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این کتاب درسایت نگاه دانلود آماده شده است
www.negahdl.com

نام رمان:شکارچی منـ...
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نویسنده sedna.z :
ژانر:طنز،هیجانی،عاشقانهـ ،پلیسی
نام نویسندهـsedna.z:
مقدمهـ:
تیرشلیک شــد.....
شکارلبخندی برلبــــ....
قطره ای اشک سرخ رنگ گوشه ی چشمش معلق بـــود....
بزن تیروبشکاف این سینه را...
که آغوش من بسته هرگزمباد...
شکاردرون خون خویش میرقصد....
شکارچی می گرییدوهم آغوش شکارمیرقصید...
همه جاالله رویید...
عشق من متولدشد.....
پوزخندی زدمـ:تموم شد؟
دستاشوروچشماش گذاشتـــــــ وهای های گریه کرد
ازروی صندلی بلندشدم که ترسیدوتوکنج دیوارمخفی شد.....
خم شدم وبهش نگاه کردمـ:ببین دورم زده باشی جوری دورت میزنمـ جوری به خاک
سیاه میشونمتــــ که اسممویادت نرهـ ...فهمیدی?
چشمای گریونشوبهم دوختـــ :بخدامن اینکارونکردمـ...
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دادزدمـ:چرت وپرت حواله نکنـ...فقط بفهمم فقط آماربگیرمـ توباعثشی خودت دیه
بقیشوحدس بزنـ...حاالازجلوی چشمام گمشو
به سختی ایستادودرآخرنگاهی بهم کردکه اخم وحشت ناکی کردمـــ....
وقتی رفتــ ارجمندداخل شد:...سالمـ آقـــــابامن امری داشتید؟
نگاموازپنجره به چشمای تیزوبرنده ارجمنددوختمـــ:این دختره واخراج کنـ...
متعجب خواست سوالی بپرسه که گفتمـ:نمیخوام هیچ حرفی بشنومـ فقط اخراجش
کن تاحساب کاردستش بیاد...
سری تکون دادورفتـــــــــــ...
***
خسته ازمنتظرموندن تواین فرودگاه مسخره محکم باپام به یکی ازصندلی هازدم که
تافیهاخالدونم آتیش گرفتـــــــــ....
آخ پامــ وای پــــــامـــــ
صدای پسری وشنیدمـ:خانوم حالتون خوبهـ؟
چشاموبه خاطردردبسته بودمـ...اووف اصن نمیتونستم حرف بزنمـ
ـ خانوم مگه کوریدکه صندلی وندید؟
باعصبانیت چشاموبازکردمـ تایه چی بارش کنمـ که خندیدومن پریدم بغلشـ:خودت
کوری میمون خوشگلــــــ پاهام کپک زدن ازبس واسادمـ
خندیدوپیشونیموبوسید:شامپانذه اینجاایرانه هااینجوری آویزون من شدیا
پاموگذاشتم زمین که دادم رفت هوا:واخ پام خیلی درمیکنهـ
شیطون خندید:یعنی بغلت کنمـ؟
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نیشموبازکردم که گفت:آخ کمرم دردمیکنه آخ پام دردمیکنهـ..
بادستم همچین زدم توپهلوش که گفت:چشم چشم نزن وحشی
دستشوزیرپام انداخت وگفت:اون قراضت کجاستــــــــــ؟
کفشموازپام دراوردمـ:اولندش قراضه عمتهـ دومندش تومگه خودت خونه نداری که
میخوای بیای خونه منـــــ!؟
لپموگازگرفت:منوتونداریم که اورانگوتان
نگاش به ماشینم افتادکه اون سمت پارک بود:باووویه رنگش میکردی این المصبو
باذوق گفتمـ:ببین مَهام اسممواینجاچسبوندمـ
خندید:اسمتوزدی ماشینتوگم کردی بیارنش تحویل بدن بهتــــــ
لباموغنچه کردمـ:خیلی بیشعورd
سوارپرایدخوشگلم شدمـــ ودرهاروقفل کردم پنجره وپایین دادمـ:خودت بیا
بعدگازدادمـــــ...مهام میخندیدوسط راه ایست کردم وعقب عقب رفتمـ:گمشویاال
سوارماشین شد:کشته مرده این احساساتتم
دندَدَروجابه جاکردمــــ:خب مهام خان میمون خوشگل سفت بچسب که میخوام
فضاببرمتـــ
خندیدوکمربندشوبست:ازاتوبان برو
ـ ای به چشم خلبانـــ
****
دستموروسرم گذاشتمـ یه قرص باالانداختمـــــ
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ارجمندبطری ورومیزگذاشتــــــــــ:آقــــــــــامیخوایداستراحت کنید؟
خیلی مسخره نگاش کردم میدونست این قراردادبرام مهمه وچرت وپرت بارمن میکرد
دستمورومیزحرکت دادم وگوشیموبرداشتمـ
ـ الوفرازپس کدوم گوری اید؟
خندید:جـــوووون ؟
عصبانی ازخنده مسخرس گفتمـ:ببنددهنتواعصاب ندارم میگم کدوم گورستونی اید!؟
ـ توکی اعصاب داری؟
توراهیم هیچکس تعقیبشون نمیکردچهارنفرن بایه هوندای سفیدرنگ دارن میان
دونفری که عقب نشستن مسلح هستنــ خودمرتیکه قوزمیت هم یه اسلحه توپاش
دارهـ
کناریش مشکوک میزنهـ همش برمیگرده عقبونگاه میکنهـ..
اون هم اسلحه کوچیکی توجیب کتش داره
راستی قوزمیت خان یه کت دستشه که توش چاقوجاسازکردهـ...
بدون خدافظی قطع کردمـ
من ـ ارجمندخوب بگردشون یه کت دسته سیفیِ که توش چاقوجاسازکرده فقط سیفی
وداخل
بفرست بقیشون خارج اتاق باشنـــ...ماشینشونم چک کن ببین ردیابی چیزی
کارگذاشتن یانه!
چشمی گفت وبیرون رفتـــــــ
دستاموقالب هم کردمـ:میشنومـ!
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سیفی لبخندزد:آقای کیایی فرمن مطمئنم میتونیم باهم همکارخوبی بشیمـ!
خیلی مسخره نگاش کردمـ:مقدمه چینی به دردمن نمیخوره آقــا...
حساب کارانگاردستش اومد...
کاغذایی ازکیفش خارج کرد:ایناتموم موادهای شیمیایی که شرکت ماتولیدمیکنهـ....
کاغذهای دیگه هم جلوی چشام گذاشتـ:ایناهم تموم اسلحه هایی که نفوذی
هاماتوخارج ازکشورمیتونن براموبفرستنــــــــ....
کاغذاسامی اسلحه هاروبرداشتمـ...
تصویراسلحه هاهم کنارنوشته هاقرارداشتنــــ
اسلحه هاخوبی بودنـ ولی کم بودن کشورآلمان وروسیه ویه چندتادیگه بدردمن
نمیخورنــ
من ـ من یه نفوذی اسلحه توآمریکامیخوامـ!میتونی برام پیداکنی!؟
سیفی ـ اسلحه های مارونپذیرفتینـ؟
اخمی کردمـ:من همچین حرفی زدم ازت سوال پرسیدم جوابش آره یانه بود!
خوب متوجه قورت دادن آب دهانش شدمـ
دادزدمـ:فــــــــــــراز!
درکَسری ازثانیه فرازجلوظاهرشد...
درجعبه روبازکردواسلحه رونشون سیفی داد!
من ـ خوب گوشاتوبازکن این اسلحه برام ارزش زیادی دارهـ میبینم که نفوذت
توآلمان خوبه
ازاین اسلحه میخوام
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کاغذکاورشدروسمتش هُل دادمـ:اینم جزئیاتشــــ....
لبخندی زدکه رضایتشونشون میداد:خیلی خوشحالم که باماهمکاری میکنید
بی اهمیت به حرفش ایستادم ویقه لباسمودرست کردمـ...قردادوسمتش
فرستادمـ:امضاکن این قراردادیک سالســــ
قیافش توهم رفت ومن ادامه دادم:فعالقرارچندساله زودتهـ....من دیراعتمادمیکنم
ببینم میتونی
اعتمادمنوجلب کنی یانهــــــــ....
ازدراتاق بیرون اومد.....فرازهم پشتم قدم برمیداشتــــــ
ـ مطمئن شوکه جربزه این کاروداره وگرنه خودت بدمیبینی!
فرازـ توتاحاالدیدی من بهت کسایی که بی عرضه هستنومعرفی کنم
پوزخندی زدمـ:هه آره همین دختره احمق آرال...گندزده فک کرده منومیتونه دوربزنهـ...
جلوم پرید:آرالچیکاکردهـ؟
کنارش زدمـ:اخراجش کردم بروازخودش بپرسـ..بروشیرفهمش کن اگه چیزی به
کسی بگه ازخواهرکوچولوش شروع میکنم کارمو...بروخوب عقلشوسرجاش بیار
***
من ـ به من مربوط نیستـــــ
اخمی هم جاشنی صورتم کردمــــــــ...
خنده مهام بلندشد:سارایی خانوم کوچولوخانوم معلمتون سگ اخالق بیاپیش خودم
خوشگلم
ساراپریدبغل مهام ویه ب*و*س محکم ازگونه مهام کرد:آله خانوم معلم بداخالخهـ!
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مهام دماغ ساراروکشید:جونمی تو
مریم جلواومد:خانوم من بخدانتونستم بنویسم دیشب عروسی بودیمـ
اخمم بازسرجاش اومد:مریم ازتودیه انتظارنداشتمـ من یک هفته پیش این
مشقاروبهتون گفتم
توتازه دیشب میخواستی بنویسی؟
بغض کردکه مهام محکم زدبه کتفم:شامپانذه یه کم دل رحم باشــــــ
خندیدوگفتم:اشکال نداره مریمی...فرداهمشومینویسیا...
دلخوربودبه خاطرهمین فقط سرشوتکون داد...
دستشوگرفتمـ:عزیزدل منـ،من اگه اخمی میکنم یابداخالقی میکنم به خاطراینه که
ناراحت میشم
شمابه این خوشگلی به این مهربونی درستم که خوبه ..یه روزمشقتم ننویسی عقب
میوفتی
لباشوبرگردوند:چشم خانوم قول میدم ازاین به بعدمشقاموهمون روزبنویسم
موهای فرشوداخل روسریش فرستادمـ:آفرین خوشگل من
ترنم جلواومدودفترشوبازکرد:خانوم ببین چه خوشگل نوشتمـ
مهام تادست خط ترنم ودید ازخنده پوکید
من ـ مهام نخند
بعداولین قطره اشک ترنم باعث تعجب مهام شد
محکم به پهلوی مهام زدم:خوبت شدعنترمیمون
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مهام یه آبنبات ازتوکیفش دراوردوگرفت سمت ترنم...ترنم چشاش برق زد..بغل مهام
پرید:آخیش
این سامان راست میگفتا...
متعجب ازاین تغییرحالت گفتم:واع
خندیدومهام گفت:الکی گریه کردی؟
دندوناشونشون داد:دفعه قبل بهنازگریه کردبهش ازاینادادیدمنم گریه کردم خو
مهام لپ ترنموکشید:ببین ماگیرچه فسقلیایی افتادیمـ
ازجابلندشدمـ:خب بچه هاتاهفته بعداینایی که پاتخته مینویسم بنویسید
گچ وبرداشتم وحروفkوgوj.h.tروپای تخته نوشتمــــ
همه ازدرکالس خارج شدنــ
مهام ـ تواینجامیای که حوصلت سرنمیرها
کولموبرمیدارم:اهونـ...البته هرهفته دوبارکالس دارنـــــــــ....
سوارماشین شدیمــ
من ـ مهام میخوای چیکاکنی!؟
مهام ـ نمیدونم به نظرم ازاینجااثاث کشی کنیمـ..تاپیدامون نکنهـ....منوتوخوب
میدونیم اون
چی میخواد...ماهم دورش میزنیم..من میتونم انتقالی بگیرم
ـ یعنی بریم تهران؟
ـ اره تهران شلوغه پیداکردنمون سختهــــ....پویابرامون خونه پیدامیکنه
دیگهـــ....
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ـ اوووف من بچه های اینجاروچیکاکنم؟به ایناعادت کردم میدونی چندساله
اینجازندگی میکنیم؟
پشت فرمون نشست:برای منم آسون نیست ولی بریم بهتره ازدستش خالص میشیم
تهران؟
من ازکوچیکی توشمال بزرگ شدمــ...تابه حال تهران نرفتمـ
اشتیاق چندانی هم ندارمــــــــــ....
توفکربودم اصن نفهمیدم کی به خونمون رسیدیمـ
مهام ماشین وپارک کرد
من ـ عخی ازاین خونه هم بایدخدافیضی کنیم
مهام دستشودورکمرم انداختـــــــ:ایشاالتهران بهترشومیخریم دیه اجاره
نمیکنیمـ...که صابخونش
الکی بیادوبره وفک کنه منم خرم
زیرچشی نگاش کردم پس فهمیدهـ....
مهام ـ بایددینابهم بگه که این صابخونه چشم چرونهـ....؟
خندیدم ولپاشوکشیدمـ:جووون غیرتت توحلقمــ...
دوییدم تودستشویی وآب توصورتم ریختمــــــــ....
چه جوری ازاینجابرمــــ؟
چه جوری؟
***

10

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود
شنیدم میخواین ازاینجابرین؟
لب گزیدمـ...وگفتم:مجبوریمــــــــ...
کنارم نشست وشال مشکی رنگ وازسَرم سُرداد:من چیکاکنم؟
روم خم شدوسرشوتوموهام برد:هان؟من چیکارکنم بدون تو!
من لیاقت این عشقوندارمـ...المصب من هنوزمطئن نیستم دوستت دارمـــ!
سمت دسته کاناپه سُرم دادوتوچشمای طوسی تیرم نگاه کرد:دیه این
چشماروهروزنمیتونم ببینم!
برام جداشدن ازاین لعنتی سخته؟
نمیدونمـــــــــــــ....خداگیرکردمـــــــ بین عشق وبی خیالی...
دستش روگونم نشستـ :نروتوروجون رادین نرو
دستشوگرفتم ونشستم:من چیکاکنم رادینم بخدانمیشه مهام هم سختشه بیادتهرون
ولی مجبوریم
سرشوروشونم گذاشتـــــــ:....توروخدانرو
اشکم دیه داشت درمیومد...
دستم موهاشولمس کرد:...زمانی که کمکت کردم بهت گفتم چی رادین وابستم نشو...
گفتم رادین من از دوست داشتن سردرنمیارمـ....پای منووسط احساسات نکشـ...
رادین اینارواون اول گفتمـ.....
رادین سرشوازروشونم برداشتــــــ...ونگام کردویهوجوری سرم دادزدکه زلزله
هشت ریشتری بااون
عظمتش بدنمونمیلرزوند...

11

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود
رادین ـ این چرندیات وگفتی....ولی نگفتی رادین من مغرورم نگفتی من غدًم لجبازم
خودخواهم
به فکرخودمم اینارونگفتی المصب نگفتی
ازدر کالس بیرون زد....
شالموروسرم انداختمــــــ...دوییدم سمتش:رادین جان..عزیزدل منـ...
وقتی من میدونم که حس خاصی........
برگشت ویدونه توصورتم خابوند:حس خاص؟هیچی!؟چرااینقدبی احساسی منونمیبینی
به خاطر
داشتنت خودموبه آب وآتیش زدمـ...ولی توچی حتی نکردی بامهام درموردمن حرف
بزنی!
چراچون دوسم نداری!چراچون من دیوونتم وحتی یه ذره هم برای این حسم ارزش
قائل
نیستی...بگم بازم؟این سیلی زدم چون دیه ظرفیتم پره ازدستت روانی وحیرون شدم
یک درصدبه فکرم باش یک درصددوسم داشته باشــــــــــــ.....
چشام لبالب پرشده بود....روزمین نشستم:دِآخه چراحرف زورمیزنی؟چرامیخوای
دوست داشتنتو
به من بقبولونی؟رادین من اون اول باهات طِی کردمــــ....
روبروم نشست وگفت:چرانمیخوای منودوست داشته باشی؟
جوابی ندادم که چشمای به خون نشستش وتوچشام انداخت:هان؟من کَمَم برات؟من
لیاقتتوندارم؟هان؟چی؟یه دلیل قانع کننده بگوتاازت دل بِکَنَم!
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دستموروزمین کشیدمـ:دلیل ازاین باالترکه من دوست ندارمـــــــ
تابه حال اینقدصریح نگفته بودم دوسش ندارمــ....
دستموگرفت وبلندم کرد:باشه..
آروم به فرانسوی گفت:تاته دنیاهم بری بدون رادین دیوونتهـ..
من دوست دارم وجونموبرات هدیه میکنمـ....ولی امیدوارم عاشق بشی واونی که
دوسش داری دوستت نداشتهـ...اون موقع حس منودرک میکنی!
مواظب خودت باشـــــــ....مدرکتوهم هماهنگ میکنم تهران تومعتبرترین موسسه
بهت بدن
واونجامشغول کاربشی...منویادت نره هـــــــــــــا...
***
دادزمـــــــــ:فرازچرت نگـــــــــــــــو...من اگه لوبرم کشتمتـــ...
فرازخندید:شوخی کردم احمقــــ
ـ من باتوشوخی دارمــــ..؟.من نمیدونم چرافکرمیکنی من ازاین شوخیای مسخرت
خوشم میاد
نزدیکم شدولپموکشیدکه باعصبانیت گفتمـ:فرازصدبارگفتم این مسخره بازیات
بدردبچه سوسوالمیخوره
واس حرص من زبونشودراورد:حرص نخور...شیرت خشک میشهــ...
اخمی کردم وازجابلندشدم که دراتاقوبازکردورفتـــــــــــ...
دستموروصورتم کشیدمــــ...اصن حوصله رفتن به سوئیس ونداشتمــــ.....
ولی بایدمیرفتـــــــم...تارواعتبارم مهربزنمــــ....
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امشب پروازم بود....ساعت12شب
نفهمیدم کی ساعتــــ 11شدمن آماده پشت رُل نشستمـ...
فرازسوارشد:ببین منو؟
نگاش کردمـ وفرازگفت:اونجا..چه خبره که منم باخودت میبری؟
دستموروفرمون گذاشتمـ:میای میفهمی!
تاموقع سواربه هواپیماالل شد..میدونست بیشترپیله کنه من عصبی ترمیشم
ازپنجره هواپیمابه بیرون نگاه کردمـــــ....
فرازـ نیگاکن چه خوشگل ابرا
پوزخندی زدمـ:که چی حاال؟
فرازـ خیلی قشنگه ابرا،آسمونـــــــ....
ـ مهم نیستـــــ...
ـ چوب خشکـــ...
چپ چپ نگاهش کردم که گفت:ببخشیدمنظوری نداشتمـ...
****
مهام ـ پویاچه تپل شدی!
پویاخندیدودستشودورگردن من انداخت:سالم کانگورو
مهام خندید:االن کانگورمادره دیه...کانگوروکوچولونیست
بادستم روشکم پویازدم:حامله ای؟
خندید:نه باووو..زوده هنوز..
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خندیدم:باباحامله ای دوقلوهم هستشا
هولم دادسمت ماشینش:بازتواومدی تامنودست بندازی کانگورو
خندیدم:دوست دخترت خیلی بهت ساخته به جای اینکه اون حامله بشه توحامله
شدی!
پرتم کردتوماشین:کانگورو..کی میاددوست دخترمن شه آخه؟
مهام به من اشاره کرد...باکیفم توسرش زدم
پویاپشت فرمون نشست:خروس جنگیان عزیز...هردوتون مِن بعدخونه من زندگی
میکنید
مهام ـ من که گفتم خونه جداگونه بگیر...
پویااخمی کرد:یعنی اینقدبه من بی اعتمادی که نمیخوای خواهرت{بعدازتوآیینه عین
این چشم هیزانگام کرد}پیش من باشهـــــــ....
من ـ پـــــــــویــــــــــــا!!!!!!!
ازخنده منفجرشد:جونم کانگورو!
مهام ـ نه ولی خدایی پویامانمیتونیم که همش پیش توباشیمـــــ....شایدشامپانذه
بخوادمهمون دعوت کنه بده بخدا
من ـ عاقامن اسم دارما...این بهم میگه شامپانذه..پویامیگه کانگورو...
پویاـ توکانگوروخودمی
خندیدم
جلوی خونش ایست کرد:خب به خونه پویامهشادخوش اومدید...
مهام ـ پویاکی این خونروخریدی!؟
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متعجب به خونه نگاه کردمـــــــــــ....
پویاازماشینش پیاده شد:...نخریدمش ارث رسیدهـ!...
چشام گردشد:عجب ارث خوشگلی هم هستـــــ...باباپولدار
خندیدوکلیدودستم داد:بفرماییدخانوم کانگورو
درخونروبازکردم
ـ عجب حیاطی!
عجب ساختمونی!
عجب استخری!
اووووف عجبــ....
پویاخندید:بریم دستشویی شم نشون بدمـ؟
چپ چپ نگاش کردمـ...
مهام ـ خوب شامپانذه همچین عجب عجب میکنی پویاخواست لطف کنه دستشویی
روهم ببینی
خندیدمـ:عجب پله هایی!..
دستموروپله هاکشیدم که پویاخندیدودستشورومیله های کنارپله کشید:اووف عجب
میله هایی!
مهام توسرهردوتامون زد:االغیدهردوتاتون
خندیدمــ....
من ـ پویامانمیتونیم باتوزندگی کنیم یه کم درک کن...سخته بخدا
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پویاـ مثالمعذب میشی توعه کانگورو!
خندیدمـ:...نوچ ولی شرمنده میشیم درضمن بدِیه دخترتنهابایه پسرگامبالوتوی خونه
باشن
پویاـ فک کردیددوتاکانگوروماده ونرمیخوام توخونه وَردلم نگه دارمـــ؟
مهام ـ میگم دیه من یه کم استراحت کنم میرم دنبال خونه میگردم
پویاـ ببنددهنتوباووو
ازساختمون بیرون اومدیم
پویاـ کورهای عزیزاین ساختمون دوتادرداره طبقه باالبرای توکانگورو..ازاون
دراستفاده کنید
طبقه پایین هم من زندگی میکنمــــ....واین دراصلی هم برای منـــــ....
دری که بافاصله میون پیچک هامخفی شده بودوبازکردمـ..بوی خاک منوبه سُرفه
انداختـ
من ـ اووووف اینجاچه قدکثیفه پویا...
پویاـ گذاشتم خودتون تمیزکنید
مهام ـ خوب بوفالومی مُردی تمیزکنی؟
خندید:اره بوفالوهم عمته کرگدن
خندیدم:خب مجبوریم تمیزکنیم
پویاـ امیدوارم ازاین خونه خوشتون بیاد...
مهام دستشوروشونه پویاگذاشت:مرسی داداش بوفالو
بعدهم فرارکرد...
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آهی کشیدمــ....
چرادروغ دلم برای رادین تنگ شده بود...همیشه االن این ساعت باهم بودیمـ...
مهم نیستـــ...رادین برای من یه دوست خوب بود...درسته بدرفتارکردوجواب خوبیام
یه سیلی توصورتم بود...ولی خب اشکال نداره عصبانی بود....
****
ـ ماقبول میکنیمـ..چون من میخوام توسوئیس هم اعتبارم باالبرهـ...شیرفهم شدی؟
فرازـ یعنی چی؟دامیاربس کن...بس کن....این گروه خیلی قویه مانمیتونیم ازپس
امتحانش بربیایم
برات سختهه!خودتودرگیرنکن
ـ اگه من دامیارم اگه من شکارچیم...اگه من دامگذارنده ام...همین من شکارم چیزای
ناب وخوبهـ
توحقی نداری ازدستورمن سرپیچی کنی...فقط حرفموگوش میکنی...نمیخوای باشی..
مهم نیست برگردایران وتموم وسایلوپس بده وبروپی زندگی پی
آرامشتــــــــــــــ...
پوزخندی زدم وپوک سنگینی به سیگارم زدمـ.....دودش تواتاق پخش شد...
فرازـ دامیاربس کن...ماموفق نمیشیم....
نگاهموبه دودسیگاردوختمـ:خوب توگوشت فروکن فرازمن اعتبارم برام مهمه...من
بایداعتبارو اعتماداین شرکتوهم به دست بیارمــ....
این شرکت وباندش وتموم تشکیالتش بایدزیرسلطه من برنـ....
حاالمن نیازی به یه آدم ترسوندارم....بیام ایران تموم حقوقتوتمام وکمال میدمــــ....
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ازجابلندشدمـ سیگاروتوجاسیگاری فروبردمـــــــــ...
نیازبه یه دوش گرفتن داشتمـ.....اونم باآب سرد....
ده دقه ای دوش گرفتم وازحموم بیرون اومد...باتن پوش پشت میزنشستم ولپ
تابموبازکردم
نگاموبه جای جای اون ساختمون دوختمــ...کارم همیشه خوب بود....
دوربیناخوب جاسازشده بود.....
یه لباس مشکی ساده همراه باجین مشکی پوشیدم وعینک دودیموبرداشتم
امروزروزمنه....
امروزبایدجوری رفتارکنم که بدوننن همه چیزمال منهـ....
من دامیارکیایی فرهستمـ...
شکارچی...صیاد.....مالک همه زیبایی ها....
سوارماشین شدمــ...
جلوی درپارکینگ فرازودیدمـ....جلوی ماشین ایستادواخمی کرد...عینکموازروچشام
برداشتمـ...
نگاهش کردم یعنی یاسوارشویابِکِش کنار....
سوارماشین شدوحرفی نزد....
دستشوجلواومد....اهمیتی ندادمـ:...من دامیارکیایی فرهستمـ....
صاحب شرکت موادشیمیایی کیاگستر...
توضیح چندانی نمیدم چون خوب متوجه بودم تموم مدت توتهران منوزیرنظرداشتید
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مردبه این تیزهوشیم لبخندی زد....
دستش که روهوامونده بودوپایین انداخت:طرف حساب شمامانیستیم دکتربایدخودش
بیاد
رومبل نشستمـ:مشکلی نیست منتظرمیمونمـــــ...
فرازپشتم ایستاد....
ساعت مچمی ونگاه کردم من وقتم برام ارزش دارهـ...
ولی االن بایدقیدوقتوبزنم ومنتظراین دکتری که میگن بشمـــ....
یک ربعی توسکوت سپری شدکه دربازشدوزنی قدبلند...باموهای فربلندمشکی
واردویالشد
همه ایستادن....
عینک دودیشوازروچشماش برداشتــــــ...چشمای سبزرنگـ....
صدای مردتوگوشم زنگ زد:خانوم دکتراومدنــــ!
تعجب کرده بودم ولی اصن نشون ندادم وقتی جلوی پام رسیدبه خودم زحمت دادم
وازجابلند شدم.....
دستکشاشوازدستش دراورد..دستشوسمتم درازکردکه خیلی بی اهمیت دستاموتوجیبم
بردم
نیش خندی زد....منم پوزخندی زدمـــــ....
روبروم نشست ومن هم بدون اینکه اون بگه بشینم نشستم
همرومرخص کرد...خواست فرازروهم بفرسته که گفتم:ترجیح میدم فرازبمونهـ...
ابروی خوش تراششوباالانداختـ:این مذاکره محرمانس
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پوزخندزدمـ:محرمانه؟هه!محرمانه بوداین همه آدم اینجابودن؟
جوابی ندادودرعوض چشاشوتوچشمام انداختـــــــ.....هیچی توچشماش نبود....
بااعتمادبه نفس وغرورشروع به حرف زدن کردن:من إلسامهرنصب هستمــ صاحب
این همه
تشکیالت والبته شمــــــــــــا!
پوزخندی زدمــ:صاحب من؟
نه باباراست میگی!؟
فهمیدچرت گفت ولی محکم وجدی گفت:وسط حرفم نپرآقامحترم
نگاهش نکردمـــ...
سیگارمالبروازتوپاکتش خارج کردم وفندک نقره فام اونوبه آتیش کشید...
من ـ بقیش!
خندید...این خنده برام مسخره وبیجابود...
بازم بی تفاوت گذشتم ازشـــــــــ....
ازجابلندشد:...مثل اینکه اومدیددعوا!؟یااومدیددستوربدید..هوم کدومشـــ...؟
سیگاروکنارگذاشتمــــ:خانوم خوب گوش کن من اومدم فقط اعتبارواطمینان
اعتمادجلب کنم
نه دعوانه دستوری درکارنه چیزی دیگه ای...پس حرفای مسخروکناربذار.....
اخمی کرد....دستاشورومیزبیلیارگذاشتـــ...
منم اون سمت میزبیلیاردایستادمـــ:خب؟!
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ـ ـ پس توهم خوب گوش کنـــــــــ من به تنهایی بدون هیچ کمکی
تااینجاخودموباالکشیدم
برای دخترانجام اینکاراسختهــــ....اعتبارواعتمادمیخوای!؟پس دیاالخودتونشون
بدهــــــــــــ..
موادشیمیایی که درست میکنید...اون بمب هاپالستیک که همه جاحرفشه
نمونشومیخوام
جزبه جزکارت بایدبرام روبشه...
عادت داشتم پوزخندبزنم....دستاموتوجیبم بردمـــــ:همینـــــ؟شام ناهاردرخدمت
باشیم؟
یکهوجدی شدم:دختره احمق فک کردی من خنگم یابَبوگالبی؟هان کدومشـ؟
من یه نمونه کارموبفرستم برای تــــــوتاروش آزمایش انجام بدی وتهش منوشوت
کنی بیرون
هه واقعامتاسفم درموردمن چی فکرکردی?
درضمن من خوب میدونم تویه جاسوس توتشکیالت آزمایشیم گذاشتی!
خوب متوجه سفیدشدن صورتش شدمـــــــ ولی خودشوخوب نگه داشته بود
من ـ من هفت ساله کارم اینه که موش توتله بندازم بعدتوفسقلی اومدی تودم
دستگاه من آدم گذاشتی!؟اطمینان بایددوطرفه باشهـ!
دستشوباالاورد:میدونم ولی حرفایی شنیدم که مجبورشدم جاسوس وارددستگاه
وتشکیالتت کنم
ابروموباالانداختمـ:اصوالبرای هرکس که مقام منزلت باالیی داره آدمای زیادی هستن
که حرفای
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مسخره وتهمت وبدگویی وتوهین میزننــــــ...اونم پشت سرشون
إلساروصندلی نشستـــــــ:خب بسه دیه زیادی ازبحث اصلی دورشدیمــــ....
دستم وروتکیه گاه صندلی گذاشتم وبه ساعتم نگاه کردم:تااالن وقتموهدردادم
لطفاحرفای اصلی
وبزن من نیومدسوئیس که تفریح کنم ووقتموالکی صرف چرت وپرت کنم
ازاین همهه پرویی وجوابای دندون شکنم حرصی شده بود
إلسادستاشوتوهم قالب کرد:موادتموم چاشنی های شیمیایی که تولیدمیکنم مستقیم
به اروپا
وانگیلیس میره وشایدم بگم20درصدشوایران میفرستم چون هیچ امنیتی توایران
نیست وتقریبا
آدماش ترسوهستن دونفرمنوتوایران حمایت میکنن
من ـ ومن میخوام سومیش باشم ریسک زیادی میکنم چاشنی بمب های توسخت
پیدامیشهـ
من میخوام که توازچاشنی هات برای ماهم بفرستی
سری تکون داد:خب برای امتحان نظرت چیه...مقداری این چاشنی جاسازبفرستی
ایران؟
سری تکون دادم وباهمون اخم که زیبنده صورتم بودگفتمـ:موافقمـ..
ازجابلندشدم:بریم فراز
نزدیک دربودم که إلساگفت:بایدچندروزدیگه هم وقتوهدرکنی...
دوست داشتی بیاباهم به دیدن شهرسوئیس بریمـ..
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دروبازکردم وجوابی ندادمــــــ....فرازخندید:خیلی باحال بود...ضایع چشمشوگرفته
بودیا
****
دستمودرازکردمـ:ای خدا...کجاست پســ؟
دستتوبیاراین ورتر...سمت چپــــــــ
صدای خنده مهام وپویامیومد
مهام ـ شامپانذه بیدارشویه عالمه کارداریما...
پویاـ بچه هامن امروزبایدبرم دانشگاه کاردارمـــ...
مهام محکم پشت پویازد:راستی مِهیاس این گوریل انگوری استاددانشگاه شدهـآ
ـ خداوکیلی؟جـــــــونزبابا
پویاـ مهام جورکن یه باشگاه بریم این هیکل این شکم بدرومخمه
اروم به شکمش زدم :آره بروبچتوبنداز
خندید:خداوکیلی این شکم هیکلموبی ریخت کرده؟
من ـ نه باووو...لباس رنگی نپوش عین چندروزپیش انگارهندونه زیرلباسته
ازجابلندشد:خب فعالمن برمــــ
کتشوازروصندلی برداشت:بدرودکانگوره نروماده
مهام دمپایشودراوردتانشونه گرفت پویادروبست ورفتــــ
چرخی خوردم دستمال وروسرم کشیدمــــ :پووووف مهام توکی میری سرکار؟
ـ فردادیه....فقط مواظب خودت باش مِهیاس من به پویاعین چشام اعتماددارمـــ....
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خیلی بهتتره که اونم هست حداقل حواسش به توهستـــــــــ
من ـ اهون راست میگویی...فقط مهام کارای طوالنی مدت برنداردل نگرونت میشم
لبخندی زد:این ماه فقط دوجابیشترنمیرم یکی اتریش واون یکی هم پاریس
باذوق دستموبهم کوبیدمـ:وای خوش به حالتــ
خندید:احمق من که نمیرم خوش گذرونی!
ـ کاش منم خلبان میشدم
ـ محض اطالع خلبان زن نداریم
لوچم آویزون شد...
مشغول کارشدیم خونروتمیزکردیمـــــ
بیشترگردوخاک بودتاچیزدیگه ای....
درآخردستموروکمرم گذاشتمـ:وای چه قدکارکردمـــــــآ
مهام رومبل خرابی که اون گوشه بوددرازکشید:وای مِهیاس خسته شدم بخدا
گوشیمونگاه کردم چندتماس بی پاسخ
پویابود
زنگ زدم بهش:هان چیه؟
خندید:بی تربیت طریقه صحبت بایه پسروبلدنیستی
ـ آخه نمیدونی که من هزارتادوست پسردارم هروزباهاشون حرف میزنم
ـ اخه خیلی بهت میادهزارتادوست پسرداشته باشی
ـ بوفالوکارتوبگو
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ـ من تانیم ساعت دیه میام خونه غذاکه میدونم بلدنیستی درست کنی چی بخرم؟
ـ هوی مهام چی میخوری بوفالوبخره؟
مهام که مست خواب بودگفت:هرچی خودتون خوردید
من ـ پویامن همبرگردمیخوام نوشابه مشکی سس سفیدبعدبرای مهام هم کباب برگ
بگیرنوشابه مشکی ساالدهم بگیرخودتم هرچی خواستی!
خندید:خوب عزیزدلم فدات بشم قربونت بشم خسته میشی یه وقتا
متعجب ازحرف پویاگفتم:عزیزدلـــــم؟فدات بشـــم؟قربونت بشــــم؟
ـ یه دقه صبرکن مِهی
بعدصدای چندتادانشجودختر
ـ ـ استادمیشه این بحث ودوباره بگید
ـ ـ استادمیشه شمارتونداشته باشیم تایه وقت مشکل داشتیم تماس بگیرم
ـ ـ استادایمیلتونومیدید
ـ ـ استادخیلی خوب درس دادصداتون خیلی قشنگه
من پوکیده بودم ازخندهـ...
پس به خاطرهمین بودبه ریش من عزیزدلم و..بسته بود
چندی بعدصدای نفس عمیقشوشنیدم
من ـ اوووف استادبه پادخترانخورنت!
خندید:اولین روزاین همه خاطرخواه
ـ مف نگوبوفالوغذاروبگیربیامن دارم ازگشنگی جون میدم
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بعدگوشیروخیلی محترمانه قطع کردم
چندهفته ازروزام سپری میشدفعالتوخونه بودمــــ...هی میخواستم به رادین زنگ
بزنم تابگم
این موسسه چی شد اماجلوی خودموگرفتمـــــ.....
دستمورومیله گذاشتمـ وبه بیرون نگاه کردم پویاداشت ورزش میکرد
من ـ هوی بوفالو...دًنبل بزن دنبه هات آب شه
خندید:حوصلت سرنرفته اینقدتوخونه موندی!
سرموتکون دادم:چیکاکنم خو....مهام که رفت پیش دوستش توهم که تادوسه
دانشگاهی
منتظرم دوستم منوبه یه موسسه معتبرمعرفی کنه تاکارموشروع کنمــــ...
روچمن زیردرخت گردونشست:یادمه مهام میگفت میری روستاهای محروم درس
میدی
اینجاروستای محروم زیادداره بااینکه امکانات دارن ولی معلمی که به زبان خارجه
مسلط باشه کم پیدامیشهـ....
توکه خارجیت خوبه فرانسوی بلبل حرف میزنی...ترکیه ای هم ماشاال
بزنم به درخت عالیه ،تازه زبان آمریکایی هم یادگرفتی...
دیه چی میخوای بهترین موسسه ها بهت نیازدارن...
خودت مجوزبگیراصن من خودم یه کالس جمع وجوربرات پیدامیکنم
هوم؟نظرت چیه؟
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دستاموباذوق کوبیدم بهم وازنرده آویزون شدم وپریدم پایین وکنارپویانشستم:عالیه
بوفالو

ـ اخه احمق دوباراینجوری ازنرده پایین بیای وبپری هیچ ازت نمی مونه واون مهام
احمق هم میگه توحواست به کانگورونبوده
ـ نه باووو
آروم میزنه پشتم:پایه ای بریم دوردور!
ـ خداوکیلی؟
ـ اره این مهام رفته پی دوستای تهرونیش ماهم بریم یه بستنی بزنیم به بدن
محکم زدم توبازوش:بدجورموافقم بوفالوگامبو
خندیدوسیوشرتشوبرداشت:بپربریم دیگهـ...
*****
دامیار*
نگام روموبایلم بود....
ساعت حدوداً10شب بود....
هواگرفته بود....
ومن همیشه ازهوای بارونی منتفربود..
خاطرات بدتواین شبابرام رقم میخورد.....
کالفه بودمــــــ....
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سیگاربه کام گرفتمـــ....
تقه ای به درخورد...
ارجمندـ آقاخانوم پشت خط هستنــــ....
ـ خانوم؟
ـ بله گویاإلساخانوم نامشونه اینجورمعرفی کردن
چیزی نگفتم وتلفن اتاق وبرداشتمـ:سالم دامیار
دهن کجی کردم واوقات تلخی گفتمـ:چیکارداری؟
بهش برخورد:سالم بلدنیستی؟
ـ اصوالبدم میاد20سوالی پیش بیادحرفتوبزن کاردارم
ـ من اومدم تهران
به مسخرگی گفتم:خب میگی من چیکارکنمـ؟
ـ میای فرودگاه دنبالم؟
ـ نه
ـ چرا؟
ـ دلیلی نداره
گوشیروقطع کردمـ...
چندقه بعدفرازدرزدوداخل شد
خندید:دامیارإلسازنگ زدبه من گفت برم دنبالش چوون توگفتی
پوزخندی زدمـ:نمیخوادبری خودش میاد
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ـ توازکجامیدونی؟
جوری نگاش کردم که فهمید بدم میاد...هی حرف بزنه وسوال بپرسه
کوبیده شدن قطره های بارون حالمومیگرفت
فرازـ برم؟
نگاهش نکردم وصندلی چرخ دارمو...چرخوندم سمت پنجره سرتاسری...
پرده خاکستری رنگ وکنارزدمـــ....
صدای درنشونه رفتن فرازبود...
ازجابلندشدمـــ...دستموروگوشم گذاشتم تاازشَرصدای این بارون لعنتی خالص شم
بی فایده بود....
گذشته مزخرفـــــــــمواین بارون مسخره داره یادم میاره
دکمه های پیرهنموبازکردمــــــ....
دستموروقلبم گذاشتمـــ!
قلب؟
مگه دارمـ؟
زخم روسینم وخوب حس کردمــ...برآمده بود...
کاش برنمیگشتم به این زندگی....
جلوی آیینه ایستادم تمام قامتم خوب نشون میداد....
دستم مشت شدوتوآیینه فروداومد...
صدای شکستن شیشه درست عین خردشدن منـ بود...
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صدای تق تق دررواعصابم بود...صدای فرازوارجمند....
دادزدم:همتون الل شید...
ازدستم خون میچکید...ولی بی خیال وبی تفاوت بودم...
همون وسط نشستم ودستموروسرم گذاشتمـــ....
خون تموم پیرهن خاکی تیرمودَربَرگرفته بود....
چه قدازرنگ خون متنفرم....
چشاموبستمـــ...
"داداشی ببین چه لباسم خوشگلهـ!"
"آخه داداشی همه میرن منم برم دیگه"
چنگی به موهام زدمــ....
"ـ دایانا...داداشت خوبتومیخواددخترم نمیخوادبری خب...دامیارقول میده خودش
ببرت"
دایاناپامیکوبیدزمینـــ:دامیارنمیبره همش درس دارهـ"...
آخ...دایانا...
دردبدی تودستم پیچیدلبهاموروهم فشاردادم وصدای بارون قطع شده بودصدای
موبایلم رواعصابم بود....
ازجابلندشدمـ...حس میکردمــ....دستم سِرشده...خون غلیظم میچیکید....
آخ حالم ازاین رنگ بهم میخورهـــــــــــ....
کت مشکیموبرداشتمـ....دراتاق وبازکردم همه پشت دراتاقم جمع بودن..
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اخم وحشتناکی کردم:کی گفته اینجاجمع شید؟
همه زودپراکنده شدن نگام به إلساافتادمتعجب نگام میکرد...چمدونشورهاکردوسمتم
دویید
خواست دستموبگیره که گفتم:کی گفت بیای اینجا؟
منتظرجوابی نشدم ودادزدم:فـــــــــــــراز!
فرازازپله هاسرازیرشد:....بله؟
ـ ماشین وروشن کن
ازکنارإلساعبورکردم:اینجاهتل نیست که اومدی
پله هاروپایین رفتمــــــ....
کت ورودوشم انداختم به سختی بایه دست دکمه های لباسموبستم
سوارماشین شدیمـ....
فرازخواست حرفی بزنه:حوصله موعظه ندارمــ...برویه درمانگاه شبانه روزی...
حرکت کردوحرص خورد....
دستمولب پنجره گذاشتمـ....بوی نم بارون میومد....
تودرختامیپیچیدوعین بادتوصورتم سیلی میزد....
زخماتون زیاده ...بفرماییداون سمت
بی حوصله گفتم:دکترمنواین سمت اون سمت شوت نکن کارتوبکن
فهمید بی عصابم
لبخندی زد:اسمتون لطفا...
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پووووف فرازگفت:کیایی فر...دامیارکیایی فر
دکتردستکشاشودستش کردوچیزی عین موچین ودستش گرفت..آستین لباسموپاره
کرد
دستمورو،رون پام گذاشتــمـ...شیشه هاروازگوشت دستم بیرون میکشیدوزرمیزد
دکترـ آقاشماباخودتون چیکارکردید؟
فقط جدی نگاموبه دردوخته بودم
دکترـ دستتونولطفاصاف نگه دارید...
ـ دکترکارتوانجام میدی یانه؟
دکترلبخندزد:پسرخوب این زخمانبین بریدگی ساده ان ....همشون
عمیقن...بایدباریزجزئیات ودقتــــــ....
آخرمن اینونکشم دامیارنیستمـــــ....
فهمیدن اینکه دهنتوببندسخت نیست ولی تومخ این نمیرفت
دست آخردستموپانسمان کرد:آقای کیایی فرمواظب باشید...این
زخماروحتماضدعفونی کنید
فرازریزخندیدتوی گوشم گفت:مختوخوردهرکی خربزهـ...
نگاه جدیموکه دیددهنشوبستـ...نمیدونم فرازچرااینقداحساس بامزگی میکنهـ..
واردعمارتم شدمـــــ....
إلساروکاناپه لم داده بود...وباعشوه برای ارجمندحرف میزد...
تونگاه اول إلسارودختری مظلوم وآروم میبینی...ولی اینجورنیستــــــــ....همه
چهرشون بادرونشون متفاوتهـــ....
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ارجمندتامنودیدخودشوجمع وجورکردوگفت:سالم آقـــــــــــــــــا
سری تکون دادم...إلسا ایستادوشالشومیزون کرد:سالم دامیار
اخمی کردم:خانوم محترم من فقط باشماهمکارم دلیلی نداره منواسم کوچیک
صدامیزنید
پووفی کردوگفت:میشه باهم تنهاصحبت کنیمــــــ....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خواهش توصداش موج میزد
من ـ درچه مورد؟
إلساـ حرف میزنیم میفهمی!
حرص خوردنش برام حکم بُردن تویه بازی وداشت...
همیشه شاه شطرنج برندســ....
منم شاه مهره اصلیمـ.....
دراتاقموبستم که گفت:ترجیحامیشه تواتاقتون صحبت کنیمــــ؟
اخمی کردم:نخیر
ده دقیقه ای می شدکه توسکوت بودیم
من ـ اومدی مسابقه سکوت بدی؟
لبخندی زد...گونه های برجستش به اون بینی عملیش واون لبهای قلوه ایش برای
من هیچ جذابیتی نداشتتـــــــ...
هیچ دختری برام ارزش نداره...جزدایانا...
خندیدنش !اون چال روگونشــــ....چشمای عسلیشـ....
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فکراموپست زدم:میشنوم!
خندیدومن گفتم:چیزی خنده داری نگفتم!
صندلی کنارمنوعقب کشیدودستشوروپام گذاشتــــــ...هیچ حرکتی نکردم
سردنگاش کردم
ـ میخوام بهت یه پیشنهادوسوسه کننده بدم!
نه تعجب...نه کنجکاوی....نه چیزدیگه ای...حدسایی زده بودمـ....
فهمیدتااینجاش جذابیتی برام نداشت حرفاشــــ...
إلساـ تنهامیخوام مال من باشی...
پوزخندی زدم:هه
تلخ شد:توبه تموم تشکیالت من میرسی....سخت نیست که مال من باشی هست؟
بازم پوزخند:اینویادبگیرمن دامیارم هرچی بخوام به دست میارم نیازی نیست توبهم
بدیش
ودرإزاش چیزی بخوای...من مگه لباس موردعالقت یاماشین لوکستم که بگی مال
توعم
ازجابلندشدم:من کارموخوب انجام دادم...تونستم چاشنی هاروبه ایران بیارمـ...
باهم قراردادسه ساله بستیم...من بخوام شرکتتوکل باندتوتومشتم میگیرم...
حرکت کردم...
جلوم ایستاد:یه شب بامن باشــــــ...هیچی ازدست نمیدی...
پوزخندم عمیق شدوچشاموتوچشمای سبزش دوختم ودستم سالمموباالاوردم
تقریباگَلوشو

