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خالصه:
همه چیز برمیگرده به اون شب نحس .اون شبی که به خیال خودم میخواست بشه بهترین شب زندگیم!
شبی که اون لباس عروس لعنتی و به تن کردم .اگه اون نبود ،اگه اون عاشقم نمیشد ،اگه اون توی یک شب ،اون هم شب
عروسیم ،زندگیم و به آتیش نمیکشید ،االن با کیان عروسی کرده بودم .شاید هم یه بچه داشتیم ،اما نشد ،به خاطر اون
نشد...
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مقدمه:
رفتی؟
به سالمت!
من خدا نیستم که بگویم صدبار اگر توبه شکستی باز آی...
آنکه رفت به حرمت آنچه با خود برو حق بازگشت ندارد...
رفتنش مردانه نبود الاقل مرد باشد برنگردد..
خط زدن بر من پایان نیست ،بلکه آغاز بی لیاقتی توست...
همیشه بهترین ها مال من بوده و هست..
اگر مال من نشدی قطعا بهترین نبودی و نیستی..
این تو نیستی که منو فراموش کردی...
این منم که به یادم اجازه نمی دهم حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کند...
صحبت از لیاقت است..
محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم...
احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی....
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عروس توی
مزون لباس عروس ،که تصویر خودم توش منعکس شده بود ،خیره شدم .با دیدن لباس
ِ
با لبخند عمیقی به آینه ِ
تنم ،هر لحظه لبخندم پررنگ تر میشد.

بعد از پوشیدن کلی لباس عروس ،باالخره اونی که میخواستم و پیدا کردم .چشم هام رو بستم و خودم و با این لباس ،توی
جشن عروسی کنار کیان تصور کردم.
مهرسانا این لباس از همشون قشنگ تر هستش!با شنیدن صدای تیام ،چشم هام رو باز کردم و گفتم:
آره خودم هم این رو بیشتر از همشون دوست دارم!دوباره نگاهی کلی به خودم انداختم و گفتم:
تیام به نظرت همین خوبه یا بقیه رو هم بپوشم؟!این جمله رو گفتم اما جوابی نشنیدم.
مهرسانا :تیام!
تیام رفت .اگه من نظر بدم اشکالی داره؟!با شنیدن صدای کیان ،برگشتم و گفتم - - :تو ِکی اومدی؟! تیام کجا رفت؟
چقدر خوشگل شدی !بهم میاد؟خیلی بهت میاد !کیان تو چرا اومدی؟اومدم خانومم رو تو لباس عروس ببینم.ولی...ولی چی؟!با صدایی که نگرانی توش موج میزد گفتم:
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آخه ما یه رسمی داریم که داماد نباید عروس و قبل از عروسی ،توی لباس عروس ببینه ،اون موقع حتما یه اتفاق بد میافته.با انگشت شصتش گونه ام و نوازش کرد و گفت:
تو هم این چرت و پرت هارو باور داری؟!رسم دیگه.
خب به هر حال ِاگه اینجا کارت تموم شده بریم بیرون یچیزی بخوریم؟!باشه بزار لباسم رو عوض کنم.بعد از عوض کردن لباسم و خرید لباس عروس ،به همراه کیان ،باهم از مزون خارج شدیم .وقتی سوار ماشین شدیم ،صدای
پیام برای موبایل کیان ،توجه ام رو به خودش جلب کرد .چون لبخند روی لب کیان ،بعد از خوندن اون پیام ،به طور کامل محو
شد.
مهرسانا :کی بود؟!
چی؟!گفتم کی بود؟ولش کن مهم نیست.دوباره لیا بود؟مهرسانا...نزاشتم حرفش و کامل کنه و گفتم:
این بار با چی تهدیدت کرد؟موبایلش و گرفت سمتم و گفت:
بخون!درست حدس زده بودم .پیام از طرف لیا بود! با دیدن متن پیام ،ترس بدی توی وجودم رخنه کرد .لیا بهش گفته بود اگه
امشب حتی به سمت اون تاالر عروسی هم بری ،کاری میکنم که بهترین شب زندگیت تبدیل بشه به بدترین شب ،توی کل
عمرت!

