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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

  ❌ناب یبا سوژه ا دیجد یرمان توجه توجه❌

 منتشر شده   گانیرا سندهیامااااا به درخواست نو هیرمان فروش نیا

 مرگ  بکاریفر

  یجانیه ،یی: معماژانر

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 یفرار م یفروشد ان دختر با هزار سخت یم ونیلیپانصد م متیق به را او مادرش ہک ستیدختر ےدرباره  داستان

 ...! نیخون یانتقام است انتقام ےشود و حال در پ یم ییجنا ےکند و وارد گروه

  سنگ جنس از هستم ےدختر من

 بدون نفوذ  سنگی

  ےشکافتگ ای ےشکستگ بدون

  توست قتل ےپ در ہک یبکاریهمان فر بکارم،یفر من

 کمرم را خم نکرد   مشکالت که ام ےمن همان دختر سنگدل ےآر

 به فوالد کرد سخت و محکم  لیمرا تبد مشکالت،

 ... یبکاریاز جنس فر یانتقام رمیگ یانتقام م من

 ام شد  ےروزیپ یبرا یشکست، مقدمه ا هر

 حال...  و

 . شد خواهم موفق ہدارم ک نیقی

 هست اما در خارج کشور(  تیرمان بر اساس واقع نی)ا

  

  کارم پرت کردم. زیم یرو رو بشه ہگرگ خست نیا ے طعمه بود قرار ہک ےکارم نشستم و عکس پسر یصندل یرو

 ہک ےباد تند نیبود و ا یبارون زمستون نیشد هم یم ہدل خست نیکه همدم ا ےزیتنها چ تیموقع نیا ےتو 

 شد.  یم دهیکوب پنجره به محکم

 شدن پنجرست بارون با رعد و برق همراه بود. کرده و تنها راه آزاد شدنش باز  ریانگار تو قفس گ 

 . فکر کنم دمیشوم و پل یها نقشه ہشد راحت تر ب یکرد و باعث م یم شتریکه خشم و غضبم رو ب یرعد و برق 
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کارم برداشتم و  زیم یو برنده ام رو از کشو زیت یاز چاقو ها یکیشده اند،  یزیو برنامه ر قینقشه ها کامالً دق نیا 

 . دمیکف دستم کش ینور زرد رنگ آپاژور بردم و چاقو رو محکم رو ریدستم رو ز

 ہورچگاز گرفتن م نیدرد برام ع نیدرد رو با تمام وجود احساس کردم، ا هیگفتم و لذت وصف نشدن ےفیاوف خف 

 هاست.  نیا از بدتر کردم تحملش من ہک ےدرد ہمون ےم

 ہروانپ که ہگرسن یمثل قورباغه ا دیشکارم بود با نیهشتم نیشده بود و ا جادیدستم اکف  یهشت تا خط رو حاال

 ... ہاز دستم فرار کن دیاون رو ببلعم نبا رهیگ یم حشرات و

ا به بدک نبود ام افهیاز نظر ق دیچک ےعکس پسر م یرو مشت کردم که خون کف دستم قطره قطره و آروم رو دستم

 دل من ننشست. 

 جودو تمام با رو خون خوب ےکردم و بو کیام نزد ینیب ہب رو چاقو آروم شده سنگ از ہوقت یلیخ ےتدل لعن نیا

 ! ےیبو ہچ ہبَ کردم استشمام

 . افتاده ےبد آدم ریگ چارهیب ے پسره ہکرد، هــ نیکم فرمم خوش ےها لب ےرو ےپوزخند

 ریسخقلبش رو ت امیو با حرف هام و دلبر رمیباهاش تماس بگ دیپشت عکس رو نگاه کردم بعله شماره اش بود با 

 جواب داد: جونم؟  یمردونه ا یبوق، دو بوق، سه بوق. پسر با صدا هیکنم شماره رو گرفتم 

 نه؟  ای یکن یم یبازم واسم بلبل زبون نمیبب رم،یگ یجونت رو م نیلب گفتم: هم ریز

 گفت: الو؟  یبلند تر یبا صدا پسر

  ؟یدلم خوب زیزنانه ام گفتم: الو عز تیکردم که صدام صاف بشه و با خالق یا سرفه

 شما؟  دیگفت: ببخش متعجب

 بنشونمت.  اهیخوام به خاک س یلب آروم گفتم: من همونم که م ریز ومدیاصالً خوشم ن ادشیز یپرسش ها از

 هینگ بزنم زگروه ازت خوشم اومد گفتم  یآوردم، تو ریواتساپ گ یو ادامه دادم: شماره ات رو از تو ییرسا یصدا با

 بپرسم.  یاحوال

 . دیخند یکم
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 جون! ازم خوشت اومده؟  یا -

 گرفت.  یحرف هام قرار م ریتحت تاث دیبا

 آره خوشم اومده.  -

 فاصله دادم.  یرو از گوشم کم یخدا خواسته چنان صداش رو باال برد که گوش از

  م؟ینیرو بب هگیهم د میجان! خب فردا قرار بذار یا -

کردم  یطور که به عکس پر از خونش نگاه م نیکردم خود طرف در خواست مالقات رو بده، هم یم یکار شهیهم

 . نمتیب یبدون مقدمه گفتم: باشه فردا حتماً م

 فردا عصر کافه بنفش حله؟ -

 . دمیکه ذوق زده اند، خند ییدختر ها نیع یکم

 بهتره آخر شب باشه.  ست،یعصر خوب ن زمینه عز -

 . نمتیب یشب پارک ارغوان م کیجون آخر شب! حله فردا ساعت  یگرفت و گفت: ا یجون تازه ا صداش

 ! زمیحله عز-

 دونست فردا شب، شب مرگشه، نه شب...!  یبود، نم چارهیتماس رو قطع کردم چه ب و

مصرف کردن اما  یزیشده بودم که چ ییآدم ها نیداد ع یبود و دردش بهم آرامش م قیدستم عم یزخم رو هه

 اد.  د یبهم م ینه گُل، بلکه درد بود، درد آرامش خاص ن،ینه بنگ، نه هروئ ش،یبود، نه حش اکیمصرف من نه تر

طل سجا هستن،  نیپسر ها متعلق به هم نجوریسطل آشغال انداختم ا یپاره کردم و تو دیپسره رو بدون ترد عکس

 آشغال! 

 جاست.   نیکنن جاشون هم یم یدختر ها باز یبروکه با ا ییپسر ها 

تاق رو اگذاشتم چراغ  زمیم یالمپ آپاژور رو خاموش کردم و چاقو رو تو عیکه به در زده شد سر یتقه ا یصدا با

 روشن کردم. 
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 بله؟  -

م گفتم: طور که در حال چت کردن بود نیتلگرام، هم یلب تابم رو روشن کردم و رفتم تو عیسر دیقامت سع دنید با

 بگو؟ 

 کنارم نشست.  یصندل یرو آروم

 تو؟  یخوب-

 گرفتم و گفتم: چطور مگه؟  توریمان یرو از رو نگاهم

 شده.  یزیانگار چ یکم مضطرب هی-

 گذره.  یم یدلش چ یتونست بخونه تو یهر فرد م یبود و از چشم ها یآدم زرنگ دیسع

 . ستین یزینه چ-

س اما ح یباش ییقو یاز نظر قدرت کم دیگه: شا یبهم م شهیهمکارمه هم دیو سع غاتمیتبل ریشرکت مد یتو من

 تره.  ییزنانه ات قو

 آروم دستش دیبود سع وتریموس کامپ یرو دستم

 

 کرد که از جام بلند شدم.  کیبه دستم نزد رو

ر هخواد که  یگستاخ متنفرم لمس کردن من دل و جربزه م یرفت از پسر ها یداشت رو اعصابم راه م یلیخ گهید

 نداره...  یکس

  

 بودم واسه کارم تحملش کنم.   مجبور

   ؟یشد یچ-

 رو برداشتم.  فمیک یهم فشار دادم و بدون معطل یچشم هام رو رو محکم
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 کارت داره.   سیاز اتاق خارج شم که گفت: رئ خواستم

 نبود قدم هام رو به سمت اتاقش برداشتم.  دست بردارم یباز آرمان سادات هوف

 تو.   ایبه در زدم که با همون لحن خشک و سرد گفت: ب یا تقه

 .  نیگرفت و گفت: بش تورینگاهش رو از مان ادیرو مشت کرده که خون ن دستم

   ؟یدار کارمیقدر منتظرم بذاره کالفه گفتم: چ نیا یبودم کس متنفر

   ؟یپروژه رو آورد _

 .  نیدیکه نشن نیکنم مثل ا یم لشیرفتم و گفتم: گفته بودم که فردا تکم یغره ا چشم

 سشیوقت  با رئ چیکارمند ه هی یول دم،یخوبم شن یلیخ دمیبرد باال و گفت: چرا شن یمردونش رو کم یصدا

بودم درضمن بهت گفته  یکن یباهام صحبت م یاول و آخرت باشه با گستاخ یکنه دفعه  یصحبت نم ینجوریا

 باشه پس کو؟   زمیم یرو ازدهیسر ساعت  دیپروژه با

 برم.   دیدم االن با یم لتونیتحو ارمیگفتم: فردا م یدعوا رو نداشتم با خونسرد یحوصله  دوباره

ر تا به س یشد نگاه رهیبهم خ یا هیبود ثان بشیکه دستش تو ج نطوریبلند شدم اونم بلند شد هم یصندل یرو از

 پاش انداختم. 

ابرو  ،یبود، چشم هاش مشک یاز موهاش نسکافه ا یرفت چهارشونه بود قسمت یخوب بود چون باشگاه م کلشیه

 اوضاع دستت؟   نیکردم که گفت: با ا ینگاهش م یطور نیداشت و چال گونه ام داشت هم یپرپشت یها

 تو فاز بحث فرو رفته بودم حواسم نبود دستم رو پنهون کنم.   اونقدر

 زخم ها عادت دارم خداحافظ.   نیت کردم و گفتم: به ارو مش دستم

 نه؟   یهام رو به سمت در برداشتم که گفت: فکر نکنم بهت اجازه داده باشم بر قدم

ر ت دیحرکت کردم بارون هر لحظه شد نمیکردم بدون توجه بهش از در خارج شدم و به سمت ماش یغروچه ا دندون

 کرد.   یم سمیشد و خ یم
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 یسر دادم قطره ها یبارون موندم و سرم رو باال گرفتم آروم دو تا دست هام رو باز کردم و قهقهه ا ریلحظه ز چند

 .  ختندیر یصورتم م یدرشت بارون رو

 بارون تنها گذاشتم.  ریرفت وسط جاده، ز یکه ازش م یادیافتادم که اون رو با خون ز یلحظه ا ادی 

 شست.  یبارون خون هاش رو م یداد وقت یم یفیک چه

 زد.   یکه غرق خون شد و ضجه م یکه چاقو رو درونش فرو بردم، لحظه ا یلحظه ا 

هم آرامش بکمرش فرو بردم  یزنانه ام چاقو رو تو تیآغوشم بود و با ظرافت و خالق یکه تو یفکر کردن به لحظه ا 

 داد.    یم

ون خ یانداختم هنوز رد و بو نمیماش یجلو یبه صندل یم نگاهرو روشن کرد نیحرکت کردم و ماش نیسمت ماش به

 ببرمش.   نیاز ب دیبود با نیتو ماش

و  نیرفاز مو یمخصوصم قلبش رو از کار انداختم واقعا آرامش بخش بود حت یکه با اسلحه  یفکر کردن به لحظه ا 

 کرد...  یژلوفن هم بهتر اثر م

  

 کشتم.  هانیاومد هشت نفر رو به صورت مخف ادمی

م رو گرفت یکه جونشون رو م یو سه سالمه، تموم افراد ستیکارم رو شروع کردم و االن ب یسالگ ستیاز موقع ب 

 کردم.  یم میقا نیزم ریز یتو

 رم.  یکه من م ییاما... اما جا  ح،یپارک، مسافرت، تفر ا،یرن در یم رهیگ یها هر وقت دلشون م یبعض 

 من بود.  یمن بود پر از جنازه بود، اونجا خونه  هیکه پر از مدرک بر عل ینیزم ریز نهیزم ریز

 . دیرخمردم رو به جون  یکه حرف و طعنه ها ینازیرو تحمل کرد آ یکه پنج سال سخت ینازیبود، آ نازیآ ی خونه

م، مانتو ا نیشدم و با سر آست رهیبه خودم خ نیماش نهیام حلقه زد تو آ یدرشت و بادوم یچشم ها یاشک تو 

 تلخم فکر کنم.  یبه گذشته  دینبا زمیاشک بر دیاشکم رو پاک کردم، نه من نبا
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که کارشون کشتن بود اون هم با رمز  یمخروبه و پنهون، فقط افراد یحرکت کردم، خونه ا بایفر یسمت خونه  به

 مورد نظر، حق ورود رو داشتن. 

رده چتر همراهم آو یشدم کاشک ادهیپ نیبرداشتم و از ماش نیپشت ماش یسرد بود ژاکتم رو از صندل یلیخ هوا

 بودم. 

 رگ. مبود رو برداشتم و رمز رو وارد کردم: گروه  یکه پشتش صفحه با کلمات فارس یآروم چوب دمیبه خونه رس 

م رو سر زدم و یدوختم، پوزخند نیکه برداشتم کفشم پر از خون شد نگاهم رو به زم یقدم نیخونه شدم با اول وارد

 آروم باال آوردم. 

ا من رو ت بایکردن فر ینشسته بودن و هر کدوم با ناز و عشوه با شکار هاشون صحبت م یصندل یو همکارا رو بایفر 

 طرف ها؟!  نیگفت: چه عجب از ا دید

 روش نشسته بود حرکت کردم.  بایکه فر یمحکم به سمت صندل یلبم نشست و با قدم ها یرو پوزخند

 گلم تنگ شده بود.  یبزنم دلم واسه همکار ها یسر هی امیگفتم ب -

 چه خبر از...  -

 . دمیرو بر حرفش

 . ایره اون دن یفردا م -

 . دیزد و لپم رو کش یلبخند

 . یخودم یالحق که دست پرورده  -

 بکشمش.  یبودم چطور نیفقط تو فکر ا -

 . یبلد یمختلف یتعجب جواب داد: تو که مدل ها یبا کم بایفر

 متفاوت باشه.  نیخوام ا یهمون خنده جواب دادم: م با

 اومده ها.  نازیآ نکهیاز جاش بلند شد و گفت: دختر ها ناز و غمزه بسه مثل ا بایفر
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 اومدن سالم کردن.  یکی یکینگاهشون رو به سمت من چرخوندن و  همه

 که عض سارا

 

  ؟یماهر یلیتو کارت خ دمیگروه بود گفت: شن دیجد و

 سارا دوختم.  یدرشت قهوه ا یزدم و نگاهم رو به چشم ها یپوزخند

 ماهرم.  یمن تو هر کار -

 . دمیشن ادیرو ز فتیطوره تعر نیو گفت: حتما هم دیخند

 د. بو زونیپر از خون پسر ها اونجا آو یکه جسد ها یحرکت کردم اتاق یجام بلند شدم و به سمت اتاق بغل از

ار عنکبوت شدم، ت رهیرو روشن کردم و به سقف خ میاتاق قرار نداشت نور گوش یتو یالمپ چیدر اتاق رو باز کردم ه 

 و سقف قرار داشت.  واریدر و د یرو یادیز یها

 رو گرفتم و وارد شدم.   مینیانگشت اشاره و شصت ب با

 نیکف ا ن خونم یقشنگه اما برا اهیگل و گ عت،یطب ،یافراد غروب آفتاب، سرسبز یهمه  یاتاق بودم برا نیا عاشق

 . نوشته شده بود: گروه مرگ وارید یجمله بودم که با خون رو نیها، گلوله، اسلحه قشنگه، عاشق ا کیسرام

  

 یم یک یعنیموندم شماره ناشناس بود  رهیخ یچراغ قوه رو خاموش کردم و متعجب به صفحه گوش میگوش یصدا با

 تونه باشه؟  

 سبز بردم و فشار دادم.  یدکمه  یشصتم رو رو انگشت

 بله؟  -

 مقدمه گفت: من مادرتم.  بدون

 . دیبا گفتن حرفش رعد و برق زد و بارون تند تر بار همزمان
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 نحسش قلبم رو به درد آورد.  یمادر؟ مادرم؟ چطور ممکنه من که جونش رو گرفته بودم، صدا 

مکان ااما اصالً  دیکش یرو به تباه میکه زندگ یدوباره اون، همون دمیکش یتماس رو قطع کردم تند نفس م عیسر

 خود پست فطرتش بود.  یصدا ینداره اون باشه ول

به  بایفر یداد، با صدا یخودم خفش کردم فکرش داشت عذابم م یخودم کشتمش با دست ها یمن با دست ها 

 خودم اومدم. 

 بود زنگ زد؟  یک -

 هام رو به سمتش برداشتم.  قدم

 مامانم.  -

 گفت: مامانت؟  ییرسا یتعجب و صدا یبا کم بایشدن جز سارا، فر رهیزده بهم خ رتیح همه

کنه زنده امکان نداره چطور مم یزیچ نیشد، با تعجب لب زدم: همچ یبله تکون دادم، اونم باورش نم یبه معنا یسر

آخرش رو  یداد داشت نفس ها یدستم داشت جون م ریخودم گلوش رو فشار دادم ز یبشه؟ من خودم با دست ها

ونه خ نیزم ریز یدست از تقال کردن برداشت و مرد، چطور ممکنه زنده بشه؟ خودم جسدش رو تو هویکه  دیکش یم

 انداختم. 

