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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

  

   

  

  

 به نام خدا 

عاشق کارهای هیجانی وپلیسیه،طی یک معموریت میخاد ازشیطنتش کم  یک دختر شیطون،که
 کنه،که........ 

 نویسنده:ساریناصفری 

 ژانر:پلیسی،طنز،کلکلی 

 فصل اول: 

 

 بامرموزی به قصر روبروم زل زدم! 

 چهارچشمی داشتم به همه جانگاه میکردم! 

 صدای پارس سگ توفضامی پیچید! 

 گرفت،ویواشکی برد داخل)واخدا الشفا(  دربازشد ومردی سیاهپوش اومد بازوم رو

http://www.romankade.com/
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 وقتی رفتم داخل دهنم بازموند! 

 چقدر محافظ؟؟؟؟؟ ) وای مامی!(

 یک راهروی باریک بود مثل وحشیا منو کشید وبرد داخل!

 باخوشحالی بهش نگاه کردم که سریع زد توذوقم!!ومنو برد سمت راست!

 پس چرا داخل اون راهرو نرفتیم؟؟ اوف خدای من!! 

 رد داخل یک راهروی دیگه! منو ب

 که هرطرفش کلی اتاق بود به یک اتاق که رسید در زد کسی گفت:بــیا!

 )چه خشــــن ووای(

 رفتیم داخل،ایـــــول چه زود رسیدم بهشون؟؟؟!

 چته خسرو؟؟؟  

 )اوه چه اسمـــی(

 خسرو:آقای مارکـ........

تم وزدم به درو،اشک چشمم که بخاطره )چـــی؟؟؟؟مارک؟؟؟ وای خدامنو بگیراالن میفتم،باخنده دس
خندم بودوپاک کردم که یهو ازکرده ی خودم بدجورپشیمون شدم!آخه همه داشتن باصورت برزخی  

 نگام میکردن یهو....( 

 فصل دوم: 

 

 یهویکیشون کلــت وگرفت و یه تیرزد،به بازوم،باجیغ،افتادم روی زمیـن باگریه گفتم:آخ!

 سومی گفت:بسته دیگه
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 اداغونم کردن یهو یادحرف سپهرے افتادم که گفته بود: عوضی

سپهری:ببین اونا خیلی خطرناکن!بازبونت سرتو به بادنده دختر!میدونم که میتونی ولی اون دهنت 
 یکم زیادی بی موقع می جنبه!مراقب خودت باش! 

 آریایی باپوزخند:مگه میتونه دهنشو ببنده؟؟؟؟

 ت اخ بازوووم! ( )یهو بازازحرف آریایی احمق حرصم گرف

 

 خسرو این احمق کیه؟؟ 

 خسرو:جناب،مارِکل ایشون خدمتکارن همونی که گفتین برم دنبالش خدمتکاراصلی این قسمت! 

)بعدبازوموگرفت که جیغم متقابال رفت هوا،ِای دستت بشکنه ایشاهلل به حق پنج تن!توروخدا ببین  
 مارک نبود مارکل بود آخه دخترمیمردی نمی خندیدی؟

 

 سرو،میتونی بری! خ 

)خسرورفت ومن موندم ویک بازوی تیرخورده بانفرت نگاشون کردم،که هرسه تاباهم  
پوزخندزدن،ایـــول تلپاتی!اونی که تیرزد به بازوم باتحقیرگفت:هووی تو 

 چطوراینجاروپیداکردی؟هان؟

 وم: 

 

 اگه میتونستم یکی میزدم تو دهنش،تاببنده دهنشو!

خسروخان،میشناخت ومنوبهش معرفی کردمنم،نیازبه این  گفتم:راستش یکی ازدوستانم،
 تاخواهرکوچیکتردارم،ویه برادر...........۳کارداشتم!مادرم مریضه،پدرم فوت کرد!
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 )دومی:ببنـــــد،دیگه حوصله ایناروندارم! 

)باحرص،زل زدم بهش ودراخرهرکاری کردم نشد وباالخره یه نیشخنداومدروی لبم که اولی تیزنگام  
 رلب گفتم:عصــــــبی! کرد!زی

 

 سومی گفت:چطورایرانی بلدی؟؟؟! 

)وای!گنــــــــــدزدم قراربودفقط انگلیسی حرف بزنم باسربه زیری سعی کردم سوتی خودمو درست  
 کنم!

 آروم گفتم:خـــب مادرم ایرانی!وپدرم فرانسوی!برای همین منم ایرانی بلدم• 

 

 بلـــدن؟؟!( )پـــــــس این سه تاهم ایرانی

 

 )مشخص بود باورکردن که حرفی نزدن!یعنــــــی رءیسشون کدوم بود؟!(

 

 سومی:اسمتــــ؟؟؟؟؟؟ 

 

 گفتم:بی نظیــــر! 

 دومی خشن گفت:احمق!شوخی نداریم باهات اسمتوبگو؟؟؟؟؟! 

 

 )عجــــــب احمقایی هستن خب اسمموگفتم دیگه( 

 دوباره گفتم:بی نظیر! 
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که ازهمه خشن تربود اومد َیـــَقـــم روگرفت وگفت:عوضی!مااسباب بازیات نیستیم   )اولی
 فهمیدی؟؟؟پس اسمتو مثل آدم بگو؟؟؟ 

 

 باعجــزگفتم:بی نظیـــــــــــــــــر!

 

 )خواست بزنه زیرگوشم که بابغض گفتم:خب،اسممه!بخدا مسخرتون نکردم!

 

 )هرسه باصورت سخــــت گفتند:اوکــی!

 مون وبدونه؟سومی:اسم

 اولی:دلیلی  باعصبانیت:اون دیگه نمیره پایین بدونه یاندونه فایدش چیه؟؟؟!

سومی:بسته!من ایلیام ببین کسی به هیچ عنوان نه اسم منو ونه اسم بقیه رومیدونه  
فهمیدی!؟)بعدباصدای خشن ولی قیافه ی آروم گفت:پس اگه چیزی ازاینجا،به بیرونـوطبقات دیگه 

ـلِتـــش رودراوردوگزاشت وسط َسرم وگفت:بایدبگی......)بادست َادای بای بای َدراورد  َدرز کنه )ُکـ
 وگفت:گودبای 

 فصل چهارم: 

 

 )بیشعــــورمن مریضم!بازوم سوراخه،بعدتو تهدیدم میکنی؟!زورت به مریض اومــــــــده؟؟؟؟!(

 ه!)ورفت بیرون( اولی با بی میلی وخشن:آتین!البته الزم نبود بدونی چون بهت ربطی ندار

 )شیطونه میگه یه مشت بزنم توصورتش که دیگه واسه من حرف نزنه!!!( 

 دومی هم بابی میلی:آراد! 
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 )اسم فامیل؟؟؟؟؟منم بگم؟(

 بی نظیر:آیلین!

 

 ایلیا:چـــــی؟ 

 

 بی نظیرباهولی:هیـ.....هیچی! 

 

بگزرون!مشکافانه نگاهم میکردمنم یه لبخنداحمقانه،زدم   )آرادمشکوک نگاهم کرد یاخداااخودت بخیر
 وسرمواوردم پایین!(

 

 ایلیابه خشکی:الو؟....رادمهر؟....همین االن.....!

 

 )به به مکالماتشون توحلق سپهری!خخخ 

....یهواون خشن )آتین(اومد داخل وگفت:گمشو،دکتراومداین یادگاری بایدهمیشه روی بازوت بمونه  
 موقوف بشه!که زبون درازی 

 )بانفرت نگاهش کردم،چقدرمن ازاین آتین بدم میـــــاد،روانیه!(

 

 آراد:برووودیگه!

)نگاه عاقل اندسفیهانه ای بهش انداختم که خودش فهمید ودیگه ُنــطق نکرد،آخه پسر من  
 چطوربااین دست برم؟؟؟(
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 آراد:ُکــلَفـتا،هم آدم شدن! 

 

 ا که ِهــــی دارن َفـــک میزنن خدابخیرکنه( )سپهری میگفت اینا زیادحرف نمیزنن این

 ایلیا:خســـــــــرو!

 

 خسرو:بله آقا؟؟ 

 ایلیا:اینو ِبــَبــرپیش رادمهراتاقشم نشونش بده! 

 خسرو:چشم آقا! 

)بازمثل وحشیا،منوبرد تویه اتاق که....ِهـــــه اتاق نبودکه انباری بود!یک انباری تاریک،که یک 
َمــرد میانسالی روی تخت ِزواردررفته نشسته  ود،ویک ُکمــد همین!یک تختــ آهنی وسط انباری ب

 بود وخشک منونگاه میکرد فکرکنم دکتره این بود!خسرومنوهل دادروتخت، اینا،آیاآدمــــن؟؟؟!

 رادمهر)دکتر(:بیا اینجاسریع!

لطفا!رفتم نشستم که خشک وسرد کارشو انجام دادوقتی تموم شد   )واتـــ؟؟تقاضای ویدیوچک
ماه کارنکن،چون دیگه شایدمثل اول نشی!اگه هم باهاش کارکردی به 1گفت:بااین دوتادست تا 

 درکـــــــ!

 فصل پنجم 

 

 )مررسی ادبــ،چقدرتوباشخصیتی دکترجان؟؟؟؟دکترم دکترای قدیم!

 شَمت!ازقدیم میگن=دکتر،همه،رابه پندار،خود،قِ 

 وجدان:خـــــاکــ!اون کافرهمه رابه کیش خودپندارد!
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 بی نظیر:خب حاال،،،،آیـــــی بازوووم،دردمیکنه!

 

 خسرو:ِهــــــی بیاببینم!

 )کال مثل اینکه خانوادگی ادب ندارن!(

 

ممنــــوع!کاِر،توفقط تمیزکاریه این طبقست   )پاشــــدم!که خسروباخشم گفت:ببین،دختره،فضولی
 اوکی؟؟ 

 ــــــ          

 )ایش مثال میخاد بگه انگلیسی بلده؟( 

 بی نظیر:ِیس،َتنکیو!) معنی:آره مرسی( 

 ،،،فازازسرم پرید!(۸،،،۷)خسرو باخشــــم یکی زد زیرگوشم،که برق  

 

 ( کارتوشروع ،میشه،شیرفهم شدی؟؟؟؟!۸خسرو:ازساعت )

 بگم،نه میمون فهم شدم(! )میخاستم

 خسرو:هووی ،باتوأم!

 بی نظیر:چشــــم)متنفرم ازاین کلمه که،باید،به زورگوهابگم( 

)خسرورفت،ومن ماندم وسکوت تاریک وسیاه انباری تاریک وَنــمداروستارگان روشن مرا،یاری 
 میکنندوماه مرا..... 

 وجدان:َاه،ببنــــد،دهنتودیگه! 
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 ه خوابی عمیق فرورفتم!..........( )روی تخـت دراز کشیدم وب

 باجیغ بلنـــــدی،ازخواب پریدم!وای چه کابــــــوس،بدی بود! 

یک،پسر قدبلندباچهره ای ترسناک جلوم بود وُکـــلت،روبه سمت سرم نشونه گرفته بود،یهو اومدجلو  
خم،شدروی من  و ِهـــی جلوتر،ُکـــلت درست روی سرم قرارگرفته بود،یهوُکــلت افتادپایین،واون  

 ومنوبوسید! 

وووووویی گرمم  شد،دیگه خوابم نمی برد!برای همین بااحتیاط رفتم داخل راهرو،هنوزاتاق 
هارونمیشناختم،آروم َدرارو بازمیکردم وداخلشو دید میزدم!سومین َدر و بازکردم ورفتم داخل....وای 

 نـــــه! 

 فصل ششم: 

 

(صبح  ۴بود،بایک لباس فجیـــــح،،،چون ساعت نزدیکای ) اینجاروباش!یک دختر،درازکشیده
 بودکمی هواروشن بود! 

رفتم اتاق بعدی،این داخل کسی نبود،درکمدشیشه ای روبازکردم،داخلش،انواع واقسام،ادکلن 
 وعطربود،اوممممم چه بوی خــــوبی!

م یک چیزی روی همه ی  بوها باهم قاطی شده بود وسرانجام بوی تندی ایجادکرده بود،یهوحس کرد
 َسَرِم!

باترس کمی خودمو تکون دادم،ولی نرفت،َاه،یک عطر و گرفتم زدم همون جا،یهـــو اون چیز رفت  
 وصدای داد اومد!

باتعجب وترس سرم وچرخوندم که کل اتاق روشن شد!چشمام و گرفتم یکم که نور المپ برام عادی  
 شدچشمام وبازکردم،که................! 

ـت شدم،اون خشن بود،داشت نفس نفس میزد وسرخ شده بود!ای وای ،َکَفنم و  وووای بدبخــ
 بکنین!

 کلت واورد باال،وای بدبخت شدم!
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 آتین:خودتو مرده حساب کن!

 بی نظیر:اوا،خدامرگم نده،روتوبکن اونور! 

 

 آتین باخشم:خفشو،تواتاق من چه غلطی میکنی هاااااااان؟؟؟؟؟ 

 نم سیخ شد()چنان عربده ای کشید که موهای ت

 

 بی نظیر:تو...توروخدا تیر نزن،غلط کردم خب؟نمی دونستم،اشتباهی شد!

 

 آتین باپوزخند:ِا؟که اینطور نکنه واسه خوش گذرونیت  اومدی اینجا؟؟ها؟آره؟یاشایدم.......

 

 )با،سیلی که بهش زدم خفه شد،سرخ شده نگاهم کرد عوضی! 

 

ـ   رخ؟؟؟آتین باعربده:چــــــیکارکردی؟شاهــــــــ

 

 )یهو یک نره غول اومد داخل،وباصدای کلفت گفت:بله قربان؟ 

 آتین باخشم:اینو ببر پیش، مارِکل! 

 

 شاهرخ باحیرت:چی؟قربان مارکل؟؟ 



 دنیام شدی 

12 
 

 

 )وااا،یعنی ایلیا یا آراد؟چرا این شاهرخ انقدر تعجب کرد و ترسید؟؟؟؟!(

 

 آتین باعربده:نشنیــــدی؟نکنه ازجونت سیرشدی؟؟؟گمشو دیگه! 

 

 شاهرخ:ب...بله ....بله  چشم قربان!

 

)منو باخشونت کشید داخل، راهروهرچی تقال کردم ولم نکرد یهو منو انداخت روی یک پله که دهنم  
 بازموند،،،صدتا پله بود!یکی منو بگیره......!

 

 ربع بعد( 1)

 

 بی نظیر:د...دیگه...دیگه..نمیتونم...وایی!

 

 )وسر،خوردم روی پله( 

 تامونده!۲۵رحمی:گمشوزودتربریم فقط    شاهرخ با بی

 

 )وووااااا؟این شمرد؟؟؟که چندتارفتیم؟به زور بلندم کرد ومنوبرد به سمت یک اتاق که دیدم ............ 

 

 فصل هفتم: 
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 دقیقه،صاحب اتاق،اجازه روصادر،کردن!منو برد داخل،که دیدم یه پسره،روی تخت خوابیده!۵)بعد

 

 ت:آقا که خوابن!شاهرخ با ترس ولرز زیرلب گف 

 دبهش بگو چیکارکردی بدون دروغ فهمیدی؟؟؟)رو،کرد به منو گفت:همینجا،بمون من برم،بیدار

 

)فهمیدی رو هشدار،دهنده گفت!یعنی این کیه؟سرم رو،باال وپایین کردم که رفت،به اتاق نگاه 
 تا در هم بود اتاقش شبیه یک خونه ویالیی بود!۵بود، کردم،یک استریو،کناراتاق

یعنی این کیه؟؟؟رفتم باالی سرش،چه بوی خوبی میاد،اوممم،سرم روبردم،طرف قفسه سینش وبو  
کردم،بینی ام رو بردم طرف موهاش !ووووووووویی چه خوشبو!؟یه نفس کشیدم که موهاش تکون 

 خورد! 

 وبازکردم که..........یه جیغ کشیدم! چشمام روبستم که حس کردم .......چشمام  

 چ.....چشماش عسلی بودکه دورش آبی بود وداخلش سبزو،وسطاش به خاکستری میزد!!!!!!!!! 

 

 این چــــــشم؟؟؟؟؟! 

 یهو خیره به چشماش موندم!اصال به 

 ُکــلتی،که وسط سرم بود اهمیتی ندادم!  

 ـااان؟باصدای فوق العاده خشن گفت:آشغال،توکی هستی؟؟؟هــــــ

 )همه رو به انگلیسی گفت!( 
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 بی نظیر با هولی:ِا.....چیزه.....بی نظیرم!

 

 )به ایرانی گفتم از بس هول بودم(

 

 پسره:خفــــــشو! 

 

 )کاش ایرانی حرف میزد(

 

 بی نظیر:آق...آقا؟!)دیگه منم به انگلیسی حرف میزدم( 

 

ــــن،یک چاقو داخلش بود!دیدم )هیچ،حرفی نزد یهو شکمم تیرکشید!به شکمم نگاه کردم!هیــــ
داره باپوزخند،نگاهمومیکنه،وچاقو،دستشه!بااشک ونفرت توی چشمای،قشنگش نگاه کردم،بازم  

 پوزخند روی لبش بود یهو افتادم روی زمین!دستمم خونی روی شکمم! 

 

 بی نظیر:عوضـــی!

 

 

 مطلق!()یهو،چاقو دراومد و فرو رفت پایین شکمم که یه جیغ دردناک زدم وسیاهی 

 فصل هشتم:
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 رفتم طرف یک در،بازش کردم وایی ایناکین؟!

تاهم اونور،که اوناهم چیزکمی از اون  ۲تاعکس بزرگ که همشون قشنگ بود،۴
 تانداشتن،چندتا،تیرتفنگ بودکه روی یکی ازاون دوتاعکس،بود باالی عکس نوشته بود)ارمیا(!۴

 ازاون چهارتازده بود،باالی بنرنوشته بود)آراد( یک تیرهم دقیقا وسط سر یکی

یهو یک صدایی اومد،صدای یک مردمیانسالی بود که میگفت:نیما،کارشوخوب بلده ،وتو،ارمیا ماباید  
هفته ی دیگه حرکت کنین به..............)یهویک نوری ۳برای شب بریم ،شماهم با،افراد 

 منوکشیدازاونجابیرون( 

 

 بی نظیر:آخ!

 ش خوبه،فقط نباید فعال بلندبشه!دکتر:حال 

 بی نظیر:آی،شکمم!

 

 ایلیا:نگران نباش،پانسمان کرده!

)چشمام وآروم بازکردم که چشم های نگران ایلیا اولین چیزی بود که دیدم!!!!!!!!!!شایدهم اشتباه  
کردم آخه ایناونگرانی؟؟؟؟بعیده!یهو همه چی مثل یک فیلم اکشن اومد جلوی چشم هام  

 ه ی اسب!،پســــــر

اصال معلوم نبود کی بود؟آی اگه سپهری بود بدبختشون میکرد! به چشم های مهربون ایلیا که سعی 
داشت،سختش کنه نگاه کردم ،نه ایلیا توباید خوب باشی!تومثل اونانیستی!    انگارهمیشه ایلیا که 

 موضوع،هاروتمومش میکنه!ومراقب چیزی نشه! 

بعضی اوقات هم بی رحم!میخواست بی رحم باشه ولی  یک پسر خونسرد،خشک،مهربون،سرسخت،
 نمیتونست چون تو ذاتش نبود! 
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 بی نظیر:ایلیا؟! 

 )بابهت نگاهم کرد!اوووووخ،گندزدم ایلیا چی بود گفتم؟ولی پروو  تر ازاینابودم!( 

 

 بی نظیر:هاااااااا؟؟؟؟چیه؟نگاه داره؟؟ایش!

 

لبخند،محواومد روی لبش،ولی سریع  )جـــــــــــــان؟چشم هام درست میدید؟حس کردم یک 
 جمعش کرد جوری که انگاراصال همچین چیزی ندیدم!!(

 

 ایلیا:بله/؟؟ 

 بی نظیر:کسی که به من چاقوزد کی بود؟ 

 ایلیا:آقای مارکل! 

 )اوووووهوووووع!آقای؟خخخ چه احترامی هم میزاره!

تا  ۴اون روز خسروهم به آتین گفته بود مارکل!یعنی چی؟یعنی هر وایسا،،وایسا،مارکل؟؟؟یعنی چی
 مارکل ان؟؟یعنی برادرن؟؟؟؟(

 بی نظیر:یعنی شماها برادرین با اون اسبـــــ؟؟!

 

 ایلیا باچشم های گرد:اســــب؟؟؟؟؟؟؟

 

 فصل نهـــم: 
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 بی نظیر:یعنی ،شماهابرادرین بااون اسب؟ 

 

 گرد:اســـــب؟ ایلیا،باچشم های

 

 بی نظیرباهولی:ِامممم!اون...اسب سفیده هست ....اونومیگم،داخل اسطبل!چقدرنازه!شبیه شماهاس!

 

 ایلیا،بانیشخند:چــــــی؟؟ 

 

 بی نظیر:َاه!خرابــــ کردم.....منظورم اینه که قشنگه،مگه نه؟؟ 

 

 

 ایلیا:بله،قشنگه! 

 

 بی نظیر:ِاممم،شماهاباهم برادرین؟ 

 

 فگی:تو،وآتین واون پسره چاقوکش و آراد! بی نظیرباکال

 

 ایلیا،باپوزخند:به تو ربطی داره؟تازه ،تو،نه،شما!یادت نره توفقط یک خدمتکاری !
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 بی نظیرباحرص وبغض:بله،،بله! 

 

)باحرص،سرم روبه طرف مخالف چرخوندم،پسره بی ادبــــ،چرا،اخالقش یهوعوض شد؟!شایدبرای 
 کرده بودم!بعدازیک ساعت که داخل اتاق بودم خوابم برد!( باراول خیلی زیاده روی 

 

}به،صحنه ی روبروم زل زدم،،یک مردمیانسال شیک،روی یک مبل سلطنتی نشسته بود ویک لبخند  
 تاپسرهم دورش بودن،اوناهم آشنابودن ،کجادیدمشون یعنی؟؟؟؟؟{ ۲بیرحمانه زده بود!

 

 رشدم!وایی خدا/!یهوتصاویرغیب شدن ومن هم با نفس نفس زدن بیدا

رفتم لب پنجره ی  بزرگ کناراتاق،بعِداون اتفاق لعنتی)چاقوخوردن!(ایلیا دستوردادمنوبیارن تویک  
اتاق بهتر!ومن هم خیلی ازش ممنون بودم!به استخربزرگ کنارحیاط،نگاه کردم چه وسوسه  

دربیارم وشیرجه بزنم تو  انگیز،بود!کامال معلوم بود که خیلی تمیزه!شیطونه میگه همین االن لباسام رو 
 آب ویک دل سیر بپر بپر کنم!هههه!یعنی االن اون بی رحما خوابن یابیدار؟ 

ایشاهلل یک شب که خوابیدن خواب به خواب بشن،ومن صبحش برم سرقبرشون والفاتحــــه!خیلی  
 خب باشه حلوا هم بامن قول میدم باپول خودم درست کنم!چه کنم دیگه مهربونم ودل رحم! 

نم روگزاشتم توگوشم،بعدازکمی عقب وجلوکردن به آهنگ،دلخواهم هدفو
 رسیدم!یادگزشته،بازمنوکشوند به اعماق دریای سیاه غم!

 

 ]قرارنبود،تنهابری!قرارنبودجدابشی![

 ]قرارنبودتوخواب خوش تواینهمه رویاباشی[ 

 ]به حد،کافی دل من،توبهت این حادثه مرد[

 خورد[ ]به امیدت،سرمیکردکه ازتوهم،صاعقه   
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)واقعا هم همینطوربود،بعدازاون اتفاق،دل منم بی رحم شد،به امید،روزی بودم که باز  
 ببینمش،قرارنبودکه تنهام بزاره،قرارنبودتنها بره، ولی رفت!( 

 

 ]قرارنبودتواین قفس،بمونم چشم انتظار[

 ]بری باعشق خودت،من بی خبرازاین قرار[

 ک[]قرارنبود،این عشق پاک،به دست ،توبشه هال

 ]توباشی سهم آسمون،ومن اسردست خاک[ 

 ]دنیای،توآبی باشه راه تو،توی آبادی[ 

 ]من پس بدم تاوانتو،توحسرت آزادی[

 

 )اهنگ تاوان ازسامان جلیلی( 

 

 )با،هق هق،به آسمون چشم دوختم،آره تونباید میرفتی،وتنهام میزاشتی،قرارنــــــــبودبری! 

 فصل دهم:

 

 )دوهفته بعد( 

د،شروع کنم،دیگه بسته هرچی صبرکردم!سپهری،بهم اعتمادکرد،نمیشه که،رهاش کنم،باید  امشب بای
 یایک ساعت،دیگه منتظربمونم،همونطورکه ایلیا گفته بود: 

 )یک هفته قبل( 

 بی نظیر:ایلیاخان،اونی که به من،چاقو،زد کی بود؟؟؟؟ 
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 ایلبا:.............

 محض،کنجکاوی!بی نظیر:توروخدا،نگوکه به من ربطی نداره،فقط 

 

 ایلیا:اون رعیس،اصلی،مارکل بزرگ،آتیال راد!

 

 

 بی نظیر:اومممم،میتونم یک سوال دیگه بپرسم؟! 

 

 )ایلیا،همونطورکه سیگارمیکشید،گفت:بپرس! 

 

 بی نظیر:شماچهارتا برادرین؟؟؟؟!

 

االنه،که )ایلیا،یک نگاه طوالنی،به صورتم،انداخت و دود سیگار و فوت کرد بیرون،باخودم گفتم:اوه!
تادوستیم)یک،آه،کشید وگفت:نمیدونم چرا  ۴یکی بزنه زیرگوشم!ولی درکمال تعجب گفتـــــ=نه!ما

سال،فقط با،آراد و آتین وآتیال،صمیمی  ۲۳دارم،بهت اعتمادمیکنم و حرف میزنم باهات!من تویه این،
همه ی ما  بودم و باکسی،رابطه،صمیمی نداشتم!وبه کسی اعتمادنکردم،چون آتیال همون اول به

 گفت،به کسی اعتمادنکنیم!ولی..... 

 )یک نگاه خاص به چش هام ،کرد وبعد با مکثی گفت:یه جوری فرق داری!

 

 )یهوباعصبانیت گفت:برو،بــــــیروووون،سرررررررریع! 
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 )منومیگی،با دهن بازنگاهش کردم،تعادل روانی نداره بیچاره،سریع رفتم بیرون( 

 

 )زمان حال( 

 

ساعت نگاه کردم،یک ساعت شده بود،جوری توافکارم غرق شده بودم،که گذز،زمان رومتوجه  به
نشدم،کاله،مشکیم وگزاشتم ولپتابم رو دراوردم،ویک یکی،دوربینارو،ازکارانداختم!)هاهاهاها(مااینیم 

 دیگه!گاماس گاماس،رفتم،دم اتاق آتیال راد!دوباره،کاغذ،رو دراوردم و خوندم= 

 آقاے آتیال راد! سالم

 ِهه درسته؟خوبه!۱۳۷۳اومم سال تولدت:

 سالته،تک فرزندی درسته؟میدونم!۲۵شهریوره؟۱۸اومم تولدتم 

 همین االن بگم:نه آرادم،نه آتین و نه ایلیا/! 

تا  ۲۰راستی هفته ی بعدهم میخان،بهت حمله کنن،میدونم که میدونی کیا  !نمیخان بزارن اون 
تا دختر کیان؟اوه معلومه که میدونی!چه سوال احمقانه ای پرسیدم  ۲۰اون دختر،رو بفروشین میدونی 

 نه؟سعی نکن بفهمی من کیم؟!چـــون سعیت بی نتیجست!بای( 

 

 )خب!خ به دیگه،کاغذ،روتوی پاکت گزاشتم،از زیر در انداختم داخل!

 تاپله رو دوباره برگرده؟ ۱۰۰واااای کی میخاد 

 ول میکشه!ساعت پله ها ط۱من که هالک شدم،کال  

دقیقه ۲۰اوممم خب یک ساعت پله ها!یک ساعت خوابیدن!نیم ساعت دشوری!یک ربع مسواک،
،،اوه ِکی  ۱۲:۱۵ساعت اهنگ گوش دادن،خب چندساعت شد؟؟؟وووای االن ساعت:۳آهنگ خوندن،

 بخوابم؟َگــــمونم باید از اهنگ امشبم،بگزرم( 
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 )فرداصبح( 

................................ 

 یازدهم: فصل 

 

 فرداصبح: 

 پاشـــو،دخترم؟بی نظیر؟  

 

 بی نظیر:هااان؟؟ولگ کنین بزارین بخوابم دیگه! 

 !۷:۵۰ِا،دخترم،این چه طرز حرف زدنه؟پاشو گلم،پاشو ساعت، 

 بی نظیر:به،درررررررک!من میخام،بخوابـ.......چـــــــــــی؟

 

 دم! تا(نگاه کر۴)مثل برق پاشدم،وبه،بی بی مرضیه)اشپزاصلی این 

 

 یهو،ِادنا واعطیه با کله،اومدن داخل!