6

WWW.98IA3.IR

تقاص عشق تو_ غزل نیک نژاد کاربر انجمن نودهشتیا

مهرسانا :یعنی میخواد چکار کنه؟
نمیتونه کاری بکنه.مطمئنی؟!لیا فقط اینجوری میگه که من زو بترسونه ،مثال تنهایی میخواد چکار کنه؟ !داداشش هم هست.با کمک الوین هم نمیتونه کاری بکنه.امیدوارم!قرار برای همیشه مال هم بشیم.
نگران نباش! فقط به امشب فکر کن که ِشنیدن این جمله اش کافی بود تا دوباره لبخندی روی لبم مهمون بشه.
بعد از خوردن یه ناهار مفصل ،منو گذاشت خونه و خودش رفت برای انجام دادن بقیه کار های عروسی .بعد از اینکه وارد خونه
شدم بالفاصله با تیام تماس گرفتم.
جونم مهرسانا جون!تو ِکی وقت کردی با کیان هماهنگ کنی؟!حاال مگه کار بدی کردم؟ !خودت کجا رفتی؟رفتم لباس خریدم واسه عروسی جنابعالی!نامرد بدون من رفتی خریدی؟!حرص نخور آرایشگاه و باهم میریم.وای تیام انقدر استرس دارم که نگو!چرا؟! از ازدواج پشیمون شدی؟!چرت و پرت نگو !-بیخیال ،از این فکر ها نکن! دیگه داری با کیان ازدواج میکنی ،اصال دیگه از این حرف ها نزن .تو با کی میری آرایشگاه؟ !
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کیان من و تورو میبره آرایشگاه و خودشم با مهرداد میره!مامانت این ها چی؟!اون ها زودتر از ما میرن.خوبه! راستی مهرساناُ ،رهام هم دعوت کردید؟!معلومه که دعوت کردیم .هر چی باشه پسر عموم هستش. اشتباه کردید ،این رهام خودش و به هر دری زد که با تو ازدواج کنه ولی نتونست .هر بار که بهت ابراز عالقه کرد دلش وشکستی .حاال انتظار داری بیاد بشینه تو تاالر نظاره گر عروسی تو باشه؟!
وای تیام انقدر منفی حرف نزن.باشه ببخشید ،پس فعال خداحافظ.خداحافظ."مهرسانا"
کار اشتباهی کردیم؟! رهام پسر عموی منه و از بچگی بهم
داشتم به حرف های تیام فکر میکردم .یعنی با دعوت کردن رهام ِ
عالقه داشته حتی چند بار هم بهم پیشنهاد ازدواج داده بود اما با جواب منفی رو به رو شد.

لبخند
با شنیدن صدای زنگ موبایلم ،رشته افتادم پاره شد .با دیدن اسم عشقم که روی صفحه گوشی نمایان شده بود،
ِ
ملیحی زدم و به تماس پاسخ دادم.
جونم عزیزم؟!پیش من.
خوشگلم برنامه عوض شد .مهرداد میاد دنبال تو و تیام .منم میرم آرایشگاه .بعد مهرداد میاد ِباشه عزیزم اشکال نداره.ولی بعدش خودم میام دنبال خانومم.ریز خندیدم و گفتم:
کیان!-جونم؟!
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یعنی ما واقعا داریم ازدواج کنیم؟!اره خوشگلم!لبخندی زدم و گفتم:
پس میبینمت.طولی نکشید که صدای بوق ماشین مهرداد بلند شد .رفتم پایین و سوار ماشین شدم.
مهرسانا :سالم داداش جونم!
سالم عروس خانم ،خوبی؟!مرسی تو...با دیدن تیام که روی صندلی عقب ماشین نشسته بود حرف توی دهنم ماسید.
مهرسانا :اول رفتی دنبال تیام؟!
اره.با لحن مرموزی گفتم:
چرا اونوقت؟!چون تیام سر راهم بود اول دنبال اون رفتم.تو گفتی من هم باور کردم.نمیدونم چرا اما یه حسی بهم میگفت مهرداد از تیام خوشش میاد .بعضی وقت ها از رفتار هاش کامال مشخص بود.
ساکت شو مهرسانا! کجا بریم؟!پیش کیان برو!
تیام :اول بریم لباس عروس و بپوشه و بعد هم ما رو بزار آرایشگاه و خودت هم ِ
باشه بریم.سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم و منتظر رسیدن به مزون شدم .باالخره به مزون رسیدیم .بعد از پوشیدن لباس عروس ،به
سمت آرایشگاه رفتیم.
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پیش کیان ،سه چهار ساعتی گذشته بود و کار ما تموم شد .منتظر بودیم کیان و مهرداد
مهرداد بعد از رسوندن ما ،خودش رفت ِ
بیان دنبالمون .نگاهی به تیام انداختم؛ دختر خوشگلی بود و با کمی آرایش ،خوشگل تر هم میشد ،دقیقا مثل االن.
با لحن باحالی گفتم:
مهرداد امشب نمیتونه از تو چشم برداره!جانم بله؟! چی میگی مهرسانا؟!یعنی خودت متوجه نشدی بدجور دل مهرداد ما رو بردی؟! داداش من هم عاشق شد رفت!فکر کنم از استرس زیاد مغزت از کار افتاده.بلند شدن زنگ موبایل تیام ،مانع این شد که بتونم جوابش و بدم .چند ثانیه به گوشی خیره شد که گفتم :کیه؟!
بعد از کمی مکث جواب داد:
مهرداد!مغز من از کار افتاده ،اره؟!حتما زنگ زده بپرسه کارتون تموم شد یا نه؟!خب چرا به من زنگ نزد؟داداش عاشق
تیام بدون توجه به حرف های من تماس و وصل و مشغول صحبت کردن شد .بعد از اینکه صحبت کردنش با
ِ

پیشهی ما تموم شد ،رو به من گفت:
-پاشو مهرداد االن میاد.

