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 Rajabi_F77|خواست اصالدلم رمان

 .کردم نگاه اطرافم به

 .میشدن رد خیابون از سرعت ها،به ماشین از خیلی ولی!چرا نمیدونم

ــی ــی ول ــده  از بعض ــا،خیلی رانن ــته ه ــدون و آهس ــیچ ب ــه ه ــه اي عجل ــون ب ــه رانندگیش  ادام
 .میدادن

 عـابر  کشـی  خـط  مسـیر  پشـت  بالخـره  و پـایین  اومـد  کـم  کـم  ماشـینا  سـرعت  لحظـاتی  از بعد
 .ایستادن

 .برگشتم سمتشون به و برداشتم دیوار از تکیم

 .برید ماشینا سمت به احتیاط با که وقتشه االن.ها بچه خوب_

 ...کردم اشاره بودن ایستاده روم به رو که دختري تا دو به چپ، دست با

 باشــید مواظــب فقــط.کنیــد حرکــت ماشــینا ســمت بــه و برداریــد گالتــون...ســوگند و ســوگل_
 .برید عقب ماشین کنار از شد سبز چراغ وقتی

 .کردم اشاره پسرا سمت به بعد

 تـوهم  رضـا .بریـد  ماشـینا  سـمت  بـه  برداریـد  پـاکنتون  شیشـه  و گـردو  دوتـا  پیمان،شـما  و علی_
 .بفروش هات دي سی

 همشون به کردم رو
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 .نشده قرمز چراغ تا برید حاال.افرین.بگیریدا ازشون پولی کار بدون نبینم_

 .رفتن ها ماشین سمت به و گفتن چشم دیگه هم با

 .کردم نگاه بهشون غم با و کشیدم پوفی

 .کردم نگاه داغونم دربو ساعت به باال اوردم دستم

 .میرفتم سرکار باید1ساعت.بود ظهر 11ساعت

 .کردم نگاه ها بچه به کردم بلند سرم

 زنـدگی  مـن  بـا  اینکـه  از قبـل  طفلیـا  ایـن .معلومـه  خـوب .میفـروختن  وسایلشـون  ماهرانـه  خیلی
 .بود همیشگیشون کار کنن،این

 .کردم قبولشون سرپرستی به کردشون می مردك اون که اذیتی و فشار خاطر به منم

 .مبیار در کدومشون هیچ خرج چی؟نمیتونم االن ولی.نداشتم مشکل زیادي قبلش

 بهـم  هـم  اونـا  خونـه  خـرج  تـو  کـه  کـردن  اصـرار  هـا  بچـه  ولـی .کـنم  کـار  وقتـه  دو خواستم می
 .کنن کمک

 .کرد میشه چه ولی.نبودم راضی اصال

 .بود مونده ثانیه ده.کردم نگاه راهنمایی چراغ شمار ثانیه به

 .زدم ها بچه براي سوتی گرفتم دیوار از تکیم دوباره

 .رفتن کنار خیابون وسط از سریع و شدن منظورم متوجه
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 .بیاد کنارم تا کردم اشاره رضا به دست با

 زد گـوش  بهـش  تاکیـد  بـا  و گذاشـتم  چـپش  شـونه  رو راسـتم  اومد،دسـت  سـمتم  بـه  رضا وقتی
 .کردم

 رسـیدین  دیـر  دقیقـه  یـه  بفهمـم .میریـد  خونـه  بـه  و میکنـی  جمـع  هـارو  بچـه  االن رضا،همین_
 .کن جمع هارو بچه برو. میرم دارم من.تو میدونم من ،اونوقت خونه

 .داد تکون سرش و کرد نگاه بهم اطمینان با رضا

 .برو شما.دارم رو هواشون خودم.نباش نگران:رضا

 خـدافظی  هـم  بقیـه  سـر،از  دادن تکـون  بـا  بـاال  بـردم  دسـتم .کـردم  خـدافظی  و دادم تکون سري
 .کردم

 .کردم سفت سرم روي رو دارم لبه کاله و بستم رو کاپشنم زیپ

 .کردم نگاه اتوبوس ایستگاه به و کشیدم عمیقی نفس

 ...کار سوي به پیش_

 .ایستاد ایستگاه روي به رو اهن راه اتوبوس زدم حرف این تا

 نمیرسم اتوبوس به نکنم عجله اگه دیدم

 .دویدن به کردم شروع اونجا تا پس

 .کردم پرت اتوبوس داخل  خودم و رسیدم نود دیقه
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 .نشستم اي بچه پسر دست بغل و رفتم خالی هاي صندلی از یکی سمت به زنان نفس

 .بود ناز خیلی.انداختم بهش نگاهی

 چندسالته؟ عمویی_

 رو صـداش  ولـی . کـرد  نگـاه  پنجـره  بیـرون  بـه  بـاز  و انـداخت  بهـم  سـري  سـر  نگـاه  یـه  برگشت
 .شنیدم

 .سالمه9-

 .ندارنا اعصاب دیگه زمونه دوره این هاي بچه...اوه اوه

 چیه؟ اسمت_

 .سمتم برگشت کامال و کشید پوفی

 .دیگه کن ولم.بشم دوست باهات ندارم دوست.سالمه9نادر، اسمم_

 .نمیارم کم من ولی

 .دادم جواب خنده با

 .بشم دوست باهات دارم دوست ولی.سالمه22حسامه، منم اسم_

 .نذاشت راننده صداي بده جوابم خواست تا

 نبود؟...آهن راه ایستگاه_

 .باال بردم دستم برگشتم
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 ...وایستا اقا چرا_

 .انداخت پام تا سر به نگاهی اخم با

 .جلو نمیایی ،چرا آهن راه...آهن راه میگم دارم ساعت یک_

 .دادم پولش و کردم نگاهش فقط

 .کرد نگاه بهم راننده دلسوزي و ناراحتی با

 .بده شفاش خودت خدا!سنگینه گوشاش خدا بنده کنم فکر_

ــه جــا شــونم رو،روي مشــکیم داغــون و درب پشــتی کولــه.زدم راننــده ســادگی بــه پوزخنــدي  ب
 .اومدم پایین اتوبوس از و کردم جا

 .بود مونده رستوران تا زیادي مسافت هنوز

ــت ــردم دس ــل ب ــولم داخ ــه و ک ــین زور ب ــه اون ب ــی هم ــام لباس،گوش ــدا نوکی ــردم پی  در و ک
 .کردم پلی رو آهنگ اولین و کردم وصل رو گوشیم هندزفري.آوردم

 .زدم قدم اروم و انداختم پایین سر و بردم جیبام داخل رو دستام دوتا

 .ساختم خودم براي اي زندگی چه

 رو زنــدگیم بــزرگ شــهر ایــن تنهــا،تو و کــس بــی و مــردن مــادرم و پــدر ســالگی14از
 اتوبـوس  السـتیک  راه وسـط  کـه  رفـتن  مـی  مشـهد  سـمت  بـه  اتوبـوس  با مادرم و پدر.چرخوندم

 .کنن می تموم درجا میکنه، چپ و میترکه
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 بـه  تبـدیل  کودکـانم  رنگـی  دنیـاي  نـدارم،  دنیـا  تـو  گـاهی  تکیـه  هـیچ  دیگـه  فهمیـدم  که وقتی
 .شد تاریکی چال سیاه

ــون از ــالگی14 هم ــروع س ــه ش ــار ب ــردم ک ــدرم. ک ــز پ ــه ج ــک ي خون ــدیمی و کوچی ــه ق  ت
 .نداشت شهر،چیزي

 .افتادم کشیدم، که زجرایی یاد

 .کردم بلند سرم و کشیدم آهی

 !بود مونده دقیقه پنج فقط. کردم نگاه مچیم ساعت به. بودم نرسیده هنوز

 .نکردن اخراجت تا بدو.پسر بترکی حسام_

 .دویدم خیابون ته رستوران سمت به و گرفتم سفت رو کولم

 .فرمودند مزین و من شیرینشون لفظ با هم اونا و زدم مردم به اي تنه بار چند

 .نبود کسی خداروشکر.  شدم داخل پشتی در از و زدم دور سریع. رسیدم آخیش

 رخـتکن  کمـد  تـو  بعـدا  تـا  کـردم  قـایم  یخچـال  زیـر  رو کـیفم  و کـردم  عـوض  رو لباسم تند تند
 .بزارم

 .کردم صاف دست با رو لباسم و ایستادم صاف

 .اومد سرم پشت از ترسناکش صداي برداشتم قدم یه تا

 !بودي؟ کجا االن تا تو_
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 .کردم باز رو چشمام و چرخیدم پام نوك روي. فشردم بهم رو هام لب و بستم چشمام

 .دیدم مقابلم رو شاکیش و متعجب قیافه

 .افتادم من من به کمی

 .اومدم وقته خیلی از من...م_

 .شد کج راست سمت به کمی سینه به دست و باال داد ابروهاش از یکی

 ندیدم؟ من که اومدي چطوري اونوقت!اهان_

 .گفتم تر محکم دفعه این پس بودم، اومده خودم به کمی

 .ندیدین رو من بودین ها بچه به توضیح غرق و شناسید وظیفه انقدر شما سرآشپز واال_

 .کرد نگاه بهم اي شده جمع لبخند با و کرد جمع خودش کمی سرآشپز

 .بود گرفته خندم

 و عصــبانیت بــا و بــاال داد رو ابــروش تــاي میپرونم،یــه بهــش تیکــه دارم کــه فهمیــد کــنم فکــر
 .کرد نگاه بهم مشکوك

 احمق؟ ي پسره میکنی مسخره رو من_

 .کردم نگاه بهش جدي و کردم جمع رو لبخندم

 .ندارم شک که دارید؟من شک بودنتون شناس وظیفه به خودتون مگه...اشپز سر نه_

 .کرد اشاره سرش پشت به سر با و انداخت بهم اي دیگه مشکوك نگاه
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 .نگیر منم وقت برس کارت به برو بیا_

 .رفتم ها بچه بقیه سمت به تند و کردم خم سري چاپلوسی با

 .کرد می رنده هویج و بود من به پشتش که دیدم رو سیروس

 .رفتم پشتش به پاورچین پاورچین و دادم باال کمی لباسم آستیناي شیطانی لبخند با

 بـه   بینـیم  رو جلـو  اشـارم  جمع،انگشـت  صـورتی  بـا  بگـه  چیـزي  خواسـت  تـا  دیـد  رو مـن  بابک
 .گرفتم شدن ساکت ي نشانه

 .داد ادامه کارش به و داد تکون سري خنده با

 .کردم کج رو سرم و اوردم در زبونم و کردم چپ رو رسیدم،چشمام سیروس به وقتی

 کنی؟ می چیکار اونجا حسام_

 عــین!دیــد انگشــت بنــد یــه فاصــله ســرش،با پشــت و مــن قیافــه تــا برگشــت ســیروس یکدفعــه
 .عقب پریدم ترس از من که کشید بلندي جیغ دخترا

 .گرفتم رو ها سفارش و رفتم بابک سمت به جِت مثل و شنیدم پا صداي

 چخبره؟ اینجا_

 .کرد می نگاه بهم خشم با.کردم نگاه سیروس به برگشتم

 .میاره در و پدرم سر اخر.اوه اوه

 .کرد نگاه آشپز سر به برگشت سیروس
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 .گرفت رنده به دستم.سراشپز هیچی_

 .گفت سیاوش به بره،خطاب تا برمیگشت که همینطور و کرد اخمی سرآشپز

 هویجــا تــا بشــور دســتاتم بــرو ضــمن میزنــی؟در جیــغ دختــرا مثــل چــرا تــو.اه بــاش مواظــب_
 .کنه رنده هویجارو بیاد دیگه یکی.نشده خونی

 .بود گرفته رنده به ترس،دستش از.میگفت راست طفلی.کردم نگاه سیروس دستاي به

 .گرفتم رو دستش و جلو رفتم ولی نمیومد خوشم ازش زیاد اینکه با

 .کنم می رنده هویج خودم.ببینم بشور رو دستات بیا.کردي چی ببین آخ آخ_

 !بهم زده زل دیدم کردم بلند سرم

 .دادم تکون سري

 ندیدي؟ نجات چیه؟فرشته هان_

 .کرد ریز رو چشماش و کرد نگاهم کمی

 !خانومایی فرشته شبیه تو چرا دونم نمی ولی.ندیدم نه_

 .شد بد حالم. گرفت خونیش دستاي همون با و دستم

 نرمه؟ و ظریف دستاش انقدر پسري کدوم...ببین رو دستات مثال_

 ...همیشگی حرفاي بازم

 .کردم جدا دستش از دستم و چرخوندم چشمام کالفگی با
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 .بپرس اون از برو اورده بدنیا رو من بوده؟ننم من دست کنم؟مگه چیکار من...بابا برو_

 .شنیدم سرم پشت از بابک صداي

ــوده اینطــوري اول همــون از.میشناســم ســال3 اینــو مــن.کــن ولــش ســیروس_  راســت خــب.ب
 .میدیا الکی باشه؟گیر نرم دستش بده مگه!میگه

 .داد نجاتم.آخیش

 .دیگه ببر سفارش بیا حسام_

 داخلـش  رنـگ  رنگـا  غـذاهاي  و گـرفتم  اردوو میـز .رفـتم  هـا  بچـه  سـمت  به و گفتم بلندي چشم
 .!رفتم خوري غذا سالن سمت به و گذاشتم

 .شنیدم کمرم ترق،توروق صداي که کشیدم خودم جوري.دادم بدنم به قوسی و کش

 .شدم راست و خم بس از شکست کمرم.آخیش_

 .ایستاده لبخند با سرم پشت بابک دیدم برگشتم تا

 !اومد در آخش که بازوش به زدم محکم یدونه و جلو رفتم لبخند با منم

 بابک؟ داش چطوري_

 .داد ماساژ رو بازوش جمع، صورت با

 .کنی،خوبم داغونم نزنی تو اگه_

 .اتوبوس ایستگاه سمت کشوندمش و گرفتم رو دستش و دادم سر اي خنده
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 !کردم نگاش سوالی و سمتش برگشتم تعجب با.بایستیم تا کشید رو دستم بابک

 .کرد می نگاه بهم داشت ظریفی اخم با

 !ایستادي؟ بابک؟چرا چیه_

 .کردم نگاه حرکاتش به متعجب.کشید دستم از محکم رو دستش بابک

 .ایستاد رخم تو رخ و جلو اومد کمی

ــار ده_ ــه دســت گفــتم بهــت ب ــاتی.نــزن بقیــه ب ــده انجــام حرک  ادم چــرا تــو.کــنن شــک کــه ن
 مثـل  دیگـه  تـا  کـردم  کـار  باهـات  مـدت  همـه  کـردي؟این  کـه  بـود  کـاري  چـه  این نمیشی؟االن

 دســت عشــوه بــا و بخنــدي بلنــد دختــرا عــین نبایــد نمیــدونی هنــوز ولــی نکنــی رفتــار دختــرا
 ؟ بکشی رو کسی

 .فشردم بهم سفت و بستم رو چشمام درموندگی  از

 کــه دارم دخترونــه اخالقــاي ســري یــه و دختــرم مــن...نمیشــه!نخــوام کــه نــه.نمیتــونم بابــک_
 میـره  یـادم  تـو  پـیش  کـنم  چیکـار .گرفـت؟  رو دسـتم  سـیروس  کـنم  چیکار.کرد ترکشون نمیشه

 .کن درکم!فاطمه اسم به دختري حسام،نه اسم به پسرم من االن

 .کردم نگاه مهربونش و نگران چشماي به و کردم باز چشمام

 .بود کرده کمک بهم چندسال این تو که کسی تنها

 چشـماش  وقتـی .داد تکـون  سـرش  کمـی  و بسـت  چشـماش  دیـد  خـودش  بـه  خیـرم  نگـاه  وقتی
 .سرجاش بود برگشت باز مهربونش لبخند کرد باز
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 .شد دیر باشگاه که بدو جون حسام خب_

 .بردم پایین و بدنم کمی و کردم جمع صورتم ناله با

 .خستم بخدا...نه ننت جون_

 .کنارم اومد خودشم و اتوبوس ایستگاه سمت داد هولم خنده با

 .بدي دست از اینم نزار.کردما جور برات بزور و کار این من.پسر نکن تنبلی_

 .کردم پرت و خودم صندلی رو آویزون لوچه و لب با و کشیدم پوفی

 بچـه  وقتـی  اخـه .بـدم  درس شـبا  اونجـا  تـا  بـود  کـرده  معرفـی  رزمـی  باشـگاه  یـه  به رو من بابک
 یـه  خـودم  بـراي  االن.بـودم  داده ادامـه  سـالگی 12تـا .  بـود  نوشـته  کاراتـه  کـالس  من پدرم بودم،

 .بودم شده اي حرفه مربی پا

 تــا کــردن بردم،قبــول مــن البتــه صــد و دیــدن اونجــا هــاي مربــی از یکــی بــا رو مبــارزم وقتــی
 .بردارم شب،من اموزش

 .اومد اتوبوس پاشو حسام_

 .بلندشدم و زدم پام رون به رو دستام دوتا و دادم بیرون دهنم از شدت با رو هوا

 .بریم...علی یا_

 .اوردم در کاپشنم جیب از رو کلید خستگی، با

 .بود شده سر سرما از دستام
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 .اومد حسام کنم فکر ها بچه عه_

 .بردم قفل داخل رو کلید.لبام کنج نشست لبخندي

 .زدم در به تقه چندتا بچرخونم، کلید اینکه از قبل

 .شدم داخل و چرخوندم مکث،قفل کمی از بعد

 .پریدن بغلم توي تقریبا و سمتم اومدن زنان جیغ دور اون از سوگند و سوگل

 اومدي؟ دیر انقدر چرا...حسام عمو سالم:سوگند

 جلــو دســتم بــا.رفــت کنــار روسریشـون  کمــی.زدم عمیقــی ي بوســه سرشــون روي و شــدم خـم 
 .کشوندم

 عمو؟ خوشگالي خوبین.بشم قربونتون سالم_

 !نباشید خسته.عمو مرسی:سوگل

 .بیافتن راه به تا دادم هولشون جلو به کمی

 خوردین؟ شام...نباشید خسته ها شما.نیستم خسته که من_

 .کنم بلند سرم شد باعث رضا صداي

 .اومدید شما که بخوابن برن بود قرار االنم. دادم غذاشون...حسام عمو راه به رو همچی_

 .زدم بهش لبخندي

 .ببینم اینجا بیا...نباشی خسته!رضا اقا افرین_
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 .جلو اومد مودب

 .اوردم در داخلش از تومن30 و کولم جیب داخل بردم دستم

 کنـی  مـی  خـرج  یـا  میکنـی  جمـع  رو پـوالت ...ببیـنم .کـردي  امـروز  که کارایی مزد اینم...بفرمااا_
 رو؟ همه

 .گرفت ازم پول سریع جلو اورد دستش چشماش برق و هیجان با

 .میکنم جمع پول قشنگ چه ببینید تا ارم می رو پوالم همه رم می االن وایستا عمو:رضا

 .گرفتم دستاش خنده با.گرفت خندم تندش حرکات از

 ...پوالت بقیه پیش بزار برو!شب وقت این کن ول عه_

 بچـه  بقیـه  دیـدم  برگشـتم، . رفـت  و شـد  دور ازم تنـد .بوسـید  گـونم  پرید و کرد اي خنده ذوق با
 .اوردم در رو پوالم و کیفم داخل بردم دست. ایستادن پشتم ها

 ...بدم رو کاراتون مزد هم شماها به تا جلو بیایید_

 کــردم تاکیــد بهشـون  و دادم تــومن15 کــدوم هـر  بــه. ایســتادن صـاف  و ســمتم دویــدن ذوق بـا 
 .کنن جمع پوالشون که

 سـمتم  بـه  سـوگند  کـه  میکـردم  نگاهشـون  لبخنـدزنان . بخـوابن  رفـتن  و کـردن  تشکر خوشحال
 :برگشت

 خوردین؟ غذا...عمو_
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 .نمونده برام چیزي دونستم می ولی.رفت می ضعف گشنگی از داشت دلم

 .سوگند سمت کردم روم و خالیم شیکم رو کشیدم دستی

 .بخورم بیار برام سیب یدونه میشه اگه فقط.ندارم جا که خوردم انقدر اوه،_

 از.نشسـتم  حیـاط  کنـار  تختـه  روي. بود،رفـت  آشـپزخونه  کـه  اتـاقکی  سـمت  بـه  و گفـت  چشمی
 .بکشم دراز تا شدم کج و بستم چشمام. بشینم تونستم نمی ضعف

 .رفت خوابم که چیشد دونم نمی

 .شدیم بدبخت پاشو عمو عموووو_

 .دادم تکون میپرونم مگس انگار که دستم و زدم غلتی

 .بخوابم میخوام خستم کن ولم علی_

 .میداد تکونم تند تند.بود ترسیده انگار علی

 .میگیرن دارن رو پیمان.میشیم بدبخت داریم بخدا عمو:علی

 .گفتم بیخیالی با

 چه؟ من به بگیرنش خب_

 .گرفت کمرم که نشستم تخت رو چنان .شد باز کامل چشمام یکدفعه

 میگیره؟ کی رو ؟پیمان میگی چی_

 .کشوند در سمت به و گرفت دستم و افتاد گریه به علی
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 میـزنم  زنـگ  وگرنـه  بـده  کـیفم  میگـه  و گرفـت  دسـتش  اقاهـه .کرد دزدي اقاهه یه از پیمان:علی
 ...میبرتش پلیس االن بدو عمو.نیست من دست میگه هی پیمانم.پلیس

 .بود تنم دیشب لباساي  هنوز...کردم نگاه لباسام به

 .دیگه بدو...بریم خب خیله_

 مـن  مثـل  دویـدن  تـوان  کـوچیکش  پاهـاي . دویـدم  خیـابون  سـمت  بـه  و سـرم  رو گذاشـتم  کاله
 !دویدم.بود گفته علی که محلی سمت به و گرفتمش بغل به همین بخاطر.نداشت

 ...جلو رفتم زدم کنار رو مردم. بود شلوغ خیابون قسمت یه رسیدم وقتی

 .بود تنومندي مرد یه دست تو پیمان بازوي

 .بود بهم پشتش چون ببینم رو قیافش نمیتونستم

 شده؟ چیزي اقا ببخشید_

 .سمتم برگشت اخم با

 .پریدم عقب کمی و خوردم یکه دیدم، رو قرمزش و عصبی قیافه وقتی

 .کردم نگاه پیمان به و گرفتم ازش نگاهم

 .کرد می نگاه بهم التماس با و بود شده جمع چشماش تو اشک

 ...منم بچه این بزرگتر که دید،فهمید پیمان به و من نگاه وقتی عصبانی مرد

 .کرد نگاه بهم پا تا سر از و انداخت بهم نگاهی
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 پسرید؟ اقا این مسئول شما_

 ...بود بم خیلی من دروغی بم صداي به خب،نسبت ولی...بم زیاد نه.داشت بمی صداي

 !نبود هویدا صداش تو عصبانیتی هیچ.داشت ارومی و نرم چهرش،صداي برعکس

 گرفتی؟ سفت انقدر رو بچه دست داداش؟چرا شده چی...بله_

 .کرد شل رو دستاش. کرد نگاه شدش سفت دستاي به کمی

ــا ــرد دســت از دســتش محکــم اینکارش،پیمــان ب ــه و کشــید عصــبانی م ــد مــن ســمت ب  و دوی
 !شد قایم سرم پشت

 میري؟ کجا هی هی_

 .نیاد تر جلو تا گرفتم باال رو دستم که جلو میومد داشت

 پنهـون  شـما  تـرس  از مـن  پشـت ...کـه  میبینـی !چیـه  قضـیه  ببیـنم  کن صبر لحظه یه من برادر_
 .شده

 .ریخت می اشک داشت هنوز...پیمان سمت برگشتم

 بودي؟ دزدیده رو کیفشون میگه؟تو راست اقا این...عمو پیمان_

 .داد تکون سرش فقط گریه با

 .شنیدم سرم پشت از مرد صداي 

 .کرد فرار و بود،گرفت دستش هم که پسر یه از و پولم کیف دیدم خودم!میگه دروغ_
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 .کردم نگاه پیمان به ارامش با

 نیست؟ طور این.نگیم دروغ هم به وقت هیچ بود قرار...پیمان_

 بـه  کـرد  شـروع  همینطـور  و...مـن  سـمت  گرفـت  اورد در بـافتش  کـاله  و داد تکـون  سري پیمان
 .دادن توضیح

 خیلـی  شـهرام  دیـدم  کـه  فـروختم  مـی  رو هـام  گـردو  داشـتم ...ندزدیـدم  مـن  بخدا حسام عمو_
 کـه  سـمتش  اومـدم  مـنم ).داد نشـون  عصـبانی  مـرد  دسـت  بـا  بعـد (اقـا  این سمت میره داره اروم

 بـه  بایـد  گفتیـد  مـی  همیشـه  شـما ...کـرد  فـرار  و قاپیـد  رو پـول  کیـف  دستش از و پرید یکدفعه
 دنبـالش  افتـادم  میشناسـم  رو دزده و شـده  دزدي اقـا  ایـن  از دیـدم  کـه  مـنم .کنـیم  کمـک  همه

 و کــرد ول رو کیــف و ترســید شـهرام  گــرفتم رو کیــف تـا  رســیدم بهــش وقتـی .بگیــرم کیــف تـا 
 تـو  کـه  گرفـت  رو مـن  دسـت  اومـد  یهـو  کـه  بـدم  اقـا  بـه  بـرم  خواسـتم  گرفتم رو کیف.کرد فرار

 ...اومدید شما اینکه تا.ندزدیم رو کیف من نه میگفتم هی ترسیدم منم!دزدي

 .کردم نگاه عصبانی مرد به و برگشتم عصبانیت با.شد ریش براش دلم...گریه زیر زد باز و

 ...حسابی مرد اخه_

 :گفت غرور با و حرفم وسط پرید

 .هستم نژاد خسرو سروان_

 .دادم تکون سري کالفگی با
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 از یکــی منطقــی و دلیــل هــیچ میدونید،بــدون ســروانید خودتــون کــه شــمایی...هرچــی حــاال_
 بوده؟ شما پول کیف دستش که بود این خوندید؟مدرکتونم دزد و من پسراي

 .گفتم لب زیر اروم بعد

 !دفنگ هوشی تو با میدونم من_

 !شونم رو گذاشت دستاش جلو پرید)عصبانی مرد همون(خسرونژاد یکدفعه

 گفتی؟ چی؟چی_

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 ...هیچ بدون چطور شما گفتم هان؟_

 .پیشونیم رو نشست اخم کارش این با...حرفم وسط پرید باز

 دفنگ؟میشناسیش؟ هوشی گفتی...نه نه:نژاد خسرو

 :گفتم زدم پس بود شونم رو که دستش

 اره؟ هم تو چی؟نکنه که حاال_

 .کرد نگاهم جدیت با و کرد اخمی

 !ایستاده جلوت کی ببین.باش زدنت حرف مواظب پسر_

 .گرفتم جلوش و اوردم در کاله از  کیف و انداختم باال اي شونه بیخیالی با

 .سالمت به مارو و خیر به شمارو.کیفت اینم بفرما...هرچی حاال_
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 ...شد گرفته سروان توسط دستم ولی برم که برگشتم

 .کردم نگاه عصبانیش چشماي به باز.کردم نگاه دستم به و برگشتم سمتش به اخم با

ــتم داداش اوال_ ــت دس ــدر!شکس ــت انق ــردم دس ــار رو م ــده فش ــا،...ن ــان دوم ــه ه ــاز چیه؟مگ  ب
 گیري؟ می رو ما خر که شده دزدیده ازت چیزي

 .کرد نگاه چشمام توي صاف و کرد ول رو دستام

 .خوام می رو دفنگ هوشی آدرس من_

 ...دادم تکون چشماش جلوي و باال اوردم تهدید ي نشونه به رو انگشتم

 اگـه ...داشـت  نخـواهم  و نـدارم  و نداشـتم  کـاري  خـورا  حـروم  اون بـا  مـن ...سـروان  جنـاب  ببین_
 بـا  رو هـم  سـایه  مـا .دزدیـد  رو کیفـت  یکیشـون  کـه  هـاش  بچـه  همون دنبال خواي،برو می مواد
 راه کـه  بـزنم  زنـگ  دوسـتات  بـه  یـا  میـري  حـاال .نـدارم  رو ادرسـش  مـن  مسـلما  پس میزنیم تیر

 بدن؟ نشون بهت رو خونه

 .رفتم و کشیدم رو راهم بزنه حرف خواست تا. میترکید داشت عصبانیت و حرص از

 ...واال.ها اي شیره بقیه مثل سروانه؟اینم چه من به

 :کردم اشاره بهشون دست با.بودن ایستاده ما از دور ها بچه

 .تعطیل کار هستین؟امروز کی منتظر!دیگه برید د_

 .دادم ادامه راهم به داشتم که حسی به توجه بدون
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 !کنه می تعقیبم داره یکی کردم می حس

 ...!نبود کسی ولی!برگشتم پشت به چندبارم

 )نژاد خسرو سروان(علی امیر*

 .گشتم می ازش اي نشونه دنبال در به در

 !نداشت وجود اصال اسم این به گروهی هیچ انگار...نبود

ــا رســتوران وقــت...ســراغم اومــد گشــنگی احســاس کــه میــزدم قــدم خیــابون تــو ســرگردون  ی
 .نداشتم رو این مثل هرچیزي

 .کردم نگاه اطراف به

ــه ــل ی ــار دک ــابون کن ــود خی ــف.ب ــولم کی ــبم از رو پ ــور. اوردم در جی ــه همینط ــول ک ــدا پ  ج
 .رفتم دکل سمت میکردم،به

 نداشـته  نخـی  سـره  هـیچ  بزرگـی  ایـن  بـه  بانـد  میشـه  مگـه !بـود  بانـد  اون مشـغول  خیلـی  ذهنم
 .نکردم پیدا دستاشم زیر از یکی باشه؟حتی

 پسـر  یـه  دیـدم  ، کـردم  بلنـد  سـر  تعجـب  بـا !خـالی  دسـتام  دیـدم  یهـو  کـه  میزدم حرف خودم با
 !زده رو کیفم بچه

 ازش کیــف زور بــه و رفــت دنبــالش اي دیگــه بــور بچــه پســر یــه کــه اومــدم خــودم بــه وقتــی
 ...گرفت

 .رفتم دنبالشون عصبانیت با
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 .گذاشت فرار به دید،پا رو من بود زده رو کیفم که پسري وقتی

 !کنه چیکار میخواد ببینم تا ایستادم بور مو پسر پشت

 .داد ترس به جاش و رفت لبخندش دید سرش پشت عصبی و من تا.برگشت لبخند با

 .گرفتم رو چپش دست مچ سریع شدم خم نکنه فرار اینکه بخاطر...رفت عقب به کمی

 کوچولو؟ دزد کجا_

 ...افتاد من من به

 !اقا نیستم...نی دزد من...م_

 :گفتم و سمتش شدم خم اخم با

 کنه؟ می چیکار تو دست کیفم پس_

 !!بود خالی.باال اورد رو لرز،دستاش با

 !بیاد در حدقه از بود نزدیک چشمام

 گذاشتی؟ کجا و من کیف_

 ...افتاد می گریه به داشت

 ...ندزدیدم رو کیفتون من بخدا اقا_

 پیـدا  بخـاطر  عصـبانیتم ...نبـود  دزدي خـاطر  بـه  عصـبانیتم ...دادمـش  محکمـی  تکـون  عصبانیت با
 . بود باند از نخ سر نکردن
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 ...بیاد پلیس میزنم زنگ وگرنه بگو د_

 ...نکرده دزدي ازم بفهمونه خواست می قسمی و التماس هر با

 .اومد سرم پشت از صدایی

 شده؟ چیزي اقا ببخشید_ 

 .برگشتم سمتش به عصبانیت با

 .نمیخورد بهش ولی...س بچه این بزرگتر فهمیدم...بود پسره به نگاهش

 .کردم نگاه پاش تا سر به

 پســرا بــه اصــال مــرد ایــن...ســفید و صــاف پوســت...عســلی درشــت چشــماي...کوچولــو صــورت
 !بود ظریف دیگه خیلی پسر یه لطیف؟براي صورت و نحیف بدن...نمیخورد

 پسرید؟ این مسئول شما_

 .بودم عصبی هنوز ولی.بزنم حرف نرم کمی منم شد باعث.داشت خاصی ارامش صداش

 !کشید سوت فهمیدم،سرم رو دزدیده کیفم که شخصی و دزدي دلیل وقتی

 ...!خان بهرام مهم دستاي زیر از یکی!...دفنگ هوشی

 بــراش اصــال...زد حــرف باهــام محکــم خیلییــی بــده دفنــگ هوشــی آدرس خواســتم ازش وقتــی
 !ایستاده روش روبه شخصیتی چه نبود مهم

 .میخوام مواد دفنگ هوشی از منم کرد می فکر
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 ...نیاوردم طاقت دیدم رو گستاخی  همه این وقتی ولی...خوردم یکه اول

 .میشدم تر عصبی میگذشت لحظه هر

 کشـید  رو راهـش  اهمیتـی  هـیچ  بـدون  کـه  ایسـتاده  روش جلـو  کـی  بفهمـونم  بهـش  میخواستم
 !رفت و

 ...نمیتونستم ولی برم برگردم خواستم

 قـایم  مـن  ولـی !کـرد  حـس  سـرش  پشـت  رو کسـی  حضـور  چنـدبار ...رفـتم  دنبالش به خوداگاه نا
 .بودم شده

 ...ایستاد اي کوچه پس تو ها در از یکی جلوي اینکه تا 

 .بودن زده زنگ در،ضد روي 

 .برید ها شما اول گفت ها بچه به و کرد باز رو در اروم

 ...در سمت افتادم راه داخل،منم رفتن وقتی

 !نه؟ یا بزنم در نمیدونستم.ایستادم در پشت

 .زدم در و دریا به زدم رو دل اما

 کیه؟...شد شروع نرسیده!بابا اي_

 ...شد باز در.شنیدم میومد در سمت به که پاهاش صداي...نگفتم چیزي

 بله؟_
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 .رفت هم تو صورتش افتاد من به نگاهش تا

 ؟...تو بازم_

 )حسام(فاطمه*

 !اومد در صداي که بودم نشده خونه وارد هنوز

 .رفتم در سمت به درموندگی با

 کیه؟...شد شروع نرسیده هنوز_

 .کنم باز در تا رفتم و انداختم باال اي شونه...نشنیدم جوابی

 بله؟_

 ...دیدم رو دیالق اون باز کردم بلند سر تا

 تو؟ بازم_

 .اورد باال رو دستاش و زد لبخندي...نبود عصبی دیگه

 شم؟ داخل میتونم. قاچاق و مخدر مواد دایره از هستم نژاد خسرو علی امیر سروان_

 .انداختم گذرایی نگاه پاش سرتا به

 ي کرد،جذبـه  مـی  اخـم  وقتـی  کـه  داشـت  گیرایـی  امـا  معمـولی  چهـره .داشـت  تنومنـدي  هیکل
 کفشـاش  بـه .بـود  تـنش  مشـکی  کتـان  شـلوار  بـا  اي سـرمه  مردونـه  لبـاس .کـرد  می پیدا بیشتري

 !جذاب اما...ساده خیلی.بود ساده مردونه کردم، نگاه
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 .گرفتم جلوش کج رو وسطم و اشاره انگشت

 ...لطفا شناسایی کارت_

 .اورد در کارتی و کرد پیراهش چپ سمت جیب تو دست...باال داد رو ابروهاش از یکی

 .کردم بررسیش کامل و گرفتم ازش

 .بود گفته درست

 .گفتم جدي و برگردوندم بهش رو کارت رفته هم تو هاي ابرو با

 میاد؟ بر من از کمکی چه_

 .کرد اشاره سرم پشت به دستش با

 میدید؟ اجازه_

 .دارم کردن قایم براي چیزي نه دخترم من میدونه اون نه...کردم فکر کمی

 .بشه رد تا رفتم عقب به کمی

 بفرمایید_

 :داخل رفت و انداخت پایین رو سرش کمی

 ...اهللا یا_

 .کردم اشاره اتاقا به و بستم رو در.گرفت خندم زیریش به سر از
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 .نیست خونه نامحرم...بفرمایید_

 ...شد داخل اورد در رو کفشاش حرفی بدون

 ...نداشتیم چیزیم البته.بود نشده ریخته وسط وچیزي بود تمیز خونه خداروشکر

 .بیارم براتون چایی تا بشینید_

 .گذاشت شونم رو و دستاش و سمتم برگشت

 ...که نیومدم مهمونی براي من...نمیخواد_

 .دادم هولش ها پشتی سمت به کمی و کردم رد شونم رو از رو دستش

 !میکنی تعارف هی..دیگه بشین عه_

 .کرد تعجب زدنم حرف تغییر از

 بـه  تنـد .بـود  گرفتـه  خنـدم . بـرنیم  حـرف  ادم عـین  لحظـه  یـه  مـا  نمیزاره میکنه تعارف هی خب
 تـوي  و بـودن  کـرده  بـازي  اشـپز )سـوگل  سـوگندو (کوچولـو  دوتـا  اون بـاز . رفتم آشپزخونه سمت

 یکـی  اون تـو  رفـتن  اومـد  یـادم  کـه  کـنم  صداشـون  میخواسـتم .بـود  کثیـف  ظـرف  پر ظرفشویی
 .بخوابن تا اتاق

 نشسـتم  کنـارش ...سـروان  جنـاب  پـیش  بـود،رفتم  مونـده  کـه  بیسـکویتی  تنهـا  با و ریختم چایی
 .گذاشتم جلوش چایی و

 .نبودم کارا این به راضی_
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 .برداشت رو چایی و زد لبخندي دید که رو اخمم

 کنی؟ می در قمپز الکی چی براي گشنته که تو!ضایع اخه خوب...سوخت خورد، تا

 .بخوره رو بسکویتش و چایی راحت خیال با گذاشتم

 .واال...نده جوراب بوي دهنم امیدوارم...نگفتم چیزي ولی.میرفتما ضعفه دل داشتم خودم

 ...نکنه درد دستت خب_

ــش ــاه به ــردم نگ ــه...ک ــیگن مگ ــیچ نم ــی ه ــی پلیس ــر وقت ــام س ــه انج ــتن، وظی ــی هس  هیچ
 !بود گشنش دیگه خیلی این!خورد بسکویت و چایی چی عین که این!نمیخورن

 .گفتم جدي و شدم جا به جا کمی

 .میفرمودید خب_

 .انداخت بهم دقیقی نگاه

 بگی؟ رو اسمت خوایی نمی_

 ...بگه رو اسمش نمیخواست داشت حق بچه پسر واقعا!افتادم دیروز یاد

 تــوي هــم یکــی و(....) رســتوران تــو یکــی.میکــنم کــار جــا دو.ســالمه22حســامه اســمم...خــب_
ــی باشــگاه ــی رزم ــنم گــري مرب ــدین کــه هــایی بچــه اون.میک ــه باهــام دی  پرســتی ســر بودن،ب

 ...یعنی.کردم قبولشون

 ...دادم ادامه و کردم نگاه متفکرش قیافه به 
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 بهشـون  زور بـه ...کـردن  مـی  کـار  دفنـگ  هوشـی  همـون  دسـت  خانمـان،زیر  بی بچه چندتا این-
 اگـه  یـا  نمیفـروختن  یـا  بکـنن  اینکـار  نمیخواسـتن  چـون  هـم  اینـا ...بفروشـن  براش تا میداد مواد
ــامرد اون.کــردن مــی سرکیسشــون میفروختن،خریــدا هــم  مــنم.میکــرد تنبیــه بــد اینــارو هــم ن

 زیـر   خـودم  و دادم فراریشـون  چیـز  همـه  بـی  ایـن  دسـت  زیـر  از یواشـکی  اینطوریه دیدم وقتی
 ...بالم و پر

 ...گرفتم بهم بود زده زل متفکر

 شدي؟ اشنا دفنگ هوشی با چطوري تو_

 ....بدن مرده مادرم و پدر تازه که اوایلی اون فکر...فکر تو رفتم

 ســاله7 مــن. بســتم چشــمام و کــردم اخــم نفهمــه، اینکــه بــراي. شــد جمــع چشــمام تــو اشــک
 .نکنم هیچکس،گریه جلو یادگرفتم

ــوي چندلحظــه ــون ت ــت هم ــدم حال ــس.مون ــق نف ــی عمی ــیدم نامحسوس ــمام و کش ــاز رو چش  ب
 .کردم

 .بود پیشونیم رو اخم از اي هاله هنوز ولی کردم کم اخمم کمی

 فرزنــد تــک دوشــون هــر.کــردن فــوت مــادرم و پــدر  اي ســانحه یــه بود،تــوي ســالم14وقتــی_
 و بـودم  سـرگردون  کـه  روز یـه . بگـذرونم  رو زنـدگیم  تـا  نداشـتم  کسـی  اونـا  از بعـد  مـن  و بودن

 نیمکتــاي از یکــی روي میگشتم،خســته پنــاهی ســر و غــذایی هــیچ بــدون خیــابون و کوچــه تــو
 گشــنگی و ســختی همــه ایــن نمیتونســتم!خــب بــودم بچــه کــردم، مــی گریــه. نشســتم پــارك
 بلنـد  سـرم . کـردم  حـس  پیشـم  رو کسـی  حضـور  کـردم  مـی  گریـه  کـه  همینطـور ! کـنم  تحمل
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 درشـت  چشـماي  و عقـابی  ،بینـی  گنـدمی  جـو  موهـاي  انـدام،با  درشـت  و تنومنـد  مرد یه. کردم
 از فهمیــدم.دیــدم لباســاش و اوردم پــایین ســرم.بــود نشســته کنــارم مهربــونی لبخنــد و مشــکی

 خاکسـتري  بلنـد  کـت  یـه  روشـم  و مشـکی  کـت  و سـفید  هنري،لبـاس  کـاله .داراسـت   مایـه  این
 تـا  کـردم  جـور  جمـع  خـودم  کمـی !بـود  ،تـنش  بـراق  ورنـی  کفـش  و کشید اتو اي پارچه شلوار با

 .نخورم بهش

 و میشــد دور ازم انزجــار میدیــد،با رو مــن کثیــف و اشــفته وضــع و ســر میدونی؟هرکســی اخــه
 کمـی . شـد  بزرگتـر  لبخنـدش  دیـد  رو مـن  حرکـت  وقتـی  مـرد . پیششـون  نـرم  که میکرد تهدید

 رو اسـمم  مـن  مـن  بـا  پسـرم؟  چیـه  اسـمت  پرسـید . رفـتم  عقـب  کمی و ترسیدم.سمتم شد خم
 دسـتم  خنـده  بـا ...اقـا  سـالمه 14دادم جـواب  چندسـالته؟  پرسـید  و شـد  بیشـتر  لبخنـدش . گفتم

! نــدارم کاریــت کــه مــن.کوچولــو میترســی ازم چــرا گفــت خــودش، ســمت کشــوند و گرفــت رو
 یکدفعـه . کـنم  اعتمـاد  بهـش  نمیتونسـتم  مهربـونش  لبخنـد  اون بـا  بـازم .بـود  غریبـه .ترسیدم می

 مهربــون لبخنــد. گذاشــتم دلــم رو راســتم دســت و کــردم جمــع صــورتم.اومــد در دلــم صــداي
 رو مـن  آقـا  گفـتم .عقـب  کشـیدم  محکـم  خـودم  تـرس  بـا ! کشـید  و گرفـت  دستم و  زد اي دیگه
 پسـرم  گفـت  و گرفـت  ارومـی  بـه  رو دسـتم  و زد اي قهقهـه  بـاز . نمیـام  جـایی  مـن .برید می کجا

 بـرات  بـریم  بیـا  خـوب  گفـت  کـه  دادم تکـون  سـرم  تـرس  بـا  نیس؟ گشنت مگه!که ندارم کاریت
 .بودم نخورده هیچی که بود روز شبانه2.بود گشنم خیلی. دیگه بخوري بخرم چیزي

 باهــاش دادم تکــون ســري. بــود معلــوم قشــنگ چشــمم زیــر کبــودي و بــودن حــال بــی از ایــن
 مـن  بیـارن  غـذارو  وقتـی  تـا . داد سـفارش  فالفـل  بـرام  و فروشـی  سـاندویج  یـه  تو برد و من.رفتم
 .شدم زنده و مردم
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 .رفت عقب به کمی مرد که کردم حمله بهش اوردن،جوري غذارو وقتی

 و بهـم  زده زل دیـدم  کـردم  بـاز  وقتـی .بسـتم  چشـمام  و زدم ازش بـزرگ  گـاز  یـه  لبخند و ولع با
 .میزنه لبخند

 سـوالیم  هـر .کـرد  زدن حـرف  بـه  شـروع  بزنـه  حـرف  میتونـه  االن شـد  مطمـئن  خوردم که کمی
 .میدادم جواب سر با من میپرسید که

 از یکـی  پـیش  میبرمـت  مـن  بیـا  نـداره  اشـکال )نـه  گفـتم  سـر  بـا (داري؟ کـار  جان حسام خب_
 .بده کار بهت تا دوستام

 .زدم ساندویچ اخر گاز و دادم تکون سر خوشحالی با

 رو غـذا  همـه  ایـن  جـا  مـن  کوچولـو  معـده  دیگـه .کشـیدم  سـر  ته تا رو نوشابه.داد مزه بهم خیلی
 .ندادم محل بهش ولی.گرفتم درد دل کمی.نداشت

 گفتم بهش بیرون رفتیم وقتی.داشتم کردن تشکر عقل ولی بود سالم14اینکه با

 کنم؟ جبران محبتتون چطوري.بودم نخورده چیزي بود دوروز من.نکنه درد دستتون اقا_

 گفت کرد نگاه بهم شیطانی لبخند با

 خوشـحال  کلـی  مـن .بـده  انجـام  درسـت  و میسـپرم  بهـت  کـه  کـاري  تـو .بکنی خواد نمی کاري_
 .میشم

 .کرد نگاه متفکري قیافه با بهم کمی حرفش بعد
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 نمـی  کـاري  همچـین  کسـی  بـراي  اسـون  انقـدر  مـن  وگرنـه .نشسـتی  دلم به انقدر چرا نمیدونم_
 .کنم

 نمیـدونم  اسمشـم  کـه  بـاال  مـدل  ماشـین  یـه  سـمت  بـه  و مـن . کـردم  نگـاه  بهـش  خوشحالی با
 .بودم ابرا رو انگار نشستم توش وقتی.برد

 !ها باال کالس ماشین این به برسه چه.بودم نشده عادیشم ماشین سوار حتی من

 نگـاه  ماشـین  چیـز  همـه  خالصـه  و در و دکمـه  و وسـایل  بـه  بـاز  دهـن  با من برسیم که وقتی تا
 .کردم می

 .پسرم رسیدیم_

 .کردم نگاه بهش خندون و باز دهن همون با

 .شده،بود فرستاده برام خدا طرف از که اي فرشته اصال.بود ناجی یه مثل برام اونموقع

 ...االن ولی

 !دفنگ هوشی...معلومه بود؟خب کی اون.دوستاش از یکی پیش برد من خالصه

 .طرفه اون با وگرنه نگیره سختی بهم کرد تاکید بهش و پیشش برد من

ــه ــاي بچ ــو ه ــروه ت ــی گ ــگ هوش ــل دفن ــب اوای ــردن تعج ــی.میک ــدا ول ــروع بع ــردن ش ــه ک  ب
ــیش مــن از چــی هــر.حســادت ــد هوشــی پ ــی ب ــه میگفتن،ول  اســمش کــه اقاهــه اون خــاطر ب

 .گفت نمی چیزي نمیدونستم
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 بلـدن  رمـز  کـه  ادمـا  از سـري  یـه  بـه  رمـز  یـه  بـا  میگفتن میدادن دي سی  بسته یه بهم روز هر
 بـراي  بـودم  شـده  کسـی  خـودم  بـراي  و شـد  سـالم 17وقتـی  ولـی !چرا دونستم نمی اوایل من.بدم

 تــو گفـت  و کـرد  بغلـم  شـوق  بــا شـنید  هوشـی  از کـارام  وقتـی .پیشــم اومـد  مـرد  همـون  اونجـا، 
 ...هیفی اینجا.منی کار راست

 .کردم نمی که کارا چه چندسال این فهمیدم تازه که بود اونموقع

 شدم، شدم،عصبی ناراحت

 ...نیاوردم خودم بروي ولی

 کـه  پـدریم  خونـه  رفتـیم  و بیـرون  زدیـم  ریـزي  برنامـه   بـا  و شـدم  اشـنا  هـا  بچـه  این با اینکه تا
 !هست اي خونه همچین نمیدونست  مرد اون حتی کس هیچ

 .کردم نگاه نژاد خسرو متعجب صورت به و اوردم باال و سرم

 ...دفنگ هوشی  با من اشنایی داستان از اینم خوب_

 .باال داد رو هاش ابرو از یکی و کرد ریز رو چشماش

 بود؟ چی اسمش...مرد اون_

 .گفتم مکثی از بعد.کردم نگاه بهش

 ...خان بهرام_

 :پرسید زده شوك
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 خان؟ بهرام_

 .کردم نگاه ش زده شوك قیافه به تعجب با

 گفتم؟ چی مگه

 .برد گردنش پشت به رو راستش دست و کمرش به زد رو چپش دست. شد بلند جاش از

 !درگیره خودش با انگار. میکرد زمزمه لب زیر و میزد قدم اتاق تو کالفه

 .بست رو چشماش و برد مشکیش پرپشت موهاي الي کالفگی با رو راستش دست

 دار تنــاب خـودم  بگیرمـت  خـان  بهـرام .جـوون  نیــروي اونـم .کنـه  مـی  جمـع  نیـرو  داره...لعنتـی _
 .میندازم گردنت دور

 .پرسیدم بود کرده مشغول ذهنم که و سوالی بالخره ولی.داشتم تردید اول

 دارید؟ چیکار دفنگ هوشی با شما اصال_

 .ایستاد حالت همون به

 .کشید صورتش رو راستش دست با و گرفت کمرش از چپش دست

ــا_ ــال م ــد دنب ــرام بان ــد از بهرام،یکــی.میگــردیم خــان به ــزرگ هــاي بان ــواد قاچــاق ب  مخــدر م
 .میشه محسوب

 تـازه  ادمـاي  تـا  میسـپره  دسـتاش  زیـر  بـه  بهـرام  ، کـه  اینـه  میدونیم هم ما و گفتی تو که اینطور
 اعتمـاد  مـورد  هـم  تـو،  قضـا  از.کنـه  انتخابشـون  بیـاد  خـودش  و بـدن  تعلـیم  بانـدش  بـراي  نفس
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 سـرنخی  دنبـال  وقتـه  خیلـی  از مـا .کثـیفش  کـار  ایـن  بـراي  منتخبـاش  از یکی هم و خانی بهرام
 اشـنا  تـو  بـا  مـن  امـروز  اینکـه  تـا  نداشـتیم  ازش اي نشـونه  هـیچ  متاسـفانه  ولـی .داریم اقا این از