35

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود
گرفتمـ....ترسید
من ـ دامیارهمه چیوراحت بدست میاره...نخوادهم شوت میکنه بین آشغاال
دخترعین توزیاداطرافم هست...وتوهم عین همونــــــــــا...چیزی تووجودت
منوجذب نمیکنه
بعدولش کردم روزمین افتادوسُرفه کرد:دامیارمن دوست دارمــ....بخدادروغ نمیگم
****
مهام امروزسفربه پاریس داشت وصبح زودرفتـــــ...
پویاهم دانشگاه بود...
منم داشتم آماده میشدمـ...
مانتوی خوشگل أنابیموپوشیدمـ....
شلوارجین مشکیم هم پوشیدمـ...
دست آخرمقنعه مشکی انتخاب کردم
کتونی های مشکیموبرداشتم وپیش به سوی علمــ
یه روستای پَرت پیداکرده بودم خُوراک من بود...
دستموروماشین خوشگل پویاکشیدمـ...
سوئیچ روبرداشتمــــــ....
خداوکیلی بااین ارثی که به پویارسید180درجه فرق کرد
عین ندیدپدیدابوق میزدم...یهویه ماشین فراری خوشگل کنارم اومد:خوشگل خانوم
عروس میبری؟
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خجالت کشیدم ولی گستاخ شدم:آره میبینیشون؟
ـ کیارو؟
ـ عروس دومادودیگه توکه بااون ابروهای نازکت یه شال کم داری سرت بندازی...
اون بغل دستیت بازخوبه ابروهاش کلفته وزیرشوتمیزکرده...ولی بگوبهش رژلبشوپاک
کنه
چه قدهم بهم میاید{...آروم به فرمون زدم:بزنم به تخته دوروزدیگه سه نفره
ببینمتون
بعدگازشوگرفتم ورفتم
سالم خانوم شمابچه دارید؟
لبخندی زد:بله سه تا
ـ چندسالشونه؟
ـ 13.9.23
ـ خدابراتون نگهشون داره وسایتون باالسرش باشهـ...
کاغذخوشگلی که کپی کرده بودمودستش دادم:من مِهیاس هستم کالس هاچندماهه
زبان خارجه ترتیب دادمـ...
خوشحال میشم اون بچه هایی که سنشون 9سال تا16ساله تواون
کالساشرکت کنن«....
ناراحت گفت:ماپولی نداریم بدیم...
لبخندزدم ودستشوگرفتم:فدای تومادرمهربون بشم من حرفی ازپول زدم...من به همه
رایگان یادمیدم..خانوم خوشگل...
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چشماش درخشید:ساعت کالساتون کِی هستش؟
من ـ سه باردرهفته ساعت 3تا5غروب...
لبخندخوشگلی تحویلم داد:خیرازجوونیت ببینی
تک تک خونه کاغذرادادم دهنم کف کرده بود...
روسنگ کنارچشمه نشستم که صدای خوش اهنگ شکمم خبرازگشنگی من میداد...
تلفن بدبختم که بدون آنتن به دردجِرزدیوارنمیخورد...
داشتم سوارماشین میشدم تایه کم استراحت کنم که دختردوییدسمتم:خانوم معلمــ؟
خندیدم:جونم عزیزدلم؟
ـ خانوم حاج باباکارتون دارن؟
متعجب گفتم:حاج بابا؟
دستموگرفت:بله بزرگ روستاپدربزرگ منـ...
سری تکون دادمـ
من ـ ببخشیدبامن أمری داشتید؟
پیرمردنگاهم کردولبخندآرومی زد:بشین دخترم
روتخت چوبی کنارحوض نشستم
ـ دیدم ازصبح تابه حال مشغولی گفتم شایدگرسنه باشی...
زنی قدبلندسینی پرغذاجلوم گذاشت
پیرمرد{حاج بابا}:دخترم ایناروبخورمن که صدای شکم گرسنتوشنیدم
خندید:مرسی حاج بابالطف کردید...
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لبخندزد:توکاربزرگی درحق اهالی این روستاکردی...حقت بیشترازایناس
ـ وظیفسـ...نفرماییدشوماچشه مایی
خندید:ماشاالخوش سرزبونم هستی!
دندونای سفیدموبه رُخ کشیدم:بله دیه....ماااینیم حاجی جووون...
ازجابلندشد:من میرم تاتوراحتت غذاتوبخوری...
وقتی رفت عین قحطی زده های سومالی شروع به خوردن کردم
****
دامیار
ازاون شبی که إلساحرفای چرتشوزد..دیه ندیدمشــــ...
مهم نبود...مهم اون قراردادسه ساله بود...
مهم اون اسلحه هابودکه قراره دستم برسهـ...
مهم خودم بودمــ...که اُبهتی بَرهَم زده بودم
اسمم سرزبونابود....
ـ ـ آقا؟
نگاش کردم تاحرفشوبزنهـ...
ـ ـ یه مردمیان سالی باهاتون کاردارن
سری تکون دادم:بفرستش به اتاق پایین االن میام
ارجمندسری تکون داد
چندی بعدمن بودم وحرفای اون مــــــردمیان سال ودرخواستشـــــــــ....
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پُک عمیقی به سیگارزدمـــ...
قتلــــــــ؟!
به دستـــ منــــــــــ؟!
اونمــــ..کشتن یه مردپولدار؟
دامیارِقــــــــــاتـــــــلـــــــ
خندیدمـــ...
خنده ای که بیشترشبیه زَهرخندبود...
به کٌلتی که روش صدای خفه کن نصب بود نگاه کردمـــــــ
مُرَدَدبودمــــــــــ....ولی خب مگه چی میشد!؟
من همه کاراموتمیزانجام میدمــــــ....
حرفـــــ یه قتل بـــــــــــــوددرإضایِ.......
پاکت وبازکردمــــــ....
عکس مـــــــردکه موهای جوگندمی که تاسرشونه هاش میرسید...
نگاهم روی انگشترهای طالش سُرخورد....
بعدبه چشمای تیزوبرُرندهـ مشکیشـــــــــ....
کاغذوبازکردمـــــ:
نامو نام خانوادگی:بیژن دادخواهـ...
وکیل پایه یک دادگستری....
دارای سه فرزند..به نام های ترانهـ....تینا....تیامـ....
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به ترتیب24.28.30سالهـ...هرسه مجرد...
به آدرس نگاه کردمــــ....بهترین جای تهران...
این مردهم که زنشوازدست دادهـ...
اسم دوتاکارخونه هاشـــــــ...
اسم جایی که مشغول کارهـ....
توذهنم دنبال این بودم که بدونم چراین مردسالخورده میخوادیه وکیل پایه دادگستری
ونابودکنه؟شایـــــدخُرده حسابی دارهـ....
بی خیال همه چی شدمـ....
پیامکی به اون مردسالخورده دادمـ که من اینکارومیکنمــــ....
****
مهام لبخندی زد:عشق منی توخواهرمنی تودیگـــــــــــه
پویاـ خوبه من کمکش کردمـــ
من ـ مرسی واقعا...ازت ممنونم پویا...کمک بزرگی درحقم کردی!
لبخندی زد:قابل تورونداشتـــــــ...
مهام ـ پویااازت مچکرم توبیشتربه جای من به مَهیاس کمک کردی
پویاـ آره اخه من از14سالگی دارم مِهیاس وبزرگ میکنمـ...
بعدخندیدومن درونم پرازحس شادیهـ...
باکمک پویاهمه چی حل شد....
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من به موسسم رسیدم ازدیروزتابه حال باتبلیغات مهام وکمک پویایک عالمـ...آدمـ
برای ثبت نام اومدنـ...
خوشحال بودمـــ...رادین هم یه موسسه توپ برام گیراورده بود
مانتوی کِرپ شکالتی رنگم توتنم خوب نشسته بود...وهیکلم وخوب نشون میداد
من ـ خب دیه خدافظ همتونـ....
پویاـ میخوای مهام برسونتت؟
خندیدم ومهام اخمی کرد:من خودم کاردارم شامپانذه هم خودش هم پاداره هم چشم
میره دیگه
من ـ داداش ماروباش توروخدا...عین سیب زمینی کال میمونه
کیف خوشگلموبرداشتم وقبل اینکه اون پرتقال تودست مهام سمتم فرودبیاد..
دوییدم سمت درو زبون درازی برای مهام کردم:ضایعات میخریم...
هفته سختی درپیش خواهم داشتــــــــــ...
دست سلیناروفشردمـ:خوشبختم من مِهیاس هستم
لبخندی زد:ازاینکه منوبرای کمک بهتون انتخاب کردیدممنونم
چهره آروم سلینامنویادبچه های ابتدایی مینداختـــــــ..که مشقاشونوننوشتنوعین
این مظلوما
یه گوشه نشستنــــــــ....
من ـ سلیناجون من کارم خیلی سخته چون خودمون دوتاهم هستیم بایدیه برنامه
ریزی
خوب داشته باشیم وهیچ چیزوبدون اطالع ازهم انجام ندیمـ...
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مهربون خندید:چشم خانوم
من ـ درضمن اسمم مِهیاسه اصوالتوخونه برادرم شامپانذه وپویاکانگوروصدام میکنه
توهم هرچی خواستی صداکنـــــ...
خندید:اسمت برازندته...مِهیاس خیلی قشنگ ودلنشینه
ـ اووووف بابا..هندونه هارونگاه ترک خوردن
****
پریدم توخونهـ...المپاخاموش بود....
تموم قرارهاشوچک کردم وتونستم امروزبرای انجام کارم انتخاب کنمـــــ...
حوض بزرگ وسط حیاط رودورزدم ورسیدم به درقهوه ای رنگـــــــ....
چشاموریزکردمـ ودستگاه کوچیکی که دوطرف دربودرودیدمــــــــ....
ورق سفیدرنگ وبیرون کشیدم جلوبردمـ...
لیزربی رنگی بود..وتشخیص سختـــــ....
پوزخندی زدمـــــ...
دستکشودستم کردمــــ ودستم رودستگیره گذاشتمـ.....صدای تق نشونه بازشدنش
بود...
اززیرلیزرردشدمــــ....
جلوی دردیگه ایستادم...انگارخونه رئیس روئساس که این قدامنیت براش ایجادکردن
دستگاه کامپیوتری وبه دستگاه کوچیکی که بایدرمزبهش داده میشدوصل کردم وتموم
سیستم هاروهک کردم...دربه آرومی بازشد
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چراغ قوه روتوی آستین کاپشن چرمم فرستادمــ...
طبقه دومــ...درسفیدرنگـــــــ....
طولی نکشیدکه جلوی دررسیدمـــ...
کلیدی که ازروش زده بودم توقفل فروبردمــــــ....
آروم واردشدم کمی جلوتررفتمـ...ماشه اسلحه روکشیدمـ وجلوی تخت ایستادمــ
بافرورفتن چیزی توپهلومـ...شوکه شدمـــــ...
ـ ـ آروم اسلحتوروتخت پرت کنــــــ...
گوش نکردمــ...هیچکس تابه حال به من دستورندادهـ!
خودش اسلحه روگرفتـــــــ...وپرت کردروتختــــــــــ...
منوبرگردوندوچسبوندبه دیوار....
اخمی چاشنی صورتش کرد:توکی هستی؟چی میخوای؟
پوزخندی زدم وجوابشو ندادمــــــ....
دادزد:وقتی پاتو..تاپای اعدام کشوندمـ...حالیت میشهـ
اسلحش سمت من بود..دریک آن که خواست گوشیشوبرداره اسلحه توآستین
لباسموبیرون کشیدم
ودرست تیروتوقلبش رهـــــــــــــاکردمــــــــ...
باالی سرش واسادمـ...زورزدتاحرفی بزنهـ...
انگشتموزیرگلوش کشیدم وهمون موقع تموم کرد
اسلحموبرداشتمــ....بادستمال پاکش کردمـ...
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راحت بود....
خیلی راحتــــــــــــــ...
سوارموتورم شدمــــ....
ـ ـ سالم آقا...
ازکنارش گذشتمـ...دراتاقموبازکردمـ...
دستکشاروازدستم دراوردمـــ....
من ـ ارجمــــــــــــند!
دروبازکرد:بله قربانــــــــــ!
ـ یه فنجون قهوه
ـ چشم
کاپشن وروتخت پرت کردمـــ...
نگاموبه دستام دوختمــــ:همین دستااالن یه نفروکشتــــ...دامیارداری به
کجاکشیده میشی؟
دستموروپیشونیم گذاشتمـ قهوه رومزه مزه کردمــــ...
فرازباتقه ی کوتاهی وارداتاقم شد:کجابودی؟
نگاهش نکردم دلیلی نداشت بهش جواب پس بدمــــــ....
فرازـ دامیاراون مردازت چی خواست؟
بازم پوزخند....میدونست بدم میادسوال پیچم کنهـ..هنوزاین عادت
مسخرشوکنارنذاشته بود
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من ـ فرازتوکارای من دخالت نکنــــــــــــــــ...
باصدای بلندگفتم:فهــــــــــــــمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مردمک چشماش لرزید
من ـ فهمیدی یانهــــــــــــــ؟
سری تکون داد....
دستموتوهواتکون دادمـ:حاالمیتونی بری
باشدت بسته شدن درنشون ازعصانیتش بود...
خبری ازاون دختره نچسب نشد....
منم باقردادی که بستمـ....خیلی چیزای دیگه هم میتونم بدست بیارمـ
صدای زنگ گوشیم بلندشد...
من ـ بلهـ؟
صدای اون مردسالخورده توگوشم زنگ خورد:کارت خوب بود....
حاضری برای من کارکنی !؟بااینکه میدونم زیرسلطه کسی نمیری!
بهت پیشنهادهمکاری میدمـ.....
دستی بین موهام کشیدمـ:کارداریم تاکار!
ـ تادوساعت دیهـ....به آدرسی که برات میفرسم بیا توضیحات بیشترو
اونجابهت میدمـ....
گوشی قطع کردمـ...
ازجابلندشدمـ...
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ازاتاقم خارج شدمـ...
پله هاروپایین اومدم وبه بعدچنددقه به پشت ویال رفتمـ...
خواستم واردزیرزمین بشم که صدای نامفهومی اومد...
ـ ـ سختهـ خیلی...اون حواسش به همه چی هستـ...زرنگ وخودساختسـ..
ـ مادستورداریمـ....بایدانجامش بدیم مجبوریمـ....
ـ ـ میفهمی چی میگی درسته باحیله ونیرنگ وارداین تشکیالت شدیمـ
خودت نگاه کن همه چی داریمـ...حقوقش مزایاش بیشترازپیش احمدی بودنهـ...من
به دامیار خ*ی*ا*ن*ت نمیکنمـ...اینجاهم جام امنه میدونم دامیار
حواسش به همه مأموراش هستـ....
ـ خوددانی پس به احمدی میگم سرپیچی میکنی وتوکشتن دامیارشونه خالی کردی!!!
ـ ـ بروبگو من خانواده ندارمـ که بخوادتهدیدکنه خودمموجونمـ...
ـ ههـ ترسو ازاین پسرسوسول میترسی!؟
ـ ـ نه ولی جام اینجا بهتره پیش دامیارمیمونمـ...
اخمی کردم واسلحه کمریمودستم گرفتمـ.....
منـ ـ شمادوتا!!!!
هردوبرگشتنـ.....
دستموسمت اونی که سمت من بود ومیخواست پیش من باشه گرفتمـ...
من ـ بیااین سمت عماد...
ترسیده بـود...
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اخمی به سروش کردمـ...
مچ دستموباالاوردم وشنودی که کناراستین لباسم بودولمس کردم:فرازباکامران
وکامیاب بیا زیرزمین متروکه پشت ویال ...
سمت سروش رفتمـ...
سروش ـ رئیس منـ....
اخمی کردمـ:...هیسسسس ...
اسلحه روپیشونیش گذاشتمـ....
من ـ منوخوب میشناختی تواین یک سال شکی بهت نداشتمـ....
هرکاری داشتم توروباعمادفرستادمـ....
ـ رئیس من مجبور....
پوزخندی زدوشلیک کردم...
به خاطراینکه صداخفه کن رواسلحه نبودصداش توکل ویال پیچید...
کامرا وفرازوکامیاب هرسه واردزیرزمین شدنـ.....
من ـ جمعش کنید...
کامران رویه کاغذهمراه این جنازهـ برای احمدی بنویس که اشتباه بزرگی مرتکب
شدی ....
کامیاب کمکت میکنهـ...باهم به شرکتش برید...
میخوام بترسونیدشـ...
چشمی گفت وبا کامیاب وفرازرفتنـ......
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برگشتم سمت عمـاد....
من ـ باحرفایی که به سروش زدی خوب شناختمتـ.....
سرش پایین بودولب میگزید....
دستموروشونش گذاشتمـ:حواسم بهت هستـ....برو...
ـ ـ مرسی رئیسـ....
پله های زیرزمین وپایین رفتمـ...
کلیدوازجیبم بیرون اوردمـ....
درصندوقچه روبازکردمـ...
احمقانه ترین کاراینه که آدم به چیزهایی که باهاشون خاطره داره برگردهـ
پارچروکنارزدمـ...
نگام به عکس چهارنفره خانوادم افتاد...
دستی روعکس دایاناکشیدمـ....
بانفرت به مادرم نگاه کردمـ....
وپدرم که االن ازپسرش بی خبرهـ....
نمیدونهـ پسرش به کجاکشیده شدهـ.....
نگاهم روبه دایانادوختمـ....
چندسالت بود...؟
پووفی کردمـ....
قاب عکسوسرجاش گذاشتمـ....
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بین وسایل پدرم دنبال اسلحه مخصوصش بودمـ....
کلت خوش دستشودستم گرفتمـ...
پدرم ازاسلحه چه استفاده میکردمن چه استفاده ای میخوام کنمـ...
نگام به دستبندچرم بین وسایل دایاناافتاد...
به دستم بستمشـ....
چه قدرروزی که اینوبرام بادستای نازش درست کردخوشحال بود...
صدای زنگ پیام گوشیم حواسمو پِی خودش بُرد....
آدرس اونجایی بود که بااو مردقرارداشتمـ...
اسلحه پدرموپشتم پنهون کردمـ....
من ـ فراز بیا...
فرازـ دامیارچی شد؟
ـ هیچی عمادوسروش هردوبرای احمدی کارمیکننـ...
عمادسعی داشت سروش ومنصرف کنه ولی خب بی خیال میخواستن منو
بکشنـ.....
فرازخندید:اوهوع تورو؟چه فردبلندباالیی رو..
اخمی کردمـ:میخوام برم جایی سوئیچ وبدهـ....
سوئیچوسمتم پرت کرد...
من ـ میتونی بری!
فرازـ کجامیری؟
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من ـ گفتم میتونی بری!
ابروشوباالانداختورفتـ....
کاپشن چرممو همراه سوئیچ وگوشیم برداشتم وبه سمت ماشین رفتمـ...
نیم ساعت جایی که گفته بودرسیدمـ....
یه سوله متروکهـ....
پرازوسایل درب وداغونـ....
روصندلی وسط اون سوله نشستمـ....فضاش ترسناک بود...
یه کم مشکوک شدمـ...خواستم برم نگاهی به اطراف بندازمـ که
درسوله بازشدواون مردهمراه چندنفردیه واردسوله شدنـ....
پاروانداختم وبه ساعتم اشاره کردمـ:...ده دقه دیرکرد...
لبخندی زد:بله متاسفم ببخشیدپسرمـ....
ابروباالانداختمـم :پسرشمانیستمـ....
سری تکون دادوبه سمت میزی رفت وهمشون دورمیزجمع شدنـ....
ازجابلندشدمـ....
اون مردسالخورده خودشوشاهین فروزش معرفی کرد...
دستشوسمت من برد:ایشون هم دامیارخان هستنـ....فکرکنم به خوبی
خوب بشناسیدشـ....کمک بزرگی میتونه به مابکنهـ....
اول اینکه خیلی خبره وماهر واس تحویل انواع موادوجنس...
خودش یه باندبزرگ اسلحه دارهـ...
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وبه تازگی هم قردادسه ساله با باندی که توسوئیس قرارداره ورئیسش
خانوم دکترهـ بستهـ....
والبته دست خوبی تو کشتن دارهـ....
امتحانش کردم که االن اینجاســــــــ....
حوصلم داشت سرمیرفت ...
من ـ میشه بحث اصلیوپیش بکشید....؟
لبخندی زدوگفت:صبرکن پسرمـ...
دستشو سمت مردروبروییش بردوبه ترتیب معرفیشون کرد...
من که باهیچ کدومشون کاری ندارمـ...
نگام به عکس چهارنفره خانوادم افتاد...
دستی روعکس دایاناکشیدمـ....
بانفرت به مادرم نگاه کردمـ....
وپدرم که االن ازپسرش بی خبرهـ....
نمیدونهـ پسرش به کجاکشیده شدهـ.....
نگاهم روبه دایانادوختمـ....
چندسالت بود...؟
پووفی کردمـ....
قاب عکسوسرجاش گذاشتمـ....
بین وسایل پدرم دنبال اسلحه مخصوصش بودمـ....
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کلت خوش دستشودستم گرفتمـ...
پدرم ازاسلحه چه استفاده میکردمن چه استفاده ای میخوام کنمـ...
نگام به دستبندچرم بین وسایل دایاناافتاد...
به دستم بستمشـ....
چه قدرروزی که اینوبرام بادستای نازش درست کردخوشحال بود...
صدای زنگ پیام گوشیم حواسمو پِی خودش بُرد....
آدرس اونجایی بود که بااو مردقرارداشتمـ...
اسلحه پدرموپشتم پنهون کردمـ....
من ـ فراز بیا...
فرازـ دامیارچی شد؟
ـ هیچی عمادوسروش هردوبرای احمدی کارمیکننـ...
عمادسعی داشت سروش ومنصرف کنه ولی خب بی خیال میخواستن منو
بکشنـ.....
فرازخندید:اوهوع تورو؟چه فردبلندباالیی رو...
اخمی کردمـ:میخوام برم جایی سوئیچ وبدهـ....
سوئیچوسمتم پرت کرد...
من ـ میتونی بری!
فرازـ کجامیری؟
من ـ گفتم میتونی بری!
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ابروشوباالانداختورفتـ....
کاپشن چرممو همراه سوئیچ وگوشیم برداشتم وبه سمت ماشین رفتمـ...
نیم ساعت جایی که گفته بودرسیدمـ....
یه سوله متروکهـ....
پرازوسایل درب وداغونـ....
روصندلی وسط اون سوله نشستمـ....فضاش ترسناک بود...
یه کم مشکوک شدمـ...خواستم برم نگاهی به اطراف بندازمـ که
درسوله بازشدواون مردهمراه چندنفردیه واردسوله شدنـ....
پاروانداختم وبه ساعتم اشاره کردمـ:...ده دقه دیرکرد...
لبخندی زد:بله متاسفم ببخشیدپسرمـ....
ابروباالانداختمـم :پسرشمانیستمـ....
سری تکون دادوبه سمت میزی رفت وهمشون دورمیزجمع شدنـ....
ازجابلندشدمـ....
اون مردسالخورده خودشوشاهین فروزش معرفی کرد...
دستشوسمت من برد:ایشون هم دامیارخان هستنـ....فکرکنم به خوبی
خوب بشناسیدشـ....کمک بزرگی میتونه به مابکنهـ....
اول اینکه خیلی خبره وماهر واس تحویل انواع موادوجنس...
خودش یه باندبزرگ اسلحه دارهـ...
وبه تازگی هم قردادسه ساله با باندی که توسوئیس قرارداره ورئیسش
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خانوم دکترهـ بستهـ....
والبته دست خوبی تو کشتن دارهـ....
امتحانش کردم که االن اینجاســــــــ....
حوصلم داشت سرمیرفت ...
من ـ میشه بحث اصلیوپیش بکشید....؟
لبخندی زدوگفت:صبرکن پسرمـ...
دستشو سمت مردروبروییش بردوبه ترتیب معرفیشون کرد...
من که باهیچ کدومشون کاری ندارمـ....
مهیاس*

صدای بلندسلیناتوگوشمــــ...
صدای تق تق کفشاشـــ...
صدای اهلل اکبرآقای فتاحـــــ....
شکسته شدن شیشه میز....
خونی شدن دست منـ...
افتادنم روزمینـــــــ...
ودرآخر....
ـ ـ آروم باشــــــ..
نگاهش نکردمـ....
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قطره های اشکام سُرخورد...
قلبم دردمیکرد...
تازه داشتیم روی خوش زندگی رومیدیدم
تازه ازدست اون عمم که تو شمال دنبالمون میگشت تا رضایت بدیم ومال وثروت
بابام بهش برسه فرارکرده بودیم...
لیوان توی دستم خُردشد...
قلبم هزارتیکهـ...
صدای درخونهــ....
وصدای کسی که رهاش کردمـ...
ـ ـ مهیاس منونیگا...
پویادستموباندپیچی کرد...
دستموروگلوم گذاشتمـ...
هنوزصداش هستـــــــ...
وای خـــــــدا....
پویاـ مِهی برواستراحت کنــ....
ازجابلندشدم عین یه رباط بودمـ....سمت خونه خودمون حرکت کردم که پویادستمو
گرفت
وبه سمت یکی ازاتاقاکشوند...
روتخت نشستمـــ...
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نگاه غمگین پویـــــــــا...
آتیش میزدبه تموم جونمــــ....
آخ کجایی پســــــــ!
رفتی؟بدون منـــــــ..
بالشت وبرداشتم وسرموتوش فروبردم وباصدای بلندگریه کردمــ....
پویامنوتوآغوشش جای داد.....
آروم گفت:آروم عزیزدلمـــ....بسه
دراتاق به شدت بازشد....نگاه رادین دوخته شدبه پویا...
پویاتابه حال منواینجوری بغل نکرده بود....
به هرحال کم باهم نبودنــــ....منومیدید انگار....
خوب متوجه خیس شدن سمت چپ شونه هام شدمـ....
لبام بازنمیشد تادادبزنمــ...
دادبزنمـ بگمـ خــــــــــــــــــــداچــــــــــــرامَهــــــــــــامـ
منـــــــــ؟
سرموبه بیشتربه سینه پویافشاردادمـــــ....
رادین ـ پویاجانـــ...
پویاازم جداشد..واتاق و ترک کـــــــــــرد....
رادین نگام کرد:مهیاس باگریه چیزی درست نمیشه فدای توبشمـ...
نگاموبه دیوارمشکی روبرو دوختمــ....
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ـ ـ تسلیت میگمـ...
وصدای رادین ـ ایشاالغم نبیند...
بازهم ـ غم آخرت باشهـ...
میخواستم بگم غم آخرم بود....غم آخرداداشم بود...
دستموروخاک کشیدمــــــــ....نگام به عکسش افتاد....
چشماشـــــ....اون گردنبندخوش رنگ اسم منـــــــ...
مشتموبه خاک کوبوندمـــ ودادزدمـ:داداش بلندشووومهیاست تنهاســ...داداشـ
پاشوببین من چه قدتنهاشدمــــــ...آخ داداش زودبود....آخ داداش خوشگلمـــ...
رادین کنارم نشست ودستش حلقه دورشونم شد....
وپویاگفت:میشه تنهامون بذاری؟
رادین ازم جداشد...
پویاروبروم نشست:باالخره حرف زدی..؟
نگاش کردمـ:پویامن کسی وندارمــــــ....پویامن به بدون مهام هیچمــــــ...
چشمای به خون نشستشوبستـــــــــ:....مهیاس من هستم کمکت
میکنمـــــــــ...
من ـ توجای مهاموپُرمیکنی؟
پویاسرشوپایین انداختــــــــ:نذارشرمنده رفیقم شم
دستم محکم روخاک زدم:این رفیق نامردت تنهام
گذاشتــــــــــ....پویابگوبیادمنوهم ببره
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مشتی ازخاک وبرداشتم:مهام رفتـــــــــــــ....پویارفتـــــــ...
محکم توسینم زدم:آخ داداشم جوون مرگ شد...مهیاس بمیرهــــ....ونبینه میان
سرخاک داداش مهربونشـــــ...
مهیاس بمیره ونبینه بیان بگن تسلیت میگیم غم آخرتون باشهـ....
مهیاس بمیره ونبینه سنگ سردرواین خاک میزارنـ....
آخ پویامن بمیرم ونبینم که داداشم دیگه نیست
فقط توقاب عکس خندشوببینم......
سرمورواون خاک گذاشتمـــــ....
من ـ پویامن چیکارکنمــــــ.....؟من بدون مهامم شباسرروی شونه کی بذارمـ...
شباکی بگه:درسته پدرمادرنداریم ولی شامپانذه من..تومنوداری غم نداری....
****
چرخی زدم وگفتم:مافقط همکاریمــــــــ....
تره ای ازموهاشودورانگشتش پیچ داد
خواست روصندلی بشینه که دادزدمـ:من اجازه دادم بشینی؟
لرزی کرد:چته روانی؟چرادادمیزنی؟
قدمای بلندی برداشتمــ....دستشو روصندلی کنارش گذاشت وعقب عقب رفت
پوزخندی زدمـــــ....
انگشتاموازروی بازوش حرکت دادمــــــ...به عقب هولش دادمـــ...خوشحال
ازاینکه من خام شدم
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لبخندزد....من هیچ تغییری به صورتم ندادمـــــــ...انگشتاموپایین
تراوردمـــــــــ...
مچ دستشوگرفتمــ....اون یکی دستشوروشونم گذاشتــــــــ....منوسمت خودش
کشید...
مچ دستشوفشاری دادم...خیلی فشارکمی بود...
یکهوجوری مچ دستشوفشاردادم که استخون مچ دستش صداداد...
دستشوتابی دادم
إلساـ آخ دامیار...ولم کن
اخمم غلیظ ترشد:من کاریت داشتمـــــ؟
چشاشوازدردبستــــــ...دادزدمــ:من باتوکاری داشتمـــ؟هان؟گفتم همکاریم نه
بیشترنه کمتر
گفتم دورمن پرسه نزن...گفتم وگفتم ولی توچی!همش چرخیدی چرخیدی
حاالاینجایی
ـ ولم کن توروخداولم کن...آخ دستم
دستشوول کردم وگفتم:بروگمشو
روصندلی گهواره ای نشستم
روزمین افتاد....
إلساـ بخدامن دوست دارمـ....قسم میخورم تاته دنیاباهات بمونم..فقط اون قلبتوبه
من بده
جلوی پای من زانوزدن هم هیچی درست نمیکنه ..هــــــــــه
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خندیدواشکاشوپاک کرد:وقتی دیدمت فهمیدم آدم راسخ ومحکمی هستی...
فهمیدم برای بدس اوردنت بایدهمه چیزموازدست بدمــ....
موهاشوپشت گوشش انداخت:دیووونه من عاشقتم من ازدخترای دیگه هیچی کم
ندارم
صدای موبایلش باعث کشیدگی نگاهش شد
تموم مکالماتش در،دوکلمه:بیایدمنتظرم
ارجمندـ قربان دوتامردباخانوم کاردارنــــــــ
إلساازجابلندشد...
چندی بعدبادومردروبروی من نشست وگفت:آقای محمدی لطفاهمه کاراروزودانجام
بدید
ازدرون میخندیدم....
ولی روصورتم تنهااون ابروهای تابیده بهم نمایان بود
إلساـ دامـ...
اخمم غلیظ ترشدواون بامِن مِن گفت:آقای کیایی فرلطفاامضاکنید
من ـ چرا؟
إلساـ من دارم بارضایت خودم تموم تشکیالتموبه نامت میزنمـــــ...
من ـ اونقدرنَدارنیستم که تشکیالت توروبخوام
دستشورودستم گذاشتمـ:عزیزدلم توفقط امضاکنـــــــ.....
بی اهمیت به حضورشون ازجابلندشدم وخواستم برم که إلساگفت:آقاکیایی
فرصبرکنید
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ایست کردم ودستاموتوجیب شلوارم فروبردمـ
ـ دامیارجان بخدامن میدونم توپولدارهستی ونیازی به پول من نداری...من اینوبهت
کادومیدم
همینـ.....قصددیگه ای ندارمـــــــــــــــ....
بعددستشوحلقه دستم کردومنوکشید....
خالصه من اون برگه هاروامضاکردمــــــــــــ...چه راحت همه چیوبدست
اوردمـ...
فرازـ مهمونی؟
من ـ مسخرس
إلساـ نه اتفاقاخوبه...بذاربرگزارکنیمـــــــ...
ـ برای من مهم نیست....
ـ میشه توی اون ویالی لواسونت مهمونی روبگیریم
تیزنگاش کردم که تندتندگفت:بخدامن اینجاهیچ ویالیی یاخونه ای ندارم خواهش
میکنم
دستمورومیزگذاشتم وسمتش خم شدمـــ::این مهمونی مسخره وکه گرفتی دیگه
حقی نداری پاتو...
تومِلک من بذاری لطف میکنم وبرات یه خونه اطراف تهران میخرم ومِن بعد اونجاهر
غلطی خواستی میکنی...
فقط دیگه نمیخوام ببینمتـــــ.....
فرازبعدرفتن إلسا روبروم نشستـ:چیکارش کردی؟
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شونه باالانداختمـ....
به چهره فرازنگاه کرد...
میشه گفت جذاب وترسناک بود....
ازبچگی همینجوربود...

تازمانی که باهاش همکالم نمیشیدی نمیتونسی بفهمی چه آدمیهـ...
واون قیافه ترسناک به اون رفتارانمیخورهـ...
فرازـ االن یعنی تو اون شرکت و....
من ـ چیش غیرقابل باورهـ؟
خندید:این دختره اولش همیچین إفه اومدا...
االن دودسی خودشم میخوادتقدیم کنهـ....
ـ ولی رومخ فرازخیلی زیاد...همه جا هست رواعصابمهـ...
ـ ـ عاشقته دیه گلـــه منـ....
پوزخندی زدمـ....
فرازـ این خواهرنداره من برم بگیرمشـ....یه چی به منم برسهـ...
من ـ باندجدیدفراز؟باندنیوز....
دستاشوتوهم قالب کرد:دردسرنشه دامیار؟
ـ اونقدرحواسشون هست که توی این هفت سال هیچ ردی ازشون نمونده
ولی اسمورسمی دارنـ.....من نمیدونسم فروزش جز اون باندِ....
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ـ خیلی مارموذهـ.....
ـ حواست به مهمه چی باشه فراز...به همه شنودوردیاب وصل کنـ....
نمیخوام هیچ جا گاف دادهـ بشهـ...ودردسربشه برامونـ....
مخصوصا االن که بیشترتوباندإلساهستیم ....
ازهرسوراخی احمدی میخوادوارداین ویالبشهـ....
***
دستموپایین اوردم وروصورتم کشیدمـــ....آه خدادیگه خسته شدمـــــــ...
خندیدمـ....بلندبلند:....خدامیبینی من
خوشحالمــــــــــــــــــــ.....خوشحالـــ...
چرخی خوردم وخودموروتخت انداختمــــــ....
وصف حال من دقیقاجوری که میگمــــــ"خـــــــــــوبمـــــ ولی
تــوباورنکنــــ"
تقه ای به درخوردونگام روی رادین لغزید...
من ـ کاری داری؟
این مدت هیچی برام مهم نبود..هیچی حالموخوب نمیکرد...
شیطنتم خوابیده بود....دیگه اون مهیاس نیستم که هی به قول پویاعین کانگوری این
وراون وربپرم ودست آخرپام گیرکنه یه جاوتاالپی بخورم زمین...
رادین کنارم نشستـــــ:مهیاس؟
من ـ توکاروزندگی نداری یک ماهه اینجایی!
لبخندی زد:کاروزندگی من اینجاستــــــ....
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ـ عه پس چراهمش میای اینجاپیش من؟
من دوست ندارم همش به من سربزنی وعین دکترا بگی مهیاس خوبی؟
مهیاس قرصاتوخوردی؟مهیاس غذابخورالغرشدی...اووووف
خندید....ولی به نظرم خندش تلخ بود....
ـ مهیاس تومث اینکه یادت رفته من عاشق دلپیشتم!
دهنموکج کردم:توهم مث اینکه یادت رفته گفتم دوست ندارمـ...
قرارشددیگه دنبال زندگی خودت بری ومنوفراموش کنی!
تلخ شد:بس کن مهیاس{...ضربه ای به قفسه سینم زد:این قلب لعنتیت برای کدوم
پسری میزنه
که منونمیبینی هان؟این قلب لعنتیت چرااینقدجلوی من خوددارهـ.....؟
ازجام بلندشدمـ:قلبم مال خودمه برای هیچ احدوناسی نمیزنه....جزخودمـ....رادین
منواززندگیت
پاک کن لعنتی....چندبارمیخوای بشکنی!هانـــــــ؟
ـ من چندبارشکستم؟یه بار؟دوبار؟سه بار؟هان چندبار....شکست اولم چی
بودمهیاســــ....
توبهترازهمه میدونی....کمکم کردی...شکست دومم تویی!شکست سوم چیه
هان..غرورمه؟
مهم نیست فدای یدونه تارموهاتـــــــــــ....من غرورموزمانی دوست دارم که
توباشی....
پــــــــــــــــــــووووف نمیفهمه؟
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نمیفهمه من فقط کمکش کردم تااون دختره لعنتی که باعث بدبختیشـــ...
باعث شکستشـــــ..شده بودوکناربزنه وقوی به عمل بیاد.....
کمکش کردم عین یه دوســــتــــــت...نه یه معشوقهـ...
نه یه دوست دخــــــــــتر....عین یه رفیقـــــــــ...
من ـ کمکت کردم!کمکم کردی...یِربه یِرشدیم نه إدعاکن مدیونمی نه إدعامیکنم
جبران نکردی
عاشق منی؟قبول دوستم داری؟قبول ولی من..
حتی ذره ای عالقه نمیبینمـ...من میلی به دوست داشتنت ندارمـــــــ....
من مگه چندسالمه22سالم بیشترنیست...عشق ودوست داشتن برام چرته
تو26سالته وعاشق شدی وشکست خوردی دستتوگرفتم وکمکت کردم ولی دیگه بسه
تموم شد...بروپِی زندگیت عزیزمن...دوست داشتن یه طرفه فقط شکست وآب
شدنومیاره
متوجه حضورپویاپشت درنیمه بازشدمــــ...
خواست دربزنه که لب زدم:بعداحرف میزنیم
رادین ـ باشه فقط لجبازی کن فقط خودتوببین
ولی مهیاس میتونستیم باهم باشیمـ..
وزندگی خوبی داشته باشیم فرصت عاشقی بهت میدادمـــــــــ....
بعددراتاقموجوری بست که حس کردم تموم ستون فقراتم جابه جاشد...
چندی بعدپویابالیوان آبی روبرم نشسته بودوبادستاش موهامونوازش میکرد
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پویاهم برادری درحقم کرد...یه پسر30ساله مهربونـ...میتونست منوازخونش بیرون
کنهـ...
میتونست بهم تجاوزکنه وبعدشوتم کنه بیرونـ...
دستموگرفت:خوشحالم اونقدربزرگ شدی که میتونی برای زندگیت تصمیم بگیری
دستش دورشونم نشست ومن گفتم:به نظرت کارم اشتباه بود؟
پویاـ زندگیه تو...تودستای خودته...
میتونی نابودش کنی میتونی جوری زندگی کنی که حسرت به دل همه بذاری...
این رمان درنگاه دانلود اماده شد
www.negahdl.com
رادین پسر بدی نیست یه پسرکامل وبالغ وداراستــــ....
میتونه هردختری وخوشبخت کنهـ....
رادین آدم احساسیه تورودوست داره اینومیدونم..
ولی دوست داشتنش اونقدرزیاده که نمیبینه تودوستش نداری...
توحق انتخاب داشتی االنم داری میتونی بگی...
رادین من باهات ازدواج میکنم رادین هیچی کم ندارهـ....
ولی تووقتی میدونی هنوزبرای یه زندگی برای عاشقی آماده نیستی....
بهترین کاروکردی که قبول نکردی وپاسوزخودت نکردیش...
لبخندی زدم:پویاقول بده مث یه برادرهمیشه پشتم باشی من توروهم ازدست بدم
دیگه امیدی به این زندگی کذایی ندارم
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ب*و*س*ه ای روپیشونیم زد:بوفالوهمیشه درخدمت کانگوروش هست
دلم برای کانگوروگفتناش تنگ شده بود
پویاـ مهیاس میدونم هنوزنمیتونی مهام وفراموش کنی
ولی بدون مهام وقتی خوشحاله که عین قبل بخندی وبه پَروپای همه بپیچی...
غم بازسراغم اومد:پویا،مهام تنهابرای من یه برادرنبود...
مادرم بودپدرم بودعین کوه تکیه گاهم بود...
میدونی چیه حسم میگه باورنکن که داداشت مُرده...
مهام همیشه برای من زندســـ....
مهام نمرده اون به من قول داده بود...هیچ وقت تنهام نذاره...
ـ میدونم دیره واس گفتن این حرفا...
ولی مهیاس من متوجه شدم که سقوط هواپیماعمدی بوده...
من فقط ازروی گردنبندواون انگشترمحمدتودستش تشخیص دادم اون پسرمهامه
همه جنازه هاسوخته بود...
غیرقابل تشخیص بودنــــ....نمیخوام امیدالکی بدم ،ولی یک درصد
احتمال بده اونی که زیرخاکه مهام نباشهـ.... .
چشمام براق شد:خداوکیلی راست میگی؟
خندید:اوناگفتن نصفه جنازه هاتوی دریاگم شدن اگه مهام جزگمشده هاباشه
دستمورولپای پویااگذاشتمـ:پویامن مطمئنم مهام زندســــــــ
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دستش ورودستام گذاشت:امیدالکی نمیدم ولی اگه اونی که زیرخاک هستش مهام
باشه چی هیکلش همه چیش کپ مهام بود...
خندیدم:من امیددارم داداش خوشگلم زندس
ـ منم امیدوارم مهام سالمت باشه،ازفردازندگی جدیدشروع میکنی فهمیدی کانگورو؟
دستموتودستش گذاشتم:بله استادبوفالو
خندیدومن شادی توجودم رخنه کرد...
آره داداشم بایدزنده باشهـ...اون بهترین برادردنیاســ
مردن مهام واقعی نیستـ...
منومهام دوقلو نیسیم ولی همیشه همو ازراه دورهم حس میکردیم...
دیوونه بازیامون...خندهامون...
رومیزخم شدمـ...
دستموروعکس مهام کشیدم:من منتظرتم داداشی...
تونیکموعوض کردمـ وبه سمت پله هاسرازیرشدمـ...
رادین ـ خب پویاجان من دیه رفع زحمت میکنمـ...
پویا دست رادین روفشرد:میدونم توی این مدت اذیت شدی..
میدونم هم به خاطرعشقی که نسبت به مهیاس داشی موندی...
ولی خودت هم عاقالنه فکرکنـ....
پی زندگیت برو...مجبوری که مهیاس وفراموش کنی.
رادین حرفی نزدوچمدونشو کشیدورفتــــــــ....
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من ـ مرسی پویا بابت حرفات امیدوارم فراموشم کنهـ....
پویا ـ االن مراسم چهلم ایناهم میخوای برگزارکنی!؟
سری تکون دادمـ:اگرهم اونی که زیرخاک باشه برادرم نباشه به هرحال
مُردهـ وبایداین مراسم براش برگزارشهـ...

****

"مهیاســ"