باشه ای گفتم و به همراه تیام ،از آرایشگاه خارج شدیم .انتظار داشتم با کیان مواجه بشم اما فقط مهرداد و دیدم و خبری از
کیان نبود.
مهرسانا :پس کیان؟!
مهرداد بعد از چند لحظه مکث کردن ،گفت:
یه مشکلی براش پیش اومد .نگران نباش خودش و به عروسی میرسونه.-چه چیزی مهم تر از عروسی خودشه؟!

10

WWW.98IA3.IR

تقاص عشق تو_ غزل نیک نژاد کاربر انجمن نودهشتیا

تیام که از طرز نگاه های مهرداد یه چیزایی و فهمیده بود ،رو به من گفت:
مهرسانا جون حتما کارش مهم بوده!مهرداد :تو بیا بشین تو ماشین تا بریم .اون هم خودش رو میرسونه.
"مهرسانا"
کالفه ،باشه ای به تیام و مهرداد گفتم و سوار ماشین شدم .بعد از اینکه به تاالر عروسی رسیدیم ،منتظر کیان موندم و وارد تاالر
اصلی نشدم .آخه چجوری بدون داماد برم.
یک ساعت شد ،دو ساعت شد اما از کیان خبری نشد ،میتونم به جرئت بگم صدها بار به موبایلش زنگ زدیم اما جواب
نمیداد .با نگرانی رو کردم به مهرداد و گفتم:
مهرداد خواهش میکنم قشنگ فکر کن ببین بهت نگفت کجا میره؟!مهرسانا صد دفعه این سوال و ازمن پرسیدی گفتم نه!دیگه نمیتونستم سر پا وایسم .نشستم روی صندلی و گفتم:
پس االن کجاست؟!تیام ،مهرداد و مامانم اینارو از اتاق بیرون کرد و رو به روی من نشست .دست های یخ زده ام و توی دست هاش گرفته و با چشم
های مهربونش به من خیره شد.
تیام :مهرسانا جان بسه عزیزم ،مطمئن باش خودش و میرسونه.
اگه تا االن پیداش نشده حتما یه اتفاقی براش افتاده.اشک های سرازیر شده ام و پاک کرد و گفت:
نه عزیزم چه اتفاقی؟ بد به دلت راه نده.حرف هاش اصال تاثیری توی حالم نداشت.
مهرداد :تیام جان!
با شنیدن صدای مهرداد برگشتم و به در نگاه کردم.
تیام :جانم؟!
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یه لحظه میشه بیای اینجا؟!اومدم.پیش من رفت .حاال من بودم و یه اتاق ساکت ،که فقط صدای هق هق من از توش به گوش میرسید! توی آینه نگاهی
بعد از ِ
به خودم کردم .به لباس سفیدی که تنم بود .با دیدن وضع خودم ،شدت گریه ام بیشتر شد .زیر لب زمزمه کردم:
کیان کجایی؟!مهرسانا جون لباس عروس خیلی بهت میاد .اما نه لباس عروسی که بخوای واسه عروسی با کیان بپوشی.یک دفعه ،صدایی از پشت سرم ،توجه ام رو جلب کرد ،این صدا رو میشناختم .صدا مال شخصی بود که دیوانه وار عاشق من
ِ
بود اما عاشقی رو بلد نبود .برگشتم و رو به رهام گفتم:
تو اینجا چکار میکنی؟ رهام نکنه بالیی سر کیان آوردی؟!اولش خواستم کارش و تموم کنم اما...چند ثانیه منتظر موندم تا ادامه حرفش و بزنه اما وقتی چیزی نگفت با صدای نسبتا بلندی گفتم:
اما چی؟!اما من نزاشتم.صدای دخترونه فردی ،از گوشه ی اتاق ،ترس بدی توی وجودم رفت .توی دلم التماس میکردم اون نباشه .برگشتم
با شنیدن
ِ
و با دیدن اون ،زانو هام سست شد .خودش بود ،لیا بود .