 !دیگه بود حسام اسمت)کرد مکث کمی.(شدم

ــا اصــوال مــن. دادم تکــون ســر  زدن حــرف حوصــله خــو.کــنم مــی اســتفاده هــی ســرم از تازگی
 داد؟ گیر بهت کی.سرت به زده حسام واه...دادینا گیري چه!ندارم

 .دیگه بده جواب درست میدي؟خب تکون سر ها بچه عین هی چرا_

 .بده گیر بهم میخواست که اونی اینم!بیا

 .چشماش تو زدم زل و کردم اخمی

 ازم؟ خوایید می چی بگید االن.بدین اخالق درس من به بیایید نبود قرار_

 .باال داد رو ابروهاش از یکی

 .خشن چه_

 .چرخوندم کالفگی با رو چشمام

 .بابا اي_

 .گذاشت چپم کتف روي رو راستش دست.سمتم اومد و کرد اي خنده

 !میذاره بدبخت من کتف رو دست هی که اینم

 !اخالقی همچین بعیده ورزشکار یه از.نشو عصبی زود انقدر_
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 .کرد اخم اونم که بپرم بهش میخواستم

ــه اي ــه گــالب.میشــه ترســناك چــه.نن ــون ب ــاز طرفه؟شــدیدا کــدوم از دستشــویی روت ــدا نی  پی
 :(کردم

 .دادنه جواب حال در هی.دیگه بزنم حرفم بزار د_

 .داد ادامه نمیگم چیزي و ترسیدم دید وقتی

 ...حسام اقاي_

 گفتم اروم

 .گوهري_

 .کرد بسته و باز تایید،چشماش براي و داد تکون سري

ــا بایــد شــما.گــوهري حســام اقــاي_ ــا کالنتــري بیــایی مــن ب  چهــره و دفنــگ هوشــی آدرس ت
 .بریم تا شید حاضر تر سریع.کنید موِدت بهرام از نگاري

 .بابا کالنتري؟برو بیام جانم؟من.بود شده گرد هندونه تا دو اندازه چشمام

 !نشدم مرتکب گناهی وقتی بیام کجا الکی...بابا برو_

 .رفت در سمت به و انداخت باال اي شونه
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 دنبــالتون دونفــر اداره، دیگــه،از ســاعته چنــد تــا یــا.میــایی مــن بــا االن همــین یــا.دانــی خــود_
 .میفرستم

 نامرد؟ میدي گیر آمپاس تو چرا ادم خب.خشن میگه من به بعد

 .رفتم بغلی اتاق سمت به و کشیدم پوفی

 .بدم خبر ها بچه به من تا کنید صبر لحظه یه.سروان جناب خب خیله_

 گفت اي باشه و زد اي پیروزمندانه لبخند

 .منتظرتم بیرون من پس.باشه_

 :گفتم جمع قیافه با باال بردم سرم

 انداختی؟ ما راه سر بود ادم اینم.گرم دمت خدایا_

ــه ــه ب ــا بچ ــر ه ــریع و دادم خب ــاله س ــه ک ــرم روي رو دارم لب ــیم س ــردم تنظ ــن و ک ــنم کاپش  ت
 .بیرون کردم؛زدم

 .بود کرده کتانش شلوار جیب داخل  دستاش دوتا و دیوار به بود داده تکیه نژاد خسرو

 .نشد من متوجه بود پایین سرش

 بریم؟_

 .شد جدا دیوار از و کرد بلند سرش

 .کرد نگاه دستش مچ به و اورد در جیبش از رو راستش دست
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 میدي؟ طولش زنا مثل چرا.منتظرتم که ساعته نیم_

 :گفتم دلم تو.دادم تکون کالفگی با رو سرم

 .دارنا توقعاتی چه!دیگه زنم خوب_

 .گفتم دیگه چیز یه زبون به ولی

 بیوفتیم؟ راه خوایید نمی.شد دیر بدم توضیح ها بچه به تا.سروان جناب حاال خب_

 .رفت در سمت به و داد تکون سري حرف بدون

 .جلو رفتم کشیدم پوفی.نمیشد باز در کرد می کاري هر

 .داره قلق این.عقب بیا سروان جناب_

 .ایستادم جاش به من و کنار اومد

 قفــل کــه همــین.چرخونــد قفــل تــو کلیــد راســتمم دســت.گذاشــتم در روي چــپم دســت کــف
 تیکـی  بـا  در!زدم در بـه  محکـم  راسـتم  پـاي  زانـو  بـا  و دادم فشـار  در چپ،بـه  دسـت  چرخوندم،با

 .شد باز

 .زدم بهم دستم کف شدن،دوتا تموم نشانه به و اومدم کنار

 .کردم اشاره بیرون به و کردم باز در بعد

 .سروان جناب بفرما_
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ــه وقتــی ــژاد خســرو ب ــدم کــردم نگــاه ن ــا دی ــدازه دهــن و شــده درشــت چشــماي ب ــاز غــار ان  ب
 !میکنه نگاهم شده،داره

 .دادم هولش در سمت به و گرفتم رو لباسش گوشه و گفتم نوچی نمیخوره تکون دیدم

 میخواي؟ لفظی زیر.دیگه برید.بابا اي_

 .بیرون زد خونه از حرف بدون و داد تکون طرفین به رو سرش دوبار،

 . بزنه حرف تا میگیره رو ادم جون!حرفه کم چقدر.ایشش

 .افتادم راه سرش پشت

 .بودم گذاشته کاپشنم جیباي تو رو دستام دوتا. بود پایین سرم

 .حسام اقا سالم_

 .دادم فشار هم به محکم رو چشمام.ایستادم سرجام

 .داشتم کم رو یکی این خدایا

 .برگشتم سمتش به اروم

 .برسونید خوبن؟سالم خوبین؟مادر.خانوم سمانه سالم_

 .گذاشت هم روي رو چشماش و داد بادي رو سفیدش چادر عشوه با

 .حسام اقا حتما_

 .نداشتم رو عشوه همه این تحمل دیگه
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 .زدم حرف تند تند

 .خدافظ.برسونید سالم خانواده به.نمیشم مزاحمتون دیگه خب_

 سـریع .رفـتم  بغلـش  تقریبـا  و کـردم  برخـورد  کسـی  بـا  کـه  برگشـتم  سـریع .بزنـه  حرفـی  نذاشتم
 !میکنه نگاهم داره خنده با نژاد خسرو دیدم که کشیدم عقب خودم

 .هام ابرو بین نشست اخم باز

 سروان؟ میخندین چی به_

 .داد هول جلو به من و داد تابی چشماش به

 .شد دیرمون برو.پسر هیچی_

 .دادم ادامه راهم به و نگفتم چیزي دیگه 

 سـروان  هـم  خـودم  هـم  اجـداد  و اب بـه  برسـیم  ماشـین  بـه  وقتـی  تـا .نگفتما هیچی هیچی البته
 مـی  فکـر  اون.نداشـت  تقصـیر  سـمانه  البتـه . فرسـتادم  درود خـدا  بنـده  سـمانه  این و باند اون هم
 !خودشم جنس از منم نمیدونست.حسامم واقعا من کرد

 .ماشین کردي کجا؟رد خان حسام عه_

ــتم ــه برگش ــرو ب ــژاد خس ــاه ن ــردم نگ ــدم. ک ــار دی ــه کن ــمند ی ــتري س ــگ خاکس ــتاده رن . ایس
 صـندلی  رو مـنم .راننـده  صـندلی  سـمت  رفـت  و زد رو در. رفـتم  سـمتش  بـه  و گفـتم  ببخشیدي

ــک ــده کم ــتم رانن ــد و نشس ــتم رو کمربن ــب. بس ــنم عجی ــود گش ــر.ب ــنم فک ــارم ک ــاده فش  افت
 .بود افتاده وجودم تو بدي لرز چون.باشه
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 .دادم تکون پشتی به سرم.رفت سیاهی چشمام زد استارت تا

 ...بگم خواستم می حسام راستی_

 .شد قطع صداش

 .داشت نگه ماشین کنم فکر.نمیومد دیگه ماشین موتور صداي

 .میده تکونم داره کسی کردم احساس

 !پریده رنگت خوبه؟چرا حالت حسام...حسام هی_

 .اوردم باال جونم بی دست بود بسته چشمام که همونطور

 .بیافتید راه.سروان نیست چیزي_

 .گفت نگرانی صداي با

 .شدي سفید گج مثل.نیس چیزي چیو چی_

 .ببینمش تا کردم باز رو چشمام اروم

 .بردم تر اونور رو سرم کمی.داشت فاصله ازم انگشت بنده دو فقط

 .کردم ضعف ذره یه کنم فکر.نیس چیزي کنید باور_

 :گفت تعجب با

 نخوردي؟ ناهار_
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 .بستم چشمام باز زدم لبخندي

 .نخوردم چیزي دیروز از_

 .باال رفت صداش ولم یکدفعه

 .پایین اومده خیلی حتما فشارت احمق ي ه نخوردي؟پسر هیچی دوروز تو_

 .گفت تر اروم بعد

 .که نمیخوره چیزي خوب.ظریفه؟ انقدر چرا این میگم من بعد_

 .بود شده پیاده ماشین از انگار اومد، در صداي

 هیچـی  دیـروز  از.کـنم  بـاز  چشـمام  نمیتونسـتم  و میلرزیـد  تـو  از بـدنم .بـود  شـده  بـد  حالم واقعا
 .بود کرده شد،بدترش وارد بهم صبح که عصبی فشار.نخوردم

 .اومد پالستیک صداي و شد باز در دوباره

 .نداري جون.بخور رو این شو بلند حسام اقا_

 .کردم باز چشمام گشنگی و فوضولی بخاطر ولی کنم باز چشمام نمیتونستم اینکه با

 .گفتم دلم تو. بود داخلش رانی دوتا و کیک تا دو که بود پالستیک یه دستش تو

 بود؟ ضعف و غش وقت االن اخه.حسام ظرفیتت بی سر تو خاك_

 .نژاد خسرو به کردم رو حال بی 

 ...نمی همین بخاطر نیاوردم پول خودم با من سروان جناب_
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 .چسبیدم در به تقریبا و شد باز کامل چشمام که بهم کرد اخم جوري

 کرد روشن ماشین و گذاشت پاهام رو رانی و کیک اخم با نژاد خسرو

 .بیرون بنداز خوایم نمی بخور خواي می.حرفت این از نیومد خوشم اصال_

 بـا  و کـردم  بازشـون . کـنم  تحمـل  نتونسـتم  دیگـه .کـردم  نگـاه  جلـوم  هـاي  خـوراکی  به پشیمون
 .خوردم ولع

 .ماجرا تمام بود این_

 .انداختم نژاد خسرو به منتظري نگاه

 .فکر تو بود رفته و بود گذاشته لباش رو و اشارش انگشت نژاد خسرو

 کرد جمع رو حواسم سرگرد صداي

 انجـام  مخـدر  مـواد  قاچـاق  جـز  بـه  اي دیگـه  کـاراي  مـودت  بهـرام .اینطور که:زاده گردمحمد سر
 !میده

 .کرد بلند سرش تعجب با نژاد خسرو

 سرگرد؟ چطور_

 .داد تکون سري سرگرد

 !سروان میفهمی خودت_

 .کردم جا جابه مبل رو خودم کمی سردرگمی با
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 چیه؟ قضیه بگید منم به میشه_

 .خورد بزنه،حرفش حرف خواست تا سمتم برگشت زاده محمد سرگرد

 .زد زل بهم شک با و کرد باریک چشماش.کرد نگاه بهم کمی

 .گفت سرگرد به رو و کرد نگاه ما هردو به نژاد خسرو

 شده؟ چیزي سرگرد_

 .نداد جواب اما سرگرد

 .کردم جا به جا کمی خودم و شدم معذب

 .اشناست برام چهرت ندیدم؟خیلی جایی حال به تا تورو من پسرم:زاده محمد سرگرد

 !خوردم یکه

 .گرفتم ازش رو نگاهم

 مگه؟ چطور نه_

 .نداشت بر دست بهم کردن نگاه از ولی

 بـود،  نـژاد  خسـرو  مخـاطبش  کـه  سـرگرد  گذشت،صـداي  عمـري  مـن  بـراي  کـه  لحظـاتی  از بعد
 .شنیدم

 .بزارید تنها رو دوتا ما چندلحظه میشه اگه سروان_

 رو؟ من شناخته واقعا داره؟نکنه چیکار باهام.لرزید تنم
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 .شد خارج در از نظامی احترام با نژاد خسرو

 قــدم صــداي بعــد و.شــنیدم رو ســرامیک روي صــندلی شــدن کشــیده صــداي.بــود پــایین ســرم
 .میومد سمتم به که محکمش هاي

 گفتم؟ درست!گوهري حسام.خب خب خب_

 .میومد سمتم به محکم و جدي خیلی.اوردم باال سرم

 بیاري؟ در کالهت میشه_

 .کردم خونسرد،نگاه سرگرد به باز.کردم نگاه اطرافم به کمی ترس با

 داره؟ مشکلی من کاله سرگرد؟مگه جناب چطور_

 .نشست مقابلم مبل رو اروم بده سوالم جواب اینکه بدون جدي خیلی

 !پرسیدم سوال این چرا که میدونی خودتم و میدونم من_

 .بودم شده کالفه درگمی سر و ترس این از واقعا

 .نیست درست اصال رفتارتون این سرگرد جناب_

 .اومد جلو کمی

 اوردي؟ در شکل این به رو خودت چرا_

 .بستم چشمام و نگفتم هیچی. شناخته من که شدم مطمئن دفعه این

 .ریخت می پایین متورم هاي گونه روي چشمام از اشک اروم.گلوم تو نشست بغض
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 بایـد  گذاشـتی؟حاال  خبـرم  بـی  چـرا .میگشـتم  دنبالـت  مـدت  همـه  ایـن  بـودي؟من  کجا االن تا_
 ببینم؟ شکل و سر این با رو برادرم از تر عزیز صمیمی دوست دختر من

 ...چکید راستم چشم از اي دیگه اشک کردم باز رو چشمام وقتی

 ...من...من.صادق عمو_

 .ندادم ادامه رو حرفم عمو،منم بلندشدن با

 .کرد بغلم پدرانه و نرمی به و کنارم نشست

 گشــتیم دنبالــت هرچقــدر.رفــت راه هــزار بــودي؟دلم کجــا االن تــا فداتشــه عمــو...عمــو جــان_
 ...مرتضی از بعد.نکردیم پیدات

 چقــدر.کــردم حــس بــودم عمــو بغــل وقتــی رو نبودشــون داغ شــنیدم؛تازه رو پــدرم اســم وقتــی
 صـادق  عمـو  بـه  مـا  نزدیکـی  خـاطر  رسـیدم؛به  تکلیـف  سـن  بـه  وقتـی . بود مهربون و خوب پدرم

 پســراش بـه  هــم عمـو  بــه هـم  تــا خونـدیم  بابا،صــیغه و عمـو  خــود اجـازه  من،بــا شـدن  اذیـت  و
ــه!ســال همــه ایــن از حاال،بعــد و. بشــم محــرم  رو پــدرم کــه،بوي رفــتم کســی پدرانــه آغــوش ب
 .میداد

 .داشت رو بابا هواي خیلی همین بخاطر.بود بزرگتر بابا از سال4صادق عمو

 .کردم نگاه عمو قرمز چشماي به و کردم بلند رو سرم هق هق با

 .خیلی.بود شده تنگ براتون دلم عمو،خیلی_

 .بوسید ،سرم نرم و شد خم.زد مهربونی لبخند
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 .کرد نگاه خندونم اشک،ولی از خیس صورت به و کرد بلند رو سرش

 اوردي؟ در شکل و سر این به رو خودت چرا عمو_

 .انداختم ،پایین شرم از رو سرم

 بنـدازم؟من  خطـر  بـه  رو خـودم  چـرا  زد؛گفـتم  صـدا  پسـر  رو مـن  خـان  بهـرام  وقتـی  بار اولین_
 ...میاد سرم بال تر کم اینطوري.پسرم من کنن فکر همه بزار!ندارم رو کسی که

 .زد اي پدرانه لبخند صادق عمو

 .دیگه خودمی دختر.کردي کاري خوب کنم می رو فکرش که حاال اصال!حرفیه اینم_

 .گرفت دردم!ظرفیت کم که منم. کشید گرفت انگشت به رو لپم بعد

 .شد کنده لپم.لپم عمو آ آ_

 .کرد ارومی خنده زدنم پا و دست به

 .گرفت بینیش جلو و اشارش انگشت و کرد ول رو لپم

 بفهمن؟ همه میخواي.دختر هیس_

 .جلو عموگرفتم مثل دستام و اوردم پایین ریزي خنده با رو سرم

 .برد فکر به من و داد صادق عمو دلنشین صداي به سکوت،جاش

 .رسید ذهنم به فکري لحظاتی از بعد

 .زدم بشکنی هوا رو و پریدم
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 .رسید ذهنم به فکري صادق عمو_

 .اورد باال تحدید نشانه به دستاش و کرد نمکی با اخم صادق عمو

 سـرگرد  جنـاب  اداره ایـن  االن،تـو  مـن .صـادق  عمـو  بگـی  مـن  بـه  اینجـا  نـیس  قرار!نشد عه عه_
 که؟ شیرفهمه.ام زاده محمد

 .دادم تکون سرم کردم کوتاهی خنده

 .گفت لبخند با

 .زده سرت به فکري چه ببینم بگو فکرت حاال_

 ...کردم فکرم گفتن شروع،به و کردم کوتاهی تبسم

 .کشید دست ریشاش به فکر،کمی با و گرفت چونش زیر و وشستش اشاره انگشت عمو

 .میشه عالی نقشه بنظرم!اینطور که_

 .زدم هم به دستام شوق با رفتم جلو به پیشنهادم؛کمی کردن قبول خاطر به هیجان با

 .حسامم االن رفت یادم انگار.اوردم در بازي لوس دخترا مثل باز

 سرگرد؟ جناب!ببخشید عمو؟اخ میگین راست_

 .زد کمرم به اروم یدونه و کرد اي خنده عمو

 .دخترم باهوشی و زبون شیرین قبل مثل هنوزم...عمو اره_

 .اوردم پایین کمی سرم و گرفتم بینی به دستم
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 دخترم؟ من بفهمن همه که نمیخواید...سرگرد جناب هیس_

 .خندید و اورد پایین کمی سرش من مثل اونم

 !کاره همه پایه که برم؛ عموم قربون جان اي

 صـاف  صـداش  کمـی  و نشسـت  خـودش  جـاي  رفـت  و شـد  بلنـد  عمـو . اومد در صداي دفعه یک
 .نشوندم پیشونیم رو کمرنگی اخم و کردم تنظیم سرم رو کالهم منم.کرد

 .داخل بفرمایید:زاده محمد سرگرد

 .اومد داخل نژاد خسرو سروان و شد باز در

 .ایستاد صاف و کرد نظامی احترام جلو اومد

 حــرفش یکدفعــه(خــا بــراي ماشــینی میشــه نژاد؛اگــه خســرو ســروان...آزاد:زاده محمــد ســرگرد
 برسونید؟ منزل به و بگیرید گوهري اقاي)خورد

 .گرفت در سمت به راهنمایی براي دستش و داد انجام اي دیگه نظامی احترام سروان

 .برگشتم عمو سمت به شدم بلند وقتی

 .اجازتون با سرگرد جناب_

 .شد بلند عمو

 .بفرمایید.میکنم خواهش_
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ــه دســتش دیــدم کــه برگشــتم عمــو ســمت بــه میرفتم،یواشــکی داشــتم ــه گوشــی عالمــت ب  ب
 .زد بهم چشممی و برد گوشش سمت

 .گرفتم خودم جلو زور به ولی!گرفت خندم حرکتش از

 میکرد؟ چیکار بود تر جوون!شیطونه انقدر و سالش50 خوبه حاال

 ...عمو دست از میکشه چه)صادق عمو زن(خانوم میترا بیچاره

 .دادم تکون خنده با رو سرم

 .کردیم حرکت آگاهی بیرون سمت به سروان با

 .میزدم حرف خودم با و میرفتم راه نژاد خسرو سر پشت

 .کرد رفتن راه به شروع من دست بغل و کرد کم سرعتش نژاد خسرو کردم احساس

 داشت؟ چیکارت سرگرد_

 .کردم نگاه کنجکاوش صورت به

 .کردم زیاد رو سرعتم و انداختم باال اي شونه

 .پرسید می داد می انجام دفنگ هوشی که کارایی و باند مورد در داشت.هیچی_

 .کرد نگاه روش به رو به و داد تکون سرش ولی نکرد باور

 .ایستادم من رسیدیم در دم به وقتی

 .کرد نگاهم سوالی و سمتم برگشت نژاد خسرو
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 وایستادي؟ چرا_

 .کردم نگاهش تعجب با

 نمیزنی؟ زنگ تاکسی به مگه_

 .افتاد راه دادو تکون دستاش

 .میبرمت خودمم اوردمت؛ خودم.بیا نه_

 .گفتم لب زیر

 !دارن تشریف مهربون چه اقا_

 گفت اي گنده لبخند با و سمتم برگشت

 .بودم مهربون اولم از_

 .نگفتم چیزي دیگه و انداختم باال اي شونه

 .نشد بدل و رد بینمون حرفی هیچ راه تو

 .کردي اداره به که کمکی بابت ممنونم.رسیدیم.خب_

 .دادم تکون سري

 .من رسوندن بابت نکنه درد هم شما دست.بود وظیفه.کنم می خواهش_

 .کرد نگاهم محبت با
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 .گرفتم ماشین در دستگیره و دادم تکون سري

 .رفتم دیگه من.خب خیله_

 .زد صدام بشم پیاده خواستم تا

 ظریف؟ انقدر پسرم!بردي پسرارو ما ابروي واال.بخور یچیزي خونه رفتی.حسام_

 .کردم مشت دستام و سمتش برگشتم خنده با

ــن_ ــرم م ــی الغ ــتم زور ول ــو از مش ــده ت ــتره گن ــمن،تو.بیش ــودت درض ــا رو خ ــرا ب ــه پس  مقایس
 چندسالته؟ میکنی؟مگه

 .گرفت جلو رو سینش و داد قبقبش به بادي

 !گندم انقدر نبین.بشه سالش25میخواد تازه داداشت_

 .کردم نگاه بهش باز دهن با

 !برو_

 کفت خنده با

 .شد دیرم من پایین برو کجاااا؟تو_

 خـدافظی  ازش خنـده  بـا . گفـت  چـی  فهمیـدم  تـازه  یهـو .زدم زل بهـش  گفـتم  اهـانی  باز دهن با
ــژاد خســرو. شــدم پیــاده ماشــین از و کــردم ــوقی ن ــازه واقعــا. رفــت و زد ب  سالشــه؟چطوري25ت
 .نمیاد بهش اصال!گرفته سروانی
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 .رفتم خونه سمت به و انداختم باال اي شونه

 .زوده خیلی کن باور عمو_

 .کرد بلندي خنده گوشی پشت از عمو

 میترسی؟ که نگو_

 .نگفتم هیچی

 گفتم معمول از تر بلند صداي با یهو

 .ادارتونم ساعت راس فردا من.اصالاااا_

 .گفت شوخی با و زد اي قهقهه باز عمو

 .نیایی دخترونه تیپ با یهو...راستی.ها نره یادت پس.نترسم گل دختر افرین_

 .ندارم دخترونه لباس اصال پسرم چندساله من.عموووو واه_

 .خندید باز

 .زدم جیغ حرص با

 .نکن اذیتم عموووو_

 گفت اي ترسیده صداي با الکی عمو

 خدافظ من.ببخشید.اوه اوه_
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 .کرد قطع گوشی بعد

 .رفتم حیاط سمت به و گذاشتم سرجاش رو گوشی لبخند با

 .نشستم حیاط تخت روي

 ...نقشه مرور به کردم شروع

 .کنیم ریزي برنامه نقشمون براي و اداره برم باید فردا

 ...میدونه؟ نژاد خسرو یعنی.فکر تو رفتم

 .کردم تنم تیرم ابی لی شلوار با و رنگ خاکستري تیشرت

 پس؟ میایید کی عمو_

 موهــاي رو میرفتم؛دســتی کاپشـنم  ســمت بـه  کــه همینطــور و علـی  ســمت برگشـتم  لبخنــد بـا 
 .کشیدم کالغیش پر

 .نباشید نگران انقدر میام زود_

 .داد دستم کالهم و بیرون اومد بغلی اتاق از رضا

 میایید؟ شام حسام عمو_

 .کردم تشکر ازش و گرفتم دستش از

 یخچــال تــو غــذا.بخوریــد شــامتون شــما نیومــدم غــروب6از تــر زود اگــه.نــیس معلــوم.ممنــون_
 .هست
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 .کردم سرم کالهم و کردم تنم کاپشن

 !میفهمم که میدونید.بیرونا باشید،نرید خودتونم مواظب.رفتم من ها بچه خب_

 .کردن راهنمایی بیرون تا رو من و گفتن اي باشه

 مقصــد تــا و گــرفتم دربســت.رفــتم  راه خیــابون تــا دقیقــه10بیرون؛حــدود زدم خونــه از وقتــی
 .خوابیدم

 .بلندشید؛رسیدیم اقا_

ــا و کــردم بــاز رو پلکــام زور بــه  شــدم مطمــئن وقتــی.کــردم نگــاه بیــرون بــه بــاز نیمــه پلــک ب
 کالنتــري در جلــو و کــردم حســاب باتشــکر،پول و دادم بــدنم بــه قوســی و رســیدیم؛کش

 .ایستادم

 .کردم نگاه کالنتري تابلو به و کردم بلند سرم

 .میشه گرفته تصمیمی چه نیست معلوم.پوففف

 شــدت بــا ریــم داخـل  اوردم؛هــواي پــایین سـرم  وقتــی.کشــیدم عمیقـی  نفــس و بســتم چشـمام 
 .کردم باز چشمام دادم؛ بیرون

 .تو امید به الهی_

 .شدم کالنتري داخل لرزون قدماي با

 اتـاق  کـه  داري الزایمـر  تـو  دختـر  بگـه  نیسـت  یکـی  اخـه .میگشـتم  سرگرد اتاق دنبال سرگردون
 رفته؟ یادت و سرگرد
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 . رفتم پیشش پس.بود کار بی.دیدم سربازي

 کجان؟ محمدزاده سرگرد جناب میدونید.سرکار ببخشید_

 .انداخت نگاهی پام تا سر

 هستی؟ گوهري حسام شما_

 .دادم تکون سري شوق با

 .ببرم پیششون شمارو تا سپردن بهم سرگرد.بیایید دنبالم_

 .افتاد راه به گرفتن جواب بدون

 .سمتم برگشت و ایستاد اتاق یه جلو بالخره

 .بگیرم رو اجازه من تا کنید صبر لحظه یک اقا_

 رو گوشـام  کمـی .اومـد  مـی  داخـل  از عمـو  صـداي .شـدم  اجـازه  صـدور  منتظـر  و گفـتم  اي باشه
 .کردم تیز

 راه رو جلســـه ایـــن چـــرا میدونیـــد.عزیـــز همکـــاران و دوســـتان خـــب:محمـــدزاده ســـرگرد
ــداختیم ــراي!ان ــروه ب ــد گ ــرام بان ــوِدّت به ــن م ــر رو جلســه ای ــا ب ــردیم پ ــا ک ــراش تصــمیمی ت  ب

ــریم ــب.بگی ــن خ ــه م ــه ی ــرین.دارم اي نقش ــتادن راه، بهت ــوذي فرس ــه نف ــد ب ــرام بان ــودت به  م
 دارید؟ نظر در رو کسی شما.هستش

 .میکردن پیشنهاد خسرونژاد سروان که اومد نفر چند صداي
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 میشناسید؟ بشه باند داخل راحتی به که کسی ولی.درسته خب:محمدزاده سرگرد

 .زد حرفی باهاش کسی انگار. نداشتن پیشنهادي هیچ ولی رفت باال صداها

 .بشه داخل بگید خب خیله:سرگرد

 .داد ادامه باز 

 .بشید اشنا اون با شما قرار و دره پشت هم االن.میشناسم من ولی_

 .کرد اشاره اتاق توي به و اومد ،بیرون داخل از سرباز.شد باز یکدفعه در

 .منتظرتونن بفرما_

 .شدم اتاق وارد و فرستادم فرو ترس با گلوم اب

 .داد تکون سري لبخند دید؛با رو من وقتی عمو

 .گوهري اقاي سالم_

 .شد جلب من طرف به نگاها همه

 .دادم قورت گلوم اب نامحسوس خیلی دلهره و ترس با

 .سالم_

 ...خورد گره نژاد خسرو متعجب نگاه با که چرخوندم بینشون نگاهم. دادن سالم بهم همه

 !کنیم رسمی رو جلسه تا بشینید بفرمایید گوهري اقاي_
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 .بودم اومده خودم به کمی.نشستم صندلی رو و گفتم اي باشه

 .خدمتم در من.سرگرد جناب بفرمایید_

 

 اشــنا  نــژاد خســرو ســروان  پیش،بــا روز چنــد گــوهري اقــاي .خــب:زاده محمــد ســرگرد
ــا گــوهري اقــاي قضــا بــر دســت.میشــن  از بگــذریم حــاال.داشــتن اشــنایی مــودت بهــرام بانــد ب

 کالنتــري بــه وقتــی.میــذارم جریــانتون در مــن دیگــه جلســه تــو بعــدا کــه اشناییشــون مــاجراي
 پیشنهادشــونم.پــذیرفتم مـن  و دادن پیشــنهادي سـجادي  گفتن؛اقــاي مــن بـه  و قضــیه و اومـدن 
 .گذاشتن من عهده بر رو نقشه ولی.بود خان بهرام باند توي  شدن نفوذي

 .کرد مکثی زدنش حرف بین کمی و انداخت هممون به نگاهی

ــرفتم تصــمیم مــن_ ــاي گ ــژاد؛ خســرو ســروان و ســجادي اق ــوذي ن ــه نف ــد ب ــرام بان ــودت به  م
 .بفرستیم

 .میزد حرف نقشه مورد در دستش بغل با کسی هر

 .کرد ساکت رو همه نژاد خسرو صداي

 میشیم؟ باند اون وارد چطور سجادي اقاي و سرگرد؛من ببخشید_

 .داد قرار نژاد خسرو مخاطبش و کرد من به رو زد شیطونی لبخند سرگرد

 .میفهمید بعدا_

 گفت و انداخت همه به نگاهش
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 .عزیز همکاران و دوستان خب_

 .برید میتونید حاال.بدیم،بشید انجام میخواییم که ماموریتی براي اماده دیگه روز سه تا

 !همین

 !دیگه بگو رو من؛نقشه عموي خب

 .کنه نمی ول من نده سکته تا

 .بلندشدم بقیه صندلی،با رو از و کشیدم پوفی

 .کنید صبر یکلحظه شما!گوهري اقاي_

 .گفتم اي باشه و سمتش برگشتم تعجب با

 .برم دنبالش تا کرد اشاره من شدن؛به خارج اتاق از همه وقتی

 .رفتم دنبالش و انداختم باال اي شونه

 .بکشه من براي اي نقشه چه میخواد عمو  نیس معلوم

 .زد در به تقه دوتا و ایستاد دري جلو

 .سرگرد بفرمایید_

 .شدیم داخل و کردیم باز در

 .بودن داده قرار میز و صندلی کدومشون هر جلو. بود شده کاري اینه سر تا سر اتاق
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 .نبود اتاق تو کسی

 از یکــی بـه  و زد بهـم  لبخنـدي .گذاشـت  راسـتم  شـونه  رو چـپش  دسـت  و سـمتم  برگشـت  عمـو 
 .کرد اشاره ها صندلی

 .بشین ها صندلی از یکی روي برو و بیار در کاپشنت دخترم_

 .دادم انجام و گفت که حرفی،کاري هیچ بدون

 .میام االن میرم من:صادق عمو

 کنـار  رنـگ  قرمـز  پـرده .رفـت  اتـاق  ي دیگـه  سـمت  بـه  لبخنـد،  همون با عمو و دادم تکون سري
 !شد داخل و زد

ــدم صــندلی ــه و چرخون ــه رو اینــه ب ــه.زدم زول روم ب ــه کــه پســري ب ــانی ی  فاطمــه اســمش زم
 جــنس از.دیگــه یکــی بــود کنه؛شــده تحدیــدش بــود ممکــن کــه خطــري بخــاطر االن ولــی.بــود
 .شکیبا فاطمه نه!گوهري حسام.حسام نام به.دیگه

 .کردم نگاه چهرم به

ــورت ــرد ص ــا گ ــیده ام ــفید کش ــرو.س ــاي اب ــر ه ــره پ ــم.تی ــلی چش ــیده عس ــی.کش ــب و بین  ل
 .بودم نکرده اصالحی هیچ صورتم.متناسب

 .کرد جلب توجهم عمو با دختري خنده صداي

 بـا  خنـدون  عمـو  و رفـت  کنـار  پـرده .کـردم  نگـاه  رنـگ  قرمـز  پـرده  بـه  و چرخونـدم  بـاز  صندلی
 .اومد بیرون دختري
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 .برم پیشش تا کرد اشاره بهم دستش با و انداخت من به نگاهش خنده همون با عمو

 .اینجاست کی ببین خانوم ثریا.خب خب:عمو

 .بود صادق عمو کوچیکه ثریا،دختر.کیه دختره فهمیدم حاال

 .افتاد بهم ثریا نگاه

 .نشست صورتش رو لبخند کم کم ولی.کرد تعجب اول

 س؟ فاطمه این واقعا بابا_

 .انداخت گردنم پشت دستش و زد لبخندي عمو

 .ست مرتضی عمو  میزه ریزه دختر همون این.جان بابا اره_

ــا ــه ثری ــه اروم و اومــد ســمتم ب ــد هنــوز انگــار.کشــید آغوشــش ب  همــون مــن کــه داشــت تردی
 .بچگیشم دوران فاطمه،دوست

 .ثریا_

 .کرد بغلم قبل از تر شنید؛سفت دخترانم صداي وقتی

ــا ــه:ثری ــدر فاطم ــم چق ــرات دل ــگ ب ــده تن ــود ش ــون دل.ب ــزار همم ــت راه ه ــی رف ــت وقت  گم
 !نبودي ولی.کنیم پیدات تا گشتیم رو جا همه ما) مادرم(خاله و عمو فوت از بعد.کردیم

 .گذاشت شونمون رو دستاش و کرد صاف صدایی دید؛ حالمون وقتی عمو

 دیگه؟ کنی چیکار میدونی خودت!جان ثریا.میرم دارم من دخترا خب_
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 .داد تکون سري لبخند با و شد جدا ازم ثریا

 .باشه تخت تخت خیالتون شما.سرگرد جناب بله_

 .اونجا هاي صندلی از یکی رو نشوند و گرفت من دست ثریا عمو با خدافظی از بعد

 اي؟ اماده جان فاطمه خب_

 !کردم نگاهش تعجب با

 چی؟ آماده_

 .اومد سمتم به برداشت اتاق اخر کمد از چیزي.شد دور ازم و زد لبخندي

 .واقعیت خود به برگشتن آماده_

 .کشید بدنم روي اي بعد،پارچه و

 .کشیدم عمیق نفس و بستم چشمام

 .کن شروع...آمادم_

 .بود شده خشک گردنم

 .میسوخت آتیش کوره مثل صورتم

 .کن بس جدت رو تو ثریا آییی_

 .زد راستم شونه رو انگشتاش با و کرد بلندي خنده ثریا
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 .عه نکن قرقر انقدر بچه بشین_

 .زد دستم رو دستش با کنم بلند دستم خواستم تا کردم جمع صورتم

 میزنی؟ چرا.دختر بشکنه دستت_

 .زد حرف ها بچه مثل بانمک خیلی و کرد ریزي خنده

 .ببینی خودتو کی میگم بکن صبر لحظه یه تو_

 .دادم لم صندلی پشتی به و کردم قالب بهم و دستام

 .ساختم چی ببین به به.خببب خیله_

 .کردم نگاه بهش اخم با

 ببینم؟ خودم میتونم حاال_

 .داد تکون ذوق با سرش

 .افتاد خنده به که براش کردم لوچ چشمام

 .برگشتم آینه سمت به خنده با

چیه این!د. 

 .ثریا سمت برگشتم دلخوري با

 اخه؟ چیه این_
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 .شد خشک ثریا صورت رو لبخند

 نیومد؟ خوشت_

 .دادم تکون براش دستم

 .ببینم خودم میخوام بردار عکس.ندارم کاري یارو این قیافه به من.بابا برو_

 !شد گشاد ثریا چشماي

 چیه؟ میگی؟عکس داري خوبه؟چی حالت فاطمه_

 !شد درشت چشمام

 .برگشتم اینه سمت به باز تردید و ترس با

 .شد درشت هندونه یدونه یکی اندازه کردم؛چشمام نگاه دقت با رو آینه تو تصویر، وقتی

 .خورد آینه به محکم سرم یکدفعه میرفتم؛که اینه سمت به همینطور باز دهن با

 .شد قاطی ثریا بلند خنده با آخم

 .سرم اخ.درددد اي_

 .ایستادم صاف باز یکدفعه

 شدم؟ کی من.کردم قاطی بابا کیه؟اي این یعنی.نه کیم؟عه من_

 شــوك از اینــارو و بــودم شــوك تــو واقعــا مــن.بــود خندیــده بــس از نداشــت جــونی دیگــه ثریــا
 .میخندید دل ته از ثریا ولی.میگفتم
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 .بودم کرده تغییر عجیبببب واقعا

 .بود شده تر باز و تر سفید صورتم

ــام ــه ابروه ــز دخترون ــرده تمی ــود ک ــا.ب ــارش ب ــمام اینک ــت چش ــر درش ــیده و ت ــر کش ــده ت  ش
 .بشه منظم تا بود کرده اطالح کمی موهامم.بود

 .کنم بازي پسر نقش نمیتونستم عنوان هیچ به دیگه.بودم شده عوض کل به واقعا

 .برگشتم ثریا سمت به متعجب قیافه همون با

 .کرد می نگاه بهم مهربونی لبخند با

 .شدممم عوض چقدر من_

 .بود،برد رنگ قرمز ي پرده پشت اتاقک همون سمت به و گرفت  دستم لبخند با

 ایـن  تـو  بیـا  حـاال .کـردم  مـی  فکـرش  کـه  هسـتی  اونـی  از تر خوشگل.شدي ناز خیلی.عزیزم اره_
 .بدم مناسب لباس بهت تا اتاق

 .شد روشن هم لحظه،چراغا چند از بعد.بود خاموش چراغا.شدیم اتاقک وارد 

 مردونـه،لباس  لبـاس !لبـاس  نـوع  همـه  از.بـود  اویـزون  لبـاس  جـا  همـه  میکرد؛ کار چشم تا چشم
 !کهنه شیک،لباس زنونه،لباس

 .شد گرفته جلوم مانتو یه که کردم می نگاه اطراف به تعجب با
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 بیــا و کــن عــوض لباســات هــم تــو میــرم بیــرون مــن.لباســات از کجــایی؟اینم خانومــا خــانوم_
 .بیرون

 .گرفتم ازش مانتو و دادم تکون سري

 چـرم  کمربنـد  یـه .بـود  شـده  طراحـی  اي قهـوه  رنـگ  بـا  چـپش  سـمت  کـه  رنـگ  کـرم  مانتو یه
 .بود وصل بهش نازکم رنگ قهوه

 خیلـی .کـرم  اي قهـوه  بلنـد  قـواره  شـال  بـا  مشـکی  شـلوارلی .رفـتم  بقیـه  سراغ و گذاشتمش کنار
 .بود خوشگل

 !بود اندازم تعجب،لباسا کمال در.کردم تنم و رفتم رختکن سمت به

 سـال  همـه  ایـن .شـدم  بـالغ  خـانوم  یـه  بـه  تبـدیل  واقعـا  فهمیـدم  دیـدم؛تازه  اینه تو خودم وقتی
 .کنم بازي خودم واقعی نقش باید بعد به این از ولی.بودم پسر

 .رفتم بیرون و ندونستم جایز موندن دیگه منم.زد صدام بیرون از ثریا

 .شدیم صادق عمو همون یا سرگرد اتاق ثریا،راهی تعریف از بعد

 بـا  دیگـه  هفتـه  شـد  شـوخی،قرار  کمـی  از بعـد .گفـت  نمـی  هیچـی  تعجـب  دید؛از من عمو وقتی
 .بیاییم کالنتري به ثریا

 پــولش ولــی.بخــرم لبــاس خــودم بــراي دســت دو شــدم کرد؛مجبــور اصــرار ثریــا بــس از راه تــو
 پـولش  خـودش  و نذاشـت  کـه  بخـرم  چیـزي  هـم  هـا  بچـه  بـراي  خواسـتم .کـردم  حسـاب  خودم
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ــرد حســاب ــراي.ک ــرا ب ــز دخت ــازي دامــن بلی ــدم ن ــراي و خری  شــیکی شــلوار و تیشــرت پســرا ب
 .شد بیشتر خودم لباساي پول از.خخخخ.کردم انتخاب

 

 .خونه بریم بیا جان ثریا_

 .کرد جمع صورتش و داد هولم بیرون سمت به دست با ثریا

 مهمــون اونوقــت!خســتگی از میمیــري داري.تعارفــا ایــن از میــاد بــدم انقــدر.ببیــنم پــایین بــرو_
 کنی؟ می دعوت

 .خو شدم له.برداشتم پشتم از دستش خنده با

 .خشن خانوم خدافظ.شکست کمرم بابا باشه_

 .شدم پیاده ماشین از و کردیم خدافظی خنده با

 .رفت و داد گاز ؛ زد بوقی تک

 .رفتم در سمت به و دادم تکون سري

 .شد وصل بهم برق انگار انداختم در به کلید تا

 .بیرون کشیدم قفل از کلید و گرفتم سرم به دستم.خدا نه وایی

 !من میشناسن؛نه حسام تو؟اونا برم چطوري من حاال

 .شد باز در یکدفعه که بود ها بچه درگیر ذهنم
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 .کرد صحبت یکی با و شد خارج در از عقبکی عقب پیمان

 .گردم برمی زود خودم جون به_

 .شنیدم و میزد حرف یواش که علی صداي

 .میکنن سرمون از پوست بفهمن حسام عمو و رضا.تو بیا من جون پیمان_

 .شد من متوجه بره که برگشت پیمان

 .ایستاد سرجاش

 .کرد نگاه بهم مشکوك

 دارید؟ کار کی با_

 .زدم زول بهش اخم با و نگفتم چیزي

 .اومد علی صداي

 پیمان؟ شد چی_

 .زد زول بهم ایستاد صاف دید من وقتی.بیرون اومد خونه از بعد

 تعجـب  بـا  کـه  رفـتم  سـمتش  بـه  اخـم  بـا  و پیمـان  سـمت  برگشتم.نبود موقعیتم به حواسم اصال
 .پریدن عقب به دو هر

 بیرون؟هان؟ نرید سرخود نگفتم بار صد بهتون مگه_

 .چسبوندن خونه در به تعجب و ترس با علی و پیمان
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 .نمیزدن حرفی

 .رفتم عقب به کمی و شد درشت چشمام.کردم چیکار فهمیدم تازه

 .اومد رضا داد صداي یکدفعه

 ...حسام عمو دوتا؟اگه شما رفتین کجا.ببینم وایستید_

 .دید در جلو من و کرد باز در شدت به و اومد در سمت به

 .ایستاد صاف و پایین اورد صداش ولُم

 داشتید؟ کاري.خانوم سالم_

 .کرد نگاه بودن داده تکیه در به ترس با که علی و پیمان به برگشت

 شدید؟ اینطوري شده؟چرا چی_

 .رفتم رضا سمت به و کردم جمع خودم کمی

 .دارم کارتون تو بیار رو ها بچه رضا_

 .کرد نگاه بهم تعجب با رضا

 راه؟ همه این میره کی.بابا اي

 .بشه داخل تا کردم اشاره رضا به و گرفتم پیمان و علی دست

 .نمیزاشتم ولی کنن جدا دستم از دستشون میخواستن هی پیمان و علی



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 72 
 

 .زدم صدا سوگند و سوگل بلند صداي با و تو رفتم

 .بیرون اومدن خندون صداي با دو هر

 .حسام عمو جون اخ:سوگل

 .ایستادن تعجب با دیدن من و اومدن بیرون وقتی

 گفت رضا به کرد رو سوگند

 نبود؟ حسام عمو صداي کو؟مگه حسام عمو پس_

 .کنن عادت واقعیم صداي به  بعد به این از باید.کردم صاف و صدام

 .حسام عمو.منم سوگند_

ــودن ترســیده خیلــی پیمــان و علــی.بــود گرفتــه خنــدم ــا.ب  بیــرون دســتم از دستشــون تــرس ب
 .رفتن رضا سمت به و کشیدن

 .کردم جمع خندم زور به

 شدید؟ ناراحت انقدر شده تبدیل خاله به حسامتون عمو حاال!توروخدا ببین عه عه عه_

 .کردم هدایتشون داخل سمت به دست با

 .کردم نگاه سوگل سمت به نشستیم وقتی

 .بیار چایی برام پاشو عمو سوگل_

 .گفتم چی فهمیدم تازه خودم یهو
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 .بیار چایی برام پاشو خاله...چیزه.نه عه_

 .میخندید ریز ریز میرفت اتاقک سمت به وقتی.بود گرفته خندش سوگل

 .کنم نگاه بهش شد باعث رضا صداي

 حسامی؟ عمو شما االن_

 گفتم شوخی با و کردم کج صورتم

 .حسامم خاله.پ ن پ_

 .خندیدن ریز سوگند بودن؛با اومده در شوك از که پیمان و علی

 .نخنده تا گرفت خودش جلو هم رضا

 .شدم شکلی این چرا بفهمونم بهشون تا کشید؛ طول ساعت سه تا روز اون

 اصـرار  دیگـه  تـا  خوابونـدمش  زور بـه  سـر  اخـر .کالنتـري  بیـام  میخـوام  مـنم  گفـت  مـی  هی علی
 !نکنه

 .کردم نگاه خودم به و ایستادم اینه روي به رو*

 !کج کنم می کاري کنم؟هر سر روسري  چطوري من خدا اي

 . میخندیدن کارام به.که نبودن کنم ول هم ها بچه

 .زد صدام تند تند داخل اومد حیاط از پیمان

 .منتظرته بیرون خانوم یه.حسام خاله حسام خاله_



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 74 
 

 .کشیدم موهاش به دستی خنده با

 دوسـته .داخـل  بیـار  خـانوم  بـرو  دومـا .نگرفتیـا  یـاد  هنـوز .حسـام  خالـه  نـه .فاطمـه  خالـه  که اوال_
 .من

 .بیرون رفت و گفت چشمی

 .اومد ثریا صداي لحظاتی از بعد

 چیه؟ خوشگلی؟اسمت چقدر تو وایی_

 .گفت زبونی شیرین با پیمان

 .پیمان _

 .شدن داخل پیمان با ثریا و شد باز حیاط از خونه در

 .اومدي خوش.خانوم ثریا سالم_

 ســمت بــه و کــردیم خــدافظی هــا بچــه پرســی،از واحــوال ســالم از بعــد.کــرد بغلــم جلــو اومــد
 کنفـرانس  اتـاق  همـون  سـمت  بـه  راسـت  ریسـیدیم؛یک  کالنتـري  بـه  وقتـی .افتادیم راه کالنتري

 .رفتیم قبلی

 .شدیم وارد زدیم در

 .برگشت ما سمت به همه نگاه

 .انداخت پایین سرش زود اون ولی.خورد گره نژاد خسرو سروان نگاه به نگاهم
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 .نشستم ثریا کنار صندلی رو

ــژاد خســرو ســروان جنــاب کــه اینــه نقشــه گفتــیم.خــب خــب:زاده محمــد ســرگرد ــا ن  اقــاي ب
 .شده گزار بر نقشمون براي ریزي برنامه  جلسه، این و.کنن نفوذ باند به گوهري

 .کرد جلب خودش به رو همه توجه نژاد خسرو صداي

 باشن؟ داشته خبر نقشه مورد در ایشون هستن؟نباید کجا گوهري اقاي پس_

 .کرد نگاه بهم و زد لبخندي عمو

 !کرده اینجاتغییر یچیز فقط.بدونن باید ایشونم.سروان چرا_

 .کرد نگاه سروان به باز و

 اشـاره  بهـم  دسـت  بـا  و نمیشـن  گـروه  وارد حسـام  اسـم  بـه  گـوهري  اقاي نقشه این در اینکه و_
 .کرد

 .بشن باند وارد جمشیدي ماندانا اسم به قرار بلکه_

 

ــا همــه  شد؛صــداي بلنــد کــه صــدایی تنهــا و کــردن نگــاه ســرگرد و مــن بــه تعجــب و شــوك ب
 بود خسرو سروان

 !نداره چــی؟امکان_

 .زد زول من به تعجب با و
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 .کشیدم خجالت نگاهش از

 .کردم نگاه سرگرد به و برگردوندم رو ازش

 .شدن گریم مردمون، گریمر توسط که هستن گوهري ایشون،اقاي.درسته:سرگرد

 .گفت مکثی از بعد

 .کنید معرفی خودتون خوایید نمی گوهري اقاي_

 میدید؟ گیر شدیدي این به آمپاس تو انقدر من چرا!بابا اي

 .کردم بودن؛نگاه من کردن صحبت منتظر که حضار تک تک به و کردم بلند سرم

 .کردم صحبت قبل مثل و کردم صاف صدام

 کمــک دلیـل  گوهري،بـه  حسـام  یعنــی فرمودند؛بنـده  سـرگرد  جنـاب  کــه اینطـور ...خـب .سـالم _
 دیگـه  االن و.شـدم  هویـت  تغییـر  بـه  خـان،مجبور  بهـرام  بانـد  بـه  شـدن  نفـوذي  و شـما  به کردن
 از بیشـتر  خـان  بهـرام  اینکـه  خـاطر  بـه  و هسـتم  جمشـیدي  بلکه؛مانـدانا .نیسـتم  گـوهري  حسام
 مـن  شـد  ایـن  بـر  گیره؛تصـمیم  مـی  کمـک  اي حرفـه  پسـراي  از کمتـر  و کنه می استفاده دخترا
 .بشم هستم االن که چیزي و بدم هویت تغییر

 .کردن می نگاه بهم باز دهنی با همه

 !هیچی.اعتراضی صدایی،نه نه

 .کرد جلب خودش به رو همه توجه حضار از یکی صداي
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 ایـن  از بایـد  گوهري،البتـه  اقـاي  کـه  خطرنـاکی  و زیرکانـه  نقشـه  یـه  ایـن .سـرگرد  جنـاب  خب_
 خودمـون  امـادگی  االن همـین  از تـیمم  و مـن .گـرفتن  عهـده  بـر  جمشـیدي  خـانوم  گفت بعد به

 .کنیم می عملیات،اعالم این براي

 .کرد تشکر همکاریشون از اشتیاق با و زد  لبخندي سرگرد

 .نژاد خسرو سروان...جز.کردن امادگی اعالم به شروع حضار بقیه همینطور

 .کرد می نگاه بهم تبسمی با و بود من به نگاهش کماکان

 .کرد  مرخص حضار امادگی،سرگرد اعالم از بعد

 دفتـرش  کـه  گـریم  اتـاق  سـمت  ثریا،بـه  بـا  و رفـتم  بیـرون  کنفـرانس  اتـاق  از اجـازه  با شدم بلند
 .بود،رفتیم اونجا