که  ممکنه هنوز جسدش باشه. اگه جسدش هست پس اون ن،یزم ریافتادم آره ز نیزم ریز ادیحرف رو زدم  نیا تا

 . دنیبلع یسواالت داشتن من رو از درون م نی؟ ابود یزد ک یحرف م یپشت گوش

 پر از خون نشستم و با دو تا دست هام سرم رو گرفتم.  یصندل یرو 

اس ها تم ستیانداختم و رفتم به ل میبه صفحه گوش یمادرم باشه نگاه نیممکن بود ا ریشدم غ یم وونهیداشتم د 

 در کار نبود.  یشماره ا چیشدم ه رهیخ لیبه موبا هیزده چند ثان رتیح

 اومد کنارم نشست و دستش رو دورم حلقه کرد.  بایبود فر فتادهین یتماس چیه

 کنه.  یم یداره باهات باز یکی دیشا -

شدم و آروم گفتم:  رهیگرفتم به چشم هاش خ یخودم رو م یکنم اما جلو هیخواستم گر یقرمزم که م یچشم ها با

  ؟یباز
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ه عاشق زنه، تو هم ک یتو دامت مطمئن باش دوباره زنگ م ادیگفت و ادامه داد: منتظر باش طعمه خودش ب یاوهوم

 . یکردن یباز

دادم  یم رو تکون لمیزدم و موبا یپر از خون قدم م نیزم یطور که رو نیزدم و از جام بلند شدم هم یثیخب پوزخند

 . باشه یمقابلم ک بیرق یعنی ،ینقش اول باز نهیم ااما مه ه،یباشه که من خوراکم باز یگفتم: اگه باز

  

 شونه ام گذاشت.  یاز جاش بلند شد و دستش رو رو بایفر

 ! یگروه مرگ ینره تو عضو اختصاص ادتی -

 کنه.  یکس رحم نم چیلبم نشست و گفتم: گروه مرگ به ه یرو یا خنده

 کردم.  یرو چک م نیزم ریرفتم به خونه ام و ز یم دیبا

 رفتم.  نمیو همکار هام به سمت ماش بایبا فر یداشتم بعد از خداحافظ ازیحموم جانانه ام ن هیبه  

 کردم.  تیشدم و فرمون رو به سمت خونه هدا نیپر از گِل بود سوار ماش ابونیخ

 *** 

 کرده بود چکمه هام رو داخل خونه در آوردم و وارد حموم شدم.  سمیخونه شدم بارون خ وارد

دست  واومد  یچشمم م یمامان جلو یرو به روم دوختم همش چهره  ی نهیهام رو در آوردم و نگاهم رو به آ لباس 

 بشم.  الشیخ یکردم ب یبردارم نبود، سع

ز اذهنم رو  یکردم کم یچشم هام رو بستم و سع یاز سرما وارد گرما بش هویبود  یوان نشستم چه حس خوب یتو

 خود دور کنم.  یب یمشغله و فکر ها

 عشق کشوندمش تو وان و خفش کردم.  یافتادم که به بهونه  یا چارهیب یاون پسره  ادی هوی 

ز مشغله اکرد، من رو  یفکر ها آرومم م نیها فکر کنم ا زیچ نیاومد به ا یلب هام ظاهر شد، خوشم م یرو یلبخند 

 .  هیزیکه عاشق خون و خون ر ینازیآ نازم،یکرد، من آ یها دور م
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 دیکشتم نبا یپسر ها رو م یهمه  دیکشتم، آره با یم دینداشت با دهیکردن فا یخون و اسلحه و چاقو نبود زندگ اگه

 پسره رو بکشمش.  یکردم که فردا چجور یفکر م نیپسر تو تهران باشه، داشتم به ا هی یحت

 رهیپسر متفاوت باشه و خودش جون خودش رو بگ نیخواستم کشتن ا یزنگوله تو سرم به صدا در اومد، م هی هوی

 اون هم با اسلحه... 

چشم هام  ریبه ز یبه چشم هام انداختم دست ینگاه نهیوان بلند شدم و حوله ام رو دورم گرفتم دوباره تو آ یتو از

 گود شده بود.  یکم یخواب یبخاطر ب دمیکش

 )خدمتکارمیم، مراومدم و قدم هام رو به سمت مبل برداشت رونیاز حموم ب 

 

 ظاهر وفادارم(  به

خوردم  یفلفل م یسس فلفل عاشقش بودم هر چ شهیش هیکرد تخم مرغ با  یمورد عالقم رو درست م یغذا واسم

 یدم، با صدامبل گذاشتم و لم دا ینگه داشتم، پاهام رو رو دیبود و من اون رو با تهد یزن خوب میشدم، مر ینم ریس

  رو صدا زدم. میمر یبلند

  م؟یمر -

 خودش رو بهم رسوند.  عیسر

 جانم خانم؟  -

 اون کنترل رو بهم بده.  -

 ه بودم. من به دستور دادن عادت کرد م؟یتونستم کنترل رو بردارم اما چه کن یکردم م یدستم رو دراز م یکم اگه

 دستم گذاشت.  یکنترل رو برداشت و تو 

  ست؟ین یا گهیامر د -

 . اریکردم گفتم: زودتر غذام رو ب یماهواره رو عوض م یطور که کانال ها نیهم
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 یدون یبله تکون داد که نگاهم رو بهش دوختم و گفتم: صحبت کن! با سر حرفت رو نرسون، خوب م یبه معنا یسر

 آد.  یکه خوشم نم

 چشم خانم!  -

ور دست یعنیبخت بودن بره خوش شیطبق دستور من پ زیدوختم دوست داشتم همه چ ونیزینگاهم رو به تلو دوباره

 دادن و کشتن. 

قرار  وارید یو خون رو ریقاب عکس خودم عکس ت یو خاص بود به جا کیش یلیبه خونه ام انداختم خ ینگاه 

 داشت. 

ذا رو غ میاومد، مر یخوشم م یلیخونه ام خ ونیاز دکوراس یلیبود خودم خ یاسیها به رنگ  واریو د کییموزا کفش

 گذاشت و صدام زد.  زیم یرو

 . زیسر م دییخانم غذا آماده هست، بفرما -

 یهمون غذا آماده هست رو گفت ؟ید یدستور م یدار ؟یچ یعنی زیسر م دییلب زدم: بفرما تیخشم و عصبان با

 . یکشش بد ستین یازین گهید دم،یفهم

 .  ارهیصحبت کنه و سرم رو به درد ب ادیز یکیاومد  یخوشم نم اصالً

 یت مکوف یزیدارم چ یبود، متنفر بودم وقت ستادهیباال سرم ا مینشستم مر یصندل یمبل بلند شدم و رو یرو از

 و نگاهم کنه.  ستهیکنارم با یکیکنم 

 نباش.  نجایبرو به کارت برس ا -

 خانم؟  دیخوا ینم یا گهید زیانداخت و گفت: چ نییرو پا سرش

 . دمیکوب زیکردم و محکم دستم رو به م یهوف

 مگه نگفتم گمشو به کارت برس؟  -

 کردم.  یخدمتکارم رو عوض م دیحتما با میراحت باش یذارن کم یحرف زدن از کنارم رفت، نم بدون
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 هیدرست کرده بود و  یبه بشقابم انداختم دو تا تخم مرغ زرده عسل یرو لو بده. نگاه یهمه چ دمیترس یم اما

 سس فلفل هم کنارش بود.  شهیش

لفل رو سس ف دمییجو یطور که لقمه رو م نیکردم هم کیاز نون رو برداشتم و لقمه گرفتم و به دهنم نزد یا کهیت

 . ختمیر وانیل یآب و نوشابه تو یبه جا

داشت  یچشم ریانداختم که ز میبه مر یعادت کرده بود نگاه یزیزبونم به ت گهید دم،یرو پر کردم و سر کش وانیل

 . دمیگرفتم و سس رو سر کش گهید یلقمه  هیکرد. بدون توجه بهش  ینگاهم م

بود با  سس فلفل شده میدنیآب، نوش یکرد، به جا یم وونمیداشت د یزیو تخم مرغ، ت زیخوش مزه بود سس ت واقعاً

 دستمال دهن و دستم رو پاک کردم. 

 !  ستین بیکه ع ینبود، اما محکم کار ندیبه د ازیمطمئناً جسدش بود و ن نمیرو بب نیزم ریوقتش بود برم ز 

 حرکت کردم.  کیتار نیزم ریقوه برداشتم و به سمت ز چراغ

  

 : خانم کجا؟ میمر

 . دمیپبچ خورده ام کش یبه موها یدست

  رم؟یاز تو اجازه بگ دیخوام برم با یکه م یبه تو چه؟ مگه هر قبرستون -

 گفت: نه خب، آ... آخه خانم.  یلرزون یصدا با

 راستم رو باال آوردم.  دست

 ! هیکاف-

 بلند شد.  میمر یقدم هام ادامه دادم، که دوباره صدا به

 . نیسپرد یکار ها رو به من م یو همه  نیرفت ینم نیزم ریوقت به سمت ز چیآخه خانم شما ه-

 ساکت.  سیزدم: ه ادیفر
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 . دمیرس نیزم ریاومدم و به ز نییخونه آروم آروم پا یپله ها از

 یاغ قوه رو روزد آروم چر یگندِ جسدِ مرده حالم رو بهم م یرو باز کردم، بو نیزم ریقوه رو روشن کردم و درِ ز چراغ

 اسم هاشون گرفتم. 

 حروف الفبا جسدشون رو گذاشته بودم از الف شروع کرد: آرمان، آرش.  بیترت به

 . ژنی: بهرام، بب

 . مانیپ روز،ی: پپ

هر  یاهترانه؛ اسم  گردوندیشومم بر م یم ت بود همون اسم نحس که من رو به گذشته اول اسم مادر دمیت رس به

 ترانه  د،یجسدشون زده شده بود ت: توح یبا کاغذ آچار باال بیفرد به ترت

 بودم چوندهیکه دورش جسدش رو پ یکیپالست یرو قیتر شدم چراغ قوه رو دق کیبه جسد انداختم و نزد ینگاه

 گرفتم. 

م کردن نفس هام تند شده بود لرزش دست ها دنیشدم دست هام شروع به لرز خکوبیسر جام م دمیکه د یزیچ با

 . فتهیب نیزم یبود و باعث شد چراغ قوه از دستم رو دیشد یلیخ

 هیط نبود فق یجسد چیتر نگاه کردم، نه امکان نداشت ه قیبار دوم دق یشدم و چراغ قوه رو برداشتم و برا خم

م به سوال تو ذهن یشروع شد بازم سر درد دست بر دارم نبود کل گرنمیم دیکش ریام ت قهیبود شق کیمشت پالست

 وجود اومده بود. 

 رو محکم بستم.  نیزم ریموندم ممکن بود حالم بد بشه، در ز یم نیزم ریز یتو شتریاگه ب 

 *** 

ه چطور ککردم  یفکر م نیرفته بودم به اگ میشونیبودم و انگشت اشاره و شصتم رو دو بغل پ دهیتختم دراز کش یرو

 ممکنه جسدش نباشه؟ 

وقته  یلیگفت: خانم شما که خ یم میافتادم که مر شیچند ساعت پ نیهم ادی میراز با خبر نیاز ا میفقط من و مر 

 . نینرفت نیزم ریز

 ماجرا دست داشته؟   نیاون تو ا یعنیرفت پس  یرو مخم م نیزم ریراجع به ز ادیز
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 بر داشتم و ن میشونیپ یکه به در خورد دستم رو از رو یتقه ا با

 

 دوختم.  میرو به مر گاهم

 خانم براتون شربت آوردم.  -

 هاش خبر ندارم.  ینیچ سهیفکر کرده من از دس چارهیزن ب ریپ

 دم. شربت، دستش رو محکم گرفتم و با سر به تخت اشاره کر وانیبرداشتن ل یرو جلوم گرفت که به جا ینیس

 کارت دارم.  نجایا نیبش _

 تخت نشست.  یترس و لرز لبه  با

 سکوت گفتم: جسد مادرم کجاست؟  یطور که نگاهم رو بهش دوخته بودم بعد از کم نیهم 

 دونم.  یجا خورد انگار بهش شک وارد کرده بودن با لکنت مِن مِن کرد: مَ...مَ...من نم 

 شد و مچ دستش رو محکمتر فشار دادم.  شتریب تمیعصبان

  ارم؟یبه حرفت ب ای یگیم -

  

ده زد و فقط سکوت کر ینم یحرف چیه میشده بودم، مر رهیشربت دوخت و من همواره بهش خ وانیرو به ل نگاهش

 بود. 

و راهش تخت بلند شد و نگ یبا ترس از رو میشربت زدم، مر وانیبه ل یمحکم یدست چپم رو مشت کردم و ضربه  

 کردن دوخت.  یم ییخودنما نیزم یکه رو وانیل یخورد شده  یها کهیبه ت

 آروم به سمتش قدم برداشتم.  

 .  یا گهیهر کوفت د ای واریدرو د ای وانیکنم به من نگاه کن نه به ل یدارم باهات صحبت م یوقت -

 ها کشوندمش.  شهیتر شدم و به سمت خورده ش کینزد بهش
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 کنم؟  رتیر زیخورد و ر وانیل نیمثل ا ای یگیم _

 آغشته به خون کف پاش شد.   نیو زم دیکش یبلند غیها ج شهیش یقدمش رو نیاول با

 یرو یا گهیرفت قدم د یاومدم اون عقب م یمن جلو م یتونستم ترس رو بخونم، هر چ یچشم هاش م یتو از

 درون چشم هاش حلقه زد.  یها برداشت اشک شهیش

 نه؟  ای یگ یم -

 کنم.  شیحال گهیجور د هی دیرفت با یبار نم ریز هنوز

 چشمت...  یپسرت رو جلو ای یگ یم -

 لب زد: نه نه، تو رو خدا نه.  یلرزون و آروم یو با صدا دیرو بر حرفم

 زد.  ینفس م نفس

 گم.  یرو م یگم همه چ یباشه، م -

 اتاق اشاره کردم.  یانگشت اشاره ام به مبل گوشه  با

 ! آد یازم بر م ییچه کار ها یدون یبده، وگرنه خودت م حیو توض نیآدم اون جا بش یمثل بچه  -

 گذاشت.  نیزم یرو رو ینیمبل نشست و س یرو

 مبل نشستم و انگشت هام رو در هم فرو بردم.  یمن هم رو به روش رو 

 خب، شروع کن! -

 کنان به چشم هام دوخت.  یل یترس و وحشت نگاهش رو ل با

 خب خانم، راستش...  -

 کردم.  یکیو تند گفت: خانم من با مادرتون دست به  دیهام رو از هم باز کردم که ترس انگشت

 مبل بلند شدم، پس حدسم درست بود.  یرو از
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 خانوادمون رواج داشته.  یتو میاز قد یرکیو ز یمن هم دختر همونم، زرنگ فهیزرنگ و حر یلیخ مادرم

 انداختم.  میبه مر یزدم نگاه یطور که تو اتاق آروم آروم قدم م نیهم

 ! یقلبم فرو کرد یخنجر رو تو نیبدتر_

 خوام من...  یمقدمه گفت: خانم عذر م بدون

 هم فشار دادم که سکوت کرد.  یهام رو محکم رو پلک

  رم؟یرو برات در نظر بگ یچه مجازات -

 شد.  رهیبه صورتم خ یاشک یچشم هاش حلقه زد، با چشم ها یتو اشک

 اشتباهات...  نیاز ا گهیدم د یقول م دیلطفا من رو ببخش -

 گفتم: ساکت شو!  یمحکم و بلند یصدا با

 ه خانم؟ بوق، دو بوق جواب داد: بل هی( رو گرفتم گاردمی)باد سایپر یتختم برداشتم و شماره  یرو از رو میگوش

 . اریدم: سجاد رو به خونه ام بشده بودم لب ز رهیخ میطور که به مر نیهم

 نداشته باشم.  یکرد که به پسرش کار یمبل بلند شد التماس م یاز رو میمر

 جبران وجود نداشت.  یبرا یفرصت چیه گهیشده بود، د رید یلیخ گهیاما د 

 رسم.  یم گهید ی قهیچشم خانم پنج دق-

 یاومد و فقط اشک هاش م یصداش در نم میتخت نشستم، مر یتخت پرت کردم و خودم هم رو یرو رو یگوش

 . دیچک

 کشم.  یم شیرو به آت شیکل زندگ ارهیدر ب یبخواد مثل تو واسه من زرنگ باز گهیهر کس د _

 . نهیب یحرفم حرف بزنه بد م یام اگه رو یعصب یوقت دیفهم یگفت چون م ینم یچیه
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 . عیها و خون رو پاک کن، سر شهیخورده ش اریبرو جارو ب -

  خوردش کنم. یجور دیبا ارمیرو به درد ب رزنیپ نیقلب ا دیزد رفت، با یطور که لنگ م نیکرد و هم اطاعت

چشم  یلوپسرش رو ج دیمن به سرش نزنه، با بِیغلطا نکنه و فکرِ کمک کردن به رق نیبدون اجازه ام از ا گهید که

 هاش بکشم. 

