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 :خالصه

 هااون از رو نتقامشا کنهمی سعی رسیده، قتل به باندی توسط نامزدش که رهام

 تونهنمی هم رو فکرش حتی که بده انجام رو هااون هایخواسته شهمی مجبور بگیره؛

 !بشه مرگش باعث ممکنه حتی که کارهایی. بکنه

 

 

 زمین روی. زدمی سیلی صورتم به رحمانهبی و باریدمی سرعتبه بارون بود؛ سردم

 هم به رو هامدندون درد، از و بودم کرده عرق. نداشتم کردن حرکت قدرت بودم، افتاده

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7/
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 تار هامچشم. بود زیاد امریزیخون گذاشتم؛ زخمم روی رو دستم. دادممی فشار

 رو مرگ. پیچیدمی بدنم توی وحشتناکی درد کشیدممی که نفسی هر با دید؛می

 .بود راهم پایان این هم شاید کنن؛ پیدام بودن نتونسته نیروها هنوز. کردممی حس

 بگم، بهش احساسم از نتونستم. ببینم رو هستی بار آخرین برای تونستممی کاشای

 و شدم سبک کردم حس گرفت، رو اطرافم سیاهی نشه؛ فرصت وقتهیچ شایدم

 .نشدم متوجه چیزی دیگه

 "قبل سال دو"

 نگاه اسمش به. بوسیدم رو قبرشسنگ شدم خم. دادم وشوشست رو قبرش گالب با

 :گفتم وارزمزمه و بست نقش لبم روی تلخی لبخند زمانی؛ مآرا کردم،

 پس هستی؟ دنیا ته تا نگفتی مگه معرفتبی آخه گذاشتی؟ تنهام چرا داغونم، آرام -

 تونمنمی نگفتم شده، جهنم برام زندگی رفتی وقتی از شدی راهنیمه رفق شد؟ چی

 که متحرک ردهم شدم خوب؛ دختر کردی قطع که رو نفسم بکشم؟ نفس تو بدون

 دارم ناتموم کار سری یه اول ولی پیشت بیام زود میدم قول کشم؛می نفس دارم فقط

 تکتک تقاص میدم قول شم؛نمی آروم نگیرم رو انتقامت تا بدم انجامش باید که

 .خورممی قسم میدن، پس رو کارهاشون

 .دادمی نشون رو بعدازظهر پنج ساعت کردم؛ نگاه ساعتم به

 سمت به زدم هامچشم به رو امآفتابی عینک. شدمی دیرم داشت. شدم لندب جام از

 .افتادم راه داریوش خونه سمت به. شدم سوار و زدم رو دزدگیر کردم؛ حرکت ماشینم

 تعظیم. کرد باز رو در اومد نگهبان بعد دقیقه چند. کنن باز رو در تا زدم بوق تا چند

 .کرد باز رو ماشین در و کرد کوتاهی
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 باغ کردم؛ نگاه رو اطرافم چرخوندم چشم. کنه پارک رو ماشین خودش تا شدم یادهپ

 پر کاج هایدرخت رو دورتادور بود؛ شده پر ریزودرشت هایسنگ با که بزرگی تقریبا  

. بود شده گذاشته کار دوربین جاهمه. داشت قرار آبشار باغ وسط بودن، کرده

 با و اومد استقبالم به خانم نرگس شدم، خونه وارد. بست نقش لبم گوشه پوزخندی

 :گفت لبخند

 .پسرم اومدی خوش -

 فراموش رو زدن لبخند دیگه که بود وقت خیلی نشد، ولی بزنم لبخند کردم سعی

 :گفت اشذاتی مهربونی با. دادم تکون رو سرم. بودم کرده

 .کنم گرم ناهار برات آشپزخونه برو -

 :گفتم سرد

 .ندارم میل ممنون -

 و افتاده راه مارپیچ هایپله سمت به بدم بهش رو کردن اعتراض اجازه اینکه ونبد

 .کنم مکث شد باعث داریوش صدای که رفتم باال ازشون سرعتبه

 اومدی؟ عجب چه -

 :گفتم کوتاه کردم؛ نگاه بهش

 .داشتم کار-

 .بزنیم حرف باید اتاقم بیا-

 عمیقی نفس. شد مشت اهناخودآگ هامدست و بست نقش صورتم روی غلیظی اخم

 پشت منم افتاد، راه اتاقش سمت به من از جلوتر خودش. بشم آروم تا کشیدم
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 اجباربه بشینم؛ منم کرد اشاره و نشست صندلی روی. شدم اتاق وارد سرش

 .نشستم روشبهرو

 .شنوممی خب،-

 .نداری وقت هم زیاد کنی، جور دختر دوتا برام باید-

 :گفتم کنجکاوی با. دادم باال رو ابروم تای یه

 .آوردم رو نفر چند اتواسه تازه که من چیه؟ واسه اتعجله-

 .باش نداشته کاری اشباقی به بده، انجام رو گفتم که کاری-

 .شدم بلند جام از و دادم تکون رو سرم

 دارم؟ زمان چقدر-

 .کنی سربلندم هم سری این خواممی ماه، شش حداکثر-

 گذره،می فکرش تو چی باز دونمنمی. شدم خارج اتاق از و گفتم" کنمیمی رو امسعی"

 دخترهای اون خواستمی نبود، سخت خیلی حدسش البته بیارم؛ در سر خودم باید

 رفتم؛ اتاقم به. کنه قاچاق رو بدنشون اعضای یا بفرسته عرب هایشیخ برای رو بیچاره

. خوردم آب بدون و شتمبردا میز روی از مسکن قرص یه شد،می منفجر داشت سرم

 بازی این. بخوابم کنم فکر چیزی به اینکه بدون کردم سعی و کشیدم دراز تخت روی

 .نداشتم هم برگشتی راه هیچ رفتم،می آخرش تا باید بودم، کرده شروع خودم که بود

*** 

 دونمنمی. شد شروع دیگه مزخرف روز یه. شدم بیدار امگوشی هشدار زنگ صدای با

 رو کمد در شدم بلند.[ کن کمکم خودت خدایا] بدم ادامه رو بازی این تونممی کی تا
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 گرون ساعت. پوشیدم برداشتم رو رنگشهم شلوار و مشکی شرتتی و کردم باز

 هامچشم به کردم، نگاه آینه به. گرفتم دوش تلخم عطر با و بستم دستم به رو قیمتم

 هام ،چشم رنگ عاشق گفتمی آرام یادم  . بود کرده تغییر عسلی به رنگش حاال که

 اآلن ولی برداره؛ چشم ازم تونستنمی کردمی نگاه هامچشم به وقت هر که جوری

 ارزیدمی هاسختی این همه ولی بود شده پنهان مسخره لنزهای این با اشاصلی رنگ

 جونم قیمت به اگه حتی بیام، کوتاه نبودم حاضر وجههیچبه داشتم؛ که هدفی به

 هاپله از. بیرون اومدم اتاقم از و زدم چنگ میز روی ماشین سوییچ. شدمی متمو

 سرعت با. بیرون زدم خونه از و پوشیدم رو مشکیم اسپرت هایکفش پایین، اومدم

 .کردم رانندگی دانشگاه سمت

 کالس سمت به محکم هایقدم با و شدم پیاده. کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین

 شنیدم؛می رو دختر تا چند پچپچ صدای شدم کالس وارد. ردمک حرکت موردنظرم

 گوشی پوزخندی. بودن گرفته نظر زیر رو من دقت با کردم، نگاه بهشون زیرچشمی

 :گفت روییخوش با و نشست کنارم سعید. بست نقش لبم

 .نبود ازت خبری داداش؟ سالم-

 :گفتم حوصلهبی

 .دانشگاه بیام قتیو چند نتونستم بودم، شرکت کارهای درگیر -

 :خندید

 مرده؟ یا ستزنده رفیقت ببینی بزنی هم زنگ یه حتی تونستینمی یعنی-

 :گفت سریع که بزنم حرفی خواستم هم؛ توی رفت هاماخم

 .کنهمی سکته آدم کنیمی اخم جوریاین کردم، غلط داداش جون-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر sh80|  دل تقاص رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

8 

 

 .نیاد در صدات پس ترسی،می انقدر که تو-

 از ربع یک حدود. نداد ادامه رو حرفش دیگه و اومد استاد بزنه حرفی خواست تا

 شد باز کالس در که گفت بفرماییدای استاد خورد، در به ایتقه که گذشتمی کالس

؛ بود مشخص. شد کالس وارد دختر یه و  متوسط، قد کردم؛ نگاش دقت با مضطرب 

 قیافه لدرک. سبزرنگ و درشت هایچشم داشت، سفیدی و گرد صورت الغراندام،

 هایصندلی از یکی روی نشست و گفت استاد به چی نفهمیدم اصال   داشت، خوبی

 با. بهش زدم زل وقته خیلی که شدم متوجه تازه کشید، تیر پهلویم یهو. جلو ردیف

 :گفت شیطنت با که کردم نگاه سعید به اخم

 .رو مردم دختر خوردی بابا، بسه-

 :گفتم سردی لحن با و کردم اخم

 .شدم کنجکاو بودمش ندیده حاال تا چون فقط نگو، پرتوچرت-

 .میگی راست تو باشه-

 یک. بدم رو جوابش نداشتم حوصله اصال   نزدم، حرفی دادم؛ بیرون صدا با رو نفسم

 جام از. برسونه اتمام به رو کالس که داد رضایت باالخره گذشت؛ کالس از ساعت

 :گفت سعید که شدم بلند

 میری؟ کجا-

 .فهکا میرم-

 .کرد جمع رو وسایلش و شد بلند سریع

 .میام باهات منم پس باشه،-
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 نزدیک. کردم برخورد کسی با یهو که شدیم خارج کالس از باهم و دادم تکون رو سرم

 تعجب با شدم؛ کردنش سقوط مانع و کردم حلقه کمرش دور رو دستم که بیافته بود

 :گفت هول با. کرد وجورجمع رو خودش سریع. بود دختره همون کردم، نگاهش

 .نبود حواسم خوام،می معذرت-

 .کنین جمع بیشتر رو حواستون بعد به این از-

 .شدیم کافه وارد سعید با. شدم رد کنارش از تفاوتبی

 :گفت سعید

 زدی؟ حرف جوریاین بدبخت با چرا -

 .دادم باال رو ابروم تای یه

 زدم؟ حرف جوری چه -

 .کرد پوفی

 .کنه تحمل رو تو خوادمی که سوزهمی زنت واسه مدل بابا، هیچی -

 :گفتم سرد سعید، جواب در. کردمنمی رفتار جوریاین وقتهیچ اون با افتادم؛ آرام یاد

 .باشی من زن نگران نیست نیازی تو -

 :گفت شیطون

 کنی؟ معرفی بهمون رو خوشبخت خانم اون خواینمی شدی؟ عاشق نکنه -

 :گفتم کالفه

 .ندارم رو هاوپرتچرت این حوصله اصال   ن،ک بس سعید-
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 .گرفت باال تسلیم نشونه به رو دستش

 .رو ما نزن بابا، باشه-

*** 

 «هستی»

 :گفتم بلند و شدم خونه وارد سروصدا با

 .اومده خونه سرسبد گل که کجایید خونه، اهالی بر سالم -

 :شنیدم آشپزخونه از رو مامان صدای

 .بکشم اتواسه اهارن بیا دخترم، اومدی خوش -

 .رفتم آشپزخونه سمت به کنان ورجهورجه

 .میاد خوبی بوهای چه اوم، -

 .برگشت طرفم به لبخند با مامان

 .داری دوست خیلی که همونی کردم، درست سبزیقورمه اتواسه -

 .بوسیدم محکم رو اشگونه

 .خوشگلم مامان نکنه درد دستت -

 .شدم بلند شد تموم غذام وقتی. شد مشغول کارش ادامه به و زد لبخندی

 .کنم استراحت میرم من جان مامان-

 .داریم مهمون شب شو بیدار زود فقط دخترم، برو-

 :گفتم کنجکاوی با
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 بیاد؟ قراره کی مهمون؟-

 .بیان شام خوانمی هااین اتعمه-

 رو نحس پسره اون قیافه باید حتما   من؛ شانس از هم این. هم توی رفت هاماخم

 اوه اوه. ]کردم نگاه اطراف به. کردم پرت اتاقم توی رو خودم غرغر با. کنم ملتح

 بود، نامرتب تختم بود؛ افتاده طرف یه هرکدوم هاملباس.[ بود ریخته هم به حسابی

 رو هاملباس. نداشتم رو اینجا کردن مرتب حوصله اصال   که بودم خسته انقدر ولی

 خستگی از که نکشید طولی بردم؛ پناه متخت به و کردم پرت گوشه یه درآوردم

 .شدم هوشبی

*** 

 با و بود نشسته سرم باالی حسام. کردم باز رو هامچشم دستی گرنوازش حس با

 بود شده دورگه خواب از که صدایی با. زدم لبخندی متقابال  . کردمی نگاهم لبخند

 :گفتم

 .داداشی سالم -

 .بوسید رو امپیشونی و شد خم

 .میان دارن هامهمون که پاشو خودم، خوشگل هرخوا سالم-

 :گفتم غرغر با. شد بلند نهادم از آه

 اینجان؟ شب هر ندارن زندگی و کار مگه -

 :گفت خنده با

 .ستخونده اتفاتحه بشنوه مامان رو حرفت این-
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 .دونممی-

 :دادم ادامه باز نیش با

 !دیگه مونهمی تو و من پیش هاحرف این ولی-

 .پاشد خنده با

 .نیومده مامان خود تا شو حاضر بدو-

 شونه رو امخرمایی بلند موهای. پایین رفت هم حسام شدم؛ بلند و گفتم چشمی

 برداشتم آبی شومیز یه کردم، باز رو کمدم در. کردم جمع سرم باالی اسبیدم و کردم

 شتم؛ندا آرایش به نیازی کردم، نگاه آینه به. کردم پام هم مشکی شلوار پوشیدم،

 رو خنکم عطر پسندیدم؛می بیشتر رو سادگی باشم، چشم توی خواستمنمی

 کنم، سرم رو شالم دادم ترجیح بود، هم میالد چون. گرفتم دوش باهاش و برداشتم

 زمانهم که بیرون اومدم اتاقم از. کردمنمی سرم شال اصال   خانوادگی جمع توی وگرنه

 نشستن به رو هااون بابا پرسیاحوال و سالم زا بعد. بودن رسیده هم هامهمون من با

 خواهرم عین بود؛ مهربونی و خوب دختر نشستم؛ امدخترعمه کنار. کرد دعوت

 :گفت آروم مریم که بودم فکر توی. داشتم دوستش

 .بزنیم حرف باهم باید اتاقت بریم پاشو -

 کردم گوش رفشح به. برم دنبالش کرد اشاره و شد بلند که کردم نگاهش کنجکاوی با

 دنبالش منم کرد؛ باز رو اتاق در رفتیم؛ باال هاپله از. مهمی   موضوع حتما   شدم؛ بلند و

 با ست؛کالفه بود مشخص داد؛می تکون رو پاش مدام نشست؛ تخت روی رفتم؛

 .گرفتم رو دستش و نشستم کنارش نگرانی

 .ترسونیمی رو من داری شده؟ چیزی -
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 نشی؟ عصبی دیمی قول ولی بگم بهت خواممی چیزی یه هستی، ببین-

 :داد ادامه که دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 !کنه خواستگاری ازت خوادمی امشب میالد -

 :گفتم بلندی تقریبا   صدای با

 کنه؟ غلطی چه خوادمی میالد چی؟ -

 :گفت نگرانی با

 تا نزنم حرفی تبه کرد تأکید مامانم شنون؛می رو صدات اآلن باش؛ آروم هیس؛-

 کاری هر ولی شه،می عصبی دونستممی بذاره؛ میون در باهات رو جریان این خودش

 .بشم مانعش نتونستم کردم

 خفه خودم هایدست با رو میالد خواستمی دلم زدم؛می نفسنفس عصبانیت از

 سعی مریم. بزنه سرش به من از خواستگاری فکر حتی نکنه جرئت دیگه تا کنم

 عذابم هم فکرش حتی متنفرم؛ میالد از من شدم؛نمی آروم ولی کنه آرومم کردمی

 و من فقط آدمی ، جور چه اون دونهنمی کسهیچ. کنم ازدواج باهاش بخوام که دهمی

 اتاق داخل به حسام خورد؛ اتاق در به ایتقه. داریم خبر کثیفش کارهای از مریم

. کرد نگاه بود شده سرخ صورتم یادز  عصبانیت از که من به تعجب با و کشید سرک

 :گفت نگران و اومد سمتم به

 عزیزم؟ شده چی هستی؟ -

 .زدم زورکی لبخند. بشم مسلط اعصابم به تا کشیدم عمیقی نفس

 .خوبم داداش، هیچی-
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 :گفت و کرد ردوبدل مریم و من بین رو نگاهش مشکوک

 مطمئنی؟-

 .نیست مهم کنه،می درد سرم یکم خوبم، آره-

 دور و بیرون اومدم اتاق از نپرسه ایدیگه سؤال اینکه واسه نشده؛ قانع بود مشخص

 :گفت بابا به خطاب که شنیدم رو عمه صدای که نشستم بقیه از

 بزار گفتی شده، دخترت خاطرخواه هست سالی چند میالد که دونیمی حمید -

 شده، ودانشج سالمتیبه داده، هم کنکورش که حاال باشه، گفتیم بده کنکور

 بدی؟ بهم جوابی خواینمی

 قبول منم بگه چی هر هستی ، خود با اصلی گیریتصمیم ولی ندارم، حرفی من واال-

 .کنممی

 :گفت خوشحال بود، گرفته رو بابا رضایت اینکه از عمه

 با مطمئنم دارم، دوستش مریم عین که دونیمی زنم،می حرف هستی با خودم من -

 .شهمی خوشبخت میالد

 نداری خبر کثیفت پسر ذات از فقط شم،می خوشبخت خیلی آره. ]زدم وزخندپ

 رو خودم باشم، آروم کردم سعی![ کردینمی درخواستی چینهم وقتهیچ وگرنه

 میدم منفی جواب منم کردن؛ خواستگاری فقط نیفتاده، اتفاقی که حاال بدم، دلداری

 باعث که کشهمی رو انتظارم چی آینده تو دونستمنمی ولی میره، شهمی تموم و

 !بریزه بهم امزندگی کل شهمی

 کشیدم سر الجرعه و ریختم خودم برای آب لیوان یه رفتم، آشپزخونه به و شدم بلند

 تا افتادم، سرفه به. گلوم توی بپره آب شد باعث سرم پشت از میالد صدای که
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 کشیدم عمیق نفس ات چند. نیاد جلو یعنی گرفتم باال رو دستم نزدیک بیاد خواست

 :توپیدم بهش عصبانیت با و

 شی؟می ظاهر جن عین یهو چیه -

 .گرفت خودش به جانبیبهحق قیافه

 کردم؟ چیکار مگه -

 .زدم کمرم به رو دستم

 شدی؟ هم طلبکار اینکهمثل نه -

 :گفت حرفم به دادن جواب بدون کرد؛ خوش جا لبش گوشه ایمسخره لبخند

 اعالم رو موافقتت خودت آدم بچه عین پس شنیدی، رو مانمما هایحرف دونممی -

 ...وگرنه

 :گفتم اعصبانیت با بده؛ ادامه رو حرفش نذاشتم

 هان؟ کنی،می غلطی چه وگرنه -

 .داد تکون تهدیدوار رو اشاشاره انگشت

 .کنی مرگ آرزوی صدبار روزی بشه، جهنم اتزندگی کنممی کاری وگرنه-

 :شنیدم رو صداش که شدم رد کنارش از اعصبانیت با کردم؛ نگاهش مسخره

 .بینیمی بد وگرنه رو، حرفم بگیری جدی بهتره -

 خونه از و بکشم جیغ خواستمی دلم. اتاق توی کردم پرت رو خودم داغون اعصاب با

 من خواستمی مثال   هه کی ؟ کرده فکر کنه،می تهدیدم عوضی پسره. ]کنم بیرونشون
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 جدی رو هاشحرف کاشای ولی.[ بکنه تونهنمی غلطی هیچ ونمدمی ولی بترسونه رو

 .آدمی   جور چه گفتممی همه به اول روز همون کاشای گرفتم،می

 با و زدم رو تماس اتصال دکمه. بود دریا کردم؛ باز چشم امگوشی زنگ صدای با

 :گفتم بود شده دورگه خوابیدن خاطر به که صدایی

 !بنال؟ -

 هاشکشیدن جیغ وقتی. بدم فاصله گوشم از رو گوشی شد عثبا دریا جیغ صدای

 .کردم نزدیک گوشم به رو گوشی دوباره شد، تموم

 !بزن؟ حرف آدم عین نگفتم بهت صدبار ورپریده، دختره-

 .بزنم حرف باید جوری چه پرسممی ازت میام بعد به این از استاد، باشه-

 !پرویی خیلی-

 داشتی؟ مکار  چی حاال خودتم، پروردهدست-

 نه؟ یا میای کوه، بریم خوایممی دانشگاه هایبچه با بگم خواستممی-

 هستن؟ هاکی-

 .رفته یادم رو اسمش که هست هم دیگه یکی نامزدش، و نیوشا و ستاره-

 دنبالم؟ میای باشه،-

 .خونتونم در جلو دیگه ساعت نیم آره،-

 رو صورتم و دست شدم لندب و دادم بدنم به وقوسیکش. کردم قطع و گفتم ایباشه

 هم مشکی شال. کردم پام هم مشکی شلوار و پوشیدم رو رنگم ایقهوه مانتو. شستم

 روی رو رنگمصورتی رژ. صورتم توی ریختم رو موهام از تیکه یه. انداختم سرم روی
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 نظر به تردرشت هامچشم شد باعث که زدم ریمل کمی. زدم امگوشتی هایب**ل

 که نوشتم هااین مامان برای کاغذ روی. پایین رفتم و برداشتم رو امیگوش و کیف. بیاد

 .چسبوندم یخچال در روی و کوه میرم دارم دریا با

 رو اسپرتم هایکفش سریع. رسیده دریا فهمیدم شد بلند که امگوشی زنگ صدای

 .شدم دریا آلبالویی 206 سوار بیرونو دویدم باعجله و کردم پام

 .خودم وچلخل دوست بر سالم -

 .هم توی رفت هاشاخم

 .کردی شروع باز هستی -

 .کردم باز بناگوش تا رو نیشم

 کردم؟ چیکار مگه -

 .داد تکون تأسف نشونه به سری

 .شینمی آدم تو -

 .انداختم باال رو ابروهام شیطنت با

 !عزیزم شننمی آدم وقتهیچ هافرشته -

 :گفت حرص با

 وقت؟ یه نیاری کم-

 .راحت خیالت ،بابا نه -
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 اآلن تا راهنمایی از بود؛ دوستم بهترین دریا. خندیدممی من و خوردمی حرص اون

 و کردم نگاه اشقیافه به. شدیم قبول باهم دانشگاه یه حتی بودیم؛ دوست باهم

 هایب**ل تیره، ای قهوه هایچشم با گندمی پوست شدم؛ کردنش آنالیز مشغول

 آنالیز از دست صداش با داشت، جذابی چهره. مشکی موهای و کوچیک ایقلوه

 .کشیدم کردنش

 .رسیدیم شو پیاده -

 گشتمو بقیه دنبال چشم با و شدم پیاده ماشین از

 کجان؟ پس -

 .رسنمی دیگه هااالن اندراه تو-

 به چشمم. رسیدن بعد ربع یک حدود برسن؛ تا شدم منتظر و دادم تکیه ماشین به

 اینجا دیگه این. ]افتاد کردم برخورد باهاش دانشگاه یتو روز اون که پسری همون

 و زدم پهلوش به. بهش بود زده زل هم اون کردم، نگاه هم دریا به[ کرد؟می چیکار

 :گفتم

 خواد؟می چی اینجا پسره این -

 :گفت تعجب با

 شناسیش؟می تو مگه-

 .دیدمش دانشگاه توی-

 داره؟ دختردوست نظرت به جذابی ، پسر-

 .دمکر  اخم
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 هان؟ داره؟ ربطی چه تو به -

 .کرد نگاهم شیطون

 بده؟ خیر، امر واسه برم خواممی -

 .شد بلند آخش که سرش تو زدم محکم یکی

 .نیاری در بازی پرو باشی تو تا حقته،-

 .ندادم محلش کرد، نگاه بهم اخم با

 که پسره همون سعید کردیم؛ پرسیاحوال و سالم اومدن؛ سمتمون به هادختر

 :داد قرار مخاطب دونمنمی رو سمشا

 بیاری؟ تونیمی بیارم، ماشین از رو وسایل رفت یادم رهام -

 عجیب واسم هاشرفتار. افتاد راه ماشین سمت به و گرفت ازش رو سویچ حرف بدون

 راه برگشت رهام وقتی. آوردمدرمی سر کارهاش از باید. بود مرموزی پسره بود؛

 به گذشت خنده و شوخی به راه کل. رفتیممی راه پسرها از جلوتر دخترها ما افتادیم؛

 :گفت خستگی با ستاره. رسیدیم پنجم ایستگاه

 .بشینیم جاهمین تونم،نمی دیگه من وای -

 .نشستیم و کردیم پهن رو حصیری زیرانداز کردن؛ موافقت همه

. بودم نشسته یخی پسره این رویروبه دقیقا   منم. بود نشسته سعید کنار نیوشا

 :گفت متفکر نیوشا

 کنیم؟ بازی حقیقت جرئت چیه نظرتون -

 :گفت هیجان با دریا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر sh80|  دل تقاص رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

20 

 

 .امپایه که من -

 .افتاد نیوشا و دریا به وسط، گذاشتن رو بطری. کردن قبول هم بقیه

 :گفت خبیث دریا

 حقیقت؟ یا جرئت جون، ستاره خب -

 :گفت همین واسه شده، مشکوک دریا لحن از بود مشخص ستاره

 .گذرهمی داره فکرت تو چی نیست معلوم حقیقت، -

 :گفت خنده با

 .ترسویی انقدر دونستمنمی-

 .بپرس رو سؤالت کن، فکر خوایمی جور هر-

 :گفت یهو و کرد مکث دریا

 داری؟ دوست رو پیمان هم هنوز -

 گرفته صدای با. نداشت دریا از رو سؤالی چینهم انتظار. خورد جا وضوحبه ستاره

 :گفت

 .کردم فراموشش دیگه نه -

 .سعید و من به افتاد چرخوندم؛ رو بطری سریع بشه عوض جو اینکه برای

 کدوم؟ سعید خب-

 !جرئت-

 :گفت ساختگی ترس با که کردم نگاهش شیطون
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 .حقیقت همون شدم، پشیمون من -

 .انداختم باال رو ابروم

 .بمون حرفت پای باش مرد دیگه، نه -

 :گفت خنده با نیوشا

 !بده تخفیف بهش رو باراین حاال -

 :گفتم باز نیش با. گذاشتم جوادی آهنگ یه و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم

 !برقص -

 در خنده از همه. رقصیدن به کرد شروع نداره، ایچاره دید وقتی ولی کرد اعتراض اول

 تا دادیم رضایت باالخره. بود رهام بود تفاوتبی که کسی تنها. بودیم انفجار حال

 :گفت بود، کرده سکوت اآلن تا که رهام. زد رعدوبرق آسمون یهو. بشینه

 .بیاد بارون خوادمی اینکهمثل برگردیم، بهتره -

 شروع نمنم هم بارون کردیم؛ حرکت هاماشین سمت به و شدیم بلند. کردیم موافقت

 شده خیس ابیحس. رسیدیم هاماشین به روی،پیاده کلی بعد. بود کرده باریدن به

 رسوند رو من دریا. شدیم هامونماشین سوار و کردیم خداحافظی همدیگه از بودیم،

 .رفت خودش هم بعد و خونه

 دادن رو جوابم روییخوش با همه که کردم سالم بلند معمول طبق خونه؛ داخل رفتم

 .نشستم بابا کنار. پیششون برگشتم دوباره و کردم عوض رو هاملباس باال. رفتم

 :گفت خنده با بابا. بوسیدم رو اشگونه و کردم حلقه بابا گردن دور رو دستم

 خوای؟می چی ازم باز -
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 :گفتم معترض