 ادنا)خدمتکار،اصلی آتین بود( 

 اعطیه)خدمتکار،آرادبود(

 ومن بدبخت هم خدمتکار ایلیا! 

 حتما میگین پس آتیال چی؟
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 خب اونم خدمتکار داره!)الین(البته الین خدمتکار نیست،دختریه که عاشق،آتیال جان می باشد خخخ!

خدمتکاری به اون اتاق نزدیک بشه،وغیراز آراد وآتیال وایلیا ومــن!هههه این دختره چسب  ونمیزاره
 قلو هم آتیال رو دید!حاال انگار،آتیال ارواح خبیث که دوست نداره،کسی ببینتش! ۸

وخود الین تمام غذا ها و عصرونه های آتیال خان و می بره  درررک!خودش دوست داره خوش  
ایشاهلل که به پای هم پیر بشنوبچه هاشون به سعادت وخوشبختی برسن   خدمتی کنه خب بکنه!

 خخخخخخخ!

 

 شـــــد بدو صبحانه ببر برای ایلیا خان!۸ادنا با جیغݝ:وووای،بی نظیر ساعت

)ایــــش، خان؟؟؟اون خدمتکار رعیت هم  نیست چه برسه به خان!وایسا ببینم مگه رعیت وفقیرها  
 هم خدمتکار دارن؟خخخخ( 

 ظیر:ای وای!راستی میگی ،فعال!بی ن

 

 )بعداز،کارای الزم،صبحانه مفصلی آماده کردم،رفتم به اتاق ایلیا!در زدم که گفت:بیا تو! 

 

)رفتم داخل که ای دل غافل!پسرحیــــــا کن ،بی حیایی رو رها کن!حاال مگه این چشم بی صاحاب  
خخخخ،،،،پسرا خارجی بی حیا  من درویش میشه؟آخ اکبر داداش،کجایی که برای من غیرتی بشی؟ 

 بی،بی ادب،با موهای خیس   یه حوله دور کمر جلوم با یک لبخند ژکوند وایستاده!!!"!"!"!!!!! 

 

 ایلیا:علیکـــــ سالم!

)راستش بعد همون اولین دیدار بهشون گفته بودم،که مادرم ایرانی بود دیگه باهام ایرانی حرف  
 میزنن!( 
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 )نویسنده: 

ا فقط با بی نظیر ایرانی حرف میزنن،بابقیه انگلیسی یافرانسوی حرف میزنن،ولی آتیال  آراد وآتین وایلی
 هیچوقت ایرانی حرف نمیزنه!یعنی بلده؟؟یادوست نداره؟( 

 

 ایلیا:چرا خشکت زده؟صبحانه رو بیار ِدهه!

 

ی )کــــــــوفت دهه،زهرمار دهه!خب تو اول لباست و بپوش بعد...جلوی چشم هام ،،،،، اره جلو
چشم هام حولشو باز کرد که من یک جیغ فرا بنفش کشیـــــدم که بیچاره هول شد و حوله رو دور  
قفسه سینش بست دوباره یک جیغ کشیدم که اومد جلوی دهنم و گرفت وبرد روی تخت و خودشم  
جلدی حاضرشد!آخــــیش!یهویک اخم وحشتناک بهم کرد که ،فکرکنم تختش رو خراب کردم وبعد 

 وزخندای معروف ،مارکلیارو زد! ازاون پ

 تلفن اتاق زنگ خورد،یک نگاه به تلفن کرد وجواب داد! 

 

 ایلیا:الو!آتیال؟ 

  .................. 

 ایلیا با داد:چـــــی؟کــــــــی؟

  ................... 

 ایلیا با فریاد:یعنی چی؟یعنی کی میتونه باشه؟چی نوشته بود؟ 

  ....................... 

 ایلیا:نه کار من نبود!مطمعنن اتین واراد هم همچین کاری نمیکنن! 

  .................... 
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 ایلیا:مگه میشه؟چطور همه چیزه تورو میدونست؟ 

  ..................... 

 ایلیا:ا،،،،،از......فروش بعدیمونم خبرداشت؟ 

  ............... 

 ب،بای! ایلیا باعصبانیت:خیلی خ

 )تازه فهمیدم،چیزایی که من نوشته بودم و میگن!(

 )ایلیا که انگار تازه متوجه من شده بود با سردرگمی به من نگاه انداخت وگفت:چیزی نمیخورم ببرش! 

 بی نظیر:اخه چرا؟ 

 ایلیایهو با داد:گمـــــشو بیرون گفتم،نفهــــم گمشو! 

 

 

 

 

 

 )نویسنده(

 الوام????  اینم یه پارت طوالنی برای شما

 امیدوارم راضی باشین 

 بانظراتتون انرژی مثبت بدین عشقا!

 فصل دوازدهم:
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 )با،بغض،رفتم،بیرون،وسینی و دادم دست بی بی مرضیه!

 بی بی بامهربونی گفت:چی شده دخترم؟؟ 

 بابغض گفتم:چـــیزی،نیســـت! 

آب،برام وورد،یک نفس سرکشیدم   )با،ناراحتی دستی روی سرم کشید،ورفت،سمت یخچال ویک
 وگفتم :مرسی بی بی!

 

 بی بی:خواهـــش ،میکنم،دخترم،نوش جونت مادر! 

سالش بود!بی بی هم  ۳۸،۳۷)یهو،ادنا واعطیه اومدن داخل،ادنا هم سن وسال خودم بودواعطیه هم 
 سالش بود ،و،زنی مهربون!۷۸ 

زنگ خورد،وایی آتین اینچنان،داد میزد که  ادنا:وایـــــــی،بی نظیر،وقتی رفتم،اتاق آتین،یهوتلفن،
نگـــو!بعدم سرم داد زد ورفت بیرون وبه سمت پله ها،وایی بچه ها،انقدر،دوست دارم،بدونم اون پله 

 ها،به کجا ختم میشه!

 ؟؟؟؟!!! اعطیه:منم همینطور،آقاآرادبه همون طرف یعنی اونجا چیه 

 

باالرو وگرنه االن باید ُخــرمای،هفتمتون و بی   )می خاستم بگم برین،خداروشکرکنین،که ندیدین،اون
 بی پخش میکرد!( 

 

بی نظیر:اوال،ادنا خاااااانم،فضول!آتین نه واقا اتین !دومافضولی موقوف،یهو دیدی داری به پله ها 
فکرمیکنی،یک گلوله حرومتـــ شد،سومـــا  اعطیه جوون اینا صدتا سوراخ دارن،هرکدوم هم یک 

 ابا،خودمونو عشـــــقه!!!! شون کنین بچیزه!ول

 )وپاشدم وهمونطور که می خوندم!یه ِقــرهم درکنارش میومدم! 
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باشیطنت خوندم=خــب!آقایون،خانوما،همراهی،کنین لطفا؟!دیـــجی بی نظیر!َبال،ای بال بوی گل 
 بیااا.... گندم بال اون قد رعنا،پراز ناز وکرشمه!حاال همه باهم!صداها نمیاد!حاال یارم بیااا  مارکل ام

 

 

 بی بی:ِا..ِا...ِا...بی نظیر مادر!این کارا چیه؟قباحت داره عزیزم،االن یکی بیاد چی فکر میکنه؟

 

بی نظیر:بی بی،قوربونت برم!کی میخادبیاد؟؟؟اصال کسی اجازه داره که بیاد؟؟اگه بیاد که بنگــ بنگـــ  
 ستن!؟مغزش می پوکه!فقط منم واعطیه وادنا وشما،بااون سه تا که نی

 

تا چون این خدمتکارا قابل اعتمادبودنرواز ایران اوردن،والزم  ۴]بازخوبه،اعطیه وادنا و بی بی رو اون 
نیست انگلیسی،حرف بزنم،واال وگرنه سوتی رو میدادم!اوه اوه باید برم ببینم امشب به شازدمون چه  

 گرفتم وشروع کــــردم=  نامه ای بدم!با اجازه ای گفتم ورفتم به اتاق خودم ویک کاغذ وخودکار

 )سالم آقای عصبــــی! 

 خوبــــی؟؟!  اوه بزار حدس بزنم،داری میسوزی ازاین که نمیدونی من کیم؟؟؟؟؟؟؟!

تادختر،روبهتره،نبری ساحل!تابفرشیشون ،ببرشون جای ۲۰راستی مراقبـــ خودتـــ باش!...اون،
ش شده خودمو نشون میدم!دیگه اونش دیگه!آتیال راد،ملقب به)مارکل بزرگ(هروقت فهمیدم که وقت

 به،توبستگی داره!بای!( 

 

)دوباره با لپتاب دوربینارو از کار انداختم!وکار دیشب وانجام دادم،بمــــــاند که چقدر به اختراع  
 کننده پله فحش دادم،و بدو بیراه گفتم! 

شخصیتی!،،اوخ چیزه    آقا ما فهمیدیم،که تو باهمه فرق داری!مارکل بزرگی!رعیسی!قلدری!بی رحمی!بی
 یعنی باشخصیتی.....
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 وجدان:عـــــزیزم،،تو چیزی نگو لطفا؟!(

 

 اه تو ساکت شو همیشه تو افکارمن میای! 

 

 وجدان:ادبــــ نداری که! 

 

 اقا،ایا کشتن وجدان حرام ومشکل شرعی داره؟

 

 وجدان:چه ،غلطــــــــا،،،،معلومه که مشکل شرعی داره! 

 

 مــــــــــــن دیگه حرفی ندارم! 

 

 شب(۲۲روزبعد()ساعت  ۳)

 ببین ارمیا،فرداشب باید،کارهاتون وشروع کنین،تعلل روجایز نمیدونم،اوکی؟ 

 

 ارمیا:بله،خیالتون،راحت چنگیزخان! 

 )بانفس نفس،زدن ازخواب بیدارشدماین دیگه چه خوابی بود؟؟؟چنگیزکیه؟مغول؟خخخخخخ!
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 ول زنده شد؟عجبا دیگه به مرده ها هم نمیشه اعتماد کرد!( وجدان:یعنی چنگیزخان مغ

 

به به، امشب با وجود اون چنگیزجون و وجدان،گرام،چه شبی است شب خال است امشب!این ویال پر  
 از پیر وجوان است امشب!!!خخخخخ)اهل،دل ها بقیش و میدونن خخخ( 

 

 از اونشب به بعد.............

 

 فصل سیزدهم: 

 

 د،،همه ی شب ها به آتیال خان،نامه می دادم!ازاونشب،به بع

 اوف االنم که خوابم نمی برد،تصمیم گرفتم برم یکم تو راهرو  راه برم،خدایا چرا انقدر من دلهره دارم؟ 

 با استرس داشتم،راه میرفتم،که یهو کشیده شدم به عقـــــب!

 

دهنم و گرفت!  و کنارگوشم گفت=خفشو،تادندونات و تو   خواستم کولـــــی بازی دربیارم،که جلوی
دهن مبارکت خورد نکردم!وننداختمت جلوی گرگی!تا تیکه پارت کنه واز گوشت وخوِنت لذت  

 ببره!مفــــهوم؟؟؟؟؟ 

 

)حاال،من تو این موقعیت توفکر این بودم که کیه که به انگلیسی،به جای فرانسوی حرف میزنه!اصال  
ود،که بامن غیر ایرانی حرف بزنه!چون همه می دونستن که من ایرلنی بلدم،پس  کسی تواین خونه نب

 این کیه؟؟؟؟؟!
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یاخداونــــــد متعال!یهو،دستمالی روی بینی ام قرارگرفت که از بوی تندی که،روی دستمال بود 
 بیهوش شدم!

 

 

 

 

 

 

تو دیوار!     َای )بانور،شدیدی که،توچشمم میخورد غرغرکنان یک غلتـــ زدم،که با کله رفتم 
 پدرتو!چشمام رو آروم بازکردم کـــــه!!!! 

 یـــــا قران!!!!!!! 

 دیدم یک پسری کنارم خواب،که منم با غلت مستقیم رفتم تو شکم صفتش!معلومه ورزشکار این یارو! 

 این کیه اصلـــــــا؟؟؟؟؟؟؟

 عع،،،این ،،،،،این که آتیال!

 بی رحم ترین پسرجوون! 

 ! مارکل بزرگـــــ

 یکهو مغزم جرقه زد! 

 بیدارشدن!قدم زدن تو راهرو!چنگیزمغول!دستمال!بیهوشی...!ای وای دزدیده شددددددم!!! 

 ای خاکــــ بی حیثیت شدددددم!

 )وجدان:باز توخودتو تحویل گرفتی؟( 
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 مگه من چمه؟؟؟؟؟

 

 )وجدان:چت نیست؟( 

 

 کن اون دهن اسطبل مانندت و ببند!!  لطف

 )وجدان:اصــــن من رفتم(

 

 یهو یک نفر گفت: 

You ?? 

 )شما؟/تو؟( 

 

 بی نظیر:هان؟؟؟؟ 

)یهو یکی زد زیرگوشم،که هنگ کردم!به انگلیسی گفت:میدونی که بشکن بزنم تو ُمـــردی؟پس آدم  
 باش! 

 

چرا منو اوردین ؟میدونم که سوال خوبی   بی نظیر:ببخــــشید!شما هرکسی رو اینجا نمیارین،پس
پرسیدم....بله بله بله بله!بعدشم شما هیچ وقت پایین نمیومدین از سلول انفرادیتون!چی شد که منو 

 دزدیدین؟؟؟؟؟؟؟؟؟!

 



 دنیام شدی 

32 
 

 )با،سیگاری که روی لبم خاموش کرد!توانایی جیــــغ زدنم ازمن گرفت!

 

 آتیال باپوزخند:خوبــه که خفه شدی!

 

داد زد:عوضــی!واسه من نامه میفرستی هرشـــــــب؟آررررررررررره؟میدونی من )بعد یهو 
کیــــم؟؟؟؟یا الزم به ذکـــر؟؟؟میدونی کشتن تو برام راحت تر از یه قلوپ آب خوردن؟/؟تومگه 

 خدمتکار نیستی؟پس این کارات چیه دیگـــــه هااااان//؟؟؟؟؟؟؟

 

 )بی نظیر( 

 

ی بااین هق هق ام چه میکردم؟؟؟؟درد لب ام امونم و بریده بود ولی  دیگه،وقتش بود باید میگفتم،ول
حتی برای موفقیتم هم بود باید حرف میزدم باید میگفتم!ولی واقعا نمیشــــــدتا لب ام و تکون  

 میدادم تا لب مرگ میرفتم! 

 فصل چهاردهم: 

 مثل اینکه اون عوضی فهمید لب ام درد میکنه،باعصبانیت گفت:بــــــــنال؟

 

)ای،یجوری  بزنمت که صدای،واق واق،سگــــ روبده احمق ،،،،به هرجون کندنی بود  
 گفتم:َلــَوم!=)لبم( 

 

 اتیال باپوزخند:خــــب؟
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 بی نظیر:َلَوم،،َدلد،میُتونه!نمیَفلمی؟= 

 )لبم درد میکنه نمیفهمی؟( 

 

 اتیال:درست صحبت کن من هیچی نمیفهمم وگرنه یه تیر حرومت!

 

:باجه،فلدا،َسب،نیال والمیال،وچلخیزموجول،میالن،جاِل،اول دتل،هالوهو،میلولن،کزاهل،باکل  بی نظیر 
 هلکالی ،کلیل،کجافلمیدی؟؟؟

)باشه،فرداشب،نیما و ارمیا،وچنگیزمغول میان،جای اون دخترهاروهم میدونن،باید بامن همکاری  
یدم!اون نامه هاهم ازمن کنین،تاموفق بشین،من هم میتونم کمکتون کنم،نپرس چرا که جوابی نم

 بود،ازکجافهمیدی حاال؟؟؟؟؟؟؟؟!(

 

 اتیال با گیجی:میلولن؟؟؟)باخشم:درست حرف بزن( 

 

)شیطونه میگه بزنم دهنشو سرویس کنما!ایش ،اتیال که دید چیزی نمیگم،وفهمید واقعا نمیتونم حرف  
که تو راست میگی  بزنم گفت:یعنی چی که جای دخترارو فهمیدن؟؟؟؟چرا نامه میدی؟اصال گیریم 

 ازکجامیدونی؟/ 

 

 

)ووووای حاال اگه بهش بگم همه ی اتفاقات رو تو خواب دیدم میگه حتما دیوونه شدم!اصال 
 درک!دنبال یک کاغذ وخودکارگشتم(

روی میز دیدم رفتم ونوشتم:بعضی اوقات که میخابم!راستش دیشب هم )کل خوابم و نوشتم(ودادم 
 بهش! 
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 این چیه؟اتیال با بی رحمی:بنال 

 

 بی نظیر:بــوتون!=)بخون(

 

 اتیال:چـــــــــی؟ 

 )اه،ادعای بافهم بودن میکنه ولی از هر نفهمی ،نفهم تره!( 

 

 بی نظیر:کاغجو بوتون=)کاغذوبخون( 

 

انقدر دوست دارم   )مثل اینکه فهمید،چون با اخم شروع کرد به خوندن،االن میزنه زیر خنده!وای
 خندشو ببینم!یعنی میشه بخنده؟؟؟؟وای خداکنه مثل ادم بدا نخنده مثال:هاهاهاهاها! 

یهو اتیال گفت:چرا باید بهت اعتماد کنم؟!اونم به خوابت؟اصال تو کی هستی؟یه خدمتکار نیستی 
 نه؟؟؟؟!

 

 )وووای حاال چی بگم؟؟,فکر کن بی نظیر بدووووو( 

یک خدمتکارم به مســـیح قسم!که چندشب دارم  خواب ایچیزارو می   روکاغذ نوشتم :من واقعا
 بینم!همه ی مشخصات شماروهم تو خواب دیدم!؟

 

)هنــــــوز،باورنکرده بود!منم بودم باورنمیکردم!ولی غیرمشخصاتش بقیه اتفاقات و توخواب دیده 
 بودم !
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 اتیال:وای به حالت اگه دروغ بگی!

 

 نوشتم:من غلط بکنم! 

 

ی ندشتمو خوند یه پشت چشـــم ترسناکـــــ نازک کرد که َکفــم بریـــــــد،!بعد رفت سمت  )وقت
 میلیون بود )رولکس( ۹یا۸گوشیش!ایــــــول ایناهم که مایه دارن!ساعتش کم کمش 

 گوشیشم که،،،،،،اوالال،،،،ایفون بود ماشیناشم که:لندکروز و بنز و فراری بود اوووووووه 

 د صداش:جذاب وخشک وبی رحم بود! یهو به یکی زنگ ز

 

 اتیال:آتین،با ایلیا وآراد بیاین اتاقم!

 فصل پانزدهم: 

 

 اتیال:آتین ،با ایلیا واراد بیا اتاقم!

 دقیقه،هرسه تاشون اومدن تو اتاق!۲)ایـــــش!بازاتین خره ازهرچی بدم میاد،سرم میاد!بعــــد

 

 یاقــــــران!

یان باال که کم کمش!نیم ساعت طول می کشید!چرا انقدر زود تاپله ب ۱۰۰اینا ،تا حاضربشن!تا از 
 رسیدن؟؟؟ 
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 بی نظیربا درد لب:چالل،سالسه،زولی اج صلتاپچته باجا) توله (دلیقله؟؟؟؟

 

 معنی:)سالم،شماچجوری از صدتا پله میاین باال ؟اونم تو دو دقیقه؟؟(

 

 زد تو دهنم وگفت:توله خودتی عوضی!)وپوزخندزد(  اتین اومد یوی

 

 اتیال:اتین...نگفت توله!گفت تویه!

 

 

 ایلیا با تعجب:لبات چیشده//؟؟؟؟

 

 آراد:اصـــال،این کلفت اینجا چیکارمیکنه؟؟؟ 

 )اتیال همه چیزو براشون،توضیح داد،اتین سرسخـــــت مخالـــف بود و میگـــفت:امکان نداره!

 گفت بهتره ،یه بار بهش اعتماد کنیم،! ولی ایلیا،می

 

 )فرداشب( 
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خالصه،اونشب،فرا رسیـــد!اگه حرفام راست بود،که مطمعنن راسته!مطمعنن، بهم کمی اعتماد 
میکردن!از ایلیا،به شـــدت خوشم اومده بود،و،واقعا،یه گوله عــــشق بود!مطمعن بودم اگه بفهمن  

 د! راست گفتم،ایلیا بامن مهربـــون ترمیش

همـــه سوار،بنـــز،مشکی ،اقا گرگه)همون اتیال(بیچاره دخترایی که امـــشب قراربود فروخته 
 بشـــن یا شاید هم........! 

 

توی راه حوصلم پوکیدهرسه خـــشن یک نگاه تهدید گرانه،به من می انداختـــن!یک نگاه خشـــن 
 به بیرون! کال خود،درگیری دارن منگل ها!

 

 داری همین حرفتو بلند بگو!وجدان:جــرعت 

 

 مگه می ترسم؟االن میگم! 

 

 بی نظیر با شجاعت:الحـــق که همتـــون...................... 

 

دوطرفم،به من نگاه کردن اونم   )یهو،آتین وآتیال از آینه جـــلو،وآراد وایلیا،از
 خــــــشـــــــــــــــــــــــن!!!!!! 

 

 

 بی نظیر با هولی:هیجی!میخاستم بگم خوبین؟/؟؟؟؟؟؟ 
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 تا،باچشم غره گفتند:ببـــند!وگرنه یه تیر حرومـــت! ۴)هر

 

 

 )بعد خیلی ریلکس دوباره، شدن مثل قبل!( 

 

 )وجدان:ههههههههه( 

 

 درد نخند! 

 

دقیقه،که داشتم از ۱۰تا پیاده شدن،و دختر هارو بردن سمت ساحـــل!بعداز۴هر)وقتی رسیدیم!
استرس میمردم!تیر اندازی شد!!!ودخترها یکی پس از دیگری به خون آلوده شدن!/!قلبـــم عیـــن  

 گنجشک تاالپ تولوپ میزد!داشتم از عذاب وجدان میمردم ولی چرا؟

 

 پسرا اومدن تو ماشین وحرکـــت کردن!

 

 نظیرباترس:ایلیا خان!پس چرا کاری نکردی؟؟اوناُمـــــردن!بی 

 )وهق هق ام سرگرفت(

 

ایلیا:بی...بی نظیر،امــشب فقط میخاستیم ببینیم راست میگی یانه؟!میخاستیم کارشونو بکنن که  
نفهمن مافهمیدیم!بی نظیرتواالن یک قدرت نابــــ داری!همه ی کارهاشون رو تو خواب می بینی!مابه  

 یازداریم!تو ن
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 آتیال:البته باید باشه! 

 آراد وآتین وایلیا با داد:آتــــــــــیال؟! 

 اتیال:چـــیه؟ 

 آتین باتعجب:تـــو!حرف زدی!؟

 

 اتیال:خب که چی؟ 

 

 اتین باصدای اروم:هیچی! 

 اتیال:یک بار دیگه الکی چیزی بگین خونتون حالل!

 

 هرسه:اوکــــــــی! 

 منم؟باشه بابا فهمیدیم تو قلدری ایش!  )واا!مثال میخاد بگه رعیس

 فصل شانزدهم: 

آتین منو،باخشونت وکینه کشیدتویه اتاق!که ازقضا،همه هم  بودن!من نمیدونم این آتین  
وآتیال،چرا،انقدربامن َبــــدن؟؟؟انگار ارث ننه،باباشون وخوردم ویک آب هم روش!اونم چه 

 آبی!خنـــــــک ویخچـــــالی!!! 

 

 ب،اتاق کنارما،می خوابی!یعنی اتاقی که وسط منو وآتیالست!آراد:توازامش
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 )وااا؟!مگه اینا اتاق هاشون پایین نیست؟؟؟؟؟مگه فقط برای آتیال،باال نیست؟؟؟ 

 

 بی نظیر;وای نه!یعنی صدتا پله روبرای هرکار،باید باال وپایین برم؟؟ 

  

 هرچهارتا،چشم هاشون گــردشد!

 

 نمی رفتی؟؟؟؟  ایلیا:چی؟؟؟؟؟مگه توبا آسانسور

 

) چــــــی؟؟؟آسانسور؟آی منو بگیرین!تاخودمونکشتم!یعنی آسانسور داشت ومن از صدتاپله باال  
 وپایین می رفتم؟؟؟ 

 

 ایلیا:نگو که ازپله باال وپایین می رفتی هوم؟؟؟؟

!به آتین خشن وبا پوزخند:حاال گمـــشو!برووباال ولی وای به حـالت....تأکید میکنم ،وای به حالتـــ
 سرت بزنه دزدی کنی!یا......

 

ایلیا:ِا،آتـــــــین!اون االن،ربط به کارهامون داره،وکم وبیش باید،ازکارامون بدونه!یادت نرفته که  
 .........؟؟)ویک نگاه خاص به آتین کرد،که اونم به حــــمد،خدا الل شد( 

 

 آراد:بریم/؟؟؟؟ 

 هرسه:بریم!
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)هر،چهارتاحرکت،کردیم،وقتی به چهارتا آسانسور،رسیدیم،فکم اومد پایین،آخه خدایی این چه 
کاریه؟؟درسته چهارتا،آسانسورباشه ومن ازپله باال وپایین برم؟؟؟؟هرچهارتارفتن تویک  

آسانسور،،،بابــــــــا باکالس!خب فهمیدیم شماخیلی با کالسید،مِن بدبخت،باز باید،ازپله برم  
 م،سمت پله،که............... !!!رفت

 

ایلیا:بی نظیر،؟؟بیا دیگه داری کجامیری؟؟؟؟چی؟رومو،چرخوندم طرفش که،دیدم اون سه تارفتن،ولی  
ایلیا،منتطرمِن!اخه اگه دست من بودمی رفتم می بوسیدمش!ولی خب حیا هم خوب چیزیه!!!رفتم  

؟؟؟آسانسوراشون هم قایم  داخل آسانسور،که ایلیا دکمه روزد،آخــــیش چی بود اون پله؟
 میکنن؟؟؟عجـــب مملکتی شدفرانسه!

 

موهای بلندم که تا زانوم بود!روپشت گوشم بردم،یهو ایلیا یک سوالی پرسید که یک سکته قلبی رو،رد 
 کردم!

 

 ایلیا:موهای خودته؟؟یا مصنوعی؟ 

 

 بی نطیر:ن....نه،موهای خودمه!ازسه سالگی کوتاهش نکردم!

 ایلیا:آهـــــــا!! 

)دیگه،تارسیدن به،مقصدحرفی نزدیم!وقتی درآسانسوربازشدرفتم بیرون که.....دوباره اومدم 
 عقب،چون دونفری باهم داشتیم میرفتیم بیرون،وجانمی شدیم! 

 

 بی نظیر:شمابفرمایید!)اوهوع(
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 ایلیا:نه،برو! 

 بی نظیر:نه بابا این چه حرفیه؟ 

 ایلیا:برو دیگه!

 میشه ها!بی نظیر:خب،توبرو،االن دربسته 

 )دیدم،نمیره،رفتم،بیرون که،باز دونفری رفتیم،

 ایلیا:اصال باهم میریم یکم بیا نزدیکتر! 

 رفتم نزدیکترو باهم رفتیم بیرون!

 همونموقع که میخاستیم بریم سمت درمشکی رنگ صرای یک میمون اومد که جیغ میکشید!

 

 میمون:وای ایلیا جون خوبی عزیز؟ 

نجوری ندیده بودم همیشه خشک بو د ولی االن دستپاچه بود!خخخ،یهو هنگ کردم  )تاحاال ایلیارو ای
 ایلیا سرش و گزاشت روی شونم !پسره بی حیای بی ادب!

 ایلیا یک چشمک نامحسوس بهم زد که باز هنگ کردم!

 ایلیا با لبخونی;فن تراجنپا،بیلتا،چالدد..........

 بی نظیرباچشمای گرد:جـــــــان؟نفهمیدم!

 شید،عشق آتیال!صدای میمون بازاومد یعنی الین!خدمتکار،اوخ ببخ  یهو

 همونموقع موضوع روفهمیدم! 

 الین:اوا،ایلیا جان چه شدی؟

 بی نظیربه فرانسوی با جیغ:ایلیااااا،،،،،نرووووووو،،،،نهههه! 
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ام تو  ایلیا با بی حالی:بی....بی نظیر!وصیت نامم تو کشوی باالی سرویس بهداشتیه،همه چیزمو به ن
 زدم!

 بی نظیر:اوووووه!ایلیااااااااااا  نرووووووو من فقط تورو میخاممممممم!منو ترک نکن!

 

 یهو الین ازترس باجیغ به جای اسانسور از صدتا پله رفت پایین خخخخ ترسووووو 

 

 ایلیا با لبخند کمرنگ:ممنون!

 بی نظیر:خواهش! 

 ایلیا جدی شد وگفت:خب بریم!