 ...لحظه یک گوهري اقاي_

 .اومد سمتم به محکم هاي قدم با.برگشتم سمتش به

 .سروان جناب بله_

 .ایستاد روم به رو فاصله کمی با و کرد  اخم

  اوردي؟ در شکل این به خودت چرا_

 .دادم باال ابروهام از یکی

 مشکلیه؟_
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 .هم توي رفت بیشتر اخماش

 چی؟ یعنی این میدونی.کردي عوض هویتت کل به االن تو.مشکل تا هزار_

 *میگم بهت االن وایستاا*

 حرکــاتم بــه تعجــب بــا.دادم هــولش کمــی و زدم ســینش تخــت بــه و رنگــم کــرم دســتی کیــف
 .کرد می نگاه

 .دادم تاب دستام به کمی و اوردم باال ظریف خیلی دستام

 .نپیچید من بال پر به زیادي.باشه خودتون کار به سرتون لطفا سروان جناب_

 .بزنم حرف یواشکی میخوام مثال.گرفتم لبم کنار و دستم و اوردم پایین صدام کمی

 مزاحمـت  بـراش  بگیریـد  خـانوم  یـک  جلـوي  کـارتون  محـل  تـو  زشـته .سـروان  جنـاب  درضمن_
 نیس؟ اینطور.کنید ایجاد

 .کرد می نگاه بهم تعجب شوك با

 صـداي  ایـن  نمیدونسـت  اقـا .هـه .کـنم  نـازك  و ظریـف  صـدام  خـوب  بتـونم  اینقدر کرد نمی فکر
 .واقعیم

 .گفتم مردونم صداي با و زدم سینش رو دوتا دستیم کیف باز

 .سروان جناب زیاد عزت_

 .گذاشتم تنها ابهام و سوال با اون و 
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 خخخ.کرد فرار کنم فکر.ندیدم کنارم رو برگشتم؛ثریا وقتی

 .میزدم قدم گریم اتاق تو کالفگی با

 مـن  بـدون  کنم؟اونـا  چیکـار  رو هـا  بچـه  باشـم؛پس  امـاده  دیگـه  هفتـه  بـراي  باید من اگه عمو_
 !بچن هنوز.بچرخونن زندگیشون نمیتونن

 .گذاشت شونم رو دستاش دوتا و اومد کنارم لبخند با عمو

 تکــون دلشــون تــو اب نمیــزارم میفرســتم هواشــون بــه یکــی.نبــاش نگــران انقــدر جــان عمــو_
 .بخوره

 خـــودم  بـــرادراي خـــواهر  مثـــل.بـــودم  نگرانشـــون هنـــوزم  ولـــی.شـــدم  اروم کمـــی
 .که کنم ولشون راحتی همین به نمیتونم.میدونمشون

 .کنم نگاه بهش شد باعث ثریا صداي

 بابا؟ میره تنها علی امیر_

 .برگشت ثریا سمت به عمو

 .میره خانوم فاطمه با البته.جان بابا اره_

 .داد تکون اشارش انگشت و سمتم برگشتم اومد یادش چیزي تازه انگار بعد

 میدونی؟ کامل نقشه.راستی آ آ_

 .دادم تکون سري ابهام با



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 80 
 

 .نمیگه بهم که کسی.واال نه_

 .کرد هدایتم صندلی سمت به عمو

 زوج یـک  عنـوان  بـه  نـژاد  خسـرو  سـروان  بـا  شـما  کـه  اینـه  نقشـه ...خـب .بگـم  بـرات  تـا  بشین_
 خواســتن اگــه کــه کنــیم مــی تنظــیم کیفــري ســابقه براتــون مــا.میشــید وارد بانــد تــو موفــق

 مخـدر  مـواد  قاچـاق  کـار  دسـتان،تو  زبـر  از یکـی  شـما  کـه  کـنن  بـاور  مدرك این شن؛با مطمئن
 نظرت؟.خب.هستید

 و زنـش  نقـش  قـراره  کـه  میکنـه  خـوري  خـود  داره!دیدنیـه  نـژاد  خسـرو  قیافه وایی...رفتم فکر به
 .کنه بازي مرد یه

 قبــول رو نقشــه کــه گذاشــتن معنــا ایــن دیدن،بــه لبخنــدم وقتــی.گرفــت خنــدم خــودم فکــر از
 دیگـه  هفتـه  میخـوان  و دوخـتن  و بریـدن  اینـا .نداشـت  اي فایـده  کـردم  نمـی  قبـولم  البته.کردم

 !میپرسن سوال ازم چرا موندم من.کنن تنم

 چـه  بگـه  بهـت  تـا  میفرسـتم  رو ثریـا .بشـی  امـاده  داري وقـت  دیگـه  هفته تا جان فاطمه راستی_
 مــنم.هســتش اداره تــو شــنبه ســه ماموریــت،روز پایــان تــا دیــدارمون اخــرین.الزم بــرات لــوازمی

 .باش خودتم مواظب.دارم کار کلی میرم دارم

 برگشت سمتم به خنده با و ایستاد ولی میرفت داشت

ــتی_ ــره راس ــی ماموریــت تــو نفهمــم.شــیطون ي دخت ــت مــارو امیرعل  دیــدم!میکنیــا اذی
 .زدي سرش به هولناکی بالي چه پیش چندساعت
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 باشـه  یـه  و دادم تکـون  بگید؛سـر   مـنم  بـه  شـده  چـی  کـه  ثریـا  التماساي بین و خندیدم ریز ریز
 .رفت بیرون اتاق از خنده با اونم.دادم عمو تحویل الکی

 

 ایــن از مــن زنــدگی شــد خان؛باعــث بهــرام بانــد بــه شــدن وارد بــا کــه روزي.رســید موعــود روز
 .بشه رو اون رو،به

 .بود نذاشته قدمی افکارم در حتی که تغییري

 خبــر ثریــا و صــادق عمــو جــز هــیچکس کــه هــویتی.برداشــتم واقعــیم هویــت بــا قــدم اولــین و
 بـه  رو تـاریکم  زنـدگی  برگردوند؛بلکـه  بهـم  رو واقعـیم  هویـت  تنهـا  هویت،نـه  تغییـر  ایـن .نداشت
 ...کرد نزدیک روشنی

 

 .رانندگی راهنمایی چراغ همون و خیابون همون!همیشگی جاي بازم.کردم نگاه اطرافم به

 مانــدانا نــام بــه جعلــی اســم بــا فاطمــه بلکــه!ایســتاده اینجــا کــه نــیس حســام ایــن اینبــار ولــی
 میشـن  رد کنـارش  از سـرعت  بـا  کـه  هـایی  ماشـین  بـه  و ایسـتاده  بـرق  چراغ تیر جمشیدي،کنار

 کرد می ایستن،نگاه می قرمز چراغ پشت و کنن می کم سرعتشون گاهی و

 حاضري؟_

 گنـده  البتـه  صـد  و بـود  بلنـدتر  ازم وجـب  دو.کـردم  نگـاه  بهـش  بـود  اشـک  از پر که چشمایی با
 .تر
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 .حاضرم.بله_

 !نگفت چیزي ولی.کرد تعجب چشمام تو اشک بخاطر کمی

 مشـکی  ماشـین  یـه  دیگـه  ربـع  یـه  تـا  گفـت  و زد زنـگ  بهـم  االن دفنـگ  هوشی طرف از یکی_
 .میاد دنبالمون

 .کردم نگاه روم به رو به و گفتم آهانی

 شدي؟ حرف کم انقدر چرا_

 .کردم نگاه بهش خنثی صورت با

 .ببینم دوباره خوار حروم دفنگ هوشی اون نحس صورت خواد نمی دلم اصال_

 .اومد لباش کنار پوزخندي

 کردي؟ پیشنهادي همچین چی براي میترسیدي که تو_

 اشــارم انگشــت و ایســتادم پاهــام رو و برگشــتم ســمتش شــدت بــه.بــود مخــم تــو زیــادي دیگــه
 .گرفتم چشماش جلو

 بـار  یـه  فقـط .چیـز  فهمیـدي؟هیچ  نمیترسـم  چیـز  هـیچ  از مـن ...محتـرم  ظـاهر  بـه  اقـاي  ببین_
 بـاور  اگـه .کـنم  مـی  عـوض  صـورتت  ترکیـب  خـودم  خـدا  خداونـدي  به بزن حرفی همچین دیگه

 جلــو هــم هوشــی حتــی میشــدم عصــبی بپرس،وقتــی هوشــی هــاي بچــه همــون از بــرو نــداري
 بفهمونم؟ یا شدي شیرفهم.نپیچ...من بال پرو...به پس.نبود دارم

 .کرد نگاه شدم قرمز و عصبی صورت به شده درشت چشماي با



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 83 
 

 جمشیدین؟ ماندانا و بدر مازیار شما...هی_

 عمیقـی  نفـس  همیشـه  مثـل  و بسـتم  چشـمام .کـردم  مشـت  دسـتم  و زمـین  گذاشتم اروم پاهام
 .ماشین سمت برگشتم.بودم شده اروم کردم باز چشمام وقتی.بخوابه عصبانیم تا کشیدم

 دفنگی؟ هوشی طرف از.بله_

 .نشست صورتش رو نیشخندي و انداخت نگاهی پام تا سر به کثیفش نگاه با

 .کردیم دیر که باال بپرید_

 .کردم نگاه سروان به

 جان؟ مازیار بریم_

 .بود بلد نقشش خوب اونم

 .انداخت دورم به دستش و زد مرگمانی مکش لبخند

 .خانومم بریم_

 .نشستیم رفتیم ماشین سمت به

 ...ماموریت این به ما قدم اولین

 .بودیم نشسته ماشین تو

 .بهم زده زل مردك اون کردم؛میدیدم می نگاه جلو به وقت هر

 .بود شده داغون کل به اعصابم
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 .گفتم گوشش دم و سروان سمت برگشتم

 .کردما نصفش زدم دیدي یهو ندارم اعصاب.بردار من رو از چشماش بگو بهش سروان_

 .اومد گوشم سمت به اونم و اومد لباش رو لبخندي.کرد نگاه من به و عقب کشید سرش

 .میشدي جیگري چه میشدي دختر حسام.دیگه داره حق خب_

 .کردم نگاه شیطونش صورت به و کشیدم عقب سرم تعجب با

 .بود لبخند لباش رو هنوز

 بـه  روش بـودم  بلـد  خـوب  خیلـی  کـه  ریـزا  نیشـگون  اون از یدونـه  و بـازوش  زیر بردم دستم اروم
 .اوردم عمل

 .نزنه داد تا گرفت گاز لباش و شد درشت چشماش

 .گرفت سفت و بودم گرفته نیشگون که جا همون اورد دستش سریع

 .خدا بنده شد کبود

 خري؟ انقدر چرا مرتیکه.بشی ذلیل الهی حسام_

 شده؟ اینطوري این چرا.کردم نگاه بهش خودش چشماي از تر درشت چشماي با

 گفتم دندونام بین از حرص با و کردم اخم زود ولی

 .میارم در چشمات خودم بیاري در بازي هیز.عمته مرتیکه_

 !خدا یا.دادم تکیه در به ترس از.خنده زیر زد محکم حرفم این با
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 .عزیزم اي بامزه خیلی_

 .ببین حاال.خورده یجایی سرش میومد داشت این.میدونم من

ــاد.خخخــخ ــیلم ی ــالیور ف ــادم گ ــایی.افت ــه اونج ــه اون ک ــی کوتول ــن میگفــت ه ــدونم م ــن!می  م
 !میدونستم

 .نداد بهم کردن فکر براي بیشتري اجازه راننده خشن صداي

 .رسیدیم شده تموم هاتون خنده اگه_

 .رفت لبام روي از خنده

 سـمت  بـه  و گرفـت  و دید؛دسـتام  روزم و حـال  وقتـی .چرخیـد  سـمتم  بـه  مازیار همون یا سروان
 .کشوند ماشین بیرون

 !ریخت دلم.گرفت شدیدي لرز بدنم گرفت؛ دستام وقتی

 ...االن ولی.بودم نشده اینطوري حال به تا

 .بود قبلی مکان همون.شدم پیاده مازیار کمک با ماشین از

 .بود کارش خالف دوستاي تمام شدن جمع مکان که بزرگ ویالیی خونه یه

 .شد کشیده در باالي به نگاهم.زد زنگ

 اینکـه  از قبـل  مطمئـنم .داشـت  نظـر  زیـر  و خیـابون  کـل  کـه  بـود  در بـاال  اي بسته مدار دوربین
 .دیدن رو ما بزنیم زنگ
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 داره؟ بسته مدار دوربین_

 .برگشتم)سروان(مازیار سمت به پوزخند با

 برسـونم  عرضـتون  بـه  داره؟بایـد  تعجـب  باشـن  نداشـته  بسـته  مـدار  دوربـین  اگه کنی نمی فکر_
 !اتاقا تو حتی.بستس مدار دوربین پر خونه کل داخل که

 .کنم نگاه در به و بگیرم مازیار از نگاهم شد باعث و شد باز تیکی با در

 .شید داخل سریع_

 .ایششش.ادب با چه

 .نداشتم عادت بهش اصال.کرد می اذیتم واقعا بلندم پاشنه کفشاي

 .شدم خونه مانند باغ حیاط وارد و برداشتم قدم داخل به سالنه

 .بودن شده بیشتر باغ هاي گل فقط.بود پیش سال4مثل چیز همه

 .افتاد راه جلو به بزنه؛راننده حرف خواست تا.کردم حس کنارم مازیار حضور

 .بیایید دنبالم_

 .ببره نگرفت ساکامونم مردك.کشیدم خودم با بزرگم ساك و دستیه کیف

 .کردم می نگاه اطراف به

 تحمــل قابـل  و نحـس  خونـه  اون و بـود  داده حیـاط  بـه  و دلنشـینی  عطـر  و بهـاري،بو  هـاي  گـل 
 .بود کرده تر
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 .رسیدیم روم به رو بزرگ عمارت هاي پله راه به

 .نذاشت)سروان(مازیار که کنم بلند ساکم خواستم

 .کرد اشاره ها پله راه باال به  ابرو با.کردم نگاهش سوالی

 .کرد می نگاهمون داشت راننده.کردم نگاه پله راه باال به

 .باال بیاره خودش با و بزرگی این به ساك نمیتونه خانوم یه مسلما خب

 و مـن  سـنگین  سـاك  اگـه  بـود  انصـافی  بـی  ایـن .کـردم  نگـاه  مازیـار  ساك به و پایین اوردم سرم
 .بیاره خودش ساك با

 .کردم نگاه راننده به و کردم اخمی

 بود؟ نفرستاده ما دنبال شمارو خان هوشی.اقا هی_

 .باال داد ابروهاش از یکی

 چی؟ که خب.بیارم اینجا به تا دنبالتون بیام گفتن اقا.اره_

 .کردم نگاه بهش رفته باال هاي ابرو با و دادم گره هم به دستام

 میشه؟ چی نکردي عمل خوب وظیفت به بفهمه اگه و_

 .هم تو رفت اخماش

 .گرفتم ضرب زمین رو راستم پاي و کردم شاره ساکم به و کردم بلند راستم دست
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 برداشـت  سـاکم .سـاکم  سـمت  اومـد  و زده هـا  پلـه  بـه  محکـم  پاهـاش .هم تو رفت بیشتر اخماش
 .گرفتم کتش لبه که بره خواست

 .رفت یادتون اقا ساك_

 .دیگه شد لبو اوه اوه

 .شد رگ به رگ من کمر که برداشت زمین رو از مازیار ساك همچین

 .گفت حرص و عصبانیت با میرفت ها پله راه سمت به وقتی

 .بیایید دنبالم زود_

 .نشه بلند خندم صداي تا گرفتم دهنم جلو دستام و ایستادم صاف

 .بدي دستور میده کیف خیلی خدایی

 !هستیا ادمی عجب تو.ناقال اي_

 .کشیدم مازیار مارك کاپشن و دادم تکون هوا رو کمی دستام

 قــورت حــرص از مـارو  درســته میــاد االن بـریم  بیــا.دیگــه نـزن  حــرفم.ام فرشــته چیـه؟من  آدم_
 .میده

 .اومد دنبالم و داد تکون سري خنده با

 دسـت  از ماموریـت  اخـر  تـا  نـیس  معلـوم .برسـه  خـدا  بنـده  دفنـگ  هوشی این و من داد به خدا_
 !نه یا  میاییم بیرون زنده تو
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 .کردم درازي زبون و برگردوندم سمتش به روم

 .هست که همینی_

 .ایستادیم در پشت

 .کردم حس شونم دور)سروان(مازیار دست گرماي

 .بود در به نگاهش.کردم نگاه بهش برگشتم

 .در دم خدمتکارااومد فرم لباس با خانوم یه و شد باز در

 زد حرف)دعوا(تشر با راننده به کرد رو

 .شد عصبی حسابی بیرون؟اقا رفتی کی از قاسم_

 .کرد اشاره تو به سر با و دوتا ما سمت برگشت اخم قاسم،با اسمش فهمیدیم که راننده

 .دیگه تو برید_

 .کشوند جلو به زور به من و اورد فشار شونم به بپرم؛مازیار بهش خواستم تا

 .باش صبور ذره یه!که نمیشه کنی دعوا بخوایی هی.دیگه کن بس_

 .بشم اروم تا کشیدم نامحسوسی عمیق نفس و بستم چشمام همیشگیم عادت طبق

 .لبم رو اومد لبخندي

 .کردم نگاه مازیار به و برگشتم
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 سـمت  محکم،بـه  هـاي  قـدم  بـا  و بـود  نشـونده  پیشـونیش  رو ظریفـی  اخـم  جدي خیلی اون ولی
 .میداشت بر قدم جلو

 .کردم نگاه جلوم به و گرفتم ازمازیار نگاهم

 .کرد اشاره راهرویی به و ایستاد جدیت با بود همراهمون که زنی

 .طرف این از_

 .مارمولک هوشی این شده آدم!جلب چه

 .شدیم رو راه وارد

 بـا  کـه  بـود  شـده  نصـب  دیـوار  بـه  چـراغ  چنـدتا  دیـوار  رو و بـود  منظـره  از البـوم  چندتا دیوار رو
 .بود شده روشن راهرو اونا نور

 .کنم صداتون تا کنید صبر لحظه یک_

 .شد وارد و کرد باز در راست دست با و گرفت کمر به چپش دست

 .بود فکر تو انگار.کرد می نگاه کفشاش به اخم با.مازیار سمت برگشتم

 شده؟ چیزي_

 .انداخت نگاه بهم و کرد بلند سرش

 تکـون  سـرش  و زد پلـک  فهمید،چنـدتا  مـوقعیتش  تـازه  انگـار  ولـی .کـرد  نگـاه  چشـمام  بـه  کمی
 .فشرد چشماش دوتا بود آزاد که راستش دست با.داد
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 .نیس چیزي_

 .کرد نگاه بهم لبخند با کرد بلند سرش بعد

 .انداختم باال اي شونه

ــا_  راه پـــزي و دك.نیســـت ســـابق مثـــل اینجـــا.مازیـــار یعنـــی.اوه اوه...جنـــاب.راســـتی آهـ
 فـیلم  تـو  جـادوگر  شـبیه  کـه  بـود  اقدسـی  یدونـه  بـود  اگـه .که نبود اینچیزا و کارگرا این.انداختناا

 کـه  میـزدد  گردنـی  پـس  یـه  چنـان  میگفتـی  چیـزي  یـه  و کـرد  مـی  رفتـار  ادم بـا  برفـی  سفید
 .میافتادي خوردن شکر به روت به گالب

 .بگیره خودش جلو نمیتونست که بود گرفته خندش کلی زدنم حرف طرز و حرکات از

 .خندیدم باهاش منم بودم کرده خوب حالش اینکه بخاطر

 .بیرون اومد جدي خانوم اون باز و شد باز در یکدفعه که

 .کرد اشاره داخل به چپ دست با و ایستاد در جلو

 .منتظرتونن اقا.بفرمایید_

 .کردم ترش فعال ذره یه فعال همیشه درونم کرم ماشااهللا که منم

 .نخوردم تکونی هیچ

 .گفت اخم با اونم

 .دیگه داخل بفرمایید_
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 .باال دادم ابروهام از یکی

 بریـد  میگـی  هـی  وسـط  ایـن  وایسـتادي  ابوالهـول  مجسـمه  عـین .میشـیم  رد مـا  کنار برید شما_
 .دیگه کنار بکش خب.داخل

 .باشم پرو انقدر کرد نمی فکر.بود مونده باز زن دهن

 .متنفرم ها داده قورت عصا این از.کنم چه خب

 .داد هولم جلو به کمی بود داشته نگه خندش زور به که مازیار

 .عزیزم بریم_

 .افتادم راه کردم می نگاه زن به شده ریز چشماي با که همینطور منم

 .جیگرم بریم_

 .دادم هول رو زن کمی دست با من جلو رفتیم

 .کردن لرزیدن به شروع مازیار هاي شونه

 .میخنده داره و پایین سرش دیدم برگشتم

 گفت خنده همون با و کرد بلند سرش

 دیگه؟ جیگرم بریم_

 .گفتم چی فهمیدم تازه

 .خندیدن یواشکی کردم شروع منم
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 .بدر خانوم و اقا سالم_

 .ایستادیم صاف یهو هردو

 .نشسته میز پشت سفید شلوار کت با دیدیم که برگشتیم

 .هستم داوودي هوشیار!بشناسید من که امیدوارم_

 .کرد می نگاه بهمون مغرورش نگاه با

 نمیشینید؟ چرا_

 .کرد اشاره میزش جلو مشکی ست نیم هاي مبل به دست با

 .کنم نگاه خندونش ولی جدي صورت به و کنم بلند سرم شد باعث)سروان(مازیار صداي

 .دیدار مشتاق.داوودي اقاي سالم_

 حلقـه  دسـتاش  دور مکثی،دسـتام  از بعـد  و کـردم  نگـاه  دسـتاش  بـه .بـاال  گرفـت  راسـتش  دست
 .کردم

 .نشستیم روش اروم رفتیم مبال سمت به

ــا تونســتم بالخــره اینکــه از خوشــحالم!جمشــیدي خــانوم و بــدر اقــاي_  مــوفقی زوج همچــین ب
 .باشم داشته مالقات

 چـپش  دسـت  بـا  و مخملـش  کاپشـن  جلـوي  و گرفـت  فاصـله  ازم کمـی  و داد تکون سري مازیار
 .کرد جا جابه
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ــین_ ــاي همچن ــن افتخــار باعــث.داوودي اق ــدانا و م ــه جــان مان ــا ک ــدي،همکاري همچــین ب  بان
 و کنـار  بـزاریم  اینکـه؛تعارفات  دارم ازتـون  کـه  خواهشـی .کـنم  خواهشـی  میشـه  اگـه  فقـط .کنیم

 خودتــونم و برگشــتیم کانــادا از تــازه کــه ســاعته یــک حــدود مــا.مطلــب اصــل ســر بــریم ســریع
 بـه  سـریع  خـواییم  مـی .کـن  خسـتمون  کـافی  انـدازه  بـه  کـه  النیـه طو کانادا پرواز انقدر میدونید

 .بگیریم خودمون براي اتاقی و بریم هتل

 بـا  مـا  سـمت  بـه .شـد  بلنـد  روش از و فرسـتاد  عقـب  بـه  صـندلیش  و داد سر بلندي خنده هوشی
 .اومد بلندش قهقهه همون

 .مهمونید ما پیش ایران در اقامتتون اخر تا شما.مهندس دارید اختیار_

 .نشست روش رفت ما روي به رو مبل سمت به

 هــم مــا و.داریــم رشــته ســر  کــاري چــه در مــا کــه میدونیــد خودتــون.خــب.مطلــب اصــل و_
 مـن  کـه  بعـدي  نکتـه .نـداره  دادن توضـیح  بـه  لـزومیم  و هسـتین  کـاره  چـه  دونفـر  شما میدونیم

 یکـی  در دیگـه  عمـارت  تـو  بلکـه .کنیـد  نمـی  شـروع  اینجـا  کـارتون  شـما .که اینه بگم بهتون باید
 دیـــد تـــو کـــافی انـــدازه بـــه اینجـــا.کنیـــد مـــی شـــروع کـــارتون رامســـر اروم منـــاطق از

 ندارید؟ سوالی...خب.هست

 پـا  راسـتش،رو  سـمت  پـا  کـه  همینطـور  و داد تکیـه  مبـل  پشـتی  بـه  حـرفش  شدن تموم از بعد
 بــه ســیگار برداشــتن از قبــل.اورد در ســفیدش کــت جیــب از ســیگاري مینداخت؛جعبــه چــپش

 نقــش صــورتش روي اوري چنــدش پوزخنــد کشــیدم نمــی دیــد وقتــی.کــرد تعــارف دونفــر مــا
 .گرفت
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 .کردم نگاه مازیار به و کردم جمع صورتم

 .داد تکون شده چیزي معنی به سرش.کرد می نگاهم داشت اونم

 .انداختم باال اي شونه و کردم باز صورتم منم

 .کردم نگاه هوشی به

 چیه؟ رامسر تو ما کار دقیقا.داوودي اقا ببخشید_

 .شد خارج دهنش از غلیظی کردن،دود صحبت با و داد سیگارش به محکی پک

 .بدبخت مفنگی.ایشششش*

 شــما.کــنن امــاده تهــران در کوتــاهتون اقامــت بــراي اتــاقتون تــا دوســتان بــه میــدم خبــر االن_
 .برید میتونید هم حاال.بشه اماده اتاقتون تا بزنید قدم کمی و برید باغ به میتونید هم

 چنـان  کفـش  پاشـنه  همـین  بـا  بـرم  پاشـم .گرفـت  نشـنیده  مـن  حـرف  دقیقـا  پـرو  بچه...مرتیکه
 .خر مرتیکه.کنه تسلیم جان به جان تا گیجگاهش تو بزنم

 .شنیدم مازیار صداي و شد کشید دستم یکدفعه

 .بزنیم قدم باغ تو کمی جان ماندانا بریم_

 .میخندیدن چشماش.کردم نگاه مازیار به برگشتم

 و داد فشـار  بهـم  دیـد؛لبش  خنـدش  دلیـل  ندونسـتن  خـاطر  بـه  مـن   چـالق  چپـل  قیافـه  وقتی
 .کشوند بیشتر من دست
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 .دیوونس واه*

 .کرد خدافظی هوشی از برگشت

 .رفتم عقب به و کشیدم هینی ترس از من کرد باز در تا

 .میشه ناراحت ابوالهول مجسمه میگم بهش

 .دادم هولش دست با باز جلو اومدم اخم با

ــابی زن_ ــین!حس ــی ادم ع ــرك اهن ــار(متح ــی ادم انگ ــت اهن ــم ثاب ــم ه ــا.داری ــم این ــردن خل  ک
 .نمیدزد در کسی باش مطمئن بگیري فاصله در از ذره چی؟یه که ایستادي در جلو)رفتن

 .کشوندم رو راه سمت به و گرفتم مازیار دست زن شده قرمز صورت به توجه بدون

 کنی؟ می نگاه مجسمه اون به داري چیه. عزیزم بریم بیا_

ــا.شــنیدم شــلیک صــداي شــدیم خــارج رو راه از وقتــی  بهــش کــردم ول مازیــار دســت تــرس ب
 .کردم نگاه

 زودي؟ این شد؟به حمله سرم به خاك_

 .شدم ساکت دیدم روم به رو که چیزي با ولی

 مسلســـل عـــین بـــز مرتیکـــه.مازیـــار خنـــده صـــداي جـــز نبـــود صـــدایی شـــلیک صـــداي
 !هیکلت از بکش خجالت.میخنده
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 رفـت  اخـش  اومـد  بنـد  خنـدش  کـه  کبونـدم  سـینش  رو دسـتم  کـف  دوتـا  بـا  کمی و کردم اخم
 .هوا

 میخندي؟ میگم یچیز تا دارم خنده من مگه.بخند عمت به برو_

 .میمالید سینش تخت و بود جمع صورتش

 داري؟ زور انقدر چرا.ماندانا بشکنه دستت_

 .رفتم عمارت در سمت به انداختم باال اي شونه

 .کمه زیادي تو جون.نیست زیاد من زور_

 .شنیدم گوشم بغل صداش کردم باز در که همین

 .اینطور که_

 .کردم نگاه بهش برگشتم

 .اونطور نه_

 !شدیم خارج در از مازیار با و

 .داشتم تازه هواي به نیاز واقعا

 .زدم جلو مازیار از و کردم تند پاهام خداگاه نا

 .کردم باز طرف دو از دستام و شدم سرازیر ها پله از

 .چرخیدم خودم دور،دور کشیدم؛یک که عمیقی نفس با بستم چشمام
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 .بزنی قدم گیاه و گل همه این بین بود بخش لذت که واقعا

 .میگذره خوش بهت داره خیلی اینکه مثل_

 .کردم نگاه بهش لبخند با و نکردم بود زده که اي طعنه به خوبم،توجهی حال خاطر به

 بـزار  اینجـام  کـه  حـاال .کشـیدم  نفـس  کوچیـک  خونـه  و دود تـو  بس از مردم.میگذره خوش اره_
 .بکشم راحت نفس یه

 .انداخت باال اي شونه بیخیالی لبخند با و برد کاپشنش جیب تو دستاش

 .بخور کلش.خودت مال هوا همه اصال.باشه_

 .گرفتم خودم جلو ولی بود گرفته خندم زدنش حرف لحن از

 .کردم زدن قدم به شروع)سروان(مازیار از تر جلو

 کـردم  فکـر  مـن .نبـود  بـودم  کـرده  تجسـمش  خـودم  بـراي  کـه  اونطور اصال هوشی.ماندانا میگم_
 خیلـی  دیگـه  ایـن  ولـی .میشـم  رو بـه  رو شـلخته  خپـل  کچـل  مـرد  یـه  بـا .کوچیک خونه تو االن

 .بود این باند رئیس انگار.بود تمیز تر

 .باال دادم ابروم تا یه و سمتش برگشتم خنده با

 ندادن؟ نشون عکساشون بهتون مگه_

 .کشوند گردنش پشت و اورد در جیبش از راستش دست



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 99 
 

 خـان  بهـرام  کـدوم  نشـدم  متوجـه  کـه  بـود  کجـا  حواسـم  نمیـدونم  مـن  ولـی .دادن نشـون .چرا_
 !باشه این کردم نمی فکر ولی.بودم دیده عکسش.چمیدونم...اونیکی کدوم هوشی کدوم

 .کردم جمع صورتم سمتشو برگشتم

 شـبیه  بیشـتر  تـو .باشـم  سـروان  میتـونم  تـو  از بهتـر  مـن !شـدي  سـروان  چطـوري  تو موندم من_
 .هستی میره کاله خودشون سر که بردارایی کاله

 .کرد درشت چشماش

 ...رفت یادت شدي؟باز پرو انقدر چرا تو_

 .اوردم باال اشارم انگشت و سمتش برگشتم

 .نژاد خسرو چیه چی نه.بدري مازیار شما االن.عزیزم هی هی_

 .گفت کامل اسمش اخم همون با.نشست پیشونیش رو اخم

 ...جناب یعنی.نژاد خسرو علی امیر_

 .برگشتم و دادم تکون دستم

 اندرستن؟ نو یا آندرستن.نداریم منسبی کدوم هیچ ما االن.هرچی حاال_

 .کرد صدامون سر پشت از یکی بزنه حرف خواست تا

 .امادست اتاقتون.داخل بفرمایید_

 .بود ایستاده لبخند با که بود خودم سال و همسن دختر یک.اومد خوشم دفعه این نه
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 .رفتیم ها پله راه سمت به و گرفتم مازیار دست

ــی ــه رســیدم وقت ــا ب ــد دختره،ب ــون ســري لبخن ــا و دادم تک ــازو کمــی چــپ دســت ب ــمت ب  س
 .فشردم راستش

 .عزیزم مرسی_

 .رفت کنار در جلو از و داد تکون سري لبخند با

 .رفتیم باال طبقه به دختر همون با شدیم داخل وقتی

 .اتاقتون اینم.بفرمایید_

 .کرد اشاره تو به و کرد باز رنگ سفید در

 خونس؟ یه خودش یا اتاق این اوه

 .ایستاد مازیار ولی تو رفتم

 .انعامتون اینم.خانوم ممنون خیلی_

 .موند باز دهنم دیدم که چیزي با ولی.میده پول بهش چقدر ببینم تا شدم خم کمی

 چـپ  دسـت  پول،بـا  گـرفتن  بـا  زمـان  هم،هـم  میـداد؛دختره  دختـره  بـه  پول که همینطور مازیار
 .کرد مازیار راست استین وارد رو کوچیکی دراز شیء یه

 .رفت و کرد خم سري لبخند با

 .کمرم پشت انداخت دستش و طرفم اومد مازیار
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 .ببینیم رو حمام بیا عزیزم_

 .کردم نگاه حرکتاش به تعجب با من

 .بست در و شد داخل خودشم تو برد من و کرد باز اومدیم؛در حمام سمت وقتی

 .داد پایین در دستگیر و انداخت در رو وزنش اروم ولی بگم چیزي خواستم

 .شد متوقف قدم چند از بعد کشوند دیوار سمت به خودش.شد باز صدا بدون در

 تنهـا .بـاال  بـرد  دسـتاش  اورد در شـیء  همـون  اسـتینش  از و ایسـتاد  دوربـین  زیـر  پاهاش نوك رو
 .گذاشت داخلش یچیزي بعد و اورد در دوربین روده و دل اول بود این فهمیدم که چیزي

 .کرد پاك پیشونیش رو عرق زمین گذاشت اروم پاش شد تموم که کارش

 .شد تموم هوف_

 .گفت خنده با دید من متعجب قیافه وقتی

 .میبینن رو ما شده ضبط فیلم دارن اونا االن.باش راحت_

 !نداشت شدن بزرگ جاي دیگه چشمام

 .بیرون کشوند گرفت دستام جلو اومد خنده با

 کنی؟ می نگاه اینطوري چرا.کن جمع فکت بابا_

 .کردم نگاه بهش کردم ریز چشمام

 داشتن؟ ازمون شده ضبط فیلم چطور.اتاق تو بودیم نیومده هنوز که ما_
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 .اتاق بالکن سمت رفت من به توجه بدون انداخت باال ابرو شیطون

 .میفهمی میشی بزرگ_

 .زدم بازوش به مشت یدونه برگشت سمتم به لبخند با تا رفتم سمتش به عصبانیت با

 .بزنم مشت جایی یه میخواست دلم صبح از.شدم خالی آخیش

 .کردم سکته که بود زده زول بهم عصبانیت با چنان

 .رفتم عقب دنده دادم قورت محسوس نا خیلی گلوم آب

 گرفت؟ دردت...چیزه.میکنی بدترش تو هی داغونه اعصابم صبحم از.میدي حرصم خب_

 .عقب میرفتم من جلو میومد اون

 .لباش رو اومد شیطانی لبخند یکدفعه

 .میکنه اذیتم داره فهمیدم تازه

 دادم هولش جلو به دستم کف دوتا با جلو اومد تا ایستادم جام سر سریع

 .اتاق ست نیم مبل رو افتاد و داد دست از تعادلش

 !قوي؟ انقدر چرا تو_

 .رفتم نفر یه مبل سمت به و دادم غبغبم به بادي

 باشه؟ پایین بدنیم قدرت خوایی می.هستا کاراته مربی داداشتون سالمتی نا_
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 .گذاشت چشماش روي راستش سمت دست.کشید دراز و چرخید مبل رو

 !هستی ورزشکاري چطور موندم من ظریفت بدن این با تو.واال نمیدونم_

 .میومد خوابم بدجورم.بودم شده خسته حسابی منم

 .برگشتم)سروان(مازیار سمت به خواب از خمار چشماي با

 .دیده هم پري تا هفت خواب اینکه.اووووو

 .رفتم بود اتاق اونور که تختی سمت به و دادم تکون سري لبخند با

 .شدم هوش بی گذاشتم بالشت رو سرم تا

 .مینوشت رو هفته یک این گزارش بود لبتابش تو سرش مازیار

 مازیـار  بـه  و میکـردم  بـازي  لباسـم  جلـو  هـاي  ریشـه  بـا  بـودم  گذاشـته  چـونم  زیـر  دستم کالفه
 .کردم می نگاه

 .رفت سر حوصلم مازیار_

 .برد موهاش سمت به و مطالعش عینک و برگشت سمتم به

 کنم؟ چیکار من خب؟االن_

 .شدم بلند مبل رو از و کشیدم پوفی

 .وضعم نبود این که میدونستم اگه.واالاا چمیدونم_

 .کرد پرت میز رو و برداشت موهاش رو از عینکش
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 .بزنیم قدم کمی باغ تو بریم شو اماده خب_

 .لباسام کمد سمت رفتم و زدم هم به دستم پریدم جام از ذوق با

 .بردار لباساش خودشم تا اومد سمتم به خنده با مازیار

 .کنی می ذوق ها بچه دختر مثل.پسري که میره یادم وقتا بعضی_

 .بودم نکرده رفتار اینطوري بود وقت خیلی.خندیدم خودمم

 .رفتم حمام سمت به مو اتو با و انداختم باال اي شونه

 !کنم عادت تا باشه دخترا مثل رفتارم باید خب_

 .حمام سمت رفت و گرفت ازم مو اتو جلو اومد

 .برگردي تا بشه داغ میزنم این من بپوش لباست برو تو_

 .کنم عوض لباسم تا رفتم خواسته خدا از که منم

 .پوشیدم روشنم ابی بلند تونیک با و یخیم جین شلوار

 .رفتم حمام سمت وبه برداشتم  سرم شونه

 .بود ایستاده دست به مو اتو مازیار شدم وارد وقتی

 .بپوش لباسات برو هم شما خودم به بده.نکنه درد دستت

 .کرد اشاره بهم دستش با
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 .میزنم اتو برات خودم وایستا اینجا بیا_

 .بود موند باز دهنم

 شده؟ چش این

 .سوخت دستام بگیرم ازش مو اتو تا جلو رفتم

 .دستممم اوووییی.میکشم خودم بده مازیار.دستم اخخخ_

 .کشید دستم و کرد اي خنده

 .ایستادم بهش پشت

 .میکنم درست برات خودم.ببینم وایستا_

 .کنه درست تا وایستادم ناچار به

 کوتـاه  موهـام  بـود  ایـن  خـوبیش .کشـیدن  اتـو  بـه  کـرد  شـروع  اروم بعد زد شونه اول صبور خیلی
 .بود

 .کردم نگاه اینه به کردم بلند سرم اروم.بود پایین سرم

 .میکشید اتو موهام دقت و اخم با

 .بودم صورتش مبهوت

 .بود خوب خیلی گندمیش صورت

 سفید؟ خیلی کردم می فکر قبال چرا من ولی
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 .کرد می نگاه شاهکارش به دقت با و بود رفته هم توي مشکیش پشت پر هاي ابرو

 .زد لبخند یکدفعه که بودم زده زول اینه به همینطور

 .میکنم نگاه بهش دارم ساعت یک سرم به خاك

 .کردم نگاه موهام به و دادم تکون سرم

 کوتـاه  هـاي  تـار  از بعضـی  االن ولـی .میشـد  لخـت  فقـط  میکشـیدم؛  خـودم !شـده  حـال  با چه اوه
 .میداد تیرم خرمایی موهاي به قشنگی جلوه و بود کشیده اتو و تر

 ناقال؟ بلدي کجا از.شده عالی.مازیار اقا نکنه درد دستت_

 .انداخت باال اي شونه و کرد اي خنده

 مـاهم .کـه  نیسـتن  قیافـه  و تیـپ  اهـل  کـه  هـا  قرطـی  نداریم؟فقط دل ها ما مگه.دیگه اینیم ما_
 .میرسیم شکلمون سر به

 .بودا پر دلش اوه اوه

 .خوشتیب اقا باشه_

 .بشه اماده تا بیرون رفتم

 .کردم پرت روش خودم و رفتم مبل سمت به راست رفتم؛یک بیرون حمام از وقتی

 .کردم خودم زدن باد به شروع دستم با

 .گرمه چقدر هوووففف_
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 .رفتم بالکن سمت بلندشدم؛به و شد تموم تحملم

 درسـت  مازیـار  موهـام  افتـاد  بکشـم؛یادم  موهـام  تـو  دسـتام  خواسـتم  تـا .خـورد  بهـم  خنکـی  بـاد 
 !کرد

 .کردم نگاه جلوم منظره به و پایین اوردم اروم دستم

 .فرستادم هام ریه داخل وجود،به تمام با رو بهاري دلنشین هوا و بستم چشمام

 کجایی؟ ماندانا_

 .بالکن تو اومد و رفت کنار پرده

 .ها کنی؟سرده می چیکار اینجا_

 .برگشتم سمتش به لبخند با کردم باز چشمام

 !این شده جیگري پسر چه.هوپس

 .من مرد شدي خوشتیپ چه اوممم_

 .کرد نگاه منظره وبه زد شیرینی مردونه خنده

 .میرفت ضعف دلم میزدي؛واقعا حرف باهام لحنی این با و بودي دختر اگه_

 .خندید باز خوشی سر با سمتم برگشت بعد

 .گرفتمت می میومدم خودم بودي دختر واقعا اگه_

 .شدم ناراحت دخترم نمیدونست اینکه از چرا؟ولی نمیدونم.لرزید دلم
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 .شد جمع تقریبا لبخندش که خوند چی نگاهم از نمیدونم

 حرفم؟ از شدي ماندانا؟ناراحت شدي چی_

 .دادم تحویل بهش زورکی لبخند و دادم تکون طرف دو به سرم

 .کن خداروشکر برو.زنتم من ثانوي اطالع تا که فعال.بابا نه_

 .رفتیم در سمت به بالکن از باهم

 .کرد تعظیم و گرفت جلوم دستاش اي مزه با قیافه کرد؛با باز در وقتی

 .ترن مقدم خانوما.بانو بفرمایید_

 .رفتم بیرون در از زدم بازوش به ارومی مشت خنده با

 !بده مشت با و من جواب هی که هم تو_

 راه ســمت بــه و انـداخت  هــام شــونه دور روز،دسـتاش  هــر عــادت طبـق .اومــد کنــارم و بسـت  در
 .داشت دوربین هم باال طبقه رو راه حتی اخه.رفتیم ها پله

ــادم ــین ی ــود روز اول ــی ب ــتیم وقت ــارج در از خواس ــیم خ ــتم بش ــیدم ازش برگش ــه پرس ــه ک  مگ
ــین ــه؟اونم پخــش شــده ،ضــبط دورب ــی چــرا گفــت نمیکن ــریم میخــواییم وقتــی ول ــا ب  بیرون؛ب

 .میکنم فعالش غیر دور راه از کنترل

 فهمیـدیم  کـه  بـداخالقِ  خـدمتکار  اون کـه  کـردیم  مـی  نگـاه  اطـراف  و میـزدیم  قـدم  همدیگه با
 .سراغمون سولماز،اومد اسمش
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 .بیایید من با لطفا.منتظرتونن خونه پشت اقا_

 .داد جوابم اونم البته صد و رفتم بهش اي غره چشم

 .میریم هم ما برو شما:مازیار

 .رفت پیشمون از و کرد تعظیمی

 داره؟ چیکارمون بنظرت_

 .رفت در سمت به و انداخت باال اي شونه

 .میفهمیم بریم بیا.نمیدونم_

 یـه  بـا  بـاز  فضـاي  یـه  کـه  جـایی  همـون .رفتـیم  خونـه  پشـت  سـمت  بـه  و بیـرون  زدیـم  خونه از
 .داشت  چوبی شیک خوري ناهار میز دست

 .دیدیم هاش معشوقه از یکی با رفتیم؛هوشی قسمت اون به وقتی

 .چندشا.میشد بد حالم بیشتر وضعشون از میشدیم نزدیکتر هرچی

 حـال  کـنم  فکـر .میشـد  بیشـتر )سـروان (مازیـار  دسـت  فشـار  شـدیم  مـی  نزدیکتـر  اونـا  به هرچی
 .میخورد بهم داشت اونم

 .شدن جدا هم از اونا تا گفت اوهومی مازیار رسیدیم وقتی

 .کرد نگاه مازیار به کوتاهی مکث از بعد انداختم من به نگاهش هوشی

 .بشینید_
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 .نذاشت هوشی بزنم حرف خواستم تا نشستیم

 .کنید گوش حرفام به خوب بشینید پس. برم جایی میخوام ندارم وقت_

 .بود پیشونیش رو وحشتناکی اخم.کشوند خودش به نگاهم مازیار صداي

 .داوودي جناب بفرمایبد_

 بــه یکــی.بــدین انجــام کــاراتون تــا رامســر میریــد شــما دیگــه روز ســه.میگفــتم داشــتم:هوشــی
 میتونیـد  نـدارم  حـرف  دیگـه .بگـه  بهتـون  کـار  مـورد  در سـواالتتون  تـاجواب  میفرستم همراهتون

 .برید

 مـی  خبـر  مـا  بـه  میومـد  میگفتـی  یکـی  بـه  ایـنم  حسـابی  مـرد  خـب .گرفـت  مـی  حرصم داشت
 .ها گیره ما پیش کارش خوبه حاال.داد

 .رفتیم پیشش از خداحافظی بدو

 .گفت چی شدم متوجه تازه راه تو

 دیگه؟ روز3

 !زوده خیلی وایی

 تقریبـا  مـن  کـه  داشـت  مـی  بـر  قـدم  تنـد  انقـدررر .رفتـیم  مـی  عمارت سمت به)سروان(مازیار با
 .میدوییدم دنبالش

 .شکست پاهام!ارومتر بابا اي_
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 .افتاد خشمگینش هاي چشم به سمتم،نگاهم برگشت تا

 .نزن حرف و بیا دنبالم ماندانا_

 .هم تو رفت اخمام

 .نکنم چیکار کنم چیکار بگی من به نداري حق تو.نمیدما جوابت هوشی مثل نکن فکر_

 .کرد نگاه بهم خشم وبا ایستاد شدت با یکدفعه

 .بودم کرده اخم هنوز ولی.رفتم عقب به و ترسیدم کمی قیافش از

 کـه  بگـم  چیـزي  نـذار .هسـت  داغـون  اعصـابم  کـافی  انـدازه  بـه  االن.نـروووو ...اعصـابم  تـو  ماندانا_
 .بشیم پشیمون دو هر بعدا

 .گرفت بغضم ولی.چرا نمیدونم

 .جوشید چشمام و افتاد سوزش به گلوم

 نـاراحتی  بـه  جـاش  و شـد  کـم  خشـمش  از کـم  هـاش،کم  چشـم  ولـی .نـه  یا شد متوجه نمیدونم
 .سپرد تعجب و

 ...نا دستم خوبی؟از ماندانا_

 .دادم هولش عقب سمت به و زدم سینش تخت به دستم دوتا با.کن تموم حرفش نذاشتم

 .کنم گریه خواستم نمی

 .بدم نشون ضعف خواستم نمی
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 . رفتم باال*دو با ها پله از و کردم تند عمارت سمت به پاهام پس

 .دیدم مازیار شده کالفه چهره بستم؛ می در وقتی

 .کشید می سرش پشت و راستش دست و بود گرفته کمر به چپش دست

 .بستم در تند پس.شد دیدم مانع شد چکیده چشمام از که اشکی

 )*سروان(علی امیر

 

 حـرف  بـد  مانـدانا  بـا  و دادم دسـت  از بـودم؛کنترلم  عصـبی  یهـویش  خبـر  و هوشی رفتار از انقدر
 .زدم

 !توهم یا بود دیدم؛واقعی که چیزي این دونم نمی

 .لرزید هاش چونه کوتاهی لحظه و شد جمع چشماش تو اشک

 .گرفت آتیش.سوخت وجودم دیدم؛کل غمگینش چشماي وقتی

 اینطوریه؟ این چرا خدایا

 شدم؟ اینطوري من چرا

 .کشیدم گردنم پشت به دستی کالفگی با

 گذاشتی؟ من راه سر کیه دیگه این خدایا

 .تر دلنازك و تر ظریف زنی هر از این
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 !شد متوقف سرم پشت دستام،

 .داره اشکال اینجا چیزي یه.میدونم من

 .ببین حاال! میارم در رو ماجرا توي ته سفر از قبل تا

 .کردم حرکت عمارت سمت به و بردم سویشرتم جیباي تو دستام دوتا

 بایـد  رفت؛دافـا  ایـن  کـه  اي عشـوه !عـادي  نـه  البتـه .شـد  رد جلـوم  از کردم؛سـولماز  بـاز  در وقتی
 !واال.بندازن لنگ این جلوي

 .کردم جمع صورتم و افتاد بدنم به لرزي همین خاطر به بود شده چندشم انگار

 .رفتم باال*دو با ها پله راه از

 .گرفتم ضرب زمین روي پا با میرفتم راه که رسیدم؛همینطور رو راه به وقتی

 .شدم اتاق نزدیک

 !میومد گریه صداي

 کیه؟ گریه

 !بود ماندانا گریه صداي.کردم نزدیک در به سرم

 مــدت همــه ایـن  مــن خـدایا .نیســتم اینکـارا  اهــل مــن.شـده  تمــوم کنم؟طـاقتم  چیکــار خـدایا _
 محکــم ســابق مثــل نمیتــونم چــرا شــدم واقعــیم خــود کــه حــاال ولــی کــردم بــازي پســر نقــش

 .تونم نمی که بخدا.تونم نمی صادق باشم؟عمو
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 .کردم نمی باور و شنیدم می که چیزایی

 .نداره حقیقت این نه

 اقا؟ ببخشید_

 .کردم نگاه سرم پشت به زده شوك قیافه با

 ...اوردم عصرونتون_

 .بگم چی نمیدونستم

ــرزونم هــاي دســت ــه ل  دســتش از شــکالتی کیــک و قهــوه حــاوي ســینی و گــرفتم ســمتش ب
 .گرفتم

 :گفتم لب زیر اروم

 .برید تونید می.ممنون خیلی_

 .رفت ها پله راه سمت به و کرد خم سري

 .کنم چیکار دونستم نمی هنوز

 .بود زده خشکم سرجام و بود دستم سینی

 .بستم چشمام

 هـم  کنن؟تـو  بـازي  نقـش  خـوان  نمـی  اونـا  مگـه .نـیس  چیـزي  باش مسلط خودت به علی امیر*
 .کن بازي نقش
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 .کنم چیکار باید دونستم نمی.نداشتم اعتماد خودم حرف به هنوز ولی

 .برگشتم در سمت به.کردم جمع و عزم

 .بیرون اومد ماندانا و شد باز رفتم؛در در سمت به تا

 .کرد نگاه بهم مشکوك

 کردي؟ دیر انقدر چرا_

 پشـتم  بـه  اي احماقانـه  خنـده  بـا  سـر  اخـر  و چرخیـدم  خـودم  دور کمـی .بگـم  چـی  نمیدونستم
 .کردم اشاره

ــن_ ــولماز ای ــت؟اومد س ــم هس ــت به ــرم گف ــپزخونه ب ــا اش ــرونه ت ــت رو عص ــه درس ــم و کن  به
 .شد دیر یکم.بده