 !بابا-

 !بابا؟ جان-

 :گفتم ممکن حالت ترینمظلومانه با و کردم کج رو سرم

 بخرید؟ ماشین برام شهمی -

 .شد بلند حسام اعتراض صدای

 !ها پروای   بچه عجب -

 .کردم گاهشن اخم با

 کنی؟می دخالت چی واسه تو-

 .زدنشه حرف طرز هم این بیا،-

 :گفت بابا که برگردوندم رو روم قهر با

 .کنممی فکر روش نکن، قهر حاال -

 .کوبیدم بهم رو هامدست هیجان با

 میگین؟ جدی-

 .بودم فکرش تو هم خودم عزیزم، آره-

 .کردم بوسش محکم

 !بابا عاشقتم -

 :شد ندبل مامان صدای
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 !روشن چشمم دیگه؟ باباتی عاشقت که -

 .کردم باز رو نیشم

 باشه؟ شما عشق فقط باید بابا مگه -

 .زد چنگ رو صورتش دست با

 !دختر؟ زنیمی چیه هاحرف این -

 .زدم چشمک

 !دیگه میگم رو حقیقت -

 م؛اتاق تو رفتم دویدم و دادم جاخالی خنده با کنه پرت سمتم به رو دمپایی خواست تا

 کردم پرت رو گوشی نداشتم، دادن جواب حوصله بود، مریم خورد، زنگ امگوشی

 .برد خوابم کی نفهمیدم که کردم فکر انقدر. کشیدم دراز و اونور

*** 

 «رهام»

 .خورد در به ایتقه که بودم اتاقم توی

 .تو بیا -

 .داخل اومد فرهاد

 .دارن کار باهاتون پدرتون-

 کجاست؟-

 .شمان ظرمنت انبار، توی-
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 انبار سمت به! خوادمی چی ازم دوباره نیست معلوم. شدم بلند و دادم تکون رو سرم

 صحنه دیدن با بشم؛ اتاق وارد تا رفت کنار نگهبان. کردم حرکت بود باغ انتهای که

 از صورتش بودن، کرده آویزون زنجیر با رو جوونی پسر. شد جمع صورتم مقابلم،

 شالق جاهای بود؛ شده متورم شدید، هایضربه اطرخ به چشمش. بود رنگین خون

 نگاه بهش. گرفتم ازش چشم داریوش صدای با. کردمی کجیدهن بهم بدنش روی

 .کردم

 .اینه بدیم دست از رو محموله شد باعث سری اون که کسی -

 :داد ادامه که کردم نگاش منتظر

 .بیاری حرفش به خواممی زنه،نمی حرف ولی -

 :گفتم سرد و رفتم پسره سمت. رفت بیرون که دادم تکون مثبت ونهنش به رو سرم

 بری اینجا از زنده دمنمی قول وگرنه بزنی، حرف و کنی باز رو دهانت خودت بهتره -

 !بیرون

 :گفت ایرفته تحلیل صدای با زد، پوزخند

 .ندارم گفتن واسه حرفی بده، انجام خوایمی کاری هر-

 .خواستی خودت باشه،-

 دادش. کردم فرو پاش ران توی نرمشی هیچ بدون رفتم؛ سمتش به و برداشتم رو چاقو

 :گفتم خشن. شد بلند درد از

 !بزن حرف -
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 بیشتر زنه،نمی حرف دیدم وقتی زد؛می نفسنفس زد،می سرخی به درد از صورتش

 :گفت فریاد با که دادم فشارش

 !میگم لعنتی، باشه -

 .کردم نگاش خونسرد

 شنوم؟می -

 :گفت بریدهریدهب

 .بود اون... کار... یاشار -

 .زدم پوزخند

 !خوبه -

 .رفتم داریوش پیش و شدم خارج انبار از

 زد؟ حرف خب-

 .بوده یاشار کار-

 :گفت عصبی

 !خواممی رو اشجنازه سروقتش، برو هامحافظ با بده، پس رو کارش تقاص باید -

 :گفتم فرهاد به رو. بیرون اومدم اتاقش از و دادم تکون رو سرم

 !بندازیم راه گردوخاک باید کن، جمع رو همه-

 .آقا چشم-
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 بقیه. یاشار خونه سمت افتادم راه. شدم رنگممشکی مازراتی سوار و برداشتم رو کلت

 صدا شدم؛ پیاده ماشین از. رسیدم بعد ربع یک حدود اومدن؛می سرم پشت هم

 شدید درگیری خونه، تو ریختن من اشاره با. کردم وصل اماسلحه روی رو کن خفه

 کردم، پیداش. گشتم یاشار دنبال چشم با کردم، مخفی درخت پشت رو خودم بود؛

 دویدم. باشه داشته رو هوام که کردم اشاره فرهاد به کنه؛ فرار پشتی در از خواستمی

 اینکه حدس کردم؛ حس کتفم ناحیه تو بدی درد که رفتمی داشت یاشار که سمتی

. کنه فرار یاشار بزارم تونستمنمی ولی شد جاری کتفم از خون نبود؛ سخت خوردم تیر

 روی و کشید درد از دادی. کردم شلیک بهش و گرفتم نشونه رو پاش سالمم دست با

 .زدم پوزخند. کردمی نگاهم زدهوحشت وایسادم، روشروبه. افتاد زمین

 ترسیدی؟ چیه؟ -

 :گفت ترس با

 !دممی قسمت نکن، رو کار این کنم،می خواهش رهام -

 رو سرش تردید بدون کردم، لمس رو ماشه بشه، ایجاد حالتم توی تغییری اینکه بدون

 کشته افرادش بیشتر و بود شده کم درگیری از. کردم شلیک بهش و دادم قرار هدف

 زخمم روی رو دستم. بود شده زیاد امریزیخون و رفتمی گیج سرم. بودن شده

 .گرفت رو بازوم زیر و اومد سمتم به باعجله فرهاد. شد جمع صورتم درد از گذاشتم،

 :گفت نگرانی با

 !نیومدن هاپلیس تا بریم زودتر باید خوردین، تیر آقا -

 ماشین سوار فرهاد کمک با اومدیم؛ بیرون نحس خونه اون از. دادم تکون رو سرم

 رو خودش تا گرفت تماس دکترم با راه توی. کرد حرکت خونه سمت سرعت با شدم؛
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 با و اومد سمتمون باعجله داریوش شدم؛ پیاده سختیبه خونه؛ رسیدیم. برسونه

 :گفت نگرانی

 خوبه؟ حالت پسرم، -

 مبل روی کردن کمکم. نگفتم چیزی جوابش در زدم؛ پوزخند اشنگرانی به دلم توی

 نفس درست تونستمنمی نبود، خوب حالم بودم؛ شده عرق خیس. کشیدم دراز

 :گفت داد با داریوش. کشمب

 !کجاست؟ لعنتی دکتر این پس -

 .نفهمیدم هیچی دیگه و رفت سیاهی هامچشم

*** 

 «هستی»

 چرا دونمنمی. ببینم رو رهام شاید تا چرخوندم چشم. شدیم کالس وارد ستاره با

. نشستیم دریا با و انداختم باال ایشونه نبود؛ کردم نگاه چی هر! بودم کنجکاو انقدر

. شده کنسل کالس و نیست خوب حالش استاد که گفت و داخل اومد هابچه از کیی

 :گفتم دریا روبه. بیرون اومدیم کالس از ازخداخواسته هم ما

 چیه؟ برنامه خب؟ -

 :گفت متفکر

 شمال؟ بریم بزاریم برنامه چیه نظرت -

 :گفتم هیجان با

 !حسابی امپایه-
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 .شمال بریم کنیم هماهنگ هابچه با هست هم تعطیلی که دیگه هفته پس-

 .میان هاکی ببین باشه،-

 .داد تکون رو سرش

 .خونه بریم بهتره نداریم کالس دیگه باشه، -

 :گفتم که شدیم ماشین سوار و بیرون اومدیم دانشگاه از. گفتم ایباشه

 .گیرهمی رو سراغت مامانم وقتی   چند ما، خونه بریم ناهار بیا -

 حسابی دید رو دریا که مامان. ما خونه رفتیم. کرد قبول استهازخداخو هم دریا

 به هم حسام. خوردیم شوخی و خنده با رو ناهار و آشپزخونه رفتیم. شد خوشحال

 مشکوک. بست نقش هاشب**ل رو لبخند دریا دیدن با شد؛ اضافه جمعمون

 .کردم نگاه بهش

 !اینجاست کی ببین به -

 .زد لبخند متقابال   هم دریا

 .هستم مزاحم همیشه که من -

 حسام! اومدنمی بهش اصال  ! بودن؟ مؤدب و دریا. ]هست خبرهایی یه فهمیدم دیگه

.[ میرممی فضولی از وگرنه! چیه جریان بفهمم باید! بازه بناگوش تا نیشش که هم

 :گفت که کردم نگاهش خبیث. اتاق توی بردمش و گرفتم رو دریا دست و شدم بلند

 !کنی؟می نگاهم جوریینا چرا! چیه؟ -

 :گفتم شیطنت با

 !بدی توضیح بهم رو چیزها سری یه باید تو اینکهمثل
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 !چی؟ مثال   -

 :دادم ادامه شیطنت با و دادم باال رو ابروم تای یه

 آره؟ میاد؟ خوشت حسام از تو -

 :گفت پتهتته با و شد هل

 !زدی توهم بابا، نه! چی؟-

 !مخملی   هامگوش منم آره-

 :گفت عتراضا با

 !دیگه نکن اذیت هستی -

 .کردم بغلش خنده با

 !تو؟ از بهتر کی اصال   کنی، ازدواج داداشم با تو خدامه از من -

 :گفت هیجان با

 !هستی؟ میگی راست -

 :شدم جدی یهو

 !بزارم عمرا   نه که معلومه -

 رکارشس فهمید وقتی. شدم منفجر خنده از کردم، نگاه که اشقیافه به رفت؛ وا یهو

 .سرم تو زد یکی گذاشتم،

 .نامردی خیلی-

 !بیارم در بازی خواهرشوهر واست االنهمین از حقته-
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 تموم هاشحرف وقتی. بود مامانش خورد، زنگ اشگوشی بده رو جوابم خواست تا

 .شد بلند شد

 میری؟ کجا-

 .برم باید میاد مهمون داره زده، زنگ مامانم-

 .بگذره خوش برو عزیزم، باشه-

 رفت فکرم دوباره و شدم ولو تخت روی رفت، وقتی. کردیم خداحافظی همدیگه از

 خواب به کمکم و شد گرم هامچشم ببینمش، تونستممی امروز کاشای. رهام سمت

 .رفتم فرو عمیقی

*** 

 «رهام»

 وحشتناکی درد. کردمی بحث داشت کسی انگار شنیدم،می ناواضح رو اطرافم صدای

 بهشون انگار کنم، باز چشم تونستمنمی کردم؛ خفیفی ناله پیچید، کتفم ناحیه توی

 نور که کردم باز رو هامپلک سختیبه. بود شدهخشک گلوم کردن، وصل وزنه

 شد، ترواضح اطرافم صدای. ببندم رو هامچشم دوباره شد باعث و زد رو هامچشم

 نگران چهره با که کردم باز رو هامچشم دوباره زد؛می صدا رو اسمم مدام خانم نرگس

 .شدم مواجه خانم نرگس

 داری؟ درد پسرم؟ خوبی -

 :زدم ب**ل سختیبه

 .خوبم -
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 از و شد بلند جاش از هل با. شد جمع درد از صورتم. کشید تیر امشونه بالفاصله که

 کنارم داریوش داخل؛ اومدن دکتر با داریوش بعد دقیقه چند. رفت بیرون اتاق

 .گرفت رو سالمم دست نشست،

 !نکردی؟ جمع رو حواست چرا پسر، ترسوندیم -

 :گفتم دارخش صدای با

 .نباش نگران نداره، آفت بم بادمجون -

 اتاق از کرد تزریق مسکن بهم دردم خاطر به اینکه بعد شد؛ اممعاینه مشغول دکتر

 .شد هامچشم مهمون خواب که نکشید طول چیزی مسکن اثر خاطر به. شد خارج

*** 

 برم گرفتم تصمیم امروز شده، بهتر حالم گذره،می خوردنم تیر جریان از روز سه

 اتاق از برداشتم؛ رو ماشینم سویچ و پوشیدم رو لباسم سختیبه شدم بلند. دانشگاه

 .رسوند بهم رو خودش سریع خانم نرگس که بیرون اومدم

 حالت؟ این با بری خوایمی کجا پسرم؟ شدی بلند چرا-

 .زدم گیرنکم لبخند

 .دانشگاه برم خواممی نباشید، نگران خوبم،-

 .بخوری تکون جات از نباید نشده خوب حالت تا شه،نمی نه-

 .شهنمی چیزی که، گفتم-

 دست یک با. بیرون اومدم خونه از بدم بهش زدن حرف اجازه اینکه بدون بعدش

 ساعت یک دحدو. بود نشده خوب کامل کتفم هنوز چون کنم، رانندگی بودم مجبور
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 کردم، نگاه ساعت به. شدم پیاده و کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین. رسیدم بعد

 توی سعید اآلن دونستممی. داشتم زمان کالس شروع تا ساعت نیم بود، ربع و هفت

 و رفتم سمتش بود، درست حدسم رفتم؛ سمت اون همین واسه نشسته، کافه

 .دکر  تعجب دید رو من تا. نشستم روشروبه

 پریده؟ رنگت انقدر چرا بودی؟ کجا-

 .بودم کرده تصادف نیست، چیزی-

 :گفت نگرانی با

 بودی؟ کرده تصادف چی؟-

 .خوبم اآلن ولی آره،-

 ندادی؟ خبر من به پس چرا-

 .نبود مهم چیز که، گفتم-

 .شد بلند

 .کالس سر بریم پاشو پس خب، خیلی-

 هم اون بود، خالی جای دوتا فقط. دیمش کالس وارد باهم و شدم بلند و گفتم ایباشه

 از خواستممی ولی چرا، دونمنمی نشستم؛ کنارشون اجبار با. بود هستی و دریا کنار

. ریختمی بهم اعصابم و انداختمی آرام یاد رو من هاشچشم باشم، دور دختر اون

 هاشحرف از هیچی من ولی دادن، درس کرد شروع و کالس سر اومد استاد

 گفت استاد اینکه محضبه بشه، تموم کالس زودتر خواستممی فقط ،نفهمیدم
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 شدم مجبور شنیدم، هستی زبون از رو اسمم وقتی ولی شدم، بلند نباشید خسته

 .برگشتم سمتش به و کنم صبر

 داشتین؟ امری -

 :گفت متانت با داد؛ تحویلم مهربونی لبخند

 ما با تونینمی باشین مایل هاگ شمال، بریم خوایممی هفته این آخر ما راستش -

 .بیاید

 :گفتم سرد

 .دممی اطالع بهتون و کنممی فکر بهش راجع-

 همراهمون خوانمی نفر چند بدونیم باید بدین، خبر بهم فردا تا حداقل ولی باشه-

 .بیان

 روی حیاط توی رفتم. بیرون اومدم کالس از و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 بین و کشیدم بیرون رو سیگارم. بردم فرو پالتم جیب توی رو تمدس و نشستم نیمکت

 زدم سیگارم به عمیقی پک کردم؛ روشنش رنگمطالیی فندک با و دادم قرار هامب**ل

 پام زیر رو سیگار. شدم آروم تا گرفتم ازش عمیق چندکام. فرستادم بیرون رو دودش و

 کردم نگاهش پرسشی زد؛ امصد سعید که شدم بلند جام از. کردم لهش و انداختم

 :گفت که

 !گذرهنمی خوش بهم تنهایی! شمال بیای باید رهام -

 .دادم باال رو ابروم تای یه

 داری؟ من به چیکار -
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 .کرد اخم

 !بیای باید میره، جوب توی آبم اخالق گند توی با فقط من چون-

 .میگم بهتون کنممی فکر روش گفتم، هم هستی به-

 .موافقی میگم هم هستی به! بیای باید گفتم، رو حرفم من-

 .رفتش بده زدن حرف اجازه بهم اینکه بدون

 که کنم حرکت خواستم و کردم حرکت ماشینم سمت. دادم بیرون صدا با رو نفسم

 نگاه ماشین هایچرخ به درهم قیافه با و ایستاده دریا ماشین کنار هستی دیدم

 :گفتم جدی و دادم پایین رو شیشه کردم؛ ترمز کنارشون. کننمی

 اومده؟ پیش مشکلی -

 و اومد خودش به زودتر هستی ولی خوردن، جا امناگهانی حضور از بود مشخص

 .زد لبخند

 .کنیممی حلش خودمون نیست، مشکلی نه،-

 برسونتمون؟ من بیاین خواینمی اگه-

 :گفت سریع و کرد دستیپیش دریا کنه، مخالفت بخواد هستی اینکه از قبل

 نباشیم؟ حممزا-

 .بیارین تشریف نه،-

 .نشست جلو صندلی روی ناچاربه هم هستی و نشست عقب سریع خودش

 کجاست؟ مقصدتون -
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 :داد پاسخ کوتاه هستی

 .فرمانیه -

 اهمیتی. کنهمی نگاه بهم زیرزیرکی هستی شدممی متوجه ولی نزدن حرفی دیگه

 ضبط سمت رو دستم. کنن نگاه بهم جوریاین دخترها بود شده عادی واسم ندادم،

 .شکست رو ماشین سکوت فالحی مازیار نشیندل صدای و بردم ماشین

 باشه خوامنمی رو تو دیگه بگی اگه"

 میرم برو دیگه بگه بهم هاتچشم اگه

 باز میرم برو بگو کن نگاه من چشم تو

 از که خوایمی اگه رو تو خوادمی دلم

 خواستی تو ولی باشه کنی دورم خودت

 " باشه کنی مجبورم جدایی به

 باشیم، باهم نخواست دنیا شدیم، جدایی به مجبور هم ما افتادم؛ آرام یاد ناخواسته

 واردیوانه که کسی زنم، از نتونستم احمق من. ]کنم خوشبختش نتونستم

 ![من به لعنت. کنم محافظت پرستیدمشمی

 :گفت داد با که اومدم خودم به هستی صدای با

 !باش مواظب -

 به رو فرمون سمتم، اومدمی داشت روروبه از ماشین یه شد؛ جمع حواسم سریع

 هم امدیدهآسیب دست از شدم مجبور کردم هل چون. چرخوندم راست سمت
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 کتفم روی رو دستم و کردم ترمز. کردم حس رو وحشتناکی درد که کنم استفاده

 :دپرسی نگرانی با هستی. شد جمع زیاد درد از صورتم. گذاشتم

 خوبه؟ حالت -

 :گفتم گرفته صدای با

 .خوبم-

 پریده؟ رنگت مطمئنی؟-

 نیستم مایل فهمید نزد، حرفی هم اون کردم؛ روشن رو ماشین دوباره و نزدم حرفی

 .بدم رو جوابش

 سعی ولی بود شده زیاد کتفم درد بااینکه. نداد ادامه رو حرفش دیگه همین برای

 نگاه بهم نگرانی با هستی داشتم؛ نگه شونخونه در جلوی. ندم اهمیت بهش کردم

 و دادم تکون رو سرم کردن، تشکر ازم دو هر. شد پیاده ماشین از و نزد حرفی ولی کرد

 کاشای! زیاد خیلی بود؛ شده تنگ آرام واسه دلم. گذشتم کنارشون از سرعت با

. داشتم گهن خیابون کنار. کردمی آرومم اشصبوری با همیشه مثل کاشای بود، پیشم

 اجازه بهش وقتهیچ نباید بودم، من ماجرا اصلی مقصر گذاشتم؛ فرمون روی رو سرم

 با. بود شده من روزهای این همدم برداشتم، داشبورد از رو سیگارم. کنه کار دادممی

. فرستادم بیرون به رو دودش و گرفتم ازش محکمی هایکام کردم، روشنش فندکم

. کردمی خودنمایی روش داریوش اسم کردم، نگاه اشصفحه به خورد، زنگ گوشیم

 :گفتم امهمیشگی لحن همون با و کردم وصل رو تماس

 شنوم؟می-

 پسر؟ کجایی-
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 اومده؟ پیش مشکلی بودم، دانشگاه-

 کردی؟ جور رو گفتم بهت که دخترهایی-

 :گفتم کالفه

 .کنممی جورشون بده، مهلت بهم -

 :گفت عصبی

 !دارم نیاز دخترها اون به من رهام، کن عجله-

 الزم کاری هر نباش، نگران پس دارم، وقت دادی، بهم که زمانی اون تا هنوز باشه،-

 .میدم انجام باشه

 برام ولی متنفره، کارم این از همیشه دونستممی کردم، قطع ایدیگه اضافهحرف بدون

 .نبود مهم

 تونستمنمی امشب. مافتاد راه خودم خونه سمت به و درآوردم حرکت به رو ماشین

 برای گرفتم تصمیم بود، شده تحملغیرقابل واسم خونه اون فضای داریوش؛ خونه برم

 برم باهاشون و کنم قبول رو هستی پیشنهاد بدم استراحت فکرم به روزی چند اینکه

 ساعت یک حدود. بیارم دست به آرامش کمی تونستممی جوریاین شاید شمال؛

 رو در و انداختم رو کلید شدم؛ پیاده و کردم پارک رو ماشین .رسیدم امخونه به بعد

 لوازم از بعضی فقط که امخوابه یک نقلی خونه کردم، نگاه اطرافم به کردم؛ باز

 اولین روی رو خودم. بود سفید مشکی خونه ست. بودم گذاشته اینجا رو ضروری

 و خوردم آب دونب کشیدم، بیرون شلوارم جیب از رو مسکنم قرص و کردم پرت مبل

 .بردم پناه خبریبی دنیای به و شد هامچشم مهمون خواب بعد دقیقه چند

*** 
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 «هستی»

 خبر این از ولی چرا، دونمنمی. شمال میاد باهامون رهام گفت و زد زنگ امروز سعید

 به وقتی کنیم؛ تصادف بود نزدیک افتادم، دیروز یاد. شدم خوشحال خیلی

 خوب حالش بود مشخص. کردم حس رو نگاهش توی غم کردم، نگاه هاشچشم

 تونهمی چی غم این دلیل دونستمنمی ولی کنه،می تحمل رو سنگینی درد و نیست

 به رو سرم. بود سخت خیلی ولی بیارم، در سر کارهاش از داشتم دوست خیلی باشه؟

 رو چمدونم و شدم بلند. بردارن سرم از دست مزخرف افکار این تا دادم تکون طرفین

 مرتب چمدون توی رو موردنیازم وسایل و کردم باز رو کمدم در گذاشتم، تخت روی

 منم. بریم ماشین دوتا با شد قرار بیفتیم راه بود قرار شب فردا چون چیدم،

 کارم وقتی. نداشتم رو جاده توی رانندگی حوصله اصال   کردم؛ قبول ازخداخواسته

 توی پریدم و رفتم پایین دوتایکی رو یهاپله و رفتم بیرون اتاقم از شد، تموم

 قلبش روی رو دستش و گفت ترس از بلندی هین مامان بیچاره که آشپزخونه

 :توپید بهم عصبانیت با. گذاشت

 آی؟نمی آدم عین چرا دختر، کردم سکته -

 .کردم نگاهش مظلوم و کردم کج رو سرم

 :گفت و داد تکون هوا روی رو دستش که

 که خوایمی چی ببینم بگو نکن، نگاهم شکلی این خب خیلی خب خیلی -

 دادی؟ سکته رو من اومدی جوریاین

 :گفتم هیجان با و کردم باز رو نیشم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر sh80|  دل تقاص رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

39 

 

 کنی؟ درست ناهارمون واسه خواینمی هیچی شمال، میرم دارم فردا من خب مامان-

 !ها شممی تلف گرسنگی از

 هم خوراکی کردم، درست الویه واستون یخچال توی راحت، خیالت شکمو، ای-

 !ببری خودت با صبح نره یادت گذاشتم کنارش

 .بوسیدم رو اشگونه خوشحالی با

 .مامان عاشقتم -

 واسه بود، رفته سر امحوصله. کشیدم دراز تختم روی و برگشتم اتاقم به سرخوشی با

 :داد جواب اول بوق همون دریا؛ به زدم زنگ همین

 !اومده؟ طرف کدوم از آفتاب خانم، هستی عجب چه -

 :گفتم خنده با

 !داداش زن پرویی خیلی -

 :کشید بلندی جیغ

 !کشممی رو تو آخرش من-

 .بیاد جا حالت تا بیارم، در واست بازی خواهرشوهر یه-

 .بینیممی هم رو تو شدن عاشق واست، دارم باشه-

 .خنده زیر زدم حرفش این با

 عاشقی؟ و من ها، میگی جوک-

 !خوابهمی ایخونه هر دم که شتری   باالخره-
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 !تو با کرده غلط شتر  -

 .بگم حسام به باید شدی، ادببی خیلی اینکهمثل نه،-

 !دیگه بینممی رو تو فردا من-

 .بینینمی رو من اصال   نه فردا؟ کی-

 .بینیممی باشه،-

 تخت روی کردیم؛ قطع رو تلفن و دادیم رضایت باالخره کردیم شوخی کلی اینکه بعد

 هیکلش و قدبلند جذابی ، پسر بست؛ نقش هامچشم جلو رهام صورت باز. دمز  غلت

 هایب**ل اش،مردونه و متناسب   بینی و دارزاویه فک ورزشکاری   مشخصه که

 سعی باید کنهومی خودش جذب رو آدم که رنگشعسلی هایچشم آخر در و گوشتی

 سرنوشتی چه واسم آینده مدونستنمی ولی بیارم، در سر مرموز پسره این کار از کنم

 .گرفته نظر در رو

*** 

 «رهام»

 اومدن؛می باهم نیوشا و سعید بیفتم، راه باید بود، شب هشت کردم نگاه ساعت به

 من با بود قرار هم هستی و دریا باشن؛ تنها باهم گفتیم بودن کرده نامزد تازه چون

 قرار من خواسته به. دادم جا ماشین عقبصندوق توی و برداشتم رو چمدونم بیان،

 سمت سرعت با و شدم ماشین سوار. بودم ترراحت جوریاین خودم، ویالی بریم شد

 نیوشا از رو هستی شماره دیروز رسیدم، بعد ساعت نیم حدود. کردم حرکت فرمانیه

. کردم نزدیک گوشم به رو گوشی و گرفتم رو اششماره بزنم؛ زنگ بهش تا بودم گرفته

 :پیچید گوشم توی ظریفش یصدا بوق چند بعد
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 بله؟ -

 :گفتم جدی و کردم صاف رو صدام

 .منتظرتونم پایین من -

 :گفت کنجکاوی با

 شما؟-

 .رهامم-

 :گفت هل با

 .اومدیم باشه، باشه-

 دقیقه ده کردم، نگاه ساعت به. بودم گرفته ضرب فرمون روی هامانگشت با. کرد قطع

 تشریف و شد باز خونه در باالخره که فتر می سر امحوصله داشت دیگه بود، گذشته

 .دادم رو جوابشون آرومی به که کردن سالم دو هر شدم؛ پیاده. آوردن

 .صندوق ذارممی رو هاتونچمدون من ماشین، توی بشینین شما-

. نشست عقب هم دریا و نشست جلو پیش سری مثل هستی. کردن موافقت

 :پرسید هستی که شدم ماشین سوار و گذاشتم صندوق توی رو هاچمدون

 افتادن؟ راه نیوشا و سعید-

 .باشن منتظرمون کرج عوارضی شد قرار آره،-

 رو شکستنش قصد کدوممونهیچ بود، شده فرماحکم بدی سکوتی. نزد حرفی دیگه

 تا کرد عقب جلو رو آلبوم تا چند و برد ضبط سمت رو دستش هستی. نداشتم

 .شکست رو ماشین سکوت پاشایی تضیمر  صدای. کرد پیدا رو موردنیازش آهنگ
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 اون واسه شب هر که قلبم تو هست یکی"