 

م!خالصه باهم رفتیم تواتاق،که دیدم آراد با پرستیژ دخترکشی نشسته!وآتین هم تعادل روانی نداره بچ
داره با ژست مخصوص خودش سیگارمیکشه!آتیال هم یکی از پاهای بلند وخوش فرمش و رو اون  
یکی انداخت!وسرش رو تکیه داده بود به پشتی مبل!اوهه همه برامن ژست کارآگاه گجت گرفت  

 خخخخ!

 ؟ایلیا:اهم،اهمم؟؟؟

 فصل هفـــدهم: 

 ایلیا:اهـــــم،اهـــــم!؟ 

 آرادوآتین وآتیال باهم:دیـــرکردی!

 

 )اوهوع،ماشاهلل،همگی باهم:گروه گوجه،فرنگی،تقـــدیم میکند!خخخ(
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 ایلیا،باداد:بی نـــــــــــظیــــر؟! 

 

 چشه؟صورتم وطرف اون سه تاکردم که............  )وااا،این

 قیافه هاشون اینو نشون میداد:

 

 آراد:ماشاهلل،جــــرعت!

 آتین:خونـــت حالل!    ) قیافه هاشون( 

 آتیال:مـــی کشمت!

 

 

  )تازه فهمیدم که )گروه گوجه فرنگی(روبلندگفتم!ووای حاال چیکارکنم؟ بهترین کاراینه که به روی
 خودم،نیارم!( 

بی نظیرباتک سرفه ای:اممم،خــب،بفرمایید،ازخودتون پذیرایی کنید،بفرمایید،شماروبه مســـیح  
 قسم،اگه نخورین،ناراحت میشم!

 )وجدان:وا،خداشفا،اللهی عطاکنه،اینجاکه چیزی برای پذیرایی نیست!!!( 

 

 اوا،خاک به سر آتیال!!!این وجدان،گوربه گوری که راس میگه!!!!!( 

 

ایلیا:اهــــم،اهــــم،خبـ،توباید،همونطورکه گفتیم،اتاق،کناری بخوابی،!ماام اتاقای اصلیمون 
هستیم،همین باال،وهرخوابی دیدی که ربط به،بانــدگربه خاکستری داره سریع،به مامیگی!ماهم،یک 
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  خدمتکارگزاشتیم،پشت در،اتاقت!که هروقت توداخل خواب جیـــغ،کشیدی بیاد،داخل،توهم دیگه
 خدمتکارنیستی!

 

 

 )بـــــه،ببین ازخدمتکاررسیدم به کسی که خدمتکارداره! 

خدمتکاربرای جیغ من؟؟؟!خخخخ،ایـــول،همون چیزی که میخاســـــتم 
 شـــــــــــد!آخجـــون!(

 بی نظیر:اوکے!

 آتین:فکرنکن،کاره ای شدی!توبرای ما،جایگاه همون کلَفت وداری!

 

اخودمو،اصال این سه تا،چراجلوی آتیال،فرانسوی حرف میزنن؟ولی وقتی  )من،اخر،یامیزنم،اینومیکشم،ی
تنهاهستیم ایرانی حرف میزنن؟؟؟؟ای خدا،دیــگه،داره مغزم،ازاین همه ندونسته ها می  

تـــــــرکه!خداااا،ایلیا با یک چشم غره،به آتین،دست منوکشیدوبرد تواتاق بغلی،به ایول!اتاق  
 چقـــدر شیـــــک! 

 جاازاین به بعد اتاق تو!ازدست آتین هم ناراحت نشو،اخالقش همینطوریه،دیرمیجوشه بابقیه! ایلیا:این 

شعله اش،روزیادکن تازودتر بجوشه،واال،ولی،ازاونجایی که،هنوزجرعت این حرف هارو نداشتم،برای  )
همـــــین،الل شدم!آخــــه ایناوضعیتشون معلوم نیست،یهویک،تیرحرومـــت  

 !تمـــــــــــــام!میکنن

 ایلیا:خـــــب،فعال!

)ورفت بیرون،اتاق شیک وقشنگی بود،باکله،فرود اومدم روی تخت،اوخـیش چه نرم  
 بود!مطمعنا،داخل اتاق،دوربین کارگزاشته بودن!رفتم دستشویی،وشنود رو روشن کردم، 
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 النـ....سپهری:بی نظیر،دخترمیدونی،چقدرمنتظر،تماست،بودیم؟؟؟؟کجایی؟چیکاراکردی؟ا

 

 بی نظیراهسته:َاه،سپهری جــان،آرامش،خـــب االن تو دستشوییم! 

 

 سپهری:خـــــب راحت باش! 

بی نظیر:ههههه،نه ازاون لحاظ،یعنی االن نمیتونم زیاد،حرف بزنم،ولی اعتمادشون وبه دست  
 اوردم،!البته خیلی نامعلوم بود!حاال هروقت کارم انجام شد،براتون توضیح میدم!

 اگه میگفتم،درباره چنگیزو....میگفت دختره خل شد،( )واال 

 فصل هجدهم:  

 

 سپهری:من به تواعتماددارم،دختر،،اوکی؟ 

بی نظیر:اوکی...فقط رایان،میتونم...هـــــین ببخشید،متوجه نشدم به اسم صدات کردم،ووایی منو  
 ببخــ..... 

 

 جی دخترفهمیدی؟ رایان)سپهری(باعصبانیت:وقتے،این مأموریت وانجام دادی،اخـــرا

 

 بی نظیربابغض:آقای،،سپهری ببخشید!)بعدبه هق هق افتادم( 

رایان باهولی:ِا،بــــی نظــــیر؟داشتم ،شوخی میکردم باهات دیوونه،باورکردی؟جـــانم؟!گریه نکن  
 گلم!لعنــــت به من احمق،بی نظیرم؟گریه نکن!

 ()یـــهو،دربه شدت زده شد وپشت بندش،صدای داد آتــــــین
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 آتین با داد:نگـــفتم،بهش اعتمادنکنیم؟بفــــــرما حاال تحویل بگیر!خانم فــــرارکرد( 

 

 ایلیا:َاه،وایستا،ببینم چه خاکے باید به سرمون بریزیم!

 آراد:دختره،عوضـــــــی!

 

)هــــین،یعنی فهمیدن؟خدااا!سریع الکی دستاموشستم وآروم وریلکس،رفتم بیرون،به وضوح نفس  
 دن ایلیارو دیدم(راحت کشی

 آتین،یقم روگرفت وگفت:کدوم گوری بودی؟

 بی نظیر:تخـــلیه!ببخشیدبهت نگفتم،نمی دونستم دوست داری بیای!

 

 )یه سیلی زدزیرگوشم،که باعصبانیت ایلیا مواجه شد( 

 ایلیا با داد:بس کن آتــــــین!

 

 صدات کرد جواب ندادی.......!  آراد:خدمتکارشامت واورد هرچی 

بی نظیر:وشماهم،فکرکردین فرارکردم،؟یک جوری میگین انگارمن خواستم خودموتوی این 
خطربندازم،)من که ازخدام بودخخخ(من که روحمم خبرنداشتــــ)اره جون عمم(دارم کمکتون 

 میکنم،بازشکـــ دارین؟اره آقــــایون؟ 

 اربشنوه(هاهاهاهاها( )وبه آتین نگاه کردم،به در گفتم دیو

هرسه رفتـن بیرون حاال رفتم توفکررایان)سپهری(چرااونطوری صحبت کرد؟گلم؟بی نظیرم؟جانم؟رایان  
خشک وجدی؟ وااا یعنی چی شد؟شاید کلش به جایی خورد منگل شد،اره نظریه خوبیه!اوکی منگل  
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گیره؟بعدهرروزبه من شد یعنی اریایی جاشومیشده دیگه چه کنیم؟واااای نه اگه سپهری منگل   
 گیرمیده،ایشاهلل آریایی هم کرونابگیره،بعد من میشم ســـرهنگ!هاهاهاهاهاهاهاها  

 وجدان:میشه بکپی؟ 

 

 آره!

 

 وجدان:خب خدارووووشکر!

 

 چشمام وبستم وبه خوابی عمیق فرورفتم!

 

 باالخره موفق شدین بچه ها آفرین،دوشب دیگه هم،فروش دارن بایدبرین! 

 

 دختردیدیم که داخل ماشین بود یعنی کیه؟  چشم،فقط مایک

 

 حتما دخترمن بود اونم موفق شد!

 

 وااای خداروشکر!الین خانم،خیلی زرنگ وزیباهستن!

 

 بله دخترمن،تــــــک! 
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)یهویک پسرقدبلند،وهیکلی،اومدجلو،ومنم رفتم نزدیکتر که خم شد و منو بوسید!یک جیغ کر کننده  
 کشیدم وبلندشدم( 

 قوم عجـــوج مـجوج رو ،روبروم دیدم!ایــــــناروووو،دوتاخدمتکار وایلیا وآتین وآراد، یهو

 همه باهم:خـــــــــــب؟

 بی نظیر:چی خب؟ 

 همه باهم:چه خوابی دیدی؟

 فصل نوزدهم: 

 

 همه باهم:خب؟ 

 بی نظیر:چی،خب؟ 

 همه:چه خوابی دیدی؟ 

 )خواستم،اذیتشون کنم،ولی دلم نیومد)دلرحمم دیگه( 

 نگاه به خدمتکارا کردم،که رفتن،پس آتیال کجاست؟وااا؟!ولش باوا،اصال بهش نمیگم!!! یک 

 

 بی نظیر:اممم،چنگیزخان گفت،!!!!!!وایسین یه لحظه شمادوشب دیگه..فروش دارین؟ 

 

 آتین:به تـــــوچه؟ 

 )شیطونه میگه........(

 

 ایلیا باچشم غره به آتین:آره چطور؟ 
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 ترارو بکشن!!!! بی نظیر:می خان مثل امشب دخ

 

آرادمتفکرانه:نه،نمی کشنشون،اونشب هم،مجبوری،کشتن!می گیرن وخودشون می فروشـــن،)دیدم  
 این رفت توفازخودش( 

بی نظیر:بعدم،الیــــ.....)نه نباید االن درمورد الین میگفتم،نمیخاستم 
 اینوبگم،بعداسرفرصت،میگم،مطمعنن نمیدونن الین دختره چنگیزه( 

 یعنی،،،،،چیزه....آهنگای،الیاس قشنگه نه؟؟؟بی نظیر:اممم،

 )این چی بودگفتم؟خودم داشتم ازخنده می ترکیدم( 

 هرسه:بـــــکپ،َاه!

 )بی ادب ها،آخ آتین ایشاهلل پات پیچ بخوره با کله بیفتی زمین!( 

 آتین با داد:آخ پــــــــام!

 

 آرادوایلیا:چـــــــــــی شــــــــد؟؟ 

 

 شد،کی اینوگزاشته اینجا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آتین:پام داغون 

 

)به گیره ی کوچیکی که تودست،آتین بود نگاه کردم،ای کاش یه ارزوی دیگه می کردم،خدایاا 
 نوکـــــرتم!( 

آتین یک نگاه،نفرت،انگیزبهم انداخت ورفت.وا چوب خداصدانداره،به من چه؟مگه  
 ازقصدانداختم؟اون دوتاهم رفتن دنبالش درررررررک( 
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شم هام وروبستم،وبه دنیای شیرین،البته پیش چنگیزجوووون رفتم،هههه واال یک تواب دوباره چ
 راحت نداریم،خدایا من الال میخاااااام( بازوجدان میگه بکـــــــپ!،آخه مگا میشه؟اوف! 

 صبح باصدای داد وبیداد وجدان بیدارشدم،چشـــم بسته رفتم بیرون که،بووووووووووووووم!

 اربازشد که.......آتیال ریلکس جلوم بود( آخ!!!! چشمام،خودک

 آتیال:گمشــــو،اونور! 

 بی نظیر:هااااا؟)توشوک بودم( 

 آتیال باداد:بروووواونور!

بی نظیر:هاااا........)یهورفتم اونور،اونم باچشم غره رفت،وا چیشد؟این کی بوداالن جلوم بود؟وای نکنه  
 !یاخدا آتین بود؟ای وای!!!این پوست سرمنو میـــــکنه که

؟آراد؟ایلیا؟اه بی نظیر،خاک برسرت،خب ایلیا که به من دراین موارد چشم غره کی بود؟آتین؟آتیال 
نمیره.آرادهم که ازش بعیده!.....آتیال هم که االن تواتاق پادشاهیشه!پس می مونه آتین،ای 

 ووووووای!

 )نویسنده(

 ه چون توخواب وبیداری بود(کسی که با بی نظیر دیدارداشت،آتیال بود،ولی بی نظیرنمی دون

 فصل بیستم: 

 

 ظهر: 

 هرچهارتاسرمیز،بودیم،چون،آتیال،تواتاقش غذامیخوره!هنوزازچشم توچشم شدن با آتین میترسیدم! 

 بی نظیر:ببخــشید،ایلیل خان،لیواُنــــ.........

 

 یهو چشمم به آتین خورد داشت با عصبانیت نگاهم می کرد!
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 ببخشید،دیگه! یهوبلندگفتم:خـــــب  

 آتین باتعجب نگاهم کردوگفت:ها؟ 

 بی نظیر:متاسفم که صبح بهت خوردم،ببخشید،ندیدمت!

 آراد:توبهش خوردی؟

 ایلیا:اره بی نظیر؟ازقــصد؟؟؟؟

 

 )بانگاه،عاقل اندرسفیهانه ای به ایلیانگاه کردم وگفتم:نخـــیر،بی قصدبود!

 اصال صبح ریخت توروندیدم! آتین خشن گفت:دستم انداختی؟توکه به من نخوردی!من

 )باحــــیرت،بهش نگاه کردم،این خل شده؟وااااا،بلندگفتم:تــــوخل شدی؟

 

 آرادوایلیاباداد:بـــــــــــــــــــــــــــــــی نظیر؟! 

 

 )یهودیدم،آتین کلت روبه سمت سرم نشونه گرفت،یـــــا باب الحواعج،من 

 دهن صاحب مردتو نمی گیری؟  ُمـــــردم!قبرم کندس،آخــــه خرچراجلوی

 وجدان:صاحبش خودتی گلم!

 ایلیا:آتــــین حواسش نبود،ولش کن! 

 

 )اتین به ایلیا ،نگاه کرد(

 اتین:فقط بخاطره ایلیا!
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وکلت وپایین اورد،ووای ایلیا،اللهی من قوربونت برم،اللهی یک زن خوب بگیری من ساقــدوشت  
 ن مال خودمه!بشم!چــــی؟غلط کرده که بخاد زن بگیره،او 

 وجدان:چــــی؟چی گفتی؟ 

 

 بی نظیرباترس:وجدان به روم نیارا یه غلطی کردم!

 وجدان:گفتی ایلیا،مالـ........ 

 بی نظیر:نگوووو!

 وجدان:گفتی ایلیا مال خودمه!

 بی نظیر:نگگگگو،چراگفتی؟اه،ایلیارودوست دارم!

 هرسه:چـــــی؟ 

 بی نظیر:ها؟ 

 :تو...تومنودوست داری؟ ایلیاباتعجب 

 آتین باپوزخند:َتــَوُهــمی!

 بی نظیر:اوممم،،،یعنی....به عنوان برادر،آره!

 یدوگفت:اها!)ایلیایک نفس عمیق کش

 آتین:ِهـــــه! 

)ازروی صندلی بلندشدم،آرادوایلیا،باتعجب نگاهم کردن،ولی من باسرعت،رفتم طرف،اتاق!که 
 بومـــــــب!

 مالجم پوکید،ای  دماغم شکست،اخ دستم،،،، باکله خوردم زمـین،اخ 

 



 دنیام شدی 

54 
 

 

 جلوتوببین دیگه،هی به من می خوری اون ازدوساعت پیش این ازاالن،جلوتونگاه کن دیگه! 

 

)ا،،اینکا آتیالست!بدون توجه به من رفت،چی دوساعت پیش؟یــ..یعنی من به آتیال خوردم؟به اتین  
لیانخوردم؟ایلیا خوبه!پسرگل،،عشق مــــ........نه  نخوردم؟ای وای من این که بدترازاتین!من چرابه ای

 نه خفشو بی نظیر!بااعصابی داغون راه افتادم سمت اتاق جدیدم.......

 فصل بیست ویکم: 

روی تخـت طاق بازدرازکشیدم،هوف،اعصابم خوردبودوخاکشیربود،چشمام روبستم،وچنددقیقه بعدبه  
 خواب رفتم!

بود،شش تاعکس بود،یهواون عکس ها زنده شدن،شش تاپسر  ]تویک اتاق بودم،آره این همون اتاق 
 قدبلندوچهارشونه اوه،خدای گن،من می ترســـــم،اسلحه هارونشونه گرفتن سمتم!

 یکیشون گفت:اون خاعن،یک خاعن بایدبمیـــــره!

 یکی دیگه گفت:آره اون بایدازاین دنیامحــــوبشه،!

 یکی دیگه گفت:بزن توسرش وکاروتموم کن! 

 ،ش کن اتیال!تمومــ

 )واون پسر)اتیال،ماشه روکشیدو...(

 بی نظیرباجــــیغ:خدااااای من! 

 

 )آتیال( 

بااعصابی داغون حرفای آتین روگوش دادم،مث همیشه حالت صورتم تغییرنکرد،وفقط  
 وفقط،پوزخنــدزدم،مثل همیشه!
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 از در رفتم بیرون که.....این صدای جیغ کیه/؟؟

 

 رفتم سمت اتاق اون دختره،ودروبازکردم،که دیدم داره باچشم های بسته التماس میکنه!   باسرعت

 بی نظیر:تو...توروخدا،،نکن اینکارو...من خاعن نیســــتم،،،بخدانیستم،ولم کــــــــن!

 

 )بااخم داشتم نگاهش میکردم،که یهوگفت:مــــن خاعن نیستم،!

 آتیال:چـی؟ 

 بی نظیریهو،پریدوگفت:یاخدا! 

 آتیال:منظورت،ازاینکه گفتی،خاِعن نیستی چی بــــــــود؟

 بی نظیر:چـیـ...چی؟متوجه منظورت نمیشم!

 )یک،نگاه مشکـوڪ بهش انداختم ورفتم بیرون(

 )بی نظیر( 

شیدم،این دیگه چه خوابی بود؟لعنتی!بایدسریع ترپیش میرفتم،وگرنه حتما  یک نفس ازسرآسودگی ک 
 حاال قلــب منم  بازی دراورده،اه من چراباید عاشق ایلیا،شده باشم؟ سوتی میدادم،خدا بخیربگزرون،

 یهو دوست داشتم برم  اتاق ایلیا،اروم اروم،رفتم سمت اتاقش درزدم وگفتم:هستی؟ 

 ایلیا:بله؟بیا! 

 )اروم،رفتم داخل برگشت سمتم وگفت:کاری داشتی؟

 بی نظیر:اوممم،،،حوصلم سررفت!)جون عمم خخخ( 

د وگفت:اهان!)ودوباره مشغول شد،رفتم کنارش نشستم،بهش زل زدم،یهوباسرعت  ایلیا سرشوتکون دا
 پاشـــدم( 
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 ایلیاباتعجب:چته؟

 بی نظیر:هیـ...هیچی! 

)وای خدا،این چه حسی بود؟چقدرعذاب آوربود؟چقدرحالم خراب شد؟به سمت در قدم برداشتم،تابرم  
 ازاینجا! 

 ایلیا:ِا....!

 ننده کشیدم(بی نظیرباحیرت:چـــ....)یه جیغ کرک

 بی نظیرباجیغ:یا مــــــسیح! 

 ایلیازیرگوشم گفت:چیزی نیست،گرفتمت تموم شد!

 بی نظیر:االن میمردم!

 ایلیاباخنده:فعال که زنده ای! 

)بعدکمرم و،ول کرد وباخونسردی رفت سرجاش!اوف مرده شور هرچهارتاتونو ببرن!ازاتاق رفتم 
 اق باسرعت بازشد وایلیااومد  داخل!بیرون،اوف چه روزی بودامروز لعنتی!یهودر ات 

 ایلیابانفس نفس زدن گفت:دوستت دارم!

)یک حــس افتضاحی بهم،منتقل شد،حالم بدبود،چرا؟مگا نمیخاستم عاشقم بشه؟مگه دوسش 
 نداشتم؟من چم شده؟

ایلیا:خــــب بهت اعتماددارم،روت تحقیق کردم،خوشحال میشم روی من حساب کنی،تو...برام عین  
 خواهر،مهربونی!توخیلی.............. یک

 )دیگه نمیشنیدم،چی میگه؟چون یهو یک لبخند گشادزدم وافتادم بغلـــــــش!

 ایلیاباحیرت:بی نظیر؟ 

 همون لحظه درزده شد وپشتش صدای.......(

 آتیال باسردی:هوی دختره،بیابیــــ...............!
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نمیومدا!خدایا یعنی ایلیا جای برادرم؟یعنی من االن )اه حاال االن بایدمیومد؟خوبه هیچ وقت پایین 
 جای خواهرشم؟چراانقدر  خوشحال شدم؟چراحالم خوب شد؟ایلیا بازسردشد وگفت:من میرم!

 )ورفت بیرون،آتیال یک نگاه بد بهش انداخت ورفت سمت آسانسور!

 بی نظیر:آتـــــــــــــیال!

 تکون نامحسوس خورد وباسردی گفت:چیــه؟)اتیال وایستاد،دستم روگزاشتم روی شونش،که یک 

 بی نظیر:گفتی که بیام بیرون!خب؟؟ 

 آتیال باپوزخنده:شمابه کارت برس ایلیا منتظرته!)ورفت(

 بی نظیر:یه لحظه وایستــ........ 

 یهو میمون گفت)الین(:آتیال!عزیـــــزم! 

 )فصل بیست ودوم( 

 الین:آتیال عزیزم؟! 

 )اوف،بازاین میمون اومد(

 البااخم:بیاتواتاقم الین.آتی

 الین خرذوق گفت:چشم هانی!

 )ایش،ویک پوزخندبه من زد وباغروربازوی آتیالروگرفت ورفتند. 

انگاریک لحظه فقط یک لحظه یکی محکم به قلبم چنگ زد!اهمیتی ندادم ودوباره رفتم تواتاقم آخه  
 ؟وایی ایلیاروبگو...ایول!( بگوپسرگل، مرض داری که الکی حرف میزنی؟توکه کارم نداشتی چرااومدی

 )دوروزبعد( 

 بی نظیر:آخه...ایلیامیگم وایستا،چی شده؟ایلیا!؟



 دنیام شدی 

58 
 

ایلیا:ببین،بی نظیراون چنگیزحیف نون،پیغام داده که می خواد برای آخرین باراین موضوع وجنگ  
وجدل وهمه چیزو تموم کنه برای همین هم داریم میریم ومیدونم که درگیری به وجودمیاد،پس  

 جا بمون. تواین

 بی نظیر:خدای من!امکان نداره...نه نه...من میام. 

 ایلیا:گفتم که نمیشه بامنم بحث نکن.

 بی نظیر:ولـ... 

 ایلیاباقاطعیت:تموم. 

)ده دقیقه ازرفتنشون گذشته بودباردیاب فهمیدم کجاهستند سریع یک ماشین گرفتم وآدرس 
ربع به محل موردنظررسیدیم پیاده شدم،همه جا خاک وسنگ بود خالصه جای جالبی   ودادم،بعدیک

 نبود!

صدای دادو بیداد می شنیدم،پرنده هم پرنمی زد!رفتم جلوتر...پشت دیوارمخفی شدم وای آرادوآتین  
وآتیال وایلیا کلت به دست البته با هشت نفردیگه روبروی چنگیزوافرادش بودن وتقریبا داشتندموفق 

 می شدند.تقریبا خیالم راحت شده بود.که...

 یکی گفت:هوی توکی هستی؟!

)خواستم جیغ بکشم که جلوی دهنم وگرفت،یک غول بیابونی بود،عوضی یهومن وبرد جلو وگفت:اگه  
 کلت هاتون ونندازین این دختر ومی کشم!

 ایلیاباداد:بی نظیر تواینجا چیکارمیکنی؟مگه نگفتم نیالعنتی؟ 

نداختم کارم اشتباه بودولی اصال حق داشتم خب نگران بودم،آتیال که انقدرعصبی  )سرم وپایین ا
بوداالن بودکه منفجربشه،آرادهم استرس داشت وآتین برای اولین بارقیافش نگران بود،یهوهرچهارتا  

شده بودایش.یهوآرادباسرعت یک  کلت هاشون وپایین انداختن اون نره غول هم که خیالش راحت  
 لوزش دراورد واومدجلو ویک تیربه ُمخ اون یاروزد...آخجون سریع دوییدم سمتشون که... کلت ازکنارب

 یک نفرباصدای دلخراشی گفت:آخ!

 ایلیاوآتین وآتیال باداد:آراد!
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)اون هشت تابه افرادچنگیزحمله کردن ولی من هیچی نمی فهمیدم،آرادبه خاطرمن...خدای من!رفتم  
 جلواشک توچشم هام حلقه زده بود. 

 تیال برای اولین بارغمگین گفت:داداش خوب میشی االن می برمت. آ

 آرادبانفس نفس زدن گفت:نـ...نه...به...آال...بگین...خـ...خیلی...دوسش...دا...دارم...

 )آال نامزدآرادبود وهمچنین خواهرآتین( 

 بی نظیرباگریه:آ...آراد..من...

 آرادبه زور:تق...تقصیر...تونبود! 

 هاش جمع شده بودباعربده گفت:بی نظیربرو توماشین فقط برو! ایلیاکه اشک توچشم

 

 فصل بیست وسوم: 

 بابغض،دویدم طرف ماشین خدای من! 

 من چرابه این مأموریت اومدم؟  

 کاش منوانتخاب نمی کردن خدا من باعث مرگ آرادشدم. 

عشقت  درسته که خالفکاربوده ولی...ای خدا آال چی؟آال خیلی مهربونه من چطوربهش بگم که 
 وکشتن؟وای!

 )دوروزبعد( 

 تواتاق مثل این دوروزخودم وحبس کرده بودم.

 چه زودآرادا ازبین ما رفت!

 من مقصر مرگ آراد بودم،من.
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وای که وقتی آال فهمیدچه حالی پیدا کرد ولی هیچی بهم نگفت،شایدحالش خوش نبود وبعدًا باهام  
حقمه من...من مقصر مرگ یک فردهستم،منی که اگه سعی می کردم می تونستم آراد   دعواکنه ولی

ونجات بدم ولی نخاستم که موقعیت شغلیم به خطربیفته،نمی خاستم که اونابفهمن کا پلیس هستم 
 خیلی بدمی شد!

 یکی بهم نهیب زد:به درک که می فهمیدن حاال که آرادمرد بهترشد؟ 

 !بسته...بسته نمی خام بشنوم

 آخه به من چه؟

دوباره یکی بهم نهیب زد:به توچه؟واقعا که خنده داره توِی  خراگه نمی رفتی اونجا َادای ژان وار ژان 
 ودرنمی اوردی اآلن آراد زنده بود.احمق احمق احمق...

 جیغ کشیدم:بسته،توروخدابسته،دیگه تحملشو ندارم. 

موقع درمحکم بازشد ویکی اومد داخل یهوبه هق هق افتادم وهمونطور جیغ هم می کشیدم همون 
 چراغ اتاق خاموش بود،نمی تونستم ببینم کیه؟

 یهویکی گفت:چته؟چرا جیغ جیغ میکنی؟ 

 بی نظیرباهق هق:من باعث مرگ آرادشدم. 

 ودوبارا زدم زیرگریه 

اون خودش   آتیال:خب االن چه فایده ای داره تأسف خوردن؟با این بچه بازیات داری ایلیا رو،زجرمیدی
 حالش خوش نی توهم بااین کارهات نمک نریز رو زخمش اون ازهمه بیشتربه آراد وابسته بود.

)نمی دونم چی شد؟که پاشدم وتو اون تاریکی تونستم تشخیصش بدم رفتم جلو وُزل زدم به چشم 
های خوش رنگش...یهو خودم وانداختم توبغلش خودمم تعجب کردم ولی نیازبه آرامش داشتم 

 وآغوش آتیال آرامش گرفتم!وت

هرلحظه منتظربودم که منو پرت کنه عقب وکلت و طرفم نشونه بگیره ومنو بکشه...اما درکمال تعجب  
 دست هاشو دورکمرم حلقه کرد! 
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 خدای من...خدای من چی شد؟!

 باصدای آروم وپرشعف گفت:ایلیاروفراموش می کنی! 

 )وسریع عقب گردکرد ورفت بیرون( 

 م:چی؟زیرلب زمزمه کرد 

 فصل بیست وچهارم: 

)گیج رفتم روی تخت وچشم هام روبستم...اوف چقدر روزهای نامعلومی در راه بود ومن نمی دونستم  
 روزهای خیلی خیلی بدتری در راه واین اتفاقات در مقابلشون هیچی نبود...هیچی. 