 .گرفت ازم سینی و برداشت سمتم به قدم اروم

 .دیگه تو بریم بیا.خب خیله_

 .رفتم در سمت به و دادم تکون سري

 .بود ایستاده جاش سر هنوز

 .دادم نشون متعجب خودم و سمتش برگشتم

 نمیایی؟ شده؟چرا چیزي_

 .اومد سمتم به و کرد ریز هاش چشم.کرد می نگاه بهم مشکوك هنوز
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 پریده؟ رنگت چرا!شده یچیزیت تو.نیست چیزیم که من_

 .کشیدم سردم صورت به دستی

 .کردم ضعف شاید.بخوریم کیک و قهوه بریم بیا.چمیدونم_

 .شد داخل و انداخت باال اي شونه

 .دادم بیرون دهن،بشدت از و کشیدم عمیقی نفس

 .زدم زول بهش و شد کشیده ماندانا به نگاهم شدم؛ناخداگاه داخل وقتی

 بهــم همــه و همــه!کــرد امــروز کـه  بغضــی دخترونــه،حتی دخترونــه،اخالقاي ظریف،صــداي بـدن 
 .داره حقیقت شنیدم که چیزایی ؛تمام که کرد می ثابت

ــاهم ــرفتم ازش نگ ــل رو و نگ ــتم مب ــا و اروم.نشس ــت،توي ب ــون ظراف ــا فنج ــوه ه ــت قه  و میریخ
 .داد می برِش کیک

 کردم؟ می  زندگی اتاق این تو دختر یه با من مدت تمام یعنی

 ...میکشوندمش آغوش به وقتی وقت تمام یعنی

 خـواد  نمـی  و میـاد  بـدش  حـرکتم  ایـن  از کـردم  فکـر  لـوح  سـاده  من ولی.کرد ممانعت بار اولین
 .کنم بغلش

 .دیگه جاي ذهنم ولی بود روم روبه به چشمام

 ?کجایی مهندس هی_
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 .شدم اطرافم متوجه تازه

 . کردم نگاه بود ایستاده ماندانا راست،که سمت به و زدم پلک چندبار

 چی؟_

 .کرد اشاره جلو به چشم با و انداخت باال ابرو خنده با

 .اوردم پایین پرسش با سرم

 .چیه منظورش شدم متوجه دیدم؛تازه جلوم رو قهوه فنجون و کیک بشقاب وقتی

 .گرفتم دستش از و زدم اي دستپاچه لبخند

 !کردم ضعف واقعا کنم فکر.ممنون اوممم_

ــد ــونی لبخن ــه و زد مهرب ــز ســمت ب ــزرگ می ــار ب ــاق کن ــت ات ــون و رف ــودش بشــقاب و فنج  خ
 .برداشت

 .نشست نفر تک مبل روي روم به رو

 .کرد نزدیک لباش به رو قهوه فنجون دست دوتا با و گذاشت دهنش داخل و کیکی تیکه

ــان ــا همزم ــیدن ب ــوه چش ــماش قه ــت اروم ،چش ــی.بس ــون وقت ــاش از فنج ــد دور لب  کرد؛لبخن
 .کرد باز هاش چشم و کرد خوش جا لباش رو مندي رضایت

 .خوشمزه و داغ.عالیه.اومممم_
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 و قـار  صـداي  چـون  قـرارم  بـی  دل البتـه .افتـاد  اب مـنم  قـرار  بـی  کرد؛دل تعریف این که اینطور
 .بود شده شروع قورش

 بیشـتر  و لبـام  سـمت  بـردم  فنجـون  عجلـه  بـا  و گذاشـتم  دهـنم  تـو  کیـک  گنـده  تیکه یه سریع
 .کردم نمی کار این کاش اي ولی.کشیدم سر رو قهوه

 .رفت باال بدنم دماي و شد گرد سریع هام چشم

 ...سوختمممم آییییی_

 .میسوزوند بیشتر من ماندانا بلند ي خنده صداي

 .کردم زدن بال بال به شروع دهنم داغی از و بستم چشمام

 .شنیدم لیوان تو اب ریختن صداي بعد و یخچال صداي

 .که کردي شهید خودت.مازیار بگیر_

 !خنده زیر زد باز و

 .کشیدم سر و گرفتم دستش از لیوان و کردم باز چشمام سریع

 .چکید اشک قطره دو چشماش کنار از

 .زدم ،یخ کنم باز چشمام خواستم تا پایین اوردم لیوان

 .انداخت بدنم به شدیدي لرز خندونش ،ولی اروم صداي.شدم منجمد دستش تماس از

 .گیره می دلش مامانی نکنیا گریه.اومد در اشکش پسرم اوخههههه_
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 .کنم باز چشمام تونستم نمی

 !شد چم من خدایا

 )حسام(فاطمه

 

 !کرد دیر چرا نمیدونم

 .ایستاده سینی با در پشت دیدم که دنبالش برم تا بلندشدم

 .کرد می رفتار گیجا مثل و بود پریده رنگش!بود بد واقعا حالش

 .پرید بیشتر قبل از کردم؛رنگش شوخی باهاش وقتی

 .شدم خم سمتش به و ترسیدم

 میشی؟ اینطوري خوبه؟چرا حالت مازیار_

 .کرد حس صداش تو میشد لرزش قشنگ خیلی

 .اورد فشار بهم زیاد کار فشار کنم فکر.نشده چیزي_

 .بلندشد جاش از و کرد باز هاش چشم

 .انداخت روش خودش و رفت تخت سمت به راست یک

 !بودم شده نگرانش
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 .کرد می نگاه خیره سقف به بود باز چشماش.رفتم سمتش به

 .بزارم پیشونیش روي تا بردم جلو دستم

 .کشید عقب به سرش و داد نشون واکنش شد؛سریع کارم متوجه وقتی

 .نزن دست_

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 کنی؟ می اینطوري شده؟چرا چت هست معلوم_

 .کرد دیوار به روش و کشوند دیوار سمت به خودش

 .میشه بهتر حالم کنم استراحت بدي اجازه اگه.خستم.نیست هیچی_

 .زدم زل بهش حرفی هیچ بدون

 .بودا خوب دعوامون از قبل این

 .کشیدم دراز زیرش و کشیدم کنار پتو و انداختم باال اي شونه

 .کردم حس تنش روي خفیفی لرزش مازیار سمت برگشتم تا

 !گذره می چی سرش تو بدونم و بخونم ذهنش خواست می دلم خیلی

 .کشیدم سقف،دراز به رو و برگشتم چپ به

 بده؟ اداره به امروز گزارش باید کی حاال
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 .رفت خوابم که شد چی نفهمیدم

 حاضـر  و بـود  چسـبیده  دیـوار  بـه )سـروان (؛مازیـار  بـودم  خـواب  کـه  زمـانی  کل نفهمیدم حتی و
 !بده خودش به تکونی نبود

_______________ 

 . میکنه داغون اعصابمون میاد باز غالم این االن.دیگه باش زود ماندانا_

 محکـم  پـام  کـه  رفـتم؛  در سـمت  بـه  عجلـه  بـا  و گذاشـتم  دسـتیم  کیف تو ارایشم لوازم تند تند
 .رفتم در سمت به کنان لی لی سریع.بایستم تونستم نمی ولی رفت ضعفم.خورد میز به

 .شد خورد پام آي.میکشی من اخرش تو بخدا.بابا خب خیلی_

 .داد هولم بیرون سمت کیف،به همون با و گرفت دستم از دستیم کیف خنده با

 .نزن غُر انقدر خب خیله_

 .کردم می لی لی هنوز

 .ایستاد جلو اومد

 شد؟ چی پات_

 .گرفتم ازش روم و کردم اخمی

 .خورد میز به پام یهو شد؛ چی نفهمیدم میکنی هولم بس از_

 .کرد اشاره جلو به و داد تکون سري خنده با
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 .نبود تو تقصیر بود کور میز.ببینم برو_

 .میندازه تیکه بهم مردك

 .دیدم ها پله راه جلو و بگم؛غالم چیزي بهش خواستم تا

 .نزدیکم اومد و کرد اخمی

 .نکنید دیر گفتم خوبه حاال_

 .نشوندم لبام رو پوزخند یه باال دادم ابروم تا یه

 !تو با میدونم تکی خودم که نده گیر الکی.بزرگ مستر کردم دیر دقیقه3 فقط ما_

 .برداشت چمدونامون حرص با و هم تو رفت بیشتر اخماش

 :گفت خنده با و اومده کنارم)سروان(مازیار

 گیري؟ می ازش چشم داري؟زهر کار چی این به بابا_

 .انداختم باال اي وشونه چروخوندم چشمام

 ...مردك.نیاد قپی من براي باشه اون تا_

 .کشوند ها پله راه سمت به و گرفت دست به مانتوم ي گوشه و بدم ادامه حرفم نذاشت

 .رفتم همراهش به و نگفتم چیزي همین بخاطر!میزنم حرف دارم زیادي فهمیدم

 .داد ادامه راهش به جدیت با و کرد ول مانتوم از شدم؛دستاش قدم هم باهاش وقتی
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 ســیمین اسـمش  کـه  هـاش  معشـوقه  از یکـی  همـین  بخـاطر ! داشـت  ولنجـک  تـو  هوشـی،قراري 
 .فرستاد ما سراغ به خدافظی رو،براي بود

 مـن  کـه  داد مـی  تحویـل  بهـش  خرکـی  هـاي  عشـوه  و نـداخت  می نگاه مازیار به همچین زنیکه
 .بود خورده بهم حالم

 پشـتش  کـه  ماشـینی  سـمت  سـیمین،به  هـاي  عشـوه  بخـاطر  تهـوع  حالـت  کمـی  از بعـد  بالخره
ــته ــود نوش ــک،رفتیم ب ــداییش.ج ــی خ ــگل خیل ــود خوش ــمش.ب ــنیده اس ــودم ش ــی ب ــده ول  ندی
 .بودمش

 .بود بزرگ و دار جا خیلی داخلشم

 .رفت خوابم که شد چی دونم نمی رسیدیم شهر بیرون به وقتی

 هـاش  شـونه  روي و خـورد  لیـز  سـرم  مازیـار  سـمت  بـه  کـه  بـودم  بیـداري  و خـواب  توراه،تو یبار
 .افتاد

 .شد تعجبم باعث بار چندمین افتاد؛براي شونش به که اي لرزه

 تعجـبم  بـه  دقیقـه  یـک  حتـی  نذاشـت  چـون !بـود  گرفتـه  قـرار  درسـتش  جـاي  تـازه  انگـار  سرم
 .رفت خوابم سریع و بدم ادامه

 .رسیدیم خانومی ،بلندشو جان ماندانا_

 .نکردم باز چشمام ولی خوردم؛ کوچیکی تکون

 هوم؟_
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 .کرد صدام و داد بهم دیگه تکونه کالفه

 .دیگه بلندشو شد؛ خشک شونم.رسیدیم عزیزم_

 .دادم قوسی و کش بدنم تن به و کردم باز چشمام اروم

 .موندم شکل همون به باز دهن بود؛با روم روبه که اي منظره با ولی

 .کردم می نگاه روم به رو به باز دهن با

 !محشر خدا وایی

 .اومد کنارم کسی کردم احساس

 .بود مازیار.برگشتم سمتش به شوق با

 ندیـده  حـال  بـه  تـا  رو اي منظـره  همیچـین  اصـال !خوشـگله  اینجـا  چقـدر )سـروان (مازیـار  وایی_
 .بودم

 .انداخت رو به رو منظره به نگاهش و نشوند لباش رو لبخندي

 .خوب خیلی اره.اوممم_

 .کرد خطی مخم،خط رو غالم صداي برم خونه سمت به خواستم تا

 .بریم هم با بیام تا وایستید_

 .کردم نگاهش چپ چپ و ایستادم جا همون

 .گفتم اب زیر
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 .دیگه پرید خب.باشه حال زد باید همیشه.ایششش_

 .کنم نگاه بهش شد باعث مازیار خنده صداي

 ...پرید؟مگه چی_

 .پریدم حرفش وسط

 .داریا تیزي گوش عجب.پرید شادیم.نخیرم_

 .غالم سمت برگشت و انداخت باال اي شونه خنده با

 مازیـار  بـه  نگـاهیم  یـه  و رفـت  مـن  بـه  غـره  چشـم  یـه .سـمتمون  اومـد  برداشت هارو ساك غالم
 .انداخت

 .بیایید دنبالم_

 .بشنوه صدام که زدم حرف طوري

 .من به میده دستور!خودت بابات نکره_

 .زد پهلوم به اروم یدونه بود دستش که کیفی با و خندید مازیار باز

 بــه ســر جــا همــین رو مــا ایــن کنــی کــاري میتــونی ببیــنم.نســوزون اتــیش انقــدر.ببیــنم بــرو_
 !نه یا کنه نیست

 .افتادم راه به اوردن در ادا با کردم کج دهنم

 ...مرتیکه کرده غلط_
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 .بدم ادامه نذاشت مازیار معترض صداي

 .بود محشر بیرونش مثل شدیم؛داخلش ویال داخل وقتی

 .ها خونه این تو کنیم کیفی عجب مدت این جون آخ_

 .گفت ارومی خیلی صداي با و سمتم اومد مازیار

 همچـین  کـه  بـدن  بهمـون  میخـوان  کـاري  چـه  نـیس  معلـوم .نکـن  نگـاه  خونـه  ایـن  ظـاهر  بـه _
 .گذاشتن اختیارمون در شهري همچین تو بزرگی ویالي

 .اومدیم اینجا به چی براي افتاد یادم تازه

 .کردم نگاه اطراف به و دادم تکون سرم اروم

 .ارزه نمی کاراشون این به.نیستا مالیم کنم می دقت که حاال_

 .اهللا اال اله ال...مازیاره این میگم هرچی چرا موندم من

 .کردم نگاه بهش هم تو بردم اخمام

 میکنی؟ غش خنده از میگم من هرچی چیه؟چرا هان_

 .گرفت دیگه سمت صورتش و فشرده هم به هاش لب

 بگم؟ این به چی من اخه.بیا د

 .کردم نگاه پاهاش تا سر به

 .بود تر باال وجب3 من از قدش
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 .بود حالت همون هنوز.کردم نگاه قیافش به

 میخندي؟ داري باز.نداشتیم دیگه نه

 .باش داشت این حاال

 .کردم نگاه اطرافم به و کردم جا به جا کم خودم

 .ارزه می نداره اشکال!زیاد چقدرم اوه اوه.ها پله راه از اینم.آهاین

 .بود پرت حواسش کامال.کردم نگاه مازیار به باز

 و پــا ســاق بــین زدم و بــاال اوردم عمــود چابک،پــام و چســت خیلــی.اوردم بــاال دار زاویــه پاهــام
 .هاش زانو

 .زمین افتاد و هوا رفت دادش زدم تا

 .گفتم بپر بپر با و اوردم در براش زبونم

 .نخندي من به الکی باشی تو تا_

 ارومتـر  کـنم  فکـر .مالیـد  مـی  اروم و بـود  گرفتـه  پـاش  بـه  دسـتاش .بـود  شـده  قرمـز  قرمز درد از
 .شد

 .کردم سکته که کرد بلند سرش خشم با چنان چون

 .دماغته مو بزرگت تیکه برسه بهت دستم ماندانا_

 .برداشت خیز سمتم به یکدفعه اوه
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 .دویدم ها پله راه سمتی به و زدم بنفش فرا جیغ منم

 .نمیرسه بهم بودم بودم؛مطمئن زده پاهاش به بد چون

 ...که سرم پشت برگشتم.بودم ها پله وسطاي

 .داره فاصله ازم پله دوتا.هاشممم بنی قمر یااااا

 .کردم بیشتر سرعتم و زدم دیگه جیغ یه

 .اومد مازیار خنده صداي باز اینکارم با

 .کردم می فرار و میخوردم حرص

 .بهمممم نخندددد_

 .میخندید باز

 .سمتش برگشتم و ایستادم عصبانیت از ها پله راه باال به رسیدم تا

 .کشید عقب نخوره بهم خواست تا مازیار یکدفعه برگشتم تا

 جلـو  رفـتم  سـریع  و زدم جیـغ  یـه  تـرس  بـا  کـه  بیافتـه  پشـت  از میخواسـت . خـورد  لیـز  پاهاش
 .خودم سمت کشیدمش نیروم تمام با و گرفتم دستش

 .دادیم دست از تعادلمون دو هر جلو کشیدمش وقتی

 .زمین خوردم کمر با

 .میافته روم داره هم مازیار دیدم کردم باز چشمام تا.بلندشد آهم
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 .شد درشت چشمام

 ...نه خدا یا

 مـی  بـر  زیـرش  از کالبـاس  بیافتـه؛  روم اگـه  فهمیـدم  ثانیـه 2 دو تـوي  انگشـتی  سـر  حساب یه با
 .گردم

 .نرسید هم دقیقه یک به افتاد که اتفاقاتی این تمام

 .رفتم چپ سمت به و زدم غلطی.شد نزدیکم تا

 .کنم نگاه بهش شد ،باعث)سروان(مازیار آخ صداي

 .خنده زیر زدم بلند صداي با من دفعه این حاال

 .بود شده زمین پخش صورت، با

 .زدم پاهام رو دستام دوتا با و نشستم زانو مخندید؛چهار بلند صداي با که همینطور

 .باطل خیال روم؟زهی بیافتی تا میمونم کردي می فکر.بود باحال خیلی وایی_

 .خنده زیر زدم باز

 .کشید دراز کمر به و کرد غلط راست سمت به

 .مالید بینیش راست دست با و کرد باز بستش چشماي

 .شنیدم دردش از اروم صداي

 .صورتم آخ.برگردیم ماموریت این از زنده بزار توروخدا ماندانا_



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 130 
 

 .کرد جمع پاهاش چهارزانو من مثل و نشست حرکت یه با و کرد ول صورتش

 .هم تو رفت اخماش

 .ببندیم عهدي یه اینجا بیا ماندانا_

 .کشوندم مازیار سمت به ها، بچه مثل بود؛خودم چهارزانو پاهام که همونطور

 عهدي؟ چه_

 .داد تکیه شقیقش زیر مشتش و پاهاش رو گذاشت ارنجش و کرد مشت چپش دست

 .ندیم گیر هم به انقدر ببیندیم عهد_

 .گرفت سمتم به اشارش انگشت و برداش سرش زیر از دستش

 .میاري سرم بال هی تو.ندارم باهات کاري که من واال.تو کار همیشه البته_

 .خندیدم ریز ریز پایین اوردم سرم

 .شد قطع یکدفعه مازیار صداي

 .کردم بلند سرم اروم

 .گفت نمی هیجی و بهم بود زده زل

 !چیزي نه تکونی نه

 !.کرد سکته کارام از کردم فکر لحظه یه
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 .دادم تکون هاش شونه جلو رفتم تند

 خوبه؟ حالت مازیار.سرم به خاك اوا_

 .داد تکون پالك و خورد شدید تکون

 .کشید عقب خودش شدت با

 .کردم می نگاه کارش به تعجب با

 .رفت ها پله راه سمت به و شد بلند جاش از سریع.بود کرده هول

 .رفتم سمتش به شدم بلند منم

 کنی؟ می اینطوري اخه؟چرا شدي چی_

 .گذاشت تنها ویال توي مبهوت، من و رفت ویال در سمت به سرعت با و نگفت هیچی

 )*سروان( علی امیر

 .میشه یجوري دلم...دلم میبینم شیطنتاش وقتی.فهمم نمی خودم حال

 .کردم حرکت ویال پشت سمت به بیرون زدم ویال از سري

 .باال دادم شلوارم پاچه و اورد در پام از دیدم؛کفشام دریا وقتی

 .بود خنک.بردم اب داخل پاهام و رفتم دریا سمت به

 .کرد کم درونم التهاب از کمی
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 .بردم باال سرم و ایستادم جا رسید؛همون زانوهام به اب وقتی

 جلـوم  راه، ایـن  کـه  کـردم  گنـاهی  چـه  انداختی؟مگـه  گیـر  مخمسـه  این تو من چرا؟چرا خدایا_
 انداختی؟

 .شدم ساکت کمی و انداختم پایین سرم

 .باال بردم سرم باز

 تصـمیم  تنهـایی  تـونم  نمـی  کـن  بـاور .بـده  نشـون  بهـم  راهـش  فقـط .بگی تو چی هر.قبول باشه_
 .بده نشون بهم راهش فقط.بگیرم

 .کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمام

 .بودم شده تر اروم.برگشتم ساحل سمت به

 .کردم حرکت ویال سمت به و کردم پام کفشام

 .کردم باز در و کردم حبس نفسم.ایستادم در پشت رسیدم؛کمی در به وقتی

 .بود گذاشته چونش زیر دستاش  دوتا بود نشسته پله اولین رو ماندانا

 .کردم حرکت سمتش به و فرستادم بیرون ؛ شدم حبس نفس

 نشستی؟ اینجا چرا_

 .پرید سرجاش چون.بود نشده متوجهم انگار

 اومدي؟ کی_
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 .نشستم فاصله با کنارش

 !فکري شده؟تو چی.اومدم تازه_

 .نشست صاف

 .اینجا بیاد خواد می ما راهنمایی براي یکی گفت اومد)غالم(غلومی.راستی آهان_

 .رفتم فکر به و دادم تکون سري

 ...اینطور که_

 .کنه جاسوسی ما براي تا بفرستن میخوان یکی پس

 .نشسته دستم بغل حالت همون به هنوز دیدم ماندانا سمت برگشتم

 .شدم بلند علی یا یه با و گرفتم زانو به دستام

 .کن عوض لباساتم.بدم نشون بهت اتاقت تا بریم بلندشو.خب_

 .داد تکون سري و انداخت بهم نگاهی

 .بریم باشه_

 .شد بلند و گرفت زانوش به دستاش اونم

 .برگردیم سمتش به شد باعث و کرد جلب توجهمون غالم صداي باال بریم خواستیم تا

 .کردن امادش اومدنمون از قبول.شماست اتاق کرمی در اتاق رو راه ته راست سمت اقا_
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 .دادم تکون سري

 کجاست؟ خانوم اتاق.باشه_

 .گفت بعد و کرد نگاهم ذره یه

 نبوده؟ قبال مگه.دیگه مشترك اتاقتون خب_

 .شد درشت چشمام

 .کردم تحمل زور به االن تا.نه باز خدا نه

 .برگشتم ماندانا سمت به و فشردم هم رو چشمام

 .کردم نگاه بهش کردم باز چشمام

 .داغون اعصابم شدم اتاقی هم باهاش اینکه بخاطر کرده فکر.بود لباش رو خنده

 .بریم_

 .رفت باال سمت به و داد تکون سري ناز با

 .رفتم دنبالش به و دادم تکون شدت به سرم

 .ببین حاال.کنم می تموم بازي این بالخره من

 .زیاد هاش پله چقدرم

 .رفتیم راست سمت رو راه سمت به و رسیدیم بالخره
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 .کردم اشاره داخل به دست با و کردم بود؛باز گفته که همونی در 

 .داخل بفرما_

 .شد خم کمی و گرفت فرضیش دامن

 .شاهزاده ممنونم_

 .تو زد شیرجه ها بچه مثل بعد

 کنم؟ چیکار این با من خدا اي

 .دیدم اتاق دکر تازه شدم داخل وقتی

 .بود یاسی و بنفش و سفید دکور.بود زیبا خیلی

 .کنه می نگاه رو جا همه داره باز دهن با دیدم که ماندانا سمت برگشتم

 .کرد اشاره اطراف به دست با و بست دهنش.من به افتاد نگاهش

 !اینجا خوشگل چقدر خدا وایی_

 .کردم دقت اطراف به

 .بود بنفش سفید خواب تخت ست تمام

 کـه  سـفید  ارایـش  تر،میـز  اونـور  کمـی .بـنفش  هـاي  طـرح  بـا  سـفید  بزرگ کمد اتاق چپ سمت
 .بود شده کار اطرافش و داشت گردي اینه

 .بودش رنگ یاسی تختی رو با بنفش سفید راست،تخت سمت
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 اویـزون  زیبـایی  بسـیار  رنـگ  ویاسـی  سـفید  و بـنفش  پـرده  روش کـه  قـدي  پنجره رومون، به رو
 .بود شده

 .بود اتاق وسط رنگ همین به فانتزي فرش

 .سفید پنجره سمت دیوار ولی.بود کمد،یاسی و تخت سمت هاي دیوار

 .بود بخشی ارامش و زیبا العاده فوق اتاق واقعا

 .داشتم بخشی ارامش جاي همچین به نیاز واقعا

 .کشید رو پرده تند و دویید پنجره سمت به ماندانا

 .گرفت دهنش به دستاش و زد اي خفه جیغ

 !دریا خدا وایی_

 .ایستادم کنارش جلو رفتم

 .دید پنجره پشت از میشد رو دریا

 !داشت بالکن.افتاد روم روبه به نگاهم

 .اینور بیا ماندانا_

 .کرد نگاه بهم تعجب با

 .کشوندمش عقب به گرفتم لباسش از خنده با

 .کنم باز در اینور بیا.دري جلوي هم تو.اینجاست کنی؟بالکن می تعجب چرا بابا
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 .کردیم نگاه منظره به و شدیم بالکن وارد و کردم باز در.عقب اومد گفت اهانی

 .خوردم یکه دیدم که چیزي با ولی.ماندانا سمت برگشتم

 کنی؟ می گریه داري.ماندانا_

 .کرد نگاه بهم اشکیش هاي چشم با

 .بردارم ازش چشم نمیتونستم ولی.نداشتم غمگینش نگاه تاب

 )*حسام(فاطمه

 .شکست دلم چرا نمیدونم شدم بالکن وارد وقتی

 .نمیدونستم افتادم یادش چرا اینکه دلیل ولی.میدونم

 ببــر مــارو شــده کــه هــم بــار یــک بابــا تــا میــزدم دیــوار و در بــه خــودم کــه افتــادم روزي یــاد
 نمـی  درك بابـام  و بـودم  بچـه .نمیتـونیم  میگفـت  کـرد  مـی  نگـاهم  شـرمنده  همیشـه  ولی.شمال
 بابـا  صـبح .رفـت  خـوابم  همونجـا  سـر  اخـر  و کـردم  کـز  یگوشـه  رفـتم  و کـردم  قهر اخرشم.کردم
 .خرید خوراکی کلی برام و پارك بردتم و کرد بلندم

 مهربـون  هـاي  خنـده  هـوس  چقـدر .بـودم  اینجـا  اونـا  بـا  االن و نمیبـردي  مامانم و بابا کاش خدایا
ــانم بخــش ارامــش بغــل هــوس.کــردم ارومــش و ــی.کــردم مام  مــی آغوشــم در وقتــی کــه بغل

 .شدم می اروم گرفت؛اروم

 .شده تنگ خیلی براشون دلم

 .نبود جالب برام روم روبه منظره دیگه
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 کنی؟ می گریه داري.ماندانا_

 .برگشتم سمتش به

 .کردم پاك صورتم رو اشکاي باال اوردم هام دست

 .رفتم اتاق سمت به و انداختم پایین سرم حرفی بدون

 .بود گرفته خیلیم.بود گرفته دلم

 .انداختم ارایش میز مانتوم،روي با و اوردم در سرم از شالم

 .باال کشیدم اخر تا پتو و خزیدم پتو زیر و کنار کشیدم پتو

 .کردن گریه صدا بدون و اروم کردم شروع

 .اومد اتاق در صداي مدتی از بعد ولی.کردم حس کنارم مازیار حضور

 .داد می اتاق از رفتنش بیرون نوید این

 .بردم باال هقام هق صداي راحت خیال با پس

ــل ــه مث ــد همیش ــه از بع ــه گری ــی خــواب کردن؛ب ــتم عمیق ــق.رف ــر عمی ــی از ت ــه اون ــم ک  بفهم
 .نه یا خوبه حالم بشه مطمئن تا زد سر بهم ها بار مازیار ساعت3نزدیک

 

 .زدن قدم به کردم شروع و شدم بلند عصبانیت با

 .کرد خطی خط داغونم اعصاب دوباره صداش
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 چیـه  کـارتون  بدونیـد  اینکـه  از قبـل  چـه .کردیـد  قبـول  شـما  کـه  کـاريِ  ایـن .جمشیدي خانوم_
 .چیه قضیه فهمیدید تازه که حاال ،چه

 .بایستم سرجام شد باعث مازیار کالفه صداي

 .بشین بیا جان ماندانا_

 .گفت بهش کرد روش

 ...نه بود مخدر مواد قاچاق قرارمون فقط ما.سامانی اقاي_

 .گفتم جاش به انداختم کنارش مبل رو خودم عصبانیت با

 .دیگه هاي کشور به ادم قاچاق نه_

ــی ــس خیل ــا ریلک ــپش پ ــاي روي چ ــتش پ ــداخت راس ــتاي و ان ــره دس ــاش رو،روي زدش گ  پاه
 .گذاشت

 .بدید تعلیمشون دوتا شما قرار.که اونور بفرستید بدنشون اجزاي نیس قرار_

 .کرد اشاره من به

 میدید اموزش دخترارو شما_

 .کرد اشاره مازیار به دست با بعد و

 .رو پسرا هم شما_

 .زد گره بهم دستاش باز
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 رفتـار  صاحبشـون  بـا  چطـوري  کـه  میـدن  تعلـیم  دختـرا  بـه )من(جمشیدي خانوم.اسون خیلیم_
ــن؛ ــه ک ــون البت ــه بعضیاش ــی ب ــرن بردگ ــو و نمی ــش ت ــواد پخ ــدر م ــی مخ ــونن م ــاي و.م  اق

 .بدن تعلیم مخدر مواد پخش براي رو پسرا قرار)مازیار(بدر

 .گفتم کالفگی با و کردم جمع صورتم

 داره؟ دادن تعلیم مخدرم مواد پخش اخه_

 تـا  کشـید  جلـو  بـه  خـودش  کمـی .کـرد  نگـاه  بهـم  دقـیقش  نگـاه  بـا  و اومـد  لبـاش  رو پوزخندي
 .باشه داشته نظر زیر من بتونه بهتر

 بـدون  پـا  نـو  هـاي  کننـده  پخـش  بـه  نـداري  انتظـار .موفـق  هـاي  بانـد  از مـا،یکی  باند.البته صد_
 بدیم؟ باند به شدن وارد اجازه مهارتی، هیچ

 .کنیم نگاه بهش هردو شد باعث مازیار صداي

 .کرد می نگاه سامانی به اخم با

 باشن؟ داشته مهارتی چه باید مگه_

 .زد هم به اروم دستاش و زد بدجنسی لبخند

 .مطلب اصل سر رفتیم خب_

 .داد ادامه منتظریم دید وقتی و کرد نگاه دومون هر به

 از بتونـه  تـا  باشـه  کـار  رزمـی  بایـد  بشـه؛  مخـدر  مـواد  پخـش  و بانـد  وارد خـواد  مـی  که  کسی_
 .بیافته ناشناس دست به جنس نزاره و کنه دفاع خطرات، برابر در خودش
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 .کرد نگاه من به بارش شیطنت نگاه با باز و

 مواد،بایــد پخــش بــراي نیــاز مــورد کــاراي و رزمــی حرکــات امــوزش از غیــر بــه.خــانوم شــما و_
 کـاراي  و بکنیـد  دسـتکاري  چهرشـون  رو کمـی  و کنـی  انتخـاب  دختـرا  بـین  از زیبـایی  خانوماي

 .بدین یاد بهشون رو اقا یه جذب نیاز مورد

 .باال داد ابروش تا یه

 شدید؟ متوجه که منظورم_

 .کرد نگاه پام تا سر به بعد

 ...خو به  میتونم جذابتون چهره و وجنات از.شدید متوجه که مطمئنم_

 .بپریم دو هر شد باعث مازیار بلند نسبتا صداي یکدفعه

 .برید میتونید ندارید اي دیگه امر.سامانی اقاي_

 یهو؟ شد چش.کردیم نگاه بهش تعجب با هردو اول

 .شد بلند و گرفت زانو به دستاش و زد بلندي قهقهه سامانی ولی

 .شدیم بلند هم ما

 .بدر اقاي میرم من.خب خیله:سامانی

 .کرد نگاه بهم خنده همون با و من سمت به برگشت

 .بانو دیدار امید به_
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 طـرز  از ولـی .بـود  جـذابم  بلکـه .نبـود  زشـت .کـردم  نگـاه  چندشـش  قیافـه  به و کردم جمع صورتم
 .ها شوهرمه مازیار مثال.نمیومد خوشم اصال برخوردش

 ...مرتیکه.نرفتیم اصالاا دنبالش ماهم.رفت داد تکون سري

 ...میگه من زن به اومد...خر مرتیکه_

 زنش؟.کردم نگاه بهش تعجب با

 .گفت چی فهمید تازه یهو

 .کرد نگاه بهم چشماش بغل از برگشتن، بدون

 .خنده زیر زدم بلند صداي با و دارم نگه خودم نتونستم

 .خنده زیر زد خودشم همین بخاطر.داد سوتی چه فهمید خودش

 ...باشم این زن من کن فکر خدا وایی

 .کردم دیر من هم باز

 .کشیدم دستی موهام و زدم رژ تند تند

 .تو اومد)سروان(مازیار شد باز شدت به در

 .میاد در کفرش ندیده خیر سامانی این االن بدو بابا.میکشی من سر اخر تو ماندانا وایی_

 .دهنم تو کردم پرت و برداشتم کاکائو یدونه میز رو شدم خم

 .داد تکون سر باال اوردم راستم دست پا دهن با
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 .بریم.اومدم اومدم_

 .رفت کنار در جلو از کشید پوفی

 هستن؟ پایین اون چندنفر مگه.میومد همِ هم صداي

 .شنیدم مازیار جدي صداي

 .میبینی خودت حاال_

 .کردم فکر بلند باز کنم فکر

 کـم  کـم  رسـیدیم؛  پلـه  راه وسـطاي  بـه  تـا .رفتـیم  هـا  پلـه  راه سـمت  بـه  انـداختم  بـاال  اي شونه
 .موند باز دهنم و شد کم پاهام سرعت

 .بگم تونستم که چیزي تنها

 .پایین اومدیم اشتباهی!برگردیم بیا کین؟مازیار اینا.مامان یا_

 .بخورم حرص من شد باعث و اومد مازیار خنده صداي باز

 .کردم اخم و کرد جم حرصی لبم صورتم جلو گرفتم مشتم

 .اورد باال تسلیم نشانه دستاش،به دوتا و برد عقب به سرش مازیار اینکارم با

 هسـت  اي دیگـه  راه مـثال  االن.خودتـه  تقصـیر  ببـین  اخـه  میشـی؟خب  عصـبی  چـرا  باشه باشه_
 پایین؟ بریم ما

 .بودم زده زل بهش خنثی قیافه با ولی.کردم ول و لبم و پایین اوردم مشتم اروم



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 144 
 

 .انداخت باال ابروهاش تا کنم؛دو نمی کاري دید وقتی

 .دیگه بریم چیه؟بیا هان_

 و بپــره مازیــار شــد باعــث کــه گفــتم جیــغ خــب یــه انــداختم بــاال دســتام بــا و شــونم یکدفعــه
 .بکش عقب سرش

 .شنیدم ارومش صداي که کردم می حرکت داشتم

 .روانی وحشی گربه_

 .سمتش برگشتم خشم با و ایستادم سرجام

 .کرد نگاهم خنده با کنار کشید سرش

 دیگههه برو.ببخشید شنیدي؟اقا اوه اوه_

 .کردم کج براش چشمام و کشیدم پوفی

 .که باشه اروم ادم نمیزارن

ــی ــا وقت ــه تقریب ــایین ب ــه پ ــا پل ــدنمون متوجــه رسیدیم؛ســامانی ه ــار مبــل رو از و شــد اوم  کن
 .بلندشد جمعیت

 .کرد خاموش سیگاري جا توي سیگارش میشد؛ته بلند که همینطور

 .گرفت دستاش تا دو با کتش و ایستاد

 .شدن ساکت و شدن ما متوجه سامانی،بقیه اینکار با
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ــو ــر ســال ت ــود پ ــر از ب ــه جــوون پســراي و دخت ــم بعضیاشــون ک  بودن؛بعضیاشــونم ســنمون ه
 .کوچیکتر

 .کردم حس خودم به رو پسرا از خیلی و مازیار به دخترا از خیلی نگاه

 .دخترا پسرا،مازیار من.بشه عوض بازي اقا بگم خواستم می

 .نشست لبام رو کوچیکی لبخند همین بخاطر.گرفت خندم خودم فکر از

 .کردم نگاهش مازیار سمت برگشتم

 کرده؟ اخم انقدر چرا این اوه

 .کنم اخم باید منم.نمیشه نه دیدم

 .نشوندم پیشونیم رو اخم و کردم جمع لبخندم کم کم همین بخاطر

 .میگنا من به جوگیر آدم

 ...بدر اقاي سالم_

 .داد دست مازیار با سطحی خیلی جلو اومد

 .انداخت من به و گرفت مازیار از نگاهش

 .گرفت روم به رو دستش جلو اومد چندشی لبخند با

 ...بانو سالم_

 .مشتاقش چشماي به نگاه یه انداختم دستش به نگاه یه جدیت با
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 دسـتش  تـو  راسـتم  دسـت  و کـردم  بغـل  تقریبـا  راسـتش  دسـت  کشـوندم  مازیار سمت به خودم
 .کردم قالب

 .کردین دیر.سامانی اقاي سالم_

 .شد درشت چشماش و رفت باال  هاش ابرو پرویم از بعد حرکتم از اول

 .کردم نگاه اطراف به بزنه حرف خواست تا

 .کنید اشنا ما با رو بقیه بریم خب_

 .کردم نگاه مازیار به برگشتم

 .بود خوردمون گره دستاي به مبهوت نگاهش

 .میگفت چیزي نه میزد پلک نه

 بریم؟.جان مازیار_

 .زد پلک و داد تکون شدت به سرش مدتی از بعد.انداخت بهم ماتش نگاه

 .خانومم بریم_

 این؟ شد اینطوري چرا

 .کنه می اب قند کارخونه یه ،دلم عزیزم یا خانومم میگه وقتی.خودمونیما ولی

 .رفت شدم خل.خخخخ.المصب نگو د

 .شدم قدم هم مازیار با و انداختم باال اي شونه خنده با
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ــن ــا م ــبم واقع ــه از متعج ــور اینک ــدر چط ــت انق ــون راح ــار در خودش ــن اختی ــاي ای ــف ادم  کثی
 میزارن؟

 .کنی خورد اعصاب خیلی روز امروز واقعا

 .بدید گوش خانوما و اقایون خب_

 .بشن ساکت همه تا کرد مکثی

ــدر مازیــار اسمشــون ایشــون_  اشــاره پســرا بــه دســت بــا(اقــایون شــما بــه قــرار کــه کســی و ب
 .بده نیاز مورد تعلیمات)کرد

 .گرفت من سمت به دستش

 .بدن تعلیم رو خانوما قرار که جمشیدي ماندانا اسمشون هم ایشون_

 .کنن حضم حرفاش بفیه تا شد ساکت

ــا هــر_ ــانی، ن ــه مــن خــود طــرف از فرم ــا نکنیــد ســعی پــس.داره تنبیــه شخصــه ب ــاراتون ب  ک
 .بندازید دردسر تو خودتون

 .برگشت ما سمت به حرفاش شدن تموم از بعد

 .کنید می کار چی ببینم.جوونا این و شما.دیگه میرم من خب_

 .زنه می حرف باباش نکر با انگار.رفتم بهش اي غره چشم

 .میکنه داره کار همین اونم دیدم که کردم نگاه مازیار به
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ــدا وقــت االن.کــن ول فاطمــه واه.داریــم تفــاهم مــا چقــدر واووو ــین مشــترك وجــه کــردن پی  ب
 خودتون؟

 .شد ضایع خیلی خدا بنده.کردیم نگاهش بزنیم حرفی اینکه بدون

 .جمعیت سمت برگشتیم دو هر رفت وقتی

 .گفتیم همزمان

 !جلو بیان بلدن رزمی ورزش که اونایی_

 .کردیم نگاه هم به

 !من دهن تو بزنید بیایید ها شما هی داریم مشترك وجه میگم من

 .کردیم نگاه جمعیت به باز

 .بیرون بودن اومده نفر3پسرا بین از و  نفر2دخترا بین از

 .بیرون بیان دوویدن و کار تو باالیی سرعت که آقایونی.دوستان خب:مازیار

 .بیرون اومد بینشون از نفر سه

 .کردم دخترا به رو جدي منم

 .خانوما شما همینطور_

 .بیرون اومدن دخترا بین از هم نفر سه

 .داریم کار باهاتون.کنار بیایید نفر ده شما:مازیار
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 مناسـب  کـاري  چـه  بـراي  کـنم  تعیـین  مـن  تـا  بایسـتن  جـا  همون موندن باقی که خانومایی و_
 .اقایون همینطور و. هستن

 .کرد اشاره بیرون به دست با و کرد نگاه پسرا به مازیار

 تخلفـی  سـامانی،هر  اقـاي  از شـنیدید  کـه  همینطـور .بیـام  مـن  تـا  حیـاط  تـوي  برید سریع پسرا_
 .بیرون برید سریع پس.داره پیش در سختی تنبیه

 .دخترا به کردم رو منم

 تـو .بیـام  مـن  تـا  میشـید  اتـاق  در،وارد اخـرین  چـپ  سـمت  رو راه.بـاال  میریـد  هـم  دختـرا  شما_
 .برید اوکی؟سریع.ندین انجام اي دیگه کار پس.دوربین خونه این هاي سنبه سوراخ تمام

 ...نفر ده این با موندیم ما و رفتن همه

 .بودیم کرده انتخاب که نفري10 به کردیم رفتن؛رو همه شدیم مطمئن وقتی

 .اینطور بیان اقایون خب:مازیار

 .گفت بود من ساالي و همسن کنم فکر و بارید می ازش شري که پسرا از یکی

 .بهتره جامون اینجا.اقا نه_

 .کردم نگاه چشماش تو صاف و هم تو کردم اخمام ولی.بود گرفته خندم

 یعنـی  بریـد  اونـور  مـیگن  وقتـی .داره خـودش  سـخت  مجـازات  نافرمـانی  هـر  رفتـه  یادتون انگار_
 کنم؟ میکاب ببرم خانوما با هم تو داري انتظار نکنه.برید باید
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 .خنده زیر زدن حرفم،همه اخر قسمت گفتن با

 .بشن ساکت همه شد باعث)سروان(مازیار جدي صداي

 .اینور بیا و نکن بحث پس_

 .ایستادن جا هم،همون دخترا و چپ سمت رفتن پسرا

 .کنید معرفی خودتون.خانوما خب_

ــد دختــر ــد ق ــاي کــه الغــري و بلن ــدش موه ــر از بلون ــود زد شــالش زی ــه ب ــدم بیرون؛ی ــد ق  اوم
 .داشت اي کرده ارایش البته صد و دلنشین چهره.جلو

 ...براي و سالمه20.مرادي شکیال اسمم_

 .بده ادامه نذاشتم

 .لطفا بعدي_

 لبـاش  رو لبخنـد  اول همـون  از و داشـت  بـانمکی  صـورت .جلـو  اومـد  سـبزه  میـزه  ریـزه  دختر یه
 !خوش سر چه.بود

 کرد زدن حرف به شروع ریزي صداي با

 .حقوق رشتمم ساله23.هستم نوروزي سمانه منم_

 .توبه کار؟خدایا این تو اومدي و حقوق رشتت جان؟تو.شد درشت چشمام

 .بعدي_
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 !بودن دوقلو.جلو اومدن همزمان نفر دو

 .کفت ها دوقلو از یکی

 .گرفتیم دیپلم تازه دو، هر.سارا خواهرم اسم و ثریا من اسم_

 .گفتما کی ببین حاال.میشم دیوونه اینجا سر اخر من خدا اي

 .دادم تکون حرفشون تصدیق براي سرم و کشیدم پوفی

 .انداختم مازیار به نگاهی

 .کرد نگاه پسرا به و گرفت ازم نگاهش سریع.میکرد نگاه بهم داشت

 .کنید معرفی خودتون پسرا شما حاال خب_

 .جلو اومد شر پسر همون

 .کامپیوتر افزار نرم لیسانس.هستم تهران از نامی شما،سهیل اوچیک_

 .بعدي گفت زبونیش شیرین به توجه بدون من مثل مازیارم

 .جلو اومد هیکلی و نقش درشت پسر یه

 .معماري لیسانس.مرعشی رامین_

 .بودن اندام درشت رامین مثل هم اونا که جلو اومدن دیگه برادر دوتا باز

 بهداشــت لیســانس شــکیبا ساســان بــرادرم و صــنایع دیــپلم فــوق هســتم شــکیبا ســامان مــن_
 .خانواده
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 .جلو اومد میزه ریزه پسر یه

 .گرفتم دیپلم تازه جوادي باربد منم_

 .بود باربد مثل جلو اومد پسرم یه

 .باربدم دوست و گرفتم دیپلم تازه قاسمی سعید منم_

 .کردم نگاه مازیار به

 .گردنش سمت برد و کشید صورتش به دستی.بود کالفه کالفه

 .داریم اصلی کار از غیر به اي دیگه کار ها شما با دونفر ما.خب خیله:مازیار

 .کنن نگاه بهش همه شد باعث سهیل صداي یکدفعه

 )ویژه(ویجه گروه بشیم قرار ما االن.ایول_

 لبخنـد  گذاشـتم  و کـردم  پشـتم  همـین  بخـاطر  بگیـرم  خـودم  جلـو  نمیتونسـتم .بود گرفته خندم
 .صورتم رو بیاد

 تمـام .نداریـد  رو دیگـه  هـا  بچـه  بـه  دادن اطـالع  حـق  کـدوم  هـیچ  شماها ولی.اره یجورایی:مازیار
 جـایی،حتی  حرفـام  کـه  ایـن  فکـر  پسـر .میفهمـیم  مـا  بدیـد  انجـام  حرکـت  یـک .دوربین پر اینجا
 اوکی؟.نمیفهمیم؛نباشید ها ما بشه گفته خودي پیش

 .کردم نگاه بهشون سمتشون برگشتم

 .سهیل شیطون نگاه به افتاد نگاهم
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 .بردم سهیل سمت به دستم و باال دادم ابروهام

 خـاموش  درونـت  شـیطنت  کـن  سـعی  پـس .تـو  بـه  حواسـم  تکـی  خـودم  مـن .خـان  سهیل هی_
 میگم؟ چی که متوجهی.نگیره بر در خودت اتیشش و ضررش تا کنی

 .گفت چابلوسی با و شد خم کمی و گرفت سینه به دستاش تا دو سهیل

 .نمیگم چیزي احدي هیچ به.تخت تخت خیالت.هستم گراممونم خواهر مخلص من_

ــه و دادم تکــون ســري ــودن اونــی از تــر معصــوم.کــردم نگــاه دختــرا ب  کــار همچــین وارد کــه ب
 .بقیه همینطور.بشن کثیفی

 .افتادم سوگندم و سوگل یاد.افتاد ها دوقلو به نگاهم

 .شده تنگ تکشون تک براي دلم چقدر خدا وایی

 . انداختم پایین سرم و کشیدم سوزي پر آه

 .کنم بلند سرم شد باعث)سروان(مازیار صداي

 .بقیه پیش بریم بیایید دنبالم پسرا خب_

 .کردم نگاه بهشون مهربونی لبخند با کردم دخترا به رو منم

 .دنبالم بیایید هم شما دخترا_

 .زد صدام مازیار که برم ها پله راه سمت به خواستم

 .سمتش برگشتم
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 بله؟_

 .گفت اروم و زد مصنوعی لبخند

 !دارم باهات مهمی کار خودمون اتاق بیا نهار از قبل12ساعت_

 .رفتم ها پله راه سمت به و گفتم اي باشه

 داره؟ مهمی کار چه باهام یعنی

 .دادم ادامه راهم به و انداختم باال اي شونه

 .بود رفته باال دخترا جیغ و خنده صداي رسیدیم در به وقتی

 .شدم داخل و کشیدم در دستگیر سریع

 .کردن نگاه بهم شدن ساکت همه

 .گذاشتم داخل با محکمی اخم،قدم با

 .سرتون رو گذاشتین اتاق که میبینم_

 .کشیدم داد سرشون یکدفعه

 واقعـی  کـار  بهتـون  خـوایی  بـازي؟اره؟می  بچـه  اینکـار  کردیـد  پیکنیک؟هـان؟فکر  اومدیـد  مگه_
 داشتین؟ بدي انتخاب چه بفهمید تا بدم نشون

 .بودن کرده کپ همه خشمگینم و بلند صداي از
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 اختیـار  در خودشـون  راحتـی  بـه  اینکـه  از بـودم  عصـبی .بـود  شـده  بلنـد  عصـبانیت  از واقعا صدام
 .بودن گذاشته ادما اینجور

 .کنم بندیتون گروه تر زود چه هر باید.بشید آماده سریع_

 .نشستم روش برداشتم اتاق کنار صندلی

 .ایستادن روم به رو و کردن عوض لباساشون تند تند دخترا

 خیلیاشـون .داشـتن  خودشـون  خـاص  زیبـایی  تمامشـون  مـن  نظـر  از.کـردم  نگـاه  تکشـون  تک به
 نـه  خیلیـا  مـیگم .بـود  اندامشـون  از بهتـر  چهرشـون  خیلیاشـون .بـود  بهتـر  چهرشـون  از اندامشون

 .بودن اتاق توي نفر10کل در.نفر30یا20

 .کردم نگاه بهشون جدیت با و شدم بلند

 .بدم تشخیص هم صدا روي از باید

 شـما  از غیـر  بـه  البتـه .کنیـد  معرفـی  مختصـر  و کامـل  خودتـون  شمرده و اروم تکتون تک.خب_
 .چهارنفر

 .کردم اشاره بودن شده انتخاب که چهارنفري به

 .کردن معرفی خودشون ترتیب به

 .کردم دقت خوب بهش.دختر اخرین به رسیدم بالخره

ــا ــري تنه ــم کــه دخت ــدام نظــر از ه ــم ان ــر از ه ــره نظ ــود خــوب چه ــه صــد و.ب ــر اروم البت  از ت
 .همشون
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 .کن معرفی خودت هم شما خب_

 دسـتاش  بـه  وقتـی .کـرد  غـالب  هـم  بـه  دسـتاش  و انـداخت  پـایین  سـرش .ایستاد روم به رو اومد
 !کنم حس تونستم خوبی به دستاش کردم؛لرزش نگاه

 .شدم قبول پزشکی ي رشته و دادم کنکور تازه.احمدي نازنین.نازنین اسمم_

 .داشت دلنشینیم و ناز صداي

 شــده کشــیده کــار ایــن بــه خــوب موقعیــت ایــن بــا ادمــی همچــین اینکــه از چنــدم بــار بــراي
 .کردم تعجب