 بدونه خوامنمی خوابه، اون و نویسممی

 تابهبی همهاین من قلب که اون   واسه

 دل این همدم شده خودکار یک کاغذ یک

 اشک از پر خیسه که نامه یک دیوونه

 " خونهنمی رو اون بازم کسی

 بفهمم تا کردم تیز رو هامگوش. کرد کم رو ضبط یصدا خورد؛ زنگ هستی گوشی

 .بزنه حرف کی با خوادمی

 :کرد وصل رو تماس

 حسام؟ جانم -

 :داد ادامه بعد لحظه چند و کرد سکوت

 .دممی خبر بهت رسیدم وقتی عزیزم، نباش نگران -

 :گفت و بست نقش لبش روی لبخندی که گفت چی بهش خط پشت دونمنمی

 .هستم مواظبش هست، بهش اسمحو عزیزم، باشه-

 کی حسام. ]بود رفته هم توی شدتبه هاماخم. کرد قطع رو تماس دقیقه چند بعد

 راحت هم چقدر! بود پسرشدوست حتما   بست؛ نقش لبم روی پوزخندی[ بود؟

 این کردم،می اشتباه ولی داره فرق دخترها بقیه با کردممی فکر زد؛می حرف باهاش

 .ستبقیه مثل هم
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 جمع امرانندگی به رو حواسم. کردم زیاد رو صداش و بردم ضبط سمت رو دستم

 .کردم

 گفت دفعهیک اتاقم توی جاهمین روز یک"

 نخواستم آخه نگفتم چیزی میره داره

 بستمی در کردممی که گریه بگیره، قصه دلش

 بود عزیزم اون میرممی که دونستممی

 "بگیرم رو راهش جلو تونستمنمی

 با مردونه شدیم؛ پیاده ماشین از. رسیدیم سعید و نیوشا به بعد ساعت یک حدود

 . دادم رو جوابش سر با که کرد سالم نیوشا. دادم دست سعید

 :گفت دخترها به شوخی با سعید

 کنه؟نمی اذیتتون که زهرمار برج این -

 :گفت و خندید هستی

 .زد حرف باهاش شهنمی اصال   بداخالق ، خیلی دوستت این -

 .خنده زیر زد بلند حرف این با سعید

 .شیدمی اذیت اگه ما؟ ماشین تو بیاید خواینمی -

 :حرفش وسط پرید دریا

 .باشین راحت کردین نامزد تازه هم شما راحتیم، ما نه -

 .زد چشمک سعید
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 .بشه خودتون قسمت انشالله -

 :کردم لهمداخ همین واسه بزنند، حرف وایسن صبح تا خوانمی هااین دیدم

 .برسیم صبح نزدیک حداقل تا بیفتیم راه بهتره -

 رو ماشین صندلی یکم هستی نشستیم تا. شدن ماشین سوار و کردن موافقت همه

 و گوشش توی گذاشت رو اشهندزفری هم دریا. بست رو هاشچشم و داد عقب

 .کردم سکوت منم بست؛ رو هاشچشم

*** 

 «هستی»

 دریا کنار کردم، نگاه اطرافم به گیجی با کردم؛ باز چشم دریا توسط اسمم شنیدن با

 :پرسیدم آلودخواب. بودیم شده متوقف

 رسیدیم؟-

 رویروبه چون دریا، بریم اول داشتن اصرار هابچه ولی رسیدیم، آلوخواب خانم بله-

 ببره رو ماشین نتونست تو خاطر به گذاشت، ویال توی رو هاچمدون رهام ویالست،

 .باغ توی

 .شدم پیاده ماشین از و کشیدم یازهخم

 .خوابیدم گرفتم شدم خسته منم اومد،درنمی صداش پسره این کنم؟ چیکار خب-

 .بداخالق   و ساکت خیلی آره-

 :گفت و زد لبخند دیدنم با نیوشا. رفتیم نیوشا و سعید سمت به دریا با و خندیدم

 خوابیدی؟ خوب-
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 .بودم خسته خیلی آره،-

 :گفت شوخی به سعید

 مگه؟ بودی کنده کوه -

 بود؛ آروم دریا. شدم خیره دریا به و نشستم هاماسه روی نگفتم چیزی خندیدم

 بازی به رو موهام و وزیدمی مالیمی باد کشیدم؛ نفس عمیق و بستم رو هامچشم

 هایچشم با که چرخوندم چشم کردم، حس خودم روی رو سنگینی نگاه. بود گرفته

 سعید کنار. گرفت ازم چشم شد کردنم نگاه متوجه تا شدم؛ مواجه رهام رنگعسلی

 :شد بلند دریا صدای که نشست

 نیست؟ تونگرسنه شماها -

 :گفت جوابش در رهام

 .دممی غذا سفارش ویال تو برین -

 :حرفشون بین پریدم

 .هست همه اندازهبه بود کرده درست الویه دیشب مامانم من نیست، نیازی نه -

 داشت بزرگی باغ موند؛ باز دهنم ویال دیدن با. برگشتیم ویال به و دنکر  موافقت همه

 رو آدم محمدی و نرگس هایگل بوی بود؛ شده پوشیده هایدرخت با دورتادورش که

 درست آالچیق باغ سمت اون و داشت قرار باغ کنار کوچیکی تاب. کردمی نوشیدنی

 سلطنتی هایمبل با و بود دوبلکس داخل رفتم و گرفتم باغ از چشم. بودن کردن

 راست سمت بود، گرفته قرار تلویزیون هم روشروبه بود؛ شده چیده رنگطالیی

 خودم به رهام صدای با. بود آشپزخونه چپ سمت و داشت قرار شومینه و کتابخونه

 .اومدم
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 دوست رو هرکدوم خودمه مال رو راه انتهای باال اتاق فقط ست،چهارخوابه اینجا-

 .کنین خابانت دارین

 ناهار میایم بعدش زاریممی رو هامونچمدون باال ریممی ما پس داداش، باشه-

 .خوریممی

 اتاق رفتیم، دنبالش ماهم رفت؛ باال هاپله از اضافهحرف بدون و داد تکون رو سرش

 هم سعید و نیوشا و رفت دریا هم راست سمت کردم، انتخاب من رو چپ سمت

 .باهم

 با. بردم داخل رو چمدونم و کردم باز رو اتاق در. بود رهام اتاق نارک دقیقا   من اتاق

ت بست؛ نقش لبم روی لبخند اتاق دیدن  دونفره تخت یه و بود سفید و آبی اتاق س 

 سمت به. بود گرفته جا کوچیکی کمد هم کنارش داشت؛ قرار آرایش میز روشروبه که

 تخت روی رو چمدونم. داشت قرار رومهروب دقیقا   دریا. کردم باز رو درش و رفتم تراس

 باز رو موهام. پوشیدم برداشتم رو رنگمآبی بلند تونیک درآوردم؛ رو مانتو و گذاشتم

 نداشت فرقی برام گذاشتم؛ چمدون توی رو شالم. بستم اسبیدم و زدم شونه و کردم

 اومد اتاقش از هم رهام زمانهم کردم، باز که رو اتاقم در. نه یا کنم سر شال جلوشون

 بود، پوشیده مشکی معمول طبق کردم نگاه تیپش به کرد، نگاه سرتاپام از. بیرون

 سرم پشت هم خودش. رفتم پایین هاپله از و دادم تکون رو سرم پایین؛ برم کرد اشاره

 .پایین اومد

 :گفت دیدنمون با سعید

 !گرسنگی از مردیم دیگه، باشید زود -

 :گفت بلند نیوشا. دیمچی رو میز دریا و نیوشا با
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 .ناهار بیاید -

 رو غذا شوخی و خنده با نشستم؛ رهام رویروبه منم. نشستن هم کنار اومدن هردو

 و کردیم جمع رو میز اول شدیم بلند. دریا بریم شد قرار بقیه پیشنهاد به و خوردیم

 گرد و کردیم روشن آتیش. دریا ب**ل رفتیم و شدیم حاضر و شستیم رو هاظرف

 :گفت رهام به رو سعید. نشستیم ورشد

 آوردی؟ رو گیتارت-

 چطور؟ آره،-

 .کوبید هم به رو شهادست و کرد باز رو نیشش

 .بخون مونواسه بیارش داداش پاشو -

 .هم توی رفت هاشاخم

 .نکن هم فکرش -

 :گفت اعتراض با

 .دیگه پاشو رهام -

 کردمنمی هم فکرش اصال  . بیاره رو گیتارش تا رفت شد بلند نداره ایچاره دید وقتی

 بیرون کاور از رو گیتارش و نشست کنارمون بعد دقیقه چند. بزنه گیتار باشه بلد

 .شکست رو سکوت بخششآرام صدای تا نکشید طول دقیقه چند. آورد

 جنگ رابطه این باز کردم دیوونه توئه یاد"

 فریاد زدیم بس از شدم خسته دعواست، اشهمه

 دریاب رو من کن، یکار  یه برگرد
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 آشوبم که دریاب رو من برگرد

 بودن من تقصیر مشکالت این

 دریاب، رو من برگرد

 افتاده تو چشم از که اون ساده من

 "اشوان منو دریاب آهنگ

 :گفت سعید که زدن دست براش. نخوند دیگه که بود آهنگ هایوسط

 نخوندی؟ وسطش چرا -

 .زدمی موج عمیقی غم صداش تو

 .خورممی سرما دارم احتماال   ست،گرفته امصد یکم -

 :داد ادامه و شد بلند جاش از

 .بزنم قدم یکم میرم -

. فکر توی رفت سعید. گرفت فاصله ازمون بده زدن حرف اجازه بقیه به اینکه بدون

 خیلی. بود عجیب رفتارهاش بود، مغرور زد،می حرفکم بود؛ عجیب رهام رفتارهای

 یک. زنهنمی حرفی هیچ بودم مطمئن ولی بدونم، ور  مشکلش خواستمی دلم

 .بیاد خودش تا ویال برگردیم گرفتیم تصمیم نبود؛ رهام از خبری گذشت، ساعت

*** 

 «رهام»
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 گذشته یاد. باریدن به کرد شروع بارون زدم؛می قدم داشتم که بود چندساعتی

 نگران. دویدمی بارون زیر خنده و جیغ با که پیچید گوشم توی آرام صدای افتادم،

 :گفتم

 .زمین خوریمی شده لیز زمین باش، مواظب آرام -

 :گفت هیجان با و گرفت رو دستم

 .شهنمی هیچی نباش، نگران -

 بودم؛ شده خیس خیس. زدن قدم بارون زیر کردیم شروع باهم و کشید رو دستم

 :گفتم گوشش زیر. کشیدمش خودم سمت به و کردم حلقه کمرش دور رو دستم

 .بخوری سرما ترسممی دیگه، بریم -

 .زد لبخند و کرد نگاه هامچشم به

 .بزنیم قدم بیایم اومد بارون بازم بده قول ولی بریم باشه -

 :گفت مظلوم و کرد کج رو سرش

 باشه؟ -

 .بوسیدم نرم و کردم نزدیک هامب**ل به و گرفتم رو دستش و زدم لبخندی

 .دممی قول -

 بارون زیر خیابون وسط داشتم و نبود حواسم اومدم، ودمخ به ماشین بوق صدای با

 :توپید بهم عصبانیت با راننده کردم، نگاه بهش گیجی با. زدممی قدم

 .کن جمع رو حواست -
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 راهم توجه بدون و انداختم پایین رو سرم. بدم بهش که نداشتم جوابی نزدم، حرفی

 درون از داشتم نبود، سردم ولی روز اون مثل بودم، شده خیس خیس. دادم ادامه رو

 طی رو راه جوری چه نفهمیدم اصال  . افتادم راه دریا سمت پیاده. گرفتممی آتیش

 هاماسه روی. بودم وایساده دریا رویروبه که اومدم خودم به وقتی فقط کردم؛

 حس خوبیبه کنارم رو حضورش. داشتبرنمی سرم از دست گذشته. نشستم

 .شمال بودیم اومده باهم که بود روزدی همین انگار. کردممی

 رهام؟-

 عزیزم؟ جانم-

 .کرد نگاه آسمان به

 افتم؟می هاتچشم رنگ یاد بینممی رو آسمان وقتی دونیمی -

 .زدم لبخند

 چرا؟-

 .کنممی نگاه بهش شممی تنگدل وقت هر رنگشه، هم هاتچشم چون-

 فرار هاخاطره از جوری هچ کنم؟ تحمل تونممی چقدر خدایا. ]کردم مشت رو دستم

 .غرید آسمان فریادم با زمانهم[ ببرم؟ پناه کجا به کنم؟

 !آوردم کم کن، کمکم خودت خدا -

 :زدم فریاد قبل از بلندتر

 خوام؛نمی رو اون بدون زندگی دیگه تونم،نمی کن، خالصم ندارم، تحمل دیگه -

 چرا! گرفتیمی رو من ونج گرفتی؟ ازم رو اون چرا بکشم، نفس اون بدون تونمنمی
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 مجازاتم جوریاین داری که کردم درگاهت به گناهی چه مگه دی؟می عذابم انقدر

 کنی؟می

 به و شدم بلند جام از سختیبه بود؛ گرفته صدام. شدم خالی تا کشیدم فریاد انقدر

 کسی کردمنمی فکر. داخل رفتم و کردم باز کلید با رو در. کردم حرکت ویال سمت

 و اومد سمتم به سرعتبه دیدنم با سعید. بودن بیدار همه شانسم از ولی باشه ربیدا

 :گفت نگران

 وضعی ؟ چه این رهام؟ شده چت -

 :گفتم گرفته صدای با

 .نیست چیزی -

 :زد داد عصبی

 رو؟ من کردی مسخره نیست؟ چیزی -

 از واستمخ ندادم؛ رو جوابش. کردنمی نگاه بهمون نگرانی با کردم، نگاه بقیه به

 با سعید. کنم جلوگیری افتادنم از تا گرفتم رو دیوار. رفت گیج سرم که بشم رد کنارش

 :گفت هستی به رو و گرفت رو بازوم عصبانیت

 .بیاد دکتر بزن زنگ تو باال، برمشمی من -

 :گفتم و کردم سرفه

 .کنم استراحت خواممی ندارم، دکتر به نیازی -

 :توپید بهم عصبی

 !آورده خودش سر بالیی چه ببین دیوونه پسر کنم، لهت خوادمی دلم ،نزن حرف -
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 .کردم پرت رو خودم تخت روی اتاقم رفتیم کرد کمکم

 . کنم عوض رو هاتلباس پاشو-

 .کنممی عوض خودم برو تو-

 داشت سرم و سوختمی گلوم. شدم بلند سختیبه. رفت بیرون اتاق از عصبانیت با

 و شد گرم هامچشم. تخت روی برگشتم و کردم عوض رو هاملباس. شدمی منفجر

 .برد خوابم

*** 

 و بود سرم باالی دکتر. کردم باز رمقبی رو هامچشم و گفتم آرومی آخ دستم سوزش با

 .گذاشت امپیشونی روی رو دست کردم، سرفه. بود زده سرم بهم

 آوردی شانس کنی، تشنج بود نزدیک بود باال خیلی تبت خودت؟ با کردی چیکار -

 .بزنه سر مادرش به شمال بودیم اومده خانمم با منم زد زنگ سعید وقتی

 دونستمی شناخت،می پیش وقت خیلی از رو من نشست؛ لبم روی تلخی لبختد

 .چیه دردم

 .نیست مهم امواسه -

 .کرد نگاهم ناراحت و گرفت رو دستم

 نیست؟ پیشت دیگه کنی باور خواینمی چرا گذشته سال دو کن بس رهام

 بال این کردممی جمع بیشتر رو حواسم من اگه بود، من تقصیر اشهمه تونم،نمی-

 .اومدنمی سرش

 .کرد نگاهم اخم با
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 .نبود تو تقصیر هااتفاق اون از کدوم هیچ -

 .کرد وصل رو تماس خورد، زنگ اشگوشی

 بله؟ -

 :داد ادامه و کرد مکث لحظه چند

 .خوبه حالش نباشید، نگران نه -

 .سمتم گرفت و داد فاصله گوشش از رو گوشی

 .دارن کار باهات بیا -

 :گفتم گرفته صدای با. گرفتم ازش رو گوشی و دادم تکون رو سرم

 بله؟ -

 :پیچید گوشم توی عمو صدای

 بهتری؟-

 .خوبم عمو بله-

 چه اومدمی سرت بالیی اگه بکنی، تونینمی کاری هیچ کنی رو کار این خودت با اگه-

 بگیری؟ انتقام ازشون خواستیمی جوری

 .نبود درست کارم شماست، با حق-

 .بیارن سرت بالیی ترسممی کنی، تموم زودتر باید رهام-

 .افتهنمی اتفاقی هیچ عمو، نباش نگران-

 .نگرانه خیلی مادرت باش، مراقب بازهم تو-
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 .پیشش گردمبرمی زودیبه خوبم، بگین بهش-

 .علی یا منتظرتیم-

 .علی ای-

 .گرفتم دکتر سمت و کردم قطع رو گوشی

 .بخوابی بتونی راحت زنممی بخشآرام بهت اومده، پایین تبت -

 کرد اثر دارو که نکشید طولی و کرد تزریق رو بخشآرام سرمم توی. دادم تکون رو سرم

 .رفتم فرو خبریبی دنیای توی و

*** 

 بودم؛ سرماخورده بدجور. کردم فهسر . شدم بیدار هامچشم به خوشید نور برخورد با

 خوابیده ساعت همهاین شد، گرد هامچشم بود؛ بعدازظهر 12 کردم نگاه ساعت به

 .خورد اتاق در به ایتقه. بودم

 .بفرمایید -

 یه. داخلی اومد هستی و شد باز اتاق در کردم؛ تعجب شنیدم رو خودم صدای وقتی

 .نشست کنارم. کردمی سنگینی سرم شدم؛ بلند جام از. بود دستش هم سوپ سینی

 .کردم درست سوپ برات-

 .ممنون-

 .خندید

 !شده داغون چه صدات اوه، اوه -
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 .پام روی گذاشت رو سوپ سینی. زدم کمرنگی لبخند

 .بخوری آخرش تا باید -

 روی رو دستش. بود مزهخوش انصافا  . خوردم آخر تا رو سوپ و دادم تکون رو سرم

 .شد گرد هامچشم تعجب زا. گذاشت امپیشونی

 .نداری تب دیگه شکر رو خدا خوب -

 :داد ادامه و کرد نگاه بهم

 کنی؟می نگاهم جوریاین چرا چیه؟ -

 رو نگاهم ازش سریع نیفتم آرام یاد بازهم اینکه واسه کردم، نگاه هاشچشم به

 .گرفتم

 .بود ایمزهخوش سوپ ممنون هیچی، -

 .شد بلند

 .منتظرتیم همه پایین بیا بگیر دوش یه مه اآلن جونت، نوش -

 اومدم. گرفتم دوش رفتم و برداشتم رو امحوله. رفت بیرون اتاق از. دادم تکون رو سرم

 سعید کنار. کردم سالم همه به و بیرون اومدم اتاق از پوشیدم؛ رو هاملباس و بیرون

 .نشستم

 :گفت نیوشا

 بازار؟ بریم شده بهتر هم رهام حال که حاال -

 :گفت و کرد نگاه بهم سعید
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 .نیست حرفی باشه نداشته مشکلی رهام اگه دونم،نمی-

 .شید حاضر پاشید خوبم، من نه-

 کردم؛ نگاه هستی به. شدن حاضر تا کشید طول ساعت نیم. شدن بلند دخترها

 مالیمی آرایش و بود کرده رها سرش روی آزاد رو شالش و بود پوشیده سفید مانتو

 سرش از مدام کرد،می سر بهتر رو شالش باید هم؛ توی رفت هامماخ. بود کرده

 دوست جور هر داره؟ ربطی چه من به اصال  . ]دادم تکون طرفین به رو سرم. افتادمی

 و دریا. ماشین توی نشستم و برداشتم رو ماشین سویچ شدم بلند.[ بگرده داره

 .بازار سمت افتادم راه و شدیم ماشین سوار و اومدن دنبالم هم هستی

 و من. شدیم پیاده و کردم پارک رو ماشین. رسیدیم زود و بود خلوت شکر رو خدا

 :گفت بقیه به هستی که کردیممی حرکت دخترها سر پشت سعید

 .بگردید برین شماها کنم، خرید مغازه این از حسام برای میرم من -

 حتما   میگه، بقیه پیش پسرشدوست از راحت چه. ]بست نقش لبم روی پوزخندی

 که بود هستی به حواسم من ولی شدیم جدا دیگه هم از.[ شناسندشمی هم هااون

 داشتن پسره یه با دیدم که شدم مغازه وارد اون از بعد دقیقه چند. مغازه داخل رفت

 .رفت هم توی هاماخم. کردنمی بحث باهم

 :گفت بلند صدای با هستی

 .میالد بردار سرم از دست -

 :گفت و گرفت عصبانیت اب رو دستش

 .کن فرو گوشت تو رو این منی، مال تو -
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 :گفتم جدی و جلو رفتم عصبی

 هستی؟ اومده پیش مشکلی -

 :گفت عصبی و کرد نگاه بهم کرد صداش میالد هستی، که پسره

 داره؟ ربطی تو به -

 .کردم نگاهش غلیظی اخم با

 .نزنی حرف دهانت از ترگنده بگیر یاد-

 کنی؟ غلطی چه خوایمی بزنم رفح اگه مثال  -

. بیرون کردم پرتش مغازه از و گرفتم اشیقه از و چسبوندم آمپر گفت که رو این

 :غریدم عصبی و اومد فرود صورتش توی محکمم مشت

 .میاد سرت بال همین بزنی زیادی زر وقتی -

 .زدم پهلوش به محکمی لگد که بشه بلند جاش از خواست

 رحم بهت بعدی سری بزن، حرف دهانت اندازه همیشه ن،ک گوشت آویزه رو این -

 !کنمنمی

 :گفت ترس با و گرفت رو بازوم و اومد سمتم هستی

 .کن ولش کنممی خواهش رهام -

 :گفت تهدیدوار و شد بلند جاش از سختیبه میالد

 !دیمی پس رو کارت این تقاص پسر خوشگل ببین -

 .زدم پوزخند
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 !کنی مردن آرزوی صدبار روزی کنممی کاری ببینمت، دوروبرم کافی   -

 :زدم فریاد بلند

 شد؟ شیرفهم -

 :زد جیغ هستی بزنه حرفی خواست تا

 .کنین تمومش دیگه، بسه -

 بهش توجه بدون. کرد نگاهم عصبانیت با هم میالد. رفت و گرفت فاصله ازمون

 براش مغازه رفتم. بود پریده رنگش و بود داده تکیه ماشین به. رفتم هستی دنبال

 .گرفتم سمتش رو آب. پیشش برگشتم و گرفتم معدنیآب

 .پریده رنگت بخور رو این بیا -

 :گفت بغض با و خورد ازش یکم و گرفت ازم رو آب

 .بشه دردسر برات ترسممی بشه دعوا من خاطر به خواستمنمی ببخشید، -

 :گفتم بخشی اطمینان لحن با

 .باشه راحت خیالت بکنه، تونهنمی کاری هیچ -

 :گفت لرزون صدای با و شد جاری هاشچشم از اشک

 .دارهبرنمی سرمون از دست شناسم،می رو عوضی اون من -

 پاک رو هاشاشک هامانگشت سر با و بردم صورتش سمت رو دستم ناخواسته

 .کردم

 .نباش هیچی نگران هستم من وقتی تا -
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 و کردم حلقه کمرش دور رو دستم. گریه زیر زد و بغلم تو کرد پرت رو خودش یهو

 لحظه این توی فقط و بوده غیرارادی کارش این دونستممی. کنم آرومش کردم سعی

 :گفتم آروم گوشش زیر. کنه آروم رو خودش که داشته احتیاج نفر یه به

 خوب؟ دختر چیه واسه گریه -

 .شد بیشتر هقشهق

 .دارهبرنمی سرم از دست ترسم،می میالد از من-

 هست؟ کی مرتیکه نای-

 :گفت بغض با و گرفت فاصله ازم

 .کنم ازدواج باهاش زوربه خوادمی ام،پسرعمه -

 :غریدم

 پیداش دوروبرت وقت هر بعد به این از دم،نمی بهش ایاجازه چینهم کرده، غلط -

 .کنه فراموش هم اسمش حتی که بیارم سرش به بالیی دممی قول بزن، زنگ بهم شد

 با بخونه؛ هامچشم از رو هامحرف صحت خواستمی انگار کرد، نگاه مهاچشم به

 هاشاشک. بست نقش هاشب**ل روی رنگیکم لبخند که کردم نگاه بهش اطمینان

 .کردم پاک رو

 .بیاد جاش سر حالت زنیممی دور میریم ماشین، توی بشین-

 چی؟ بقیه پس-

 .ویال گردنرمیب خودشون هم هااون میریم، داریم میگم سعید به-
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 کردم روشن رو ماشین و نشستم فرمون پشت منم. شد ماشین سوار و گفت ایباشه

 :پرسید که

 میریم؟ کجا-

 هست؟ مدنظرت جایی تو-

 .انداخت باال ای شونه

 .کنهنمی فرقی -

 بعد ربع یه حدود. افتادم راه موردنظرم رستوران سمت به و دادم تکون رو سرم

 انتخاب دونفره میز یه. داخل رفتیم و شدیم پیاده و کردم ارکپ رو ماشین. رسیدیم

 نشستیم و کردیم

 خوری؟می چی خب-

 .مخلوط پیتزا-

 .اومد سمتون گارسون. دادم تکون رو سرم

 دارین؟ میل چی-

 .مخلفات و نوشابه با مخلوط پیتزا دوتا-

 :مآورد زبون به رو رفتمی رژه سرم توی مدام که سؤالی. رفت و گفت چشمی

 زنی؟نمی حرفی میالد به راجع اتخانواده به چرا -

 :گفت آروم و کرد تر زبون با رو هاشب**ل

 .کنننمی باور رو حرفم چون -
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 .بردم باال رو ابروم تای یه

 چرا؟ وقت اون-

 خورن،می قسم سرش رو همه که داده جلوه خوب همه پیش رو خودش انقدر-

 .نمک ثابت رو هامحرف ندارم هم مدرکی

 .کنممی حلش خودم-

 چی؟ یعنی-

 خوای؟نمی مدرک تو مگه-

 :گفت و کرد نگاهم کنجکاو

 خب؟-

 .نداره رو لیاقتت آدم این کنی ثابت بتونی تا کنم پیدا مدرک کنممی سعی من-

 :گفت هیجان با

 میگی؟ جدی-

 رو غذاها. کرد سکوت گارسون اومدن با که بزنه حرفی خواست باز. دادم تکون رو سرم

 . چیدن میز روی

 قربان؟ ندارین امری-

 .بری تونیمی نه-

 تموم وقتی. خوردیم رو غذامون سکوت در. رفت و داد تکون احترام نشونه به سری

 .اومدیم بیرون رستوران از و کردم پرداخت رو حسابصورت شد
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 .غذا بابت ممنون-

 .بود اموظیفه نیست، تشکر به نیازی-

 روی غلیظی اخم داریوش اسم دیدن با خورد؛ زنگ امشیگو. نزد حرفی و زد لبخندی

 :گفتم جدی و کردم وصل رو تماس. بست نقش صورتم

 بله؟-

 .االنهمین تهران، برگرد-

 افتاده؟ اتفاقی-

 .میگم بهت بیا-

 خواسته من از که آورده باال گندی چه باز نیست معلوم. کرد قطع ایاضافهحرف بدون

 سوار و ندادم اهمیتی کرد؛می نگاهم کنجکاوی با که دمکر  نگاه هستی به. برگردم

 کنجکاو بمونه؛ منتظر خیلی نتونست. نشست سریع هم اون که شدم ماشین

 :پرسید

 افتاده؟ اتفاقی-

 .تهران برگردم باید-

 چرا؟-

 .اومده پیش مشکلی پدرم واسه-

 ال  اص چون نپرسید، ایدیگه سؤال شکر رو خدا. نزد حرفی دیگه و گفت آهانی

 و کردم جمع رو وسایلم سریع ویال؛ برگشتیم. نداشتم رو بهش دادن جواب حوصله

 .افتادم راه تهران سمت به باهاشون، خداحافظی بعد. بمونن توننمی گفتم هابچه به
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 حرکات به خونسرد. دادمی رکیک هایفحش مدام و بود عصبی العادهفوق داریوش

