رفت که من به جاش ترسیدم سریع خندشوجمع کرد دوباره بطری روچرخوند

به منو روشا افتاد
_جرعت یاحقیقت
_حقیقت
خندیدم
_ترسیدی؟
_نه ولی باحقیقت راحت ترم
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سوالی که خیلی وقت بودذهنمودرگیرکرده بودازش پرسیدم
_توی اتاقت با ی مردعکس داری اون کیه؟
برق اشک روتوچشماش دیدم

_اون اون تنهاکسی بودکه من داشتم تنهاکسی که بهم کمک میکردولی وقتی رضاکشتش خیلی تنهاشدم همیشه ازم مراقبت
میکرددوسم داشت قراربودمنوببرپیش دختر…پسرش ولی عمرش کفاف نداد
بادهن بازبه حرفاش گوش میدادم بابام قراربوداونوبیاره پیش ما ولی من که تک فرزندبودم اووف حسابی گیج شده بودم
_چرااینوپرسیدی؟
_من دخترمحمدم
_چی ؟تودخترشی؟
_اره
_ارمان：میشه به ماهم بگیدچه خبره؟
_اون روزکه خونه روشابودم قاب عکسش رودیدم که باباموبغل کرده بودبالبخندبه دوربین نگاه میکردن
_روشا：پدرت خیلی برام زحمت کشیدمن حتی بهش میگفتم بابا
لبخندتلخی زدم
_منم زودبی پدرشدم محبتشونتونستم کامل بچشم

دیگه حوصله بازی کردن نداشتم یادروزافتادم هیچ وقت اون صحنه هارویادم نمیره بلندشدم سمت دریارفتم اشکام
سرازیرشدبه دریانگاه میکردم طوفانی بوددلم میخواست خودموتودریاغرق کنم دلم میخواست ازهمه دورباشم دستی دورکمرم
حلقه شدترسیدم تاخواستم ازخودم دفاع کنم
که صدای مردونش توی گوشم پیچید

_نترس منم

اروم شدم سرموبه شونش تکیه دادم
_دوست ندارم دیگه گریه کنی
بابغض گفتم
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_یاداون روزافتادم که یکی اومدخونمون به بابام زنگ.زدتابیادمن توی اتاقم.بودم ولی وقتی اومدم پایین صدای گلوله
روشنیدم بابام غرق خون بود توخونه تنهابودم
_بهش فکرنکن کم مونده تاانتقامتوبگیریم
برگشتم سمتش
_مرسی که هستی
لبخندزد
_اون روزم گفتم همیشه پیشتم
_ولی من تک فرزندم چرابابام گفته میبره پیش دختر وپسرش؟
_شایدروشا اشتباه میکنه
_نمیدونم شاید

ناخوداگاه دستموروی صورتش گذاشتم
نمیدونم ازکی عاشقشم ولی غرورم نمیذاشت بهش اعتراف کنم محوچشمای همدیگه شده بودیم که با ی حرکت منوروی شن
هاخوابوندسرش هرلحظه نزدیک ترمیشدداغی لباشوروی لبم حس کردم میخواستم مخالفت کنم ولی نتونستم
دستمودورگردنش حلقه کردم همراهیش کردم نفس کم اوردیم ازهم جداشدیم نفس نفس میزدم
منوتوی اغوشش کشیدروی شن هادرازکشیدیم سرموروی سینه پهنش گذاشتم به ستاره هانگاه کردم
_وقتی بچه بودم میگفتم هرستاره که پرنورتره اون مال منه
به یکی ازستاره هااشاره کردم
_اون ستاره ازهمه پرنورتره
موهاموبوسید
_باران
بی اراده گفتم
_جانم
که سریع اصالحش کردم
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_یعنی بله
تک خنده ایی کرد
_وقتی تیرخوردم چراهمش مراقبم بودی؟چرابرات مهم بودم؟
وای خداحاال چی بهش بگم نمیتونستم بگم عاشقت شدم خجالت میکشیدم
_چون همکارمی باالخره برام مهمی
ی تای ابروشوباال داد
_همه همکاراتومیبوسی؟

اخم کردم از روی دستش بلندشدم
_تومنوبوسیدی وگرنه…
نزاشت حرفموادامه بدم

_باشه باشه چراعصبی.میشی؟
بلندشدم
_من میرم ویال میخوام استراحت کنم
سرشوتکون داد
بدون معطلی باسرعت رفتم.ویال

اووف ای کاش نمیبوسیدمش روی مبل نشستم tvروشن کردم فیلم ترسناک داشت میدادعاشق فیلم های ترسناک بودم
محوفیلم شده بودم که یهوبرقارفت چون قسمت ترسناکش بودترسیدم جیغ خفه ایی کشیدم وای عجب غلطی کردمااالن سکته
میکنم ازترس اب دهنموقورت دادم
_روشااا اریااا کجاایین
اووف چرانیستن
اروم بلندشدم هیچ جارونمیدیدم بلندشدم دوقدم بیشتربرنداشته بودم که نمیدونم پام به کجاگیرکردباصورت خوردم زمین
_اخ اخ داغون شدم وای پام
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نمیتونستم پاموتکون بدم ازدرداشک توچشمام حلقه بسته بودکه یهودربازشدارمان اومدداخل
_باران کجایی؟
بادردگفتم
_ایجام
سریع اومدسمتم
بانگرانی گفت
_چیشده؟
_هیچی برقارفت اومدم بلندشم پام گیرکردبه مبل خوردم زمین
_میتونی بلندشی؟
_نه خیلی دردمیکنه
دستشوزیرزانوم انداخت بلندم کرد .منوروی مبل گذاشت
_صبرکن فیوز حتماپریده میرم برق رو وصل میکنم
_باشه زودبیا
سرشوتکون داد…رفت

چنددقیقه بعدبرقاوصل شدارمان اومدکنارم نشست شلوارم.روباالدادباوحشت به کبودی پام نگاه کرد
دستشوروی پام گذاشت که ازدردلبمومحکم گزیدم که شوری خون روتودهنم حس کردم
_مچ پات در رفته باید جا بندازم
_نه نه نمیخوام
اخم کرد
_اروم باش االن تموم میشه
وای خدامن نمیتونم تحمل کنم اول اروم پاموماساژمیدادکه یهوپیچوندازدردجیغ بلندی زدم اشکام جاری شد
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_هیس اروم باش تموم شد
بادستاش صورتموقاب گرفت اشکاموپاک کرد
_زیادنبایدبه پات فشاربیاری متوجه شدی؟
سرموبه نشونه مثبت تکون دادم
دستشوزیرزانوم انداخت
_چیکارمیکنی؟برای قلب خوب نیست
بدون توجه به حرفم ازپله ها
باالرفت
منوبردتوی اتاقمون

_اریا…روشاکجان؟
_رفتن بیرون میخوای برات مسکن بیارم؟
_نه االن میخوابم
_باشه بخواب
چشماموبستم زیادطول نکشیدکه خوابم برد

(یک هفته بعد)

برگشتیم ایران خونه خودمون رفتیم روشاتوی این مدت خیلی بهمون اطالعات داده بودکلی مدرک داشتیم فقط منتظراخرماه
بودیم تااین باندرونابودکنیم دلم برای مامانم خیلی تنگ شده بودای کاش میتونستم برم ببینمش
برای گوشیم پیام اومدرضا بود
_بایدببینمت
براش تایپ کردم
_اتفاقی افتاده؟
_اره بایدببینمت
_باشه کجابیام؟
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_بیاکافی شاپ(……)
_باشه
گوشی روتوی کیفم گذاشتم
ارمان توی اتاق بود بلندشدم رفتم باال بدون اجازه دروبازکردم ارمان با باال تنه لخت وایساده بودموهاشم خیس بودهین بلندی
کشیدم چشمام روبستم
_ببخشیدحواسم نبود
خندید
_حاال چراچشماتوبستی؟

_چون لباس تنت نیست
حس کردم بهم نزدیک شد
_چشماتوبازکن
_نه برواول لباستوبپوش
_پوشیدم بازکن
اروم الی چشماموبازکردم
لباسشوپوشیده بود
_چیزی شده؟
_رضاگفته میخوادمنوببینه
اخماش رفت توهم

_برای چی؟
_نمیدونم
_کجاقرارگذاشتین؟
_کافی شاپ(……)
_منم میام
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_نمیشه گفت تنهابیام
دستاش مشت شد
_ازدورمواظبتم
لبخندزدم ناخوداگاه دستامودورگردنش حلقه کردم باچشمای گردشده نگام کرد
_غیرتی شدی؟
لبخندمحوی زد
_بروشیطونی نکن
ی تای ابرموباالدادم
_پس قبول داری؟
_برواالن دیرت میشه
_میپیچونی منو؟
خندید
_باشه اقاارمان میرم ولی دارم برات
سرشوتکون دادمنم برگشتم اتاق خودم

لباساموپوشیدم رژلب کم رنگی زدم سویچ ماشینوبرداشتم رفتم پایین
_ارمان من دارم میرم
_صبرکن کارت دارم
_باشه منتظرم
چنددقیقه بعداومدپایین گوشواره ایی رودادبهم
_اینوبندازشنودکارگذاشتم تابتونم حرفاتوبشنوم
سرموتکون دادم گوشواره روانداختم
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_حاال برومنم پشت سرتم
_باشه خدافظ
_خدافظ
پارکینگ رفتم دزدگیرماشینوزدم سوارشدم معلوم نیست بازچی توفکرشه ماشینوروشن کردم راه افتادم ارمانم پشت سرم
میومداهنگ مالیمی گذاشتم
خیابوناترافیک نبودبه خاطرهمین زودرسیدم ماشینوپارک کردم پیاده شدم ماشین رضا رودیدم زودترازمن رسیده بودداخل
رفتم که برام دست تکون داد بالبخندسرمیزش رفتم که بلندشدصندلی روعقب کشیدلبخندجذابی تحویلش دادم نشستم
خودشم روبه روم نشست
_خوش اومدی خیلی خوشخالم که میبینمت
_منم خوشحال شدم وقتی شمابهم پیام دادین وخواستین منوببینید
_میخواستم ی موضوعی روباهات درمیون بزارم
_خب منتظرم
نفسشوبیرون داد
_من ازروزی که دیدمت نمیتونم فکرتوازسرم بیرون کنم من عاشقت شدم
بادهن بازنگاش میکردم اوه اوه االن ارمانم داره ایناروداره میشنوه
_ولی من شوهردارم
_برام مهم نیست میخوام ملکه قصرم باشی
_بایدفکرکنم
_منتظرت میمونم تاهروقت که بگی
لبخندساختگی زدم
_بهتون خبرمیدم
بلندشدم
_کجا؟
_بهتره برم میترسم ارمان بهم شک کنه
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بلندشد
دستموگرفت به لباش نزدیک کردبوسه ایی به پشت دستم زدحالم داشت بهم میخورد
_بروعزیزم
باعشوه گفتم
_خدافظ
_خدافظ

ازکافی شاپ اومدم بیرون دزدگیرروزدم سوارماشین شدم هنوزتوی شوک بودم رضاعاشقشم شده بودولی فرصت خوبی به
دست اوردم میتونم ازش استفاده کنم ولی اگه ارمان بزاره ماشینوروشن کردم.راه افتادم وقتی ازکافه دورشدیم برام چراق
زدکه ماشینوبزنم کنار
اوف خدابهم رحم کنه

راهنماروزدم کنارخیابون پارک کردم پیاده شدم ارمان با عصبانیت پیاده شدچشماش کاسه خون شده بوداب دهنموباترس
قورت دادم باخشم بازوموگرفت به ماشین کوبیدم اخ ارومی گفتم
باخشم غرید
_که دوست داره؟
دستموگرفت فشاردادکه جیغم بلندشدهمه باتعجب نگامون میکرد
بادادگفت
_دستتوبوسیدمرتیکه عوضی
محکم ترفشاردادکه صدای استخوناموشنیدم

باگریه گفتم
_اخ اخ دستم تروخداولم کن
دستموول کردکالفه راه میرفت
مردمم انگارفیلم سینمایی دیده بودن که ارمان بادادگفت
_چی میخوان؟ها؟گم شیدبرید
سریع متفرق شدن ازدست ارمان خیلی ناراحت بودم دیگه نتونستم وایسم بلندشدم باعجله سوارماشین شدم پام رو روی
گازگذاشتم باسرعت حرکت کردم اشک دیدم روتارکرده بودهق هق میکردم دستم خیلی دردمیکرد گوشیم مرتب زنگ
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میخوردولی اهمیت نمیدادم حق نداشت باهام اینطوری برخوردکنه عصابم داشت خوردمیشدگوشی روخاموش کردم بی هدف
توی خیابونارانندگی میکردم سرم داشت منفجرمیشد ی گوشه پارک کردم سرموروی فرمون گذاشتم بلندگریه میکردم
نمیدونم چقدرگذشت که سرموبلندکردم هواتاریک شده بودچشمام میسوخت سرمم حسابی سنگین شده بودبه ساعت نگاه
کردم از۹۹هم گذشته بودبه دستم نگاه کردم حسابی کبودشده بود

گوشیموبرداشتم روشن کردم بیش تراز۹۴۴۴تامیس کال وپیام داشتم حوصله خوندن پیامارونداشتم میدونستم حسابی
تهدیدم کرده ولی برام مهم نبودبااینکه خیلی دوسش داشتم ولی حق نداشت باهام اینطوری برخوردکنه تصمیم گرفتم توی
خیابون باشم تااینکه برم خونه…باهاش روبه روبشم نمیخواستم دعواکنیم ازماشین پیاده شدم به هوای ازادنیازداشتم
بااینکه هواتاریک بودیکم میترسیدم ولی باالخره پلیس بودم میتونستم ازخودم دفاع کنم اسمون رعدوبرق زدبارون شروع به
باریدن کردزیربارون قدم میزدم حسابی خیس شده بودم گلوم میسوخت دندونام ازسرمامیلرزید ازماشین خیلی دورشده بودم
نمیدونستم چیکارکنم بابدبختی خودموبه ماشین رسوندم دیگه جونی توتنم نمونده بودسوارشدم قفل ماشینوزدم بخاری رو
روشن کردم خیلی سردم بودقفسه سینم خس خس میکرد

سرفه خشکی کردم به سختی تلفنوبرداشتم چشمام تاربود نمیدونم روکدوم شماره زدم که صدای داد ارمان توی گوشم پیچید
_کدوم گوری این وقت شب
لباموبازبون ترکردم به سختی گفتم
_ا…ار…ارمان
عصبانیتش فروکش کردبانگرانی گفت
_چیشده باران؟کجایی تو؟
_ح…حا…حالم…ب…بد…بده
_چه بالیی سرت اوردن؟زودباش بگوکجایی
_ن…نم…نمی…نمیدونم
سرفه کردم
باهول گفتم
_صبرکن به هیچ وجه گوشیتوقطع نکن تازنگ بزنم بچه هاردیابیت کنن
گوشی ازدستم افتادچشمام سیاهی میرفت
صدای دادشوشنیدم
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_باران باران صدامومیشنویی
سیاهی اطرافموگرفت ودیگه هیچی نفهمیدم

(ارمان)
عصابم بهم ریخته بودکالفه بین موهام چنگ زدم به خودم لعنت میفرستادم که چراباهاش بدرفتارکردم االنم که زنگ
زدنمیدونستم چ بالیی سرخودش اورده
_نگران نباش داداش دارن پیداش میکنن
عصبی گفتم
_پس دارن چه غلتی میکنن
_صبرکن االن خبرمیدن
سرموبین دستام گرفتم
_ردشوگرفتن
سریع بلندشدم
_ادرس کجاست؟

_خیابونه(……)
سویچ ماشین روبرداشتم
_میرم دنبالش
_فقط بازدعوانکنید
_نه کاریش نداریم
_بروبسالمت
سرموتکون دادم سریع رفتم پارکینگ سوارماشین شدم باسرعت حرکت کردم میدونستم اشتباه کردم نبایدانقدرعصبی
میشدم تقصیره باران نبودبایداون مرتیکه رومیکشتم دستموروی فرمون فشاردادم اگه بالیی سرش اومده باشه امشب
زندش نمیزارم برامم مهم نیست ماموریت لو بره بادستای خودم خفش میکنم
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باالخره رسیدم ماشینودیدم سریع پیاده شدم رنگش پریده بود بیهوش بودخواستم درماشین روبازکنم قفل بودلعنتی با ی
حرکت با ارنج کوبیدم به شیشه دردبدی توی دستم پیچیدولی اهمیت ندادم دربازکردم بغلش کردم لباساش خیس خیس
بودبدنش داغ داغ بودسریع سوارماشین خودم شدم کتمودراوردم روش انداختم پشت فرمون نشستم بخارروزیادکردم
باسرعت حرکت کردم ازبین ماشیناالیی میکشیدم چندتاچراغ قرمزردکردم که پلیس افتاددنبالم لعنتی
اخطارمیدادماشینومتوقف کنم عصابم بهم ریخته بودماشینونگه داشتم باعجله پیاده شدم
پلیسه باعصبانیت پیاده شد
_داریدچه غلتی میکنیدفکرکردی اومدی پیست مسابقه
اخمام رفت توی هم به درجش نگاه کردم سروان بود
_ببین من حوصله بحث ندارم خانومم حالش بده بایدببرمش بیمارستان
پوزخندزد
شماتشریف میاریدکالنتری زنگ میزنم امبوالنس بیادیقشوباعصبانیت گرفتم به ماشین کوبیدمش
_به والی علی بالیی سرزنم بیادنابودت میکنم
_انگارتنت میخاره
باخشم غریدم
_من سرگردارمان رادیانم االنم میخوام زنموببرم بیمارستان هیچ کسم حق نداره جلوموبگیره
_اوه ببخشیدپس منم سرهنگم
یقشوول کردم مشت روتوی صورتش فروداوردم سریع یکی ازمامورااومدمنوگرفت
_ادمت میکنم مرتیکه روپلیس مملکت دست بلندی میکنی
خواستم سمتش هجوم ببرم که نزاشتن
_خفه شوعوضی میگم خودم پلیسم