 .کرد نگاه بهم اورد باال سرش اروم.کردم نگاهش کمی

 .نشست لبام رو لبخندي ناخداگاه

 .رفت بین از دستاش لرزش و زد ارومی لبخند اونم که دید نگاهم تو چی

 .رسید ذهنم به فکري. سوخت حالش به دلم

 .کن خبرتون تا میدم شکیال به بدین انجام قرار که کاري و اسامیتون من.خانوما خب_

 .بود مونده12 به دقیقه5.کردم نگاه دیوار رو ساعت به

 مــن بشــنوم ازتـون  صــدا و ســر دیگـه  دفعــه فقــط. میـام  و میــرم دارم کــاري مـن  خــب خیلـه _
 .کنم مشخص جاهاتون بیام تا باشید اینجا فعال.ها شما میدونم
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 اتـاق  تـو  کردم؛مازیـار  بـاز  کـه  در.رفـتم  خودمـون  اتـاق  سـمت  بـه  بیرون زدم اتاق از حرفی بدون
 .نشستم مبل روي روش به رو رفتم.دیدم

 شده؟ چی خب_

 سـر  رفـت  چینـی  مقدمـه  هـیچ  بـدون  کوتـاهی  مکـث  از بعـد .کـرد  نگـاه  بهـم  و کـرد  بلند سرش
 .مطلب اصل

 .نیستی حسام تو میدونم من.چیه واقعیت هویت میدونم من...من.ماندانا_

 .زد خشکم سرجام شنیدم که چیزي با

 !ممکنه چطور...چطور.نداره امکان این نه

 .کردم نگاه بهش فقط زده شکه

 .بود داده قرار پاهاش دوتا بین زدش گره دستاي و بود پایین سرش

 .بود گرفته ضرب زمین به راست پاي با

 .زدن حرف به کردم شروع پته تته با

 .زدم اي پاچه دست لبخند

 !غضنفرم کیم؟حتما پس نیستم حسام سرت؟من به میگی؟زده چی مازیار هی_

 .کردم اشاره خودم به دستم با و کردم الکی خنده

 دخترم؟ واقعا کردي فکر کردم خودم دخترا شبیه که حاال_
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 .کرد نگاه بهم و اورد باال اروم سرش

 .نیستی حسام میدونم گفتم دختري؟من تو گفتم کی من_

 .دادم سوتی باز.کردم نگاه چشماش تو صاف

 .کردم جا به جا مبل رو،روي خودم و زدم پلک چندتا پته تته با

 .کنی می اشتباه اینکه منظورم.هرچی...هر...حاال...ح_

 .دادم تکیه مبل پشتی به و ترسیدم اینکار با.کشید جلو خودش عصبانیت با

 اشــتباه کــه کنــی ثابــت خــوایی مــی بــاز شــناختم واقعیــت هویــت کــه حــاال چــرا.کــن بــس_
 درکـم  نمیتـونی .شـدم  دیوونـه  فهمیـدم  کـه  مـوقعی  اون وقـت؟از  همـه  ایـن  نشدي کردم؟خسته

 نه؟ میدونه سرگرد حتما.کنی

 .شد متمایل عقب به کمی پوزخند با

 .احمقق من.نفهمیدم احمق من فقط.میدونه که میگم؟معلومه چی.هه_

 .شد خم سمتم به باز

 کنم؟اره؟ درازي دست بهت دادي؟میترسیدي بازیم اول همون از چرا؟چرا_

 .کشیدم جلو خودم منم و رفت هم تو اخمام.کنه می گنده موضوع خیلی داره دیدم

ــی_ ــی ه ــتر، ه ــرو اروم مس ــاهم ب ــریم ب ــه.ب ــوري داري چی ــاري همینج ــرف رگب ــی ح  و میزن
 میري؟نگفتم؟
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 .کردم باز کامل دهنم تقریبا و دادم تکون محکم سرم

 بهــم ماموریـت  خـوایی  کنی؟مــی چیکـار  خـوایی  مــی حـاال .بگـم  نداشــتم دوووسـت .نگفـتم  آره_
ــرو بزنی؟باشـــه ــاز راه.بـ ــاده و بـ ــو فقـــط.دراز جـ ــه میـــدونی تـ ــه و کالنتـــري یـ ــرگرد یـ  سـ

 .میشه عصبی بد بشه عصبی وقتی ولی میشناسی؟اروم، که سرگرد.خشمگین

 .داد باال ابروهاش از یکی اخم با

 دونی؟ می کجا از تو_

 تکیــه پشــتی بــه ســینه بــه دســت و انــداختم بــاال اي شــانه بیخیــالی شــده؛با اروم دیــدم وقتــی
 .دادم

 .بشناس من تونست همین بخاطر.بود بابام صمیمی دوست سرگرد_

 .زد زل بهم شده ریز چشماي با

 .دادم تکونی سرم

 ندیدي؟ چیه؟خوشگل هان_

 .رفت کتش سمت به و کشید هم تو اخماش باز

 .ندیدم پرویی این به دختر.دیدم خوشگل_

 .کردم نگاه)سروان(مازیار به و گرفتم مبل از تکیم

 کنی؟ می داري چیکار...دیدي که حاال_
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 .اورد در گوشیش بالخره و گشت کتش جیب تو کمی

 .سروان به بزنم زنگ میخوام_

 .دوختم بهش متعجبم قیافه

 چی؟ براي!واه_

 :گفت گرفت می شماره که همینطور

 .میفهمی خودت_

 .دادم تکیه پشتی به باز و انداختم باال شونه

 .زد حرف سرگرد با و کرد گلگی کمی شد؛اول متصل تماس وقتی

 .کنم درخواستی ازتون خواستم می سرگرد_

ــار ــروان انگ ــزي س ــت چی ــه گف ــار ک ــر زد مازی ــده زی ــنم.خن ــده م ــودم بلندش ــه و ب ــمتش ب  س
 .بودم رسیده بهش تقریبا.میرفتم

 ...که خواستم می.حرفی چه این سروان نه_

 .انداخت بهم زیرکی زیر نگاه یه

 ...و من بین نه عه.حسام و من بین میشه اگه بگم میخواستم_

 .سمتم برگشت

 .واقعیتا چیه؟اسم اسمت_
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 .کردم نگاه بهش تعجب با

 .فاطمه_

 :گفت لب زیر بزن حرف سرگرد با اینکه از قبل و کرد نگاهم کمی

 .قشنگی اسم چه_

 .داد قرار مخاطبش سرگرد باز من تعجب به توجه بدون

ــین.بلــه_ ــا بخونیــد چنــدماه محرمیــت صــیغه یــه خــانوم فاطمــه و مــن ب  ماموریــت ایــن تــو ت
 .نیاد پیش مشکلی

 .رفت باال جیغم صداي تقریبا.شد درشت چشمام

 .عمرا بچه محرمیتتتت؟بروو چییییی؟صیغه_

 .کرد نگاه بهم فقط کالفگی با

 :گفت باشه سرگرد با انگار

 .سرگرد چشم_

 .اسپیکر رو زد و گرفت سمتم به گوشی

 .بشم اروم کمی شد باعث سرگرد صداي

ــا؟ببین خــوبی.دختــرم ســالم_  ســروان و خــودت راحتــی بــراي.میگــه راســت دخترم،ســروان باب
 مـو  دادن،چـه  دسـت  چـه .هرگنـاهی  بگیره؛حـاال  صـورت  گنـاهی  اگـه  اونوقـت .همـین  کار بهترین
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 اول همـون  اینکـه  از مقصـرم  مـنم .نمیافتـه  خودتـون  گـرد  بـه  تنهـا  گنـاهتون .بایسـتی  جلوش باز
 مـدت  بـراي  فقـط .نـداره  اینـدت  تـو  دخیلـی  هـیچ .کـنم  جـاري  رو صـیغه  بزار پس.نکردم کار این

 .کوتاه

 .انداختم می گوشی به نگاه مازیار،یه به نگاه یه درمونده

 .بستم چشمام و کشیدم عمیقی نفس

 .قبول باشه_

 .بیرون کشیدم مازیار دست از گوشی باال پریدم حالی خوش با.افتادم چیزي یاد ولی

ــادتون مگــه راســتی عمــو_ ــودم بچــه کــه زمــان رفتــه؟اون ی ــون بــین اي صــیغه شــما ب  خودم
 نمیشـه  چـون .کـنم  صـیغه  سـروان  بـا  نمیتـونم  مـن  پـس .باشـم  محـرم  هـات  بچـه  بـه  تا خوندي

 .بشی صیغه کسی با دوباره اي صیغه وقتی

 .کنم نگاه بهش شد باعث مازیار متعجب صداي

 عمویی؟ صیغه تو_

 .کردم نگاهش چپ چپ

 بـا  عمـو  اینکـه  بخـاطر .داد مـی  اهمیـت  خیلـی  مسـائل  ایـن  بـه  کـه  بـود  مذهبی مرد من باباي_
 بـه  تـا  شـد  خونـده  بینمـون  محرمیـت  صـیغه  عمـو  پیشـنهاد  داشـت؛به  معاشرت زیاد خانوادمون

 .کنه می فرق ها صیغه بقیه با ها صیغه اینجور.بشم محرم پسراشم

 .شد ساکت و گفت آهانی
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 .بشم ساکت منم شد باعث سرگرد خنده صداي

 بیاري؟ بهونه خوایی می.شده باطل خوندم؟االن صیغه کی من دونی می دخترم_

 .گفتم ناله با کردم جمع صورتم

 زور؟ مگه کنم صیغه خوام نمی من عمو_

 .کشید گردنش پشت به دستی کالفگی با مازیار

 .بگیره صورت گناهی خوام نمی من_

 :گفتم و کردم کج براش دهنم

ــی_ ــی چ ــا و چ ــه االن نمیخوایی؟ت ــتی ک ــزم میدونس ــت و ،عزی ــم قربون ــی بش ــود چ ــی ب  م
 ناراحتی؟ گفتی؟االن

 .شدم ساکت که کرد نگاهم عصبانیت با چنان

 .اومد گوشی پشت از سرگرد صداي

 نه؟ یا بالخره؟بخونم کنم کار چی_

 .برد لباش سمت به گوشی اخم همون با مازیار

 .سرگرد بخون_

 .نزنم جیک شد بود؛باعث صداش تو که تحکیمی

 خشونت؟ انقدر چرا اخه



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 164 
 

 !مجید اهللا کالم جلد یک فقط مهریه با اونم.خوندن رو صیغه سرم اخر

 .گیرم می مهریه منم میگیرن مهریه توروخدا؟همه میبینی

 .شد راحت خیالش تازه انگار.کشید راحتی نفس من،مازیار بله با.گفتم رو بله بالخره

 .شکرت خدایا.اومد گیرم اعصاب بی مذهبی یه اخرشم نیومد نیومد گیرم مرد

 .بابا اي_

 .کردم نگاه بهش کردم بلند سرم

 .نمیدما طالقت میخوایی؟من طالق شد چی_

 .خندید این باز.

 .بدم سرگرد به گزارش رفت یادم.دیوونه نه_

 .شدم بلند مبل رو از و دادم تکون بهش دستی

 .کن ایمیل بهش قبل مثل خب.بابا برو_

 .رفتم در سمت به منم و گفت اي باشه

 ماندانا؟_

 .سمتش برگشتم

 بله؟_
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 .نشست روم روبه اومد شد بلند جاش از

ــونم_ ــت ممن ــاري باب ــه ک ــردي ک ــاید.ک ــدونی ش ــی.ن ــن ول ــه م ــن ب ــی مســائل ای ــت خیل  اهمی
 .بدم انجام ماموریت راحتی به میتونم و راحت خیالم دیگه هم به محرمیم که حاال.میدم

 .کردم نمی درکش چون.بگم چی نمیدونستم

 .زدم بهش لبخند فقط نشه ناراحت اینکه بخاطر

 غـذا  برامـون  بیـاد  قـرار .بشـم  بیـاد  قـرار  کـه  کسـی  منتظـر  تـا  پایین میرم من.کنم می خواهش_
 .بیاره

 .رفت میز رو لبتاب سمت به و گفت اي باشه

 .بیرون رفتم و کردم باز در

 .کردم چیکار فهمیدم تازه

 مازیارم؟ قانونی زن من االن

 .ترسناك چقدر

 .رفتم ها پله راه سمت به و کردم اي خنده

ــود ســامانی،قرار ي گفتــه طبــق ــراي نفــر یــه ب ــزا اینجــور و کــردن درســت غــذا ب ــه چی  ویــال ب
 .اورد اماده غذاي برامون و اومد ویال به شمالی خانوم 1ساعت راس.بفرستن
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 غـذا  پـایین  طبقـه  اتـاق  تـوي  هـم  پسـرا  و دادیـم  بهشـون  خودشـون  اتـاق  تـوي  دختـرارو  غذاي
 .دادیم

 .بردم خودمون اتاق به هم رو مازیار و خودم غذاي

 .کردم خوردن به شروع و برداشتم قاشق

 کـه  سـرم .کـردم  حـس  خـودم  بـه  مازیـار  ي خیـره  کردم؛نگـاه  نزدیـک  خـودم  بـه  کـه  اول قاشق
 !خوره نمی غذا بهم زده زل دیدم کردم بلند

 .دادم تکون سرم و کردم دور لبام از قاشق

 شده؟ چیزي_

 .برداشتم چنگالش قاشق لبخند با.داد تکون سرش و زد پلکی

 .بودم فکر تو.نشده چیزي نه_

 .خوردم اول قاشق و انداختم باال اي شونه خیالی بی با

 چی؟ فکر_

 .ندادم گیر بهش زیاد بود گشنم خودمم چون.نگفت چیزي

 .زد صدام مازیار که کنم جمع وسایل خواستم خوردیم که غذامون

 ...ممکنه.باش ها بچه جلو رفتارت مواظب.ماندانا_

 .بده ادامه حرف نذاشتم
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 .کنم چیکار باید دونم می خودم.دیگه شدي حساس خیلی مازیار وایی_

 .داد تکیه مبل به و انداخت باال اي شونه

 .کنم زد گوش بهت خواستم فقط من حال هر به_

 .دادم تکون طرفش به دستم و کردم جمع صورتم

 .بابا برو_

 .داد تکون دستاش من مثل اونم کرد اي خنده

 .مامان برو خودت_

 .شدم خارج اتاق از و دادم تکون سري.گرفت خندم زدنش حرف طرز از

 .خوردن غذاهاشون پس.بود غذاشون کثیف ظرفاي در پشت.رفتم دخترا اتاق سمت به

 .شدم اتاق وارد و کردم باز در

 .بودن افتاده سمتی کدوم هر

 .ببینم شید بلند.خب خیله_

 .شد بلند ناله با بود صبا اسمش که دخترا از یکی

 بریم؟ کجا.خوردیم غذا تازه بابا_

 .ایستاد صاف سرجاش کارم این با.رفتم سمتش به و هم تو کشیدم اخمام
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 بـا  نباشـین  در جلـوي  حاضـر  دیگـه  دقیقـه  دو تـا .مسـافرت  اومدیـد  شـماها  نـه  هتـل  نـه  اینجا_
 .طرفید من

 .کردم نگاه ساعتم به جدیت با

 دونــم مــی مــن وقــت اون.نباشــه در جلــو هــا شــما از یدونــه فقــط.شــد شــروع وقتتــون االن از_
 !شماها

 .رفتم در سمت به

 .اومدم دیگه دقیقه دو من_

 .میرفت ور لبتاب با مازیار.رفتم اتاق سمت به

 .نشن باغ وارد اصال بگو پسرا به.ببرم  حیاط به خوام می دخترارو من مازیار_

 .بود گزارش به کامل حواسش

 نگـاه  سـاعت  بـه .شـدم  خـارج  اتـاق  از و دادم تکـون  سـرم  کالفگـی  بـا  نـیس  حواسش دیدم وقتی
 .شدم شدنش باز منتظر زدم در.رفتم پسرا اتاق سمت به سریع.بود مونده هنوز.کردم

 اخمـام .درخشـید  نگـاهش  تـو  خاصـی  بـرق  دیـد  مـن  وقتـی .بیـرون  اومـد  پسرا از یکی شد باز در
 .هم تو رفت

 و رفـت  پسـره  سـمت  بـه  سـهیل .اومـد  بیـرون  سـهیل  و شـد  پـرت  پشت به بزنه حرف خواست تا
 .زد حرف قلدري با

 هان؟ کنه نمی باز در کسی من از غیر به نگفتم بهت مگه_
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 .زد لبخند و برگشت من سمت به باز

 عمرتون؟.گرام ابجی به سالم_

 .بود مرام با خیلی.میومد خوشم اخالقش از

 .کردم اشاره سرم پشت به و دادم تکون سري

 از کـدوم  هـیچ  نـذاري  کـه  اینـه  بکنـی  بایـد  کـه  کـاري  فقـط .کنیم تمرین خواییم می دخترا ما_
 .بیرون بیان پسرا

 .گفت چاپلوسی با و کرد خم سرش

 .بیاد بیرون نفرم یه بزارم عمرا.بخوا جون شما_

 .رفتم دخترا اتاق سکت به کردم خدافظی و زدم لبخندي

 دسـت  بـا  و زدم پیروزمنـدي  لبخنـد .بـودن  ایسـتاده  در جلـو  همـه  کـردم  بـاز  دختـرارو  اتاق در تا
 .کردم اشاره سرم پشت به

 .بیایید دنبالم_

 .رفتیم باغ سمت به

 .بود کردن ورزش براي خوبی جاي باغ ته

 .کردم اشاره دخترا به و ایستادم زمین مرکز
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 بایــد بیشــتر دور دو بایســته کــی هــر.تــوقفی هــیچ بــدون.دویــد مــی زمــین دور ســریع.دختــرا_
 .بدو

 .کردم نگاه ساعتم

 .حاال_

 گـرم  بـدنم  تـا  کـردم  مـی  همراهیشـون  خـودمم  مواقـع  بعضـی .دویـدن  بـه  کـردن  شـروع  دخترا
 .بایستن گفتم داد با و ایستادم شدن خسته کردم حس وقتی.بشه

 .کردم زدن حرف به شروع عصبی و رفتم رو قدم

 ...خ می اینطور!ندارید دویدن ذره یه کنید؟جون پیشرفت خوایید می اینطوري شماها_

 .بخورم حرفم شد باعث دخترا از یکی صداي

 .میاریم کم نفس معلومه خب کردیم شروع تازه ما خانوم_

 .شدم عصبی حسابی کارش این از

 .گرفتم یقش و رفتم سمتش به

 .میشه اضافه دور دو توقف هر.میدویی دور10باغ دور!دیگه من حرف وسط پري می که_

 .زدم داد سرش که کنه اعتراض خواست

 .نباشه حرف_

 .کرد دویدن به شروع و پایین انداخت سرش
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 .گفتم جدیت با بقیه سمت برگشتم

 داره؟ اعتراض کسی_

 .نزدن حرفی کدوم هیچ

 .کردم اشاره ها درخت پشت به

 .کنیم شروع تا بیاره تاتمی چندتا بره نفرتون دو_

 .رفتن نازي و سیمین

 .نشست لبام روي پوزخندي.کردم نگاه تکشون تک به

 ...اولش تازه_

 

 .کردم نگاهشون اخم با و دخترا به کردم رو

 .وایستید ردیف سریع _

 دو دسـتاش .بـود  دوییـد  مـی  کـه  اونـی  بـه  نگـاهمم  از یکـی  بـود  دختـرا  بـه  نگاهم که همینطور
 .بود گرفته خندم.بود داده بیرون زبونش و بود اویزون طرفش

 .کردم اشاره بهش باال بردم دستم بود خنده بخاطر که لبخند همون با

 بیرون؟ دادي زبونت چرا.بسته بیا_

 .خنده زیر زدن دیدن قیافش وقتی و سمتش به برگشتن دخترا همه
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 .ایستاد دخترا کنار و سمتمون اومد زنان نفس

 .بکن داري دوست کاري هر.ندارم اعتراض دیگه خودم جون به_

 .کردم جمع لبخندم

 .سرجاتون وایستید بسته دیگه.ساکت_

 .ایستادن صاف و کردن جمع هاشون خنده همه

 .شدم نزدیکشون

 .وایستید تایچی همتون_

 .کرد اجرا و رفتم عقب قدم چند حرکتی؟ چه پرسیدن ازم نفر چند

ــا_ ــاتون دوت ــر دو پاه ــرض براب ــونتون ع ــاز ش ــی ب ــی م ــار و کن ــندلی روي انگ ــی ص ــد م  خوایی
 .میشید بشینید؛خم

 و بــودن زده اشــتباه کــه اونــایی و رفــتم سمتشــون بــه.شــدم بلنــد مــن و دادن انجــام مــن مثـل 
 .کردم درست

 .کنم می کار مقاومتتون تو فقط امروز.خب_

 .برگشت قبل حالت به باز که زدم داد سرش که میشد بلند داشت دخترا از یکی

 چیه؟ بعدي حرکت:سپیده

 .کردم نگاه بهشون بدجنس نگاه با و اومد لبام رو نیشخندي
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 .میشنید همینطوري ربع یک تا_

 .گفتم بلند صداي با و هم تو بردم اخمام کنن اعتراض خواستن تا

 داره؟ اعتراض کسی_

 .گرفتن خون خفه همه تقریبا

 .زدن قدم به کردم شروع و زدم اي پیروزمندانه لبخند

 .نکردم توجه من ولی بود رفته باال اوخشون و آخ صداي

 .ایستادم سرجام.اومد چیزي شدن خورد صداي یکدفعه

 .میومد صدا باغ سر از

 .رفتم سمت همون به مشکوکی حرکت هیچ بدون اروم

 .میومد زدنشون حرف صداي.کیه فهمیدم تازه

 خشن؟ ماندانا این چقدر سامی_

 .اومد خنده صداي

 .کرد می نفله رو ما ي همه وگرنه.نیست ماندانا مثل مازیار خداروشکر.خدایی اره_

 .رفت باال ابروهام از یکی

 .اینطور که
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 اومد سهیل صداي که رفتم سمتشون به اروم

 بشنوه؟ صدامون تا کنید می کاري ببینم حاال_

 .بودن شده قایم اینجا پسرا ي همه.سرشون پشت رفتم اروم

 .پیچوندم و گرفتم سهیل برگشت؛گوش پشت به سامی تا و سهیل سمت رفتم اروم

 وایستادي؟  اینا کنار اومدي خودتم بیرون؟اونوقت نیاد اتاق از کسی نگفتم من مگه_

 .بیرون بکشه دستم از و گوشش کرد می سعی و بود شده خم

 .گوشم آخ نمیخواستم من کردن اصرار اینا بخدا.گوشم کن ول ابجی.گوشم اي اي_

 .کردم پسرا بقیه به روم و کشوندم باغ ته سمت به و گوشش

 .سریع.میگیرم نظر در براتون عمرتون تنبیه بدترین نیایید.بیایید دنبالم سریع_

 .اومدن سمتم به اوناهم

 .نشسته عرق تمامشون صورت رو دیدم رسیدیم دخترا به وقتی

 .سمتم بیایید بلندشید بسته دخترا_

 .سمتمون اومدن و کشیدن کوتاهی جیغ دخترا

 .سمتم برگشت پسرا از یکی رضا

 .نشستن نشده هم دقیقه5 هنوز که اینا_
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 .شد ساکت کامال که سمتش برگشتم جدي خیلی

 .بشینید جاشون به شماها قرار چون_

 .گفت سمتم به قلدري و گستاخی با یکیشون و رفت باال پسرا اعتراض صداي

 .بدید تمرین ما به ندارید حق شما.شما نه مازیار اقا دست ما آموزش_

 .کنیم نگاه بهش همه شد باعث مازیار صداي

 مکزیکـی  شـنا  تـا 50 تـایچی  از بعـد .دقیقـه 20 اونـم .میشـینید  تـایچی  سـریع  همتون.اینطور که_
 .میشه اضافه هرکدوم به تا10 کنه اعتراض هرکی.بدید انجام سریع.میرید

 .ایستادن تایچی و ایستادن خط به سریع

 .زدم لب،لب زیر براش اروم و برگشتم سمتش به خنده با

 .مرسی_

 .داد تحویلم خوشگل چشمک یدونه و زد دلنشینی لبخند من مثل اونم

 .فدات_

 سـریع .کـنن  مـی  نگـاه  پسـرا  بـه  دارن ذوق بـا  دیـدم .برگشـتم  دختـرا  سـمت  بـه  لبخند همون با
 .زدم صداشون بلند صداي با و کردم اخم

ــی_ ــرا ه ــر.دخت ــد فک ــرین نکنی ــوم تم ــد تم ــریع.ش ــه س ــین دور ب ــد زم ــراض.بدویی ــد اعت  کنی
 .کنم می بیشترش
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 .رفتن وا همشون

 .دیگه بدوید د_

 .دویدن زمین دور  به و پریدن دخترا هم پسرا هم کشیدم که جیغی با

 .ها تو هستی خشنی چه_

 .مازیار سمت برگشتم خنده با

 مهربونی؟ خیلی تو که نه_

 .گفتم کردم کلفت صدام خودش مثل بعد

 .میشه اضافه کدوم هر به تا10کنید اعتراض اگه_

 .فشرد کتفام و بغلش کشوند من یکدفعه اومد سمتم به خنده با

 .هاا ممنوعه زبونی شیرین دختر_

 .بهم بود زده زل لبخند با.کردم نگاه بهش اوردم باال سرم تعجب با

 شـل  دسـتاش  کمـی .کنـه  ولـم  تـا  کـردم  وارد فشـار  کمـی  و بـردم  سـینش  سمت به اروم دستام
 .کرد ولم لبخند همون با کنم وارد دیگه فشار خواستم تا.کرد

 .زدم زل بهش اینکارش مات من ولی

 کرد؟ همچین چی؟چرا یعنی
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 بـی  مـن  چشـماي  تـو  صـاف  حتمـا  بایـد .جـا  همـه  ایـن  اخـه .چشـمام  رو بـود  افتاده بد آفتاب نور
 افته؟

 .بودم نکرده باز چشمام هنوز.بلندشدم جام از کرخی با

 کنی؟ باز چشمات خوایی نمی_

 .شدم پرت عقب به و کشیدم بلندي هین ترس از

 راسـتش  دسـت .بـود  نشسـته  مطالعـه  میـز  صـندلی  رو.کـردم  نگـاه  بهـش  شده درشت چشماي با
 .کرد می نگاه بهم بود گذاشته چونش زیر

 کنی؟ نمی در خود از صدایی هیچ چرا.زدم سکته دیوونه_

 .باال رفت لبش گوشه

 صدایی؟ چه مثال_

 کنه؟ اذیت من خواد می هی چرا.شیطون خود این خدا اي.چشماش تو زدم زل

 .رفتم سرویس سمت به و رفتم مازیار به اي غره چشم شدم می بلند که همینطور

ــرم ــر س ــویی زی ــرفتم روش ــخ اب و گ ــاز ی ــردم ب ــرماش از.ک ــم س ــت دل ــی ریخ ــر زدم ول  زی
 .کردم نگاه اینه تو خودم و کردم بلند سرم پرید سرم از خواب وقتی.خنده

 .بود پوشونده خیسیش بخاطر صورتم رو بلندم موهاي

 .کردم نگاه صورتم به و زدم کنار موهام صورتم رو از دست با
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 و بـود  شـده  بلنـد  موهـام .بـود  گذشـته  اینجـا  بـودیم  اومـده  کـه  روزي اولـین  از مـاه 2نزدیک االن
 میرسید ها شونه زیر به تقریبا

 بیــرون نداره،اومــدم اب موهــام کــردم حــس وقتــی.چلونــدمش لبــاس مثــل و اوردم جلــو موهــام
 .رفتم کمد سمت به

 .کرد می نگاه حرکاتم به و بود اتاق تو مازیار هنوز

 .برداشتم مو اتو و شونه کمد از

 بشـه  داغ مـو  اتـو  کـه  زمـانی  تـا .زدم بـرق  بـه  مـو  اتـو  و ایسـتادم  اینه به رو.شدم سرویس وارد باز
 طــول کمــی همــین بخــاطر.بــود خــورده گــره بهــم کمــی خیســیش بخــاطر.زدم شــونه موهــام
 .افتاد اطرافم به دستم شد تموم که موهام کار.کشید

 .رفت ضعف بود؟دستم شده کُلک موهام انقدر چرا.دستم مامان وایی_

 .برگردم سمتش به شد باعث در شدن کشیده صداي

 .برداشت میز رو از اتومو و گرفت ازم رو شونه و جلو اومد مازیار

 .بکشم اتو برات تا برگرد_

 .نذاشت ولی بگیرم ازش خواستم برگشتم

 .کشم می خودم بده مازیار عه_

 .برگردوند اینه سمت به و گرفتم کتف از
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 .کرد نگاه بهم اینه تو از یابش کم لبخند با

 غـش  کـه  بکشـی  اتـو  بخـوایی  میـره  ضـعفت  کـردن  شـونه  یدونـه  بـا  کـه  تو.میادا بدم تعارف از_
 .کنی می

 .خندیدم ریز کردم جمع هام شونه همین بخاطر.زد حرف این مزه با خیلی

 .کنه نمی کاري و زده زل بهم هنوز کردم؛دیدم نگاه آینه به وقتی

 .کردم نگاه راستم دست مچ به

 .هشت به نزدیک ساعت.شد دیر بدو مازیار اوه_

 .موهام زدن اتو به کرد شروع داد تکون سري

 .میزد اتو موهام به دقت با و بود کرده هم تو بار،اخماش اولین مثل

 اخـم  وقتـی  چـون  چشـماش  اخـم  مـیگم .بـودم  شـده  چشـماش  اخم و دقت محو من هم اینبار و
 .خودم با حتی.کنه می فرق همه با مازیار واقعا!میشد تر درشت کمی چشماش کرد می

 مازیـار  وقتـی  ولـی .میشـه  تـر  جمـع  چشـمام  تقریبـا  و میـاد  بـاال  هـام  گونـه  خندم می وقتی من
 .شد می درشت ذره یه هیچ،شایدم نمیشه که جمع میخنده

 .بود اومده براش ایمیل.اومد در لبتابش صداي که بودم کاراش محو

 حرکـت  اتـاق  سـمت  بـه  و گذاشـت  میـز  روي مـو  اتـو  و شـونه  سـریع  و کـرد  نگاه بیرون به مازیار
 .کرد
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 .بکشم خودم موهام بقیه باید کنم فکر بابا اي_

 .چرخیدم راست سمت به کمی و کردم نگاه اینه به باز

 !شده تموم که موهام.عه_

 تـر  بلنـد  کشـیدم؛موهام  کـه  مـویی  اتـو  بـا .کـردم  نگـاه  موهـام  بـه  باز!نیم و8.کردم نگاه ساعتم به
 .رسید هام شونه زیر به و بود شده

 .رفتم لباس کمد سمت به و بیرون اومدم حمام از

 .انداختم مازیار به نگاهی

 .بودن فرستاده بهش که بود مطلبی غرق

 .کنم عوض تا رفتم حمام سمت به و برداشتم ورزشی لباس ست یه

 پشـت  سـوراخ  از و اسـبیم  دم موهـاي  و کـردم  سـرم  سـفیدم  دار لبـه  پوشـیدم؛کاله  لبـاس  وقتی
 .کردم نگاه تیپم به.اوردم در کاله

 پوشـیده  رنگـی  سـفید  تـاپ  زیـرش  کـه  بـود  سـفید  هـاي  طـرح  بـا  مشکی شلوارش و سوییشرت
 .بودم

 .بیرون اومدم

 .کرد می نگاه معلومی نا نقطه به و بود گذاشته دستاش رو سرش مازیار

 .رفتم سمتش به
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 چیشده؟_

 :گفت کن نگاه بهم اینکه بدون

 )مخدر مواد قاچاق اداره ماموران از یکی(بود مائدي سرهنگ_

 .نشستم تخت رو

 گفت؟ چی.خب خب_

 .کرد نگاه بهم کرد بلند سرش

 .بدیم انجام زودتر باید عملیات گفت_

 .دادم تکون سریع کالفه

 .دیگه بگو میزنی؟خب حرف تلگرافی چرا.مازیار عه_

 .برد موهاش داخل دستاش کالفه

 ممکنـه .کنـیم  آمادشـون  و بگـیم  رو قضـیه  کـردیم  انتخـاب  کـه  اونـایی  بـه  بایـد  گفت سرهنگ_
 .کنیم شروع عملیات ماه همین

 .اومدیم اینجا چی براي میرفت یادم داشت کم کم دیگه.ریخت دلم

 .رفت در سمت به و شد بلند مازیار

 .کنیم شروع االن از باید پاشو_

 .رفتم در سمت به و بلندشدم نگرانی با
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 .گفتم لب زیر

 .بشه تموم خوبی همچیبه امیدوارم_

 ...گفت می اي دیگه چیز دلم ولی

 .دخترا اتاق سمت به منم و رفت ها پله راه سمت به شدیم؛مازیار خارج اتاق از وقتی

 .شدم وارد و زدم در به تقه چندتا

ــرا ــین رو دخت ــته زم ــودم نشس ــاهم و ب ــرف ب ــزدن ح ــا.می ــن ت ــدن م ــریع دی ــون از س  سرجاش
 .اومدن سمتم به و بلندشدن

 .بدین انجام مشترك کار پسرا با قرار امروز_

 .اومد جلو دخترا از یکی سمانه

 .جون ماندانا کاري چه_

 . کردم اشاره سارا و شکیال،سمانه،ثریا به جلو اومدم

 .دارم کارتون میمونید شما_

 .بقیه به کردم رو

 یـه  ایـن  نکنیـد  فکـر .کنیـد  بـازي  والیبـال  پسـرا  بـا  بایـد .آزاد وقتتون تقریبا امروز ها شما بقیه و_
 ببیـنم .شـدن  فـرز  و قـدرتی  حـد  چـه  در دادم امـوزش  کـه  دخترایـی  ببیـنم  خـوام  می.سرگرمی

 .کنید می می کار چی
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ــرا از یکــی ــا دخت ــد ب ــیطنت لبخن ــزي ش ــد امی ــو اوم ــتاش و جل ــت دس ــرد مش ــه و ک ــمت ب  س
 .برد صورتش

ــه اســمون مرغــاي کــه میــاریم در روزگارشــون از دمــاري یــه. جــون مانــدانا_  خــون حالشــون ب
 !مارو گرفتی کم دست اینکه مثل.هستیم ماهري والیبالیست دخترا ما نصف.کنن گریه

 .زدم شونش رو یدونه و زدم لبخند نفس به اعتماد همه این به

 .منتظرتون مازیار حیاط برید هم حاال.دیگه کنید می چیکار ببینم_

 .بیرون میره خواد می بقیه با هم نازنین دیدم. رفتن در سمت به دخترا

 .بمون هم شما نازنین_

 .پیشم اومد و برگشت سمتم به نازنین

 .کردم سمتشون به روم رفتن وقتی.برن بقیه تا شدم منتظر

 مـاه 2 ایـن  تـو .کنیـد  آمـاده  خودتـون .بشـه  روشـن  براتـون  مسـائل  از یسـري  قـرار  امـروز .دخترا_
ــون ــردیم امتحــان همت ــدونیم و ک ــه می ــار چــه ک ــاري خواهشــا پــس.هســتین ک ــد ک ــه نکنی  ک
 .بشم پشیمون

 .زد حرف اروم صداي تُن با و سمتم اومد شکیال

 شده؟ چیزي جان ماندانا_
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 مـوردش  در مازیـار  کـه  چیزایـی  یـاد  وقتـی .بـود  دختـر  ایـن  تـر  پـاك  همـه  از.کـردم  دقت بهش
 ریشـه  و بـود  کـرده  رشـد  موهـاش .کـردم  نگـاه  بلونـدش  هـاي  مـو  بـه .میلرزه تنم میافتم، میگفت
 .بود گرفته خودش رنگ موهاش

 .گذاشتم ظریفش هاي شونه روي دستم و زدم لبخندي

 بایـد  فقـط .بشـید  زده شـوك  حتـی  یـا  و ناراحـت  یـا  خوشـحال  شـنیدنش  بـا  شاید.نشده چیزي_
 .همین.کنید خداروشکر بگم

 .اومد شکیال کنار هم سارا

 شده؟ چی مگه_

 .شده چی کردن فکر ها خدا بنده که بودم زده حرف همچین.بود گرفته خندم

 ...خیلی دیگه من ولی.بود پیچیده هم خیلی بلکه.نبود افتاده پا پیش هم انقدر البته

 .همشون به کردم رو

 فهمید می بالخره_

 .رفتم در سمت به

 .بیایید دنبالم_

 ســالن تــه کوچیکــه حــال ســمت بــه و رفتــیم پــایین هــا پلــه راه از.رفــتم بیــرون کــردم بــاز در
 .برگشتم
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 .دیدیم پسرا با رسیدیم؛مازیار اونجا به وقتی

 .افتاد بهمون سهیل نگاه

 .شد قشنگ نیز سبز به بود گل.ماندانااا ابجی بههههه_

 .گفتم خنده با من و رفتیم سمتشون به! گفت اشتباهی المثل ضرب این باز

 ویبـره  گـور  تـو  سـاخته  المثـل  ضـرب  کـه  اونـی  تـن .بگـی  المثـل  ضرب نیست نیاز بخدا سهیل_
 .ندازي می

 .بود فکر تو هنوز.کردم نگاه مازیار به.خندیدن هم بقیه

 .زدم بازوش به شونم با یدونه و رفتم کنارش

 .کردن سفر کجایی؟بسته.خورشت مارکوپلو هی_

 .برگشت سمتم به لبخند با

 چیه؟ خورشت مارکوپلو!سهیلی از بدتر که تو_

 .انداختم باال اي شونه خنده با

 .میندازه خورشت پلو یاد من اسمش که چه من به.نومودونم_

 .بودم زده زل بهش خودش مثل منم.بهم بود زده زل لبخند با

 .رفت لباش رو از لبخند یکدفعه

 .کردم نگاه بهش تعجب با
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 مازي؟ شد چی_

 .بود زده زل فقط نگفت هیچی ولی

 .دادم تکونش کمی ترسیدم

 .مازیار هی_

 .کرد نگاه بهم باز و زد پلک چندتا.رفت عقب به کمی و خورد محکمی تکون

 شدي؟ چی_

 .نبود حواسشون اصال.ها بچه سمت برگشتم

 .گرفت دستاش با پیشونیش

 .نشده هیچی.هیچی_

 جلو رفتم کمی

 ...ولی_

 .رفت عقب به شدم نزدیک بهش که قدمی یه

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 .رفت ها بچه سمت به

 .دارم کارتون شید جمع همتون_
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 .رفتم مازیار سمت به منم.اومدن مازیار سمت به ها بچه

 ...ولی بشید شکه ممکن که بگم چیزي خوام می_

 .کردم اماده دخترارو که بشه مطمئن تا فشردم هم رو چشمام.کرد نگاه من به برگشت

 و هســـتم مخـــدر مـــواد قاچـــاق بـــا مبـــارزه ي اداره نژاد،ســـروان خســـرو امیرعلـــی مـــن_
 .بنده همکار)کرد کوتاهی مکث(جمشیدي فاطمه)من به اشاره(اینشون

 .کردن می نگاه بهمون ترسیده و باز دهن با بودن ایستاده مقابلمون که نفري10

 .بردم باال شدنشون اروم براي دستم و برداشتم جلو به قدمی

 از قبــل ولــی.بدیــد انجــام خالفــی خواســتین مــی ممکنــه هــا شــما.نــیس نگرانــی جــاي اصــال_
 .گرفتیم جلوتون ما بکنید خبطی همچین اینکه

 .شنیدم سرم پشت از مازیار صداي

 .برسیم مقصودمون تابه کنید کمک ما به نفر10 شما قرار و_

 داره چیـزي  از کـردم  مـی  حـس  ولـی .چـرا  نمیـدونم .بـود  پیشـونیش  رو اخـم .کردم نگاه مازیار به
 !میشه اذیت

 .بیارم در رو قضیه توي ته بالخره باید

 .خوردن جا حسابی بود معلوم.انداختم ها بچه به نگاهم

 ها بچه نیست نگرانی جاي اصال:مازیار
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 تــک از مــاه دو ایــن تــو.نشــدید کــار ایــن وارد خودتــون دل بــا هــا شــما فهمیــدیم کــه اینطــور
ــون ــق تکت ــردیم تحقی ــر پوکتــون و جیــک از و ک ــم خب ــه از خوشــحالیم و.داری  اولــین اینک

 از.کنیـد  همکـاري  مـا  بـا  کـه  اینـه  بکنیـد  بایـد  کـه  کـاري  تنها.کردیم انتخاب شماهارو دیدارمون
 سـر  رشـته  ایـن  تـو  کـه  شـماهایی  مخصوصـا .بـدین  امـوزش  دیگـرو  هـاي  بچـه  باید شماها امروز
 مـواد  قاچـاق  کـار  بـراي  پلـیس  دوتـا  االن تـا  کـه  باشـه  بـاور  قابـل  غیـر  براتـون  شاید.دارید رشته
 کـه  خواهشـی .پیشـرفته  نقشـه  اسـاس  بـر  اینکـارا  تمـام  ولـی .دادن مـی  آمـوزش  شماها به مخدر
 .بره لو عملیات که نکنید کاري و کنید کمک عملیات تو ما به که اینه دارم ازتون

 .شد فرما حکم سکوت باز

 اروم و مالیــم تالشم،صــدام اخــرین بــا و برداشــتم جلــو بــه قــدمی! نمیشــه باشــم ســاکت دیــدم
 .کردم

 مــواد قاچــاق و پخــش بــر عــالوه کــه رحــم بــی و خطرنــاك انقــدر بانــد ایــن.هــا بچــه ببینیــد_
 بــه بدنشــون نمیــاد؛اجزاي کارشــون بــه کــه ادمــا از بعضــی.کــنن مــی فــروش خریــد ادم.مخــدر
 و نیسـتم  پلـیس  خـودم  مـن .روشـی  هـر  بـه  حـاال .بگیـریم  جلوشـون  خواییم می ما.میزارن فروش

 !خطرناکی باند همچین نابودي براي فقط اونم.ماموریتم این داوطلب

 .کنیم نگاه بهش همه شد باعث شکیال صداي

 مـن  و گفتیـد  شـما  کـه  همینطـور .کـنم  مـی  کمـک  بهتـون  قلـبم  صـمیم  از مـن .جـون  ماندانا_
 ...پدریم نا یعنی.شدم کشیده کار این به زور میدونم،به خودمم

 .پایین انداخت سرش
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 .بگه خواد می چی میدونستم

 .افتادم مازیار حرف یاد

 اینجا؟ اومده چی براي شکیال میدونی.کنار به اینا حاال_(*

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 ...براي.دخترا بقیه مثل.معلوم خب_

 .اورد باال دستاش و حرفم وسط پرید سریع

 ایـن .مـرد  کـرد  تصـادف  جـاده  تـوي  پـدرش  بـود؛  سـالش 15وقتـی  شکیال.نکن قضاوت زود.نه نه_
ــاد بابــاش طلبکــاراي از یکــی روز یــه.میشــن سرپرســت بــی مــادرش و کوچیکــه خــواهر و  و می

 یـا  میگـه  شـکیال  مـادر  بـه  همـین،اونم  بخـاطر .نداشـتن  پـولش  اونـا  ولـی .کنـه  مـی  پـولش  طلب
 اون زن زور بـه  کنـه  نمـی  قبـول  اخرسـر  التمـاس  و زور هـزار  بـا .بشـی  زنـم  بایـد  یـا  میدي پولم

 خــوش کـه  شــکیالیی و میکنـه  اســتفاده موقعیـت  از هـم  فطــرت پسـت  نــامرد اون.میشـه  نـامرد 
ــود رویــی و بــر  جــایی بــه  خداروشــکر فقــط.کشــونه مــی خــودش هــاي کــاري کثافــت تــوي ب

 یـه .بزنـه  تیغشـون  تـا  نداختـه  مـی  پسـرا  راه سـر  فقـط .ببـره  سـوال  زیـر  دختـر  ابروي که نرسیده
 مرتیکـه  اون اخـرش  و افتـه  مـی  راه خونـه  دعـوایی  میشـه  خسـته  وضـعیت  این از شکیال که روز

 اینجـا  بـه  همشـون  از بهتـر  کـار  ایـن  دیـده  کـه  دختـرم  ایـن .دیگـه  کـار  یـه  یا اینکار یا که میگه
 *)اومد

 و معصـوم  دختـر  همچـین  شـکل  و سـر  ایـن  بـا  دختـري  کـه  نمیشـد  باورم.نمیره یادم وقت هیچ
 .بشه بدذاتش پدري نا دست اسیر که باشه پاکی
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 .نشست لبام رو لبخندي

 .عزیزم همکاریت بابت ممنونم.جان شکیال باشه_

 کـنم  لـه  پاهـام  زیـر  و بانـدي  همچـین  اینکـه  از بهتـر  چـه .کـنم  می همکاري باهاتون منم:سهیل
 .کنه پیشرفت این از بیشتر نزارم و

 !نمیدونستم معنیش. بود خاصی برق نگاهش توي.کشوند شکیال به نگاهش حرفش از بعد

 . شد بلند بقیه موافقیت صداي اون، از بعد

 .کردم نگاه مازیار به برگشتم.شد راحت که یکی من خیال

 .کرد می نگاه بقیه به لبخند با اونم

 .برگشت سمتم به همین بخاطر.کرد حس نگاهم سنگین

 .بردم گوشم بغل صاف ودستام نشسته خنده منم لباي رو

 .اول قدم اینم سروان جناب_

 .زد دستم کف به و اورد باال دستاش و زد بهم چشمکی

 .پیشرفت خوب قدم اولین که قدش بزن_

 کرد؟ همچین چرا این.بود شده نلبکی دوتا اندازه چشمام

 .داره مزمن دوشخصیتی بیماري کن باور

 ...استغفرااهللا خدایا



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 191 
 

 .شد تر دار کش لبخندش دید من متعجب قیافه وقتی

 کنی؟ می نگاه همچین چرا_

ــا میبیــنم درســت ببیــنم کــه زدم پلــک چنــدتا ــه ی ــروت تــو قــبلش اینکــه!ن ــود هپ  چــرا االن.ب
 شده؟ شنگول

 .کردم نازك براش شمام و کردم خم راست سمت به سرم

 خوبه؟ چته؟حالت تو_

 .شد تر گنده لبخندش

 ...قدم میمونه.رفت پیش خوب قدممون اولین!نه که چرا_

 بـه  و شـد  نمایـان  درشـتش  مدتی،انـدام  از بعـد .میومـد  سـالن  تـه  از ویـال  جدید خدمتکار صداي
 .اومد ما سمت

 .دارن باهاتون واجبی کار میگن.هستن خط پشت سامانی آقاي_

 .گرفت ازش تشکر با گوش و رفت خدمتکار سمت به مازیار

 .سالم_

_.... 

 .نیست نگرانی جاي میره پیش خوب کارا.ممنون_

_... 
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 رو نشســت اخـم  اول.میومـد  گوشـی  پشـت  از سـامانی  نـامفهوم  صـداي  فقـط  دقیقـه  چنـد  بـراي 
 کـردم  حـس  آخـراش .میشـد  تـر  درشـت  چشـماش  میگذشـت  کـه  لحظـه  هر ولی.مازیار پیشونی

 .بیاد در کاسه از چشماش االناس که

 ؟!خان بهرام_

 ...نکنه...نکنه.لرزید تنم خان بهرام اسم با

 .نیست تذکر به نیاز بلدیم کارمون خودمون ما نترس...منتظریم فردا خب خیله_

_... 