با صدای لرزونی گفتم:
با کیان چکار کردید؟!رهام :بردیمش مهمونی ،البته توی مهمونی یکمی هم سر و صورتش زخم شد اما بهش خوش گذشت.
من هم خیلی تالش کردم که به کیان خوش بگذره .من رو فراموش نکنید!آدم پست که حاضر بود بخاطر پول هر کاری بکنه ،کیان بهم گفته بود لیا نمیتونه
این صدا ،صدای الوین بود .برادر لیا .یه ِ
کاری بکنه.
قدرت
نه ،کیان بهم گفت لیا تنهایی نمیتونه کاری بکنه .اما االن تنها نبود؛ رهام هم کنارش بود .یعنی با کیان چکار کردن؟!
ِ
کنترل اشک هایی که از چشم هام سرازیر میشدن و نداشتم که با برخورد جسمی به سرم از حال رفتم.
ِ
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"مهرسانا"
وقتی چشم هام و باز کردم ،خودم و توی یک اتاق تاریک ،روی زمین دیدم .خواستم بلند بشم اما با پیچیدن درد عجیبی توی
سرم ،دستم و پشت گردنم گذاشتم و اتفاقاتی که افتاده بود و مرور کردم .یادآوری اون اتفاقات ،باعث حلقه زدن اشک توی
چشم هام شد.
نگاهی به لباس عروسی که توی تنم بود انداختم که حاال خاکی شده بود .با شنیدن صدای قدم های فردی که به اتاق نزدیک
میشد ،به گوشه ی اتاق پناه بردم و دست هام و دور زانو هام حلقه کردم.
صدای قدم زدن ،هر لحظه به اتاق نزدیک تر میشد و ترس من هم هر لحظه بیشتر میشد .با ورود شخصی که هر لحظه بهم
نزدیک تر میشد ،خودم بیشتر جمع کردم .جرات نگاه کردن به چشم هاش و نداشتم .به همین دلیل به کفش های مشکی
رنگش خیره شده بودم.
رهام :خانم خوشگله بیدار شدی؟!
با اینکه خیلی میترسیدم و صدام از شدت ترس میلرزید ،گفتم:
اینجوری با من حرف نزن!اما اون بدون توجه به حرفی که زدم ،بازوم و گرفت و گفت:
پاشو بیا که که باهات کار دارم.بعد از اینکه از روی زمین بلند شدم ،بازوم و از الی دستش کشیدم و گفتم:
ولم کن ،من هیچ جا با تو نمیام!سیلی محکمی که رهام بهم زد ،شوری خون رو توی دهنم احساس کردم .بعد موهام و توی دست هاش گرفت و گفت:
بعد از
ِ
اینجوری باید ببرمت.با بغض گفتم:
رهام نکن!اما اصال ب هم گوش نمی داد .همون طور که به همراه رهام از اتاق خارج شدم ،چشمم خورد به یه اتاق دیگه که صدای گریه
های خفه دختری ،از توش به گوش میرسید.

13

WWW.98IA3.IR

تقاص عشق تو_ غزل نیک نژاد کاربر انجمن نودهشتیا

اما بخاطر تاریک بودن اتاق ،موفق به دیدن داخلش نشدم ،از یک راهرو عبور کردیم و به یه سالن بزرگ رسیدیم .رهام موهام و
ول کرد و من رو وسط سالن پرت کرد .
لیا :به ،به! مهرسانا خانم هم که اومد.
سرم و باال آوردم و شاهد نگاه های تمسخرآمیز لیا و الوین شدم! اما با دیدن کیان ،که دست هاش و به صندلی بسته بودن و
صورتش کبود و خونی بود ،نفسم بند اومد.
کیان هم با دیدن من قطره اشکی از چشمم جاری شد و زیر لب اسمم و زمزمه کرد .لیا ،به سمت کیان رفت و گفت:
خب کیان جون ،حاال چی میگی؟ !کیان و لیا از وقتی کیان و دیده بهش دل بسته! از این راه میخواست کیان و به
دختر
تا جایی که میدونستم لیا،
ِ
ِ
شریک بابای ِ
دست بیاره و این ،فرصت خوبی هم برای رهام بود .کیان ،با هر سختی بود لب هاش و باز کرد و شروع کرد به حرف زدن.

کیان :مهرسانا رو ول کن! من میمونم.
لیا :من فقط موندنت رو نمیخوام ،باهام ازدواج میکنی؟!
با شنیدن این جمله انگار تمام دنیا روی سرم خراب شد.
مهرسانا :نه کیان ،اگه بخوایم بمیریم باهم میمیریم .لطفا بخاطر من این کارو نکن.
کیان سرفه ای کرد و نفس زنان ادامه داد:
باشه لیا ،ازدواج میکنیم .فقط مهرسانا رو ول کن!با گریه فریاد زدم:
نه کیان ،این کار و نکن!لیا به الوین اشاره ای کرد و الوین هم با زدن پاش توی شکمم ،کاری کرد که خفه بشم .انقدر دردش وحشتناک بود که حتی
نتونستم گریه کنم .
لیا :باشه ،من هن مهرسانا رو ول میکنم.
مهرسانا :من هیچ جا نمیرم .نمیزارم زندگیش و تباه کنید.
لیا :آخ الوین ،یادت رفت اون یکی و بیاری؟!
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الوین :اشکال نداره لیا جون االن میرم میارمش!
منظورش از اون یکی چی بود؟! الوین به سمت راهرویی رفت که من و رهام ازش اومدیم! با چشم های اشکی به اون راهرو
خیره شدم.
دختر توی صورتش ،موفق به دیدنش
طولی نکشید که الوین به همراه یه دختر اومد توی سالن ،بخاطر ریخته بودن موهای
ِ