 :شد بلند فریادش. کردم نگاه اشعصبی

 بین از جوری چه فهممنمی بیارم، دستش به باید مهمه من واسه مدارک اون-

 !داخل بیان تونستن محافظ همهاین

 کردین؟ چک رو هادوربین-

 .بودن انداخته کار از رو همه هالعنتی-

 .ماست خود از یکی پس-

 چیه؟ منظورت-

 از کسی نفر، چند جزبه که داشتیم هم مخفی دوربین سری یه ما کنی دقت اگه-

 .نداشت خبر هااون جای

 :زد داد عصبی

 ! هست که هرکی کن، پیداش -

 :گفتم فرهاد به رو. بیرون اومدم اتاق از و دادم تکون رو سرم

 . بگیر نظر تحت رو نیما و سعید-

 .آقا چشم-

 :گفتم بره خواست تا

 یک حداکثر صبوری ، میالد اسمش بیاری، در برام خواممی رو نفر یه آمار ضمن در -

 .داری زمان هفته
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. کردم عوض رو هاملباس و گرفتم دوش اول رفتم، اتاقم به منم. رفت و گفت چشمی

 .دادممی انجام باید که داشتم کار کلی

*** 

 «هستی»

 از. استخدام برای شرکت یه برم خواممی امروز گذره؛می رفتیم که مسافرتی از روز سه

 باز رو کمدم در شدم بلند. کنم گرم رو سرم وامخمی شدم، خسته نشستن خونه توی

 آرایش. کردم سرم هم ایسرمه شال و پوشیدم رو اممشکی شلوار مانتو و کردم

 برام تازه بابا که رو رنگممشکی ماکسیمای سویچ و نشوندم صورتم روی مالیمی

 :گفت دیدنم با مامان بیرون. اومدم اتاقم از و برداشتم بود خریده

 ی؟میر  کجا-

 .کاری مصاحبه واسه میرم دارم مامان، که گفتم-

 .دونیمی صالح خودت چی هر دینمی گوش که میگم چی هر دخترم، خب خیلی-

 .بوسیدم محکم رو اشگونه

 .مامان خداحافظ-

 .دخترم همراهتخدابه-

 هشت من مصاحبه و بود نیم و هفت کردم، نگاه ساعت به و بیرون اومدم خونه از

 شرکت سمت سرعت با و گذاشتم گاز روی رو پام. کردممی عجله یدبا بود؛ صبح

 رو ماشین. رسیدم ربعه یک و نبودن شلوغ هاخیابون خداروشکر. افتادم راه موردنظرم

 رو بیستم طبقه. شدم آسانسور سوار و رفتم داخل به و شدم پیاده و کردم پارک
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 کرد اعالم که زن صدای با. دبو مرتب چی همه. کردم نگاه آینه توی رو خودم و فشردم

 یه که شرکت منشی سمت به و شدم خارج آسانسور از رسیدم، موردنظرم طبقه به

 بلندم،پاشنه کفش صدای شنیدن با. رفتم بود، کرده آرایش قلمهفت که دختره

 :گفت عشوه با و کرد بلند رو سرش

 بفرمایید؟ -

 :گفتم جدی![ خورد هم به حالم زدنه؟ حرف وضع چه این وای]

 .اومدم کاری مصاحبه برای-

 .کنم هماهنگ مهندس با بدین اجازه-

 .کرد اشاره صندلی به

 .بشینین شما -

 .برداشت رو تلفن که نشستم و دادم تکون رو سرم

 دارین؟ وقت اومدن، مصاحبه برای خانمی مهندس آقای -

 :داد ادامه و کرد مکث دقیقه چند

 .چشم بله -

 :گفت من هب رو و کرد قطع رو گوشی

 .هستن شما منتظر مهندس -

 با و رفتم داخل. شد بلند بفرماییدش صدای که زدم اتاق در به ایتقه و شدم بلند

 چیکار اینجا بود؟ رهام اینکه. ]شد گرد تعجب از هامچشم رومروبه شخص دیدن
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 حرفی دید وقتی. کردمی مطالعه رو برگه تا چند داشت و بود پایین سرش[ کرد؟می

 .کرد بلند رو سرش زنممین

 .کرد تعجب دیدنم با هم اون

 هستی؟ -

 .اومدم خودم به صداش شنیدن با

 مهندس؟ جناب بشینم شهمی-

 .بشین البته آره-

 :گفت که نشستم روشروبه

 داری؟ میل چی-

 .قهوه شهمی اگه-

 .برداشت رو تلفن و داد تکون رو سرش

 .اتاقم بیار قهوه دوتا صولتی خانم -

 .کرد قطع ایاضافهحرف بدون

 برمیاد؟ دستم از کاریچه خب-

 .کاری مصاحبه واسه اومدم-

 .داد باال رو ابروش تای یه

 !نشده تموم درست که هنوز ولی-

 مشکلی ؟ شما ازنظر بگیرم، یاد خواممی-
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 .خورد اتاق در به ایتقه بزنه حرفی خواست تا و داد تکون منفی نشونه به رو سرش

 .تو بیا -

 با. رو من مال بعد و گذاشت میز روی رو رهام قهوه اول و داخل اومد دختره مونه

 :گفت رهام به رو عشوه

 .جانتون نوش مهندس، کردم درست رو تونقهوه دارین دوست که طورهمون -

 :گفت سرد

 .بری تونیمی -

 همون از. نچسب دختره گرفت؛ رو حالش اومد، خوشم. رفت و داد تکون رو سرش

 از رهام کاشای. زنهمی حرف ناز و عشوه با بس از نیومد خوشم ازش اول لحظه

 باید چی واسه ببینم؟ کن صبر. ]شدمی راحت منم خیال کردمی اخراجش شرکت

 [دارم؟ شرکت منشی به چیکار من بشه؟ راحت من خیال

 هستی؟-

 .شد پاره افکارم رشته. اومدم خودم به رهام صدای با

 بله؟-

 .نشدی متوجه کردم تصدا بار چند-

 گفتی؟ چی متأسفم،-

 داری؟ مشکلی کنی کار کارآموز عنوانبه مدت یه-

 .کنم شروع جایی از یه باید باالخره نیست، مشکلی نه-
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 کنممی صحبت کیانی خانم با کنی،می شروع رو کارت صبح 8 فردا از پس خوبه،-

 .دهمی بهت رو الزم هایآموزش اون

 .کنم کار شرکت توی کنی قبول کردمنمی فکر مرسی،-

 شرکت دانشگاهم روزهای کنی، ثابت رو خودت خواممی هستی بااستعدادی دختر-

 .بیای نیست الزم

 .زدم لبخند

 .مهندس مرسی-

 .مهندس بگی بهم نیست نیازی-

 .کارته محل اینجا خب-

 .نیست نیازی دوتاییم، خودمون وقتی-

 .شدم بلند جام از و دادم تکون رو سرم

 .نشم مزاحمت این از بیشتر برم من پس دیگه، بخ-

 .کرد اشاره امقهوه به

 !نخوری که رو اتقهوه-

 .کنم شروع رو کارم بیام سروقت فردا از که میرم ندارم، میل دیگه مرسی-

.[ خودخواه مغرور پسر   دهنمی زدن حرف زحمت خودش به. ]داد تکون رو سرش

 ناامیدش و بگیرم یاد زود رو کارها امیدوارم. نبیرو اومدم اتاقش از و کردم خداحافظی

 .کردم وصل رو تماس. بود بابام کردم، نگاه اشصفحه به خورد، زنگ امگوشی. نکنم
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 بابا؟ جانم-

 دخترم؟ کجایی-

 افتاده؟ اتفاقی کاری، مصاحبه بودم اومده-

 .کنم تحقیق راجعش خواممی بگو بهم رو شرکت اسم-

 .نژاد کیان شرکت-

 .زنیممی حرف راجعش اومدیم شب زیزم،ع باشه-

 .بینمتونمی شب بابا، چشم-

 موقعیت بهترین این. بیرون اومدم شرکت از و کردم قطع رو تماس کردیم؛ خداحافظی

 انقدر رهام چرا دونمنمی. بگیرم یاد رو کارم هم ببینم رو رهام تونستممی هم. برام بود

 حالش. خونه اومد جوری اون شب اون هک شمال   درگیر فکرم هنوزم! بود مهم برام

 ندیده جوری اون وقتهیچ وایسه؛ خودش پای روی تونستنمی و بود بد خیلی

 فکر بیشتر چی هر ولی بیارم، سردر نگاهش توی غم از داشتم دوست. بودمش

 کنم فکر بهش خواستمنمی. زدم پس رو افکارم. رسیدممی نتیجه به کمتر کردممی

 .بده انجام باهاش رو بازی چه خوادمی سرنوشت دونهنمی داره؟ خبر آینده از کی ولی

*** 

 «رهام»

 شم دور دختر این از کنممی سعی چی هر من کردم؛ تعجب خیلی اومد هستی وقتی

 اطرافم و دور هرکی من بیافته؛ براش اتفاقی خوامنمی. شهمی نزدیک بهم بیشتر اون

 توی بود اشتباه کارم شاید دونمنمی. یادب سرش بالیی خوامنمی. دیده آسیب بوده
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 حواسم تونممی که بود ترراحت هم خیالم جوریاین ولی کردم، استخدامش شرکت

 اجازه سری این بیاد؛ هم هستی سر اومد آرام سر که بالیی خواستمنمی باشه؛ بهش

. افتادم اهر  کیانی خانم اتاق سمت به و رفتم بیرون اتاقم از و شدم بلند جام از. دمنمی

 :گفت هل و شد بلند سریع جاش از که رفتم داخل بود؛ باز اتاق در

 مهندس؟ افتاده اتفاقی -

 خواستممی همیشه رفتمنمی بقیه اتاق به وقتهیچ من چون ترسیده، بود مشخص

 .اتاقم بیان هااون

 :گفتم سرد

 بهتون جدید همکار فردا بدم اطالع بهتون و کنم بررسی رو اوضاع اومدم فقط نه -

 بدون رو چی همه خواممی بزارن، اینجا ایدیگه میز سپردم هابچه به شه،می ملحق

 مفهومه؟ بدی یاد بهش نقص

 .بیافته بدی اتفاق نیست قرار که شد راحت خیالش. کشید راحتی نفس

 .هست چی همه به حواسم مهندس، چشم -

 رو تماس. بود فرهاد خورد، زنگ امگوشی که بیرون اومدم اتاق از و دادم تکون رو سرم

 .کردم وصل

 .شنوممی-

 بیرون هم هنوز خونه توی رفته هست چندساعتی کردیم تعقیب که رو سعید آقا-

 .نیومده

 هست؟ کی مال خونه-
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 .بود پوشیده رو اشچهره چون آقا، دونیمنمی-

 .بدین ادامه کارتون به شما-

 .آقا چشم-

 شد؟ چی صبوری میالد-

 اینکهمثل گذرونه،می رو شبش نفر یه با شب هر و گذرونه خوش رپس یه راستش-

 .هست هم خالف کارهای توی

 .دارم الزمشون فردا تا بیار دست به ازش رو الزم مدارک-

 .سپرممی هابچه به چشم-

 .خوبه-

 شرکت حوصله دیگه.[ کنم چیکار باهات دونممی عوضی، پسره. ]کردم قطع رو تماس

 جواب بوق چند بعد. زدم زنگ میثم به. بودم داده انجام رو الزم کارهای. نداشتم رو

 :گفت نگران و داد

 افتاده؟ اتفاقی -

 .بگیرم تماس باهاش ضروری مواقع در بود قرار چون بود، گرفته امخنده

 !نیفتاده اتفاقی نه -

 .کشید راحتی نفس

 زدی؟ زنگ چی واسه پس-

 .بدی انجام رو الزم رهایکا خواممی فرستم،می واست مدارک سری یه-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر sh80|  دل تقاص رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

72 

 

 چیه؟ جریان-

 .شیمی متوجه خودت رسید دستت به مدارک وقتی-

 رسونی؟می دستم به کی باشه،-

 .شب فردا تا-

 .منتظرم باشه،-

 روزی چند. افتادم راه خودم خونه سمت به و شدم ماشین سوار و کردم قطع رو تماس

 کنترل رو خودم سختیبه دیدمشمی وقت هر رفتم؛نمی داریوش خونه که بود

 تا بمونم خودم خونه توی دادم ترجیح همین واسه نیارم، سرش بالیی که کردممی

 کشه،می طول زیادی کارهام داره دیگه. کنم فکر بتونم بهتر و باشه آروم اعصابم

 .کنم تمومش زودتر باید وضعیت، این از شدم خسته

*** 

 «هستی»

 خانم رفتمی پیش خوب چی همه ذشت؛گمی شرکت توی کردنم کار از هفته یک

 کمک بهم بود نیاز وقت هر هم رهام کرد؛می کمک کارها توی بهم خیلی کیانی

 دادممی نشون بهش باید کردم، جمع رو هانقشه. بود خوب باهاش امرابطه. کردمی

 بودمش، ندیده اصال   هم امروز. بشه برطرف هست مشکلی اگه یا کنه تائید زودتر که

 تنگ براش دلم بود، شده چم دونمنمی. دیدنش برای کردممی پیدا ایبهونه وریجاین

 به. بردارن سرم از دست افکار این تا دادم تکون رو سرم شدم؛می نگرانش شد،می

 اتاق داخل داد ورود اجازه وقتی که زدم اتاق در به ایتقه. افتادم راه اتاقش سمت

 .کرد نگاه بهم. رفتم
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 شده؟ چیزی -

 .گذاشتم میزش روی رو هانقشه

 .کنم درست بگو هست مشکلی اگه کن، نگاه رو هااین-

 .بشین-

 نگاه دقت با. شد هامنقشه بررسی مشغول هم اون نشستم، و دادم تکون رو سرم

 دقت با. کنم چیکار باید که داد تذکر بهم و کرد درست رو جایی چند کرد،می

 . کردم گوش رو هاشحرف

 .کردی فتپیشر  خوبه-

 رو ذوقم گرفتم که رو خودم جلوی سختیبه. کردم ذوق زبونش از حرف این شنیدن با

 اتاق در به ایتقه که کردم جمع رو هانقشه. کردم اکتفا مرسی گفتن به و گفتم پنهون

 غلیظی اخم دیدنش با رهام داخل؛ اومد پوششیک ساله 50 حدود مرد یه و خورد

 :گفت من به رو. بست نقش اشپیشونی روی

 .برین تونیدمی سلطانی خانم-

 معذب و کردممی حس خودم روی رو مرد اون سنگینی هاینگاه. شدم بلند جام از

 دید رو نگاهم وقتی. بود رهام هایچشم رنگهم کردم، نگاه هاشچشم به. بودم شده

 که هم حاال زده، زل جوری چه مرتیکه. ]کردم اخم. بست نقش لبش روی لبخندی

 خوشم مرد اون هاینگاه از اصال   بیرون؛ اومدم اتاق از![ دهمی من تحویل لبخند

. کردم پرت میز روی رو هانقشه و اتاقم رفتم. نداشتم بهش خوبی حس نیومد،

 و کردم گرم رو ناهارم آشپزخونه رفتم. بود ناهارم وقت و بود شده امگرسنه حسابی

 یه بود؛ نشده من متوجه هنوز. شپزخونهآ اومد عصبی رهام که شدم خوردن مشغول



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر sh80|  دل تقاص رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

74 

 

. بود شده قرمز عصبانیت از. کشید سر الجرعه و ریخت خودش برای آب لیوان

 .کردم صداش ترس با. پریدم متر سه که کوبید میز روی محکمی مشت

 .بود شده قرمز زیاد خشم از کردم، نگاه هاشچشم به شد؛ من متوجه تازه

 .رفتم سمتش نگران

 افتاده؟ بدی اتفاق شده؟ چیزی -

 :شد منفجر بمب عین یهو

 نرفتی؟ بیرون لعنتی اتاق اون از زودتر گفتم بهت وقتی چرا -

 .گرفتمی اوج داشت صداش

 افتاده؟ اتفاقی مگه -

 :زد فریاد عصبی

 هان؟ بیرون؟ رفتیمی باید زودتر فهمیدیمی تا افتادمی اتفاقی باید حتما   -

 کردم بغض کردم؟ چیکار من مگه کرد؟می جوریاین چرا این. کردممی نگاش گیجی با

 انقدر چرا. گریه زیر زدم و رفتم بیرون آشپزخونه از عصبی. انداختم پایین رو سرم و

 هاماشک. کردمی رفتار جوریاین باهام نباید بودم، نکرده بدی کار که من بود؟ عصبی

 آشپزخونه از و شستم رو صورتم. بفهمن چیزی بقیه ذاشتممی نباید کردم، پاک رو

 از و برداشتم رو کیفم کنم، تحمل رو شرکت فضای تونستمنمی دیگه. اومدم بیرون

 .بیرون اومدم شرکت
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 توقع اصال  . شدن سرازیر صورتم روی و کردن پیدا رو خودشون راه هاماشک دوباره

 ترمز پام کنار ماشینی که گرفتم فاصله شرکت از. نداشتم رهام از رو رفتاری چینهم

 .کرد

 !شو سوار -

 :گفتم سرد و کردم پاک سریع رو هاماشک بود، رهام

 .ممنون نه-

 !نکردم سوارت زور به تا شو سوار بیا-

 :گفتم عصبی

 .نمیام میگم-

 .خواستی خودت باشه،-

. کرد پرتم ماشین داخل و گرفت رو بازوم و کرد باز رو ماشین در و شد پیاده ماشین از

 رو مرکزی قفل کنم باز رو ماشین در خواستم تا. شد ماشین وارس سریع هم خودش

 :زدم داد عصبی. زد

 .شم پیاده خواممی کن باز چیه؟ واسه کارها این -

 .کردمی امکالفه داشت دیگه. افتاد راه سرعت با هامحرف به توجه بدون

 هان؟ میری؟ داری کجا -

 هاماشین بین از.[ کنه چیکار خوادمی نیست معلوم دیوونه پسره. ]کرد سکوت باز

 بستم؛ رو هامچشم عصبی. کردنمی توجهی هم من فریادهای به و کشیدمی الیی

 کردم سعی. دهمی ادامه خودش کار به و نیست مهم واسش من هایحرف اینکهمثل
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 روی رو سرش. کردم باز رو هامچشم. ایستاد حرکت از ماشین کردم حس باشم؛ آروم

 تموم وضعش دیدن با. بود گذاشته قلبش روی رو دستش و بود گذاشته فرمون

 :گفتم نگران و کردم فراموش رو امناراحتی

 خوبه؟ حالت شد؟ چی -

 :گفت گرفته صدای با

 .خوبم -

 .نیست خوب حالش بود مشخص نشدم، قانع

 .بشینم من شو پیاده -

. بود بسته ور  هاشچشم و بود پریده رنگش. کرد عوض من با رو جاش مخالفت بدون

 رفتم سرعت با انقدر. بیاد سرش بالیی ترسیدممی. افتادم راه بیمارستان سمت سریع

 .داشتم نگه رو ماشین. بیمارستان رسیدیم ربعه یه که

 .شو پیاده -

 .کرد تعجب بیمارستان دیدن با و کرد باز رو چشمش

 اینجا؟ اومدیم چی واسه-

 .کنه تامعاینه باید دکتر نیست، خوب حالت چون-

 .بیفت راه خوبم، من-

 :گفتم عصبی

 کنی؟می لجبازی انقدر چی واسه بدی؟ کشتن به رو خودت خوایمی-
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 .شدم خوب ولی شدم جوریاین هم قبال   نیست، چیزی دردها این-

 .شو پیاده نیست، حالیم هاحرف این من-

 ایستگاه متس و رفتیم داخل به باهم. شد پیاده ماشین از نداره ایچاره دید وقتی

 .رفتم پرستاری

 ببینیم؟ رو دکتر تونیممی خانم ببخشید -

 :گفت روییخوش با و کرد بلند رو سرش

 .چپ سمت راهرو انتهای حتما ، بله -

. بیرون اومد ساعت نیم وبعد رفت خودش. برم داخل نداد اجازه رهام. کردم تشکری

 :گفتم سریع. بودم نگرانش

 گفت؟ چی دکتر-

 .عصبی   فشار گفت نیست، چیزی-

 :گفتم مشکوک

 مطمئنی؟ -

 :گفتم همین واسه. نکردم باور رو حرفش چرا دونمنمی. داد تکون رو سرش

 خونه؟ بری خودت تونیمی تو باشه،-

 چطور؟ آره-

 .جایی برم باید من-
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 سمت به شدم مطمئن رفتنش از وقتی. کردیم خداحافظی هم از و داد تکون رو سرش

 .رفتم داخل. شد بلند بفرماییدش صدای. زدم اتاق در به ایتقه. دمافتا راه دکتر اتاق

 .بشینید بفرمایید -

 . نشستم روشروبه

 چیه؟ مشکلتون -

 :گفتم مکث کمی با

 که مشکلی. اومد پیش لحظه چند که هستم بیماری همین همراه من راستش-

 نداشت؟

 دارین؟ باهاش نسبتی چه شما-

 :گفتم فکر بدون

 .نامزدشم-

 باشه نظر تحت مدت یه باید گفتم هم نامزدت به نگرانت، خوامنمی دخترم بینب-

 .نکرد گوش ولی

 :گفتم گیجی با

 چیه؟ منظورتون-

 .بگم رو صد در صد تشخیص تونمنمی نده انجام رو الزم هایآزمایش تا-

 بگین؟ واضح شهمی-
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 هر باید صورت این در که شده مسدود قلبش هایرگ از یکی دممی احتمال من-

 .بشه عمل ترسریع چی

 داره رهام دونستممی. کردن خالی روم یخ آب پارچ کردم حس حرف این شنیدن با

 .میگه دروغ بهم

 .اومدم خودم به دکتر صدای شنیدن با

 دخترم؟ خوبه حالت -

 :گفتم سختیبه حرفش به توجه بدون

 شه؟می خوب حالش -

 :گفت ناراحت

 انجام رو هاشآزمایش و باشه دور هیجان و استرس از باید داره، خودش به بستگی -

 .نکرد گوش گفتم چی هر من که بده

 .شدم بلند جام از سختیبه

 .دکتر مرسی -

 چرا کنه؟می جوریاین خودش با چرا کن؛ کمکش خودت خدایا. ]بیرون اومدم اتاق از

 از بدم ازهاج تونمنمی[ کنم؟ اشراضی جوری چه من کنه؟می نابود رو خودش داره

 وقتی شاید اصال  . بیمارستان بیاد کردممی اشراضی شده جور هر باید بره؛ دستم

 رهام سر بالیی هیچ. طورههمین حتما   آره. نباشه هیچی بدن انجام رو هاآزمایش

 کاری هر که بیمارستان میارمش شده جور هر و زنممی حرف باهاش هم فردا. نمیاد

 خداروشکر. خونه رسوندم رو خودم جوری چه نفهمیدم اصال  . بدن انجام رو باشه الزم
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 رو خودم و بردم پناه اتاقم به. شدمی حالم متوجه درصد صد وگرنه نبود؛ خونه کسی

 رو رهام من خودم، به کردممی اعتراف باید آره. شکست بغضم. تخت روی کردم پرت

 خدا از و کردم گریه رچقد دونمنمی. بیافته براش اتفاقی نبودم حاضر داشتم؛ دوست

 بااینکه. خواستمنمی رو رهام بدون زندگی من. کنه کمک بهم تا خواستم

 حتی. بیاد سرش بالیی نبودم حاضر ولی چیه، من به نسبت حسش دونستمنمی

 که هوایی توی خواممی فقط من نخواد، منو اگه حتی باشه، نداشته دوست رو من اگه

 .بمونه زنده خواممی فقط. بکشم نفس کشهمی نفس اون

 .برد خوابم کی نفهمیدم که کردم گریه انقدر

*** 

 :گفت مهربون. کردم باز چشم حسام، توسط اسمم شنیدن با

 !شدی بیدار باالخره خواب،خوش خانم عجب چه -

 :گفتم و کشیدم خمیازه

 چنده؟ ساعت-

 .شب هشت-

 :گفتم بلندی نسبتا   صدای با

 ابیدم؟خو ساعت همهاین من یعنی چی؟-

 .داره کارت بابا پاشو خانم، تنبل بله-

 .میام منم برو تو باشه،-
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 صورتم. کردم گریه نشد متوجه خداروشکر. بیرون رفت اتاق از و داد تکون رو سرش

 هااین مامان ذاشتممی نباید. بود پریده رنگم کردم، نگاه آینه به. شستم یخ آب با رو

 هایب**ل به رنگیکم رژلب. کردم پخش رتمصو روی و برداشتم رو کرم. بشن متوجه

 از. بیرون اومدم اتاق از و کردم جمع سرم باالی محکم رو موهام و زدم پریدم رنگ

 کنارش. بود فکر توی عمیقا   و بود نشسته تلویزیون رویروبه بابا. پایین اومدم هاپله

 .بیرون اومد فکر از که گرفتم رو دستش و نشستم

 بابا؟ شده چیزی-

 .کنممی تعریف رو چی همه بیاد هم مادرت بزار-

 به رو بابا فکر شده باعث که باشه تونهمی چی مهم موضوع این که بودم شده کنجکاو

 شروع بابا شدن، ملحق جمعمون به هم حسام و مامان وقتی. کنه مشغول خودش

 دگر  بسکتبال توپ اندازه هامچشم گفتمی که ایکلمه هر با. زدن حرف به کرد

 .شدمی

 گفت، بهم زد زنگ مریم امروز مخدر، مواد فروش جرم به کردن، دستگیر رو میالد -

 . کردن شکایت ازش اذیت و آزار خاطر به هم دختر تا چند حتی بود، نگران خیلی

 :گفت ناباوری با مامان

 !کنهنمی کاری چینهم میالد-

 :گفت عصبی و هم توی رفت هاشاخم بابا

 .باشه کثیفی آدم چینهم یه شدنمی باورم منم-

 :زد داد عصبی حسام یهو
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 !کنه؟ ازدواج من خواهر با بیاد خواستمی وقت اون-

 :کنه آرومش کرد سعی بابا

 .نیفتاد اتفاق این که خداروشکر -

 :غرید عصبی حسام

 !شدممی قاتلش خودم شدمی جوریاین اگه -

 .زد چنگ صورتش به مامان

 زدنه؟ حرف طرز چه این حسام -

 :کرد مداخله بابا

 روش هم خواهرم خود شد، مشخص زودتر حقیقت خداروشکر باشید، آروم -

 .ستشرمنده بزنه، حرفی شهنمی

 شنیدن حوصله. رفتم اتاقم به و شدم خارج جمعشون از اجازه با گفتن با

 کنه،می صبح رو شبش زیادی دخترهای با میالد دونستممی. نداشتم رو هاشونبحث

 شدم، راحت دستش از که خداروشکر. باشه کثیف تونهمی انقدر دونستمنمی ولی

 کار نکنه. ]شه نزدیک بهم ذارهنمی داد اطمینان بهم که افتادم رهام هایحرف یاد

 رهام. بست نقش لبم روی لبخند باشه، اون کار تونهمی اینکه فکر با[ بوده؟ رهام

. بدم دستش از راحتی این به تونمنمی. هباش هرکسی برای محکم گاهتکیه یه تونهمی

 .باشه داشته دوست رو من رهام که کنممی کاری هر

*** 

 «رهام»
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 هستی سر رو عصبانیتم تموم که شدم عصبی داریوش هاینگاه دست از انقدر امروز

. نبود خودم دست ولی بزنم حرف باهاش جوری اون خواستمنمی. کردم خالی

 عادت بهش دیگه. کشیدمی تیر هرازگاهی قلبم. میاد رمس داره بالیی چه دونمنمی

 ولی داره ضرر امواسه دونستممی. آوردم بیرون جیبم توی از رو سیگارم. بودم کرده

 آزمایش باید که تأکید دکتر کنم؟می زندگی دارم اآلن مگه داشت؟ حالم به فرقی چه

 نیمه کار باید باشم، ودمخ فکر به اآلن تونستمنمی من. نیست مهم امواسه ولی بدم

. باشه مرگ آخرم مقصد هم شاید. برم پیش آخرش تا باید کنم؛ تموم رو تمومم

 :کردم وصل رو تماس عصبی داریوش اسم دیدن با خورد؛ زنگ امگوشی

 بله؟ -

 :گفت کلمه یه معمول طبق

 .اینجا بیا -

 ترسممی بده؛ صبر بهم خودت خدایا. ]زدم چنگ موهام بین عصبی. کرد قطع

 رو کتم. کردم خاموش رو سیگارم و شدم بلند جام از![ کنم حرومش گلوله یه آخرش

 به افتادم راه سرعتبه و شدم ماشین سوار. بیرون اومدم خونه از و پوشیدم برداشتم

 سریع. کنن باز رو در تا زدم بوق تا چند. رسیدم بعد ساعت نیم. داریوش خونه سمت

 کوتاهی تعظیم و کرد باز برام رو ماشین در نگهبان. دمبر  داخل رو ماشین کردن باز

 به خانم نرگس. رفتم داخل محکم هایقدم با. شدم پیاده و دادم تکون رو سرم. کرد

 .زد لبخند و اومد سمتم

 !نمیای اینجا وقت   خیلی پسرم، اومدی خوش-

 .بود شلوغ سرم متأسفم،-
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 .بیارم شربت برات بشین-