_اروم باشیداقا اسمتون روبگیدتااستالم بگیرم
_ارمان رادیان
سرشوتکون دادبابسیم اظالع داذ
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_ببین من عجله دارم
کارت شناساییمودادم
_اینوبگیرتاخیالتون راحت باشه
_کارتتون روبدم به کی
_ببراداره (……)بده دست جناب سرگردرضایی
_باشه شمابرید
_چی میگی واسه خودت کجابره؟
_باشه ممنون
بدون اینکه بهش محل بدم سوارماشین شدم سریع رفتم بیمارستان
پیاذه شدم بغلش کردم دویدم داخل بادادگفتم
_دکتر پرستار
سریع برانکاردرواوردن باراناروباخودشون بردن گوشیم زنگ خورداریابود
_بله
_چیشدداداش پیداش کردی
_اره اوردمش بیمارستان
_چرا؟
_توی بارون احتماال قدم زده سرماخورده
_ای باباهمش تقصیرتوبودچراانقدراین دخترواذیت میکنی
_اریااالن اصال حوصله ندارم
_خیلی خب من برم روشاکارم داره
_باشه خدافظ
_خدافظ
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دستم بی حس شده بوداستینم روباالزدم حسابی ورم کرده بود ولی برام مهم نبودروی صندلی نشستم منتظرشدم تادکتربیاد

چنددقیقه گذشت دکتراومدبلندشدم
_چیشداقای دکتر؟
_شماهمسرشی
سرموتکون دادم
_حالش خوبه تبش روباداروپایین اوردیم ولی بهتره امشب رواینجاتحت مراقبت باشه
_میتونم ببینمش؟
_اره بروپسرم
تشکری کردم دراتاق روبازکردم پیشش رفتم صندلی روبرداشتم کنارتختش نشستم
_بارانا
بیحال چشماشوبازکردباصدای گرفته گفت
_بروبیرون
نفسموباصدابیرون دادم
_متاسفم میدونم زیاده روی کردم
پوزخندزد
_باشه مهم نیست
بادست سالمم دستشوگرفتم بوسه ای به پشت دستش زدم
_خانومی قهرنکن
بابغض گفت
_قهرنیستم
_مشخصه قهرنیستی
_میخوام برم خونه
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_امشب بایداینجابمونی
بالجبازی گفت
_حالم خوبه میخوام برم خونه
نفسموباصدابیرون دادم
_خیلی خب ولی بایدبرم برات لباس بیارم
_باشه برونمیخوام اینجابمونم
سرموتکون دادم بلندشدم
اومدم بیرون سوارماشین شدم بادست سالمم رانندگی میکردم چون خیابوناخلوت بودزودرسیدم خونه باکلیددروبازکردم
رفتم باالدرکمدروبازکردم برای بارانالباس برداشتم اومدم پایین دروقفل کردم سوارماشین شدم دوباره برگشتم بیمارستان
ماشینوپارک کردم پیاده شدم رفتم داخل دراتاق روبازکردم
بااومدنم چشماشوبازکردلباساشوروی تخت گذاشتم
_اماده شوبیرون منتظرم
_باشه برومیام
سرموتکون دادم اومدم بیرون روی صندلی نشستم تابیاد

(بارانا)
لباسام روپوشیدم اومدم بیرون بلندشدبدون حرف اومدیم بیرون سوارماشین شدیم
ماشینوروشن کردراه افتادیم با ی دستش رانندگی میکرداخماش توی هم بودحس میکردم دردداره نتونستم طاقت بیارم دلم
نمیومددردبکشه
_حالت خوبه
سرشوتکون داد
_چرابا ی دستت رانندگی میکنی؟
_چیزی نیست
اخم کردم
_یعنی چی؟اتفاقی افتاده؟
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_گفتم که نه خوبم
شونه باالانداختم تاوقتی رسیدیم دیگه حرفی نزدیم پیاده شدیم دربازکرد رفتیم باالخیلی خسته بودم

تمام بدنم دردمیکردروی مبل نشستم ارمانم کنارم نشست
_میخوای چیکارکنی؟
_پیشنهادشوقبول میکنم
باصدای تقریبابلندی گفت
_چی؟هیچ معلوم هست چی میگی؟
_اره میدونم چی میگم اگه من بهش نزدیک بشم میتونیم ادمایی بیشتری رودستگیرکنیم
_نه من نمیزارم.بری پیش اون عوضی
_من ازت اجازه نخواستم فقط بهت گفتم میخوام این کاروانجام بدم
باخشم غرید
_توزنمی پس هرچی من بگم بایدگوش کنی
اخم کردم
_انقدر زنم زنم نکن من زنت نیستم مثل اینکه یادت رفته چراازدواج کردیم؟
باعصبانیت گفت
_نه یادم نرفته ولی من دوست دارم چرانمیفهمی
بدون فکر بادادگفتم
_منم دوست دارم ولی مجبورم میخوام زودتراین جریان تموم شه
شوکه بهم نگاه کرد
_چی گفتی؟ی باردیگه بگو
وای خدامن چی گفتم؟اعتراف کردم بهش؟
باخجالت سرموپایین انداختم لبموگزیدم
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دستشوزیرچونم گذاشت سرموبلندکرد
_پس باالخره اعتراف کردی؟
باصدای ارومی گفتم
_بزاراین کارتموم شه خواهش میکنم
_من نمیتونم تحمل کنم اون مرتیکه لمست کنه
لبخندزدم
_نگران نباش قول میدم حتی نزارم انگشتش بهم بخوره
بهم نزدیک شددستموگرفت
_ی باردیگه بهم بگودوسم داری
به چشمای مشکیش باعشق نگاه کردم
_دوست دارم
محوچشمای هم دیگه شده بودم
_نکنه دارم خواب میبینم
خنیدیدم
_نه بیداری اون روزکه تیرخوردی منم بهت اعتراف کردم ولی دیرشده بود بیهوش شده بودی

سرشوتکون دادیهومنوتوی اغوشش کشیدسرموروی سینش گذاشتم
_بعدماموریت میخوام ازمادرت خواستگاریت کنم
_زودنیست؟
جدی گفت
_نه میخوام زودترازدواج کنیم
سرموتکون دادم
_بریم بخوابیم خیلی خستم
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_باشه بریم
بلندشدیم رفتیم اتاقمون روی تخت درازکشیدم ارمان درکمد روبازکردپیراهنشوبرداشت خواست لباسشوعوض کنه حس
کردم نمیتونه ازدست راستش استفاده کنه مشکوک نگاش کردم کالفه بود بلندشدم سمتش رفتم دست
راستش روگرفتم که اخماش رفت توی هم
_لباستودربیار
_نمیخوادچیزی نیست
اخم کردم
_همین که گفتم لباستودربیار
کالفه گفت
_نمیتونم
خودم دکمه های پیراهنشوبازکردم لباسشودراوردم باوحشت به بازوش نگاه کردم
بانگرانی گفتم
_چه بالیی سرخودت اوردی
_وقتی رسیدم بیهوش بودی درماشین قفل بودمجبورشدم شیشه روبشکونم
باعصبانیت گفتم
_خیلی دیونه ایی ببین باخودت چیکارکردی
خندید
_خیلی خب حرص نخور
باحرص نفسموبیرون دادم
_بشین میرم برات پمادبیارم
سرشوتکون داد
پایین رفتم پماد و باند روبرداشتم
پیشش برگشتم کنارش نشستم
اروم باپماددستشوماساژمیدادم خیره نگام میکردمعذب شده بودم سعی میکردم خونسردباشم وقتی کارم تموم شد با
بانددستشوبستم
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_بخوابیم خیلی خستم
_باشه شب بخیر
_شب بخیر

باصدای زنگ گوشیم چشم بازکردم به شماره نگاه کردم اه لعنتی رضابودسریع بلندشدم تاارمان بیدارنشه ازاتاق بیرون
اومدم تماس رو وصل کردم
_بله
_سالم عزیزم
باعشوه گفتم
_سالم خوبی؟
_صدای توروکه شنیدم بهترم شدم
خندیدم
_خب اتفاقی افتاده؟
_به پیشنهادم فکرکردی؟منتظرجوابتم
_بله دیشب خیلی فکرکردم
_خب؟
_جوابم مثبته
باهیجان گفت
_جدی؟
_اره متوجه شدم که باارمان به جایی نمیرسم تصمیم گرفتم پیشنهادتون روقبول کنم
_خوشحالم که تصمیم درست روگرفتی
_االن ارمان خونست بعداباهاتون تماس میگیرم
_باشه عزیزم منتظرت میمونم
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_پس فعال
_فعال
گوشی روقطع کردم رفتم اشپزخونه ی صبحانه مفصل اماده کردم برگشتم باالدراتاق روبازکردم هنوزخواب بود
_ارمان
خواب الودگفت
_جانم
_بیدارشوصبحانه اماده کردم
خمیازه کشید
_باشه االن بلندمیشم
_پس من میرم پایین منتظرم تابیای
_باشه
برگشتم پایین که برای گوشیم پیام اومد
_لحظه شماری میکنم تادوباره بتونم ببینمت امیدوارم این دوری زودترتموم شه
پوزخندی روی لبم نقش بست
براش تایپ کردم
_به زودی این دوری تموم میشه میام پیشت
پیام روبراش فرستادم
ارمان ازپله هاپایین اومد
بادیدن میزچشماش برق زد
_دستت دردکنه
لبخندزدم
_خواهش میکنم
صندلی روعقب کشیدنشست
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براش لقمه گرفتم به لباش نزدیک کردم باتعجب نگام کرد
خندیدم
_چیه ؟چرا اینجوری نگام میکنی؟
_هیچی
لقمه روخورد
خودمم مشغول خوردن شدم
وقتی صبحانمون تموم شدگفتم
_رضابهم زنگ زد
اخماش رفت توی هم
_چی میخواست؟
_درموردپیشنهادش پرسید
ی تای ابروشوباال داد
_خب؟ چی گفتی؟
_هیچی قبول کردم
ازبین دندونای کلیک شدش گفت
_من نمیخوام بری پیش اون عوضی
_ولی من تصمیم روگرفتم دیشبم باهم حرف زدیم
_بارانا اون عوضی خطرناکه چرانمیفهمی اگه بالیی سرت بیاره چی؟
دستشوگرفتم
_نگران نباش اتفاقی نمیوفته

تااومدحرفی بزنه گوشیش زنگ خوردتماس رو وصل کرد
_بله
_سکوت
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_خودم هستم بفرمایید
_سکوت
_چی؟کدوم بیمارستان؟
_سکوت
_خیلی خب االن راه میوفتیم
_سکوت
_یاعلی
گوشی روقطع کرد
باکنجکاوی نگاش کردم
_باران ی موضوعی روبایدبهت بگم
بانگرانی گفتم
_اتفاقی افتاده
_مادرت حالش بدشده بردنش بیمارستان ولی نگران نباش خطررفع شده
_برای چی حالش بدشده؟
_نمیدونم فقط گفتن حالش بدشده
باهول بلندشدم
_کدوم بیمارستان؟
_بیمارستان(……)
_من میرم پیشش
_اماده شوخودم میبرمت
سرموتکون دادم باعجله رفتم تواتاق لباساموپوشیدم اومدم پایین
_بریم؟
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سرشوتکون داد

رفتیم پارکینگ سوارماشین شدیم راه افتادیم سمت بیمارستان
خیلی استرس داشتم میترسیدم بالیی سرمامانم بیاد
_نگران نباش گفتم که خطررفع شده
_دست خودم نیست استرس دارم
دستموگرفت
_سعی کن اروم باشی
سرموتکون دادم چندتانفس عمیق کشیدم
چون خیابوناخلوت بودزودرسیدیم سریع پیاده شدم دویدم داخل
رفتم ایستگاه پرستاری
_خانوم ببخشیداتاق رعناسعیدی کجاست
_اجازه بدیدچک کنم
ارمانم اومدکنارم دستموگرفت
_اتاق۹۴۳
تشکری کردم سریع اتاقشوپیداکردم رفتم داخل
مامان روی تخت بیمارستان بودسرم بهش وصل بودرنگشم حسابی پریده بودچشماش بسته بود
بابغض گفتم
_مامان
باشنیدن صدام چشماشوبازکرد
_بارانادخترم
به سمتش پروازکردم
_جانم مامان
_ازکجافهمیدی بیمارستانم
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_ارمان گفت شمابیمارستانی منم خودموسریع رسوندم
باکنجکاوی گفت
_ارمان کیه؟
ارمان ی گوشه دست به سینه وایساده بودمارونگاه میکرد
به ارمان اشاره کردم
_ایشون جناب سرگردارمان رادیان هستن
مامان بالبخندگفت
_ببخشیدپسرم متوجه نشدم شماهم اینجایید
_اشکال نداره خانوم رادمنش مشکلی نداریدکه؟
_نه پسرم مشکلی ندارم دیگه دارم پیرمیشم
تک خنده مردونه ایی کرد
_اختیارداریدخانوم شماسنی نداریدکه
مامان لبخندبی جونی زد
_ازوقتی محمدماروتنهاگذاشته کمرم شکست
_ماهرکاری برای دستگیری این باندانجام میدیم نگران نباشیدبه زودی به سزای کارشون میرسن
_امیدوارم اب خوش ازگلوشون پایین نره
_مامان شمافقط بایدبه فکرسالمتیدباشی
_باران بایدباهات حرف بزنم
_اتفاقی افتاده؟
_این موضوع روبایدخیلی وقت پیش بهت میگفتم
باکنجاوی نگاش کردم که ارمان گفت
_من تنهاتون میزارم تابتونیدراحت ترصحبت کنید
_ممنون پسرم
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خواهش میکنمی گفت ازاتاق رفت بیرون

_مامان داری نگرانم میکنی
نفسشوباصدابیرون داد
_میدونم ممکنه ازحرفام شوکه بشی ولی بایدبدونی وقتی حرفام تموم شدمیتونی سواالتوبپرسی
سرموبه نشونه باشه تکون دادم
_وقتی پدرت سرگردبودعاشق ی دخترمیشه اسمش مریم بود پدربزرگت مخالف ازدواجشون بوده ولی محمدگوش نمیده بااون
دخترازدواج میکنه پدربزرگت اونوازخانواده تردمیکنه چندسال به خوبی وخوشی زندگی میکنن از اون زن صاحب
دوفرزندمیشه ی پسر ی دختربه اسم ماهان روشا
بادهن بازبه حرفای مامان گوش میدادم تاخواستم حرف بزنم دستشوبه نشونه سکوت باالبرد
_گفتم تاوقتی حرفام تموم نشده حق نداری حرف بزنی
سکوت کردم تاحرفاشوادامه بده
_بچه هاهرروزبزرگترمیشدن مریم هرروزبه بهانه های مختلف دعواراه مینداخته تااینکه ی روزوقتی محمد ازماموریت
میادخونه میبینه زنش بچه هاروبرداشته…رفته فقط ی نامه گذاشته بودکه عاشق ی نفردیگه شده میخوادبااون شخص زندگی
کنه محمدنابودشدکمرش شکست هرچی دنبالشون گشت پیداشون نکردبرگشت خونه پدریش براش همه چیوتعریف
کردپدربزرگتم شرط کرده بودبرای اینکه ببخشتش بایدبامن ازدواج کنه محمدم قبول کرداوالش هیچ عالقه ایی به هم دیگه
نداشتیم ولی کم کم عاشق هم شدیم بعدچندسال توبه دنیااومدی ی روزمحمدگفت میخوادبره ماموریت دلم شورمیزدولی چاره
ایی جزاینکه قبول کنم نداشتم ماموریتش طول کشیدهیچ خبری ازش نداشتم توهم بی قراری میکردی دلت برای پدرت
تنگش شده بود
حسابی گیج شده بودم بابام قبال ازدواج کرده بوداسم اون بچه ها ماهان روشا بودوای خدادارم دیونه میشم باصدای مامان
رشته افکارم پاره شد
_حواست به من هست؟
لباموبازبون تر کردم
_اره میشنوم