 ــــــــــــــــــ

 ندست.آتیال:تمومش کنین...یک بار دیگه صداتون بلندبشه گورتون ک

 آتین:اون باعث مرگ آراد...ازوقتی اون اومد...اون ...

 آتیال با داد:خفشو آتین،همین االن!

 

 جالب بود ایلیا چیزی نمی گفت! 

این آتین هم بدتر باهام سرلج افتاده بود هم برای آراد که مثل داداشش بود وهم برای خواهرش  
 آال...هوف.

 !عجب سالی شد امسال بدبختی پشت بدبختی...

 لعنت به سپهری وآریایی وهمه ی بچه های اون کالنتری. 

لعنت به من بدبخت...لعنت به این سه تا اوف خدا...دوباره با فکر ُمردن آراد اشکام روی صورتم  
 سرازیر شد نگاهم به آتیال افتاد که دیدم باحرص زل زده به من...وا اینم کم داره ها! 

 پاشد ورفت سمت اتاق.  آتیال باعصبانیت
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 ایلیا نگاهم کرد وبا شک گفت:بی نظیر؟ 

 )آخ...ایلیا چقدر دلم برای صداکردنت و بی نظیر گفتنت تنگ شده بود داداشی.

 هه داداشی؟یک روزباید خودن تحویلش بدم واعدام شدنش وببینم! 

 خفشو بی نظیر...خب پس چیکارکنم؟ 

 کر نکنم. اصال هنوز که وقت دارم بهتربه این موضوع ف 

 سرم وبه چپ وراست تکون دادم که ایلیا وآتین با تعجب نگاهم کردن! 

میخاستم برم تواتاقم ولی پشیمون شدم وسریع گفتم:آتین...ایلیا...من واقعا متأسفم برای مرگ  
آراد،میدونم...میدونم این چیزی و حل نمیکنه وشماهم حالتون بایک متأسفم خوب نمیشه،ولی...ولی  

بگم متأسفم...وخودمم بابت این جریان واقعا دارم عذاب می کشم ایلیا می دونم دیگه   فقط می تونم
ازمن خوشت نمیاد،ومن لیاقت خواهربودن تورو ندارم وآتین میدونم که ازمن متنفری...هرچندازقبل  

 هم بودی، ولی من واقعا شرمزده ام هم برای شماسه تا وهم برای آال!

بت بهم نداد،باحیرت داشتن نگاهم می کردن..آره خب دختری که من...)دیگه هق هق اجازه ی صح
برای همه ی حرف هاشون جواب داشت حاال جلوشون داشت از زور گریه نفس نفس می زد،واقعا  

این حق آراد نبود،سریع دوییدم طرف اتاق قبل رفتن الین رو دیدم که با افاده ازکنارم رد شد 
ون هست ولی کورخوندی من آتیال روبه تونمی دم!)ورفت  وگفت:قاتل...کثافت توچشمت دنبال همش

هه فکر کرده همه مثل خودشن ...تیال ارزونی خودت،مردی که عاشق باشه دیگه به دختری نگاه نمی  
کنه جز اونی که عاشقش...خاستم برم تواتاقم که...وا نرفته چرا داره برمی گرده؟یهو زدم زیرخنده..بی  

ری باید احساساتم و کنترل کنم این جوری که نمیشه خب باید به آتیال  توجه رفتم تو اتاقم...یه جو
نزدیک بشم...اون میمون که اومد بیرون پس آتیال تنهاست ..سریع وارد آسانسور شدم زیرلب آواز  
می خوندم که رسیدم ..رفتم طرف اتاق آتیال...دروبازکردم...بازکردن در همانا ودیدن صحنه روبروم   

 ن...!همانا...خدای م

 فصل بیست وپنجم:  

یک جیغ فرابنفش کشیدم... که الین بایک جیغ چسبید به آتیالیی که معلوم نیست چقدر خورده که  
 دراین حد حالش بد بود . 
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نمی دونم چرا بغض به گلوم چنگ انداخت... باچشم هایی که لبالب اشک بود به روبه روم زل زدم... 
ق یک دنده گیاش، عاشق غرورش، ولی چرا اآلن باید اینو  آره من عاشق این پسرمغرورشدم... عاش

 بفهمم؟! 

چرا حاال؟ آتیال که گیج بود و افتاده بود روی تخت... باحرص رفتم جلو یکی کوبوندم تو صورت  
 الین... که باجیغ گفت:»هوووش چه غلطی می کنی عوضی ؟ 

شم هات درسته قورتش  باجیغ وبغض گفتم:عوضی  منم یاتو؟ ها؟ که به هرپسری می رسی با چ
 میدی؟! هااان؟!  

)وموهاش و چنگ زدم و انداختمش از اتاق بیرون... خودم نفهمیدم اون همه قدرت و اون لحظه  
 ازکجا اوردم؟! 

 در و قفل کردم... به در زدناش هم توجه نکردم...! 

 رفتم روی تخت نشستم و به صورت جذاب آتیال زل زدم وگفتم: چیشد که اینجوری شد؟!  

دستام و الی موهاش فرو کردم بالذت وعشق موهاش و بوکشیدم وبه جیغ جیغ های الین بی توجه 
 بودم... بزار حنجرش پاره بشه ایش. 

دستم و اوردم روی پیشونیش آروم کشیدم روی پلک های بستش... که دوتا تیله خوش رنگ زیرش  
 جاخوش کرده بود... اوه خدایا خل شدم.  

 ی بینی خوش فرمش ودرآخر روی لب هاش... دستمو آروم کشیدم رو 

 یهو افتادم روی آتیال.. درست که دیدم فهمیدم اون منو کشیدتو بغلش! 

 ای مرموز... نمی دونستم هموز حاش سر جاش اومد ؟ یانه؟  

 آتیال: به چی می خندی؟! 

 باترس گفتم: امممم... تو... َمـ... 

 .. موردقبول قرارگرفتم؟! آتیال: نچ.. حالم خوبه 

 بی نظیر: اومم.. بدک نیستی! 
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)انگار یادم رفته بود که دارم با کی صحبت می کنم! باهمونی که می خاست منو بکشه... ِهه نه من 
باال وحاال جاهامون بر عکس    اآلن اون بی نظیر قبلی نبودم... باجدیت نگاهم کرد و خودشو کشید

شده بود... قلبم باهیجان خودشو بهم  می کوبید... نفس نفس می زدم انگار دوی ماراتون رفته 
 بودم... سرشو اورد پایین و گفت: تی آمو...!! 

)هاان؟؟ چی گفت؟ تی آمو؟ یعنی چی؟ خنگ؟ وقتی قیافه ی گیج ام رو دید یک لبخند خوشگل زد  
ن اآلن لبخندزد؟یعنی یکی از عجایبات خلقت؟ خثیهو خم شد وآروم لبش وگزاشت  که هنگ کردم... ای

 روی پیشونی ام وطوالنی نگه داشت.. بعدبلند شد وکالفه چنگ زد به موهاش وآروم گفت: برو.  

 بی نظیر: آتیال!؟ 

این همه  کالفه ترشد و در اتاق و بازکرد ورفت بیرون ای خدااا.. یعنی من ِکی می تونم بهش برسم؟ با 
 مانع؟ 

وای وای..نکنه تی آمو یک نوع فحش به زبونیه که من نمی دونم؟ اوا خاک به سرم چرا؟ چرافحش  
 آخه؟ کثافت حالش می کنم به من میگی تی آمو؟! 

 وجدان: اه.. تو مگه می دونی تی آمو چیه؟  

 بی نظیر: می دونم که فحش!  

 وجدان: آها.. آها.. اون وقت از کجا؟؟  

 ندگفتم: از اونجایی که... باصدای بل 

 یک: به تو مربوط نیست.  

دو: چون آمو به شیرازی میشه َمرد...و تی هم معلومه دیگه ِتی پس معنیش میشه: ِتی عموت! خدایا  
به عموی من فحش داد؟ کثافت چطور جرعت کرد؟ من روی عموم حساسم.. بهم برخورد.. این اصال  

 خودم غیرت دارم...  آدمه که من عاشقش  شدم؟؟ من روعموی  

 وجدان: تو اصال عمو داری!؟ 

 اوا.. آره عمو ندارم! 
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 یهو با جیغ گفتم: آخه.. من چـ...

 فصل بیست وششم 

 دلو زدم به دریا... یعنی چی؟ تاکی تو دوراهی بمونم؟ حداقل باید بفهمم. 

ه بود و ساعد  بادو رفتم پشت در اتاقش یک نفس عمیق کشیدم... و رفتم داخل روی تخت دراز کشید
 دستش روی پیشونی اش بود... دستم و زدم به کمرم و گفتم: آتیال؟  

 آروم در همون حال گفت:مگه نگفتم بدون در زدن نیا داخل؟!  

 بی نظیر:آتیال؟  

 آتیال: جواب من چی شد؟ 

 بی نظیر: آتیال؟  

 آتیال: من سوال کردم ازت...! 

 بی نظیر: آتیال؟  

 ش شدم... َاه خودت و جمع کن بی جنبه.  باحرص پاشد و من محو زیبایی 

 بی نظیر: نظرت راجب من چیه؟ لطفا جدی باش.  

 باتعجب نگاهم کرد... یهو پوزخند زد وگفت: من راجب تو فکر هم نمی کنم که بخام نظربدم.

 بی نظیربا بغض: با... باشه.. مرسی.. که گفتی.. ومن ومطمعن کردی. 

وکردم بهش و اجازه دادم اشک هام بریزه روی صورتم... یهو از پشت کشیده شدم و مجبوری   پشتم
 صورتم وطرفش کردم.  

 آتیال با جدیت: اشک هاتو پاک کن.  

 ناخداگاه ازش حساب بردم واشک هام وپاک کردم.  

 آتیال: بیا بغلم! 
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 مثل منگل ها نگاهش کردم این االن چی زر زد؟ 

 وجدان: باادب باش.  

گمشو وجدان... این االن گفت برم بغلش؟؟ دید هیچ کاری نمی کنم منو کشید تو بغلش و گفت: تی  
 آمو. 

 یهو گفتم: واا... تی آمو چیه؟ توروخدا بگو! 

 آتیال: به موقع میفهمی. 

اه لعنتی این هم که هیچی... یهو بدون این که بفهمم دارم چیکار می کنم پاشدم.. باتعجب نگاهم 
کم لب هام وگزاشتم رو لپ هاش چون تعادل نداشت ازپشت افتاد روی تخت.. سعی کرد  کرد.. مح

منو ازخودش جدا کنه ولی نتونست. کمرم و چنگ زد که این نشونه از حال خرابش بود.. انگار از  
 حضورم سست شده بود... و اون روزاز دنیای دخترونم با رضایت کامل وداع کردم( 

 فصل بیست و هفتم

 

از خواب بلند شدم که... یاخداا.. من چرا نمی تونم تکون بخورم؟ بعد از دست وپازدن فهمیدم  باگنگی 
 تو بغل آتیالهستم.. خیلی زود اتفاقات و به یاد اوردم.. 

 وجدان: احسنت.. تواین چیزا هوشت باالست.  

غلش  اش زل زدم به آتیال... خوا خواب بود... آروم خودم و تو بغلش جا کردم و سرم و تتوی ب
 گزاشتم... آروم ساعت و نگاه کردم نه صبح بود.. دیگه اآلنا باید بیدار می شد.  

 هنوزیک ثانیه نشد که گفت:اوف..! 

 یهو سرش و باسرعت چرخوند وباحیرت نگاهم کرد.. یعنی یادش نبود؟! 

 آتیال یهو خونسرد شد وگفت:خوبی؟ 

 بی نظیرباذوق:اوهوم...!
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کارو می کردیم..صبرکن..هیس...حاال که این کارو کردیم..بهتره بگم..تی آمو به  آتیال:نباید این
 اسپانیایی یعنی دوستت دارم...ژِوتم. 

 )نویسنده: به فرانسوی یعنی دوستت دارم( 

)ژوتم..رو دیگه فهمیدم..گفت دوستت دارم..خیرسرم االن تو فرانسه هستما...وایی داشتم از ذوق می  
 مردم( 

 چیز...دوست ام داری؟  آتیال:فقط..یک

 )واای..وای..آتیالی مغرور و خشن کجاست؟!( 

 بی نظیربا قاطعیت:عاشقتم.

 یهو اومد بغلم کرد و گفت:هیچ وقت فکر نمی کردم عاشق بشم..همیشه باهمه سرد حرف می زدم.. 

 بی نظیر: یه لحظه...یه لحظه..خب..چرا ایرانی حرف نمی زنی؟چرا؟ 

عاشق یک نفربودم..تو تهران..بهم خیانت کرد..دیگه به خودم قول دادم..هیچ  آتیال با خشم:یک روزی
 وقت..ایرانی حرف نزنم.

)نمی دونم چرا بغض کردم..یهو یک چیزقلبم رو انگار از کارانداخت..آتیال عاشق یک نفربود؟؟خدای 
 من(

 بی نظیر:تو یکی رو دوست داشتی؟ 

 ک عادت بود. آتیال:آره..ولی بعد ترک کردنش فهمیدم فقط ی 

 بی نظیر:ک..کی..بود؟ 

 آتیال:می شناسیش... 

 بی نظیر باحیرت:ک..کی؟ 

 آتیال:الین.. 

 )یهو چشم هام سیاهی رغت و نزدیک بود بیفتم که تو زمین و هوا منو گرفت( 
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 آتیال:بی نظیر!!

  )هیچی نگفتم که محکم بغلم کرد و گفت:عزیز من دیگه تموم شد همه چی...من اآلن.الین وحتی آدم
 هم حساب نمی کنم..می فهمی که....؟

 )باچشم هایی که لبالب اشک بود نگاهش کردم که مطمئن گفت:من فقط تورو می خام. 

)وقتی آتیال انقدر مطمئن حرف می زد مگه می شد من قبول نکنم؟! دستام و دوطرف صورتش  
 گزاشتم و گفتم:بهت اعتماد دارم. 

 غذا میخاد؟من که خیلی گشنمه.  اومد جلو من وبوسید و باشیطنت گفت:کی دلش

 باخجالت گفتم:اوهوم..منم.

 آتیال:پس بزن بریم.

 )خدایا این واقعا آتیال بود؟من فقط خشن دیدمش(

 بی نظیر با خواهش:میشه حداقل وقتی پیش منی ایرانی حرف بزنی؟!

 فصل بیست وهشتم

 

 بی نظیر: میشه حداقل وقتی پیش منی ایرانی حرف بزنی؟  

 غلیظی گفت: نه.   آتیال با اخم

 بی نظیر: خواهش... خواهش.. توروخدا... التماس.. توروجون من.. آتی؟ تولوخدا.. ال.... 

 آتیال با کالفگی: میشه چند ثانیه حرف نزنی؟!  

)نزدیک بود از خنده به دیارباقی بپیوندم.. ولی ظاهرم و حفظ کردم وبا مظلومیت نگاهش کردم که  
 گفت: خیلی خب.. اوکی. 

 گفت: دوستت دارم. یهو 
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)انقدر لحن اش باحال بود که فهمیدم قبال هم از اینجا رفته تهران چون معلوم بود که ایرانی 
 یادگرفته... چون لحجه داشت.. دوست داشتم برم لپش و بکشم اووف.  

 بی نظیربا حیرت: آ.. آتیال.. تو.. عالی.  

 لبخند خوشگل زد که غش کردم انگار حالم و فهمید که گفت: بریم.  یک

 )وانگشت هاشو قفل کرد تو انگشتام و رفت بیرون.. قبل اینکه اعتراضی کنم.  

 رفتیم سر میز که الین و آتین و ایلیا برگشتن سمتمون و در یک زمان چشم هاشون گرد شد. 

 هرسه باهم گفتند: آتیال؟ 

 آتیال: بله؟  

 تو...   الین:

 ایلیا: دستاتون...  

 آتین: کنارهم... آتیال تو به چه حقی...  

 آتیال خشن و سرد: آتین برای من تأیین تکلیف نکن من هرچیزی و که بخام میتونم، انجام بدم.  

 همه با حرف آتیال.. ساکت شدن.. هردونشستیم که الین با خشم پاشد وگفت: آتیال پاشو.  

 انقدر دلم می خاد بزنم زیرگوشش(  )دختره میمون

 آتیال:بگو؟ 

الین باجیغ:آتیال...باشه بلندنشو..ولی خوب گوش کن..از وقتی این دختره عوضی.. اومد..تو دیگه به 
 من توجه نمی کنی..این اگه از اینجا نره..به مسیح قسم که من میرم.

 آتیال ریلکس:خب برو. 

 الین با گیجی:چی؟ 

 آتیال:اگه می خای برو. 
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 )خرذوق به آتیال نگاه کردم که یک چشمک نامحسوس بهم زد. 

 آتین:الین،بهتره بکشی کنار. 

 )جاان؟! این اآلن از من دفاع کرد؟خدایا امروز َپس نیفتم خیلیه.

 ایلیا با لبخند خوشگل:داداش..باورم نمیشه! 

 الین هم پاشد و با عصبانیت رفت آخیش 

 

 آتین:خب پس  باالخره آتیال رو تور کردی. 

 

 جان؟من تورش کردم؟ 

 آتیال:آره دیگه..انقدر اومد جلوم که باالخره موفق شد.

 )ویک لبخند شیطون بهم زد قرمز شده بودم از خشم..چی؟من رفتم جلوش؟!بیشعور( 

 بی نظیر:نخیر هم من اصلنـ.... 

 

 ایلیاو آتین با هیجان:اوووو..! 

نگاه کردم که نرم لب هاش و روی پیشونیم ..اصال به ایلیا و آتین نگاه هم  )با نفس نفس به آتیال 
 نمی کردم دستم و گرفت و بلندم کرد و بدون توجه به بچه من و برد سمت اتاق.( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چنگیز:بد می بینی. 
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 فصل بیست و نهم 

 

 چنگیز: بد می بینی. 

 ی دونستم الین دختر تو هست.. پس بگو چرا انقدر کثیف. آتیال با خونسردی: نم

 )بی نظیر( 

 )چنگیز دست هاش و برد باال و یقه ی آتیال رو گرفت که یک جیغ زدم..(

 آتیال: دفعه ی آخرت باشه.

 )و چنگیز و هول داد( 

 الین با جیغ جیغ: پاپا همه ی تقصیرهارو این دختره عوضی داره. 

 

ون به من فحش داد؟ آتیال با خشم یکی کوبوند تو دهن الین.. که الین  باخشم نگاهش کردم این میم
 ناباور زد زیر گریه... 

 چنگیزباخشم: دستت و روی دختر من بلند می کنی؟  

 آتیال:مشکلیه؟!فکرنکن کارهاتو یادم رفته... 

 آتین:هه..مطمئن باش کار و برای خودت سخت تر کردی. 

 ایلیا:وقتی برادرمون و کشتی.

 اپا...بریم.الین:پ 

 

 )واون چنگیز و دختره میمون اش با اخم رفتند(

 آتین با خشم:لعنتی ها...َاه. 
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 ایلیا:آروم باش آتین. 

 

 )آتین با مشت آینه رو خورد کرد و گفت:ِد چطور آروم باشم؟!

 

 بی نظیر با جیغ:هین..داره از دست هات خون میاد.

 

 ایلیا:بی بی مرضیه؟؟ 

 بی بی:جانم پسرم؟! 

 :بی بی وسایل پانسمان و بیار. ایلیا

 بی بی:باشه پسرم. 

 )خزیدم تو بغل آتیال که یک لبخند مهربون بهم زد و اروم گفت:اینم از ماجرای الین..ِتموم شد..

)بازم برام ایرانی حرف زد..دوباره از اون لحن بامزه اش لبخند عمیقی روی لب ام نقش بست..گونه  
 ی؟عواقب بدی داره..مراقب خودت باش! اش رو بوسیدم که گفت:آ..آ...شیطون

 بی نظیر:مشکلی نیست. 

 شیطون گفت:ِا..؟که اینطور..به موقعش حساب تو یکی  روهم می رسم...فسقل من.

)بی بی اومد دست آتین و پانسمان کرد من و آتیال هم رفتیم بخوابیم...خزیدم تو بغلش اون هم 
 فتم.سرم و بوسید و بغلم کرد منم با آرامش به خواب ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باالخره از اون چیزی که می ترسیدم سرم اومد..از اون چیزی که هراس داشتم...باالخره اون اتفاق   
افتاد...من به از دست دادن آتیال خیلی نزدیک بودم...خیلی..به صورت خبیث الین نگاه کردم و با  

 گریه گفتم:دروغه..!
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 :دروغم کجا بود؟برو از خودش بپرس. الین با تمسخر

 بی نظیر با هق هق:امکان نداره.

 الین:برو ازش بپرس. 

 )ویک پوزخند زد و هولم داد( 

 )دو گرفتم سمت در...حالت تهوع داشتم...گوشیم داشت خودکشی می کرد..جواب دادم...

 م نداری... آتیال با فریاد:کدوم گوری هستی تو؟احمق..نمی فهمی نگران می شم؟تو واقعا فه

بی نظیر با جیغ:بسته...دیگه بسته..فقط یک کلمه بگو..راسته که الین از تو باردار؟د چرا 
 ساکتی؟بگوووو... 

 

 آتیال:بی نظیر بیا باهم صحبت می کنیم. 

 فصل سی ام 

 آتیال با عربده: آره.. که چی؟ هست.. آره اون بچه ی منه. 

و قطع کردم و دوباره گریه رو از سر گرفتم... سپهری آخ سپهری... چرا منو فرستادی تو   )با گریه گوشی
 این مأموریت؟ زنگ زدم به سپهری که.. 

 رایان: جانم؟!  

 )وا.. ای هم یچیزیش میشه ها..(

 بی نظیر با بغض: تهدید هاتون کارساز بود... کار من دیگه تموم شد می تونین آتیال رو ببرین. 

 با خوشحالی: می دونستم... می دونستم. رایان 

 )جاان؟ چی و می دونست؟( 
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 رایان: صدات چرا گرفته اس؟ 

 بی نظیر: نیست.  

 رایان: مطمئن؟!  

 بی نظیر: اوهوم.  

 رایان: اوکی... پس ما امشب اون جارو محاصره می کنیم و همشون و می گیریم. 

خدای من.. آتیال رو بگیرن؟ آره حقشه بی  )جان؟؟! امشب؟ وای نه... نه نه من چی کار کردم؟ نه 
شعور.. بی نظیر چی میگی؟ تو عاشقشی خنگ.. به درک اصال... اصال من دارم مأموریتم و انجام  

 میدم.. زر نزن دختر تو بدون اون دووم نمیاری خرر.... اصال بزار بمیرم اه. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی سرتون و آروم بدون اسلحه بیاین بیرون... خطایی ازتون سر بزنه همتون دستاتون و بزارین باال
 یکی یکی می میرین.  

)بغض کرده بودم... یهو در اتاقم محکم باز شد.. و آتیال با سرعت اومد سمتم وای فهمید پلیس  
 هستم؟ دستم و گرفت و با حرفی که زد غش کردم..  

 وف.  آتیال: باید فرار کنیم.. پلیس ها اومدن ا

)یعنی نفهمید پلیس هستم؟! سریع من و کشید و برد سمت حیاط پشتی.. وا اینجا دیگه کجاست؟؟  
 یهو آتین و ایلیا اومدن و گفتن: بریم.  

 )ِا.. اینا که دارن میرن... اصن بزار برن... وای خداکنه فرار کنن... آره بهتره.. بزاربرن، یهو... 

 ن.  رایان: دستاتون و بزارین باالی سرتو

 آتین: اوف.. ازاین جوجه پلیس ها متنفرم.  

 ایلیا باخنده: همینو بگو... 

 )وا اینا چشونه؟ الکی می خندن؟ خرها دارن میگیرنتون.  
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 آتیال: ببین جوجه فکلی.. دست از پا خطا کنی پخ پخ.  

 رایان: بی نظیر و ول کنین.  

 )واااااای(  

 آتیال با تعجب: چی؟  

 دم. بی نظیر: برات توضیح می

 آتیال با گیجی: چی و توضیح میدی؟  

 ایلیا: میشه بگین اینجا چه خبره؟  

 آتین: من گیج شدم..  

 رایان: ولش کن تا بگم آقای عاشق.  

 آتیال با حیرت: چی؟  

 بی نظیر با هق هق: رایان بسته. 

تگیرت  رایان: بزاربگم.. بی نظیر پلیس.. مأموریتش بود که تورو عاشق خودش بکنه و مابتونیم دس 
 کنیم.

 فصل سی و یکم

 یهو با جیغ و گریه گفتم: بسته... بسته لعنتی... 

 )صورتم و طرف آتیال کردم که دیدم با صورت سرد نگاهم می کنه. 

 آتیال آروم گفت: گمشو. 

 بی نظیر: آ.. آتیال... صبر.. 

تم این به دردت نمی  آتین با فریاد: نگفتم؟! این عوضی  برای کار نیومد؟ نگفتم آتیال؟ داداش من نگف
 خوره؟ عوضی.. ...  
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ایلیا سرد گفت: از اعتمادمون سو استفاده کردی.. آراد و کشتی.. و تبریک می گم به خواستت  
 رسیدی.. حاالگمشو.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ دقیقا فرداشب  اآلن دو روزه که کارم شده یه جا نشستن و به عکس آتیال زل زدن.. خدایا چیکار کنم
آتیال و آتین و ایلیا اعدام می شدن... هه چه کلمه غریبی..؟َمرد من می خاد اعدام بشه.. هیچ راهی  

نداره.. دوست داشتم همه چی فلش بک می خورد به گذشته تا اصال به این مأموریت کوفتی نمی  
آسا بود.. جوابش و دادم که اومدم ولی چه کنم که تقدیرم... باصدای گوشیم از افکارم بیرون اومدم. 

 مثل همیشه:  

آسا: سالم.. خر من چطوری؟ گاو ماده خودم دلم برات تنگولیده.. شوخی کردم جدی نگیر.. اوا ناراحت  
شدی؟ خب به درک.. اصال مهم نیستی.. انقدر غصه بخور تا بمیری... چرا مثل همیشه زر نمیزنی  

 هان؟ هوی.. های.. هی... 

 بی نظیر: خوبی؟  

 ا جدی گفت: بی نظیر؟ آجی خوبی؟ چرا انقدر صدات بی حاله؟ اتفاقی افتاده؟  آس

 بی نظیر: آتیال... 

 آسا: اوف.. خدای من.. بی نظیر آتیال رو ُمرده حساب کن می فهمـ... 

 بی نظیر با فریاد: خفشو آسا. 

 آسا: خیلی خب.. خیلی خب.. من الل.

 چرا...اینجوری حرف می زنی؟  بی نظیر: تو که دیگه حال من و میدونی

 آسا: عزیزمن.. قوربونت برم.. بفهم که آتیال دیگه آزاد نمی شه.

 )هق هق ام رفت هوا هعی روزگار( 

 آسا: گریه نکن عزیزم.. هیش.. آروم باش... اصال من دارم میام پیشت.  

 )و قطع کرد( 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بی نظیر با جیغ: چی؟  

 : اوف آره اینطوریاس.. تو دوسش نداری؟ آسا

 بی نظیر: معلومه که نه.. وای اصال باورم نمیشه!  

 آسا: تازه از این خبر نداری... 

 بی نظیر: از چی؟! 

 آسا: که رایان حتی به تمام کارکناهم گفت.  

 بی نظیر با حرص و عصبانیت و جیغ: چی؟  

 آسا: اهه.. کوفت و چی.. اآلن تو چته؟ 

 : عصبیم.. عصبیبی نظیر 

 آسا: خب می تونی جای آتیال.. رایان و بیاری تو قلبت.  

بی نظیر با جیغ: آسا عشق یه باره.. می فهمی؟ من بهترین پسرجهان رو هم نمی تونم جای آتیال  
 بیارم.. اآلن فکر می کنن من بدبخت از قصد آراد و کشتم... خدا. 

 کارکنیم؟!  آسا: ای بابا... عجب خر تو خری شد.. اآلن چی

بایک فکر آنی گفتم: آسا درسته که من عاشق آتیال هستم ولی الین از اون بچه داره... بخاطرهاون  
 بچه هم شد.. نباید بزارم آتیال اعدام بشه.. پس باید...  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل سی و دوم 

بی نظیر: آره.. خالصه فکر نکن بخشیدمت.. ولی واسه اون بچه میگم... میخایم فراریت بدیم.. البته 
 خب با ایلیا و آتین.  
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 آسا: وای دارم از استرس می میرم.  

 س. آتیال با اخم: نیازی به کمک تو ندارم خانم پلی 

 بی نظیر با حرص: مهم اینه بهت خیانت نکردم آقای خالفکار. 

آتیال: تو اسم خیانت و چی میزاری؟ فقط احساسی؟ تو پلیس بودی و خودتو چیز دیگه ای جا زدی  
 این خودش یک نوع خیانت.  

 آتین: لطفا گمشو خانم پلیس.  