 .برد موهاش الي چپش دست و کشید پوفی عصبانیت با

 .خدافظ.اوکی_

 .کرد پرت  مبل سمت به شدت به و کرد قطع گوشی

 .بود مونده پودر ازش تنها االن گوشی بودم مطمئن بود دیوار اگه

 .میترسیدم مرد یه خشم از بار اولین براي ولی چرا دونم نمی.جلو برم ترسیدم می

 مـی  ادم تـن  بـه  خاصـی  وحشـت  بود؛اخمـاش  مهربـون  بخـش  ارامـش  لبخنـدش،  کـه  همینطور
 .نداخت

 مازیـار  وقتـی  ولـی .میشـه  شـیفتش  برابـر  صـد  ادم کنـه  مـی  اخم مرد وقتی کردم می حس قبلنا
 .!بپرسم دلیلش اینکه به برسه چه.نداشتم خوردنم تکون جرعت من کنه؛ می اخم
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 .دادم قورت گلوم اب

 .رفتم سمتش به اروم

 .بود گرفته سرش دستاش دوتا با و بود نشسته مبل دستگیره روي

 .بودن زده زل نفر دو ما به ساکت.چرخیدم سرم پشت به

 .رفتم مازیار سمت به اروم و برگشتم

 مازیار؟ شده چی_

 .کرد نگاه بهم کرد بلند سرش

 !بود شده قرمز قرمز چشماش

 ...فقط نشده چیزي_

 .بود کالفه.نیس عصبی معلوم.بود اروم صداش

 .رفتم تر جلو کمی

 چی؟ فقط_

 .شد بلند جاش از کالفگی با

 :گفت لب زیر

 !بیاد االن نبود قرار_
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 .کرد نگاه بهم و کرد بلند سرش باز

 .اینجا میاد فردا خان بهرام_

 .زدم جیغ تقریبا و شد درشت چشمام

 چـــــی؟_

 :گفت لب زیر باز

 ...چی حاال.بیاد زود انقدر نبود قرار.بیاد تر دیر بود قرار_

 .شنیدم نمی صدایی دیگه

 بـه  چهـرت  انقـدر  میگفـت  بهـم  همیشـه  وقتـا  اون! بشناسـه  مـن  ببیـنمش؟نکن  دوبـاره  بود قرار
 .کنم نمی فراموشش وقت هیچ که دخترونس و موندنی یاد

 چی؟ بره لو ماموریت من خاطر به چی؟اگه بشناسه من و بیاد اگه

 .ماموریت اول نه.بیاد خان بهرام دستگیري، زمان بود قرار

 ....کن کمکمون خدا

 

 .نبودم اطرافم متوجه که بود افتاده جونم به استرس انقدر

 !میده تکونم داره کسی کردم حس لحظه یه

 .دیدم جلو مازیار که کردم بلند سرم
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 .کرد می نگاهم نگرانی با

 نمیدي؟ جواب میزنم صدات هرچی چته؟چیشدي؟چرا ماندانا_

 .کردم نگاه چشماش به کردم خم راست سمت به گردنم.کردم نگاهش سوالی

 کردي؟ می صدام هان؟مگه_

 .توهم رفت اخماش

ــک دارم دروغ_ ــدات دارم ســاعت میگم؟ی ــرنم ص ــی می ــو ول ــه زدي زل ت ــین ســرامیکاي ب  و زم
 !ترسیدم خب.خوري نمی تکونم

 .نگفتم چیزي کردم نگاهش حالت همون به

 .بود شده کالفه دیگه مازیار

 .دادم تکون سرم و زدم پلک چندبار

 .شدم زده شکه دادي که خبري از ببخشید_

 .کردم نگاه بهش نگرانی با و کردم مکثی

 ...مازیار_

 .گذاشت لباش رو اشارش انگشت

 .نگو چیزي االن.شیش_

 .ها بچه سمت برگشت حرف بدون
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 درمـورد  حرفـی  ؛هـیچ  خواهشـمندم .کنیـد  کمـک  مـا  بـه  تـا  کـردین  قبول که حاال.ها بچه خب_
ــزا اینجــور و پلــیس و عملیــات ــد چی ــار قبــل مثــل.نزنی ــد مــی رفت ــد هــم حــاال.کنی ــیش بری  پ

 .کشید طول غیبتتون خیلی.بقیه

 .کردن حرکت باغ سمت به و گفتن اي باشه

ــه و گرفــت دســتام اطالعــی،مچ هــیچ بــدون و برگشــت ســمتم بــه مازیــار  هــا پلــه راه ســمت ب
 .کشوند

 .شکست دستم مازیار عه_

 .کشوند می من همچنان ولی کرد کم دستم رو،روي دستاش فشار

 .نذاشت مازیار ولی بخورم لیز خواستم می ها پله از چندبار

 .شدیم داخل دو هر و کرد باز در رسیدیم اتاق به بالخره

 .برد موهاش داخل دستاش تا دو کالفگی با و رفت بالکن سمت به و کرد ولم

 .هم تو رفت اخمام

 .خو شکست دستم!دیگه میومدم خودم گفتی می خب_

 .برگشت سمتم به و اورد در موهاش از راستش دست

 .کشید پوفی و بست چشماش میمالم دستام دارم دید وقتی

 .نبود حواسم اصال شرمندتم_
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 .برگشت سمتم به یهو

 .رفتم عقب به ،چندقدم شده درشت چشماي با و ترسیدم حرکتش از

 بگی؟ چی خواستی می پایین_

 .گفتم پته تته با و رفتم عقب به قدم چند باز

 .هیچی...ه_

 .کرد نگاه بهم تعجب با

 .همین!بگی خواستی می چی پرسیدم کنی؟فقط می همچین چرا_

 .رفتم سمتش به و دادم قورت گلوم اب

 بشناسه؟ من خان بهرام نکنه میگم...می_

 .گفت ارومی صداي با و سمتم اومد

 چی؟ براي.نه_

 .شدم اروم ارومش،منم صداي بخاطر خداگاه نا

 مـی  همیشـه .بـود  کـرده  شـک  بـودنم  دختـر  بـه  بـودم  پیشـش  کـه  هم موقع همون خان بهرام_
ــدم تشــخیص هــا فرســنگ از تــورو قیافــه میتــونم مــن گفــت ــه ي چهــره بــس از ب  اي دخترون
 ...ماموریت اونوقت بشناستم اومد وقتی ترسم می.داري

 .گذاشتم ناتموم و حرفم هام شونه رو دستش گرفتن قرار با
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 !شده داغ بدنم از قسمت اون کردم می احساس میخوره بهم دستاش وقت هر تازگیا

 .بده تشخیصت بتونه نکنم فکر.بود سالت14تو اونموقع.نترس_

 ...اخه_

 .گذاشت لبام رو اشارش انگشت و کنم تموم حرفم نذاشت

 .من به بسپر رو همه.باشی چیزا این نگران نیست الزم.هیششش_

 .بودم شده الل تقریبا

 .کردم می نگاه بهش کاراش مات

 .انداخت پایین به و برداشت لبام رو از اروم دستاش

 .افتاد خنده به و رفت کش لباش بغل

 داره؟ بهم؟نگاه زدي زل چیه؟چرا_

 .افتادم متن اون یاد

 .گفتم منم ناگهان و اومد خنده منم لباي رو

 .داره صفا خر دیدن.اره_

 .گفتم چی فهمیدم تازه یهو

 .بستم چشمام سریع و گذاشتم دهنم جلو دستام دوتا
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 .گفتم دلم تو

 !کردي عصبیش باز.ساختس کارت فاطمه وایی-

ــتام ــد شــرمندگی از دس ــاطر.میلرزی ــدون همــین بخ ــه ب ــمام اینک ــاز چش ــنم ب ــایین دســتم ک  پ
 ...شدم تنبیهش منتظر و انداختم

 .بودم جانانه عمل عکس یه ؛منتظر بودم بسته چشمام

 .بودم کرده خشن،عصبی سروان این که هزارم بار براي میدونستم

 .داشتیم هم با حسابی جنگ دو هر پیش دفعه

 مـنم .بـود  شـده  خـارج  اتـاق  از خنـده  بـا  و بـود  اورده در پوشـیدن  لبـاس  سر حرصم بار یه یادمه
 تــو رفــت صــورت بــا کــه دادم هــولش چنــان رســیدم پلــه راه اخــراي بــه وقتــی رفــتم دنبــالش

 شده؟ چی گفتن می هی و سرمون ریختن همه.شد بلند آخش زمین

 .میاوردم در بازي کُلی هی منم

 بــا کــردي چیکــار ببــین فداتشــم شــدي؟؟الهی چــی عزیــزممم جــاننن مازیــار واییــی_
 عزیزم؟ کجاست حواست!خودت

 فهمیـد  کـه  مازیـارم .اتاقاشـون  تـوي  رفـتن  خوبـه  حـالش  شـدن  مطمـئن  وقتـی  و کردن بلندش
ــا و انــداخت گیــرم شــدیم اتــاق وارد وقتــی و دنبــالم افتــاد نــیس بیــرون کــس هــیچ  یــه هــم ب
 رو کـه  میـزدمش  محکـم  چنـان  مـن  ولـی  نمیـزد  محکـم  مـنُ  مازیـار .انـداختیم  راه جانانه مبارزه
 از.بـود  مونـده  دنـدونام  جـاي  راسـتش  دسـت  بـازو  رو و  بـود  شـده  درسـت  محوي کبودي گونش
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 در زبـون  مـنم .وحشـی  گفـت  مـی  بهـم  و میرفـت  غـره  چشـم  میدیـد،بهم  من وقت هر موقع اون
 .بشه بیشتر حرصش تا میاوردم

 چی؟ کنه لهم بگیره اگه.بودم افتاده چنگش تو حاال ولی

 .فشردم هم روي چشمام

 .کرد می حس خودم به نزدیکیش

 ...یکدفعه که

 .رفت کنار و زد لرزونم لباي کنج به اي بوسه

 .کردم باز چشمام سریع تعجب با

 کرد؟؟؟ چیکار االن این

 .دیدم موقع اون که بود چیزي شیطونش،تنها لبخند

 ...وایستااا.هرچیزي از تر حالل خونت که ندازي؟آره؟وایستا می دست من حاال_

 حواســم کـه  مـنم .برگشـت  سـمتم  بـه  و ایسـتاد  سـرجاش  بگیـرمش  خواسـتم  تـا  کـردم  دنبـالش 
 .رفتم فرو بازش آغوش به شدت نبود؛به

 .کرد نمی ولم و بود گرفته من سفت

 .افتادم جونش به حالت، همون توي لگد و مشت بودم؛با عصبی که منم

 .خنده زیر میزد باز و گفت می آخ یه فقط



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 201 
 

 .افتادم نفس به اخراش

 .ایستادم حرکت بی و انداختم طرفم دو دستام همین خاطر به

 شدي؟ خالی...سنگین مشتات چقدر اخ_

 .گفتم میزدم نفس بغلش که همونطور

 .نخیر_

 .گرفت شونم طرف دو.رفت عقب و کرد شل دستاش خنده با

 نشدي؟ خالی میگی تازه زدي همه تو؟این پرویی چه_

 .کردم چپ براش چشمام.بودم شده اروم

 بشم؟ خالیم خوایی می گرفتی من سفت.بابا برو_

 .هوا تو رفت دادش که گرفتم بازوش از ریز نیشگون یدونه

 .شدم خالی حاال.آخیش_

 .گفت کرد جمع صورتش.میمالید دستش که همینطور

 ...کندي دستم گوشت. بشکنه دستت الهی_

 .انداختم باال اي شونه خنده با

 .هست که همینی_
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 .بیرون رفتم از و کردم باز در.بگیره شدت خندم شد باعث گفت لب زیر که پرویی بچه

 .کردم سکته دیدم روم به رو که چیزي با برگشتم تا.برگشتم و بستم در خنده با

 .دادم تکیه در به کشیدم بلندي هین

 .بود ایستاده اخم با در جلو سامانی

 !بود گرفته درد کمرم در به برخوردم بخاطر

 پشـتم  بـه  تـرس  همـون  بـا .افتـادم  نرمـی  جـاي   و شـدم  و پـرت  عقـب  به من شد باز در یکدفعه
 .کردم نگاه

 .بودم گرفته جا بغلش توي من االن بود و کرد باز در مازیار

 .کرد نگاه بهم نگرانی با

 ماندانا؟ چیشده_

 .کشیدم سامانی سمت به نگاهم

 .کنم نگاه بهش شد باعث مازیار عصبی صداي دقیقه چند از بعد

 .گفت عصبی اما اروم. بود شده قرمز صورتش

 کنی؟ می چیکار اینجا_

 !افتاده دلم تو ترس همه این چرا نمیدونم

 .دم می نشون واکنش چیزي هر به تازگیا
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 .کردم نگاه سامانی به و گرفتم مازیار از نگاهم

 .بود زده زل من به غلیظی اخم با

 مـی  روح قـبض  دارم مـن  اخمـش  بـا  کـه  دونـم  مـی  ایـن  فقط.دونستم نمی بودنش عصبی دلیل
 .شم

 بهــم کــردن اخــم جرعــت مــردي هــیچ پــیش چنــدماه همــین.زدم پوزخنــد قــدیم بــه دلــم تــو
 چی؟ حاال ولی.نداشت

 .ترسم می حاال ولی.بیافتم خطر به تونم نمی مرد یه توسط میدونستم اونموقع

 ...که ترسم می

 ...نفر دو شما اینکه مثل ولی.بزنم حرف باهاتون بودم اومده_

 .پرید حرفاش بین مازیار

 .بزنی حرفات راحت تا پذیرایی سالن بریم که بهتره_

 و کـرد  اشـاره  جلـو  بـه  دسـت  بـا .کشـید  آغـوش  در تقریبـا  مـن  و انـداخت  بـازوم  دور بـه  دستش
 .برد سمت اون به خودش با من

 .کرد سیخ بدنم به مو سامانی عصبی و عمیق بازدم صداي

 مـی  تـو  از.کـرد  مـی  ضـعف  احسـاس  بـدنم  و بـود  شـده  وارد زیـادي  عصـبی  فشـار  بهـم  صبح از
 .لرزیدم
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 نجـوا  گوشـم  تـوي  و کـرد  خـم  سـمتم  بـه  سـرش  مازیـار  میومـدیم  پـایین  ها پله از که همینطور
 .کرد

 لرزي؟ می شده؟چرا چی_

 .داشت فاصله باهام وجب یه فقط.برگردوندم سمتش به سرم

 .کردم ضعف کنم می احساس.دونم نمی_

 .شد نزدیک بهم بیشتر هم تو رفت اخماش

 نخوردي؟ صبحانه تو باز_

 .بشه زیاد بینمون فاصله تا کشیدم عقب کمی سرم

 .نخوردي صبحانه خودتم تو.ها بچه پیش رفتیم راست یه بیدارشدیم که صبح_

 ســالن ســمت بــه و اومــدیم پــایین هــا پلــه از.کــرد نگــاه جلــو بــه و رفــت بهــم اي غــره چشــم
 .کردیم حرکت پله راه چپ سمت که پذیرایی

 .کنم می فرق تو با من_

 غلـیظ  اخـم  بـا  هـم  سـامانی .نشسـتیم  نفـره  سـه  سـلطنتی  مبل روي اروم و رسیدیم مبال نزدیک
 .نشست نفره یک مبل روي مقابلمون قبل از تر

 .شنویم می:مازیار

 .کرد نگاه مازیار به باز و کرد کوتاهی مکث من روي و کرد نگاه ما دو هر به کمی
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 .بیاد اینجا به خان بهرام فردا قرار.گفتم تلفنم پشت که همونطور_

 .پرسیدم و کردم نگاهش سوالی

 کی؟ تا_

 .کرد نگاه بهم تفاوتی بی با

 .ماموریت اخر تا_

 .سامانی جلو بیافته و بیاد در کاسه از بود نزدیک چشمام

 ماموریت؟ اخر تا

 .نه خدا وایی

 داره؟ چیکار مگه چی؟اینجا یعنی:مازیار

ــدي ــورت روي پورخن ــامانی ص ــت س ــه.نشس ــندلی ب ــه ص ــا و داد تکی ــپش پ ــی اون روي چ  یک
 .انداخت

 میاد؟ چی براي نظرت به_

 .بود نشسته پیشونیش رو وحشتناکی اخم.برگشتم مازیار سمت به دلهره با

 پـس .بـود  نشـده  زده پیشـمون  میـان  ماموریـت  تـوي  مـوِدت  اقـاي  کـه  بـاره  این در حرفی هیچ_
 .بمونه ما پیش مدت همه این خواد می چی براي نه.اومد چی براي دونیم می نه مسلما

 .انداخت باال اي شونه خیالی بی با سامانی
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 .فهمیدي که االن حال هر به_

 .کردم نازك سامانی براي چشمام

 داشـتید  مسـئولیت  شـما .دیـد  نمـی  انجـام  خـوب  اصـال  وظیفتـون  کـه  شماسـت  کفـایتی  بی از_
 همچـین  کـه  مسـئولیتید  بـی  انقـدر  ولـی .کنیـد  زد گـوش  مـا  به ماموریت این مورد در هرچیزي

 اگـه  مـن .اوره شـرم  واقعـا .بـود  خودمـون  مشـکل  کـه  کنیـد  مـی  ادعـا  و نـدادي  بهمون مهم خبر
 الیــق میــدونم چــون دادم نمــی ســنگینی وظیفــه همچــین شــما بــه بــودم مــودت اقــاي جــاي

 .نیستید منصبی همچین

 

 .کردم روي زیاد خیلی.بشه منفجر بود ممکن ان هر و بود شده قرمز عصبانیت از سامانی

 .میزنه حرف باباش نوکر با داره کرده فکر خر گور مرتیکه.گفتم خوب اصلنشم نخیر

 !بسوز.شد خوبش حاال

 تـا  گرفـت  مـن  دسـت  و بلندشـد  مازیـار . ولـی  بگـه  چیـزي  عصـبانیت  بـا  خواست و شد خیز نیم
 .شم بلند منم

 خــواییم مــی و خســتس خــانومم.بریــد تونیــد مــی زدین؟حــاال حرفتــون.ســامانی اقــاي خــب_
 .کنیم استراحت

 .زد داد بلند بعد

 .بیا کجایی نجمع.نجمه_
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 .اومد سمتمون به عجله با ویال کار نجمه،خدمت

 .اقا بله_

 .کرد اشاره سامانی به دست با نازیار

 همچیـز  حتمـا .اتـاق  تـو  بیـار  ناهـار  هـم  مـا  بـراي .بخـور  تا بیارید چایی فنجون یک اقا براي اول_
 .بده هم ها بچه ناهار.باشه داخلش

 .کرد می نگاهمون عصبانیت و خشم با بود کرده مشت دستاش.سامانی سمت برگشتیم

 .سامانی اقاي خدافظ خب:مازیار

 .کشوند ها پله راه سمت به دستم

 .کردم نگاه عصبی سامانی به و برگشتم راه وسط

 .رفتیم ها پله راه سمت به و زدم داري صدا پوزخند

 !کن تخ هستش حاال خوردي؟ ها

 ...دیدم که برگشتم.لرزید می مازیار هاي شونه

 .گفتم حرص با و گرفتم بازوش از ریزي نیشگون

 خندي؟؟ می داري تو باز_

 .انداخت باال ابروهاش.گرفت دندون به لباش و سمتم برگشت

 .دیگه بده جواب خب.نندازا باال ابرو_
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 .داد نشون بهم دندوناش زد بزرگ لبخند یهو بعد.زد زل بهم کمی اول

 بــاال هــا پلــه از تنــد و شــد دور ازم برداشــتم خیــز ســمتش بــه تــا کــردم نگــاهش عصــبانیت بــا
 .دوییدن به کردم شروع منم.رفت

 میدي؟ حرص من چرا اخه.کشتمت مازیار وایستا_

 .کرد کوتاه مکث یه و رسید ها پله باال به

 .میشه مزه با خیلی قیافت.دادنت حرصت میده کیف اخه_

 .کردم بیشتر سرعتم حرص با

 .دلقکی خودت.بیشور بخند عمت دختر به برو_

 در پشـت .بسـت  در و تـو  پریـد  کـه  بـودم  رسـیده  در بـه . رفـت  در سـمت  بـه  و کرد بلندي خنده
 .گرفتم ضرب در به مشت با و ایستادم

 .در این کن باز مازیار_

 .میزنی کنم نمی باز نه_

 .کشیدم پوفی کالفگی با

 .کن باز در نمیزنم نه_

 میدي؟ قول_

 .زدم در به لگدي عصبانیت با
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 .نکن عصبیم کن باز د_

 !سنگ.که نیست دست اصال.سنگین دستت.میاد دردم میزنی من عصبی تو نه_

 .زدم در به  انرژي تخلیه براي یدونه.بود گرفته خندم

 .رفتم دخترا اتاق سمت به و دادم تکون تاسف از سري

 .شنیدم خندیدنشون صداي رسیدم در به تا

 .اومد دخترا از یکی صداي میخندیدن که همینطور

 .پریدن بهم دوتا این باز_

 .اومد دیگه یکی صداي

 .کنن می زیلی و زخم همدیگرو هی.باحالین زوج خیلی.خخخخ_

 .گفت غم با دخترا از یکی

 .هعی.گرفتم می مازیار خودم وگرنه.نبود ماندانا شوهر مازیار کاش.هیف_

 .اومد دیگه یکی صداي

 .گرفته کیو اومد جیگري این به پسر.باشه ماندانا زنش که مازیار هیف اصال_

 .شنیدم و باشه نازنین دادم تشخیص که دیگه یکی صداي

 در و بـرده   پسـرارو  از چنـدتا  دل دیـدم  خـودم .خوشـگل  و نـاز  خیلـی  مانـدانا .نکـن  انصـافی  بی_
 .زدن می حرف هم با موردش
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 .اومد در صداي

 !کنه می نگاه اطراف به و بیرون اورده اتاق از سرش فقط مازیار دیدم که پشتم برگشتم

 . بیرون اومد کامل نیس کسی دید وقتی 

 .ها پله راه سمت به پاورچین

 .ایستاد جاش سر یهو.دید من که چرخوند سرش

 .زد هم به دستاش دوتا و کرد ریز چشماش

 .بود گرفتم خندم

 .گفتم بهش بابایی برو لب زیر دادم تکون براش دستم و کردم ارومی خنده

 .رفت ها پله راه سمت به و زد اي گنده لبخند

 .کردم اخم و در سمت برگشتم

 .تو رفتم کردم باز در یکدفعه

 چخبره؟ اینجا_

 .کردن می نگاه بهم ترس با دخترا

 . رفتم جلو اختدار با

 .کردم نگاه تکشون تک به
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 میزدید؟ حرف چی مورد در داشتید گفتم_

 )سروان(امیرعلی

 

 .اومدم پایین ها پله راه از خنده با

 !خودش براي شیطونی عجب دختر این

 .رفتم پسرا اتاق سمت به خنده با و دادم تکون تاسف از سري

 .کنم مکثی سد باعث میومد داخل از که پچی پچ صداي با ولی بردم در سمت به دستم

 میگن؟ چی دارن یعنی

 .کردم گوش پسرا پچ پچ به و بردم در نزدیک گوشم

 .میشه حسودیم خیلی بهشون من.شادین خیلی خانواده یه مازیار و ماندانا ها بچه_

 .اومد اي دیگه صداي

ــا اگــه.جــذاب و خوشــگل البتــه صــد و.نشــاط پــر و شــیطون خیلــی محســن،ماندانا میــدونی_  ب
 .میذاشتم جلو پا حتما من بود نکرده ازدواج مازیار

 .اومد سهیل عصبی صداي

 مانـدانا  شـیطونی  و خوشـگلی  هـم  و مانداناسـت  شـوهر  مازیـار  هـم  کـه  حـاال .ببیـنم  کنیـد  بس_
 !بزنیدا حرف ماندانا پشت دیگه دفعه یه نبینم.نیست مربوط شماها به
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 .اومد عصبانیت با پسره همون صداي

 وصیشی؟ وکیل سننه؟مگه تورو اصال_

 :گفت بلند صداي با سهیل

 حـرف  خـواهرم  عـین  کـه  مانـدانا  ماندانا،مخصوصـا  و مازیـار  پشـت  نـدارم  خـوش .باشم هرکیش_
 .بشه زده

 .میشه دعوا تو، نرم اگه که کردم احساس لحظه یه

 .شدم وارد اخم با و زدم در سریع

 .میاد عمارت ته تا صداتون شده چی_

 .کرد می نگاه رویش روبه پسر به خشم با.انداختم سهیل به نگاهی

 .برگشت سمتم به کوتاهی مکث از بعد

 .شد حل مسئله. خان مازیار نیست هیچی_

 .کردم نگاه کنه دعوا سهیل با خواست می کنم فکر که پسري به و گرفتم ازش نگاهم

 .بود کرده مشت دستاش دوتا و بود پایین سرش

 .زدم هم به دستام کف دوتا و شدم ماجرا خیال بی
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ــه_ ــب خیل ــایون خ ــت االن.اق ــرین وق ــروز.تم ــرار ام ــه دو ق ــارزه دو ب ــد مب ــا کنی ــطحاتون ت  س
 از اخـراج  باعـث  خطرنـاکی  آسـیب  هـر  البتـه .بجنگیـد  هـم  بـا  بایـد  قـوا  تمام با پس.کنم مشخص
 .میشه دفنگ هوشی به شدن سپرده و ماموریت

 .کنن حضم حرفام خوب تا کردم مکثی

 .بیافتید راه ها بچه خب خیله_

 .کردم بازش و رفتم در سمت به

 .دخترا بعدازظهر و میدیدن اموزش پسرا ها قبلی،صبح برنامه طبق 

 .کردیم کار همین امروزم

 .بود افتاد دلم به عجیبی دلشوره صبح از

 .کردم می تخلیه خودم پسرا به دادن گیر و زدن داد با همین بخاطر

 .رفتم ها پله راه سمت به عصبی و خسته

 .بیرون بیان تمرین براي دخترا بود قرار و بود ظهر از بعد4ساعت

 .رفتم می باال ها پله راه از سالنه سالنه و بود پایین سرم

 کــردن بلنــد ي حوصــله کــه بــودم عصــبی و خســته انقــدر ولــی کــردم احســاس کســی حضــور
 .نداشتم هم رو سرم

 !مازیار_
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 .ایستادم

 .کردم نگاه بهش خمارم چشماي با و برگشتم سمتش به

 بله؟_

 .کرد نگاه صورتم به کمی

 .گذاشت پیشونیم رو چپش دست و جلو اومد حرف بدون

 .شد درشت چشماش

 داغی؟ چرا امیرعلی_

 .ایستاد برام زمان لحظه یک

 .بودم شنیده زبونش از واقعیم اسم مدت همه این از بعد بار اولین

 .زد صدام دلنشین چقدر

 .صداش بود آهنگ خوش چه

 .قشنگ اسمم چقدر کردم حس که بود بار اولین براي

 مـی  تبـدیل  اسـم  تـرین  قشـنگ  بـه  معمـولی  اسـم  ایـن  خـودش  زبـان  از تنهـا  میدونسـتم  این و
 .کنه

 .بزنم حرفی تونستم نمی و بودم ماتش

 .کنم حس تونستم می چشماش سوي سو از نگرانی
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 .گرفت راستش دست با و چپم دست و شد خم

 !سرد که دستاتم وایی اي_

 هـا  پلـه  راه سـمت  بـه  مـن  و نـداد  مهلـت  مانـدانا  ولـی  بگـم  دلـیلش  و کنم باز دهن خواستم می
 .زد صدا رو شکیال بلند صداي با حالت همون توي و کشوند

 .اومد بیرون اتاق از سراسیمه شکیال

 شده؟ چیزي بله:شکیبا

 :گفت نگرانی ماندانا

 .بیام من تا بده تمرین بهشون ببرتشون باغ به و بردار هارو بچه_

 .کشوند اتاقمون سمت به من سریع.نداد حرفی یا اعتراض فرصت شکیال به نه و من به نه

 .کشوندتم داخل به  و کرد باز در

 .خوابوند تخت روي رو من زور به و بردتم تخت سمت به

 کنی؟ می چیکار ماندانا_

 .داد می انجام کاراش تند تند

 .نگران و کالفه حسابی که بود معلوم

 !داغی.داري گفتم؟تب چی میفهمی امیرعلی_

 .نشست لبام رو محوي لبخند
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 رفتــنش مــانع دســت بــا و نذاشــتم ولــی بشـه  دور ازم خواســت بــود نگرانــی ســر از کــه اخــم بـا 
 .شدم

 .لحظه یه وایستا_

 .سمتم برگشت متعجب

 کنی؟ وصیت خوایی شد؟می چی_

 .زدنش حرف این به نه دلهورش و نگرانی اون به نه.بود گرفته خندم

 .وقتش به اونم_

 .داد تکون سري کالفه

 .دیگه بگو خب خیله_

 .نکنم عصبیش تا بدم قورت خندم کردم سعی

 .اعصابم براي همش ندارم تب من _

 .کرد اخم و داد باال ابروش یدونه

 نه؟.یخ دستام و داغ صورتم که منم این پس_

 .گفتم محوي لبخند با و دادم تکون سریع

 مـی  داغ عصـبیم  یـا  داغونـه  اعصـابم  موقـع  هـر  مـن .عصـبانیت  از.نـیس  تب از ولی داغم درسته_
 .شد قرمز چشمام کنم فکر االن حتی ببین.کنم
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 .شد خم سمتم به گذاشت طرفم دو دستاش دوتا ناگهان

 .بود شده درشت چشمام

 .داریا تب کن باور.شده قرمز اره عه.ببینم بزار_

 .بودم تیرش عسلی چشماي محو

 مانـدانا  چشـماي  ولـی .بـود  سـبز  هـاي  رگـه  بـا  روشـن  عسـلی  من چشماي که بود اینجا جالبیش
 .بود اي قهوه هاي رگه با تیره عسلی

 ...ولی

 .کنه می جذب خودش به من انقدر چرا نمیدونم ولی

 .بودم ندیده نگاهی هیچ توي و هست نگاهش تو که جسارتی اون

 .بودم کرده حس حیاش و حجب دختر،تازه بودم فهمیده که حاال

 .بودم اومده خودم به تازه

 .خوردیم نمی تکون و هم به بودیم زده زل دو هر

 .پایین شد کشیده نگاهم

 ...یکدفعه ولی

 .افتاد من رو تقریبا و رفت در ماندانا دستاي

 .رفت هوا اخم
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 .سنگینی چقدر دختر، آخ_

 .بگیره خندم شد باعث ماندانا متعجب صداي

 سنگینم؟ چه میگی اونوقت.ام تو نصف من گنده مرد_

 .اومد در حرصش باز که کردم اي خنده

 .بلندشد روم از و زد هام شونه به محکم یدونه

 .میزد غر لب زیر همینطوري و رفت می در سمت به

 ســروان ایــن کــی اخــه خــدا میخنــده؟اي هــی کـه  خــوره مــی خنــده قــرص ایــن مونــدم مـن _
 ...باید این کرده؟واال

 .نشنیدم صداش دیگه

 .بیرون زد اتاق از و کرد باز در چون

 .بردم سرم زیر دستام دوتا خنده با

 .رفتم فرو فکر به و رفت لبام رو از لبخند کم کم

 .زدن حرف لب زیر کردم شروع

 رسیدم؟ اینجا به من کی خدایا_

 !میده ارامش بهم بودنش که رسیدم جایی به

 ندارن؟ بقیه که داره چی مگه
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 !بکنی فکرش که هست چیزي ازاون تر ساده تازه

 .نشست دلم به اول همون از ولی

 ...حاال و...حاال و

 شد؟ چی حاال

 شدم؟ عاشقش

 نیست؟ زود خدایا

 !نیستما معتقد نگاه یک در عشق به من

 .گرفت بر در من خواب و شد گرم چشمام کی نمیدونم میزدم حرف که همینطور

 

 .خوابیدي زیادي بلندشو خشن اقاي هی_

 .کردم بغلش سفت و بغلم کردم پرتش بردم جلو دست اراده بی ولی.بودم خواب تو

 .بخوابم منم بذار عزیزم بخواب_

 .نکرد کاري اولش

 .بود شده شوکه انگار

 .باال رفت جیغش صداي یکدفعه ولی
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 .کن ولم گنده اي قهوه خرس مرد_

 .گریه زیر بزنه بود نزدیک اخراش.فشردمش بغلم توي بیشتر و نکردم ولش

 .بلندشو گشنمه خودم جان به مازیار_

 .شدم ناراحت مازیار گفت بهم باز وقتی

 .بلندشدم جا از و کردم باز چشمام همین بخاطر

 .کرد می نگاه بهم شده درشت چشماي با و ترسید ناگهانیم حرکت از

 .بریم بلندشو خب خیله_

 .ببر بین از افکارش تا داد تکون سرش.اومد خودش به تازه

 .بریم__

 )حسام(فاطمه

 

 .شدم می بلند داشتم

 .شدم بلند خودم بهش گذاشتن محل بدون ولی کنه کمکم تا گرفت سمتم به دستش

 !گنده مرد باخودش داره مزمن درگیري

 سـیر  دل یـه  مـن  گرفـت  مـی  غشـه  دل صـبح  تـا  کـردم  نمـی  بیـدارش  شـام  براي میشد خوبش
 ...والّااا.میخندیدم



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 221 
 

 زدي؟ زل چی به ساعت یک.دیگه بیا_

 .رفتم سمتش به و کشیدم پوفی

 .رفت می یادم اطرافم و شدم می خیره یجایی به فکر تو رفتم می وقتی تازگیا

 .میشم روانی دارم بودم خل این با بس از

 خلم؟ من_

 .رفتم عقب به قدم یه و کشیدم هینی ترس از

 .خونه می ذهنم کنم می حس دارم کم کم

 .گفتی بلند خودت.نکن نگاه اینطوري_

 .هم تو رفت اخمام

 میدي؟ گوش حرفام همه به چرا تو.بگم بلند من_

 .داد باال ابروهاش یدونه

 ندم؟ گوش گفتی هرچی یعنی_

 .بره ها پله راه سمت به تا دادم هولش جلو به کمی و رفتم سمتش به کالفه

 .میگم لب زیر که حرفایی.که نبود حرفام همه منظورم_

 .گرفته خندش بود معلوم قشنگ
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 .اهان_

 .بود صداش روي اي خنده ته

 .اومدم پایین ها پله راه از و رفتم بهش دبش غره چشم یه همین بخاطر

 .داد هولم شدت  به مازیار یهو که برسم بود مونده پله دوتا 

 .زمین بیافتم مخ با بود نزدیک

 .گرفتتم پشت از که بکشم جیغ خواستم

 :گفت گوشم بغل اروم و خودش به چسبوند من

 ...بري غره چشم دیگه دفعه.نمیریا غره چشم من به دیگه حسام اقا_

 

 .بودم افتاده نفس نفس به ترس از

 .کردم نگاه چشماش تو و برگردوندم سمتش به سرم

 کنی؟ می کار چی برم غره چشم اگه_

 .زد زل چشمام به کوتاهی مدت براي

 .داد می تکونشون میخورد موهاش به نفسم

 .بوسید نرمی به گونم شد خم رو یکدفعه
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 .شد گرد کاسه اندازه چشمام

 .کنم می کار این_

 .زد بهم مهربونی لبخند دید رو من شده درشت چشماي وقتی

 .بیام پایین باهاش هم پله یک اون شد کرد؛باعث وارد کمرم به که دستش فشار با

 .کرد هدایتم خونه آشپز سمت به

 .کرد یخ شام که بریم سریع خانوما خانوم خب_

 .بودم شده زده شکه کارش از هنوز

 .بوسید من که بود دومش بار این

 :گفتم دلم تو

 خوشـت  هـا  منتظـره  غیـر  ایـن  از چقـدر  کـه  میـدونی  خـودت .دیگـه  نیـار  در بازي لوس فاطمه_
 .اومده

 .رفتیم اشپزخونه سمت به

 .اومدن همه دیدم شدیم وارد وقتی

 .بخوریم غذا اشپزخونه تو همگی که بود شده این بر قرار تازگیا

 .نیس جا. نمیشه گفتم می من هی اوایل

 .بسپاریم اون به و میشه گفت مازیار ولی
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 بخنـدم  بایـد  دونسـتم  نمـی  کـه  شـدم  رو بـه  رو چیـزي  پایین،بـا  رفـتم  صـبحانه  براي که روز یه
 .کنم تحسینش یا بشم خوشحال یا

 !بود کرده پهن سفره جاش به و بود برداشته رو آشپزخونه میز

 .اونروز خندیدم چقدر

 .کنن جمع سفره کرد می مجبور رو پسرا که بود اونجایی جالبیش

 .بود شده جالب هاشون قیافه خیلی

 .نشستیم هم کنار و رفتیم سفره سمت به مازیار با و دادم بلندي سالم

 .اومد در مازیار گوشی صداي که خوردیم می داشتیم شام

 شــلوارش جیــب از گوشــی تــا رفــت عقـب  بــه کمــی و گذاشــت بشــقاب روي چنگــالش و قاشـق 
 .بیاره در

 !میومد در مگه حاال

 .آهان...میشه قطع االن دیگه بیا در.هی که اَ_

 .کرد بازش کیه ببین اینکه بدون اورد در سریع گوشی

 .بله الو_

_... 

 .سالم جانم اي_
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 .کردم می نگاه بهش تعجب با

 .گذاشت جلو پاش یه

 .گرفت من راست دست و گرفت سمتم به چپشم دست

 .کرد بلند خودش با منم بلندشد، که همین

 .برم همراهش به شدم مجبور

 .رفتم مازیار با و دادم تکون ها بچه براي دستی

 . خوشگله خانوم من بشم نگرونیت دل فداي_

_.... 

 حـرص  نبیـنم .بـاش  کوچولـو  نـی  نـی  اون و خـودت  مواظـب  هـم  شـما .خـودم  مواظب عزیزم نه_
 .بخوریا

_... 

 داد سر اي خنده

 .کوچولو نی نی گم نمی دیگه ببخشید باشه_

 .ریخت دلم ولی.چرا دونم نمی

 !گرفتم آشوبی دل

 خوشگله؟ خانوم گفت کی به مازیار
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 داره؟ زن نکنه

 .افتادم حرفش اخر تیکه یاد

 داره؟ هم بچه کوچولو؟نکنه نی نی

 .سنگین بغض یه.گلوم تو نشست بغض

 .رفتم ها پله راه سمت به و بیرون کشیدم دستش از اروم دستم

 .چرخیدم مازیار سمت به و کردم کوتاهی مکث ولی رفتم رو پله چندتا

 .کردم ول دستش که نشد متوجه اصال

 .ریخت هام گونه روي چشمام از اشکی قطره بالخره

 .دویدم اتاق سمت به و چرخوندم سرم

 .بود شده تبدیل اشک گوله به اشکام که و بود سنگین بغضم انقدر

 .بودم نکرده گریه اینطور حال به تا

 .کردم ولش بسته نیمه سرم پشت و کردم باز در شدت به

ــا و اوردم در ســارافونم  روش خــودم و رفــتم تخــت ســمت بــه ســارافونیم زیــر و شــلوار همــون ب
 .انداختم

 .ریختم می اشک دلیل بدون همینطور

 .کشوندم خودم روي و اوردم در زیرم از رو پتو
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 .چسبوندم دیوار به خودم و رفتم بود نزدیک دیوار به که تخت راست سمت به

 .داد می مازیار عطر بوي

 .بود اینور مازیار جاي چون

 .شد روانه بیشتر اشکم

 .کردم می تحسین مازیار هاي سلیقه همیشه

 .خودش مثل.مالیم مالیم.نبود تلخ و تند اقایون همه مثل.بود مالیم عطرشم حتی

 .میشد تبدیل هق هق به گریم کم کم

 .نشه بلند گریم صداي تا گرفتم لبم به دستام تا دو

 ...که بودم کردن گریه مکش کش تو

 .اومد در دستگیر صداي

 .کشیدم دراز سیخ سرجام

 .کردم پاك اشکام استینام با سریع

 .زدم خواب به خودم و شدم جمع جنینی صورت به

 .شد باز تیکی با در

 .شنیدم مازیار کشیدن پوف صداي
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 .مبل به چیزي برخورد صداي اون از بعد

 .خورد تخت به نگاهش انگار

 .اومد خندیدنش نیمچه صداي

 خوابیدي؟ من جاي تو رفتی.وروجک اي_

 .کرد اي دیگه ي خنده

 .اب شیر شدن باز صداي بالفاصله.اومد در صداي

 .بزنه مسواك میخواست کنم فکر

 .گرفت بغضم باز

 :گفتم لب زیر

 .شده سرحال خانومش با زدن حرف از بعد انگار_

 .چکید متکا روي پوزخندم راه هم به اشکم

 .اومد در شدن باز کوتاهی،صداي سکوت از بعد و شد قطع صدا

 .شد نزدیک قدماش صداي

 .نشست روش مازیار انگار.رفت پایین تخت

 .کردم می حس خودم رو نگاهش سنگینی
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 کنه؟ عوض لباسش کنم بیدارش!خوابیده لباس این با چرا_

 قرمـز  چشـماي  چـون .نکنـه  بیـدارم  تـا  کـردم  مـی  خـدا  خـدا  دلم تو فشردم هم به سفت چشمام
 .داد می لوم اشکیم و

 .گفت کشید می خودش رو پتو که همینطور و کشید دراز خودشم یکدفعه

 .خوابیده اینطوري که میومده خوابش خیلی حتما.داره گناه کن ول نه_

 .بود فرما حکم بینمون کاملی سکوت

 .اومد مازیار عمیق نفس صداي

 .میافتاد هم رو هی و بود شده گرم چشمام ولی!چرا دونم نمی

 .شد جا به جا مازیار

 .کردم می حس خودم رو کاملش نگاه

 .کردم حس موهام رو دستش گرماي

 .بیاد فشار چشمام به بیشتر شد باعث گرما این

ــه و مونــدم جــا شــد بــازگو شــب اون کــه حقــایقی از و افتــاد هــم رو چشــمام کــی نفهمیــدم  ب
 .رفتم فرو عمیقی خواب

 .کنم باز سریع چشمام شد باعث مازیار نگران و عصبی صداي

 .نشستم شدم نیمخیز تخت رو
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 .کردم نگاهش مازیار سمت برگشتم

 .میزد حرف گوشی با داشت

 .میزد شدت به قلبم و بودم ترسیده بلندش صداي از

 .بود حساس بلند صداي به بچگی از

 .بریزه دلم میشد باعث

 .بردم قلبم سمت به چپم دست و گذاشتم هم رو سفت چشمام

 .بشم مسلط خودم به تا کشیدم عمیق نفس چندتا

 .خدانگهدار.میزنیم حرف هم با بعدا سرهنگ الو_

 .کردم باز اروم چشمام

 .نشست کنارم و اومد سمتم به نگران مازیار

 .میارم اب برات االن پریدي؟ببخشید من بلند صداي خوبی؟از فاطمه_

 .رفت یخچال سمت به و شد بلند سریع

 .داد دست بهم شیرینی حس چه.بود زده صدا خودم واقعی اسم بود بار اولین

 در لـرزه  بـه  چـونم  ناخودآگـاه .پیوسـت  تـاریکی  حـس  بـه  شـیرین  حـس  تمام دیشب اتفاق فکر با
 .اومد

 .داد دستم به لیوان و کنارم اومد اب لیوان با مازیار
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 .خوابی نبود حواسم اصال شرمندم_

 .بردم لبم نزدیک لیوان

 بود؟ شده چی مگه_

 .اومد در صداي بزنه حرفی مازیار اینکه از قبل

 .رفت در سمت به و گفت ببخشیدي

 .بود خدمتکار در پشت.کرد بازش

 ...که خوردم آب از اي جرعه

 .میرسن دارن.نزدیکن موِدت اقا،جناب_

 .پرید گلوم به اب دفعه یک و شد درشت چشمام

 .نمیومد باال نفسم دیگه.کردن سرفه به کردم شروع

 .میزد کمرم به و اومد سمتم به مازیار

 .شدم بهتر ذره یه تا خروند بهم اب زور به

 .بره تا کرد اشاره بهش برگشت خدمتکار سمت به

 بشه؟ چی خواد می مثال.بیاد کنی؟خب می هول انقدر چرا_

 .دادم قورت صدا پر گلوم آب
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 ...بش من بیاد اگه_

 .گذاشت بینیم رو اشارش انگشت

 .شدم ساکت کارش این با

 .مطمئنم من نمیشه چیزي.نزن بد نفوذ.شیشش_

 .داد ادامه میشد بلند که همینطور

 .پایین بریم تر زود تا بپوش لباسات شو بلند حاال_

 .شدم بلند و دادم تکون سري

 .فاطمه_

 .کردم محلی بی بهش باز ولی لرزید دلم

 .گفتم اروم صداي با و سمتش برگشتم

 بله؟_

 .گفت باز ولی کرد مکث کمی

 .کن سرت هم شال یا روسري_

 .شدم راهی کمد سمت به و دادم تکون سرم حرفی بدون

ــا و روشــنم اي قهــوه مــانتو و مشــکی جــین شــلوار  تــنم حمــوم تــو و برداشــتم مشــکیم شــال ب
 .کردم
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 .دیدم اماده مازیار اومدم بیرون وقتی

 بریم؟_

 .رفتیم ها پله راه سمت به و دادم تکون سري

 !نیافتم تا بودم گرفت مازیار دست سفت ولی میلرزیدن پاهام

 .داشت می بر قدم اخم با.چرخیدم مازیار سمت به

 .رسیدیم سالن به

 .بودن شده جمع اونجا ها بچه تمام

 .اومد سمتمون به خدمتکار

 .اقا رسیدن_

 ...شدیم مودت خان بهرام اومدن منتظر داد تکون سري مازیار

 .شد باز قیژي صدا با در

 .زد چشمام کمی و اومد داخل به بیرون نور

 .نشست پیشونیم روي اخمی همین خاطر به

 در چـارچوب  بـین  محافظـاش  بـا  همـراه  خـان  بهـرام  ورزیـده  و بلنـد  کوتاهی،قامـت  مدت از بعد
 .شد نمایان
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ــه نگــاهم وقتــی  تمــام روي  یخــی اب ســطل افتاد؛انگــار خــان بهــرام ســرد و خشــک صــورت ب
 .شد ریخته بدنم

 .بیاد در لرزه به بدنم شد باعث 

 .رسید ما به اینکه تا چرخوند اطراف به نگاهش

 .کرد نگاه مازیار به دقت با اول

 .برداشت سمتمون به قدمی بود؛محکم مازیار به نگاهش که همینطور

 .برداشت جلو به قدمی و داد خودش به تکونی مازیار

 .اورد جلو مودبانه خیلی دستاش رسید مازیار به وقتی خان بهرام

 .فشرد خان بهرام دست مردونه سریع و گرفت پیشی مازیار

 .اومدید خوش.موِدت جناب سالم:مازیار

 .انداخت مازیار جذاب و مردونه ي چهره به مغرور نگاه خان بهرام

 .رفت باال لبخند نشانه به لبش گوشه

 !لبخند به تا داشت شباهت پوزخند به بیشتر البته

 .ممنونم.بدر اقا سالم_

 .برگشت من سمت به لبخند همون با

 .رفت لباش رو از هم کوچیک لبخند همون کم کم رسید من به نگاهش وقتی
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 .بود شده بیشتر چشماش کنار چروکاي و  سفیدش موهاي

 .بود نشده کم بزرگیش و اقتدار از هنوزم ولی

 .برداشت جلو به قدمی

 .میشد بیشتر بدنم لرزش میشد نزدیک من به چقدر هر

 بود خان بهرام به نگاهم

 .کردم حس سردم دستاي تو کسی دست گرمی که

 .چرخوندم بود گرفته دستام که کسی سمت به سرم

 بود؟ اومده کنارم مازیار کی

 .نیست نگرانی جاي هیچ که فهموند بهم ارامشبخشش نگاه و لبخند با

 .برگشتم سمتش به شد نزدیکم مودت وقتی

 .جوان خانوم سالم_

 .کردم خم سرم کمی و زدم بهش دستپاچه لبخند

 .اومدید خوش.مودت اقاي سالم_

 .انداخت نگاهی بهم مشکوفانه

 .کرد نگاه سرمون پشت به و داد تکون سري اخر در
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 دادید؟ اموزش بهشون شماها که هستن همونایی جونا این_

 .کشوند عقب سمت به خودش با دستم مازیار

 .کردم نگاه ها بچه به

 .کنم نگاه بهش میشه باعث مازیار صداي

 .دادیم اموزش بهشون نفر دو ما که هستن جوونی پسراي و دختر همون اینا.بله_

 .کنه می من معطوف نگاهش باز و میده تکون سري خان بهرام

 .میشه خیره بهم مشکوك کنه می ریز چشماش

 .میدم قورت گلوم اب نامحسوس خیلی

 ندیدم؟ جایی شمارو من جوان خانوم...اوممم:خان بهرام

 .افتاد دلم به ترس

 ...نکنه

 .کردم نگاه مازیار به دلهره با

 

 .میده جواب من جاي به سریع همین بخاطر.کنه می حس نگرانیم و دلهره مازیار

ــاي_ ــودت آق ــانوم م ــه مــن خ ــی رگــه دو ی ــا ســالگی11 از کــه فرانســوي ایران ــوي پارســال ت  ت
 .باشید کرده مالقات خانومم حضوري ممکنه غیر.کرد می زندگی پاریس
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 .گفت بالفاصله ولی کرد مکث کمی

 

 جـان  مانـدانا  چـون .داد نشـون  بهتـون  هوشـی  اقـا  مسـلما  خـب .باشـید  دیده عکسش شما شاید_
 .اینجا فرستادید که هستن جوانی خانوماي آموزش مسئول

 

 .شد فرما حکم بینمون سکوتی

 

 و خسـتم  مـن  هرحـال  بـه .باشـم  دیـده  عکسشـون  ممکنـه .گیـد  مـی  درسـت  شـما  خـب  خیله_
 .بدید نشون من اتاق لطفا.دارم استراحت به احتیاج

 .دادم بیرون نفسم نامحسوس کرده؛خیلی باور مازیار حرفاي فهمیدم وقتی

 .گذشت بخیر شکرت، خدایا

 .پایین اومده خیلی فشارم کردم حس

 .بودم کرده ضعف و میلرزید بدنم چون

 .میرسید نظر به تر پریده رنگ موقعی هر از پوستم که نداشتم شک

 خـودم  بـدن  دمـاي  کـه  بـودم  فهمیـده  کـردم  مـی  حـس  مازیـار  دسـتاي  از کـه  زیـادي  دماي با
 .اومد پایین خیلی
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 .کنه راهنمایی اتاقش به خان بهرام تا میگه بهش و کنه می صدا خدمتکار مازیار

 نگرانـی  بـا  و برگشـت  سـمتم  بـه  شـد  محـو  راس دیـد  از خـان  بهـرام  شـد  مطمـئن  وقتـی  مازیار
 .کرد نگاهم

 میلرزي؟ و سردي انقدر خوبه؟چرا حالت ماندانا_

 .بشم مسلط خودم به تا فشردم هم رو چشمام

 .افتاده فشارم کنم فکر.دونم نمی_

 .میره هم توي مازیار اخماي

 .باال میبره صداش کمی عصبانیت با

 انقـدر  کـه  بري؟تـو  پـیش  اینطـوري  اخـرش  تـا  خـوایی  مـی  بگم؟تـو  چـی  تـو  به من دختر اخه_
 .نبودي ترسو

 

 .شدم دلخور زدنش حرف از

 .بده من به صفتی همچین نبود قرار

 .بود نخواهم و نیستم ترسو و بزدل باشم که هرچی من

 .دارم می بر قدم ها پله راه سمت به و گرفتم ازش روم اخم با

 .خوره می تکون خونه کردم احساس که گذاشتم جلو به قدم دو
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 .دادم فشار هم رو پلکم ایستادم

 خوبی؟ ماندانا_

 .نیاد نزدیکم تا اوردم باال سمتش به دستم

 .دادم تکون شدت به سرم

 .خوبم.جلو نیا_

 .کردم سقوط پایین به و شد خالی پام زیر یکدفعه برداشتم که بعدي قدم

 .شد تاریک و سیاه چشمام جلو چیز همه نکشید ثانیه به

 .برم فرو عمیقی خواب به شد باعث و

 

 )نژاد خسرو سروان(علی امیر

 

 .کنم نمی درك ماندانارو حال اصال

 باشه؟ داشته استرس انقدر باید چرا

 .شدم می کالفه داشتم کم کم دستاش سردي از بود دستم تو دستاش وقتی

 .بخونم چشماش از تونستم دلخوري و ناراحتی ترسو گفتم بهش وقتی

 .بود ترسیده!که نگفتم دروغ خب
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 .کرد خوردن تلو تلو به شروغ یکدفعه که رفت ها پله راه سمت به

 .ایستادم سرجام ماندانا، دست تکون با که رفتم جلو کمی

 .خوبم.جلو نیا_

 .شد زمین پخش که نکشید ثانیه به ولی

 .کردم بلندش سرد سرامیکاي روي از سریع و رفتم سمتش به دلهره با

 .بود سرد حسابی و بود پریده رنگش

 .لرزید دلم

 .دیدم اطرافم هارو بچه که کردم بلند سرم

 .چرخیدم سهیل سمت به نگرانی با

 .اورژانس بزن زنگ بدو سهیل_

 .گفت اي باشه

 .کرد متوقفش شکیال صداي بره تلفن سمت به خواست تا

 .کن صبر_

 .برگشتم سمتش به عصبانیت با

 رو؟ ماندانا وضع و حال نمیبینی مگه_
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 .گذاشت ماندانا قرمز هاي گونه روي دستاش جلو اومد

ــزي_ ــت چی ــدش نیس ــو ببری ــاقتون ت ــن.ات ــد م ــالس دوره چن ــاي ک ــک ه ــاي کم ــه ه  اولی
 ببریــدش شــما.شــده بیهــوش همــین بخــاطر.افتــاده اســترس و اعصــاب ضــعف از فشــارش.رفــتم

 .میارم کنم می درست قند شربت براش من باال

 .بردم هاش زانو زیر دیگم دست و گردنش زیر دستام از یکی

 ...چیزي سرمی یه حداقل_

 .کردم بلندش حرکت یه با رو ماندانا

 فشـارش  تـا  بـدیم  شـربت  بهـش  سـریع  نـیس  کـه  حـاال  ولـی .میشـد  خـوب  کـه  بـود  اگـه :شکیال
 .بیاد باال کمی

 .کرد جلب توجهمون پسرا از یکی صداي

 مــی دردتــون بـه  نظــرت بــه.دیـدم  ســرم یـه  اولیــه کمــک هـاي  جعبــه تــو اشـپزخونه  تــو مـن _
 خوره؟

 .گفت من به رو و داد تکون سري شکیال

 .نه یا هست استفاده مورد سرم ببینم برم من باال ببرید جون ماندانا شما_

 .دویدم اتاق سمت به و دادم تکون سري

 .سبک کردم می فکرش که اونی از بیش
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 !بودن نکرده شک این بودن دختر به چطور موندم هنوزم من