 .نممونمی زیاد ممنون، نه-

 .شد حرفش ادامه مانع داریوش صدای بزنه حرفی خواست تا

 .دارم کار پسرم با برس کارت به برو نرگس-

 منم کرد اشاره و نشست مبل روی. برگشتم داریوش سمت به. رفت و گفت چشمی

 :گفت که نشستم روشروبه. بشینم

 !هست شرکتت توی هم خوشگل دخترهای دونستمنمی -

 .هم توی رفت هاماخم

 چیه؟ منظورت-

 کی ؟ دختره اون شدی، منظورم متوجه خوب خودت-

 .ترسیدممی اتفاق همین از. کردم مشت رو هامدست. باشم خونسرد کردم سعی

 . کارمندهاست از یکی-

 .میدن زیادی پول مطمئنم دختر این برای بشی، نزدیک بهش خواممی-

 تونستممی سختیبه کشید؛ تیر قلبم دادم؛ فشار بهم عصبانیت از رو هامدندون

 حالم دیدن با داریوش. اومدمی سرم داشت ترسیدممی که چیزی از بکشم، نفس

 :گفت نگران

 پسرم؟ شد چی -

 ![نباشم آدمی چینهم پسر ولی بمیرم حاضرم من هه پسرم؟] زدم پوزخند دلم توی
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 .شدم موفق حدودی تا. کنم مخفی رو خرابم حال کردم سعی

 .خوبم-

 چیه؟ نظرت خب-

 .کنمنمی ماجرا این قاتی رو اون نه-

 .هم توی رفت هاشاخم

 کنی؟نمی ماجرا قاتى رو اون چی یعنی-

 .نیست بقیه مثل اون گفتم، کههمین-

 !نبود مهم واست قبال   که تو کنه؟می فرقی چه نیست، مهم امواسه -

 .شدم بلند

 .بدم ادامه خوامنمی دیگه رو بحث این-

 .کنم چیکار دونیمی خودم کنی کمک خوایمین تو اگه باشه،-

 :گفتم عصبی

 .کنینمی کاری هیچ-

 .بینیمی خودت باشه جدی؟-

 .دمنمی بهت رو کاری چینهم اجازه-

 : گفت خونسرد

 .فهمیمی گرفتمش ازت هاتچشم جلوی وقتی باشه، -
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 با. نیاد فرود صورتش توی محکمم مشت تا بودم کرده کنترل رو خودم سختیبه

 نحس خونه اون از و دادم گاز و شدم ماشین سوار و بیرون اومدم خونه از عصبانیت

 قسم ولی[ کنی؟می رو کار این باهام چرا امتحانی ؟ جور چه این خدایا. ]اومدم بیرون

 دم،می انجام براش باشه الزم کاری هر. بگیریش ازم آرام عین ذارمنمی خورممی

 .بیاد سرش بالیی ذارمنمی

 متوجه اینکه بدون براش نیاد؛ شرکت مدت یه میگم بهش و زنممی حرف باهاش افرد

 رو داریوش مونده کم. برسه اشخواسته به داریوش ذارمنمی ذارم؛می محافظ بشه

 به خورد؛ زنگ امگوشی. کردممی محافظت هستی از باید موقع اون تا. کنم نابود

 .بود میثم کردم، نگاه اشصفحه

 .کردم وصل رو تماس. کردم تعجب

 .شنوممی-

 بزنی؟ حرف تونیمی-

 .بگو آره-

 .ببیندت خوادمی سرهنگ-

 :گفتم مشکوک

 افتاده؟ اتفاقی-

 همیشگی؟ جای بیای شب تونیمی نباش، نگران نه-

 .رسونممی رو خودم-
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 تونستمی اشتباه یه. نکنه تعقیبم کسی بود حواسم هم آینه از. کردم قطع رو گوشی

 خارج سمت به بااحتیاط. خواستمنمی رو این منم بندازه، خطر به رو عملیات کل

. رسیدم بعد ساعت دو حدود. کردم حرکت موردنظرم خونه سمت به و رفتم شهر

 با در و زدم رو زنگ. شدم پیاده و کردم پارک نباشه دید توی که جایی رو ماشین

 قدیمی حیاط با بود متروکه تقریبا   ایخونه کردم، نگاه اطرافم به. شد باز تیکی صدای

 سرهنگ رفتم؛ داخل. کردممی استفاده سری عملیات برای رو خونه این فقط که

 .داد آزاد سرهنگ که گذاشتم نظامی احترام. بودن اونجا میثم و رسولی

 .سرگرد بشین -

 چشم به هیچی فلزی، صندلی تا چند جزبه خونه داخل. نشستم روشروبه

 .خوردنمی

 افتاده؟ اتفاقی قربان، تمخدم در من-

 .داریم جاسوس اداره توی متأسفانه برات، ندارم خوبی خبرهای-

 .شد گرد تعجب از هامچشم

 جاسوس؟ -

 .داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

 نداره، خبر هویتت از میثم و من جز کسهیچ مخفی ، هویتت خوشبختانه ولی بله،-

 به که مخصوصا   بیافته اتفاقی برات وامخنمی باشه، جمع حواست باید هم باز ولی

 .داریم ازش هم خوبی مدارک تو لطف به شدیم، نزدیک عملیات آخرهای

 .هست حواسم قربان، چشم-
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 بودن، دور ازت دوساله اتخانواده پسرم، بیاد سرت بالیی خوامنمی-

 .برگردی پیششون سالم و صحیح خواممی اند،انتظارتچشم

 :گفتم جدی و گذاشتم امینظ احترام و شدم بلند

 برم؟ تونممی قربان، حتما  -

 .بری تونیمی آره-

 کی ، لعنتی جاسوس این فهمیدممی باید. شدم خارج خونه از و دادم تکون رو سرم

 هر. بده هدر به رو من دوساله زحمت تموم و بشه دردسر برامون بود ممکن وگرنه

 .کنممی پیداش شده جور

 .کرد برخورد در به ایتقه که بودم اتاقم توی

 .بفرمایید -

 نشونه به رو دستش بزنم حرفی خواستم تا. داخل اومد هستی و شد باز اتاق در

 :گفت که کردم نگاهش تعجب با. آورد باال ساکت

 .بیمارستان بریم پاشو-

 :گفتم گیجی با

 چی؟ واسه بیمارستان؟ -

 :گفت حرص با و هم توی رفت هاشاخم

 گفتی؟ غدرو بهم دیروز چرا-

 :آوردم زبون به رو سؤالم هم، توی رفت هاماخم
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 فهمیدی؟ کجا از تو-

 .بدی انجام رو گفتن که هاییآزمایش بریم باید باش زود زدم، حرف دکترت با-

 :گفتم خونسرد

 .نمیام -

 :گفت عصبی

 خودته؟ دست مگه بیای، باید-

 .شدمی ترجذاب شدمی عصبی وقتی بود؛ گرفته امخنده

 .بیام تونمنمی ناآل -

 .کشید صورتش به دستی کالفه

 چرا؟ بدونم شهمی -

 :گفتم رک

 .نیای شرکت مدت یه برای خواممی ازت هم اآلن شه،نمی نه -

 :گفت گیج و کرد نگاهم شده گرد هایچشم با

 کنی؟می اخراجم داری-

 انپای هایامتحان دم،می مرخصی بهت مدت یه دارم کنم؟ اخراجت چی واسه نه،-

 .بخونی رو درست بشینی خواممی نزدیکه، ترمت

 .بیمارستان بریم بیای باید توهم ولی نمیام، باشه -

 :گفتم جدی
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 .نه اآلن گفتم-

 بریم؟ میای کی خب خیلی-

 .میرم خودم برسه زمانش وقت هر-

 :گفت عصبی

 آره؟ بمیری؟ خوایمی-

 .نمیاد سرم بالیی هیچ-

 :گفت حرص با

 این کنم هوشتبی شده کنی، بدبخت رو خودت ذارمنمی اشب مطمئن ولی باشه، -

 .بیمارستان برمتمی ولی دممی انجام رو کار

 هم اون شاید. بست نقش لبم روی لبخندی. بست محکم رو در و رفت بیرون اتاق از

 این به نباید نه، نه. ]دادم تکون طرفین به محکم رو سرم. داشت دوست رو من

 امیدوارش تونمنمی بیاد، سرم قراره بالیی چه نیست وممعل من کنم، فکر چیزها

 مگوشی. بیاد سرش بالیی نذارم و کنم محافظت ازش اینه ممکن کار ترینمهم.[ کنم

 هستی برای که هاییمحافظ از یکی بود علی کردم، نگاه اشصفحه به خورد؛ زنگ

 .بودم گذاشته

 .کردم وصل رو تماس

 .بگو -

 :گفت ترس با



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر sh80|  دل تقاص رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

91 

 

 با و کردن هوششونبی اومدن، بیرون شرکت از خانم هستی وقتی آدم سری یه آقا -

 .بردنش خودشون

 :زدم فریاد عصبی

 کردید؟می غلطی چه اونجا شماها پس-

 .کنیممی تعقیبشون داریم اآلن ولی بود زیاد تعدادشون آقا-

 تحال به آسمون هایمرغ میارم سرت به بالیی کنین، گمشون اگه حالت به وای علی-

 .کنه گریه

 :گفت ترس با

 .هست حواسم آقا، چشم-

 .رسیدین وقتی بگو رو آدرس-

 کار باالخره عوضی داریوش دونستممی. زدم چنگ موهام بین و کردم قطع رو گوشی

 نذارم خوردم قسم من نشناخته، رو من هنوزم خونده، کور ولی. کنهمی رو خودش

 اشخانواده تحویل سالم و صحیح و دممی نجاتش اونجا از. بیاد هستی سر بالیی

 میز روی از رو ماشین سویچ. کردممی بازی اآلن از رو نقشم باید شدم؛ بلند. دممی

 سرعتم انقدر. افتادم راه داریوش خونه سمت به و بیرون اومدم شرکت از و زدم چنگ

 رو ماشین. کردن باز سریع گذاشتم؛ بوق روی رو دستم. رسیدم سریع که بود زیاد

 :زدم نعره و رفتم داخل عصبانیت با و کردم رها در ویجل

 .بابا -
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 داریوش. بیاد سمتم کردنمی جرئت بیرون، اومد آشپزخونه از ترس با خانم نرگس

 :گفت اخم با. پایین اومد هاشمحافظ دوتا با باعجله

 پسر؟ خبرته چه -

 :دمکشی فریاد عصبی گرفتنم؛ هاشمحافظ که بردم هجوم سمتش عصبانیت با

 .برسم رو حسابش خواممی کنین، ولم -

 روی رو هاشوندست. بشینم کردن مجبورم هامحافظ نشست، مبل روی خونسرد

 .نزنه سر ازم خطایی باشن مراقب تا بودن گذاشته امشونه

 .نداره ارزش دختر اون نزن، داد پدرت سر اوال   -

 :زدم داد قبل از ترعصبی

 اش؟ب نداشته بهش کاری نگفتم مگه-

 .بدن بابتش خوبی پول حاضرند هاخیلی بگذرم، ازش تونمنمی گفتم بهت منم-

 :گفتم عصبی. گرفتنم ترمحکم هانگهبان که ببرم هجوم سمتش خواستم

 .هااشغال کنین ولم میگم -

 .شد بلند داریوش

 .کنم اذیتت خوامنمی بگیر، آروم -

 :گفت هانگهبان به رو

 .بیرون ببریدش -
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 از محکم رو بازوم. انداختم راه گردوخاک کافی اندازهبه. بگیرم آروم تمگرف تصمیم

 :غریدم و کشیدم بیرون هاشوندست

 .میرم خودم -

 نقشه اجرای نوبت حاال. بیرون اومدم لعنتی خونه اون از و دادن تکون رو سرشون

 .دادممی نجاتش زودتر باید نداشتم، زیادی فرصت بود؛ بعدیم

*** 

 «هستی»

 دیدم تا زدم پلک چندبار دید،می تار هامچشم کردم؛ باز چشم شدیدی ردردس با

 هیچی بود اتاق گوشه که فلزی تخت یه جز که بودم کوچیکی اتاق توی. شد بهتر

 طناب با رو پام و دست[ اینجا؟ آورده رو من کی کردم؟می چیکار اینجا من. ]نبود

 زدم فریاد دبلن. بخورم تکون تونستمنمی و بودن بسته محکم

 .کنه کمک یکی نیست؟ اینجا کسی -

 من برابر سه کردم؛ نگاهش وحشت با. داخل اومد مرد یه و شد باز شدتبه اتاق در

 .دادم قورت صدا با رو دهنم آب. کردمی خودنمایی چاقو هایزخم صورتش روی و بود

 .رو دهنت ببند-

 اینجا؟ آوردید رو من چی واسه بگه بهم یکی حداقل-

 سرت به بالیی چه دونستممی وگرنه ببینی، آسیب نباید دادن دستور بهم یفح-

 .نیار باال منم سگ روی اون و بگیر خونخفه هم اآلن بیارم،
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 خودت خدایا. ]بیاد سرم به خوادمی بالیی چه ببینم تا باشم ساکت دادم ترجیح

 چقدر دونمنمی .[شدن نگرانم خیلی اآلن تا حتما  ! امخانواده خدا وای کن؛ کمکم

 تعجب از هامچشم کردم، نگاه رومروبه مرد به. شد باز شدتبه اتاق در که گذشت

 لحن با و زد زانو رومروبه. بودمش دیده شرکت توی که بود مردی همون این شد؛ گرد

 :گفت بدی

 .کنهمی طرفداری ازت انقدر که داره حق پسرم خوشگلی، -

 رنگ کردم، نگاه هاشچشم به[ پسرشه؟ رهام نکنه پسرش؟. ]رفتم فکر توی

 :گفتم اخم با نفهمیدم؟ رو این زودتر چرا بود؛ رهام هایچشم

 اینجا؟ آوردید رو من چرا -

 :گفت خبیث. کشیدم عقب رو خودم سختیبه که آورد صورتم سمت رو دستش

 .شده پیدا اتواسه مشتری کلی که اآلن از هستی، سرسختی دختر -

 :زدم داد عصبی

 خودت؟ واسه میگی داری یچ-

 نفهمیدی؟ یعنی-

 :داد ادامه و زد پوزخند

 دختره؟ قاچاق کار تو رهام دونستینمی-

 دروغ داره! غیرممکنه گفت؟می داشت چی این. ]شدم شوکه حرف این شنیدن با

 [بده عذاب رو من خوادمی نیست؛ آدمی چینهم رهام میگه؛

 .کردم نگاهش اخم با
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 .میگی دروغ داری-

 راضی بود، کرده گیر تو پیش دلش منتها کارهاست؛ این توی وقته خیلی رهام-

 اتواسه خوبی هایقیمت شدم؛ کاربهدست خودم که بده بهمون رو تو شدنمی

 .دنبالت میان باش، منتظر کردن، پیشنهاد

 .رفت بیرون اتاق از و شد بلند

 ترسم،می من خدایا بیارن؟ سرم بالیی چه خوانمی هاعوضی این. ]افتاد تنم به لرزه

 عوضی، پسره متنفرم؛ ازش زد، رهام به راجع که هاییحرف شهنمی باورم.[ کن کمکم

 تونمنمی باشم، کردن فرار فکر به باید تره؛کثیف هم میالد از خوره؛می بهم ازش حالم

 ذارمنمی ولی کشم،می رو خودم خورممی قسم. بخوره بهم کسی دست بدم اجازه

 .بخوره بهم کسهیچ دست

 هم مترمیلی یه تونستمنمی که بودن بسته محکم انقدر رو پام و دست هالعنتی

 چقدر دونمنمی. باشم فرار راه فکر به کردم سعی و بستم رو هامچشم. بخورم تکون

 .برد خوابم که گذشت

 و کرد باز رو پاهام و اومد جلو مرده همون کردم؛ باز چشم وحشت با در صدای با

 .کرد بلندم زوربه

 .نزن من به رو کثیفت دست کن، ولم -

 .شدم الل خودخودبه که زدم داد سرم جوری

 . احمق دختره شو خفه-
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 رو من انبار از بودیم، انباری توی کردم، نگاه اطرافم به دادم؛ قورت صدا با رو دهنم آب

 من هاسگ صدای م؛ببین رو اطرافم خوبیبه تونستمنمی بود، تاریک هوا. بیرون آورد

 :زد داد و برد ویال داخل رو من. ترسوندمی بیشتر رو

 لیال؟ -

 :گفت ترس با و سمتون اومد الغراندام و متوسط قدی با سالهسی حدود زن یه

 بله؟-

 .کن حاضرش شب تا رو این-

 که شم پرت بود نزدیک. دختره سمت داد هلم. داد تکون رو سرش تند ترس با

 رو درش. برد اتاقی سمت رو من و گرفت رو بازوم لیال. کردم حفظ رو تعادلم سختیبه

 :گفتم التماس با. صندلی روی نشوند و کرد باز

 .برم ازاینجا کن کمکم خدا رو تو-

 .نخواه کمکی من از داشتن،نگه زوربه اینجا هم خودم کن باور-

 ببینمش اگه ه؛داد قرار شرایطی چینهم توی رو من که متنفرم رهام از کردم، بغض

 سختیبه شد؛ صورتم کردن آرایش مشغول لیال. بیارم سرش به بالیی چه دونممی

 بیافته، اتفاقی دمنمی اجازه من. نشن سرازیر هاماشک که بودم کرده کنترل رو خودم

 نگاه آینه توی خودم به. شده تموم گفت بعد ساعت یک! بکشم رو خودم اگه حتی

 رو هامچشم که بود کشیده برام پهنی چشم خط دم؛بو شده خوشگل خیلی کردم،

 بلندتر هاممژه ریمل با. بود زده پلکم پشت هم رنگیکم سبز سایه بود، کرده تردرشت

. دادمی نشون تربرجسته رو هامب**ل که قرمزی رژلب آخر در و رسیدمی نظر به

 شکلی این وادخنمی دلم من خدایا. ]بود ریخته دورم و بود کرده لخت رو موهام
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 خودم به لیال صدای با.[ کن فراهم برام نجاتی راه یه خودت بشم، ظاهر کسی جلوی

 .اومدم

 .کن تنت رو لباس این بیا-

 لباس یه پوشیدمش؛ لیال کمک به. شد جمع هامچشم تو اشک کردم؛ نگاه لباس به

 باالی ات که بود کرده ایجاد هامچشم با قشنگی خونیهم که سبزرنگ دکلته کوتاه

 قورت رو بغضم سختیبه. بود گذاشته نمایش به رو ظریفم اندام و رسیدمی زانوم

 .بود من مرگ شب امشب دادم،

 بود، اومده صبح که مردی همون و شد باز اتاق در. لرزیدمی ترس از پام و دست

 رو سرم. بست نقش لبش روی چندشی لبخند و کرد نگاه پام تا سر از. اومد داخل

 من زوربه و گرفت رو بازوم. کوبیدمی امسینه به محکم رو خودش قلبم. انداختم پایین

 پایین رو سرم رفتیم؛ پایین هاپله از. بود اومده بند زبونم ترس از. برد بیرون اتاق از رو

 حس خودم روی رو همه خیره هاینگاه. کنم نگاه بقیه به تونستمنمی و بودم انداخته

 :پیچید گوشم توی رهام پدر صدای. شد سرازیر امگونه از کاش قطره یه. کردممی

 .خودتون با گیریتصمیم گفتم،می بهتون که دختری همون هم این -

 :گفت بود، وایساده کنارم که مردی همون به رو

 .نیاد پایین هم نگفتم وقتی تا باال، ببرش-

 توی کرد پرتم و ندکشو خودش دنبال باال تا رو من زوربه نداشتم، کردن حرکت قدرت

 خودت! میاد؟ سرم بالیی چه داره دیدی خدایا. ]گریه زیر زدم و افتادم زمین روی. اتاق

 شال. سروقتم اومدن دوباره که گذشت چقدر دونمنمی.[ ندارم تحمل من. کن کمکم

 .کردن پرت صورتم توی رو مانتویی و
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 .رو هااین بپوش -

 تقال نداشتم؛ رو باهاشون کردن مقابله قدرت دونستممی. شدم بلند جام از سختیبه

 بر دستم از کردن گریه جز کاری. رفتممی دنبالشون باید نداشت، فایده کردن

 سوار و آوردنم بیرون خونه اون از. کشممی رو خودم بودم خورده قسم. اومدنمی

 دارن کجا رو من دونستمنمی. کرد حرکت ماشین و بستن رو هامچشم. شدم ماشین

 .برسن شونخواسته به ذارمنمی بودم مطمئن رو این ولی برند،یم

 هالعنتی برم؛ راه تونستممی سختیبه کردن، امپیاده ماشین از بعد ساعت نیم حدود

 خودشون با رو من دارن قبرستونی کدوم ببینم تا کردننمی باز هم رو هامچشم

 هاپله از. اومد در شدن باز دایص. شنیدممی پام زیر رو هاریزهسنگ صدای. برندمی

 گرد هامچشم رومروبه خونه دیدن با کردن؛ باز رو هامچشم رفتم؛ باال کمکشون با

 که رنگطالیی سلطنتی هایمبل مارپیچ، هایپله بود؛ سلطنتی هایخونه عین. شد

 و بود شده وصل دیوار به که قیمت گرون تابلوهای بودند، شده چیده سالن وسط گرد

 چشم اطراف از شخصی، توسط اسمم شنیدن با. داشت قرار آشپزخونه سالن تهایان

 مخفی شال زیر موهاش که قدبلند تقریبا   دختر یه کردم؛ نگاه بهش دقت با و گرفتم

 بینی و گوشتی هایب**ل و رنگمشکی هایچشم داشت، سفیدی پوست بود؛ شده

 .زد لبخند کنم،می نگاهش خیره دارم دید وقتی. داشت متناسب

 .بشین بیا -

 با و نشستم روشروبه میافته؛ اتفاقی چه داره دونستمنمی بودم، کرده تعجب خیلی

 :گفتم گیجی

 خبره؟ چه اینجا بگه یکی شهمی -

 :گفت هانگهبان به رو
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 .باشید بیرون برین شما -

 رنگشخرمایی بلند موهای بین دستی و درآورد رو شالش. رفتن و گفتن چشمی

 .بود خوشگلی دختر .کشید

 .شدم راحت آخیش، -

 .خنده زیر زد امقیافه دیدن با. کردم نگاهش مظلوم و کردم کج رو سرم

 .کن استراحت اتاقت تو برو هم اآلن کن، تحمل یکم جون دختر -

 :گفتم تعجب با

 بودن؟ نخریده رو من مگه-

 قول نترس، هیچی از خوب دختر پاشو امنه، جات اینجا نباش، نگران عزیزم نه-

 .بدم توضیح بهت رو چی همه کردی استراحت وقتی دممی

 .شدم بلند ندارم، ایچاره دیدم وقتی

 چیه؟ اسمت راستی-

 .رها-

 برم؟ تونممی اتاق کدوم-

 .رو راه انتهای باال طبقه-

 رو اتاق در. رسوندم موردنظرم اتاق به رو خودم. رفتم باال هاپله از و دادم تکون رو سرم

 بودن، گذاشته پنجره کنار دونفره تخت یه کردم، نگاه اتاق به. رفتم داخل و ردمک باز

 هم بهداشتی سرویس بود، تخت رویروبه آرایش میز. بود مشکی سفید اتاق طرح
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 رو خودم و کردم قفل احتیاط محض رو اتاق در بودم، خسته خیلی. بود اتاق داخل

 .برد خوابم کی یدمنفهم که بودم خسته انقدر. کردم رها تخت روی

 :گفتم آلودخواب کرد؛می صدام داشت رها. کردم باز چشم در صدای با

 بله؟-

 .کن بازش بیا کردی؟ قفل رو در چرا هستی-

 .کردم باز رو اتاق در و شدم بلند تخت روی از و دادم بدنم به وقوسیکش

 شده؟ چی-

 .دستم داد پالستیک یه

 .پایین بیا بپوش رو هااین -

 سفید تونیک یه درآوردم؛ پالستیک از رو هالباس. بستم رو اتاق در و گفتم ایباشه

 با رو آرایشم. کردم مرتب رو موهام و پوشیدم رو هالباس سریع. مشکی شلوار با بود

 که شخص دیدن با. رفتم پایین هاپله از و بیرون اومدم اتاق از و کردم پاک کنشیرپاک

 رفت هاماخم کرد؟می چیکار اینجا رهام. شد گرد هامچشم بود، وایساده هاپله پایین

 پایین رو مونده باقی پله تا چند اینجا؟ اومده کشهنمی خجالت عوضی پسره. هم توی

 عصبی. شد مایل راست به کمی صورتش. زدم صورتش به محکمی سیلی و اومدم

 :زدم فریاد

 .رهام متنفرم ازت -

 .گرفت رو دستم و پیشمون مداو سریع رها. کرد نگاه بهم بهت با

 .دیممی توضیح بهت رو چی همه باش، آروم جان هستی -
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 :گفت سرد و هم توی رفت هاشاخم رهام

 .بشین -

 .زدم پوزخند

 .بگی تو تا بودم منتظر -

 .پریدیم ترس از متر سه رها، هم و من هم که زد داد یهو

 !بشین گفتم -

 :گفت رها به رو. دادم قورت رو دهانم آب و نشستم مبل روی

 .بزار تنهامون -

 .رفت و شد بلند و کرد ردوبدل بینمون نگاهی نگرانی با

 :زدن حرف کرد شروع مقدمه بدون دقیقه چند بعد

 گفت و پیشم اومد روز یه بود؛ آرام اسمش بودم، کرده نامزد که بود پیش سال دو -

 دادوبیداد کرد شروع اری،ند احتیاج چیزی به که تو شهنمی گفتم سرکار، برم خواممی

 پا یه مرغش نکرد، گوش گفتم بهش چی هر نکشم، رخش به رو پولم که کردن

 ...رفتمی پیش خوب چی همه ظاهربه و گذشت ماه یک کردم، قبول باالخره داشت،

 .ببینم رو آرام تونستممی کمتر بودم، کارهام درگیر منم -

 رو سرش بود؛ سخت اشواسه ها موقع اون از زدن حرف انگار کرد، مکث دقیقه چند

 :داد ادامه و گرفت هاشدست بین

 رو جوابش وقتی بود آرام خورد، زنگ امگوشی خونه، گشتمبرمی داشتم که شب یه -

 تماس و شنیدم گلوله صدای بالفاصله کن، کمکم بگه، تونست کلمه یه فقط دادم
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 توی و کردن ردیابی ور  تماس بودم، نگرانش خیلی بودم، گرفته استرس. شد قطع