گفتن خانم پلیس بی شعورا،فهمیدن به این  )اوف.. به این کلمه آلرژی پیدا کردم دیگه... هی می
 جمله حساسم تز قصد می گفتن.( 

 بی نظیر: بیا و خوبی کن.. اصال به درک که نیومدین.

 )راهمو کج کردم که برم ولی دوباره پشیمون شدم.. پس اون بچه چی؟  

 بی نظیر با بغض: فقط بخاطره اون بچه... آسا درو بازکن.  

 آسا با استرس: اوکی.  

 نظیر: تموم شد!؟  بی 

 آسا: یکم دیگه... تمومه. 

 ایلیا: بریم؟  

 آتیال و آتین: بریم. 

 )ایش نظرسنجی هم می کنن.. خالصه با کلی عرق ریختن و استرس رفتیم بیرون( 

بی نظیر: این ماشین شمارو می بره فرودگاه... از اونجا میرین فرانسه.. و.. دیگه بقیش باخودتونه.. 
بی داشته باشین... ایلیا.. آتین.. برای دروغم متأسفم، آتیال خان زندگی خوبی رو با  امیدوارم زندگی خو

 همسر و بچتون داشته باشین.  

 آتیال با سردرگمی: ها؟ چی میگی؟ زن و بچه؟ 
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 بی نظیر: هه.. حاال هرچی، الین جون و بچتون. 

 آتیال باپوزخند: مشکلیه؟! 

 بی نظیر: نه... نه. 

بیشتر داشت راه گلوم و می بست قدم هام و تندتر کردم و راه افتادم طرف  )با بغض که هرلحظه  
 خونه.. آسا هم با دو داشت پشت سرم میومد.

 آسا: عزیزدلم.. اینا حتی ارزش اشک ریختن تورو هم ندارن... آروم باش.  

 بی نظیر: اون همیشه مرد من می مونه.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( )فرانسه 

 آتین: کی خای چیکار کنی؟  

 آتیال: هیچی.. کاری به کارش ندارم.  

 ایلیا: یعنی می خای بگی دوستش نداری؟  

 فصل  سی و سوم 

 ایلیا: یعنی می خای بگی دوستش نداری؟  

 آتیال با اخم: دیگه راجبش بحث نمی کنیم. 

 آتین: چرا می خای به خودت دروغ بگی؟ تو... 

 با عربده: چه دروغی؟ گمشین بیرون... سریع تر.. سریع.   آتیال

)بافریاد من هردو رفتن بیرون... باید یه چیزایی رو دوباره یادشون می انداختم.. مثال کی رئیسه..  
 دیگه از حد خودشون داشتن می گذشتن.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بی نظیر:  

صی که تا یک ساعت پیش.. نه نه اصال تا یک ثانیه پیش ازش حساب  با حیرت زل زدم به قیافه شخ
می بردم.. ولی اآلن می خاستم با تمام وجود خر خرش رو بجوم.. همینطور داشت برای خودش می  

نالید و من نگاهش می کردم.. و البته جا نمونه که از حرفاش هم چیزی نمی فهمیدم... آخه آدم تاچه  
 حد پست؟!

 درت کوبوندم زیر گوشش. یهو با تمام ق

 با تعجب گفت: عزیزم..؟ 

بی نظیر با جیغ: من عزیز تو نیستم.. اوکی؟؟ نیستم، دیگه هم تو این خراب شده کار نمی کنم.. کاش  
ازاول اون مأموریت لعنتی و کذایی رو نمی رفتم.. و تواین خراب شده نمی موندم.. تا تو اآلن جلوی 

 ندی من حتی یک ثانیه هم...من شاخ نشی و اراجیف تحویل من 

)یهو با لب هاش ساکتم کرد.. چی؟؟ لب هاش؟؟!! خدای من.. کثافت.. با دست هام محکم هولش  
 دادم یه کم عقب تر رفت و خمار نگاهم کرد.. 

 رایان با تهدید و آروم: کاری نکن که بگم اون عوضی ها رو تو فراری دادی!  

ندادم. اصال دادم که چی؟ می خای منو بکشی؟ می خان اعدامم کنن؟  بی نظیر: خفه شو.. من فراری
 خب برو بگو.. چرا منتظری پس؟  

رایان با پوزخند: ِا.. نه عزیزم من تا یک بار بهت دست نزنم که نمی زارم اعدام بشی.. بعد هم اگه  
 دختر خوبی باشیرمیتونی تا آخر عمرت تو خونه من زندگی کنی و راحت لذت ببری.  

از خشم می لرزیدم، خاستم دوباره بزنم تو دهنش که دستم و تو هوا گرفت و گفت: حیوون نشو.. )
 همراهی کن.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آسا:  

با دو رفتم پیش بی نظیر و گفتم: عشقم چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ داری گریه می کنی؟ هین.. عزیزم؟  
 .  آسا فدان بشه خواهری بنال
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 )نویسنده: بچه ها دقت کرده باشین دوست های صمیمی وقتی نگرانتن فحش میدن بهت خخ(  

 آسا: خانم نویسنده تو می دونی چیشد؟ 

 نویسنده: واال چی بگم از خودش بپرس.  

 بی نظیر: می بینی من چه بدبختیم؟ اول آتیال بعد رایان.  

 آسا: هین... عاشق رایان هم شدی؟ 

 همید زر زد( )چپ چپ نگاهش که ف

 آسا: تعریف کن ببینم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آتیال: گفتم گم شو بروو. 

 الین: ولی آتیال این بچه... 

)رفتم دستمو حلقه کردم دور گلوش.. وفشار دادم.. با تقال دستشو گزاشت روی دستم و سعی در جدا  
 کردن دست من داشت.. دیگه رنگش به کبودی میزد

 فصل سی وچهارم 

دیگه رنگش به کبودی میزد یهو دستم و جدا کردم.. تقصیر خود لعنتیم بود لعنت بهم اشتباه از خودم  
بود... خودم نباید  اینقدر میخوردم... هولش دادم که با گریه گفت: آتیال... این بچه ی تو.. چرا 

 اینطوریـ...  

 داد زدم: انقدر نگو بچه ی منه خودم میدونم لعنتی.   سرش

دوباره یقش و گرفتم و گفتم: اصالً تو بگو ببینم... نقشه ی خودت بود نه؟ عوضی تو از قصد اینکارو  
 کردی نه؟

 )نه رو تقریبًا عربده زدم(

 یهو یک خدمتکار اومد داخل و گفت: آقـ...
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 آتیال با فریاد: گمشو بیرون.  

روی زمین هق هق رو از سر گرفت.. احمق بدم میاد کارخودشو میکنه اشک تمساح هم  )الین نشست  
می ریزه عوضی، حالم دیگه از تمام دخترای دنیا بهم می خوره یعنی اآلن بی نظیر کجاست؟ داره 

 چیکار می کنه؟ اینو مخفی نمی کنم که من واقعا دلم براش تنگ شده بود و هنوز مثل قبل...

 هو مجسمه ی کنارم و پرت کردم که الین یک جیغ کشید. مثل قبل چی؟؟ ی

 آتیال با فریاد: عوضی می کشمت.  

)الین با جیغ و گریه دو گرفت و رفت بیرون... خدایا من چم شده؟ من چرا اینجوری شدم آخه؟ سرمو  
خدای  تو دستام گرفتم که... با حیرت و چشم های گشاد به دستم نگاه کردم نه نه این امکان نداره...

من مگه میشه؟! دوباره به دستم نگاه کردم.. آره خیس بود... من.. مرد مغرور؟ گریه کردم؟ اشکم در  
 اومد؟ این خیسی اشک من؟ 

 با کالفگی داد زدم: لعنتی. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بی نظیر: ولم کن لعنتی... 

 با بوی تندی کخ تو بینی ام پیچید از حال رفتم. )دوباره با لب هاش ساکتم کرد عوضی.. ایندفعه 

باسردرد بدی چشم هام و باز کردم.. آخ.. به دورو برم نگاه کردم اینجا دیگه کجا بود؟؟ یک اتاق نیمه 
تاریک که چیزی جز یک صندلی فلزی نبود.. خاستم خودمو تکون بدم که... دست هام چرا بسته؟ ای 

 خدا اینجا چخبره؟  

 

 موشه؟  چطوری خانم 

باترس روم و طرف صدا کردم که یه غول بیابونی دیدم..که داره با یک لبخند زشت داره سر تا پام و  
نگاه میکنه.باصدایی که سعی می کردم آثار ترس داخلش نباشه گفتم:توکی هستی؟اینجا  

 کجاست؟من آخرین بار کجا بودم که اآلن اینجام؟! یا امام رضا...یا امام صادق..یا...
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 بیابونی: خفشو دیگه..آقا رایان. بفرمایید داخل.غول 

 فصل سی و پنج ام 

 

رایان؟! رایان کیه؟ من واسه چی اینجام؟ یهو... وجودم پر،ازنفرت شد.. کثافت عوضی این اینجا  
 چیکار می کنه؟؟ 

 رایان باصدای چندش: به به... ببین کی اینجاست.. چطوری عشقم؟؟! 

هم مشخص بود گفتم: کثافت... لجن... تو منو کجا اوردی؟ تو   )باعصبانیت و نفرتی که تو صدام
خیلی پست هستی... فقط منافع خودت برات مهم ان.. اصالً می فهمی که چی میگم؟ البته که نمی  
 فهمی... چون تو یک حیوونی عوضی.. حیوون و مطمئنا حرف های آدم هارو نمی فهمی... تویک... 

خون و تو دهنم احساس کردم.. با گریه زل زدم بهش که شاید  )با سیلی که تو دهنم خورد شوری 
دلیل این کاراشو بفهمم! ولی انگار داشتم یک شیطان و نگاه می کردم حالم خیلی بد بود.. لعنت به  

ابن زندگی که جز بدبختی هیچی برام نداشت.. رایان اومد جلو و روبه روم نشست.. چونه ام رو توی  
 م هام و لب زد: واسه خودمی.دستش گرفت و زل زد به چش

 یک تف انداختم توی صورتش که با چندش نگاهم کرد و لب زد:حسابتو می رسم جوجه.  

)و رفت بیرون ایش بری که برنگردی اللهی... اوف خدا چیکارکنم؟ باید یک راهی پیدا می کردم تا فرار  
خودم تکون خوردم که صندلی صدای بدی داد و یکم تو جاش تکون  کنم ولی چجوری؟ یکم تو جای

 خورد... هووف خدایا چیکار کنم؟ 

 فصل سی و ششم 

 آتیال:  

 دوباره به ایلیا و آتین نگاه کردم...  

 ایلیا: مطمئنی تصمیم ات درسته؟! 

 آتیال: آره.. باید این کارو انجام بدم.  
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 )و راه افتادم سمت ماشینم که... 

 صدای آروم: داداش...! آتین با 

)سرم و باال اوردم و بهش نگاه کردم که محکم من و تو آغوش گرفت.. وگفت: امیدوارم پیداش کنی..  
 مراقب خودت باش.  

 )دستم و روی شونش زدم و گفتم: توهم همینطور پسر.  

 )و ازشون دور شدم.( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آسا:  

 نیال نگاه کردم و گفتم: چی شد پس؟! با نگرانی به دا

 دانیال: اه.. آسا دو دقیقه زبون به کام بگیر دیوونه ام کردی.  

آسا با نگرانی و حرص: احمق می فهمی بی نظیر معلوم نیست کجاست؟ واای اگه بالیی سرش اومده  
 باشه چی؟ وای دانیال دارم دق می کنم.  

 اهلل که چیزی نشد.. بیا اینم شماره.. بگیرش.  دانیال: انقدر من و استرس نده دختر.. ایش

 آسا: مرسی دانی.  

)شماره رو از دست دانی گرفتم و رفتم تو اتاقم اوف خدایا خودت کمک کن... شماره رو گرفتم و سیو 
 کردم و زنگ زدم:  

 *بله بفرمایید؟  

 آسا؛: ا.. الو... آ.. آقای تهرانی هستن؟  

 م اینجا.  *آقای تهرانی؟؟ آقای تهرانی نداری

 آسا: یعنی چی که ندارین خانم؟ امکان نداره... آتیال تهرانی... 
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 *شما با آقای مارکل کار دارین؟ 

 آسا: آ.. آره خودشه.. گوشی و بده بهش.  

 *شما نمی تونین باهاشون صحبت کنین خانم.. اصال شما کی هستین؟ 

 آسا با عصبانیت: میدی بهش یا نه احمق؟!  

 مارکل نیستن.   *آقای

 آسا: لعنت بهت.. اه.. 

 *یک لحظه گوشی..  

 )با عصبانیت زل زدم به روبروم که...  

 الو؟ -

 آسا: آقای مارکل؟  

 _شما؟  

 آسا: ببینید من آسا هستم.. همون که با بی نظیر شمارو آزاد کردیم.. 

 _شناختم خب؟  

 آسا: شما آتیال تهرانی هستین؟ 

 ن هستم.  _نه... آتیال نیست.. من آتی

 آسا: ببینید.. آتیال با بی نظیر ارتباط تلفنی داشتن؟ 

 _نه.. آتیال هم اومده دنبال بی نظیر.. چون.. نمی تونست دیگه. 

 آسا: بی نظیر نیست.. خدای من.. بی نظیر یهو غیب شد.. خبری ازش نیست 

 )و به هق هق افتادم(
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 آتین با تعجب: چی؟ کجاست؟  

 فکر کنم بالیی سرش اومده.. آسا با گریه: نمی دونم.. 

 )یهو اون آتین گوشی و قطع کرد.. خدایا چیکار کنم؟؟( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بی نظیر:  

برام حال به هم زن شده بود؟ حق هم  با ترس و نفرت نگاهی به رایان کردم چرا انقدر این قیافه
داشتم خب این پسر کم به من بدی نکرده بود منی که فکر میکردم این بی وجود میتونه کمکم کنه  

 هه حاال یک نفر باید من و از دست این نجات بده اومد نزدیکتر و گفت: خب... عزیزم..؟  

 بی نظیر: چندبار بگم من عزیز تو نیستم احمق. 

 زخند: خب... خب ادامه؟!  رایان با پو 

 بی نظیر: من نمیزارم به خاسته ی خودت برسی.. مطمئن  باش نمیزارم احمق.  

 رایان با نیشخند: هه... با این وضعیت فکر نکنم تو جایگاهی باشی که منو تهدید کنی بچه. 

ه تا برای  )اینو گفت و رفت سمت در.. لحظه آخر ایستاد و گفت: دیگه زیاد نمونده عزیزم یکم موند
 همیشه مال من بشی. ورفت بیرون( 

با زجه اسم عماد و صدا کردم... عماد کجایی؟ چرا تنهام گزاشتی؟ اگه اآلن بودی این اتفاقات نمی  
 افتاد.. داداش دلم برات تنگ شده.. مگه نگفتی هیچ وقت تنهام نمیزازی؟ پس کجایی لعنتی؟ 

 

 فلش بک به گذشته:  

 مامی این غلط کرد که بره ایش الزم نکرده..    بی نظیر با جیغ: چی؟

 )و به حالت قهر سرم و برگردوندم( 

 عماد که از خنده ریسه می رفت لپم و کشید وگفت: حسود.  
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 بی نظیر تخس: آره.. اصال حسودم.. همینه که هست. 

؟ پس  عماد جدی شد و گفت: بی نظیر... آخه من می تونم تنهات بزارم دختر؟ بدون تو میتونم باشم
 این حرف ها چیه؟  

 مامی: انقدر این دختر و لوس نکن عماد.  

 عماد: بزار لوس بشه خب... اصال این تا آخرش لوس خودمه ببینم کسی میتونه چپ نگاهش کنه؟  

 )ویک لبخند ژکوند بهم زد(

 بی نظیر با نیش باز: داداشی؟ یعنی هیچوقت نمیری؟ بگما ازدواج کنی من همچیو بهم میزنم.. 

یافه متفکر گرفتم و گفتم: مثالً تیراندازی راه می اندازم. و با نیش باز به عماد نگاه کردم که دیدم با  )ق
 چشم های گرد گفت: خدا بخیر کنه.  

 فصل سی و هفتم 

 )ایران(

 آتین:  

 باید سریع تر به آتیال خبر می دادم.. نفس عمیقی کشیدم که ایلیا گفت: هوممم چه هوای خوبی.  

 جب: تو این وضعیت تو میگی چه هوای خوبی؟  آتین با تع

 ایلیا: آخ داداش دلم برای ایران تنگ شده بود. 

 آتین با لبخندی تلخ: آره... 

 ایلیا: هنوز خاموشه؟! 

 آتین با عصبانیت: پوف.. من نمی دونم چرا اون گوشی المصب و خاموش می کنه؟!  

 ایلیا: اون دختر اسمش چی بود؟ دوست بی نظیر؟؟  

 : آسا.  آتین
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 ایلیا: آره.. باید اونو پیدا کنیم... اون روز که زنگ زد شمارشو گرفتین؟ 

 آتین: آره... وایستا زنگ بزنم.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آسا:  

هیچ کاری نمی تونستم بکنم... فقط می دونستم هرچی هست، زیر سر رایان.. اون عوضی همیشه 
به خاسته اش می رسید و اآلن با جواب منفی بی نظیر حتما بلید به خاسته اش می رسید..  باید

 خیلی می ترسیدم اگه بالیی سرش میوورد.. خدای من.. 

 با ویبره ی گوشیم به خودم اومدم و جواب دادم.. 

 آسا: الو..؟  

 آتین: سالم.. آسا؟!  

 آسا با تعجب: آقای تهرانی؟  

 آتیال تماس می گیرم خاموشه.. اآلن باید یک جا قرار بزاریم تا باهم صحبت کنیم.  آتین: آره.. ببین با 

 آسا با جیغ: مگه شما ایران هستین؟  

 آتین ریلکس: آره.  

 آسا: وای.. وای.. اگه بگیرنتون وای.. وایستین وایستین یک آدرس بهتون میدم برین اونجا منم میام.  

 آتین: اوکی.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آتیال:  

با کالفگی دستی تو موهام کشیدم و با حرص دوباره گفتم: چرا نمی فهمی؟ من دوستت ندارم... اون 
 بچه هم باید سقط بشه تموم.. دیگه هم به من زنگ نزن.  
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 )و قطع کردم.. لعنت بهت الین لعنت( 

ی خاستم از دست الین خالص بشم که اون سیمکارت و  نگاهی به سیمکارت قبلی کردم.. هه من م
غیرفعال کردم ولی حاال این شمارم و هم گرفت.، سیمکارت قبلی و گزاشتم داخل گوشی و بعد گوشی  

و خاموش کردم و روی تخت نشستم پوف همه چی باهم قاطی شد ولی من بی نظیر و پیدا می 
 کنم... آره پیداش میکنم.. 

 .. با مانی تماس گرفتم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آسا:  

 با احتیاط وارد خونه شدم و رفتم داخل..  

 دانیال: سالم آسا.  

آسا با استرس: دانی.. چیز مشکوکی ندیدین؟ پیدامون کنن بدبختیم.. هممون یا اعدامیم یا حبس  
 ابد 

 به آسونی نیست.   دانیال: نه.. نگران نباش فعال که چیزی نشد پیدا کردن اینجاهم

 آسا: اوکی اون ها کجا هستن؟ 

 دانیال: داخل.. بیا 

 )با استرس رفتم داخل.. سرم و باال اوردم که...

 فصل سی و هشتم

 

 آسا: 

سرم و باال اوردم که... اولین چیزی که دیدم یک پسر بود که با اخم و جدیت داشت با پسر کناریش  
 اگه اشتباه نکنم آتین بود.   حرف میزد
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 آسا: سالم.  

 )یهو هردو نگاهم کردن منم سرم و اوردم پایین.(

 ایلیا: سالم.  

 آتین: هومم.  

 )وا هومم سالم به مدل جدید؟ خاک تو سرش ادب هم نداره.( 

 آتین سرد گفت: بی نظیر کجاست؟  

 اری کنیم. آسا با پوزخند: خودمم نمی دونم ولی می دونم کاره رایان باید یک 

 ایلیا: رایان؟! 

 آسا: آره دیگه همونی که بی نظیر و فرستاد فرانسه. 

 ایلیا با حرص: کار اونه؟ ولی چرا!؟ 

آسا با ناراحتی: رایان به بی نظیر درخاست داد... بی نظیر و دوست داره حاال نمی دونم دروغ میگه یا  
منفی داد.. رایان هم فکر کنم از روی حرص  راست؟! ولی بی نظیر رایان و نمی خاست، بنابراین جواب 

 با بی نظیر کاری کرده حدس می زنم یعنی نود درصد کاره رایان.  

 آتین با جدیت: می دونی رایان کجاست؟  

آسا با ناراحتی: نه.. اون کلی آدم داره.. اگه مارو لو بده که شمارو آزاد کردیم هم مارو هم شمارو یا  
 ن. اعدام میکنن یا حبس ابد مید

 ایلیا: اآلن  فقط باید بی نظیر و پیدا کنیم و یک جوری به آتیال خبر بدیم. 

 دانیال: باید مراقب باشین پیداتون نکنن.. خیلی احتیاط باید بکنین. 
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 آتین: الو!؟ 

 )با صدای آتین به سمتش برگشتم که دیدم داره با تلفن حرف می زنه.

 آتین:آخه اون المصب چرا خاموش؟ 

........* .... 

 آتین:ببین من و ایلیا ایران هستیم باید باهم حرف بزنیم تا برات تعریف کنیم.. 

 ...........* 

 آسا:بهش بگو بیاد همینجا. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فلش بک به گذشته:

 بی نظیر با گریه:داداش..توروخدا..ازت خواهش می کنم اینکارو نکن.

 زم..همه چی درست میشه بهت قول میدم. عماد:بی نظیر..عزی 

 بی نظیر با جیغ:لعننی من نمی خام تو خطر بیفتی..اینکارو نکن. 

 عماد:باشه عزیزم نمیکنم تو آروم باش. 

 بی نظیر:بهم قول بده که پیگیرش نمیشی. 

 عماد با صدای آروم:بهت قول میدم خواهری. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زمان حال: 

 تیال( )آ

با عصبانیت کاله کپ ام و پایین کشیدم که صورتم معلوم نباشه،باقدم های آروم رفتم خونه..با مکث  
 زنگ و زدم که.. 
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 دانیال:بیا داخل. 

 )درباز شد و منم رفتم داخل..(

 ایلیا:داداش.. 

 آتیال با فریاد:شما اینجا چیکار میکنین؟ 

 آسا:صبر کنین لطفا. 

 آتیال:اینجا چه خبره؟!

 ل:من دانیال هستم نگران نباشین برای کمک اینجا هستیم.دانیا

 آتین:بی نظیر و گرفتن.

 آتیال با فریاد:چی؟! 

 

 فصل سی و نهم

 

 فلش بک به گذشته:  

مجبور شدم... منوببخش عزیزم.. دعا کن که موفق بشیم، با گروه خطرناکی باید مقابله کنیم.. مثل 
ت.. ولی باالخره چند نفر باید به این مأموریت می  مأموریت های قبل نیست.. ریسک و خطرش باالس 

رفتن..ومن انتخاب شدم.. به امید خدا موفق می شیم.. دعا کن عزیز دلم، بهت قول می دم دوباره 
 بیام پیشت.. بهت قول می دم. 

 مراقب خودت باش خداحافظ.  

 )عماد( 

 بره.. نه خدا...   )با گریه نامه رو مچاله کردم خدایا نه.. نه.. نباید
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زمان حال:  

 آتیال:  

 آسا: اآلن چی کار کنیم؟ تا اآلن هم خیلی دیر شده. 

 آتیال با عصبانیت: خودم میرم دنبالش.  

 )ایلیا دستم و گرفت و گفت: آتیال اآلن اصال نباید عجله کنیم باید با فکر و نقشه جلو بریم.  

 : اون عوضی اگه بالیی سرش بیاره... آتیال

)اوه.. آتیال چته؟! چرا اینطوری شدی تو؟ بی نظیر چرا یهو انقدر برات مهم شد؟! تو که می خاستی  
 قیدش و بزنی حاال داری انقدر حرص می خوری!؟ با سردرگمی به روبه روم زل زدم که:  

 آسا با َشک: بی نظیر و دوست داری؟  

فت: معلومه که دوستش نداری وگرنه که نمیرفتی با یک دختر دیگه خوش  )بعد یهو با عصبانیت گ 
 نبودی.. بیچاره دوست من که عاشق تو بود هه.  

 )می تونستم مثل همیشه با حرف ساکت اش کنم ولی ترجیح دادم سکوت کنم.( 

 دانیال: آسا.. آروم باش. 

 آسا با نفس نفس زدن: من آرومم. 

گفت: جای متروکه ای هست.. اون پسر عقلش خوب کار میکنه هه   )آتین که تا اونموقع ساکت بود
 فرداشب راه می افتیم ولی از روی نقشه.  

 آسا: هان؟  

 ایلیا: چی میگی آتین!؟ 

 فصل چهل ام 
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 ایلیا: چی میگی آتین؟  

 آتین: به یکی از بچه ها سپردم جاشو پیدا کنن. 

 آسا: جدی؟!  

 سرد گفت: من باهات شوخی دارم؟   آتین

 آسا با چشم غره: گمشو بابا.  

 آتین با عصبانیت: نشنیدم چی گفتی؟  

 آسا: اخبار و یک بار میگن آقای تهرانی.  

 )آسا(

آتین یهو بلند شد و هجوم اورد سمت من انتظار این عکس العمل و نداشتم مگه من چی گفتم آخه؟  
 زدم که دستام و گرفت و من و کوبید به دیوار...  یک جیغ

 دانیال: ِهی چیـ...  

 ایلیا: آتین...  

 آتین: چی زر زدی؟ یکم بهت رو دادم پروو شدی جوجه.. 

 آسا با بغض: گمشو اونور حیوون.  

)یکی زد زیر گوشم و پرتم کرد روی زمین.. خدایا تاحاال هیچ وقت اینطوری تحقیر نشده بودم.. 
 رفت بلند شه که عالمت دادم کاری نکنه، دوباره خونسردیمو به دست اوردم و رفتم سمت اتاق.   دانیال

 ـــــــــــــــــــ♡ـــــــــــــــــ

 شب/بی نظیر 
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زل زده بودم به سقف و تو افکارم غرق بودم..یاد گذشته..آتیال..الین..آراد..ایلیا..همه و همه مثل یک  
 ..هه حتما اآلن آتیال و الین هم باهم خوش هستن. فیلم از ذهنم عبور می کردن

 یک لبخند تلخ زدم و گفتم:خوشبخت بشی دلبرم. 

 یهو در به شدت باز شد و چهره رایان توی روشنایی واضح شد.

 رایان با حال بدی:سالم عشقم.

 بی نظیر آروم:چی می خای؟ 

 )رایان نزدیک تر شد و با لحن خمار گفت:تورو.

 و حالت خوب نیست ؟ با ترس گفتم:هین..ت

 راین خودش و انداخت جلوی من و گفت:مال خودمی بهت که گفته بودم.

 بی نظیر با جیغ:نه..نه...کمک کسی هست؟؟کمک..

)می دونستم بی فایدس کسی نبود جز آدم های رایان..ولی مغزم بهم دستور می داد که کمک بخام  
 خداااایا.

 رایان خمار خندید و گفت:کمک می خای!چرا؟ 

بی نظیر:توروخدا رایان..توروخدا این کارو نکن..ببین من بی نظیرم همون که یک روزی تو براش  
 قهرمان بودی..این کارو نکن رایان..تورو به قرآن نکن..رایان... 

 رایان یکم فکر کرد و دوباره خندید و گفت:ِا؟؟!

 در اورد و گفت:چقدر گرمه.. )و زد زیر خنده..خدایا این چشه؟چرا اینجوری میکنه؟اومد جلو بلوزش و 

 )بعد خندید ( 

 رایان:خیلی گرمه..نمی خای لباست و در بیاری؟

 بی نظیر با گریه:رایان. 
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 رایان با فریاد:آرمان نزار کسی بیاد. 

 بی نظیر با ترس:ِا..رایـ..ان.. 

 ـــــــــــــــ♕ــــــــــــــــ

 فلش بک به گذشته:

 :داداش...توروخدا..نه.. بی نظیر با گریه

 عماد با لکنت:بی..بی نظیر...راهت و...ادامه..بده..هیچ وقت..نا امید نشو..

 

بی نظیر با جیغ:عماد تو بهم قول دادی..قول دادی تنهام نمی زاری..قول دادی..می فهمی؟ قول دادی  
 لعنتی.  

 

 

 دنیارو بی تو نمی خام یه لحظه

 دروغه محضه دنیا بی چشمات یه

 نباشی هرشب و هرروز حیرون و آوارم 

 با فکرت زنده می مونم تاوقتی که نفس دارم 

 دنیاروبی تو نمی خام یه لحظه

 دنیا بی چشمات یه دروغه محضه

 (ـــــــــــــــــــــــــ-ــــــــــــــــــــــــ:

 

 دنیا بی چشمات یه دروغه محضه
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 فصل چهل و یکم 

 

 زمان حال:  

 گفتم: عماد.. تو بهم قول داده بودی لعنتی قول داده بودی.. قول داده بودی..  با جیغ 

 )رایان با تعجب نگاهم می کرد( 

 باجیغ گفتم: عماد..تو قول داده بودی همیشه باهامی..  