نشدم.

اما از لباسی که پوشیده بود و موهای بلوندش ،میتونستم حدس بزنم کیه ،با قدم های لرزون به سمت اون دختر ،که حاال
توسط الوین پرت شده بود وسط سالن رفتم! موهاشو از صورتش کنار زدم و شاهد صورت خونیش شدم ،نه امکان نداشت .این
تیام هستش.
با چشم های اشکی به جسم بی جون تیام که رو به روم افتاده بود نگاه کردم .بعد نگاهی به لیا انداختم و با صدایی که بغض
توش موج میزد گفتم:
مشکل تو با من بود .چرا پای تیام و وسط کشیدی؟لیا :میخواستم متوجه بشی چه کار هایی ازمن بر میاد.
خواهش میکنم ببریمش بیمارستان ،هر بالیی میخوای سر من بیار اما تیام و ببرید بیمارستان!الوین همون طور که اسلحه شو در میآورد گفت:
تا برسه بیمارستان مرده .خب همین االن خودم کارش تموم میکنم که کمتر درد بکشه!بعد اسلحه رو سمت تیام گرفت و بالفاصله شلیک کرد که صدای جیغ و گریه من هم بلند شد ،با پاهای بی جونم ،بیشتر به
تیام نزدیک شدم و اون و در آغوش کشیدم.
حس نفرت و انتقام نسبت به همشون توی وجودم ریشه کرد! موهای تیام و نوازش کردم
با دیدن اینکه تیام نفس نمیکشه ،یه ِ

و زیر لب زمزمه کردم:

نگران نباش آجی جونم! انتقامت و از این نامردا میگیرم! نمیزارم خونت پایمال بشه.کیان :بسه لیا! گفتم من میمونم .مهرسانا رو ول کن!
نگاهی به دور و برم انداختم ،چشم هام همه جارو تار میدید .لیا و الوین بودن ،اما خبری از رهام نبود .از روی زمین بلند شدم
اما سرم گیج رفت .افتادم و تاریکی مطلق....

15

WWW.98IA3.IR

تقاص عشق تو_ غزل نیک نژاد کاربر انجمن نودهشتیا

"الوین"
اسلحه ام و روی میز پرت کردم و رو به لیا گفتم:
با این دوتا چکار کنم؟! (با اشاره به مهرسانا و تیام)تیام و که کشتی ،مهرسانا هم بکش و تو جنگل بندازتشون!با تعجب گفتم:
چی؟! مگه قرار نبود مهرسانا رو به رهام بدی؟! اصال بخاطر همین رهام قبول کرد باهات همکاری کنه.داداش جونم! کجا نوشته ما باید به هر قولی که میدیم عمل کنیم؟! آره درسته به رهام قول دادم وقتی کار تموم شد مهرسانامال تو! اما االن میخوام بزنم زیرش.
ِ
من نمیتونم اینکار رو....نزاشت حرفم و ادامه بدم و گفت:
اون پولی که قرار بود رهام بهت بده رو من میدم ،تو فقط کاری و که میگم بکن.با شنیدن کلمه پول ،لبخند پررنگی زدم و گفتم:
باشه قبول.بعد از اینکه تیام و مهرسانا رو سوار ماشین کردم ،به سمت جنگل راه افتادم که متوجه شدم اسلحه ام رو فراموش کردم .االن
بدون اسلحه چجوری کار مهرسانا رو تموم کنم؟!
جنگل ،تاریک و ساکت بود .اون دوتا رو از ماشین بیرون آوردم و یه گوشه رها کردم.
خب مهرسانا هم تا صبح زنده نمیمونه .جفتشون خوراک حیوون های اینجا میشن.صدای خنده ام بلند شد و بعد از اینکه سوار ماشین شدم ،به سمت مکانی که لیا توش بود رفتم.
از اون اتفاق نزدیک به دو سال میگذره! از روی که زندگیم و آتیش زدن .از روزی که کیان و ازمن گرفتن ،از روزی که تیامم و،
خواهرم و رفیقم و کشتن.
روزی که منتظرش
من به تیامم قول دادم انتقامش و میگیرم؛
ِ
انتقام کیان و زندگیم ،همه رو ازشون میگیرم .امروز همون ِ