متعجب بودمـ
سرموخم کردمـ
ـ ـ فرداساعت7غروب اینجاهیچکس ترددنمیکنهـ
ـ ـ اوکی پس،مافردامحموله هاروتووَن میاریم این قسمت،پول یادت نره
دستموروقلبم گذاشتم وبه دیوارچسبیدمــ
آروم اومدم حرکت کنم که تاالپی خوردم زمین ودستم به بطری آشغال نوشابه خورد
ـ ـ کاوه برواون سمت ونگاه کن
ـ ـ مرادبین بوته هاروببین
وصدای خودمردکه خیلی خشن وزشت بود:...هرکی هستی خودتونشون بده
زودخودموجمع کردم ودوییدم سمت ماشینم تاسوارشدم صدای چندنفراومد
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ـ ـ مرادبدواوناهاش اون ماشین قرمزس
پاموروگازگذاشتمـ....
قلبم تندتندمیزد.
نفهمیدم چه جوری خونه رسیدمــ
وایییییییییییی خدا
آب ویه جاسرکشیدمـ:وای پویانفسم گرفت بخدا
ـ فضولچه توکرم داری میری توکارمردم سَرَک میکشی?
ـ پویادرموردیه محموله حرف میزدن
بایدبه پلیس بگیم
پویاـ به ماچه ماروسَنَن،پلیس خودش زرنگ باشه میگیرشون
من ـ عه پویا
ـ نه کانگوروبه مامربوط نیست خودتوقاطی نکن
لوچم آویزون شد...
اه..
معلوم نبود کیا بودنـ...
اصن نمیشناختمشونـ...ولی اگه میگرفتنمـ بدبخت بودمـ....
وای..یه لیوان دیه آب خوردمـ پشت میزنشستمـ....
کتابایی که خریدموجلدمیکنمـ...
ولی شیطون توجلدم رفته وبدجورفضولیم گل کردهـ....
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اونامیخواستن چیکارکننـ....
*****
بادست به گلدون اشاره کردم:اونوبردارید
دسامودوجیبم بردمـ....
فکرنمیکردم این دخترإلسااینقدزرنگ باشهـ..
دستش دوربازوم حلقه شد...
نگاه گذرابهش کردمــــــ...
ـ ـ حاالفهمیدی چرااینجاروبرای مهمونی انتخاب کردم عزیزدلمــــــ!؟
حالم ازقیافت ازطرزنگاه کردنت ازاون چشماتــــــــــ...اوفـــــــــ...
خنده ای کرد:من بازیت ندادم من واقعادوست دارم..
دستموباالاوردمـ:میشه بس کنی؟
لحن آروم ولی پرعصبانیت بود
سرشوتکون دادواون لبهای رژلبیشوبه گونم چسبوند..
ازش جداشدم وبه سمت پله هارفتم
باشدت دستمو روگونم کشیدم:أه حالم ازش بهم میخورهــــــ..
صدای خنده های لوندش تاتوی اتاقم میمومد...
فرازازکنارم گذشت وریزخندید...
بدجوررکب خوردمـ...بدجورا...
کی فکرشومیکرداین دختره هیچی ندارمنواینجورمی پیچونهـ...
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دستموروصورتم کشیدمـ....
اه واقعاچی شد اینجوری شد...خنگ بازی کردمت...
یاگفتم به همین راحتی!هـــــــه
صفحه گوشیم خاموش روشن میشد...
من ـ میشنومــ
ـ ـ سالم آقا...یه مشکلی پیش اومدهـ..
صداموباالبردمـ:بازچه گندی غول بیابونــــــــــی؟
صدام به شدت بلندبودجوری که إلسابدون اجازم وارداتاقم شد..
صدای لرزون کیومرث اومد:آقــا یهـــ....
****
گونه خوش فرم لیالروبوسیدم:خب عزیزدلم زودی بروتاهواتاریکترنشده
کولشو برداشتـ ودویید
کیفموبرداشتم وبه سمت ماشین رفتمـ...نگام روساعت قلت خورد...
ساعت ....7
کیفموتوماشین گذاشتم وبندکتونی موسفت کردمـــــ...
سرموخم کردمـ وگوشیموازجیبم دراوردم وتوقسمت دوربین رفتمـ...
روصفحه لمس گوشیم کشیدمـ...
هواتاریک بودوخوب اون وَن هارومردهایی که معامله ومیکردنو،نشون نمیدادصداشون
خوب میومد
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ـ ـ رئیس گفت فقط حواستونوخوب جمع کنیدوگرنه بیخ تابیختونوبریدهـ..
ـ ـ ماحواسمون هست بروبه رئیست بگودفع بعدنبینم برای من جاسوس میذارهـ
ـ ـ رئیس هرکاری دلش بخوادمیکنهـ...
کارتون هاقهوه ای رنگ همراه باساک هابزرگ توون گذاشتنـ...
بیشترخم شدمـــــ....
که سردی چیزی زیرگلوم حس کردمـــــ...قلبم تودهنم بود
ـ ـ ببین کی اینجاستـــ....
ـ ـ عجب فضولچه خوشگلی هم هستـــــ...
گوشیمو مَردَک دیــــو ازم گرفت
چاقوبیشتربه گلوم فشرده شد
ترسیده بودمــــــ...پای مردی که پشتم بودولِه کردم وخواستم فرارکنمـــ..
کهـ محکم به مردی قدبلندخوردمـ...
دستمورودماغم گذاشتمـ...تاخواستم نگاهش کنمـ یغموگرفت:توکی هستی؟احمدی
فرستادتت؟
من ـ ولم کن بینم باووو..احمدی خرکیهـ
دستاموبه پشت بردومحکم نگهش داشتـــــ...اه اه چه قدریش داشتـــــ....
من ـ اول برویه دوش بگیر..ریشاتم بزن بعدبیادستای کثیفتوبه من بزن
خودمومحکم تکون دادم وگفتم:بِکِش کناریابـــــــــــــو
ضربه محکمی به سرم خوردو...
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***
گندت بزنـ...هیچ کاری ومث آدم بلدنیست انجام بدهـ...
بایدفرازومیفرستادمــــــ...
خواستم ازویالبیرون بزنم که متوجه قدمای إلساشدمــ...
نفس هاش که سرجـــااومدگفت:کجامیری دامیار؟پدرم تازه اومدهـ...میخوادباهات
گپ بزنه
نگاش به دستای مشت شدم افتادوجلواومد..
اخمم غلیظ ترشد:کاری برام پیش اومده میام
دستش روبازوم نشست:عزیزم به من بگوچی شدهـ؟
آخ کاش بتونم اون دندونای ردیفت وتودهنت خُردکنمـ...
انگشتای کشیدشوازدوربازوم جداکردمــ:شخصیه،دلیلی نداره همه چیوبه توبگمـ..
این حرفم به مزاجش خوش نیومد...
ـ باشه فداتشم زودی بیا...پاپام منتظرت میمونه
سوئیچ موتور هوندای مشکیموتودستم جابه جاکردمـ...
عالقه ای به ماشین نداشتمـ....ولی به هرحال بعضی اوقات ازماشین استفاده میکردم
بااینکه موتوربودوتک نفرسواربودم 45دقه طول کشیدتابه ویالی اصلیم برسمـ..
عصبانی گفتم:کــــــــــوشــــــــ!؟
جوابی نشنیدم وبلندترگفتمـ:بهت گفتم چی؟گفتم حواست به همه چی باشهـ....
بهت اون محل ومعرفی کردم چون میدونستم خلوته....
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وراحت کارتومیتونی انجام بدی....
نزدیکترشدم واون عقب تررفتـ...
چسبوندمش به دیوارودستم روگلوش گذاشتمـ:صفابهت ایناروگفتم یانه؟
سرشومحکم تکون دادومن گفتم:بازم خوبه قبول داری...
ولش کردم وآروم ازکنارعمادردشدم وگفتم:دَخلِشوبیار
ـ ـ چشم قربان
***
باخوردن دربه دیوارسرموباالاوردمــ...موهام توصورتم بودوخوب نمیتونستم
اطرافوببینم
دستام یخ بود...وتموم هیکلم خیس آبـــــ...
احمق هادیدن به هوش نمیام یه سطل آب روسرم ریختنـــ...
قدمای محکم وصدای نفسایی که نمیدونم نشون بدبودیاخوبـــــ...
یک هویه دست تموم موهاموعقب فرستاد....
نگام به چشمای عسلی تیره که دوره ای طوسی رگه های قرمزتوچشماش نشون
ازاعصبانیت بود...
توچشام نشست...
آب دهنموقورت دادمـ....رگ روپیشونیش بدجورتوچشمم بود....
لبموباززبون ترکردمـــــ:تودیگه کدوم یالغوزی هستی؟
موهام دیگه داشت ازسرم کَنده میشد...جیغ زدمـ:ولم کن مردک دیوانه
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هُلَم داد عقب وگفتـــــــ:الل شو...
اخمی کردم وابروهای کشیدموبه هم گره زدم:درست حرف بزنا..
ادامه حرفم بااون سیلی که توصورتم خوابوندخون ازدهنم بیرون پرید
تف کردم توصورتش:به چه جرأتی رومن دست بلندکردی!؟دستاموبازکن تابهت
نشون بدم...
پوزخندی زد:هه حاالحاالتومُشت منی...احمق
جونی توبدنم نبودتابایستم...
ـ واس چی منواوردیداینجاهانـ؟
نگاه خشمگینشوتوچشام انداختـــــ...
میترسیدم ولی نبایدجلوی این یابوکوتاه میومد
موهای مِشی رنگش فوق العاده برق میزد...
نگام وبه سینه پهنش دوختمـــ...
اون لباس طوسی رنگش که قسمت دکمه هاش
نوارنقره فامی خورده بود.هیکلشو خوب نشون میداد..
یادم باشه ازاین لباسه پیداکنم خوشگله...
منم زل زل نگاهش میکرد....
من ـ هووووچشاتودرویش کن جواب سوالموبدهـ...
قدمی عقب برداشتــــــ:...زبونت بدداره تواون دهنت میچرخه...
حواست بهش باشه تانَبریدمش
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بسم اهلل..
بهش میخوردهمچین کاری کنه...
ولی الل نشدم:مال این حرفانیستی دادا
باصدای بلندفرازنامی وصدازد...
دربازشدوپسری ماشاالماشاالبزنم به تخته..ننش براش اسپنددودکنه....
ماشاالهیکل...ماشاالقد...وارداتاق شد
چهره معمولی داشتـــــــ ولی خشن وجذاب ترسناک ترازبقیه به نظرمیرسید..ولی
شایددرونشـــ!نمیدونمـ!
ببرش جایی که اون زبون دومتریش کوتاه شه...
تازمانی هم که نگفتم نیارش..
فرازسمتم اومد...قلبم تودهنمـ بود...
باترس گفتمـ:چی ازجونم میخوای؟
فرازبازوموگرفت جیغ زدم:خوب لعنتی دهن بازکن بگوچی میخوای؟
پوزخندزد:فراز!
فرازایستاد...روزمین افتادمــــــــ
جلوم ایستاد:واس چی فیلم میگرفتی؟کی بهت دستورداده بود؟
فرازازاتاق بیرون رفت:بخداهیچ کس به من دستورنداده بود
اخمش غلیظ ترشد...
کمی خم شدوموهای بلندم که به صورتم چسبیده بودوعقب زد
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چشمام میلرزید...
داغی دستش روی گونم پوست صورتمومورمورمیکرد
ـ ـ نه انگارحرف خوش حالیت نیست تو
بعدفکموگرفت وفشارمحکمی داد...
احساس کردم دندونام دارن خُردمیشنـ.....
توچشمام التماس ریختمـ...
ولی گفتم:به جون داداشم بخداکسی دستورنداده دِالمصب
من وچه به کارخالف؟!منوچه به دخالت کردن تواین مخمصه!؟
گردن کج کردوچشمای وحشیش توچشمام نفوذکرد...
قلبم محکم میزداحساس میکردم هرآن ممکنه بیرون بزنهـ....
پوزخندزد:نه نه شددیگه خانوم کوچولو...
چرت وپرت تحویلم دادی..زیادی رواعصابمـ....
تاتی تاتی کردی !!!!
وای خدا...
سرموباالتراوردم زخم زیرگلوم هنوزآغشته به خون بود...
جای چاقوی لعنتی بود...
من ـ به جون داداشم راست میگم
ایستادودکمه باالی لباسشوباحرص بست...
ـ ـ برفرض که تودرست بگی..خوب چرافیلم میگرفتی..؟
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زبونم نمیچرخیدبگم همینجوری ومیخواستم به پلیس نشون بدم...
بادادی که زد..تموم تنم به رعشه دراومد...
ـ ـ خوب گوشاتوبازکن تودیگه راه برگشتی نداری..
چشمام گردشدنکنه میخوادبکشتم..وای نه خدا...
تندتندگفتم:ببین عاقامن یه کم فضولم یه کم زبون درازیه کم نترس ویه کم پرو...
خب بخدافقط فضولیم گل کرده بود..
همین من دلیلی نداره دروغ بگم ازکسی هم دستورنمیگیرمـ..
دستشوتکون دادوفرازمنوازجابلندکرد....
دادزدمـ:بخدا راست میگمـ....
موهام جلوی دیدموگرفت واعصابموخردکرده بود...
من ـ ببین پسره به اون رئیست بفهمون من هیچکارهـ أمـ...
اخمی کرد...
چشای طوسیش وبهم دوختـ:به من مربوط نیست من فقط دستورمیگیرمـ...
من ـ بخدا من نمیخواسم کاری کنمـ....
بابا من عرضم به مورچه هم نمیرسهـ....
درجایی بازکرد ومنو هول دادداخل:صدات درنیاد...
اگه هم دربیاد کسی نمیشنوه متاسفانهـ...
بشین دعاکن شایدشاهزاده سواربراسب سفیدی پیداشدونجاتت داد..
یانه موهاتوازپنجهر آویزون کن یکی پیداشه بیادباالآزادت کنهـ...
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نگام به موهام افتاد...بلندبلندخندیدودروبست ورفتـــــ....
واییی خــــــــــدا...
عجب غلطی کردمـ...
خدااکمکم کنـ....اشکم داشت درمیومد....
اصن فکرنمیکردمـ تواین موقعیت گیرکنمـ....
عاخه بگودختره نونت کم بودآبت کم بوداومدنت اینجاچی بود...؟
****
نمیدونستمـ...
فعالمخم کارنمیکرد...
فکراموپسـ زدمــ...
فعالإلساوپدرمضحکش مهم تربودنـــــ
دستموفشرد:بابام خیلی مهربونه...عاشقت میشه درست عین منــــــ...
هه واقعاجای داره بگم سریش ترین دختری هست که دیدم
آروم قدم برداشتم...مردی باموهای سفید
کت شلواری همرنگ چشمای مشی رنگشـــــ...
هرقدم نزدیک تر...وپرررنگ ترشدن لبخندپدرإلسا...
پدرش دستشوسمتم درازکرد:سالم بردامیارخان کیایی فر
لبخندی نزدم ولی سعی کردم مشتاق به نظربرسم..
دستشوجلوااوردباهاش دست دادمـ...
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خوشحالم ازدیدنتونــــــــ...
بازم لبخندی که پلیدی ازتوش موج میزد...
صبرکن فعالآقابرزومهرنصب..صبرکن بازی داره...
قشنگ میشهــــــ....هــــــــه دخترک احمق منوبازی میدهــ....
طبق حرفایی که ازفرازشنیدم..
نصف کارخونه به اسم این عاقای برزوهستش..
وکامالاون دم ودستگاه به من نرسیدهـ...
وبایدبرزوهم بقیه کارخونروبه نام من بزنهـ...
اخمی کردم تاکمی دخترنچسب ازم دورشهـ...
ولی بیشترچسبیدبهمـــ....
روکاناپه نشستم
من ـ إلسامن ...
حرفموقطع کرد:میدونم گلم...میدونم بدت میادآویزونت باشمـ...
میدونم بایدمداراکنم ورعایت کنم..
میدونم همه اینارو...سعی میکنم عادی باشمـ...
ولی توهم منوبه همه معرفی کن تاهیچ دختری بهت نگاه نکنه....
من دوست ندارم برای بدست اوردنت نقشه بکشن
متوجه عصبانیتم شدومن گفتم:خوب گوش کن....
دیگه خوش ندارم ببینم چرت میگی ....
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خوش ندارم وقتی دارم حرف میزنم ادامه حرفموبگیری وبری....
خوش ندارم هردَم آویزونم باشی....
من شغلم کارم مهم ترازهرکاریه آدم خوشگذرونیم نیستمـ...
متوجه ای یامتوجهت کنم؟
همه حرفاموازبین دندونای روهم فِشُرده شده زدمــ..احمق
ترسیده بودبه خاطرهمین فقط به تکون دادن سرش اکتفاکرد...
آروم ازجابلندشدم که همراهم بلندشدومن گفتم:میرم سیگاربکشم توکجا؟
اخمم غلیظ ترشدتاحساب کاردستش بیاد
ازبین درختاعبورکردم وروصندلی سنگی نشستم وپاروپاانداختم
بایدیه کم نرمش نشون بدم...آخه چه جوری؟
پوووف...نگاموبه آسمون دوختمـ...چشاموبستم
بااون دخترچیکاکنم؟
فضولی توکاردامیارغیرممکن وممنوعه...
یه دخترکامالظریفــ ولی زبون درازوپــــــــــرو
متنفرم یکی روحرفم حرف بزنهـ....
توچشمام نگاه میکردوباقدرت حرفشومیزد..
تحکم توصداش بودیه جورایی عین من بود...
چشمای طوسیه تیرش که رگه های سیاه توچشماش برق میزد..
میتونست هرمردی ودلپیشه کنهـ....
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ولی برای من یکی عین بقیه بود...
دستاموعقب بردم ونفسی عمیق کشیدم که بوی عطرزنونه ای بینیمواذیت کرد
چشم بازنکردم...گوش سپردم...قدماش نزدیکترشد...
ـ ـ شماآقای دامیارکیایی فرهستید؟
هنوزچشمام بسته بود...مشتاق نبودم نگاش کنم...
صدای ظریف ولوند...اه عین بقیه دخترا
من ـ چی میخوای؟
ازطرزحرف زدنم خوشش نیومدوباتلخی گفت:میشه همراه من تشریف بیارید؟
پوزخندی زدم وچشم گشودم
دخترکمی قدکوتاه..موهای کوتاه وقهوه ای رنگ...چشمای باریک وآبی رنگ
لنزبود...هه...
واس زیباترشدن چه کارایی میکنن....
پوزخندی گوشه لبم نشست....
من ـ دلیلی نداره بیام
ـ ـ خوواهش میکنم جناب رستگارمنتظرتونن کارمهمی دارن!
رستگار؟
ـ من که باهاش کاری ندارم اون بامن کارداره بگوبیادخودش
عصبانی شدومن باصدای محکم وجدی گفتم:من جایی نمیام شیرفهم شد
دهنش بسته شد..رفت
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رستگاریکی ازهمون هایی بودکه باندنیوزکارمیکرد...
بامن چیکاردارهـ؟
سیگارخاموش شد..به خاکسترنگاه کردم وذهن بازبه اون دخترکشیده شد
چیکارش کنم؟پوووف...بایدفکرکنی دامیار...
تنهافکری که توذهنم اومدکُشتنش بود...
هیچی دیه توذهنم نبود....وسالم میکشمشـــــــ...
نمیدونسم اصن کشتنش کاردرستیهـ؟
ازکی تاحاال دامیارفکرکاردرستی!؟
پوزخندی زدمـ...
اون دختربدردمن نمیخورهـ...
حواسم بهش نباشه دردسردرست میکنهـ....
بایدازبین ببرمشـ.....
إلساـ بیابریم پاپاکارت دارهـ...
ایستادم سمتم اومدودستش دوربازیم قالب شد:..تومحشری دامیارم
هه...
ـ ـ پسرم بعدمهمونی میخوام باهات حرف بزنم
ابروم باالپریدواون گفت:درموردتوإلساس
ـ چیزی شده؟
لبخندی زد:اتفاق خوبی توراهه
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تعجب ونذاشتم توچشمام دیده شه
پوزخندی زدم:اتفاق خوب؟
إلساخوشحال گفت:آره عزیزم...
مشکوک بودنـــ...
دستموروسینم گذاشتم وفشاری بهش دادم...میسوخت المصب..
إلسالیوان آب دستم داد...
نخوردمش وگفت:عزیزم بخور...رنگت پریده
ـ احیاناًشمادکتری؟
خندید:اره دیگه
ـ بعدکارت به درمان بدن کمک میکنهـ؟
الل شد...دستش سمت لیوان نوشیدنی غیر مجاز رفت
لیوانی سمت من گرفت:میل ندارمـ...
اخمی کرد:یه امشبروخوش بگذرون
لیوان وبین دستم گرفتـــــ....
إلسا سعی داشت منوبه خودش نزدیک کنهـ..
ولی من اصال میلی به نزدیک شدن به این آدم دروغگوندارمـ...
دستشوروشونم گذاشتم:دامیارامشب باهم برقصیمـ؟
ازگوشه چشمم نگاش کردمـ:توفق فقط همکارمنی!
فکرنکن حاال که نصف دیه اون کارخونه تکیالتتومیخام برام میشی
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غیرهمکارومن برای تومیشم دامیار!
نخیراین فکراروازسرت بیرون کنـ....فعالجلوی پدرت هیچی نمیگمـ..
توهم خودت آدم باش ورومخ من نرو...
صورت ازاعصبانیت قرمزشد....
پوزخندی زدوازجابلندشدمـ....
کنارشومینه نشستمـ....
گوشیم زنگ خورد
ـ چیشده؟
دامیاراین دخترخُل وضعه...
کل ویالرو..روسرش گذاشتهـ...هیچی هم نمیخوره...
ازسرش هم خون داره میره...
به خاطرضربه ای که بهش خورده...
گردنشم جای چاقوی دکترگفت زخم دختره بایدضدعفونی بشه...
سرش هم نتونست معاینه کنه..
دختراحمق ازبس جیغ زدومیزدتوصورت دکتر...
دکترنتوسنت کارشوکنه..چیکارکنم دامیار؟
اخمم بیشترشد....
حرصم گرفت وازبین دندونای قفل شده گفتم:مهم نیست بذاربمیره
صدای متعجب فرازاومد:بمیره؟چی میگی تو....
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شایدااین دختره چیزای خوبی بدونه..
شایدبه دردکارت بخوره...
بچه هامیگن دیروزهم همین بوده که فضولی میکرده...
میگن خیلی فرزبوده ودَرررفته...
دامیارخوب فکرکن پسر...شاایداطالعاتی داشته باشه..
من گوشیاشوچک کرد...
پوکیدم ازخنده همش کارتون باب اسفنجی توش بود...
ناموسا خیلی دخترباحالیهـ!
بعدسرخوش خندیدومن گفتم:بس کن...حواستو بهش بده فرارنکنه...
فعالصبرکن تاویالبیام ببینم چه کارمیشه کرد..
گوشی قطع کردم وبه إلساکه باپسری میرقصیدچشم دووختم وپوزخندم عمیق ترشد..
هــ ـه!!!
من واقعانمیدونم این چی شد که فکرکرد من اینقدخنگمـ...
متاسفم برای وجودشـ....
کاری میکنم صدبارجون بدهـ....وبه غلط کردن بیوفتهـ....
بااون پدرهیچی ندارشـ...ازخودراضیشـ....
فکرکرده سر20سالس که پیشنهادرقص به دخترجوون میدهـ....
فکراموپس زدمووچشماموبستمـ...
اون دخترهـ....
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نه اسمی ازش میدونم نه چیزی....
بهش هم نمیخوره توتشکیالت احمدی باشهـ...
چون احمدی اصن زن واردکاراش نمیکنهـ.....
ولی خب شایدم دیده هیچ جوره نمیتونه کاری کنهـ...
این دختتروواردکارام کردهـ.....
هنگ کردمـ...
إلساوکاراش یه سمتــــــ....
این دختره فضول یه سمتــ....
باندنیوزودرخواستاشون هم به سمتی...
*****
ـ به من دست بزنی میدونم باتو؟
فرازاخمی کرد:دختره وحشی فک کردی نذاری معاینه شی زنده میمونی؟
ـ مهمه مگه براتون؟
فرازـ برای هیچکس وجودت مهم نیس ..
فقط حوصله نعش کشی نداریم حالیته؟
اخمی کردم:نعش خودتوبِکِشن غول تشن
خندید:من که برام مهم نیست..
اینقدبمون اینجاتابپوسی...زبون درازوحشی...
ـ هرهربخندم ضایع نشی..؟
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خندیدوووبلندتر:...توبایددلقک میشدی؟
ـ برووباووو..بگوبزرگترت بیادزپرتی
دیگه الکی میخندید...دیووانس
نزدیکترشد..تکونی خوردم:...هوی واساهمون جابینم
نزدیکترشد:اجازه من دست تونیست زبون دراز!
ازجام تکون نخوردم ومحکم واسادم..
ولی چشام سیاهی میرفت ...
اونم به خاطرخونی بودکه ازدست داده بودمــــــ.....
دکترهیزمیخواست منودستمالی کنه تامعاینه...
روبروم ایستادطناب ودوردستم پیچ داد...
همش تکون میخوردم که باعث عصبانیتش میشد...
کف دستشوبه سینم زدکه پرت شدم رومبل وپاهاموبست...
من ـ هو...بِکِش کناریابو....
اخم وحشت ناکی کرد:ببنددهنتو..زیادی وِرمیزنی.
نذارخودم دَخلِتوبیارم پس هیس...
ترسیدم والل شدمــ....
چندی بعدمن موندم ویه اتاق نمور...
بایه درقفل شده...
سرماتوپوست استخونم میرفت...
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کاپشنم خیس خالی شده بود...
نگام به لباس طوسیم افتاد...
هم خون روش بود...هم کثیف شده بود..
اخمم بیشترشد..اه چه قدکثیف شدمـــــــ.....
خاک توسرم بااین فضولی کردنمــ..
حتماپویانگرونم شدهـ...بمیرم براشـــــــ...
گفتابه توچه ها...من چه قداحمقوپروعمــــــ...
دستموبه زورتکون دادم بی فایده بود..
محکم دستم بین این طناب وگیرافتاده بود..
آخ خاک توسرت مهیاسـ....
حاالمیخوای چه غلطی کنی؟هانـــ؟
هیچی بشین وتماشاکن چه جورمیکشنت
توزرنزن نفوس بدنزن
پ میخوای چیکارکنی؟
هیچی...تاخداهست...منم امیددارم..
ولی خدایی عجب پسرای خوشگلی اینجاهستن...
بایدبچه های دانشگامومیوردم اینجا...
إی دخترچشم سفید...
خندیدم وزیرلب گفتم:فعالبخندمهیاس خانوم ببینم چه بالیی سرت میاد
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****
عصبانی بود...من بدبخت هم خوب هیچیونمیدیدم...
چشماش پوف داشت...ورگه های قرمزتوسفیدی چشماش منومیترسوند...
اخمش بدترمنوبه لرزه درمیورد...
انگارقتل انجام دادم...
آب دهنموقورت دادم...
یهوخمیازم کشیدم..
فرازکه جلوی دربود..خندید..
این پسرخل وضع هم گفت:فرازبروبیرون
فرازانگشت اشارشوروگردنش گذاشت ولب زد:.خِالصـــــــی
به جان عمم بگم نترسیدم عین سگ دروغ گفتم
این وسط سکِسِکم گرفته بود.....
من ـ بخدا...من...ازکسی..دسـ ـ ـتور..نمــی گــیرمـــ
انگارخندش گرفته بود...ولی خب کال هیچی توصورتش نبود...
اخه خداوکیلی نه به خمیازه نه به این سکسکه..
دستی روصورتش کشیدودادزد:افـــــــســــانهـ!
افسانه دیگه کیه؟
دربازشدودخترقدکوتاه وباقیافه ای ملوس داخل اتاق شد...
ـ ـ بله رئیس!
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این پسره گفت:یه لیوان آب بیار
سکسکه ای کردم وگفتم:نمیخواد...االن میگی توآب یه چی بریزه بده به من بخورم
بمیرم..
اخمی کرد:فقط الل شــــــــــوتایه بالیی سرت نیوردم...
متعجب وترسیده گفتم:من چه هیزوم تری بهت فروختم که اینقدبدحرف میزنی؟
سمتم یورش اوردودستشوزیرگلوم گذاشت وفشاری داد:ببنددهنتو..
تاتوروجای اون دخترپفیوزنکشتم...
فقط ببنددهنتو...
چشام گردشده بود...
کدوم دخترهـ...
عخی الهی زیدش ولش کردهـ....
اخمی کردم وپروپروگفتم:خیلی بی ادبی...
خجالت بکش نمیدونی نبایدصداتو جلوی یه لِیدی باالببری؟
لبهاشوروهم فشاردادوموهای بلندم وبه چنگ گرفت:الل میشی یانهـ...
سکسکه ای کردم افسانه واردشدولیوان آب وروطاقچه گذاشت ...
این پسره گفت برهـ...
اصن این بی اعصاب اسمش چیهـ؟
دستاموبازکردولیوان ودستم داد...
یه کم ازش خوردمــــ....
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وبه چشمای پسره نگاه کردمــــ..
اون نگاه میکردمن نگاه میکردمـ...
من ازروبرونیستمــــــ...
پشتشوبه من کرد:خب میشنومـ!
صورتم توهم رفتـ....دستام یخ بود...
هم سردم بود...هم گشنمـ...
هم حالم ازقیافم بهم میخورد..
جوابی ندادمـ...
که برگشت وگفت:تااالن عین بلبل چهچه میزدی دِبنال؟
من ـ ای باباپسربی اعصاب من چی بگم بهتــــ....
هان...گفتم که فقط فضولی کردم..
من یه مترجم زبان های خارجه أم همین.....
واالچندماه بیتشرهم نیست...
پاموتواین تهرون بی صاحاب شده گذاشتمـ....
بخدااگه میدونستم یه فضولی اینجوری میشه عقلم کم نیست..
که خودموگیربنداز...
آقای رئیس من نه کسی بهم دستورداده..
نه اون فیلم وبرای کسی میخواستم بفرستم.
فقط میخواستم به پویاداداشم نشون بدم همین...
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اخمش غلیظ ترشد:خیلی داری چرت وپرت تحویل من میدی ...
من نه ازت پرسیدم کارت چیه؟
نه پرسیدم داداشت کیهـ؟من اصل ماجرارومیخوام بدونمـــ...
توروزقبل هم داشتی توکارمن سَرَک میکشیدی...
من ـ بخدامن قصدی ازکارام نداشتم...توچرانمیفهمی؟
نفسی عمیق کشیدم به زوردیگه جوابشومیدادمـ...
سمتم اومد...
عین گودزیالهم بازموهای خوشگلموتودستش گرفتـ...
که گفتم:ای باباچیکاربه این موهای نازنینم داری؟آخ آخ
دیگه واقعاضعف کرده بودم..
توگوشم جوری دادزدکه حس کردم پرده گوشم پاره شد..
ـ ـ من هرحرفی ویه بارمیزنم نه صدبار.....
ادامه حرفش توکمادیگه بودمــــــــ....
*******
ـ ـ تااالنم بهوش بود..به خاطرمقاومت بدنش بود..
نگام به دستای دکترکشیده بود..
اخمی کردم ویغشوگرفتمو عقب کشیدمش...
فرازتعجب کرد....
ومن توگوش دکترگفتم:ببین دکـــــــــــــی این اون زنافاحشه نیست..
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که زیردستات عملشون میکنی...متوجه ای؟
آب دهنشوقورت دادوسرشوتکون داد..
محکم به سمت دیوارهولش دادمـ...
دستمو زیرپای دختره انداختمـ....
فرازرانندگی میکرد...
من بااخم توصورت دخترنگاه میکردم:فرازاین دکتروشوت کن بیرون..
خیلی هرزمیپره دیده بودم چندبارنگاهش روافسانه وآسایش هست...
فرازازتوآیینه نگام کرد:بااین دخترچیکارمیکنی؟
من ـ فعالفکرم درگیراتفاقات پیش رومهــ....
اتفاقات خوبی توراه نیست إلسافکرای خوبی نکرده..
دیشب پدرش حرفی زدکه برام سنگین بود...
قبولش سخته..فقط به خاطرنصفی کارخونه..
ویه باندبمب سازی نمیدونم چیکارکنم؟
فرازـ چی شده مگه؟توکه هیچی نمیگی همش میخوای خودت کاراتوکنی!؟!!
من ـ اوووف بُرزومهرنصب خوابای خوبی برام دیده...
فرازراهنمازدوگفت:خب چه خوابی؟ازاولشم ازاین إلساخوشم نمیومد
من ـ فک میکنی چی گف بهم...
دیشب گفت نصفه کارخونرومیخوای بایدباإلساازدواج کنی...
فرازیکهوروترمززد:چی کارکنی؟
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اخمی کردم ودست دختروروگرفتم تانیوفته...
ازماشین پیاده شدیمـ......
فرازدختروگرفت وروی برانکاردگذاشت
کنارمن قدم برداشت:نگوکه قبول میکنی؟
من ـ نمیدونم
ـ دامیاراون کارخونه اون باندبرای تومگه چه قدارزش داره؟
بیشترازآیندت ارزش دارهـ؟
اخمی کردمـ :معلومه که نهـ
ـ ـ همراه این خانوم کیهـ!؟
ازجابلندشدم وبه فرازگفتمـ:توبمون خودم میرم
من ـ میشنوم؟
دکترکه زنی باپوست بُرنزوچشمای وزغی بودگفت:این دختروضعش اصن خوب
نیست...
ـ خب!؟
ـ خب چیه آقای محترم چه بالیی سرش اوردیدمعلوم هست؟
ـ به شمامربوط نیست کارتونوانجام بدیدپولشومیگیرید
اخمی کردوگفت:درست صحبت کنید...آقای بالنسبت محترم
ـ ببین دکترمن حوصله بحث ندارم..
بروکارتوکن..من دختروسالم میخوام مفهومه؟
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دندوناشومحکم روهم فشاردادووارداتاق شدودرومحکم بستــــ
فرازـ دامیاراین دختره اسمش چیه...؟
االن بخوان پرونده درست کنن اسموفامیل میخوان...
باکالفگی دستی بین موهام کشیدم:گندت بزن...
فرازخودت درستش کن..من اعصابم داغونه...
ذهنم درگیره...خودت یه کاریش کن پول بده تاحل شه..
وسوال پیچ نشیم...
سرتکون وددستشوروشونم گذاشت:باشهـ...
حواسم هست توبروویالمن خودم میام..
ـ سعی کن بیاریش نذاربستری بمونه..حواست باشه فرارنکنهـ
ازبیمارستان بیرون زدمـ....
دستاموتوجیبم بردمـ....
فکرنمیکردم همچین پیشنهادی به من داده بشهـ...
ازدواج؟
اونم به خاطرچیزایی نمیگم ارزش ندارهـ....
ولی ارزش آینده منوندارهـ.....
کالفه بودمـ....
هنوزیادمهـ.....مگه میشه فراموش کنمـ...
مهرنصب پدرإلسا روبروم نشست:میدونم إلسا نصف کارخونه وبه نامت زدهـ
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ولی نصف دیگش مال منهـ.....
دستموروپام کشیدم واون ادامه داد»سه دنگ دیه اون کارخونه ومیخوای یانهـ؟
فقط نگاش کردمـ....
بعدنگاموبه إلسادوختمـ....
بدجورنگاهش کردمـ......نگاهم ازإلسا برنداشتمـ.....
ـ ـ ببین پسرم زمانی که من واردجرم وجنایت شدمـ میدونستم توخطرهای
زیادی میوفتمـ....
میدونستمـ امنیت منوإلسا برابرصفرهـ....اماحاال میبینمـ..
کسی وانتخاب کرده ازهمه نظر اوکی وتضمین شدسـ....
پوزخندی زدم...
هه فکرکردی من باهمچین دختری ازدواج میکنمـ....
هیچ دختری توزندگی من نبودهـ...ونخواهدبود....
پدرش زر زدوزر زد....ومن فقط پوزخندزدم...
وتهش هم نمیدونم چیکارکنمـ!!!!!...
***
صدای اطرافم میومدانگاربحث میکردن..
ـ ـ آقامااجازه نمیدیم ببرینش اسم این دخترچیه؟پیش شماچیکارمیکنه؟
وصدای فرازاومد:به شمامربوط نیستــــ...زودمرخصش کنید
من ـ چی شده؟خجالت نمکیشیدباالسرمریض دعوامیکنید
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فرازخندیدواون یکی دکتراخمی کرد:دخترتواین آقارومیشناسی؟
اخمی کردم وفرازنگام کردوآروم لب زد:بگوآره
لباموبرگردوندم وگفتم:من گشنمه
فرازاخمی کرد:پـــــرو
من ـ هی غول تشن من گشنمه بدوبرویه چی بیار
دکترابروش باالپرید:اسمت چیه دختر؟
من ـ من مهیاس
فرازـ دیدی دکتراسمش مهیاسه..
اسم برادرش هم مهام منم دوست برادرشم مهیاس ازحال رفت...
من اوردمش اینجا...اخه مهیاس تازه پدرشوازدست داده
دکترکه انگارباورش شده بودگفت:تسلیت میگم خانوم
من ـ چندروزه من اینجام؟
فرازخندید:تویک ماهه توکمایی
چشام گرد:چرت نگو
خندید:چرت گفتم
بالشت وسمتش پرت کردم:غول تشن
خندیدودکتراون تخته شاسی فلزیشورومیزکنارتختم گذاشت ...
گوشی وروقفسه سینه من گذاشت..
دکترحسین سمیعی...اینوروکارت نوشته شده بود..
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من ـ دکی وضعم چهطورمطوره؟زنده میمونم؟
فرازـ زمانی که توزبون درازی نکنی...مطمئن باش مُردی!
دکترـ دخترجوون چه جوری تواین همه خون ازدست دادی..
ودَووم اوردی تعجبیه...
فرازـ پوست کُلُفته...
من ـ شماهیســـــــــ....
خندید:من میرم یه چی بخرم شمامیل کنی...
بعداخمی کردوکنارگوشم گفت:فکرفرارهم نباشــــــــ...
چون دونفروبیرون گذاشتم تاحواسشون بهت باشه..
پس فکرفرارمسخرس
زبونموبیرون اوردم:بروباووو
فرازرفت ودکترگفت:توشخص مهمی هستی.....
که سه نفرجلوی درعین چشاشون حواسشون به اینجاس؟
من ـ نه باووو...یه خربزه ای خوردم بایدپای لرزش هم بشینم...
خواست فضولی کنی..
که دربازشدوخانومی گفت:آقای دکترخانومتون حالش بده زودی بیاید
نفسی کشیدم وتکیه زدم...
فرازبعدده دقه بایه کیسه پرازچیزمیزاومد....
دستاموبهم کوبیدم:انشاالجوون مرگ نشی
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خندید:بیاگشنه بخورتازودراه بیوفتیم مخ سرمنواین دامیارخورد
من ـ دامیارکیه دیگه؟
ـ دامیارهمین پسربی اعصابه ریفیق شیش من
ـ این رفیقته.؟متاسفم برات بااین رفیقت...
به من میگیدوحشی این که وحشی ترازمنه....
اخمی کرد:بخوربریم...
هرچی دم دستم اومدخوردم...
ودراخرمن بودموفرازودوتاغول چماق ویه فکرتوسرمنــــــــ...
فرازـ بدوسوارشو
این رمان درنگاه دانلود اماده شد
www.negahdl.com
من ـ آخه من بدبخت هیچکاری نکردمــــ..
اخمی کردوهُلم دادتوماشین ودروبست..
تاخواستن بقیشون سوارشه..من اون یکی دروبازکردمـ...
دِبــــــــــــدوکه رفتیم...
من میدوییدم وسه تاگندبک هم دنبال منـــــــ...
من میدوییدم وصدای دادوبیدادبود..
من میدوییدم ونگاه متعجب مردمــ.....
نفسم داشت بندمیومد...
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خیابون وازسرگرفته بودم ومیدوییدمــــــ....
منی که تومسابقات دوئه مدرسه میپیچیدمـ...
حاالعین چــــــی میدوییدمـ...
برگشتموپشت سرمونگاه کردمـــــ...
نفسی کشیدم جیغغ زدم:آخ جــــــــــــــون نیستنـــ...
خواستم برم اون سمت خیابون که بــــــــــــوق بلندماشینی منوبه خودم اورد
ـ ـ بـــــه به کجـــــــــآ؟
عقب عقب رفتم واون باماشینیش جلومیومد...
دستموجلوی سینم باالاوردم:ببین دامیارخان
من هیچ کاره ام...ولم کن..دست ازسرم بردار...
پوزخندی زد...صدای بوق ماشینی هم پشت سرم میومد...
دیدم واویالاینم که فـــــــرازِ...
دستموروسرم گذاشتم وبین دوتاماشینانشستم:اگه منه ذلیل مُرده شانس داشتم
گیرتونمیوفتادم
فرازکنارگوشم خندید:گفتم فکرفرارنباش دامیاریه شکارچی قَهارهـ...
طُعمشوهیچ وقت گم نمیکنهــــ...
بعدکاپشن مشکی رنگمودستم داد:بپوش
نگام سٌرخوردروماشین دامیار....برعکس تیپش ماشینش سفیدوخوشگل بود...
دامیارـ بیاسوارشو
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نگاموباترس به فرازدوختم....
خندید:بیابرودختر....دامیارکاریت ندارهـ...
فقط{آروم توگوشم گفت:اعصابش االن خیلی خورده زبون درازنکن...
این مگه اعصاب داره؟
فرازکمکم کردوبلندشدم...
زخم گردنم اذیتم میکرد...باندپیچی شده بود....
نم خون وحس میکردم....
درماشین وبازکردم ونشستم...
شالموجلوترکشیدم...
دستاموتوهم قالب کردم...
باالخره ازنگاه کردن به من خسته شدوحرکت کرد...
صداش عین ناقوس توگوشم پیچید:خوب گوشاتوبازکن...
من هرحرفی وصدبارنمیگم....
متنفرم ازاینکه منوخـــَرفرض کنیـ..
تودلم گفتم...این چه حرفیه آخه توخرهم ردکردی..گاوییییی
گوشموبه ادامه حرفای چرتش سپردم:متنفرم بازیم بِدَن..
امروزفهمیدم تویه داداش بیشترنداری..
که توسقوط هواپیماکه خودش خلبان بوده جوون مرگ شدهـ..
.پس الکی جون داداشتوقسم خوردی...
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توخونه کسی به اسم پویامهشادهستی که استاددانشگاهه...
درموردخودت هم چیزی پیدانکردم چون ساکن تهران نبودید..
ساکن شمال بودی واالن یه موسسه داری...
اخمی کردم:اولندش رئیس جون من داداشم زندس....
مطمئنم چراچون گفتن نصف جنازه ها تودریاگم شدن....
وپویافهمیده که احتماالاونی که زیرخاک شایدمهام نباشهـ...
پس الکی جونشو قسم نخوردم...حقی نداری باپویاکارداشته باشی..
پوزخندی زد:معشوقتهـ...؟؟؟؟؟؟
که این قدجدی میگی کاریش نداشته باشیم....
من هرکاری بخوام انجام میدمــ....
من ـ توهیچی نمیدونی پس لطفانظرنده..
پویاخیلی کمکم کرده ومعشوقه من نیست...
اصن من چرادارم باتوحرف میزنم...
وقتی حرف توسرت نمیره....
اخمی کردویهوروترمززدکه به جلوپرت شدم وسینم به داشبردخورد...
منم بااخم نگاش کردم....
دامیارـ هی دخترتوحقی نداری بامن اینجوری حرف بزنی ....
انگارخیلی بهت رودادم....
که داری سواری میگیری....
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دادکه میزد...من حرفامویادم میرفت....
اخماش هم وحشتناک بود...میترسیدم....
ولی حرف زورتوکَت من نمیرفت...
وقتی هیچکاری نکردم....
وقتی میگم بی تقصیرموکنجکاوی کردم...
وحرفموگوش نمیدهـ....
مجبورمیشم گستاخ وپــــروبشمـ...
من ـ سرمن دادنزنا...ارث باباتومیخوای ازمنـ؟
بهت گفتم که من فقط فضولی کردم....
همین...قول میدم اگه ولم کنی به هیچکس هیچ حرفی نمیزنم...
لحنموآرومترکردم:توروخدابذاربرم...
خواهش میکنم...
قول میدم کسی ندونه شماچیکارمیکنید....
دستشومحکم تربه دورفرمون فشردمعلوم بود....
خیلی جلوی خودشوداره میگیره تاتودهنم نزنه...
ازبین ندونای قفل شده گفت:حیف!حیف که یادگرفتم....
دست روزن جماعت بلندنکنم...
وگرنه همچین اون دندونای ردیفتوتودهنت خردمیکردم...
که نتونی حرف بزنی.....
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بعددوتادستاشومحکم روفرمون زد:فکراینکه من بذارم بری ازسرت بیرون کنــ...
اول میخواستم بُکُشمت ولی فرازگفت بدردمیخوری...
شایدتونستی کمکم کنی...
دستاموتوسینم بغل کردم:من به توکمک نمیکنم
نگام کرد:خوب پس میکشمت!
فک کنم بهت خب پیام رسوندن....
که دست به کشتنم خوبه....
چرادروغ؟اون روزداشتن محافظاحرف میزدن فهمیدم که دامیاریه وکیل کشته..
اون مردکی که گردش یه محموله دستش بوده روهم کشته...
من ـ مهم نیست برامـ...من به یه آدم خالفکارکمک نمیکنم....
ـ هه کمک میکنی دست توعه مگه....
ـ کــــــــــی میخوادمجبورم کنهـ؟تـــــــــــــو....
انگارخیلی این حرف براش سنگین بود...
ـ میبینیم کسی بامن دَرنیوفتادهـ....
کمک نمیکنی!باشه مشکلی نیست کشتنت کارچنددقس...
دست به سینه نشستمـ....
پاشوروپدال گذاشته بودوتندمیروند...
من خودم عشق سرعتم عاقا...
پشت چراغ ایستاد...
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نگاموسمتش کشیدمـ....
موهای خوش حالت مشکیش ویه دست باال داده بود...
اون عینک دودیش که بدجوربهش میومد...
دستشو هائل پنجره کردهـ بود..
بدبخت اونی که بخوادزن این گداخالق بشهـــــــ....
من ـ اسمت دامیارهـ...؟
نگاهمم نکرد...
ادامه دادمـ:دامیار!چه اسم مسخره ای...دامی جونـ...دامـ...
ریزخندیدمـ....
دامیارـ دهنتوببند...
لبخندی زدمـ:یه کم مهربونترباشی شایدبهت کمک کردمــــــآ!!
پوزخندی زد:کمک!؟تومیخوای بمیری نهـ منــــ.....
پووووفــ....
حرفی نزدمـ....این پسره ازش بدمـ میاداون قیافه بااین اخالق متمایزنیستــ
منومیخوادبکشهـ؟انگاربه همین راحتیهـ...
لبخندکجی زدمـ:ههـ کشتن برات راهتهـ؟ببینم خودتوبخوان بکشن هم
اینجوررفتارمیکنی یاعین موش میترسی؟
دامیارـ دهنتوببندجمله ی نامفهومی بود؟
عنتربیشور...به درک اصن لیاقت نداری باهات حرف بزنمـ
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*****
دختره احمق روحرف من حرف میزنهـ...
خیلی پروعه..بایدآدمش کنم...خیلی احمق ویه دندس
فکرم به السادرگیرشد....
ازدواج اصالباهاش موافق نبودم.....
چیزمسخره ای بود....
به دیوارزل زدمـ...پس چیکارکنمـ؟
من به خاطریه کارخونه عمراًازدواج کنمـ!
یکهوفکری توسرم جرقه زدوازجـــــــاپریدمـــــ...
مخاطبین گوشیموزیرو،روکردم...اون شماره ای که میخواستم نبود...لعنتی
ساعت دوشب بود...داشتم توحیاط قدم میزدم...
وفکرمیکردم....
ونقشه های توسرمودرست میکردم....
صدای جیغی که شنیدم منوتوشوک برد.....
تنهادختری که اینجاستـــ!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
به سمت اتاق دوییدمــ.....
دروبازکردمـــــ....
نگام به دختره افتادکه شیشه شکسته دستش بود...
ویکی ازمحافظاپخش زمین بود...
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جلوتررفتم که دختره عقب رفت..
باترس نگاشوازمن به اون محافظ دوخت...
خم شدم ونبضشوگرفتم مُرده بود...
اخمی روصورتم نبود....تعجب بودوتعجبــــــ....
دختره حرفی نمیزد...نگاموبه سه تامحافظ دیگه دوختم...
من ـ حواستون کجابودکه این دختره این بالروسرارژنگ اورده
هیچکدومشون حرفی نزدن...
اخمم روصورتم نشست:یکی تون بگیدچی شدهـ؟
جلوتررفتم ....
هردوشون ترسیده بودنـــــ
فریادکشیدم:حواستون کجابود؟هـــــــــــــــــــان؟
اسلحه کَمَریموبیرون کشیدم
یکیشون باالخره لب بازکرد:آقابخداماحواسمون بود...
خدمتکارغذااوردارژنگ گفت خودش میبره...
وقتی رفت داخل...
صدای جیغ دختره دراومد...
بعدهم مااومدیم داخل که دیدیم اینجوری شده....
باریزبینی نگاهشون کردم معلوم بودراست میگه...
اخمی کردم:بریدبیرون!
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هردوشون زودفلنگ وبستن ورفتن
اسلحموپرت کردم روتخت وبه سمت دختره رفتم...
توکنج دیوارمخفی شده بود..
نمیدونستم گریش برای چـــــــیــــــــه!
جیغ زد:توروخداکاریم نداشته باش...
اخمی کردم ویکی وصدازدم تاجنازه ارژنگ وببرهـ...
صندلی کشیدم وروش نشستم وبهش زل زدم
سُرخوردروزمین...میلرزیدوگریه میکرد
تعجب کرده بودمـ....
سرفه ای کردم وآروم گفتم:بگوچی شدهـ؟
نگام کردوسرشوبه شدت تکون داد.....
موهای قهوه ای تیرش به صورتش چسبیده بود....
چشمای طوسیش به خاطراشک براق شده بود...
نگام روباندجای زخم زیرگردنش کشیده شد....
آروم بودمـــــ....وفقط نگاش میکردمــــ....
صندلی وجلوترکشیدم دقیقایک وجب باهاش فاصله داشتم...
نفسموبه بیرون فوت کردمــــ:...مهیاســـــ!
نگام کردومن گفتم:بگوچی شدهـ!؟
اشکاشوبه شدت پاک کرد:من کاریش نداشتم...
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غذارواورد....گذاشت روطاقچهـ...
بعد....
ابروموباالانداختم:بعدچــــــــــــــی؟؟؟
باززدزیرگریه:توروخدادامیاربذاربرم....
توروخداهیچ کس اینجاحواسش به من نیست...
من پویارودارم حواسش بهم هست..
تادقیقه دیرمیشه نگرانم میشه...ولی اینجا...
حرفشونصفه ول کردومن خوب متوجه شدم
من ـ ارژنگ میخواست بهت دست درازی کنهـــــ؟
شدت اشکش نشون دهنده همین بود....
اخمی کردم:من نمیذارم کسی که تقریبافهمیده ....
من چیکاره امــ ازدستم دربره....
نگام کردوبازگستاخ شد:میدونم که جنابعالی معروفی به شکارچی ولی من مگه
چیکارکردم
به ناحق منواینجانگه داشتی..بذاربرم..
تویه کالم گفتم:نه
دندوناشومحکم روی هم سایید...
ازجام بلندشدم که اونم ازجابلندشد..
دستشوباالاوردوانگشت اشارشوسمتم گرفت:ببین پسره
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من گفتم کاری نکردم..
چرانمیفهمی..چندبارتکرارکنم..هان..؟
من میخوام برم..کاروزندگی دارم...
جلورفتم ودستموروانگشتش گذاشتم:خودت انتخاب کن!یامیکشمت!!!!!!یاکمک
میکنی!؟
اخمی کردچشماشوباحرص بهم دوختــ...
چشم غره ای بهم رفت:هیچکدوم...
مچ دستش تودستم وتالش برای رهایی داشت..
من ـ من االن خیلی دارم باهات کنارمیاما...اعصاب منوخردنکن
دستشومحکم تکون داد:ای بابامن نمیخوام پیش توبمونم
خونسردگفتم:خب پس مُردن وترجیح میدی!؟
سرشوتکون داد:نه
مچ دستشوفشاری دادم:دخترسرتق برای من بلبل زبونی نکن..
عین آدم حرف بزن
خودشوعقب کشیدونفسشوتوصورتم رهاکرد:باشه
ـ باشه چــــــی!!!!؟؟؟؟
ـ کمکت میکنم ولی کارخالف نمیکنمـ...
پوزخندی زدم واون گفت:خب االن نمیشه منوازاین اتااق لعنتی بیرون بیاری؟
سری تکون دادم:همراه من بیا....

113

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود
شالشوازروزمین برداشت وکاپشنشودست گرفت ودنبالم راه افتاد..
ازاتاق که بیرون اومدیم به اطراف نگاه کردونزدیک من شد:میشه به فرازبگی
حواسش به من باشــــه شماکه اصن منونمیبینی....
فراز؟محافظ این دختره بشه؟مگه چه صنمی بااین دارهـ؟
مِن بعداین دخترهمراه من هست..فرازهم که همیشه اطرافمه...
یقه لباسمودرست کردم:خودم حواسم بهت هست..
ـ آخـــهـــــــ....
ـ آخه نداره روحرف من حرف نزن
ایشی زیرلب گفت ....
خوب فهمیدم که گفت:پسره نچسب من یه روزخفت میکنم
پوزخندی زدم:جون تو،تودست منه...پس من میتونم خفت کنم نه تو
فکرکردمن متوجه نشدم..چشماشوبه نیم رخم دوخت:عه شنیدی؟
اخمی کردم:مِن بعدتوزیردست منی..
هرگونه حاضرجوابی..سرپیچی ازدستوراتمـ...
رواعصاب من راه رفتنــــ...هَرزپریدنـــ...
فضولی کردنــــ....ممنوعــــــه متوجه شدی؟
خندیدوپاهاشوعین سربازی بهم کوبید:چشم قـــــــربان
نه به اون که دادوبیدادمیکردنه به اینکه اینجوری میکنه...
عقل ندارهـ...
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دراتاقموبازکردم..
اون بازیرکی زیرلب به فرانسوی گفت:ای جـــــــووونم عجب اتاقیه ...ماشاال
ماشاالبه به تخت ونیگا...عخی دلم برای تختم تنگ شد
من ـ خب تموم شد نظرات درمورداتاقم؟
متعجب گفت:وا
صندلی وعقب کشیدم:بشین
روصندلی نشست
منم روبروش نشستم:خوب گوش کن مهیاســــ....،
من برام اتفاقی افتاده...
که بایدبعدانجام اون کار به آمریکاوپاریس برم...
بعداون استانبول قرارکاری دارم..
بین این سفرهاهم چندماهی به تهرون میایم...
فقط برای اینکه من به کارام رسیدگی کنم...
خوب گوش میکردوبهم زل زده بود...
مهیاسـ :کار من چیه اون وقت!؟
دستامورومیزگذاشتم:تومترجم خصوصی من میشی
انگشتشوسمت خودش گرفت:من؟
بعدچشماشوگردکرد...
من ـ آره تومترجم من میشی...
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دلیلی نداره توضیح بدم ولی توضیح میدم
مترجم من میرعمادی بودکه تویه برنامه ای تیربهش خوردودرجامُرد
ترسید:وای من نمیخوام بمیرم
پوزخندی زدم:حواسمون هست دفعه قبل بی دقتی شد
سرشوتکون داد:میشه یه قولی بدی!؟
منتظرنگاش کردم که پوست لبشوکَندوگفت:میشه قول بدی...
که حواست حتمابهم باشه نذاری...
دست کسی بهم بخوره واینکه وقتی بهت کمک کردم بذاری برم؟
کمی فکرکردم...
بابت اینکه حواسم بهش باشه هیچ مشکلی ندارم..
بابت اینکه بذارم برهـ...فعالهیچ تصمیمی نمیگیرم!
من ـ بابت اینکه حواسم بهت باشه میشه یه کاریش کردولی....
نگاشوازریشه های شالش به صورتم دوخت:ولی!!!!!!!!!!
ـ ولی بابت رفتنت ازویالمنــــــ{مکثی کردم:زمانی که کارت خوب باشه میذارم بری
پوووفی کرد:همینجوریش بخوام دنبالت بیام دوسال وقتم رفته...اه
اخمی کردم:نمی ارزه به اینکه بخوام رهات کنم؟
سرشوتکون داد:نه من همچین حرفی نزدم...کارسختی نیست..
ازجابلندشد:میشه برم؟
سری تکون دادم:فعالتواتاق های پایین بمون...
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تافردایکی ازاتاقای اطراف خودموخالی کنم
سرشوپایین انداخت:شب بخیردامیار
دروبازکردورفتــــــــ...
پامورومیزگذاشتم وسرموبه تکیه گاه صندلی تکیه دادمـ....
االن که فکرشومیکنمـ اصال نمیدونم بعداتمام کارم بااین دختره بایدچیکارکنمـ.....
باکالفگی دستی روصورتم کشیدمـ.....
گوشیمودستم گرفت که همون موقع زنگ خورد....
شماره إلسابود...
این موقع شبـــــ....
إلسا ـ الو دامیار توروخدا بیا اینجا...
وادامه حرفش توبوق های پشت هم گم شد....
بیااینجا!
کجا؟
صدای پیام گوشیم بلندشد...یه آدرس تومرکزتهرانـ....
اخمم غلیظ ترشد...این دختره چرادست ازسرمن برنمیدارهـ..؟
ازجابلندشدمـ...
به سمت اتاق فرازرفتمـ...
توخواب عمیقی فرورفته بود...حاال انگارچیکارمیکنهـ...
من ـ فرازپاشو...فـــــراز!!
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دستموروشونش گذاشتم:فـــــــرازپاشوگفتمـ...
چشماشوبازکرد:چی شدهـ؟
یهونشست:دامیارحالت خوبهـ؟
دستشوروصورتم کشید...
حالتاش خنده داربود....همیشه ازبچگی اینجوربود...
یهوازخواب بیدارمیشدهیچی نمیفهمید...
گوشیموروشکمش انداختم:پاشوبرواین آدرس توإس إم إس...
ـ برم چیکا؟
ـ این دختره آویزونه کمک خواستـ...
سرشوروبالشت گذاشت:بروبابا توعما...حاال مگه واست مهمه چشهـ؟
ـ نهـ..
ـ پ گمشوبرومیخوام بخوابمـ...
گوشیم روسمتم پرت کرد:درضمن شبا واس کاری سراغ من نیاها...
من ـ فراز پاشوبرومیگمـ...عهـ...شاید داره می میرهـ....
فراز جوابی ندادوبه ابدیت پیوستـ....
*****
ـ ـ هـــــــــــومهیاس بیدارشو
سرموبیشترزیرپتوبردم:پویابذاربخوابم
پتوازروم کناررفت:مهیاس پاشوساعت نه صبحه من فرازم نه پویاجونت
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چشماموبازکردم نگاهی به سرتاپاش کردمـ...
بعدچرخی خوردم وگرفتم خوابیدمـ....
دیشب که تاساعت چهارصبح خوددرگیری داشتم...
حاالهم این گیردادهـ....
تقه ای به درخورد:آقافرازرئیس کارتون داره؟
دست منوگرفت وکشید..
پاهاموروزمین میکشیدم وراه میرفت:فرازدامیارباتوکارداره منوچیکاداری؟
منوباالکشید:مهیاس درست راه بیا
خودمولوس کردم:نوموخامـــــــــــــ...
خندید:صبحونه خوب میخوریا!
ـ هـــی یـــــــــومن نُ شکمو
موهام هی توصورتم شالق میخورد...
باصدای بهم خوردن درویالسرموباالاوردم...
نگام به دخترباهیکلی متناسب وموهای کمی فردارمشکی ویه قیافه ی توهم رفته گره
خورد...
چشم غره ای بااون چشمای به آرایش غرق شدش بهم رفت!! وا!!
فرازـ سالم خانوم مهرنصب
دخترفیس افاده ای گفت:عشقم کجاست؟
فرازباتلخی گفت:اگه دامیاربفهمه اینجوری حرف میزنی ....
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حرفشوادامه ندادوگفت:دنبالم بیا
دخترفیسوجلوی مابه قِــــرشروع به راه رفتن کرد
من ـ فراز؟
فرازـ هوم؟
ـ این فیس فیسوکیه؟
ـ میفهمی
فرازقدماشوتندترکرد....
جلوی دراتاقی ایستاد:خانوم مهرنصب صبرکنیدتابهش خبربدم
فیسوخانوم اخمی کرد..
دروبازکردبعدصدای مزخرفشوتوسرش انداخت:سالم عشقم
دامیارکه درحال نوشیدن یه چی بود..
فنجونومحکم توجاش گذاشت:مگه نگفتم خودم خبرت میکنم
موهای شلختمودرست کردم..
پاچه شلوارجینمودرست کردم وصاف واسادم
فیسوخانوم گفت:دامیارپاپامنتظره
دامیارپوزخند:هه نکنه کیسه دوختی واس مال مَنان من..
که اینقدعجله داری بامن ازدواج کنی
من دوماه وقت میخوام حوصله بحث هم ندارم....
نمیخوام تادوماه دیگه ببینمت..
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لحن فیسوخانوم آروم پرازعشوه شد:فدات بشه إلسا یعنی اینقدبدت میادبامن ازدواج
کنی؟
دامیارباانزجارگفت:من اصن دوست ندارم ریخت توروببینمـ....
این دوماه هم میخوام کناربیامـ....
باهمه چی تابلکه قبول کنم بایکی عین تومیخوام ازدواج کنم...
همچین بایکی عین توروگفتا...
من بهم برخوردچه برسه به این فیسوخانوم...
دامیارازاین سکوت استفاده کرد:دوماه بعدش همه چی معلوم میشهـ
دوماهـ؟
بااین فیسومیخوادازدواج کنهـ؟
فیسوباصدای بلندی گفت:بریدبیرون!
دهن کج کردم وبه جافرازگفتم:به توچه فرفری!
فرازخندیدودامیاراخمی کرد!
دامیارـ ماحرفامونوزدیم میتونی بری!
نیشم بازشدومیخواست زبونموبرای فیسوخانوم دربیارم
فرازـ آقــــــــاهمه چی حاضرهـ میتونیم بریم!
دامیارازکناراون دخترکه بامظلومیت تمام واساده بود..
گذشت وکنارمن ایست کرد:طبقه باالیه اتاق هست...
درش مشکی رنگ متمایزازاتاقای دیگس ...
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برولباساتوعوض کن تا20دقه دیگه پایین باش!فرازهمراهت میاد
من ـ لباسای کیه!؟
فرازدستموکشید:خودم برات خریدمشون.
اهونی گفتم وبرای فرفری دست تکون دادم.
جِــــــــــــری شدواخم وحشتناکی کرد....
"دامیار"
فرازومهیاس تاازاتاق بیرون رفتن السا گفت:اون دختره کیه؟
روصندلی گهواره ای نشستم!
توجهی بهش نکردم
روبروم نشست:توقراره یه کارخونه بدست بیاری!
بعدبامن اینجوری رفتارمیکنی!؟
پوزخندی زدم:هرجوردلم بخوارفتارمیکنم...
حاالهم میتونی بری تادوماه حقی نداری بهم زنگ بزنی...
حتی نمیخوام بدونم ازدوکیلومتری اینجاردشدی شیرفه شد!؟
اخمی کرد::دامــــــــــــــیــــار!!!
ـ همین که گفتم
کیفشوبرداشت:دوماه که چیزی نیست ....
شده باشه یک سال صبرمیکنم تاباهات ازدواج کنم!
پوزخندی زدمــ....
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مانتوشومیزون کردوزیرلب گفت:می بینمتـــــــــــ فعال تادوماه بای گلم
درومحکم بست ورفت
گوشیموبرداشتم وشماره آریاروگرفتم....
بابوق پنجم باالخره برداشت نفس نفس میزد.....
من ـ آریا صدبارگفتم گوشیتونزدیک خودت بذار
ـ ببخشیدولی تودستشویی کجانزدیک خودم بذارم!
بی مزهـ!
من ـ امروزحدودیه ساعت دیگه ازتهران راه میوفتم ..
ـ اوکی
ـ زهرمارواوکی !غرب زده شدی عقده ای!
حواستوجمع کن هیچ مشکل نداشه باشه...
خندید:راه افتادی استاد حرفای جدید میشنوم زهرماروعقده ای....
حرفشوقطع کردمـ:مزه نپرون اگه یه کارت اشتباه باشه حالیت میکنم فهمیدی!؟
ـ روچشم عــآقـــآ
گوشی قطع کردمو به سمت پله هاسرازیرشدم
پشت دراتاقی که مهیاس قراربودلباساشوعوض کن واسادم
صدای صحبتش بافرازمیومد
مهیاس ـ فری این خوشگله؟
فرازبلندخندید:جوووون دامیارمیخورتتا
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یه چیزی سمت فرازپرت کردکه صدای آخ فرازبلندشد
مهیاس ـ فرازخیلی بی تربیتی گمشوبروبیرون زودا
بعددراتاق بازدشدوفرازوهُل دادبیرون!
ابروباالانداختم
مهیاس اصن متوجه من نشد چون دروبستو به داخل رفت
من ـ خجالت نمیکشی اینقدمزه میپرونی بی مزهـ!!!!!
خندید:خب شد اینواوردیاوگرنه میپوسیدم خیلی دختره باحالیه
من ـ مسخره!حواستو جمع کن ...
فرارکنه اون موقع باحالیوبی حالی وهمچین یادت میارم که حَض کنی..
بلندبلندخندید:مهیاس میگه فرفری به همین دامیارتون میاد...
هردوشون عین ماردوش ضحاکَن!
پوزخندی زدمـ...
فرازـ قضیه دوماه چیهـ!؟؟
به سمت اتاقم رفتم وپشت سرم راه افتاد...
من ـ پیچوندمش فقطـ....
فرازـ به هرحا دوماه دیه بازسروکلش پیدامیشهـ...
دراتاقموبازکردمـ:خب که چی من باإلساازدواج میکنمـ....
"مهیاس"
یه تونیک مشکی که یقه شُل بودومخمل ویه بافت آبی رنگ ...وشالگردهمرنگش...
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کاله بافتنی مشکی سرم گذاشتمـــ....
نیم پوتای مشکی وپام کردم ودراتاقو بازکردم...
فرازتامنودیدخندید:این لباس خووردنیروپوشیدی کهـ...
اخمی کردمودوییدم سمتش که ازپله هاپایین رفت:تولوخدامنونزن دوناه دالماآآآ
خندیدم:خرس گنده این چه طرز حرف زدنه عاخهــــــــــــ!
خندید:بیابریم دامی منتظرهه
انگشترخوشگل نگین پُری که مهام برام خریده بودودستم کردم ...
وگفتم:فری دامیارچرامیخواد بافیسوخانوم مزدوج شهـ؟!
فرازپوفی کرد:نگی من بهت گفتمآآآآآ
خندیدم:نخیرم من دهن لق نیسم
ـ هیچی بابا این إلسا یه کارخونه ویه باندمهم داره که دامیارمیخوادتش...
وإلسا نصفیشوبه دامیار داده..
نصف دیگشم گفته باس ازدواج کنیم....
البته بُرزو پدر إلسا اینوگفته شرطش اینه ودامیار نمیدونم میخوادچیکارکنهـ!!!!
باهاش حرف زدم گفت که میخوادباإلسا ازدواج کنهـ...
منومیگی شاخ دراوردمـ....
ولی اونقدرم خنگ نیستـ....
فکرکنم یه فکری دارهـ....ولی ازدواج با إلسافکرمسخره ای...
ابروهاموباالانداختمـــ :اهان حاالاون کارخونه وتشکیالتش چه قدمهمه؟
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فرازـ بااون تشکیالت وکارخونه دامیار اسمی ورسمی میتونه پیداکنه....
که تااون ور آب هم پاگیرش میشه ودقیقا دامیارهمینومیخواد...
سوارماشین شدیم ...
فرازپشت رول نشستـــــــــ ومن روصندلی پشت وِلو شدم...
دامیارچنددقه بعدبایه موتورخوشل موشل کنارمون وایساد:فرازبرو خونه عموی آریا
بلیطاروبگیر....
صبرکن تامنم بیام من بایدبرم پیش کسی تامشکلم حل شه...
فرازـ باشه قبلش میرم پیش حمیدی تاپاسپورتامونوبگیرم...
دامیارسری تکون دادوباموتورخوشلش ازحیاط بیرون رفت...
من ـ فری بیام جلو بَنیشَم!؟
لبخندی زد:بفرماخانوم خوشگلهـ
روصندلی جلونشستموپاموروداشبردگذاشتم
فرازـ من نمیدونم چرادارم توروباخودم این ور اون ورمیبرم؟!
ـ ازخداتم باشه من به این خوشگلی وبامزگی وباحالی!!!!
ـ زارت به توان100
ـ بی ادب
ـ جووووووون
پشت چراغ قرمزکه بودیم...
خودکاردفتری که دم دستم بودوبرداشتم وخطای عجق وجق کشیدم..
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ـ ـ پاتوبنداز...
باترس پاوانداختمو به دامیارکه کنارمون نگاه کردم:ببخشید...
اخمی کردوگازش وگرفتو رفت
فرازخندید:خوبت شد!!!
من ـ مرض کثافت گرخیدم
خندید...
من ـ اول که دیدمت ازتوبیشتراز دامیارترسیدمـ...
دستش سمت ضبط رفتـ وگفت:همه میگنـ....
من ـ خیلی قیافت ترسناکه ها عین بادیگاردا میمونی!
بلندخندید:خب من بابام بادیگاردبودهـ ابهتش به منم رسیدهـ...
ایشی گفتمـ...
وبه بیرون نگاه کردمـ....
یه موقعیت خب درست نمیشدتامن فرارکنمـ...اه لعنتی!
تواون ویال که اصن نمیشه فرارکرد...
شیش تاچشم نگات میکننـ...
اینجاهم که فراز زرنگ ترازمنهـ....
دامیار
دخترکه احمق
ترس ازارتفاع!
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فوبیادارم!!!
کالفه گفتم:مهیاس مابایدبریم
عصبانی بود واعصاب منوهم خراب کرده بود...
فرازبه دعوای منومهیاس میخندید
دست مهیاس وگرفت:رفتیم باالبخواب تاقبل اینکه هواپیما پروازکنهـ
مهیاس ـ بریم
چه عجب!رضایت داد!
روصندلی نشستیم
فرازدست مهیاس وگرفته بود....
وآروم باانگشت شصتش پشت دست مهیاس و نوازش میکرد....
تابحال ندیده بودم بادختری جوربشهـ ....
مهیاس که فرقی نداش فقط شیطون بود!
گوشیموتودستم جابه جاکردمـــــ
به فراز إس دادم:حواستوجمع کن احساساتی نشی یه وقت
بایه تأخیرچنددقه جواب داد:مهیاس عین فریناز برام خودت منوبهترمیشناسی....
مهیاس دخترخوبیهـ برداشت بدنکن!خاک توسرذهن معیوبتـــــ!
پوزخندی زدم وجوابشوندادم
چشاموبستم
فکراموکنارهم گذاشتمــــ!
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حال وروزم نمیدونم بدبود یاخوب!
گیج ومنگمـ!
دستموروپیشونیم گذاشتمـ!
خسته بودمـ
بایدهمه کاراموتموم کنم...
تابعدش راحت بشمـ وبرگردمـ به جایی که تعلق دارم....
چشاموبستم وبهم فشارشون دادمـ....
گوشیم تودستم لرزید...
پیاموبازکردم:سالم سازش هستم لطفا بعدرسیدنتون به آمریکا بامن تماس
بگیرید،منتظرتون هستمـ...
سازش؟
اخمی روپیشونیم نشستــــــ....
شماره آریاروگرفتم بعدپنجمین بوق باالخره ....
باصدای آرومی گفت:جونمـ!
ـ این بارکه تودستشویی نبودی دیرجواب دادی!!
نه عزیزم دستم بندبودخوشگلم؟
چهرم توهم رفتــ :چرا زرت وپرت میکنی!
إهم إهم سالم رئیس ببخشید...
ـ مهم نیست آریا توکس به اسم سازش میشناسی!
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کسی که میدونه من به آمریکامیامـ....
آریاـ یه دقه گوشی دستتـ....
زیرلب اسم سازش وتکرارکرد...
رئیس این سازش یکی ازمهمونای مهمونیتهـ...
فردمهمیهـ....توسیاست ایران نقش اساسی داشتهـ....
االن هم کارش واردات نفت خام ازایران به آمریکاسـ...
اسمش کیانوش سازش 30ساله کارشناسی شیمی پزشکی...
اخمم غلیظ شد:آریا یه شماره برات میفرستم تماس بگیربگودستیارمنی
ازش بپرس ببین سازش ومیشناسه یانهـ......
گوشی بدون خدافظی قطع کردم...
"مهیاس "
سریع خودموبه یه آشغالی رسوندمـ......
فرازآروم پشتم زد:مگه اولین بارت بود؟
ـ ماکه مثل شماپولدارنیسیم هروزویژژژژ باهواپیمااون این وربریم
من برعکس مهام ترس ارتفاع دارمـ....
جلوی درسالن اصلی فرودگاه ایستاده بودیمـ....
ماشین سفیدرنگی جلوی پامون ایستاد...
فرازدرماشین جلوروبرای دامیاربازکرد...
دوتاغول بیابونی هم باچمدوناسوارماشین پشتی شدن....
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تاسوارماشین شدم باد خنکی توسرم پیچید....
ـ ـ جون جون فرازچه تیکه ای شدی!
نیش من بازشدوفرازبه دامیاراشاره کرد...
دامیارمشغول صحبت باگوشیش بود...
پسرازتوآیینه بااخم بامزه ای نگام کرد وزیرلب به فری گفت:زنته؟یازنشه؟
فرازخندید:خدانکنه این زن من باشهـ!!!!
محکم بازوشو نیشگون گرفتمـ....
پسرازتوآیینه چشمکی تحویلم داد...
وبادستاش روی فرمون ریتم گرفتــ.....
یک ساعت بعدامابودی مویه هتل خیلی بزرگـــــ.....
نگام به اسم هتل افتاد"...دایانا"....
فرازدستموکشید...
من ـ واییییی نه توروخدا...
فرازـ تاطبقه 20نفله میشیا...
ـ خودت که دیدی حالم توهواپیما مزخرف بود آسانسورنه لطفا....
ـ اه بیادیه تادامی مجبورم نکرده باهات تاطبقه20باپله بیامـ....
دامیاراخمی کرد:چرانمیاید...؟
فرازـ توبرومن بامهیاس میامـ....
دامیاردکمه آسانسوروفشردورفتـ....
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بهتون نگم تاطبقه 20چه جوری اومدیم بهترهـ....
فراز نفسی کشید:بروتو...
بدون درزدن وارداتاق شدم که نگام به اندام بیسته دامیارافتاد....
من ـ وایی ببخشید...
دامیاربرگشتـ :اتاق ته سالن پذیرایی مال توعه...
ـ من باس باتو تویه اتاق باشم؟
دامیاررومبل نشست وجوابمونداد....
به جهنمـ....
وارداتاق شدمـ....
خوب بود خوشمان آمد....
تونیک وازتنم دراوردم تندی واردحوم شدمـ...
اووووووف این حمومه یااستخر....
عین ندیدپدیدا هرنوع شامپوتووان میریختمـ....
وان تاسرپرکف شده بود....
بلندبلندخندیدم وپریدم تووان....
تموم خستگیم بااین حموم بیرون پرید...
تن پوش وتن کردمـ....روتخت درازکش شدمـ.....
واس احتیاط بیشتردروقفل کردمـ.....
واس احتیاط بیشتردروقفل کردمـ.....
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چشاموبستمـ....
نمردیم وآمریکاهم اومدیمـ.....
دستم سمت کیفم رفتـ....
عکس سه نفرمنومهام پویا...
لبخندی رولبهام نشستـ...
تازه همه چیزدرست شده بودا...
همش تقصیرخودته مهیاس خانومـ....
فرارهم که عملی نشد....
اینجاهم مملکت غرب نمیتونم فرارکنمـ....
"دامیار"
ـ میشنومـ...
ـ ـ بنابه درخواست شما ازعاقای رحیمی اون شخصی که میخواستید
رومن پیداکردمشـ....
خیلی اتفاقی پیداش شد....
فکرمیکنم شمابدجوردنبال اون شخص هستید....
ـ هستم بدون مقدمه چینی جاشویه سری اطالعات ازش میخوامـ...
ـ ـ میفرستمش براتونـ...خود فردسانیاراحتشام روبراتون میفرستمـ...
بعدازاون خودتون میدونیدباهاش چیکارکنید....
سری تکون دادمـ ...
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صدای دادوبیدادمهیاس منوازجاپروند...
به سمت اتاقش هجوم بردمـ....
دروبازکردم ولی ندیدمشـ....
من ـ مهیاس؟مهیاس؟
صدای ضعیفشوازتراس شنیدمـ....
به سمت تراس رفتمـ...
من ـ اونجاچه غلطی میکنی؟
ـ ـ به جای کمک کردنتهـ...
اخمم غلیظ ترشد...
نگام به پایین افتادکسی متوجه حضورمهیاس نشده بود..
دستمورومچ دستش گذاشتم وکشیدمش باال...
روزمین افتاد:واییی وایییی واییی خدا...
اخمی کردم:حواست کجابود؟
نگاشوازچشام به صورتم انداختـ:بابا من که گفتم ترس ازارتفاع دارمـ...
یهواومدم دیدم چه قدارتفاع ساختمون باالس هول شدم وافتادم
نمیومدی هم خودم میومدم باال...
پوزخندی زدم:حواست خوب جمع شایددفعه بعدمن نبودم اینجا...
زیرلب خوب شنیدم که گفت:بهـــتــــر!
ازساختمون هتل بیرون زدمـ....
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جلوی ماشین فرازایستادمـ....
نگام چرخ خوردوروی دختری ثابت موند....
متوجه نگاه من نشد....
کفش های پاشنه بلندقرمز،شلوارلوله جین،یه لباس حریرقرمز،موهاش،
همون موها بود.....
چرخی خوردپشتموبهش کردمـ.....
دستاموروکاپوت گذاشتمـ....
محکم روکاپوت زدم:اه لعنتی!
فرازـ چی شدهـ دامیار؟
ـ اون ازکجا فهمید؟
ـ ـ کیومیگی؟
نگاموبه ماشین اون سمت دوختمـ...
فرازچشماش گردشد:دامیارمن چیزی نگفتمـ!!!
اخمی کردم:یکی هست یکی که همه چیمونوگزارش میده!
ـ ولی مابه هیچ کس چیزی نگفتیم جزمنوتومهیاس واون دوتاچیزی نمیدونن
سرموباکالفگی تکون دادمـ:مهم نیستـــ خب حواستو جمع کن بزارفکر
کنه ماچیزی نمیدونیمـ....
"مهیاس"
موهاموشونه زدمـ....
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پیرهن تاباالزانوهمراه بایه شلوارجین مشکی پوشیدم کتونی هامشکیم هم پاکردمـ....
وجلوی دراتاق مشترک خودمودامیارواسادمـ....
یهویه نفرچنان پشتم زدکه به جلوپرت شدمـ....
نگاهم به آریاافتاد...
من ـ وای مرض داری بیشعورمن نصف توهم نمیشمـ ...
خندیدولپموکشید که فرازرودست آریازد:هوی هوی این کارینانیستا....
آریاخندید:کاریناکیه؟
فرازچشاشوتوکاسه چرخوند:نگوکه پرزدورفتــــ....
آریایه آه خنده داری کشید:آه مراتنهاگذاشتی ای نامزدنازنینمـ....
هرسه خندیدیم ومن گفتم:نامزدت بود؟
فراز ـ هی بگی نگی !
آریاـ زرنزن قراربودنامزدشیمـ....
من ـ اهومـ....
باکناره ی پام محکم به پای آریازدم:اینوزدم جای اونی که زدی!
کفشای کالجشوازپاش دراورد:آخ چه دردی هم گرفت ناکردار....
روزمین نشست:الهی کارینابرام بمیره...
فرازـ پاشوبینم لوســ...
آریا جورابشوازپاش دراورد:اوه اوه کبودشدهـ...
فرازسرخم کردکه آریاکفششوجلوی بینی فرازگرفتـــ...
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من ـ کثیفــــــ
فرازحالش بهم خوردوزودی وارداتاقش شد...
دنبالش رفتمـ....
من ـ باووویه بوی جوراب بودا....
فرازـ اه ازکوچیکی عادتش همین بودجوراباشوواس اذیت جلوی بینیم
میگرفت تاکارشوبراش انجام بدمـ....
عاخه توکه نمیدونی بوی جوراب که نیست انگاربوی کهنه بچه رومیدهـ...
من ـ اههه نگو حالم بهم خورد...
صدای آریااومد:بیایدخفاش اخمواومد
دامیارباشخصی دیگه توماشین جلویی مابودند...
منوآریاوفرازهم توی ماشین پشتی بودیمـ....
من ـ کجامیریم؟
این رمان درنگاه دانلود اماده شد
www.negahdl.com
آریا ـ یه جـــــــــای خوبــــــــ اوووومـــ !!!
خندیدم:فری کجامیریم؟
فرازـ پیش بنجامین!
من ـ بنجامین کیهـ!
ـ یه مردآمریکایی سرشناس که توماموریت قبلی که مترجممونوازدست دادیم
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نشد معامله کنیمـ....
سری تکون دادم وبه بیرون چشم دوختمـ.....
صدای زمزه ای آریا وهمراه فرازخوب به گوشم می رسید...
آریاـ من نفهمیدم این دختره واس چی باشماهااومدهـ!؟
فرازـ مترجم!
ـ این فینگیلی مترجمهـ....
ـ این فینگیلی خان مترجم زبده ایهـ البته کسی نمیدونه
مترجم بیشترزبان های خارجسـ که مدرک مترجمی زبان آمریکاروتازه
گرفتهـ یه موسسه توتهران زدهـ یه چندهفته ازاقامتش میگذره که
گیرمامیوفتهـ!!!!!
ـ چه جوری؟
ـ فضولی!
ـ واه فضولی چیه!سوال پرسیدمـ...
من ـ منظورش اینه من خنگ بدبخت فضولیشونوکردم گیرشون افتادمـ...
درضمن فینگیلی عمه هاتونهـ.....
یک ساعت بعدمابودیم یه مردجذاب آمریکایی بادامیار...
دامیارمنومعرفی کردوروکردبه من گفت:خب من حرف میزنم توبه
بنجامین بگو وبعدشمـ...
من ـ میدونمـ...