 داد.  ادیهارو بهم  زیچ یلیخ یزندگ

 !  شمیتر م یفقط قو نم،یبیصدمه نم گهیاز دردم لذت ببرم، اون موقع د هشیداد هم ادمی

 همه چی تو یه ثانیه خراب میشه فهموند  بهم

 باشم!  میاون یه ثانیه زندگ مواظب

 با شک  اهایرو شتریکرد بدونم ب یکار

 رفتند نه با شکست!  نیب از

اضح و دیرو با د یزندگ میدارن با اشک شسته بشن که بتون ازیچشمامون ن یرو درک کنم که هرازگاه نیا تونستم

 ..! مینیدوباره بب یتر

 . گهید یها زیچ یلی... و... خو

 وارد اتاقم شد.  میکردم که مر یشونه ام باز یپخش شده رو یبا موها یا قهیدق چند

 کجا؟  -

 ها رو جمع کنم.  شهیخوام ش یم -

  ؟یچرا بدون در زدن وارد شد -

 انداخت.  نییپارو  سرش

 . دیخانم ببخش -

  شه؟یبه نظرت درست م دیرو بشکون تا صبح بگو ببخش وانیل هیتو _
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تاق برو کردم و لب زدم: از ا تیهدا رونیبودم نفسم رو آروم به ب گرانیبودم، آره عاشق عذاب دادن د نیا عاشق

 در بزن بعد وارد شو.  رون،یب

 شد.  یحرص یزدم که با لبخندم حساب یکار رو انجام داد، لبخند نیحرفم گوش داد و هم به

 باز کن.  سایجمع کن، بعد برو درو واسه پر عیسر -

 **** 

 سجاد رو ت سایپر

 

 اتاقم آورد و دهنش رو با پارچه بست.  یو

 روز افتاده.  نیقصد فرار کردن داشته که به ا دمیسجاد فهم یگونه  یرو یاز خراش ها 

که  یپارچه ا کرد تا خواست به یو ناله م هیو گر ستادیکنار پسرش ا میهم پر از گِل و پاره پوره بود، مرهاش  لباس

رف، طزدم: برو اون  ادیدهن سجاد رو بسته بود دست بزنه از جام بلند شدم، دستش رو محکم گرفتم و فر سایپر

 ! متهیبرات غن ینیکه گذاشتم پسرت رو بب نیهم

کنم، من  یالتماستون م د،ینداشته باش یلب زد: خ... خانم تو رو خدا با سجاد کار دیلرز یش مطور که دست ها نیهم

 . دیریبزرگش کردم تو رو خدا جونش رو نگ دمیسال زحمت کش ستیب

 دستم گذاشت.  یو اسلحه رو تو دیدراز کردم که فهم سایرو طرف پر دستم

 اهاشنجیفکر ا دیبا یدیکش یفرار مادرم رو م ینقشه  یداشت یدادم گفتم: وقت یطور که اسلحه رو تکون م نیهم

 مونه.  یوقت پشت ابر نم چیماه ه رزن،یپ یکرد یرو م

 یعنیسجاد  یاز پاهام رو باال آوردم و کنار پا یکیهام رو به سمت سجاد برداشتم، با نفرت به چشم هام زل زد  قدم

 گذاشتم.  یبغل صندل

ودم شده ب رهیپر از نفرتش خ یطور که به چشم ها نیزدم و هم یکم بود پوزخند یلیصورتش تا صورتم خ ی فاصله

 باشه؟  یمرگت چه جور یگفتم: دوست دار
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 بگه با دستم سرم رو خاروندم و گفتم: اوه دهنت که بستس.  یزیتونست چ ینم نیبسته بود واسه هم دهنش

 سر دادم و پارچه رو از دور دهنش باز کردم.  یقهقهه ا و

 باشه؟  یمرگت چه جور یحاال بگو دوست دار -

 کنم.  یدرکت م ستیدست خودت ن ،یمشکل دار یا وونهید یروان هیتو  _

 . ینزد یشده بود گفتم: حرف خوب یخشم مخف رشیکه ز یحرف ها متنفر بودم، با خونسرد نیاز ا 

 . اشاره کردم که دهنش رو ببنده سایبگه به پر یزیتا خواست چ میاش قرار دادم، مر قهیشق یرو رو اسلحه

 : من رو بکش. سجاد

 . ادیخوشم م یاحساس ترست رو نشون ند یکن یمقاومت م نکهیاز ا_

  

 خاص، با انگشت هام چرخوندمش.  کیگرفتم و با تکن نییاسلحه رو پا سر

 حاال حاالها باهات کار دارم سجاد خان!  _

  ؟ینجات داد یبنده رو چطور یخانم، مادر گرام میگفتم: خب مر میبه مر رو

 گفتم: پارچه رو از دور دهنش باز کن.   سایمبل لم دادم و به پر یرو

و  دیهمانداختم که ف میگذرا به صورت مر یهنوز سکوت کرده بود، اسلحه رو به طرف سجاد گرفتم، نگاه میمر اما

 . نیگم فقط آروم باش یرو م ازیتا پ رینفس زنان گفت: از س

 هوشید بلکه باون نمرده بو د،یآورده بود نیزم ریمادرتون رو ز یآروم بهم زدم که ادامه داد: خانم وقت هام رو پلک

گرفته بود  گوشه زانو هاش رو بغل هیبندازم که مادرتون  نیزم ریبه ز یرفتم نگاه شهیهم نیشده بود اون روز هم ع

 یتو خونه شما م یواشکیهم  ییدستشو یحت دادم و یبهش غذا م نیزم ریتو همون ز ینشسته بود، دو سه روز

نفر زنگ  کیبهم گفت تلفنت رو بده من هم دادم و به  یخودم براش بردم بپوشه، بعد از مدت یاز لباس ها یرفت، حت

 زد. 

 بود؟  یگفتم: اون فرد ک یو با خونسرد آروم
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 دونم.  ینم -

اق رو ناله اش کل ات یکردم، صدا یبازوش خال یتو ریت هیسجاد گرفته بودم  یطور که اسلحه رو رو به رو نیهم

 شدم.  رهیسجاد خ یدهنم گرفتم و به چشم ها یبرداشت انگشت اشاره ام رو رو

 ! سیه -

 گم.  یرو م یگم همه چ یو ضجه زنان گفت: م هیبا گر میمر

 زبون بترکون!  -

 . ییفنا دیبود به نام فر یاون فرد مرد-

 کرد.  تمیو اذ دیکه من رو از مامان خر یجرآره خودشه، همون تا ییفنا دیفر

  ؟یداد یمامان رو فرار شیخب چند وقت پ-

 . نجایچهار روز بعد از اومدن مادرتون به ا قایدق -

 کردم.  یرفت اما آرامش خودم رو حفظ م یهاش مثل خنجر تو قلبم فرو م حرف

 االن کجاست؟  -

 دونم.  ینم -

 دونم.  ینم نیامام حس ی دهیبه سر بر د،یگفت: خانم به قران مج میرو طرف سجاد گرفتم که مر اسلحه

 ،یبر دیام با ییوقتا هیکشتم، اسلحه رو درست وسط قلبش نشونه گرفتم و گفتم:  یسجاد رو م دیو آخر که با اول

کنه؛ یه ب یه چیزى باید باشه حال ادمو خو ،باالخرهینداشت یخوب ریتو تقد یواسه رفتن نداشته باش ییاگه جا یحت

 . یچکی. هنبود که درکم کنه.. یچکیبده، ه هیمن روح بهنبود که  یچکیقرصى، دراگى، آدمى، آدمى، آدمى... اما، ه

 دم.  یکنم، قول م یشم بهت کمک م ی: تو کشتن منم همدستت مسجاد

 زدم.  یپوزخند

  یرو به جهنم داشته باش یمن ترجیح می دم ببازم تا با کمک بقیه ببرم خداحافظ سفر خوب_
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 ... نازیکه از من بود از آ یترس دمید یسجاد ترس رو م یماشه بردم تو چشم ها یو آروم انگشت اشاره ام رو رو 

 اتاق رو پر کرد.  میمر یو ضجه ها کیشل یماشه رو فشار دادم صدا 

 . چیبپ کیدورش پالست نیزم ریببرش ز -

 تو بشه.  هیبر عل ییجا هی یروز هیرو هم بکش ممکنه  میشد و آروم کنار گوشم گفت:مر کیبهم نزد سایپر

متاسفانه  گهیدوستم به پام نموند بعله د نیبهتر یمن حت مونه؟یدهنش قرص م یخدمتکار تا ک هیگفت  یم راست

 ... شهیداره کمتر و کمتر م امونیها و خوشحال. رفاقتا، صداقتا، خندهمیر یجلوتر م یهرچ

 چیه و بدون میخاص خودم رفتم کنار مر ی وهیکنه با ش یبشه و تالف شتریکه سجاد رو کشتم ممکنه خشمش ب حاال

 کردم.  کیفکش گرفتم و شل ریاسلحه رو ز یحرف

 اتاق ج یها کیسرام یخون رو 

 

 . میداد سر یزدم و باهم قهقهه بلند سایبه پر یزد، پوزخند یشد و از بدن هر دوتاشون فواره م یار

 اما مجبور بودم...  رمیبود که کشتمش دوست نداشتم جونش رو بگ یزن نیاز مادرم اول بعد

 مهم باشه.  ایلب زدم:وقتی چیزی اذیتت میکنه حذفش کن مهم نیست چقدر خوب  سایبه پر رو

 کرد.  دییرو تا حرفم

 **** 

 . دیرس یفرا م اریکم کم داشت ساعت کشتن  گهید

به ساعت  یتخت گذاشتم نگاه یشد، آروم اسلحه رو رو یقتلم محسوب م نیتر بیعجنیا بود یتوپ ی نقشه

 میوشبه گ ینگاه دمیام خواب یلیخونه انداختم ساعت شش عصر بود باز واسه سر کار رفتن خواب موندم خ یوارید

 چیه من نباشم ه،یچقدر عصب ستین ومپاسخ از آرمان معل یو دوازده تماس ب دیپاسخ از سع یانداختم ده تماس ب

به چون خو یلیاما با من خ هیسر سخت و جد یلیشرکتمونه و خ ریآرمان مد میکن یو ضرر م شهیهم انجام نم یغیتبل

 . ادیخوشش م یجد یاز آدم ها
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رو کامل  پمیت میمشک یکفش ها دنیو با پوش دمیزانو بود رو پوش یکه تا رو یسرمه ا یبا مانتو یسرمه ا مقنعه

 کردم.  یم یزدم و بعد نقشه ام رو عمل یبه محل کار م یسر هی دیکردم با

 نقشه دل تو دلم نبود.  نیکردن ا یعمل واسه

 *** 

 زیشت مپورودم به شرکت همه از جاشون بلند شدن و با لبخند سالم دادن من هم به تکون داد سر اکتفا کردم.  با

 بلند آرمان کل شرکت رو برداشت.  یصدا دینرس قهیدق کیبه  یکارم نشستم که حت

 . غاتیتبل رینشد مد نکهیا ادیم رید شهیچه وضعشه؟ هم -

 شد و آرمان بدون اجازه گرفتن وارد شد.  دهیاتاق کارم با شدت کوب در

  ؟یاومد ریباز چرا د -

 هیند ثانچبودم بعد از  شده رهیخ وتریطور که به صفحه کامپ نیبازگو کنم، هم یکس ینداشتم حرفم را برا دوست

 نگاهم رو به آرمان دوختم. 

  ؟یگیم یچ -

 کرد.  یبود و آرومش م ستادهیکنار آرمان ا دیسع

 اما...  هیعال یکارت خوبه همه چ یوارد شرکت شد یتو از وقت نیبب نازیآ -

  

 ... ایاومدنت رو کنار بذار  ریعادت د نیا ای یستیشناس ن فهیوظ یایم رید

  ؟یاچی _

 . رمیبگ میتصم گهیجور د هیشم  یمجبور م ای _

  ؟یریبگ میتصم یچجور یخوا یمثال م_ 

 زد.  یپوزخند
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 . یفهم یبعداً م -

 شدم.  رهیخ شیعسل یبه چشم ها یجد یلیخ

 خودت و شرکتت.  یارزون -

 مفهومه؟  یرفتم که گفت: از فردا سر ساعت هشت تو شرکت فمیفاصله گرفتم و به سمت ک ازش

 رو برداشتم.  فمیبهم دستور بده، بدون حرف زدن ک یکیاومد  یم بدم

 بازوم گذاشت و گفت: مفهومه؟  یخواستم از در خارج شم دستش رو رو یم یوقت

نه بازوم انداختم و با خشم به چشم هاش زل زدم و گفتم: دستت رو بردار وگر یبه دستش که رو ییگذرا نگاه

 کنم.  یخوردش م

اش ره، فردا شرکت ب یبگم باز تو کَتت نم یبحث باهات رو ندارم چون هرچ یت: حوصله رو برداشت و گف دستش

 حله. 

 یاش نمهبار حرف  ریداشتم وگرنه ز اجیاحت یکارِ لعنت نیتکون دادم من به ا "بله" یبه معنا یسر دیترد یکم با

 رفتم. 

 رو درست کن.  دیجد یها غیطرح تبل نیحاال هم بش -

ام به چشم ه یبا حالت خاص دیرفت و سع رونیکارم نشستم، آرمان از اتاق ب زیکردم و پشت م یغروچه ا دندون

 شد.  رهیخ

 نکردم.  یحرف آرمان پافشار یبار رو نیاول یتعجب کرده که برا دیکرد؟ شا ینگاهم م یجور نیا چرا

  ؟یدار یکار هیچ -

 داخت. به سقف و اطراف ان یو نگاه دیکش شیشونیبه پ یخورد، دست جا

 رم.  ینه شرمنده االن م -

 * 
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 صفحه گرفتم و تماس رو جواب دادم.  ینگاهم رو از رو میزنگ گوش یصدا با

 . زمیبله عز -

 پسره بود که باهاش امشب قرار داشتم.  همون

 شد جواب داد.  یم دهید طنتیکه توش ش یخوشحال یصدا با

 جونم!  یا -

 منتظرتما.  یایلبم نشست که پسر ادامه داد: پس نم یو معروفم رو ثیخب یاون پوزخند ها از

 . امیکار دارم تموم شه م یفقط کم امیم -

 ساعت دوازده هستا. -

 رو برداشتم با سر و شونه ام تلفن رو کنار گوشم گرفتم.  فمیک

  ؟ییکنم، تو کجا یحواسم هست حرکت م_

 نشستم.  یمنتظرت رو صندل -

 . زمیباشه اومدم فعالً خداحافظ عز-

 . دیخند

 خداحافظ نفسم.  -

 یدم صدابه در ز یرو مشت کردم و تلفن رو قطع کردم مجبور بودم تحملش کنم رفتم کنار اتاق آرمان و تقه ا دستم

 تو.  ای: بدیخشک و سردش به گوش رس

ه گفتم: شنوکه ب یجور ییرسا یتر و با صدا کیبود رفتم نزد پوتریکردن با کام پیاتاق شدم آرمان درحال تا وارد

 مقابل، کامل شده.  بیپروژه رق نمیکردم ا لیمیرو واستون ا غاتیطرح تبل

گفت:  ورو در آورد  نکشیگرفت و ع وتریگذاشتم، نگاهش رو از صفحه کامپ زشیم یکه تو دستم بود رو رو یا پوشه

 کارت دارم.  نیبش
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 باهام دعوا کنه؟  یخواست سر چ یدوباره م یعنی

 یوچاقو بود همون چاق کیدر آورد و جلوم گرفت داخل پالست کیپالست هی زشیم ینشستم که از کشو یصندل یرو

: آشنا بهم انداخت و گفت یآرمان نگاه دمیکش یدستم خط م یداده بود و با اون رو هیکه بابا بهم هد یبرنده ا

  ست؟ین

  ؟یکش یتو اتاق کار من سرک م یمال منه پسش بده، درضمن با چه حق _

 زد.  یپوزخند

 رو دارم.  یهرکار یرو فراموش نکن اجازه  نیا ستمیمن رئ _

  تونم برم؟ یم سیرئ یرو ندارم آقا اتیچرند نینه واسه من، االن هم وقت ا یواسه خودت یهست یهرک نیبب_

 گفت: هروقت تو بازداشتگاه جواب یالیخ یب با

 

 . یبر یتون یبعد م یآغشته به خون رو داد یچاقو نیا

 خالصه اش کن.  ؟یکنیم دیچرا تهد ؟یگیچرا منظورت رو واضح نم ؟یخوا یم یگفتم: چ یکالفگ با

 فرصت مناسب کیروز در  هیو  مونهیم شمیپ یچاقو چند روز نیفرو برد و گفت: ا شیمشک یموها یرو تو دستش

 . یبر یتون یفعالً م میکن یصحبت م

ودت رو خ یلیخ ن،یبه ظاهر متد یبحث ندارم آقا یبلند شدم: اصالً حوصله  یصندل یرو ازش گرفتم و از رو نگاهم

 یمظلوم چه مار هفت خط یچهره  نیپشت ا دونهیجز من نم یچکیه یول ،یدیپرسنل هات خوب جلوه م یجلو

م باها شهیچرا هم ؟یباهام دار یلچه مشک دونمینم یول یمدت خوب شناختمت آرمان سادات نیا یپنهون شده تو

 . یلج

 یفقط تو کم ستمیکرد گفت: من باهات لج ن یکه تنش م نطوریبلند شد و کتش رو برداشت و هم شیصندل یرو از

 رو کشف کنم.  لشیخوام دل یمتفاوته م هیرفتارت با بق

 که من متفاوتم.  یکن یم نیبه خودت تلق یندارم شما دار یفرق چیام ه هیبق نیمنم ع _
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 تو بکنم؟  ریچرا بخوام فکر و ذکرم رو درگ یستین شیب یکارمند ساده ا هیکنم؟ تو  نیپوزخند گفت: چرا بخوام تلق با

 دارم.  ادیخوام برم کار و مشغله ز یم د؟یشه تمومش کن یگفتم: م یکالفگ با

 نگاه کردن بهم گفت: بفرما؟ دستش به در اشاره کرد و بدون با

 ارج شدم. از اتاق خ یخداحافظ بدون

  

 فرستاد.  میرو گوش یامیطعمه پ دمید هوی

 منتظرتم!  میزندگ _

 رسه.  یم انیبا پا گهیتحمل تا چند ساعت د نیاما ا امیعاشقونش راه ب یبودم با تموم حرف ها مجبور

 ستینفوالد قرار  نیرم( من محکمم ع یم شمیاومدم پس بق نجای)من که تا ا اسیمونده به قول  گهیکم د هی فقط

 وسطش باخت بدم. 

 .. هیکردم پنجاه ثان ریبودم که پشت چراغ قرمز گ یرانندگ درحال

 ندارم   طونیاز ش یمنم دست کم طونه،یعجله کار ش گنیم ایصبر کردن متنفرم، بعض از

  هیثان۳

   هیثان۲ 

 و...  هیثان۱

 حرکت  

من  گهیدها جلو بزنم، آره  نیاز تموم ماش دیکنم رقابته و با یکنم فکر م یم ریپشت چراغ قرمز گ یوقت شهیهم 

 عاشق رقابتم... 

 .. شهیب محسا یکردن در حق آدما گل به خود یبه بعد خوب ییجایکردم اما انگار از  یها خوب یلیدر گذشته به خ من

 شارژ نداره.  شتریدرصد ب ۲، ۳ مونیوقتى گوش نیدید اما
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 ! م؟یکه تا خاموش نشده به دادش برس میکن یم دایشارژرو پ عیسر

 باشه لطفا!  تونیزندگ یحواستون به بامعرفتا ینجوریهم

 پست فطرتن اما...  یلیخ

 . شهیم دایخوب هم پ یآدما

 بهش زنگ زدم.  ستادمیپارک ا یشدم و کنار درب ورود ادهیپ نیاز ماش دمیپارک رس به

 بوق دو بوق.  هی

  ؟ییالو کجا-

 زد  یموج م تو صداش یخوشحال

 . نمتیب یم ایام ب یکنار در ورود زمیعز دمیرس -

 گفت: باشه باشه اومدم.  عیسر

و  هایطرفش س هیکه  ینگاهم رو به کفش هاش دوختم کفش اسپرت قرمز رنگ با لباس یقامت پسر قد بلند دنید با

اده هم رنگ س ییطال ریزنج هیبود  یالت یلیخ پشیکه سر زانو هاش پاره بود ت یآب یقرمز بود شلوار ل گشیطرف د

ظر به ن دیو پوستش سف یبود لباش صورت روشن یچشم هاش درشت و قهوه ا افش،یدور گردنش بود، حاال بگم از ق

 و دستش رو طرفم گرفت و گفت: سالم.  ستادیزده بود رو به روم ا هیموهاش هم سا دیرس یم

 رهیخچشم هاش  یتمام تو ییزدم و با پررو یحیلبخند مل رمیمونده بود که دستش رو بگ رهیتو چشم هام خ منتظر

 شدم. 