روزی که لیا و الوین رو برای همیشه از روی زمین محو میکنم .باالخره بعد از دوسال انتظار ،این روز هم رسید...
بودمِ ،
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"دوسال قبل"
"مهرسانا"
وقتی چشم هام رو باز کردم ،هیچی یادم نمیاومد! نگاهی به در و دیوار های اتاق انداختم .حتی یک ذره هم برام آشنا نبودن.
با شنیدن صدای باز شدن در ،به شخصی که وارد اتاق شد خیره شدم! یه پسر تقریبا بیست و هفت ساله بود با پوست سفید و
چشم های عسلی! این دیگه کی بود؟! من اینجا چکار کنم؟!
بیدار شدی؟جوابی بهش ندادم و نگاهم و دزدیدم.
نمیخوای جوابم و بدی؟!من اینجا چکار میکنم؟!دستش رو روی بازوم گذاشت که خودم و عقب کشیدم و گفتم:
به من دست نزن!باشه ببخشید ،آروم باش! من کاری باهات ندارم .اسم من شایان هستش.من و برای چی آوردی اینجا؟ !اصال هیچی یادت نمیاد؟!بعد از کمی فکر کردن و به خاطر آوردن اون شب نحس ،بغضی که روی سینه ام سنگینی میکرد ،شکسته شد و اشک هام
جاری شدن.
مهرسانا :تیام کجاست؟! من و چجوری پیدا کردی؟!
اسمت چیه؟!مهرسانا!تیام باید اونی باشه که کنارت توی جنگل ولش کرده بودن.چی؟! توی جنگل؟ !از فکر کردن به جنگل و بقیه چیز ها دست کشیدم و گفتم:
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تیامم کجاست؟! کیان ،اون کجاست؟!متاسفانه وقتی من رسیدم اونجا دختری که کنارت بود نفس نمیکشید.تیام من نمرده نه امکان نداره .متاسفم!زدم روی سینه اش و با بغض و گریه گفتم:
لعنتی چرا من رو نجات دادی؟! میزاشتی جفت خواهرم بمیرم چرا نجاتم دادی؟!مهرسانا آروم باش !کنترل اشک هام دست خودم نبود .برای بار دوم در باز شد و یه دختر و پسر وارد شدن.
میزاشتی پنج دقیقه از بیدار شدنت بگذره بعد انقدر سرو صدا درست میکردی.اصال برام مهم نبود اونا کین .صدای هق هقم کل اتاق رو برداشته بود .
مهرسانا :کیان؟! اون چی؟!
َ
کس دیگه ای اونجا نبود.اشک هام و پاک کردم و گفتم:
من باید برم.شایان :کجا؟!
من تا انتقام تیام و کیان و نگیرم نمیتونم نفس بکشم.فعال است راحت کن .از اول ماجرا رو هم برای من تعریف کن .قول میدم وقتی حالت خوب شد خودم کمکت کنم انتقامت وبگیری .
پسر که به گفته ی خودش اسمش شایان بود ،به اون دو نفر
تنهایی نمیتونستم کاری کنم به همین دلیل قبول کردم ،اون ِ
اشاره کرد و گفت :برادرم شروین ،و خواهرم شیوا !

شیوا :خوشبختم.
شروین :خوشبختم اسم تو چیه؟!
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مهرسانا!بعد از اول ماجرا رو براشون تعریف کردم .از رهام گرفته تا لیا و الوین و شب عروسیمون.
"مهرسانا"
بعد از اینکه تمام ماجرا رو براشون تعریف کردم ،شیوا با لحن سوالی پرسید:
رهام پسرعموی تو میشه؟!اره.شیوا ،نگاهی به شایان و شروین انداخت .از طرز نگاهش متوجه شدم یه مشکلی هست .
مهرسانا :چی شده؟! چرا اینجوری نگاه میکنی؟!
شروین ،به در اشاره کرد و گفت:
بیا داخل!من هم نگاهم و به در دوختم و منتظر ورود فردی ،که نمیدونستم کیه ،شدم .اما با دیدن رهام که وارد اتاق شد ،زدم به سیم
آخر!
مهرسانا :تو اینجا چیکار میکنی؟!
مهرسانا من...نزاشتم حرفش و ادامه بده و گفتم:
تیام من مرد! نمیدونم کیان کجاست و چکار میکنه! حتی مطمئن نیستم زنده باشه! اونوقت تو چرا هنوز زنده ای؟!چجوری روت شده بیای رو به روم وایسی؟!
مهرسانا میخوام کمکت کنم.با صدای بلندی گفتم:
تو کمکم کنی؟! تو زندگی من و نابود کردی حاال میگی میخوام کمکت کنم؟! اصال میدونستی اگه تو نبودی لیانمیتونست هیچ غلطی کنه؟ !
-میدونم .حاال میخوام اشتباهم و جبران کنم.
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نیشخند عصبی زدم و گفتم:
ِ
میخوای چکار کنی؟! میتونی تیام و برگردونی؟! میتونی من و برگردونی به شب عروسیم؟!دوست داشتم ،تحمل اینکه مال یکی دیگه بشی برام خیلی سخت بود!
من خیلی ِِ
االن چی شد؟! مال تو شدم؟ !ِ
قرار بود مال من بشی! لیا قول داد تو رو به من میده اما زد زیرش ،باهم انتقام میگیریم ،تو انتقام تیام و من هم انتقامِ
خیانتی که کرد و...
با هر سختی بود ،کمک رهام و قبول کردم .شروین ،رهام ،شایان و شیوا همشون اسلحه داشتن و کار با اسلحه بلد بودن ،من
هم به کمک اون ها کار با اسلحه رو یاد گرفتم به امید روزی که انتقامم و از لیا و الوین بگیرم.
حس انتقام هر روز بیشتر از دیروز توی وجودم رشد میکرد ،دو سال گذشت باالخره،
حالم خیلی بهتر شده بود و ریشه این ِ