138

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود
ـ دیگه وسط حرف من نپرمتوجه ای!؟
نیش خندی زدمـ ودامیارگفت:بهش بگونصف اسلحه هاروهمراه چاشنی
االن میخوام نصفی دیگش باباقی پول!
هرچی میگفت وموبه مومیگفتمـ....
یک ساعت عین وِر وِر جادوحرف میزدمـ.....
دامیارازجابلندشدمنم ازجابلندشدمـ....
بنجامین روبه من گفت:خب خانوم خوشگل اقای کیایی فر نگفتن اسم
کوچیکتون چیهـ؟افتخارآشنایی میدی!؟
خواستم جوابشوبدم که آریا جای من بااون لهجه آمریکاییی مسخرش گفت:
اقای مهندس اشتباه انتخاب کردی مهیاس همسردامیارهـ...
منومیگی درحالی که داشتم آدامس میجوییدم آدامس وآب دهنم باهم
پریدتوگلوم وبه سرفه افتادمـ.....
فرازنگاهی به صورت سرخ شده من کردودامیارروبه آریا گفت:چی شد؟
این مرده چی گفت که مهیاس اینجورشد!؟
آریا باته خنده گفت:بهت میگمـ...
بنجامین سریع یه لیوان آب دستم دادودستشوروکمرم گذاشت:بیاعزیزمـ
آریا که چیزی نگفت تو هول کردی!
آریا بااخمی بنجامین وکنارزدوبالحن بدی گفت:مگه باتونیستمـ...
به مهیاس دست نزنـ....
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اهلل واکبـــــــــــرچه همه واس من غیرتی شدنـ.....
دامیاردستموکشیدوبه سمت ماشین رفتیم
سوارماشین شدیم واون بااخم مسخره ای گفت:بنجامین چی گفت هان؟
پاموروپام انداختمـ:هیچی گفت افتخار آشنایی بیشترمیدیدیانهـ!؟
دامیارپوزخندی زدوازماشین پیاده شد...
با بنجامین دست دادونمیدونم بنجامین چی گفت که آریا قرمزشد
فرازبااخمی سمتم اومد:نه به اینکه اون دکی وگفت شوتش کن بیرون
آدم چشم پاکی نیست نه به اینکه االن...
من ـ چی میگی تو؟
درسمت منوبازکرد:پیاده شده بابا توعما...
ازماشین پیاده شدمـ:چته تو؟
به سمت دامیاروآریا وبنجامین رفتیمـ....
دامیارنگاهی بهم انداخت وجلوترازهممون راه افتاد.....
من ـ آری {آریا}چی شدهـ؟
آریا هیچی بنجامین واس ناهاردعوتمون کردبه قصرشـ...
فرازخندید:لج کردهـ...
من ـ کی؟
آریا ـ دامیار!
من ـ واه چرا لج کردهـ...
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فرازـ هیچی بابا مهم نیستـ....
دستموتوهواتکون دادموبه لهجه فرانسوی گفتمـ:منواوردن اینجا مترجمی
میرن ناهارکوفت کنن عاقای خفاش اخمولج کردهـ یعنی چی!
آریاوفرازعین خنگانگام میکردنـ...
من دقیقا ایناروبلندبلندگفتم تا حضرت عاقا بشنونـ...
دامیارجلوی درسالن ایستاد همه که داخل شدنـ...
مچ دستموگررفت وسرشوزیرگوشم برد:بلبل زبونی نکن خوبه بهت تو
تهران گفتمـ...من هرکاری دلم بخوادمیکنمـ....
ردیف دندوناموبهش نشون دادم:مقداری برای رفع ضایع نشدن ترسیدمـ...
اومدم برم که لباسموکشید:برای من زبون نریزفهمیدی یانهـ؟
آب دهنموقورت دادمـ وتوچشمای خوشگلش نگاه کردمـ:هــان؟
صدای خنده آریا ازپشت ستونی که دقیقا پشت دامیاربودوشنیدمـ
آریـا:عزیزم دامیارجون با همسرت درست حرف بزن..
دامیارپوزخندی زدوازکنارم گذشت..
آریا آستین لباسموکشید:ناراحت شدی؟
من ـ نه ولی بدم میادازش همش دنبال اینه زورشوتحمیل کنه بهمـ.....
ـ بیازن خودم شو...
فرازباصدای بلنداسم منوآریاروگفت
نیم ساعت پشت میزبزرگی نشستیم....
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بنجامین کنارم نشستـ.....
دستشواززیرمیزروپام گذاشتـــــ.....
نگاهی بااخم بهش کردمـ....
من ـ هوی هیچی بهت نمیگم پرونشوها...
فقط آریا بودکه متوجه حرفم شد..چون اون تنها زبان آمریکایی حالیش میشد
ازجابلندشدمـ....جاموبا فرازعوض کردمـ...
من ـ حاال دستتوروپای فرازبزار...
آریا خندید...
دامیارانگارنه انگار منوبنجامین بحثی داشتیمـ....
بنجامین هم لبخندی زدوگفت چندلحظه دیگه میاد...
سرم پایین بودوداشتم غذامومیخوردم که پامویکی له کرد...
قاشق ازدستم افتاد...
فرازبلندبلندسرفه میکرد...
یکهودامیارازجابلندشدوبه سمت درب خروجی دویید...
منم گیج بودم..فرازیهوگفت:.مهی بدو بدو ....
خودشم تندی ازکنارم گذشت...
این وسط آریا عین خیالش نبود...
پاشدم ...
خواسم بدوئم که پام به پایه صندلی گیرکرد وافتادم زمینـ....
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آریاـ خاک توسردست وپاچلفتیدبروزیرمیز خنگـ....
هنوزتوشوک بودم بااون پام که انگارباچوب زدن توساق پام زیرمیز
نشستمـ....
صدای آشنایی به گوشم خورد:سالم..شمــــــآ؟
آریا ـ آریا هسم یکی ازدوستای بنجامینـ....
دخترآهانی گفت وصدای تق تق کفشاشوخوب شنیدمـ....
متعجب بودم هیچـ....
توشوکم بودم هیچـ...
این صداهم برام آشنابودهیچـ...
پامـ.....
اومدم اززیرمیزبیرون بیامـ...که سرم به لبه میزخرد...
دیه میخواست اشکم دربیاد....آریا دستموگرفت وکمکم کرد...
آریاـ توچرا اینجوری ای؟
دستموروسرم گذاشتمـ....دامیاروفرازبعدچنددقه اومدنـ...
من ـ چتون بود شماها...
دسموروپام گذاشتم:چرافرارکردید؟این صداکه آریا حرفیدباهاش آشنامیومد!
فرازنفسی کشیدوگفت:إلسابود...
چشام گردشد:اینجاچیکارمیکرد!...؟
ـ دامیارتوچرااینقدرخنگی مگه بهت نگفتم دخترعموی این بنجامینهـ..
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بهت گفتم بزارهمه چیواوکی کنمآ....
دامیارـ فعال که چیزی نشد...
آریاـ فرض کن میفهمید چرااینقدربی دقتی زورت فقط به مهیاس میرسه..
بااین حرفش حال کردمـ...
بنجامین نگاهی به همه ماکردکه ایستاده بودیمـ....
بنجامین ـ چراایستادید؟
توببنددهنتوچشم چرون...
اون روز به هربدی ای بودتموم شد...
ولی فهمیدم که دامیاربه إلسا نگفته ما به امریکااومدیمـ...
واون رفتارسرناهارهم به خاطراین بودکه دیده نشدنـ....
دامیار*
دستاموپشت سرم قالب کردمـ...
پاموروپام انداختمـ....
فراز وآریا روصندلی نشستنـ....
ازتراس نگاموبه حیاط انداختمـ...
فرازـ دامیارنمیخوای چیزی بگی!؟
باکالفگی گفتم:فرازمهم نیست...
آریاـ کی گفته مهم نیست هان..توباسانیارچیکارداری؟
من ـ به توبایدجواب پس بدمـ!...

144

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود
آریا اخمی کردم وفرازدستشوروشونم گذاشت:اشتباه نکن فکرانتقام نباش
جوابشوندادمـ....
آریا وفرازهم سکوت کردنـ.....
فرداسانیاراحتشام میومد...
سانیار!یادمه همیشه عاشق این اسم بود....
باصدای فرازوآریا که شب بخیرگفتن ازفکربیرون اومدمـ..
من ـ فردا سعی کنیدهمروازویال خارج کنید خصوصی باسانیارکاردارمـ
فرازـ یهوغریبه شدیم دامیار!؟
اخمی کردموادامه حرف فرازوآریا گرفت:مامیدونیم بااون پسره چیکار
داری واصن دلیل اصلیت به آمریکا پیداکردن اون بود نه قردادو..
من ـ خب که چی مشکلی دارید االن؟
آریاـ عاره تومشکلت باسانیارنیست توحقی نداری بالیی سرش بیاری!
ازجابلندشدم ودروبازکردمـ:میتونیدبرید!
به معنای واقعی کلمه گفتم هــــری!
هردونگاهی بهم کردن ورفتنـ...
اهمیتی ندادمـ...
کارای من به اونا مربوط نبودنـ...
روتخت درازکشیدمـ...
سانیار سانیار سانیار...
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هه چه اسمی!
سانیار!!!
یکی ازخانوادت روبایدنابودکنمـ....
خودت میلی به دیدنت نیستـ....
اون مردپرابهتت...
ولی سانیار دَم دستهـ...
پسری که هیچی نمیدونهـ....
هیچکارسـ....
مهیاس*
دستمورودستگیره گذاشتمـ...
خواستم بازکنم که صدای فرازوآریا روپشت دراتاقم شنیدمـ...
فرازـ به نظرم نبایدبزاریم سانیاراصن پاشوبه عمارت بزارهـ...
آریاـ مزخرف نگو دامیارزرنگه میفهمهـ...
فرازـ سانیاروبدزدیمـ؟
آریاـ بعدچیکارش کنیم هانـ؟
ـ میزارم روسرم حلوا حلواش میکنیمـ...
ـ مرض اه احمق شوخی ندارم کهـ...
ـ مهیاس!!
ـ مهیاس چی؟
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ـ مهیاس وبندازیم به جون دامیار
گوشموبیشتربه درچسبوندمـ...
من مگه زیگیلم بندازنم به جون دامیار!
یهودربا یه تقه چنان بازشد که دستم دردگرفتـ....
دستموروشکمم گذاشتم وروزمین افتادمـ...
اوووف چه شکمم دردی داشتمـ...
آریا کمکم کرد وروتخت نشستمـ...
فرازـ من چی بهت بگم یه بارسراین فضولیت پات گیرافتاده اینجا...
االنم که اینجوری میکنی!
خو عاقل باش دیهـ....این فضولیات اخرسر یه جاتم ناکارمیکنهـ...
من ـ دهنتوببند عین مُال ها رفتی پا مِنبر!
آریا خندید:ای جان اینوراست گفتیا..
من ـ سانیارکیهـ؟
آریا وفراز هردو به هم نگاه کردن!
من ـ من مگه کَنِه یا زیگیلم که میخواین بندازینم به جون دامیار!
برید إلسا روبیارید چنان میوفته به جون دامیار که مستقیم میرن عقدمیکنن
هردوخندیدوآریاگفت:إلساهم فکربدی نیستا!ولی اون زیادیه عین بختک
میمونه میوفته روت ونفس بندمیاره بااون موهاشـ....
فرازبلندبلندخندید:فرض کن با دامیار ازدواج کنه بدبخت چه قددشمن داره
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من ـ اهان نکنه تو عاشقشی نِفِلهـِ؟
ـ نه من فقط عاشق توعم زندگیمـ...
بعددستشودورشونم انداخت...
دستموتخت سینش گذاشتم وهولش دادم عقب...
من ـ گمشوهــــا االغـ....
آریاـ خب مهیاس بی شوخی میتونی جورکنی سانیاردامیارونبیهـ!!!!؟
انگشتموسمت خودم گرفتم:منـــ؟
ببخشیدا مگه من چیکاره عم اصن اون سانیارچیکارسـ!!!؟چرا نباس دامیار
وببینه؟!
فرازـ یه خصومت شخصی داره باهاش!شخصی یعنی مربوط خودشه منو
آریا میدونیما ولی یه رازهـ فقط یه کارکن دامیارسانیارونبینهـ...
ازجام بلندشدم وبه هردوشون نگاه کردمـ...
من ـ ببخشیدا من خیلی باهوش نیسما مثال چه غلطی کنم؟
آریا ـ ما اگه میدونسیم به تونمیگفتیم استاد
من ـ گالبی من مگه ستادیاری خواستن ویاری دادن دارمـ.
فرازـ بابا یه کارکن دیگهـ....
نفسی کشیدموبه ساعت نگاه کردمـ....
من ـ نگا ساعت3شبه من االن مخم کارنمیکنهـ...
آریاـ اه مهیاس لوس نشو فردااول وقت قراره سانیاربیادا...
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توهم که ماشاال عین هالک میمونی همش خوابی
فرازوآریا حرف میزدندومن داشتم فکرمیکرد...
یهوزدم زیرخندهـ....
مزخرف ترین فکربود شایدم بعدش تنبیه بشمـ...
آریاـ چته؟
فرازـ بدبخت بیخوابی زده سرش!
من ـ ببین من میتونم یه کارکنمـ ولی بخدا اگه بعدش دامیار یه داد سرم
بزنه فحشم بده دیه اسمتونم نمیارمـ...
آریا ـ بگو بگو منوفری حواسون هست کاریت نداشته باشهـ...
من ـ من فرار میکنمـ!!!!
آریا وفراز چنددقه نگام کردن یهوخندیدنـ...
من ـ مرض چیه خو...
امشب با آریا میرم جایی میمونمـ...
فری توبه دامیارخبرمیدی فرارکردمـ....
االنم ساعت 3شبه فردا اول صبح بهش بگو...
یه جوری تحریکش کنـ.....بگومشکوک میزدم تلفن داشتم زنگ زدمو
شایدبه پلیس گفتمـ....
نمیدونم خودت خرش کن ولی فردا بهش بگو..
بعدکه بهش گفتی بکشش یه جای دوراز ویال منم آریا میفرسم تا به سانیار
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بگه که درامان نیست وازاونجادورشهـ....
فهمیدید?
هردوشون با یه خنده نگام کردنـ....
من ـ عین مسخره ها نگام نکنیدا...
هردوبلندزدن زیرخندهـ...
آریا دستشو رودهن فرازگفت:نخند
خودش بلندترازفرازمیخندیدا...
دراتاقموبازکردمـ:...گمشیدا دیوثا...اصن به من چه دامیار پسرروبکشه
به جهنم به من چی میرسهـ!؟
هردوشونوبیرون کردمـ....ودراتاقمم قفل کردمـ....
صدای هردوشون میومد..
التماس پشت التماس...
من ـ گمشید...سرصدانکنید میخوام بخوابمـ...
آریاـ مهیاس غلط کردیمـ....
من ـ به جهنم شب شیک پیک مث اُربیتـ...
روتخت درازکشیدمـ :منومسخره میکننـ...
اه اه بیشورا احمقـ....
دستاموپشت سرم گذاشتم وچشاموبازکردمـ....
خب شد امشب تویه اتاق دیگه خوابیدم اگه تواتاق دامیارشریک بودما
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االن لو میرفت هرچی حرف زدیمـ...
درجا منو به کشتن میداد دامیار...
چشاموبستم که صدای پا توی تراس شنیدمـ...
من گوه بخورم اگه بگم نترسیدمـ..
ازجابلندشدم رفتم زیرتختـ...
مجسمه دخترسفید رنگ گچی هم دستم گرفتمـ...
چشاموبستمـ ودستمومحکم دورمجسمه فشارمیدادمـ.....
انگار تودستشویی وحموم دنبالم میگشتنـ...
ـ ـ واه کجا رفتهـ!!؟
کثافتای اشغال عنترا ...
سرموازکنارتخت بیرون اوردمـ:....خجالت نمیکشید شایدمن لباس تنم نبود
فرازـ چرا رفتی زیرتخت؟
من ـ ترسیدم خب بیام بغل تو؟
آریا دستموگرفت :آدم باش خب این همه خواهش کردیم
درحالی که پایین شلوارمودرست میکردم گفتم:منومسخره کردید!
آریاـ مارو به غلط کردن انداختی!تهشم نازمیکنی؟!پرو
من ـ خب که چی االن من پشیمون شدمـ...
فرازـ جان من مهی!
اخمی کردمـ....
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به سمت چمدونم رفتم لباس مناسبی انتخاب کردمـ....
تهش یه سیوشرت رولباسم پوشیدمـ...
واال این خارجیا حال میکننا بیرون باهرچی میانـ....
حاال ماها بیرون میخوایم بریم باس شال بزاریم شلواربپوشیم!(نه توروخدا
نپوش)خخخخ وا تومنحرفی...
من ـ خب بریمـ..
آریاـ ها؟همینجوری؟
من  -مگه میخوام برم ایران!؟همین بغل میریم دیگهـ!
خندید:اوکی بیابریمـ...
فرازـ برو تاپشیمون نشده باز...
من ـ فردا بهش بگو ناموسا آدم باش بترسونش
دراتاقموبازکردمـ...
چنددقه بعدسه نفره پیاده توخیابون راه میرفتیمـ...
آریاـ فری خو توچه جورمیخوای برگردی!؟
فرازـ با یکی از افراد توبرمیگردمـ...
آهانی گفت ...
هنذفریموتوگوشم گذاشتمـ...
ماشاال اول صبحه چه فعالن این اروپایی ها...
آهنگ خارجی مسخره ای توگوشم دوپس دوپس میکرد رواعصابم میرف
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وایییی کر شدمـ....
اهنگورد کردمـ....رفت رواهنگ الالیی ماهان بهرام خانـ....
من همینجوریش خوابم میاد اینم بگوشم به رحمت خدا رفتمـ...
به حرفایی که بین فراز وآریا رد وبدل میشد توجه نداشتمـ...
چرت وپرت میگفتنـ....
هووووم جووون چه آهنگ قشنگیهـ....
گاهی زیربارون با توقدمات چه خوبهـ...
چه خیال خوبی حاال که غریبی غروبهـ....
ماتوخوبه حتی حاالکه حتی تورویاباهامی....
چه حس عجیبی که حاال تولحظه هام باهامی...
نمیدونم چرا یهو یاد رادین افتادمـ....
خیلی وقته بی خبرم ازشـ....
مهم نیستـ....
اه لعنتی! پویا حتما نگرانم شدهـ...
من ـ اوووم فراز؟
نگام کرد:جونم؟
ـ گوشیتومیدی؟
ابروش باالپرید:میخوای چیکار؟
ـ پویا!میخوام به پویا زنگ بزنم خیلی وقته بی خبرم ازشـ...
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میدونم نگرانم شدهـ....من جزاون کسی وندارمـ...
ـ مهیاس چیزی بهش نمیگیا...
پوووفی کردم ودستموسمتش درازکردم که آریا گوشی ای دستم داد
آریا ـ ببین مهیاس من وفراز بهت اعتماد میکنیم ویه گوشی بهت میدیم
ولی خواهش میکنم ازت حواست به همه چی باشهـ....
به کسی چیزی نگـــو...حتی پویا..
لبخندی زدم وتندی شماره پویا روگرفتـ....
من ـ االن اینجا شبه اونجا روزه دیگهـ؟
هردو عین احمقا سری تکون دادنـ...
من ـ خـــنگــا
بعدشیش تا بوق صداش اومد:بله بفرمایید...
من ـ الو پویا مهیاسمـ...
ـ چی؟بلندترحرف بزنید...
ـ مـــــــــهیاسم مهـیـــــــــــــــــاسـ...
گوشی قطع شد ....
باتعجب به گوشی نگا کردمـ.....
خودش زنگ زد...
من ـ الو پویا..
ـ خودتی؟
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ـ مهیاسم دیوونهـ
ـ معلوم هست کدوم گوری دختره بی فکر...هانـ....چرا یه کم منودرک نمیکنی
اه بگو کجایی ببینم دختره احمقـ...
من ـ آمــــــــریـکا
چنان پویا آمریکا روتکرار کرد گفتم حتما اسمشونشنیدهـ...
اخمی کردم:گوشم درد گرفت آَشغال..
ـ اون جا چه غلطی میکنی!؟
ـ ببین پویا من یه مشکلی برام پیش اومده مجبورم پیش یکی ازدوستام
بمونم توهم نگرانم نباش دنبالمم نگرد..خواستی ازم خبربگیری
به همین شماره زنگ بزنـ....
آریاـ احمق این شماره فقط تو آمریکا کارمیکنهـ سیگنالش توایران نیسـ..
فرازـ خودم خط میگیرم برات...
سری تکون دادمـ...
پویاـ اونا کی بودن؟
من ـ برادرای پوپکـ....
آریا وفرازجلوی خندشونوگرفتنـ...
اخمی کردمـ...
خالصه راضیش کردمـ که حالم خوبه وهمه چی اوکیِ...
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آریاـ خب به خونه من حقیرخوش اومدید!
من ـ خب حاال بر اون سمت حقیر
فرازخندید:من میرم دیگهـ....
من ـ ناموسا حواست به همه چی باشهـ...سوتی ندیا منوبدبختو پیداکنهـ...
سری تکون داد...
منتظرشنیدن حرفای اون دوتا نشدمـ ووارد قسمت اصلی خونه شدمـ....
سمت تراس تو پذیرایی رفتمـ...
دستامورومیله تراس گذاشتم واییییی چه بلنده سریع کنارررفتمـ...
من ـ این پشت حیاطه ماشاال چه قد آدمـ...
واردخونه شدمـ....
رومبل نشستمـ...شدید خوابم میومد...
تاسرمو رودسته مبل گذاشتم خوابم برد...
******
دامیار*
صبح با کوفتگی ازخواب بیدارشدمـ...
نگام به ساعتم رفتــــ9....صبح ونشون میداد...
سریع دوش گرفتمـ....
لباسی پوشیدموازپله هاپایین رفتم متوجه جمع شدن بچه ها وسط سالن
شدمـ...
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من ـ چی شدهـ؟
عمادـ اون دختره فرار کردهـ!!!!!!!
هم تعجب هم عصبانیت همه چی سراغم اومد....
به سمت اتاقش دویدمـ....
هیچی نبرده بود..هیچی....
باعصبانیت فراز وصدازدمـ...
بگوچرا اتاقشو ازم جداکرد میخواست فرار کنهـ....
خبری ازفرازنشد...
سمت پرسنل هتل رفتمـ....
من ـ دختره کجاست؟
دختر روبروم نگام کرد:بخدا دیشب هیچکس ازاینجا خارج نشدهـ...
وگرنه نگهبان هتل متوجه میشد رئیسـ....
متوجه ورود فراز شدمـ....
من ـ کجا بودی؟
فرازـ دنبال مهیاس!
اخمی کردمـ:مگه بهت نگفتم حواست بهش باشهـ هان؟
فرازـ به من چهـ....من نمیتونسم که تواتاقش دستوپاهاشوببندمـ...
دستام مشت شد....
نگاهی به همه انداختم ازترسشون ساکت بودنـ...
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رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود
فرازـ نمیخوام نگرونت کنمـ....ولی این مدت بهش شک کرده بودمـ...
گوشی موبایل داشت فکرکنم با ایران تماس داشت یه وقت
جامونولو نداده باشهـ؟ دختر زرنگیه بازبونش میتونه خر کنه وپلیس
به باوراش بِکِشونهـ....
فرازنگاهشو به دستم انداخت رگای دستم ازاعصبانیت بیرون زده بود...
باگوشیم شماره ای گرفتمـ...
من ـ الو ثامن زود ویال روخالی کن برید ویال شمالمون همرو هم ببر
همه چیو ببرفقط هرچی زودتر...به همه کسایی که باهاشون درارتباطیم
بگید که جامونو عوض کردیمـ...فهمیدی؟
ثامن ـ چشم قربان...
از ورودی هتل بیرون زدمـ....
سوارماشین شدم:فراز توجدا دنبال اون دختره بگرد من جدا...
فرازـ دامیار من پشت تلفن فکرکنم یه جایی به اسم جکسون ویل قرارگذاشته بود....
اخمی کردمـ....
چرا حس میکردم فراز یه چیزایی بیشترازاین حرفا میدونهـ...
نگاهی به چشماش انداختم واون گفت:چیه؟
من ـ فراز توچیزی میدونی؟
اخمی کرد:عاره دختر توخونه ی نداشته منهـ....
بعدهم ازکنارماشین گذشت ورفتـ.....
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همه جارو گشتیم ولی نبود که نبود...
اه لعنتی...دختره سرتق آخرکارشوکرد..
تقریبا هواداشت تاریک میشد وحتی نشونی از اون دختره پیدانکردمـ...
شماره آریا رو گرفتم سه بار زنگ زدم وجوابمونداد...
به سمت خونه آریا حرکت کردمـ....
همرومرخص کردمـ.....
یک ساعت بعدجلوی خونه آریا بودمـ.....
زنگ روفشردمـ....
صدای آریا پر تعجب اومد:ای جون چه عجب به محفل ما سری زدی
اخمی کردم:ببین اعصاب شوخیاتوندارم
خندید....
این پسر هم عین اون فرازفکرمیکنه خیلی بامزسـ...
مستقیم وارد خونش شدمـ...
باشلوارک پرچم آمریکا رو مبل نشسته بود وباگوشیش وَر میرفتـ....
آریا سوت بلبلی زد وگفت:خوش اومدی مادر خونرو مُنَور کردی!
چشم غره ای بهش رفتمـ....
خندید:چته خفاش اخمو...
من ـ مهیاس گمشدهـ....
ابروش باال پرید:اون دختره خنگ گمشده؟یا فرار کردهـ؟
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ـ فرار!
ـ آها منم باشم ازدست توعه قاتل فرار میکنمـ....
یه لحظه حالم ازاین کلمه بهم بخورد...
قـــاتـل....
یکهویاد سانیارافتادمـ...محکم به پیشونیم زدمـ :وای من سانیار
ـ سانیارچی؟
ـ سانیاروفراموش کردم امروز ازصبح دنبال اون دختره عمـ...
یادم رفت امروز قراربود بیاد هتل ....اه لعنتی
محکم به دیوارمشت زدمـ....
آریا ـ مهم نیست ببین قسمت نیست ساقطش کنی ازروزگار
من ـ زنگ بزن به فراز بگو بره هتل ببینه شاید اونجا مونده باشهـ...
شماره فرازوگرفت..
آریاـ بَــــــــه فری خوشگلهـ....چطوری داداش؟میزونی؟چه خبرا؟
کوجایی؟چیکارمیکنی؟خوش میگذره ؟
اصن أمون نمیده فراز حرف بزنهـ....
محکم به کِتفِش زدمـ:مسخره بازی درنیار
آریا ـ سانیار منتظر دامیارنشدهـ توهتل؟
به سمت اتاق خوابای آریا رفتم که صدای دادش بلندشد...
تندی سمتش رفتم:چته وحشی؟
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رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود
ـ هیچی رگ کمرم گرفت
ـ چی شد سانیاربود؟
ـ نوچ پس کشتنش لغوشد....
اخمی کردمـ...
دختره احمق همه معادالتمو بهم زدهـ....
یعنی کجا رفتهـ؟
متوجه باز شدن دراتاق آریا شدمـ....
آریا دستموکشید...
آریا ـ چی میخوری بهت بدمـ؟
ـ کسی تو اتاقتـ....
مهیاس*
چشاموبه زور بازکردمـ....
ازظهر که ناهار خورده بودم عین چی خوابم بردهـ....
نگام به ساعت افتاد...
ساعت 8شبونشون میداد..
مغزم قفل بود...
یکهویاد دامیار افتادمـ...
أأأأأأ االن چه قدحرص میخورهـ...
خنده ای کردمـ...
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رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود
به سمت دراتاق رفتمـ...دروبازکردمـ....
میخواستم آریا روصدابزنم که متوجه حضورکسی دیگه هم شدمـ...
بوی عطر تندش آشنا میزد....
ـ ـ کسی تواتاقت بود؟عاخه صدای در اتاقت اومد..
ـ نه بابا تَوَهُم زدی؟نکنه ازهمسرت مهیاس دورشدی زده به سرت
ـ نکنه خبریه آریا!؟
ـ زر مف نزن بیشعور....
ـ آریا اگه دخترروپیدانکنم چی؟
ـ اون که اینجا کسی ونمیشناسه برمیگردهـ....
ـ فراز میگفت باکسی توایران حرف زده یه جورایی داشته مارو لومیدادهـ
میدونستم اون دختره آخرسر یه کاری دست خودموباند وهمه چی میدهـ
همروازتهران منتقل کردم شمال..
آریا بلندبلندخندید:یعنی اینقدازاون دختره ترسیدی که ویالی تهرونوخالی
کردی؟إیول دارهـ مهیاس همچین مارمولکی بود من نمیدونستمـ...
سمت اتاق رفتم موهاموبستم به سمت تراس اتاقم رفتمـ....
خداروشکر کوتاهه ومیشه پرید...
ازتراس بیرون پریدمـ.....
سمت یکی ازمحافظای دراصلی رفتمـ....
من ـ سالم میشه شماره آریا روبگیرید؟
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ـ ـ رئیس رو میگید؟
ـ بلهـ...
شماره آریا روگرفتـ....
من ـ الو آری!
آریا ـ سالم کجایی دیوونهـ؟
ـ ببین من میرم هتل دایانا خب؟
یه کم دامیاروسرگرم کنـ...بافرازهماهنگ شم خونی مالی کنم خودمو
تا دامیار نیاد أربده بکشهـ اوکی گرفتی چلغوزخان؟
ـ ها؟عاره عاره برو نگرون نباش هرچی شد بهم خبربدهـ....
ـ ببین من گوشی که بهم دادی وباال جا گذاشتم اونم بی زحمت بهم برسون
ـ چشم أمری....
طرف صحبتش سمت دامیاررفت:کجا خفاش اخمو واسا کارت دارمـ....
میخوام درمورد جی إف جدیدم بگمـ....هوو واسا
بعدآروم بهم گفت:مهی برو مواظب خودت باشـ...
ـ مرسی فعال
شماره فراز وگرفتم وهمه چیوباهاش هماهنگ کردمـ...
بتادین ورو صورتم خالی کردم که فراز زیرلب گفت:أییییی توچه قدچندشی
مهیاس؟
ـ هـو گوساله همه اینا تقصیرشماهاس به من چهـ...
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بخدا اگه دامیار توسرش فکر کشتن من بره میدونموتو!
ـ حواسم هستـ....
دستمو با پانسمان بستمـ....
من ـ ببین زنگ بزنم دامیار بیاد دنبالم ها؟
فرازـ مستقیم با ماشین ازروت رد میشه ببینتت!
خندیدمـ:ولی خب من اگه مستقیم بیام هتل هم ضایس میگه این دختره
مشکوکهـ!!
ـ همینجوریش کاری کردم که بهت شک نداره هیچ فکر کشتنت هم توسرشه
ـ خدایا خودموبهت میسپورم إنا هلل وإنا الیهِ راجِعون...
ـ خیلی هم خوب...
کتونی هامو ازروزمین برداشتم ومحکم زدم توسرش:دعا کن منودارید
وگرن کیو میخواستید بندازید به جون اون خورزو خان ها؟إلسا فرفریو؟
خندید:اون که نامزد دامیارهـ...
ایشی گفتم:فرض بااون ازدواج کنه إلسا فرفری خفاش اخمو!
هردوخندیدیمـ...
من ـ خب ببینم سیم کارت دیگه دَم دست داری؟
ـ عاره ولی شاید دامیار هم شمارشوداشته باشه ها...ولی نه گوشیشودیدم
شماره اصلیمودارهـ...اصوال هم شماره حفظ نمیکنهـ...
سیم کارتو توگوشیش انداختـــــ....
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شماره دامیاروگرفتـ....
نمیدونستم چه جوری گریه کنمـ...خخخ
با بوق اول جواب داد...إی زهرماربگیری!
صداموضعیف کردمـ:..دامــــــــیار!!
صدای پرتعجبشـ:مَهیاس تویی؟
ـ دامیار بیا کمکم کنـ....
ـ کجا!؟کدوم قبرستونی ای ها؟بخدا میکشتمت...
فرازجلوی دهنشو گرفت تانخندهـ....
ـ آدرسومیگم این اقا..
گوشیویهوقطع کردمـ....آخیششش بزار یه کم بترسهـ....
فراز ـ خعلی فیلمی مهی کلی حال کردمـ...
من ـ من که اینجارونمیشناسمـ بنویس آدرسو براش بفرسـ..
نیم ساعت بعد من بودمودامیار وآریا....
آریا که ازماشین پیاده شد چشاش کف خیابون بود...
اوضام ناجوربود...
جوری که خودمم یه لحظه حس کردم زیرتریلی 18چرخ رفتمـ...
عین گوشت چرخ کرده شده بودمـ...
آریا پشت دامیار قدم برمیداشت وهی اشاره میکرد چی شدهـ...
واقعا که خنگه این آریا....
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دامیار تارسید بهم جوری تو دهنم زد که چشام دو دو زد...
آریا زودی جلوش پرید:چیکارمیکنی؟اوضاش خیلی خوبه توهمـ....
دامیار آریا وجوری هول داد عقب که آریا رو زمین پرت شد...
دستش مشت شده بود...دقیقا صدای تَرَق تَرَق انگشتاشومیشنیدمـ...
آریا بازجلوی دامیارپرید:گوش کن دامیار آروم باش خب!خواهش میکنمـ
اینو نگاه دامیارو ولش کنی االن منو میخورهـ....
اوووف چشماشو..
لرزی کردمـ....هیچ وقت توزندگیم ازچیزی نترسیدمـ....
ازچیزی نهـ ازکسی یعنی!
من ـ چیه هـــآ؟
االن پشیمونی منو نکشتی عارهـ؟
میگی کاش همون اول یه گوله حرومش میکردم عین اون وکیله عین
اون پسره یا شایدم کسی دیگه ها قاتلی مگه تو؟
بلدنیسی درست زندگی کنی زندگی روازکسی نگیر...
توبلدنیسی زندگی کنی فکر خودتی همشـ....خودخواهـ..مغرور...
آریا دستشو رودهنم گذاشت:هیسسس رو اعصابش نرو...
دامیاردستمو ازکشید روزمین افتادم خم شد رومـ...محکم یغه لباسمو
گرفت:اینجا آمریکاس کشت وکشتاربراشون مهم نیستـ...
بکشمت یا خودت دست به کارمیشی!؟
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خواستم جوابشو بدمـ...
که آریا گفت:دامـــ....
رگ گردنش به شدت ضرب گرفته بود..
یغه لباسموکشید وبُلَندَم کرد....
منوکشید سمت ماشینش..
تموم این مدت فقط به یه چی فکر کردمـ
به همه کمک میکنی ولی خودت.....
پووووف...
آریا بدجورازسرش خون میومد...
من ـ دامیار ولم کنـ...
پوزخندی زدوکنارماشین پرتم کرد....
کمرم جوری درد گرفت که نمیتونستم تکون بخورمـ....
اسلحه ای سمتم پرت کرد:خب منتظرمـ...
آریا سمتم اومد واسلحه روبرداشتـ....
پرت کردسمت سینه ی دامیار:ببین دامیار اگه میخوای کسی بکشی
مخصوصا مهیاس واول منو بکشـ...
دامیارپوزخندی زد:ببینم این دختره کیت میشه ها
ـ هیچکس ولی بهت حق نمیدم واین اجازه رونمیدم یه دختربکشی
هرکسی که کشتی تااالن یه فسادی کرده بود ولی مهیاس فقط فرارکرده
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همین وبس شیرفهم شد...
نگام به پشت دامیار افتاد...
فراز هم رسید...
اومدم بلندشم که جیغم به هوا رفتـ....
آریا نگام کرد:چی شدهـ؟
بادردچشاموبستم:نمیتونم بلندشم!
فرازـ چه خبره اینجا؟
دامیارـ کی به تو گفت بیای اینجا!؟
آریا ـ من گفتم مشکلی داری؟
دامیار سمت آریا هجوم اورد:تازگیا خیلی جواب منومیدی !
پارو دُم من نذار میدونی اعصاب درستی ندارمـ....
فراز دامیار واز آریا جداکرد:چته چرا دعوا داری هان?
دامیارـ مهیاس زود باشـ....
اسلحه روزمین افتاده روسمتم فرستاد....
فرازـ مهیاس بااون اسلحه باید چیکارکنهـ؟
دامیارـ اون اول بهت گفتم فراز بزار این دختره مارموذ وبکشم گفتی نه
بدردمون میخوره و فالن وبصار
فرازـ االنم میگمـ....
دامیارـ االن دیه حرفت برام مهم نیستـ....
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دامیارخم شد ودستشو وگردنم گذاشت ویهو دورگردنم حلقش کرد...
چشاموبستم ....
جوری گردنموفشار داد که نتونستم آب دهنمو قورت بدمـ.....
واقعا بی حال شده بودمـ.....
دامیارـ خیلی سمج بازی درمیاری منم از سمجا ازپروها بدم میاد....
دساموبه زور باال اوردمـ....رودستش گذاشتم کمی حلقه دورگردنمو
شُل کرد ومن گفتم:اگه جون آدما برات عین سکه  25تومنی بی
ارزشه ولی منـ جون همه برام مهمهـ...برای فرار هم دلیلی داشتمـ...
پوزخندی زد:خب وراجی نکن میکشی یا بکشمـ؟
فراز دستشوروشونه ی دامیار گذاشتـ:...بیا این ور ببینم پسره خنگ
فراز دستشو روکمرم گذاشت وبعد جلوی صورتش گرفت...
هردومون به خونِ رودستش خیره شدیمـ....
من ـ فراز از کمر به پایین وحس نمیکنمـ....
محکم توسرخودش زد..
آروم دستشو زیرپام گذاشت وبلندم کرد:آریا ماشین وروشن کن زود باش
آریا به سمت ماشین فراز دویید...
ازکنار دامیار که رد شدیم فرازگفت:دعا به جونت کن چیزیش شده باشه
هیچ وقت نمی بخشمت هیچ وقتــــ...
دامیار مانع ادامه راه فرازشد:این دختره باید بمیرهـ....
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فرازتقریبا هیکلی تراز دامیار بود ولی زورش کم تر بود....
فرازـ تااالن هر غلطی کردی گفتم به جهنم آدم کشتی گفتم اشکال نداره
جز فساد کارا بودنـ....خودتو به خاطریه باندمسخره به هرخطری انداختی
وپا به پات اومدم گفتم به درک دامیار از داداش هم برام باالترهـ....
ولی اینبارنه زورت به هرکسی رسید برام مهم نیست من ازتوبزرگترم
وهیچ انتظاری ازت نداشتم ولی مهیاس االن به خاطر کاری که منو
آریا ازش خواستیم به این روز افتادهـ....اگه تو خودتو توهیچی
مقصرنمیدونی ولی منوآریا اگه مهیاس چیزیش بشه مقصریمـ....
بعد تنه ای به دامیار زدو سوارماشین شد...
پتویی دورم پیچید:خون زیادی ازت رفته واقعا هیچی حس نمیکنی!؟
با چشای نیمه بازگفتم:تااالنم به زور درد وتحمل کردم ولی ایول فری
خوشم اومد خوب نُطقِت باز شده بود ور ور میکردیا
آریا خندید:توبدترین شرایطم مسخره بازیشودارهـ....
خنده پر دردی کردمـ.....
دسموباال اوردم ورو گردنم گذاشتم...
چشاموبستم ودیگه هیچی نفهمیدمـ....
دامیار*
هیچی ازحرفای فراز نفهمیدمـ....
هیچی به هیچی....
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اون دوتا...
دستی باکالفگی بین موهام کشیدمـ....
میدون مسخره ودورزدم کنار پارکی نگه داشتمـ....
امشب چه شب طوالنی ایهـ....
رو یکی ازنیمکتهای نشستمـ....
دستموروپام گذاشتمـ....
هیچ فکرشونمیکردم یه روزی یه دختر اینجوربرای این دوتا مهم وباارزش
شهـ....مگه مهیاس چی دارهـ؟عین بقیس...
دساموروتکیه گاه نیمکت گذاشتم وسرموباال گرفتم...
آسمون تاریک وتاریک بود....
نگاموبه ماه کامل دوختم رنگش سفید نبودطوسی براق بود...
منویاد چیزی مینداختـــ....
یاد چشمای مهیاسـ....
به یک ساعت قبل برگشتمـ....
(تو اگه جون آدما برات مثل سکه 25تومنی)......
دستم مشت شد...
حرف آریا که گفت..
(ببین دامیار اگه میخوای کسی بکشی
مخصوصا مهیاس واول منو بکشـ)...
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حرفای فراز...
خیلی سنگین بود....واس اولین بار دوتاشون توروی من واسادنـ....
دستم سمت کمرم رفت به اسلحه نگاه کردمـ....
لعنتی!!!
همه چی پیچیده ومسخره شدهـ....
هیچ کدومشونونمیتونم درک کنمـ....
همش آزارم میدنـ....
شماره فراز وگرفتم خاموش بود...
آریا هم جوابمو نداد...
به سمت هتل رفتمـ....
خلوت بود....
پله هارو باال رفتمـ....
جلوی در اتاق مهیاس ایستی کردمـ....
دراتاقش وبازکردمـ....
به سمت تختش رفتمـ....نگام به چیزی که اززیربالشش بیرون زده بود افتاد
قاب عکس تقریبا متوسطی بود...
نگام به مهیاس که بین دوتا پسر ایستاده بودوازدوطرف لپ
هردوشونومیکشید....هردوشونومیشناختم یکیش پویا بهترین استاد
زیست شناسی بود...واون یکی مهام بود عکسشورو اعالمیها دیده بودمـ...
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ولی زیاد شبیه نبود...تواعالمیه کِدر رنگ افتاده بود...
مهیاس یه دختر کامال بی خیال بود...
امشب یعنی امروز وکال به هم زهر کرد....به قرار پیش سانیارنرسیدمـ.....
اه لعنت بهت همیشه بیشترکاراموخراب میکنی!
قاب عکسو روتخت پرت کردمـ......
شماره سانیاروگرفتمـ....
یه بوق دوبوق...
جوابمونداد....اخمی کردم وپیامی تایپ کرد:قرارمون فرداساعت 8صبح
امروز اتفاقی برام افتاد نشد ببنمتـ....
جوابی نیومد...اهمیتی ندادمـ....
مهیاس*
حرکت انگشتای عکسی بین موهامو احساس میکرد...
وگرمی دستی که انگشتاش جای خالی بین انگشتاموپر کرده بود....
نمیتونستم چشاموبازکنمـ....سرم دردمیکرد....
به زور یکی ازچشماموبازکردمـ....
نگاموبه آدم باالسردوختمـ....
صدای فراز توگوشم پیچید:سالم مهی جونم بهتری سگ جون؟
اخمی کردم:هووو بزکوهی این چه طرز پرسش حالهـ..
سموچرخوندم ونگام به آریا افتاد که انگشتای دستش بین انگشتای
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دستم بود...ناخود آگاه لبخندی رولبم اومد...
فرازهم زودی سو استفاده کرد:اوووی اوووی فکرتوخوندمـ....
من نمیزارم آیا روبدبخت کنیا....
نگاش کردم:الـــــــــــــــاغـــ!!!!! مگه میخوام بی عفتش کنمـ...؟
خندیدوگفت:نه میخوریش!
ـ أییییی چندش من این یابوروچیکاردارمـ....
ـ ـ حاال من شدم چندس؟مرسی!
من ـ بخواب راحت باش
بعدتوجام نشستم وبالشت ودستش دادم:بیا عزیزم بیا
بالشت وگرفت وسمت مبل رفتـــ:مرسی شب خوش
فرازخندید:ولش کن بیچاره سه شبه عالفه توعه گوریلهـ...
خواستم حرکت کنم متوجه سِرُم تودستم شدمـ...
فراز یهوبه خودش اومد:پاهات!؟
من ـ خب که چی مشکل داره؟
ـ نه
لبخندی زد:وایسا بگم دکترت بیاد....
آریا باچشمای نیمه بازگفت:آوارمون کردی دختره عالف سوسول
من ـ هــــوبیشعور درست حرف بزنا...سوسول تویی یامن بااون شلوار
جین پاره پارت!
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چشاشوبست وپشتشوبهم کرد:فضول من نباشا نی قلیون
ـ فضول باشم میخوای چه غلطی کنی ها حبه انگور؟
ـ خب باشه توبردی ساکت میخوام بخوابم
ـ غلط نخور ساکت نباشم چه غلطی میخوای بکنی
ـ ـ به به خانوم خوشگل چیکارا میکنی؟بهتری؟
لبخندی زدم:اقای دکتر کی این مزاحمو راه داد تواتاق من؟
دکتر ابروش باال پرید:کیومیگی؟
با دستم به آریا که داخل مبل چنبره زده بود اشاره کردم:اون یه معتاده انگل
جامعس مریضی همه جا پخش میکنهـ!!!!
خندید:آریا همه میری داد همرو دربیار!
آریاـ من کاریش نداشتم جیسون!
فرازـ جسی جون نگا کن حالش از منو توهم بهترهـ.
زبونشم اَلهَم دُرِاهلل عین فرفره خوب کارمیکنهـ!!!
دکتره که حاال فهمیدم اسمش دکی جلوتراومد...
چراغ قوه رو توچشمم انداخت:دوبینی تاربینی ازاون کوفت وزهرمارا نداری!؟
من ـ مرسی نه خوبم ببین ازاون چَکُشا بیار که میزنن به زانو طرف ببین
پام سالمه یانهـ....
خندید:پیش بینی کرده بودم به دلیل خونِ ازدست رفتت خون به پات نرسیده
بود وتونتونسی تکون بخوری یه جورایی سِر شده بوده نه فلج کهـ...
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فرازـ این همچین گفت هیچی حس نمیکنما گفتم قطع نخاع شدهـ...
محکم به بازوش زدمـ:زبونتوگازبگیر خدانکنه من قطع نخاع بشم کی
شما دوتا جمع کنهـ!!!!
آریاـ مگه توتاالن مارو جمع کردی؟
من ـ نه..من یه مشت گوسفند جمع نمیکنمـ...بهتره برید توگاوداری
فرازـ واییی تورروخدا مهیاس امروزو بی خیال چپ اافتادن وگیردادوخیلی
چیزای دیگه شو که اصن نمیدونم قراره چه اتفاقاتی بیوفتهـ...
جیسون ـ فراز کمر مهیاس آسیب خیلی شدیده دیده یه مهرش جا به جاشده
خودت توعکس سی تی اسکنش دیدی!....
من ـ عه مهرم جابه جا شده کجا افتادهـ؟
دکتر تک خنده ای زد:جایی نیوفته فقط مهره های سمت کمرت یه کوچولو
جابه جایی داشتن اونم به مرور زمان به جای قبلیش لغزش میکنهـ...
من ـ دکی ایول بیا این سوزن ته گرد وازدستم در بیار..
این سِرُم واس تقویت آدمو بدتر گشنه میکنهـ....
آریا ـ جیسون مرخصه ایشاال دیگهـ؟
جیسون رو تخته شاسی که دستش بود چیزی نوشت:عاره به امید خدا
من ـ تو مسلمونی؟
جیسون ـ عاره بهم نمیخورهـ؟
ـ نه عین پیاز طالییی ها بور بوری!
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فرازـ چیزی دیگه نبود..
ـ چی بگم خو بگم شبیه موزهـِ...هیچی طالیی رنگ یافت نکردمـ...
آریا گوشیشو ازرومیز کنار تختم برداشتـ...
آریا ـ هوم چه قد تماس بی پاسوخ...
من ـ پاسوخ؟
آریا ـ فری این گشنشه خیلی حرف میزنهـ....
فرازـ پاشولباساتو ازخوشویی گرفتم بپوش بریمـ...
جیسون با هممون دست دادوخدافظی کرد...
من ـ برید بیرون
هردوشون بیرون رفتن..
گوشیِ خوشگلی که آریا بهم داده بودوتوجیبم انداختمـ....
یک ساعت بعد ما بودیم وهتل دایانا وسکوت خیلی مزخرفه بین منوآریا
ودامیاروفــــــــراز...
فرازـ کاری با مانداری بریم اتاقامون مهیاس نباید زیاد بشینهـ!!!
کی گفته اون وقت؟من که هیچ مشکلی ندارمـ...
(خودشون میخوان فرار کنن باو)
توچه باهوشی وجدان جونم جیگرتو با ماست بخورمـ...
(أییییی چندش)
ازجام بلندشدمـ که آریا وفرازهم همراه من بلندشدنـ....
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دامیار چرخی خورد وباصدای بلندگفت:هرسه تون بشــنیــــد...
وما بازنشستیمـ...عجب جذبه ای داره ناکردار...
دستموحائل مبل کردمـ....
دامیارـ اینبارفقط به خاطرفراز وآریا می بخشمت وازخیرکشتنت میگذرمـ...
پوزخندی زدمـ....
نگاشواز دستای توهم قالب شدش به من انداختــــ:فعال هم دارم مدارای
حالتومیکنم وگرنه جات توزیرزمینه هتلهـ...
ازجام بلندشدم که دادزد:بشیــــن!!
آب دهنموقورت دادمـ....
نگاشو ازدستاموبه گردنم بعد هم به چشام دوخت:فهمیدی؟؟؟یکباردیگهـ
فقط یکباردیگه بهت فرصت میدم مهیاس دعاکن نرسه اون روزکه باز
این مسخره بازی وراه بندازوپای فراز وآریا روهم گیربندازی..
بازم پوزخندبود که تحویلش دادمـ...آریا محکم پامولِه کرد یعنی الل شد...
خندموپهنون کردمـ :اجازه مرخصی میفرمایید؟
خیلی مسخره این حرفوگفتمـ اونم گفت:فعال پیش اتاق مشترک
آریا وفراز میمونی بعدبرمیگردی اتاق من!!!!...
دهن کج کردم:پاشیدبریمـ...
هرسه مون ازاون فضای خفقان دورشدیمـ...
آریا فوتی کردوگفت:ببین جذبه ای که خفاش اخموداره من داشتما
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تا االن اسم آریو بَرزَن میشد!..
فرازـ چه ربطی داشت بی مزهـ...
من ـ هیچی فقط خواست بگه دامیار جذبه داره
به سمت آشپزخونه هتل رفتمـ...
فرازـ کجا؟
من ـ میام االن برم غذا بگیرم شماها میخورید؟
آریاـ عاره
نیم ساعت ماسه تا دورهم جمع شده بودیم وروزمین نشستیمـ...
من ـ فری منم کباب میخوامـ....
فری ـ منم قرمه سبزی میخوامـ...
آریا ـ گمشو برو بگو برات بیارن...
من ـ اخرین سِرو غذا قرمه بود...
آریا کناربرنجه توپشقاب من قرمه سبزی ریخت وگفت:بیا اینا واس تو
غذا توبده به مهی..
خالصه اینقدرگشنمون بود که فقط خوردیم وهیچ حرفی نزدیمـ...
دامیار*
ـ ـ تو منوتوکارمادرم شریک میدونی!؟
شونه باال انداختم:کی بهت گفتهـ؟
اخمی کرد وبه چشمام خیره شد...
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من ـ برام نه تومهمی نه اون مادر ولگردت...
سمت هجوم اورد:درمورد مامان من درست حرف بزن...
اخمی کردم:دهنتوببند بابا من نمیدونم چرا پدرت با زن بی همه چیز
ازدواج کرده چی نصیبش شده ها...
ـ اون مادر منه کم درحقم مادری نکردی...
پوزخندی زدم:هه نکنه سرش به سنگ خورده ها!
چشاش موقع اعصبانیت میدرخشید...
رنگش هم خاص بود...
شریک بودیم تویه چیزی...
دستموباال اوردمـ...
عکسایی وسمتش فرستادم:دختر توعکسومیشناسی؟
ابرو باال انداخت:معلومه که نهـ....
ـ اسمش دایاناسـ....
16سالش بودکه کشته شد...زیردستای مادر تو...
همیشه ازدایانامتنفربود..چرا چون ازخونش نبود..
همیشه حسود بودنسبت به دایانا...
اخماش توهم رفت:اون واس گذشتش دامیار...االن مادرمن زبده ترین
جراح تهرانهـ....تو منو دوباره اینجا کشوندی که اینارو تحویل بدی!؟
من ـ عاره چون فکرمیکردم برات مهمه مادرت چیکارکردهـ...
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پوزخندی زد:من به گذشته مادرم کاری ندارمـ...
بدجورداشت رومخم میرفتــــ....
یغه لباسشوگرفتم وبه باال کشیدمش یهو دربازشد ونگام به چهره مهیاس افتاد
باتعجب داشت نگامون میکرد...
نگاشو به پسر دوخت:اینجا چیکارمیکنی!؟
سانیارـ تواینجا چیکارمیکنی؟مگه نرفته بودید تهران؟
قضیه داشت جالب میشد..
من ـ مهیاس سانیار چیکارته؟
مهیاس جلوتراومد:تومیخواستی سانیاروبکشی؟یعنی همین سانیاربود...
خداروهزاران شکر دست به کارشدمـ....
سانیار سمت مهیاس رفت:چرا آدرس جدیدتونوبرامون ایمیل نکردید؟
اخم مهیاس توهم رفت:خودت میدونی به خاطرعمسـ...
من ـ مهیاس جواب منوبدهـ!!!!
مهیاس ـ اووم سانیارپسرخاله پریاس یعنی پسرخالمه سانیاراحتشامـ...
اینبارجلوی تعجبونگرفتمـ...چشام گرد شده بود....
این دختره بدون اینکه بدونه سانیارهمون پسرخالشه کمک کردتا من نکشمش...چه
مسخرهـ...االن بهش چی رسید...
روصندلی روبروی تراس نشستمـ:...مهیاس چیزی درموردپریا میدونهـ؟
این رمان درنگاه دانلود اماده شد
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www.negahdl.com
مهیاس ـ مثال چی؟من میدونم خاله پری قبال ازدواج کرده واالن حاصل
ازدواجشون سانیاروسایس!
ابروهام باال پرید:سایهـ؟یعنی پری دختر دارهـ؟
سانیارـ سایه خارج ازکشور زندگی میکنه به خاطرهمین توچیزی نمیدونی!
مهیاس*
گیج ومنگ بودمـ....
یعنی چی که توچیزی نمیدونی؟چرا باید دامیار ازفامیالی ماچیزی بدونهـ
چرا راحت اسم پری ومیارهـ؟
من ـ دامیار؟
نگام کردوگفت یعنی بنال!
من ـ تو با خاله پری نسبتی داری؟
گفتم میگه دوست سانیارم یاشایدم مثال تهش پسرعموی خاله پری...
درکمال ناباوری سانیارگفت:مامان مادر دامیار هم هست ازدواج قبلیش
دختری وپسری به اسم دامیارودایانا...
دایانا بچه تنی نبود...دامیار ازخونِ پری بود ولی دایانا نهـ....
چشام اونقدرگرد شده بود که گفتم االن درمیاد...
دامیار با اخم گوش میداد...
من ـ یعنی تو هم پسرخاله منی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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چنان بلندگفتما که فرازوآریا هردوبدون درزدن وارد اتاق دامیارشدن..
من ـ ببینم شما دوتا میدونستید دامیار پسرخاله منهـ؟
هردوشون عین عقب موندهانگام کردن...
من ـ خب نمیدونستید پس دامیارهم پسرخالمهـ!!!!!!!
آریا ازبهت بیرون اومد...
آریاـ خب شد نجاتش دادیمـ....
من ـ میدونی سانیار شاس من چه قدسرتو اذیت شدمـ...مُهره 62/61م
جابه جاشدهـ....
فرازو آریا خندید...
من ـ مرررررض...چیه خو مهرم جا به جا شدهـ...
سانیارـ مهام!
آب دهنمو قورت دادمـ ودامیارگفت:مُـــردِه
اخمی کردم:نمرده توچیزی نمیدونی
سانیار باتعجب روبروم ایستاد:مهام کجاس؟چیزیش شدهـ؟
من ـ توی یه پروازش که خودش خلبان بود سقوط میکنهـ....
منم تاقبل اینکه گیر خفاش اخموبیوفتم پیش پویا زندگی میکردمـ....
اخمی چاشنی صورتش بود...
نگام رو رنگ چشماش سُر خورد...
چرا هیچ وقت متوجه رنگ خاص چشمای سانیار ودامیار نشدمـ...
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اصن هیچ وقت تو ذهنم نمیتونم ببرم یه خالفکار یه قاتل توخانواده
ما باشهـ....
من ـ میریم تهران!من اومده بودم دنبال سایه تا باهم برگردیم
االنم توبا ما به تهران میای...همه نگران توهستنـ....
دامیار قدماش تند شد...
فرازو آریا عین مجسمه فقط چشاشونواینور اونور میچرخوندنـ....
مچ دست منو گرفت:دختر خالت تا دوسال پیش منهـ...
اون یکی مچ دستمو سانیار گرفت:مگه اســــیر گرفتی هان؟
دامیار ـ مهیاس من حوصله توضیح ندارم تو باید اینجا بمونی!
از ترسم مچ دستمو ازدست سانیار جداکردم:سانیار من مجبورم
پیش دامیار باشم تا دوسال توافق کردیمـ....
اخمی کرد....
توی این اخم کردن عین هم بودنـ....
من ـ دوسال فقط...تقریبا دو سه ماهش گذشتهـ...دامیار منو اذیت نمیکنه
یعنی جرات نداره دوتا محافظ جیگر دارم
بعد نگاموبه اون دوتا اسکول عقب مونده انداختمـ.....
سانیارـ من نفهمیدم مهام کجاستـ....
من ـ دامیار میشه مچ دستمو ول کنی...؟میخوام تنها با سانی حرف بزنم
مشکلی نیست؟نترس نمیدزدمنو!
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دامیار حرفی نزد هردو از اتاق بیرون اومدیمـ....
به سمت آالچیق های پشت هتل رفتیمـ....
سانیار یهو ترکید:تو بیجا کردی بخوای پیش این پسره قاتل بمونی!
اون میخواست منوبکشه به خاطر کینه ای که نسبت به مامان پری دارهـ...
من ـ استپ استپـــ ....کینه چی؟
سانیارـ من نمیدونما ولی انگار دایانا یه مریضی داشته وزیر دست مامان
می میرهـ ....وانگار یه خصومتی بین مامان ودایانا بودهـ....
من چیزی دیگه ای نمیدونم فقط همینو فهمیدمـ....
من ـ چه پیچیدس اصن چرا خاله خصومت با دایانا داشتهـ...
سری تکون داد:منوبگو که فهمیدم یه داداش دارم میدونستم البتها
فکرنمیکردم ببنمشـ....
باز اون اخم روبگردوند:مهام مهیاس!مهام کجاست؟
گوشیموازجیبم دراوردم شماره پویا روبهش دادم:به این شماره زنگ
بزن پویا رو که میشناسی بهت همه چیو توضیح میدهـ...
بعددستاشوگرفتم:سانیار خودت میدونی تووپویا کمتر ازمهام کمکم نکردید
ولی االن پای من اینجا گیرهـ...نمیخوام پویا چیزی بدونه حتی یه کلمهـ...
من حالم خوبهـ نمیخوام پویا رونگرون کنی!..
دستش باال اومد ورو گردنم نشست:این جا!جای چیهـ؟
گوشیموباال اوردم وبه گردنم نگاه انداختمـ....
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برگشتم به اون شب مسخره که ...
من ـ هیچی مهم نیستـ
سانیارـ کار دامیاره؟
من ـ گفتم مهم نیست سانی فقط یه کلمه به پویا بگی اسمتم نمیارمـ....
سانیار ازجابلندشد...
پیشونیمو نرم بوسید:مهیاس تو ومهام تنها یادگار خاله پریسااید خواهش میکنم
هرلحظه فکر کردی تو خطری به شماره ای که االن بهت میدم
تماس بگیر...این شماره یکی ازدوستامه که توآمریکاس بیای تهران
خیالم ازت راحت ترهـ.....
سری تکون دادمـ:نگران نباش آریا وفراز حواسشون بهم هستـ....
تاورودی هتل همراهیش کردم..
رو سنگ ریزها راه میرفتم وبه این فکر میکردم یعنی نمیدونست
دامیار یه خالفکارهـ....؟
پوووفی کردم وپله های هتل رو باال رفتمـ...
دامیارجلوموگرفت:بیا اتاقمـ....
ابروموباال انداختمـ.....
نمیفهمن من مریضم مُهرهام جابه جا شدهـ....
خیرسرم باس استراحت کنمـ....
بدون اینکه بگه روصندلی نشستم که گفت:نگفتم بشین!!!!
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اییششش به درک أفسَلو سافلین
واسادم:ها کارتوبگو...
اوه اوه تازگیا خیلی زبونم دراز شدها...
روبروم واساد:چی گفتی؟
گلوموصاف کردم وخواستم جوابشو بدم که دراتاق بازشدوآریا گفت:دامی
دامی گمشو گمشو زودقایم شد فرفری داره میاد باال زودباششششششـ...
فرفری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
االن؟
اینجــــــآ؟؟
دست دامیاروگرفتم وتندی به سمت کمدبلندباالی گوشه تخت رفتیمـ...
هردومون وارد کمد شدیمـ....
دست اون رو دهن من بود..دست من رودهن اونـ....
هردوبه هم نگاه کردیم دستشوازجلوی دهنم برداشت وازم کمی فاصله گرفتـ....
اه مجبورید این همه لباس تو این کمد بریزید...؟
کف کمد نشستمـ....
صدای بازشدن دراتاق اومد...
فرازـ خانوم محترم دامیار اینجا نیست متوجه نیسی؟ها؟
اوه آمپر زده باال...
اخمای دامیار توهم بود...
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إلساـ ولی ازپایین پرسیدم گفتن شاید تواتاقش باشه اگه کال تو آمریکا
نبود میگفتن تهرانه نه امریکا..به من دروغ نگو بگو بیاد کارش دارمـ...
آریا ـ بفرمایید بیرون شما به ما حق دستوردادن ندارید...بفرمایید بیرون
فرازـ دامیار بهت چی گفت؟گفت دوماه میخواد تنها باشه عین بختک
همه جا چسبیدی ولش نمیکنی!
خخخخ هی دستت درست فری!!
دستمورودست دامیار گذاشتم وگفتم:میخوای باهاش ازدواج کنی؟
اخمی کرد که برام شیرین بود...
لبخندی زدم تاجلوگیری ازخنده بلندم شه:إلسا هم خوشگله که چیزی
کم ندارهـ...
دستشورو بینیش گذاشت:ساکتـ...اصن به تو مربوط نیستـ....
باصدای بسته شدن در اتاق آروم در کمد وبازکردمـ...
نگاهی اجمالی انداختم وبیرو ن اومدمـ...
دامیار اون یکی در کمد رو بازکرد خواست بیرون بیاد که در یهو بسته شد
ومحکم به صورتش برخورد کرد...
بلند بلند خندیدمـ:وایییی خیلی خوب بود...
به من دست وپاچلفتی میگنـ...
در کمد ونگه داشتم...دستش رو سرش بود وآروم میمالید.
من ـ از دماغت خون میاد...
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دستمال کاغذی رو میز وبهش دادم:من برم؟
نگام به عکسای رومیز افتاد...
من ـ سایه؟؟
دامیارنگاهم کرد:نه