)همه ی اون اتفاقات.. تیر اندازی.. جسم بی جون تمام زندگیم.. خون.. چرا خون بند نمیاد؟! چـ.. چرا 
 ه؟ چرا وقتی با لباسم خون و پاک می کنم باز هم خون میاد؟!؟ تموم نمیش

بی نظیر: اآلن تموم میشه.. تو خوب میشیا داداشی.. آها.. پاک شد ِا عماد هی خون میاد چرا؟.. مگه 
 چی کار کردی؟ زمین خوردی؟ چرا داره از قفسه سینه ات خون میاد؟! 

 رم.. نه نمی زارم بمیری.  )یهو با جیغ گفتم: داداش تو نمی میری.. نمی زا

 ـــــــــــــــــ§ــــــــــــــــــ

 فلش بک به گذشته:  

 دخترم بلند شو.  -

 بی نظیر: داداشم.. عمادم.. اینجا تنهاست.. کمک کنین.. زمین خورده.. حالش خوب نیست..  

 آقای موسوی با ناراحتی: بیا دخترم.. بیا..  

 : کجا؟ داداشممم.. داداش.. بی نظیر 

 آقای موسوی: اون.. ُمرد.. بیا دخترم.  

 



 دنیام شدی 

98 
 

مرد؟ مرد.. مرد.. مرد... کی مرد؟ من راجب داداشم حرف می زنم بعد اون میگه مرد.. جیغ.. فریاد.. 
اشک.. نه عماد نمرد.. مطمعنم عماد من نمرد.. اون بهم قول داد که همیشه کنارمه.. نیشخند تلخی  

 خب معلومه که کنارمه.  زدم و گفتم: 

 موسوی با بغض: بیا..  

)زجه های مامان.. گریه های بابا.. و.. عماد اعضای چهار نفرمون حاال سه نفر شده بود.. حاال.. حاال..  
 دیگه قلبم نبود دیگه داداشم نبود.. هه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زمان حال: 

 و گفت: چی میگی؟! رایان منو با ابهام نگاه کرد 

 با زجه گفتم: داداشم.. 

 رایان یکهو یک پوزخند زد و گفت: می خای بدونی باعث مرگش کی بود!؟ 

)چیزی که سال ها منتظر شنیدنش بودم.. باعث و بانی مرگ عماد اون گروه خطرناک که عماد ازش  
 حرف می زد.. اون گروهی که عماد راجبش تو نامه حرف زد. 

 کیه؟  بی نظیر آروم:

رایان با پوزخند: امشب و ازت گذشتم اما فرداشب اول همه چیو راجب مرگ عماد بهت میگم بعد تو  
 رو مال خودم می کنم.  

 )با چندش بهش نگاه کردم کهرفت بیرون.( 

 فصل چهل و دوم:  

 آتیال:  

تی با چشم های  قرار بود فردا راه بی افتیم...فقط  نمی خاستم اون عوضی بالیی سر بی نظیر بیاره.. وق
 پر غمش بهم گفته بود که برو با الین و بچه ات خوش باش خدا می دونه چه بالیی سر قلبم اورد. 
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 حاال اگه بالبب سرش میومد هیچ وقت خودمو نمی بخشیدم.. هیچ وقت.  

 خاطره ها همینجوری توی ذهنم مرور می شد.

 خاطرات= 

 بی نظیر: ِا.. بگو دیگه... 

 آتیال: چیو!؟ 

 نظیر به حالت قهر: اصال نخاستیم.. باهاتم قهرم.   بی

 آتیال با کالفگی: خب چی و بگم؟  

 بی نظیر: که دوستم داری. 

 آتیال با شیطنت: خب من که دوستت ندارم.  

 بی نظیر: به درک.. نه که من خیلی دوستت دارم ایش.  

 آتیال متفکر: یعنی می خای بگی دوستم نداری؟! 

 جناب.    بی نظیر: خیر

 آتیال: حیف شد که.. آخه من دوستت دارم.  

 بی نظیر با ذوق: ِا..؟! خب منم دوستت دارم. 

 آتیال با شیطنت: جدی!؟ از ِکی!؟  

 بی نظیر با عصبانیت: خیلی بی شعوری.. از زبون آدم به زور حرف می کشی.  

 آتیال با خنده و تعجب: من به زور حرف کشیدم!؟ 

 بی نظیر: آره دیگه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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با فکر به خاطراتمون یک لبخند تلخ زدم.. با فکر به اون روز که به زور کاری کرد که ایرانی حرف بزنم..  
 بغض راه گلوم و بست.. من با پری کوچولوم چی کار کردم؟!  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فلش بک به گذشته:  

دخترم.. عماد قبل رفتن به مأموریت این و داد دستم تا اگه برنگشت بدمش به تو..  موسوی: ببین
 نمی دونم چیه.. ولی اآلن موقعش بیا بگیرش.  

)با بغض جعبه رو ازش گرفتم و زیر لب تشکری کردم و گفتم: حاال که عماد نیست هیچ چیزی و نمی  
 هنوز باورم نشده. خام شدم مرده متحرک..نمی دونم باید چی کار کنم واقعا 

موسوی: هیچ کدوم از ما باورمون نشده دخترم.. فکرشم نمی کردیم که اینجوری بشه.. من.. من 
 متأسفم. 

 

بی نظیر: نه.. اون خودش خواست با اینکه می دونست ریسکش خیلی باالست ولی رفت.. رفت..  
 رفت و بر نگشت.. داداشم دیگه بر نگشت هه. 

و کج کردم و از در کالنتری زدم بیرون نمی دونستم تو جعبه چیه.. زیاد هم )بدون حرف دیگه ای راهم
 کنجکاو نبودم شاید دیگه هیچ چیز برام مهم نبود.. 

 فصل چهل و سوم:  

 

 زمان حال/آسا 

دور   قراربود با دوتا ماشین بریم، اینجوری بهتر بود البته من فقط می خاستم از اون احمق یعنی آتین
 باشم.. آتیال هم اینجوری که نشون می داد انگار حالش خوب نبود، ولی چرا؟!  

اون مگه به بی نظیر خیانت نکرده بود؟نمی دونم واقعا دیگه از این همه اتفاق گیج شدم.. همه چی 
 داره پشن هم اتفاق می افته پوف، با صدای دانیال رفتم طرفش. 
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 دانیال: خب آسا حاضری؟! 

   آسا: هوم.

 دانیال: پس بریم.. دیگه تأکید نکنم مراقب باش. 

 آسا:اوکی. 

 ایلیا:خب باید راه بیفتیم...من و آتیال و دانیال با ماشین آتیال می ریم آتین و آسا هم با ماشین آتین. 

 آتین و آسا با فریاد:چی؟؟!

 آسا:امکان نداره. 

 آتین:محاله. 

 ایلیا با تعجب:چتونه؟ 

 گوالخ. آسا:من با این نمی رم، ایش

 آتین:نه که من عاشق چشم و ابروتم هه.

 ایلیا:اآلن جای بحث؟جون بی نظیر در خطره برین سوار بشین. 

 )با عصبانیت رفتم سوار فراری گوالخ شدم اون هم اومد و باغرور سوار شد و راه افتاد.(

 آسا:یک آهنگی..کوفتی..هیچی تو این اوراقی نیست؟! 

 اوراقیه؟ آتین ریلکس:از نظرت این ماشین 

 آسا:برام فرقی نمی کنه..ماشین تو اوراقیه. 

 آتین:هه. 

 آسا:چته؟
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 آتین:باز که پروو شدی..ببین جوجه حوصله ی تورو اصال ندارم..پس زیپ دهنت و بکش. 

 )آی حرصم گرفت،آی حرصم گرفت..تخس زل زدم به بیرون پنجره.

گوالخ هم یکم دورتر توقف کرد..سریع پیاده شدم که  نیم ساعت بعد با توقف ماشین آتیال ماشین 
 گوالخ گفت:هی زیاد دور نشو خطرناکه اینجا.

)احمق و می بینیا،انگار بچه کوچولوأم که میگه دورنشو خطرناکه..یک چشم غره توپ بهش رفتم و  
 گفتم:چشم بابابزرگ. 

بی سروصدا وارد بشیم..آسا تو و  ایلیا آروم گفت:ما ازپشت وارد می شیم..باید تا جایی که می تونیم 
 آتین از در دوم وارد بشین ماهم از پشت..بچه ها مراقب خودتون باشین. 

 آتین ریلکس:اوکی. 

 )آب دهنم و پر سروصدا قورت دادم و گفتم:اوکی. 

 آتیال:بریم. 

 دانیال:آسا..عزیزم مراقب خودت باش. 

 پوزخند زد و راه افتلد و گفت:سریع باش.  )آتین یک

 آسا:چشم دانی. 

)و راه افتادم پشت سر آتین..هردو آروم پشت دیوار کوتاه کنار در قایم شدیم..گوالخ عالمتی بهم داد  
و آروم رفتیم داخل..اه اه یک خرابه بود حالم داشت بهم می خورد..دو دقیقه بود داشتیم آروم آروم  

 ق هارو پیدا کنیم. راه می رفتیم تا اتا

 آسا:َاِهه یعنی اینجا یک بادیگاردی..افرادی..چرا هیچ کس نیست؟ 

 آتین:خیلی دوست داری بمیری؟ 

 آسا با چشم غره:منظورم اینه که مشکوکه..چرا کسی نیست؟  

 *هی شما کی هستین؟ 
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 آتین با پوزخند: بیا چشم زدی. 

 فصل  چهل و ششم=

 

 آتین با پوزخند: بیا چشم زدی. 

 ا: ایش.  آس

 )به جلومون نگاه کردم که دیدم دو تا غول بیابونی روبرومونن اوه اوه. 

 آتین آروم گفت: حواسشون و پرت کن تا از پشت نزدیکشون بشم. 

 آسا: پوف.. همیشه کار های سخت با منه.. خب برو.  

 آتین: چقدر غر میزنی؟ اه. 

 

 غول بیابونی اول: هی.. 

  

 بیابونی؟اممم خانواده خوبن!؟آسا:سالم..خوبین آقای غول 

)آتین که پشت دیوار بود یکی زد تو سرش و با نا امیدی بهم خیره شد و سری از روی تأسف تکون  
 داد..اووو خب چجوری حواسشونو پرت کنم؟بلدنیستم که.(

 

 آسا:اومم..راستش گم شده بودم..اومدم آب بخورم. 

 ریمش برای امشب خوبه. غول بیابونی دوم:ایول..ارشیا ببین چه جیگریه بگی

 

 آسا با عصبانیت:کثافت عوضی چی گفتی؟ 
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 )یهو آتین از پشت حمله کرد و با غول بیابونی اول درگیر شد.

 

 غول بیابومی دوم با فریاد:هووو... 

 )با دست هام زدم روی تنش و گفتم:هـی منو ببین.

 پریدم روی هوا و یک چرخ زدم و پامو کوبیدم توی سرش.

 *آخ...

 با لبخند ژکوند:آها خوردی؟آفرین به خودم. آسا

)یهو دیدم باز بلند شد اسلحه سمتم گرفت..یاخـدا...آتین با یک چرخ اسلحه ی اون و گرفت و کوبید  
 تو شکم غول بیابونی که بافریاد افتاد و از درد به خودش پیچید. 

 آتین با چشم غره:بدو بیا. 

 آسا:اوممم..باشه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آتیال= 

انقدر عصبی و کالفه بودم که فقط به سرو صورت اون مرتیکه مشت می زدم یهو اسلحه رو در اوردم تا  
 خالی کنم تو مخش که..

 ایلیا:نه آتیال اآلن تیر اندازی نکن. 

من کاره  )لعنتی زیر لب گفتم و الشه ی اون احمق و پشت اون خرابه رها کردم و با تموم شد کاره  
 ایلیا و اون پسره هم تموم شد.. دوباره راه افتادیم که.. 

 دانیال:ِا...اتاق ها. 

 ایلیا:همه برین تو یکی از این اتاق ها باید بی نظیر و پیدا کنیم. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ایلیا: 

درو باز کردم و رفتم داخل..پوف نه اینجا چیزی نبود جز یک صندلی کالفه   کلتم و در اوردم و با احتیاط
 خاستم برم بیرون که.. 

 *به به ببین کی اینجاست چطوری ایلیا؟ 

 )با حیرت نگاهش کردم و گفتم:چی؟تو؟اینجا؟امکان نداره... 

 *چیه تعجب کردی؟

 ایلیا با پوزخند:آشغال. 

م برم دنبالش ولی پشیمون شدم االن بی نظیر مهم )یهو دیدم به سمت بیرون قدم برداشت خاست
 تره. 

 ....... 

 فصل چهل وپنجم:  

 

 آتین:  

من آخر از دست این دختر کلمو میکوبم به دیوار.. این چجوری با این گیج بازیاش پلیس شد؟! اونم 
 بود دوبار از دستش هردومون بمیریم..   پلیس پلیس بخش جنایی.. باورم نمیشه اه.. تا حاال نزدیک

 آسا: میگما.. کجابریم اآلن؟ 

آتین با چشم غره: تو برو تو این اتاق و بگرد، منم میرم سمت چپی، البته مراقب باش خودتو به 
 کشتن ندی. 
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آسا گارد گرفت وگفت:ببین من خودم پلیسم و میدونم چطوری از خودم دفاع کنم او برو به فکر  
 .  خودت باش

 )اسلحم و رو بی صدا گزاشتم و یک تیر به پشت سرش زدم، که مرتیکه یک فریاد زد و افتاد پایین.  

 

 آسا با ترس: یاخدا این چی بود؟!؟! 

آتین با مسخرگی: بله.. بله از خودت می تونی دفاع کنب، کامال مشخصه.. یک جنگجویا هرچیزی  
 نو که شما باید بهتر بدونی.  باید حواسش همیشه به همه جا باشه خانم پلیس، ای

 )آسا با حرص لبش و جوید و گفت: اتفاقی بود. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بی نظیز:  

 با صدای در برگشتم که دیدم رایان اومد داخل. 

 بی نظیر: پـوف.  

 رایان: علیک.  

 بی نظیر: می خاستی یک چبزایی بهم بگی.  

 ست و گفت: خب بی نظیر.. می خام سریع همه چیو بگم و برم سر کار خودم.  )رایان رو به روم نش

 )حرفی نزدم و تو سکوت به دیوار روبه روم زل زدم که خودش شروع کرد( 

 

رایان: قراربود سه نفر برای نفوذ و دستگیری گروه خطرناکی برن فرانسه.. پدر من=همون  
 بود، عماد رفت به اون مأموریت...   موسوی.(سه نفر و انتخاب کرد که عماد هم جزوشون

 بی نظیر: همه ی اینارو می دونم.. بگو اسم اون گروه چـی بود؟!  
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رایان با پوزخند: مثل اینکه خیلی عجله داری.. اسم اون گروه، گروه مارکل و ببر سیاه بود، هردو گروه  
موریت فرستادم تا شاید  باهم در این قتل نقش داشتن عماد موفق نشد و مرد.. و من تورو به این مأ

 از روی احساس آتیال رو وارد ماجرای عاطفی بکنی و موفق هم شدی.. 

ه ولی کورخوندی من نمیزارم.. تا   ـِ )یک پوزخند زدوگفت: اما گمون کنم خودتم وارد احساس شدی ه
 چند روز دیگه باند ببر سیاه هم دستگیر میشه.. گروه مارکل هم پیدا می کنیم عشقم مگه نه؟ 

 )و قهقه ای زد(

ی صورتم   ـِ )رفتم تو فکر.. گروه مارکل؟ ببرسیاه؟ آتیال؟ اون.. اون.. داداشم و کشت؟ نه.. نمیدونم ک
 خیس شد و اشکام ریخت نه نه نه حس کردم دارم می لرزم و لرزشم هی بیشتر می شه.( 

 

 رایان: هی چته؟ چـ.. چرا سرد شدی؟ هی چرا می لرزی؟ لعنـتی.. باتوأم چـته؟! 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آسا:  

 آروم رفتم داخل اتاق.. خدای من بی نظیره..  

 آسا با جیغ: بی نظیر..  

 

 فصل چهل و ششم: 

 آسا با جیغ: بـی نــظیر... 

 رایان: هـه، به ببین کی اینجاست.  

 نقدر کثیف باشی.  آسا: عوضی بیشعور خیلی پست و نفرت انگیزی واقعا رایان فکرشم نمی کردم ا

)نزاشتم حرفی بزنه و زدم زیر گوشش و دو گرفتم سمت بی نظیر.. خواهریم داشت جون می د 
 آجـی.. آجـی.. چـته؟؟ یاخدا.. 
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 )یهو دو نفر من و از بی نظیر جدا کردن و بردن ته اتاق. 

 آسا با جیغ: ولم کنین عوضیا.. هـی با شماهستـم 

 

 رایان: خفه شو.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آتین» 

نه اینجاهم نیست.. با نا امیدی برگشتم که.. این صدای چی بود؟ اوه فکر کنم توی دردسر افتاد اون 
دختره ی دست و پاچلفتی.. دوگرفتم سمت اتاقی که آسا قرار بود بره و چـک کنه.. که..! هنگ کردم  

 اوه اوه اینجا چخبره؟؟  

 

 ایان با حیرت: چی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟  ر

 آتیال و ایلیا و دانیال: آتـین؟؟  

 )خوشحال شده بودم از اومدن اون سه تا حاال بهتر شده بود.( 

 ایلیا با فریاد: حـاال.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آتیال:  

با دو خودمو رسوندم سمت رایان و یقش و گرفتم و   با حرف ایلیا همه به سمت یکیشون رفتیم،
چسپوندمش به دیوار چون هنوز تو بهت بود کارم راحت بود.. پرتش کردم. روی زمین و با فریاد  

 گفتم: به چه جرعت؟؟ هاان؟؟ به چه جرعت تونستی بی نظیرو بگیری؟؟! 

 



 دنیام شدی 

109 
 

 رایان با پوزخند: هه.. اون برات هیچ ارزشی نداره.. 

 با فریاد گفت: آرمان..  )یهو رایان 

سمتش یورش بردم و کلتم و در اوردم و نشونه گرفتم سمتش آره حاال وقتش بود.. حاال وقتش بود تا  
همه رو از شر این عوضی راحت کنم.. وقت انتقام بود اون بی نظیرو گرفت و قصد دست درازی  

 بهش داشت.. دستمو روی ماشه فشردم.. یکـ.. دو... 

 : آخ...  آتیال با فریاد 

 همه باهم داد زدن: آتیال. 

 آسا با جیغ: لعنت بهتون.. دستامو بازکنین تا بهتون نشون بدم لعنتیا.. 

 )آسا با گریه اضافه کرد: آجـیم مـرد یکی دستامو بازکنه..  

 

 )ایلیا(

با وحشت به آتیال نگاه کردم.. دستش خونی روی قلبشبود، و صدای بلند کلت و پخش شدن رایان و  
 یال روی زمین دوگرفتم سمت آتیال و کنارش زانو زدم و گفتم: آتیال. آت

 آتیال با سرفه: بیـ... بی نظیر.  

 )نمیدونستم به کی کمک کنم بی نظیر یا آتیال؟( 

 ایلیا: آتین برو پیش بی نظیر.  

 آسا با گریه: دانیال.. دست هامو باز کن.  

 )دانیال( 

پخش بودن نگاه کردم و رفتم سمت آسا و دست هاشو باز  به افراد آش و الش رایان که روی زمین 
 کردم.( 

 آسا با جیغ:دانیال..
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 دانیال:چـ...آیی 

 آسا با جیغ:دانی..ووایی..دانی..

 

 فصل چهل و هفتم: 

 آسا:  

وقتی دانی دست هام و باز کرد یکی از افراد رایان که روی زمین افتاده بوپ کلت و گرفت و به سمت  
 خش زمین شد، با سرعت رفتم طرف دانیال و گفتم: یاخــدا.. دانی تیر زد و خودش پ 

)با پلیس نمی شد تماس گرفت.. پس سریع با بچه ها تماس گرفتم و آدرس و دادم، وضع آتیال و بی  
نظیر و دانیال وخیم بود خدای من آتین که سعی داشت به بی نظیر نفس بده و ایلیا هم با چشم 

 نگاه می کرد و سعی در دلداری بهش داشت.   های اشکی به آتیال

 خیلی می ترسیدم خدایا... 

 با صدای حرف چند نفر چرخیدم سمت در.. 

  

 آرام: ووای.. اینجا چه خبره؟؟  

آسا: بچه ها تو روخدا.. توروخدا.. وقت توضیح ندارم.. دانیال و بی نظیر و اون پسره آتیال حالشون  
 بده باید ببریمشون بدویین...  

 

 پسرا کمک کردن تا اونارو سوار ماشین کنیم، سه تا ماشین شدیم و راه افتادیم.. )

 

 آسا:کجا میریم؟؟ بیمارستان نمیشه رفت. 
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 آرام: میریم پیش آرتا و آرمان می تونن کمک کنن. 

 آسا با استرس: خوبه.  

 

 )ایلیا(

بار به شدت استرس داشتم نباید می مرد.. نه..  هرثانیه به آتیالی بی جون نگاه می کردم برای اولین
نباید مثل آراد تنهامون می زاشت.. چشم هاش بسته بود و لب هاش به سفیدی می زد،بدنش  

 داشت سرد می شد..  

 با فریاد گفتم: تند تر برین.. آتیال.. آتیال.. نه.. نه نباید بمیری.. 

 *خیلی خب نزدیکیم آروم باش.  

همه پیاده شدن..آتین بی نظیرو بغل کردو برد تو اون ویال منو دوتا از پسرا   )یهو ماشین توقف کرد 
 آتیال رو بردیم و بقیه به دانیال کمک کردن.  

 نیما با فریاد: آرتاا.. آررماان..کـتی.. 

 کتی: باز چته صداتو انداختی رو سرت انگل جامعه.. هـین اینا کین؟؟ 

 نیما: کتی بدوو.. وضعشون بده.. 

 ای.. وای.. باید ببرینشون بیمارستان.  کتی: و

 آسا با ترس: نمیشه کتی.. نمیشه.  

 کتی با عصبانیت: بیاین داخل سریع. 

 فصل چهل و هشتم: 

 

 )آسا(
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آرتا و آرمان دکتربودن و کتی هم همچنین،خداروشکرخونه بودن،اگه آتیالرو بیمارستان می بردیم  
 مطمعنًا لو می رفتیم.

 

 و می برم بیمارستان.  نیما:من بی نظیر

 آسا:منم میام 

 

)باز خداروشکر می تونستیم بی نظیر و ببریم خیلی می ترسیدم که بالیی سرش بیاد خدایـا خودت  
 کمک کن. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 روزبعد/آسا ۲

 

داشتم،هرچی نزدیکتر می شدم بغض بیشتر گلوم و می  با قدم ها سست به طرف در ورودی قدم بر
 فشرد،با صدای آتین به طرفش برگشتم...

 

 آتین:من برم؟ 

 آسا:آره..ممنون 

 آتین:پس فعال. 

 آسا:فعال. 

)رفتم سمت بخشی که دانیال بود اول باید می رفتم پیش دانیال تا ببینم حالش چطوره؟و بعدی بی  
 مادرو پدرش و خانوادش. نظیر...پشت در همه مغموم نشسته بودن
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یک سالم گفتم ولی جوابی نشنیدم..رفتم داخل اتاق که یک پرستار گفت:خانم مرادی وضع این 
آقاخیلی بده..متاسفم اما فکر نکنم زیاد دووم بیاره بعد عمل سطح هوشیاریش خیلی کم شده و هر  

 لحظه هم وضعش داره بدتر میشه زیاد امیدی نیست ولی دعا کنین. 

بیرون..با بهت و گریه به دانیال نگاه کردم و گفتم:دانـی؟؟دانیال؟تو که می دونی بدون تو )ورفت  
 نمی تونم..می خای تنهام بزاری؟؟ 

 یهو مادرش اومد داخل و هولم داد و گفت:دختره ی عوضی همه تقصیر تو بود..

 )با ناباوری نگاهش کردم و گفتم:اما... 

 با عصبانیت گفت: 

 فصل چهل و نهم: 

 

 عصبانیت گفت:گمشو بیرون دیگه نیا پیش پسرم. با 

)با بغض بدی دو گرفتم به سمت در وو رفتم بیرون...یهو صدای هق هق ام فضای بیمارستان و پر  
کرد،روی زمین نشستم و هق زدم..خدایا اگه می خای با بردن دانی امتحانم کنی اگه می خای با  

..من..من..نمی تونم..من تحملشو ندارم..بخدا که محکوم کردن من امتحانم کنی لطفًا این کارو نکن
ندارم..بلند شدم و با سر به زیری رفتم بخشی که خواهریم بود،فقط از پشت شیشه می تونستم رنگ 
سفیدش و زیر اون همه دم و دستگاه تشخیص بدم..دکترا میگن فشار بدی بهش وارد شد..بازم یه  

 ماجرای مبهم دیگه...بازم..اوف 

آجی تو حداقل حالت خوب بشه من دیگه کم اوردم،پاشو لطفا..آتیال..دانیال..تو..خیلی  زیرلب گفتم:
سختی کشیدی آجی خیلی..ولی بهت قول می دم همه ی سختی ها تموم بشه ولی باید حال همتون 

 خوب بشه من مطمعنم همه چی درست میشه آره.

 :خانم؟ )از پرستاری که داشت می رفت تو اتاق بی نظیر پرسیدم 

 پرستار:بله؟ 

 آسا:حالش چطوره؟
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 پرستار:خوشبختانه وضعیتش نرماله...

 )یهو..تمام پرستارا ریختن تواتاق بی نظیر!( 

 مامان بی نظیر اومد طرفم وگفت:سالم دخترم.

به صورت ناراحتش نگاه کردم می دونستم چشه..بعد مرگ عماد..بخاطره همین باند،می ترسیدن که  
 از دست بدن..پدرشم یه گوشه نشسته بود.(بی نظیرهم مثل عماد 

 آسا:سالم خاله جون بهتری؟

 

 با ناراحتی گفت:استری این دختر امونم و بریده..

 )یهو گفت:چرا همه رفتن داخل؟یا فاطمه زهرا برای دخترم اتفاقی  

 افتاد؟!

 فصل پنجاهم: 

 

 آسا: 

خودمم استرس گرفته بودم،چرا اینجوری شد؟! داخل هم نمی تونستیم بریم.. خدای من..  راستش
 همون جا روی زمین سرخوردم و نشستم خدایا نزار اتفاقی براش بیفته،نزار.  

 

 یهو یک پرستار اومد بیرون و باخشحالی گفت: مریضتون بهوش اومده.. تبریک می گم. 

 آسا باجیغ: چـی؟؟! 

 و سمت آسمون و چیزی زیرلب گفت...  خاله سرش و بر
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 باخوشحالی گفتم: میتونم ببینمش؟  

 پرستار: خیلی کوتاه.  

 آسا: چـشم. 

 )وقتی لباس های الزم و پوشیدم آروم رفتم داخل.. کنارش نشستم و گفتم:آجی..؟  

 )یه چیزایی زیرلب می گفت که نمی فهمیدم سرم و بردم کنار لباش که گفت: آ.. آتیـ.. ال..  

با لبخند بهش نگاه کردم وگفتم: عشقتون هم حالش خوبه فقط تو باید سریع تر خوب بشی تا اونو  
 هم ببینی.  

)دیگه چیزی نگفت و چشم هاش و بست می دونستم بع استراحت نیاز داره باخوشحالی از اتاق رفتم 
استراحت کنین بی نظیرم   بیرون و گفتم: خاله حال بی نظیر خوبه شماهم دیگه اینجا نمونید برید

 بعدا بفهمه شما یکسره اینجا بودین به خدا ناراحت میشه. 

 خاله با ناراحتی گفت:نمی تونم دخترم دلم طاقت نمیاره. 

 آسا:قوربونتون برم برین یکم استراحت کنین بخاطره من. 

 دم.()بعد این حرف رفتم به سمت در خروجی..یه ماشین گرفتم و بهش آدرس خونه آرتا رو دا

 

 فصل پنجاه و یکم 

 

 

کنار تخت آتیال نشسته بودم آتیال که وضعش بهترشده و فقط باید بهوش بیاد اما...یک آه کشیدم  
 که...

 

 آسا:سالم 
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 ایلیا:سالم. 

 آسا:آتیال چطوره؟ 

 آرتا:تغییری نکرد ولی خب از اول خیلی بهتر شد.

 آسا:خداروشکر..)باخوشحالی گفتم:مژدگونی بدین.

 ؟آرمان:چیشده

 )همه نگاهم کردن که گفتم:بی نظیر بهوش اومد.

 آرتا باخوشحالی:جـدی؟

 آسا:آره..آره..باورم نمیشه

 آرتا:خداروشکر..دانیال چطوره؟؟! 