قبر اون دوتا،
مکان
مخفی لیا و الوین رو پیدا کردیم و با ماشین ،به سمت اون خونه ای که تا چند دقیقه ی دیگه ،قرار بود بشه ِ
ِ
ِ
حرکت کردیم ،طولی نکشید که به اون خونه ی لعنتی رسیدیم.

با دیدن دو نگهبان که دم در ایستاده بودن ،برگشتم و با طرز نگاهم ،به رهام فهموندم چیکار کنه ،بعد از اینکه رهام ،کار اون
سکوت سنگینی حکم فرما شده بود.
دوتا نگهبان رو تموم کرد ،وارد خونه شدیم.
ِ
من ،مهرسانا ،دختری شیطون ،که عاشق آهنگ و سروصدا بود االن تبدیل به چی شده؟! کاری باهام کردن که هر شب با ترس
پلک هام و روی هم بزارم و حتی از سایه ی خودم هم بترسم .
همون طور که راه میرفتم ،چشمم خورد به الوین که به لبه ی بالکن تکیه داده بود و با خیال راحت داشت قهوه میخورد.
اسلحه ام رو باال آوردم که بزنم؛ اما نه! به همین راحتی بمیره؟ !
اسلحه رو پایین تر آوردم و به پاش شلیک کردم .لیوان قهوه از دستش افتاد و برگشت و با دستش ،روی زخم رو پوشوند .با دیدن
من ،خوندن ترسی از چشم هاش ،خیلی راحت بود!
الوین :مهرسانا!
چیه؟! انتظار نداشتی برگردم؟!با من کاری نداشته باش! لیا مجبورم کرد اون کار ها رو بکنم!-به حساب اونم میرسم نگران نباش! کیان کجاست؟!
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نیشخندی زد و گفت:
بیا تا نشونت بدم کجاست.با شنیدن این حرفش لبخندی زدم ،یعنی کیانم زنده است.
الوین ،به هر سختی بود ،به سمت لپ تاپ رفت و بعد از چند ثانیه گفت:
ببین کجاست!با لبخند پررنگی به مانیتور لپ تاپ خیره شدم اما طولی نکشید که لبخندم جاش و به بغض داد .این واقعی نیست ،امکان
نداره کیان این کار و نمیکنه ،فیلمی که میدیدم ،مال دوربین های باغ همین خونه بود ،کیان ،لیا رو بغل کرده بود و هر دو
ِ
شون مشغول قدم زدن بودن.
الوین :رفتن تو کافی بود تا کیان با لیا ،اونم با درخواست خودش عروسی کنه.
متوجه خنده هاشون میشدم ،با چشم های اشکی ،خیره به مانیتور بودم .الوین هم از این فرصت استفاده کرد و گلدون رو زد
تو سرم ،اما من دیگه اون مهرسانای سابق نبودم .با این چیزها از پا در نمیاومدم!
دستم و پشت گردنم گذاشتم و دوباره به سمت الوین شلیک کردم .هنوز زنده بود ،با اشاره به شایان و شروین گفتم:
انقدر بزنیدش که خودتون نفس کم بیارید.و بعد از اون به سمت باغ رفتم.
"مهرسانا"
وقتی به باغ رسیدم ،چشمم خورد به کیان و لیا .پس واقعیت داشت! بغضم و قورت دادم و اسلحه ام رو پشت گردن نگهبان
گذاشتم و گفتم:
ساکت باش وگرنه شلیک میکنم ،حاال گوش کن ببین چی میگم! االن می ری به لیا میگی یه مشکلی پیش اومده و بایدتنها باهاتون حرف بزنم .بعد میکشونیش اونجا (با اشاره به قستمی از باغ)
سرش و به نشونه ی مثبت تکون داد که ولش کردم .منتظر بودم ببینم چکار میکنه که صدای زنگ موبایلم بلند شد .با صدای
آرومی گفتم:
بله شیوا!-کجایی مهرسانا؟! مگه نگفتم تنهایی کاری نکن؟!
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تو باغ هستم.دوباره نگاهی به نگهبان انداختم که ببینم چکار کرد اما نه خبری از لیا بود و نه از نگهبان و نه حتی از کیان!