 . مینامحرم -

 رفته بود.  ادمیفرو برد و گفت: اوه  اهشیس یموها یرو ال دستش

 ساده جوابش رو دادم.  یخنده  هیمنم با  دیخند و

 دلش رو برام باز کرد.  یشد و سفره  یمیزود باهام صم یلیبه قدم زدن خ میکنار هم شروع کرد آروم
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 پارک نشست و من هم کنارش نشستم.  یها یاز صندل یکی یرو

  ه؟یچ یدون یم -

  ه؟یزدم و گفتم: چ لبخند

دارم، پدر و نعشق  یخونه ول ن،یدارم پول، ثروت، ماش زیتحمل کردم من همه چ میها رو تو زندگ یسخت یلیمن خ -

 شه. بگردم که زنم بشه خانوم خونم  یم یکیمن دنبال  دیبه من رستصادف مردن و تموم اموالشون  هی یمادرم ط

 . یکن یدوست دختر عوض م هیدلم گفتم:  آره امارت رو دارم هرروز  یزدم بهش و تو پوزخند

  ه؟یچ یدون یگفت: م دوباره

  ه؟یچ-

 . هیسمت چدونم ا یدونم، اصالً نم یراجع بهت نم یچیاما من ه یخوام زنم بش یموند و گفت: م رهیبهم خ هیثان چند

 شدم.  رهیچشم هاش خ یکردم و با ذوق تو یبلند ی خنده

 . یشناس یتازه اولشه، کم کم م -

 یزنه ولصورتم آورد که موهام رو کنار ب کیصورتم رو بهم زد، آروم دستش رو نزد یجلو یاومد و موها یدیشد باد

 ازش فاصله گرفتم. 

 . مینامحرم -

 شد.  کیدبهم نز یکم

 . میها شو بذار خوش باش زیچ نینامحرم بودن ا الیخیحاال امشب رو ب -

 . دمیخند

 کنم.  یم تینه؟ خودم راض یکن یناز م-

 بهش ندم.  یکردم که فحش خواهر مادر یرو کنترل م خودم
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 یکش یقدر خجالت م نیگفت: تو چرا ا هیفشردم. بعد از چند ثان یلب هام بود اما دندونام رو محکم بهم م یرو خنده

  ؟یکن یکم صحبت م

 شِگِرد کار من بود.  نیا

 ... زهیخب چ -

 شد.  رهیکه سرشار از هوس بود بهم خ یو با نگاه دیخند

 . ستمین هیبق نیبا من راحت باش من ع -

 حرف رو عوض کنم.  خواستم

 چقدر هوا سرده امشب نه؟  -

 ت ایسرده ب یلیشد و گفت: آره خ تر  کیجا به جا کرد و نزد یصندل یرو از رو خودش

 

 . یآغوشم گرم ش و

 شد؟  یجام بلند شدم که گفت: چ از

 . میکم قدم بزن هیسرده پاشو  یلیخ -

 دمید هوی دمیکش یمرگش رو م یاومدم و تو ذهنم نقشه  یتکون داد و بلند شد، دوش به دوش همراش راه م یسر

 :دمیدر آورد با تعجب پرس بشیمارلبرو رو از ج گاریبهم انداخت و پاکت س یزینگاه ر بشیدستش رفت سمت ج

  ؟یکش یم گاریس

ت و گرف گارشیاز س ینیزد و کام سنگ گاریس ریکرد، آروم فندک رو ز کیرو به لبش نزد گاریتکون داد و س یسر

 م گرفت. رو به طرف گاریو س دیرو گرفتم خند مینیکرد سرفه زدم و با شالم در دهن و ب تیصورتم هدا یدودش رو تو

  ؟یکش یم-

 شده بود گفتم: نه ممنون!  انینما میشونیپ یکه رو یاخم کم با
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  ؟یکش یم گاریسکوت گفتم: چرا س یاز کم بعد

 داشته باشه؟  یلیدل دیمکث جواب داد: مگه با بدون

 نه. ک یشو پر از دود م هیخودش داره که داره ر یبرا یمشخص لیکشه دل یم گاریکه س یآره هر کس -

 ... ادهیفکرم ز_

 خونه؟  میزدم و گفتم: بر یکنم لبخند یخونه و نقشه رو عمل میکم کم بر دیبا گهید االن

ر بهم انداخت و گفت: فک یزیشد نگاه ر یطور که دود از دهنش خارج م نیگرفت و هم گارشیاز س ینیسنگ کام

 من خرم؟  یکرد

 الیخ یکه به زور ب یآشفته ا یبگه؟ نکنه از نقشه ام با خبر شده؟ با چهره  یخواست چ یم یعنیشوکه شدم  یکم

  طون؟یش یکن کارمیخونه چ یمن رو ببر یخوا یشدم که گفت: م رهیدادم بهش خ یجلوه اش م

 زدم.  یدادم و لبخند رونیخنده، نفسم رو آروم ب ریو زد ز 

 درانتظارته.  یخوب زینگران نباش چ -

 دوخت.  نیحالتش عوض شد و نگاهش رو به زم ییهویناراحت شد  یکم انگار

  ه؟یچ یدون یموهاش فرو برد و گفت: م یدستش رو ال 

  ه؟یچ -

 خوام از عشقم برات بگم که چطور تنهام گذاشت.  یم -

 یم ،یتکار انداخ انتیاون خ ادیکشم تو باحرفات من رو  یم گاریکه چرا س یدیپرس یازم م دیبغض لب زد: نبا با

... کرد؟ دو سال یشد چقدر قلبم درد م نیکه سوار ماش یلحظه ا یدون یچقدر دلم خون بود؟ م شیشب عروس یدون

 اون..  یدو سال به پاش موندم ول

 بعضی وقتا حال ما آدما توضیح _بدم.  شیکردم دلدار یدستش رو گرفتم و سع 
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 ندادنی ترین چیز تو دنیا میشه ...  

 د. رو نشون دا شیخود واقع انتشیدارن که گذاشتن به وقتش بهت نشون بدن، اون هم با خ یخودِ واقع هی آدما

 .. خب... واسه تظاهر بود یول ستمیدادن بلد ن یگونه اش رو پاک کردم، هرچند من دلدار یاشک سمج رو قطره

 خونه.  میبر الشیخیگفت: ب دیلرز یکه از فرط بغض م ییصدا با

 . ایرم تو پشت سرم ب یجلو م نمیا ماش: من بمن

 حرکت کرد.  نشیتکون داد و به سمت ماش یسر 

  *** 

 . میستادیخونه پشت در ا رونیب

 زنم.  یصبر کن صدات م کمهی ختستیبهم ر یخونه کم -

رو  شدم رفتم داخل و در رو بستم اسلحه الشیخ یزود ب یبهم انداخت که فکر کردم شک کرده ول ینگاه متعجب 

خ رو هم به ن یرو به ماشه و انتها ینخ نامرئ هیکردم  میدر خونه گذاشته بودم تنظ یکه از قبل رو به رو یصندل یرو

 . دمیبه اسلحه کش یدر خونه وصل کردم دست

 . یکارش رو بساز دیامشب با -

 زدم و باهاش تماس گرفتم.  یپوزخند

 ارد خونه شو من تو اتاقم. و زمیالو عز -

  ه؟یچ یدون یکرد که گفتم: م یآروم ی خنده

  ه؟یچ -

 . هیوقت خداحافظ -

 سر دادم.  یبلند یقهقهه  کیشل یبعد از صدا ،دیبه گوشم رس کیشل یکلمه صدا نیگفتن ا با



 مرگر فریبکا

35 
 

خودش باعث مرگ خودش بود به من چه؟ خودش خودش  یول ه،یخوب یلیخ یشکارچ نازیاز شکار هام آ یکیهم  نیا

 رو کشت مگه نه؟ 

  

 دم.  یتن نم یاحد چیه یاونقدر مغرورم که به خواسته  زمهیغرورم همه چ من

 که عاشق شکار کردنه...  ینازیگرده آ یکه در به در دنبال طعمه م ینازیآ نازمیآ من

 . اههیرنگ هم س دیگلِ سف ی هیسا یاعتماد نکنم،چون حت یگرفتم به کس ادی من

 بخاطر نگاه کردنِ چند تا ستاره ماهم رو از دست ندم.  چوقتیگرفتم ه ادی

وب خ ارتی دیکه براى ده حرکت بعدش برنامه داشته باشى؛ بازى ورقه که هم با ستیگرفتم زندگى شطرنج ن ادی

 باشه و هم دستت. 

 ی دلچسب داشته باشم... آدمهایی رو دوست دارم که بتونم باهاشون سکوت ها  من

 متفاوتم...  من

 ... نازمیآ من

 ! نازیآ

 ... رنیبا شکنجه بم دیشکل ممکن مجازات بشن با نیبه بدتر دیسوء استفاده گر حقشونه با یپسرا

 شست.  یرو م کیکف سرام یو خون ها دیبار یبارون م دم،یجنازش خند دنید با

به  وزد بلند شدم دو تا دست هاش رو گرفتم  یکنارش زانو زدم و دستم رو سمت شاهرگش بردم نه نبضش نم آروم

 ! یعجب اسم "فرزاد"پرتش کردم  اسمش یباال ن،یزم ریز یو تو دمشیسمت خونه کش

ور رو روشن آپاژ مشغله ها دور بشم رفتم سمت اتاقم نیذهنم رو آروم کنم و از تموم ا دیرو بستم با نیزم ریدرِ ز 

 کمد گذاشتم.  یکردم و لباس هام رو در آوردم و تو

نخ  هیدر آوردم و  زیم یمارلبرو رو از کشو گاریپاکت س دمیتختم دراز کش یو رو دمیرنگ پوش یاب کیتون هی 

 . رشیکردم و فندک زدم ز کیبه لب هام نزد گارویس
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ه بام و لب  یتظاهر کردم که دختر خوب یطعمه جور یکردم جلو تیهدا رونیگرفتم و دودش رو به ب ینگیکام س 

 دوده...  گارویدونست خوراکم س یزنم هه اما نم یدود نم

 کنم لحظه یشن هرشب خاطراتو مرور م یم یخاطرات گذشته هرشب تو ذهنم تداع 

 

دم  یش مبد جور اذاب ارمیب رشیکنم خدا کنه گ یوقت فراموش نم چیپدرم رو از ارتفاع پرت کرد رو ه ییکه فنا یا

 خورد...  یچرخ م یتو سرم افکار مختلف

 تلخ من...  یکه همش در مورد گذشته بود گذشته  یافکار

موم تزنه،  یساختم که گذشتم داره جلوش زانو م یا ندهیمن آ یسازه ول یآدم ها رو م ی ندهیگذشتست که آ نیا

اهرگ زدن شمختلف، اعدام کردن، با اسلحه کشتن، با چاقو،  یکنم با روش ها یسوء استفاده گر رو نابود م یپسر ها

 و... 

 ییقو نازیآ هیگذشته از من  دمیترس یخودم م ی هیاز سا ینبودم من پاک و معصوم بودم من حت ینجوریا من

 . چکسیمن برسه... ه یتونه با تالشش به پا ینم یچکسیدارم که ه یساخت من رذالت

 لیودم اوابپدرم شده  نیکردم، ع تیام هدا هینه... بلکه به داخل ر رونیگرفتم و دودش رو به ب یا گهید نیسنگ کام

 یعکس ییهادارت رو بر داشتم و به تن ریشد.  ت یو روز به روز وابسته تر و بدتر م دیکش یم گاریسه بسته س یروز

 گرفته بودم سوراخ سوراخ شده بود.  نشونهکردم از بس عکسش رو  یریداشتم نشونه گ ییکه از فنا

.. آره تا کردم. کیرو به لب هام نزد گهینخ د هیتوش گذاشتم  گارویآوردم و ته س کمیرو نزد ستالمیکر یگاریجا س 

 صبح ادامه داشت... 

 داد رو گذاشتم.  یبهم آرامش م شهیکه هم یبرداشتم و آهنگ زیم یرو از رو میدست گوش با

 ن استار سرطا وی ایپو

 ( نی)حتما گوش بد

 صدامو مثل دلم پاره پارس؟  یشنو یم

 تر بزن هنوز تو بدنم جا هست!  محکم
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 . دنیکنم؟ همه اشکامو د هیگر چجور

 دم  یرد م یتماسامم به زندگ به

 نامست  نیآخر نیجون چشات ا به

 کام هست  هیبنداز بره هنوز  گارتویس یگیم

  ب؟یکرد مفت فر یمنو تورو ک یزندگ ؟یهنوز دختر ای زدن

 فالت  یگرفتم فقط چشات بود تو فالتو

 من کجا چشم بذارم؟  نجایا یگذاشت چشاتو

  یکس یانگشتا ینره ال وقتیزدم  موهامو

 موهاشه  یبه دستات که ال لعنت

 دوست دارم که موهاش بور باشه  نمیامیگفتم بن یم

 هه اونم باباشه!  نهیامیبن اون

 شد چشم نداشت چشاش بسته  ایدن

 به روش که لبام دوخته شد  یدیخند

  شه؟یعاشق نم یتو سن کم کس مگه

 انداخت گفتم دلش خوشه  کهیبهم ت یهرک

 از کارم؟  یریبگ بیبزنم ع داد

 صداتو دوس دارم!  میداد نزن یبگ

 لحظه منم خوب باشم  هی شهیم مگه

 فابم؟  قیدارم گله دارم چرا رفت رف گله
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 سرِبارم  کننیفکر م خندنیحرفام م به

 نام خدا من وجود ندارم...  به

  

وش کنم کردم خاطرات گذشته رو فرام یم یشد، سع یبا سه چهار کام تموم م گارمیبود که س ادیکام هام ز اونقدر

 . شدینم یول

بود  یزخم شهیکرد که دست هاش هم یخونه اونقدر کار م ومدیبا دست پر م شهیکه هم یپدرم رو فراموش کنم پدر 

 بد...  یلیکرد، خ انتیتو دل من و مادرم نمونه اما... اما مادر بد ذاتم بد خ یزیکرد تا چ یمکار 

خت دراز ت یرو نطوریهم قاًیو به خوردش دادم، اون شب دق ختمیقرص برنج ر ییاون شب ساده افتادم که تو چا ادی 

ستت دو نازیگفت: آ یجمالت رو م نیو ا اوردیاتاق داشت خون باال م نیهم یتو دمیکش یم گاریبودم و س دهیکش

  توروخدا کمکم کن. نازیچم شده آ نازیآ مسوء استفاده نکرد یبخدا من از کس یکنیتو فرق م نازیدارم، آ

  زمیکه بهم بگه عز دمیتورو ند هیشب

  بمیته قصه بره و بده فر یول

 چشام بازم اشک بشه جمع  تو

 چشاش که پره درد دلم  دنید واسه

 کنم  هیهش تکب مویچ همه

 خودم و  هیباشم که باشه شب یکس با

 دورم  بهیشده و من پر شده از غر بهیغر گهیکه د فیح یول

 از من  یاز من تو کور شد یدور شد چرا

 کردم.  یچقدر به تو من خوب یدیند که

که در  یو تن گارمیبودم به دود س رهیکرد اره خ یبود و اروم آروم صدام م یبودن به لب هاش که خون رهیشب خ اون

 حال مرگ بود. 
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 وقت...  چیه شهینم یوقت برام تکرار چیاهنگ ه نیا

 . گردونهیو تو اکثر موارد سالم برم برهیکه دوست داره باشه. م ییآدم رو ببره جا تونهیکه م هیقیموس فقط

ش بپاشه رو از روش رد شه خون نیبندازم کف اتوبان، ماش ارمیمغزم رو در ب خوادیکنه که دلم م یسرم درد م نقدریا

 صورتم. 

 شبم با شب گذشته فرق داره  هر

 من و اون فقره آره!  نیفرق ب تنها

 داره؟  یرفتن هی یهر اومدن گنیم یدیشن

 ساده!  یچه رفت ،یومدین

 پوله  شونییتنها دارا رنیانقدر فق ایبعض

 توله  یسال نشد ساخت هیحرمت  یب

 مشت کرده بودم  ارویتو دستم بود دن دستات

 تازه خشک کرده بودم  یچشام اومد جلو

  دمیلرز یم نجایخورد تو گوشت من ا یم گهید یجای

  دمیترس یم زایچ نیپول فروختنت از هم به

  نگیهمدمم بود نگهبان پارک تمیعروس شب

 ! یکردم گفتم چه پاک فیتعر ازت

 تاالر عروس شد  نیخنده بهم گفت عشقم تو ا با

 ! نگیت منم شدم نگهبان پارکهمون وق از

 وقته تموم کردم  یلیمنو نخور خ ی غصه
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 پنج ساله شعرامو سرت حروم کردم  آخه

 هر برگ دفتر خاطراتم هست اسمت!  تو

 که با تو هم اسمه  یاز اون ادیم بدم

  ؟یباعث و بان ییکجا رهیمیداره م اتیپو

  یدرمان یمیشم ش یتو م یبه دستا فقط

 ر ط الف نونه  س

  نمونهیب یکی یدوسش دارم ول یلیخ

 ر ط الف نونه  س

  دونهیم یبرام ازاد ستین یازاد گهید

  زمیکه بهم بگه عز دمیتورو ند هیشب

  بمیته قصه بره و بده فر یول

 چشام بازم اشک بشه جمع  تو

 چشاش که پره درد دلم دنید واسه

 

 کنم  هیبهش تک مویچ همه

 خودم و  هیباشم که باشه شب یکس با

 دورم  بهیشده و من پر شده از غر بهیغر گهیکه د فیح یول

 از من  یاز من تو کور شد یدور شد چرا

 کردم  یکه چقدر من به تو خوب دیند که
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 مغزم  یدرد تو هی

 شهر ردت کردن  هیکه  یبد یحس هیرفتن  یعقده پا هی

 واس من  یسرطان شد هی مثه

 کشونه منو...  یم که

 زنگ خورد شماره ناشناس بود.  میآهنگ قطع شد گوش دمیطور که غرق در افکار خودم بودم د نیهم

 بله امرتون؟  -

 . یهست یماهر یشکارچ -

 جادیا امکه تو صد یبود، آره خودش بود با لرزش ییفنا یطرف مقابل خشکم زد صدا یصدا جمله و نیا دنیشن با

 شده بود گفتم: شما؟ 

 سر داد که کل تنم به رعشه افتاد.  یبلند ی خنده

 ... ابونیام، خ یمن ک یفهم یآدرس م نیبه ا ایب -

 تماس رو قطع کرد.  و

 الو الو...  -

 وبلند  نیآست یبا سرعت رفتم سمت کمد لباس مشک ارم،یسرت ب ییچه بال نیبب ،یکن یتماس رو قطع م کهیمرت

 یجا یاقچه دو تا اسلحه رو برداشتم و کنار شلوارم توط یدستم بردم و از رو دمیام رو پوش یشلوار مشک

تک  هیاطالع بدم و  بایبه فر واستمهم تنم کردم خ یقهوه ا یژاکت پشم هیمخصوصش گذاشتم شوکر رو برداشتم و 

 زنگ زدم اما جواب نداد. 