 آسا:اومم...)سرم وانداختم پایین که آرتا گفت:چیشد؟؟دانی خوبه؟

 آسا بابغض:نه..گفتن امیدی بهش نیست. 

 آرمان بافریاد:چـی؟؟ 

 چخبره!؟  آرتا:آرمان بروببین

)آرمان سوعیچش وگرفت و از در زد بیرون دوباره فاز دپ...حالم اصال خوب نبود یعنی واقعا مقصر  
 حال بد دانی من بودم؟هیچ وقت خودم و نمی بخشم..هیچ وقت. 

 ایلیا زیرلب:آتین. 

 آتین هم لب زد:بله؟ 

 ایلیا:امیرویادته؟

 آتین:پسرچنگیز؟ 

 ایلیا:آره..
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 آتین:خب؟چطور؟ 

 :فکرکنم همدست رایان بود.ایلیا

 آتین با چشم های گرد:چی؟ 

 ایلیا:اونجا دیدمش..

 )ایلیا(

 حرفاش تو ذهنم رژه رفت.. 

 ایلیا:چـی؟؟تو؟ اینجا؟؟

 امیر:چیه تعجب کردی؟

 باپوزخند گفتم:آشغال.(

 

 آتین:چطورممکنه؟

 کنم قصدش نابود کردن ماهاست.  ایلیا:نمی دونم قصدش چی بود؟ولی هرچی هست حس می

 آتین با بی اعتنایی:هیچ غلطی نمی تونه بکنه.

 ایلیازیرلب:هوم 

 فصل پنجاه و دوم: 

 یک روزبعد/بی نظیر 

 

 با بی حالی روی تخت نشستم و به آسا گفتم:منو ببر پیشش. 

ن می  آسا:فردا مرخص میشی..هنوز زوده فرداهم اومدی خونه باید چندهفته استراحت کنی بعدازاو
 برمت پیشش. 
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 بی نظیر با عصبانیت:چـی؟؟ 

 

 آسا با ترس:آمم..هیچی..هیچی.. برم با دکترت حرف بزنم امروز مرخص بشی. 

 )و یک لبخند ژکوند زد..به قیافش نگاه کردم نتونستم خودمو کنترل کنم و آروم زدم زیرخنده(

 

 آسا:کوفـت..با اون صدای نکرش..َاه َاه..

 خب حاالپروو نشو برو پیش دکتر.   بی نظیر:خیلی

 آسا:خیلی خب باواا. 

 

)آسا از در رفت بیرون با یاد آتیال قلبم تند تند شروع به تپیدن کرد ولی اون باعث مرگ عماد شد باید  
حتما امروز ازش همه چیزو بپرسم ولی اصال اون چرا اومد ایران؟چرا می خاست به من کمک 

 بود؟؟کلی سوال تو ذهنم بود باید ازش می پرسیدم.کنه؟اصال برای کمک به من اومده 

 

آسا:بی نظیر اللهی جز جیگر بگیری..از چشم های دکترت می خوندم می خاد کله ی من و بکوبه به 
دیوار)و باصدای کلفت گفت:باشه می تونین ببرینش ولی عواقبش پای خودتون.(آخه چلمنگ منوو 

 ین جمله رو گفت که همون جا سکته کردم. تهدید می کنی؟ بی نظیر دکتره با یک حرصی ا

 بی نظیر با خنده:درد..االن وقته دلقک بازیه؟گمشو لباسم و بیار بدوو..

 آسا:چسب..دستور هم میده ایش..خودت پاشو بیار مگه چالقی؟ 

 )یک چشم غره توپ براش رفتم که گفت:آها لباست و می خاستی؟االن میارم. 

سا لباسم و پوشیدم مامان هی اصرار می کرد که بازم استراحت  )بخدا این دختر دیوونس..با کمک آ
 کنم ولی من دیگه واقعا خسته شده بودم بعد هم می خاستم از آتیال بپرسم سواالمو 
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 فصل پنجاه و سوم: 

 

 

 بی نظیر:خب آسا..آتیال کجاست؟منو ببر پیشش باید باهاش صحبت کنم. 

 

 بخودیم حاال وقت زیاده عزیزم.آسا باهولی:هان؟چی؟آتیال؟میگم بریم یه غذایی 

 

 مشکوک نگاهش کردم که گفت:چیه خب؟ 

 بی نظیر:گفتم من ببر پیش آتیال. 

 آسا:آتیال کیه؟ 

 بی نظیر با جیغ:آسـا... 

 آسا:خب...باشه..باشه..سوار ماشین شو ببرمت. 

 

 )آسا(

میشد پس خدایا حاال چه غلطی کنم؟آتیال که بیهوشه لعنتی اینم آتیالرو ببینه باز حالش بد 
 چیکارکنم؟اه لعنتی..آهـا فهـمیدم.. 

یکم که گذشت از آینه نگاهی به بی نظیر کردم که دیدم خوابه..گوشیم و در اودرم و زنگ زدم به 
 آرمان...

 

 آرمان:بله آسا؟ 
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 آسا:آری بی نظیر اصرار داره آتیالرو ببینه چیکارکنیم؟ 

دوباره حالش بد میشه..حال آتیالهم امروز انگار بدتر شد..بهتره چیزی   آرمان با فریاد:چـی؟؟نه نمیشه
 ندونه آسا. 

 آسا:ولی آرمان گیر داده توکه بی نظیرو میشناسی.

 آرمان:ببین... 

 )یهو دیدم بی نظیر با صورت برزخی گوشی و از دستم گرفت و با جیغ گفت:آرمـان بنال چی شده؟؟ 

 آسا باترس:بی..بی نظیر..

 ـفه..آرمان یاهمین االن همه چیو بهم میگین یا دیگه اسمم و هم نمیارین تمام.بی نظیر:خ

 .......* 

 بی نظیر:اوکی. 

 

 )با حرص نگاهم کرد و گفت :برو خونه ی نیما.

 آسا باهولی:تو..مگه خواب نبودی؟

 بی نظیر با حرص:نه..جلوت و ببین تصادف نکنیم. 

 آسا:بـ...باشه..خونه ی نیما چرابرم؟ 

 نظیر با پوزخند:توضیح دادن ماجرا. بی

 

 آسا زیرلب :یاخدا 

 فصل پنجاه و چهارم 
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 ایلیا: 

 باتعجب به وضعی که پیش اومده بود نگاه کردم. 

 آرمان:وای وای..دارن میرن خونه نیما. 

 ایلیا:چی؟کیا؟ 

 آرمان:بی نظیر و آسا..بی نظیر فهمید یه چیزی شده االن هم همه چیو می فهمه وای..

 

 خونسرد:باالخره که باید بفهمه هرچع زودتر بهتر.  آتین

 آرمان باعصبانیت:تازه یکم بهترشده االن بازحالش بدمیشه.

 آتین:ولی االن بفهمه بهتره. 

 آرتا:آتیال تو وضعی نیست که بی نظیر بتونه اون و ببینه. 

 ایلیا:بهتره من بوم خونه ی نیما تاخودم براش تعریف کنم. 

 وری بهتره فقط باید با احتیاط بری. آرمان:آره..آره..اینط

 ایلیا:اوکی. 

)وبلندشدم و رفتم سمت کاله کپ مشکی رنگم وگزاشتمش روی سرم با پوشیدن تیشرت و شلوار  
مشکی تیپم کامل شد..سوٮٔیچ ماشین  و گرفتم و به سمت ماشین رفتم ..خودم شخصًا باید همه چیو 

 بود باید خودم می گفتم.تعریف می کردم تمام ماجرارو..حاال که آتیال ن 

 ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 بی نظیر: 

با عصبانیت از ماشین پیاده شدم و رفتم درب ویالی نیما..دستم و گزاشتم روی زنگ و برنداشتم 
 همینطوری بی وقفه زنگ می زدم .. 
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 نیما:بله؟بله؟...گوالخ...االغ..آدم نشدی هنوز؟؟گمشو بیا باال اه اه خر..

 بی تر شدم با دو از پله ها باال رفتم و عین جت رسیدم... )هم خندم گرفت هم عص

 بی نظیر با جیغ:آتـیال..نـیما..آتیال.. 

 ایلیا باصدای آروم:بی نظیر.. 

 )با تعجب به ایلیا نگاه کردم که..اومد جلو و بغلم کرد و گفت:آجـی؟خوبی؟ 

 بی نظیربا لکنت:ایـ..ایلیا.. 

 ایلیا با بغض:جانم؟ 

 فریادگفتم:آتـیال..  )یهو با یاد آتیال با

 ایلیا:بیا تا برات بگم عزیزم. 

 بی نظیرباسرعت:آتیال کجاست؟ 

 ایلیا:تو بیا برات میگم.. 

)با سر به زیری همراه ایلیا رفتم.دلم گواه بد می داد خداکنه چیزی نشده باشه که تحملش و دیگه 
 ندارم.. 

 فصل پنجاه و پنجم: 

 

 بی نظیر: 

 

 تخت نشست،منم کنارش نشستم بدون مقدمه شروع کرد: ایلیا روی

ایلیا:از وقتی اومده بودی فرانسه به نظرم شخصیت خاصی داشتی کم کم که خودت خبر داری می  
خاستم مثل یک برادر پشتت باشم کاری که برای هیچکس انجام نداده بودم بعد چندوقت رفتارای  



 دنیام شدی 

123 
 

شده بود و نمی خاست تورو زیاد نزدیک من عجیب آتیال رو حس می کردم..اون روی من حساس  
ببینه..یجورایی غیرتی می شد )تک خنده ای کرد و ادامه داد:فکر می کرد بین من و تو چیزیه ولی  

سخت در اشتباه بود..بعد مرگ آراد اومد اتاقم و بهم گفت دیگه حق نداری نزدیک بی نظیر  
دلیل حرف هاشو پرسیدم که جواب بشی..مب دونستم چشه..ولی خودم و متعجب نشون دادم و 

درست و حسابی بهم نداد و من و پیچوند..از همون روز ها بود که فهمیده بودم بهت حس هایی  
داره...خوشحال شده بودم ولی این خوشحالی زیاد دووم نداشت چون فهمیدیم تو پلیسی ببین بی  

دش عاشق کردن آتیال نظیر وقتی اون رایان عوضی  اونجوری گفته بود که فقط بی نظیر قص
بود...غرور آتیلت شکست اون پسر مغروریه خودت بهتر می دونی ولی اون روز بد شکست...و قضیه 
ی بچه..اون نقشه ی الین بود..اونو بهتره خود آتیال برات توضیح بده..اآلنم که اینجاییم آتیال به الین  

ی دونست ریسکش بزرگه که بیاد  گفته بچه رو سقط کنه و تموم..آتیال اومده بود دنبال تو..م
 ایران..ولی اومد چون عاشقت بود چون دوستت داره..

 

 بی نظیربابغض:خدای من..آتیال کجاست؟ 

 ایلیا با سر به زیری:با رایان درگیر شده بود که...

 )تا ته ماجرارو گرفتم و با بغض گفتم:باید ببینمش. 

 ایلیا:اما... 

 کنم داداش.  بی نظیر:التماست می

 فصل پنجاه و ششم: 

 

 ایلیا با تاسف:باشه.. 

)با نگرانی بیش از حدی که داشتم دنبال ایلیا رفتم..آسا که بیرون از خونه ایستاده بود با استرس زل  
 زده بود به ما و گفت:آمم..چیشد؟همه چی و فهمیدی؟ 

 ایلیا با تشر:آسا. 
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 آسا:خب بابا نزن..کجا میرین؟ 

 تیال.ایلیا:میبرمش پیش آ

 آسا تقریبا با جیغ گفت:چـی؟؟نه..نه.. 

 بی نظیر با بغض:خیلی حالش بده؟ 

 آسا زیرلب:کار از بد هم گذشته.

 ایلیا با کالفگی:اه..آسا. 

 آسا:اصـال من خفه.

 ایلیا:سوارشو بی نظیر..آسا توهم با ماشینت بیا خونه ی آرتا. 

 آسا:اوکی. 

ه پشت صندلی..ایلیا هم یک آهنگ خارجی پلی کرد  )با گنگی سوار ماشین شدم و سرم و تکیه دادم ب
و من ترجیح دادم تو این شرایط حواسم و بدم به آهنگ به جای اینکه فکرای بد و افتضاحی بیاد تو  

ذهنم..بعد نیم ساعت ماشین توقف کرد و من اولین چیزی که دیدم ویالی آرتا بود،با حال زاری از  
..ایلیا هم پیاده شد و اومد کنارم و زنگ و زد..بعد چند ماشین پیاده شدم و رفتم سمت درب ویال

لحظه ی طاقت فرسا در با تیکی باز شد و وارد ویال شدیم..خیلی جای قشنگی بود حیاطی که با گل  
های قشنگ تزٮٔـین شده بود ولی االن وقت دید زدن خونه نبود قدم هام و تند تر کردم و خودمو 

 رسوندم به داخل خونه..

 ا صدای آروم:آتیال.. بی نظیرب

 )آرمان و آرتا داشتن نزدیکم میشدن که با عالمت ایلیا وایستادن.

 ایلیا:از این طرف.. 

)همراه ایلیا رفتم تو یک اتاق که..نفسم بند اومـد نتونستم تعادلمو حفظ کنم و داشتم میفتادم که 
 یرون ایلیا زیر بازوم و گرفت و با اخم گفت:اگه می خای اینجوری کنی بریم ب
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)اون چه میدونست از حال زارم؟اون چه میدونست که داره روح از تنم جدا میشه؟با قدم های آروم و  
نا مطمعن به سمت آتیال قدم لرداشتم و آروم گفتم:آتی؟آتیال جونم؟چـ..چشمات و بازکن..ببین من  

بلندشو..توهم میخای مثل   اومدم پیشت..آتیال؟پـ..پاشو برام ایرانـ..ی حـ..رف بزن..آتیال..دقم دادی
 عماد تنهام بزاری؟آتیال تورووخداا...آتیــ... 

 ایلیا:بی نظیر.. 

 بی نظیر:چرا چشماشو باززز نمیکنه هان؟؟چـراا.. 

 آرتا با عصبانیت:گفتم که نباید فشار روحی مجدد بهش وارد بشه اه..

 گه پناه بردم. )با سوزشی که توی دستم احساس کردم کم کم بی حال شدم و به دنیایی دی

 فصل پنجاه و هفتم: 

 

 آسا: 

 

اعصابم خیلی داغون بود..اون از بی نظیر اون از آتیال اه..همینطور داشتم تو دلم به زمین و زمان 
 فحش می دادم که... 

 

 آتین:خدا شفاهت میده اصال نگران نباش دختر.

 

 با عصبانیت بهش گفتم:جـان..چی گفتی؟ 

 

 دارم:( آتین:حوصله تکرار دوبارش و ن

 با حرص گفتم:ببین من اعصاب مصاب ندارماا االن.
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 آتین با بیخیالی:فکر کردی برام مهمه؟ 

 آسا:خیلی بیشعوری میدونی؟ 

 

 آتین:کمال همنشینی با توٮٔه فکر کنم.

)دیگه خونم به جوش اومده بود پسره ی اسکل..با حرص از جام بلند شدم و انگشتم و سمتش گرفتم  
 دادم و گفتم:ببـین..من االن اصال... و تهدید وارانه تکون

 

 )آتین( 

 

با لیخند حرص درآری نگاهش کردم که انگشتشو سمتم گرفت قیافش خیلی باحال شده بود 
انگشتشو گرفتم که گفت هوویی..ول کن ببینم ایش..الوو..با تواماا..مشترک مورد نظر سه نقطه می  

 باشد؟ 

 

که افتاد تو بغلم..تو هنگ بود و تکون نمی خورد..یهو گفت:آمم..چیزه..آرتا صدام   یهو کشیدمش
 میکنه.. 

 

 آتین با تعجب الکی:ِا؟؟کو؟

 

 آسا:آمم..نمی شنوی؟ 

 آتین با خنده ای که سعی در مهارش داشت:نه چیزی نمی شنوم. 
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 آسا:ایـش پس کـری. 

 )و با حرص از بغلم بلندشد که..

 

 )آسا(

 

و با خجالت قدم برداشتم سمت اتاق که از شانس قهوه ای من نمیدونم این کوفتی و کی   پاشدم
 گزاشته بود اینجا که با کله افتادم دوباره تو بغل آتین. 

یهو آتین قهقه اش رفت هوا..حاال با تعجب زل زدم به آتین که دیدم از از خنده قرمز شده..وقتی دید 
 با جدیت گفت:ایلیا صدام می کنه من برم. دارم نگاهش میکنم سریع ساکت شد و 

 

حاال این من بودم که زدم زیر خنده خدایا چه اسکلیه این.. توحس و حال خودم بودم که با فریاد آرتا  
 سه متر پریدم هوا. 

 

 آرتا:چــــی؟؟؟ 

 

 آسا با ترس:یاخدا چی شد؟

 

 آرتا:یا خدا.

 آرسا:د..میگم چیشدد؟؟
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 آتین:چه خبر شده؟ 

 

 :دانیال.. آرتا 

)همین کافی بود که پاهام بلرزه و بیفتم که تو زمین و هوا آتین زیر بازوم و گرفت و با اخم نگاهم 
 کرد.

 

 آتین:خب؟؟دانیال چی؟

 

 آرتا با صدایی که انگاهر از ته چاه میومد :ایست قلبی کرده

 فصل پنجاه و هشتم : 

 

 آسا: 

 

نباید تنهام بزاره..خدای من..آتین وقتی حال من و  چی؟ دانی؟ ایست قلبی کرد؟نه..امکان نداره..اون 
 دید یک اخم وحشتناک کرد و گفت:برو تو ماشین میریم بیمارستان 

 

از خدا خواسته با آتین همراه شدم و قدم به سمت ماشین گزاشتیم...وقتی روی صندلی ماشین  
 نشستم انگار نفسم به زور باال میومد. 

و استارت زد..دستش و برد سمت ضبط و روشنش کرد..منم  آتین هم نشست و ماشین و روشن کرد  
 سرم و تکیه دادم بع به صندلی و چشم هام و بستم.
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 )عشق من کجاست؟ 

 دوباره غم داره قلب عاشقم دوباره..

 عشق من کجاست؟ 

 دوباره چشم های من هوای گریه داره.. 

 عشق من کجاست؟ 

 نگاه من خسته از شبای انتظاره..

 ماه من کجاست؟ 

 رارشم... بیق

 خدای من انگار عشق و عاشقی دروغه.. 

 بیقرارشم... 

 شبای من خالی از ترانه بی فروغه..

 بی قرارشم.. 

 شبا چقدر کافه بوی بی کسی شلوغه.. 

 بیقرارشم.. 

 

 دیگه بقیه آهنگ و نشنیدن چون هق هقم رفت هوا..

 

 سمتم و با استرس گفت:آسا..چت شد؟ خوبی؟؟  آتین یهو زد کنار و چرخید
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 آسا:آتـین یه کاری ک...ن..اگ..ه بالیـ...ی سرش..بیـ...اد..چـ..ی؟

 

 آتین:دوسش داری؟ 

 

 آسا با بغض:شاید. 

 آتین با چشم غره:نگران نباش چیزیش نمیشه هه. 

 

 )دوباره زدم زیر گریه و گفتم:وا..ی.

رت سرم و باال اوردم کع دیدم با اخم به یه جا زل یهو فرو رفتم تو آغوش آتین..باتعجب و حی
زده.مطمعن بدون ترس سرم و گزاشتم روی شونش  و چشم هام و بستم..انگار اونم آروم شد چون 

 فشار دستاش و بیشتر کرد..

 

 آتین با جدیت:بهتره بریم.

 هم بیاد که.. )با سر به زیر دوباره روی صندلی نشستم که بعد یک ربع رسیدیم..آتین میخاست همرا

 

 آسا:نه..نه..خطرناکه..تا همین جاهم ریسک کردیم..نباید بیای داخل آتین 

 با تعلل نگاهم کرد و گفت:اینجوری نمیشه حالت خوب نیست. 

 

 آسا:ازت خواهش می کنم نمیخام دیگه تو چیزیت بشه..
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 از جلوی چشم های متعجب آتین وارد بیمارستان شدم.

 پنجاه و نهم:  فصل

 

 

 با استرس زیاد رفتم داخل که همزمان با جیغ و شیون بعضیا وارد شدم..

 

 *وووای پـسرم..نه نه نزارین..نهه

 

 ×نـبایدد بری نه..دانیااا

 

 دانــیاال تووروخداا  

 

 #داداشش نهه.. 

 

 )یا خداا دانیال با دو رفتم طرف صداها..خدایا نه..دانیال..نه..

 

 :دانــیال.آسا باجیغ 
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)یهو همه برگشتن سمتم،مادرش اومد سمتم..یکی کوبوند تو شونم  که افتادم زمین..خواهرش داشت  
 مادرش و ازمن جدا می کرد. 

 

شروع کرد به گفتن:عوضـی..گمشو ...گمشوو..پسرم و به کشتن دادی  دیگه چی می خای  
 لعنتی؟؟تـ.. 

 

 خواهرش:مامان توروخدا..

 

 پسرمم و به کشتن داده دختـ....  *چی چیوو توروخدا؟زده

 

)دیگگه چشم هام داشت به سیاهی می رفت که یکی زیر بازوم و گرفت و کسی که نزاشت بیفتم  
 پایین و در آغوشم گرفت.( 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بی نظیر" 

 

تونم..خب بزار االن بگم آتیالی من عشق من  بی نظیر:آتیالم...تاحاال بهت گفته بودم که بدون تو نمی
چشم های نازت و بازکن و دوباره نگاهم کن،آتیال من بدون تو نمی تونم لعنتی من،پاشو که بهت بگم  

دوستت دارم،باید بهت بگم عاشقتم،باید بهت بگم که بیشتر از قبل عاشقت شدم آتیال،)دیگح هق 
باسش و چنگ زدم (آتیالی من بلنـدشو  هقم رو هوا بود سرم و گزاشتم تو یغلش  و ل

 توروخداا..آتیالجونم التماست میکنم... 
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 صدام کـن 

 صدای تو الالیی بچگیمه

 صدام کن 

 دیگه خستم از عشقای نصف نیمه 

 نگام کن 

 به جون چشات 

 دیگه جون ندارم که بگم

 نمیشه

 مگه میگزره آدم ازاونی که زندگیشه 

 

 ادو ازم گرفتی آتیالرو ازم نگـیر...خداا التماست میکنم.خدایـا التماست می کنم ازم نگیرش..عم 

 

 صدام کن 

 صدام کن لعنتـی 

 

 نمـیشه مگه می گزره آدم از اونی که زندگیشه؟

 

 آتیال بزی همراهت میام
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 آتیال توروخدا لعنتی. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *دوست دارم 

..........- 

 فصل شصتم

 

 

 دوستت دارم... -

 

 آسا:چـی؟؟؟چی داری؟دوستم داری؟کی؟تو؟چرا؟من؟تو؟همه؟چیشد؟هاا

 

 عجب نفهمی هستیا یک بارگفتم دیگه دومین بار خزمیشه.-

 

 آسا:ایـش..می میری بگی؟باز داری ایسگام میکنی؟خب عادته/: 

 

 مگه من مریضم ایسگات کنم؟ -

 

 آسا:مریض که هستی...

 



 دنیام شدی 

135 
 

 م. باحرص گفت:چـی گفتی؟ نشنید

 

 )بالبخند بهش نگاه کردم و گفتم:حاال جدی هستی؟

 

 اوم. -

 

 آساباحرص:اوم یعنی چی؟

 

 اوم یعنی اوم..فهمیدی؟-

 

 )وای چقدر خنگه این،باحرص نگاهش کردم که گفت: گوجه خریدار نیستم.

 

 آسابا سردرگمی:ها؟ 

 

 با بی تفاوتی گفت:شبیه گوجه شدی انقدر حرص خوردی. 

 

داشتم قشنگ میسوختم،احمق..بهش نگاه کردم اگه راست گفته باشه..خب؟من  )ایندفعه دیگه
دوسش دارم؟؟شایـد..پس دانیال چی؟دانی که رفت از پیشم،خب یادش که هست خاطراتش،اومم 

ولی تا آخر میشه تنها موند؟؟خب چجوری به این پسر اعتمادکنم؟؟این اصال قابل اعتماد نیست  
یگه ای نداره که..خب حرص دادن یه نفر که دوسش داری هم که،این جز حرص دادن من کار د



 دنیام شدی 

136 
 

شیرینه،االن چی بگم بهش؟؟بگم قبوله؟؟خب االن میگه دختره چقدر هوله ایـش..قبول نکنم؟؟خب با  
 حس هام چیکارکنم پس؟؟چه غلطی کنم؟؟؟اه.

 

 خود درگیری داری برات دعا میکنک به مسیح قسم خوب میشی.-

 

مسیح نکنااا که بخام امام علی و امام حسین و تواین ماجرا دخالت   آسا:هوووی..واسه من مسیح
 بدم دیگه واویال.

 

 باخنده گفت:خب دخالت بده. 

 

 آسابا جذبه: به امام علـی قسمممم که آممم قسم که..چیزه..قسمم که... 

 

 اوکی فهمیدم جوابت مثبته این هول شدنا هم بخاطره عشق زیادت به منه. -

 

د با جیغ زدم بامشت تو بازوش  که گفت:ماشاهلل دست به زن هم داری که به )و شیطون نگاهم کر
 به.

 

 آسا:مرضض..موهاتو میکشما. 

 

 )باچشم های گرد گفت:عمـرا.
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 )پریدم روی کلش و موهاش و تو چنگم گرفتم که دادش هوا رفت.. 

 

 

 فصل شصت و یکم: 

 

 آسا: 

 

 کلش بودم و گفتم:هااان؟فکر کردی نمی تونم؟االن موهاتو می کنم.  باجیغ روی

 

 آتین بافریاد:ولم کن..اووی..باتوام..هووی دختره ی احمق..الـ... 

 

 

)یها دیدم میزنن به شیشه،سرم و اوردم باال که دیدم پلیس..یا خدا االن آتین و می گیرن یک 
 بیاره که آرم در گوشش،گفتم:پلیسه.ترس،بدی افتادع بود توجونم آتین رفت سرش و باال 

 

 اونم سرش،همون زیرموند..شیشه رو کشیدم پایین که.. 

 

 *سالم.
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 آسا:سالم..خوب شما هست؟چه می کنین شما ؟

 

 پلیی باتعجب:ممنون..داشتین چیکارمی کردین وسط خیابون؟ 

 

 آسا:هیچکار کرد نه  

 از خنده ولی باناز نگاهش کردم )پلیسه چشم هاش و گرد کرد و نگاهم کرد داشتم می ترکیدم 

 

 *روی هم بودید..خب بسته..آقا سرتون و باال بیارید..

 

 )آتیال همونطور که سرش پایین بود صداشو کمی تغییرداد و به فرانسوی گفت:بفرمایید 

 

 پلیس:شمـا...

 

 آسا:بله..ماهست از خارج..اومد اینجا تازه.. 

لبخند با ناز  زدم و گفتم:شوهرم سرش باال اومد نه،چون هست عیب..مردان در کشور ما در   )و یک
 اتومبیل هست عیب سرش را که بیارن باال.

 

 پلیس باحیرت و دهن باز:می تونین برین. 
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یک نیشگون از آتین گرفتم که راه افتاد..راه افتادن آتین همانا و غش کردن من روی صندلی همانا  
 مردم از خنده. داشتم می

 

 آتین یهو زد زیرخنده و گفت: چجوری یهو این فکر تو ذهنت اومد؟ 

 

 آسا:وایـ...خخ..اوف...خخخ..مـ..ن..وایــ..م..ن خخخ 

 

 )آتین هم از خنده چشم هاش اشک میومد منم که بدتر..وای خدا خخخ. 

 

 آسا: اوع آتین من هست خنده زیاد.)دوباره از این لحنم هردو قهقهه زدیم..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آرتا: 

 

رفتم تو اتاق آتیال تا وضعیتش و چک کنم خسته شده بودم از این همه اتفاق فوت دانیال..افسردگی  
شدید بی نظیر که لجبازی می کنه و نمیاد پیش روانشناس،وضعیت آتیال..همه ی اتفاقات باهم افتاد  

 خت..و همه رو از پا اندا

 

 بـ....بـ....ب 

 

 )باحیرت به اطرافم نگاه کردم این کیه؟ 
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یهو چشمم به آتیال افتاد که می خاد حرف بزنه و نمی تونه خدای من آتـیال هول شده بودم و نمی  
 دونستم چی کارکنم. 

 

 آرتا با فریاد:آرمـااان..کـتی..یکی بیاد.. 

 فصل شصت و دوم: 

 

 بی نظیر: 

 

چندنفر از روی تخت با بی حالی بلند شدم و بعد،از نگاه کوتاهی به آینه رفتم  باصدای داد و بیداد
 بیرون دقت کردم دیدم صدا از اتاقی میاد که آتیال داخلش بود با حیرت رفتم داخل که... 

 

 بی نظیرباجیغ:آتـیال...

 

 آرتا:اوه..بی نظیر بیا اینجا سرریعع.. 