عکسوبرداشتم:سایس؟
دامیارـ میگم نه!اون دایاناس
دوییدم سمت اتاقم وبین کیف پولم دنبال عکس گشتمـ....
به سمت اتاق دامیار حرکت کردمـ...
من ـ نگا دامیار درست عین همین عکس هست نگا کن
دامیار عکسارو ازدستم گرفت:چه ربطی داره عین هم گرفتن خب
اخمی کردم:دامیار اینقدشبیه که لباسای عین هم پوشیدن...
دامیارـ دایانا7ساله مُردهـ.....بابام خاکش کرد چرت نگو
شونه باال انداختم:میشه این عکسوببرم؟
سری تکون داد:میتونی بری!
اه پسره نچسبــــ....
توی اتاقم نشسته بود...
دوتا عکسا هم روزمین گذاشته بودمـ...
چه جور ممکنه دونفر اینقد شبیه باشن؟
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سایه ودایانا!
ممکن نیست!
ولی عاخه گفت اون مُردهـ...
سایه هیچ شباهتی به خاله پری ویا شوهرش نوید ندارهـ...
همیشه زیبایی شرقیش زبون زد بود...
چشمای عسلیش وموهای براق مشکیش واون چال رو گونش بدجوردل میبرد..همیشه
خیلی ازپسرای توی فامیل دنبالشش بودن...
اونم همیشه با همه یه جور رفتار میکرد...
خیلی دوسش داشتم آروم بودولی شیطنتای مخصوص خودشو داشتـ...
دامیار*
با پام زدم به پای فراز:مهیاس بگو ترجمه کنهـ!!!
مهیاس ـ هیچی میگه من با افرادی کارمیکنم که زبده باشن سن تو خیلی کمه
به درد کار من نمیخوری!
ابرو باال انداختم:بگو چی میگی پیری!
ازجا بلند شدم که همراهم مهیاس وفراز هم بلند شدن...
مهیاس ـ ببین من کارای اینا رو دیدم خیلی خب بودا...
یعنی بدجور حرفه این...
تاحاال یعنی تااالن که همراهت اومدم وخواسی قرداد ببندی هیچکدومشون
اینقدر ماهر نبودن جز این...
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دامیارـ عاخه تو از خالف و ...چی میدونی؟
فرازـ خودم یادش دادمـ....کجا کاری اسم اسلحه هارو بهتر ازمن بلدهـ...
مهیاس ردیف دندوناشو نشون دادوتعظیمی کرد:نوکرمـ...
فرازـ چاکرمـ...
مهیاس ـ چهار پایتم ریفیق
اخمی به هردوشون کردن که باخنده دست از چرت وپرت برداشتن..
من ـ اگه مهیاس تونسی اون پیری وراضی کنی بامن قرار یکساله
ببنده یک سال ازموندنت پیش خودم کم میکنمـ...
چشاش درخشید وبا خوشحالی باال پرید:واییی مرسی مرسی مخلصم ناموسا
دست فراز وگرفت وهردوباز به سمت اون پیری رفتن...
تو ماشین نشسته بودم...
ویه آهنگ فوق العاده مزخرف خارجی از دستگاه پخش ماشین پِلی شده بود
رو مخم بودبدجور...
دستموجلوبردم وقطعش کردمـ...
باپام رو پدال ماشین ضرب گرفته بودم...
نیم ساعت عالف این دوتاشده بودمـ...
دستم روپیشونیم گذاشتم وچشماموبستمـ....
(ـ پریا خب گوش کن دایانا خیلی برام ارزش دارهـ...
میدونم یه دختره16ساله حق رفتن زیر تیغ جراحی وندارهـ...
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صدای بابام بود که داشت با مامانم حرف میزد...
دایانا ـ چیکار میکنی فضولچهـ؟گوش واسادی چشم ودلم روشن؟
همیشه زبون میریخت...نیم وجب قد داشت ولی بدجور دل میبرد..
من ـ فضولی چیه!؟میدونسی باید عمل شی؟
خندید:اهوم خیلی خوشحالم حالم خوب میشه باهم میریم دور دور
دستشو گرفتم:یه درصد فکرکن عمل خوب نباشـ!!!!
دستشوگازگرفت:عههه حرف بد نزن به جاش پاشو بریم بستنی بزنیم
به بدن...تو چی هان؟دامیار توهم باید عمل شی...
این بیماری ارثیه تو به یه قلب سالم نیاز داری ومن فقط رگ قلبم
مشکل دارهـ...چرا زیربار عمل نمیری...بچه هم نیسی کهـ)...
با کالفگی سری تکون دادمـ...
خوبی دامیار...اینقد محکم فرمون وتودستت فشار میدادیا گفتم االن
فرمون میپوکهـ....فکر دستت نیسی فکر فرمون باشـ...
نگاهش کردمـ....خندید وکاغذی وسمتم گرفت:بیا برو حال کن راضیش کردم
بعد اینقدباال پایین پرید که اعصابموخرد کرد :اه ساکت شو دیگه
یه دَم حرف میزنی!...
عین دخترای لوس نگام کرد:ببین خفاش اخمومن تقریبا چهار ماه شده
پیشتم....شیش ماه دیگه ازدستت خالصم..توقول دادی!زیرقولت بزنی
خودم فرار میکنمـ....
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فقط نگاش کردمـ...
چشمای طوسی ـ عسلی..
موهای ل*خ*ت خرمایی...
نگاه شیطون ولی یه جورایی آرومـ....
دستشو جلوی صورتم تکون داد:کجایی دادا؟
مهیاس*
نگاهم میکرد...انگار به من نگاه میکرد ولی یه چی دیه میدید..
خودم نفهمیدم چی گفتم خخخ
دستموجلوش تکون دادم:کجایی دادا؟
سیگارشوازتوداشبرد برداشت:فراز کجاست؟
ـ اون خودش رفت گفت با آری قرار دارهـ....
ماشین وروشن کرد...
دامیارـ شیش ماه دیگه پیش من نیسی!طبق قرارمون ولی مهیاس
توگوشت فرو کن بفهمم چیزی به پلیس گفتی پیدات میکنم دَخلِتومیارم
پس حواستو جمع کنـ....
نگاهش کردم:چشم قربون...
چیزی نگفت...تودلم عروسی وحنابندون توی یک روز گفته شده بود...
آخیششش شیش ماه دیگه ازپیش این مرد اخمو جذاب میرم
ولی دلم برای اون دوتاعقب مونده تنگ میشه مخصوصا فرار...
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فراز اخمو ولی شیطون ویاری رسوند...
آریا ی دختربازمهربون...
خخخ ولی خب دیگه بعدرفتنم نباس باهاشون کاری داشته باشمـ....
وگرنه کشته میشمـ....
******
دامیار*
روبروم واساد:تو توآمریکا بودی؟عاره؟
روصندلی نشستم:به تومربوط نیست...
شناسنامموکنارم گذاشتم:غروب میریم واس سندزدن اون کارخونه!
چشاش گردشد:یعنی!باهام ازدواج میکنی!؟
ـ وقتی گفتم سند زدن کارخونه یعنی تباهی آیندم با تـــــــو
اصال ناراحت نشدبلکه خندیدونزدیکم شد:واییی الهی دورت بگردمـ...
خیلی خوشحال شدمـ...خیلی....
فراز ومهیاس با تعجب نگاهم میکردن...
پوزخندی زدمـ...
به سمت اتاقم رفتم اون دوتا هم پشت سرم راه افتادنـ...
پله ی اخربودم که إلسا گفت:مهیاس!؟
مهیاس برگشت:هان؟
فراز ریزخندید...
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إلسا ـ دختره چشم سفید این چه وضع جواب دادن به خانوم این خونسـ...
یهو فراز ومهیاس چنان زدن زیرخنده که منم خندم گرفته بود...
مهیاس ـ خانوم خونه امرتون وبفرمایید در أسرع وقت رسیدگی میکنمـ..
فراز ـ ول کن بابا مهیاس حوصله داری با این چلغوز کَل کَل میکنی؟
مهیاس ـ هیس بزار ببینم چی میگه..
من ـ مهیاس؟
نگاهم کرد:باشه باو چیزی نمیگمـ...
دستموتوجیبم بردم وحرکت کردم که إلسا گفت:دامیار نمیخوای چیزی
به این دختره بگی؟
من ـ مهیاس چیزی بهت بگم؟
مهیاس خندیدوگفت:فرفری بامن درنیوفتا وگرنه بهت دستمال وجارومیدم
اینجارو طِی بکشی...
إلسا چیزی نگفت...وارد اتاقم شدم:شما دوتا کجا؟
فراز ـ باید باهات حرف بزنم!
نگاموبه مهیاس دوختم واون گفت:منم میخوام بدونم
فراز خندیدودست مهیاس وگرفت:این که همه چیومیدونه اینم بدونه
چیزی نمیشهـ...
باهم وارد اتاقم شدن...
فرازـ واقعن باهاش ازدواج میکنی؟
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من ـ میدونی از جواب دادن به چرت وپرت بیزارم...متوجه که شدی
من اون کارخونه رو میخوام...
مهیاس ـ زندگیت برات مهم نیستـ....کارخونه که خودتم میتونی بزنی!
من ـ ازتو نظر نخواستم
زیرلب گفت:لیاقت نداری...
من ـ لیاقت منو تومشخص نمیکنی...
اخمی کرد وایشی گفت..
فراز ـ مهیاس توچیزی نگو..
پوک عمیقی به سیگارم زدم:فراز ما االن یک هفتس اومدیم تهران..
به خاطراین دختره همه چیموبه شمال انتقال دادمـ...
همش خرابکاری میکنهـ....شیش ماه دیگه میره واون موقع توهم
حرف گوش کن میشی...دست ازفضولی توکارای من برمیداری!
فراز ـ حاال شدم فضول!!!!؟
نگاهش کردم وهیچی نگفتم...
صدای آریا ازتوحیاط میومد...
فراز ـ خودت میدونی هیچکدوم کارات درست نیست...
که چی میخوای با این دختره ازدواج کنی!...؟
ـ به تومربوط نیس...
آریا بدون در زدن وارد اتاقم شد:این دختره قوزمیت چی میگه؟
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میخوای باهاش ازدواج کنی یه ماه دیه هم نی نی توبغل هان؟
بچه شدی پسر؟سریه کارخونه ای که همچین دَب دَبه کَب کَبه ای نداره
میخوای همه چیوازدست بدی...
ازجابلندشدمـ:کارای من به شماها مربوط نیست...میتونید برید!
آریا خواست چیزی بگه که مهیاس لباسشوکشیدوهردورو ازاتاق بیرون
برد...
مهیاس*
روبروی إلسا سه نفره نشسته بودیمـ....
بااخم نگاهش میکردیم...
اونم سرش توگوشیش بود...
من ـ حاال بگم اخالق داره میخواد بااین ازدواج کنه یه چیزی!
فقط سریه کارخونهـ؟
فرازـ دختره ریقووو
من ـ هوووی فحشای منو تقلید نکن میمون
آریا ـ واال دختره کج وکولهـ...عین شامپانذس...
لبخندی رولبم اومد یاد حرفای مهام میوفتادم وقتی کنار آریا وفراربودمـ
من ـ بُکُشیمشـ....
آریا وفراز خندیدن...
که إلسا نگامون کرد:چیزی توصورت من هست که میخندید؟
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من ـ مگه صورتتت چیزی هست که بخندیم؟توچرا به خودت گرفتی؟
با حرص لبشوگازگرفت...
فرازـ که چی اینجا وِلویی!؟
إلسا ابروشوباال انداخت:به توربطی نداره..خونه نامزدمـمـ...
آریاـ ببند باو دهنتوبی ریختـ....
خندید:بیشور فحشای منو تقلیدنکنـ....
إلسا ـ هه هیچکدومتون یه کم شخصیت ندارید...
من ـ توداری بسه ترشیدهـ...
إلسا ـ معلومه من شخصیت دارمـ...عین شماها چرت وپرت نمیگم
آریا ـ شخصیت داری؟اونم تو...چیه دنبال پول دامیاری موس موس
میکنی ?
إلسا ـ محض اطالع پدر من خودش اونقدر داره که نیازی به پووالی
نامزدم ندارمـ..
فراز ـ نگو نامزدم که خندم میگیرهـ...معلوم نیست چی توسر دامیاره
دوروز دیه بغل بابات داری جوراب میشوری ور ور نکن پس
إلسا عصبانی شد ازجاش بلندشد:توحقی نداری بامن اینجوری
حرف بزنی!!!!
مثال خواست بگه صدام بلندهـ...
منم واسادم:حق فرازوتومشخص نمیکنی شیرفهم شد پیزوری یانهـ...
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افتاد لب شتری؟
فراز وآریا خندهاشونوپنهون میکردن...
إلسا نزدیک شد دستش باال اومد که آریا مچ دست إلسا روگرفت وپرتش
کرد رو مبل:تو پاتو توی این خونه بزاری هروزت وجهنم میکنیم!
ازما گفتن بود...پس سعی کن رو اعصاب ماها نری که خودمون جای
دامیار شوتت کنیم بین آشغاال...
فراز ـ بنجامین جونت عشقو حالشوباهات کرد حاال که برگشتی اومدی
اینجا ببینی میتونی دامیاروتیغ بزنی یانه!
إلسا مچ دستشومیمالید...
من ـ پاشو جمع کن خودتو برو اتاق نامزدجونت جلوی ما جُلون ندهـ...
ازجابلندشد با حرص کیفومانتوشالشو برداشت...
صدای تق تق کفشاش رومخ آدم بود..
تارفت سه تامون قـــَد من زدیمـ...
من ـ ایول خوشم اومد شمشیرو ازرو بستیمـ...
فرازـ دختره چه نامزدم نامزدم میکنهـ....
آریا ـ ولی بچه ها دامیار تصمیمشوگرفتها...
هیچکدوممون حرفی نزدیمـ...
روصندلی پشت پیانونشستمـ...
دروغ نگم ناراحت میشم از ازدواج دامیار با این دختره سلیطهـ...
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من ـ بچه با ماشین بزنیم بهش...
فرازـ توبااین مخ آکبندت چه جوری این همه زبان خارجی بلدی من موندم
آریا ـ إلسا هرجا میره شیش هفتامحافظ داره..
پوووفی کردم..
نیم ساعت عین بدبختابهم نگاه میکردیم...
نگام به پله افتاد...
دامیار با کت شلوار مشکی خوش دوخت همراه بااون دختره ازپله
پایین میومدنـ...
هرسه مون بلندشدیمـ...فرازوآریا اصن به دامیارنگاهم نمیکردن...
من پوزخندی زدمـ....
إلسا دستشودور بازوی دامیار حلقه کرد...
دامیارـ دوست داشتید بیایید...
آریا ـ نه مرسی هه خوش بگذرهـ...
صدای چرخ الستیک نشون ازرفتن اون دوتا بود...
نفسموبافوت بیرون فرستادمـ....
من ـ واقعن رفتنا...
فرازـ به جهنم برام مهم نیست بزار زندگیشو ازاین بدتر به گندبکشهـ...
آریا دستشو روشونه فراز گذاشت ومن گفتم:چی بگم واال
یه پسر عاقل 27ساله چرا باید همچین کاری کنهـ....؟
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دامیار*
نیمه های شب بود که همراه إلسا وارد ویال شدمـ...
خلوت وساکت بود...
من ـ اتاق پایین یکیشوبردار...
تلخ شد:من میخوام پیش تو باشمـ!!!
من ـ دلیلی نمیبینمـ....
ـ االن منو توزن وشوهریمـ...
ـ االن اصن دلم نمیخواد ببینمت وفکر اینکه بامن باشیو...
ادامه حرفمو ول کردمـ...خودش خوب فهمید...
حرفی نزد چون به شدت عصبانی بودمـ....
حالم ازتموم مسخره بازیاش بهم میخورد...
لوس بازیاشـ....
وقتی اسمموبااون صداش میگفتـ....
با مشت به پیشونیم زدمـ....اه..
جلوی در اتاق مهیاس ایستی کردمـ....
صدای خوندنش میومد...
انگار داشت همراه آهنگی میخوند..دراتاقشو آروم بازکردمـ...
توتراس نشسته بودچشاشوبسته بود...
"توروازدست بدم چیزی نمیمونه برامـ....
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مگه جز توچیزیم هست که ازدنیابخوامـ....
دارم اقرار میکنم بی توبمونم می میرمـ....
ترسی ندارم که بگم نفس ازتومیگیرمـ....
نذاراین خواهش قلبم حرفای آخرم بشهـ....
نگو که برنمیگردی نذار که باورم بشهـ"...
باتعجب نگاهش کردمـ....
نگاهم به آریا افتاد که کنارش به دیوار تکیه دارهـ بود...
"نــــــرو خواهش میکنمـ...فقط یه لظحه صبرکنـ....
که هنوز حرف نگفته واس توخیلی دارمـ.....
ازتوخواهش میکنم فقط یه فرصت دیگهـ....
اشک چشماموببین ببین نگاهم چی میگهـ"...
متوجه بغض صدای آریا بودمـ....
مهیاس ـ نمیخوای بگی!
آریا ـ میدونست دوسش دارمـ...
بیشترازهرکسی...حتی خود دامیار میدونست جونم یکی بودودایاناهمه چی!
مهیاس ـ تو به دایانا عالقه داشتی!؟
سرشوتکون داد:عالقه!؟این هتل ومن به عشق دایانا سرپا کردمـ...
دامیار هم کمکم کرد...فراز بعدفوت دایانا کنارم بود...
دامیار هنوزم که هنوزه فکر میکنه من دایانا رو به عنوان خواهردوست داشتمـ
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درسته 16سالش بود...ولی قد یه دختر20ساله حرف حالیش بود...
من 18سالم بود که تک تک اعالمیه های دایانا رو رودیوار میزدمـ...
دامیار نابود شد...
فقط گوش میدادمـ....
هیچ وقت ازمرور خاطرات خوشم نمیومد...آزارم میداد...
همیشه هرجا میرفتیم چهارنفره میرفتیم...منوآریا ودایاناوفراز...
مهیاس ـ چرا اینقددختر دور اطرافته چی نسیبت میشه؟
آریا ـ مجبورمـ.....
کیف پولشو دست مهیاس داد...
جلوتر رفتمـ....
آریا ـ بازکنـ....
مهیاس کیف پول آریا وبازکرد...نگاهم به عکس خودشودایانا افتاد...
آریا سرشوروشونه مهیاس گذاشت وبغضش ترکید...
باورم نمیشد....آریا اینقدر دایانا رودوست داشتهـ..
پس دلیل یهو رفتنش به آمریکا هم شاید دورشدن ازاون فضای قدیم بودهـ..
ازاتاق بیرون اومدم...
إلسا رو جلوی دراتاقم دیدم با وضع خیلی افتضاح...
من ـ این چه وضعشه هان؟
هان رو بلندگفتم...صدام توسالن باال پیچید...
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فراز ازاتاق کناری بیرون اومد...
خواب وبیداری بود...
تا إلسا رودید چشاش گردشد:دختر بی حیا تو فقط اینجا قرارنیست زندگی
کنیا منو آریا ومهیاس وخیلیای دیگه هم هستیم..
مهیاس*
باصدای بلندچیزی هردومون ازجابلندشدیم...
من ـ چی شدهـ؟
آریا دماغشو باال کشید:چبدونم
تندی ازاتاق بیرون اومدیمـ....
نگام به إلسا افتاد...
لباس خواب توری لیمویی رنگ که تموم چیزی که زیرش پوشیده بود
واضح دیده میشد....
الکی هم یه چی دورشونش پیچیده بود..
ازاون ور دامیار که هنوز همون کت شلوار غروبی تنش بود...
وباعصبانیت به إلسا نگاه میکرد...
فراز هم با رکابی وشلوارک مخصوصش که عکس باب اسفنجی بود
هوارمیکشید...
همیشه شلوارکشومیدیدم خندم میگیرفت...
من ـ چتونه نصفه شبی..
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فراز ـ خانوم انگار اومد جزایر هاوایی آفتاب بگیرن...اینجوری دارن
توویال میچرخن...
دامیارـ گمشو برو تواتاقت...
إلسا ـ عزیزم منوتو زن وشوهریمـ...
پوزخندی زدمـ:...عززززیزم شوهرت فقط دامیاره نه آریا وفری که بهت
محرم باشن اون هیکل بی ریختتوببیننـ....
إلسا ـ هروقت گفتم پیرزن بپر وسط زر بزن...
اخمی کردمـ:.شرمندتم من نه ترشیدم نه پیرزن که خودموبه اینواون
بندازمـ....نکبت...
آریادستموگرفت تاجلوترنرمـ....
فراز بازوی إلسا وگرفت وهمراه خودش کشید:..گورتوگم کن توسگدونیت
تا همینجا نزدم شل وپَل شی..
دامیارسکوت مزخرفی کرده بود...
آریا ـ توچیزی نمیخوای بگی عاقای شوهر!؟
دامیارـ فراز ولش کن همتون برید اتاقاتون خودم آدمش میکنمـ....
فرازـ یکی باس خودتوآدم کنهـ...
نفهمیدم به چندرسیدکه دامیار وفراز سمت هم حمله ورشدنـ....
منوآریا به سمتشون دوییدیم..
دستموروشونه ی دامیارگذاشتم وکشیدمش:ولش کن دامیار...
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ازدماغ هردوشون خون میرفت...
آریا ـ همش تقصیرتوعه دختره بی همه چیز...
آریا با یه بدبختی فراز واز دامیار جداکرد...
من ـ دامیار بسه اه
بین هردوشون واسادم:مگه بچه اید..فراز اون چه حرفی بود به دامیارزدی
سریه دختر دارید دعوامیکنید؟؟؟؟؟؟
فراز با حرص به دامیار نگاه میکرد...
دامیارـ یکباردیگه توکارای من دخالت کنی دیگه نمیشناسمت وگورتواز
اینجا گم میکنی فهمیدی؟
من ـ بســـــــــه بسه دامیار
دستشوکشیدم وارد اتاقش شدیم...
روتختش نشوندمشـ:توحقی نداری با دوست چندین وچندسالت اینجوری حرف بزنی
هم توهم اون فقط دارید سریه دختر بحث وجدال میکنید...
روتخت درازکشیدودستشوروپیشونیش گذاشت:بهش بگو توکارای من
دخالت نکنه مهیاسـ....من توهیچکدوم ازکارای اون یا حتی آریا دخالت
نمیکنم به اونم بگو دخالت نکنهـ....
پتوشو روش کشیدمـ:.....باشه بس کن توهمـ....اوناهم روی توحساسن
خوبیتومیخوان نگرانتنـ.....
چشاشوبست وازجابلندشدم...
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دراتاقشو آروم بستم
ـ ـ توحقی نداری تواتاق شوهرمن بری!
برگشتم:ببین هیچی بهت نمیگم دور برندارشوهرم شوهرم هم نکن
همه این دعواها به خاطرتوعه آشغالهـ...
لباسهاشو عوض کرده بود...
چه عجب یه کم شعور دارهـ...
بانفرت نگاهش کردم:اگه فهم وشعور داری فعال شوووووهرتوتنهابزار
نمیخورتش کسی...مال خودته
ـ معلومه که مال منهـ...اسمش توشناسنامه ی منهـ.....
ـ منم نگفتم مال منهـ....فهمیدم شناسنامه داری حاال هم هری..اتاق
تو پایینهـ...نه باال....
اخمی کردودستاشومشت کرد...
زیرلب گفت:دختره بی پدر مادر معلوم نیست تواینجا چیکارداره همش
آویزونه دامیار...
قبل اینکه بره مچ دستشو گرفتمومحکم فشارش دادم:چی گفتی نشنیدمـ
با گستاخی گفت:تویه دختره ولگرد کثیفی وفراری بدون پدر مادر.....
ادامه حرفش توسیلی که خوردگم شد...
ـ ـ کاری نکن همین االن بفرسمت خونه بابات وفردا های های با گریه
بیای التماس ...توکه پدر باال سرته چی داری هان؟
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ولگردتویی یا مهیاس؟فراری وکثیف تویی یا مهیاس؟
صفتای خودتوبه کسی دیگه نده اینوزدم چون امروز آبروی منو پیش همه
بردی نذار صبرم تموم شه که بالیی سرت میارمـ که به غلط کردن بیوفتی
إلسا دستش وجایی که سیلی وخورده بودگذاشتـــ....
با گریه ازاونجا رفتـــ....
به دامیار نگاه کردم ولبخندی زدم:مرسی اخموجون
چیزی نگفت ووارد اتاقش شد...
***
ـ ـ پاشو...
ـ ـ پاشو...
ـ ـ پاشو...
ـ ـ پاشو...
واییی خدا...
من ـ الل شید...
ـ ـ پاشوگوریل
ـ ـ پاشومیمون...
چشاموبازکردمـ...
من ـ هان چیه هان؟
آریا ـ دامیار مهمونی گرفتهـ...
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من ـ خب به من چهـ...هان؟
فراز ـ اه گمشو دیه ساعت 10صبحه..
من ـ همچین میگه 10صبح انگار چیه...
خوبه میدونی من زیاد میخوابما...
فراز دستموگرفت:پاشو مهمونیای دامیار خیل حال میدهـ...
من ـ ولم کنا..من دیشب نفهمیدم کی خوابیدم مزاحما..
آریا ـ بیابریم این لیاقت نداره..
بالشتموسمتش پرت کردم:بی لیاقتت عمته گمشو
سرموزیرپتوبردم وچشاموبستم وبازخوابم برد...
دامیار*
خداروشکر ازصبح که بیدارشدم إلسا روندیدمـ....
حال بابا جونش بد شده اونم رفته پیشش..
فرازو آریا هردوباهام سرسنگین شدن..
نه حرفی میزنیم نه حتی نگاهی...
کشومیزموبازکردمـ....اون جای عطرکوچیکی که دیشب ازجیب لباس
مهیاس افتادوبرداشتمـ...
ازجابلندشدمـ...
دراتاقموبازکردم وارجمندوصدازدمـ....
من ـ نمیخوام مهمونی اینجا برگزارشهـ!!!
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ارجمندـ توویالی لواسون؟
من ـ عاره همه رو بی استثنا دعوت کنـ....
سری تکون داد:چشم قربان...
دستمورومیله ی سرتاسری تا پایین سالن گذاشتمـ....
نگام به آیینه کنارپله افتاد...
مهیاس یه لباس تازانوی مشکی تنش بود...
که یغه پرنگینی داشت...منونمیدید..داشت توآیینه خودشو براندازمیکرد..
فراز ازاتاق کنار آیینه بیرون اومد:ببین مهی اینم قشنگها...
مهیاسـ:...این خوب نیست؟
یه دور چرخیدکه منو دید...
خندید:سلووم دامیار!
سری تکون دادم وازپله هاپایین اومدم..
فرازـ مهی اینو نگا این لباس عسلی هم بهت میادا...
مهیاس ـ فری چه خبره این همه خریدی؟
آریا ـ این نخریده که من پولشو دادما واس یکی ازدوست دخترام خریده
بودم اوردمش واس تو امشب بپوشی!
مهیاس ـ مرسی خیلی قشنگن..میبرمشونا...
آریا ـ پولشو نمیدی؟
دیگه بقیه حرفاشونونشنیدم وازاونجا دورشدمـ...
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سوارماشینم شدمـ...
به پاساژ مخصوصی که همیشه لباساموازاونجامیگرفتم نزدیک شدم
که نگام به إلسا افتاد...
باخنده همراه بنجامین از مغازه پدرش بیرون اومدن..
اهمیتی ندادمـ...
پوزخندی زدمـ.....
واردپاساژشدم به سمت مغازه یارا رفتمـ...
یارا تامنودیدباخوشحالی سمتم اومد:سالم پسر چطوری؟
ـ مرسی یارا جنس جدیداوردی؟
ـ معلومه که اوردم ازاونااصل هاس اورجینالهـ...
سری تکون دادم:امشب مهمونی دارمـ....
یه لباس مخصوص خوب میخواستم متوجه ای؟
ـ عاره پسر..
به سمت قسمت کت شلوارا رفت:ببین اینا کت شلواراس..
کت شلوارمیخوای یا میخوای کت تک بپوشی؟اسپرت یه جورایی!
من ـ کت تک راحت ترمـ....
لبخندی زد:خودت انتخاب کن دیگه سلیقتم که عالیهـ...
جلوی لباس ها واسادمـ....
گوشیموازجیبم دراوردم شماره ارجمندوگرفتم..
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من ـ الو ارجمندهمین االن مهیاس وهمراه یه ماشین بفرس پاساژ یارا
ارجمندـ چشم رئیس..
یاراـ چرا چیزی انتخاب نکردی؟
من ـ منتظرم کسی بیاد...
لبخندی زد:کمک خواستی بگو
سری تکون دادمـ...
یک ربعی طول کشید تا مهیاس اومد...
مهیاس ـ چی شده دامیار؟
من ـ دنبالم بیا..
پشت سرم راه افتاد...
من ـ یه لباس خوب برام انتخاب کن!چیزی که بدردامشب بخورهـ...
چشاش گرد:منوازاونجا اوردن اینجا لباس واس تو انتخاب کنمـ..گفتم
چی شدهـ ترسیدم دیوونهـ....
دساموتوجیبم بردم:انتخاب کن
من ـ ازاالن بگم هرچی انتخاب کردم میری میپوشی میبینمشا سیس نیای
غدبازی دربیاری..
اخمی کردموبه لباسااشاره کردمـ...
مهیاس*
پسره خلوچل..انگارداشت میرفت نمیتونست منوباخودش ببرهـ...
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پشت سرم راه میومد...
نگاموبه کت های تک اسپرت انداختمـ...
توجهموکت طوسی جلب شد...
بَرِش داشتمـ...
ساده وشیک بود...
لباس سفیدرنگ که طراحی جالبی روش داشت..
شلوارجین مشکی که هاله هایی طوسی توش بکاررفتهـ بود...
دادم دستش:بروبپوش..
چیزی نگفت وبه سمت اتاق پُرُو رفت...
روصندلی نشستم
ده دقه طول کشید شلواروپیرهن فوق العاده بهش میومد...
دستمونزدیک یغه لباسش کردم:این باس قسمت نگین کارشدش روباشه
کت رو دستش دادمـ...پوشید...
من ـ عالیه ولی خودت چی خوشت میاد...
دامیارـ زیاد شیک ورسمی نیست...
سری تکون دادموابروباالانداختمـ....
من ـ خب چیش به نظرت رسمیش نمیکنه کت یا شلواروپیرهن...
دامیارـ پیرهن ولی کال خوشم نمیاد
ـ زهرمار...
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کالفه بازمغازروباال پایین کردم توجه هم به ویترین افتاد..
دست دامیاروکشیدم:ببین این عالیها...هم رنگش هم فیت تنته..
یارا صاحب مغازه کنارم ایستاد:این لباس تن مانکن ستِ یعنی باید
لباسای تن مانکن زن روهم بخرید...متوجه ای؟
من ـ حاال نمیشه این مردونشوبدی ما بریم پِی کارمون دادا؟
خندید:عزیزمن اینا تک سایزه دوم اینکه من هرماه یدونه
ازاینومیارم وهردوروباهم میخرن ازمـ....تکی بفروشم سودی واسم نداره
البته دامیار ازخودمونه واصن مشکل پولش نیست ولی این....
دامیار بین حرفش پرید:هردوشومیگیرمـ...
من ـ راست میگه واون یکیومیدیم به فرفری جون...
دامیاراخمی کرد...
من ـ خب چیهـ....
لباس ویارا اورد و20دقه طول کشید تا عاقا پوشیدنش...
دسموروسرم گذاشتم:زودباش دیهـ...
درو اتاق پُرُوُ باز کرد....
من ـ اوه خیلی خوبهـ.....
دیگه ازاون اخم جذاب خبری نبود...
چشمای طوسیش برق میزد..
کت شلوار نقره ای رنگ بدجوربه تنش نشسته بود...
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یغه ی سفیدرنگش که روش نوار نقره ای وطالیی کارشده بود...
روجیبش نگین های نقره ای حالت دار درست شده بود...
پایین کت هم نوار سفید رنگ خورده بود...
کمربند نقره ای رنگش بدجورچشم میزد...
نزدیکش شدم دستموروکرواتش گذاشتموباالتراومدم...
سفت ترش کردمـ....
من ـ شیش تیغ نکن دامیار اینجور جنتل من تری!
ازاتاق پرو بیرون اومد...یارا سوتی زد:اوووف چه چیزی شدی المصب
خندیدم:هـــــــیز...
یارا لباس زنونه رو دست دامیارداد:خب اینم که باس ببری
دامیارلباسوسمت گرفت:بپوشش!
چشاموگردکردم:هیکل من با إلسا فرق داره اون توپُرترازمنه..
نگاهم کرد:بروبپوش اسم اون دختره هم هی نیار رو اعصابم نرو که
لباسوگرفتمـ.....
با یه بدبختی پوشیدمش...
عجب برقی میزد المصب...
یه لباس دوبنده که تا پایین باستن تنگ بود بعد چین مختصری میخورد.
پرازنگین نقره ای...استینش ازبندلباس رمان پهنی میخوردودوردستم
تا نوک انگشتم پیچ میخورد...
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ازهمون رمان دورگردنم میخورد...
طرح خاصی رولباس نبود...ولی هیکلتوبدجور نشون میداد...
یه تور مختصری هم روشونه هام قرارمیگرفت...
من ـ دامیار فیت تنه چیکارش کنم االن هان؟
دامیارـ بازکن درو
دروبازکردمـ....
کفشای مجلسی پاشنه بلندودستم داد:بپوش
من ـ من نمیتونم راه برم با کفشای پاشنه بلند..
دامیارـ بپوش رو حرف من حرف نزن
اخمی کردمـ....
کفشاروپوشیدمـ.....
من ـ خب!
دامیارـ شب همینوبپوشـ...
من ـ واه چرا؟
اخمش غلیظ ترشد :اینقدروحرف من حرف نزنی!
سری تکون دادمـ....
به سمت طبقه باال رفت...
منم عین این مظلوما پشتش راه افتادمـ....
من ـ چی میخوای بخری؟
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دامیارـ ساعت
به ساعتای مچی نگاه کردم:خیلی خوشگلن..
دامیارـ کدومش؟
من ـ ببین اون مشکی قشنگهـ باکفشت ست میشه بندشم چرمهـ...
اون نقره ای که دسته فلزی هم خیلی شیکه ولی همش نقره ای زشته
اون مشکی رو بگیر...
سری تکون دادوساعت وگرفت وپولشوپرداخت کرد..
ازکنارمغازهای رنگارنگ رد میشدیمو
یه شورعجیبی تو دلم بود...شوروشوق منظورمها نه اینکه دلم شوربزنهـ...
همینجورراه میرفتیم که گوشیش زنگ خورد...
من افتادم جلو اون پشتم حرکت میکرد..
ناموسا این طال چه قد چیزمزخرفیهـ....
اه اه بدم میادا...عین این زن زولکا شیش النگو این دست بندازی شیش
تااون دست جیرینگ جیرینگ صدابدهـ...
اصن ازفکرشم بدم میاد...
یهو دستم کشیده شد....
من ـ واه چی میخوای بخری؟
دامیارـ گردنبند پشت ویترین حرف انگیلیسی إم رو بیارید..
دخترلبخندی زدو گردنبندواورد..
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من ـ دامیار ؟
نگام کرد:بنداز گردنت!..
ناموسا چشام داشت درمیومد....
این چشهـ؟نکنه عاشقم شده...
خخ..خندیدم:چته تو؟دست ودلبازشدی؟
اخمی کرد:بنداز گردنت!
من ـ من ازطال بدم میاد..بدنم سازگارنیس..
دامیارـ نقرشو دارید؟
خانوم گفت:بله بیارم خدمتتون؟
دامیارـ بلهـ...
زن رفت اون سمت مغازش ...
دست دامیاروکشیدم:بیا بریم دامیار...
من نمیخوامـ...
دستموکشیدومن پرت شدم توبغلش:یه بارم شده روحرفم حرف نزن..
من ـ باو دامیار من نمیخوام ...
دامیار -دست تونیست..من بهت دستورمیدم که بخوایش..
چشاموتوکاسه چرخوندمـ:عجب گیری کردیما...
بیا عزیزم کمکت کنم گردنت بندازیش!
لبخندی زدم وشالموباال دادمـ...
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نگام ازتو آیینه به گردنبند افتاد...
نقره فام بود وبرق قشنگی میزد...
دوسش داشتم به عنوان کادوعه یا پولشو میگیرهـ؟
تا ازمغازه بیرون اومدیم دستشو رو دهنم گذاشت:حوصله غرغرندارم
خالصه کفش روهم خریدیم...که صدای شکم من بلندشد...
نیمچه لبخندی زدووارد فست فودی شد...
روبروی هم نشسته بودیم..
من ـ دامیار؟
سرشو ازگوشیش بیرون اورد:چته باز؟
من ـ دامیار چرا اینارو برام خریدی؟
ـ بتوچه؟
ـ واه خب برای من خریدیشا...
جوابمونداد...
چهارزانوروصندلی نشستمـ...
پیتزا روجلومون گذاشتن...
نگاموبه پشت دامیار انداختم که إلسا رودیدم...
من ـ دامیار؟
با حرص نگام کرد:چیه؟
من ـ فرفری داره میاد ..
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دامیارـ بیاد...
ـ بنجامین هم هسا...
ـ باشه..
بنجامین بااون چشای هیزش منودیدوهمراه إلسا سمتون اومدن...
بنجامین ـ اجازه هست بشینیم؟
دامیارـ نهـ....
تک خنده ای زدم..
فرفری ـ خوش میگذرهـ؟
دامیارـ فضول منی؟
فرفری ـ امشب من نیسم
دامیارـ به درک..
بنجامین ـ ولی من میام..
دامیارـ کسی تو رودعوت نکرده..
بنجامین ـ اشکال داره بیام؟
من ـ توکی زبون بنجامین ویاد گرفتی...؟
اخمی کرد:بلدنیسم ولی میفهمم نمیبینی نمیتونم خوب حرف بزنم؟
دامیار نگگاشو به روبرودوخت وجواب بنجامین ونداد...
إلسا دست بنجامین وگرفت:بریم عزیزم لیاقت میخواد پیش ما نشستن
من ـ ببین دختره رو اعصاب نروها..وگرنه نفلت کردم