 .داخل میرم و کنم می باز اتاق در سریع

 .میرم تخت سمت به و بندم می محکم در پا با

 .میزارم تخت روي رو، ماندانا نحیف تن احتیاط با و اروم

 .کنم می باز مانتوش اول دکمه و.کنم می بلند سرش از اروم شال

 .داره خواب تو مظلومی چهره چقدر

 .کنی حس میتونی صورتش رو شیطنت از هایی رگه هنوزم البته

 .میزنم بوسه اروم پیشونیش روي و میشم خم سمتش به اختیار به

 .میلرزه دلم تنش سردي از

 .میشم شکیال اومدن منتظره میشینم صاف

 .میشه زده در که نمیرسه دقیقه به

 .میاد تخت سمت به سریع و میشه وارد من اجازه با

 .میخوره دردمون به سرم خداروشکر_

 .نمیره باال استینش ولی میره کلنجار ماندانا استین با

 .گرد می بر سمتم به کالفه
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 بیارید؟ در مانتوش میشه_

 چی؟ نباشه تنش لباس زیرش اگه.بودم مردد اول

 میاري؟ در چیه بازیا مسخره این.محرمشی تو.علی امیر کن بس

 .کردم باز مانتوش هاي دکمه اروم.رفتم سمتش به و گفتم اهللا بسم دلم تو

 .دادم بیرون اروم نفسم تقریبا کردم باز مانتوش وقتی

 .بود تنش مشکی تاپ

 .میارم در تنش از و کنم می نیمخیزش کمی سریع

 .میکنه اماده سرم وسایل و میشه باز دستش راه شکیال

 .میزنه ماندانا  دست به الکل به اغشته پنبه

 .میافته ماندانا اروم صورت به نگاه

 .میره هم تو ماندانا اخماي کنه می دستش داخل سوزن تا

 .میزد غر شکیال و من سر کلی بود بیدار اگه دارم یقین

 .گیره می جا لبام رو لبخندي

 .رفت پیشمون از اجازه خواستن با و داد انجام کاراش شکیال

 .انداختم ماندانا به و نگاهم رفت وقتی
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 .بود کرده ایجاد العاده فوق خیلی تضاد پریدش رنگ پوست با مشکیش تاپ

 .بودم شده بدنش محو که طوري

 .بود شده تر الغر خیلی انگار ماموریت قبل از

 .کنم توجه بهش کمی باید

 !نمیاد خوشم زیاد الغر دختر از

 .اومد لبام روي پوزخندي

 !بمونیم هم کنار عبد تا قرار کنه؟مگه می من حال به فوقی چه...الغر و چاق

 .خوره می گره بستش چشماي به نگاهم

 .گذرونم می نظر از صورتش اجزاي

 .کنم می مکثی پریدش رنگ لباي روي اینکه تا

 .بود خواستنی نبود؛بازم براق و سرخ پیش چندساعت مثل اینکه با

 .شدم خم سمتش به اختیاري هیچ بدون یکدفعه ولی.چرا دونم نمی

 .دیگه جایی مقصدم ولی بود چشماش به نگاهم

 ...که نمیرسید هم انگشت بند2 به دیگه هم با لبامون فاصله
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 )حسام(فاطمه

 .بود بسته چشمام

 .بود کرده کالفم تقریبا و کشید می سوت گوشام 

 .معلقم هوا رو کردم حس داشتم زمین به که سقوطی از بعد

 .گرفتم قرار نرمی جاي مدتی از بعد

 .بشنوم چیزي نه بزنم حرفی تونستم می نه ولی کردم می حس لحظات این تمام

 .کردم حس ارنجم روي رو سوزشی مدتی از بعد

 .اومد سرجاش هوشیاریم کمی

 .شنیدم در شدن کوبیده صداي

 .بود شده برداشته چشمام رو سنگینی

 .کردم حس صورتم روي رو نفسی گرمی که کنم باز چشمام خواستم

 .شد مور مور بدنم

 .کرد باز چشمام و دادم نشون واکنش زود همین بخاطر

 .ایستاد قلبم لحظه یه

 .دیدم روم به رو کردم؛مازیار باز چشمام وقتی
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 .نبود بینمون اي فاصله هیچ

 امیرعلی_

 .شد مازیار لباي با برخوردشون دادم؛باعث لبام به که کوچیکی تکون با حتی

 .خورد نمی تکون و بود شده مسخ

 .اي دیگه چیز یا بود شده زده شوك نمیدونم

 .خورد نمی تکون و چشمام تو بود زدن زل فقط که دونستم می این فقط

 .بود شده تنگ نفسم نزدیکی همه این از

 .چرخوندم چپ سمت به سرم

 .گذاشتم ورزیدش سینه روي و اوردم باال بود آزاد که راستم دست

 .دادم هولش کمی

 .عقب برو شدم خفه علی امیر_

 .کرد مور مور و تنم کشید که عمیقی نفس

 .بشه جا جابه کمی تا اوردم بهش فشاري دوباره

 .شد بلند یکدفعه ثانیه از کسر در

 .شد خارج اتاق از و رفت در سمت به حرفی هیچ بدون
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 .بردم هام گونه سمت به اروم و دستام

 .بود داغ هام گونه از قسمتی

 .بودم؛بود داشته قرار توش که موقعیتی از بلکه.نیست ضعف از دونستم می

 شدم؟ داغ انقدر چرا.خدا وایی_

 .بدوزم بهش نگاهم شد باعث در صداي

 .بله؟بفرمایید_

 .اومد داخل شکیال و شد باز تیکی با در

 .شد وارد و داد تکون سري بامزه خیلی

 .بود اب لیوان یه و سوپ کاسه یه حاوي سینی یه دستش

 .کردم زمزمه لب زیر

 بشم؟ سیر چطوري این با گشنم من خو.عه_

 .گذاشت تخت کنار عسلی روي سینی و اومد جلو شکیال

 .بودا افتاده فشارت حسابی جون ماندانا_

 .کردم باز و فشوردم هم رو کمی چشمام

 .افتادم پس چطوري نفهمیدم شد وارد استرس بهم بس از_
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 .بشم روح قبض بود نزدیک که شد خم سمتم به یهو شکیال

 .شده تموم که هم سرمت عه_

 .دادم بیرون نامحسوس خیلی نفسم

 .بیار درش کنی؟بیا می اینطوري چرا خب خیله_

 .بیاره در دستام از سرم تا شد بلند و کرد اي خنده

 .نیان شبم ممکن گفتن بیرون رفتن مازیار اقا راستی_

 .دادم تکون سرم فقط تعجب با

 .بشه جمع صورتم شد باعث دستام سوزش بیرون؛ کشید دستام از سوزن وقتی

 چی؟؟؟؟؟_

 :گفت برگشت سمتم به ریلکس خیلی مازیار

 .کنیم می شروع عملیات دیگه ماه2 اره.تر اروم_

 .اوردم پایین صدام کمی

 چطوري؟ اخه_

 .رفت بهداشتی سرویس سمت به و شد بلند مبل رو از

 .رفتم سمتش به شدم بلند منم سریع
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 .بود کرده تغییر خیلی روز چند این تو

 .میزد حرف سنگین باهام

 .کرد نمی نگاه چشمام تو زیاد

 .زد نمی حرف باهام سابق مثل دیگه

 !االن مثل

ــام ســرگرد دیشــب_ ــرار کــه گفــت بهــم و گرفــت تمــاس باه ــاه دو ق ــه جــا همــین دیگــه م  ی
 تـونیم  مـی  مـا  کـه  زمـانی  تنهـا .هسـتن  هـم  خـان  بهـرام  دستاي زیر کل که بشه گرفته مهمونی
 .بدیم انجام عملیات

 .برد اب شیر زیر سرش حرفش اتمام از بعد

 .اومدم بیرون بهداشتی سرویس از مشغول ذهن با

 .افتاد بالکن به نگاهم

 .شدم داخل و رفتم بالکن سمت به

 .بود رسیده هام شونه زیر به و بود شده بلند چندماه این عرض در که موهایی

 .خورد می تکون و بود گرفته قرار باد معرض در

 .بشه قبل از تر سرحال صورتم، شد می باعث

 بشیم؟ خالص اینجا از زودي به قرار یعنی_
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 .فرستادم هام ریه به رامسر پاك هواي وجود تمام با و بستم چشمام

 .بود موهام با باد، بازي گر نظاره کسی نگاه اینکه از قافل

 .بشه عوض هوام تا موندم بالکن تو کمی 

 .داخل برم  گرفتم تصمیم کردم سرما احساس وقتی

 .شدم رو به رو مازیار خیره نگاه با یکدفعه ولی برم تا برگشتم

 .لرزید دلم

 .زدم نهیب خودم به

ــدبختت دل ایــن خــوایی مــی چقــدر.فاطمــه کــن بــس_ ــه.داره ندیــدي؟زن بلرزونی؟مگــه و ب  ب
 ...دار زن مرد یه به تو.بکش خجالت.داره هم بچه زیاد احتمال

 .گلوم تو نشست بغض

 .نداشت تازگی برام بغض این دیگه

 .میشست گلوم توي بغض افتادم می حقیقت این یاد وقت هر

 !کنم درك تونستم))تلخ حقیقت((حرف معنی تازه

 .کرد لرزیدن به شروع ظریف خیلی چونم

 .نکنه اشوا درونم سر حالم تا پایین انداختم سرم

 .رفتم لباسا کمد سمت به خمیده سر با
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 .فاطمه_

 .بستم چشمام سریع و ایستادم

 .گرفتم دندون به لبام

 .کرد می صدا خودم واقعی اسم تازگیا

 .هستش نهفته حرف هزاران گفتناش فاطمه این تو کنم می حس چرا دونم نمی

 بله؟_

 .شنیدم میشد نزدیک بهم که قدماش صداي

 پایین؟ سرت چرا_

 .فشردم بهم بیشتر چشمام

 .نیست چیزي_

 .گذاشت هام شونه روي ارومی به دستاش

 .شد مور مور تنم تماس این با

 .کردم یخ

 شدم؟ اینطوري تازگیا من چرا خداااااا اي

 .ببینمت برگرد_
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 .برگردم سمتش به شد باعث کرد وارد هام شونه رو که فشاري با

 .کن بلند سرت نکن اذیت.فاطمه ببینمت عه_

 .چکید هام گونه روي سمجی اشک چشمام کردن باز با.کردم باز چشمام اروم

 .کردم بلند سرم ناچار به

 .شد درشت مازیار چشماي

 .کشید خیسم گونه رو مالیم خیلی و اورد باال اروم دستاش

 کنی؟ می گریه داري_

 :گفتم دلم تو موقعیت اون تو

 .میره ازش اب داره کرده نشتی چشمام پ ن پ_

 .کردم نگاش فقط ولی

 .داد قرار ورزیدش سینه روي سرم و کشوند خودش سمت به من یکدفعه

 .زدن هق هق به اروم کردم شروع و شکست بغضم اینکار با

 .میکشید گونه نوازش موهام رو راستش دست حرف بدون

 .شدم اروم کردم گریه که کمی

 شده؟ چی بگی خوایی نمی حاال_
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 .کنم می گریه دارم تو بخاطر بگم تونستم نمی

 :گفتم همین بخاطر

 .شده تنگ خانوادم براي دلم_

 .بگیرتم گُر شد باعث که زد موهام رو که اي بوسه

 .موند حالت همون به

 هـام  ریـه  بـه  تـنش  عطـر  و بکشـم  عمیقـی  نفـس  مـنم  شـد  باعـث  کشـید  کـه  عمیقـی  نفـس  با
 .کشیدم

 .رفتن راه به کرد شروع

 .کشوند خودش با منم

 .سمتش برگشتم تعجب با.نشوندتم تخت روي اروم

 کنی؟ می چیکار_

 .داد هولم عقب سمت به کمی و زد بهم لبخند

 .بیداري االن تا دیشب از بخواب بگیر_

 .بلندشم تا شدم خیز نیم

 .بزنم سر دخترا به برم بذار نه_

 :گفت کرد مکثی مازیار
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 .اومدن خان بهرام مهموناي اتاق توي بیام اینکه از نگفتم؟قبل بهت_

 .شدم نگران

 .کنن قفل در تا بدم خبر دخترا به برم بذار عه_

 .داد هول عقب سمت به بیشتر من و زد بهم لبخندي

 قفـل  داخـل  از در گفـتم  بهشـون  رفـتم  دختـرا  پـیش  تـو  بیـام  اینکـه  از قبل.خانوم نباش نگران_
 .کنن

 .کشیدم دراز کشوندم تخت راست سمت به خودم همین بخاطر شد راحت خیالم

 .کردم نگاه مازیار به

 .کرد می نگاه بهم لبخند با بود نشسته تخت رو

 .زدم ضربه دستم بغل متکاي روي و بردم جلو دستم

 .بیداري دیشب از.هم تو بخواب بگیر علی امیر_

 .کشید دراز متکا یکی اون روي سریع خواسته خدا از اونم

 .گرفت بود متکا روي که موهام از تار چند و کرد دراز سمتم به دستش

 .کرد موهام با کردن بازي به شروع لبخند با

 .شد بلند موهات زود چ_

 .بردم لپم زیر راستم دست
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 .کشیدم مانندي آه عمیق نفس

 .خوب موهام رشد.اره_

 .کرد نگاه چشمام به شد عمیق لبخندش

 .کشی می آه حاال چرا_

 .گفتم همونطور و گذاشتم هم رو چشمام

 دو تـا  کـنم  بلنـد  موهـام  داشـتم  دوسـت  همیشـه  دادم مـی  انجـام  پسـر  یه نقش که ها اونموقع_
 دیــدي پســري کــدوم اخــه.کــنم بلنــد تونســتم نمــی ولــی.ببــافم یــا ببنــدم اســبی دم و گوشــی
 کنه؟ بلند موهاش

 .رفت می پایین صدام همینطور

 .بشه سنگین چشمام بود شده باعث و کرد می بازي موهام با مازیار

 .کنی اینکار تونی می که االن خب_

 :گفتم ارومی صداي با.رفت می داشت خوابم کم کم

 .میشه شده بلند موهام االن اره_

 .کشیدم اي خمیازه

 ...من خواد می دلت اگه_

 بدم گوش حرفاش ادامه به نتونستم ولی
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 .رفتم فرو عمیقی خواب به چون

 .شدم خیز نیم تخت روي و زدم جیغی بلند صداي با

 .کردم زدن نفس به شروع

 .دیدم که بود خوابی چه این...خدایا

 شده؟ چی فاطمه_

 .برگشتم سمتش به خیس صورت با

 .شدم خیز نیم سمتش به سریع

 .رفت عقب به ترسید

 .میزدم صدا رو خدا بلند هی گریه زیر زدم بلند صداي با

 .کردم می گریه و کشیدم می بدنش روي مانند هیستریک دستام

 .کنی می چیکار داري.باش اروم فاطمه_

 .کشیدم می بدنش رو دستام و کردم می گریه ها دیوونه مثل من ولی

 .کرد بغل سفت من و کشید جلو خودش سریع

 .کردم می گریه و میزدم صدا رو خدا بلند هنوز

 .میلرزید اونم صداي.اومد مازیار صداي
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 ...دیدي خواب فقط برم قربونت باش اروم.من عزیز باش اروم_

 .کردم بغل مازیار سفت و بردم جلو دستام تا دو

 .بودم کشیده آغوش به مازیار منم مدت این توي بار اولین براي

 .علی امیر...علی امیر_

 .کرد بیشتر بدنم رو دستاش فشار

 کرد؟ آشوبت دل انقدر که دیدي چی خواب.اروم.خانومم باش اروم_

 .رفت باال بیشتر گریم صداي

 .بود نشده کم گلوم توي بغض از هنوز ولی

 . علی امیر...تیر تو...تیر_

 .نذاشتم شه بلند خواست تا و کرد جدا ازم دستاش سریع

 ...تورو اونا نرو علی امیر توروخدا_

 .برگشت سمتم به کالفگی با

 .جام همین.بیارم اب برات خوام می.فاطمه باش اروم_

 .کردم نگاه رفتنش به و کشیدم کنار دستام

 .کردم می نگاه مازیار به میزدم زار.بود نیومد بند گریه 
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 .اومد سمتم به برداشت اب یخچال از سریع

 .بخور این بیا_

 .داد بهم جرعه جرعه و گرفت لبام نزدیک لیوان

 .میکردم هق هق هنوز ولی شدم اروم کمی

 .کرد نوازش سرم اروم و بغلش کشوندتم باز خوردم اب وقتی

 !شده چی ببینم بگو حاال_

 .کردم حلقه دورش دستام و باال کشیدم بینیم

 بهـرام  بـه  آبـاد  کجـا  نـا  از یکدفعـه  ولـی .گـرفتیم  مهمـونی  ویـال  توي و عملیات روز دیدم خواب_
 جـاده  تـوي  ولـی  کنـیم  مـی  فـرار  مـاهم .پلیسـیم  ماهـا  کـه  رسـونن  مـی  خبر دستش دار و خان
 بـه  تـو  کـه  کنـه  شـلیک  مـن  سـمت  بـه  خـواد  مـی  کشه می اسلحه.ندازه می گیرمون خان بهرام

 امیـر .کـردم  مـی  سـکته  داشـتم  امیرعلـی  وایـی ...قلبـت  تـو  خـوره  می صاف گوله و میپري سمتم
 ...لو عملیات اگه...اگه علی

 .بدم ادامه نذاشت مازیار

 مـنم  عزیـزم؟ببین  باشـه .نمیافتـه  اتفـاقی  هـیچ .نـده  راه دلـت  بـه  بـد  جـانم  فاطمـه .شیشششش_
 .نیافتاده اتفاقی هیچ.کنارتم

 .شدم اروم کمی

 .شنیدیم در با چیزي برخورد صداي که شدم می اروم داشتم کم کم



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 259 
 

 .نشستیم صاف دو هر

 .سمتم برگشت مازیار

 بود؟ در صداي_

 .رفت هم تو مازیار چهره که کردم پاك بینیم آستینم با

 .دونم نمی_

 .کرد جدا خودش از دستم

 .بود شده چندشش انگار

 !کنی؟ می پاك آستینت با بینیت ها بچه نیست؟مثل دستمال مگه بترکی فاطمه_

 .گرفت خندم قیافش از

 .نبود حواسم اصال

 .افتادم در صداي یاد یهو

 .بودا در صداي راستی عه_

 .گرفت دستم و گذاشت بینیش رو اشارش انگشت

 ...دست همین با که نبود یادش اصال

 .بریم در سمت به تا کرد اشاره بهم اروم خیلی



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 260 
 

 .ایستادیم در پشت و رفتیم در سمت به پاورچین 

 .کردیم نگاه هم به سریع و شد درشت دو هر چشماي یکدفعه

 کشید؟ می هوار اژدها عین ماندانا چرا نظرتون به_

 :گفت جوابش در دیگه یکی

 .کرد خفش زد مازیار کنم فکر.شده چی تو اون ببین.دونم نمی واال_

 .میزدن حرف موضوع این درباره و گرفت باال ها صدا

 .کرد باز در سریع و شد بلند مازیار یهو

 .خورد سرم به محکم در و  بدم نشون واکنش نتونستم من باالش سرعت خاطر به

 .سرم ننه اخ_

 .شد قطع ها صدا

 .داشتم نگه باز چشمام از یکی بستم درد از چشمام از یکی

 !بپرم جام سر ترس از شد باعث مازیار عصبی و محکم صداي

 نه؟ سمع استراق_

 

 .کردم نگاه اطرافم به
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 .بود شده پوش سفید جا همه

 .شنیدم می میشدن له که هایی برف صداي پام زیر

 .داشتم دوست خیلی صدارو این

 .بردم پالتم داخل دستام تا دو

 .شدم می نزدیک دریا به بیشتر رفتم می تر جلو هرچی

 .کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم

 .زدم زل بهش غمگینم نگاه با

 .میزد حرف خانومش با داشت باز!همیشگی تماس بازم

 .شد می حسودیم خانومش به

 .رفت می صدقش قربون چقدر

 .بود خوشحال و سرحال روز دو تا میزد حرف باهاش وقتی

 .کردم نگاه روم به رو به و گرفتم مازیار از نگاهم

 .رسیدم دریا له تا برداشتم تر تند و تر بلند اخرم چندقدم

 .نداشت اي سابقه همچین اصال و اومد برف انقدر که سالیه اولین گفت می ویال خدمتکار

 .دادم بیرون مانند آه و نفسم
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 .کردم نگاه زمین به

 بکنم؟ خیس پالتوم ارزه می

 .نشستم برفا رو اروم خیلی و انداختم باال اي شونه

 .خوریا می سرما.سرد بلندشو عه_

 .کردم نگاه بهش برگشتم

 .بود لباش روي نرمی لبخند

 .بود کرده قطع تلفینش تماس

 :گفتم دلم تو

 ام؟ تو کی من منی؟مگه نگران چی براي_

 :گفتم بلند ولی

 .خورم نمی سرما کلفت پالتوم نه_

 .انداخت بغلم زیر به دستاش و نزدیکم اومد خنده با

 !کنی می لجبازي چرا.دیگه پاشو د_

 .داشت نگهم خودش کنار و کرد بلندم زور به

 .کشیدم بیرون دستش از اروم دستم
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 .گرفت هام شونه سفت و کشوند بغلش من راستش دست با ولی

 .نخوري سرما تا خانوما خانوم اینجا بیا_

 .کردم نگاه بهش و کردم بلند سرم

 .کرد می نگاه دریا به لبخند با

 .نشست لبام رو تلخی لبخند

 :گفتم دلم تو

 بـی  مـن  دونـی  نمـی  مگـه  کنی؟اخـه  مـی  مـن  طـاب  بـی  دل با اینکار چرا علی امیر...علی امیر_
 !باهام عبد تا ها توجه این کنم می فکر و جنبم

 .کرد هس نگاهم سنگین

 .اورد پایین سرش

 .خورد گره روشنش عسلی نگاه با نگاهم

 .سبز نه بود عسلی نه.بود خاص چشماش رنگ

 .بود کهربایی انگار

 .عسلی میگن من چشماي به

 .چشمات داره قشنگی رنگ چه_

 .زدم پلک هم سرم پشت چندبار
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 .زد مازیار حرف این

 .کردیم می فکر چیز یک به دو هر!تفاهمی چه

 :گفتم وار زمزمه منم

 .کهربایی چشمات رنگ.تر قشنگ که تو چشماي_

 .گرفت خندم اینکارش با که کرد لوچ چشماش

 .بسوزه دلت.کهربایی نگو!رنگی چه چشمام رنگ گم می هی من بابا اي_

 .اورد در زبونشم لوچ چشماي همون با

 .خنده زیر بزنم بلند صداي با شد باعث

 .خنده زیر زد من،اونم خنده با

 .خندیدم دقیقه یک تقریبا

 .شد ساکت مازیار یکدفعه ولی

 .کردم نگاه بهم خندم مونده ته با

 شد؟ چی علی امیر_

 .بود زده زل بهم سکوت تو

 .رفت باال قلبم ضربان یکدفعه
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 لرزوند؟ می دلم که داشت چی نگاهش

 .زد صدامون خان بهرام هاي نوچه از یکی که اومدم خودم به زمانی

 مـی  فکـرش  کـه  چیـزي  از کمتـر  خیلـی  صـورتامون  فاصـله  شـدم  متوجـه  کـه  کردم دقت وقتی
 .کردم

 ...اینطوري خوام نمی من...نه

 .دادم هولش عقب به محکم و  اوردم باال دستم ناگهانی خیلی

 .اومد فرود برفا  روي و داد دست از تعادلش که جوري

 .برگشتم خان بهرام نوچه سمت به مازیار به توجه بدون

 .کرد می نگاهمون نیشخند با

 .هم تو رفت اخمام

 .شد کلفت بودم حسام که زمانی مثل صدام ناخداگاه.رفتم سمتش به عصبی

 !داشتی کارمون چی بنال کنی؟د می نگاهمون برّ و برّ چیه هان_

 .کرد می نگاهم باز دهن با و بود شده درشت چشماش

 ندیدي؟ چیه؟ادم هان_

 .زد هم به دهنش چندبار اومد خودش به

 .بزنم صداتون بیام گفتن اقا.هیچی...هی_
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 .برگشتم مازیار سمت به و دادم تکون براش دستم

 .کرد می نگاه بهم تعجب با و بود نشسته برفا رو هنوز

 :گفتم واقعیم صداي با خان بهرام نوچه به

 .میاییم االن هم ما برو باشه_

 .گرفتم سمتش به دستم و رفتم مازیار سمت به

 .بود شده زده شوك حرکتم از انگار

 .باشه نداشته نظر اي دیگه کسه به داره زن وقتی باشه اون تا.حقشه

 .بلندشو_

 .گرفت سمتم به دستش اروم شک با

 .کشوندمش خودم سمت به و گرفتم سفت دستش

 .ایستاد روم به رو و بلندشد

 .افتادم راه ویال سمت به گرفتم ازش روم محلی بی با

 .نشست لبام رو پوزخندي

 :گفتم خودم با

 اسـتفاده  سـوء  ضـعفت  از تـا  بایسـتی  جلـوش  کـوه  مثـل  بایـد  بعد به این از.خانوم فاطمه افرین_
 !نژاد خسرو امیرعلی سروان جناب برات دارم بعد به این از.نکن
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 )سروان(امیرعلی

 .کردم نگاه بهش زده شوکه

 کرد؟ همچین چرا

 .افتادم برفا روي و دادم دست از تعادلم که داد هولم قدرت با و ناگهانی انقدر

 .شنیدم مردونش کلفت صداي باز مدت همه این از بعد

 !نیست کلفت هم اونقدرا فهمیدم تازه کنم می توجه که حاال

 .شد تا ده چشماش شنید رو ماندانا کلفت صداي وقتی خان بهرام نوچه

 .نیومدم در شوك از کامل هنوزم میرم راه سرش پشت دارم که االن

 ...کارم از نکنه

 .ایستادم ترس از که برگشت سمتم به

 کنی؟ می نگاه اینطوري هان؟چرا_

 .زدم زل بهش شده درشت چشماي با حرف بدون

 .داد ادامه راهش به و کشید پوفی نگرفت ازم جوابی وقتی

 .رفتم دنبالش به سریع منم



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 268 
 

 .بود گرفته خندم

 !ریزه خاله.ها میشه ترسناك چه میشه پرو،جدي بچه

 .پایین انداختم سرم

 .شدم رفتنش راه طرز متوجه تازه

 .برد می فرو برفا رو پاهاش محکم و حرص با

 .پاهات!برو اروم_

 .برگشت سمتم به و ایستاد باز

 .داد باال ابروهاش از یکی

 چی؟_

 .کردم اشاره پاهاش به ابروهام با و کردم غالب هم به دستام ریلکس خیلی منم

 !میاري در هات ناله از من پدر شب گیره می درد اونوقت.زمین نکوب پاهات میگم_

 .فشرد هم رو دندوناش حرص با

 .بود زده زل هام چشم به و بود شده سرخ سرخ

 .بود گرفته خندم قیافش از.داد می بیرون تند عصبیش نفساي نامحسوس خیلی

 !میشه مزه با چ خوره می حرص
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 .وقت یه نشی منفجر.حاال خب_

 .داشت نگه صورتش جلو ولی اورد باال کرد مشت دستاش

 .داد بیرون گلوش از مفهمونی نا صداي سر، اخر و فشرد بهم لباش

 .برگردوند رو ازم و زد زمین به محکم پاهاش

 .شد خم و گفت اخ یهو بره راه خواست تا

 .رفتم سمتش به ترس با

 .بود شده خم و گرفته شکمش رو دستش

 شدي؟ چی فاطمه_

 .موند حالت همون توي و نگفت هیچی

 .غرید بهم که دادم تکونش کمی

 .نیست چیزي.نزن بهم دست_

 .رفت بهم اي غره چشم و شد بلند که بگم چیزي خواستم

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 .بود شده گچ مثل سفید، صورتش

 خوبه؟ حالت فاطمه_
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 :گفت جونی بی صداي با و کرد اخم 

 .بریم بیا سریع.نیس هیچی_

 .کرد حرکت و برگشت ساختمون سمت به.بود شکمش رو دستش هنوز

 !کردم می حس بدنش روي رو، خفیفی لرزش

 .نگفتم چیزي ولی

 .شد شکلی این چی براي بدونم کنم فکر

 .نپرسیدم ازش سوالی هیچ دیگه همین بخاطر

 .رسیدیم ساختمون به

 .کرد باز در رفت در سمت به سریع

 .شدم وارد سرش پشت منم

 .بشه تر دور تا کردم مکث کمی

 .زدم صدا شد؛خدمتکار تر دور که شدم متوجه وقتی

 .اومد بیرون خونه آشپز از خدمتکار

 .شد خم و اومد سمتم به سریع

 :گفت شمالی قشنگ لحجه با
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 !آقا بله_

 .گفتم و زدم بهش لبخندي

 بــا و کــن درســت زبــون گلگــاو جوشــونده نیســت؛یه زحمــت اگــه.خــانوم گلــی نباشــید خســته_
 .مودت اقا  با حرفمون شدن تموم از بعد البته. بیار اتاقمون نبات

 .برگشت آشپزخونه به باز و گفت چشمی

 .رفتم پذیرایی سالن سمت به

 .بود نشسته دونفره مبل رو تنها ماندانا 

 .کنه می خشک پیشونیش رو عرق دستمال با دیدم شدم نزدیکش وقتی

 .کشید کنار دستش ولی بگیرم دستش خواستم و نشستم کنارش

 .اومد میزد حرف بادیگاردش با که خان بهرام صداي که کنم اعتراض اومدم

 .شدیم خان بهرام اومدن منتظر شدیم بلند ماندانا با سریع

 .کرد اشاره بهمون رنگش خوش اي فیروزه عصا با دید پا سر نفر دو ما وقتی

 .بشینید_

 .نشست مبل رو سریع خواسته خدا از ماندانا

 .نشستم مبل رو مکث کمی با منم

 .نشست نفر سه مبل وسط رومون به رو خان بهرام
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 بودید؟ رفته بیرون سرما این توي_

 :گفتم الکی، لبخند با و دادم تکون  سرم

 .بزنیم قدم کمی رفتیم همین بخاطر بود رفته سر حوصلش ماندانا.بله_

 .کردم نگاه بود شده سفید گچ مثل که ماندانا به و کردم مکثی

 .خوردن سرما بد خانوم ماندانا کنم فکر ولی_

 .انداختم خان بهرام به نگاهم

 .کرد می نگاه ماندانا به مبهم هنوزم

 .گفتم دادم تکون سري

 .خوردن سرما میده نشون که اینطور بله_

 .گفت و داد تکون سري

 نمیدم طولش زیاد من خب_

 اونـروز  بـراي  بایـد  شـما  و میشـه  برگـذار  جشـنی  ویـال  تـو  دیگـه  هفتـه  دو میدونید که همونطور
 .باشید اماده

 .نشست لبام رو خبیثی لبخند

 .بودید گفته.درسته بله_
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ــه ــا و داد تکیــه مبــل ب ــداخت هــم روي پاشــو غــرور ب  گــرون عصــاي روي راســتش دســت و ان
 .گذاشت قیمتش

 .گرفته صورت مهمونی توي تغییراتی ولی_

 .کردم نگاه بهش سوالی و رفت لبام رو از کمی لبخند

 تغییري؟ چه اونوقت_

 .زد بشکنی بادیگاردش سمت به

 .داد خان بهرام دست به و اورد بیرون دستی خوش پیپ چپش سمت جیب از بادیگارد

 .کرد زدن حرف به شروع کرد می اماده پیپ که همینطور

 مهمـونی  ایـن  در بانـد  اعضـاي  بقیـه  و میشـه  برگـذار  مهمـونی  دیگـه  هفتـه  دو.مـن  گفته طبق_
 .کنن می شرکت

 .کردم نگاه حرکاتش به و دادم تکون سرم

 .گرفت ازش محکمی پک و گرفت پیپ سر به فندك و گذاشت لبش به پیپ

 .اومد بیرون دهنش از غلیظی کرد؛دود زدن حرف به شروع که همینطور

 .باشن هم مخدر مواد فروشنده و خریدار قراره ولی_

 .کردم تعجب کمی

 .کنم عرض چه که کمی البته
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 .کردم تعجب خیلی

 .نبود این بر قرار

 . بودن گرفته امروز همین احتمالن تصمیم این

 !گفت می بهم سرهنگ وگرنه

 ...اما_

 .کرد نگاه دوتا ما به کرد مکثی

 :گفت ماندانا

 چی؟ اما_

 بیـرون  فـوت  بـا  غلـیظش  دود و داد پیـپش  بـه  محکمـی  پـک  و انـداخت  مانـدانا  بـه  دقیقی نگاه
 .فرستاد

 .میان هم دخترا مخدر،خریدار مواد فرشنده و خریدار از غیر به اما_

 .شد درشت حد از بیش چشمام

 .بگیرم خان بهرام روي از متعجب نگاه نشد باعث ماندانا بلند چی حتی

 بذاریم؟ فروش به دخترارو تر دیر نبود قرار مگه...ولی_

 بـه  ریلکـس  خیلـی  و کـرد  خـالی  میـز  روي ظـرف  تـوي  پیـپش  توتـون  و کـرد  جـا  جابـه  پاهاش
 گفت جوابم در و. داد تکیه مبل



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 275 
 

 .میافتیم سر درد توي کمتر کنیم ردشون تر زود چه هر ولی.درسته_

 .میندازه رعشه به  تنم ماجرا این به کردن فکر حتی

 ...عوضی کثافتاي

 .رفت ها پله راه سمت به ما،بلندشد تعجب به توجه بدون

 :گفت ماندانا به مخاطب و برگشت سمتمون به سر اخر

 .بشه خوب حالت کن سعی موقع اون تا_

 :داد ادامه پوزخند با

 ...جمشیدي ماندانا خانوم_

 .داد ادامه راهش به باز

 .کردم نگاه ماندانا به

 .بود گذاشته دستش کف روي سرش و بود گذاشته پاهاش رو قائم دستاش

 .شدم بلند کشیدم پوفی

 .دادم تکون کمی و گذاشتم کتفش روي دستم

 .اتاق تو بریم ماندانا شو بلند_

 .کرد ریش تنم نالش صداي
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 .بردم بغلش زیر به دستم و شدم خم

 .کردم بلندش جاش سر از اروم

 .عزیزم بریم پاشو_

 .انداخت من رو وزنش تمام تقریبا و انداخت شونم رو ایستاد؛سرش صاف وقتی

 .زمین بخور مخ با بود نزدیک و خورد لیز پاهاش راه وسط

 .گرفتمش سریع

 .دادم قرار پاهاش و کمر زیر دستم

 .گرفتم بغلم تو و کردم بلندش یکباره به

 .نکرد اعتراضی هیچ که بود حال بی انقدر

 .انداخت گردنم دور دستش اروم و چسبوند هام سینه به سرش برداشتم که اول قدم

 .ایستادم زده شوکه اینکارش با

 .بود کرده بغل من که بود دومش بار این

 .بودم اورده کم نفس انگار

 .افتادم راه به باز و کشیدم عمیقی نفس

 .کردم باز در و رفتم اتاق سمت به
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 .گذاشتمش تخت روي اروم

 .نذاشت که بشم جدا ازش خواستم

 .کرد می ناله و بود گردنم دور دستش

 .گذاشتم پیشونیش روي و اوردم باال دستم

 .بود سرد سرد

 .مظلومیتش همه این از گرفت دلم

 .کشیدم دراز کنارش اروم

 .کشوندم خودم سمت به دردناکش تن

 .کردم کمرش مالیدن به شروع چپم دست با و کردم غالب دورش دستام

 .کرد می ناله اروم

 .میشد شدنم مور مور باعث گرمش و تند نفساي و بود گردنم گودي تو سرش

 .کشیدم عمیقی نفس خداگاه نا

 .ببندم چشمام شد باعث و رفت بینیم داخل موهاش خوب بوي

 .اورد خودم به در صداي

 .داخل بفرمایید_
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 .نشستم تخت روي و شدم دور ماندانا از اروم

 .شد داخل خدمتکار شد باز در

 .کنم درست بودید گفته که اي جشونده اینم.اقا بفرما_

 .رفتم سمتش به بلندشدم

 .خانوم گلی ممنونم_

 .رفتم بیرون و داد تکون سري

 .رفتم ماندانا سمت به جشونده با

 .بخور رو جشونده این شو بلند جان فاطمه_

 :گفت جونی کم صداي با

 .خوام نمی ندارم حال امیرعلی_

 .وفتم سمتش به و کردم اخم

 .بشینه تا کردم کمک و کردم بلندش زور به

 !دیگه بخور پاشو خوام نمی چیو چی_

 .چرخیدم سمتش به و ریختم لیوان تو رو جشونده

 .رفت ضعف دلم دیدم ورچیدش لب وقتی
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 .شدم مجذوبت من که داري چی تو دختر وایی

 .نباید.دارم تعهد کسی به من.ببندم دل نباید...نه ولی

 ....با من

 )حسام(فاطمه

 

 .داشت ارامش چقدر

 !بودم نکرده تجربه رو ارامشی همچین حال به تا

 .بود انداز طنین چقدر مازیار قلب قرار بی ضربان صداي

 .بود شده دردم تسکین باعث تنش بوي

 بشی؟ دور ازش بتونی و کنی تجربه حسی همچین میشه مگه

 .بکنم دل ازش نتونستم گذاشتتم تخت روي وقتی

 .شدم شدنش دور مانع و کردم سفت دستام

 !مهربانی یا بود ترحم از دونم نمی

 .کرد نزدیک خودش به من و کشید دراز کنارم اعتراضی هیچ بدون ولی

 .فشرد می گلوم بغض چقدر
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 .بود شده تند بودم؛نفسام شده ریختنش بیرون مانع و بود گلوم تو که بغضی بخاطر

 .کردم می حس مازیار تن خفیف لرزش

 .بشم جدا ازش تونستم نمی ولی

 .اومد در صداي

 .شد بلند و شد جدا ازم مازیار

 .پیچیدم می خودم به تقریبا و بود بریده امونم درد

 .کرد جلب خودش به توجهم مازیار صداي

 .بخور رو جشونده این بلندشو جان فاطمه_

 .بشم بلندم جام از که اینکه به برسه چه.نداشتم زدنم حرف توان

 :گفتم جونی کم صداي با

 .خوام نمی.ندارم حال علی امیر_

 .بشینم تخت روي تا کرد کمک و کرد بلندم زور به و گرفت بغلم زیر یکدفعه

 .کنم باز نیمه چشمام شد باعث مازیار دلخور و محکم صداي

 .دیگه بخور پاشو!خوام نمی چیو چی_

 .کردم نگاه حرکاتش به موندگی در با
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ــوان ــفید لی ــگلی س ــینی روي از رو خوش ــت س ــوري اروم، و برداش ــه ط ــه ک ــاي تفال ــونده ه  جش
 .کرد خالی لیوان توي رو نریزه،جشونده لیوان توي

 .برگشت سمتم به لبخند با

 .شد متوجه انگارناراحتیم

 .شد قبل از تر مهربون نگاهش چون

 .اومد سمتم به و کشید عمیقی نفس

 .کنی پیدا تسکین تا بخور رو جشونده این بیا گل خانوم_

 .شدم سرخ

 .شد چم فهمید کنم فکر

 .گرفتم ازش نگاهم و گرفتم دندون به اروم پایینم لب

 :گفتم دلم تو

 فهمیده؟ یعنی میگی تازه تو.فهمید بود معلوم ضایع خیلی احمق ي دختره_

 .کشوند خودش سمت به من و انداخت شونم دور دستش مازیار

 میشـه  درونـت  ارامـش  باعـث  زبـون  گـاو  گـل  جشـونده  یـه .اومـده  فشـار  بهت روزا شد؟این چی_
 پایین؟ ندازي می سرت چرا.میاد فشار بهت کمتر و

 !بشم شرمنده جلوش نذاشت و کرد درکم که بود خوب چقدر
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 .کردم نگاه مهربونش چهره به و کردم بلند سرم اروم

 .بود گرفته خندم

 !کرد می اخم که زمانی به نه

 .دیدش می وقتی کرد می سکته ادم

 .شده مهربون قیافش انقدر که االن به نه

 !که نمیشه چیزیت باش مهربون همیشه خو

 .گرفتم ازش لیوان و بردم جلو دستم

 .کردم تشکري اروم

 .گفتم اروم بس از! باشه شنیده اصال نکنم فکر

 .بود طعم خوش و عطر خوش که الحق

 .گرفتم سمتش به کردم؛لیوان حس خودم به خیرش نگاه وقتی

 .بخور تو ذره یه_

 :گفت و زد لبخندي

 .بخور تو. حاال خورم می بعدا من_

 .بردم هاش لب سمت به لیوان و کشیدم سمتش به خودم
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 .بدم رو جشونده بهش خودم گذاشت و نکرد ممناعتی

 .چشمام به بود زده زل میخورد جرعه جرعه که همینطور

 .کنم دور ازش لیوان تا برد عقب کمی سرش

 .نگرفت ازم نگاهش ولی

 .بود زده زل بهم همونطور

 شده؟ چیزي_

 .نگفت چیزي

 .نمیزد پلکم حتی

 .گذاشت هام گونه روي و اورد باال اروم دستاش

 .کردم می نگاه حرکاتش به شده درشت هاي چشم با

 .جلو اورد سرش

 .بود نگاهم به نگاهش هنوزم

 ...که شد می نزدیکم همینطور

 .بپریم هردو شد باعث و اومد گوشیش صداي

 .اورد در شلوارش جیب از گوشیش و گفت لعنتی عصبانی مازیار
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 .کشید پوفی افتاد بود زده زنگ بهش که شخصی به که نگاهش

 .انداخت بهم نگاهی

 .رفت اتاق در سمت به و بوسید پیشونیم روي بشه،سریع بلند تخت رو از شد خیز نیم تا

 ....مامو خوبی؟نه تو ممنون...سالم_

 .نشنیدم صداش دیگه

 .زد بیرون اتاق از سریع چون

 

 .دارم آشوبی دل خدایا

 .مونده مهمونی به روز چند فقط

 یکـی  دسـت  زیـر  بعضیاشـونم  و بـرن  فـروش  بـه  بعضیاشـون  زود هرچـه  قـرار  فهمیدن که دخترا
 .شدن قرار بی بشن؛خیلی ها گروه این از

 .کرد می گریه همش بود کم سنش که مینا

 .بودم پیششون که دیروز

 .زدن  گریه زیر دخترا از تا چند و مینا

 .کشیدم هوار و داد سرشون چقدر

 .بود خودشون تقصیر همش
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 .شدن کشیده کار این به خودشون رضایت با

 مــی کــار چــی میــرفتن اي دیگــه کســه پــیش و خــوردن نمــی مــا پســت بــه اگــه مونــدم مــن
 .بکنن خواستن

ــاق تــوي دادم؛ انجــام کــه هــواري و داد اون از بعــد دیشــب چقــدر ــه انقــدر.کــردم گریــه ات  گری
 .شدم بیدار باشه االن که شب نصف4 و خوابیدم شب7ساعت که کردم

 .کردم نگاه مازیار به و برگشتم

 .بود رسیده هوري و پري به االن و کرد رد هم شاهزاده هفت خواب

 .نشست لبام رو لبخندي

 .بود رفته سر خیلی حوصلم

 .کردم حرکت پنجره سمت به و اومدم پایین تخت از اروم

 .دیدم پنجره پشت ماه

 .بودم ماه عاشق

 .نمیزد نورش از ادم چشم ولی بود نورانی اینکه با

 .بزنیم زل ماه به بگیره درد چشمامون اینکه بدون ها ساعت میشد باعث این

 .میزدن حرف باهاش میشستن هم بعضیا

 ...من مثل
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 .کرد می ارومم خیلی

 .زدم حرف کمی ماه با دلم تو و بستم چشمام

 ...مادرم و پدر براي دلتنگیم از

 ...داریم پیش در که سختی راه از

 ...مازیار به بستن دل از

 ...بالتکلیفیم از

 .گفتم چیز همه از خالصه

 .کردم باز چشمام و اوردم پایین شدم،سرم اروم کمی کردم حس که وقتی

 .شد تعجبم باعث که شدم رو به رو چیزي با اما

 .کردم باز در اروم و رفتم بالکن در سمت به 

 .کردم قایم سایه تو خودم و رفتم داخل به احتیاط با خیلی

 .داري کار چی باهام شب وقت این اخه_

 .بیایی تا کردم صدات چی براي بدونی کنم فکر...اوممم*_

 وقتـی  گفتـه  کـه  بگـه  چـی  خـواد  مـی  مـیگم  االن تـا  شـب  سـر  زدن؟از حـرف  وقـت  االن اخه_
 .پایین بیا خوابیدن همه
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 پیــدا عالقــه بهــت وقتــه خیلــی از مــن...مــن شــکیال ببــین.گفــتم مــی بایــد ولــی شــرمندتم*_
ــردم  باشــه پرویــی شــاید.هســتن کــی مازیــار و مانــدانا شــد معلــوم کــه زمــانی اون از.ک

 .کنم ازدواج درخواست ازت خوام می من...ازت خوام می من...من...ولی

 .نشست لبام رو لبخند 

 .کردم کرد،نگاه می نگاه سهیل به زده بهت که شکیال قیافه به و کردم خم سرم

 .کردم حس شکیال نگاه توي شرم کم کم

 .پایین انداخت سرش

 .کنم ازدواج تونم نمی من.نداره خوبی اجتماعی موقعیت من ي خانواده سهیل_

 کمتـر  اگـر  یعنـی .باشـه  بهتـر  شـما  خـانواده  از مـن  خـانوادگی  موقعیـت  دونی می کجا چرا؟از*_
 کردي؟ نمی ازدواج من با تو بود

 .شد شکیال جواب منتظر

 .کرد نگاه سهیل به و کرد بلند سرش سریع شکیال

 :گفت و داد تکون دستاش دوتا

ــرام اصــال پــول مــن.اصــال...نــه نــه_ ــول خواســتگارام از نفــر چنــد بســا چــه.نــیس مهــم ب  دار پ
 .نبود اونا با دلم ولی.بودن

 نیست؟ منم با چی؟دلت من با*_
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 .انداخت پایین سرش شکیال

 .نیست اینطور نه_

 .شد سبزس چشماي روشنایی باعث قبل از بیشتر سهیل چشماي برق

 باشه؟ کمتر شما خانواده به نسبت من خانواده مالی موقعیت اگه حتی یعنی_

 .بشه قبل از تر شاد لبخندم شد باعث شکیال اروم صداي

 .باشه اینطور اگه حتی_

 .رفت سمتش به حالی خوش با سهیل یکدفعه

 در سـمت  بـه  سـریع  کـردم؛  سـمع  اسـتراق  و کـردم  اشـتباهی  کـار  اینجاشـم  تا کردم حس چون
 ...که برگشتم بالکن

 .صورتم اخ...بوممم

 مــی گــوش دیوونــه و عاشــق کفتــر دو حــرف بــه دزدکــی داشــتن خانومــا خــانوم کــه میبیــنم_
 .دادن

 .بخورم تکون نمیذاشت و بود کرده حلقه دورم به دستاش

 .زدن پا و دست به کردم شروع بود مازیار سینه تو صورتم که طور همین

 .کن ولم فاطمه جون...شد له صورتم کن ولم علی امیر اخ_

 .کرد شل دستاش سریع
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 .کردم جدا سینش از سرم

 .مالیدم بینیم شده جمع صورتی با و بردم بینیم سمت به چپم دست

 شدي؟ بیدار که تو آخه_

 :گفت و کرد ارومی خنده

 .بودم بیدار منم بودي بیدار تو که موقعی همون از_

 :گفتم دماغی تو.بودم برنداشته دستم هنوز

 واقعنی؟_

 .بوسید بود بینیم رو که دستم روي و شد خم خنده با

 .واقعنی اره_

 :گفت همینطور و داد هولم اتاق سمت به

 .سرد تو بریم بیا.شد قرمز.بینیت کن ولش_

 .کردم پرت روش خودم و رفتم تخت سمت به

 .شد خراب مردم تخت کوچولو خانوم هی_

 .کردم درازي زبون بهش اوردم در زبونم

 ...اصال بشه خراب.خواست دلم_
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 .شد خیز نیم سمتم به و کرد خنده

 .رفتم خودم دیوار سمت به و کشیدم ارومی هینی

 .کشید دراز تخت روي اروم و کرد بلندي خنده ایندفعه

 .شدم پرت روش تقریبا که کشوند خودش سمت به من یکدفعه

 .نکن گوشی بازي شبی نصف انقدر کوچولو بخواب بیا_

 .کشیدم دراز کنارش

 .چرخیده سمتم به کردم حس

 .گذاشتم لپام زیر دستم و چرخیدم سمتش به منم

 .زدیم زل هم به کمی

 .گذاشت سرش زیر قائم و راستش دست و کشید باال خودش کمی مازیار

 .افتاد موهام به نگاهش

 .گرفت دستاش توي ماهام از تار چند و اورد جلو چپش دست

 !داري بویی خوش و نرم موهاي چه_

 .شد آب قند کلی دلم تو

 واقعا؟_
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 .داد تکون سرش و زد کوتاهی لبخند

 .واقعنی.اوهوم_

 .کردم ارومی خنده

 

 .بود جاري بینمون سکوت

 .کرد می بازي موهام با داشت هنوز ولی

 .شکست سکوت خودش که

 نیست؟ فقیر بچه اصال سهیل میدونستی_

 .کردم نگاه کرد می ول یهو و چرخوند می انگشتش دور موهام هی که دستاش به

 چی؟ پس_

 :گفت کرد ارومی خنده

 .میگیره حالت فنر عین.باحال موهات چه_

 :گفتم خنده با.بود گرفته خندم

 !دیگه بگو علی امیر عه_

 .کرد ول موهام و زد بهم لبخندي
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ــتیتش_ ــهیل راس ــه از س ــانواده ی ــه خ ــه پولداری ــا ک ــه تنه ــودش خون ــوي خ ــرانیس ت  و زعف
 .چطوریه پدرش مالی وضع اینکه از بگذریم حاال.دوبلکس

 .شدم خیز نیم سمتش به کمی و شد درشت چشمام

 کنه؟ می چیکار اینجا میشه؟پس چیییی؟مگه_

 .زد زل سقف به و خوابید کمر رو و برداشت سرش زیر از دستش

 مـی  در قمپـز  شـق  کلـه  پسـر  ایـن  و شـده  دعـواش  پـدرش  بـا  سـهیل   فهمیدم من که اینطور_
ــه ــه کن ــروي ک ــانواده اب ــره رو خ ــق و درس و میب ــی ول مش ــه م ــه و کن ــال میافت ــه دنب  راه ی
 .کنه می معرفی بهش هوشی میاد دوستاش از یکی که.حلی

 .کشیدم دراز مازیار مثل منم و کشیدم پوفی

 .حرفا این و محروم ارث از و کرده آقس باباش االن معلوم که اینطور_

 .کنم نگاه بهش شد باعث مازیار خنده صداي

 تـا  سـهیل  دنبـال  در بـه  در پـدر  االن و بـوده  پـدر  خـود  تقصـیر  انگـاري .نیسـت  اینطور دیگه نه_
 .گردونه برش

 .جام سر خوردم وول ذره یه

 .بکنن  هم ترورم اینا،میداد بر عالوه بابام بودم سهیل جاي من اگه االن.بده شانس خدا_