_باالخره بعدچندماه پدرت اومدخونه خیلی خوشحال بودبهم گفت بچه هاشوپیداکرده توی همون باندی که رفته دخترو
زنشودیده پسرشم طبق گفته مریم پیش ی خانواده دیگه داره زندگی میکنه حتی ادرس اون خانواده هم پیداکرده
بودقراربودوقتی ماموریتش تموم شدبچه هاروپیش خودمون بیاریم ادرس ماهان روبه من دادتابرم باهاشون صحبت کنم
وقتی رفتم…جریان روبراشون گفتم خیلی تعجب کردن به ظاهرقبول کردن که ماهان روبهمون بدن نزدیک ی سال گذشت
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تااینکه پدرت شهیدشد طبق وصیت پدرت وقتی خواستم ماهانوازاون خانواده بگیرم تغییرمکان دادن دیگه پیداشون نکردم
فقط ازروشاخبرداشتم که توی بانداقیانوسه که پلیسم شکست خورده…فرارکردن توبزرگ شدی میخواستی انتقام پدرت
روبگیری بااینکه کلی مخالفت کردم ولی توبه حرفم گوش ندادی مثل پدرت لجبازبودی وقتی اموزشیات تموم شدگقتی میخوای
با ی نفراشنام کنی باهاش ازدواج کنی منم قبول کردم وقتی پسره رودیدم خشکم زداون ماهان بودولی نمیتونستم حرفی بزنم
تاوقتی اومدن خواستگاری که ماباازدواجتون مخالفت کردیم چندبارخواستم بهت بگم ولی نتونستم
سرم داشت منفجرمیشدباورش برام سخت بودروشاخواهرم بودکسی که فکرمیکردم نامزده برادرم بودحس کردم تمام
محتویات معدم داره میادباالدستموجلوی دهنم گذاشتم دویدم سمت دستشویی دروپشت سرم بستم باالمیوردم معدم
میسوخت سرم گیج میرفت شیراب روبازکردم صورتم روشستم به اینه نگاه کردم رنگم پریده بودبه سختی ازدستشویی
اومدم بیرون مامان داشت گریه میکرد
باصدای گرفته گفتم
_ازت انتظارنداشتم مامان توبایدایناروخیلی وقت پیش بهم میگفتی
باگریه گفت
_میدونم مقصدرم ولی منودرک کن چجوری بهت میگفتم کسی که دوسش داری برادرته؟
بغض داشت خفم میکرد
_نمیبخشمت
دراتاق روبازکردم اومدم بیرون به صداکردن های مامانم توجه نکردم تاقدم دوم روبرداشتم سرم گیج رفت حس کردم بین
زمین وهوامعلقم توی اغوش گرمی قرارگرفتم صدای نگرانشوگنگ شنیدم
_باراناحالت خوبه؟چرارنگت پریده ؟
باصدای بلندگفت
_دکتر…پرستاریکی کمک کنه
دیگه هیچی نفهمیدم

باسوزشی که تودستم حس کردم اخ ارومی گفتم چشمام روبازکردم دیدم تار بودچندبارپلک زدم تاتونستم بهترببینم صدای
نگران ارمان توی گوشم پیچید
_باران عزیزم حالت خوبه؟
لباموبازبون تر کردم باصدای خش دارگفتم
_خوبم
_چراحالت بدشد؟توکه خوب بودی
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_سرم.گیج رفت دیگه نفهمیدم چیشد
_مادرت بهت حرفی زده؟
بایاداوریش بغض گلموگرفت
_این همه سال ازم پنهان کرده که من خواهر…برادر دارم
_توضیح بده ببینم چیشده
جریانوبراش مختصرتوضیح دادم باچشمای گردشده نگام میکرد
_یعنی ماهان و روشاخواهر برادرترن
سرموبه نشونه مثبت تکون دادم
دستی به صورتش کشید
_میخوای چیکارکنی؟
_روشاحق داره این موضوع روبدونه بعدماموریت بهش میگم جریان چیه

سرشوتکون داد
به سرم نگاه کردم
_بگوبیان اینوقطع کنن میخوام برم
_انقدرلجبازنباش بزارسرمت تموم شدمیریم
اخم کردم
_همین االن میخوام برم بایدبارضاهماهنگ کنم امشب میخوام برم پیشش
نفسشوباصدابیرون داد
_میریم خونه راجبش حرف میزنیم
_حرفی برای گفتن نداریم من تصمیموگرفتم
دستاش مشت شدبدون حرف رفت بیرون چنددقیقه بعدباپرستاراومدداخل سرم روازدستم دراورد بلندشدم که سرم گیج
رفت ارمان سریع بازوموگرفت
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_به خاطرهمین میگفتم صبرکن تاسرمت تموم شه
سردگفتم
_برام مهم نیست
اخم کردمحلش ندادم ازبیمارستان اومدیم بیرون سوارماشین شدیم
_نمیخوای بامادرت حرف بزنی؟
_نه لزومی نمیبینم باهاش حرف بزنم
سرشوتکون دادراه افتادخیابوناخلوت بودزودرسیدیم خونه روی مبل نشستم
_امشب من میرم
_بس کن باران
_ماحرفامون روقبال زدیم
_منم گفتم نه
شونه باالانداختم
_من نظرتونخواستم فقط گفتم درجریان باشی

باعصبانیت گفت
_چرادرکم نمیکنی؟نمیخوام بالیی سرت بیاد
_درکت میکنم ولی من ازاول برای انتقام اومدم بایدتااخرش برم تاوانشم هرچی باشه پس میدم
کالفه دستی به صورتش کشید
_میدونم بحث باهات فایده نداره ولی بهم قول بده همینطورکه سالم میری سالمم برمیگردی مفهومه؟
خندیدم
_بله سرگردمفهومه
لبخندمحوی زد
بلندشدم
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_میرم وسایالموجمع کنم شایدبتونم زودترازیک ماه دستگیرش کنیم
سرشوتکون داد
سریع باالرفتم چمدونم روبرداشتم لباساموجمع کردم بایداین ماجرازودترتموم بشه

برای رضاپیام دادم که میخوام برم پیشش قرارشدبرام رانندشوبفرسته شنود…ردیابی که سرهنگ داده بودرووصل کردم
اومدم پایین
ارمان به دیواردست به سینه تکیه داده بوداخم کرده بود
_ارمان
باناراحتی نگام کرد
_اگه بازم بگم نروفایده داره؟
سرموبه نشونه نه تکون دادم
اومدسمتم بادست سالمش بغلم کردبغض گلموگرفته بودمنم نمیخواستم ازش جداشم ولی چاره ایی نبودپیشونیموبوسید
_دوست دارم اینوهیچ وقت فراموش نکن به خاطرمنم که شده بایدسالم بمونی
دستمودورگردنش حلقه کردم
بابغض گفتم
_منم دوست دارم
_باران
_جانم

_حق نداری بیش ازحدبه رضانزدیک بشی تمام حرفاتونم میشنوم
لبخندزدم
_باشه قول میدم
پیشونیموبوسید
که زنگ خونه به صدادراومد
_دیگه بایدبرم راننده اومده دنبالم
سرشوتکون داد
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_بسالمت عزیزم
_خدافظ

هنوزچندقدم بیشتربرنداشته بودم که یهودستموکشیدتعادلمو از دست دادم توی اغوش گرمش قرارگرفتم دستشودورکمرم
حلقه کردصدای نامنظم ضربان قلبشو میشنیدم موهاموبوسیدسرموبه سینش تکیه دادم

_دلم برات تنگ میشه
بغض گلموگرفته بود
_منم دلم برات تنگ میشه
صدای زنگ دوباره بلندشدعصابم بهم ریخته بودولی مجبوربودیم تامدتی ازهم جداشیم
ازاغوشش بیرون اومدم میدونستم اگه چنددقیقه دیگه بمونم نمیتونم ازش دل بکنم به خاطرهمین بدون اینکه بهش نگاه
کنم سریع چمدونم روبرداشتم رفتم پایین راننده بادیدنم پیاده شدچمدون روتوی صندق عقب گذاشت نگاه های خیره کسی
روحس کردم به پنجره نگاه کردم ارمان پشت پنجره وایساده بودتوی چشمای مشکیش نگرانی موج.میزدلبخنداطمینان بخشی
زدم سوارماشین شدم نمیدونستم چی انتظارمومیکشه ولی حس خوبی نداشتم

(دانای کل)
رضابی صبرانه منتظراومدن بارانابودخیلی خوشحال بودکه تونسته باراناروبه دست بیاره

هادی باخنده گفت
_پس عاشقش شدی؟
_ازوقتی دیدم جذبش شدم میخوام ملکه این قصرباشه
هادی متفکرگفت
_به نظرم این دختراشناست
_منظورت چیه؟
_دقیق یادم نیست کی و کجادیدمش ولی رنگ چشماش برام اشناست
_شایدقبالیکی روشبیهش دیدی
شونه باالانداخت
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_نمیدونم شایدولی دارم تحقیق میکنم
_هرکاری میخوای بکن راستی فرداشب ی مهمونی ترتیب میدم میخوام باراناروبابقیه اشناکنم
_رضافکرنمیکنی داری زیاده روی میکنی؟من هنوزم بهش اعتمادندارم
_ولی من بهش اعتماددارم ماموریت های خطرناکی.بهشون سپرده بودم همه روباموفقیت انجام دادن
_هرطورراحتی من بهت هشداردادم
_کارموخوب بلدم نگران نباش
سرشوتکون داد
_براش اتاق اماده کردی؟
_اره گفتم سارااماده کنه
_کی میخوای عقدش کنی؟
_هنوزبرای ازدواج تصمیم نگرفتم
_خوبه میخوایم قاچاق اعضای بدن رو زودتراززمانش انجام بدیم طوری که هیچ کس ندونه
_منم توی همین فکربودم احتیاط شرط اوله
زنگ به صدادراومد…حرفاشون نصفه موند
_حتماباراناس من دیگه میرم
_باشه هرجورراحتی

باغرور واردعمارت رضاشدم
رضابالبخندبه استقبالم اومدهادی هم پشت سرش بودباچشمای ریزشده نگام میکردحس میکنم این مرداشناس بایدامشب
فکرکنم راجبش باصدای رضاچشم ازهادی گرفتم
_خوش اومدی عزیزم
باعشوه گفتم
_ممنون رضاجان خیلی مشتاق بودم تاببینمت
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چشماش برق زد
_منم انتظارنداشتم بتونی به این زودی بیای
_منو ارمان خیلی وقت بودمیخواستیم ازهم جداشیم
لبخندزد
_بشین عزیزم
سرموتکون دادم روی مبل نشستم
_خب دیگه من میرم
_باشه برو
_خدافظ باراناجان
لبخندساختگی زدم
_خدافظ اقاهادی

وقتی هادی رفت رضا کنارمن روی مبل نشست شنودام فعال بودمیدونستم االن ارمان داره به حرفامون گوش میده
هرم نفساش توی صورتم میخوردحالم داشت بهم میخورد
_ارمان نمیدونه چه گوهری روازدست داده
لبخندزدم
_دیگه نمیخوام حرفی ازشوهرم بزنم اصال برام مهم نیستش
دستشوروی صورتم گذاشت
_حق باتوعزیزم مهم اینکه االن مال من شدی
به لبام خیره شداب دهنموقورت دادم سرش هرلحظه داشت نزدیک ترمیشد
نبایدمیزاشتم منوببوسه به ارمان قول دادم نزارم بهم نزدیک شه سرموعقب بردم
باچشمای خماربهم نگاه کرد
_من هنوزازارمان جدانشدم پس بهتره تااون زمان کاری بهم دیگه نداشته باشیم
خندید
_باشه اینم قبول
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بانازخندیدم
_ازت ممنونم
لبخندزد
_حاظرم به خاطرت
کل دنیاررو بهم بریزم

به خاطراینکه بحثوعوض کنم گفتم
_وای رضامن خیلی گشنمه

لبخندزد
_االن میگم میزرواماده کنن خانومی
سرموتکون دادم
که باصدای تقریبابلندی گفت
_سارا سارا
ساراسراسیمه خودشورسوند
_بله اقا
_میزرواماده کنیدنمیخوام هیچ کسری توکارتون ببینم
_چشم اقا
بادست اشاره کردبره
_رضا
_جانم عزیزم
_من برای اینکه باهات ازدواج کنم ی شرط دارم
_بگوعزیزم هرکاری بگی انجام میدم
_من میخوام باهمه اعضای گروه اشناشم
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رضابدون اینکه لحظه ایی درنگ کنه گفت
_مشکلی نیست همین فرداتوی مهمونی باهمه اشنات میکنم
بانازخندیدم
_مرسی که قبول کردی
دستشونوازش وار به صورتم کشید
_تولیاقتت خیلی بیشترازایناست
_پیشت احساس قدرت میکنم
چشماش برق زد
_ازجسارتت خوشم میادزن رضاکیان بایداینجوری باشه
لبخندجذابی تحویلش دادم
حدود ی ربع بعدسارااومد
_اقابفرماییدسرمیز
_بریم عزیزم
_بریم که حسابی گشنمه
دستموگرفت بلندشدیم رفتیم سالن غذاخوری
صندلی روبرام عقب کشید
تشکری کردم نشستم خودشم روبه روم نشست
برام غذاکشیداروم مشغول غذاخوردن شدم نگاه های خیره شوحس میکردم معذب شده بودم بدون اینکه بهش توجه کنم
غذامومیخوردم
صدای مالیم اهنگ توی فضاپیچید
سرموبلندکردم به چشماش نگاه کردم
تااومدحرفی بزنه گوشیش زنگ خوردبه صفحه گوشیش نگاه کرد
باحرص بلندشد
_االن برمیگردم
_باشه منتظرتم
ازمیزفاصله گرفت رفت توی باغ
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اروم بلندشدم دنبالش رفتم پشت درختامخفی شدم تانتونه منوببینه
_چی میخواید؟
_سکوت
_خب به جهنم هرکاری میخوایدانجام بدید
_سکوت
_باشه گفتم که مشکلی نیست
_سکوت
_نه هیچ کس نبایدخبرداشته باشه
_سکوت
_کافیه ی اشتباه ازتون ببینم میکشمتون
_سکوت
به خاطراینکه متوجه من نشه سریع برگشتم داخل
فکرم درگیرشده بودیعنی جریان چی بود؟هرجورشده بایدمیفهمیدم موضوع چیه

روی صندلی نشستم که رضاهم اومد
_عزیزم من خیلی خستم میشه اتاقم روبهم نشون بدی
_اره حتما
بلندشدم باهم ازپله هاباالرفتیم دریکی ازاتاقاروبازکرد
_اینجاروبرای تواماده کردم میگم بچه هاچمدونت روبیارن
_باشه ممنون
_شب بخیرعزیزم
_شب بخیر
به اتاق نگاه کردم دکوراسیون سفیدمشکی داشت با تخت دونفره روی تخت نشستم میدونستم االن ارمان خیلی عصبیه تقه
ایی به درخورد
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_خانوم چمدونتون رواوردم
_بیاداخل
دراتاق بازشدیکی ازخدمتکارااومدچمدون روداخل اتاق گذاشت
_امردیگه ایی باهام ندارین؟
_نه میتونی بری
چشمی گفت رفت بلندشدم چمدونم روبازکردم همه رومرتب توی کمدچیدم نامحسوس اتاق روگشتم دوربینی نبودرضا کامال
بهم اعتمادداشت فرصت خوبی به دست اورده بودم صدای زنگ توی گوشم پیچیدانگارمیخواستن باهام ارتباط برقرارکنن
محض احتیاط رفتم توی دستشویی شیراب روبازگذاشتم تماس رو وصل کردم
_بله
صدای عصبی ارمان توی گوشم پیچید
_مگه نگفتم حق نداری بهش نزدیک شی؟
اب دهنموقورت دادم
_ببخشیدتقصیرمن نبود
بادادی که زدحس کردم پرده گوشم پاره شد
_بارانااگه بازم.بزاری بهت نزدیک شه بیخیال این ماموریت میشم میام اونجابادستای خودم میکشمش
_باشه عزیزم اروم باش
_دیگه باراخرباشه بهت تذکرمیدم مفهومه؟
_بله قربان مفهمومه
نفسشوباصدابیرون داد
_ متوجه موردمشکوکی نشدی؟
_نمیدونم رفتاررضا امروزباتلفن بایکی حرف میزدولی متوجه نشدم جریان چیه
_خودتوبه خطرنندازمارسیدگی میکنیم
_باشه حواسم هست
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_فردامحل دقیق مهمونی روبرام بفرس
_خودتم میخوای بیای؟
_ اره تغییرچهره میدم
خبلی خوشحال بودم حضورش بهم احساس امنیت میداد
_امیدوارم زودترتموم شه
_تموم میشه ازاون خونه لعنتی زودترمیارمت بیرون
خندیدم
_باشه من برم دیگه ممکنه صداموبشنون
_هرموقع احساس خطرکردی سریع ازویالخارج شو
_باشه جناب سرگردامردیگه ایی ندارین؟
_نه بروبسالمت
_فعال عزیزم