 *** 

ونه رو باز در آوردم و رو به روم گرفتم با پا در خ بمیبود، تفنگ رو از ج کیبزرگ و ش یخونه  هی دمیآدرس رس به

 بود با تفنگ سقف رو نشونه گرفتم.  کیکردم همه جا تار

 . ایتا خودم بفرستمت اون دن رونیب ایرذل، ب کهیمرت رونیب ایب -
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دم، مامانم ز دیدر، اتاق رو د یاز ال دم،یرس یاتاق هیصدا رو دنبال کردم که به  د،یزن به گوشم رس هیقهقهه  یصدا

 . ستیوقت آدم بشو ن چیهه ه نمیب یرو دارم م کهیزن نیبعد از چند سال ا ییبود با فنا

دو شون نشونه  هر یمبل بلند شدن اسلحه رو رو به رو یتا تفنگ رو برداشتم و با پا در رو باز کردم با تعجب از رو دو

 کرد.  قیگذشته قدم زنان برام کف زد و تشو نیبود ع دهیپوش یو شلوار مشک یکت مشک ییگرفتم فنا

 ! ینازیالحق که آ زاد،یدست مر یچه شجاعت -

 به مامان انداختم.  ییگذرا نگاه

  ؟یاریب ادمیرو  یچ یخوا یباز م نجا؟یا یچرا من رو کشوند -

 اومد.  کمیبزرگش نزد کلیاون ه با

 ! یبر یمادرت ندادم که بعدش بذار یبرا ونیلیپونصد م یکه الک ارمیب ادتیرو  نیخوام ا یم -

 رو درست وسط قلبش نشونه گرفتم.  اسلحه

 خالصت کنم.  ریت هیتونم با  یازت بترسم م ستمیمن مثل مامانم ن نیبب -

 لبش نشست.  یرو یپوزخند

 حس ترس درونت وجود داره.  یکم یمادر نیاز وجود هم یام باش یهه! هر چ -

 کردم.  یهاش رو به سمت مامان برداشت و من فقط با اسلحه دنبالش م قدم

  ؟یستیدخترت خوشحال ن دنیاز د هی: چییفنا

و به سمت سر اسلحه ر نه،یب یمنتظره بود که داره من رو م ریمات و مبهوت به من زل زده بود انگار براش غ مامان

  ؟یستیخوشحال ن دنمیاز د هیت تعنه و بلند گفتم: چبا حال د،یکش یبلند غیکردم مامان ج کیسقف گرفتم و شل

قدر  نیا زنایوقت اسلحه به دست نبود آ چیه نازیآ یستیمن ن نازیت... تو آ یستیلکنت گفت: ت... تو دختر من ن با

 شجاعت نداشت. 
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 ختنشیر یکردم جلو یم یچشم هام جمع شد و سع یتو یگذشته تلخم انداخت قطره اشک ادیهاش من رو  حرف

جلوه  الیخیکردم خودم رو ب یم یهمه سال برام سخت بود اما سع نیمادرم اون هم بعد از ا دنیهر چند د رمیرو بگ

 بُت به ما زل زده بود.  نیگفت و ع ینم یچیه ییبدم، فنا

 یسسر توعه، چه ک ریتفاقات زا نیتموم ا ،یظالم ساخت نازیآ هیتو از من  یبار آورد یجور نیمامان تو من رو ا -

 قدره؟  نیارزش من هم یعنیفروشه؟  یم ونیلیدخترش رو به پونصد م

ه بگم کبشم الزم به ذکره  ییمال فنا یخوا ینکن اگه هم م یخودت رو سر من خال یتلخ و اتفاقات گذشته  یزندگ

 نشون.  نیخط ا نیشم ا ینم یکور خوند

 شد.  یگرفت و بلند و بلند تر م یداشت اوج م صدام

 کشم از دست توعه.  یم یشدم هر چ ینجوریمن ا یکه بهم داد ییبه خاطر عذاب ها -

 . دنیچک یاشک هاش قطره قطره م مامان

 دیبا یمامان نیاز دخترت ارزش داره نه؟ اصال به نظر من همچ شتریکن پول ب هیکن به حال خودت گر هیآره گر -

 زنده به گور بشه. 

 سکوت قرار داد.  یبش به معنال یانگشت اشاره اش رو رو ییفنا

 ... ایپولم رو پس بده  ایبهت بگم  نجایمن کشوندمت ا ه،یکاف سیه -

هم با  رو یا گهیچند دختر د ستیمعلوم ن ینیمال تو بشم؟ تو خواب بب ای ؟یچ ایو کالفه گفتم:  دمیرو بر حرفش

 کشمت.  یم ،یدیخر وهیترفند و ش نیهم

 قلبش نشونه گرفتم.  یرو قاَََیرو دق اسلحه

 چشم هام زل زد.  یتمام تو ییبا پررو 

 و فروش آدم هام.  دیمن عاشق خر نهیاصال من کارم هم دم،یها رو خر یلیمن خ دم،یآره خر -

 شدم.  رهینفرت به چشم هاش خ با
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کنم  یجور مبسه پولت رو  یشهر دنبالم اومد نیاز اون شهر و ا یبسه هر چ یدیآدم خر یهر چ گه،یبس کن د _

 ماه بهم وقت بده.  کیفقط 

 لبش نشست.  یرو یظیغل ی خنده

 نداره.  ماه؟ نه امکان کی یاون هم تو ونیلیآخه دختر خوب پونصد م ؟یکن یجور م یپول رو چطور -

 . میشرط بذار ایبه حرفم بودم گفتم: اصالً باشه ب یطور که مُتَک نیو هم تیجد با

 م کیابروش رو باال برد که در ادامه گفتم: اگه تا  یتا هینشست و  یصندل یرو

 

 داتیرم پوقت دور و ب چیو ه رونیب یگم ش میشهر و هم از زندگ نیهم از ا دیتو صورتت با ختمیپول رو ر گهید اه

 نشه. 

  ؟یاون وقت چ ،یرو جور نکرد ونیلیزد و گفت: و اگه، پونصد م یخند پوز

 قبول؟  ،یمال من بش دیرو بهم زدم ادامه داد: اون وقت باو محکم پلک هام  دم،یکش یقیعم نفس

 جز قبول کردن نداشتم.  یا چاره

 باشه.  -

 رو امضاش کن.  نجایروش نوشت و گفت: ا یزیچ هی یبرگه در آورد و با خودکار هی زشیم از

 نه.  نازیبهم انداخت و گفت: آ ینگاه مامان

 توافق نامه بود امضاش کردم.  هیخوندم،  گوش دادن به حرفش برگه رو بدون

  ش؟یو گفت: کامل خوند دیخند

 . یدیاز حلقوممون باال کش ونیلیقبل بشه که پنجاه م یخوام مثل دفعه  یآره نم -

اشتن از ذ یمرد زندم نم یآدم داشت هزار تا آدم داشت، اگه م یخالصش کنم ول ریت هیتونستم با  یم د،یخند بلند

 رسه.  یم فیضع یورم به آدم هاکار هام خندم گرفت فقط ز
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 . یاالن باخت بده تا بدبخت تر نش نیخواد به نظرم از هم یکردن با من دل و جربزه م یدختر خوب باز نیبب -

 زدم.  یپوزخند

هتره تو پا پس بپس  ستم،یساده ن نازیبهت نگم من اون آ یچیه یبکن یکه هر کار ستمین میقد نازیاون آ گهیمن د -

 . یبکش

  ؟یبرس یبه چ یخوایتو م نازی: اییفنا

 ! یلذت ببر ریکن از مس یسع ستیدر کار ن یدنیرس_

 ... نجایبهتره از ا نازی: آمامان

 ساکت شو باال آوردم.  یرو به معنا دستم

رو نابود  میزندگ یندارم هر چ یازی!هه البته من به آغوش نحس تو نیمن رو به آغوش بکش یشهامت ندار نقدریا -

 . فتمیخوام تو دام حرف هات ب ینم گهیبسه، د یکرد

  

 بلند شد.  ییاعتراض فنا یصدا

 یم یچ گهید یعنوکنم هم م یم نتیتأم یشه؟ هم ماد ینابود م تیزندگ یمگه با من باش ؟یچه نابود کردن -

 از خدات هم باشه با من...  ؟یخوا

  ؟یهست یزیچ هیدادم گفتم: متوجه  یگوش م اتشینشسته بودم و به چرند یصندل یطور که رو نیهم

  ؟یچ _

  ؟یگیچرند م یاز حد دار شیکه ب _

 . دیرس یکفش هاش به گوش م یهاش رو آهسته به سمتم برداشت که فقط صدا قدم

 آره؟  گهیگم د یخب پس من چرند م -

 شدم.  رهیو هولناکش خ یقهوه ا یچشم ها یبلند شدم و صاف تو یصندل یرو از
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 یلحظه آماده کرد نیا یسال برا ۳،۴ نیا یرو تو یقشنگ یالوگایکردم د یخودن من فکر م یامالً بآره حرفات ک -

 انگار نه انگار...  یول

از  یو بتون ارنیب رتیگ ییلشکر آدم تنها هیرسه اگه  یکه فقط زورش به دختر ها م یا چارهیبدبختِ ب هیاز درون  تو

 . یشه که واقعاً مَرد یاون موقع برام ثابت م یخودت دفاع کن

 . دیخند

بر چسبن به سقف، از تموم کار هات هم خ یحرکت م هیسرم با  زنیصد لشکر هم بر ستین یزیلشکر که چ هی -

با  نیبب شون؟یکش یدم تو م یمن پرورش م ،ینداره آمارت رو دارم که چند نفر و کشت یا دهیدارم پنهون کردن فا

 . ینگفت یبعداً نگ دماالن بهت اخطار دا نیهم نیزم ینکن افرادم رو بزن یسع فتیمن در ن

 یه کنم لحظه به لحظ یم یکنم کار یکنم روزگار و به کامت تلخ م یم اهیرو س تیزندگ نازیگفت: آ یجد یلیخ

باهام  اومدن یدنده نبودن باهام راه م هیتو لجباز  و  نیع یول دمیها رو خر یلیمن خ ،یمرگ کن یآرزو تیزندگ

 کنه.  یگل م میمنم رگ لجباز یشم لج کن یباهات خوب م یخوب باش

 رو تو جاش، بغل پام گذاشتم.  اسلحه

خوب  نیفرآنگه، تو آدم هات رو پرورش بده  یچیتو سرش ه یبزن یکه هر چ ستمیبدبخت ن نازیاون آ گهیمن د -

آذر  کی و ستیب قاًیدق ینشونم، ماه بعد یم اهیافرادت رو به خاک س یهمه  یچطور نی! هه اما بعد ببیکن یم یکار

نافع مو از تک تکشون واسه  یدیرو هم که خر یتبدبخ یکنم تو صورتت در ضمن اون دختر ها یتموم پوالرو پرت م

 شن.  یآزاد م یبه زود یاستفاده کرد تیشخص

 . دیگوشم رس هام رو به سمت در اتاق برداشتم که صداش از پشت سر به قدم

 نکن.  یبا من باز نازیآ -

 ... تسیشکستن غرور ن یمعذرت خواه یرو گرفت زمونیهمه چ ،یکرد یبه ما بد یلیشما خ ییفنا دیفر یآقا نیبب _

 . شهیازت کم نم یزیچ یعذرخواه هیشعوره با  شینما

 ! ینکردم، چه توقعات ی: هه من تاحاال از پدرمم عذرخواهییفنا

 . ادیو بدون توجه به حرفش گفتم: باشه پس عزت ز الیخیب



 مرگر فریبکا

47 
 

 . دمیدر رو محکم کوب و

  

به جرمش  ییتونه صاف تو چشم هام زل بزنه و با پررو یباهام صحبت کنه؟ چطور م یجور نیتونه ا یم چطور

 اعتراف کنه؟ 

و کور  وت و سرد و سوتدر آوردم جاده خل کیسرد و تار ابونیکردم که سر از خ یرفتم و فکر م یطور راه م نیهم

 شد.  یم دهیشن رکیرجیج یبود و فقط صدا

 شد.  یم یگِل شتریب شترویحرکت کردم با هر قدمم چکمه هام ب نمیسرم رو فشار دادم و به سمت ماش محکم

به  یلبم قرار گرفت قلبم به تپش افتاد، محکم دهنم رو گرفته بود مشت محکم یرو یاحساس کردم دست سرد 

 پهلوش زدم و محکم انگشتش رو گاز گرفتم. 

  ؟یآخ چته وحش -

  ؟یچطور جرأت کرد شعوریب -

 هی میاستخو میلقمه ام کن چته؟ اصالً غلط کرد هی ایداد گفت: اوهو ب یدرد تکون م یطور که دستش رو از رو نیهم

 . مایآدم بدزد

 عقب تر پرت شد.  یش گذاشت و چند قدمگونه ا یصورتش کردم که دست چپش رو رو یهواله  یمحکم یلیس

 . یزنده موندن رو ندار یتو اجازه  -

 خواستم ماشه رو یم یرو طرفش گرفتم وقت اسلحه

 

 ته شد. پلک هام بس هوی دمید یبه سرم اسلحه از دستم افتاد، اول همه جا رو دو تا م یزیشدن چ دهیبا کوب بکشم

 * 

که کفش  یمرد قد بلند دنیبا د نیباز شدن در وارد اتاق شد و همچن که با یدیگوش خراش در و نور سف یصدا با

زدم  یم خیسرم نبود داشتم از سرما  یبود چشم هام رو به زور باز کردم شالم رو یو به رنگ قهوه ا یهاش کتون
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بسته شده بودن  یصندل یبه دسته  یدهنم با چسب محکم بسته بود ژاکتم تنم نبود و دست هام با بند محکم

تونستم صورتش رو  یم یسرم رو به زور باال آوردم به سخت  ست؟یسر جاش ن یچیجاش نبود چرا ه یاسلحه ام تو

همون  م،یزندگ لیخودشه، باز همون بود همون عزرائ دمیچشم هاش فهم دنیکم بود و با د یلیچون نور خ نمیبب

 ... ییخود نامردش بود فناکرد،  یو ولم نم دهیچسب نمیس یقفسه  یکه رو یبختک

کرده به نور عادت ن نکهیشدن بخاطر ا تیزرد رنگ روشن شدن، چشم هام اذ یبشکن زد و المپ ها هیبا انگشتش  

شم  خالص یکردم که بتونم از صندل یکرد تقال م یم تمیاذ یلیکفش هاش خ یزد و صدا یقدم م میبودم دور صندل

 کرد و دست از قدم زدن برداشت.  زمیشد دست و پام محکم بسته بود، خوب آنال ینم یول

  ؟یکرد یم یباز یخُب، داشت -

 . دیچرخ یشروع به قدم زدن کرد و دورم م دوباره

 شد؟   یپس چ یکردن نبود یمگه عاشق باز -

 گوشم آورد و آروم زمزمه کرد.  کیو سرش رو نزد ستادیا پشتم

  ادته؟ینکن  یگفته بودم با من باز -

دهنم  یو چسب رو از رو ستادیشد، رو به روم ا یخالص شم اما نم یبند لعنت نیتکون خوردم که بتونم از دست ا 

 شدم.  رهیبرداشت، نفس زنان بهش خ

 نبود.  نیقرار ما ا -

 زد.  ییدندون نما لبخند

 بود.  نیقرارمون هم قاًیدق -

ل بترسم و با شجاعت من هم چشم هاش ز نکهیچشم هام زل زد بدون ا یچونه ام گرفت و تو ریدستش رو ز آروم

رو به  کرد گفت: چرا چشم هات ینگاهم م رهیکه خ نطوریهم هیبعد از چند ثان دیبار یزدم، از هردو چشم جذبه م

 ! یشد ینم رهیقبالً که از شرم چشم هام بهم خ ؟یدوز ینم نیزم

 . یشدن رو نداشت رهیطعنه گفت: البته جرئت خ با

 زدم.  یپوزخند
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گرگ زخم خورده  یکه به پرو پا یندو یگرگ شدم، خودتم خوب م پایگذشته واسه گذشتست مهم االنه که  -

 زندگی مثل یه رمانه...  دیفر نیداره بب یچه عواقب دنیچیپ

 کنه.  یخواننده رو هم جذب نم هیتو  هینتلع هیزندگ نیاما مطمئنم ا یکن پرفروش ترین باش یکار یه

  

 ! عیباش دست هام رو باز کن سر عیسر االنم

 کنه.  یالتماس م یگرگ چطور هی نمی: دوست دارم ببییفنا

 . ینیتو خواب بب -

 . یریجا بمون تا بم نیپس هم-

 هاش رو به سمت در برداشت و چراغ رو خاموش کرد.  قدم

 خداحافظ عروسک. -

فت پولم قرار داد رو امضا کن خودش گ ریخواد خودش گفت ز یاز جونم م یهمه جا رو فرا گرفته بود آخه چ یکیتار

 ... کردم کاش ی؟ کاش کارش رو با اسلحه تموم مذاره یرو جور کن پس چرا نم

 * 

 کرد.  یبود و نگاهم م ستادهیصورتم شد به زور چشمم رو باز کردم، مامانم ا یهواله  یمشت محکم 

 بزنش.  ییفنا -

 و از درد ناله کردم.  دیپاش محکم به دلم کوب با

  د؟یخوا یاز جونم م یچ -

رو کامل  به سمتم اومد، صورتم نداختیم میقد ادیزننده و جذب کننده بود و من رو  یلیکه خ یلباس هیبا  مامانم

 نگاه کرد. 