220

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود

دامیارـ بشین مهیاس..
بنجامین کاغذی ودستم دادیعنی کارت بود...
بنجامین ـ بهم زنگ بزن حرف باهات دارمـ....
پوزخندی زدم وکارت وکنار جیب مانتوعه إلسا گذاشتم:دلیلی ندارهـ
بهت زنگ بزنم...
دامیارـ میری یا بیرونت کنم؟
إلسا پوزخندی زد:منتظرباش یه بالیی سرت بیارم تا با دختر بُرزو این
رفتارونکنی!
خالصه رفتنـ....
روصندلیم نشستمـ....
دامیارـ هیچ وقت با کسی که ارزش بحث نداره بحث نکنـ....
من ـ عاخه...
دامیار چشم غره ای رفت...
همیشه یه ترسی باس ازکسی داشته باشی...
من حاال که فکرمیکنم چشمای دامیار خیلی ترسناکه ومحال آدمی
ازش نترسهـ....
دساموزیرچونم گذاشتمو نگاش کردمـ....
واون سرش توگوشیش بود...
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واقعا دامیار میتونست خوب باشهـ....
اصن چرا اینقدبدرفتارمیکنهـ...بهش چی میرسهـ....؟
نفسی کشیدم:بریم دامیار؟
ازجابلندشد...
دامیارـ برو من میام!
جلوی فست فودی ایستادمـ...
یهویکی عین جت ازجلوم رد شد وهمه چی که دستم بود رو زمین واژگون شد
با عصبانیت پامو زمین کوبیدم ودادزدم:هووو کوری؟
پسره ایستادسمتم اومد...
با حرص وعصبانیت نگاش کردمـ....
خم شدولباسارو جمع کرد...
دامیارهم خم شد وکفش ولباس خودش وکه دست من بودوجمع کرد
پسره نگاهم کرد:ببخشید خانومـ...
پاکت لباسا رو دستم داد...
دامیارـ اشکال ندارهـ...
رو پله برقی واسادیمـ....همیشه عاشق پله برقی بودمـ....خیلی فازمیداد...
کوچیک که بودم میدوییدمـ .تا آخرین پله برسمـ....
یه پله پایین اومد که دامیار دستموگرفت:نمیتونی یه جا واسی؟
اخمی کردم:عه دامیار...ولم کنـ...
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دستموول کرد...تاپایین پلهارو تندتندپایین اومدمـ.....
ذوق میکردمـ...خندیدمـ:زودباش دیه دامیار...
همه وسایل دستش بود وکند راه میومد...
****
فرازـ درووووووغ!
خندیدم:مرررررررض
آریا یغه لباس سفیدشو درست کرد:داره دلخوری اگه ازش داری و
رفع میکنه که اگه رفتی مدیونت نشهـ....
فرازخندیدوکراواتشو دستم داد:زرنزن باو..
کرواتو ابراز احساسات انداختمـ....
من ـ فری توعرضه نداری یه دختر تور کنی داری پیرمیشیا...
آریاـ این اگه عرضه داشت فرینازوشوهرمیداد!
من ـ فرینازکیهـ!?
فرازـ خواهرمه
ـ چرا ازدواج نکرده؟
ـ هیچ میگه عاقا باالسرمیخوام چیکاروقتی توهستی مامان هست باباهست
منم دارم زندگیمومیکنمـ...
خندیدم وگفتم:آریا خاک توسرت عرضه نداری بری فرینازوتورکنی؟
آریا سمتم اومدوکراوات عسلی رنگشو دستم داد:...من کال بی عرضه عم
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یعنی کال توتهران دختر بازی ممنوعه خانوم محترمـ...
ایشی گفتم وازقصدگره کروات وسفت بستم که گفت:عوی خفم کردی!
فرازـ اون تاف وبده من ببینم این دوتا شیویدمیرن باال یانه!
تاف رو ازرومیزبرداشتم وسمتش رفتم روصندلی نشست ودستموبین موهای
لختش بردم:میمون؟
نگام کردوآریا خندید:حاالمگه تومیمونی که نگاش میکنی؟
فراز هم خندید:بخدا این مدت اینقداسم حیوون ازمهیاس یاد گرفتما
دایره لغت نامم تکمیل شدهـ....
اخمی کردمو تاف ویه کم صورتش پاشیدم...چشاشوبست:بیشعوراالغ
خندیدمو آریا جعبه دستمال کاغذی وپرت کردومستقیم توسرفرازخورد
اینبارصدای خنده منوآریا توی اتاق پیچید...
خم شدم ویه برگ ازدستمال کاغذی وبرداشتم وروصورت فرازکشیدمـ...
دراتاق بی هوا بازشد...
آریااخمی کرد:مگه اینجا طویلس؟
إلسا بود!وجای تعجب هم بودکه گفت به مهمونی نمیادواالن اومد...
اهمیتی ب حضورش بااون عطرشیرینش ندادمـ...
تلخ گفت:باوجودشماها اینجا طویلس...
منتظریه واکنش بودمـ....عصبانیت توخونم غلتید...
برگشتم تا چیزی بارش کنم وکه فراز آروم گفت:هیچی نگو بزارحرص بخوره
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آریا خندید:برو زپرتی برو پیش شوهرجووونتــ....
منوفرازهم به لحن مسخره ولی بامزه آریا خندیدیم...
إلسا اینبارنگاهش سمت من پرتاب شدومن فقط پوزخندزدمـ....
لبخندنچندان دوستانه زد:خوبه خوب گرم گرفتی بااین دوتا آخریکشونو
کیسه میکنی هه حداقل دست خالی ازاینجانمیری!
خنده ای کردمـ...کامال هیستریکـ....فراز متوجه عصبی شدنم شد...
انگشتای دستموفشرد...
من ـ باشه توخوب فقط منبر طبقه باال اتاق دامیاربلدی بری که؟
آریا دندون قروچی کردوفراز لبخنددلنشینی زد....
نگاهم به پشت إلسا افتاد دامیاردرحال باالرفتن ازپلها به سمت طبقه باالبود
لباس هاشو عوض نکرده بود ولی خستگی توی چشمای ترسناکش بیدادمیکرد...
فرازبلندگفت:دامیارزنتوجمع کن ببر مخ ماروخورد
دامیارشونه باالانداخت:خودش میدونه مزاحمهـ....
واگرمن االن جای إلسا بودم حقارت میدیدم پاموبه این جا نمیذاشتمـ....
چشمای إلسا لرزیدوآریا سمت در رفت ودروبستـ....
ازعصبانیت منفجرشد:دخترهـ...زپرتی عالف چتربازبیخودِ...
منوفرازبه حرص خوردناش میخندیدیم...
من ـ هیس دیووونهـ...االن که چی!فحشای توهم جدیدها...
خندیدوکت خوش دوختشوازروچوب لباس برداشتـ....
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اون کروات عسلی به چشمای کهرباییش میومد...ستِ جالبی بود...
لبخندی زدم وآریا گفت:خوشگل ندیدی؟
با انزجار رو برگردوندم واون بلندبلندخندید...
فرازـ کاش امشب مهمونیونمیومدی!
نگام تو چشمای مشی رنگش که به ابروهای خوش حالتش میومدگره خورد
بااینکه آروم بود ولی همین که قیافشومیدی فکرمیکردی این آدم چه قد
وحشت ناکه مخصوصا باااین تیپ های مشکی اسپرتش بدجورجذاب میشد
آریا اعتراض کرد:ببین مهیاس یا منوانتخاب کن یا این بوگندورو!
سوالی نگاهش کردمـ....فراز اخمی کردکه خوب فهمیدم ازحرف آریا
دلگیرشدوهیچ خوشش نیومد...
آریا دستاشو به نشونه تسلیم باالاوردوازدوقدمی بوسی فرستادومن گفتم:این لوس
بازیاچیه خرس قهوه ای!
اشاره عم رو خوب گرفت منظورم کت قهوه ای رنگ مخملینش بود..
خندید:دلم خواست واس زن اول دامیار ب*و*س بفرسم مشکلیه؟
خندیدیم یاد او موقع که به بنجامین گفت من همسر دامیارم افتادمـ...
راستی چرا بنجامین واکنشی نسبت به دروغ نشون نداد؟
حاال که حداقل میدونه إلسا بادامیارازدواج کردهـ...
فرازـ نیا مهمونیو!
بازهم نگاهم تو تیرگی چشمای پر نفوذش رفتـ...
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آریا کنارم ایستاد بوی ادکلن قدیمیه سینگل رو میداد..
آریاـ راست میگه فری اونجا جای درستی واس تونیستـــ...
گوش کن به حرفمون نیا...شایددخترای هم قدوقوارت اونجاباشنـ...
ولی عین تونیسن یه مشت ولگردهرجایین که دنبال بی إفاشون راه میوفتن
ومیان تا فیضی ازمهمونی ببرنواون وسط دوسه تا مخ بزنن ویه قردادکاری
ببند مهمونیای دامیاردرسته قشنگن درسته خیلی پرخرجن ولی کثیفن..
تا بحال آریا اینجورجدی پای منبر نرفته بود...
فقط چندلحظه توچشمای عسلی شیطونش نفوذ کردمـ....
دردشوحس کردمـ...دردازدست دادن یه عزیزوحس کردمـ....
فرازـ الل مونی گرفتی؟
رو صندلی نشستمـ....ولی خب دلم میخواست به اون مهمونی هرچندکثیف
برم تا زمانی که دامیارهست وقولی که بهم دادکه حواسش پِی من هست
چه ترسی باید داشته باشم؟ولی خب بهش اعتمادی نیست...
بازاون حشره موذی ذهنم پدیدارشد..
اون لباس خوشگلو برای تو خریدهـ...
این رمان درنگاه دانلود اماده شد
www.negahdl.com
ناخودآگاه گردنبندنقره فام رولمس کردمـ...
آریاوفرازهردوبا ریزبینی وخنده ای خمصانه ای نگاهم کردن...
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منم گفت:خیلی بیشعورید خیلــــــــــــــــی...
هردوخندیدن...
من بازم میگم دلم اون مهمونی هرچندکثیف رومیخواست...
فرازـ میدونم دوست داری باشی ولی...
ادامه حرفش وآریاگرفت:ولی قول میدیم اومدیم ازمهمونی فردا سه تایی
بریم دور دور ازدامیارم اجازتومیگیرم خب؟
لبخندزدم ..شیرین تر ازوجودی که قراربود توی اون مهمونی قراربگیرهـ...
فرازـ میری با دامیاحرف بزنی؟بگونمیای!اگه نمیتونی من برم؟
ایستادم:بی عرضه خودتونید من ازاون نمیترسما...
آریا ـ واسا منم بیام اگه راضی نشد دوتا لیچار بارش کنمـ...آقای متحل رو
حرص خوردنهای آریا عین زن های سبزی فروشی بود که به ألنگوی هم
دیگه حسادت میکردنـ....
فرازـ آریا تو یه هفته بیشترنیست که اومدیا هی حرص بخور آب بری
آریا چشم غره ای رفت ومن خندیدم...
فرازـ مرسی بابت شیویدامـ...والبته کروات
چشمکی تحویلش دادم وهمراه آریا ازپله هاباالرفتیمـ...
حاال که فکرمیکنم ناموسا چه قد پله های زیادنا...
اخرش دیه هِن هِن کنان باال اومدم که آریا گفت:نمیری یه وقت چندکیلویی مادر؟
دست مشت شدمو به پهلوش زدم که نگاهم باالاومدرسیدبه دراتاق خوابم
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آریاهم برگشت هردوخیره نگاه میکردیمـ...
آدم اینقدرفضولـ!!!!!!!!!!!!!!!!!...؟؟؟؟؟؟؟؟؟نکبت...
آریا ـ این فرفری نیس؟
سرتکون دادمـ...إلسا درحال بستن دراتاقم بود که دستموروشونش
گذاشتمـ....ترسیدوبا هینــــــــی برگشتـ...
اخمی نداشتم یعنی برام مهم نبود اگه فضولی کردهـ...چون چیزی تو
اتاقم نبودکه این باهوش رفته دنبالشــ....
آریا سکوت کرده بود...خوبه که دخالت نمیکنهـ....
لبخندزد تا ازتک وتا نیوفتد...من هم منتظر بودم تا خودش روتوجیح کنهـ..
إلساـ خب خب اون لباس توکاور لباسات چیکارمیکنهـ؟
ابروم باال پریدوشال روسرموبه پشت گردنم فرستادم وخوب گردنبند
ودیدوچشماش برقی زدومن با طمعنینه گفتم:تواتاق من چیکارمیکردی؟
پوزخندی زد:من خانوم این خونه عم هرجادلم بخواد سَرَک میکشم...
آخ آریا خیلی قشنگ نیشخندبه جایی زد...
من ـ خانوم خونه من مترجم مخصوص دامیارمـ....پس لطف کن خانوم خونه
مِن بعدسمت اتاق من سَرَک نکشـ البته هیچی تواتاقم نبود...
ضایع شدی نه؟
جوابی ندادوبی حرف ازکنارم گذشت وتنه ای زدومن مچ دستش روگرفتم:
ببین مو فرفری چشم زیتونی لب شتری أبرو کُلُفت کاریت ندارم رو روان
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من اسکی نرو خب؟
آریا خندشو پنهون کرد...خودم هم ازاین قافیه مسخره خندم گرفته بود
مچ دستشو به زور رها کردوتندی رفت...
آریا بشکنی زد:ببین موفرفری چشم زیتونی لب شتری ابرو کُلفت کاریت
ندام رو روان من اسکی نرو!
هردوخندیدیمـ....آریاحرکت کرد...
تقه ای به درزدم:دامیارمهیاسم میشه بیام داخل؟
صدای محکم ورساش وشنیدم:بیا..
دروبازکردم وهمراه آریا وارد اتاق شدیمـ...
دامیار*
فنجون قهوه ی إسپرسو روکنارگذاشتم ونگاهمو به هردوشون دوختمـ....
آریا عین همیشه بوی ادکلن سینگیلش میومد...
چشمای عسلی با اون دوره طوسی برق میزد...
شیطنت بود مهربونی که همیشه بود....
بعداون شبی که فهمیدم عاشق دایانابوده نگاهم غیربرادرهم به عنوان
عشق دایانا بود...من خنگ بودم که متوجه نگاهاش با لذت ومهربونیش به
دایانانشدمـ....
دلخوریش رو حس میکردمـ....سرسنگینیه هردوشون ...مخصوصا فراز...
مهیاس ـ میشه اجازه بدی من به مهمونی نیام؟
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نگامو به چشماش دوختمـ....با لبخندنگاهم کرد...
عین دختربچه هایی که برای نشوندن حرف خودشون به کُرسی لوس میشدن
ولبخندای به پهنای ردیف دندوناشون میزدننن...
من ـ بایدبیای!
آریا خواست لب بازکنه که مهیاس گفت:ترجیح میدم حضورنداشته باشم
من که به هیچکس جز شما وآریا وفراز آشناییتی ندارم پس نیام بهترهـ...
ذهنم رفت به سمت پاساژ!
اون لباس براق!
که چشمای طوسی ورگه های بیشترعسلی انعکاس قشنگی به چهره ی
پرازلذتش میداد...
نگاهم سمت گردنبند رفت بین موهای بلندلختش مخفی بود...
لب بازکردم:باید بیای فقط!...
آریا ومهیاس با کالفگی نگاهم کردن ومن ادامه دادمـ:...من یه قردادکاری
با مردی به إسم جوزف دارم که درکی از زبون مسخرش ندارم
میای منوجوزف حرفامونومیزنیم قراردادومیبندیم میری!
ارجمندمیگم برت گردونهـ....
لبخندش عمیق ترشد...احساس کردم شیرینی لبخندش به من هم سرایت کرد...ولی
نذاشتم رو لبهام نقش ببنده...
آریا طی این مدت نگاهش همه جا بودإال صورت منـ...
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بی تفاوت نگاهو به چشمای براق ونقره ای ولی گاهی اطلسی رنگش دوختم
دست آریا رو با استیضال کشیدومن هیچ دوست نداشتم اینقدربه فرازوآریا
نزدیکش شدنش رو...
به خودم نهیب زدم به توچه پسر؟اون هرجوربخوادرفتارمیکنهـ!
صدای دیگه گفت ولی نه باهرکسی اون دوتا ازبرادربرام بیشتربودن...
صدای به هم خوردن دراتاق نشون رفتنشون بود...
بی اهمیت لباسموازتنم جداکردم وبعدیه دوش ده دقه ای حموم!
تن پوشم و تن کردمو به سمت کیفم رفتم وقردادهای کاریمون برداشتم..
بوی عطرزنونه میومد..شیرین وگَس ...
بازهم خودمزاحمشهـ...لبخندکذایی داشت وحال بهم زن...
سمت میزم رفتم کیفم و روش گذاشتم واون آروم باصدایی که سعی میکرد
پرازطنازی باشهـ گفت:رفتم اتاق مهیاس دیدم یه چنددست لباس شب
توکمدشهـ...
نگاهم و روی لب های رژلب سرخش نشست:خب!من اجازه دادم بری
به اتاق مهیاس بری؟هان؟
فکش منقبض شدوبعدچنددقه صدای تق تق کفشایی که میدونستم مهارت
خاصی تو راه رفتنــ .باهاشون داره نزدیکم شد...
دستش روی شونه عم نشستـــ...فشارخفیفی دادومن دستم دور دسته کیفم
تاب خورد...قصد نزدیکی داشت ومن حالم بهم میخورد حتی نوک انگشتاش
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رو لمس کنمـ....
کنارگوشم گفت:دامیار بزارباهم ....
برگشتم واون کمی به عقب رفت ومن گفتم:باهم؟منوتوباهم نمیشیم!
انگشتای دستش رو سینم نشست ومن نفسم کمی گرفت...
کمی داغ کردم ولی تکونی نخوردمـ....دستش بین موهای نم دارم رفت
پوزخندم عمیق ترشد...هیچ وقت تااین حدکسی به من نزدیک نشدهـ...
دستموروکمرش گذاشتمـ...بی تفاوت تر ازقبل دستمو دور بدنش پیچیدم
وسمت مبل هُلش دادمـ....تعادلی بااون کفشای پاشنه بلندش نداشت...
سمتش خیزگرفتم وکه گوشه مبل مخفی شد...
موهای فردارش رو توی دستم گرفتم ناله ای کرد ولی گستاخ تر شد..
ماهرانه دستاش دور گردنم حلقه شدو...
مهیاس*
فقط تندتندپله های مسخره رو باال اومدم...نفسم میرفت ومیومد...
پام پیچی خوردومحکم زمین خوردمـ....
اه دوقدم مونده مهیاس ...دوقدم..مهیاس دوقدمـ...
به زور بلندشدمـ....در اتاق رو بازکردم ولی إی کاش دستم میشکست
ولی إی کاش همونجا نفسم میرفتـ....
کاش همونجا سیاهی رو میدیدمـ....
کاش دامیاروتوی اون وضع با تن پوش خاکستری رنگ وتاب دوبنده قرمز
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رنگ إلسا نمیدیدمـ....
دستم ازروی دستگیره در سُرخورد...
دامیارنگاهم میکرد...فقط نگاه بودولی روی من هنوز رو صحنه چنددقه
پیش بود....تموم حواسم ازپِی آریایی که از سرش خون میرفت گذشتــ...
ورسید ورسیدبه این صحنه رسید...که ای کاش نمیرسید...
إلسا پوزخندی زد...برام اهمیتی نداشت...
اصن که چی که تو مسخ اون صحنه شدی مهیاس؟
اصن که چی دامیارنگاهم میکردوانگارمیخواست توجیح کنه که چرا....
اه لعنتی...
دامیارنزدیکم شد...بغض کردمـ...عین کودکیم که وقتی میدیدم مهام برای
دخترهمسایه آبنبات چوبی خریده ومن فقط آشغالش ومی دیدمـ...
بغض کردم ولی با درد فقط چشاموبستمـ....
بستم که نبینم که اون چشمای ترسناک حاال توش چیزدیه ای موج میزد...
دستاش انگشتای یخ زدمولمس کرد...
تندی چشماموبازکردم وقدمی عقب رفتم ودستاش ورهاکردمـ...
حواسم پی شالم نبودکه طی این دوییدن ازسرم افتاده بود...
وحاال موهای خرمایی رنگم به صورت عرق کردم چسبیده بودنـ...
من ـ آریا!
همین یک کلمه انگارراه تنفسم وبازکرد...
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نگاهم گره خورد به چشمای روشن ترازهمیشه إلسا...
ولی خب چه اهمیتی داشت!روشن یا تیرگیش اصن این دوتا زن وشوهرن
به توچه ربطی داره که با دیدن اون صحنهـ....
پوووفی کردمـ...
عقب گرد کردم ودامیارکمربندشلوارش روسفت کرد وتن پوشش روازتنش
جداکرد ولباسی از کمدبیرون کشیدومچ دست من روهم کشیدوهمراه
هم ازاتاق بیرون اومدیم..می دوییدومن هم بدون هیچ حسی..
تهی ازدیدن اون چندلحظه قبل میدوییدمـ....
****
دامیار*
صدای گریش وخوب میشیندمـ....
نگاهم به دستم رفت درد میکردولی نه بیشترازدیدن کسی که توبهترین
شرایط زندگیموبدترین اتفاق زندگیم راه به راه نقش داشت واالن
زیرتیغ جراحی بود...
فرازسعی داشت گریه ی مهیاس وقطع کنه ولی موفق نبود...
فریادکشیدم:ساکــــــت شو تانفرستادمت بری...
یکهو هق هقش خفه شدوفراز پرازکینه یا نمیدونم نفرت یا شایدم....
پوزخندی زدمـ....یاد دوساعت پیش وحرکات زننده ی إلساونگاه پراز
بغض وگرفته مهیاس افتادمـ...
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تازگی ها فکرمیکنموفکر...
فکربه اینکه حاال که فهمیدم مهیاس دخترخاله منه یعنی مسئولیتی درقبالش
دارم؟فکرنمیکنمـ....
فکرمیکنم اگه اون روز دایانا زیرتیغ جراحی نمیرفت االن کنارآریا لبخندمیزد
وبا خیرگی به عکس دونفره خودش وآریا نرم میخندید...
فکرمیکنم فرازی که چندسالی ازمن بزرگتره وهنوز که هنوزجزفریناز
کسی توزندگیش پایه نذاشته به کجامیرهـ؟
فکرمیکنم به....
به؟!بازم اون چشمای طوسی که امتداد نور خورشیدرگه های عسلی به
قسمت شفاف چشمای پراز نمیدونم مهربانی یاشایدم شیطنت هایی
که بافحش های هرنوع حیووونی به فرازوآریا میداد...
لیوانی سمت چشمام اومد...باالتراومدم که به چشمایی که چندلحظه فقط
چندلحظه اجازه خطورش رو توافکارم دادم رسیدمـ....
با بغض هم لبخندش تازگی داشت...لیوان وگرفتمـ...
کنارم نشست:همراه فراز بوده داشته به فراز فرمون میداده ازحیاط بیرون بیادکه یه
ماشینی که نامعتدل بوده بهش میزنه اون سرش محکم به صندوق ما
شین فرازمیخوره ودرجا بیهوش میشه!...
به نظرم واقعا به توضیحش نیازداشتم تا باز نرم سراغ فکرهاموبگم چرا
آریا اینجوری شد....
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کمی سمتش برگشتم:مهیاس؟
بالبخندنگاهم کردولی اون لبخندلذت اون موقع که تو پاساژباال پایین میرفت
ونداشتـــ....نمیدونم شاید ازدیدن اون تصویرسوء تفاهمی براش پیش اومدهـ.
من ـ منو إلسا تواتاقـ....
دستشوباال اورد:...کارخصوصی وزناشویی شما دونفربه من مربوط نیست...
سریع ازجابلندشدوازمحوطه سالن بیرون زد...
مربوط نیست!که اونجوربغض کرد!مربوط نیست که...
اصن چرا برای خودت دلیل میاری؟معلومه که براش مهم نیست...
اون دختره احمق جوری رفتارمیکرد که انگارماداشتیم همومیبوسیدیمـ...
ولی من فقط قصددورشدنشوداشتم ولی انگار بدجورسیریش شدهـ....
با بهم خوردن دراتاق عمل لیوان وکنارم گذاشتموسمت دکتررفتم
خندیدودستشوروشونه عم گذاشت:چیزی نشده پسرم یه ضربه بوده که
گیج گاهش خورده وانگاراین دوست شماقبال بخیه ی عمیقی داشته
که اون بخیه سربازکرده وخون اومدهـ....
سری تکون دادوبا نگاهش دنبال چیزی گشت وپرسید:اون دوتا کوشن بیچارهاداشتن
ازنگرانی سکته میکردن گفتم باید دوتا تختم برای....
صدای دوییدن مهیاس وفراز اجازه صحبت وچرت وپرتاشوگرفتـ....
مهیاس باز اشکش عین فواره سرازیرشد:چی شد دکترآریا خوبه؟
دکتربودوجوابی که بهشون دادومن ازبیمارستان بیرون زدمـ....
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صدای زنگ موبایلم رو اعصابم رفت..
من ـ شما؟
ـ سانیارمـ...
ـ کارتوبگو!
ـ میخواستم بدونم مهیاس حالش خوبهـ میخوام یه خبرخوش بهش بدمـ...
میشه یه شماره ای ازش بهم بدی باخودش حرف بزنمـ....
کنجکاوشدم ولی اهمیتی ندادم وشماره فرازوبهش گفتم
تشکری کردوگفت:دامیارنمیخوای بیای پری...
تلفن وقطع کردمـ...میلی به دیدن اون زن نداشتمـ...
میلی به وجودش نداشتمـ....مادری درحقم کردودایاناروازم گرفت بسهـ...
پزخندی زدم وقلبم دردگرفت...جای زخم رو خوب حس میکرد...
کمی پام خم شددستمو به دیوارگرفتم وچشامو چنددقه بستمـ....
لعنتی همیشه توی یه مدتی قلبم بهم یادآوری چیزای مسخره ومیکرد...
نفسی کشیدم هوای بوی تابستون رومیدادهمیشه ازتابستون بیزاربودم...
شماره ارجمندوگرفتم...چنددقه بعدرسیدومن گفتم:آدرس وبرات فرستاد؟
سری تکون دادوحرکت کرد...
نیم ساعت بعدنگاهم به کوچه خلوت بنبستی افتاد..
ازماشین پیاده شدمـ....ارجمندهم پیاده شد...
دستم پشت کمرم رفتمـ...واصن به این فکرنکردم که ........
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پوزخندزدم وارجمندقالب گرفت ومن باال پریدمـ....
دروبراش بازکردمـ....همراهم واردخونه شد....
نگاهم به مردی که رومبل درازکشیده بودافتاد...
ارجمندسمت اون مرد رفت طبقه باال رفتم ودقیقا جلوی اتاق سوم ایستادم...
دراتاق وکه بازکردم نگاهم بهش افتاد...موهای کوتاه چتری...
چشمای بسته شده ولباس سفید...نگاهم چرخ خوردبه اسلحه رو میزچرخ خوردهمون
موقع گوشی موبایلش زنگ خورد...
قبل اینکه موبایلشو برداره چرخی خوردمو...
خودموبه موبایل اسلحش رسوندمـ....
اسلحه رو مقابل صورتش گرفتم:تکون نخور...
ترسیدنگاهم کردچشما درشت قهوه ای با مژه های بلندمشکی...
زیبایی چشم گیری داشت ولی برای من هیچی اهمیت نداشت...
نگاهموبه صفحه موبایلش دوختم اسم تیفان چشمک میزد...
اتصال وبرقرار کردم صدای بلندتیفان اومد:سحرزودازخونه برو...
لُرد برات یه آدم کش فرستاده سحر..
موبایل وسمتی پرت کردمـ...پوزخندی زدم:دیرگفته
سحرـ چی ازمن میخوای اون لُرد لعنتی چی میخواد؟
پوزخندی زدم:زر نزن..
دستم سمت ماشه رفت ودراخرسحربود وغرق توی خونـ....
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خصومت خودش ولُردبه من مربوط نبود...
من فقط می کشتم بابی رحمی ...
ارجمندنگاهم کرداونم باورش شده که من شدم یه قاتل...ههـ....
موبایلم زنگ خورد صدای خوشحال مهیاس چنددقه قبل ویادم برد:
دامیارکجایی؟وای دامیار دیدی گفتم داداشم زندس باهاش حرف زدم
اخمی پیش زمینه صورتم شد..
نفسی کشیدم وجوابی ندادمـ...
نگران پرسید:دامیارحالت خوبه؟چی شده؟
من ـ آریا!
خندید:واسا
صدای شادآریا توگوشم پیچید:به سالم خفاش اخمو چطوری عمو؟نمیگی
یه مریض داریدپاشدی رفتی اینه رسمش داداش ؟
اخمام بازشددلخوری که ازم داشت رفته بود...
من ـ خوبی؟
آریاـ عاره بهتراز قبل عمل انگارجون گرفتم معلوم نیست توسرم انگاریه
چی جاگذاشتن مخم تا به تا شدهـ....
صدای خنده فرازومهیاس اومد...
من ـ کی مرخص میشی؟
آریاـ فردا بعدیه سی تی إسکن ازاین دسگاها که میری توش ازاونا..
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اوووو چه تجربه ای...
لبخندی روی لبهام نشست:خب کاری نداری؟
اعتراض کرد:بی لیاقت بلدنیسی کمپوت بگیری بیاری بیای عیادت!..؟
راستی دامیارمهمونی!المصب میخواسم مخ بزنما گندت بزنه فراز بااون
بیرون اومدنتـــ....
من ـ حاال تا شب وقت هست بپرس شاید مرخصت کردنـ...
مهیاس ـ مرخصم بشه نمیزاریم بیاد مهمونی تازه سرش بخیه خورده استاد
باید استراحت کنهـ....
آریاـ برو دامیار به مهمونات برس بای بای
گوشی وقطع کردم وارجمندگفت:بهترشدن؟
نگاهش کردم:عاره
زیرلب خداروشکری گفتـــ...
***
مهیاس*
وایییی چه قداین آریا پُرحرفه باالخره مسکنا عمل کردوخوابش برد...
فرازنگاهم کرد:تونمیخوای استراحت کنی سه چهارساعت همش واسادی
من ـ نه باو با خبرزنده بودن مهام خیلی خوشحالم خیلی..
نگاه فراز به پشتم افتادونمیدونم چی دید که چشاش گردشدوگفت:من که
گفتم نیا ای خدا...
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برگشتم زنی قدبلندبا چادر مشی رنگش وصورتش گرد بامزش بین
روسری خوش رنگ بنفش مخفی شده بود...
پشت فری راه افتادمـ...
زن با اخمی ولهجه گفت:فراز خیرنبینی اینم آدرس تودادی پسره...
ادامه حرفش تونگاه به من قطع شد...خندیدموفرازگفت:عاخه مادرمن
عزیزمن فریبا جونم بیکاری اومدی دوتا غول چماغ هستن دیه
محکم به کتفش ضربه ای زدم:من غول چماغم بااین هیکل ظریفمـ...
خندیدوزن با عصاش ضربه ای به پای فراززد:بال با خوشگال میپری؟
چشام گرد شد....فرازبلندبلندخندید...
بی رو دروایسی دستشودورشونم انداخت:عزیزخوشگل که هست ولی
یه بیشعوریه یه زبونی داره آریا کم اوردهـ....
خندیدم وگفتم:سالم عزیزجون مهیاسم..
لبخندی زدوتسبیح سفیدرنگشودورمچ دستش پیچید...
دستموگرفت:پیرشی مادر چه اسم زیبایی وچه صورت ماه وزیباتری!
فرازـ اهوع اهوع هندونه هارونگاه...
زیرلب تشرزدم:خف باو
خندید:ببین عزیزبه نَوَت فحش داد...
عزیزاخم شیرینی کرد:خف باو...
خندیدم:بیا عزیزجونتم راه افتاد..
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زبونموبیرون اوردم که عزیز زد رو دستشوگفت:مادر اینکارا چیه؟
خندیدمولب گزیدم:ببخشید عزیز
عزیزلبخندشیرینی زد:آریا کجاست؟
فرازـ عین خرس خوابیده اینقدر حرف زد حرف زد که مسکن عمل کرد
وخوابید...
عزیزپالستیکی سمتمون گرفت:بیا مادر اینوبراتون درست کردمـ....
دامیارکجاست نمی بینمش؟
من ـ یه کاری براش پیش اومد بعد اینکه فهمید حال آریا خوبه رفت
عزیزـ دلم براش تنگ شده خیلی وقته دامیارو آریا روندیدمـ...
عصا زنون به سمت اتاق آریا رفتـ....
پشت عزیزجون همراه فراز راه میرفتـــم...
دستی روموهای آریاکشیدولبخندزد...
من ـ تازه خوابیدهـ...
فرازـ عاره عین گووریل هم خوابیدهـ...
عزیزاخمی کردوگفت:فرازچشم دریده این چه وضع حرف زدن ماشاال روز به روز دارید
پیشرفت میکنید!
فرازبه من اشاره کرد:واال به خاطرحضور بعضیاسـ.....
من ـ دروغ میگه خودش بد دهنها عزیز
عزیزـ خدامرگم بده فراز!؟
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لهجه ی شمالیشوخوب حس کردمـ....خنده ای کردمـ....
کمی بعدازاتاق بیرون زدیمـ ...
عزیزدستموگرفت:مادر ازدواج نکردی که!؟
فرازتک خنده ای زدومن پاشو له کردمـ...
من ـ نه عزیزجون من مگه ترشیدم یا رو دست موندمـ؟
خندید ومن تک دندون طالش رو دیدمـ...
عزیزـ عه نشونت کنم واس فراز یا آریا!
فراز با اعتراض گفت:عـــزیز!!!!
عزیزخندید:شوخی کردم پسر من تونگاهت میبینم که مهیاس رو مثل خواهرت دوست
داری!..
عزیزـ بریم نمازخونه من نمازشکربخونمـ شماهم یه چی بخورید..رنگ به روی
ندارید...
دامیار*
دستشوفشردم:خوشحالم کردید!
سری تکون داد:مرسی ازدعوتت مهمونیای تو همیشه خوبه وپردرآمدهـ...
هه مخصوصا واس تو با چرب زبونیتـــ....
دخترقدبلندوکمی تپلش هم مشتاق برای دست دادن بود...
ولی به یه خوش آمدیدخالی اکتفاکردمـ...
فرازهم وارد مهمونی شدوپشت بندش ....
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نگام بهش افتادچشماش برق میزدوخوشحالی بیدادمیکرد...
فراز دستشومحکم گرفته بود...
اخمی رو صورتم نشستـــ...
فرازـ عزیزاومده بود!
عزیز؟همون زنی که تو واکنش اول قد بلندش جذبت میکنه
بعدهم صورت گرد بامزشـ....
من ـ توبهش گفتی؟
فرازـ نگرون شد محبورشدمـ...
سری تکون دادمومهیاس گفت:سیالم رئیس جونم میدونم قرارنبودبیاما
ولی خب آریا وفری بهم قول داده بودن مهمونی نیومدم بریم بیرون
ولی با وضع آری فری گفت به مهمونی بیام!
ابرو باال انداختم ازتند صحبت کردنشـ...
فرازـ کمک نمیخوای؟
خواستم جوابشوبدم که نگاهم به إلسا افتاد..
لباس مشکی رنگ کوتاه که پاهای برهنش توی چشم بود..
کفشای مشکی که درست رنگش برابر با مشی موهاش بود...
همراه بنجامین واردشد..
جلوی من که ایستادنگاهی به مهیاس کرد...
میدونستم مهیاس توی اون لباسی که قراربپوشه شاید ستاره این مهمونی بشه
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وشاید هم خیلی ها چشم هاشون دنبالش بیوفتهـ...
کاش به مهمونی نمیومدی!
دستموسمت مهیاس دراز کردم که اخمی کردوآروم گفت:من زن شما نیستم
وخوب فهمیدم طعنه ی اون صحنه ظهروزدومن گفتم:بیا اینجا واسا کارت دارم فراز
برو سراغ ارجمندبگو اون کیکی که سفارش دادیم وبره بگیره
خودت هم باهاش برو چون یه سری خرت وپرت هم باید بیارید!
نگاهش رو به مهیاس دوختـــ....چشاموبرای آرامش خیالش روهم گذاشتمواون
لبخندزد...
مهیاس کنارم ایستادوإلساهم سمت دیگه عمـ...
حسادت رو خوب توچشمای إلسا میدیدم..
دست إلسا که دوربازوم میخواست حلقه بشه وپس زدم:پرونشو
مهیاس حواسش به ما نبود...
مانتوی یشمی رنگشو ازتنش جدا کردوگفت:برم لباسمو عوض کنم؟
نگاهش کردم:وایسا باهم میریم..
سری تکون دادورو صندلی پشت من نشستــ...
إلساـ چیه چته به اون دختره اینقداهمیت میدی؟هم توهم فرازهم آریا!
نگاهش کردم:به تو مربوط نیست..
بنجامین سمت مااومدونفهمیدم چی گفت وبه مهیاس گفتم:این چی میگه؟
مهیاس خندید:هیچ میگه اون سمت کارت دارن تو برو خودش با إلسا
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جلوی در وایمیسنـ...
من ـ بگو اوکی حواسش جمع باشهـ...
مهیاس اینو به آمریکایی به بنجامین گفت ...
من ـ پاشو مهیاس بریم
سری تکون دادوکنارم قدم برداشتـــ...نگاهای روشوخوب حس میکردم
چون مهیاس یه شخص ناآشنا بودوهمه دنبال این بودن که بدون کیهـ...
مهیاس ـ چرا اینا اینجور نگام میکنن؟
نگاهش کردم:اهمیت ندهـ...
در اتاقیو بازکردمـ:بیا برو تو
کلید ودستش دادم:بپوش من ده دقه میامـ تا خودمم لباساموعوض کنم
لبخندی زدوگفت:باشه منتظرم..
میون جمعی که دور هم حلقه زده بوودن رفتمـ...
جوزف سالمی دادومن خوب حرفای بی سرو تهشونفهمیدمـ...
همه بابت مهمونی تشکرمیکردن خب همیشه تومهمونیای من یه چیزی
گیرشون میومدوهمیشه شلوغترین مهمونی ها مختص من بود...
ده دقه ای باهمه مشغول بودم که نگام به إلسا رفت که سمت همون اتاقی
که مهیاس توش بود میرفتــ....
به سمت اتاق رفتم بافاصله چهارقدم پشتش راه میرفتم دستشو رو دستگیره گذاشت
که به خاطرقفل بودن در بازنشد...
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مهیاس هم فکرکنم فکرکردمنم چون دروبازکرد..
کناردر ایستادم صدای صحبتاشون میومد..
إلساـ کوچول برات یه پیشنهاد دارم تا دست ازسر دامیاربرداری!
مهیاس ـ من به دامیارکارندارم پیشنهادتم بزارلبه کوزه آبشو بخور..
إلسا ـ بنجامین میخواد که یه مدت باهم باشید..
مطمنم میتونه تورو عاشق خودش کنهـ!!!
مهیاس ـ ببین گوریل انگوری من حوصله ندارم االن دعوا میکنم باهات
تهش حقارت نصیب تو میشه پس ببند در گالَه دهنتو گمشو
من ـ برو به بنجامین بگو فکر اینکه مهیاس وداشه باشه یا هرچی از توسرش
بیرون کنه مهیاس با پسری که دخترداییشو دستمالی کرده وهمش نگاهاش
بین همه زنا میلوله هیچ کاری ندارهـ...دیگه نبینم خبر بیاری ببریا...
وگرنه من میدونموتــــو!!!
إلسا ـ به توچه؟مفته کشی ها؟چیکارشی هان؟
من ـ مهیاس دختر خاله ی منه نفهم یه مدت پیش من هست بعد که رفت
هرغلطی خواستی کن مهیاس به من سپرده شدهـ فهمیدی؟
تعجب کرد:دروغ نگو
من ـ مهم نیس باورکنی یانه حاال برو بیرون!
به سمتم اومدوبا چندشی وپرویی تموم گونموبوسید!
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بهش توپیدم :این لوس بازیای ومسخره بازیاتو یه بار دیگه تکرارکنی فرستادمت
خونه بابات فهمیدی؟امشب هم نه به من میچسبی نه چیزی شیرفهم شدی؟یا جور
دیه حالیت کنمـ؟
زهرخندی زد:ازهمه این حرفا توکارات پشیمونت میکنم!
جوری نگاهش کردم که دهنش بسته شدورفت..
اصن حواسم به مهیاس نبود..
من ـ چرا نپوشدی؟
نگاهم کردوموهای لختشو عقب فرستاد:نشد!
ـ چی؟
ـ میگم دامیار همین لباس تنم مگه بدهـ؟ها؟
اخمی کردم:من تورو توی این مهمونی به عنوان مترجم خصوصیم معرفی
میخوام کنم مهیاس باید جوری بگردی که برازندت باشه!
سری تکون دادو وارد اتاقی که گوشه این اتاق بود شد..
پووفی کردمو لباسموعوض کردم...
دکمه های سر آستینمو بستمـ...
کروات مشکیمودور گردنم پیچیدمـ...موهامودرست کردمـ...
خم شدموازتو آیینه نگاهی به خودم کردم که پشتم مهیاس ودیدمـ...
ابرو باال انداختمـ....موهای خرماییشو دورش انداخته بود وباسنجاق نقره ای
چند تارشو به کنار گوشش تابیده بود...
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نگام رو گردنبند لغزید...نگین روش برقی زد...
خوب بود که لباس باال تنه بازی نداشتــ...چرخی خورد:خوبه؟
سری تکون دادمونگای خیره ضایمو به ساعتم دوختمـ....
جلوتراومدوموی توی صورتم افتاد وباال فرستادوگفت:اینجوربهتره رئیس..
نگاهش کردمـ...لبخندی زدوگفت:چیه هی زل زل نگام میکنی!؟
دستشو از روی کمرش برداشتمومحکم گرفتموفشاری دادم که گفت:
خوبی؟
زیرلب گفتم:کاش نمیومدی!
مهیاس*
فکر کردمتوجه نشدم ولی خب من کال فضولم وخوب متوجه همه چی میشم
لبخندی زدمـ:میخوای بمونم تو اتاق؟
چشم غره ای رفت ومن خندیدم..
دامیارـ ناز!عشوه!زبون ریختن!فضولی! همه اینا رو کنار میزاری وعین بچه آدم
کنارم میمونی فهمیدی؟تا وقتی فراز اومد بدم تورو دستشـ...
انگار من سرباره اینم پسره بیشور هیچی بهش نمیگم هی دهنشوباز
میکنه وچرت وپرت میگهـ دستموازدستش بیرون کشیدم:اقای محترم لطف
کن دست منو نگیر که غرغرشو إلسا سر من بیارهـ؟درضمن خوشم نمیاد
هی طعنه میزنی من خودم میتونم حواسمو جمع خودم کنمـ...
االن هم اگه قرداد مسخره شما نبود من پیش آریا بودمـ....
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اخمی کرد:بعد قرار داد میفرستمت بری برو بچشب بهشـ...
بااین حرفش ابروم باال پرید...
من ـ معلومه میچسبم بهش حداقل هی طعنه نمیزنه ونمیگه فالن کن بصار
کن بدم میاد ازت بدم میاد از دستور دادنات من چندماه دیه میرم از
دستت خالص میشم ببینم اون موقع کیوپیدا میکنی زوربگی!
واون دختره بیشعور نیاد عقدشو سرم خالی کنهـ درحالی که نه باهات
کاری دارم نه برام یک ذره مهمی!
نگاهم کرد با خشم یا شایدم من به حالت چشماش گفتم خشمـ...
دامیارـ به خاطر همونه ازظهر تا حاال که اون صحنهـ.....
بین حرفش پریدم:اون صحنه چی؟تو إلسا زن وشوهرید واصن برای من
مهم نیس که چی دیدم چون پیش میاد ومن یهو وارد اتاق شدم وخوشحالم که
با إلسا کنار اومدی ومیخوای زندگی خوبیو باهاش شروع کنی!
باورم نشد یه مشت چرت وپرت تحویل دامیاردادمـ...
مهم نیس؟
زندگی خوبیو باهاش شروع کنی!؟
خاک توسرت مهیاس خودتو ازچشم انداختی!
به جهنم صاف افتادم توقلبشـ....
دستمو رودستگیره در گذاشتمواون گفت:چند ماه دیگه که رفتی خیال
منم راحت میشه وهی نمیترسم ازاینکه خرابکاری کنی یا تــِز بدی یه جا
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دیگه حواسم پِی ت نمیره وحتی واس اطمینان بیشتر پشت ماشین
فراز نمیام تا حواسم باشه ...............
ادامه حرفشو نگفتــــ....یعنی این دنبال منوفراز هرجا که میرفتیم میومد؟
چاخان میگه باو توباورنکنـ...
پوزخندی زدم:برام مهم نیست...
برگشتم پوک عمیقی به سیگارش زدوازجابلندشددست منوکشیدومن تقال کردم تا
دستمو ول کنه بی فایده بود...
با پایین اومدنمون ازپلها نگاهاسمتمون کشیده شد...
اون مهیاس چنددقه پیش کجا واینی که االن اینجاس کجا!
رگای دست دامیارو خوب حس کردم منقبض شد...
بعدچنددقه سکوت صدای دست زدنا بلندشد...
دامیار به سمتی رفت وبعد چندی باال سکویی ایستادومن هم کنارشـ...
نگای فرفری عین قاتل بروسلی به من بود...
آیت الکرسی خوندم بااین نگاهاش و بنجامین لبخندی خیلی مسخره ای
رو لبای قیتونیش بود...
دامیارـ به مهمونی من خوش اومدید میدونم از زمان ورود مهیاس همه کنجکاوشدن
که بدونن کیهـ!...
دستش پشت کمرم نشست ومنو کمی به جلو هدایت وگفت:مهیاس
مترجم خصوصی منهـ...ومدت کوتاهی پیشمه تا مترجم جدیدی
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پیداکنمـ....
پچ پچ های بلندشدویکی ازمیون جمع به تمسخر گفت:چندتاچندتا دختر
خوشگل کنار خودت نگه میداری!؟
فَکِ منبض شده دامیار نشون عصبانیتش بود..
من ـ آقای محترم من تنها مترجم هستم نه چیزدیگه ای فکر کنم کارای
خصوصی رئیس من به شما مربوط باشه چیکارشی مگه که تیکه میندازی؟
سکوت بدی بود ومن منتظرجواب بودم ولی اون پسرجوابی نداد...
دامیارلبخندمحوی زد که فهمیدم این بلده بخندهـ.....
یک ساعتی از مهمونی مسخره میگذشت ومن بیشتر حوصلم میپوکید...
دستی جلوم قرارگرفت وباالتراومدم وصورت جذاب وخطرناک فرازودیدم
خندیدم:االن پیشنهاد ر*ق*ص دادی؟
خندید:هی بگی نگی ...ناراحتی برم؟
چشم غره ای رفتم:یه ساعته منو با این گنداخالقه بوزینه تنها گذاشتی
رفتی! من چی بهت بگم!؟
خندید!دستموکشیدوبه سمت پیست ر*ق*ص رفتیمـ...
این سوم باره با پسری میرقصم اول مهام ودوم پوریا که تو عروسی
دوست مشترک مهام وخودش باهاش رقصیدمـ...
من ـ فری توجه کردی خیلی دستات زمخته؟
نگاهی به من کردوبعد نگاهی به دستاش!
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خندیدم:نگاه پیر وچروکیدهـ...
اخمی کردوبا آرنجش به پهلوم زد:میمون زشت...
خندیدواون گفت:زهرمار ببین چه چیزایی تودهن منو آری انداختی..
نوک انگشتامو گرفت وادامه داد:این لباس فوق العاده بهت میاد مهیاس
سلیقت عالیهـ....لباس دامیارکه فوق العادس ازشیش فرسخی معلومه
که این دوتا لباس ست همنـ....
من ـ اهوم دیگه بعد مهمونی لباسو بهش پس میدمـ...
چرخی خوردم واون گفت:منوآری یه تصمیمی گرفتیمـ...
سرموباال اوردم واون دستشو باال گرفتو من از زیردستش عبور کردمـ..
من ـ چه تصمیمی!
به چشمای برجذبس چشم دوختم:چه تصمیمی فراز!؟
ـ قبل رفتنت میگیم باید همه چی تموم شهـ...
چه با دامیار چه بدون دامیار...
ابرو باال انداختم کنجکاو که میشدم پوست لبمو میکَندَمـ...
من ـ خب به منم بگو!
ـ نخیر منوآریا قول دادیم کسی ندونهـ....
ابروباال انداختم:کاری نکید که پشمون بشید!..
بخندی زد:نه عزیزدلمـ...
به نظرمهمونی مزخرفیهـ چرا همه عین طلبکارا نگام میکنن..؟
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دستموزیرچونم گذاشتم وبه دخترپسری که برعکس لباساشون قیافه زمختی داشتن
باهم میرقصیدن...دخترهم اینقدسیاه پوست!؟
ـ ـ چرا دروغ گفتی؟
نگاهموبه کفشای براقش دوختم ودستامو رو پام گذاشتم وبی تفاوت گفتم
ـ من به تو دروغی نگفتم آریا یکهو اون حرفو زد تو زیاده روی میکردی!
بیشترنزدیکم شد جوری که صدای نفساش کنارگوشم میومد!
بنجامین ـ چرا پیشنهادموقبول نکردی؟
ـ میلی با بودن با پسری ندارم!
ـ ولی خب منم هیچی کم ندارم!
ـ برام مهم نی چی کم داری یا نداری دوست ندارم بهم نزدیک بشی!
اخمی کرد:مهیاس وارد زندگی خصوصی إلسا ودامیارنشو
نگاهش کردم وخنده ای کردم:ببخشید واقعا به تو هیچی ربطی نداره
درضمن من وارد زندگی خصوصیشون نشدم محض اطالع..
ازجابلندشدم که روبروم ایستاد:نبینم که آویزونش باشی!
ابروم باال پرید:هوووی پسره هیچی بهت نمیگم واس من تعیین تکلیف نکنا
با یه خیز سمتم اومدودستش رو کمرم نشستــ فشاری دادکه دردی
وتوکمرم احساس کردم عین یه تیغه بُرندهـ....
آروم صورتشو نزدیکم کرد:من هیچ میلی برای باتوبودن ندارم فقط
میخوام سایت اززندگی إلسا گم شه فهمیدی؟
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باپاشنه کفشم محکم رو پاش زدم که صورتش از درد جمع شد ولی
ولم نکردومن با خوشنت ازش خواستم جداشم که اون برندگی پشتم
بیشترحس شد انگار توگوشت پشتم فرو رفتــ...
آخی گفتم وبنجامین گفت:این یه نمونه کارم منتظربعدیش باش!
تازمانی که دورو بَر دامیار نبینمت کاریت ندارمـ...
ناخنمامو تو بازوش بردم ویکهوکشیدم که ولم کردومن به سمت فراز
دوییدم سرش گرم مهمون بود...
نزدیکش شدم بغضم گرفته بود ازاینکه من با دامیارکاری نداشتمـ...
اینقدرآزارم میدن اینقد اذیتم میکننـ...اینقد حرف میخورمـ...
دست رها شده فرازوگرفتمو به سمت خودم کشیدمـ...
بانگرانی نگام کرد:چته مهیاس؟ چرا اینقد بهم ریختی!..
با دردگفتم:فراز کمرم!
باتعجب نگام کردوبه سمت یکی ازاتاقها رفتیم!
تاخواستم بشینم درد تو کمرم براثربریدگی بیشترشد!
فراز روم خم شد ودستشو پشتم برد..
جلوی خودش گرفت ودیدکه به رنگ قرمز شدهـ..
فراز اخمی کرد:چی شده؟
ـ میگم بهت دردش خیلی بده انگار بریده شدهـ...
گوشیشو در جیبش دراورد وبه دامیار زنگ زد...
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یهودر اتاق باز شدو دامیار هراسون سمتم اومد...
دامیارـ پاشو مهیاس!
ایستادم دستش رو زخمم گذاشت که آخم هوارفتــ...
دامیارـ ببرش ویالی خودم به افسانه بگو حواسش بهش باشهـ...
فرازدست زیرو پام انداخت:میبرمش دکتر نمیبینی کل لباسشو خونی کردهـ
دامیار کالفه نفسشو با فوت بیرون کرد:برو منم میامـ..
خواستم بگم نه نیا دیوونه تو اینجا کلی مهمون داری ولی اونقدر
خون ازدست داده بودم که چشام رفت رفته بسته شد
دامیار*
بازوی إلسا وکشیدم ورو مبل پرتش کردمـ...
با ترس نگام کرد سرش داد زدم:دعا کن مهمونی تموم شد اگه نمیشد
اون وسط تن لَشِتو حروم یکی ازاین مردای خرفت میکردم تا حالیت کنن
ـ چی شدهـ؟
سمتش رفتموموهای بلندشو دستم گرفتم:بهت چی گفتم بابت مهیاس هان؟
با درد نالید:چی گفتی؟آخ دامیار موهامو ول کن
بیشتر کشیدمش:بهت گفتم مدت کوتاهی پیشمه بهت گفتم به بنجامین
بگو نزدیک مهیاس نشه بهت گفتم یانهـ؟
سرشو تندتندتکون دادومن با خشم غرید:بهت گفتم دست ازسرمهیاس
بردار ولی اونقدر ذهنت خرابه که فک میکنی منم میرم عین خودت باهمه
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حرف زدن زیاد میزنم بنجامینوفرستادی آزارش بدهـ دیدی که نمیتونه مخش کنه
االن فرستادی تهدیدش کنهـ هان؟
تقه ای به درد خورد وصدای ارجمنداومد:آقا اوردیمشـ...
من ـ بیـــا تـــو
ارجمند همراه بنجامین وارد اتاق شد..
به تن زخمی شده بنجامین نگاه کردم:حاال رو دختر خاله من چاقو میکشی!؟
نگاهم کردوبه همون زبون نامفهومش چرت وپرت گفت...
إلسا با ترس نگاهم میکرد ومن ازخشم غریدم:إلسا یک باره دیگه
فقط یک باره دیگه میخوام ببینم رو مهیاس کرم میریزی جوری
آدمت میکنم که دیگه فراموش کنی کی هستی شیرفهم شد؟
با ترس سرشوتکون دادوبا تشرگفتم:حاال هم گورتو جمع کن با
این ولگردبرید خونه بابات اصن دیدن قیافت حالموبد میکنهـ!!!
تندی زیر دست بنجامین وگرفتورفتن
ارجمندـ مهیاس خانوم رو به اون ویال همراه اقا فراز بردیمـ..
شقیقه هامو با سرانگشتام مالیدم:کِی؟
ـ یک ساعت پیش قربان...
ـ میتونی بری!
صدای بسته شدن در متوجه رفتنش شدمـ...
انگشتامو از سرم رو چشمام کشیدمـ...توی این مدت بودن مهیاس خیلی
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اذیت شدم خیلی...
وجود إلسا وبعدشم اینکه فهمیدم مهیاس دختر خالمهـ...
تصادف آریا..ازدست دادن این قرداد با جوزفـــ...
االنم فکرم سمت تصمیم آریا وفرازهـ...
کرواتوازدور گردنم باز کردمـ ..ودو دکمه از باال هم بازکردمـ....
سرمو به تیکه گاه صندلی چسبوندم که یک ربعی نگذشته بود تلفنم
زنگ خورد نگاهی به شماره پدر إلسا کردم وریجکت زدمـ...
زخم رو کمرم مهیاس فوق العاده عمیق بودهـ انگار که چاقو برنده بوده
چون اون لباس هم پاره شده بود البته براثرتقال مهیاس زخم عمیق و
فشارچاقورروکمرش بیشترشدهـ....
این مدت هم مهیاس خیلی اذیت شد...
هم خودم آزارش دادمـ هم اطرافیانمـ....
فقط چندماه مونده تا برهـ....اون موقع به زندگیش میرسهـ...
همه چیو فراموش میکنه وذهن من از همه چی آزاد میشهـ...
ودیگه فرازو آریا حواسشون پِی مهیاس نمیرهـ....
دستمو توجیب شلوارم بردم وباز اون جای عطر رو تو مشتم گرفتمـ...
با بستن چشمام آرامشی بهم رسیـــد...
***
دستمو روی موهای نرم ولخت خرماییش کشیدمـ....
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چندتاراز موهاش بین انگشتام رفتنــ....
پتورو باالترکشیدم که دستم که رو شکمش بودوگرفت:چیزیم نیست
انقدرنگران نباش..
به چشمای بستش نگاه کردمـ...
لبخندی زد:اونجوری نگام نکن پسربــَد
لبخندمحوی رولبام نشست:بهتری؟
چشماشو بازکردومستقیم نگاهم کرد:اهوم خوبم چیزی نشده که تو هی
اینجا پالسی برو به کارات برس منم مایه دردسرت شدما
رو زبونم اومدکه بگم نه لعنتی من بیشتر آزارت دادم نه لعنتی إلسا
سرمن داره اذیتت میکنهـ!!نه لعنتی کم خودم رنجت ندادمـ....
ولی هیچ نگفتم نگاهشو به لباسام دوخت:چه خبره خوشتیپ کردی!
خوشتیپ!
روصندلی روبروی تراس نشستم:خوشتیپ؟
خندیدوخواست بلندشه که ازجاپریدم:مهیاس اینقدیه دنده بازی درنیار
نباید بلندشی!
خندیدودستشورو دستام کشید:دامیارمهربونی بهت نمیاد نخندون منو!
دستمو روشونش گذاشتم وباال کشیدمش به تکیه گاه تخت تکیه زد!
روتخت نشستم واون گفت:دامیار!؟
نگاهموباالکشیدم واون لبخندزدولوس وارگفت:گوشیتومیدی؟
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ابروم باال پرید..خندید:توروخدا جلوی خودت زنگ میزنم!
بی حرف گوشیمو دستش دادم خوشحال گفت:مرسی مرسی
نمیدونم شماره کیو گرفت چشمکی بهم زد...
منتظروبا کالفگی نگام کرد..
مهیاس ـ وایییی سالم عشق منــ....
اخمی کردواون با نیش بازنگام کرد...
مهیاسـ  :اره خوبم توخوبی!؟
طرف ـ ....
مهیاس ـ دورت بگردمـ
طرف ـ ....
مهیاس ـ لوس دروغ نگوها
چشماش برقی زدویهو باخوشحای باال پریدکه توهواخشک شد وازدرد
گوشی از دستش افتاد وخودشم هم چشمه اشکش جوشید!
سمتش رفتم:آروم باش بهت گفتم تکون نخور...
نگام کردوبا دردچشماشوبست نمیتونست حرفی بزنهـ...
تلفنوقطع کردموآروم رو ی تخت خوابوندمش واون گفت:میشه به مهام
پیام بدی یا بگی حالم خوبه؟چون بدش میاد گوشی ویهو قطع کنم نگران میشه!میشه
اینکارو کنی؟
اونقدربا مظلومیت اینوگفت که مگه من میتونستم بگم نهـ!!
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سری تکون دادموگفتم:درد داری مسکن بدم؟
سرشو تکون دادومن قرص لیوان آب ودستش دادمـ....
خواست دراز بکشه که کمکش کردم چشماشو بست ومن کنار نشستم
دستم باز میخواست اون موهای ل*خ*ت ولمس کنه به آروم دستمو بین
موهاش بردم ولمسشون کردم..
سخته ولی اعتراف میکنم جلوی این دختر کم میارم!
مخصوصا بااون چشمایی که معلوم نیست عسلیه یا طوسیهـ؟
مهیاس*
مهربونی به چهره جدیش نمیومد تعجب کرده بودم!
خب شایدم خودش ومقصرمیدونه!
لعنتی با فرو رفته دستش بین موهام حس خوبی زیر تک تک مولکوالی
بدنم حس کردم آروم نوازش میکرد ومن فکر میکردم کاش االن دستش
توی دستام بود بی اراده دستی که رو موهام بود رو گرفتم
دستای مردونه ولی بزرگشـ....انگشت شصتموگرفتو پشتشو آروم نوازش
میکرد...چشماموبستموریه هامو پرازهوای عطر خنک وتلخش کردمـ...
آروم صدام زد:مهیاس؟
با یه حس شیرنین که زیرپوست واستخونم رفته بودم گفتم:هوووم؟
نفسی کشیدوگفت:میخوام زودتربفرستم تا پیش برادرت بری!
اولین حس که اومد سمتم بعداون تعجب مسخره تنها یه چی!
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که دوست داره زودترازدستم خالص شه تا به کثافت کاریاش برسهـ!
دومین حس من دارم اذیتش میکنمـ....
پوزخندی تو دلم زدم:خسته شده از دستت مهیاس!
ولی االن باس جوابشو بدی دِیاال!
من هم صداموخوشحال کردم وبدون برگشتن سمتش گفتم:جان ما؟ایول باو
دست مریزاد پ به دومادی داشمون میرسیم
چالی میدونی حرف زدنم عالمی داشت همیشه تومدرسه دعوامون میشد
باد میدادیم صدامونو عین پسرهمسادمون که سر بلوار عین دلمه وامیستاد
وبااون صداش که بدرد مصیبت خوندن میخوردمیگف آی بدو هندونه ببرآتیش زدن به
مالم زنم میدهـ طیالقمـ..
حواسمو برگردوندم صدای نفساش میومد آروم بود ولی یه جورایی کالفهـ...
آروم کنارگوشم گفت ـ مثل اینکه خوشحال نشدی؟
تموم بدنم با برخورد لباش به گوشم مورمورشد...
خنده ای ریزکردم ونذاشتم تموم ناراحتیا سمتم بیاد...
من ـ چرا؟ولی خب یه آدم هست که دوست ندارم ببنمش
کنجکاو گفت:کی؟
زیرلب گفتم:رادین...
وبعدبلندگفتم:بی خیال میزاری بخوابم؟
حرفی نزدازجاش بلندشدودستشوازدستم بیرون کشید نای مهربون شدنو
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وگفتن کلمه بمونونداشتمـ....
صداش زدم واون هیچ نگفت ومن گفتم:کی میزاری برم؟
با تلخی وغرورش گفت:همین زودیا خودم میبرمت!
زیرلب گفتم:مرسی!
ولی اون مرسی خدا میدونه ازته دلم نبود...
واون مرسی خدا مونده یعنی بگو نرو....
واون مرسی یعنی....
آخ که منی که اون اول چموش بازی درمیوردم االن منه لعنتی نمیخوام
از یه میلی متری اینجا دورشمـ...
دامیار!؟دامیار؟ دامیار!؟

دلم بدون مقدمه تنگــ میشود...
حتی اگر گاهی میان هیچ لحظهـ ای یادم نکنی!
قانون یک حس یکطرفه این استـ....
یادش میمانی وحتی او....
بغضم گرفته بود لعنت بهتـ.....لعنت بهتـ...
پیش خودت چی فکرکردی که منو میفرسی برمـ...؟
هان؟
نمیخوام جز بعضیا زندگیم بشی!
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نمیخوام توی لحظام یاد بعضیا بیوفتمـ!!!

******
تلخ شده بودم حال همرو میگرفتمـ...
فراز ازشیش فرسخیم رد نمیشد...آریا هم زیاد حالش خوب نبود خونه
عزیز استراحت میکردیه سرگیجهایی داشت که مجبور مدتی نباشهـ....
دامیار؟
آخ دامیارکه بعداون روزی که گفت میخواد زودتربفرستم برمـ....
نگاهی بهم نمیکنهـ....فقط درحد اینکه مهیاس اینقدغُرنزن همینـ...
اونم فهمیده بد خُلق شدم واصن اعصاب ندارمـ....
نمیدونستم که گفتن رفتنم ازاینجا اینقدر آزارم بدهـ....
وسط حیاط نشستم وبه نگاه ارجمند اون محفضای گنده اهمیت ندادمو
بلندگفتم:چیه هان؟جای دیگه هم میشه نگاه کنید....
سراشونوبرگردوندنـ....
تیمور لنگ اسمشومن گذاشتم تیمور لنگ...همون ارجمند!
سمتم اومد:دخترم چیزی شده؟چندروزه خُلقت تنگه!
نگاهش کردم:نه تیموری خوبم
لبخندی زد:دروغ نگو که بگو دوس ندارم بگم همین!
لبخندزورکی زدم:نه باو ارجمندجون حوصله ندارم رو روان همه راه میرم
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سری تکون دادوهیچ نگفت...
با انگشتم خطای فرضی ومسخره ای روی زمین میکشیدموپوزخندمیزدمـ...
چرا پوزخند؟
به تو مربوط نیستـ...لیاقتم همینهـ....
خوب ازچی ناراحتی؟
فعال گمشو وجدان که اصن دلم بحث نمیخواد صدبار به فرازگفتم یه خط برای اون
گوشی که آریا بهم داده بگیر بلکه اگه دلم گرفت زنگ بزنم به دوتاآدم نسناس که
حرف بزنم!
اَهی زیرلب گفتم صدای قدمای محکم فرازومیشنیدم با بی خیالی رو زمین درازکش
شدم وبه آسمون نگاه کردم!
یعنی واقعا میخوام برم؟
باال سرم فرازو دیدم اخمی به هم کردیم واون گفت:پاشو
من ـ دلم نخواد چی!
کمی خم شد:پاشو میخوام ببرمت جایی
من ـ فری جان اون عزیزت فریباجون کوتاه بیا
فرازـ پاشو بریم عیادت همون عزیزجونم
چشام برق زد:جون دامیار راست میگی؟
ـ ـ مگه جون من اضافیه مهیاس؟
نگاهش کردم درچندقدمی در ورودی حیاط بود!
جوابشو ندادموفرازاخمی کرد:اجازه میفرمایید مادمازل بوگندو
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اخمی کردم:میرم لباس بپوشم
با یه جهش ایستادموبه سمت اتاقم رفتم اینبارمن بودم که ازدوتا جفت
چشمای ستاره پوش فرارکردمـ....فقط یه کوچولو از وابستگیم کم شهـ...
قول میدم فراموشش نکنمـ....
تواتاقم بودم دنبال لنگ جورابم بودم ولی یافت نمیشد..
دست آخر کفشمو ازپام دراوردم وبه در اتاقم زدم:خوب لعنتی یه نشون
بده بینم کدوم قبرستونی نفلهـ!!!!!
دراتاقم با یه تقه کوتاهی بازشدونگاهم به دامیارکشیده شد...
لباس آبی رنگ که بنفش میزد..
کت سرمه ای با راه راهای آبی وشلوارکتان سرمه ای!
این تیپش بد نبود...ولی زیادم خوب نبود...
نگاهموباال کشیدم ودستشوجلوم گرفت:بیا
سمتش رفتم:چیه؟
دستاموگرفت وچیزی توش گذاشت وسردیش خوب فهمیدم کهـ......
اجازه حرف زدن به خودمونداد:اگه خواسی چیزیودوربندازی!
توی خونه خودم اون یادگاری که برات خریدمودورننداز...
خواستم حرفی بزنم انگشتشو روی لبم گذاشت:یه بارم شده با گستاخی
توچشام زل نزن ونگو که فالن وبصار...
سرموپایین انداختم واون با انگشتش دستشو زیرچونم گذاشت وگف:
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تلخی این سه روزونمیدونم پای چی بزارم شاید دلتنگ برادرتوپویاویاحتی اون رادین
هستی که چندروزیه خونه پویا رفت وامد میکنهـ....
چشام گردواون ادامه داد:به خاطرهمین تصمیم گرفتم هفته بعد
بفرستمت بری!
درعرض چندثانیه دستامویخ بست وتموم بدنم کِرِخت وبی حال شد...
بیشترسرخم کردم که چشمای مغروروخودخواه جذاب وخواستنیشونبینم
دراتاقموبستودستمو کشیدوروبروم روی تخت نشست:مهیاس؟
نگاهش کردمـ باعجز باالتماس باخواهشـ....فقط بگو نرم دامیار فقط همین
لبخندی زدودستی بین موهای خوشحالت تقریبا مسی که گاهی اوقات قهوه ای
خوشرنگی میشد برد...
مستقیم توی چشماش نگاه کردمـ واون فاصله چندسانتی وپرکردوگفت:
توی این مدت خیلی آزار رسوندم حتی تا پای کشتنت رفتمـ....ولی اونقدرتوی دل
فرازوآریا جا بازکردی که توروم واسادنونذاشتن دست ازپاخطاکنم!
دلم االن یه مهربونی میخواست...
دلم االن میخواست توی جای خلوت با بوی خوب قهوه توی بینیم باشمـ
ودامیار کنارمودستای پر قدرتش توی موهامـ....
فقط چندلحظه دلم همینوخواستـ....زیادی نبود..
به اختیارشدم بزار امروزوبه سمت دلم برم!چیزی نمیشه که هربرداشتی
خواست بکنه به جهنم من اینم!
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سرموروی پاهاش گذاشتم واون بودوتعجبی که پنهون کردومن ازش خواستم:دامیار
میشه برای آخرین باراووووم....
این رمان درنگاه دانلود اماده شد
www.negahdl.com
کمی گفتنش واس منی که پرو بودم سخت شد...
خودش زرنگ بودوفهمید..
دستشوبین موهام بردومن چشماموبستمـ....
دراتاق بازشدولی چشمام نهـ....دامیارگفت:فعال برو
وخوب بوی عطرمخصوص فرازوحس کردمـ....
من ـ دامیار؟
زیرلب اروم گفت:تواینجورصداکردناتم مشکوکهـ....
خندیدم:ها ها!چیه نگو که میترسی ؟
بعدبااخم بهش زل زدم دستشو روچشمام کشید:نخیر من ازتنهاکسی که
نمیترسم تویی پس امیدوارنباش!
خندیدم :معلومه دیه خرت ازپل گذشته داری رَدَم میکنی برم دیه چه ترسی!
دیه کیه که شب بیاد دراتاقتوبزنه وفرارکنه وتوروبیخواب کنهـ....
خندیدخفه خندیدومردونهـ.....
ولی باشیطنت گفت:دخترشیطون نشوها وگرنه یه کارمیکنم نتونی برگردی
پیش داداشتا!
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من ـ اهوع منو ازچی میی ترسونی!هوم؟
نرم خندیدوحرفی نزد...
من ـ میدونم نباید زیاد نزدیکت باشم تواالن ازدواج کردی ومن....
دستشورولبهام گذاشت:هیشش مهم نیست خب ال اقل االن مهم نیست....
چشاموبستم وبه پهلوچرخیدموسرموتوی شکمش مخفی کردمـ....

من ـ دامیار؟
حرکت دستاش توی موهام متوقف شدویه جور تردید میکرد...
ودراخرگفت:جان دلم؟
ومن بودو پرواز توی اون عطرخاص خنکشـ....
لبخندی محوزدمـ....آروم بودم دیه تلخ نبودمـ.....
من ـ دامیار؟
دلم لوس شدن میخواست وبه این فقط نمیخواستم فکرکنم که االن که
وقت رفتنمه ویه حس چندگانه دارمـ....
چشاموبازکردم دستاشوپشت سرش گذاشته بودوروی تخت درازکشیده بود
سمتش رفتم وچندتارموهام رو دماغش کشیدم خندید:دختربَد
خندیدمواون دستش دور شونم اومدومنوبه سینش چسبوندومن گفتم:دامیار؟
زیرلب گفت:جون دلم وروجکـ....
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من بودموحس خوبی مثل خوردن یه عسل شیرین با کرهـ(...خخخ چه تشبیهی گشنم
شد)
من بودموحس لبریزاینکه کاش اونم میفهمیددرگیرشمـ....
من بودموإی کاش های دلموکه کاشتمومیدونم سبزنمیشهـ....
نگاهم کرد:چی میخوای بگی توله؟
نگاهم رنگ تعجب گرفت ازاون حرفابودا...خندیدم:توله نشده بودیم که
شدیم مرسی مستفیضمون کردی استاد!
لبخندزدومن گفتم:یه چی بهت بگم پرو نشیا باجنبه باش!
چشماشوبست وگفت میدونم میخوای چی بگی!
ازتلخی چندروزت فهمیدم...
من ـ خب بگو ببینم آقای شرلوک هلمز چی میخوام بگم!
پیچش دستش دور شونم بیشتروبیشترشد!
با بدجنسی گفت:میخوای بگی دلت برای فراز وآریا تنگ میشهـ وشایدم
واس اذیتای فرفری!
اخمی کردموبا انگشتم به صورتش ضربه زدم:نخیرم اشتباه بود ولی نزدیک شدی!
نفسی عمیق کشیدومن گفتم:من می خواستم بگم که دلم برات تنگ میشهـ
نگاهم کرد چشماش آروم بودوتیره تر ازهمیشهـ....
سرموروسینش گذاشتمـ.....چرا االن که میخوام برم مهربون شدی عاخه؟
خفاش اخموی منـ.....میدونم حسی بهم نداری!
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میدونم حتی بدت میاد ازمن!
دامیارـ هیچ وقت فکرنکن که اگه اخم میکنم وجدیم ازت بدم میاد!
نگاهش کردم با تعجب !!!!
چشماش بسته بودومن گفتم:نمیخوای پیش زنت بری فکرکن منو تورو.....
خندیدازاون خندهایی که سال به دوازده ماه باس منتظربشی ویهوپرتعجب!
خندیدم!...
دستش ازدورشونهام دورکمرم حلقه شد....
دامیارـ ببرمت یه جا!
نگاهش کردم:یه جا!کجاس؟
ـ اگه میخواستم بگم که میگفتم شیطون!
ومن ادامه دادم:ترجیحاًتـــولهـ...
دامیارـ آماده شو...
سری تکون دادم:الساعه قربان....
چشماشو بازکرد خواستم بلندشم که محکم تر گرفتتم وبوسه ای رو موهام زد...
نکن دامیار!بامن اینجوری نباش!دلم طاقت نداره دیووونهـ....
دلم طاقت نداره که بعدا یاد آوری اینا اشکمودربیارهـ.....
بغضموقورت دادموزدم روسینش:پاشو تنبل خوب از من فِیض بُردیا!
آروم رو کمرم زد:پرو نشوعا...
خندیدموازجابلندشدمودستاشوگرفتموباال کشیدمش...