تماس روقطع کردم شیراب روبستم اومدم بیرون دراتاق رومحض احتیاط قفل کردم لباساموعوض کردم روی تخت درازکشیدم
انقدرخسته بودم که نفهمیدم کی خوابم برد

بانوری که به صورتم برخوردمیکردچشم بازکردم
به ساعت نگاه کردم ۲صبح بودکش و قوسی به بدنم دادم بلندشدم دست وصورتموشستم باحوله خشک کردم
درکمدروبازکردم شلوارلی وبلیزمشکی برداشتم پوشیدم موهای خوش رنگموپشت سرم جمع کردم به اینه نگاه کردم نیازی به
ارایش نداشتم تقه ایی به درخورد
_بله
_خانوم! اقا برای صبحانه منتظرشمان
_باشه االن میام
دراتاق روبازکردم ازپله هاپایین اومدم رضاروی صندلی نشسته بودتوی فکربودتک سرفه ایی کردم که به خودش اومد نگاه
خریدارانه ایی بهم انداخت که اخم ظریفی کردم
_بیاعزیزم
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روی صندلی نشستم که برام لقمه گرفت به لبام نزدیک کردلبخندساختگی تحویلش دادم لقمه روخوردم حالم داشت بهم
میخوردچندلقمه دیگه برام گرفت مجبوری خوردم
_من دیگه سیرشدم
_توکه چیزی نخوردی
_اشتهاندارم
_باشه پس بروبرای شب اماده شو
سرموتکون دادم بلندشدم
_باشه پس شب میبینمت
_میخوام امشب حسابی بدرخشی
بالبخندسرموتکون دادم به اتاقم برگشتم دوش گرفتم حوله رو دورم پیچیدم اومدم بیرون
به ساعت نگاه کردم۹بعداظهربودهنوزوقت داشتم دلم برای ارمان تنگ شده بودولی این دوری زیادطول نمیکشه به زودی
برمیگردم پیشش لبخندی روی لبم نقش بست روی تخت نشستم امشب باادمای زیادی اشنامیشم بایدخیلی دقت میکردم
تااشتباهی ازم سرنزنه اگه اطالعات خوبی بتونم به دست بیارم کاررضادیگه تمومه انقدرتوی افکارم غرق شده بودم که متوجه
گذرزمان نشده بودم سریع بلندشدم درکمدروبازکردم ی لباس دکلته بلندقرمزانتخاب کردم که سرشونه هام لخت بود
بااینکه ساده بودولی خیلی بهم میومد
روی صندلی میزارایش نشستم پشت چشمموباسایه سیاه کردم خط چشم کلفتی کشیدم که چشمام رودرشت ترنشون
میدادرژگونه اجری رنگی زدم رژلب قرمز رو به لبای گوشیم کشیدم موهام بلندم رو فر درشت کردم دورم ریختم کفشای
پاشنه بلندموپام کردم
انگشترمخصوصموکه میتونستم باهاش فیلم وعکس بگیرم انداختم باعطردوش گرفتن
مجددبه اینه نگاه کردم عالی شده بودم مانتوم روپوشیدم شالم روازادروی سرم انداختم حتمارضااالن منتظرمه دراتاق
روبازکردم ازپله هاپایین رفتم رضاروی مبل نشسته بودپشتش به من بودباصدای پاشنه های کفشم برگشت کت وشلوارسرمه
ایی پوشیده بود خیره نگام میکرداب دهنشوباصدا قورت داد بلندشدم اومدم سمتم ازجام تکون نخوردم روبه روم
وایسادباگستاخی به چشماش زل زدم

_خیلی خوشگل شدی
لبخندجذابی زدم
_خوشگل بودم
خندید
_برمنکرش لعنت
دستم روگرفت

213

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان انتقام بارانی

_بریم
_اره احتماال تااالن همه رسیدن
ماشین حاضربودراننددروبازکردسوارشدیم نمیدونم چرااسترس داشتم دستام یخ بسته بودرضااهنگی مالیمی گذاشت
چندتانفس عمیق کشیدم تااسترسم کم شه ولی بی فایده بود
باالخره رسیدیم
ماشین های لوکسی توی کوچه پارک شده بود
ماشینوپارک کردپیاده شدیم
دستمودوربازوش حلقه کردم که لبخندزدباهم واردویالشدیم صدای کرکننده اهنگ توکل فضاپیچیده بود
بوی گندسیگارومشروب حالم روبهم میزد
روی یکی ازصندلی هانشستیم خیلی شلوغ بوددختر…پسروسط میرقصیدن
دختراهم اگه چیزی نمیپوشیدن خیلی سنگین تربودن
بلندشدم

_عزیزم من میرم لباساموعوض کنم
_باشه خانومی فقط زودبیا
سرموتکون دادم ازپله هاباالرفتم دریکی ازاتاق روبازکردم رفتم داخل گوشیم روبرداشتم ادرس روبراشون فرستادم
مانتو…شالم رو دراوردم رژم روتجدیدکردم
دوباره برگشتم پیش رضا
داشت با ی مردچهارشونه قدبلندحرف میزد
_عزیزم؟
_خوب شداومدی
بادست به اون شخص اشاره کرد
_ایشون مهندس رضایی هستن یکی ازاعضای باند
لبخندزدم
_خوشبختم اقای رضایی
_همچنین
باخنده به رضاگفت
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_واقعابهت تبریک میگم رضاشاه ماهی صیدکردی
رضابلندخندید دستشودورکمرم حلقه کرد
_بله همیشه بهترینابرای رضاکیانه
_بله حق باشماست
نامحسوس ازش چندتاعکس گرفتم باچندنفردیگه هم اشنام کرد
نگاه های خیره کسی.روحس کردم ولی هرچی اطرافم.رودیدم نتونستم بفهمم کیه
اهنگی مالیمی توی فضاپخش شدکه مخصوص تانگوبود
رضابلندشددستشوسمتم درازکرد
_افتخار ی رقص دونفره رومیدی؟
_میشه نرقصیم اخه سرم دردمیکنه
پکرشد
_باشه هرجورراحتی
_ببخشیدعزیزم جبران میکنم
لبخندزد
_اشکال نداره من میرم به یکی ازمهموناسربزنم
_باشه ولی زودبیانمیخوام تنهاباشم
_ای به چشم زودمیام
وقتی رضارفت نفس راحتی کشیدم باالخره ازدستش راحت شدم یکی ازخدمه اومدسرمیزنم
_خانوم ببخشیدمیشه ی لحظه بیایداشپزخونه؟
باکنجکاوی پرسیدم
_برای چی؟
_ ی اقایی میخوان باشماصحبت کنن
بافکراینکه شایدارمان باشه لبخندی روی لبم نقش بست بلندشدم
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_باشه بریم
رفتم اشپزخونه ولی کسی نبودیهودستمالی روی بینیم قرارگرفت سعی کردم نفس نکشم هرچی تقال کردم فایده نداشت
زوراون بیشتربوددیگه نتونستم مقاوت کنم نفس کشیدم چشمام سیاهی رفت دیگه هیچی نفهمیدم

(بارانا)
باسردردشدیدی چشم بازکردم همه جاروتارمیدیدم چندبارپلک زدم تاتونستم اطرافم روببینم خواستم دستم روتکون بدم
نتونستم دست وپامام روباطناب محکم بسته بودن به اطرافم نگاه کردم ی اتاق کوچیک بود
هیچی توی اتاق به غیرازصندلی نبودگیج شده بودم نمیدونستم اصال من اینجاچیکارمیکنم توی همین
افکاربودم که یهو
درباشدت بازشدباتعجب به هادی نگاه کردم
باعصبانیت گفتم
_اینجاچه خبره؟برای چی منواوردین اینجا؟
پوزخندزد
_خوب نقش بازی سروان رادمنش
باچشمای گردشده نگاش کردم این ازکجامیدونست من پلیسم
_تعجب کردی نه؟فکرنمیکردی دستت رو شه؟
_چی داری میگی؟من پلیس نیستم
_بهتره بهم دروغ میگی
بهم نزدیک شد…به چشمام زل زد
_منویادت نمیاد؟من همونیم که اون شب اومدخونتون…پدرتواون شب من کشتم…توهم بااینکه سنت کم بودولی بهم گفتی
میخوای ازم انتقام بگیری وقتی اولین باردیدمت به خاطررنگ چشمات جذبت شدم میدنستم این چشماروقبالنم دیدم
باخشم نگاش کردم
_پس توهمون حیونی هستی که باباموکشتی؟گفتم ازت انتقام پدرمومیگیرم…االنم اینجام
_ولی شکست خوردی سروان االن توچنگ مااسیری

پوزخندزدم
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_برام مهم نیست حتی منم نباشم به زودی گروهتون نابودمیشه
_خیال پردازی نکن سروان پلیساهیچ اطالعاتی ندارن ازما
_هرجوردوست داری فکرکن
_پس توهم بگوچ اطالعاتی ازمادارین
مسخره خندیدم
_امردیگه ایی ندارین؟
_بهتره عصابموبهم نریزی خودت حرف بزن
_حرفی برای گفتن ندارم
_باشه خودت خواستی
بلندشد
_منتظرعاقبت کارت باش
_باشه منتظرم
سرشوتکون دادازاتاق بیرون رفت میدونستم برای به حرف اوردنم هرکاری.میکنه من ازاول وارداین باندشدم هرخطری روبه
جون خریدم

چنددقیقه گذشت که دربازشد
دوتامردغول پیکراومدن داخل اب دهنموقورت دادم میدونستم میخوان شکنجم کنن
خدایاخودت کمکم کن بتونم
طاقت بیارم بادیدنم
لبخندمضحکی روی لباش نقش بست
_حیف که ریسس گفته کاری بهت نداشته باشیم وگرنه میدونستم چیکارت کنم
باعصبانیت گفتم
_خفه شومرتیکه
باپشت دست محکم توی صورتم کوبید
شوری خون روتوی دهنم حس کردم
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_حامداینوبه سفق اویزون کن
دستاموبازنجیربست وکشیدباال
دستم داشت میشکست
پشت سرم قرارگرفت
چشماموبستم
شالق رو روی بدنم فروداورد
دردتامغزواستخونم پیچید
لبامومحکم بهم فشارمیدادم
تاصدام درنیاردلم میخواست
ازاعماق وجودم جیغ بکشم
ولی نمیخواستم ازخودم
ضعف نشون بدم
ضربات پی در پی شالق روی بدنم فرودمیومدنفسم بریده
بوداحتماال تااالن متوجه شده بودن که ماموریت لورفته
چشمام سیاهی میرفت اون بی رحمادست ازسرم برنمیداشتن
_بسه محسن دختره داره ازدست میره
_تاوقتی به حرف نیادبایدشکنجه شه
_برای االن کافیه
سرشوتکون دادزنجیررو بازکردباصورت خوردم زمین
اخ ارومی گفتم
_هنوزتموم نشده حاال حاال درخدمتون هستیم
نای حرف زدن نداشتم دهنم خشک شده بود
چشمام تاربودکمرم میسوخت انقدردردش زیادبودکه بیهوش شدم

(ارمان)
عصبی سرشون دادزدم
_شماهاپس چ غلتی میکنید؟
سروان احمدی باترس اب دهنشوقورت داد
_ببخشیدسرگردهمه چی یهویی اتفاق افتاد
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باخشم غریدم
_به خاطراین بی دقتیتون یک ماه ازکارتعلیقین
_ولی قربان……
نزاشتم حرفشوادامه بدم
_نمیخوام حرفی بشنوم بیرون
احترام نظامی گذاشت ورفت
عصابم بهم ریخته بودوقتی من رسیدم خبری ازبارانانبودریابا…شنودشم ازکارافتاده بودبرای گوشیم زنگ خوردبه شماره نگاه
کردم ناشناس بود
تماس رو وصل کردم
_بله
صدای خندش توی گوشم پیچید
_به به جناب سرگردهنوزقبول نکردی شکست خوردی؟
بادادگفتم
_مرتیکه اگه پیدات کنم دونه دونه استخونات رومیشکنم
_اروم باش سرگردعشقت پیش ماست اگه بخوای همینجوری ادامه بدی اتفاقای بدتربراش میوفته
_چیکارش کردیدحیونا؟
_کارخاصی نکردم فقط االن بیهوشه
دستام مشت شد
_پیدات میکنم خودم میکشمت
مسخره خندید
_پس منتظرتم
_به امیددیدار
گوشی روقطع کردم سرم داشت منفجرمیشدسرموبین دستام گرفتم نمیدونستم االن توچه وضعیتیه ولی اگه دست رضابهش
بخوره نابودش میکنم دراتاق بازشداریااومد
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_چخبرته ؟کل اداره روگذاشتی روسرت
_حوصله بحث باهاتون ندارم به اندازه کافی عصبی هستم
دستشوروی شونم گذاشت
_سعی کن به عصابت مسلط باشی تابتونیم موضوع روحل کنیم
سرموتکون دادم
_میخوام همه دوربینای اون اطراف روببینم
_باشه االن میرم برسی میکنم
کاردیگه ایی نداری؟
_نه میتونی بری
خدافظی کرد…رفت

(بارانا)
باوحشت چشماموبازکردم رضاباسطل اب یخ روبه روم وایساده بودموهام خیس بود
ازسرمامیلرزیدم اومدنزدیکم
_من دوست داشتم چراباهام اینکاروکردی؟
پوزخندزدم
_هه دوست داشتن؟من حالم ازم بهم میخوری عوضی توباباموکشتی
یهوصورتم سوخت گوشه لبم پاره شد
بین موهام چنگ زددردبدی توی سرم پیچید
_ببین من هنوزانقدردوست دارم که کاراتوفراموش کنم
توفقط بایدبگی چه اطالعاتی ازمادارین
اب دهنموتوی صورتش انداختم
_یک کلمه هم حرف نمیزنم
باعصبانیت صورتشوپاک کرد
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باصدای بلندگغت
_ناصر ناصر
دربازشدیکی ازافرادش سراسیمه اومدداخل
_بله اقا
_اینوببریداتاق بغلی میخوام زنده بمونه فهمیدی؟
_چشم اقا
نگاه گذرایی بهم انداخت
_من بهت فرصت دادم خودت نخواستی حاال بایدتقاص جاسوس بازی…حرفایی که بهم زدی روپس بدی
پوزخندی گوشه لبم جای گرفت
_باکمال میل ریسس
چشماش کاسه خون شده بودباچندقدم بلندرفت بیرون درو محکم بست که سه مترپریدم باال قبلم تندتندمیزدمرتیکه روانی
ناصراومدبازوهاموگرفت
_دستای کثیفتوبهم نزن
_خیلی بلبل زبونی میکنی بزاروقتی بردمت اتاق بغل التماسم میکنی ولت کنم
مسخره خندیدم
_این ارزو روبایدبه گورببری
دستموفشاردادازدردصورتم جمع شد
_حاال میبینیم
کشون کشون منوبردتواتاق
باوحشت به صحنه روبه روم
چشم دوختم میدونستم االن
رنگم حسابی پریده
انواع لوازم های جراحی روی
میزچیده شده بودهلم دادروی تخت
باجیغ گغتم
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_ولم کن عوضی
قهقهه ایی بلندی زد
_چیشدخانوم پلیسه ترسیدی؟
_خفه شوکثافت صدای نحستونشنوم
باعصبانبت نگام کرد
_نشونت میدم کاری میکنم ازحرفایی که زدی پشیمون شی
پوزخندزدم هیچی نگفتم
به زوردستاموبه تخت بست
نمیدونستم میخوادچه بالیی
سرم میاره
دستگاه شوک الکتریکی
رواورد
سعی کردم نشون ندم که ترسیدم
به سرم چندتاوسیله وصل کردم توی دهنم پارچه گذاشت هرچی تقال کردم
نتونستم موفق بشم جریان رو
یهووصل کرد دردش غیرقابل توصیف بودتمام بدنم میلرزید
دندونامومحکم بهم فشارمیدادم بعدچنددقیقه سیاهی اطرافموگرفت…دیگه هیچی نفهمیدم

(ارمان)
کالفه طول…عرض اتاق روطی میکردم تقه ایی به درخورد
_بفرمایید
دربازشدستوان محمدی اومدداخل احترام نظامی گذاشت بدون اینکه ازادباش بدم گفتم
_بگوستوان
_قربان فیلم دوربین های مداربسته رسیده جناب سرگردگفتن بهتون خبربدم
_باشه بریم
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بامحمدی رفتیم اتاق اریا
بادقت داشت به فیلمانگاه میکردکنارش وایسادم به فیلمانگاه کردم فقط رفت امدمهمونارونشون داده بودلعنتی بازم به بنبست
خورده بودیم
_ازروشاخبری نشد؟
کالفه گفت
_نه خبری ازش ندارم