مهرسانا :لعنتی! فقط یه لحظه چشم ازشون برداشتم.
مهرسانا لطفا صبر کن تا بیام!خواستم باشه ای به شیوا بگم اما صدای شلیک گلوله توی گوشم پیچید و همزمان شد با پیچیدن درد توی بازوم ،صدای شیوا
رو میشنیدم اما جوابی بهش نمیدادم.
دستم و روی بازوم گذاشتم .برگشتم و به لیا ،که با نیشخند تمسخرآمیز نگاهم میکرد ،خیره شدم.
لیا :فکر میکردم مردی ،مگه تو چند تا جون داری دختر؟! مثل اینکه دفعه قبل الوین کارت و تموم نکرده بود اما این بار خودم
مطمئن میشم مردی یا نه.
بعد اسلحه رو باال آورد و منم هر لحظه منتظر بودم شلیک کنه ،چشم هام رو بستم که صدای شلیک گلوله رو شنیدم.
اما درد یا سوزشی احساس نکردم! چشم هام رو باز کردم و به جنازه لیا که رو به روم افتاده بود خیره شدم ،بعد از اون نگاهی به
رهام و شیوا که باال سرش ایستاده بودن ،کردم.
رهام به سرش شلیک کرده بود ،با کمک شیوا بلند شدم و گفتم:
حقش نبود انقدر راحت بمیره .بعد رو به رهام ادامه دادم:
اما بازهم ممنون که نجاتم دادی.شیوا :مهرسانا دستت...
اصال حواسم به دستم نبود.
مهم نیست درد نمیکنه.انگار بعد از دو سال باالخره تونستم نفس بکشم .تیام ،آجی جونم ،رفیقم ،خواهرم باالخره انتقامت و گرفتم! به قولی که داده
بودم عمل کردم .نزاشتم خونت پایمال بشه!.
خواستیم از از خونه خارج بشیم که با شنیدن صدای فردی ،برای لحظه ای توقف کردم.
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مهرسانا!برگشتم و با دیدن کیان ،اشک توی چشم هام جمع شد اما نزاشتم سرازیر بشن .نیشخندی زدم و گفتم:
از ِکی ازدواج کردید؟ !من فکر میکردم لیا تورو کشته.با این حال بازم با لیا ازدواج کردی.مهرسانا ،من تو هر لحظه نفس کشیدنم عاشق تو بودم ،من هنوزهم دوست دارم! ما هنوزم میتونیم با هم زندگیمون و ادامهبدیم.
خندیدم و گفتم:
َ
من هم فکر میکردم تو مردی ،پس حق بده که عاشق کس دیگه ای بشم.عشق کیان میتپید ،اما نمیتونستم با وجود این کاری که کرده بود ،ببخشمش ،برای همین این دروغ و
با اینکه هنوزم قلبم به
ِ

گفتم ،که عاشق یه نفر دیگه شدم.

با شنیدن این حرف من ،قطره اشکی از چشمش جاری شد .با اشاره به بقیه گفتم:
کارمون اینجا تموم شد ،بریم.از اون موقع به بعد دیگه کیان و ندیدم .رهام هم هنوز دوسم داشت اما سعی میکرد فاصله اش رو باهام حفظ کنه ،وقتی
برگشتم خونه ،مامان و بابام و مهرداد که فکر میکردن من مردم ،از خوشحالی گریه میکردن.
اون هارو با شایان و شروین و شیوا هم آشنا کردم .مهرداد بخاطر شنیدن خبر مرگ تیام ،خیلی داغون شده بود!
شیوا هم من و یاد تیامم میانداخت و نمیزاشت جای خالی تیام و حس کنم .از اون روز به بعد همه چیز مثل قبل شد اما من
دیگه اون مهرسانای قبلی نشدم.
باالخره هر عشقی یه تقاصی داره! اما نمیدونم اون بالهایی که سر من اومد تقاص عشق رهام بود یا کیان؟ !
"پایان"
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جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98ia3.IRمراجعه کنید.

@98IA.IR
www_98iia_com
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