 لهش کن.  داده له کن آره بیفر ییبایز نیبا ا ارویلیصورت ماهشو که خ -
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 تونستم، دست و پاهام بسته بود.  یتونستم از خودم دفاع کنم نم ینم

 نه. کخواست باز غرورم رو خورد  یکرد م یدرد م یلیرو خدا لعنتش کنه، دلم داشت خ کهیزن نیلعنت کنه ا خدا

 . اومد و با پشت دستش آروم صورتم رو لمس کرد کمینزد ییکور خونده فنا یکنه، ول میقد نازیمن رو آ باز

 داغونش کنم؟  -

 یر کاره گهیبا عشوه گفت: اوم آره د دیکش یمبل لم داده بود و ناخون هاش رو سوهان م یطور که رو نیهم مامان

 باهاش انجام بده.  یدوست دار

  ؟یشد و گفت: هر کار رهیلبش بود به لب هام خ یکه گوشه  یصورتم رو لمس کرد و با پوزخند کم شتریب

 : آره ماله خودته. مامان

  

 یاز بچت سوء استفاده بشه؟ تو مادر یذار یکه م یآخه تو مادر ؟یتو مادر فت،یتف تو مادر بودنت تف تو ذات کث -

  ؟یبچت رو ندار هیخوش دنیکه د یتو مادر ؟یکن یم اهیرو س میزندگ یکه دار

 . ریبگ یصورتش بود رو آروم کنار زد و گفت: اللمون یکه جلو یصاف یموها

 . رهیکم جون بگ هیکوفت کنه  میبد یزیچ هی: فعال بذار ییفنا

 و فلفل رو به طرف گرفت.  کمیرو آورد نزد ینیس آروم

 . یفلفل دوست دار یلیخ دمیشن -

 صحبت کردن نگاهم رو ازش گرفتم.  بدون

  

 بخور.  -

 . خورم ینم -

 د: گفتم بخور. داد ز یعصب
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 خورم.  یآرامش گفتم: گفتم نم با

 آره؟  گهید یکنیلج م یآها پس دار -

  

 د. زگوشم  یتو یمحکم یلیکه س زهیطرف دهنم رو به زور گرفت تقال کردم که نتونه سس فلفل رو تو دهنم بر دو

 کوفت کن.  یعنیگم کوفت کن  یم یوقت -

  

 . ادین رتیگ یفرصت نیهمچ گهیکن ممکن د یزدم:آره بزن محکم تر بزن تالف داد

 کردم.  یرو شکار م گهید یکی دیبا بایفر شیرفتم پ یم دیرفتم آره با یم دیبا من

 رکت! ش سیبود رئ یتعجب کردم آرمان سادات یلیکه در رو خورد کرده بود خ یفرد دنیدر محکم خورد شد با د هوی

 چطور اوم هیک گهید نی: اییفنا

 

  نجا؟یا ده

ز درد آخ ا ییکرد، فنا یراندازیگرفت و محکم به بازوش ت ییبا پوزخند وارد اتاق سرد شد اسلحه رو طرف فنا آرمان

 افتاد.  نیزم یگفت و رو یبلند

 بدو دست هام رو باز کن.  -

 مکث کرد.  یکرد که کم یبه سمتم اومد و داشت با چاقو بند و دور دست و پام رو باز م عیسر آرمان

  شد؟یچ -
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 . یچیه -

  

 فت. ر یم ییباز کردن بند ادامه داد خداروشکر تموم شد نگاهم رو به مامان دوختم که با سرعت به سمت فنا به

 . کنمیشه نابودت م داتیدختر پ نیندارم بار دوم دور و بر ا تیکار یدفعه  نی: اآرمان

 کنه!  یات م چارهیب ییفنا که مامان گفت: میحرکت کرد یبه سمت در خروج عیرو گرفتم و سر دستش

تم و مچ دستم رو گرف میداد هیو به درخت تک میدیرس یدرخت بزرگ هیبه  میتوجه به حرفش از در خارج شد بدون

 کرد.  یدور دستم درد م یلیماساژ دادم خ

  

 بودن؟  یک نایگفت: ا یشد و با لحن محکم رهیبا خشم بهم خ آرمان

اسه من نکن و یبه بعد سع نیاز ا ؟یدینداره فهم یربط چیشدم و بلند گفتم: به تو ه رهیچشم هاش خ ینفرت تو با

 . ینیب یوگرنه بد م یکن یدلسوز

  

 لباسم بود و کاغذو برداشت.  بیکه تو ج یزد و نگاهش رفت سمت کاغذ یپوزخند

 ... ونیلیقرار داد بود پونصد م همون

  

 درسته؟  ونیلیشد و گفت: پونصد م رهیشد بهم خخوندنش تموم  یخوندش و وقت یدقت داشت م با

 رو سمت شاهرگش گرفتم.  غیکه تو کفشم بود رو در آوردم و هلش دادم به درخت و ت یغیت

کن رو فراموش ن نیکارمند، ا هیمنم  یستین شیب یسیرئ هیتو  یکن یم یمن فضول هیبار آخرت باشه تو زندگ _

 . یآرمان سادات
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جک، و سوارش  نیسمت اون ماش یازت ندارم بهتره بر یام گرفت و گفت: منم دست کم قهیرو سمت شق یا اسلحه

 خانم.  نازیکنم آ یاسلحه مغزت رو پودر م نیبا هم یاگه نر یش

 ... نینداشتم و رفتم سمت ماش یا گهید راه

  

م آوردم سر نییرو پا نیماش ی شهیکردن ش یاومدم و سوارش شدم اونم سوار شد و شروع کرد به رانندگ کوتاه

 نیورفکردم کشتن م یسوء استفاده گرو نابود م یپسر ها دیکشتم با یآدم م دیکرد من با یدرد م تینها یداشت ب

 من بود... 

 کنم.  یآرمان با همون لحن خشک و سرد گفت: من پولت رو جور م یقیاز دقا بعد

 به کمکت ندارم.  یازیگفتم: گفتم ن یکردم آرامشم رو حفظ کنم به آروم یموهام آوردم و سع یو تو دستم

 تونم صدتا مثل تورو بخرم و بفروشم.  یم اردرمیلیمن م یداد: بهتره غرورت رو کنار بذار ادامه

 زدم: بزن کنار.  ادیشد و فر شتریحرف رو زد سردردم ب نیا تا

  

ز ترم یشده پاش رو رو میکه معلوم بود پشتش نفرت قا یو لبخند یتعجب آور بود اون با کمال خونسرد واقعا

 اشاره باز کرد و گفت:  هیرو با  نیشد و قفل در ماش رهیگذاشت و به من خ

 راه باز جاده دراز.  دییبفرما 

  

م: از شدم و گفت رهیچشم هاش خ یآروم شد تو هویبود  یو عصب نیخشمگ شهیکه هم یباور بود کس ریبرام غ واقعاً

 . ینیبیوگرنه بد م یکن ینم بمیو تعق یکن یمن دخالت نم یکارها یبه بعد تو نیا

 حوالم کرد و گفت: به سالمت.  یپوزخند

 یوده ت یکارش رو پس م نیام کرد تقاص ا ادهیپ ییرو باز کردم و رفتم، هه چه جا نیتوجه بهش در ماش بدون

 از حد سرد بود.  شیهوا هم ب کیشب تار نیو ا یشلوغ نیبه ا ابونیخ
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و با  دمیچیپدور گردنم  شتریرفتم شالم رو ب یراه م یهم کنارش بود، به سخت یمغازه و کباب پارک بود هیبه روم  رو

 یکیتونستم به وضوح حس کنم که  یبود م یسرد یلیدوتا دست هام بازوهام رو گرفتم که سرما بهم نخوره شب خ

 نشستم داشتم مکتین یپارک بود رسوندم و رو یکه تو یچوب مکتین یخودم و رو یشباست به سخت نیاز سرد تر

وء شدم هزاران پسر س یم فیکردم دوباره سر در گم شده بودم دوباره داشتم ضع یتو ذهنم خاطرات رو مرور م

نه گرس یتونستم مثل گرگ یبودم کاش م زاتیزنن و من بدون صالح و تجه یپرسه م ابونیاستفاده گر دارن تو خ

 ...! شاطعمه ها رو بدرم ک نیا

  

 مکتین یشن از رو یم کیدارن بهم نزد یالت پیریچهار تا پسر با ت دمیخودم بودم که ناگهان د الیتو فکرو خ غرق

اون  مدیکرد د یم یباز ریتو دستش بود و با زنج یربلندیزنج هی شونیکیشدم  رهیبلند شدم و با شجاعت بهشون خ

همونجا  یترس چیاومدن و من بدون ه یکم میآروم نزدو چاقو رو در آورد آروم  بشیدستش رفت سمت ج یکی

 که انگار سر دستشون بود اومد و گفت.  یکیبودم اون  ستادهیا

 مهمون ما شو!  ؟یکن یم کاریچ نجایسرما ا نیاوهو خانم خوشگله تو ا _

  

 . دمیچیشال گردن رو گرفتم و دور گردنش پ عیشال گردن گرم رو دور گردنم بندازه سر هیخواست  یم تا

 . یهه مهمون تو بشم؟ کور خوند_

  

ول کردم  گفتم و شال گردن رو یو با چاقو به بازوم زد از درد آخ بلند کمیکه چاقو دستش بود اومد نزد یکی اون

 شدم.  رهیپر از درد بهشون خ یبازوم فرو رفته بود با زحمت چاقو رو در آوردم و با نگاه یچاقو تو

تا خواستن  و کیاومدن نزد یاریدر ب ینکن زرنگ باز یسع میمثل تو سرو کار دار یابونیر خما هر روز با ده تا دخت _

به  دمیوبککرد با پام محکم  یافتاد و ناله م نیزم یفرو کردم که از درد رو شونیکیشکم  یشن چاقو رو تو کمینزد

 با ت دمییتونستم دو یتا م دمییکردم دو یم رارف دیرفتم با یم دیو از خودم دورش کردم با یکیاون 

 

 . دمییدو یقدرت و تموم توان م موم
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 . نشیریبگ_

  

 یزیچ هیزدم که  یفقط دو م قهیپنج دق کینزد دمید یرو نم یچیبود ه کیهمه جا تار ومدنیسه نفر دنبالم م هر

ن ت چوراهم ادامه بدم که دستم رو گرف هیبرخورد کردم بدون توجه بهش خواستم  یکلیفرد ه هیمانعم شد به 

 و بهم گفت: پشت سرم بمون.  نمیرو بب افشیتونستم ق یبود نم کیتار

  

 آرمانه.  دمیصداش فهم دنیشن با

  

  حار؟ یسگا نیشاخ شد نیآورد ریدختره تنها رو گ هی ه؟یآرمان گفت: چ دنیپشت سرش و اون سه نفر رس رفتم

 جونش رو گرفت.  کیشل هیبه سمت آرمان حمله ور شد و آرمان با  شونیکی

  

 قبرستون نکردمتون.  یراه نیتا مثل ا دیرو جمع کن قتونیرف فیجسد کث _

 گفتن: چ... چ... چشم چشم.  یبا التماس و ترس به لکنت افتاده بودن و فقط م اونا

  

 یبهت دست دراز ادیخوشت م نکهیمثل ا ؟یخوا یم یپسرا چ نیا ونیم نجایبهم زل زد و گفت: ا یعصب آرمان

 کنن؟  

 کرد؟ چطور جرات کرد.  یصحبت م ینجوریبا من ا یصورتش کردن به چه جرات یرو هواله  یمحکم یلیس

 رو پس یلیس نیگونه اش گذاشت با نفرت بهم زل زدو گفت: تقاص ا یمن صورتش کج شد و دستش رو رو یلیس با

 . یدر افتاد یبا بد کس ید یم

  



 مرگر فریبکا

56 
 

 تیخودش هم سوار شد قفل کودک و زد که نتونم درو باز کنم با عصبان ن،یدستم رو گرفت من رو برد تو ماش محکم

 . روندیتا م ۱۳۵ادامه داد با سرعت  ریرو روشن کرد و پاشو رو پدال گاز گذاشت و به مس نیماش

 **** 

 شو.  ادهی: پارمان

 یهبان جلوداشت دوتا نگ ییبایز یلیخ یمجلل که نما یخونه  هیشدم،  رهیکه من رو آورده بود خ یتعجب به مکان با

د گفت: و دو تا کلت و خوشامد گفتن آرمان دست هاش رو باز کرد و با لبخن یبودن با لباس کامل مشک یدرب ورود

 . یبه قصر من خوش اومد

   نجا؟یآ یچرا منو اورد _

  

 چون دوست داشتم. _

 باال آوردم.  دیتهد یاشاره ام به معنا انگشت

 کنم.  یبدجور خودت م نیبب _

  

   فه؟یضع یکن ی: خوردم مدیغر یکالفگ با

  

 رفتم.  یمن عقب م ومدویم کینزد اون

  

آرمان  منو؟ ؟یمن رو خورد کن یتون یم گهیرسه د یمورچه ام نم هیتو آزارت به  چاره؟یب یکن یخوردم م یچجور _

 رو؟  یسادات

 یافتاد نیزم یگداها رو نیکه ع یریت: چقدر حقزد و گف یپوزخند نیزم یبه پام که افتادم رو دیپاشو محکم کوب 

 . چارهیب یاوخ
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 . فتیسرم گذاشت و گفت : راه ب یاز جام بلند شدم و تا خواستم جوابش رو بدم کلت و در آورد و رو عیسر

ود طبقه بو اسلحه دو طبقه  ریمن بود پر از خشاب و ت لیبود کل خونه باب م یبزرگ یخونه  یلیخونه شدم، خ وارد

 خورد آرمان خدمتکارو صدا زد: عاطفه.  یباال پله م ی

سن داشت بهم گفت:به به خوش  یو حدود پنجاه سال انگار دیرس یمهربون خوش اخالق به نظر م یزن  عاطفه

 . ییبایچه دختر ز نیاومد

 کن.  ییرو به اتاقشون راهنما شونی: اارمان

 : چشم. عاطفه

 خونه همش اسلحه هست؟  ونی: چرا دکوراسدمیمات و مبهوت خونه بودم از عاطفه پرس هنوز

 هستن.  یچون آقا آرمان نظام _

  

 ! هیامهمراش اسلحه با مجوز بود... پس آقا نظ نیهم یشدم و ماتم برد پس برا رهیعاطفه خ یتعجب به چهره  با

 داره.  یوگرنه سرم باال رهیبگ ادیخونه ام رو  دیوقت نبا چیه 

 اتاقتون.   نمیا دییکردم که عاطفه گفت: بفرما یم ریس االتیتو خ ینجوریهم

  

ل از من ام تو اتاق بود انگار قب یاسی یتخت قرمز رنگ با کمد ها هیبود  یاسیتشکر وارد اتاق شدم رنگش  بدون

 کرد.  یم یزندگ نجایا یکی

 ...  مانتو و کیکمد رو باز کردم پر از لباس زنونه تون در

  

   نجا؟یمنو آورده ا یچ یتخت خودم رو پرت کردم هزار تا سوال تو ذهنم بود برا یرو

 کنه و...   یخواد باهام باز یم ینجوریچرا سرنوشت ا هیچ قصدش
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 بمونم.   نجایا دیفرار کنم نبا دیبا من

   

  *** 

 شدم.   دارینفر از خواب ب هی یصدا با

 .  نییپا دییخانم بفرما _

 . رمیگ یابله خوابم رو بهم زد بد حالش رو م ی کهیزن

  

کامالً نو  ینکلباس ها استفاده  ایاتاق  یها لیاز وسا یتون یم": دمیرو د ادداشتی هیبه دور و برم انداختم  ینگاه

 .  "هستن و استفاده نشدن

  

 هارو آماده کرده بود.   نیزد اگه لباس ها استفاده نشدن پس از قبل ا یم مشکوک

ه اومد: به از مبل ها نشستم که آرمان با دوتا قهو یکی یحال رو یتو نییپا یرو پاره کردم و رفتم طبقه  دداشتای

   ؟یشد داریبه! بالخره ب

  

 بهش نکردم که با اشاره دست به خدمتکار ها فهموند برن.  یتوجه چیه 

  

ه جواب ک نجامیمن ا یدون یسواال تو سرته که جوابشون رو نم یلیخ دیجان، شا نازیگفت: خب آ ینیبدون مقدمه چ 

 سواالتت رو بدم.   یهمه 

  

   نجا؟یا یموهام فرو بردم و گفتم:چرا من رو آورد یدستم رو تو کالفه
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 .  ادیگذاشت و لب زد: چون ازت خوشم م زیم یزد و قهوه هارو رو یپوزخند

 .  کشیاشتم و رفتم نزدبود رو برد زیم یها رو وهیم نیکه ب ییچاقو

  

 نحست خاتمه بدم.   هیچاقو به زندگ نیتکرار کن تا با هم گهیبار د هی ؟یچ _

 تو دختر!   یباال آورد و گفت: اوهو چه خشن میتسل یکرد و دوتا دست هاش رو به معنا یبلند ی خنده

وشم خ یر کرد و گفت: چه جربزه اضربه منو از خودش دو هیکردم و فشار دادم که با  کیرو به شاهرگش نزد چاقو

 تاحاال جرأت نکرده بود رو من چاقو بکشه که یچکیاومد، ه

 

 .  یباش شیدوم تو

 چشم هاش زل زدم.   یتو

  

 .  شمیمن اول_

تر بگم  بذار واضح یهمسر قالب هیبه عنوان  یکن یزندگ نجایخوام ا یبهت بد بگذره م نجایخوام ا یمن نم نیبب _

. رمیبگ یلکازدواج ا هیمجبورم  یخوام ازدواج کنم ول یازدواج کنم منم نم دیگفته واسه ادامه دادن نظام با سمیرئ

د ب یکن یپول آزاد شدنت رو بدم اونقدر ها هم که فکر م نکارتیحاضرم واسه ا یکنم ول یمن مجبورت نم نیبب

 .  میبه هم کمک کن میتون یگفتم هم تو کارت لنگه هم من پس م ستمین

  

 . رنمیگ ینظر م ریشم ز ینظام یکنم؟ اگه زن  کاریو گروه مرگ چ بایمن بدون فر یگفت ول یهم نم بد
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 شده بود گفتم: من شرط دارم.   انینما میشونیپ یکه رو یظیاخم غل با

   ؟یاز ابروهاش رو برد باال و گفت: چه شرط یکی

  

م محافظ نظرم نداشته باشن، دنبال ریز یبگ دیخودم سر بزنم، دو با یسه بار به خونه  یهفته  یبذار دیبا کی _

 خوام کار کنم و تو خونه نباشم قبوله؟   یبرم، چهار م یبذار دیکه دوست دارمم با ییسه هرجا ،ینفرست

 یم بعدش تسین شتریازدواج فقط واسه  هشت ماه ب نیگفت: باشه قبوله ا هیکرد و بعد از چند ثان یباز شینییلب پا 

 .  یکالً بر یتون

   م؟یکن ینقشَت رو عمل دیبا یخب حاال کِ _

  

 .  یمبل بلند شد و گفت: به زود یرو از

  

   ؟یخور یکم از قهوه اش رو خورد و گفت: تو نم هی

 متنفرم.    نیریداغ ش یمن از قهوه  _

 زد.   یلبخند

 مثل خودت سردو تلخه.   _

  

 .  میشام بخور میفعال بر 

  

 . مینشست یصندل یو رو یغذا خور زیسمت م میرفت باهم
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سس  شهیدو ش گهید یدر کنار غذاها دمیبا کمال تعجب د یماکارون ،یقورمه سبز ،یزیکردم د یغذاهارو نگاه م 

 خورد.   یبا تعجب آرمان رو نگاه کنم که بدون توجه بهم داشت غذا م زهیم یفلفل و تخم مرغ هم رو