 تموم باهاش کارشون وقتی و بود شده تجاوز بهش کردیم؛ پیدا رو اشجنازه بیابون

 ...کردن خالصش گلوله با شد

 .شدم نزدیک بهش زدهوحشت گذاشت؛ قلبش روی رو دستش یهو زدن حرف وسط

 خوبه؟ حالت! رهام! رهام -

 .کرد تر زبون با رو خشکش هایب**ل داد؛ تکون مثبت نشونه به رو سرش

 .نیست خوب حالت بزنی، حرف دیگه خوادنمی -

 :گفت دارخش صدای با حرفم، به توجه بدون

 افتادم باشم؛ مراقبش نتونستم کنم، محافظت زنم از نتونستم نژاد کیان سرگرد من -

 رئیس داریوش کنم،می نابودشون خوردم قسم گرفتن، ازم رو آرام که کسایی دنبال

 با کرد،می کار اون شرکت توی آرام بود، مرتیکه اون سر زیر کارها همه و بود باند

 شدم، باندش وارد مخفیانه و پسرشم کردم ثابت بهش ساختگی ایاندی مدرک

 شدم، شبیهش حدودی تا کردم عوض هم رو هامچشم رنگ و دادم تغییر رو امقیافه

 شدی، امزندگی وارد تو که شدممی موفق داشتم کردم، جلب رو اعتمادش سختیبه

 رو خودش حرف نداشت ایفایده ولی شد دعوام باهاش خواست؛می رو تو داریوش

 برای که هاییمحافظ گرفتن رو تو وقتی بیاد، سرت بالیی بدم اجازه تونستمنمی زد،می

 خوانمی فهمیدم وقتی کردن، پیدا رو جات و بودن دنبالت بودم گذاشته ازت مراقب

 پایین سرت خونه، توی اومدم و دادم تغییر رو امقیافه شدم؛ کاربهدست بفروشنت

 خواهرم رها به خودم، خونه آوردم و خریدم داریوش از رو تو نشدی، من متوجه و بود

 اعضای از یکی تونستم تازه سال دو بعد نباشی، تنها تا اینجا بیاد گفتم هم

 .ببینم رو امخانواده
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 .بردم زدم سیلی که صورتش سمت رو دستم تهناخواس کردم، نگاهش بغض با

 :گفتم لرزون صدای با شد؛ سرازیر امگونه روی هاماشک و گذاشتم صورتش روی

 .زدممی سیلی بهت نباید هایی،اون جزو توهم کردممی فکر رهام، ببخش رو من -

. دادم تکیه اشسینه روی رو سرم و کردم رها آغوشش توی رو خودم ناخواسته

 لحن با و کرد حلقه کمرم دور رو دستش بود؛ کرده خیس رو پیراهنش مهااشک

 :گفت بخشی آرامش

 این وارد رو تو نباید داشتی، حق نیست عذرخواهی به هم نیازی نکن، گریه هیس -

 .کردممی بازی

 .کردم پاک رو هاماشک و شدم جدا ازش

 کنی؟ چیکار خوایمی حاال-

 .دادم نجات رو تو من که کنه شک نباید داریوش، پیش گردمبرمی-

 :گفتم ترس با

 .بیاره سرت بالیی ممکنه نرو، نه -

 خودش. شدم لبخندش محو بست؛ نقش لبش روی لبخند حرفم این شنیدن با

 .گرفتم ازش چشم سختیبه خنده؟می قشنگ چقدر دونستمی

 .نداره بهم کاری هم همین واسه پسرشم، من کنهمی فکر اون نه -

 :گفتم کنجکاوی با

 .ببینم رو شوناصلی رنگ خواممی بیاری؟ در رو لنزهات شهمی-
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 . ستماهه 6 لنزها بیاره در باید دکتر چون تونمنمی اآلن-

 بگو؟ رو اشاصلی رنگ حداقل خب-

 .رها هایچشم رنگهم مشکی،-

 .شد بلند جاش از

 رو هااون ت،اخانواده پیش گردیبرمی کردیم دستگیرشون و شد تموم کارمون وقتی-

 .امنه جات اینجا نباش چیزی نگران دادیم، قرار جریان در

 نکنم؟ امنیت احساس و باشم تو پیش شهمی مگه بگم جوابش در تونستممی کاش

 حاال. کردم اکتفا سرم دادن تکون به فقط ولی! ترسمنمی هیچی از دیگه کنارتم وقتی

 تو جایگاهی هیچ که شدم وجهمت داشته، دوستش چقدر و داشته نامزد فهمیدم که

 .انتقام   دنبال فقط اون و ندارم اشزندگی

 :گفتم سریع بره خواست تا

 بعد دیمی قول نیست، خوب قلبت برای استرس که دونیمی باش، خودت مراقب-

 بیمارستان؟ بریم ماجرا این شدن تموم

 .دممی قول باشه-

 کمک بهش خودت خدایا .رفت و کرد خداحافظی ازم بست، نقش لبم روی لبخند

 بدی فکرهای راجعش چقدر بود، خوبی آدم رهام بیاد؛ سرش بالیی خوامنمی کن،

 ولی بده پس رو امسیلی جواب داشتم انتظار نزد، بهم حرفی که بود مرد خیلی کردم،

 .اومدم خودم به رها صدای با. کرد برخورد منطقی خیلی

 زدید؟ رو هاتونحرف رفت؟ کجا رهام -
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 .زدم لبخند

 .زدیم هم هامونحرف برسه، کارش به رفت -

 .نشست کنارم و کشید راحتی نفس

 !زدی سیلی امبیچاره داداش به الکی -

 .انداختم پایین رو سرم شرمنده

 .پشیمونم هم خودم نگی؟ انقدر شهمی -

 .خندید

 .نشو ناراحت حاال بابا، باشه -

 .شد بلند جاش از

 .امهگرسنه حسابی که کنیم تدرس شام آشپزخونه بریم پاشو -

 بازیمسخره کلی. شدیم آشپزی مشغول رها با و شدم بلند جام از و گفتم ایباشه

 .نشستیم مبل روی خستگی با. کردیم درست ماکارونی همدیگه کمک با و درآوردیم

 :گفت منمن با رها

 بپرسم؟ سؤالی یه شهمی -

 .زدم لبخند

 .حتما   عزیزم، آره-

 دارین؟ دوست رو همدیگه داداشم و تو-

 .شد گرد تعجب از هامچشم
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 میگی؟ داری چی-

 تونستم سال دو بعد تازه نگفت، بهت هیچی زدی سیلی صورتش توی وقتی آخه-

 . ببینم رو لبخندش

 . نیست رهام و من بین هیچی رها، نه-

 .انداخت باال شونه

 .فهمممی که من ولی نیارین زبون به شاید-

 خاطر به بدم؛ رو جوابش نتونم من و بپرسه سؤال ازم هم باز یدمترسمی شدم، بلند

 :گفتم همین

 .کنم استراحت باال میرم -

 :گفت شیطون

 .شهمی تموم مأموریت این که باالخره کن، فرار باشه -

 واقعا   یعنی. کردم پرت اتاق توی رو خودم و رفتم باال هاپله از سریع. نزدم حرفی دیگه

 قبال   اون ولی کردمی راحت رو خیالم و گفتمی بهم کاشای ت؟داش دوست منو رهام

 جوابم بست؛ نقش لبم روی پوزخندی اونه؟ فکر به هنوزم نکنه داشته؛ نامزد

 رو خودش و نبینه رو اشخانواده سال دو بود شده حاضر آرام واسه بود، مشخص

 راحتیبه اشه،ب داشته دوستم کنممی کاری کشم،نمی عقب منم ولی خطربندازه توی

 .دمنمی دستش از

*** 
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! چرا دونمنمی داشتم؛ استرس خیلی. نبود رهام از خبری و بود گذشته روز چهار

 در یهو. بخورم نتونستم هیچی استرس از کردم؛می طی رو اتاق عرض و طول کالفه

 :گفتم وحشت با. بغلم کرد پرت رو خودش گریه با بود رها و شد باز شتاب با اتاق

 افتاده؟ اتفاقی رهام واسه شده؟ چی اره -

 :گفتم التماس با و کردم جداش خودم از. شد بیشتر هقشهق آوردم رو رهام اسم تا

 شده؟ چی ببینم بزن حرف خدا رو تو -

 :گفت لرزون صدای با

 .نیست رهام از هم خبری هیچ و رفته لو مأموریت هستی، شدیم بدبخت -

 .[نداشت امکان این نه،]. بسته یخ هامرگ تو خون کردم حس

 رفته؟ لو چی یعنی-

 .رفته لو رهام هویت داشتن، جاسوس-

 .افتادم زمین روی زانو با

 سرش بالیی چه یعنی شم؛می خفه دارم کردممی حس انداخت؛ چنگ گلوم به بغض

 کردی ثابت بهم همیشه تو بیاد، سرش بالیی نزار کن کمکش خودت خدایا میارن؟

 و نشست کنارم رها. کن کمک هم سری این بدی، انجام تونیمی رو غیرممکن کار هر

 و اومدبرنمی دستمون از کاری هیچ. گریه زیر زدم و شکست بغضم کرد؛ بغلم محکم

 .بود خدا به امیدم فقط. دادمی عذابم بیشتر این

*** 

 «رهام»
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 بودم اینجا بود ماه یک بخورم؛ تکون تونستمنمی حتی کردم، باز رو هامچشم درد با

 شد؛نمی باز زیاد تورم خاطر به چپمچشم. کنن پیدام بودن نتونسته هنوزم ولی

 باز شدت با در. بکشم نفس تونستممی سختیبه شکسته، هامدنده بودم مطمئن

 تیر قلبم کشه؛می رو انتظارم شکنجه باز دونستممی اومد؛ داخل داریوش و شد

 .زد زل هامچشم به و زد زانو کنارم. کنم تحمل تونممی تاکی دونستمنمی کشید،می

 .کنی خالص رو خودت و بگی رو چی همه نفعته به-

 :داد ادامه عصبانیت با که کردم سکوت همیشه مثل هم باز

 .خواستی خودت باشه، -

 :زد داد

 .کن شروع هادی -

 درد از اومد؛ در صدا به دستم هایاستخوان کشید، باال و بست رو هامدست زنجیر با

 و ایستاد سرم پشت کرد؛ خالی وروم برداشت رو یخ آب سطل. شد جمع صورتم

. نذاشتم هم زدن فریاد قدرت. اومدنمی فرود کمرم روی رحمیبی با شالق هایضربه

 فراموش رو کشیدن نفس که پیچیدمی بدنم توی وحشتناکی درد ضربه، هر با

 سیاهی.[ کنم تحمل متوننمی شدم، خسته دیگه کن، خالصم خدایا. ]کردممی

 .نفهمیدم هیچی دیگه و گرفت رو اطرافم

*** 

 باز رو هامچشم سختیبه گفتم؛ درد از آروم آخ برخورد، پهلوم به که محکمی ضربه با

 :غرید عصبی و زد چنگ موهام بین بود، داریوش کردم؛

 .خواستی خودت باشه -
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 داد عصبی. شد بلند درد از دادم پهلوم، توی کرد فرو و برداشت میز روی از رو چاقو

 :زد

 . کردی نت*یا**خ بهم تو ولی داشتم دوست بودی، پسرم مثل تو -

 کشید، تیر قلبم نبود، خوب اصال   حالم. ریخت بیرون دهانم از خون و افتادم سرفه به

 فرهاد صدای. بود شده تار دیدم و شنیدممی گنگ رو صداها اومد،نمی باال نفسم

 :فتگ وحشت با که اومد

 .کردن مونمحاصره هاپلیس آقا -

 سختیبه و گرفت رو بازوم زیر یکی شنیدم؛نمی واضح رو صداها بود، شده همهمه

. باریدمی شدتبه بارون و بود شده تاریک هوا شدیم، خارج زیرزمین از. کرد بلندم

 وزان با نداشت، رو وزنم تحمل پاهام. نداشتم رو کنم مقابله باهاشون اینکه قدرت

 :گفت عصبی که افتادم

 .شو بلند یاال-

 .شنیدم سرم پشت از رو دیگه یکی صدای بشم، بلند جام از تونستمنمی

 . بریم باش زود افتیم،می گیر اآلن محسن، کن ولش -

 بارون بود، سردم. افتادم سرفه به و اومد بند نفسم که زد پهلوم به محکمی لگد

 نداشتم، کردن حرکت قدرت. زدمی سیلی انهرحمبی صورتم به و باریدمی سرعتبه

 زخمم روی رو دستم. دادممی فشار هم به رو هامدندون درد از و بودم کرده عرق

 درد کشیدممی که نفسی هر با دید؛می تار هامچشم و بود زیاد امریزیخون گذاشتم،

 بودن نتونسته نیروها هنوز کردم؛می حس رو مرگ پیچید،می بدنم توی وحشتناکی
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 رو هستی بار آخرین برای تونستممی کاشای بود؛ راهم پایان این شاید کنن؛ پیدام

 .ببینم

 رو اطرافم سیاهی. نشه فرصت وقتهیچ هم شاید بگم؛ بهش احساسم از نتونستم

 .نشدم متوجه چیزی دیگه و شدم سبک کردم حس و گرفت

*** 

 «هستی»

 :دادم جواب سریع باشه، مرها از خبری اینکه امید به خورد؛ زنگ تلفن

 بله؟-

 نژاد؟ کیان خانم-

 شده؟ رهام از خبری بفرمایید؟-

 .برسونید رو خودتون لطفا   هستن، بیمارستان کردیم، پیدا رو سرگرد جناب-

 :گفتم وحشت با

 افتاده؟ براش اتفاقی-

 .بیمارستان بیارید تشریف شما-

 :زدم داد و کردم قطع سریع و گفتم ایباشه

 .بریم باید باش ودز  رها -

 :پرسید کنجکاو و بیرون اومد آشپزخونه از

 کجا؟-
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 .کردن پیدا رو رهام-

 :گفت خوشحالی با

 کجاست؟ میگی؟ راست-

 !بیمارستان-

 اومده؟ سرش بالیی چه خدا، یا-

 .شده چی دونمنمی بریم، باید شو حاضر باش زود-

. رسیدیم بعد اعتس نیم. افتادیم راه بیمارستان سمت به و شدیم حاضر سریع

 :گفتم و رفتم پرستاری ایستگاه سمت بیمارستان؛ داخل رفتیم باعجله

 بدونم؟ رو نژاد کیان رهام اتاق خواستممی ببخشید-

 .کنین صبر لحظه چند-

 :گفت مکث باکمی

 .هستن عمل اتاق -

 :گفتم وحشت با

 عمل؟ اتاق-

 .سوم طبقه عمل اتاق بله-

 رو سوم طبقه و آسانسور سمت کشیدم رفتمگ رو دستش بود؛ شده خشک هم رها

 اصال  . باشه نیفتاده اتفاقی امیدوارم بود؛ زدهیخ هامدست استرس از دادم؛ فشار

 نبود؛ دکتر از خبری هنوز عمل اتاق در جلوی رسوندم رو خودمون جوری چه نفهمیدم
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 هیچ. شدیم کردن دعا مشغول و درآورد قران کیفش از رها صندلی، روی نشستم

 و طول عصبی. بود گذشته ساعت چهار. کردن صبر جز اومدبرنمی دستمون از اریک

 تهران سمت به بودیم، داده خبر هم رهام مادر به کردم؛می طی رو سالن عرض

 هجوم سمتش بیرون؛ اومد خستگی با دکتر و شد باز عمل اتاق در. بودن کرده حرکت

 :پرسیدم باعجله و بردیم

 چطوره؟ حالش-

 دارین؟ بیمار با نسبتی چه شما-

 :داد جواب رها من از قبل

 اومده؟ برادرم سر بالیی چه بگین لطفا   دکتر خواهرشم، من -

 :گفت ناراحتی با دکتر

 داخلی ریزیخون شدید، هایضربه براثر و شکسته هاشدنده از تا سه متأسفانه -

 داده،ازدست زیادی خون و بوده عمیق بود خورده پهلوش به که هم چاقویی داشت؛

 اصال   وضعیتش کرد؛ قلبی ایست عمل حین چون داره مشکل هم قلبش اینکهمثل

 اآلن چون باشه معجزه تونهمی شدنش خوب کنین، دعا براش باید نیست، خوب

 وضعیتش کنیم صبر باید داده،ازدست زیادی خون کنیم، عمل رو قلبش تونیمنمی

 .ستجزهمع وضع این با میگم هم باز که بشه نرمال

 .کنم هضم رو هاشحرف تونستمنمی. رفت شد، تموم هاشحرف وقتی

 جایبه بهت با رها. نیفتم تا گرفتم دیوار به رو دستم میره، گیج داره سرم کردم حس

 :گفت لرزون صدای با و کرد نگاهم گرفتم، رو دستش کرد؛می نگاه دکتر خالی

 !میره دست از داره داداشم هستی؟ شنیدی -
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 کل هقمونهق و کردیم بغل رو همدیگه ترکید؛ هردومون بغض حرف، این فتنگ با

 رو زجری چه داریم دونستننمی کردن،می نگاهمون ترحم با همه. بود کرده پر رو فضا

 ناامیدمون هم باز دونممی بده، نجاتش تونستمی خدا فقط کنیم،می تحمل

 .کنهنمی

 و شدم بیمارستان نمازخونه وارد نکرده، تغییر رهام وضعیت هنوز و گذشته ماه پنج

 نکرده؛ رهام وقتهیچ که شدم خدایی با نیاز و راز مشغول کردم؛ سر رو سفیدم چادر

. نکرده رهام سخت شرایط تو وقتهیچ خدا مونه،نمی نتیجهبی دعاهام دونممی

 وزیر  کردمنمی فکر. کردن گریه بود شده هرروزم کار بود؛ کرده خیس رو صورتم اشک

 هم اون اصال   چیه؛ من به نبست رهام حس دونمنمی حتی من. بشم عاشق که برسه

 و کردم پاک رو هاماشک. بود نزدیک مالقات وقت کردم، نگاه ساعت به داره؟ دوستم

 و رها افتادم؛ راه ویژه هایمراقبت سمت. بیرون اومدم نمازخونه از و شدم بلند جام از

 و زد لبخند دیدنم با پرستار. کنن استراحت تا خونه بودم فرستاده زوربه رو مامانش

 :گفت

 .نشده تموم مالقات وقت تا بدو بودم، منتظرت -

 با افتادم؛ راه تختش سمت به و پوشیدم رو مخصوص هایلباس و دادم تکون رو سرم

 صورتش و بود شده وصل بدنش به دستگاه کلی که وضعیت اون توی دیدنش

 و نشستم کنارش. کردن پیدا رو خودشون راه هاماشک هم باز د،بو پریدهرنگ شدتبه

 :گفتم بغض با و گرفتم رو دستش

 خودت واسه راحت ماههپنج نشدی خسته دیگه، بسه شی؟ بیدار خواینمی چرا -

 بیا، بهوش فقط تو انصافه؟ این آخه کشم،می زجر اینجا دارم من وقت اون خوابیدی؟

 .خوامنمی خدا از هیچی دیگه
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 بوق صدای یهو بود؛ کرده پر رو اتاق کل هقمهق دستش؛ روی گذاشتم رو سرم

 با و شدم خیره دستگاه روی صاف خط به وحشت با آورد، خودم به رو من دستگاه

 :گفتم بهت

 !بری کنی ول رو من تونینمی نداره، امکان این نه نه -

 زده زل رهام به فقط شتم،ندا رو جام از شدن بلند قدرت آوردن؛ هجوم اتاق به دکترها

 شوک بهش که دیدممی شیشه پشت از. بردن بیرون و کردن بلند رو من زوربه. بودم

 تازه زدم؛ زانو زمین روی نداشتم، رو صحنه این دیدن طاقت دادن؛می الکتریکی

 بلند صدای با. بکشم نفس تونستممی سختیبه. میاد سرم داره بالیی چه فهمیدم

 .گریه زیر زدم

 دلیل نگیر؛ ازم رو امزندگی امید نکن، قطع رو نفسم خدایا کنم؟ چیکار رهام بدون من

! نداره معنی امواسه زندگی هیچم، اون بدون من. برگردون بهم رو کشیدنم نفس

 پرستار و شد باز اتاق در نزار، تنها سخت شرایط تو رو من کن؛ کمکم خودت خدایا

 :گفتم گریه با. نشست مکنار  ناراحت دیدنم با. بیرون اومد

 دادم؟ دست از رو امزندگی شد؟ تموم -

 :گفت غمگین

 ...نداری رو شرایطش اگه بزنه، حرف باهات خوادمی دکتر-

 :گفتم و حرفش میون پریدم

 شده؟ چی -

 برگشته قلبش ضربان کردم؛ نگاه رو اتاق شیشه پشت از و شدم بلند جام از سریع

 بگه خوادمی شاید دویدم، دکتر اتاق سمت سریع بید؛تا قلبم به امیدی کورسوی. بود
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 اتاق به رو خودم چطوری نفهمیدم. دادممی دلداری خودم به بهبوده؛ به رو حالش

 وجودم تمام استرس دکتر، بفرمایید صدای شنیدن با زدم، اتاق در به ایتقه رسوندم،

 کردم باز رو اتاق در. دمدا دست از رو امیدم همه یهو ولی چرا، دونمنمی گرفت؛ فرا رو

 :گفت دیدنم با. رفتم داخل و

 .دخترم بشین بیا -

 حرفش دکتر بودم منتظر دادم؛می تکون رو پام استرس با. نشستم صندلی اولین روی

 :زدن حرف به کرد شروع خودش منتظرم، دید وقتی بزنه؛ رو

 کنم؛ صحبت اشخانواده با بعد بزنم حرف تو با گرفتم تصمیم اول من دخترم ببین -

 ضریب کرده، قلبی ایست بار چند رهام ماه چند این توی نیست، خوب اصال   شرایط

 هیچ دیگه نظرم به کنه،می پیدا کاهش داره ولی بوده ثابت امروز تا اشهوشیاری

 .بدیم انجام رو اعضا پیوند تونیممی بخواین اگه نیست امیدی

 هاشحرف از هیچی من ولی خوردمی تکون هاشب**ل کردم؛ نگاه دکتر به بهت با

 معنی تونستمنمی" اعضا پیوند" شدمی اکو سرم تو کلمه یک فقط فهمیدم؛نمی

 قفل مغزم چرا خدایا اصال ؟ چی یعنی بود؛ ناشناخته امواسه کنم، درک رو اشواژه

 سرم دور داره دنیا چرا گرفته؟ مه جاروهمه چرا شنوم؟نمی هیچی چرا کرده؟

 رو جونم اآلن همین خدا کاشای لرزید،می بدنم این؟ از باالتر مرگ دیگه چرخه؟می

 وقتهیچ دیگه کاشای. نفهمیدم هیچی دیگه و شد وتارتیره دنیا یهو. گرفتمی

 .است شده تموم من واسه زندگی این نکنم؛ باز رو هامچشم

*** 

 کسی بود؛ دهش وصل سرم بهم و بودم سفیدی اتاق توی کردم، باز چشم سردرد با

 امگونه روی هاماشک. زد زنگ سرم تو دکتر هایحرف همه یهو نبود؛ اتاق داخل
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 سرم که شدم بلند جام از وحشت با. شنیدم رو رها گریه صدای بیرون از. شد سرازیر

 دستم از رو سرم کنم؛ جلوگیری افتادنم از تا گرفتم دیوار به رو دستم رفت، گیج

 بیرون اتاق از وضعیتم، به توجه بدون شد؛ جاری دستم از خون کشیدم، محکم

 با. کنهمی گریه بلند صدای با داره و نشسته زمین روی که دیدم رو رها اومدم؛

 با و کرد بغلم محکم و شد بلند جا از سریع دیدنم با رفتم؛ کنارش لرزون هایقدم

 :گفت گریه

 کنن؟می شوخی ارند دکترها که بگو کنن، اهدا رو بدنش اعضای زارمنمی من -

 :گفتم لرزون صدای با کردم؛ پاک رو هاماشک و اومدم بیرون بغلش از

 حق پیشش، برم خواممی هم اآلن زاره؛نمی تنها رو ما وقتهیچ رهام شه،می خوب -

 !کنه ترکم جوریاین بخواد و کنه خودش عاشق رو من نداره

 کلی با افتادم؛ راه ویژه هایمراقبت سمت رها، به توجه بدون شد تموم حرفم وقتی

 معمول طبق. ببینمش بتونم دقیقه چند که کردم شونراضی اصرار و خواهش

 و دادم جرئت خودم به بار اولین برای. رفتم کنارش و پوشیدم رو مخصوص هایلباس

 از سمجی اشک قطره. بوسیدم رو اشپیشونی عمیق و صورتش روی شدم خم

 :گفتم بغض با و دادم فاصله صورتش با کمی رو سرم چکید؛ صورتش روی چشمم

 حرف دارم، امید برگشتت به هنوزم من ولی بری پیشم از خوایمی میگن دکترها -

 کن، باز رو هاتچشم کنممی التماست نیست، مهم امواسه دکترها از کدوم هیچ

 فقط نیست، مهم نباشی هم عاشقم اگه حتی میاری، سرم بالیی چه داری ببین

 من واسه همین کشی؛می نفس داری که باشم مطمئن خواممی کن، باز رو تهاچشم

 .کافیه

 .نزار تنهام
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 من هایاشک از رهام صورت کنم، چیکار باید دونستمنمی دیگه بودم، آورده کم

 فریاد با رو خدا وجودم اعماق از و چسبوندم اشپیشونی به رو سرم. بود شده خیس

 عقب رو سرم شوک با کرد، صدا رو اسمم ضعیفی صدای کردم حس یهو. کردم صدا

 ندادم اهمیت ولی داخل؛ اومدن بلندم صدای خاطر به پرستار تا چند زمانهم و بردم

 زدم؟ توهم یا شنیدم؟ درست یعنی. شدم خیره رهام به و

 باال سکوت نشونه به رو دستم بزنه، حرفی خواست تا و اومد نزدیک پرستارها از یکی

 :گفتم لرزون یصدا با و بردم

 !زد حرف -

 :گفت هیجان با و کرد نگاه هادستگاه به سریع

 .میاد باال داره اشهوشیاری ضریب-

 برگردوند؛ بهم رو امزندگی باالخره شنید، رو صدام خدا باالخره شد؛نمی باورم

 :گفتم هیجان با و گرفتم رو دستش و کردم پاک رو هاماشک

 شنوی؟می رو صدام رهام؟ -

 هل. شد جمع صورتش درد از بخوره، تکون خواست تا و کرد باز و هاشچشم مککم

 :گفتم

 داری؟ درد خیلی بخوری، تکون نباید -

 .بده خبر دکتر به تا رفت بیرون اتاق از سریع پرستار

 :گفت دارخش صدای با و کرد خشکی سرفه

 .عزیزم خوبم -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر sh80|  دل تقاص رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

118 

 

 خواستم تا عزیزم؟ گفت من به شد؛ گرد هامچشم زبونش، از عزیزم لفظ شنیدن با

 اتاق در پشت هیجان با رها. کرد بیرون اتاق از رو من زوربه و اومد دکتر بزنم حرفی

 :گفت خوشحالی با دید رو من تا بود؛ وایساده

 خوبه؟ حالش -

 :گفت نگران که دادم تکون رو سرم گیجی با بودم؛ رهام حرف شوک تو هنوز من

 افتاده؟ اتفاقی نکنه -

 نبوده حواسش اومده هوش به تازه چون شاید کنم، وجورجمع رو خودم مکرد سعی

 :گفتم لبخند با. باشم داشته امید گفتن عزیزم کلمه یه با نباید میگه؛ چی

 .کننمی رسیدگی دکترها که داشت درد یکم فقط خوبه، حالش نباش، نگران نه -

 .کشید راحتی نفس

 . شد راحت خیالم خداروشکر، -

 :گفت رها که نشستم صندلی روی

 .میاد داره حسام آقا -

 :گفت خنده با که کردم پرت بغلش تو رو خودم سمتون، اومد اینکه محضبه

 .اومد هوش به باالخره روشن، چشمت -

 زیر که انداختم پایین رو سرم بیرون اومدم بغلش از خجالت با حرف، این شنیدن با

 :گفت گوشم

 !نداره خجالت که شدن عاشق -
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 .کرد بلند رو سرم و گذاشت امچونه زیر رو دستش

 باشه؟ نکن، خم سر کسهیچ جلوی بگیر، باال رو سرت همیشه -

 :گفت که دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 ببینمش؟ تونممی کی خب-

 .بخش میارنش کی بپرسیم تا بیرون نیومده دکتر هنوز-

 :گفت که یمرفت سمتش سریع بیرون، اومد دکتر بزنه حرفی خواست تا

 هایمراقبت باید قلبش خاطره به ولی خوبه حالش اومده، هوش به که بود معجزه -

 .کنیم اشآماده عمل برای شد نرمال شرایطش وقتی تا بمونه ویژه

 :داد ادامه و کرد نگاه من به

 بیدار وقتی خوابیده زدیم مسکن بهش اآلن گیره،می من از رو شما سراغ اشهمه -

 .داخل بری تونیمی شد

 دوست رو من هم اون شاید شد؛ آب دلم تو قند گرفته، رو من سراغ فهمیدم وقتی

 :گفت خنده با و امشونه رو زد حسام که بودم فکر تو. داره

 .برگرد کن استراحت یکم خونه بریم پاشو -

 :گفتم هل با

 .بمونم اینجا خواممی نه، نه-

 .ردیگبرمی بشه بیدار وقتی تا کن استراحت یکم-

 .تنهاست اینجا هم رها آخه-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر sh80|  دل تقاص رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