272

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود
به چارچوب در اتاقم تکیه زدوگفت:بپوش!
منـ ـ خب برو بپوشم!
ـ من آماده ام بپوش!
زیرلب بیشرفی گفتم وبعد پشیمون شدمـ...کجای این بی شرفهـ؟
شلوارم که اوکی بود یه شلوارجین سرمه ای سادهـ....
مانتوی آبی رنگموکه کادو عه آریا بود وبدجور دوستش داشتموبیرون
کشیدم ورولباس آستین بلندم پوشیدمـ....
یه مانتوی شیک کوتاه که رو شونهاش با بند ودکمه تزئین شدهـ بود همون مدل هم
روقسمت پایین مانتو روکمرهم بود...
یقه اِسکیموکیپ گردنم کردمو شال سرمه وبا بی قِیدی رو سرم انداختم وسمت
دراتاقم رفتم:خب بریم...
سری تکون دادوبه سمت پله ها رفتیم که دیدم إی دل غافل فرفری واسادهـ
با حرص نگامون کردکه دامیار تنه ای زدومنم آروم ازکنارفرفری گذشتم
دامیارسمت موتورش رفت که گفتم:نگو که بااین بریم!؟
نگاهم کرد:بیا بابا دوتا باد به مخ هنگت میخورهـ....
سوارموتورش شدوبعدگذشت باغ وبیرون اومدنش من سوارشدمـ....
ازشما چه پنهون از داداشمم پنهون نمیکنم همیشه عاشق موتورخوشگال بودم
لبخندی زدمودستامومحکم دور کمردامیارحلقه کردموچونموروشونه راستش
گذاشتم وچشاموبستم:دامیار آرومتربروها...
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ـ هرچی باشه دست فرمونم توی این خوشگله تَکهـ ِ
ـ مرررض عهـ من نمیخوام بمیرما آرزوها دارمـ....
ـ تو تامن یکی وکنارقبرت خاک نکنی نمی میری!
خندیدم:چه مشتاقی کنارمنم باشی!
ـ نکه تو بدت میاد؟
ـ نکه بعضیا دلشون نمیخواد....
خندیدم واون با تاسف سری تکون داد......
فکر نمیکردم این پسراحمق بزنه به جـــاده...
چشاموباذوق بستم وگذاشتم شالم که دورسرم محکم بسته وسَرِش توی هوا
درحال ر*ق*ص بود واژگون بشه...
دستاموازدوطرف بازکردم که دامیارهم بدون گرفتن دستهای موتوراینکارو
کردومن باترس گفتم:جان من دامیار بزار زنده برگردمـ....
نگاهم نمیتونست کنه ولی من نیم رخ جذابشو میدیدمـ....
دستاموازدورکمرش آزاد کردو...
و به موازات دست من دست خودشو بازکرد...
دامیارـ نترس حواسم به تویکی همیشه هستـــ....
من ـ دامیار ؟
با یه لذتی که منم خوب حس میکردم گفت:هــووومـ؟
من ـ دامیار حواستوبده جاده تاریک داره میشه خطرناکه..
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سرموروی کِتفِش گذاشتمولبخندی روی لبهام بود...
پیچ وخمای جاده شمالو رد میکردومن هرلحظه به سرمای بدنم اضافه میشد...
دامیارـ نخوابیا مهیاس،االن میرسیمـ....
چشاموبستم:کو تا برسی!
ده دقه نگذشته بود که موتور متوقف شدونگاهاسمت مااومد...
چندمرد باعجله سمتمون اومدن ویکیشون گفت:سالم آقا خوش اومدید...
دامیاربدون اخمی وباجدیت گفت:یه امشب وویال وهمراه زنتو مصطفی
ترک کن !
مرد نگاهش رنگ تعجب گرفت ومن یه ترسی توجونم رفت...
نکنه....اجازه اومدن فکرای مزخرفوندادمـ...
روصندلی گهواره ای بااون شلوارجین ویغه إسکی نشسته بودم ولبهام
لبه های فنجونوبه بازی گرفته بود...
توفکربودم!
این مهربونی ها!به دامیارنمیومد!
نکنه میخواد بالیی سرم بیارهـ...؟ازفکرشم انگشتای دستم یخ میبست..
دستامودورفنحون بیشترحلقه کردم وفارغ ازاینکه دامیار رو مبل تک نفره چرم فرو
رفت..
دامیار*
من ـ میترسی؟
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متوجه حرفم نشدونگاهش به بیرون بود..
فنجونمورو عسلی گذاشتموسمتش رفتم..دستاش دورفنجون چاییشش محکم
ترحلقه شده بودووازرگای بیرون زده دستش میفهمیدمـ...
با تماس دستم روی شونش هینی گفت وفنجون چاییش به زمین افتاد..
خم شدوبَرِش داشتو به من نگاه کرد..
من ـ میترسی ازمن؟
نگاهم کرد:االن عارهـ...
همیشه از اینکه بی برو برگرد حرفشومیزد دوست داشتمـ...
خم شدموآروم کنارگوشش گفتم:تو،توی هتل هم بامن توی یه اتاق بودی!
مهیاس ـ بودم ولی اونجا هتل بودواینجا یه ویال بدون آدم وفقط ....
مکثی کرد:فقط منوتویی!
دلم میخواست بخندم ازدست این دختر!که چه قدر سادسـ...
با دستم که روی شونش بود فشاری دادم:خیالت راحت من باهات کاری ندارم
حتی بااون إلساهم کاری ندارمـ....
نگاهش وبه گردنم دوخت :بریدگی چیه؟
من ـ مهم نیست
ازجابلندشدوگفت:چرا اومدیم اینجا!
دستاموتوجیبم بردم:بدهـ؟
سری تکون دادوبا شیطنت گفت:بستگی داره چه اتفاقی بیوفتهـ...
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نگاهش کردم بااخم واون تندتند گفت:واییی بخدا شوخی کردم میدونم
ازتوبخاری بلندنمیشهـ....
چشم غره ای بهش رفتم اون نزدیک ترشد:واه خب باشه بخاربلند میشه
ولی بی خطری!کبریت بی خطر
سمتش رفتم که پا به فرارگذاشت:خوب خفاش اخمو!من که چیزی نگفتم!
همینجورمیدوییدوفکرمیکردمنم دنبالشم درحالی که فقط نگاهش میکردم..
مهیاس ـ ببین دامیارهفته بعد من میخوام برم این اخماتوبزارکنار!
با نفس نفس واسادو دید من ازجام تکون نخوردم!
مهیاس ـ بیشعور!
با حرص پاشو به ستون کنارش زدکه از درد توخودش جمع شدومن آروم
خندیدمـ.....رو زمین نشست ومن سمتش رفتم اون زودی بلندشد:خب
باو غلط کردمـ....
من ـ کاریت ندارم مگه لولو خورخوره ام که فرارمیکنی؟
چشاشوریزکرد:راستشو بگو دامیار باز چی شده ؟تو اصن آدم مهربونی
نیستی!راستشوبگو قول میدم کمکت کنمـ....
پوووفی کردم وبا بدجنسی گفتم:مهیاس دوست دخترم میشی؟
درحالی که پای راستش توی دستش بودوداشت برسیش میکرد چشماش
گردشدوگفت:چی؟
دستاموتوجیبم بردمورو مبل نشستموبا جدیت گفتم:دوست دخترم شو
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خندید....بلندبلند میخندید:إی خــــــــدا!بگو چی میخوای!
پس معلومه زرنگهـ....اه خواستم سرکارش بزارما...بزار باز تالش کنم
ببینم واکنشش چیهـ!!
من ـ شوخی ندارم فهمیدی؟
فهمیدی بلند گفتم جوری که صدام توویال چرخ خورد...
باتعجب نگام کردویهو ایستادوبا اخم گفت:تا دو روز پیش میگفتی سربار
وفالن واالن یهو تصمیم گرفتی بفرسی منوبِرَم!باز خبریه ؟حتما االنم میخوای
بگی چون دوست دخترمی باس بیشتربمونی!من مگه اسبازیم هان؟
که اول مترجم بشم حاال دوست دخترت!مگه خرم فکرکردی نمیفهمم
میخوای دوست دخترت بشم تا اون إلسا رو دست به سرکنی؟
نه آقا !ازاین خوابا برای من نبین..
بعد مانتوشو چنگ زدوتندتند با حرص پوشیدومن تعجب وهیچی اخمشو
عصبانیتشو قورت دادمـ....چه نفرتی ازمن دارهـ!!!!!
مسببش خودتی دامیار!یه نفرم هم واس خودت نگه نداشتی!
پوزخندی زدموگفت:واسا!!
وسط راه واسادوبا خشم گفت:میخوام برم تهران زودباش من یه دقه نمیخوام پیش
تو بمونم!
سمتش رفتم وبازوشو کشیدم:اینقدراز من بدت میادومیترسی هان؟
با ترس وهیجان نگام کرد:ولم کن!توروخدا ولم کن میخوام برم پیش فراز!
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آمپر چسبوندم:پیش فرازچـــی؟هان؟بری توبغلش واون نازت کنه عاره؟
باز گستاخ شد:خاک تواون سرت با اون مغز قد نخودت که حتی به من اعتمادنداری به
درک سیاه به دوست خودتم اعتماد نداری؟بدم میاد ازت همه چیت توی آدم
غـدوخودخواهی....
ادامه حرفشو نزدویهوبا خنده گفت:اوووو نکنه حسودی میکنی ؟
تودلم خندیدم این دختر ثباط شخصیتی ندارهـ....یهوعصبی یهو میخنده
یهو جیغ میکشه یهو مهربون میشهـ....
بااخم نگاش کردم:به چی تو حسودی کنم خودمو یدونه ترگل ورگلشو دارم
همه جوره هم دوستم دارهـ خودت که میبینیش!
با مشتش چنان زد توصورتم که یه قدم عقب رفتمواون گفت:عاره میبینم پس بامن
چیکارداری هان؟تواتاق خودم بهت گفتم اگه زنت منو باتواینجوری بیینه
توهم خندیدو...
سمتم اومد انگشت اشارشو جلو گرفت:به جان مهامم قسم یه باردیه فقط
یه باردیه چرت وپرت بگی جوری با دیوار بیستون یکیت میکنم که هروز
بیان روت یادگاربنویسن!
اختیارموازدست دادموبلند خندیدم...
این دخترچه قد دیوووونسـ....یک ذره هم صبروتحمل ندارهـ...
باتعجب وباصورت افروخته از خشم وعصبانیت نگام کرد:چیه؟ها؟
من ـ من باهات شوخی کردمـ...چرا داغ میکنی؟
آروم گفتم:فکرنمیکردم اینقدرازمن بدت بیاد...
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اخم جاشوبه ناراحتی ونمیدونم چی دادوگفت:همینی که هست...
بعدادامه داد:بریم تهران!
حرصم گرفت وبا لحن دستوری گفتمـ:...هیجا نمیریم امشب توویال میمونیم
با لجاجت گفت:خواهش میکنم
محکم وبااخم گفتم:نهـ...اگه قبل این چرت وپرتات خواهش میکردی قبول
میکردمـ ولی االن نه که نه...
با حرص وناراحتی رو زمنی پارکت شده نشست:دامیــــار!؟
هیچ وقت خوشم نمیومد هیچ دختری اسمموبگه ولی مهیاس اولین دختری
بودکه هیچ قت مقابل مفرد صدازدنم هیچی بهش نگفتم...
ودوست ندارم پنهون بمونه که شایدوشاید چنددرصد دلم برای حرص
خوردناش تنگ میشه وبرای گفتن اسمم اززبونشـ....
من ـ نه مهیاس،حاال بلندشو میخوام بریم یه چی بخوریمـ...
نگاهم کردوبا عجـــز...
لبخندی زدم:مهیاس من شوخی کردم ازمنم نترس!
پوفی کردوازجابلندشد..
از ویال بیرون زدیم وکنارهم راه جاده رو پیش گرفتیم...
دستاشو توی جیب مانتوش برد:همیشه عاشق این بودم که مهام وسانیار
به شمال بیامـ...راستی دامیارچرا پیش خاله پری....
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دستموباال اوردم:مهیاس چیزا خصوصی من به تو مربوط نیست وهیچ خوشم نمیاد از
داستان تموم شده ای باز خاطره جدید بسازم...
سری تکون داد:اهوم باشه ببخشید
کت چرمی که تنم بودوروی دوشش انداختم:حوصله مریض بودنتوندارم
سری تکون دادونفسی عمیق کشید..
دستاموتوی جیبم بردم وباز دستم به شیشه عطرکوچیک توجیبم برخوردکرد
همیشه ازاینکه دچار یه چیزجدیدتوی زندگیم بشم میترسیدمـ...
میدونستم ضعیفم میکنه واالن به این حال دچارشدم ومیخوام هرچی
زودتر ازاین فضای خفگان گیر بیرون بزنمـ...
به رستوران روبروم نگاه کردم:مهیاس غذا چی میخوری؟شمالی یا بریم
رستوران غذای کباب و...
مهیاس ـ بریم بستنی بخوریم!
باتعجب نگاهش کردم که گفت:چیه خب ه*و*س کردمـ...ازاون پیچ پیچیا
لبخندموتودلم جمع کردم وبه سمت دستگاه اون نوع بستنی که مهیاس
میخواست رفتیم...
با خوشحالی بستنی وگرفت وگفت:زودباش یدونه هم واس خودت بگیر
اخمی کردم که گفت:جان من!جون فراز!جون آریا!
خنده کجی زدموناچاراً یه بستنی دیگه گرفتم توی خیابون خلوتی
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شروع به راه رفتن کردیم روی جدوالراه میرفت وهی میخواست بیوفته به من تکیه
میزدآخرسر گفتم:مهیاس بیا پایین تا پرتت نکردم توی جوب ها!
نگام کردوگفت:جرأت داری؟
رفتم سمتش که هول شدوازپشت پرت شد توی گودالی سر جدول بود...
نگاهی به بستنیش کرد:خوبه تموم شدا یه گاز میزدم تموم میشد..
لباسش کال کثیف شده بودوخنده به من نگاه میکردکه با تعجب نگاهش میکردم
وگفت:چیه باو شبه کسی توجه نمیکنهـ...بیا کمکم کن..
دستشوگرفتموبه باال کشیدمش کت منوازتنش دراورد:بگیرش مرسی
اخمی کردم:مهیاس هوا سوز دارهـ....
دستاشوروصورتم گذاشت ولپای نداشتموکشید:من سرمایی نیستم سردم
شد چشم ازت میگیرمشـ...تازه چیزیم نمونده به خونه برسیمـ...
چشم غره ای بهش رفتم:من خیلی لپ دارم که....
بین حرفم پرید:ببخشیدحواسم نبود بدت میاد...
دستشوگرفتمواون بهم چسبید..هرکی ازکنارمون میگذشت بایه
جور برداشت خاص چشم میدوختنـ...
مهیاس ـ میگم دامیار من گشنمه..
نگاهش کردموگفت:االن نزدیک ویال رستوران یه چی میگیرم..
خندید:خفاش اخموعه خودمی!
چشم غره ای بهش رفتم که ریزخندیدوگفت:خب توعم بااون چشات..
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خواستم چیزی بگم:اوووم دامیار تو درس خوندی؟
من ـ نه فقط توخوندی!
ـ چی خوندی؟
ـ حاالع!
ـ مررررض بگو دیهـ....
ـ من پتروشیمی خوندمـ...
دستشوبا هول ازدستم بیرون کشیدورومحکم کَف زدوروبروم راه رفت:
ای جون پس خرخونی!
اخمی کردمواون گفت:من هیچ وقت ازاین نگاهات نمیترسم ببرش جایی که
خریداردارهـ عاقا!....
بهش توپیدم:اونجوری راه نرو دارن نگامون میکنن...
با بی خیالی گفت:نگاه کنن تا ازچششون درآد...
میدونی چیه دامیار توخیلی بی شعوری!
من ـ مرسی!
خندیدوخوشحال گفت:آخ جون هفته دیه میرم پیش داداشم توهم ازدستم
خالص میشی!
پوزخندی تودلم زدمـ....خالص؟
حرف دلم چی بودوچی شد...کاش میشد دامیار نبودمـ....
شکارچی نبودم..
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شکارچی نبودم که ه*و*س طعمه های بزرگ کنمـ....
کاش دایانا بودومیدید داداشش معلوم نیست چشهـ....معلوم نیست خوبه
یابدهـ؟معلوم نیست میخواد چه غلطی با زندگی کوفتیش کنهـ....
با صدای مهیاس دست ازاین فکرای چندماهه برداشتم و نگاهموبا آرامش
بهش دوختم:خودتم خوب میدونی آزارمی دادی نهـ؟
خندید:تورو که نه جرأت نداشتم رئیس ولی از فرازوآریا نمیشه گذشت
ابروموباال انداختم واون با مکث ادامه داد:دلم برای فحش دادن بهشون تنگ
میشه عخی دیه فراز جذاب وبااون ابروهای باحال وچشمای ترسناکش نمیبینم دیه
اون آریا رو بااون چشمای عسلی مهربونش نمی بینمـ....
پوووفی کردوبا ناراحتی گفت:دیه با فری نمیتونم تورو اذیت کنیم راستی
یادته یه شب دیراومدی ویال ساعت 3شب بود...
بااخم نگاهش کردم:هیچی نگوها..
خندیدوگفت:وایییییی واس اولین بار دیدم که ترسیدی!
من ـ شما سه تا شعور ندارید اگه سه نصفه شب صدای زوزه گرگ توی
خونت باصدای جغد قاطی شه نمیترسی؟
بلندبلندخندید:نوچچچچ
ـ عاره جون عمتــ....
صدای خندش بلندترشد :نه پ معلوم یه چیزایی بارته فقط نقاب یه آدم
طبهکارو خالفکاروزدی!..اوووم یا قاتل...
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خیلی بی هوا گفتم:به من نگو قاتل..
ترسید:ببخشید...
ـ میدونم آدم کشتم ولی دالیل خودموداشتم وقتی چیزی نمیدونی هیچ وقت
حرف اضافی نزن شیرفهم شد؟
تندتندسرتکون داد:نمیخواستم ناراحتت کنم!
حرفی نزدم کنارم ایستادوبازوموگرفت:خب لوس نشو قهر نکن دیهـ....
اخمی کردم که چشمایی که االن به طوسی روشن میزد برقی زدوگفت:اوووم
دامیار اسمتوکی انتخاب کرده؟خیلی به شخصیتت به نظرم اُبُهَت میدهـ...
ـ اسم بابا بزرگم بودهـ...معنیشم که از اسمم معلومهـ...دام وشکاروشکارچی
ابرو باال انداخت:خیلی اسمت باحالهـ ...اسم منو مامانم انتخاب کرد...معنیشم...
بین حرفش پریدم:میدونم میشه ماهی به زیبایی یاس،یاسی به زیبایی ماه باطروات
وزیبا...
با لذت نگام میکردودندوناشو نشونم میدادوسرشو باال پایین میکرد...
خندیدم که گفت:مرررض روان پریش..
******
بعد غذاخوردنی که از رستوران گرفته بودیمو توخونه خوردیمش
مهیاس داشت لیوان میشست ومن سرم تولپ تابم بود...
با ظرف میوه اومدوروبروم نشست:نگفتی منو چرا اوردی شمال؟
همونجورکه سرم پایین بودگفتم:همینجوری فضولی؟
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سری تکون داد:توکه میدونی فضولم..
اهمیتی ندادموبا عصبانیت به نوشته های مسخره نگاه کردم که مهیاس گفت:چی
شده؟
بعدکنارم جا گرفت وگفت:بلدنیسی بخونی!؟
با اخم نگاهش کردم خندیدولپ تابو روپاش گذاشت:باعشه بلدی!
بعد بیشتر بهم چسبیدوکلمه ای ونشون داد:این یه کُدِ شماره چیزی داری؟
کارتی ودستش دادم وگفت:این یه پیام محرمانس هربارکه بخوای
بازش کنی باید خوب توجه کنی وکلمه کلیدویافت کنی وبعد روش بزنی
پنجره جدیدی باز میشهـ واین کدوکارت رو میزنی...این کد رو کارت
تغییرنمیکنه ولی هربار که ایمیلی برات میاد نوشته هاش متفاوتهـ متوجه شدی؟
من ـ خب!
خندید:دستم درد نکنهـ...
ـ مترجم گرفتم واس چی..؟واس همین چیزا...
سری تکون دادوبالبخندنفسی توی صورتم رها کردومن دستای یخ زدمو
سمت لپ تاب بردمواون با خجالت تعجب آوری زودی جاشو عوض کرد...
تلویزیونوروشن کردوبا آرامش خیارپوست میگرفت وفیلم میدید..
واقعا چه آدم بی خیاله...
مهیاس*
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صورتم داغ بود ازاون نزدیکی زیاد مجبوری خیار برداشتم که با پوست گرفتنش
وخنکی که از سرمای یخچال هنوز روش بود به بدنم برهـ...
با حرص ازدست خودم دکمه کنترل وفشارمیدادموفحش میدادم!
إی لعنتی!...
خاک توسر بی جنبتـ...تانزدیک اون میشی قلبت عین باطری ضعیف قوی
میشه!ازتشبیه خودم خندم گرفت....
ولی زیرچشم به دامیاری که بااون سیگار بین لباس ونگاهش به لپ تاب
نگاه میکردمو پنهون نمیکنم که چه قدراین مرد جذاب ونفس گیرهـ...
یه سیب برداشتموپوست گرفتم وگفتم:شکارچی؟
دامیار متوجه نشدوگفتم:هوووی؟
بااخم نگام کرد:مگه سر زمینی که اینجوری هوارمیزنی؟نمی بینی سرم
گرمه مزاحم نشو...
من ـ لیاقت نداری!
با عصبانیت إم پیتریموازجیبم دراوردمو تلوزیونو خاموش کردم واهنگای
ام تیریمو باال پایین کردم رسید به اهنگ مورد عالقم !
ازجام بلندشدموبی صداوارد اون یکی پذیرایی شدم که ساکت بودوزیرلب
شروع کردم به خوندن اهنگ..
"ماپرواز نکرده پرت شدیم زمین..
ما عاشق همیم ودور ازهمیم...
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ما پروازنکرده پرت شدیم زمین..
عشقت شسکته مصبوت همین..
ما عاشق همیم دور ازهمیمـ.....
نزدیک هم بودیم به زورولی....
بگو کی اومده جای من شباتـــ....
قصه می بافی جای من براشـ....
اینه احمقو بازیش ندهـ.....
این قلبی که شکوندی کافی نیست براتـ"....
بلندبلند میخوندم به سمت در ویال رفتمت...توحیاطش که رسیدم
برگشتموکبریت وبرداشتمـ....
چندتکه چوب برداشتم ویه آتیش کوچولو روشن کردمـ...
"یادم میاد همه چیمو ریختم به پاتــ....
االن نیسی پیشم نیسم که باتـ.....
دیگه نیستش دستام توی دستتــ....
فقط بغضم میترکه وعکسای قبلتــ"....
شعله اتیشو نگاه کردم وحواسمو ازآهنگ بیرون کشیدم...
اگه ازاینجابرم اون دوتا باهم عروسی میکنن...
دیه چرا دلتو به یه مرد زن دار بستی خانوم!؟
اون مال إلساس نه تویی که فقط بهت زور میگه وسرت دادمیزنهـ...

288

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود
دستی زیرچشام کشیدم گریت واس چیه!
اصن رفتی تهران پیش داداشت برو بچرخ عشق وحال کنـ...
برو خونه خاله پری وسانیارو سایرو اذیت کنـ....
برو موسسه درس یاد بدهـ....
اخمی کردم ولی دلم برای همین بداخالقیاش تنگ میشهـ....
سرمورو زانوهای تاخوردم گذاشتم:هی خدا خودت درستش کن!
یک ساعتی بیرون نشسته بودم...تصمیم گرفتم برم بخوابم...
ازجابلند شدم که نگام به دامیارافتادکه گشت پنجره طبقه باال واساده
بودونگاهم کرد....
مهربونیات یهویی!نگاهات یهویی!اومدنمون اینجا یهویی!
یاد اون شوخی مسخرش افتادمـ.....
وقتی گفت دوست دخترم شو!قلبم واساد...چه قدچرت وپرت گفتمـ...
دستی برای دامیارتکون دادواون فقط عین یه تیکه چوب نگام کرد...
پووووف این مرد چه جور انتظارداری حسی بهت داشته باشهـ....
خاک توسرت که اصن معلوم نیس اون دوسش داری یانهـ؟
محکم سنگ جلوی پامو پرت کردم:واییییی گیج شدم
ازپله ها باال رفتم ومستقیم سمت اتاقی که دامیار بود رفتم..
تقه ای به در زدم:شکارچی جون اجازه ورودمی دید؟
صداشوو شنیدم که گفت:لقب جدید بهم دادی؟
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خندیدودروبازکردم:مگه بدهـ؟
سری تکون داد:بستگی داره کی اون لقب وبهت بدهـ....
با شیطنت نگاهش کردم:االن من لقب ودادم وتو باس خوشت بیاد ...
ابرو باال انداخت وکجکی خندید!
روصندلی گهواره ای خوشگل روبروی پنجره بایه بااجازه نشستم:شکارچی؟
نگام کردوروزنامه ای که دستش بودورو میزگذاشت...
من ـ بابت حرفی که بعد اون شوخی مسخره زدی معذت میخوام!
اصن ....
دستشو باال اوردم:مهم نیست گذشت...
سرمو به تکیه گاه صندلی تکیه دادم:تو خیلی ساکت ومرموذی!
ـ توهم خیلی پرو فضولی!
ـ قبول ولی توخیلی مغروروخشکی!
ـ توهم خیلی بی مزه وبی ادبی!
بااخم نگاهش کردم:توهم خیلی کثافت ودَم دَمی مزاجی!
چشم غره ای رفت ومن چشامو بستم واون گفت:پرو نشو..
زیر لب یه توله هم به ادامش وصل کردومن خندیدم...
صدای نفسای من ودامیار فقط سکوت ومیشکست...
میگن آدمای کم حرف بیشتر فکر میکنن وکمتر حرف میزننن..
اینجوری شخصیتارو دوست ندارمـ.....
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دامیار آدم خوش مشروبی نیست...گرم نمیگیرهـ....البته کارش این جور اینجاب
میکنه که زیاد شوخ ومتلک گونباشهـ....
با یه عالمه فکر چشاموبستم ونفهمیدم با وجود یه چیزگرمی به خواب رفتمـ
دامیار*
نمیدونستم کی پشت میز روی صندلی خوابم برده بودولپ تاب روشن مونده
بود با صدای تق تقی باز گوشامو تیز کردم نگام به مهیاس افتادکه سرش
کج شده بودوخواب بود...
سمتش رفتمو سرش ومیزون کردم که باز افتاد..
موهاشو گرفتمو به صندلی گره زدم...تا سرش صاف بمونمـ...
من چه بدجنس شدم ....لبخند محوی زدم وقول دادم وقتی یه سَرَک
کشیدم بیام جاشو میزون کنمـ....
دراتاقو بازکردم که نگام به سایه ای افتاد انگاردنبال چیزی میگشت
تک تک اتاقارو بازمیکرد...
خم شدمواسلحموازجیب پایین شلوارم بیرون کشیدمـ...
کنار دراتاق ایستادم اگه خواست وارد اتاق شه زودمچشو بگیرمـ...
نگاموبه مهیاس دوختم تکونی خوردوزیرلب حرف میزد...
باتعجب نگاهش کردمـ...دستگیره در تکونی خوردنگاهموبه دستگیره دوختم
درآروم بازشد...بوی عطرش زیربینیم رفت ومخم فعال شد...
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ساکت بودم رفت سمت مهیاس وبااخم نگاهش کرد..نگاهش به لپ تاب روشن رو
میزافتاد....
آروم پشتش رفتم واسلحه توکمرش فرو بردمـ :اینجا چه غلطی میکنی؟
هینی گفت وبازگوشم سمت زمزمه های زیر لب مهیاس رفت...
من ـ گفتم اینجا چه غلطی میکنی مزاحم؟
برگشت وگفت:اسلحه رو زنت میگیری؟
پوزخندی زدم:تو زن من نیسی!
کجکی خندیدودست به سینه نگام کرد:چیه عشق وکِیفِت بااین تموم شدمیای سراغ
خودم من که میدونم!
پوزخندم بیشترشد:سراغ تو؟گمشو از ویالی من بیرون!
اخمی کردوبا خشم بهم زل زد:دامیار یه کارنکن هرچی که بهت دادمو ازت پس
بگیرمــا..
دستموباال اوردموموهای بلندش که به زور زیرشال مخفیشون کرده بودوگرفتم:زر
زیادی میزنی!نشنیدم چی گفتی؟
اخمی کردوگفت:همون که شنیدی!بابام دنبالتهـ دعاکن خیلی دوست دارم که
لوت ندادم وگرنه دودمانتو به باد میدهـ....
اسلحمورو شقیقش گذاشتم:خب اگه دخترشوبکشم که نمیتونه بفهمه وبیاد
دودمان نداشتموبه باد بده!هــــآن؟
چنان ترسید که لرزی کردوگفت:خفه شو تو هیچی نیستی!
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سمت تخت هولش دادموالحه وسمت دستش نشونه رفتم وتیر به بازوش خوردواز
درد توخودش جمع شدوبعدهم صداش قطع شد...
شماره مهرشادوگرفتم با بوق اخر باصدی خوابالوجواب داد:سالم رئیس
ـ مهرشادکجایی؟
ـ من تهرانم!
ـ همین االن باسبحان بیاویالی شمال من یه دخترس میخوام گوش مالیش بدی!البته
خودم ناکارش کردم اول بهش برسیدبعدبترسونیدش فهمیدی؟
ـ چشم االن راه میوفتم
گوشی قطع کردموسمت مهیاس رفتم عرق رو پیشونیش نشسته بود...
دستش رو دسته صندلی بودوفشارش میداد...
من ـ مهیاس؟
تکونی نخورد...نفس های سنگینی میکشید...
تکونش داد:مهیاس بیدارشو!
لبهاش به کبودی میزدوخشک شده بود...نترسیدم ولی این حالتا عصبیم میکرد...
دستموزیرپاش انداختمـ وبلندش کردم ازپله پایین میرفتم که بدنش شروع
به لرزیدن وبه دنبالش مایع سفید رنگی ازدهنش بیرون ریختــ...
ترس توجونم رفتـــ...وای من تشنج کرد...
سریع سمت آشپزخونه رفتم ویه دستمال پیدا کردم وبین دندوناش گذاشتم
اه لعنتی یه دونه ماشین تواین خراب شده نیستــ....
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روصندلی توحیاط گذاشتم وشماره بهمن وگرفتم میدونستم همیشه االنا بیدار
وروز هامیخوابهـ....
ـ الو سالم عاقا چیزی شده؟چیزی نیاز دارید؟
ـ همین االن با ماشینت خودتوبرسون ویال...
ـ چیزی شده؟
ـ در حدی هستی که سوال بپرسی؟
ـ ببخشید
گوشیو قطع کردمـ...لرزش بدنش کم شده بود..دستای سردش حالمودگرگون
میکردواعصابمو متشنج...
ده دقه گذشت وسر کله بهمن پیداشد....
****
همراه بیمارشمایید؟
نگاهش کردم واون گفت:این خانوم فشارعصبی روشهـ واون جور که
شماگفتیدتوخواب هزیون میگفته ومیلرزیده خوابش چیزه بدی بوده که یه حمله عصبی
بهش وارد شده قرصاشو میشه ببینم؟
نگاهموتوچشمای مشیش دوختم:قرص؟من نمیدونم که اصن قرص میخورهـ
ـ مطمئنم قرصی میخورهـ یه مسکن قوی که مدت طوالنیه این خانوم استفاده میکنه
واالن اثرات مُضِرش پیداشدهـ....لطفا مراقبش باشید...
ازاینجا مرخص شد اون قرصارو بگیرید ازش ونذارید به خوردن اون قرصا
ادامه بده کاری کنید که آروم باشهـ وهیچ تنشی روش نباشهـ...
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اخمی روصورتم نشست وروصندلی وِلو شدمـ.....
من ـ این اوضاع مربوط به چه چیزیهـ؟
عینکشو ازچشماش برداشت:فکرمیکنم تو گذشتش چیزی هست که آزارش
میدهـ وخواب های وکابوسایی هستن که اون چیزهارو یاد آوری میکنن...
من ـ مهیاس اصن یه دختر داغون ودپرس نیست
ـ دقیقا هم باید همین رفتار داشته باشن چون همه چیو قایم میکنن حتی
احساسشونووشاید بخندن ولی همیشه یه تنهایی دارن که نباید باشهـ...
سری تکون دادم:کی مرخص میشه!؟
ـ فرداظهر احتماال!خوب حرفامو توذهنتون نگه دارید..اگه شخص نزدیکی
بهش هستید کمکش کنید اگرم نه که به کسی که دوسش داره ونزدیکش
هست حرفامو بگید...
هیچ نگفتم واون رفتـــ....
کالفه بودم کم خودم کار دارم اینم شد.....
لعنتی!کاش زودتر بفرستمش بره پیش برادرش!اون مطمئناً میتونه کمکش کنهـ ولی
من اصن نمیتونم کاری کنمـ....
حرفایی که توذهنم رد میشد هیچ کدومش باب میلم نبود...
ولی حقیقت همینهـ....
مهیاس*
نگاهش کردم:من قرص نمیخورم!
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اخمی کردوبه ضرب وارد اتاقم شد:االن معلوم میشهـ!
سمتش رفتم:دامیار من قرص نمیخورم اینکارا چیهـ!؟!
پَسَم زدوگفت:فقط خفه شو خب؟
لب گزیدم وعرق سردی ازپشت کمرم سرازیرشد!
داخل کمد رو گشت !کشو های کمد روهم زیرو رو کرد!
چمدونموخالی کردوگفت:مهیاس عین آدم قرصارو بده حوصله بچه بازی ندارم
میفهمی!؟
من ـ نمیفهمم چی میگی!
صدام آروم بودچون ترسی که االن ازچشمای به خون نشستش داشتم وهیچ وقت
نمیتونم از یاد ببرمـ...
سمتم اومدویغه لباسمو گرفتومحکم به دیوار کوبوندم که حس کردم استخونای کمرم
ترک برداشتـــ....
توصورتم دادزد:کجاست مهیاس هان؟
با درد چشاموبستم وصدای بُهت زده فراز اومد:چیکارمیکنی دامیار؟
سمتمون اومد ودستشو روشونه دامیارگذاشت:ولش کن!
دامیاراون یکی دستشو باال اوردو فرازو به عقب هُل داد:توهیچی نگو فراز
این مشکل بین منومهیاس تنهامون بزار
فرازـ تنهات بزارم این بدبخت وبا دیوار یکی کردهـ خب شاید واقعا قرصی
درکارنیست!
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چشم غره ای به فراز رفتو من به زور دستم به کمرم رسوندم که دادم هوا
رفت:آخخخخ کمـــــرم!
دامیاربا سردترین نگاهی ازش سراغ نداشتم نگاهم کردوفراز دامیارو عقب
کشید:دامیار کمرشو شکستی!
رو زمین افتادمو فرازخم شدو آروم بلندم کردو روتخت خوابوندم:قرصاروبده بهش
مهیاس نمیبینی چه قد عصبانیه!
چشامو بستمو فراز افسانرو صدا زد...
ده دقه سکوت توی اتاقم برقرار بود چون افسانه حوله داغ رو کمرم گذاشته
بودودامیار قعال مَسکوت نگاهم میکرد...
جرأت نداشتم نگاهش کنم!
فراز موهامو می بافت وهی میگفت:قرصاروبدهـ...
من ـ قرصی وجود ندارهـ....
افسانه که از در اتاق بیرون رفت:ببین منو عالف خودت نکن یه کارنکن
بزنم دست وپاتو بِشکُنَم ونتونی هفته بعد حتی به درخونتون برسیا
فراز چشم غره ای بهم رفت...دامیار سمتم اومد که ازترس سمت فراز رفتمـ....به زور
از جام بلند شدمـ خوبه کمرم فقط درد گرفتا...
نمیدونم چی دید وکه چشاش برقی زدودستشو زیر بالشتم برد....
قرصارو نشونم داد:این چیه؟که قرصی در کار نیست عاره؟
چنان دادی زدوتموم بدنم یخ بست !در اتاقومحکم بست ومن رو تخت افتادم
فرازـ تقصیرخودت بود منم نمیتونستم کاری کنم
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من ـ به جهنم به درک سیاهـ که چی سر من داد میزنه حالم ازش بهم میخوره
فراز کنارم نشست:چرا بهم نگفتی!
در با ضرب باز شدو آریا سمتم اومد:این قرصا چیه هان؟فراز این چه مرگشهـ؟
پوووفی کردو رو تخت دراز کشیدم...فراز دست آریا وکشیدو آریا بااون ابروش که به
دلیل اون تصادف خط افتاده بود اخمی کردو به زور ازاتاقم بیرون رفتن ومن چشامو
بستمـ....
لعنتی!
االن وقتش نبود...االن نباس اون جورمیشدم...االن نــــه...
پتورو توی دستم فشردم وچشامو محکم بستمـ....
اون قرصا رو احتیاج داشتم تضمین خواب من بود....
****
تاشب ازاتاقم بیرون نیومدم وفراز گاهی میومد سرمیزد..
آریاهم که اونقدر عصبانی بودکه دیه بهم سرنزد...
رو صندلی توی تراس نشستم وکمرم به شدت کبود شدهـ بود...
با بغض به بیرون نگاه میکردم...خوابم میومد ولی نمیخوابیدم ترس تووجودم
بودونمیذاشت بخوابم بدون اون قرصا نمیخوابیدمـ....
دستامو دور زانوهام قالب کردمـ....
چندروز دیه مونده تا برم؟
سری تکون دادم!بغضمو قورت دادم...
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مگه میشه برم؟مجبوری مهیاس باید بری!نری هم خود دامیار میفرستت
در اتاقم بدون تقه ای بازشد...
باز اومده آزارم بدهـ باز اومده زخم بزنهـ.....
ـ بیا داخل هوا سردهـ....
جوابشو ندادم وارد تراس شدوگفت:قرصا قضیشو میخوام بدونم!
همه چیو!کابوسات!هزیونات!
سرمو تکون دادم:دوست ندارم چیزی بدونی!
نزدیک ترشدومن باترس نگاهش کردمـ....
من ـ توروخدا دامیار خواهش میکنم التماست میکنم دست از سرم برداری!
اخماش بازشدوروبروم نشست!
دامیارـ برو بخواب امشب کنارتم!
نگاهش کردم:نمیخوام بخوابم!
سمتم اومدوبازوموگرفت روتخت نشستم:خوابم نمیاد!
اخمی کردوگفت:خوابت نمیاد یا نمیخوای بخوابی؟فکر اینکه حتی پودر اون
قرصای لعنتی و بهت بدمو ازسرت بیرون کن شیرفهم شد!؟
سرمو پایین انداختموبی صدا اشکام روونه شد...
من ـ تورو خدا بدشون خواهش میکنم!دامیارمن به اونا نیاز دارم!
دستشو تخت سینم گذاشت وسرم رو بالشت رفت پتو رو،باال کشید:بخواب گفتم فکر
قرصاهم نباش!
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لعنتی!لعنت بهت مهیاس! لعنت بهت که اون شب قرصا روبا خودت نیوردی!
دستای داغش دستای سردموگرفت:مهیاس دکتر چیزای خوبی نگفت
تو خیلی وقته داری اون قرصارو مصرف میکنی ضرر بیشتر فایدشهـ...
پس فکرقرصا نباش!چون دیه نمیزارم رنگشونوببینی!
چشامو بستم:دامیار تو نمیفهمی اونا فقط باعث تسکین منن چیزی توی بدنم
اثرنمیزارهـ....
صداشو سعی میکرد کنترل کنهـ  :عاره دیشب دیدم اونقدر اثراتش قویه که یه شب
نخوردی اون حالت بود تشنج کردی میفهمی؟
دستمومحکم زیرچشمم کشیدمـ....
سکوت بود وسکوت وچشمای بسته من ونفسای عمیق دامیار....
دستمو رو چشمام کشیدم بدجور خوابم میومد....
چشم رو ساعت رفت سه شب ونشون میداد...دامیار سرش توگوشیش
بود ومن نگاهش میکردمـ...سنگینی نگاهموحس کرد:چیه؟
هیچی نگفتمو اون بااخم گفت:بخواب وگرنه به زور میخوابونتما
خندیدم که اخمش غلیظ ترشد...
کم کم توخلصه آرومی فرو رفتم...
دامیار*
صدای نفسای منظمش باعث شد نگاهش کنم موهای بلندش توی صورتش
رفته بودوفقط مژه های بلندش توی دید بود...
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گوشیمو رو میز گذاشتم ودستامو توی خودم جمع کردم وبه حرفای دکتر فکر
کردم:ببریدش پیش کسی که دوسش دارهـ تا حرف شنوی داشته باشهـ
بازور چیزی درست نمیشهـ حتی اگه گریه کرد واوضاش بدتر بود یه قرص دیه بهش
بدید فکر کنه که اون قرصه ،اون به خودش تلقین کرده که فقط بااون قرص ها
خوابش میبرهـ.....اگه تونستید زیر زبونشو بکشید تا به حرف بیاد اگرم دیدید نمیگه
گیر بهش ندید!
تموم مکالماتش و منو آریا وفراز میشنیدیم....
فراز اخم داشت ومن دستام مشت شده بود آریا با پاش رو زمین ضرب گرفته بود
زیرلب فحش میداد....
دقیقا شد پنج ماه وخورده ای که مهیاس اینجاستــ....
دوسال موندش تبدیل به یک سال وحاال به چند ماه تعویض شد...
لبهامورو هم فشار دادم وگوشیمو برداشتم ودوباره اثرات مضر دارو خوندم
پیامو رو گوشیم اومد....
بهمن بود:سالم رئیس این دختره ازحال رفته چیکارش کنیم!
بهش زنگ زدم:بهمن خوب گوش کن چی میگم
ـ بله چشم !
ـ دخترو به آدرسی که میدم ببرومیدونم واونقدر ترسوندیش که به باباش
الم تاکام حرف نمیزنهـ....
ـ چشم رئیس پس میاریمش تهران دیه؟
ـ عاره...جلوی درخونه ولش کنید...
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ـ چشم
گوشیوقطع کردم وازجا بلندشدمـ....دستموتوجیبم بردم که باز دستم به اون
شیشه عطر ظریف خورد...بوش کردمـ....باید بهش بدمشـ....
صدای هذیون گفتنای مهیاس بلندشد...
سمتش رفتم سعی کردم بیدارشه ولی نشد....اینبار فقط لرزش بودوبس
دستامو دوربازو حلقه کردم که به چشمای نیمه بازش چشم دوختم که گفت:دامیار
جون مادرت قرصامو بدهـ...
اخمی کردمو آروم گفتم:هیششش بخواب...
سرش روی شونم اافتاد..نفساش طوالنی بود...روتخت گذاشتمش ودستمال خنک رو
پیشونیش گذاشتم ودستمو محکم گرفته بود...
زیرلب اسم مهدی ومهتاب ومیورد...نمیدونستم کین!
بیشتر توجه کردم بابا مهدی!؟
باتعجب نگاهش کردم پس مهدی اسم پدرش بود...
دستمالو باز خیس کردمو رو پیشونیش گذاشتمـ...
آروم دستش شُل شدوخوابش برد...
مهیاس*
من ـ نکبتــــــــ
با جیغی که زدم بلند بلند خندیدوگفت:منم دوست دارم
دمپاییمو از پام دراوردم از پله های سرتاسر ویال سُرخوردم که تو بغل فراز افتادم
وگفتم:فری اونو بگیری یدونه بوست کردم!
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خندید:فکر کردی من بدبخت ب*و*س توعم?
آریا از پشت مبل گفت:اها حله فری مرسی داداش!
سمتش دوییدم:آریا یه باردیه به من بگی گورخر میدونمو تو!
همونجورکه میدوییدگفت:عاخه لباساتونگاه!گورخر مهیاس!
با حرص دمپاییمو سمتش پرت کردم:الهی بری تودیوار!
خندید:به حرف گربه سیاه بارون نمیبارهـ...
نفس نفس میزدم ایستادم که اونم ایستادو برگشت ونگام کردوزبونشو
بیرون اورد:گورخر راه راهـ.......حاال که توجه میکنم لباست سیاه با راه راه سفید نهـ
فراز؟
فراز بلندخندید:نه بابا سفید با راه راه مشکی!
آریا حالت تفکر گرفت
آریا ـ نه نگا کن قهوه ای با راه راه سفید
جیغ بلندی کشیدم که هردوشون خندیدوفراز گفت:مهیاس صدای نَکَرتو
جمع کن وگرنه این هلو تو دهنت کردما...
با اخم سمتش رفتم ورو نوک پا بلند شدم:زر مف میزنیا گالبی نپخته!
آریا خندید:گالبی پخته حتما تویی ها؟
فرازدستامو گرفت وآریا سمتم اومد تا میتونست قلقلکم دادن ومن هی لگد پروندم
وفحش رکیک بهشون دادمـ....
ـ ـ چهـ خبرتـــــــــــونهـ؟
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نگاهش کردم:سالم غول!
فرازو آریا بلند خندیدودامیارگفت:دهنتو ببند..میخوای هوار راه بندازید گمشید بیرون
عمارت !
هرسه باتعجب نگاهش کردیم!
من ـ چیزی شده؟
نگاهم کردم:اون وقت فکر نکنم به تو مربوط باشه
زیرلب گفتم:االغ بوزینهـ...
آریا ریزخندیدوگفت:دامیار جون اتفاقی افتادهـ؟
چشم غره ای رفت وگفت:میرم بخوابم صداتونو بشنوم شب توی حیاط کپه مرگتونو
میزارید فهمیدید؟
چه قد این بیشعورهـ یه کم شخصیت ندارهـ....
فرازـ بیا برو بزار باد بیاد...
صدای داد دامیارکه گفت:خفه شو
باعث شدوبیشتر به فراز بچسبم وآریا آروم گفت:مطمئنم چیزی شده!
من ـ اوه اوه بریم بیرون تا االن دو شَقَمون نکردهـ..
پشت عمارت رفتیمـ....
من ـ چی شده به نظرتون ؟
هنوز رو نیمکت نشسته بودیم که در بزرگ حیاط عمارت باز شدو هرسه مون نگاهمون
به ماشین سانتافه افتاد
فرازـ این کیهـ ؟
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نگاهم به مرد تقریبا میشه گفت یه کم تپل وموهای یه دست سپیدش افتاد
آریاـ بُرزو نیست؟
فرازـ عارهـ...
من ـ کیه این؟
آریا ـ بابای فرفریهـ....
یهو یه ماشین مزدا هم با صدای بدی وارد عمارت شدوپسری از ماشین پیاده شدو
آریا گفت:این دیه کیهـ؟
فراز ـ ببینم مهی میتونی یه کارکنیم ببفهمیم تو اتاق دامیار چه خبرهـ؟
من ـ من چبدونم چرا ازمن میپرسی؟
ـ مخت بهتراز ما دوتا کارمیکنهـ...
به ساختمون عمارت نگاه کردم:فری پنجرهـ....
فری لبخندی زدو آریا گفت:االن نردبون میارمـ....
چنددقه بعد ازتو انباری یه نردبون بلند اورد..خوبه همین طبقه اول اتاقشهـ
اول فری باال رفت و همه چیو چک کرد:هیس بچه ها پنجره بازهـ.....مهی توبیا تو
تراس این اتاق واسا...آریا توهم بیا کنار مهیاس صداشون میاد
چنددقه بعد صدای پر اعصبانیت اون پسر اومد:به چه حقی اون بالرو سردخترعموی
من اوردی!؟عمو بهت گفتم این پسره یه وحشیو قاتلهـ...
از دَرزِ پنجره متوجه گالویز شد اون دوتا شدم هینی گفتم وآریا دستشو رو دهنم
گذاشت وهردو باز به صحنه روبرو خیره شدیمـ...
برزو رو صندلی نشسته بودویهو دادزد:هردوتون بشنید
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دامیار ایستاد:فکر نکنم من رئیس داشته باشم که بهم دستور بدهـ...
برزو سمت دامیاررفت:إلسا چهار روزه بیهوشهـ...معنی کارات چیهـ هان؟
اون زنته زبون نفهمـ..تو به زنت شلیک کردی؟
چشای هرسه تامون گرد شدودامیارگفت:مگه نمیگی زن منهـ پس به تو مربوط نیست
حاالهم با این جِغِله بچه بوی گند وفسادتون واز ویالی من گم کنید....
برزو یغه دامیاروگفت:حیف دخترم دوست داره وگرنه جوری حالیت میکردم که اون
زبون دومتریت کال قطع بشه!دعاکن السا گفت کاریت نداشه باشمـ
دامیار پوزخندی زد:تموم شد؟حاالهم هری!
اون پسر باز سمت دامیار حمله ور شد که دامیار چنان مشتی حواله صورتش
کرد که من جای اون پسره حس کردم دماغم شکستــ....
باصدای داد بلند فراز هردومون باتعجب وترس نگاهش کردیمـ....
رو زمین اافتادومنوآریا تندی پایین اومدیم....
من ـ خاک توسرت خوبی چی شد؟
فراز با درد نگام کرد:نفهمیدم که اونجا جای پا نیست خواستم بیام پایین حواسم پی
دامیاربود یهو افتادم زمین..
آریا ـ بدبخت شدیم دامیارونگاه کنید...
هرسه مون کله هامون باالاوردیم دامیارگفت:بیاید باال!
من ـ همش تقصیر توعه دست وپا چلفتی االن چه غلطی کنیم هان؟
فرازـ به من چه کثافت!
چشم غره ای بهش رفتم ومنو آریا زیربغلشو گرفتیم یه کم لنگ میزد...
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آریاـ پاشو نگاه یه بِلَنگون!
خندید:همه چیزو به مسخره بازبگیرا...
خندید:نگاه عین گدا ها شده ولش کن مهیاس
ولش کردم که فراز تلپی افتاد زمین وگفت:خیلی بی شعورید االغا
من بلند خندیدمو آریا دست فراز وگرفت که آریا اخم دستشو پس زدوخودش ازپله ها
باال رفت...
منو آریا ریزخندیدیم وفرازگفت:زهرمار کارتون لنگ من میشه کهـ
من ـ نه من که دوروز دیه رفع زحمت میکنم آریا هم که خودش هم دست داره هم پا
پس به تونیازی نیس
آریا ـ هیس بچه ها...مهی هرچی گفت نپریا وسط حرفش فهمیدی؟
من ـ خب توعم
هرسه مون جلوش واسادیم...
دستشومحکم رو میززد:که چی اینکارو کردید هان؟اون مهیاس ومیگم فضوله وهیچ
ولی شما دوتاچی؟
فرازـ مهیاس اخفالمون کرد...
غریدم:حسابتو میرسم واسا اون یکی لنگتو هم من ناکار میکنم
آریا خندیدودامیارگفت:امشب سه تاتون توی حیاط میخوابید!بایدونه پتو!
هرسه مون نگاهش کردیم که گفت:میتونید بریدمهیاس با توکار دارمـ..
آب دهنمو قورت دادموآریا وفراز ریزخندیدن...
با رفتنشون ودامیار سمتم اومد:فردا وسایلتو جمع کن عصر خونتون میبرمت
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تندی سرمو باال اوردم وگفتم:توکه گفتی سه شنبهـ
نگاهشو بااون اخم جذابش توی صورتم چرخوند:سه شنبه کار دارم!
یهوچنان حالم گرفته شد که توی خودم رفتم:چشم شکارچی!
ازاتاق بیرون اومدم نگاهم به فری وآری افتاد:گفت فردا ازاینجا میرم..
نگاهم کردن وآریا گفت:عه پ چه خوب زودتر داداشتو میبینی!
اخمی کردم وسمت اتاقم رفتم که فرازگفت:مهیاس تو....
نگاهش کردم وآریا گفت:منو فراز میدونیم که تو یه حسی....
با خشم نگاهشون کردم:شمادوتا غلط کردید میدونید..مگه تو ذهن وفکر منید!من هیچ
عالقه ای به اون گنددماغ ندارم درضمن نشنوم دیه این خُزَفالتو
****
فرازـ زودمیایم روز اخر دیه یه کم بچرخیم!
دامیارـ فراز !!!!
آریا ـ دامیار خودت میدونی که منو فری چه قد مهیاس ودوست داریمـ...
امروز هم روز آخریه دور دور سادس به ما اعتماد نداری خودتم بیا!
دامیارـ باشه برید ولی تاقبل  11برمیگردید...
فراز با شیطنت یه ب*و*س فرستادومن ریزخندیدمـ.....
سوارماشین آریا شدیم وفرازگفت:بریم عزیز روهم بیاریم
باتعجب نگاشون کردم:اون پیرزن وکجا میارید؟
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آریا ـ پیرزن؟جلوی خودش بگو پیرزن از وسط نصفت کرده یه دل خجسته ای
دارهــا....
چندی زد جلو ی در عزیز ایستاده بودیم..
نگاهم که بهش افتاد فَکَم افتاد زمین!
من ـ جیگرونگا!
فرازخندید:عشقهـ....
عزیزـ سالم به جوونا...
من ـ سالم عزیز تیپت منو کشته
آروم خندید:اون تیپ مخصوصا زمانی که تنهام جایی میرم االن با شما سه تا خوش
تیپ اینجور تیپ زدمـ.....
خندیدیم وباز نگاهش کردم مانتوی نخی ساده شکالتی رنگ شلوارمشکی وسیوشرت
دوخط مشکی وشال همرنگ مانتوش ویه کوچولو هم موهای رنگ شدشو بیرون ریخته
بود بدمیتونو توی بغل آریا انداخت:اینوبزار صندوق برو از توراهرو توپ والیبارو بیار
فرازـ عزیز چه خبرته؟
عزیزـ توهیس چرا میلنگی؟
من ـ هیچی رفتیم فضولی اقا از باال نردبون افتاده یه کوچولو میلنگهـ...
***
با دهن باز به عزیزنگاه کردم:نگو که میخواید سوار شید؟
عزیز دستموکشید وهرچهارتامون پشت زن ومردی نشستیم!
منـ  :من بخدا غش میکنم
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آریا زد توسرم:خف شو سه تا جاع دل پیشت نشستن هیچیت نمیشه
با حرکت ترن حیغی تو گوش آریا زدم که صورتش سرخ شدوصورتمو اون ور
کرد:اون سمت جیغ بزن
خندیدم وشالم ازسرم افتادوموهام توهوا پخش میشد...
وقتی ترن تندترمیشد تو منحنی ها جوری داد میزدیم که انگار میخوان بکشنمون واال
ترن سوارشدن کم از مُردَن نیست...
دستمو به میله گرفتم وعق زدم:خدا ذلیلت کنه فراز
خندیدو یه لیوان آب دستم داد:مرسی ولی خیلی خوب بود
عزیز دستاشو بهم کوبید:بیست بود عین همیشه
من ـ نگید که هیمشه سوارمیشید؟
نگاه کرد وگفت:واال توفقط بین ما چهارتا صورتت زرد شده وگرنه منواین دوتا عادت
داریم بیایم!
من ـ من دیه چرخ وفلک سوارنمیشم
فرازـ باشه توبشین تا ما سوارشیم
سری تکون دادم ورو نیمکت نشستمـ....
ـ سالم!
نگاهش کردم:علیک
ـ نگاهم نمیکنی!؟
سرموباال اوردم با تعجب به فرد روبروم چشم دوختم!
لبامو به فشردمـ....چه قدر صورتش پخته تر واون ته ریشش جذابترش کرده
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من ـ تو؟اینجا؟
لبخندی زد:کجایی دختر؟
من ابرو باال انداختم که صدای دختری اومد:رادینم ؟
رادین برگشت ومن نگاهم توی چشمای دختری افتاد...
من ـ رادین؟
نگاهم کردو اون دختر کنارش ایستادوسالم قشنگی کردوبالبخندنگاهم کرد
رادین ـ مهیاس جان معرفی میکنم نامزدم سارا
چشام گرد:چاخان؟
خندید:یادته گفتی یه جوری یکی وارد زندگیت میشه که تازه میفهمی حس قبلیت
عشق نبوده من دیووونه ی سارام
سارا ریزخندید ومن به جثه کوچیکش چشم دوختم وگفتم:کجا اشنا شدید؟
لبخندی زد:یه روز گفتم بیام موسسه سری بهت بزنم ساراهم اومده بود
ثبت نام کالسات اونجا دیدمش
با خوشحالی دست سارا وگرفتم واون گفت:من میدونم رادین یه مدتی به
شما عالقه مند بود وکمکش کردی مرسی مهیاس جون مرسی
لبخندی زدم:فداتم خوشحالم که کنار رادین خوشبختی!
دامیار*
ساعت  10بود وخبری از اون سه تا نبود گوشیاشونم جواب نمیداد
با صدای داد وخنده مهیاس نگامو به حیاط دوختمـ....
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مهیاس چندتا پاکت دستش بودهی به کتف فراز میزدوغرغرمیکرد..
با خیال راحت رو صندلی نشستم وبلیط فردا شبمو به صورت آنالین از اینترنت گرفتم
وبعد پامو رومیز گذاشتمـ....
نیم ساعتی سرخودموبا گوش سرگرم کردم وکه تقه ای به درخورد ومهیاس
گفت:شکارچی خفاش اخمو احضارشدیدبه صرف شام با سه تا آدم خوشگل!
دروبازکردم:برو میام
لبخندی زدوجعبه وجلوم گرفت:اینم تشکر بابت این روزایی که بودمو تحملم کردی
واین چندشبی که باال سرم بودی مرسی دامیار
اخمموکنار زدم وکادو رو گرفتم:خواهش میکنم کاری نکردم کهـ
اخمی کرد:پرو ،بازش نمیکنی؟
این رمان درنگاه دانلود اماده شد
www.negahdl.com
بی اهمیت گفتم:هر وقت ،وقت کردم بازش میکنمـ....
پَکَر شدومن در اتاقمو بستم جلوتر ازش به سمت سالن غذاخوری رفتم
یه نیم ساعتم سر خوردن غذا تلف کردم واون بین متوجه پچ پچای آریا وفراز شدم
میدونستم چیزی میخوان بگن
من ـ چی شده؟
هرسه شون نگاهم کردومن گفتم:فراز چی شده؟

فرازقاشقش توظرفش گذاشت:منوآریا فردا ظهر بلیط داریم میخوایم از اینجا بریم؟
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تعجبمو پنهون کردمومهیاس جای من گفت:چرا؟
آریا ـ تااالن کنار دامیار بودیم کم کم میخوایم فکر خودمون باشیم..
دامیار بدون منو فراز هم میتونه کاراشوکنه ماهم ترجیح میدیم دامیاربدون ما باشهـ
منو فراز هم پی زندگی خودمون میریم
دستامو رو میزگذاشتم وایستادم وباخونسردی گفتم»باشه میتونید برید
مهیاس با دهن باز نگاهم کردوفراز وآریا با ناراحتی!
سرمو ازقردادکاری باال اوردم:فردا ساعت5میریم!
مهیاس رو تخت نشست:چیزی بین تو فراز وآریاس که یهو تصمیم رفتن گرفتن
دامیار؟
من ـ فک نکنم به تو مربوط باشه
زیرلب گفت:بازم شدی اون مرد غدویه دنده اوایل
من ـ میتونی بری!
ازجابلندشدودستشو روشونم گذاشت وگفت:معذرت میخوام
با گیجی نگاهش کردم که گفت:تواین چند روز سر بیماریم اذیت شدی
مرسی که بودی وکمکم کردی!
چیزی نگفتمواون فشاری به شونم وارد کردواز اتاق بیرون رفت...