 غذارو دوست دارم؟   بیترک نیمن ا یدونست یتو از کجا م _

  

 بود.   یدونستم شانس یمن نم _

  

 کاسست.   مین ریز یکاسه ا هیتونه باشه حتما  ینم یاتفاق نیا

  

 شده بود.   رهیآرمان با دهن باز بهم خ دمیو سر کش ختمیر وانیسس فلفل رو داخل ل 

 شه ها.   یتعجب گفت: معدت داغون م با

  

 زدم و به غذا خوردن ادامه دادم.   یپوزخند

  

 .  یمن ی ژهیو یرویبه بعد ن نیاز ا _

 شدم.   رهیصورتش خ به

    ؟یچ یعنی _

  

 .  یهمرام تو نظام کار کن دیبا یعنیگفت: ختیر یم وانیل یطور که آب رو تو نیهم

 د. شده بو زیخشمم لبر یشده بودم کاسه  یانگشت شصت و اشاره سرم رو گرفتم عصب با
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 ...  کار کردن تو نظام گهیازم خواست باهاش ازدواج کنم د 

 تونم بهش فکر کنم چه برسه...  یاصالً نم من

  

 .  زیبه م دمیکنه؟ محکم دستم رو کوب یم فیتکل نییواسم تع یاون به چه جرات درضمن

ب پررو نشو رو اعصا گهیازدواج کردن رو قبول کردم د یکش یاول و آخرت باشه واسم خط و نشون م یدفعه  _

 من راه نرو.   فیضع

  

 خودم.  یخوام برم سمت خونه  یبلند شدم و گفتم: من م یصندل یرو از

 کردم.   یخودم حس م یرو رو نشیسنگ نگاه

  

 اعصاب ترم.   یمن ب یاعصاب یاگه تو ب یرینم یقبرستون چیه _

  

 بلند شد و سرباز هارو صدا زد.   یصندل یرو از

 . دینظر داشته باش ریکل خونه رو ز دیرهارو قفل کنتموم د _

  

  **** 

 . دمیپر نییاتاقم رو باز کردم و پا یخودم در پنجره  یرفتم خونه  یم دیبا

ا من اون دنیچشم هام زجر بکشن با زجر کش یجلو دیبا زمیخونِشون رو بر دیحداقل دو سه نفر رو بکشم با دیبا

 . ستادمیا نیماش هی یکه جلو دمییدو یشم، با سرعت م یتر م ییو قو ییقو
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 اورد.   رونیرو از پنجره ب سرش

    ؟یمشکل دار ،یضیمردم ؟ مر نیماش یجلو یش یم یچرا مثل روح ظاهر چته خانم؟ _

 یونه رم خخوام ب یکرده م رونی... شوهرم من رو از خونه بابونیرو باز کردم و گفتم:من رو برسون تا خ نیدر ماش 

 هالکه.   یمادرم، بچم از گشنگ

  

 رسونمت آروم باش.   یخب م یلیباشه باشه خ _

  

 .  دمیکش قیتا نفس عم چند

 درنقیکنه؟ آخه آدم ا یم رونیموقع شب از خونه ب نیکه زنش رو ا هیرتیغ یچ شوهر پست فطرت و ب نیآخه ا _

 پست؟  

 تر جلوه اش بدم.   یواقع دیبا

  

کرده  یخونه شرط بند یها لیزنه، قمار بازه، سر کل وسا یکشه، معتاده، هرروز منو دخترم رو کتک م یمواد م _

 بود.  

ن تماس گرفت جواب داد: جانم عشقم، باشه م شیگوش یرو یکیتعجب کرد و ناراحت شده بود که  یلیمرد خ اون

 باشه خداحافظ!  یعشقم میزندگ شتیپ امیاالن م

  

 کنم.   یرو تباه م شیسوء استفاده گره زندگ یر هااز همون پس نمیا پس

 .  میدیخدا کمکت کنه رس دوارمیخب خانم ام _
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 براتون.   ارمیرو ب هیبرم تو خونه کرا نیممنون صبر کن یلیخ _

 زد.   ییدندون نما لبخند

  

 مچکرم من بخاطر پول شمارو نرسوندم.   یلینه خ _

  

 بکنم،   یا گهیکار د هی دینقشه جواب نداد پس با نیا

  باشه؟  نیها من رو برسون یکینزد نیتا هم ارمیمن برم بچم رو بردارم ب دیگفتم: پس صبر کن تیمظلوم با

 نداره.   یبیکم مکث کرد و گفت: اوم! باشه ع هی

  

ساط بن م یو همکار ها تو خونه  بایفر دمیتونستم نگهش دارم قدم هام رو به سمت خونه برداشتم و د خداروشکر

 کردم و یگرم یشدم و سالم احوال پرس کیبستن بهشون نزد یرو به صندل ییآدم کشتن رو راه انداختن و فنا

 آد یلیخ نیا نش؟یگفتم:چطور گرفت

 

 کنن.   یداره ولمون نم م

  

؟ همه مدت نیا یکه بهت داده رو پس بده درضمن تو کجا بود ییتقاص عذاب ها دیبا زمیزد:عز یپوزخند بایفر

 نجاتت داد؟   یک ؟ییاز دست فنا یچطور فرار کرد میچقدر دنبالت گشت

  

گردم رفتم تو اتاقم اسلحه و صدا خفه کن رو  یکنم زود بر م یطعمه رو شکار م هیزدم و گفتم: االن دارم  لبخند

اون مرد  نیو سمت ماشکردم  میاز لباسم قا یرو هم برداشتم کلت رو گوشه ا زیت یبرنده  یچاقو هیبرداشتم و 

 رفتم. 
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 اومدم.   _

  

 یم رکایشدوگفت: چ ادهیپ نیاز ماش نیماش کیدلم درد گرفت خم شدم و با چاقو زدم تو الست نکهیا یبهونه  به

   ؟یکن

 چشم هاش زل و زدم.  یشگرد خودم اسلحه رو سمتش گرفتم و تو با

 باش.  عیسر ایهمراهم ب _

  

 اش نشونه گرفته بودم گفتم: وارد خونه شو.   قهیشق یکه کلت رو رو نطوریهم 

  

   ؟یکن یم کاریچ یا وونهیتو د _

  

گفت  یم راهیکرد و بدو ب یبستنش اون تقال م یخونه شد دوتا از همکار ها اومدن گرفتنش و محکم به صندل وارد

خوب  یجا هیرو  نیششدم و ما نیگذاشتم و رفتم سوار ماش زیم یهمکار ها دهنش رو چسب زدن من کلت رو رو

 چرخوندم.   یرو م نیماش دیکه کل نطوریپارک کردم و هم

 خونه ام شدم و در خونه رو قفل کردم.   وارد

    ؟یسر قرار از دختر مردم سوء استفاده کن یبر یخواست یم پیخوشت یبه به آقا _

بودنِ  به محکم ست،یبازو ن هیلفتبه ک یبچه خوشگل مردونگ نیچشم هاش زل زدم و گفتم: بب یتر و تو کینزد رفتم

 شلوارته!   پِیز

  

گونه اش  یو اسلحه رو رو ییبر داشتم و رفتم سمت فنا زیم یشدم و اسلحه رو از رو الشیخ یرو گفتم و ب نیا

 .  دمیکش
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 نه؟   یکردن بود یعاشق باز یلیخ _

  

رو به  ونیلیممکن مجازاتش کنم و پونصد مروش نیبه سخت تر دیگردوندم با یخودش رو به خودش بر م یها حرف

 بزنم.   بیج

 ؟یکه به دهنش زده بودن رو محکم کندم سرم رو بردم کنار گوشش و آروم زمزمه کردم: چطور یضرب چسب با

 گذره بهت؟   یخوش م

  

مثل  یروان یجمشت مو هیهستن  نجایهم که ا ییآدم ها نیا یدار یافسردگ ،یضیمر ،یا وونهیزنان گفت: تو د نفس

 خودتن.  

 یشعوریتو ب ستمین یمن موج ستمین ضیزدم: من مر ادیفر تیصورتش کردم و با عصبان یرو هواله  یمحکم یلیس

  ؟یفهمیم مویزندگ یمنو ازم گرفت هیتو زندگ یکه پدر من رو کشت

  

  کنم.  یم چارتیب دیکنم فر یبد گذشته رو روت تالف دیپسش زدم و گفتم: با دیگونه ام چک یرو یاشک قطره

   ه؟ادتی ؟یکرد یم تمیو اذ یگروگانم گرفت ادته؟یرو به صورتش زدم و ادامه دادم :  یا گهیمحکم د یلیس هی

 .  دیاریرو ب یبه بچه ها گفتم : اره برق رو

  

 کنم توروخدا!   یم یبگ یشد و گفت: غلط کردم هرکار رهیبا وحشت بهم خ ییفنا

 نشستم.  یصندل یزدم و رو به روش رو یپوزخند

  

اما... غرورت  شهیحل م زیساده همه چ یعذر خواه هیدعا کن! بهت گقته بودم با  نیفقط خدا به دادت برسه، بش _

 مهم تر بود.  
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 گذشته ها گذش..   نیبب_

  

 فقط خفه شو.   سییییلبم گذاشتم و پلک هام رو بستم و گفتم: ه یاشاره ام رو رو انگشت

 رو آوردن.   یها اره برق بچه

  

 مختصر و جانانه.   یلیخ یباز هی میکن یباز میخوا یرفتم گفتم: خب م یطور که با اسلحه ور م نیهم

 .  قتیبه اسم شجاعت و حق یباز هیادامه دادم:  هیاز چند ثان بعد

 زدم.  یثیخب لبخند

  

 بار نگاه کن.   نیآخر یپرسم قشنگ  ده تا انگشت هات رو برا یده تا سوال م _

 طعمه رو بردن تو اون اتاق و در حال کشتنش بودن.  یکیها اون  بچه

  

   ستیبار مردن براشون بس ن هیاز آدما  یبعض

 .  رنیهزاران بار با زجر بم دیبا 

  

 : خب، سوال اول! دمیاسلحه رو کش گلنگدن

  

 . دیلرز یچشم هاش بخونم دست هاش م یز توتونستم ا یرو م ترس

 آوردم و رو به روش نشستم.   یصندل هی
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 متر از صاحبش دور بشه چطور ممکنه؟   ۲۰۰تونه  یتو گردنشه اما م یمتر ۱۰قالده  هیمثل تو  یسگ هی_

 .  دمیکوب زیسکوت کرد که محکم دستم رو به م هیثان چند

 ...؟  یدون یجواب رو نم نکهیمثل ا _

 گم توروخدا!  یگم م یرو روشن کردم که گفت:نه نه م یبرق اره

 زدم.   پوزخند

  

 دوست دارم.   یلیالتماس کن التماس کردن سگ هارو خ نیآفر _

  

 سگ دست صاحبش نبوده.   یرو سمت انگشتش بردم که چشم هاش رو بست و لب زد: قالده  یبرق اره

 .  دیچک یعرق م شیشونیبه صورت انداختم وحشت زده شده بود از پ ینگاه

  

 کردم.   قشیبا دست هام تشو زیم یدور شدم و اسلحه رو گذاشتم رو ازش

  

 .  ستنین ینجوریا گهید ی... سواالت بعدیلیآسون بود خ یلیسوال خ نیبدک نبود ا زادیدست مر نیآفر _

 اسلحه رو برداشتم و گفتم: خب سوال دوم!  دوباره

  

 تونست واسم شاخ و شونه بکشه.   ینم گهیصحبت کردن نداشت د جرأت

 کنن؟  یاستفاده م شتریب انتیمتعلق به توئه اما اطراف _
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م بود دست یبشه و همش نگاهش سمت اره برق رهیچشم هام خ یتونست تو ینم دیلرز یپاهاش هم داشت م ندفعهیا

 گفت: اِ... اِ... اسم.   یفیضع یکردم که با صدا کینزد یرو به اره برق

    ؟یچ _

 شد و بلند تر لب زد: اسم.   رهیچشم هام خ یتو

  

 یجلو ؟یچقدر عذابم داد ادتهیسگ پست فطرت؟  ؟یبه چشم هام زل زد یو گفتم: به چه جرأت کشینزد رفتم

 حاال نوبت منه که زندگ ادته؟ی ؟یچشمم پدرم رو از ارتفاع پرت کرد

 

 رو تباه کنم.   تی

  

و  کشیخودم رو حفظ کنم  رفتم نزد یکردم خونسرد یم یچشمم اومد سع یکه پدرم پرت شد جلو یا لحظه

 گردنش رو گرفتم و فشار دادم.  

  

 کنم.   یم یگفته بودم تالف ادته؟ی چینپ یگرگ زخم یبهت گفته بودم به پرو پا _

 رو فراموش نکن.   نی، اتره ییقو یلیر گوشش بردم و آروم زمزمه کردم: گرگ از سگ خرو کنا لبم

 دستم رو کم کردم و رهاش کردم.  فشار

  

 سوال سوم.   خب
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   م؟یکن میبرابرو ن 1 یاضیر اتیعمل چیرو بدون ه یسیانگل 66عدد  میتون یچطور م_

 تونه باشه؟   یم یجواب چ یعنی دیگفت: زود باش زود باش فر یلب م ریچرخوند و ز یچشمش رو م مردمک

 رو روشن کردم.   یکرد و اره برق نیلبم کم یرو یپوزخند

  

 ...  یدون یعقل کل نم یآقا اریبه خودت فشار ن ادیز_

  

 نه؟   نییپا یدست ها پدرم رو پرت کرد نیکردم و گفتم: با هم کیرو به انگشت حلقه اش نزد یبرق اره

 رفت.  یمن رونیصداش ب نیبود واسه هم قیاز عا واریکرد سقف و درو د یو التماس م دیکش یم ادیکرد، فر یم هیگر 

 کرد.   یهاش دلم رو خنک م هیگر 

  

 بدبخت.   یمشکل عصاب دار یا وونهیالتماس هاش گفت: تو د ونیم

 انگشتش گذاشتم.  یرو رو یرو گفت فوراً اره برق نیا تا

ام انگار  یکی نیا تیوضع میو گفت: اون رو کشت رونیاتاق اومد ب یکیاز اون  بایخون شروع به فواره زدن کرد و فر 

 بدجور داغونه.  

  

مون ا یو اشک هاش ب دیچیپ یزد که فکر کنم حنجرش پاره شد از درد به خودش م ادیشد اونقدر فر دهیبر انگشتش

 .  دیچک یم

 به صورتش زدم.   یلیرو خاموش کردم و دوتا س یبرق اره

 سخته نه؟   یلیخ دنیچطوره؟ زجر کش_
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 تاسف تکون دادم.  یبه معنا یکرد، سر یعجز نگام م با

 برابر.   میو ن کی 99شه  یم یرو برعکس کن یسیانگل66بود  یفقط کاف _

  

 .  یدتاوان پس ب دیم: تو حاال حاال ها بازد و هنوز در حال ناله کردن بود که گفت یانگشتش خون فواره م از

 یون و آب منگناه  یب یانداختم و گفتم: به بچه ها زیم ینون و اب تو ظرف گذاشتم و رو کهیت هیتو آشپز خونه  رفتم

   ادته؟ی یداد

 .  ارمیب ادشیکه قبالً کرده بود رو  ییها تیخواستم گذشته و جنا یم

 .  دیت باشراح دیکن ییرایخودتونه از خودتون پذ یرم مواظبش باش فرار نکنه خونه  یم گهیرو صدا زدم: من د بایفر

 آرمان.   یو برداشتم و رفتم سمت خونه  کلت

  *** 

   

 زد.   یاتاقم رو کنار م یبه صورتم چشم هام رو باز کردم آرمان پرده ها دینور خورش دنیتاب با

 تو اتاق من؟   یاومد یبه چه جرئت _

   

 زد.   یلبخند

 ،یواسه عروس میکن دیخر میبر دیبا میکار دار یمن بوده، حاال هم پاشو کل یخونه  نجایاتاق تو باشه ا نکهیقبل از ا _

 .  هیفردا عروس

   

 خودت برو.   امینم ییکردم: من جا اخم
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 .  یهمراهم باش دیبا رمیخوام لباس عروس بگ یدونم م یتورو نم زیمن سا_

 گفتم: باشه.   یکالفگ با

 بودم.   دهیعصر بود چقدر خواب ۴انداختم ساعت  یواریبه ساعت د ینگاه

 بخور تا با چند نفر آشنات کنم.   یزیچ هی نییپا ایخب پاشو ب _

 دیسف یکه رد ها یشلوار مشک هیبلند با  نیآست یلباس مشک هیرو گفت و از اتاق خارج شد رفتم سمت کمد و  نیا

 . دمیتوش بود پوش

 یژ صورتر هیبود  زیم یو ... رو هیرژ و سا یکل شیلواز آرا زیهم سرم انداختم رفتم سمت م دیو سف یشال مشک هی

شستن و با نمبل  یپدر و مادرم آرمان رو دمیرفتم د نییپررنگ به لبم زدم و در اتاقم رو باز کردم و از پله ها پا

 کردن.   یآرمان صحبت م

 اتاق کار آرمان زده شده بود.   یپدر مادرش که عکس هاشون تو نایکه ا دمیفهم ییاونجا از

وشگل خکرد و من هم جوابش رو دادم که گفت: به به! چه  یگرم یکه مادر آرمان سالم و احوال پرس نییرفتم پا 

 چه نازه.   ندمیماشاهلل عروس آ

 زور لبخند زدم و رفتم سمت پدر آرمان و عرض ادب کردم.   به

 . بکاریفر نازینامزد بنده آ شونید گفت: ابا لبخن آرمان

 خانم هستند.   هیهم مادرم مرض شونیناصر و ا یهم پدرم آقا شونیخانم ا نازیبه من گفت: ا رو

 خوشبختم.   یلیزور گفتم:خ به

  

 دلشون جا کنم.   یخودم رو تو دیکردم، با یم ینقش باز دیبا

 .  میکن لیغذا م دییگفت: خب بفرما آرمان
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اومد کنار من نشست و آروم کنار گوشم گفت: ببخش  ییکه آرمان با کمال پررو مینشست یصندل یرو میرفت یهمگ

 مجبورم.   یول

زش بد بود م یکرد مجبور شدم بخورم قورمه سبز کیرو دور کمرم حلقه کرد و قاشق رو پر کرد و به لبم نزد دستش

 نبود من عاشق سس فلفل و تخم مرغم.   لمیباب م ینبود ول

  

   ؟یزنیبهم دست م یلهت کنم، به چه جرئت نجایکنار گوشش گفتم: دوست دارم هم آروم

 !  نیایچقدر بهم م یچه زوج فوق العاده ا یگه: وا یمادر ارمان م دمید

 نکن.   عیزدم که آرمان گفت: ضا لبخند

  