_احتما روشاتوی این مدت
ماروبه بازی گرفته

_نه فکرنکنم وگرنه بهمون اطالعات نمیداد

بادادگفتم
_پس االن کدوم گوریه؟
_خیلی خب اروم باش شاید
نتونسته بهمون خبربده
عصبی بین موهام چنگ زدم
_دارم دیونه میشم اگه بالیی سرش بیاید……
دیگه نتونستم حرفموادامه بدم حتی فکرشم عذابم
میداد
_پیداش میکنیم نگران نباش
سرموتکون دادم
_همه مرزاتحت نظرباشه امکان داره بخوان ازکشورخارج.شن
_امروزخبرمیفرستم توبروخونه یکم استراحت کن
مادرتم خیلی نگرانه
_تاوقتی باراناروپیدانکردم
نمیتونم برم خونه
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_میگم مادرت نگرانه هرروزبهم زنگ میزنه میگه چراپسرم نمیادبرو ی سربهش بزن من حواسم به همه چی به محض اینکه
خبری بشه بهت زنگ میزنم
_باشه ولی زودبرمیگردم
_باشه بسالمت
_خدافظ
اومدم بیرون سرم داشت منجرمیشدخیلی نگران بارانابودم همش خودمولعنت میفرستم که چراگذاشتم بره
پیش رضا
ازاداره اومدم بیرون سوارماشین شدم راه افتادم سمت خونه

(بارانا)
باصدای کسی چشم بازکردم نمیتونستم درست ببینم صداهابرام گنگ بود
کسی باهیجان گفت
_خداروشکربهوش اومد
چندبارپلک زدم به صاحب صدانگاه کردم روشابود
دستموگرفت
_خوبی؟
لباموبازبون تر کردم قدرت حرف زدن نداشتم پلکام روباز…بسته کردم
_خیلی ماروترسوندی میدونی چقدرنگرانت بودم؟
خم شداهسته درگوشم گفت
_به زودی نجاتت میدم همه راه های ارتباطیم روقطع کردن ولی ی راهی پیدامیکنم
به سختی گفتم
_ب…با…باید…ح…حر…حرف…ب…بز…بزنیم…
_االن خودتوخسته نکن بعدانم میتونیم صحبت کنیم
سرموبه نشونه مثبت تکون دادم
درباصدای بدی بازشد
باترس به رضانگاه کردم

214

https://telegram.me/romancity

رمان انتقام بارانی

Roman-City.ir

_پس باالخره بهوش اومد

_اره بهوش اومد ولی بایداستراحت کنه
بابی رحمی گفت
_تاوقتی که به حرف نیادازاستراحت خبری نیست
_ولی بابا……

نزاشت حرفشوادامه بده بادادگفت
_خفه شوتواین کارادخالت نکن ازجلوی چشمام گمشو
روشابانفرت بهش نگاه کردبلندشد
_امیدوارم تقاص کارای کثیفتوپس بدی
سیلی محکمی به صورتش زد
_گنده ترازدهنت حرف میزنی
دستشوروی صورتش گذاشت

_حقیقت تلخه نه؟
باصدای بلندگفت
_حامد حامد
حامدباعجله اومدداخل
_بله اقا
به روشااشاره کرد
_اینوببریدانبارریخت نحسشونبینم
روشا روکشون کشون باخودش برد
رضااومدسمتم روی تخت نشست
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_خب تصمیمت روگرفتی؟حاضری حرف بزنی؟
اخم کردم
_ه…هی…هیچ…و…وق…وقت…ب…بهت…ح…حر…حرفی…ن…نمی…نمی…نمیزنم
دستموگرفت میخواستم پسش بزنم ولی توانایی هیچ کاری رونداشتم
_چراانقدرلجبازی؟بگوخودتو
راحت کن
پوزخندزدم
_ب…بی…بیخ…بیخودی…ت…
تل…تالش…ن…نک…نکن

_باشه هرجورراحتی
بلندشدازاتاق بیرون رفت
دیگه ازشکنجه خسته شده
بودم دلم میخواست زودتر
منوپیداکنن دلتنگ ارمان بودم
میدونستم االن چقدرنگرانمه
حتماداره خوشوبه اب…اتیش
میزنه تامنوپیداکنه
توی افکارم غرق بودم که در
باصدای وحشتناکی بازشد
باترس اب دهنموقورت دادم
ناصربالبخندی کریهی بهم
نگاه میکرد
_چی میخوای؟
_اومدم ازت اعتراف بگیرم
_بیخودی خودتوعالف نکن چون من هیچ حرفی برای گفتن ندارم
_باالخره به حرفت میارم
اومدم سمتم بازوم روگرفت
باعصبانیت گفتم
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_ولم کن عوضی
_بهتره صداتوببری چون عصاب ندارم
_به جهنم که عصاب نداری
یهوصورتم سوخت موهام ریخت توی صورتم
بانفرت بهش نگاه کردم
_حالم ازهمتون بهم میخوره
بدون اینکه به حرفام توجه کنه به زورمنوازاتاق بیرون برد
نمیدونستم میخوادمنوکجاببره
ولی میدونستم بازم میخوان
عذابم بدن منو به ی اتاق ذیگه برد
انقدرتاریک بودکه هیج جارونمیتونستم ببینم
پرتم کردداخل باصورت خوردم زمین سرفه خشکی کردم خودشم
اومدداخل
_خب اماده ایی؟
حرفی نزدم فقط منتظربودم
تاشکنجم رو شروع کنه
بالگدمحکم به پهلو…شکمم
کوبیدضربات پی درپی
بهم میزدنفسم بریده بود
به سختی نفس میکشیدم
صدای خوردشدن استخون هاموبه وضوح میشنیدم دردتوبندبندوجودم نفوذکرده
بودازخدامرگمومیخواستم
ازاین عذابی که هرروزمیکشیدم خسته شده
بودم
باصدای بلندگفت
_بازم نمیخوای حرف بزنی؟
نمیتونستم جوابشوبدم
سرم سنگین شده بود
حس کردم همه محتویات
معدم داره میادباال
فقط خون باالمیوردم
دیگه صدایی ازاون فردنشنیدم سیاهی اطرافمو
گرفت…دیگه هیچی نفهمیدم
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(ارمان)
رسیدم خونه چندتابوق زدم تامش رحمان دروبازکنه
چنددقیقه طول کشیدتااومد
دروبازکرد
بادیدنم لبخندزد
_خوش اومدی اقا
_ممنون مامان خونست؟
_بله اقاهستن خیلی نگرانتون بودن
سرموتکون دادم بدون حرف ماشینوبردم داخل پیاده شدم
رفتم باالدروبازکردم مامان
توی اشپزخونه بود
پیشش رفتم
_سالم مامان
باتعجب برگشت
_ارمان پسرم
لبخندبی جونی زدم
_جانم مامان
اغوشش روبرام بازکرد
بدون معطلی خودموتوی
اغوش گرم مادرانش انداختم
عطرشوبه ریه هام فرستادم
_چراانقدردیرکردی؟میدونی
چقدردل نگرانت بودم؟
باصدای گرفته گفتم
_متاسفم کارام خیلی زیاده
االنم اومدم بهتون سربزنم
منوازخودش جداکردصورتموتوی دستاش
قاب گرفت
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_چیزی شده؟چراانقدرپریشونی؟
_گفتم که درگیرپرونده جدیدم
به چشمام نگاه کرد
_بهم راست بگومن مادرتم
تاخواستم حرفی بزنم صدای جیغ ارام مانع حرف زدنم شد

باعجله ازپله هاباالرفتم
دراتاقشوبازکردم
بانگرانی گفتم
_چیشده؟
باترس به بالکن اشاره کرد
سریع رفتم بادیدن کالغی که
سرش بریده شده بوداخمام رفت توی هم به پای کالغ نامه ایی وصل شده بود
نامه روبرداشتم
داریم بهتون هشدارمیدیم
بهمون نزدیک نشووگرنه خانوادتونابودمیکنیم تاچنددقیقه دیگه بسته ایی برات میاد
دستام مشت شدعصبی بین موهام چنگ زدم پیش ارام رفتم مامان بغلش کرده بودسعی داشت ارومش کنه
کنارش نشستم
_اروم باش همه چی تموم شد
باگریه گفت
_داداش من میترسم
اخم کردم…جدی گفتم
_تاوقتی من هستم نگران نباشید
_جریان چیه پسرم؟
_مربوط به پرونده ایی که دارم روش کارمیکنم
بانگرانی گفت
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_برامون دردسرنشه؟
_اتفاقی نمیوفته اگه جرعت
داشتن باخودم روبه رومیشدن
صدای زنگ بلندشد
_شماهمینجابمونید
باعجله اومدم پایین دروبازکردم بسته جلوی درگذاشته شده بوداطرافونگاه کردم ولی خبری ازکسی نبوداومدم داخل بسته
روبازکردم بادیدن عکساحس کردم اب یخ روم خالی کردن عکسای بارانابود
باصورتی خون الودمعلوم بودحسابی شکنجش کردن باعصبانیت بلندشدم هرچی دم دستم بودرومیشکوندم دادمیزدم رفتارام
دست خودم نبودداشتم دیونه میشدم ازاعماق وجودم دادزدم
_میکشمت رضا
مامان…ارام باعجله اومدن پایین بانگرانی نگاه میکردن
هیچ کدومم جرعت نداشتن
بهم نزدیک شن ازعصبانیت نفس نفس میزدم قلبم تیرمیکشیددستموروی قلبم گذاشتم بازانوروی زمین افتادم
مامان بلندگفت
_یاحسین بچم ازدست رفت ارام برواب بیار
خودشوسریع بهم رسوندسرموروی سینش گذاشت
بانگرانی گفت

_خوبی پسرم؟
سرفه کردم
_چیزی نیست خوبم
_کی بودکه اینجوری بهم ریختی؟

_گفتم که نگران نباش خوبم
فقط عصبی شدم
_مگه میشه نگرانت نباشم؟من مادرتم
لبخندساختگی تحویلش دادم

221

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان انتقام بارانی

_میدونم عزیزم ولی جایی برای نگرانی نیست
_هنوزم نمیخوای به مادرت بگی؟
_بعداتعریف میکنم
_دیگه اصرارنمیکنم هرجورراحتی
چقدرممنونش بودم که منوتحت فشارنمیزاشت
ارام اومداب روبهم دادجرعه ایی ازاب خودم باتعجب به عکسانگاه کرد
_این باراناس؟
عکساروسریع برداشتم بااخم بهش نگاه کردم سرشوانداخت پایین
_ببخشیدنمیخواستم فضولی کنم

مامان باکنجاوی پرسید
_باراناکیه؟
تاخواستم حرفی بزنم ارام زودترگفت
_فکرکنم همکارداداشمه ولی قراره زنداداشمم بشه
بادادگفتم
_صدباربهت نگفتم توکارای من دخالت نکن؟
ارام بابغض نگام کرد
_اروم باش پسرم ارام که حرفی نزد
میدونستم زیاده روی کردم ولی این روزاعصاب درست حسابی برام نمونده بود
_بروتواتاقت تابعداحرف بزنیم
باگریه ازپله هاباالرفت دراتاقشومحکم بست
_ارام راست میگه؟
سرموبه نشونه مثبت تکون دادم
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خندید
_پس باالخره یکی پیداشدتابتونه دلتوبه دست بیاره

_منتظرم تاماموریتمون تموم شه
_خب شماره مادرشوبهم بده
تاباهاش صحبت کنم
_نمیشه مامان باراناروگروگان گرفتن
بادست روی صورتش کوبید
_خدامرگم بده چراگروگانش گرفتن؟
جریان رومختصربراش توضیح دادم
_من دلم روشنه پسرم امیدوارم زودترپیداشه
_هرطورشده پیداش میکنم
نمیخوام به هیچ وجه ازدستش بدم
_هرچی به صالحتونه همون بشه امیدت به خداباشه
سرموتکون دادم بلندشدم
_من دیگه بایدبرم اداره
_نمیخوای استراحت کنی؟
_نه بایدباراناروپیداکنم
لبخندزد
_موفق باشی
_مرسی مامان برام دعاکن
_حتماپسرم بروخداپشت وپناهت
_خدافظ
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_خدافظ عزیزم
سویچ.ماشین روبرداشتم اومدم بیرون سوارماشین شدم راه افتادم سمت اداره

خیابوناخلوت بودبه خاطرهمین زودرسیدم حوصله نداشتم ماشینوببرم توپارکینگ به خاطرهمین توی خیابون نزدیک اداره
پارکش کردم پیاده شدم
رفتم داخل اداره خیلی شلوغ بوددراتاقم روبازکردم رفتم داخل که گوشیم زنگ خوردشماره ناشناس بود
تماس رو وصل کردم
_بله
_جناب سرگردرادیان؟
_بله خودم هستم
_من یکی ازدوستان روشاهستم
_چی؟روشا؟خودش کجاست؟
_ازمحل دقیقش اطالعی ندارم فقط گفت باشماتماس بگیرم بگم محموله زمانش روتغییردادن به هیچ کسم نگفتن میخوان
چیکارکردن
لعنتی اخرین شانسمونم ازدست دادیم
_پس بایدچیکارکنیم؟
_من تاچندروزاینده میفهمم کجان بهتون اطالع میدم
_باشه پس بهم خبربده
_حتماامری نیست؟
_نه فعال
_فعال

(بارانا)
یک هفته میگذره که من اینجام دیگه دارم امیدموازدست میدم هرروزمتظرم تابیادمنونجات
بده ولی هیچ خبری ازش نیست خیلی ضعیف شده بودم حتی نمیتونستم راهی برای فرارپیداکنم درباصدای بدی
بازشدباوحشت به شخص روبه روم چشم دوختم خودعوضیش بود
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کسی که ادعامیکرددوستم داره ولی شکنجه گرم شده بودم بالبخندکریهی نگاه کردکه چهارستون بدنم لرزید
من سروان رادمنش کسی که عملیات های خطرناک روبرعهده میگرفت دم نمیزد
االن ازاین مردمیترسه باچندقدم بلندخودشوبهم رسوند
_خیلی سرسختی که تااالن حرفی بهمون نزدی
_حرفی برای گفتن ندارم زودترخالصم کن دیگه خسته شدم
قهقهه بلندی زد
_قصدکشتنت روندارم ولی کاری میکنم هرروزارزوی مرگ کنی
پوزخندزدم

_حالم ازت بهم میخوره
_بهتره مودب باشی وگرنه میدونم چیکارت کنم
_هرغلطی که دلت میخوادبکن
_بازداری زبون درازی میکنی خیلی خب حاال که نمیخوای باهام باشی کاری میکنم که شوهرتم دیگه قبولت نکنه
اب دهنموباترس قورت دادم وای خدایعنی میخواست چیکارکنه
میله اهنی داغ روبرداشت
_به نظرت اگه صورت خوشگلت بسوزه بازم همسرت حاظره برگرده پیشت؟
باوحشت بهش نگاه کردم
_چراانقدرغذابم میدی لعنتی
_میخوام بهت ثابت کنم وقتی زیبایت روازدست بدی دیگه حاضرنیست باهات زندگی کنه اون وقت برمیگردی پیش خودم
عصبی گفتم
_من بمیرمم حاضرنیستم باهات ازدواج کنم
_باشه میبینیم

(ارمان )
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کالفه بودم تالشامون بیفایده بوداوناهمیشه ی قدم ازماجلوتربودن حتماتوی اداره جاسوس داشتن که ازهرقدم ماباخبرمیشدن
دراتاق بازشداریاباعجله اومد
_زودباش داداش بچه هاردمحموله روگرفتن
سریع بلندشدم
_ادرس کجاست؟
_نزیک لواسون بایدزودترراه بیوفتیم
_به بچه های نوپوخبردادین؟
_اره توراهن
_خوبه بریم
باهم ازاداره اومدیم بیرون سوارماشین شدیم نیروهاپیشت سرمون راه افتادن
بیسم زدم
_به تمامی واحدهابایدبدون سروصداعملیات روشروع کنید
_دریافت شدتمام
_جلیقه ضدگلوله روبپوش
سرموتکون دادم جلیقه روپوشیدم کلتم روچک کردم
_اگه خودرضاهم باشه میتونیم جای باراناروپیداکنیم

_امیدوارم اونم بتونیم دستگیرکنیم
سرموتکون دادم

_دیگه باهات تماس نگرفتن ؟
_نه گفت هروقت تونست پیداشون کنه بهم خبرمیده
_من هنوزم نمیفهمم ازکجافهمیدن ماپلیسیم
_نمیدونم همه چی داشت خوب پیش میرفت
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_االن بهش فکرنکن بهتره روی عملیات تمرکزکنیم
سرموتکون دادم
_چقدرمونده تابرسیم؟
_حدود ی ربع دیگه
تاوقتی که رسیدیم حرفی نزدیم بی سروصدا توی محل مستقرشدیم
_شاهین به عقاب
_شاهین به گوشم
_تک تیراندازهامستقرن؟
_بله قربان
روبه سروان احمدی گفتم
_سروان باگروهت ضلع شمالی روپوشش بده
_بله قربان
_من میرم ببینم اوضاع ازچه قراره
_منم باهات میام