120 

 

 خبر بهت بشه بیدار رهام اینکه محضبه منم میاد، داره راهه تو مامان نباش نگران-

 .دممی

 سوار و کردم خداحافظی رها از. خونه برم که کردم قبول نیست، ایچاره دیدم وقتی

 .کردیم حرکت خونه سمت به حسام با و شدم ماشین

*** 

 جواب آلودخواب ببینم رو شماره اینکه بدون کردم؛ باز چشم امگوشی زنگ صدای با

 :دادم

 بله؟ -

 :گفت خنده با رها

 میگه اشهمه کرد، موندیوونه دیگه داداشم که بیا پاشو عزیزم خواب؟ ساعت -

 !کجاست هستی

 :گفتم تعجب با

 شد؟ بیدار مگه-

 !نجاتشه فرشته منتظر شده بیدار آره-

 :گفتم اعتراض با

 .دیگه نکن اذیتم رها-

 .خندید

 .داداش زن منتظرتم نزدم، حرفی که من بابا باشه -
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 :گفتم جیغ با

 .بیارم سرت بالیی یه -

 بعد. دادم بدنم به وقوسیکش و شدم بلند جام از دیوونه؛ دختره کرد قطع خنده با

 سشوار با رو بلندم موهای و گرفتم دوش سریع. بخوابم آرامش با تونستم هامدت

 سفید مانتو و کردم باز رو کمدم در. کردم جمعشون سرم باالی محکم و کردم خشک

 عطرم با و نشوندم صورتم روی مالیمی آرایش. پوشیدم و درآوردم رو اممشکی شلوار و

 سرم روی رو اممشکی شال بودم؛ شده خوشگل کردم، نگاه آینه به. گرفتم دوش

 رو ماشین سویچ. نبودن خونه هااین مانما خداروشکر. اومدم بیرون اتاق از و انداختم

 سمت به سرعت با و شدم ماشین سوار و بیرون اومدم خونه از و برداشتم میز روی از

 .افتادم راه بیمارستان

 پارک بیمارستان پارکینگ توی رو ماشین رسیدم؛ ربع یه بعد. داشتم هیجان خیلی

 رو خودم. شدم آسانسور وارس و رفتم بیمارستان داخل. شدم پیاده ماشین از و کردم

 آسانسور از رسیدم موردنظرم طبقه به وقتی بود؛ مرتب چی همه کردم، چک آینه توی

 :گفتم سریع اومد، بیرون اتاق از پرستار رسیدم، ویژه هایمراقبت به وقتی شدم؛ پیاده

 داخل؟ برم شهمی-

 .کنه استراحت باید نباشه، دقیقه پنج از بیشتر برو، آره-

 انگار نشستم؛ کنارش آروم. بود بسته رو هاشچشم. رفتم داخل و گفتم یاباشه

 .زدم لبخند کرد؛ باز رو هاشچشم کنارشه، کسی کرد حس

 !اومدی هوش به باالخره عجب، چه-

 .شد سالم دو این خوابیبی یهمه تالفی داشتم، نیاز مدتطوالنی استراحت یه به-
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 .کردیمی نگران رو ما فقط بودی خوابیده راحت اینجا شما بله،-

 هستی؟-

 :گفتم ناخواسته

 هستی؟ جان -

 خجالت با رو سرم دادم، سوتی چه فهمیدم تازه بست؛ نقش لبش روی لبخند

 :گفت که پایین انداختم

 اتاق برم وقتی دونمنمی ولی نیست هاحرف این واسه مناسبی مکان اآلن دونممی -

 .بیافته قراره اتفاقی چه عمل

 :گفتم اعتراض با و حرفش ینب پریدم

 بیرون، میای اتاق اون از سالم و صحیح! کنی نگران رو ما نداری حق سری این -

 فهمیدی؟

 .خندید

 .بگم زودتر بزار نپر حرفم وسط راحت؛ خیالت زیاده، برگشتن واسه امانگیزه -

 :گفت مقدمه بدون که دادم تکون رو سرم

 کنی؟می ازدواج من با -

 باورم خدا وای داره؟ دوستم واقعا   یعنی. ]کردم نگاهش شده ردگ هایچشم با

 .اومدم خودم به صداش با.[ شهنمی

 بدی؟ رو جوابم خواینمی-
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 !بدی ازدواج پیشنهاد بهم نداشتم انتظار-

 :گفت بخشی آرامش لحن با و گرفت رو دستم

 با رو امثانیه هر هرلحظه دارم دوست! نیست آدم خود دست که شدن عاشق چرا؟ -

 .بدم دستت از خوامنمی بگذرونم، تو

 اون توی. کردمی اعتراف عشقش به راحت چه انداختم؛ پایین رو سرم خجالت با

 باال حرف این شنیدن با قلبم ضربان. دنیام دختر ترینخوشبخت کردم حس لحظه

 .بود رفته

 بگیرم؟ نظر در رضایت عالمت رو سکوت -

 با و ریختم هامچشم توی رو احساساتم تموم رم؛بزا کنار رو خجالت گرفتم تصمیم

 :گفتم عشق

 !رهام دارم دوست -

 .کاشت دستم روی ایه*س*بو و زد برق هاشچشم حرف، این شنیدن با

 .کنم خوشبختت دممی قول -

*** 

 «بعد ماه سه»

 از. خوشحالم خیلی ام؛خواستگاری بیاد بود قرار رهام داشتم؛ هیجان بودم، اتاقم توی

 دست به رو کاملش سالمتی هنوز بااینکه. برگردوند بهم رو رهام که ممنونم اخد

 باز رو کمدم در و شدم بلند. کافیه من واسه کشهمی نفس کههمین ولی بود نیاورده

 .گذاشتم تخت روی و کردم انتخاب روشنی آبی ودامنکت. کردم
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 تردرشت رو مهاچشم که کشیدم کلفتی چشم خط. کنم آرایش اول گرفتم تصمیم

 هایب**ل روی هم رنگیکم رژلب و زدم هاممژه به رو اممشکی ریمل داد،می نشون

 به. گرفتم دوش عطرم با و ریختم دورم و کردم صاف اتو با رو موهام کشیدم؛ امگوشتی

 لباسم و شدم بلند سریع. رسیدنمی باید دیگه بود؛ شب هشت کردم، نگاه ساعت

 زمانهم که پایین اومدم هاپله از و کردم پام رو سفیدم بلندپاشنه کفش پوشیدم، رو

 پشت و اومد مامانش اول کرد؛ باز رو در مامان. اومد در صدا به هم زنگ صدای

 با بود پوشیده مشکی وشلوارکت کردم، نگاه رهام به دقت با اومدن؛ رها و رهام سرش

 چقدر برم قربونش. ]بود هگذاشت نمایش به رو اشورزشکاری هیکل که سفید پیراهن

 من به و کرد بلند رو سرش کرد، حس رو نگاهم سنگینی وقتی![ بود شده تیپخوش

 مامانش انداختم، پایین رو سرم سریع. بست نقش لبش روی محوی لبخند کرد؛ نگاه

 :گفت مهربون و کشید آغوشم در صمیمانه و اومد سمتم

 .عزیزم شدی خوشگل چقدر -

 .زدم لبخند

 .مرسی -

 رهام مامان. بودم نشسته رهام رویروبه بابا کنار منم بشینن؛ کرد دعوتشون بابا

 :کردن صبحت به کرد شروع

 پسرم واسه گلتون دختر از تا شدیم مزاحمتون امشب سلطانی، جناب خب -

 .کنیم خواستگاری

 :گفت رهام به رو و زد لبخند بابا

 .بگو خودت از پسرم خب -
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 :گفت جدی رهام

 یه خوبه، خداروشکر هم اممالی وضع هستم، مخدر مواد با مبارزه بخش سرگرد -

 . دارم هم سازی ساختمون شرکت

 :داد ادامه مادرش

 اگه بزنن، رو آخرشون هایحرف برن جوون دوتا این بدین اجازه اگه سلطانی آقای -

 .بشه خونده بینشون ساده محرمیت یه امشب بود مثبت دخترم جواب

 .کن راهنمایی رو نژاد انکی آقای دخترم-

 اتاق در رفتیم، باال هاپله از. شد بلند هم رهام سرم پشت شدم، بلند و گفتم چشمی

 میز صندلی به. رفتم داخل و زدم لبخند داخل، برم اول کرد اشاره که کردم باز رو

 .کردم اشاره آرایشم

 .بشین -

 .نشست صندلی روی

 :گفت که نشستم تخت روی هم خودم

 بشیم؟ محرم امشب و بدی رو مثبتت جواب زودتر شهمی خانم، وسعر  خب -

 .دادم باال شیطنت با رو ابروم تای یه

 چی؟ نباشه مثبت جوابم اگه -

 .هم توی رفت هاشاخم

 .نکن هم فکرش -
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 :گفتم ناز با و خندیدم

 .مونممی باهات دنیا آخر تا راحت، خیالت -

 .بست قشن لبش روی قشنگی لبخند بود، باز هاشاخم

 .کنیمی اعالم رو موافقتت و پایین ریممی اآلن پس -

 :گفت که دادم تکون رو سرم

 !نگفتی رو شوهرت از انتظاراتت خانمم خب -

 خودم جلوی زوربه شد؛ آب دلم توی قند کیلو کیلو دهانش از خانمم کلمه شنیدن با

 :گفتم لبخند با. بغلش نپرم تا گرفتم رو

 .مهمه خیلی امواسه صداقت بگی، دروغ همب وقتهیچ خوامنمی -

 .زد چشمک

 .کنم خوشبختت دممی قول -

 .شدم بلند جام از و زدم لبخند

 .پایین بریم پاشو -

 :گفت رهام مادر که رفتیم بقیه پیش. داد تکون رو سرش

 کنیم؟ شیرین رو دهانمون دخترم خب -

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم خجالت با

 .بگن مادرم و پدر چی هر رم،ندا مشکلی من -

 :گفت که کرد نگاه بابا به رهام مادر
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 .باشه مبارک -

 محرمیت صیغه و نشستیم هم کنار رهام و من زد دست خوشحالی با مادرش

 :گفت پدرم به رو و درآورد زیبایی حلقه جیبش از رهام. شد خونده بینمون

 هست؟ اجازه -

 به رو دستم. انداخت دستم توی رو انگشتر داد؛ تکون رو سرش لبخند با بابا

 سرخ هامگونه خجالت از. نشوند دستم پشت ایه*س*بو کرد نزدیک هاشب**ل

. گفت تبریک بهم و کرد بغلم و پیشم اومد حسام انداختم؛ پایین رو سرم و شدن

 :گفت رهام مادر که کردم تشکر ازش

 باشه؟ دیگه هفته دو واسه عروسی و عقد چیه نظرتون-

 .کنممی آماده مدت این توی هم دخترم جهاز ندارم، کلیمش من-

 دلم اآلن همین از گرفتن؛ رفتن به تصمیم شد، مشخص عروسی و عقد تاریخ وقتی

 .شدمی تنگ براش

 کردممی کاری هر بودم، نشسته آرایشگر زیردست اآلن گذشت؛ باد و برق مثل زمان

 رو خودم شده؛ تموم کارش تگف ساعت دو بعد باالخره. ببینم رو خودم ذاشتنمی

 خط بود، برداشته دار حالت رو ابروهام بودم؛ شده عوض خیلی کردم، نگاه آینه توی

 بود، کرده آرایش چشمم پشت مشکی و نقره سایه با بود، کشیده کلفتی چشم

 هایب**ل روی هم قرمزی رژلب و دادمی نشون بلندتر ریمل خاطر به هاممژه

 شده خوشگل خیلی. بود کرده شینیون زیبایی به رو موهام و بود کشیده امگوشتی

 لباسم رهام خواسته به. پوشیدم رو عروسم لباس آرایشگرها از یکی کمک با بودم،

 پوشیدم رو شنلم داشتم؛ هیجان خیلی اومده، داماد کردن اعالم. بود پوشیده و ساده
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 رهام پس شد؛ گرد هامچشم کردم، باز رو آرایشگاه در. رفتم پایین هاپله از و

 ماسک با رو صورتش که هیکلی مرد کرد؛ ترمز پام جلوی مشکی بنز یه یهو کجاست؟

 و گرفت قرار صورتم جلوی دستمالی بزنم، جیغ خواستم تا شد؛ پیاده بود پوشونده

 .نفهمیدم هیچی دیگه

*** 

 «رهام»

 :کشیدم فریاد و کوبیدم میز روی محکمی مشت عصبانیت با

 کجاست؟ مداربسته دوربین فیلم این پس -

 :گفت ترس با احمدی ستوان

 .دنبالش فرستادیم رو هابچه از یکی قربان -

 هستی دونستمنمی کردم؛می طی رو اتاق عرض و طول زدم، چنگ موهام بین عصبی

 رفته و اومدم من که داده خبر یکی گفتن دنبالش، آرایشگاه رفتم وقتی کجاست،

 خاموش اشگوشی زدم،می زنگ بهش چی هر. نبود دشخو از خبری هیچ ولی پایین

 .داخل اومد میثم و شد باز اتاق در بود؛

 .رسید هافیلم داداش بیا -

 درست زدم، زل مانیتور به گذاشتم؛ دستگاه توی و گرفتم ازش رو هافیلم سریع

 البته کردیم؛ اعالم رو ماشین پالک شماره سریع. بودن دزدیده رو هستی زدم، حدس

 شماره به خورد، زنگ امگوشی. بوده سرقتی ماشین حتما   نداشتم، کار این به یدیام

 :گفتم و کردم وصل رو تماس عصبی بود، ناشناس کردم، نگاه
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 .شنوممی -

 :پیچید گوشم توی مردی صدای

 !شدی عصبی چقدر سرگرد جناب اوه اوه-

 هستی؟ خری کدوم دیگه تو-

 !میالدم کنم، عرفیم بهت رو خودم رفت یادم ببخشید آخ-

 :زدم داد عصبی

 .بخوره هستی به دستت اگه زارمنمی زندت میالد -

 :گفت مسخره

 من، پیش هستی بدم خبر بهت خواستم فقط زنی،می حرف زیادی سرگرد جناب-

 !بکنی تونینمی غلطی هیچ توهم بشه، من زن قراره زودیبه چون نگرد دنبالشم

 :زدم نعره

 .کشمتمی خودم هایدست با و کنمیم پیدات خودم مرتیکه-

 :گفت و خندید بلند

 .باش خیال همین به باشه -

 رو دستم کشید،می تیر قلبم زدم؛می نفسنفس عصبانیت از کرد، قطع رو گوشی

 :گفت ترس با میثم. گذاشتم قلبم روی

 خوبی؟ داداش -

 .بکشم نفس تونستممی سختیبه دادم، تکون مثبت نشونه به رو سرم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر sh80|  دل تقاص رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

130 

 

 خوردی؟ رو هاتقرص -

 :گفتم عصبی

 .میثم بردار سرم از دست-

 .خودت با کنی جوریاین نباید کردی عمل تازه تو چی؟ یعنی -

 :گفتم حرفش به توجه بدون

 نبود؟ زندان توی مگه عوضی اون کنم، پیدا رو هستی باید -

 :گفت کالفه

 امروز بگم بهت خواستمنمی فهمیدیم، پیش ساعت یک ماهم کرده، فرار زندان از -

 .بود اتزندگی روز بهترین

 :کشیدم داد عصبی

 !کنم غلطی یه تونستممی شاید لعنتی؟ نگفتی بهم چی واسه -

 :کشیدم فریاد بلندتر

 چرا؟ -

 .دستم داد زوربه و ریخت آب لیوان یه برام

 اتفاقی چینهم دونستمنمی خورممی قسم داداش! کنیمی سکته اآلن بخور رو این -

 .افتهمی

 هستی به کثافت اون ترسممی بود؛ ریخته بهم اعصابم کشیدم؛ سر رو آب الجرعه

 .کردممی پیداش باید. کردمی امدیوونه هم فکرش حتی. بزنه دست
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 !شه پشیمون بودنش زنده از که بیارم سرش به بالیی

*** 

 «بعد هفته یک»

 «هستی»

 و سمتم اومد کردم؛ نگاهش ترس با داخل؛ اومد میالد و شد باز شدتبه اتاق در

 :گفت مسخره

 ترسی؟می من از عزیزم؟ چیه -

 .خنده زیر زد یهو که نگفتم هیچی

 .اولشه تازه این ولی بترسی هم باید آره -

 .زد داد

 .رضا -

 .داخل اومد هیکلی مرد یه و شد باز در

 آقا؟ بله-

 !یمبفرست اکشن فیلم یه سرگردمون جناب واسه تا کن آماده رو دوربین-

 رو دوربین رضا! گذرهمی فکرش تو چی نیست معلوم, دادم قورت صدا با رو دهنم آب

 سرم خوانمی بالیی چه بفهمم خواستم تا رفت؛ عقب میالد. سمتم اومد و کرد آماده

 به توجه بدون زدم؛ بلندی جیغ درد از. شکمم تو کوبید محکم لگدهای با بیارن،

 :گفت میالد که گذشت چقدر دونمنمی زد؛می کتکم رحمیبی با فریادهام



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر sh80|  دل تقاص رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

132 

 

 .بسه -

 هامچشم کشید،می تیر پهلوم سوخت،می امسینه قفسه اومد؛نمی باال درد از نفسم

 درد کشید؛ عقب محکم و زد چنگ موهام بین و سرم باالی اومد میالد بود؛ تار

 :گفت گوشم زیر نداشتم؛ هم کردن ناله قدرت ولی پیچید سرم توی وحشتناکی

 فهمی؟می! منی مال تو برسه، بهت عوضی پسره اون دست زارمنمی باش مطمئن -

 :گفتم سختیبه

 !بخوره بهم دستت زارمنمی هم مبمیر-

 هامچشم درد از. زد صورتم توی محکمی مشت و شد عصبی حرف، این شنیدن با

 .نفهمیدم هیچی دیگه و رفت سیاهی

 .بود نشسته سرم باالی میالد ردم؛ک باز چشم وحشت با روم، یخ آب شدن خالی با

 خوشگلم؟ شدی بیدار -

 :گفت که کردم خفیفی ناله درد از که بخورم تکون خواستم

 سرت بالیی چینهم اومدی،می راه باهام اول از اگه! خودته تقصیر داری؟ درد آخی -

 .اومدنمی

 :گفتم ایرفته تحلیل صدای با

 .بمونم تو مثل ونیحیو پیش زارهنمی کنه،می پیدام رهام -

 خاطر به شد؛ خورد صورتم هایاستخوان کردم حس زد، صورتم به محکمی سیلی

 فریاد عصبی که شد جمع هامچشم تو اشک کرد؛می درد بدنم کل دیروزم هایکتک

 :زد
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 !خورممی قسم کشمش،می چشمت جلوی -

 بدنم از روح کردم حس[ بکشه؟ رو رهام خوادمی چی؟ یعنی. ]رفت یادم رو دردم

 :گفتم وحشت با پریده، رنگم اآلن دونستممی بست، یخ هامرگ تو خون رفت،

 .باش نداشته رهام به کاری میالد خدا رو تو -

 .شد بلند و زد پوزخند

 .پیشت میارمش دیگه روز چند تا نترس -

 :گفتم التماس با

 .کنممی التماست باش، نداشته بهش کاری کنممی خواهش نه نه-

 !شدنمی جوریاین وقتهیچ وگرنه داشتی دوست منم انقدر شکاای-

 چرا کن، کمکم خودت خدایا. ]گریه زیر زدم. بست محکم رو در و بیرون رفت اتاق از

 چی؟ بیاره رهام سر بالیی اگه وای وضعیت؛ این از شدم خسته کنن؟نمی پیدام پس

 چیکار داره رهام نییع اآلن بده؛ نجاتم خودت خدایا بکشتش؟ بخواد واقعا   نکنه

 این دست از رو من و کنه پیدام زودتر کاشای شده تنگ خیلی اشواسه دلم کنه؟می

 .[بده نجات کثافت

*** 

 «رهام»

 بین کنم؛ پیدا بودم نتونسته ردی هیچ کردم؛می طی رو اتاق عرض و طول عصبی

 :گفتم جدی خورد، اتاق در به ایتقه. زدم چنگ موهام

 .بفرمایید -
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 گذاشت رو پاکتی و گذاشت نظامی احترام داخل؛ اومد رحیمی ستوان و شد بازدر 

 .میز روی

 .فرستادن شما برای رو این قربان-

 آورده؟ کی-

 .میره سریع هم خودش بدن، شما به میگه نگهبان به دهمی رو این دختربچه یه-

 با. اشتمگذ دستگاه توی سریع و برداشتم رو دی سی. کردم باز و برداشتم رو پاکت

 کنم؛ جلوگیری سقوطم از تا گرفتم میز به رو دستم کردم نگاه رومروبه صحنه به بهت

 :گفت نگرانی با رحیمی ستوان

 خوبه؟ حالتون قربان -

 داشتن رو من هستی بردارم؛ ازش چشم تونستمنمی بود، مانیتور به نگاهم فقط

 روی محکمی مشت[ ی؟کنمی امتحانم انقدر چرا شدم، خسته خدایا. ]زدنمی کتک

 :زدم نعره و کوبیدم میز

 !میالد کشمتمی -

 دست دیگه اعصاب کنترل زدم؛می داد و کردممی پرت رو اومدمی دستم دم چی هر

 با و داخل اومد میثم و شد باز شدتبه اتاق در بود؛ شده تموم تحملم نبود؛ خودم

 :گفت ترس

 شده؟ چی -

 :گفتم میرحی به رو عصبی حرفش به توجه بدون

 !اآلن همین کن، پیدا رو دختربچه اون برو -
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 گذاشتم؛ روش رو دستم کشید، تیر قلبم. رفت بیرون و داد تکون سرشو ترس با

 لیوان ریخت، آب برام سریع میثم. شدمی تکرار سرم توی لعنتی فیلم اون هایصحنه

 :گفت نگرانی با که زدم پس رو

 خوبی؟ داداش -

 نکنم پیداش تا باشم؟ خوب هستی بدون تونممی مگه رفیمزخ سؤال چه هه خوب؟]

 پشت فهمید؛ رو منظورم کردم، اشاره مانیتور به![ گیره نمی آروم املعنتی قلب این

 :گفت ناراحت. کرد نگاه رو فیلم دقت با و نشست میزم

 .کنی تمرکز تونینمی جوریاین باشی، آروم کن سعی رهام-

 خیالبی داری انتظار وقت اون عوضی ، اون دست زنم باشم؟ آروم تونممی مگه-

 باشم؟

 هم کنی، تمرکز تونینمی هم میری پیش که جوریاین ولی میگی، چی فهمممی-

 ضرر اتواسه کردی عمل تازه تو نخوابیدی، هفته یک کنیمی سکته نکرده خدایی

 .داره

 .بست نقش لبم روی پوزخندی

 .بمونم آروم تونمینم نشه راحت خیالم و نکنم پیداش تا -

 :دادم جواب باعجله باشه؛ هستی از خبری اینکه امید به خورد، زنگ اتاق تلفن

 بله؟-

 .میگم که آدرسی به بیاین سرگرد جناب-

 :گفتم نلرزه کردممی سعی که صدایی با گرفت؛ فرا رو وجودم کل استرس
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 شده؟ خبری-

 .بیارین تشریف شما قربان، نیست مشخص هیچی هنوز-

 بیام؟ اکج-

 !قانونی پزشکی-

 قطع حرف بدون رو تلفن. شد خراب سرم رو دنیا کردم حس حرف این شنیدن با

 اصال   نداره؛ رو وزنم تحمل پاهام کردممی حس شدم؛ بلند جام از سختیبه کردم؛

 رسوندم رو خودم و شدم ماشین سوار و بیرون اومدم اداره از جوری چه نفهمیدم

 اتفاق که خواستممی خدا از فقط و رفتممی باال دوتایکی رو هاپله! قانونی پزشکی

 و شد بلند دیدنم با کریمی سروان ندارم؛ رو تحملش دیگه من باشه؛ نیفتاده بدی

 :گفتم سرد و دادم تکون رو سرم. گذاشت نظامی احترام

 چیه؟ جریان-

 کردن پیدا زباله سطل توی رو جسدی گفتن گرفتن تماس پیش ساعت یک قربان-

 !سوخته کامال   جسد ولی

 .هم توی رفت هاماخم حرف این شنیدن با

 اش؟باقی خب-

 شده ذکر نامه داخل هم شما اسم که بود جسد همراه نامه همراه به مدارک سری یه-

 .دادیم خبر شما به همین خاطر به بود،

 کجاست؟ نامه-

 .داد بهم و درآورد رو وسایل و نامه کتش داخل از
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 گردنبند این زد؛ خشکم بود شده حک روش اسمم که گردنبند دیدن با گرفتم؛ ازش

 واسه تونهنمی جنازه این نداره، امکان این نه نه. ]بودم خریده هستی واسه خودم رو

 سطر به سطر بهت با کردم؛ باز رو نامه لرزید؛می نامحسوس هامدست![ باشه هستی

 :خوندن به کردم شروع رو نامه

! کردم عمل هم قولم به! کنی مرگ آرزوی صدبار روزی کنممی کاری گفتم بهت -

 به بدی؛ نجاتش که داشت امید آخر لحظه تا دادی، دست از همیشه برای رو هستی

 .نژاد کیان سرگرد جناب دیدار امید

 :گفت نگرانی با کریمی سروان کرد؛می سنگینی امسینه قفسه. افتاد دستم از نامه

 خوبه؟ حالتون قربان -

 بودم، شوک تو هنوز بیرون؛ اومدم لعنتی ساختمون اون از حرفش، به توجه بدون

 بارون و زد برق رعد آسمون ندارم، تحمل دیگه من بسمه، خدایا نه! شهنمی باورم

 :زدم نعره وجودم اعماق از و گرفتم باال رو سرم. باریدن کرد شروع

 ازم رو هستی چرا شدم؛ خسته نیستم؟ آدم من مگه بینی؟نمی رو من مگه خدا -

 کنی؟می مجازاتم جوریاین داری که کردم درگاهت به گناهی چه گرفتی؟

 مردم. زدمی سیلی صورتم به و باریدمی شدتبه بارون زدم؛ زانو زمین روی ناخواسته

 نیست؛ مهم امواسه هیچی دیگه نبود، مهم برام ولی کردنمی نگاهم ترحم با

 غرش با زمانهم فریادم صدای کنی؟نمی راحتم خدایا چرا. دادم دست از رو امزندگی

 .شد بلند آسمون

 هااین همه نگرفتی، ازم رو هستی باشی، کرده رو کار این من با تونینمی خدایا -

 !دروغه
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 تعادل شدم، بلند جام از سختیبه بکشم؛ نفس درست تونستمنمی افتادم، سرفه به

 فقط کجام، دونستمنمی بشم؛ بلند تونستم تا خوردم زمین بار چند و نداشتم

 کرد، جلب رو توجهم ماشینی بوق صدای یهو که رفتممی راه خیابون توی هدفبی

 .نفهمیدم هیچی دیگه و معلقم هوا و زمین بین کردم حس آخر لحظه

*** 

 «هستی»

 رو اطرافم کشیده فلک به سر هایدرخت بودم؛ بزرگی باغ توی کردم، نگاه اطرافم به

 و کشیدم عمیقی نفس بود؛ پر محمدی و رز هایگل از جاهمه بود، ردهک احاطه

 برگشتم، هیجان با شنیدم؛ سرم پشت از رو رهام صدای ها؛گل عطر از شد پر هامریه

 باذوق بود؛ پوشیده سفید وشلوارکت کردم، نگاه سرتاپاش به بود؛ ایستاده مقابلم

 :گفتم

 کردی؟ پیدام باالخره -

 :گفتم تعجب با برداشت؛ عقب به قدم یک برم، سمتش خواستم تا

 گیری؟می فاصله من از چرا -

 :گفت مهربونی با و بست نقش هاشب**ل روی لبخند

 . باش خودت مواظب-

 چیه؟ منظورت-

 باریدن به شروع بارون و گرفتن رو خورشید تابش جلوی ابرها و شد تیره آسمون یهو

 :گفتم فریاد با گرفت؛ فاصله ازم کمکم رهام و کرد
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 .نزار تنهام رهام نرو، -