 

 تیال..عشقم منم بی نظیر چشم های قشنگت و بازکن...)با سرعت رفتم کنار آتیال نشستم وگفتم: آ

 

)یهو آتیال با یک نفس کشیدن وحشتناک با شوک چشم هاش و باز کرد با حیرت و شوک زل زدم 
 بهش و نمی تونستم حرف بزنم. 
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 کتی باجیغ:خدای من..

 

 آرمان باخوشحالی: معجزه بودد.. 

 

 تموم شد؟؟ )انگار هردو گیج بودیم،اوه خدای من یعنی همه چی 

 

 آتیال:بـ...بی.. 

 

 )یهو خودم و انداختم تو بغلش و زار زدم. 

 

بی نظیر:آتـی...آتیال..تو نمیگی من چجوری نبودت و تحمل کنم؟لعنتی)دوباره زدم زیرگریه ولی آتیال  
 همینطور فقط بهرهمه جا نگاه می کرد( 

 

 آرتا:بی نظیر االن نمی تونه حرف بزنه بزار بعد.

 

 بیرون و من پناه بردم به اتاق و از ته دلم خداروشکر کردم. )به زور بردنم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 آتین:اینجا چه خبره؟!
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 آسا:چه خبره؟چطور؟ 

 

 آتین:همه جا ساکته..

 

 ایلیا:سالم. 

 )آسا(

 

 با صدای ایلیا سه متر پریدم هوا و جیغ زدم. 

 

 ایلیا:چته؟؟ 

 

 :وای قلبم ایستاد..د یه هایی هویی چیزی..آسا

 

 آتین:نمیریم داخل؟ 

 

 آسا:هوم..راست می گیا بریم. 

 

 )هرسه رفتیم داخل که...دیدم آرمان داره قر میده با تعجب نگاهش میکردیم که تو حال خودش بود. 
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اشق شدن آرمان: حاال یارم بیااا..دلدارم بیا..سس ماس و کوفت و مرض چیپس خریدم با دلستر...ع
 راه و صفایی داره غم و بیقراری داره..بمون که دوریت آرمان و نمیکشه..دوپس دوپس.. 

 

 آساباجیغ:آرمـان.. 

 

 )آرمان یهو هول شد و خواست بچرخه که پاش به میز گیرکرد و کله پا شد و آخش رفت هوا..

 فصل شصت و سوم: 

 

ما سه تا رفت هوا...آرمان با با آخ و اوخ و حرص بلند   آرمان وسط اتاق ولو بود که شلیک خنده ی
 شد و گفت:زهرمار،نمیزارین آدم دو دقیقه استعداد خوانندگیش و نمایان کنه واال که.

 

 آسا با قهقهه: استعداد؟؟واقعا چه استعدادی داری تو باید خواننده بشی.

 

 آرمان:وای بامزه... 

 

 آسا:چه مزه ای؟؟ 

 

 ردیمت تابفهمیم..حاال اگه میخای بفهمم بیا بخورمت)و شیطون خندید(آرمان:واال ما که نخو 
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آتین با اخم و پوزخند از کنارمون رد شد..وای حاال اینو چه کنم؟آرمان و ایلیا با تعجب به آتین نگاه 
کردن و ایلیا مشکوک به من نگاه کرد شونه هام و باال انداختم که آرمان با هیجان گفت:اوف انقدر  

 که خبر مهم رو یادم رفت بدم..آتیال بهوش اومد..فک زدی 

 

 چنان جیغی زدم که آرمان سه متر پرید هوا..

 ایلیا باشوک:چــی؟؟؟؟ 

 

 آرمان با نیش باز:آره حاال آرام باشین حیوان ها...

 

 )جمله اش تموم نشده بود که من و ایلیا عین جت رفتیم سمت اتاق آتیال... 

 

 آرمان با خنده:میک میک.

 

 )باخنده رفتیم تواتاق آتیال  که دیدم آتین با،فریاد پشت سرمون اومد و گفت:آتیال.. 

 فصل شصت و چهارم: 

 

 آرتا:هــیس چتونه اه!

 

 آسا:آتیال...آتیال..بهوش اومد؟کو..

 ایلیا:داداش...داداش.. 
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 آتین:آرتا یچیزبگو..آتیالچیشدآخر؟ 

 

 نگه..وگرنه وضع همینه.آرتا:اوف..خوبه به آرمان گفتم به شماها اآلن  

 

 آساباچشم غره:اآلن وقت این حرفاس؟ 

 

آرتا:پوف...ببینین..آتیال نسبت به قبل وضعش خیلی بهتره..یعنی بهوش اومد..اآلنم خوابه..نباید  
 دورش سروصداباشه..لطفا تا اآلن که صبرکردین یکم دیگه هم صبرکنین..اوکی؟ 

 

 آتین و ایلیا با درموندگی:اوکی. 

 

لی هرسه بیرون زدیم..که یادقهر آتین افتادم..منتظرشدم تا ایلیا بره وقتی کامل از رفتنش  )باخوشحا
مطمعن شدم رفتم اتاق آتین..دروبازکردم که دیدم درازکشیده هست و ساعدش روی پیشونیش و  

 چشم هاش بستس..آروم رفتم سمتش و کنار تخت نشستم و آروم گفتم:آتـین.. 

 

 آتین:بروبیرون. 

 چرا با من قهر میکنی؟ .آخه به من چه؟؟آسا؛آتین.

 آتین:آسا..بروبیرون.

 آساباجیغ:آتین بسته. 

 )یهوبلندشد و دقیق تو صورتم نگاه کرد،باجدیت گفت:دیگه دوروبر اون پسره آرمان نبینمت...
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 آسا:ولی آتین اون مثل داداشمهـ...

 آتین باعصبانیت:داداش واقعیته؟ 

 داداشمه. آسا:نه،ولی همیشه کنارم بود..مثل 

 آتین باپوزخند:پس برو پیش همون...بامنم دیگه حرف نزن..خوش باشی. 

 )ودوباره به همون حالت درازکشید،وگفت:بـیرون. 

 

)ازکارش حرصم گرفته بود شدید..دلم می خاست بکشمش..اون به چه جرعت باهام اینجوری حرف  
برخوردوبامن نداشت..با عصبانیت و پوزخند   زد؟درسته که حرف دلمون و گفتیم ولی اون حق این

 ازروی تخت پاشدم و رفتم بیرون دروهم به هم کوبیدم..وقدم برداشتم سمت اتاق بی نظیر(

 فصل شصت و پنجم: 

 

 بی نظیر: 

 

با حال بهتری که پیداکرده بودم،داشتم جلوی آینه موهام و شونه می زدم،لبخند هم از روی لبم کنار  
 له پرید تو اتاقم.. نمیرفت،یهو یکی باک

 

 بی نظیر:چته..؟

 آساباحرص:من دیگه نمی تونم،واقعا نمی تونم...اه..یعنی چی؟پسره بی شعور... 

 

 بی نظیر:آسا،چته؟چیشده؟
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 آسا:آتــین..عوضی...خیرسرم عاشقمه مثالایش.

بی نظیرباجیغ:چـــــی؟؟عاشقته؟کی؟آتین؟بیشعورا به من نگفتین؟حتما میخاستی ازدواج کنی  
 عدبگی هااان؟حاللت نمی کنم آسا الهی تو ماهیتابه،بسووزی..بچت میمون بشه،شوهرت کچل بـ... ب

 

 آسا:هی هی..آرم چته..باوا تازه همین امروز ابراز،عالقه کرد.

 

 )باتعجب نگاهش کردم..اینکه می گفت دیگه نمیتونم تحمل کنم؟فکرکردم خیلی وقته باهمن.

 

 یگی دیگه نمی تونم تحمل کنم؟خااک. ساعت توم۳بی نظیر: واا..خب بعد  

آساباحرص:احمق به من میگه برو با آرمان خوش باش..آخه چالق من اگه آرمان و می خاستم که  
 دیگه سمت تو نمیومدم اه اه. 

 بی نظیر:اووو...پس مسعله غیرته. 

 آسا:هه..

 گیری.بی نظیر:خب..آسا،آتین خیلی حساس،و عصبی و غیرتیه..نباید،جلوش با پسرها گرم ب

 

 آسا:ووای...چی میگی بی نظیر؟اون مثل داداشمه توکه دیگه می دونی. 

 

 بی نظیر:آره ولی گرم نگیر..حاالهم بزار آتیال تافردا بیداربشه خودم درستش،می کنم.
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 آسا:اوکی،هرچند وظیفته..خخخ..مرسی.. 

 

غاز اورد داخل و   )دستم و بردم باال شونه رو پرت کنم توسرش که سریع جیم شد،یهوسرش و عین
گفت:و امیدوارم دیگه به اونروزهایی که حالت بد بود برنگردی خواهری امیدوارم همیشه همین  

 آرامش به جای استرس تو صورتت باشه و بخندی. 

 

 )بامحبت نگاهس کردم و بلندشدم و کشیدمش تو آغوشم و گفتم:مرسی عشق آجی. 

 

°^^°°^^°°^^°°^^°°^^°°^^°°^^°°^^°°^^°°^^°°^^ °°^^°°^^°°^^°°^^°°^^° 

 آتیال: 

 

 باسردرد بدی چشم هام و بازکردم  و زمزمه کردم:آخ.. 

 

 خوبی؟  

 چیشد؟-

 *سالم بیشعور پاشودیگه. 

 #ا..خرمون پاشدد. 

 ±سالم سالم شازده. 

 آتیال..جونم! ≈
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 اه...صورتم و چرخوندم که باچشم های گرد گفتم:یامسـیح.  )اینا کین هی فک میزنن زیرگوشم

 

 آسا:اه...آخه همه جا باید بحث مسیح آرش باشه؟

 آرمان:خر..حضرت مسیح و میگه. 

 آسا:جدی؟مگه حضرت مسیح داریم؟ 

 آرمابافریاد:آسـا.. 

 آسا:اه..خب بابا..همه چی دیگه وجود اومد اه..دوروز دیگه حضرت اکبر خواهیم داشت..

 آرتا:زشته آسا خفه شو..خخ 

 

 فصل شصت وششم: 

 

 آتیال باصدای اروم:بسته

 

 آرتا:برین بیرون سریع ترتازه بیدارشد دورش و خلوت کنین 

 

 آسا:اه بسته دیگه...هی این دستش و تکون میده این میگه برین بیرون/: 

 

 آرتاباخشم:بیــرون. 
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 آساباهولی:راست میگه دیگه بریم بیرون...چشم رفتیم.

 

 ی نظیر] ب

 

 باخنده به بچه ها نگاه کردم که باترس رفتن بیرون...آرتا شروع کرد به معاینه کرد آتیال. 

 

 آتیال:آرتا..

 آرتا:بله؟ 

 آتیال:تشنمه.

 آرتا:اوکی.

 بی نظیر:این همه رو می شناسه غیرمن؟؟ 

 آرتاباخنده:شاید. 

 )یک چشم غره توپ براش رفتم که نیشش و بست(

 

 ش آب بیارم. آرتا:امم..من برم برا 

 )ورفت بیرون..قدم برداشتم سمت آتیال وگفتم:منو می شناسی؟. 

 آتیالباتعجب:شما؟؟ 

 بی نظیرباحرص:بی نظیرم. 

 آتیال:نشناختم خانم. 
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بی نظیرباجیغ:خیلی بی شعوری یعنی چی نشناختی باوا بی نظیر عشقت نفست زندگیت)پروو هم 
 خودتونین( 

 

 رجان همه شخصیت رمان دارن ماهم شخصیت رمان داریم هعی..نویسنده:خدا شفاهت بده بی نظی

 

 آتیال:میگم نمی شناسم...عشق و نفس چیه...من اولین باره تورومی بینم. 

 آرتا:اینجاچخبره؟ 

 بی نظیر:هه..شازده منونمی شناسن. 

 آرتا:نگران نباش چندروز بهش مهلت بده. 

 

 )باحرص رفتم بیرون( 

 فصل شصت و هفتم: 

 

 

 آتین" 

 

 داشتم به روبرو نگاه می کردم که آساگفت:آتین..

 

 آتین:هوم!؟
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 آسا:فکر نمی کنی باید معذرت خواهی کنی؟!

 

 آتین:چی؟من؟هرگز...تقصیر خودت بود پس خودت،بکن. 

 

 آسا:خیلی پرویی بخدا.

 

 آتین:نه..فقط مثل بعضیا،پاچه خواری نمی کنم.

 

 آسا:منظورت آرمان؟

 

 آتین:شاید/: 

 

 چرا به اون بدبخت گیردادی...اون،بی خطره.آسا:آخه تو 

 

 )برگشتم،تو چشم هاش نگاه کردم وگفتم:آسا،ازش خوشم نمیاد اوکی؟؟ 

 

 ؟؟؟؟آسا:آخه چرااا

 

 آتین:میشه تمومش کنی؟سرم درد گرفت. 
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 آسا:خیلی بیشعوری هه.

 

 آسا"

 میشه آخه؟ با حرص پاهام و تکون دادم که دیدم بی نظیر باحرص اومد بیرون و جیغ زد:مگه

 

 ایلیا:چی شده؟ 

 

 بی نظیربا حرص:هیچی هیچی. 

 

 )بلندشدم،و رفتم سمتش وگفتم:چیشده؟

 بی نظیربابغض:حالم بـده.

 )کشیدمش از در خونه بیرون و بردمش توحیاط بزرگ ویال( 

 

 آسا:بشینیم روی تاب؟ 

 

 بی نظیر:باشه. 

 دادم گفتم:خب؟  همونطور که با پاهام تاب و تکون می)
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 بی نظیر:آسا...اون منو نمیشناسه..بعد آرتا رو میشناسه..مگه میشه لعنتی با مغزم جور در نمیاد. 

 

 آساباتعجب:واا..مگه میشه؟)یکم فکرکردم وگفتم:امکان نداره. 

 

 بی نظیر:آفرین...دقیقااا..شاید دیگه منو نمیخاد برای همین بااین کارش میخاد فراموشش کنم.

 

 ی داری میگی دیوونه...اون بخاطره تو االن ایرانه..چطور تورو نمیخاد؟ آسا:چ

 

 بی نظیر:نظرش عوض شد مطمعنم. 

 

 )و بلند شد و رفت سمت ویال...منم باذهنی مشغول سرعت تاب و بیشترکردم.( 

 قصل شصت و هشتم:

 

 آسا: 

جالب بود..آتیال هنوز  همه داخل پذیرایی نشسته بودم و حاال آتیال هم به جمع ما اضافه شده بود...
 بی نظیر و نمی شناخت ولی همه ی مارومی شناخت/: 

 مگه میشه؟! 

 

 آتیال:شما خدمتکار اینجایید؟ 
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)رد نگاه آتیالرو گرفتم و به بی نظیر رسیدم که تخس به تلویزیون زل زده بود،با این حرف آتیال با  
 تعجب گفت:چی؟بامنی؟ 

 

 پاشو برام یک قهوه بیار.  آتیال:آره...اگه خدمتکاری

 

 )وای االن هاست که بی نظیر منفجربشه.( 

 

 بی نظیر:پسره ی نفهم خر...خدمتکار عمته نه من..که چی اینکاراهات هان؟؟خیلی بیشعوری بخدا. 

 

 آرتا:ا..بی نظیر اون مریضـ..

 

هتره  اه..اگه بی نظیر:بسته آرتا...بسته..مریضه..مریضه..آخه این کجاش مریضه؟این از منم حالش ب 
دیگه من و نمی خای بگو...این مسخره بازی هارو تمومش کن..هی یه روز میگی خدمتکاری..یک 

روزمیگی کوفتی..زهرماری..کم استرس کشیدم؟کم حالم بدشد؟که حاال توهم اضافه میشی و نمک رو  
 زخمم می پاشی؟ازت بدم اومد آتیال برو گمشو..

فت توی اتاق...خدای من یعنی ممکنه همه ی این ها نقشه ی .)بی نظیر باعصبانیت این وگفت و ر
آتیال باشه؟و واقعا دیگه بی نظیر و نخاد؟؟؟باورم نمیشه..به آتیال نگاه کردم که دیدم با اهم به پایین  

 زل زده..چرا حسم میگه همه یک نقشس؟و..و..آتیال دیگه بی نظیر و نمی خاد!ولی چرا؟. 

 

 آتین" 
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کم مونده بود که وضع اینجوری بشه...اوف..به آسا نگاه کردم که سخت تو فکر بود..یجوری   همین
همه تو فکر بودن..آتیال چته پسر؟معلوم نیست چی شده که اینجوری میکنه.از جام بلند شدم و رفتم  

.واقعا نمی  تو اتاقم تا یکم بخوابم...چند روز دیگه همه باید برمی گشتیم فرانسه...وازایران می رفتیم.
دونم چی قراره اتفاق بیفته حتی نمی دونم آسارو میتونم همراه خودم ببرم یانه...ونمی دونم بی نظیر  

 برمی گرده با آتیال یانه!البته با این،وضعی که آتیال راه انداخته حتما...هه 

 فصل شصت و نهم: 

 

 بی نظیر" 

 

 مع می کردم که صدای درو وشنیدم.. باید می رفتم...آره اینجوری نمی شد...وسایالم و داشتم ج

 

 بی نظیر:آسا..آجی کاری نداری؟

 

-...... 

 

 بی نظیر:الوو آسا..؟ 

 

 )یهو  فرو رفتم تو یه آغوش آشنا...خدایا قلبم..هنگ کرده زل زدم به روبروم و زبونم بنداومده بود(
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حرف بزنم...آره یادمه برای اولین    آتیال:آره..یادمه...برای اولین بار یک دختر شیطون کاری کرد ایرانی
بار از قالب جدی بودنم بیرون اومدم و به یک دختر احساس واقعی پیداکردم...آره یادمه یک دختر  

 تخس کاری کرد عاشقش بشم...خب؟ 

 

 بی نظیرباحیرت:تـ...تو؟پـ...س...

 

 ؟آتیالجدی:یادم نرفته بود اون کارهات...باید یه جوری تالفی می کردم دیگه هوم

 

 )باحرص برگشتم سمتش و گفتم:خیلی بی شعوری تو که سکته ام دادی لعنتی.!

 

 آتیال با لبخند:مــی دونم.

 

 بی نظیر:خیلی پروویی بخدا..

 

 آتیال:نظر لطفته.

 )یهو آتیال اومد جلو و بغلم کرد و موهام و بوکشید که دربازشد.. 

 

 برم..شما به کارتون ادامه بدین:( آسا:بی نظـ....ای وای مثل اینکه بدموقع مزاحم شدم من 

 )باجیغ خواستم از بغل آتیال بیرون بیام که نزاشت..( 

 



 دنیام شدی 

158 
 

 بی نظیر باخجالت:وای..آبروم رفت. 

 

 آتیال:دوست دارم بغلت کنم حرفیه؟ 

 

)یهو کمی ازش جدا شدم و محکم لبم و گزاشتم روی لپ هاش و گفتم:منم دوست دارم ببوسمت  
 حرفیه؟ 

 

 ه بابا چه حرفی...ادامه بده.آتیال با نیش باز: ن

 

 )غش کردم از خنده...آخه این چقدر پروعه.. 

 

 )یهو در دوباره باز شد و...

 

 آتین:ا...فکر کردم آسا اینجاست...اممم به کارتون ادامه بدین مزاحم نمیشم.

 

 بی نظیر باجیغ:وووای..

 )دیدم آتیال هر هر داره میخده رو آب بخندی بی شعور..( 

 

 :زاستی..چیزی بین آسا و آتین هست؟ آتیال
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 آسا:فکر کنم

 )و شیطون به آتیال نگاه کردم..

 فصل هفتاد: 

 

 بی نظیر" 

 

 آتیال:مثل اینکه نفرات بعدی این دوتاهستن.

 بی نظیر با ذوق:آره...آره..

 آتیال:خــب...خانومی..وسایالت و جمع کردی؟

 بی نظیر:برای چی؟ 

 آتیال با نیش باز:فرانسه.

 م..مگه..منم میام/؟ : بی نظیر 

 آتیال:دوست داری نیای؟

 بی نظیر:چیزه...خب..معلومه که می خام بیام...ولی..یه خورده جا خوردم آخه..یهویی گفتی. 

 آتیال:انتظار داشتی نگم و تنهابرم؟ 

 بی نظیر:خب...راستش..با اون اوضاعی که تو راه انداخته بودی..فراموشیت و ...!

 شد. آتیال:حاال که تموم 

 بی نظیر:آره خب. 

 آتیالشیطون:با اجازه. 
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)تا خواستم بپرسمم اجازه برای چی..رفت و درو قفل کرد و ریلکس گفت:اینجوری نگاهم نکن..نمی  
 خام کسی مزاحم بشه..فقط همین. 

 بی نظیر:به خدا که خیلی پرویی. 

 )همونطور که میومد سمتم هلم داد روی تخت و گفت:می دونم.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 آتین" 

 

این دختره معلوم نیست کجاهست اصال...می خاستم راجب فرانسه باهاش حرف بزنم یا اینکه اصال  
 ؟رفتم تو حیاط،و صداش کردم.منو می خاد یانه 

 

 آســا؟؟آسا...الووو...دخترکجایی..آسـ... آتین: 

 آسا:یوهاهاهاها..

 لکی دستم و گزاشتم روی قلبم و خودم و انداختم روی زمین و گفتم:آخ..قلبم..)ا

 وایی..آتین...ببخشید ببینمت..بلندشو خب...آتین. آسا نگران: 

 

 آسا"

آتین...چشم هات و بازکن با استرس زیادنشستم کنارش و روی قلبش و ماساژ دادم و گفتم: 
 دیگه...ببینم سالمی.. 
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ازنمی کنه؟نفس دهان به دهان بدم بهش؟؟؟وووای آسا این داره می میره   )وای چرا چشم هاش و ب
خاک...سرم بردم پایین و اولین نفس،و دادم..نه فایده نداره وای...دومی...اوف...سومی..نه 

نمیشه..نه نه نرووو آتین..چهارمـ...ساکت چشم هام و بازکردم و آتین و دیدم که چشماش بازه..با  
 دم و چشم هام بستم.هیجان کمرش و چنگ ز

 

 آتیال و بی نظیر باشیطنت:ا..ببخشید بدموقع مزاحم شدیم.

 

 فصل هفتاد و یک: 

 

 آرتا:بچه ها دلمون براتون خیلی تنگ میشه.

 

 )بی نظیر( 

دور میز روی صندلی نشسته بودیم و من داشتم به دوروبرم که خیلی هم قشنگ بود نگاه می کردم  
 بهم آرامش می داد.

و بچه ها حالشون گرفته بود بخاطره رفتن ما،ولی نمی شد اینجا باشیم، خطرناکه خیلی خودمم    آرتا
دلم برای اینجا کلی تنگ می شد ولی خب برام راحت تر بود چون مدتی رو فرانسه بودم ولی برای آسا  

 فکر کنم زیادی سخت باشه.

ول خوردم و آروم گفتم:یه خورده با گرمای دست آتیال روی دست خودم به خودم اومدم  و تو جام و
 می ترسم. 

 آتیال هم به تقلید از من آروم گفت:ازچی جوجه  کوچولوم؟ 
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)ناخداگاه از این اسم خندم گرفت و گفتم:ازاین که اونجا دوباره اتفاق جدیدی نیوفته و زندگیم دوباره  
 رو هوا نره. 

 حتی کمی دو دل و مرددی به من بگو.  آتیال بامکث گفت:دیگه اون اتفاق نمی افته ، ولی بی نظیر اگه

 بی نظیر:باتو حتی جهنمم میام. 

 آتیال:انقدر دوست دارم بگردم. 

 بی نظیر:کجا؟ 

 آتیال:دور سرت. 

 با هیجان گفتم:من یک دور بیشتر. 

 آتیال:من دو دور بیشتر.

 بی نظیر با اخم:من سه دور بیشتر. 

 آتیال:من چهـ.... 

 ک و کردن امتحان ریاضی..هی یک دور دو دور سه دور....آرمان:خاک..یعنی خاک...فضای رمانتی

 )با این حرف آرمان همه زدیم زیرخنده..( 

 آتیال:پاشو بریم قدم بزنیم.

 بی نظیر:نه..خطرناکه آتیال این آخرا یه گندی نزنیم بهتره. 

 آتیال باحرص:میگم پاشو.

 ر درخت بود... )بدون حرف بلندشدم و دنبالش راه افتادم..منو کشوند جایی که بیشت

 آتیال:میدونی چقدر دوستت دارم؟ 

 بی نظیر با لبخندخبیث:نه واال تاحاال که نگفتی.

 آتیال:دوست داشتنم حد نداره...نمی تونم توصیفش کنم..فقط بدون باهیچ پیز عوضت نمی کنم. 
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اون روز افتادم که به پلیس ها تحویلش دادم..ناخداگاه   )وقتی گفت باهیچ چیز عوضت نمی کنم یاد
 اشک هام روی گونه هام ریخت. 

 فصل هفتادو دوم: 

 )آتیال با نگرانی و اخم نگاهم کرد وگفت: بی نظیر...چت شد یهو؟؟؟ 

 با بغض گفتم: من خیلی بدم نه؟؟خیلی احمقم..خیلی بی شعورم...من...من...

 با اخم وحشتناکی آروم گفت: هیـس...نه..چرا این هارو میگی پری من؟؟  آتیال

)ناخداگاه لبخندی از ته قلبم زدم و گفتم: آتیال...متأسفم نفسم...من در حقت بد کردم...ولی ممن و  
 ببخش.. 

)انگشت اشاره اش رو گزاشت روی لبم و گفت: تموم شد دیگه بی نظیر االن همه چیز تموم شد  
 ط من و تو مهمیم...بهم قول بده که هیچ وقت ترکم نمی کنی.!؟ خب؟اآلن فق

 

 )آتیال( 

باورم نمی شد من دارم از یک دختر می خام که ترکم نکنه..این کلمه رو تمام دختر ها به من می 
 گفتند...ولی من حاال داشتم به یک دختری که شده بود تمام دنیام می گفتم..

 ه برام مهم شدی..بی نظیر با لبخند گفت: خیلی وقته ک

 گفتم: شدی زندگیم. 

 بی نظیر گفت: شدی همه ی وجودم..مگه می تونم ترکت کنم؟ 

 گفتم: دلبر قشنگمی...مگه میشه بهت خیانت کنم؟

 بی نظیر گفت: می خام تا آخرش مال خودم باشی آتیالم.

 گفتم: می دونستی دنیام شدی؟؟؟ 

 بی نظیر هم گفت: می دونستی تو هم دنیام شدی؟؟؟
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 )دانای کل( 

بی نظیر دستاش و دور گردن آتیال حلقه کرد و به چشم های هم خیره شدند...حاال فهمیده بودند 
عشق چیه..رفتن بی نظیر به فرانسه..مأموریتش تویک جایی که رعیس کلش یک پسر مغرور و بی  

ین عشق رحم بود حال به عشقی گرفتار شده بود که نمی خاست یک لحظه دور ازش بمونه...حاال ا
 زبانزد تمام اطرافیانشون شده بود...

 

 فصل هفتاد و سوم: 

 پارت اخر 

 

 بی نظیر( )

ببین عماد..دارم میرم ازاینجا..دارم ازجایی که داخلش بزرگ شدم دورمی شم ..عماد انتقامت و  
گرفتم...همونطور که بهت قول دادم...داداش خیلی دوستت دارم...می خام حاال روحت آروم 

لی خیلی دلم برات تنگه عزیزم..با انگشت هام اشک های رروی گونه ام روکنار زدم و به آتیال  باشه...خی
 که کنارم ایستاده بود نگاه کردم و گفتم: بریم.

 آتیال بامهربونی دستم و گرفت و گفت: آروم شدی؟

 با بغض گفتم: لطفا بریم.

دست هام و گرفت و بلندم کرد...یکی از دست هاش و دورکمرم حلقه کرد و راه افتاد طرف   آتیال
 ماشین. 

به نیمرخ مردونش نگاه کردم این مرد دنیای من شده بود..کم کم به ماشین رسیدیم که آسا جیغ زد:  

 ̵.̵.آقا بخخخخدا دیرشد..اآلن پروازمون می پره ما می مونیم پایین. 

 زمون می پره دیگه چیه؟باخنده گفتم: پروا
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 آساگفت: حاال توایرادنگیرجان مادرت. 

باخنده نشستم که آتین حرکت کرد..به بیرون پنجره نگاه کردم و آهنگی که درحال پخش بود و آروم  
 زمزمه کردم: 

 ∞گل پونه خودش می دونه اگه بره ددنیام یه،زندونه∞ 

 ∞واسه همه بیقراریام میدونه دوا و درمونه∞ 

 یره اخه بهونه گیره∞ ∞دل پونه گ

 ∞بگواصال بشه صدسال بهش بشم خیره∞ 

 ∞اگه به من باشه ستاره های آسمون و براش میکنم فرش زیرپاهاش تاعوض بشه حال و هواش∞ 

 

 

 ( پارت آخر 

 

 

  

 مراجعه کنین . سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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