_نه توبمون حواست به نیروهاباشه
_ولی……
دستموبه نشونه سکوت باالبردم جدی گفتم
_نمیخوام دیگه حرفی بشنوم
باعصبانیت نگام کردبدون اینکه اهمیت بدم ازدیوارباالرفتم بادقت به اطرافم نگاه کردم محافظاحواسشون به من نبود با ی
حرکت پریدم پایین
اروم قدم برمیداشتم تامتوجهم نشن بایدمیرفتم داخل ساختمون ولی دوتامحافظ جلوی دروایساده بودن
اول بایدحواسشون روپرت میکردم تابتونم برم داخل
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سنگ روبرداشتم پرت کردم سمتشون
_عادل بروببین کی اونجاست
_باشه توحواست باشه تامن برگردم

وقتی نزدیکم شدباتیغه دستم به گردنش کوبیدم اخ خفیفی گفت بیهوش شد چنددقیقه منتظرموندم تااون یکی هم بیادسمتم
نمیخواستم سروصدابشه
_عادل عادل کجاموندی
کالفه گفت
_االن وقت مسخره بازی نیست
میدونستم به خاطردوستشم که شده میادببینه اوضاع ازچه قراره وقتی اومدسمتم سریع بیهوشش کردم

بدون اینکه متوجهم بشن رفتم داخل مشغول معامله بودن ولی خبری ازرضانبود فقط هادی به کارا نظارت میکرد
لعنتی پس رضا کجاست
بسیم زدم
_به تمامی واحدها عملیات روشروع کنید
_دریافت شدتمام
کلتم رواماده کردم صدای اریاتوی فضاپیچید
_ساختمون تحت محاصره پلیسه هیچ راه فراری نیست
بهتره تسلیم شید
باشنیدن این حرف به تکاپوافتادن هادی با شنیدن این حرف چمدون رو برداشت با سرعت ازدرپشتی خارج شد
سریع دنبالش رفتم صدای گلوله همه جاپیچیده بودنیروهاواردساختمون شده بودن درگیری شدیدبود
بادادگفتم
_هادی راه فراری نداری
باشنیدن صدام وایسادبرگشت
_به به جناب سرگرد فکرنمیکردم بتونی پیدامون کنی
پوزخندزدم
_زیرزمینم میرفتی پیدات میکردم مرتیکه عوضی
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_اوه معلومه توپت خیلی پره
اسلحموسمتش نشونه گرفتم که متقابال اصلحش روسمتم گرفت
_جرمت روسنگین ترنکن اصلحت روبزارزمین
_شرمندولی این غیرممکنه
تاخواست بهم شلیک کنه زودترازاون عمل کردم به دستش شلیک کردم اسلحه ازدستش افتادسمتش رفتم
دستبندرودراوردم
_دیگه اخرخطه باندداره نابودمیشه
صورتش ازدردجمع شده بود
_خیلی امیدوارنباش
پوزخندزدم تاخواستم بهش دستبندبزنم ناغافل چاقوش رودراوردتوی پام فروکرد اخی گفتم روی زمین افتادم تاخواست
فرارکنه باپای سالمم محکم به زانوش کوبیدم که روی زمین افتاد
_کجابااین عجله
باسختی بلندشدم دستبندروزدم
_فقط برای خودت دردسردرست کردی

مسخره خندیدم
_فعال این شماییدتودردسرافتادید
بیسیمم رودراوردم
_اعالم وضعیت
_همه چی مرتبه قربان همه دستگیرشدن
_دریافت شدتمام
بلندش کردم بااینکه دردداشتم ولی بروزنمیدادم

سمت نیروهارفتیم اریابادیدنم باعجله خودشوبهم رسوند بانگرنی گفت
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_حالت خوبه؟
_خوبم
_زخمی شدی میگی خوبی؟

_االن وقت این حرفانیست

هادی روبه سمت ماشین خودمون هل دادم
_ببریمش بیمارستان تابتونیم ازش بازجویی کنیم
_بیخودی تالش نکن من هیچ حرفی برای گفتن ندارم
میدونتستم قصدش عصبی کردن منه ولی اهمیت ندادم سوارماشینش کردم
خودمونم سوارشدیم راه افتادیم سمت بیمارستان
نمیتونستم به کسی اعتماد کنم چون هنوزنمیدونستم
جاسوسمون توی اداره کیه
به زخمم نگاه کردم زیادعمیق نبودولی خون زیادی ازدست داده بودم
هادی باتمسخرگفت
_میدونی تااالن چه بالهایی سرزنت اوردیم ؟
دستام مشت شد دلم میخواست رو استخوناش خوردکنم
_چیشدساکتی؟
بادادگفتم
_خفه شومرتیکه تا ی بالیی سرت نیوردم

_هیس اروم باش خودت که میدونی قصدش اینه که عصبیت کنه
_نمیتونی حقیقت روقبول کنی سرگرد؟زنت دست مااسیره اصال شایدتااالن……
نزاشتم حرفشوادامه بده میدونستم میخوادچی بگه خونم به جوش اومد
باعصبانیت دادزدم
_میکشمت کثافت
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روبه اریاگفتم

_ماشینونگه دار
_بس کن سعی کن به عصابت مسلط باشی
ازعصبانیت درحال انفجاربودم عصبی بین موهام چنگ زدم
تارسیدن به بیمارستان خیلی خودموکنترل کردم تابالیی سرش نیارم
به اریاگفتم باهادی بره نمیخواستم فرارکنه به کسی هم به غیرازاریااعتمادنداشتم
پام روبخیه کردن
گفتن بایداستراحت کنم ولی برای من اهمیت نداشت بایدازهادی اعتراف میگرفتم
تابتونم زودترباراناروپیداکنم
سرم دردمیکرداگه حرفای هادی درست باشه چی؟اگه
بالیی سرش اورده باشن
سرموبین دستام گرفتم هراتفاقی هم که افتاده باشه بازم باراناروتنهانمیزارم دربازشداریابود
_کارهادی تمومه اگه حالت خوبه بریم ؟
سرموبه نشونه مثبت تکون دادم بااینکه لنگ میزدم ولی حالم خوب بود ازبیمارستان اومدیم بیرون هادی روبردیم
کالنتری بردنش اتاق بازجویی
_میخوام خودم ازش بازجویی کنم
_توبهتری بری خونه استراحت کنی دکترگفت نبایدبه پات فشاربیاری
_برام مهم نیست دکترچی گفت االن فقط زنم برام مهمه
سری ازروی تاسف تکون داد
_االن هرچی بگم حرف توگوشت نمیره خیلی خب بروبازجویی کن

سرموتکون دادم رفتم اتاق بازجویی هادی سرش روی میزبود
بهش نزدیک شدم صندلی روعقب کشیدم نشستم که سرشوبلندکرد
_خب خودت شروع میکنی یاخودم ازت سوال بپرسم؟
بابیخیالی گفت
_من حرفاموبهت زدم
سعی کردم اروم باشم
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_ببین هادی من هرجورشده بایدزنموپیداکنم پس مثل ادم بگوکجابردینش؟
پوزخندزد
_اصال ازکجامیدونی تااالن زن رضانشده؟
باعصبانیت بلندشدم مشتم روتوی صورتش فروداوردم
ازروی صندلی پرت شد
خواستم دوباره سمتش هجوم ببرم که اریاسریع اومدداخل
_توبروبیرون من ادامه میدم
باعصبانیت گفتم
_من این عوضی روبایدبکشم
_من حقیقتوبهت گفتم
اریابه زورمنونگه داشته بود
بادادگفتم

_ولم.کن اریا نمیبینی داره چی میگه؟
هلم دادسمت درمنوازاتاق بیرون برد
_دیونه شدی؟میدونی اگه ازت شکایت کنن چی میشه
_برام مهم نیست چی میشه
من فقط میخوام باران روپیداکنم
_خودم ازش بازجویی میکنم
عصبی بین موهام چنگ زدم
_خیلی خب برو
روی صندلی نشستم اریارفت داخل
اگه دست رضابهش خورده باشه میکشمش
حدودنیم ساعت بعداریااومدبیرون کنارم نشست
_خب چیشد؟
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ازگفتن حرفش تردیدداشت
_بگومیشنوم
_اول بایداروم باشی
باعصبانیت گفتم
_حرف بزن تادیونه نشدم
_نمیدونم چقدرازحرفاش راسته االشایددروغ میگه
باخشم غریدم
_اریا حرفونپیچون
کالفه گفت
_میگه باراناشکنجه میشده
به خاطربی احتیاطیشون
جونشوازدست داده
بابهت بهش نگاه کردم
_چی داری میگی؟
_گفتم که شایدحرفاش دروغ باشه
سرموبین دستام گرفتم
اگه حقیقت داشته باشه چی؟
اگه ازدستش داده باشم؟
من بدون اون چجوری زندگی کنم؟
دست اریاروی شونم قرارگرفت
_نگران نباش من فکرمیکنم
هنوزباران زندس به ارام زنگ
میزنم بری خونه خودمم تاصبح ازش بازجویی میکنم

حرفی نزدم مغزم قفل شده بود
من تاخودم جسدشونبینم باورنمیکنم که باراناازپیشم رفته بلندشدم توی اتاق خودم رفتم گوشیم روبرداشتم به عکسای باران
نگاه کردم به چشمای خوش رنگش به موهای طالییش که منودیونه میکرد
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ای کاش االن پیشم بود
سرموروی میزگذاشتم
نمیدونم چقدرگذشت که تقه ایی به درخورد
سرموازروی میزبرداشتم

باصدای گرفته گفتم
_بفرمایید
ارام بودبابغض بهم نگاه کرد
_اریابهم زنگ زدبهم گفت چیشد
_اون موقع حالم خوب نبودیادم رفت بهش بگم
که نیای اینجا
اومدکنارم
_برای چی نیام؟میدونم االن خیلی پریشونی ولی نبایدامیدتوازدست بدی
اشکاش جاری شد
_میدونم باراناروخیلی دوست داشتی
_بسه ارام دارم دیونه میشم
بلندشدم به دردپامم اهمیت ندادم باعجله ازاداره خارج شدم داشتم خفه میشدم ارام پشت سرم میدویدولی من اهمیتی
ندادم سریع سوارماشین شدم باسرعت ازش دورشدم

(دانای کل)
باراناازترس میلرزیدرضامیله روهرلحظه به صورتش نزدیک ترمیکرد
یهودرباشدت بازشد
رضاعصبی برگشت
_مگه نگفتم کسی حق نداره بیادداخل
باهول گفت
_اقابایدحرف بزنیم اتفاق مهمی افتاده
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_بنال ببینم چیشده؟
_محمولمون لورفت پلیسااقاهادی روگرفتن
بادادگفت
_چی؟گرفتنشون؟
لبخندمحوی روی لب بارانانشست میدونست که
ارمان برای پیداکردنش هرکاری میکنه
رضاباعصبانیت رفت بیرون
_چندنفروجمع کنیدوقتی خواستن انتقالش بدن زندان
بایدفراریش بدین
_بله اقا
_وای به حالتون اگه اشتباه کنیدازرابطمونم میتونیدکمک بگیرید
_االن میگم بهش زنگ بزنن
_خوبه منم میرم بیرون کاردارم حواستون به دختره باشه
_چشم اقانمیزاریم فرارکنه
سرشوتکون دادبی حرف رفت بیرون هادی براش خیلی اهمیت داشت به خاطرهمین نمیخواست توی زندان بمونه

دیوانه واررانندگی میکردم
خیلی عصبی بودم سمت بام تهران رفتم جایی که قبالبا بارانابودم محکم زدم روی ترمزازماشین پیاده شدم پام بی حس شده
بودبازانوروی زمین افتادم ازاعماق وجودم دادمیزدم ولی اروم نمیشدم
به سرفه افتادم مردم باترحم نگام میکردن به سختی بلندشدم خودموتوی ماشین پرت کردم گوشیم برای هزارمین بارزنگ
میخورد
تماس رو وصل کردم
باصدای خشدارگفتم
_بله
صدای مامان توی گوشم پیچید
_پسرم کجایی؟میدونی چقدرنگرانت بودم
_خوبم مامان نگران نباش
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_بیاخونه عزیزم باهم صحبت کنیم
_االن نمیتونم بیام خونه
_ولی ارمان……
نزاشتم حرفشوادامه بده
_خواهش میکنم مامان من االن نیازدارم که تنهاباشم
_خیلی خب پسرم هرموقع دوست داشتی بیا
_باشه فعال خدافظ
_خدابه همراهت پسرم
گوشی روقطع کردم که برام پیام اومد
_ارمان زودباش بیابه این ادرسی که برات فرستادم
خیابون(…)کوچه(…)
سریع ماشینوروشن کردم پیام روبرای اریافرستادم گفتم که بانیروهاسریع خودشوبهم برسونه چون خودم به ادرس نزدیک
بودم زودترراه افتادم
(بارانا)
بیحال روی زمین افتاده
بودم خیلی خوشحال بودم
که هادی دستگیرشده
دراروم بازشدروشاسریع
اومدداخل
باتعجب بهش نگاه کردم
دست…پام روسریع بازکرد
_چیکارمیکنی؟
_هیس اروم حرف بزن
وقتی رضارفت بایکی از
محافظاحرف زدم موبایلشو
ازش گرفتم به ارمان گفتم که
اینجایم
چشمام برق زد
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_یعنی داریم ازدستشون خالص میشیم؟
اروم خندید
_اره باالخره داریم نجات پیدا
میکنیم
نفسی ازسراسودگی کشیدم

_ببین عوضی باهات چیکار
کرده
لبخندبی جونی زدم
_مهم نیست چون باالخره دارم ازدستش نجات پیدامیکنم به زودی جزای کاراشومیبینه

(ارمان)
به محل موردنظررسیدم به پام نگاه کردم بخیه هام بازشده بودپارچه ایی روبرداشتم محکم به زخمم بستم که دردبدی توی پام
پیچیداخ ارومی گفتم نبایداهمیت میدادم اگه باراناتوی این خونه باشه بایدزودترنجاتش میدادم
ازماشین پیاده شدم
اسلحم روچک کردم به اطرافم نگاه کردم دوربینی
نداشت که متوجهم بشن خونه نسبتاقدیمی بودبه سختی ازدیوارباالرفتم چندتامحافظ توی باغ بودن
با ی حرکت پریدم پایین
سعی میکردم زیادبه پام فشارنیارم به ارومی قدم برمیداشتم بدون اینکه متوجهم بشن دروبازکردم داخل رفتم خونه کوچیکی
بود وسایل زیادی نداشت
بادقت به اطرافم نگاه کردم خداروشکرکسی داخل خونه نبود
دریکی ازاتاقاروبازکردم بادیدن روشا…باراناچشمام برق زد
سریع داخل رفتم دروبستم
باخوشحالی بهم نگاه کردن
به بارانانگاه کردم ازحال وروزش مشخص بودحسابی شکنجه شده به سمتش رفتم
خیلی دلم براش تنگ شده بود
توی اغوشم کشیدم
بانگرانی گفتم
_حالت خوبه؟
باصدای لرزون گفت
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_ارمان
_جانم عزیزم؟
دستشوبین موهام فروبرد
_خیلی دلم برات تنگ شده بود
_منم دلم برات تنگ شده
بود
ازاغوشم اومدبیرون برق اشک روتوی چشماش دیدم
اخم ساختی کردم بادستام صورتش روقاب گرفتم
_حق نداری گریه کنی مفهومه؟
لبخندبی جونی زد
_بله قربان مفهومه
پیشونیشوبوسیدم
روشاتک سرفه ایی کرد
_ببخشیدمزاحم شدم ولی وقت نداریم
_درسته بایدبریم
باراناخواست بلندشه ولی نتونست تاخواستم بلندش کنم متوجه وضعیت پام شد
بانگرانی بهم نگاه کرد
_زخمی شدی؟
_اره ولی مهم نیست
_چی چیومهم نیست ؟خون ریزی داری
لبخنداطمینان بخشی زدم
_من حالم خوبه االن فقط بایدبه فکراین باشیم که ازاینجاخارج شیم نیروهاتوراهن

_ولی رضااینجانیست
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_متوجه شدم وقتی اومدم اینجانبودبه خاطرهمین به اریاخبرمیدم تاوقتی رضانیومده عملیات روشروع نکنن
دستموزیرزانوش انداختم بلندش کردم
بااعتراض گفت
_منوبزارزمین خودم میتونم راه بیام
_نمیشه اینجوری خیالم راحت تره نمیخوام حتی یک ثانیه هم ازخودم جدات کنم
لبخندمحوی روی لباش نشست
_ولی برای پات خوب نیست
_نگران نباش بادیدنت تمام دردهاموفراموش کردم
دستشودورگردنم حلقه کردسرشوبه سینم تکیه داد
روبه روشاگفتم
_اسلحه داری؟
سرشوبه نشونه نه تکون داد
_خیلی خب دروبازکن پشت سرم حرکت کن
باشه ایی گفت درو بازکرد
بدون سروصداازاتاق بیرون اومدیم

که همون لحظه در بازشد
خودمون روپشت دیوارمخفی کردیم هرلحظه بهمون نزدیک ترمیشداروم بارانارو روی زمین گذاشتم وقتی بهم نزدیک شدسریع
باتیغه دستم بیهوشش کردم اخی گفت روی زمین افتاد
بایدعجله کنیم وقت زیادی برامون نموندهگوشیم رو دراوردم باعجله
به اریاپیام دادم که تاوقتی بهش خبرندادم عمیات روشروع نکنن