 از یهو و کشیدم جیغ وحشت با شد؛ پرت دره از یهو رفتمی عقب که طورهمین

 زدم بودم؛ شده عرق خیس شد،می پایین و باال ترس از امسینه قفسه. پریدم خواب

 [بود؟ خوابی چه این خدایا. ]گریه زیر

 شد؛ تموم و بود کابوس یه فقط داره،ن امکان این نه آوردن؟ رهام سر بالیی نکنه]

 بمونم، عوضی این پیش زارهنمی ده،می نجاتم و دنبالم میاد رهام باالخره دونممی

.[ میاد دادنم نجات واسه هم اآلن داد؛ نجات داریوش دست از رو من کهوقتی مثل

 کردن پرت رو دختر یه. شدم جمع خودم تو وحشت با شد، باز شدتبه اتاق در یهو

 افتاده شکم روی چون ببینم رو اشچهره تونستمنمی. بستن رو در دوباره و داخل

 صدای با. شنیدممی رو دختر هقهق صدای شد؛ گرد تعجب از هامچشم. بود

 :گفتم ضعیفی

 هستی؟ کی تو -

 نگاه بهش تعجب با. کرد نگاه بهم اشکی هایچشم با و کرد بلند سختیبه رو سرش

 :گفتم گیجی با کردم؛

 آوردن؟ سرت بالیی چه کنی؟می چیکار اینجا تو( میثم نامزد) سارا -

 :گفت بالکنت و شد گرد هاشچشم

 ای؟زنده تو مگه خودتی؟ هستی؟-

 میگی؟ داری چی-

 بودی؟ نمرده تو مگه-
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 :گفتم بلندی نسبتا   صدای با

 میگی؟ وپرتچرت چرا چی؟-

 باهاش گردنبند یه فقط و بود اییشناسغیرقابل بود، سوخته که کردن پیدا جنازه یه-

 .بوده تو به متعلق جنازه این که بود نوشته میالد که نامه یه با بود

 :گفتم وحشت با کردم؛می نگاهش شده گرد هایچشم با

 مردم؟ من کننمی فکر هم هااون ام؟خانواده رهام؟ -

 .داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

 :تمگف ترس با و افتادم رهام یاد یهو

 اومده؟ سرش بالیی نکنه داره، مشکل قلبش اون خوبه؟ رهام-

 :گفت منمن با پرید؛ رنگش کردم حس

 مشغول کار با رو سرش فقط هم اآلن زد،نمی حرف باکسی مدت یه خوبه، آره -

 .کنهمی

 .کردم نگاهش مشکوک

 دیگه؟ مطمئنی-

 .نباش نگران خوبه، آره-

 گرفتن؟ چی واسه رو تو اصال   گرده؟نمی دنبالم دیگه یعنی-

 .ایزنده تو دونهنمی کسهیچ ولی کنه خارج کشور از رو میالد و تو خواستن میثم از-

 .دادم قورت صدا با رو دهنم آب
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 بمونم؟ عوضی این با عمر آخر تا باید من یعنی-

 .کنیم فرار جوری یه باید-

 .کردم سعی خیلی مدت این نیست، فراری راه هیچ-

 .بشیم ناامید نباید ،میدن نجاتمون-

 .زدم پوزخند

 بدن؟ نجات خوانمی رو مرده آدم یه-

 باشه؟ برم،می خودم با رو تو شده جور هر زارم،نمی تنهات من-

 :گفتم بغض با

 . دارم دوستش چقدر که بگو رهام به شدی، آزاد جهنم این از وقتی-

 :گفت گریه با کرد؛ بغلم و سمتم اومد

 .میگی بهش خودت کردیم پیدا نجات شده خراب این از قتیو هستی، نگو جوریاین-

 پیدا واسه کسهیچ بودم، دادهازدست رو امیدم دیگه بست؛ نقش لبم روی پوزخندی

 رو مردنم خبر وقتی شرایطی ؟ چه تو رهام اآلن یعنی خدایا. ]کنهنمی تالشی کردنم

 آینده به کردم سعی و بستم رو هامچشم[ داده؟ نشون العملیعکس چه دادن بهش

 چقدر دونمنمی. نداشت وجود برام عذاب جز هیچی چون نکنم فکر نامعلومم

 .برد خوابم که گذشت

*** 

 کردم، نگاه سارا به وحشت با شد؛ باز شدتبه اتاق در شدم؛ بیدار سروصدا با صبح

 :گفتم لرزون صدای با بود؛ ترسیده من مثل هم اون
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 شده؟ چی -

 :گفت خوشحالی با سارا شد؛ پخش فضا تو تیراندازی صدای

 کردن؟ پیدامون نکنه -

 :گفتم زدههیجان

 ببینم؟ رو رهام تونممی اآلن یعنی ممکنه، -

 به راجع ازش موقع هر. داد تکون رو سرش فقط شد؛ غمگین شچهره کردم حس

 خواستم تا[ اومده؟ سرش بالیی نکنه. ]بود همین العملشعکس پرسیدممی رهام

 سرتاپای به. زدیم بلندی جیغ ترس از هردو ناخواسته شد؛ باز شدتبه در بزنم، حرفی

 :گفت که کشیدیم راحتی نفس بود؛ تنش نظامی لباس کردم، نگاه مرد

 .بشیم خارج اینجا از باید باشید زود -

 دیدنمون با میثم. شدیم خارج ساختمون از مرد اون کمک با و شدیم بلند سریع

 گشتممی بیشتر چی هر ولی گشتممی رهام دنبال مچش با. پیشمون اومد سریع

 :گفتم تعجب با. رسیدممی نتیجه به کمتر

 داخله؟ هنوز کجاست؟ رهام پس -

 :گفت ناراحتی با و انداخت پایین رو سرش میثم

 .دممی توضیح راه توی شین سوار-

 کجاست؟ رهام میگم دی؟می توضیح رو چی-

 .میاد ست،اداره هم رهام شو ماشین سوار بیا هستی، باش آروم-

 .خندیدم عصبی
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 بالیی چه بگو نکنه، شرکت عملیات این توی رهام غیرممکنه کنی؟می مسخره رو من-

 اومده؟ سرش

 !میگم تسلیت-

 :گفتم بهت با

 . نیست خوبی شوخی اصال   کنی،می شوخی باهام داری اگه ببین میگی؟ داری چی -

 :گفتم جیغ با ه،زننمی حرفی دیدم وقتی کرد؛ سکوت فقط

 !بزن حرف د   ست،زنده رهام بگو! کنیمی شوخی داری بگو -

 :گفت بغض با و کرد بغلم سارا

 .بگم بهت نتونستم ولی دادیم دست از وقته خیلی رو رهام -

 با و عقب دادم هلش. دادم دست از رو رهام شدنمی باورم بودم؛ شوک توی هنوز

 :گفتم گیجی

 دروغ دارین شماها نزاره، تنهام وقتهیچ داده قول بهم رهام نداره، امکان این نه -

 .میگین

 :زدم فریاد بغض با

 اآلن خوابه، یه اشهمه بگین خدا رو تو نه؟ بدین آزارم خواینمی میگن، دروغ -

 دست از دیدی کردم؟ پیدات باالخره دیدی میگه و کنهمی بغلم پیشم میاد خودش

 دادم؟ نجاتت هاعوضی این

 .نشست کنارم گریه با سارا افتادم؛ زانو با نداره، رو وزنم تحمل پاهام مکرد حس

 .خونه بریم پاشو نکن، رو کار این خودت با -
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 فهمیدم؛نمی هاشحرف از هیچی ولی خوردمی تکون هاشب**ل کردم، نگاه سارا به

 .نفهمیدم هیچی دیگه و رفت سیاهی هامچشم چرخید،می سرم دور داشت دنیا

 

*** 

 پیدا واسه کسهیچ بودم، دادهازدست رو امیدم دیگه بست؛ نقش لبم روی پوزخندی

 رو مردنم خبر وقتی شرایطی ؟ چه تو رهام اآلن یعنی خدایا. ]کنهنمی تالشی کردنم

 آینده به کردم سعی و بستم رو هامچشم[ داده؟ نشون العملیعکس چه دادن بهش

 چقدر دونمنمی. نداشت وجود رامب عذاب جز هیچی چون نکنم فکر نامعلومم

 .برد خوابم که گذشت

*** 

 کردم، نگاه سارا به وحشت با شد؛ باز شدتبه اتاق در شدم؛ بیدار سروصدا با صبح

 :گفتم لرزون صدای با بود؛ ترسیده من مثل هم اون

 شده؟ چی -

 :گفت خوشحالی با سارا شد؛ پخش فضا تو تیراندازی صدای

 کردن؟ پیدامون نکنه -

 :گفتم زدههیجان

 ببینم؟ رو رهام تونممی اآلن یعنی ممکنه، -

 به راجع ازش موقع هر. داد تکون رو سرش فقط شد؛ غمگین شچهره کردم حس

 خواستم تا[ اومده؟ سرش بالیی نکنه. ]بود همین العملشعکس پرسیدممی رهام
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 سرتاپای به. یمزد بلندی جیغ ترس از هردو ناخواسته شد؛ باز شدتبه در بزنم، حرفی

 :گفت که کشیدیم راحتی نفس بود؛ تنش نظامی لباس کردم، نگاه مرد

 .بشیم خارج اینجا از باید باشید زود -

 دیدنمون با میثم. شدیم خارج ساختمون از مرد اون کمک با و شدیم بلند سریع

 گشتممی بیشتر چی هر ولی گشتممی رهام دنبال چشم با. پیشمون اومد سریع

 :گفتم تعجب با. رسیدممی نتیجه هب کمتر

 داخله؟ هنوز کجاست؟ رهام پس -

 :گفت ناراحتی با و انداخت پایین رو سرش میثم

 .دممی توضیح راه توی شین سوار-

 کجاست؟ رهام میگم دی؟می توضیح رو چی-

 .میاد ست،اداره هم رهام شو ماشین سوار بیا هستی، باش آروم-

 .خندیدم عصبی

 بالیی چه بگو نکنه، شرکت عملیات این توی رهام غیرممکنه کنی؟می مسخره رو من-

 اومده؟ سرش

 !میگم تسلیت-

 :گفتم بهت با

 . نیست خوبی شوخی اصال   کنی،می شوخی باهام داری اگه ببین میگی؟ داری چی -

 :گفتم جیغ با زنه،نمی حرفی دیدم وقتی کرد؛ سکوت فقط
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 !بزن حرف د   ست،دهزن رهام بگو! کنیمی شوخی داری بگو -

 :گفت بغض با و کرد بغلم سارا

 .بگم بهت نتونستم ولی دادیم دست از وقته خیلی رو رهام -

 با و عقب دادم هلش. دادم دست از رو رهام شدنمی باورم بودم؛ شوک توی هنوز

 :گفتم گیجی

 دروغ دارین شماها نزاره، تنهام وقتهیچ داده قول بهم رهام نداره، امکان این نه -

 .میگین

 :زدم فریاد بغض با

 اآلن خوابه، یه اشهمه بگین خدا رو تو نه؟ بدین آزارم خواینمی میگن، دروغ -

 دست از دیدی کردم؟ پیدات باالخره دیدی میگه و کنهمی بغلم پیشم میاد خودش

 دادم؟ نجاتت هاعوضی این

 .نشست کنارم گریه با سارا افتادم؛ زانو با نداره، رو وزنم تحمل پاهام کردم حس

 .خونه بریم پاشو نکن، رو کار این خودت با -

 فهمیدم؛نمی هاشحرف از هیچی ولی خوردمی تکون هاشب**ل کردم، نگاه سارا به

 .نفهمیدم هیچی دیگه و رفت سیاهی هامچشم چرخید،می سرم دور داشت دنیا

*** 

 «رهام»
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 اول کردم؛ باز چشم پیچید، ماسینه قفسه و سرم ناحیه تو که وحشتناکی درد با

 سمت از رو پرستار صدای. شد بهتر دیدم تا زدم پلک بار چند دیدممی تار جاروهمه

 :گفت هیجان با که شنیدم راستم

 .اومد هوش به دکتر -

 روپوش که مسنی مرد که کردم درد از ضعیفی ناله شد؛می بیشتر هرلحظه دردم

 :گفت پرستار هب رو و اومد کنارم بود، پوشیده سفیدی

 .کنین تزریق مسکن بهش -

 :گفتم سختیبه هستی، یادآوری با

 .خوامنمی مسکن نه -

 :گفتم کوتاهی مکث یه بعد

 .برم خواممی -

 :گفت خنده با دکتر

 .اومدی هوش به تازه وضعت؟ این با بری خوایمی کجا -

 مانع سریع دکتر. شد بلند آخم درد از که شم بلند خواستم حرفش، به توجه بدون

 :گفت اخم با و شد شدنم بلند

 .کنی استراحت باید کنی؟می چیکار -

 فرو عمیقی خواب به و شد گرم هامچشم دقیقه چند بعد و کرد اشاره پرستار به

 .رفتم

 :گفت لبخند با بود؛ نشسته کنارم میثم کردم، باز چشم شخصی صدای با
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 .بیاد هوش به داد رضایت آقا عجب چه -

 :گفتم ضعیفی صدای با

 کجاست؟ هستی-

 .خبریبی ازش که افتاده هااتفاق خیلی مدت این توی-

 دستش از که شهنمی باورم کنم؛ پیدا رو هستی باید برم، شده خراب این از خواممی-

 !دادم

 :گفت حرص با و شد مانع سریع بشم، بلند خواستم تا

 .نباش نگران خوبه، حالش هستی دقیقه، یه بگیر آروم باباای -

 :گفتم گیجی با و شد گرد هامچشم

 شده؟ چی ببینم بزن حرف آدم عین چیه؟ منظورت-

 قانونی پزشکی رسوندم رو خودم سریع شده پیدا هستی جنازه رسید بهم خبر وقتی-

 اینکه تا بود پارکینگ توی که هم ماشین نکردم، پیدات گشتم دنبالت چی هر ولی

 هم بیمارستان توی نبود خوب ال  اص هم وضعت کردی، تصادف رسید خبر

 کسی نذاشتیم ولی کردیم دستگیرش و شدیم متوجه که بکشنت خواستنمی

 .مردی تو انگار که کردیم وانمود جوری بفهمه؛

 :گفتم بلندی تقریبا   صدای با و حرفش وسط پریدم

 مردم؟ من کننمی فکر یعنی اآلن میگی؟ داری چی-

 حتی داشتبرنمی سرت از دست رسیدنمی اشهخواست به تا میالد بودیم، مجبور-

 منتقل رو تو برداره، راه سر از رو تو خواستمی بود، عوضی اون کار هم تصادفت
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 تلفن که بود آروم ظاهربه چی همه گذشت روز چند دیگه؛ بیمارستان یه کردیم

 نمک کمکش باید و گرفته گروگان رو نامزدم گفت بهم بود میالد زد، زنگ بهم ناشناس

 سرهنگ با کشه،می رو نامزدم بزنم حرف کسی به اگه کرد تأکید شه خارج کشور از تا

 همکاری باهاش ظاهربه شدم، باندش وارد و گذاشتم میون در رو موضوع محرمانه

 ...کردممی

 بیای، هوش به تو بودم امیدوار فقط ست،زنده هستی فهمیدم اتفاقی روز چند بعد-

 دردسر کلی بعد بدم، بهت رو خبر این زودتر خواستممی دم،پرسیمی رو حالت هرروز

 از میالد هم باز ولی دادم خبر هاپلیس به کجاست، نامزدم و هستی جای فهمیدم

 .بدیم نجات رو دخترها تونستیم ولی کرد فرار دستمون

 :گفتم عصبانیت با و هم توی رفت هاماخم

 کارهاش تکتک تقاص! کشممی و کنممی پیدا رو فطرتپست اون خودم سری این-

 .بده پس باید رو

 ای،زنده دونهنمی هم هستی حتی مردی، کننمی فکر همه بشی آفتابی نباید فعال   تو-

 اآلن سراغت؛ میاد هم باز ای،زنده بفهمه اگه میالد چون بشه، باخبر کسی نباید

 باید مینه واسه بشی نزدیک هستی به تونینمی و نیستی زنده که راحته خیالش

 .کنیم پیداش تا کنی صبر

 :گفتم جدی و کردم اخم

 فهمی؟می ببینم، رو هستی باید من -

 بین کالفه کنه؛ راضی رو من تونهنمی جوره هیچ بفهمه تا کردم تأکید باید روی

 .کشید دست موهاش
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 .کن استراحت تو بزنم، حرف سرهنگ با باید-

 اتفاق این باید یعنی ببینم باید رو تیهس میگم وقتی شهنمی حالیم هاحرف این من-

 نه؟ یا مفهومه بیافته،

 .برد باال تسلیم حالت به رو هاشدست و خندید

 .اینجا بیارم رو هستی کنممی سعی بگی، شما چی هر سرگرد جناب باشه -

 اشسالمتی از تا دیدممی رو هستی خودم باید دادم؛ تکون مثبت نشونه به رو سرم

 ازم رو هستی کسی دمنمی اجازه دیگه بود، شده تنگ اشواسه لمد. شدممی مطمئن

 به آسمون هایمرغ که میارم سرش به بالیی و کنممی پیدا رو مرتیکه اون بگیره،

 .کنن گریه حالش

*** 

 «هستی»

 هنوزم ماه چند بعد بودم، شوک توی هم هنوز بودم، شده خیره قبرشسنگ به

 شد جاری امگونه روی هاماشک. نیست پیشم هدیگ رهام که کنم قبول تونستمنمی

 :گفتم بغض با و کشیدم اسمش روی رو دستم

 کنی؟ تالفی خواستیمی آورده؟ سرم بالیی چه اتدوری درد بینیمی عزیزم؟ رهام؟ -

 نمیگی کنم؟ حس هم من رو کشیمی که عذابی خواستی مردم من گفتن بهت چون

 نبردی خودت با رو من چرا کنم؟ چیکار تو ونبد من نداره؟ تحمل املعنتی قلب این

 انصاف؟بی
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 یه هم هنوز میگه قلبم رفته، پیشم از رهام کنمنمی باور وقتهیچ من. گریه زیر زدم

 با کنم، نگاه شماره به اینکه بدون اومدم، خودم به امگوشی صدای با. هست امیدی

 :گفتم گرفته صدای

 بله؟ -

 :شد پخش گوشم توی مامانم صدای

 رهام؟ خاک سر رفتی بازم-

 !کنم قطع نداری مهمی کار اگه مامان-

 :گفت کالفه

 .داره کار باهات میگه اینجاست رهام دوست عزیزم خونه بیا-

 .میام دیگه ساعت نیم تا-

 .منتظرم عزیزم باشه-

 دست اممشکی هایلباس به و شدم بلند جام از و کردم قطع اضافهحرف بدون

 راه ماشین سمت به. بیارم در رو ممشکی نشدم راضی ماه پنج این توی. کشیدم

 :گفتم کالفه. خورد زنگ دوباره امگوشی که شدم سوار و افتادم

 زنین؟می زنگ انقدر چرا میام، دارم -

 .بود میثم صدای

 بهتون که آدرسی به بیاید لطفا   بیای، نیست نیازی شما خانم، هستی ببخشید-

 .میگم
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 جلوگیری سقوطم از تا گرفتم دیوار به رو دستم نداره، رو وزنم تحمل پاهام کردم حس

 با شدم؛ نزدیک بهش لرزون هایقدم با باشه، زنده رهام شدنمی باورم هم هنوز کنم؛

 :زدم صدا رو اسمش لرزیدمی بغض شدت از که صدای

 !رهام؟ -

 نستمدونمی بودم، شوک توی اش؛مشکی هایچشم به زدم زل کرد؛ باز رو هاشچشم

 و بست نقش لبش روی قشنگی لبخند دیدنم با. بینممی خواب دارم یا بیدارم

 :گفت دارخش صدای با. کرد دراز سمتم به رو دستش

 پیشم؟ بیای خواینمی -

 زیر زدم یهو اومدم؛می خودم به داشتم تازه بود گرم همیشه مثل گرفتم، رو دستش

 :گفت نجواکنان گوشم زیر افتادم؛ بغلش توی کشید، رو دستم. گریه

 .خوبم من عزیزم باش آروم هیس-

 :گفتم گریه با

 .مردی تو کردممی فکر من باشم؟ آروم جوری چه -

 .گرفت قاب دستاش با رو صورتم و کرد جدا خودش از رو من

 خانمم نکن گریه نداشتم، خبر ماجرا این از اومدم، هوش به تازه هم من دونم،می-

 .نریز رو هااشک این

 :گفت جدی هم و توی رفت هاشاخم که کرد نگاه رو پام تا سر از

 !شدی الغر نرسیدی؟ خودت به مدت این چرا -

 :گفتم ناراحت و بست نقش لبم روی تلخی لبخند
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 پیدام که نفری اولین کردممی فکر اومدن نجاتمون برای وقتی داری؟ انتظاری چه -

 تو ولی شد تموم جدایی باالخره هک داشتم هیجان وقت همه اون بعد تویی، کنهمی

 !نیومدی

 :دادم ادامه بغض با

 خروارها زیر عشقت از اینم بیا گفتن و دادن نشون قبرسنگ یه بهم تو جای به -

 توی بود، فایدهبی ولی میگن دروغ گفتم و کردم گریه و کشیدم جیغ خوابیده، خاک

 .بزنم حرف باهات خاکت سر رفتن بود شده کارم فقط ماه پنج این

 :گفت مهربونی با و کرد دعوت گرمش آغوش به رو من دوباره

 رو عوضی اون باید فقط زارم،نمی تنهات وقتهیچ پیشتم دیگه شد، تموم چی همه -

 .بشه پشیمون بودنش زنده از که میارم سرش به بالیی وقت اون کنم، پیدا

 .گرفتم فاصله ازش ترس با

 .بخوری تکون جات از زارمنمی کشتت،یم سری این ستدیوونه اون رهام نه-

 :گفت بخشی اطمینان لحن با

 االنهمین بدیم، ادامه مونعادی زندگی به تونیمنمی نکنم پیداش وقتی تا عزیزم -

 .بشم مطمئن اتسالمتی از خواستممی ولی پیشم اومدی که بود ریسک هم

 مقابلم هم دنیا دیگه ،بود کافی جدایی ماه پنج این خورم،نمی تکون کنارت از من-

 .کنه جدا ازت رو من تونهنمی کسی وایسه

 :گفت کالفه

 .کنیم ریسک تونیمنمی نکردیم دستگیرش وقتی تا -
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 :گفتم عصبی

 .کنم تحمل رو نبودنت تونمنمی دیگه نیست، مهم امواسه -

 با و کاشت دستم روی ایه*س*بو و کرد نزدیک هاشب**ل به و گرفت رو دستم

 :گفت لبخند

 اینجا از بیار رو هاملباس برو کنم،می حل خودم رو چی همه نشو عصبی باشه -

 .بشم خالص زودتر خواممی

 :گفتم تردید با

 شی؟ بلند تونیمی مطمئنی-

 .کنم تموم رو قضیه این باید دیگه بود، کافی امواسه استراحت ماه پنج-

 هاشلباس. کنم مخالفت متونستنمی یکی ، حرفش دونستممی. دادم تکون رو سرم

 از بتونه اون حداقل تا داخل بره که گفتم میثم به و رفتم بیرون اتاق از آوردم؛ رو

 .کنه گوش حرفش به امیدوارم. نشده خوب حالش هنوز کنه؛ منصرفش تصمیمش

*** 

 «بعد سال یک»

 تا چیزی داد؛می نشون رو بعدازظهر پنج کردم، نگاه ساعت به بودم؛ آشپزی مشغول

 از لجبازی با رهام که گذشته سال اتفاقات به پرکشید ذهنم. بود نمونده رهام اومدن

 یک شه،نمی آروم نکنه پیداش تا گفتمی. میالد دنبال افتاد و بیرون اومد بیمارستان

 اون بعد شه،می کشته کنه فرار مرز از خواستهمی میالد که زمانی دقیقا   بعد ماه

 جشن یه. برگشت خانواده به آرامش و شدن رهام دنبو زنده متوجه همه ماجرا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر sh80|  دل تقاص رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

155 

 

 رهام داشتن بابت هرروز. مونزندگی سرخونه اومدیم و گرفتیم عروسی برای مختصر

 آرامش با همدیگه کنار و بودن کرده ازدواج تازه هم دریا و حسام. کنممی شکر رو خدا

 .رفتم شاستقبال به لبخند با اومدم؛ خودم به در صدای با. کننمی زندگی

 .عزیزم اومدی خوش-

 .داد جواب زیبایی لبخند با رو لبخندم

 .میاد خوبی بوهای چه خانمی، مرسی-

 .چینممی رو میز هم من بگیری دوش بری تا کردم، درست سبزیقورمه برات-

 .گذاشت شکمم روی رو دستش. بوسید رو امگونه و شد خم سمتم اومد

 چطوره؟ دخترم حال -

 :گفتم خنده با

 !پرسیمی رو دخترت حال ازهمهاول همیشه شه،می حسودیم اآلن از من -

 :گفت و کشید رو امبینی خنده با

 .بگیره رو خوشگلم خانم جای تونهنمی کسهیچ -

 :گفت نگرانی با رهام شد؛ جمع درد از صورتم بزنم حرفی خواستم تا

 خوبه؟ حالت شد؟ چی -

 شد؛می زیادتر دردم هرلحظه ولی بشه کم اشنگرانی از تا بزنم لبخند کردم سعی

 :گفت وحشت با که شدم خم و گفتم بلندی آخ درد از ناخواسته

 ! خدا یا -
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 حرکت یه با و شونم روی انداخت و آوردم رو شالم و پالتو و اتاق سمت رفت سریع

 صدای با بود؛ شده عرق خیس صورتم کرد؛ بلند پیچیدممی خودم به درد از که رو من

 :گفتم ضعیفی

 .باش دخترمون مراقب اومد سرم بالیی من اگه رهام -

 :گفت عصبانیت با

 .افتهنمی واست اتفاقی هیچ خودت؟ واسه میگی داری چی -

 رو من و کرد باز رو ماشین در. نزنم حرف دادم ترجیح بیرون؛ اومد خونه از سریع

 با رهام .کشیدم بلندی جیغ پیچید شکمم توی که دردی با. صندلی روی گذاشت

 :گفت ترس

 .بیار طاقت بیمارستان، رسیممی اآلن -

 گرفت رو اطرافم سیاهی که بود زیاد دردم انقدر. بیمارستان سمت افتاد راه سرعت با

 .نفهمیدم هیچی دیگه و

 با. بود گرفته رو دستم و بود نشسته تخت روی کنارم کردم؛ باز چشم رهام صدای با

 :گفت لبخند

 عزیزم؟ دیش بیدار باالخره -

 :گفتم سختیبه

 …دخترم-

 .نباش نگران خوبه، حالش دخترمون-

 .کشیدم راحتی نفس
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 .ببینمش خواممی-

 .کن استراحت تو میارمش، میرم اآلن-

 کمکم و داخل اومد بچه با بعد دقیقه چند و بیرون رفت اتاق از. دادم تکون رو سرم

 به عشق با و کردم فراموش رو دنیا دردهای تمام دیدم، رو دخترم وقتی. بشینم کرد

 و بود سفید برف مثل پوستش بود، خودم مثل دقیقا   هاشچشم. کردم نگاه صورتش

 لبخند با و بود نشسته کنارم رهام. بوسیدمش عشق با بود؛ خرمایی موهاش

 .کردمی نگاهمون

 بزاریم؟ چی رو اسمش-

 :گفتم مکث کمی با

 خوبه؟ آیناز-

 :گفت لبخند با و چسبوند امپیشونی به رو سرش و کرد حلقه کمرم دور رو دستش

 .عالیه -

 خودش به ایدیگه رنگ دخترمون باوجود مونزندگی. پاشیدم صورتش به لبخندی

 .کنممی شکر خوشبختی این بابت رو خدا. گرفت

*** 

 