***
دَم دَمای صبح طبق عادت چند روز به سمت اتاق مهیاس رفتم
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آروم درو باز کردم نم عرق رو،روی پیشونیش دیدمـ....
با دستمال پاک کردم وموهاشو کنار زدم وپتورو باال تر کشیدم...
ـ فردا میریو دیه دامیاری وجودخارجی ندارهـ...امیدوارم که عین همیشه
آروم وخندون باشی!
نرم پیشونیشوبوسیدمـ ...
ـ منم امیدوارم زندگیت روال شه واین غم مسخره وکینه ای که از پری داریو فراموش
کنی وساده بگیری همه چیو..از ته قلبم میخوام که حالت خوب باشه
نگاهش کردم لبخندی زد:فکر نکن نفهمیدم همیشه این موقع ها بهم سرمیزدی
وچکم میکردی!خوب میشم ولی کم کم!
دستشو باال اوردو طره ای ازموهامو کنار زد:توخیلی خوب میتونی باشی
فقط نگاهش کردم چشماشو بست ومن کنارش همونجور نشستمـ...
موهاشو کنار زدم لبخندی زد:خوب نقطه ضعف ازم گرفتیا
من ـ چطور؟
ـ فهمیدی ازاینکه موهامو نوازش کنی خوشم میاد...
محو لبخند زدم ونفسی عمیق کشیدم:بابت کادوت!خیلی خوب بود وزیبا
ـ خواهش میکنم
نگاهم سمت گردنبند کادویی خودم رفت واون با چشمی بسته گفت:دامیار
توجه کردی از یه فضولی بیجای من چه جور وارد این عمارت شدم!با آریا و
فراز زودی صمیمی شدم ولی تو اصن.....
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من ـ میشه این حرفا رو نزنی!
اهومی گفت ومن گفتم:برو اون ورتر
باتعجب چشماشو باز کرد:هان؟
من ـ برو اون ور تر میخوام اینجا دراز بکشم نترس نمیخورمت...
مهیاس ـ بدو برو اتاقت پرو نشــو
از جابلند شدم اون گفت:عافرین شبت خوش
ازاتاقش بیرون اومد...اینا قرار بود مثال تو حیاط بخوابن ...پله هارو پایین رفتم نگام به
فرازوآریا افتاد یکیشون رو مبل خوابیده بودو اون یکی رو زمین..
همیشه از خوروپروفای آریا بدم میومد..آخرشم با فراز دستمال کاغذی تودماغش
میکردیم صداش قطع میشد...
کالفه بودمونمیفهمیدم چمهـ....
****
فراز ـ خدافظ مهیاسی
مهیاس پرید بغل فراز:منو یادت نرها...مواظب آریا باش..
آریا مردونه در آغوشم کشید:مرد ،این زندگی نیست تو داری!
من ـ من این زندگیو دوست دارمـ...
مهیاس ـ آریا رفتی اون ور آب یه زن خوشمل پیدا کن
فرازـ عاره ایشاال منم متحل میشم
مهیاس ـ عاخه کی به توعه بابا بزرگ زن میدهـ...

315

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود
من ـ میخواین باهاتون بیام؟
آریا ـ نه دامیارجان خودمون میریم مواظب فسقلی هم باش..
پیشونیه مهیاس وبوسید:دختر خوبی باش تا بری پیش داداشتم
مهیاس مشتی حواله آریا کرد:بیا برو بزار هوا بیاد پیزوری
یک ربعی بود هنوز نگاه مهیاس به جاده خالی بود...
نگاهم به گالی پر پر توی کاسه خالی آب افتاد...
مغزم هنگ بود..چرا نخواستم بمونن؟برمیگردن؟
مهیاس ـ بیا بریم داخل
دستموکشیدومن پَسِش زدم:به من دست نزن
ـ ـ به به سالم به دو نوگل عاشق
نگاهش کردموپوزخندی زدم ومهیاس گفت:بازاین اومد...
إلسا ـ به توچه دختر خیابونی اومدم خونم
مهیاس سمت إلسا رفت که گفتم:مهیاس برو داخل
مهیاس با حرص رفت ومن گفتم:هه دستت خوب شد کوچوولو؟
اخمی کرد:حرف مفت نزن!
با خشم سمتش رفتم که گفت:ببخشید بخدا از دهنم دَر رفت
کنارش گذشتمووارد خونه شدمـ...
مهیاس رو مبل نشسته بودومیوه میخورد...
مهیاس ـ گوشیت خودشو کشت برو نگاه بنداز بهش رو عسلی کنار تلویزیون
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إلسا هم روبروی مهیاس نشست
موبایلمو برداشتم پدر واالزاده إلسا خانوم بودن....

رد زدم وگفتم:مهیاس برو اون برگه رو میز اتاقمو با خودکاربیار
چشمی گفت خواست بره که إلسا گفت:خودم میرم
دادزدم:اسم تو بی همه چیزونگفتم
ترسیدونشست ومهیاس تندی رفت واومد
من ـ مهیاس ترجمش کن برام تواین برگه بنویس
برگه ای جلوش گذاشتم سری تکون داد...
ده دقه ای گذشت وگفتم:تموم شد؟
نگاهم کرد:این چیه دامیار؟
من ـ نامهـ!!!
آروم گفت:از سمت باباتهـ...
باتعجب نگاه کردم پس چرا اسمش چیز دیگس
مهیاس برگرو سمتم هُل داد:بخون
برگرو برداشتم...
سالم به پسرخوبم دامیار
میدوم انتظار وجودمن رو اصال نداشتی!من هم یهو پیدات کردمـ....
خیلی ازدستت دلخورم آوازتـ تو سفارت آمریکا وآلمان پیچیدهـ...
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پسر من بایدطبهکار باشهـ وپدرش.....
یه بلیط برات پستچی میاره امشب بااون پرواز به آمریکا میای باید باهات
حرف بزنمـ....منتظرتمـ...
اسم تونامه اسم یکی ازهمکارامه ومجبورشدم مخفیانه نامه رو بفرستم بهت
چون توتحت تعقیبی واینجا همه چی چک میشهـ....
وقتی آمریکاررسیدی به شماره پایین برگه تماس بگیر بگو بامن کارداری! بگو حتما
کیایی فر...
مواظب خودت باش پسرمـ....
نامه توی دستم مچاله شدوبااخم نگاهم به کاغذدوختم ومهیاس گفت:میخوای بری؟
همون موقع در عمارت باز شدوعمادسمتم اومد:اقا جلوی در پستچی کارتون داره گفتن
بلیط براتون پست شده وباید خودتون امضاکنیددفترو
ازجابلندشدم وإلسابااخم نگاه میکرد...
بلیطارو،رومیزگذاشتم وخم شدمو دستامو توهم قالب کردم
إلسا کنارم نشستودستشو رو شونم گذاشت:عزیزم چی شدهـ ؟
بااخم نگاهش کردم که کمی ازم فاصله گرفت وگفتم:چی ازجونم میخوای؟
مهیاس پوزخندی زدوبا حرص به سیبش گاز زد...
إلسا چشم غره ای به مهیاس رفتوإلساگفت:قرارمون واس ازدواج چی بود؟
پوزخندی زدم:قرار؟توباید فکر بعدتتم میکردی مشکل من نیست که تو اضافی ای!
ـ من زنتم نامرد!
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پوزخندی زدم:من زن ندارم!
****

مهیاس*
باغم نگاهشون کردم آخرسر دامیارکوتاه اومدوإلسا رو توبغلش گرفت
با انزجارازجابلندشدم وسیب وبا یه نشونه گیری توی سینک پرتاب کردمـ..
دلم برای فرازوآریا تنگ شدهـ...
این خونه االن کامال بدون وجودشون خالیهـ....
نگام به بافت سفید شکالت افتاد..کادوعه فرازبود...
تنم کردمش واز در پشتی وارد پشت عمارت شدمـ....
چندساعت دیه باید رفع زحمت کنم بایدبرم!بایـــد!
سرمو رو زانوم گذاشتم وهنذفری وتوگوشم گذاشتم...
"فقط به جرم عاشقی عمرم ازدست دادم
اما به جای هردومون تقصاشوپس دادم
این رسم عاشقی نبود توسختیا جابزنی
دلم همش میگفت یه روزی حرمت میشکنی"...
ازوقتی وارد این خونه شدم چندباراشک ریختمـ...
چندبارزخم خوردمـ....چرا باید یه حس مسخره به اون پسرغدیه دنده ه*و*س باز
داشته باشم هان؟چـــرا؟نمیفهممم...
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"احساس غربت میکنمـ ....
ازاین زمونه دلخورم....
تنها عزیزموباید به خاطراتم بسپورم".....
کاش میتونستم برگردم عقب هیچ وقت فضولی نمیکردم هیچ وقت پامو به روستای
لعنتی نمیذاشتم که ه*و*س اینکه بفهمم چی به چیهـ...
پام گیر یه آدم وحشی بشهـ....میدونی چیه حداقل خوبه هیچ وقتش نگاهش
رو تن بدنم نبود از نظر جسمی تهدیدم نمیکرد....
دستمو روسرم گذاشتم سوزبدی میومد...بیشترتوخودم جمع شدم...
اگه دوسش نداشت اونجوری بغلش نمیکرد وانجوری نوازشش نمیکرد..
اونجوری نگاهش نمیکرد...
یهو بلندزدم زیرگریهـ....بسمه هرچه قدر همه چیو توخودم ریختمـ....
"تنها شدم چهـــ سادهـ...
هنوز برام سواله راسته یا خیالهـ "...
کاشکی چشام نمی دید که باورش محالهـ"...
دستی رو شونم نشست:خوبی عزیزم؟
نگاهش کردم چشمای مهربونش نم داشت...
کنارم نشست ومن بااون صدای گرفته گفتم:عزیزاینجا چیکارمیکنی؟دا...
حرفمو قطع کرد:فراز زنگ زدگفت تو کشوی کمدت زیرلباسات یه نامه
گذاشته بخونی به دامیارنگفته چون نمیخواد دامیارچیزی بدونهـ...
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مجبورشدم پامو به این ویال مسخره بی رنگ بزارمـ...
سرمو پایین انداختم:کاش حداقل اون دوتا بعدرفتن من میرفتنــ...
دستشو دور شونم انداخت:چی شده گلم..صدای گریت اینقد بلندبودکه
اول ترسیدم عزیزدلم؟
من ـ هیچی عزیزجون!
ـ اگه منو واقعا عزیزت میدونی بهم بگو مطمئنم میتونم درک کنمـ
آهنگ وقطع کردم:یکی توقلبمهـ....
لبخندی زد:الهی دورت بگردم مادر
من ـ نه عزیز فقط یه حسِ نمیدونم واقعا دوسش دارم یا نه وابستگی محضهـ
یهوجدی شدوگفت:نگو که فراز منهـ؟
خندیدم:نه عزیز خدانکنه اون شتر مرغ توقلبم باشه..
اخمی کردو زدتوصورتش:نگوآریاس!???
تک خنده ای زدم:اون که اصن نهـ...
لبخندشو جمع کردوآروم گفت:شکارچی؟
چشام درخشید:شماهم بهش شکارچی میگید؟
نگاهم کردوتوعمق چشام رفت:عاره دایانا بیشتر وقتا میگفت بهش شکارچی
دستموگرفت:دامیارهیچی از احساس نمیفهمه دخترم هیچی...اون کوه یخه
سرموپایین انداختم:میدونم همه چیو میدونم
***
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نگاهمو ازش گرفتم..
"حرفشم نزن نمیتونم فراموشت کنم تورو...
رفتنی شدی یه لحظه گوش نمیدی حرف منو"...
"میری وکسی ،نمیتونه واسم شبیه توبشهـ....
بغض توی چشام برای موندت مثل یه خواهشه...
توداری فاصه میگیری ازدلمـ...
ولی میدونی که نمیری ازدلمـ"....
با کالفگی صدای آهنگوقطع کردوگفت:هیچی نمیخوام بشنوم
میتونی بری!
نگاهش کردم:دامیار!؟
دستشو باال واردوچشاشو بست:هیچی!مهیاس هیچی!
"عشق من بمون نذارتو تنهایی تموم شه طاقتمـ"....
سرفه ای کردم وواون ازماشین پیاده شد:مهیاس باید بری !
اخمی کردم وسرفم شدید ترشد...
دستشورو شونم نشست ومن توآغوشش غرق شدم...
چشامو بستم وگفتم:دامیار هیچ وقت یاد نره چه قد بال سرت اوردم وبا بچه هااذیتت
کردمـ....
آروم گفت:هیشش
بیشتر بهش چسبیدم کاش میشد حَل شَم توی این آغوش!کاش!
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یهوولم کردوسوارماشین شدورفت...
رو زمین افتادمـ..
"توازاین شکنجه کردن چیزی عایدت نمیشهـ...
منوداری میسوزونی چون میخواستمت همیشهـ"....
ـ ـ مهیاس؟
نگاهش نکردم به جاده خیره بودم هیچ اشکی نمی ریختمـ...
حس کردم که ایناهمش یه چی بود گذشت وتموم شد...
تموم شداالن برمیگرده ومیگه مهیاس تو نباید بری!
پوزخندی زدم وگفتم:تهش همین بود..من باید برمیگشتم ولی اینجوری نهـ.....
اینجوری نمیخوامـ...
دست گرمی دورم حلقه شدوصدای آشناو همیشه حمایتگری اومد:خواهریم؟
سمتش چرخیدموتوبغلش زار زدمـ....ازهمه چی!ازاینکه نبود..
ازاینکه خواهر بی جنبش حس یه بازنده دارهـ....محکم منوبه خودش فشرد:آروم
عزیزم آروم!چته چرا بی قراری؟
سانیارـ دامیاررفت؟
اسمش!میشه یعنی فراموش کنم؟دیه نمیتونم لقب جدیدشوبگم دیه من مانع حس
وحالش با إلسا نیستم دیگه من نیستم تا سربه سرش بزارم...
گریمو توشونه مهام خفه کردم:دلم برات تنگه بی معرفت...میدونی چه قداذیت شدم
میدونی وقتی فهمیدم مُردی چی به سرم اومد؟
نفسی کشید:الهی فدات شم االن هستم تا تهش هستم پیشتم شامپانذهـ...
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خنده تلخی زدم..
***
ازحموم بیرون اومدم وروبروی آیینه واسادم موهامو خشک کردم که برقی
توچشام عین تیغه برخورد کرد..
دستموروگردنبندگذاشتم:مهیاس همه چی تموم شده پس نباید چیزی یادش
بندازتت...
گردنبندوبانفرت ازگردنم بازکردموپرتش کردم که پشت کمدافتاد...
تقه ای به درخوردوسایه وارد اتاق شد:سالم خوشگهـ...
نگاهش کردم ویه لحظه یاد اون عکس!یاد دایانا افتادم!
من ـ سایه؟
دست از وارسی چمدونم برداشت:جوونز؟
من ـ مرررض!یه عکس بهت نشون بدم قول میدی راستشو بگی منونپیچونی!؟
باتعجب گفت:عاره عزیزم!
دستموپشت چمدون بردم:این کیه؟
باتعجب گفت:خب منم!
عکس دیه نشونش دادم:این کیه؟
سری تکون دادم:نمیشناسمش!
ـ مطمئنی؟سایه این پسر بچه رو نمیشناسی؟
سرشو تکون دادویه عکس دونفر دیه نشونش دادم:اینوچی؟

324

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود
باتعجب گفت:این منم کناراین پسربچه چیکارمیکنم؟
اخمی کردم:سایه دروغ نگوبه من تواین پسررو نمیشناسی!؟
ـ به جون مامان پری نمیشناسم!
تقه ای به در خورد وخاله پری داخل شد..عکسو زیرپتوم فرستادم
خاله ـ عزیزم لباس بپوش بیا پایین!
من ـ چشم خاله!
خاله رفتوسایه با شک نگام کرد:اون عکسارو ازکجا اوردی مهیاس؟
من ـ اون پسر توعکس برادرتهـ...برادر ناتنیت!
چشاش گردشد:چاخان نگو من فقط سانیارو دارم!
اخمی کردم:میگم برادرت بفهم این مدت من پیش این بودم! پیش این نامرد لعنتی
بودم!پیش این پسر اخموعه گاهی مهربون بودم!پیش این......
دستمورو دهنم گذاشتم وسایه با شوک نگام کرد:چی میگی تو؟یه جور بگو منم
بفهمم؟خیرسرت قبل دختر خاله بودنت بهم قول دادیم دوست صمیمی
باشیم ورازیومخفی نکنیم!
من ـ میگم فعال بریم پایین!
***
دامیار*
نگامو به مرد روبروم دوختم!
من ـ این مدت کجا بودی؟
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لبخندی زد:پسرخوب بزار برسی!
من ـ رسیدم می بینی که!
دستشو پشت کمرم قرارداد:بیا داخل!
چمدونموکشیدم واون گفت:شنیدم یه دست راست خبره وجذاب وترسناک داری
کوش نمی بینمش؟
من ـ باید بهتون توضیح بدم!بعداین مدت سرو کَلَتون پیداشده اینارو پرسید؟
با تلخی گفت:چته دامیار؟چرا اینجوری صحبت میکنی!؟
ـ جوری دیگه ای انتظارنداشته باشید...
روبروم نشست!
اصن توذهنم نمیچرخید بهش پدر بگم...چه کلمه دور از ذهنی!
بااینکه بدی نکرده بودومن هنوزم مادرمو مقصرمیدونستم ولی حسی به وجوداضافیش
نداشتم فقط اومدم...بی دلیل اومدم...
من ـ می شنوم؟
ـ میدونی که من االن حکم دستگیرتودارم؟
پوزخندی زدم:خب!
ـ توهیچ وقت دلیل جدایی منو مادرت ونفهمیدی!فکر کردی من به خاطر فوت شدن
دایانا واون عمل ناموفق از پریا جدا شدم!
نگاهموبا گنگی بهش دوختمـ...
لبخندگرمی زدولی من سرد بودم از دیروز عصر سردم!
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از دیروز انگار یه چی کمه!یه چی دیه وجود ندارهـ! یه چی واس همیشه ازدست دادم
یه چی ودیه نمیتونم برگردونمـ....
ـ درواقع دلیل جدایی منومادرت کارمن بود....من توفکر انتقام کسی بودم که پدرمو به
ضرب گلوله کشته بودوقتی گفتن اون فرد تو آمریکا ساکنه واون ماموریت وبهم دادن
سراز پانمیشناختم با پری درمیون گذاشتم گفتم باید برم گفت منوبچهات پس
چی!دایانا مریضه وقلب دامیارمشکل دارهـ
اون موقع فقط فکرم سمت انتقام بودگفتم طالقت میدم اگه نمیتونی تحمل کنی!خیلی
دلش شکست ولی قبول کردناچاراً تا پیش مادرش بره واونجازندگی کنه وشما دوتا
ورخودش بزرگ کنهـ...کور بودم متاسفانه کوربودم ندیدم که زنم وتوگودال عمیق
فرستادمـ...
من ـ اینا تموم شدس!من نفرتم به پری ازبین نمیره کینه هم همینجوری
خواستم پسرش که از شوهرش بودوبکشم ولی مانع شدن ونشد تا انتقامو باخون
ازش بگیرم ولی یه روزی زهرموبهش میریزم هرچه قدم بگن اون عمل سخت بوده
وقتی پری قبول کرد یه کالم نگفت شاید دایانا بمیرهـ...
پدرم کنارم نشست:با کینه چیزی درست نمیشه پسرم!
پوزخندی زدم:اونقدر نامرد نیسم که کینمو به پای زنوبچهام بزنم ولشون کنم
نیش کالمموخوب گرفت واخمی کردومن گفتم:این حرفاروهم میتونستیدپشت تلفن
بگید
ـ نه نمیشه من تحت نظرم فهمیدن تو پسرمنی!
ازجابلندشدم که گفت:بشین!
دادزد....منم واس اولین بارفقط به احترام موهای سپیدش نشستم
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بافروداومدن دستش رو صورتم انگار روح ازتنم جداشد...
با عصبانیت گفت:تو پسرمنی؟تویی که سیگاردست پدرت میدیدی باهاش یه هفته
قهرمیکردی؟توپسرکیایی فری؟هان؟
ازکدوم لجنی سرتو بیرون کشیدی که توی مرداب رفتی؟
من پسرمو اینجوری تربیت کردم!اون پری چرا حواسش بهت نبود
پوزخندی زدم وبا بی حسی گفتم:بعدمردن دایانا من از خونه فرارکردم
بودی ببینی؟بـــودی؟
منم دادزدم کنترل ازدستم خارج شده بودوهیچی نمیفهمیدم!
من ـ بودی ببینی پسرت تو تک تک پس کوچها ردشدونگاه تمسخر آمیزخرید بودی
یانهـ؟االن مشکل منم؟یاتو مثال پدر؟
اخمی کرد:خفه شو فقط خفه شو...
سمتش رفتم وانگشت اشارموسمتش گرفتم:خوب توگوشت ببر من ازاالن به
بعدپدری ندارم واس خودم زندی میکنمـ.....توهیچ وقت به من نگفتی دایانا خواهر
ناتنیمه گفتی؟نه؟ازدهن خود دایانا شنیدم حتی 100درصدمطمئنم اون عملی که پری
انجام دادو ناموفق بود از قصدناموفق بودچون بچه تنیش نبود
اخمی کردودستش که باال اومدبود ومشت کرد:دهنتوببند..میدونی وقتی سرهنگ بهم
گفت پسرت تو کار قاچاق مواد منفجرس واسلحه واردات میکنه چه قد سرافکنده
شدم میدونی؟
پوزخندی زدمو ازکنارش گذشتم:من فردابرمیگردم حرفاتوبزن که دیگه نمیخوام
ریختتوببینم!
ـ توباید بامن همکاری کنی!بایدکمک کنی برزو وبگیرم!
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فهمیدی؟باید!
من ـ شرمنده من به کسی کمک نمیکنم!حتی شما دوست عزیز!
سمت در خروجی رفتم که گفت:من ازت خواهش میکنم!به من کمک کن
من چندساله دنبالشم اون مقصرمرگ پدرمهـ خوب گوش کن من به آتیش اون کینه از
برزو زندگیموازدست دادم آواره این کشور غرب زده شدم!
با بی اهمیتی نگاهش کردم:من دلم نمیخواد حتی دیه ببنمتون پس دلیلی
برای اینکه بهتون کمک کنم وجودندارهـ پس حضورم الکی اینجا
سمت درب خروجی رفتم دستش رو شونم نشست:اگه حتی یه درصد منو پدرت
میدونی به یاد کودکیت اینبارودست ردبه سینم نزن !
من ـ به من چی میرسه!
پدرم ـ قول میدم پای تو اصن وسط نیادقول میدم
***
مهیاس*
من ـ هووووو گوریل قهوه ای!
پویا دفتری که دستش بودوسمتم پرت کردکه دانشجوها باتعجب ونگاهمون کردن بدو
از در سالن بیرون زدم...
پشت سانیار قایم شدم:هوووی دست بزنی بهم لگدمالت کردم!
پویا سمتمون اومد:مگه بهت نگفتم پاتو،تودانشگاه نذار هان!؟
من ـ خب قهرت الکیه دیهـ....
پویا ـ ازجلوی چشام خفه شو..
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سانیار ـ پویا حاال همه چی تموم شده تو گیردادی!؟
پویا سمت سالن رفت وازدیدمون پنهون شد..
من ـ خیلی بد ازدستم دلخورها...
سانیارـ بیابریم الکی خودتو عالف نکن
من ـ نه توبرو من میرم سراین کالسش میشینم خودم باپویا حتما برمیگردم
سانیاردستموگرفت:بابا یه هفتس راضی نشده الکی تالش نکن بخاد راضی میشه
عزیزمن!
اخمی کردم:مرسی ازنظرت ولی من دوست ندارم پویا ازدستم ناراحت باشه
سانیارـ باشه گلم من میرم کارخونه!
من ـ خب برو
ـ شب با سایه میایم دنبالت بریم بیرون نخوابیا
ـ اوکی
وارد کالس بعدی پویا شدمـ...همون اول یه سالم دادم وبه سمت میز استاد رفتم که
همشون بلندشدن وباتعجب نگام کردن...
من ـ راحت باشید تا استادتون بیاد پیشتونم
یکی ازدخترگفت:استادمون عوض شده؟
نگاهش کردم:بمیرم رنگت پریدها...به خاطرعشق من اینقدمالیده به اون صورت
لوزیت!؟
اخمی کرد:خانوم من به شما بی احترامی کردم که بی احترامی میکنید؟
پسری گفت:نه آبجی شما فقط وقتی استاد میاد چشماشو نوش جان میکنی
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من ـ ایول همینوبگو عین وزغ ماده می مونهـ!!!
با عصبانیت ازجا بلندشدکه پویا وارد کالس شد تامنودید اخمی کردم:خانوم محترم
گفتم تشریف ببرید مشکل دارید؟
اخمی کردم وسمت صندلی ردیف اول رفتم:نه استاد میخوام با گفته های گوهر بارتون
تجمالتی بشم مشکلیه؟
پویا اخمی کرد:شما دانشجوی من نیستید بفرمایید بیرو لطفاً
با بی خیلی آدمس خرسیمو جویدمو بادش کردم وترکوندمش:حرص نخور
تا وقتی باهام آشتی نکن همینجا میمونم تا حرص بخوری!
بعدکنار پسری نشستم:برو اون ور تر...
کمی جابه جاشدوبالبخندگفت:بفرمایید مادمازل...
نگاهش کردم:عافرین گوگولی چه سبیل خوشگلی داری عموجون
دخترکناریش خندید:صدباربهت گفتم مرصاد اون سیبیل مسخره رو بزن
من ـ بزار راحت باشه بچم
چشمکی به دختر زدم وپویا گفت:متاسفانه مجبورید این مزاحم وتحمل کنید؟
اون دختره که اول باهاش بحث کرده بودم گفت:استادایشون خانومتونن؟
پویا چشم غره ای به من رفتو به دختربا لحن بدی گفت:به شما مربوط نیست
خندیدم وگفتم:خوردی هستشو بده شهرداری نهال بکارهـ...
پویا حرص میخوردومن میخندیدم:چشم استاد عااا(دستمو رودهنم گذاشتم)
نمایشی زیبشو بستم!)
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پویا شروع کرد درس دادن ومن روی نیمکت نقاشی می کشیدم...
باپرت شدن یه چیزی سمت تخته باتعجب نگاهمو به عقب دوختم که پسری خوش
قیافه تودل برو چشمکی بهم زد..
یهو صدای تق تق پشت هم اومد...
بلندخندید...اون پسره ترقه توی کالس انداخته بود...دخترا جیغ میکشیدند
ومن میخندیدم:استاد جون؟
پویا با عصبانیت نگاهم کرد:که چی اینکارت هان؟
منو میگی عصبی شدم واال آش نخورده ودهن سوختهـ...
من ـ برو باو من از کجا ترقه بیارم!این سیبیل خوشگلم شاهد اصن دستم چیزی
نبودکه دیووونه روان پریش..
سیبیلو باذوق گفت:عاره استاد خانوم راست میگن!
اخمی کرد:بیا برو بیرون مهیاس..کالسمو بهم ریختی!بعدکالس باهات حرف میزنم
پاشو...
من ـ نه تازه خوشم اومد ازاین به بعدسرت آوارم..
اخمی کردوسمتم اومد همه نگاهمون میکرد..دستشوزیربازوم انداخت:پاشو برو تا
نگفتم حراست بیاد ببرتت..
من ـ نمیرم ولم کن دستمو کندی!ولم کن روانی!!!
عین این سیلطه ها جیغ جیغ میکردم وهی میزدم توسرش..
من ـ ولم کن بُشکه!ولم کن خرس قطبی...
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بااخم شماره کسی وگرفت:ألو مهام کدوم قبرستونی ای؟بیا این دیووونه رو جمع کن
ابروی منو برد...
اخمی کردوچشم غره ای بهم رفت وادامه داد:هی خاک تواون مالجت گمشو برو بااین
چل منو توی خونه میخوای بذاری!؟
تلفن قطع کردومن لبخنددندون نمایی زدم:امشب برنامه داریما...میریم فضا
همه باتعجب نگام کردن واون پسرخوشگله گفت:استاد مواد میکشید؟
من ـ هی خوشگله پویا نمیدونه سیگارچیه تهمت نزن نه میخوام زن براش بگیرم
االنم یه هفتس باهام قهرهـ...
من ـ پویا جونم نگا ابرو تو جلوی دانشجوهات بردما آدم باش
دستموکشیدوبزور منو بیرون کالس شوت کرد:میمونی تا بیام یه بالیی سرت بیارم که
پشیمون شی ازاومدنت...
پوووفی کردموتازه داشتم حال میکردما....
نگاهم به دختری افتادکه داشت بستنی میخورد...صدای قاروقور شکمم بلندشد االن
وقتش نیست که احمق!
ـ ـ بیابریم به حساب من بستنی بخوریم!
نگاهش کردم:اون وقت شما کی هستید که فکرمیکنیدقبول میکنم!؟
خندید:استاد بیرونت کردبیابریم من دوست پویام ..
من ـ برو باو ماشاال همه دنبال فرصت تا با یکی وِر بزنن
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خندیدوگوشیشو نشونم داد:ببین پویا پیام داده که این دختره که مهیاس اسمش عین
خواهرمه ببرش بگردونش تو دانشگاه تا من کالس بعدیم هم برم بیام سراغش
حواست بهش باشه...
من ـ عه خب بریم مفت باشه کوفت باشه
خندید:اسمت مهیاسه؟
ـ نه اقدسه مهیاس صدام میزنن!
ریزخندیدومن گفتم:توچه قد باحال میخندی!
نیشش بسته نشده بیشتر بازشد...
دستشو جلو اورد:رسام هستم رسام عبدی!
دستشو فشردم:به جهنم رسامی
خندید:بی ادب!
روبروی هم توسلف نشستیم!
من ـ خب چیکار حسنی تو؟
رسام ـ منم استاد دانشگاهم ولی امسال بازنشسته شدم!
چشام گردشد:چندسالته بابا بزرگ؟
لیوان نسکافشو دستش گرفت:خودم نخواستم درس بدم امسال یه کم اوضاع روحیم
بد بود ترجیح دادم وارد دانشگاه نشمـ....
من ـ خب کال چندسالته استاد رسام عبدی؟
خندید:من قصدازدواج ندارم!
ایشی گفتم:حااال کی گفت تو مَد نظرمنی؟
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لبخندی زدخواست جوابم وبده که صدای سانیار غافل گیرم کرد:این کیه هان؟
نگاهش کردم:واه چرا برگشتی؟
سانیار بااخم گفت:میگم این کیه هان؟
من ـ چته وحشی صداتو واس من توسرت نندازا میزنم چپوراست میکنم نتونی بری
خونها..میدونی ازاین اُزگَل بازی حتی وقتی مهام ردمیاره بدم میادا!
چشاش خیلی ترسناک شده بودن درست عین چشمای شکارچی من....
باکالفگی سرتکون دادم....
دستموگرفت:که چی بایه پسر سوسول توی دانشگاهی که نه دانشجوشی داری
باهاش حرف زدن زیاد میزنی؟
خواستم جواب بدم که رسام با صدایی که سعی داشت کنترلش کنه گفت:عاقای
محترم درست حرف بزنید من استاد این دانشگاهم واجازه نمیدم به شخصیتم توهین
کنید...
سانیارپوزخند....بازم یاد دامیارافتادم پوزخنداشم کپ دامیاربود...
باخشم گفت:عه پ استاد این دانشگاه خراب شده ای بایدبامدیریتش حرف بزنم بگم
که چه استاد نمونه حرف زدن زیاد زنی دارهـ...
دستموباال اوردم:رسام یه دقه
من ـ مشکلت چیه سانیار هان؟که چی شاخ وشونه میکشی؟
سانیارـ توراه بهت میگم راه بیوفت
من ـ شرمنده ترجیح میدم با رسام برم
برگشتم سمت رسام:رسام بیا بریم
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بعدبا برداشتن بستنیم ازکنارش گذشتم جلوی در ورودی شونه رساموبه عقب
کشیدوچنان زیرگوشش زد که گوش منم سوت کشید...
محکم به عقب هُلِش دادم:احمق چیکارمیکنی؟هان؟گمشو اون ور
دست رساموگرفتم:ببخشید رسام متاسفم
لبخندی زدوخون کنار لبشو پاک کرد:اشکال نداره کسی که شعور نداشته باشه
همینهـ...
سانیارسمت رسام حمله ور شد که رسا زودتر با پاش توشکمم سانیارزد..
من ـ بسه بســـــــــــــه سانیارهمین االن میری همین الـــان !نمیخوام چشام
به چشمات بیوفته فهمیدی؟
باخشم نگاهم کردودندوناشو روهم ساییدوبه سمت ماشینش رفتوچندی بعدمحوشد...
من ـ هی وای ببین چی شد!؟
رسام ملیح خندید:فداسرت...هرکی ندونه انگارجرم وجنایت مرتکب شدم که این اقا
همچین زدا...
من ـ ناز دستت توهم بد نزدیشا...نزدیک بود روده کوچیکش روده بزرگرو بخورهـ...
خندید:دیگه این همه اغراق زیادیهـ...
با دستما کاغذی لبشو پاک کردم اون گفت:خاطرخواهتهـ؟
من ـ خدانکنه نه باو پسرخاله روان پریشمهـ...
***
بااخم زل زدم بهش:بگو بره
پویا ـ خب چی شده؟
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من ـ پویا بگو مهی گفت جونش بره نمیخواد ریخت نحستو ببینهـ...
پویا ـ همینوبگم؟
من ـ عاره
خودم ازدادم وحشت کردم ولی به آیفون که ازاینجاتصویرسانیار دیده میشد زل زده
پسراحمق ابروی منو برده حاالهم اومده میگه فالن وبصار
گل وکادواوردهـ...با رسام نیم ساعتم نبود اشناشدم چه قِش قِرقی راه انداختا
رو میز ناهارخوری خونه پویا نشستم:خیلی پسر نفهمیه چیزی ندونسته همچین
توصورت رسام بیچاره زدا من گوشم سوت کشید
پویاـ واه چرا؟
قضیرو بهش گفتم وپویا زیرچشمی نگام کرد:یه چی بهت بگم قول میدی آمپر
نچسبونی؟
من ـ ها بگو؟
خندید:بیا منو بخور االغ
من ـ پیییف تو مگه خوردنی همون ارغوان جون(همون دختره که باهاش تودانشگاه
بحثم شد)بزارنوش جان کنتت بااون موهای وِز وِزیش
خندید:خیلی دوسم داره
من ـ غلط کرده بگما بادانشجوهات حقی نداری مزدوج شیا وگرنه خرخرتوقورت
دادمـ....
یه جون بلند باالیی گفتوپشت بندش وارد پذیرایی شد...
تلویزیونوروشن کرد:بیا مهی فیلم کره ای مخصوص تورو گرفتم
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از میز پایین پریدم تخمه وبقیه مخلفاتوبرداشتموسمتش رفتم:پویا؟
ـ جونش؟
ـ چی میخواسی بگی!؟
توی خودش رفت وگفت:تازگیا حس میکنم مهام یه چی میخواد بهت بگه ولی نمیگه
حدس میزنم درمورد سانیار باشه عاخه سانیارو خاله پری وسایه همشون اون روز که
تو رفته بودموسسه توحیاط بودن وقتی من رد شدم
حرفاشونو قطع کردن یه چی هست که از منو توپنهون میکنن منتظرم مهام بیادببینم
چی شدهـ ؟عاخه بد مشکوکن
من باتعجب گفتم:یعنی درمورد منم بوده یا فقط سانی؟
سرشوتکون داد:چبدونم توعم 20سوالی راه نندازا!!!
نیم ساعت ازفیلم گذشته بودومن همچنان توفکر بودم یعنی چی شده
من ـ میرم فروشگاه سرخیابون!
پویا ـ بیام؟
ـ نه میرم هوی نخوری همشونا
خندید:توکه میری فروشگاه تا برسی من خوردم تموم شده پس خودت
بخرباز!زحمتت نشه آبجی!
ایشی گفتم وبعدپوشیدن پالتوی مخملین که کادوعه آریا بود به سمت
فروشگاه رفتمـ...
گوشیمونگاه انداختم چندمیسکال ازشماره ناشناس...
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دستمو توجیبم بردم که متوجه کاغذی شدم روش با دست فری نوشته شده بود برای
مهیاس جونوم...
این همون نامس موقع جمع کردن لباسام متوجه حضورش شدم فراموشم
شدبخونمش!
بازش کردم:سالم!
اول من حرف بزنم إهم إهم آریا هستم...میخواستم یه چی بگم!
ببین این پایین کاغذ یه آدرس هست بعدخوندن چرت وپرتای این انگل جامعه درست
حدس زدی فری ومیگم بعدخوندن حرفاش به اون آدرس بیا دوست دارم قد سوراخ
جورابم...
خندیدمو...به ادامه که بارنگ مشی نوشته شده بود چشم دوختم
سالم عزیزدلم...
امیدوارم از رفتمون دلگیرنشده باشه ...منوآریا ازتهران خارج نشدیم..
بلکه فقط میخواسیم ازدامیار فاصله بگیریموبزاریم خودش همه چیو باپدرش حل کنه
هیچی به خودش نگفتیم چون میدونستم به منو آریا بد بین میشه!
خوب گوش کن...
اول اینکه حواست به خودت باشه توی همین مدت چندماه که پیش مابودی شاید
کسی باهات دشمنی پیدا کرده باشه ونخواد تو وجود داشته باشی!
دوم اینکه اون باال آریا گفت فراموش نشه که بیای!
سوم اینکه من به کمکت نیازدارم فکرنکن نفهمیدم یه حسایی به اون خفاش اخمو
داشتی وگاهی لو میرفتی!
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بهت میگم که دامیار 50درصد لیاقت دوست داشتن نداره چون هیچ حسی نداره ولی
اونم تازگیا یه چیزایی دگرگونش کرده بود....
من میزنم پای درگیری احساسی باخودش!..
بقیه حرفابمونه واس وقتی دیدمت منتظرتیم گلم...
دوست دارت{فراز}
باتعجب فقط به کاغذ نگاه کردم نفهمیدم کِی فروشگاه ورد کردموتوخیابون شلووغ
قدم میزنم...
انگار قسمت نیست قضیه من بااین فضولی بیجا وکال خالف تموم شهـ...
نفسموبافوت بیرون فرستادموراهموبرگشتمـ...
توی فروشگاه بزرگ راه میرفتم وتندتندخرید میکردم!
یه حس مسخره داشتم انگار یکی منو می پاعه...اهمیت ندادم گوشیم زنگ خوردوبه
زور ازجیب شلوارم بیرون کشیدمشـ...
من ـ الو جونم؟
ـ ـ همین االن تن لَشِتو جمع میکنی میای خونه فهمیدی؟
دستم خشک شدوبوق های پشت هم توگوشم إکوداد!
اه لعنتی! لعنت...چی شده!؟
خریدهامو ول کردم وقبل اینکه ذهنم سمت این بره که برگردم خونه سمت آدرس تو
نامه حرکت کردمـ...
من ـ اقاهمینجا نگه دارید!
زنگ وزدم ولی کسی جوابمو نداد...
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ـ کیه؟
ـ بازکن!
ـ رمز چیه؟
ـ این شرو ورا چیه دروبازکن عاقای محترم..
دروبازنکرد ناچارن دستمو روی لوله گاز کنار در خونه گذاشتم وبایه جهش باال رفتم
لبه دیوار راه رفتم....نگاهم به تخته سنگ بزرگی افتاد سمتش رفت وپریدم روش...
ـ دستا باال
ناخوداگاه دستامو باال بردم:بخدا من دزد نیسم اومدم بایه پسری به اسم
فرازکاردارم!خودش گفت بیام
دستمواوردم پایین تا نامه رو نشون بدم که دادزد:دستاتوباال نگه دار!
صدای خنده ریز میومد!برگشتم،چشام به آریا افتاد...
با اعصبانیت گفتم:این مسخره بازیا چیه؟
خندید:چطوری پشمک؟
من ـ فری کجاست؟
ـ ـ سالم مهی!
نگاهش کردم وبا استرس سمتش رفتم:فراز االن ازگوشی پویا بهم زنگ زدن
یه مرده بود گفت االن برگرد خونه!میترسم برم!
چشاش گرد شد:پویا توخطرهـ ..آریا برو ماشین وروشن کن زودباش
نیم ساعت بعدجلوی درخونه بودیم نفسی کشیدم:چیکارکنم!؟
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آریا ـ بروداخل ماهم میایم نگران نباش!
با نگرانی وترس خیلی مسخره ای سمت خونه رفتم!
باصدای کسی که اصن انتظارشونداشتم قلبم به شدت تپید...
نگاهش کردم!لباس مشکی ساده وشلوار شیش جیب ونیم پوت های بندی چرم قهوه
ای که ست قشنگی با شالگردنش داشت...
فرازو آریا باتعجب نگاه میکردن!
فرازـ تواینجا چیکارمیکنی؟
اخمی کردوسمتم اومدکه ناخوداگاه قدمی عقب رفتم...نفسام سنگین بود..
تندتندنفس میکشیدم هی آروم باش ...آروم!فقط چند هفته ندیدیش!
نگاهم به پشتش افتاد اون اینجا چیکارمیکنه اه!
دامیارـ چته؟من نمیخوام بخورمت کهـ...
آب دهنمو قورت دادم:توبه سانیارگفتی بیاد اینجا!
ـ عاره اون وفقط میشناختم میخواستم یه راه به غیردرخونه نشونم بدهـ...
سانیارسمتم اومدوکنار دامیارایستاد:خوبی عزیزم؟
اخمی بهش کردم:با من حرف نزن!
دامیارـ این بحثارو ول کن مهام وپویا توخطرن
من ـ مهام؟مگه اومده؟
مردی با موهای یه دست سپید از ماشینی که تازه متوقف شده بودسمتمون
اومدنگاهموازابروها وبینی خوش فرمش وحالت چشاش گرفتم:چه خبره اینجا؟
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ـ ـ سالم دخترم سرهنگ کیایی فر هستم
چشام گردشدوبه دامیارنگاه کردم:دامیار!
دستاشو توجیبش برد:بابامهــ....
باباش؟باباش سرهنگه وپسرش خالفکار!؟
عجب ضدونقیضن!
فرازـ سرهنگ پویا مهام داخلن!
سرهنگ ـ میدونم فرازجان!من ازپشت ساختمون چند نفرو فرستادم داخل
فقط تواین گیر داره فکر مهام بودم فکر پویا بودم هردوشون به جونم بندبودنـ.....
من ـ توروخدا داداشام نجات بدید!
دامیارـ خودت بایدبری داخل!
چون اونا تورو میخوان نه منو فرازوآریا رو!
دستام میلرزیدویخ کرده بودم..باید بری مهیاس باید بری اون دوتا مهم ترین
افرادزندگیتن باید بری!
دامیار سمتم اومدودستموگرفت ویه اتصال گرمی ازدستام به قلبم رفت...
چشامو بستم وصدای مزخرف سانیاراومد:منم باهاش میرم!تنها نمیخوام برهـ
دامیاربا عصبانیت گفت:نمیخوادسوپر من شی!
دامیارـ مهیاس نگام کن!
چشامو باز کردم ونگاهش کردم واون با آرامش گفت:من میام باهات ولی نه االن وقتی
رفتی داخل واونا حواسشون به تو بود!باشه؟
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سرموتکون دادم واون نزدیکتر شد:راستی???
نگاهمو ازصورت برافروخته سانیاربه دامیار دوختم:هوم؟
ـ دلم برات تنگ شده بود!
منو میگی!انگار 220ولت وول کن انگار یکی ازعجایب زندگیمو دیدم!
مهم نیست این همه آدم اینجان مهم نیست فرازو آریا با شیطنت نگاهم میکنن
وسرهنگ با چشمای ریز شده وسانیار باعصبانیت!
مهم نبود...فقط حتی با گرفتن دستم آرامش وداد...مهم نیست که االن دارم تودل
خطرمیرفتم هیچی مهم نیست..
یهو پریدم بغلش وسرمو،توی سینش مخفی کردم واون موهای بلند بیرون افتاده
ازشالمو آروم نوازش کردم:باید بری مهیاس...جون دونفرتوخطرن من دوست ندارم
برم ولی مجبوریم..
نه گریه نه چیزی..نه بغضی!
فقط همین بودن یهووییی هم برام کلی بود!
آریاوفراز شکلکی دراوردن وسرهنگ گفت:دخترزودباش!
گرمی لباش روگوشموخوب حس کردم:مواظبتم..من هستم نترس!
لبخندی زدموگفت:خفاش اخمی خودمی!
بدون اخم نگاهم کرد:بدو برو!
دکمه باالی پالتو بستم وبه سمت خونه رفتم...
در باتیکی بازشد...اولش قدمام شل و وارفته بود..کم کم به امیداینکه دامیارمواظبمه
عزم وجَزم کرده ومحکم قدم برداشتم!
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یه مرد قوی هیکل درسالن وبازکردوبا خشونت هُلَم داد داخل!
نگاهم از سرخونی پویا به بدن بی حال مهام که گوشه دیوارچمباته زده بود
افتاد،قدم تندکردم که برم سمتش که صدای آشنایی اومد:به به نامزدوعشق قالبی
دامیار!
با نفرت وانزجارنگاهش کردم:تواینجا چه غلطی میکنی؟
مچ دست پویا رو محکم گرفته وبودچنددقه یه بارفشاری میداد...
من ـ نکن احمق!دختره دیووونهـ!!!!!
صدای ناله ی مهام بلندشدکه تندی خواستم سمتش برم که یکی ازپشت
دستاموقالب کردوگفت:همینجا واسا تا خانوم دکتر نگفتن حقی نداری تکون بخوری
فهمیدی؟
صدای عربدش تومخم چرخ خوردودست سیلی شده توی صورتم شد...
من ـ احمق به چه جرأتی دست رو من بلندکردی!؟
دومین سیلیش با داد دامیار برابرشد!:کثافت بی همه چیز دست روش بلندنکن!
نگاهش کردم بین دستایی یه غول بیابونی گیرکرده بود
صدای غول بیابونی اومد:خانوم ازپشت بوم اومده بود...
إلسا ـ بیاریش پیش این دختره اون دستبندتم بدهـ....
ازاین دستبندهای پلیس هابود به دست منو دامیار زدوهردومونو رو مبل پرت کرد به
دستای پویا ومهام هم همینجور!
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إلساـ میدونم که این دامیار تازگیا بااون پدر مثال سرهنگش اینجارو زیرنظرگرفتن
پس باید این دوتا رو بزاریم این جا این دامیارومهیاس وبه عنوان گروگان ببریم وقتی
ببینن این دوتا توخطرن هیچ کاری نمیکنن!
إلسا پالتوشو تنش کردوبعدتلفنی با کسی حرف زدوبایه اشاره منو دامیارو
ازجاکَندَن وکشون کشون بردن!
فکرنمیکردم این إلسا اینقدر حریص وحسودهـ....
دامیارـ نگران نباش!
نگاهش کردم:بی عرضهـ....
اخمی کردوخواست چیزی بگه که گفتم:دلم برات تنگ شده بودشکارچی!
لبش کج شد:خا خا نمیخواد مظلوم شی بعدا حسابمو باهات صاف میکنم
ازدرب سالن که خارج شدیم کل خونه روتک تیراندازمحاصره کرده بودن
من ـ یا ابلفضل!
دامیار باخنده نگاهم کردکه دلم ضعف رفت واس این خندهای یهویی!
واس اون چشای خوشگل که حتی االن هم منومیترسونهـ...
إلسا اسلحشو رو شقیقه ی سرم تنظیم کرد:یه حرکت کنید فقط یه حرکت مخشو
ازهم میپاچونم!
بعدپوزخندی زدومن چشام از ترس دو دو زد...
گرمای انگشتای دامیار بین فضای خالی انگشتامو حس کردمـ....
إلسا ـ دامیار بهت گفتم بازی نکن!خواستم راحت کنارهم باشیم ولی انگارتنت میخاره
چندتا مُرده روبه دوش بکشی!
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دامیار*
پوزخندی زدم:ههـ حرص نخور...توهیچ وقت اسم نحست توشناسنامه ی من
نمیرفت!هیچ وقت...
اینبار لوله تفنگ رو شقیقه من بود...
صدای بابام از پشت اون بلندگوبلندشد:بهتره تسلیم شی باگروگان گرفتن اون دوتا
جرمت وباال نبر!
پوزخندی زد:سامان این دوتا رو بیار
إلسا بلندتر دادزد:پسرجونت واین خانوم بی همه چیز تا اطالع ثانویه پیش منن تا
جونم در امان بمونهـ!!!!!!!
****
با سردردبدی چشامو بازکردم که نگاهم به مهیاس افتادکه صورتش زخم شده
بود...میدونستم اثرات اینه که وقتی توی سرم زدن وازهوس رفتم اون
روهم کتک زدن!
من ـ مهیاس؟
چشاش کمی لرزید...
دستی که دستبندبهش وصل بودباال اوردم:خانوم خانوما؟
با درد چشمای درخشانشو بازکردونگاهم کرد:چی شده؟حالت خوبه دامیار؟
بعدباهُل دست دیگشو سمت سرم اورد:آخ دستش بشکنه سرت خون اومده
دستشوگرفتم:درد داری؟
نگاهم کرد:درمقابل درد توچیزی نیست خوبم

347

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان شکارچی من |  sedna.zکاربر انجمن نگاه دانلود
چرخوندمشوتوبغلم گرفتمش:مقصرهمه اینا منم میدونم!
دستموگرفت:مهم نیست تموم میشه!
بااخم نگاهش کردم سرخم کردم بادندونم گازی از گردنش گرفتم که گفت:عووووی
وحشی!
نگاهش نکردم موهاشوکنارزدم وهمون جای گازشوبوسیدم که دستش شل
شد:دامیار؟
نگاهموبه چشماش دوختم:جانم؟
موهای توصورتمو کنارزد:چیکارکنیم؟
سرشوبه سینم چسبوندم:هیچی بچه ها همه چیو درست میکنن!
نفسی زیرگردنم کشیدوگفت:دوست ندارم ازت جداشم میشه....
ادامه حرفشو قطع کردم:هیششش بریم ازاینجا همه چیودرست میکنم!
لبخندی زدونگاهشو ازچشام نگرفت:دامیار؟
دستموروی گونش گذاشتم وانگشت شصتم آروم نوازشش کردم:جون دلش؟
لبخندی زدوچشماشو بست:دیووونه ای نه؟
مهیاس*
خندیدآروم وملیح:دیووونه؟
سرموبه سینش چسبوندم:اهوم
ـ دیوووونه ی توعم دیهـ........
ابروم باال پرید نگاهش کردم:دامیارچی گفتی؟
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دستشوزیرچونم گذاشت صورتموباالاوردو...
آروم می بوسیدومن هنوزتوشوک بودمـ....
ازم جداشدوبا پرویی گفت:اوووووم بااینکه همراهی نکردی ولی واس اولین
بار عالی بود!
چشام گردواون خندیدباز حس خوب توی وجودم رفت واینبارمن بودم که غرق لذت
شدم ودستای دستبندشدمون که باعث شد توی بغلش به چیزایی که انتظارشو
نداشتم برسم!
انگشتشو رو لبم کشید:میدونی چیه!؟
نگاهش کردم واون گفت:انتظار نداشته باش که بگم عاشقتم نه مهیاس من با رفتارام
نشون میدم وتو ازم دلخورنشوکه اگه نگم.....
دستموبه عالمت سکوت رو لباش گذاشتم:ولی من میگم که....
باشیطنت نگاهش کردم:من میگم کهـ.....
با حرص نگاهم کردومن لباموبه چشمای ترسناکش چسبوندم!
من ـ اما من میگم که دوست دارم!!!!!
لبخندی زدوحلقه دستش دورم تنگ ترشد!
ـ ـ به به یه وقت مزاحم نباشم؟
دامیاراخمی کرد:چه عجب!
پسرروبروم خندیدوخم شدوکلیدی توی دستبندفروبرد:هی ببخشیدکه نشد
به حرفای عاشقانتون ادامه بدید!!!
دامیار با دستش توبه کمرم پسرزد:پرونشو
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منوازجام بلندکرد:بیابریم!
من ـ این پسره کیه؟
پسره ـ بنده سروان رسولی هستم متحل هستم یه دختر هم دارم!
من ـ خب چیکارکنم؟
دامیارخندید:عزیزم سروان مخفیانه وارد باندإلسا شده بودکه کم کم منو پیدامیکنه وبه
پدرم گزارش میده واالنم ایشون توی غذای همه محافظای إلسامواد خواب آور ریخته
واومده تامارو نجات بدهـ.....
باصدای خنده دونفرنگام سمتشون رفت
فرازـ هوووو مهیاس چطوری؟
خندیدم وآریا گفت:جون دامیار خیلی عنتری که ازما پنهون کردی که عشق منودوست
داری!
من ـ زهرمار نزن توذوقش خب
فرازـ یه عروسی تلپیم....
یک ساعت بعد من بودمو دامیارواخمای همشگیش!
من ـ چشم!
دستشوبازکرد:بدو
پریدم بغلش وهردومون روی تخت افتادیم...
دستشوپشت گردنم گذاشت:شیطون من؟
لبخندی زدم:جونم شکارچی من؟
ـ خانوم خونه من میشی؟
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ـ نخیرخانوم خونه یه خالفکارنمیشم!
اخمی کرد:تموم شد دیه اون مرد قبلی خاک شد!!!
سرموپایین انداختم:اونایی که کشتی پس چی؟
عصبانی شد:مهیاس؟
من ـ چشم بس میکنم شمامِن بعد مال منی!یه ادم دیگه..
بالذت بغلم گرف:عافرین..
ـ راسی دامیار نگفته بود شناسنامه قالبی داریا بااون شناسنامه نبری منو عقدم کنی
وبعد بایه تیپا شوتم کنی بیرونا!
روم خم شد:نخیرم...اونقدراهم بدجنس نیسم..
ـ ـ تققق تقققق من اومدم داخال
زودخودموجمع کردم ولی دامیارتکون نخورد:فراز دیه!
من ـ خب باشه قرارنیست منوتو رو تواین....
ادامه حرفم تو باز شدن درخفه شد..
مهام ههم پشت فراز تو اتاق اومد:عوی اقا هروقت زنت شد خوش خوشون راه
بندازمحض اطالع..
فرازـــ این دامیارهمیشه ازبچگی دختربچه هارومیبردپشت دیوارمی بوسید..
اخمی کردم:بی حیا.....
خندیدن ومن جایی میان بودونبود حس کردم یه تکیه گاه تا ابد خواهم داشت...همین
حس خوب زندگی وبرام پر عشق وشور هیجان کرد..
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اززبان نویسنده(واین یک فضولی کوتاه ولی دلنشین بود بعدها دامیار اختالف وکدورت
مسخرشو کنار گذاشت وپری عین مادر کنارش مادری کرد وسایه با مهربونیاش شد
دایاناهمیشگی پدر دامیارهمبه انتقامش رسیدوباند الساوکل تشکیالتشو به باد
دادوبازنشسته شد مهیاس تاهمیشه درکنار دامیار عشق رو باغرور زیبای دامیار حس
کردووجودش شیرین شد).
پایان"...سدنا"
نویسنده}Sedan.z{:
کاربرنگاه دانلود...
تاریخ پایان95.7.23:
منتظررمان بعدییم باشید....
رمان بعدیم*عروس فرارے*
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