هرجورشده بایدصحیح…سالم ازویالخارجشون میکردم نمیخواستم اسیب ببینن
ازپنجره بیرون رونگاه کردم محافظا توی حیاط بودن خشاب اسلحم روچک کردم
لعنتی زیادنبود
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بایدازراه پشت بوم بریمروبه روشاگفتم
بروطناب بیارباشه شمابرید منم خودموبهتون میرسونمسرموتکون دادم باراناروبلندکردم راه افتادم سمت پشت بوم ازپله هاباالرفتم بالگد درو بازکردم
ارتفاع پشت بودم زیادنبود
باراناروگذاشتم زمین به اریازنگ زدم
کجایی؟کوچه پشتی منتظریم تابهمون خبربدیخوبه ماهم تاچنددقیقه دیگه بهتون ملحق میشیممنتظریمباشه کاری نداری؟نه فعالفعالروشااومدطناب روبهم داد
کدومتون اول میرید؟اول بارانابره بهترهنه روشابره بعدش من میرمباران توزخمی توبرومنم روشاروبعدتومیفرستم نگران نباشباشه ولی مراقبش باشسرموتکون دادم طناب روبه کمرش بستم فرستادمش پایین
روشارم فرستادم خون ریزی پام قطع شده بودخودمم رفتم پایین
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بایدبریم کوچه پشتی بچه هااونجانروشاباذوق گفت
اریاهم اومده؟-اره منتظرمونه

پیش نیروهارفتیم اریابادیدنمون باعجله اومدسمتون بانگرانی بهمون نگاه کرد
حالتون خوبه؟اره ولی زنگ بزن اروژانسخبردادم توراهناریابه روشانگاه کردتوی چشماش بی قراری ودلتنگی موج میزد خاطرهمین گفتم
مامیریم توماشینباشه بریدبا باراناتوی ماشین رفتیم
باران باید ی سوالی ازت بپرسمپرسشی نگام کرد
اون عوضی که بهت دست نزد؟سریع گفت
نه به خدابهم دست نزددستشوروی صورتم گذاشت
باورکن راست میگمنفسی ازسراسودگی کشیدم
خوبه االن منتقل میشی بیمارستان-پس توچی؟
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میمونم پیش بچه هامیخوام خودم رضارودستگیرکنمنه توبااین وضعیتت نمیتونیلبخندزدم
مهم نیست اون عوضی روخودم بایدگیربندازمسری ازروی تاسف تکون داد
میدونم بحث باهات فایده ندارهتوبه فکرعروسیمون باش که وقتی سالمتیت روبه دست اوردی میخوام بیام خواستگاریتلبخندبی جونی زد
فکرنمیکردم دیگه بتونم ببینمتاخم کردم
توی این مدت خیلی دنبالت بودم ولی اوناهمیشه ی قدم ازماجلوتربودنیعنی توی اداره جاسوس داریم؟اره ولی هنوزپیداش نکردیموقتی رضارودستگیرکنیم ازش اعتراف میگیریمسرموتکون دادم که اریاوروشا اومدن سمتون

ارمان اورژانس اومده بهتره بریدمن اینجاهستم بارانا…روشابرناخم کرد
-توهم بایدمنتقل شی بیمارستان باوضعیت پات نمیتونی بیای عملیات

من خودم میخوام رضارودستگیرکنم-توبه من اعتمادنداری؟
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بحث اعتمادنیست من خیلی وقته منتظراین روزمکالفه دستی به صورتش کشید
خیلی خب حداقل بزارمعاینت کننباشه مشکلی نیستاریارفت چنددقیقه بعدبا برانکارد و سه تاپرستاراومدسمتون
بارانارو روی برانکاردگذاشتن
مراقب خودت باشچشم االن فقط به فکرسالمتیت باشلبخندزد
منتظرم زودبیاسرموتکون دادم
اریابه پرستاره اشاره کردکه برانکاردروببرن
باچشم باراناروبدرقه کردم خیالم راحت بودکه دیگه جاش امنه
یکی ازپرستاراومدسمتم
بایدمعاینتون کنمسرموتکون دادم
پارچه روبازکردباقیچی قسمتی ازشلوارم روپاره کرد
بادیدن زخمم اخماش رفت توی هم
زخمتون عفونت کرده بایدمنتقل شیدبیمارستانهرکاری الزمه انجام بدیدمن بیمارستان نمیرمولی بااین وضعیت……نزاشتم حرفشوادامه بده دستموبه نشونه سکوت باالبرد
جدی گفتم
-شماکارتون روانجام بده
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مجبوری قبول کرد
ولی من داروی بیحسی همراه خودم نیوردممشکلی نیستباتریدنگام کرد
-کارتون روانجام بدید

باشه ایی گفت اول زخم پام روتمیزکرد وقتی الکل رو زخمم ریخت دردبدی توی پام پیچیدازدرد دندونام رو به هم
فشارمیدادم گازاستریل اغشته به الکل روتوی زخمم فروکرداخ خفیفی گفتم
دستام مشت شد
بانگرانی بهم نگاه کرد
به سربهش اشاره کردم کارشوانجام بده نفسشوباصدا بیرون داد
وقتی کارش تموم شدزخموپانسمان کرد
بهتره توی عملیات شرکت نکنیدمن ازکسی نظرنخواستم شماهم میتونیدبریدبااخم نگام کرد
همون لحظه صدای بیسیم بلندشد
هدف دیده شددستورچیه؟سریع بیسیم روبرداشتم
حواستون روجمع کنیدتانگفتم کسی عملیات روشروع نکنهبله قربانازماشین پیاده شدم بدون اینکه به پرستاره اهمیت بدم راه افتادم سمت نیروهاباهرقدمی که برمیداشتم
دردبدی توی پام میپیچیدولی بهش اهمیت نمیدادم
بایدخودم رضا رودستگیرمیکردم اریامشغول صحبت بانیروهابودسمتش رفتم
همه چی مرتبه؟باشنیدن صدام حرفش روقطع کرد
اره ولی تعدادمحافظابیشترشدهبهتره عملیات روشروع کنیم ممکنه متوجه حضورمون بشن وبخوان فرارکنن-نمیتونن فرارکنن نیروهاهمه جارومحاصره کردن
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سرموتکون دادم
بازم میگم نیازی نیست توی عملیات شرکت کنیاخم کردم
میدونی که خوشم نمیادکسی توکارام دخالت کنهباشه هرجورراحتیبیسیم زدم
عملیات روشروع کنیدبلندگوروبرداشتم
بهتره تسلیم شیداینجاتحت محاصره پلیسهچنددقیقه بیشترازحرفم نگذشته بودکه صدای گلوله توی فضاپیچید

به یکی ازستوان هااشاره کردم تاازدیوارباالبره دروبرامون باز کنه سریع ازدیوارباالرفت دروبرامون بازکرد
بااحتیاط داخل رفتیم پناه گرفتیم
تعدادمحافظابیشترشده بود
چشمم به رضاافتادکه سعی
داشت فرارکنه ولی گیرافتاده بوداینجااخرخط بود
بیشترمحافظاش کشته شدن وقتی دیدراهی برای فرارنداره تسلیم شد
جلورفتم باتمسخربه رضانگاه کردم
پس باالخره تونستی پیدام کنیبهت گفته بودم هرجورشده پیدات میکنمفکرنمیکردم شکست بخوردمپوزخندزدم
-همیشه کاراخوب پیش نمیره

دستبندرو زدم ازخونه اومدیم بیرون سوارماشینش کردم
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روبه اریاگفتم
من میرم بیمارستان پیش بارانلبخندزد
بروداداش خیالت راحت من حواسم هستباشه پس من میرمبه پام اشاره کرد
اینجوری نمیتونی رانندگی کنی کهباتاکسی میرمخیلی خب به مادرتم زنگ بزن نگرانتهامروزمیرم خونهباشه منم میرم اداره خبری شدبهت زنگ میزنمباشه پس خدافظ-خدافظ

(بارانا)
خیلی نگران ارمان بودم
میترسیدم براش اتفاقی بیوفته
روشاکنارم روی تخت نشست
نگران نباش اتفاقی نمیوفتهروشابایدحرف بزنیمبزارحالت خوب شه حرف میزنیماین موضوع روخیلی وقت پیش بایدبهت میگفتمباکنجکاوی نگام کرد
جریان روبراش توضیح دادم باچشمای گردشده نگام میکرد
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یعنی تو…ماهان خواهر…برادرمین؟سرموبه نشونه مثبت تکون دادم
باورم نمیشهمنم تازه یک ماهه این جریان روفهمیدمبایاداوری ماهان دلم گرفت
ای کاش ماهانم پیشمون بودمن یادم رفت ی موضوعی روبهتون بگمخب میشنومماهان زندسباصدای تقریبابلندی گفتم
چی؟ماهان زندس؟اون روزکه ماهان رواوردنحالش خیلی بدبودبایکی ازمحافظاصحبت کردم پول زیادی بهش پیشنهادکردم به ماهان امپول تزریق کردبه خاطرهمین ضربانش
کندشد…فکرکردن مرده
باهیجان گفتم
االن کجاست؟حالش خوبه؟نگران نباش جاش امنه حالشم خوبهلبخندازروی لبم پاک نمیشد
میخوام برم پیش ماهانخندید
بزارحالت خوب بشهاصال زنگ بزن بگوبیارنشباشه زنگ میزنم-مرسی
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ازمنم بایدبازجویی کنید؟اره ولی بامدارکی که داریم بی گناهیت اثبات میشهلبخندزد
پس باالخره ازدست رضاخالص شدمامیدوارم عملیات خوب پیش بره بتونن دستگیرش کننبایدتقاص کاراشوپس بدهتاخواستم جوابشوبدم
تقه ایی به درخورد
بفرماییددربازشدارمان اومدداخل بادیدنش چشمام برق زد
سالم انگارمزاحمتون شدمروشاخندید
اتفاقابه موقع اومدی بارانانگرانت بودچشم غره رفتم
خندیداومدکنارم
پس نگرانم شده بودبابیخیالی گفتم
کی؟من؟عمرامگه اینکه توخواب ببینیحاال که توبیداری دارم میبینممن برم تاشمادوتاتنهاباشیدنه کجامیری؟همینجامسرموتکون دادم روشاازاتاق بیرون رفت
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خب؟چیشد؟عملیات باموفق انجام شدلبخندزدم
خداروشکرهمش میترسیدم فرارکنهنیروهاهمه جارومحاصره کرده بودن وقتی دیدراه فراری ندارن تسلیم شدخوبه کی ازش بازجویی میکنه؟اریاقرارشدازش بازجویی کنه ی خبرخوب دارمباکنجکاوی نگام کرد
ماهان زندسباتعجب گفت
ازکجافهمیدی؟وقتی برای روشاتعریف کردم که خواهرشم وماهانم برادرش بهم گقت که ماهان زندس_خب پس االن کجاست؟
-نمیدونم قرارشدزنگ بزنه بگه بیارنش

خوبه شماره خونتون روبهم بدهبرای چی میخوای؟میخوام به مامانم زنگ بزنه قرار خواستگاری روبزارهباشه ایی گفتم شماره رو بهش دادم
خستگی ازسر…روش میبارید
بروخونه استراحت کن توی این مدت خیلی خسته شدیبامهربونی نگام کرد
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نمیخوام تنهات بزارممن که تنهانیستم روشاپیشمهبدون اینکه جوابموبده پرسید
نمیخوای به مادرت خبربدی که بیمارستانی؟نه نمیخوام نگرانش کنمباشه پس منم بهش نمیگملبخندزدم
مرسی عزیزمدستموگرفت به لباش نزدیک کردبوسه ایی به پشت دستم زد
خیلی دوست دارم وقتی نبودی داشتم دیونه میشدمباعشق به چشمای به رنگ شبش نگاه کردم
منم دوست دارم وقتی پیش رضابودم هرروزبهت فکرمیکردملبخندزد
باالخره تموم شددیگه بهش فکرنکن ازاول تقصیرمن بودنبایدبهت اجازه همچین کاری روبهت میدادمنه خودم خواستم فکرنمیکردم کسی منوبشناسهباکنجکاوی پرسید
مانفهمیدم ازکجامتوجه شدن که توپلیسیوقتی بچه بودم هادی اومده بودخونمون همون روزم پدرم روبه قتل رسوندمن چهرش رویادم رفته بودولی انگاراونمنوشناخته بود
دستی به صورتش کشید
-فکرمیکردم روشامارو لوداده باشه

(ارمان)
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ازبیمارستان اومدم بیرون برای اولین تاکسی دست بلندکردم سوارشدم

کجابرم؟ادرس خونه روبهش دادم
گوشیم زنگ خورد
به شماره نگاه کردم اریابود
بلهسالم داداش ی خبرخوب برات دارمسالم چیشده؟رضاباالخره اعتراف کردعالیه فکرنمیکردم به این زودی اعتراف کنه جاسوسمون چی؟یکی ازستوان هابوده که وقتی تحقیق کردیم متوجه شدیم دخترش پیش رضا بودهباالخره مرتکب جرم شدهپرونده هاروفرستادیم دادگاه حتمابراش مجازاتی درنظرگرفته میشهخوبه منم دارم میرم خونهباشه داداش برواستراحت کنراستی ماهان زندس روشابهمون گفتباتعجب گفت
من خودم اون روز نبضشوگرفتماثرداروبوده ضربان قلبش روکندکرده بودهخب االن کجاست؟هنوزنمیدونیم کجاست روشاقرارشدزنگ بزنه بگه بیارنشخداروشکراین پرونده به خوبی و خوشی تموم شد-بازم حواستون بایدباشه ممکنه بخوادفرارکنه
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نه حواسم هستممنون خب کاری نداری؟نه داداش فعال-فعال

رسیدم خونه پول راننده روحساب کردم پیاده شدم
زنگ روفشاردادم
بلهبازکن ارامدرباصدای تیکی بازشد
درست نمیتونستم راه برم میدونستم االن کلی سوال وجوابم میکنن داخل رفتم مامان بادیدن وضعیتم سریع بلندشد بانگرانی
گفت
خوبی پسرملبخندزدم
اره عزیزم خوبمروی مبل نشستم روبه روشون نشستم
خسته نباشی داداشسرموتکون دادم
مامان میخوام فردابه مادربارانازنگ بزنیمامان باخوشحالی گفت
پس باالخره پیداش کردی؟امروزتونستم نجاتش بدمخداروشکرخیلی نگرانش بودم شماره روبده تازنگ بزنمشماره رودادم بلندشدم
-میرم استراحت کنم یک ساعت دیگه میرم بیمارستان
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باشه پسرم بروبه سختی ازپله هاباالرفتم دراتاقم روبازکردم دوش گرفتم ولی حواسم بودبه زخمم اب نخوره لباسام روپوشیدم اومدم بیرون
باحوله موهام روخشک کردم روی تخت درازکشیدم چشمام ازخستگی میسوخت چشمام روبستم انقدرخسته بودم که نفهمیدم
کی خوابم برد

باصدای ارام چشم بازکردم
داداشخواب الودگفتم
بلهمگه نمیخواستی بری بیمارستانباشنیدن این حرف سریع بلندشدم
چندساعته خوابیدمدوساعتی میشه دلم نیومدبیدارت کنمدستی به صورتم کشیدم
باشه اشکال ندارهمظلوم نگام کرد
میشه منم باهات بیامنه چون نمیتونم بزارم این وقت شب تنهابرگردی خونهسرشوکج کرد
درماشین روقفل میکنم وقتی رسیدم خونه بهت زنگ میزنماخم کردم جدی گفتم
ارام بامن بحث نکن خودم فردامیام دنبالت میبرمتمجبوری قبول کرد
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برومیخوام لباس عوض کنمباشه ایی گفت ازاتاق بیرون رفت
بلندشدم درکمدروبازکردم بادقت به لباسام نگاه کردم
ی پیراهن سفیدباکت مشکی باشلوارکتون مشکی برداشتم پوشیدم ساعتم روبستم

عطرمخصوصموبرداشتم به گردن ومچ دستم زدم ساعتم روبستم موهام روباالدادم به اینه نگاه کردم عالی شده بودم دراتاق
روبازکردم رفتم پایین
مامان بادیدنم لبخندزد
ماشااهلل پسرم خیلی خوشتیپ شدیمرسی مامانراستی بامادرباراناهم حرف زدم انگارمیشناختتسریع گفتم
درباره باران که بهش حرفی نزدی؟نه حرفی نزدم نمیخواستم بنده خدارونگران کنمنفسی ازسراسودگی کشیدم
خیالم راحت شدخیلی خب من میرم دیگهشب برمیگردی خونه؟نه بیمارستان میمونم-درست نیست که بمونی هنوزبهش محرم نیستی