شده گم ی مهیدوتا ن میرو دوست دار گهیهمد یلیکم ازش فاصله گرفتم و گفتم: آره مادر جان من و آرمان خ هی

 مارو تو آسمون ها بسته.   وندیخدا پ میکرد دایرو پ گهیکه هم د میبود

  

 شد.   انیچشمش نما یگوشه  یزد که چروک ها یلبخند

 مادر و پدرت کجا هستن؟   زمیخب عز _

  

 لم بدر بردم.  من تو زلزله بم مردن و فقط من جون سا یانداختم و گفتم:راستش کل خانواده  نییسرم رو پا یتناراح با

 ا زمیعز یاومد کنارم و گفت: اوخ یبا ناراحت هیمرض

 

 به بعد من مادرتم گلم خودت رو ناراحت نکن.   نیا ز

 .  زمیکم ناز کنم و اشک بر هی خواستم
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 .  ممیتیرو قبول کنم که من  نیا دیاما با _

و بخور قربونت برم خودت رو ناراحت نکن غذات ر یستین میتیدلم تو  زیدستش اشک هام رو پاک کرد و گفت: عز با

 .  زمیعز

 کرد.  یم استیبچش س یجلو دمیشا یبود، ول یخوب زن

 شناسم.   یها رو خوب م استمداریمن س 

به  هینهمش تراول صد توم دمیرو بهت م ونیلیبعد از عقد پونصد م _ت: کردم به غذا خوردن و که آرمان گف شروع

 که؟   ادیکارت م

 رم تو اتاقم.   یممنون خوش مزه بود من م یلیتوجه به حرفش لب زدم: خ بدون

 .  زکمی: باشه مادر برو استراحت کن عزهیمرض

  * 

 و پاره کرد.  کردم که آرمان بدون در زدن وارد اتاقم شد و رشته افکارم ر یشومم فکر م یو نقشه ها ییبه فنا داشتم

   ؟یزینه چ ،ییاالینه  ،یچته؟ نه در _

   

 رانیو ات رندیگ یمن زود به دل م یخانواده  ،یبلند شد زیاز سر م ینجوریزشت بود ا یلیگفت: کارت خ تیعصبان با

 باهاشون خوب رفتار کن!  دیبا ران،یارج اومدن انبودن که نصف عمرشون رو خارج بودن، تازه از خ

مطمئن  یمخم بر یرو یادیز ستمیتو آشنا ن یخانواده  اتیموهام فرو بردم و گفتم:منکه با خصوص یتو یدست کالفه

 کنم.   یرو خراب م یباش همه چ

 یدر ازاش پول م یکن یواج مدور برندار اگه تو االن بامن ازد ادیز گه،ید زیچ هیبالخره و  یش یباهاشون آشنا م-

 قدر ازدواج کردنت بامن رو به رخ نکش.   نیپس ا ،یریگ

 .  ستین یاجبار گهید یکیدنبال  یبر یتون ینگاهش کردم و گفتم: خب باشه م یخونسرد با

 زدم.   یتفاوت یو لبخند ب 
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 .  میهزارتا کار دار میکن دیواسه فردا خر میاداها بسه بلند شو بر نیا گهید ،یتفاوت باش یب یستی: اصالً بلد نگفت

  * 

به  فکر کردن یاز وقتم رو بذارم برا یمیآدما انقدر برام مهم باشن و بخش عظ دیچرا با کردمیفکر م داشتم

 رفتارشون؟  

هم  شه،یتر مخودم راحت یاصالح خودم، هم زندگ یشد که اگه همون وقت رو بذارم برا نیفکر کردنم ا یجهینت

 که بتونن بهم ضربه بزنن.  شنیآدما انقدر واسم بزرگ نم گهید

 ییه فناب دیرفته بود ساعت دو نصف شب با ادمیداشتم اونقدر تو فکر فرو رفته بودم که  یبیعج یلیخ یدلهره  هی 

 سر بزنم.  

ه من رو نبود ک یچکیبود ه یکیخلوت و تار یه جاد دم،یپر نییخودم اومدم و اسلحه رو برداشتم و از پنجره پا به

 برسونه. 

   د؟یخوا یم یچ دیگفت: ولم کن یکه م دمیدختر رو شن هی یکردم که صدا یحرکت م ادهیپ قهیدق ستیب حدود

ن و اسلحه رو سمتشو کشونیکنن خونم جوش اومده بود رفتم نزد یم تشیچهار تا پسر دارن اذ دمیو د دمییدو

 بره.   نیگرفتم و گفتم: بذار

 زدن.    یم جیسر جاش نبود گ شونیاریمست بودن و هوش نکهیا مثل

 ییقو یاقد بلند و بازوه نیبزرگ و همچن کلیبود ه یاز پسر ها که رو گردن و بازوش خالکوب یکیو  دنیخند بلند

   ؟یشی؟ آبج یننش ؟ی؟باباشیچه؟ تو چکاره ااصالً به تو  ؟یچ میداشت اومد جلو و گفت:  اگه نذار

   ن؟یخوا یاز جونش م یگفتم: اصالً فکر کن همه کارَشَم چ یو جد محکم

 گفت: اوهوو بابا سوپر من.   یو با حالت مسخره ا قشیرف یشونه اش رو زد به شونه  پسره

 نقش بسته بود گفتم: ولش کن برو رد کارت.   میشونیپ یکه رو یظیاخم غل با

 رو سپر کرد و اومد جلو.   نشیرو در آورد س چاقوش

 ببرش.   ایب یتون یاگه م  _
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بازوت رو  یخوشگل رو یاون تتو ایرو پاره کنم؟  کمتیرو رو به روش گرفتم و گفتم: کجات بزنم خوبه؟ ش اسلحه

 داغون کنم بچه خوشگل؟  

 .  ادهیز ایاسباب بازاسلحه  نیکنه از ا یم استیجون نترس داره س یگفت: اِب اروی قیرف

   ه؟یقالب فه؟یضع گهیگفت: راست م ارویخنده و  ریهر دو زدن ز و

با  دیهمتون فقط بلد نیزنده به گور کرد همتون پست فطرت دیپست رو با یرو باال بردم و گفتم:شما پسرا صدام

 پایتشب با  هیو بعد از  نیخودتون کن یشب باز مهیاون هارو عروسک خ دیفقط بلد نیکن یاحساسات دختر ها باز

 یرو م بد حالتون یکی ،ییجا هیروز،  هی دیباشمطمئن  یول نهیشما کارتون هم رون،یب تونیاز زندگ دیپرتشون کن

 کردم.  یم یدست و بالم بستست وگرنه بد تالف فیح رهیگ

 کردم.  یرو تو بازوش خال ریت هیبودم بدون سوال و پرس  یعصبان یلیبه جوش اومده بود و خ خونم

تم و افتاد، دوستش اومد سمتش من هم از فرصت استفاده کردم، دست دختره رو گرف نیزم یرفت هوا و رو ادشیفر

 اون محل رو ترک کردم. 

  

 پیت ینجوریا یرو به دختره گفتم: وقت یدختره رو بر انداز کردم شلوار پاره با لباس جلو باز و باال ناف یتا پا سر

ج ازدوا یرو از من بشنو)تا وقت یحتینص هیهم پسر ها جذبت بشن برو خونت مواظب خودتم باش و  دیبا یزنیم

 .  ادیتو زرد از آب در ب ممکنههم  قیرف ی( حترونیخانوادت برو ب ایبا پدرو مادر  ینکرد

 صورتش خراب شده بود.   شیکرد تموم آرا یم هیگر دختره

 باشه چشم.  _

 . یدونینم دیکه شا هییزایاس و چ هیبه دردت بخوره چند تا توص یتو زندگ دیگم شا یم رو بهت ییزایچ هی نیبب _

ا حرف هر ب یخودتو بخوا دیکه نبا نهیواسه هم مونه،یآخرش خود آدم م ره،یو م ادیحرفاشونم م رن،یو م انیم آدما

 ... یعوض کن یکس

 یاز سالگرد مرگ خودمون عبور م یگلکم، هرسال ما بدون آگاه نیبب 
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وقت  چیه "خودت بودن"اول رو داشته باشه واسه  تیکن غرورت برات الو یکوتاهه پس سع یلیخ یزندگ میکن

 ...! شهیخودت باش هم شهیمعذرت نخواه هم

 ماه؟  ایبه آسمون بنداز به نظرت ستاره بزرگتره  ینگاه

 خب معلومه ماه!  _

 شونه اش گذاشتم.  یدستم رو رو  

 ماه از ستاره بزرگتره  یکنیتو فکر م _

 داشته باشه!  ریتاث تونهیفاصله چقدر م نیبب

حروم  یتموم میشه نخور یلیوانه ترک خوردس، بخور یمثل آب تو یزندگ! زمیادامه دادم: عز یلبخند پررنگ تر با

 میشه، از زندگیت لذت ببر چون در هرصورت تموم میشه. 

  وقتا سخت... هیوقتا خوش  هی. یکن یرو زندگ یآسون باشه، قراره زندگ یزندگ ستیقرار ن گهید زیچ هیو  

 . کنهیم تیکه قو یریگیم ادی ییدرسها ینییبا هر باال و پا اما

 مواظب خودت باش.  خالصه

 کرد رفت.  یتشکر 

ودنش خون بسته ب یرو هنوز به صندل ییفنا دمیرو انداختم رو در و وارد شدم د دیکل دمیکم کم به خونه ام رس منم

 .  نمیتونستم تو چشم هاش بب یکرد حالت التماس رو م یم ییخونه خودنما یها کیانگشتش کف سرام

 مگه نه؟   گهیامشب شب مرگته د یدون یمطمئنم که م ییفنا یزدم و گفتم: به به آقا یپوزخند

 نصفه کاره موند.   شبید یو گفتم: باز دمیخند باز

ردم و تلخ و داغ آماده ک یقهوه  هیچشم هاش گود افتاده بود رفتم تو آشپزخونه و  ریصحبت کردن نداشت ز ینا

ودم قهوه ب دهیقبالً از مادرم شن ختمیشد که گفتم: نترس توش زهر مار نر رهیتو دستم خ یآوردم با وحشت به قهوه 

 .  یدوست دار یلیتلخ خ ی

 بش چسبوندم و لب زدم: بخور!  داغ رو به ل یو قهوه  کشینزد رفتم
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 کرد به زور دو طرف دهنش و گرفتم و گفتم: رو حرف من حرف نزن پست فطرت.   یرو باز نم دهنش

 بخوردش بدم.  نتونستم

 نه؟   گهید یخوریپس نم _

ختم زد و گفت:توروخدا بسه توروقران بسه سو یبلند ادیفر ختمیصورتش ر یداغ رو تو یرفتم عقب و کل قهوه  

 سوختممممم 

 ! چارهیشروع شده ب اتیزدم و گفتم: تازه بدبخت پوزخند

 شد.   یم یاون خاطرات تلخ و التماس هام تو ذهنم تداع شتریکردم ب یبهش نگاه م شتریب یهرچ 

 شدم.   تیهمون طور که من اذ دمیشد همونطور که من زجر کش یم تیاذ شتریب دیکش یزجر م شتریب دیبا

 مادرم کجاست؟   _

 دونم.   یدونم، ب... بخدا نم یگفت: ن... ن... نم یلرزون یصدا با

 رو رو به روش گرفتم و بلند تر گفتم: مادرم کجاست؟   اسلحه

 تورو قران ولم کن!   نازیدونم باور کن آ یگم نم یم _

    ؟یدون یزدم و گفتم: پس نم یپوزخند

 شد.   حبس نهیکنم نفسش تو س یتم با روح و روانش بازخواس یشاهرگش رو نوازش کردم، م غیو با  ت کشینزد رفتم

 که؟   یدون یم رمیتونم جونت رو بگ یم هیهر ثان _

اور کن راست بازش ندارم،  یدونم مادرت کجاست؟ به خدا قسم خبر یبه ... به قران نم نازیلکنت گفت: آ... آ... آ با

 گم.  یم

  

خوندم  یکردم داشتم درس م یرو م میداشتم زندگ گهید یمن هم مثل دختر ها یرو تباه کرد میتو بد زندگ دیفر _

من  یدیهم مادرم رو خر یشم هم پدرم رو ازم گرفت میتی یکرد یکار یرو تباه کرد میزندگ یبرسم ول ییجا هیتا به 
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 یکنم و بعد م یم کشم من توعه پست فطرت رو نابود یمتورو  ؟یبچه بودم چطور دلت اومد خانواده ام رو نابود کن

 .  دیکنم فر یرو تباه م تیرم سراغ خانوادت زندگ

 آخر عمرته.  یها هیحرفت رو بزن ثان نیاش و گفتم آخر قهیرو گذاشتم رو شق اسلحه

 شدند.   یم یگونه اش جار یکرد اشک هاش رو یم هیگر 

 لحظه بود   نیآخر ختنیسرباز تو خونه ام ر یکل دمیکردم که د کیاشاره ام رو به ماشه نزد انگشت

 نگاه...  نیآخر

 نفس...  نیآخر

 و مغزش رو پودر کردم.   دمیماشه رو کش  

امش خواستم اعدام شم پس همون بهتر که کشتمش همون بهتر که انتقامم رو گرفتم حداقل راحت و با آر یم اگه

 . رمیمیم

 ش.  با عیسر نیگفتن: اسلحه رو بنداز زم یسرباز ها همه با حالت تهاجم ختیخونه ر واریدرو د یمغزش رو خون

دستبند  خانم اومدن و به دستم سیگذاشتم و دست هام رو باال بردم دوتا پل نیزم  یخم شدم و اسلحه رو رو آروم

مان و سارا آر رونیآوردن. از خونه خارج شدم و ب رونیو جسد هارو ب نیزم ریزدن ده دوازده تا سرباز هم رفتن تو ز

 یبهش شک کرده بودم ول هیعاد ریرفتارش غ دمید یجاسوس بود م هیسارا  دمیرو فهم یهمه چ حاال دمیرو د

تونه از  یوقت نم چیقاتل ه هیرو بدون  نیا متیزد و با طعنه گفت: آخر گرفت یکارش رو خوب بلد بود آرمان پوزخند

 دایپ زتیم یکشو یآغشته به خون رو تو یبهت شک کردم که چاقو یفرار کنه، از وقت یحرفه ا یها سیدست پل

محل گروه  ستهیسزاوار رئ بایدونم فر یم یگرفتم، حت ادیکردم و آدرس خونت رو  یم بتیعقکردم، شب ها ت

دواج خوام باهات از یواقعا م یشن فکر کرد یکردم تموم همکار هات تک به تکشون اعدام م دایمرگتون رو هم پ

 کنم؟   

  

   سر داد که تنم به رعشه افتاد. یکرد و قهقهه ا کیلقه کرد و سارا رو به خودش نزدرو دور سارا ح دستش

 و...  یواسه جاسوس رمیاصرار کرد گفت من م یلینه دختر جون نامزد من ساراست خ _
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 .  انداختن تو بود رینقشه واسه گ هیها همش  نیا اد،یگذاشتم ب نیهم واسه

 گهید سال آزاد شده اما 15که بعد  هیاالنشم حسم مثل اون زندان نیکوچولو من هم نیزدم و گفتم: بب یپوزخند

 

 .رونیبره ب خوادینم دلش

 ت؟اشتباس ٪۱۰۰دیدی وقتی راحت به جواب یه سؤال ریاضی میرسی که  نهیگرفتم ا ادیکه  یزیچ نیمن آخر نیبب

 اینجوریه دقیقاً هم زندگی

 .ه جای کار می لنگهی دیفهم دیهمه چه اروم بود با هروقت

 یخوب جلوه داد زارویچ یلیخ تو

 ...ازدواج

 ...ونیلیم پونصد

 عروس... لباس

 آغشته به خون... یچاقو

 !نیرو جلوم گرفت و گفت: بب یعکس آرمان

 زدم. یکردم پوزخند یمن بود داشتم جسد رو جابه جا م عکس

 شده! یعکس قشنگ یلیالمصب خ ستیکه ما حواسمون ن شنیگرفته م یعکسا زمان نیقشنگتر_

 یینایم: اشده بودم لب زد رهیطور که سربازا و سرگرد ها بهم خ نیحرص آرمان رو در آوردم هم یحرفم حساب نیا با

تو  یبنداز یسگ و سگا رو هم بکش جلو یها رو بنداز کهیت یکن کشونیت کهیت دیبا رو رنیم کننیوابسته م انیکه م

 فَراموشکاره .. دزایآدم نینیرودخونه، بب

  کنه،یو داد م لیدَرد داره، ق یوقت

  رهیم ادشیو بَعد  کشهیم داد
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 -مونهیدرد نم شهیکه هَم درد

  رهیگیآدم بهش اُنس م ایشه  یدرمون م ای

  کردمیفکر م یزمان هیآره من هم  هه

 رمیمیمِ مینرس خوامیکه م ییزایبه چ اگه

 و نه مُردم! دمینه رس یول

 نفر رو بکشم نتونستم.  ۱۰من نتونستم به قولم وفا کنم و باال  آره

 گهیضمن درو که کشتم واقعا حقش بود در یهرک کردم یخوب کار ستم،ین مونینفر رو کشتم اما اصالً پش ۹ فقط

ردن نداره من رو از م یمردن برام فرق ایزنده موندن  گهیمن انتقام خودم رو گرفتم د ستیبرام مهم ن یچیه

 یدارم، گاهنزنده موندن  یبرا یلیدل گهید گرفتاون رو ازم  ییبود که فنا زمیبابام همه چ ایدن نیتو ا ن،یترسونن

 به موقع تموم کردن بلد باشه... دیآدم با است،یکار دن نیتر دهیفا یادامه دادن ب

 به موقع تموم شد! قاًیمنم دق یزندگ داستان

 

وش ت یو بر یدر داشته باشن که بازش کن دیجلد با یکتابها بجا یبعض یگرام یحرف آخرم با شماست خواننده  و

  ؟یحرفمو قبول دار یکن یزندگ

  &انیپا&

1398/6/12  

 !زمیبه مادر عز میتقد

  دیخودم مراجعه کن یو یبه پ نیداشت ینظر یانتقاد یسوال

 مرگ جلد دوم داشته باشه؟؟؟ بکاریفر دیدار دوست

@arianaashoori  

  ♡دیبا نظر هاتون دلگرم کن مارو
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 عاشقانه. یانجمن رمان ها یتک تکتون هستم با سپاس فراوان از ناظر ها ینظر ها منتظر

 خوشتون اومده باشه. دوارمیکم بود و زود تموم شد ام یلیکه خ شرمنده

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

اشقانه عاین رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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