مابه خاطرماموریت مجبورشدیم عقدموقت کنیم پس بهم محرمهباشه پس بروخدافظی کردم ازخونه اومدم بیرون سوارتاکسی شدم راه افتادم سمت بیمارستان دلم براش خیلی تنگ شده بودنمیتونستم
حتی یک ثانیه هم ازش جداشم

(چندماه بعد)
نگاهی به آینه انداختم
پوست سرم ذوق ذوق میکرد
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به خواسته خودم زیاد صورتم رو آرایش نکرده بود
سایه مشکی پشت چشمام عجیب چشمهام رو براق و گیرا کرده بود
رژمات جیگری به صورتم رنگ تازه ای داده بود و تضاد قشنگی با سفیدی لباسم داشت
دستی به لباسم کشیدم.
و باچشمای نم دار به آینه خیره موندم
میبینی بابا
میبینی چقدر بزرگ شدم؟؟؟
دارم ازدواج میکنم
لبخند تلخی روی لبم نشست
آرایشگر بالبخند به طرفم اومد وپشتم قرار گرفت
 ماشاءا...ماشاءا...چه عروسی ،خوشبحال دامادلبخند زدم تور رو به موهام وصل کرد ونگاه پراز تحسینش رو بهم دوخت
لباس عروسم به خواست آرمان تقریبا پوشیده بود و آستین داشت
روشابالبخندنگام کرد
-خیلی خوشگل شدی باران

خندیدم
خودتم محشرشدیچشمک زدم
میترسم اریاسکته کنهچشم غره رفت
خدانکنهلبخندزدم
ایشااهلل شماهم خوشبخت شیدهردوتون لیاقتش روداریدتاخواست حرفی بزنه دربازشد
 خانم رادمنشداماد اومده
هول شده به آینه نگاهی انداختم خیلی استرس داشتم
روشا دستموگرفت
-اروم باش عزیزم

254

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان انتقام بارانی

اب دهنموقورت دادم
سعی کردم اروم باشم
روشاکمکم کردشنل روپوشیدم کالهش رو روی سرم انداختم نمیخواستم االن منوببینه
روشادروبازکردصدای هلهله جمع بلندشداروم قدم برداشتم

روبه روی ارمان وایسادم
تاخواست صورتموببینه اجازه ندادم
تک خنده مردونه ایی کرد
اجازه نمیدی ببینمت؟سرموبه نشونه نه تکون دادم
باشه باالخره که میبینمتدستموگرفت
بریمباصدای ارومی گفتم
بریمازارایشگاه اومدیم بیرون فیلم بردارهرکاری میگفت روانجام میدادیم درماشین روبازکردکمکم کردتابشینم خودشم پشت
فرمون نشست
صدای اهنگ روتااخرزیادکردخودشم همخونی میکرد
تارسیدن به باغ کلی خندیدیم
فیلم بردارازدستمون کالفه شده بود
ماشینوتوی باغ بردسریع پیاده شددروبازکرد دستشوسمتم درازکرددستای ظریفموتوی دستای مردونش گذاشتم پیاده شدم
مهمون هابه استقبالمون اومدن بهمون تبریک میگفتن بالبخندازشون تشکرمیکردیم
باغ فوق العاده زیبایی بودوسط باغ ابشاربزرگی بودصدای موزیک همه جاروپرکرده بودعطرگل هاتوی فضاپیچیده بودنفس
عمیقی کشیدم
خوشت اومد؟-عالیه ازت ممنونم
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من ازت ممنونم که واردزندگیم شدیلبخندی روی لبم نقش بست
خداروشکرمیکردم
نمیدونم اگه ارمان نبود
بایدچیکارمیکردم
عقد…عروسی یکی بود
خیلی هیجان داشتم به سفره عقدنگاه کردم خیلی باسلیقه چیده شده بود

توی جایگاه مخصوصمون نشستیم تاعقدجاری بشه زیرچشمی به مهمونانگاه کردم ماهان وروشاکنارهم وایساده بودن
بالبخندبهمون نگاه میکردن ارمان قران روبازکردبه ارومی ایات روزمزمه میکردم
حاج اقااومدشروع به خوندن خطبه عقدکرد
دوشیزه محترمه سرکارخانوم بارانارادمنش ایابه بنده وکالت می دهیدبامهریه معلوم شماروبه عقداقای ارمان رادیان دراورم
عروس رفته گل بچینهبرای باردوم میپرسم وکیلم؟عروس زیرلفظی میخوادارمان دستشوتوی جیبش فروبرددستبندی زیبایی ازجیبش بیرون اورد
دستم روگرفت دستبندروبرام بست
برامون دست زدن
اروم ازش تشکرکردم
برای بارسوم میپرسم ایاوکیلم؟قران روبستم نفس عمیق کشیدم
بااجازه بزرگترا…بلهصدای هلهله زن هابلندشد
ارمان به سمتم برگشت به ارومی شنل روعقب داد
خیره نگام میکردسرم پایین بوددستشوزیرچونم گذاشت سرموبلندکردبه چشمام نگاه کردمحوچشمای هم دیگه شده بودیم که
باصدای ارام به خودمون اومدیم باشیطنت نگامون می کردازخجالت گونه هام سرخ شده بود
حلقه هاتون رواوردمارمان با اخم بهش نگاه کرد
حلقه هاروبرداشت
بهش اشاره کردکه بره
حلقه هاروانداختیم مهمونامجددتبریک گفتن
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ماهان سمتمون اومد
مردونه باارمان دست داد
خواهرمودستت سپردم حواست روحسابی جمع کنهمیشه کنارشم نگران نباشخیالم راحتهبالبخندبهشون نگاه میکردم
امیدوارم خوشبخت شیدبغلش کردم
مرسی عزیزمپیشونیموبوسید
عکاس منتظرتونه گفتن بهتون خبربدمباشه االن میریماریا…روشاهم اومدن
اریابه شوخی گفت
من نمیدونم توچجوری قبول کردی باهاش ازدواج.کنی ؟ارمان بااخم نگاش کرد
-دستت دردنکنه مگه من چمه؟

بااین اخالقت فکرنمیکردم کسی بتونه تحملت کنهخندیدم
نمیدونم حتماسرم به سنگین خوردهمیبینی روشابرعلیهم شدنروشابالبخندسرشوتکون داد
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خیلی خب بریدهنوزعکساتون موندهباشه راستی مامان کجاست؟همینجابامامان ارمان دارن صحبت میکنناهان باشه پس مابریم-باشه برید

باهم دیگه پشت باغ رفتیم اونجامنتظرمون بودن هنوزباورم نمیشدهمه چی به خوبی و خوشی تموم شده
تارسیدم زنه بااخم نگامون کرد
یک ساعته منتظرتونیمارمان جدی گفت
کارمون طول کشیداالنم اینجاییم پس کارتون روانجام بدیدباحرص نگاش کرد
روبه من گفت
شما دستت رو دورگردن دامادحلقه کنهرکاری گفت انجام دادم هرم نفس هاش به صورتم میخوردبه چشماش نگاه کردم میتونستم بی قراری روتوی چشماش ببینم
ازمون کلی عکس گرفت
دیگه خسته شده بودیم
خب کارمون تموم میشدمیتونیدبرگردیدپیش مهمونااوف باالخره تموم شداره منم دیگه خسته شدمارام اومدپیشمون
کارتون تموم شدمهمونامنتظرناره االن میایمدستموگرفت باهم سمت مهموناراه افتادیم
توجایگاهمون نشستم که صدای اهنگ توی فضاپخش شدروشا…ارام به زورما رو بلندکردن تابرقصیم
رفتیم وسط میخواستم بهترین رقص عمرمواجراکنم
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باعشوه میرقصیم
ارمانم مردونه همراهمیم میکردالبته بلدنبودبرقصه دورمون حلقه زدن
بااهنگ همخونی میکردیم
دوست دارم شب تاسحردورسرت بگردممیدونم توانتخابم اشتباه نکردم
دوست دارم همینجوری میگم برات میمیرم
بگم عاشقت منم تویی عزیزترینم
واسه من شیرین حرفات
کاش تودستام بمونه دستات
واسه من توبهترینی
کاش همیشه توی قلب من بشینی
دستموگرفت مجبورم کردچرخ بزنم
باعشق به چشمای هم دیگه نگاه کردیم اهنگ روبرام زمزمه کرد
خانومم تویی بارونم تویی عاشق شودلم ارومم تویی
تویی یکدونه سرزمین قلب تنهام
توهمون هستی که بدوی تپی ارزوهام
وقتی چشماتومیبینم دلم میلرزه
بیاخانومی بکن نزاردلم روتنها
باتموم شدن اهنگ همه برامون دست زدن بااهنگ بعدی همه اومدن وسط باهامون میرقصیدن

وقتی خسته شدیم رفتیم نشستیم خیلی گشنم بود
ارمانجانم عزیزممن گشنمهخندید
صبرکن عزیزم تا ی ربع دیگه شام رومیارننمیشه بگی االن بیارن؟یکم تحمل کناخم ساختگی کردم
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خب من گشنمهبالبخندبلندشد
صبرکن االن بهش میگمسرموتکون دادم منتظرشدم تابرگرده
مامان ارزوپیشم اومد
ببخشیددخترم یکم بامادرت کارداشتیملبخندزدم
اشکالی ندارهپس ارمان کجاست؟االن میادخودت چیزی نیازنداری دخترم؟نه مامان جان همه چی عالیهلبخندزد
ایشاهلل خوشبخت شیدگونشوبوسیدم
مرسی عزیزمبامهربونی نگام کرد
ارمان تک سرفه ایی کرد
خوب خلوت کردیداخندیدم
چیه؟حسودیت شد؟اخم ساختگی کرد
تواینجوری فکرکنمامان خندید
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من برم تاشمادوتاراحت باشیدباشه مامان جان اگه داری داشتی بهم بگوباشه پسرمکنارم نشست
دارن میزشام رومیچیننخداروشکرازگشنگی دارم میمیرمازاالن بگم من زن چاق نمیخواماازخداتم باشه که فرشته ایی مثل من گیرت اومدهباخنده سرشوتکون داد
چنددقیقه بعداعالم کردن که میزشام روچیدن
مهمونابرای صرف شام رفتن
منو…ارمانم توی سالن جدارفتیم
صندلی روبرام عقب کشیدتشکری کردم نشستم خودشم کنارم نشست
برام غذاکشید
مشغول غذاخوردن شدم
که ارمان قاشق روازدستم گرفت
باتعجب بهش نگاه کردم که قاشق خودش روبه دهنم نزدیک کردلبخندزدم غذاخوردم تااخرغذابا ی قاشق غذاخوردیم
میتونستم اعتراف کنم بهترین شام عمرم روخورده بودم
برگشتیم توباغ همه مهموناشامشون روخورده بودن کم کم مراسم داشت تموم میشدتصمیم گرفتم بامهموناخدافظی کنیم بریم
خونمون
وقتی باهمه خدافظی کردیم سوارماشین خودمون شدیم فقط خانواده هامون قرارشدماروتاخونه همراهی کنن
ارمان باشیطنت نگام میکرد محلش ندادم بیرون رونگاه کردم خیلی استرس داشتم دستام یخ بسته بودخونه نزدیک بودبه
خاطرهمین زودرسیدیم ازماشین پیاده شدیم
مامانامون اومدن بعدکلی سفارش برامون ارزوی خوشبختی کردن…رفتن
ارمان دروبازکردداخل رفتیم باچشمای گردشده به خونه نگاه کردم کل خونه باشمع…گل تزیین شده بودیهوحس کردم بین
زمین…هوامعلقم جیغ خفه ایی کشیدم
چیکارمیکنی؟خندید
رسمه خانوم-خب منوبزارزمین خودم میتونم راه بیام

261

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان انتقام بارانی
ی تای ابروشوباالداد بالجبازی گفت
نچ.نمیشهدستمودورگردنش حلقه کردم
سمت اتاق خوابمون رفت درروبا لگدبازکردروی تخت باگل های الله تزیین شده بودارمان منوروی تخت گذاشت
اب دهنموباصداقورت دادم
بهم نزدیک شدزیرگوشم زمزمه کرد
نترس عزیزمباصدای لرزون گفتم
خیلی استرس دارملبخنداطمینان بخشی زد
نگران نباشدستش سمت زیپ لباسم رفت…………
اون شب به دست ارمان ازدنیای دخترونگی هام جداشدم زندگی جدیدی روباهم شروع کردیم
(چندسال بعد)
توی اداره بودم سرم باپرونده جدیدگرم بود

ازصبح حالم خوب نبودهرچی میخوردم باالمیوردم سرم گیج میرفت نمیتونستم روی پرونده تمرکزکنم تصمیم گرفتم برم خونه
استراحت کنم وسایالم روجمع کردم سویچ.ماشین روبرداشتم ازاداره اومدم بیرون به ارمان نگفتم چون نمیخواستم نگرانش
کنم سوارماشین شدم راه افتادم سمت خونه خیابوناحسابی ترافیک بودکالفه شده بودم
حدودیک ساعت توی ترافیک بودم تارسیدم خونه ماشینوتوی پارکینگ بردم پیاده شدم رفتم باال در روبازکردم داخل رفتم
لباسام روعوض کردم خودموروی تخت پرت کردم چشمام روبستم سعی کردم استراحت کنم تاحالم خوب شه نمیدونم
چقدرگذشت که خوابم برد
…………
باصدای ارمان چشم بازکردم
باران عزیزمخمیازه کشیدم
جانمپس باالخره بیدارشدی-خیلی خسته بودم
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تک خنده مردونه ایی کرد
متوجه شدم به خاطرهمین بیدارت نکردمخم شدپیشونیم روبوسید
به محض اینکه بوی عطرش رواستشمام کردم حس کردم همه محتویات معدم داره میادباالسریع بلندشدم دویدم سمت
دستشویی
هرچندمعدم خالی بودفقط عق میزدم
ارمان سریع در رو بازکرداومدداخل
بانگرانی بهم نگاه کرد
حالت خوبه؟رنگ حسابی پریدهصورتم روشستم
نمیدونم چندروزه اینجوریم االنم بوی عطرت حالموبهم زدباتعجب نگام کرد
توکه همیشه این عطرودوست داشتینمیدونمتوی فکررفت یهوگفت
نکنه حامله ایی؟فکرنکنم حامله باشمحاضرشوبریم بیمارستان ازمایش بگیرن تاخیالمون راحت شهباشه ایی گفتم ازدستشویی بیرون اومدم لباسام روباکمک ارمان پوشیدم رفتیم بیمارستان ازم تست بارداری گرفتن جوابش
فردااماده میشد
برگشتیم خونه ارمان خیلی هیجان داشت
امیدوارم فرداخبرای خوب بهمون برسهخندیدم
-ایشاهلل منم خیلی دوست دارم بچه دارشیم
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منوتوی اغوش کشید
میخوام بچمون شبیه مادرش بشهسرموروی سینش گذاشتم
ولی من میخوام مثل باباش باشهدستشوبین موهام برد
هرروزخداروشکرمیکنم که توزندگیمیدستمودور گردنش انداختم
ولی من حسودم ازاالن گفته باشم حق نداری بچمون.روبیشترازمن دوست داشته باشیخندید
شماتاج سرمی هیچ کس نمیتونه جای توی روبرام پر کنهخمیازه کشیدم
خوابم میاد-باشه عزیزم بخواب

بااینکه ظهرخوابیده بودم ولی بازم احساس بیحالی میکردم به خاطرهمین
خیلی زودخوابم برد
(فرداصبح)
منتظرجواب ازمایش بودم
خیلی استرس داشتم
خانوم رادمنش؟باعجله بلندشدم
بلهبالبخندنگام کرد
-تبریک میگم جواب مثبته
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باهیجان گفتم
جدی؟اطمینان دارین دیگه؟بله عزیزم جواب مثبتهازش تشکردی کردم ازبیمارستان اومدم بیرون ازخوشحالی توی پوستم نمیگنجیدم باارمان تماس گرفتم

جانم عزیزم؟باذوق گفتم
ارمان جواب ازمایش مثبتهباصدای تقریبابلندی گفت
یعنی دارم بابامیشم؟خندیدم
-بله داری بابامیشی

وای خداباورم نمیشه بهترین خبرزندگیموبهم دادی االن کجایی؟دارم میرم خونهباشه باشه توچیزی نمیخوای؟نه عزیزم بیاخونهباشه فعالفعالتاکسی گرفتم رفتم خونه اول دوش گرفتم موهامولخت دورم ریختم ی لباس خوشگل انتخاب کردم پوشیدم
ارمان رسیدخونه اول خیره نگاه میکرد
باخنده گفتم
خوردی منوباپرویی گفت
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دوست دارم زنمیسری ازروی تاسف تکون دادم
که اومدسمتم یهوبغلم کردمنوچرخوند
بلندخندیدم
روی زمین منوگذاشت
امروزبهترین روززندگیم بودمنم اصال باورم نمیشدسرشوبه پیشونیم چسبوند
بایدازاین به بعدمراقب خودت باشیچشم حواسم هستگرمی لباش روحس کردم منم همراهیش کردم
زندگیمون باوجوداین بچه رنگ تازه ایی به خودش بخشید
(پایان)
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