 .خندیدن به کرد شروع این باز
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 .برگشتم سمتش به اخم با

 !خوردي خنده قرص که باز_

 .خنده زیر زد باز

 .بدجور کرد حرصیم

 .زدم خیمه روش و شدم بلند سریع

 .زدن مشت به کردم شروع

 .نزن کی بزن هی حاال

 .کرد می اوخ و اخ خنده با هی شخصیتم بی اون

 .بود گرفته گریم دیگه اخرش

 .زدم مشت و کردم جمع گریه حالت به صورتم

 .نخندددد میگم_

 .شد ساکت یکدفعه

 خندي؟ نمی دیگه چرا بگم اومدم تا

 .تخت روي کرد پرت من و گرفت پهلوم

 .دیگه روش یه با ولی بود اون نوبته حاال
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 !!!!دادنننن قلقلک

 .بود اومد در جیغم اخراش.دادن قلقلک به کرد شروع

 مـی  جیشـم  االن کـن  ول علـی  امیـر .علییـی  امیـررر  دلممـم  اخخـخ .کـن  ولم علی امیر توروخدا_
 .گیره

 .خنده زیر زد محکم گفتم این وقتی

 .نکشید کار از دست باز ولی

ــاال_ ــن ح ــی م ــه؟االن میزن ــدر دیگ ــت انق ــدم قلقلک ــا می ــت ت ــل(جیش ــودم مث ــت خ ــه گف  بچ
 .بره ابروت کنه عوض جات بیاد خانوم گلی صبح بگیره)پرو

 ...که کردم می غش داشتم خنده از دیگه

 .باال رفت جیغم یهو

 .گرفتتتت جیشم اونورررر برو علییییی امیر_

 .خنده زیر زد گرفت دلش افتاد تخت اونور به یهو

 .شتافتم بهداشتی سرویس سمت به و گرفتم ازش ریز نیشگون یدونه

 

 میاد؟؟؟ زلزله داره!خدا یا

 .کنیم فرار کنم بلندش تا برگشتم مازیار سمت به.پریدم خواب از و زدم جیغی
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 .شو بلند علی امیر.زلزله زلزله_

 .نیست علی امیر دیدم برگشتم راستم به

 .کرد جلب توجهم چپم سمت از کسی ریز خنده صداي یکدفعه

 .چرخوندم سمتش به بدنم و سر اروم اروم سر اخر.کشوندم چپ سمت به چشمم اول

 .موند باز غار عین دهنم

 .خندید می ریز ریز و بود گرفته ازم روش مازیار

 .گذاشت خشم به جاش و رفت بین از تعجبم کم کم

 .زدم کتفش به محکم مشت یدونه و کشیدم هم تو سریع رو اخمام

 .برگشت سمتم به و گفت بلندي آخ

 داري؟ زور انقدر چرا تو.دختر بشکنه دستت د_

 .کردم نگاهش طلبکارانه و گرفتم پهلو به دستام تا دو

ــتم کــه اوال_ ــه دور ایــن.بخــواد دل ــرا همــه زمون ــاده و فــیس دخت  کــه مــن حــاال.هســتن اي اف
 ناراحتی؟ ام قوي و محکم

 خیلـی  داري توقـع  کـردي  بلنـد  هـا  جنگـزده  عـین  مـن .گنـده  مرد بخند عمت دختر به دوما،برو
ــم بلندبشــم ریلکــس ــنم(بگ ــج ده ــردم ک ــی و ک ــوس خیل ــتم ل ــبح)گف ــر ص ــزم بخی ــداي.عزی  ف
 بشم؟ کهربایید چشماي



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 296 
 

 .کردم نگاه بهش جدي باز

 .اوردي شانس نزدم سرت گیوتین با که همین.باطل خیال زهی.زکی_

 .کردم نگاه خنثاش خیال بی قیافه به

 شد؟ تموم_

 .پرید باال هام ازابرو یدونه

 .شد تموم بله_

 .کرد نگاه چشمام به و فشرد هم به محکم لباش

 .دادم تکون تند سرم

 ندیدي؟ جیگر چیه؟خوشگل هان_

 .کرد باز دهنش عمیق نفس یه با سر اخر و کرد نگاهم ذره یه

 !اینه مقابل شدن بیدار از بعد روز هر اونم.دیدم چرا_

 .انداختم باال هام ابرو تا دو

 .شد آوار سرمون روي.سقف بگیر.زارپ_

 .زد بازوم رو دست کف با یدونه شد خم

 .سوخت.گرفتا آتیشششش
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 .سمتش به پریدم و کشیدم جیغی

 .رفتیم که برو د گرفت قرض هم دیگه تا داشت؛ده پا تا دو اونم

 بهـش  وري دري و فحـش  چنـدتا  پـس  نـدارم  حـالش  دیـدم  کـه  بشـم  خیـز  نـیم  سمتش اومدم
 .نشستم تخت روي اروم و گفتم

 .کردم نگاه اطرافم به 

 .افتاد ساعت به نگاهم

 !خوابیدم چقدر من!10ساعت اووووو

 .شدم بلند تخت روي از و دادم قوسی و کش بدنم به

 .بودم کرده حموم هوس

 .کردم قفل تو از در و رفتم حموم داخل برداشتم لباسام و هوله

 !کنه نمی عیب که کاري محکم از کار

 .رفتم اب زیر به و کردم باز اب شیر

 .بودم ایستاده دوش زیر بسته چشم با ساعت نیم دقیقا

 .شد کشیده پایین شدت به در دستگیر یکدفعه که بودم خودم حال توي

 .کشیدم جیغی و کردم باز چشمام سریع ترس از

 .علی امیر منم تویی؟نترس اون فاطمه عه_
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 .دادم68مثبت فحش یه لب زیر

 .کردم سکته.الهی نبینی خیر_

 .شنیدم آورش  حرص خنده صداي

 .شد بیشتر خندش که گفتم بهش بلند درد یدونه

 . کردن حمام به کردم شروع حرص با و ندونستم جایز صبر دیگه

 .کردم تنم لباس و کردم خشک خودم شد؛سریع تموم که حمام

 .کنم خشکش تا انداختم کوچیکی هوله سرم روي

 .چشماش روي دستش و کشید دراز تخت روي مازیار دیدم اومدم بیرون که حموم از

 .نشه بیدار تا برداشتم قدم اروم

 .باشه افیت_

 .کردم نگاه بهش و ایستادم سرجام

 بیداري؟!عه_

 .کرد نگاه بهم لبخند با و برداشت صورتش رو از دستاش

 .میزنم حرف باهات خواب تو دارم خوابم.پ ن پ_

 .نشستم صندلی روي رفتم و خندیدم موردم بی سوال به
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 .پایین بریم خواییم می شو بلند_

 .کردم نگاهش تعجب با

 چرا؟_

 .کرد نگاه بهم نشست تخت روي

 باشه؟ کردیم انتخاب که هایی بچه با نقشه کردن مرور وقت االن کنی نمی فکر_

 .گفتم آهانی

 .کشیدم موهام روي دستم

 .که خیس موهام هنوز من ولی_

 .زد تخت روي یدونه بعد و کرد اشاره بهم کوتاهی مکث از بعد.کرد نگاه بهم سکوت توي

 .بشین اینجا بیا_

 .نشستم بود گفته که جایی همون و شدم بلند جام از.شد درشت چشمام

 .برگشت حاال_

 .بودم زده زل بهش تعجب با و بودم برنگشته هنوز

 .چرخوند من دست با و کرد ارومی ي خنده

 .ندارم کاریت دیگه برگرد_
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 .رفت کمد سمت به و شد بلند جاش از

 میري؟ کجا_

 :گفت برگرده سمتم به اینکه بدون

 !عجولی چقدر.باش داشته صبر بابا_

 .بده انجام کارش تا نگفتم چیزي دیگه

 .کرد می بازي هولم سر با و بود پایین سرم

 .نشست قبلیش جاي سر اومد مازیار

 .موهام کردن شونه به کرد شروع و باال اورد سرم یکدفعه

 میدي؟ نشون خشونت انقدر چرا کنم می بلند سرم خودم بگو خو.آخ_

 .داد ادامه کارش به و نگفت چیزي

 .کرد دسته دسته شد؛موهام تموم که زدنش شونه

 .نشستم  منتظر تعجب با

 .بافتن به بود کرده شروع سرم نوك از

 :گفتم تعجب با

 بلدي؟ بافتن تو_
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 .زد شونم به اروم ضربه دوتا و کرد مهربونی خنده

 گرفتید؟ کم دست اقاتون اینکه مثل_

 .ریخت دلم

 آقامون؟

 .بافت می خیسم موهاي دقت با خیلی

 .گفتم و دادم قورت گلوم اب

 .مونه می خیس موهام بازم_

 .بده جوابم تا کشید طول که بود موهام به حواسش انقدر

 بـا  اخـر  ترسـم  مـی  مـن .کنـی  مـی  خشـک  مـو  اتو با فقط که هم تو.خوره نمی سرما سرت ولی_
 .نازنینی این به مو.بشی موهات ریختن باعث کارات این

 .بودم شده الل رسما

 .داشت تاثیر روم حرفاش خیلی

 .داد نمی بهم چیزي هیچ گرفتم می ازش که انرژي

 .کن سرت این بیا.شد تموم خوب خیله_

 .بود مشکی پارچه یه دستش.سمتش گشتم بر

 چیه؟ این_
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 .گرفت سمتم به

 سـردش  نمیـذاره  و پوشـونه  مـی  موهـات  چـون .کنـه  مـی  عمـل  هـد  مثـل  البتـه .حجابه مقنعه_
 .کنی سرت شالت زیر گفتم بشه

 !کنم می پف.نمیشه که اینطوري ولی_

 .بلندبشم تا گرفت دستم و کرد اي خنده

 شـالت  و روسـري  نگرفتـی  یـاد  هنـوز  تـو .کـنم  مـی  یکـاریش  خـودم  بعـد  ببـین  موهات بیا فعال_
 !ببندي چطوري

 .بود گرفته خندم خودمم

 .بلدي من از بهتر تو.واال اره_

 چقـدر .کـرد  زدن بـرق  بـه  شـروع  پرژکتـور  مقـل  هیجـان  از چشـمام  ایسـتادم  اینـه  مقابـل  وقتی
 !میومددد بهم

 بودي؟ خوشگل چه ببین_

 خوشگل؟ کفت من به اون.کردم نگاه بهش اینه توي از مات

 !شدي تر خوشگل االن ولی.بودي خوشگل اولم از.بابا خب خیله_

 مـی  انجـام  کـاراش  ایـن  تمـام  لبخنـد  بـا .کـرد  سـرم  اروم خیلـی  و گرفـت  حجاب مقنعه دستم از
 .داد
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 شـال  لباسـی  جـا  از و.رفـت  لباسـا  کمـد  سـمت  بـه  و زد بشـکنی  اروم بعد.کرد نگاه تیپم به کمی
 .برداشت رو خوشگلی اي سرمه

 .شال از اینم خب_

 .انداخت سرم دور به و شال و جلو اورد دستش

 .کرد نگاه بهم دقت با انداخت شونم طرف به دستاش

 !شدي خانوم خیلی.میاد حجاب بهت چقدر_

 

 .میافتادم پس داشتم دیگه

 .زدم نهیب خودم به سریع

 بـدي؟پس  وا زود بایـد  حرفـی  همچـین  یـه  بـا .بکـش  چیـه؟خجالت  کـارا  این.فاطمه کن بس_(*
 وا مازیــار طـرف  از تـوجهی  تــرین کوچولـو  بـا  مــن!تـونم  نمـی  نههههــه...کـو؟  محکـم  فاطمـه  اون

 )کن کمکم خدایا.میدم

 خوبه؟ حالت فاطمه هی_

 .کردم نگاه مازیار متعجب صورت به و کردم بلند سرم

 هان؟_

 !دي نمی هم جواب اي نقطه به زدي زل.میکنم صدات دارم ساعت چیه؟یک هان_
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 .دادم تکونش کمی و گرفتم دستام بین و سرم

 ...فقط.نیس چیزي_

 .کرد نگاهم پرسشگر و برداشت صورتم روي از  دستام

 چی؟ فقط_

 .ببخشید.بکشیم قرار که اي تقشه به رفت حواسم فقط....فقط_

 .شدم رد بغلش از و دادم هولش عقب به کمی

 :گفتم می هی لب زیر

 ...کن کمک خدایا.کن کمکم خدایا_

 .کردم نگاه بهش اوردم باال سرم

 .گفت نمی هیچی و بهم بود زده زل

 بودم؟ فکر تو چی براي فهمیده یعنی

 من؟ به زدي زل چرا!امیرعلی_

 .داد خودش به تکونی

 .کشید در سمت به دستم و کرد نوچی

 .بریم بیا نیست هیچی_
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 .کردم کج سرم و ورچیدم لبم

 :گفتم خودم با

 .ها من از تر خراب وضعش این_

 .گرفت می دستاش توي محکم من دست هی ویال بود اومده خان بهرام که موقعی اون از

 .بود شده عادتش دیگه

 .کشیدم دستم کمی حرف بدون

 !انگار نه انگار ولی

 .گذاشتم دستش روي راستم دست و کردم جمع صورتم

 .برگشت سمتم به و شد متوجهم

 شده؟ چیزي_

 .کشیدم بیرون دستش از دستم

 .دادم ماساژ دستم یکی اون با کمی دستم مچ

 .درد از شده سرّ دیگه.میگیري سفت خیلی دستم تازگیا_

 .گرفت دستاش تو دستم و سمتم شد خم.شد ناراحت

 .!شد قرمزم چه ببین.نبود حواسم اصال.شرمندتم_
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 .بوسید روش نرم و برد باال دستم

 .شد مور مور تنم

 .زدم روش به لبخند و نیاوردم خودم روي به ولی

 .کشیدم روش گونه نوازش گذاشتم بود گرفته دستم که دستش روي راستم دست

 .شد کم ناراحتیش از کمی کرد نگاه که لبخندم به

 .میره بین از قرمزیش االن.ظرفیت کم من پوست.سرت فداي_

 :گفتم باز و کردم مکث کمی

 بریم؟ خوایی نمی_

 .افتاد راه و داد تکون سرش تند تند

 .بلعید زبونش موش.بیا

 کنه؟ جمع رو ها بچه خواد می چطوري االن این خب

 .رسیدیم پذیرایی به بپرسم سوال ازش خواستم تا

 .بودن جمع همه

 میگذره؟ چی پسر این سر توي!خدا یا

 .کردن بهمون بلندي سالم همه.جلو رفتیم
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 .بود گرفته خندم

 خخخخ.خالفکارا سرود گروه

 .دادیم سالمشون جواب جدي مازیار و لبخند با من

 .کرد زدن حرف به شروع و کرد صاف صدایی مازیار

 .هستش بزرگ عمارت این توي اقامتتون اخراي روزا این که دونید می.ها بچه خب_

 .کرد نگاه همه به و کرد مکثی

 .غمگین بعضیا و بودن شاد بعضیا

 بنـدیتون  گـروه  خـودم  مـن .بشـید  بنـدي  گـروه  شـده  ایـن  بـر  قـرار .تمرینتون روز اخرین امروز_
 .کنم می

 دستیشـون  بغـل  بـا  پـچ  پـچ  مثـل .هـوا  رو بـره  سـالن  کـه  اونقـدر  نه البته.شد بلند همِ هم صداي
 .میزدن حرف

 .کرد می بندي گروه مازیار هم دخترا حتی.کرد بندي گروه به شروع رفت جلو

 :گفت باز اینکه تا

 شــما.شکیال،سمانه،ثریا،سارا،سهیل،رامین،ساسان،سامان،باربد،ســعید.ارشــد هــاي گــروه ســر_
 .بزنم حرف مسئولیتاتون مورد در باید مونید می ها

 .بکنه خواد می جمعشون اینطور پس.اهااا
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 ...برن باغ سمت به بقیه تا شدم منتظر

 )سروان(امیرعلی

 .ایستادم روشون روبه

 کردمتون؟ جدا ازشون چی براي میدونید خب_

 .شیرفهمیم.داداش بله:سهیل

 .مالیدم هم به دستام کف و زدم لبخندي

 روز مــن بــه هــم ســعید و رامــین و ماندانا،ســهیل بــه دوتــا شــما ســمانه و شــکیال.خــب خیلــه_
 .کنن فرار بتونن که بدیم قرار موقعیتی توي رو ها بچه بقیه تا کنید می کمک مهمونی

 :گفت دوباره و کرد مکثی

 فـرار  تـوي  پسـرارو  بایـد  هـم  باربـد  و سـامان  و ،ساسـان  دختـرارو  بایـد  تـا  دو شـما  سـارا  و ثریا_
 .کنن کمک

 .کرد زدن حرف به شروع که بود ماندانا ایندفعه

 دفـاع  تـوي  قـدرتتون  خـاطر  بـه  باشـید  نفـر  دو مـا  بـا  قـرار  که هایی شما میدونید که همینطور_
 .بیایید بر خودتون پس از راحت بتونید اومد پیش مشکلی اگر که شدید انتخاب

 سـریعتون  واکـنش  و عملتـون  سـرعت  بخـاطر  کنیـد  کمـک  بقیـه  فـرار  بـه  قـرار  که هایی شما و
 ماموریـت  تـوي  کـه  بودیـد  داده ایـن  قـول  قـبال .شـدید  انتخـاب  بیافتـه  قرار که اتفاقاتی به نسبت

ــار مطمئــنم و دارم اعتمــاد بهــت مــن.کنیــد کمــک بهمــون ــه هــم مازی  اعتمــاد تکتــون تــک ب
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 نـه .مقابـل  طـرف  میبینـه  ضـرر  کـه  کسـی  تنهـا  البتـه  صـد  کـه .بشـیم  پشـیمون  نذارید پس.داره
 شدید؟ متوجه.ماها

 .کرد نگاه گذرا دوتا هر بعد،به و انداخت نگاهی دیگه هم به

 .کردن اعالم خودشون موافقیت لبخند با

 :گفت و زد رضایت از لبخندي ماندانا

 ماموریــت ایــن تــوي تــا کــردیم پیــدا هــا شــما مثــل خــوبی دوســتاي اینکــه از حــالم خــوش_
 بهمــون قــراره کــه کمکــی بخــاطر ممنــونم واقعــا مــن.کنیــد کمکمــون فرســا طاقــت و ســخت
 هـیچ  ذارم نمـی  باشـید  مطمـئن .مونیـد  مـی  نذاشـتم  بـرادر  و خـواهر  مثـل  همتون شماها.بکنید

 .مواظبتونم جون پاي تا.کن تحدید رو شماها خطري

 .برگشتم ماندانا سمت به

 .نداشت قدرتی هیچ دربرابرش کسی که بود محکم انقدر

 .نابودیش باعث نه میشد کارش مانع نه سدي، هیچ داشت کاراش بر که تسلطی چون

 .زدم بودنش محکم و متانت و وقار این به لبخندي

 .زد لبخند بهم متقابال و زد خوند؛چشمکی نگاهم تو تحسین وقتی و سمتم برگشت

 بایـد  چیکـار  کـه  میدونسـتم  مـن  اونوقـت .میشـد  شکسـت  لعنتـی  تعهـد  ایـن  میشـد  کاش خدایا
 ...بکنم

 .خورد ذهنم تو اي جرقه یکدفعه
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 ....میشه یعنی

 .برگردوندم بقیه سمت به سرم

 .میزدن حرف دیگه هم با

 .میزدن حرف هم با اخم با چون.شد دعواشون هم با باز کنم فکر سامان و ساسان

 .بود گرفته خندم

 .کردن می دعا به شروع و کردن می مخالفت هم با هی اول همون از نفر دو این

 .کردم نگاه سهیل به چرخوندم سرم

 .میزد اي موزیانه لبخند و کرد می نگاه شکیال به زیرکی زیر

 .کردم نگاه شکیال به

 .خندید می زیرکی زیر و بود شده سرخ گونش

 .زدم لبخند و دادم تکون تاسف از سري

 نگـاه  چیـو  زدي زل عاشـق  کریکـدیل  دو ایـن  بـه  سـاعت  یـک .چـرون  چشـم  میگـه  من به بعد_
 کنی؟ می

 .بود گرفته خندم تشبیحش از

 .برگشتم سمتش به و زدم اي خنده تک

 میزدي؟ دید من!اینورا از.خانوم ماندانا به به_
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 .داد تکون برام دستش و انداخت بهم نگاهی چپ چپ

 !واال نزنم؟نبر دید تورو من بزنی دید مردم پسر و دختر تو چطور_

 :گفتم خنده با و کردم اي خنده

 گفتی؟ چی فهمیدي اصال خودتم_

 .کرد می بازي ناخوناش کنار پوسته با و بود پایین سرش

 .گفت ورچید لباش

 .منس با حق هرحال به ولی.نومودونم_

 .رفت ضعف براش دلم

 :گفتم خندیدم نرم لو اینکه بخاطر ولی

 چی؟ چی_

 .اورد باال سرش اخم با

 خوردي؟ خندت قرص باز دوما،تو.گفتم اصفهانیا مثل.من مال.منس که اوال_

 .بدم بازحرصش داشتم دوست.میشد مزه با خیلی خورد می حرص وقتی

 :گفتم کردم اي دیگه خنده باز

 !شربتشه این.شده تموم قرصم متاسفانه نه_



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 312 
 

 .اورد در مفهومی نا صداي و بست دهنش عصبانیت با

 .شیکمم به هم یدونه و زد پام پشت به لگد یه زمان هم یکدفعه

 .نمیومد باال درد از نفسم

 .افتادم شد شل پاهام اول ضربه با

 .گرفتم دلم و گفتم ارومی اخ

 .اومد بقیه شده چی صداي

 :گفت ریلکس خیلی ماندانا تعجب کمال در

 و کنـی  مـی  وارد مقابـل  حریـف  بـه  ناگهـانی  کـه  سـبکایى  از یکـی  گفـت  مازیـار .نشـده  هیچی_
 !نیست چیزي.گرفت دردش واقعا محکم ضرباتم چون منم.بدم نشون بهش

 .شدن زدن حرف مشغول باز و دادن تکون سري خنده با همه

 .برگشت سمتم به بیخیالی با

 .کرد هول و خورد جا داد وحشتناکم اخم وقتی

 .زد هم به دستاش و برگشت ها بچه سمت به

 .بقیه پیش باغ تو بریم بشه؟بدویید چی که ایستادین اینجا ببینم یاال_

 از تـر  زود کـه  بـدم  حسـابی  مـالی  گـوش  یـه  بهـش  تـا  سـمتش  بـرم  خواسـتم  شـدم  بلند زور به
 .رفت جلو بقیه



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 313 
 

_وایستادن باز.دیگه یاال د! 

 .رفتن بیرون ویال از سرش پشت و رفتن سمتش به سریع بقیه

 .زدم سریعش واکنش به لبخندي

 :گفتم وار زمزمه لب زیر و گذاشتم قلبم روي دستم

 حـل  و کشـیدم  آغـوش  در بیطـاب  اینطـور  کـه  مـن  سـنگ  قلـب  ایـن  با کردي چه فسقله توي_
 میزنه؟ تند انقدر عسلیش نگاه تو شدن

 .کشیدم عمیق نفس و بستم چشمم

 .فرستادم بیرون آه با

 .کردم حرکت باغ سمت به و کردم باز چشمام

 )حسام(فاطمه

 

 .کردم نگاه سرم پشت به و کردم اروم هام قدم کم کم

 .فرستادم بیرون مانند فوت آسودگی سر از و نفسم

 .کرد می تیکم تیکه وگرنه.رفتم در دستش از خداروشکر

 .اومد لبام رو لبخند

 ...که بدم ادامه راهم به تا چرخوندم سرم لبخند با
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 من؟ زدن میخندي؟به چی به_

 .رفتم عقب کمی و گفتم بلندي هین

 .کردم نگاه اطرافم به

 !بودن رفته همشون

 رفتن؟ هات کنی؟ناجی می نگاه چی به_

 .نیاوردم خودم روي به ولی بود شده اشوب دلم تو

 .باشم شده موفق نکنم فکر ولی.نکنه حس صدام لرزش تا کردم می تالش

 خیر؟ یا هستن همه ببینم خواستم می.نخیرم_

 .اومد سمتم به کمی

 .رفتم قدم یه عقب به ترسیدم

 .نیس هیچکس.خیر یا جوابتون.عزیزم نه_

 .برداشتم عقب به قدم یه منم متقابال و برداشت جلو به اي دیگه قدم

 .بقیه پیش رفتن همشون حتما.اهان_

 .اومد سمتم به شیطانی لبخند با و داد تکون سري

 :گفتم رفتم عقب کالفه
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 از کــه میــدونم.دادم دســت از کنتــرلم مــنم زدي بهــم اعصــابم خــب.توروخــدا کــن ول مازیــار_
 !کردي می حرصیم داشتی قصد

 .شد بلند خنده صداي یکدفعه

 !میخنده ترسناك انقدر چرا وویی

 .کرد بغل من هوا رو و برداشتم خیز سمتم به یکدفعه

 .زدم بنفشی فرا جیغ ترس از

 .رفتن راه به کرد شروع

 بودم بسته چشمام

 :گفتم جیغ با

 .زمین بذار من میترسم ارتفاع از.زمین بذار من_

 :گفت و کرد بلندي خنده

 .نداره فایده دیگه نه_

 ...که آسمونم زمین بین کردم حس دفعه یک

 !شدم اب وارد محکم...شاالپ

 !باغ کنار استخر که دریاست این نمیدادم تشخیص که بودم ترسیده انقدر

 .کشیدم عمیقی نفس ترس از
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 ...همانا دهنم تو رفتن اب و همانا عمیق نفس

 .ترسیدم می هم اب از هیچ که نبودم بلد شنا

 .زدن پا دست به کردم شروع

 .رفتم می پایین باز و اوردم می باال سرم تا ولی اب روي بیام کردم می تقال

 .میومد مازیار هاي خنده صداي

 .بود شده اب پر هام ریه توي

 .میشد شل دستام کم کم و میرفت سیاهی چشمام

 .شدم کشیده پایین به و کنم تقال نتونستم دیگه

 .رفتم ابدي عمیق خواب به کردم حس و شد بسته چشمام

 سـمت  زور،بـه  بـه  مـن  و زد شـیرجه  اب تـوي  کسـی  کـردم  حـس  بشـم  هوش بی که اخر دقیقه
 .کشوند می جایی

 .نداشتم میبره من کجا و کی بفهمم اینکه مهلت ولی

 !شدم هوش بی و شد بسته چشمام

 )سروان(علی امیر

 

 .کردم می حرکت دنبالش به منم رفت می عقب که همینطور
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 .بود استخر.افتاد سرش پشت به نگاهم

 .رسید ذهنم به شیطانی فکر

 .کشوندمش استخر سمت میرفت؛به عقب به که همینطور و کردم عوض راه همین بخاطر

 .کردم بلندش زمین از و برداشتم خیز سمتش به رسید استخر به وقتی

 .زدن جیغ به کرد شروع

 .زمین بذار من ترسم می ارتفاع از.زمین بذار من_

 :گفتم خنده با و کردم اي خنده

 !نداره فایده دیگه نه_

 .انداختمش اب توي سریع بکنه اي دیگه اعتراض اینکه از قبل و رفتم استخر سمت به

 .اب زیر رفت زد جیغی

 .زد پا و دست باال اومد.بود گرفته خندم حرکاتش از

 .میشه غرق داره مثال که کنه اذیتم خواد می بود معلوم

 .زدن جیغ به کرد شروع پشتم از یکی یکدفعه

 .میشه خفه االن نیست بلد شنا ماندانا مازیار...مازیار_

 .سمتش برگشتم سریع
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 .شد نزدیکم شکیال

 .شد کشیده پایین به زدن پا و دست بدون دیدم یهو

 !ریخت دلم

 .اب توي زدم شیرجه و رفتم اب سمت به تعللی هیچ بدون

 .میرفت پایین همینطور و بود بسته چشماش

 .کشوندمش باال سمت به و کردم حلقه دورش دستام و کردم شنا سمتش به سریع

 .خورد نمی تکون ماندانا بازم رسیدیم اب سطع به وقتی

 .میزد تند قلبم هیجان و ترس از

 .بیرون بزنه سینم از ممکنه لحظه هر کردم می حس که طوري

 .بودن شده جمع استخر دور هم دیگه نفر چند شکیال جیغ با

 .شد جمع دورمون کی بدم تشخیص نمیتونستم که بردم ترسیده انقدر ولی

 .کشوندمش باال سمت به دردسر هزار با ماندانا

 .گرفت دستم از رو ماندانا و اومد کمکم به یکی 

 .رفتم ماندانا سمت به و اومدم بیرون اب از سریع

 .بود بسته چشماش
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 .کشید نمی نفس انگار

 .گرفت دستم از رو ماندانا که بود کسی همون)سامانی(بابک دیدم کردم بلند سرم

 .کرد دادن قلبی ماساژ به شروع و شد خم سمتش به سریع

 .شدم داغ چرا نمیدونم ولی  بده مصنوعی تنفس بهش خواست 

 .دادم هولش عقب به محکم و رفتم سمتش به

 .دادم ادامه قبلی کار به خودم چیه کارم از بابک واکنش ببینم اینکه بدون

 .بود کرده پر وجودم تمام ترس

 .زدنش صدا به کردم شروع

 .بلندشو کردم غلط فداتشم ماندانا...بلندشو عزیزم...ماندانا_

 .امبوالنس به بزنید زنگ:گفت اونور از یکی

 .کنیم می یکاریش خودمون نکرده الزم:گفت عصبانیت با بابک

 !نمیشه بیدار چرا لعنتی

 ...شو بلند مازیار جون ماندانا.کنم می دق دارم شو بلند ،عزیزم من نايماندا_

 .گرفت می اوج صدام همینطور

 .صورتم رو پاشید اب دهنش از یهو که بزنم صدا واقعیش اسم خواستم خداگاه نا
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 .کشیدن نفس سختی به و کردن سلفه به کرد شروع سریع

 .فشردمش خودم به و کردم بغلش سریع و کشوندمش خودم سمتم به معطلی هیچ بدون

 .خدا کردن شکر به کردم شروع لب زیر

 .علی امیر_

 .گلوم رو بشینه بغض شد باعث میزد صدا اسمم که ضعیفش صداي

ــا همونطــور و کــردم جــدا خــودم از کمــی ــون فقــط کــه طــوري اروم صــداي ب  بشــنویم خودم
 :گفتم

 ...امیرعلی جان_

 .کرد نگاهم فقط و شد اشک از پر بازش نیمه چشماي

 .کرد مچاله شد؛قلبم سرازیر چشماش گوشه از که اشکی قطره

 .گذاشتم گونش روي و اوردم باال اروم دستم

 .کردم نگاه تیرش عسلی چشماي به و کردم پاك اشکش انگشت سر با

 .اب توي انداختمت نمی وگرنه نیستی بلد شنا دونستم نمی.ببخشید عزیزم_

 :گفت داشت که بغضی همون با و لرزید چونش

 .بودم ترسیده خیلی.میشه سست بدنم داخلش میافتم وقتی.ترسم می اب از من_

 .چسبوندم سینم به سرش و بستم چشمام
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 .کنم باز چشمام شد باعث سهیل صداي

 .کن استراحت کمی اتاق تو ببریمش کن بلند ابجی خان، مازیار_

 .وبلندشدم کردم بغلش سریع

 .شد تلقی بابک اخمو صورت به نگاهم

 .رفتم اتاق سمت به داشت؛ که کاري و وجودش به دادن اهمیت بدون

 .بود چسبونده سینم روي تپلش ي گونه و گردنم دور بود انداخته دستش ماندانا

 .بود شده قنچه لبش و بود رفته باال کمی لپش کارش این با

 .رفت ضعف دلم صورتش حالت از

 .داشت الغرش اندام با جالبی تناقص تپلش و گرد صورت

 .کنه گازیش گاز بگیره لپش کل داشت دوست ادم

 .نبود اینطوري اوایل البته

 .بود استخونی و الغر بلکه

 .بود شده بودم دیده که اولی روز از تر پر صورتش هم و اندامش هم

 .بود االنش از تر الغر ولی بود اندام درشت اینکه با که بود بد تغذیش زمان اون انقدر

 .شد ترم سنگین شدم متوجه االنم تازه
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 :کردم زمزمه اروم

 افتـادم  کمـر  شـدي؟از  سـنگین  انقـدر  چـرا .کـن  رحـم  مـن  بـه  کنـی  نمی رحم خودت به دختر_
 !که

 .کرد باز چشماش سریع

 .شد درشت منم چشماي داد نشون که العملی عکس با

 .میام خودم زمین بذار من_

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 چرا؟_

 .بیام خودم خب زمین بذار شدم؟من سنگین نگفتی مگه_

 :گفتم خنده با

 شنیدي؟ عه_

 .هم تو رفتم اخماش

 .شنیدم بله ب_

 :گفت کرد مکث کمی

 ؟ خندیدي من به تو باز_

 .میشد نمک با خورد می حرص! میومد خوشم چرا نمیدونم خوردنش حرص از
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 .گم نمی چیزي دیگه.ببخشید اخخخخ_

 .فشردم هم روي لبام بعد

 :گفت و داد تکون سري خنده با

 !شدم خسته برو زودتر حاال.شد این حاال اها_

 .بره تر باال خندش صداي شد باعث که گفتم نامفهومی جمله بسته دهن با

 !کن باز لبت چی؟خو_

 .کردم باز اتاق در

 .برگردوندم اول حالت به دهنم شدیم وارد وقتی

 .سیاه غالم بابات نوکر میگم.شدم راحت اخیش_

 .هوا رفت دادش

 !!علی امیر_

 .خنده زیر زدم باز

 .خنده زیر زد اونم ایندفعه

 دلـش  تـه  از خندیـد  مـی  وقتـی .خندیـد  نمـی  نـاز  بـا  دختـرا  بقیـه  مثـل .لرزونـد  می دلم خندش
 !میشد دیگرونم خنده باعث خندش.خندید می

 .کردم نگاه زیباش خنده به لبخند با



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 324 
 

 .گفتم کی ببین حاال.منی مال تو

 کنی؟ می نگاه اینطور چرا_

 :گفتم وار زمزمه و دوختم چشماش به نگاهم

 گناه؟.کنم می نگاه خانومم به دارم_

 .رفت کنار صورتش از لبخند کم کم

 .من چشماي توي زد زل

 .داد تکون سرش کمی و زد پلک تند تند چون.اومد خودش به تازه انگار

 !شد داغون کمرت.هیچی بذاري؟من تخت روي من خوایی نمی خب_

 .کردم نگاه اطراف به

 .بودم گرفته بغلم توي سفت رو ماندانا و بودم ایستاده تخت کنار

 .ذارم می االن چرا چرا...اها_

 .بذارم تخت روي رو ماندانا تا شدم خم

 .کرد نمی باز گردنم دور از دستاش ماندانا ولی

 !کردم نگاهش سوالی و اوردم باال سرم

 .گفت نمی چیزي و بهم بود زده زل
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 .موندم حالت همون خواسته،به خدا از که منم

 .کردم نگاه صورتش تک تک

 بینــی.رنگــش پــر عســلی حالتش،چشــماي خــوش ولــی پــر هــاي بلنــدش،ابرو موهاش،پیشــونی
 .صورتیش فرم خوش لباي...لباي و تراش خوش

 .کوچولوش و گرد چونه به کشیدم نگاهم ولی کردم مکث بیشتر لباش روي

 .علی امیر_

 .انداختم هاش چشم به دوباره نگاهم

 علی؟ امیر جان_

 .کرد خفیفی لرزش بدنش کردم حس

 .ترسم می من_

 .زدم ارومی لبخند

 چی؟ از_

 :گفت وار زمزمه باز و کرد نگاهم کمی

 .بشه گذار بر قرار که مهمونی از_

 .زدم کنار چشماش روي از موهاش و اوردم باال دستام
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 قـول .بنـداز  خطـر  بـه  تـورو  تـونی  نمـی  چیـزي  هـیچ  هسـتم  مـن  کـه  وقتـی  تا.نترس چیزي از_
 .میدم

 .کرده باور حرفم که بود این دهنده نشون لبخندش

 .دونستم نمی خودم ولی

 !کجاست از منشاش دونستم نمی که بود دلم توي ترسی خودمم

 .زدم لبخند ماندانا به متقابال ولی

 .بوسیدم سفیدش ي گونه و شدم خم

 .بشه بهتر حالت تا بخواب حاال_

 .نذاشت بازم ولی بلندشم خواستم

 .کردم نگاهش سوالی

 بخوابی؟ پیشم هم تو میشه_

 .کشیدم دراز کنارش و زدم لبخندي

 .کشید طرفم دو به دستاش و گذاشت سینم روي سرش

 .شدم خیره سقف به

 میشه؟ تموم چیز همه دیگه روز چند یعنی

 )حسام(فاطمه
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 .بودم نشسته بسته چشماي با صندلی رو کالفه

 .کنی باز چشمات تونی می خوشگله خانوم_

 :گفتم دلخوري با

 دیگه؟ کنم باز چشمام تونم می دفعه این_

 .داد تحویلم اي اره و کرد ریزي خنده

 .کردم باز اروم چشمام

 !که شد نمی باز راحتی به بودمش بسته بس از

 .کردم نگاه روم به رو به و کردم باز چشمام

 .کردم نگاه خودم به واکنشی یا حرکت بدون

 .بودم شده العاده فوق

 !بشناستم نداشت امکان میدید من هرکسی که بودم کرده تغییر انقدر

 .کردم نگاه بود کرده درستم که ارایشگري گشاد لبخند به و برگردوندم سرم

 .کنه بیشتر مزدم دست باید بابک اقا.ساختم چی ببین به به_

 .هم توي رفت اخمام
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 .رفتم بودم گذاشته تخت روي که لباسم سمت به و شدم بلند صندلی روي از سریع

 رنگـی  رنگـی  نقاشـی  بـوم  عـین  مـن  کـردي  کـه  کـاري  تنهـا  شـما  ارایش که محترم؛اوال خانوم_
 نیسـتم  راضـی  کردیـد  کـه  ارایشـی  از اصـال  کـه  دومـا .کـرده  مصـنوعی  من طبیعی زیبایی و کرد

 سـوما .کـنم  مـی  زد گـوش )گفـتم  کـردن  مسـخره  بـراي  کشـیده  خـان  بابـک (خان بابک به حتما
 الهـی  قـوه  حـول  بـه  کـه  خـان  مازیـار  بنـده  همسـره  بپسـنده  بایـد  که چه؟اونی خان بابک به که

 .برید تونید می هم حاال.بود پسندیده کنی رنگ نقاشی بوم بجاي من اینکه از قبل

 .رفت هم توي اخماش کم کم ولی.بود زده زل بهم باز دهن با اول

 .کردم نگاه بهش و برداشتم تخت روي از لباس

 !کنی می نگاه بر بر من ایستادي که باز_

 سـمت  بـه  اشـارم  انگشـت  عصـبانیت  بـا  بگـه  چیـزي  خواسـت  تـا  و هـم  تـو  رفت بیشتر اخماش 
 :گفتم خشونت با و گرفتم در

 .سریعععع بیرون؟بیرون گم نمی مگه_

 .رفت در سمت به و کرد خم سرش

 .زدن حرف به کرد شروع شمالی به لب زیر

 .کنم حفظ حرفاش کردم سعی ولی نشدم متوجه معنیش

 .کردم رسید؛صداش در به وقتی

 .کرد نگاه بهم اخم با برگشت
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 .گفتم براش طوطی مثل بود گفته که همونایی دقیقا

 .میومد می در حدقه از داشت چشماش

 .زد که بوده بدي حرفاي که میدونم

 نبایـد  عصـبی  شـیر  دم بـا  بفهمـی  تـا  مـیگم  خـان  مازیـار  و خـان  بابـک  به رو حرفا این ي همه_
 !کنی بازي

 .دیدم نگاهش توي ترس

 .بزنه حرفی خواست التماس با

 .کردم اشاره در به اخم با ولی

 .نداره فایده دیگه که فهمید

 .رفت بیرون در از و کرد خم برام سرش

 .فرستادم بیرون دهنم از نفسم شدت به

 !میشنا پیدا آدمایی چه_

 .انداختم تخت روي و کشیدم بیرون کاورش از لباس

 .نشست لبام روي لبخندي خداگاه نا

 :گفتم لب زیر
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 کـه  بـارم  یـک  بـراي  میتـونی  بالخـره .هـات  ارزو از یکـی  شـدن  بـراورده  اینم.خانوم فاطمه بفرما_
 .بپوشی دخترونه و خوشگل لباساي این از شده

 .کردم نگاه روم روبه لباس به

 .میشد پوشیده یقش و داشت بلندي استین که بود پرنگی یشمی سبز بلند لباس

 .بود انگلیسی هاي زن قدیمی لباساي طرح

 .میشد گشاد بعد به ارنج از و بود تنگ ارنج تا استیناش

 مـی  گـردن  روي تـا  یقـه  از کـه  داشـت  خوشـگلی  سـفید  پارچـه  بـا  کـه  داشـت  گردي یقه لباس
 .پشوند

 لباس

 .بود کرده پف پایین به کمر از و بود تنگ کمر از قسمتی تا یقه از

 .گرفتم می دست با لباس جلوي رفتن راه موقع باید حتما

 .برداشتم یشمیم سبز بلند پاشنه کفش و رفتم تخت دیگه سمت به

 .کردم تنم پایین از و کردم باز لباس زیپ

 .ببندم لباس زیپ تا ایستادم اینه مقابل

 .ببندم نیمه تا تونستم فقط لباس زیپ

 .بیاد اتاق توي تامازیار شدم منتظر و کردم پوفی
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 .کردم نگاه خودم به اینه توي از

 .نشست لبام روي کوچولویی لبخند

 موهـام  جلـوي  و بـود  کـرد  درشـت  فـر  رو بـود  ریسـده   هـام  شـونه  زیر به تازگیا که بلندم موهاي
 .بود کرده باز وسط فرق

 کــرد جــدا طــرف دو از تیکــه بود؛یــه موهــام پشــت انــدازه هــم موهــام جلــوي اینکــه خــاطر بــه
 بافتـه  موهـام  پشـت  ولـی  بـود  شـل  موهـام  جلـوي .بـود  بـرده  موهام پشت به و بود پیچونده کمی

 .بود

 .بود شده قشنگ موهام خیلی

 هـام  سـایه  رنـگ .بـود  داده تغییـرم  خیلـی  ولـی  بـود  کـم  اینکـه  بـا  بـود  کـرده  که ملیحی ارایش
 کمرنـگ  اجـري  گونـه  رژ.بـود  زده بـرام  هـم  چشـم  خـط  و ریمـل .بود یشمی سبز و طالیی،دودي

 .مالیم قرمز رژ و

 !بودما شده تپلی عجب.کردم دقت صورتم به

 .کردم ریزي ي خنده

 .چرخیدم در سمت به در، کردن باز صداي با 

 ...پ نمیایی چرا_

 .کرد نگاه بهم باز نیمه دهن با و کرد تموم نیمه و حرفش افتاد بهم نگاهش وقتی
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 ایــن تــوي بایــد مــن کــنم فکــر.شــدیما هــا هنــدي فــیلم شــبیه.خخخــخ.باحــال چقــدر واییــی
 .نیستم بلدم المصب اخعه.بیام خرکی عشوه سکانس

 شدم؟ شطور_

 .انداخت چشمام به نگاهش

 هان؟_

 .خنده زیر زدم بلند صداي با و دارم نگه خودم نتونستم دیگه

 .کردم نگاه پاش تا سر از و رفتم سمتش به

 !بود شده شیک خیلییییی

 از و.بــود تــنش جــذبی ســفید مردونــی لبــاس و بــود پــاش جــذبی تقریبــا مشــکی کتــان شــلوار
 مربعـی  خطـاي  بـا  و داشـت  پرنگـی  یشـمی  سـبز  زمینـه  پـس  کـه  بـود  تکش کت تر جالب همه

 حــال بــه تــا.بــود چســبیده ورزیــدش تــن بــه قشــنگ خیلــی بــود اومــده  در ســادگی از مشــکی
 تـر  روشـن  یشـمی  سـبز  دسـتمال  چـپش  سـمت  جیـب  تـوي ! بـودم  ندیـده  تنش لباسی همچین

 ادم چشــم دورم از کــه بــود مشــکی بـراق  ورنــی.کــردم نگــاه کفشـش  بــه.بــود گذاشــته کـتش  از
 .بود پیشونیش روي اون از کمی بود داده باال حالتش خوش موهاي.میگرفت

 .کردم اشاره بهش دست با و زدن ارومی سوت

 ....جمتلمن بابا کالس، با بابا خوشتیپ، بابا!شده چی ببین له له او_

 اومد سمتم به و زد بهم لبخندي.اومد بیرون بهت از کم کم



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 333 
 

 ...جمتلمن نه جنلتمن_

 .زد زل بهم و ایستاد شد تر نزدیک بهم وقتی

 .کردم نگاه بهش حرفی هیچ بدون منم

 !شدي زیبا چقدر_

 .کردن اب قند دلم توي کشور یه! کنم عرض چه که کارخونه یه انگار

 .کردم خم چپ سمت به سرم و زدم نمایی دندون لبخند خداگاه نا

 واقعنی؟_

 لبخنـد  بـا  و داد تکـون  سـرش  سـریع  ولـی !نشـنیدم  چیـزي  مـن  چـون .گفت چیزي لب زیر انگار
 :گفت

 .بشینه تنت توي خوب لباس این کردم نمی فکر.شدي ناز خیلی.واقعنی واقعنی اره_

 :گفتم و ورچیدم لبم

 نشینه؟ تنم توي لباس که شدم چاق انقدر چیه؟یعنی مگه خب_

 .گذاشت هام گونه روي چپش دست و داد تکون سرش خنده با

 شـاهزاده  مثـل  میبیـنم  کـه  حـاال  ولـی .قـدیمی  خیلـی  طـرحش  کـه  اینـه  منظـورم .دلم عزیز نه_
 تـرین  پـوش  خـوش  و تـرین  زیبـا  پریـان  خانومـاي  شـاهزاده  کـه  میـدونی .شـدي  پریـان  خانوماي

 .شدي اونا از یکی شبیه هم تو.زمینن ایران بانوي
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 .میافتادم پس داشتم دیگه

 .شدم خم سمتش به کمی گرفتم دامنم طرف ندم؛دو وا اینکه خاطر به ولی

 .پریان پادشاه دارید لطف شما_

 .خنده زیر زد یهو

 .کردم نگاه بهش کردم بلند سرم تعجب با

 !بستی؟ نیمه زیپت چرا تو_

 .گرفت دستم مازیار سریع که پیشونیم روي زدم اروم یدونه

 .ببندم خودم نتونستم. ببندي برام بنداشم باید تازه.بکش زیپش بیا.رفت یادم اخ_

 .کشید شدت به لپم یکدفعه و کرد ول دستم

 .ببینم بیا بدو.دیگه خودمی لپالوي_

 .کنه ول لپم تا بردم باال سمت به سرم

 .شد پاك ارایشم بابا.کندي لپم کن ول علی امیر.لپم اخ اخ_

 لبـاس  بنـداي  بسـتن  بـه  کـرد  شـروع  و بـاال  کشـید  لباسـم  زیـپ  سـریع  و برگردوند من خندي با
. 

 .اومد در صداي که بود اخراش

 .بشه داخل تا داد اجازه بلند و کرد مکثی مازیار
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 بـودن  اورده ویـال  بـه  امشـب  مهمونـاي  از کـردن  پـذیرایی  بـه  کمـک  بـراي  کـه  اي خدمه از یکی
 .بود در پشت ؛

 .بیایید پایین به تر سریع هرچه گفتن خان بهرام.اومدن مهمونا اقا_

 بود هم تو اخماش.انداختم مازیار به نگاهم

 :گفت و داد تکون سرش

 .میاییم االن بگید.خب خیله_

 .رفت بیرون در از و شد خم احترام به

 .بریم بپوش کفشات بدو_

 .کردم نگاه بهش نگرانی با

 .گرفت صورتم طرف دو به دستاش تا دو بخشی ارامش لبخند با و کرد باز اخماش

 باشه؟.میشه تموم خوبی به چیز همه انشااهللا.دیگه نباش نگران_

 .دادم تکون براش سرم دادم قورت لرز با گلوم اب

 .کشوند در سمت به و گرفت  دستم

 .فرستادن صلوات به کردم شروع دلم تو

 ...*کن کمک بهمون خودت خدایا*

 .شدیم متوجه موزیک زیاد صداي تازه کردم باز در وقتی
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 .لرزید می نگرانی و ترس از بدنم

 .ایستاد مازیار رسیدیم ها پله راه به وقتی

 .کردم نگاه بود گرفته سمتم به که چپش دست و لبخند به و برگشتم سمتش به

 .کرد کج سرش کمی لبخند با

 میدن؟ بنده به همراهی افتخار خانوما خانوم_

 .کنم نگران اونم نخواستم ولی داشتم دلهره

 .دادم قرار دستش دور راستم دست نرم و زدم روش به لبخندي همین خاطر به

 !نه که چرا_

 .انداخت چشمام به نگاهش

 :گفت وار زمزمه و کرد کوتاهی تبسمی

 بریم؟ اي اماده_

 .دادم تکون سرم تند تند و کردم بیشتر لبخندم

 :گفت و زد بهم لبخندي متقابال

 !علی یا پس_

 :گفتم و کردم کج سرم و گرفتم صورتم بغل اوردم باال چپم دست
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 .علی یا_

 .رفتیم ها پله سمت به

 .افتاد دونفر ما به مهمونا از بعضی نگاه که بودیم ها پله وسطاي

 .شدم معذب کمی

 .چسبوندم مازیار به بیشتر خودم همین بخاطر

 .بود مازیار به زنا نگاه و بود من به جمع مردا نگاه

 .نشه بدل رد کثیفشون نگاه به نگاهم تا بودم انداخته پایین سرم

 .گرفت قرار سردم دستاي روي اروم مازیار گرم دستاي

 .شنیدم گوشم بغل وارش زمزمه صداي

 انداختی؟ پایین سرت چرا_

ــزنم حرفــی خواســتم  نذاشــت میشــدیم رد کنــارش از کــه جمــع دختــرا از یکــی صــداي کــه ب
 .بزنم حرفم

 خوشـتیبی  ایـن  بـه  پسـر  بـه  انداختـه  خـودش  معلـوم  ایکبیـري  دختـر !توروخـدا  میبینی واه واه_
 .بده شانس خدا.چسبیده پسره به چطوري توروخدا کن نگاه.خوشگلی و

 .انداختم پایین بیشتر سرم

 .گلوم توي نشست بغض
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 کجا؟ من و کجا علی امیر.گفت می راست

 چی؟ علی امیر ولی ترکیبم بد و کار و کس بی دختر یه من

 میاد؟ خوشش نقص همه این با ازم اون بنظرت

 !عمرا

 .شد اشک از پر چشمام

 .ایستاد مازیار دفعه یک

 .کنم نگاه بهش کنم بلند سرم شد باعث بود تر بلند معمول حد از بیش که صداش

 !نریا.بیایی سرحال کمی تا بیارم ابمیوه برات بشین خانومم_

 .بیافته بود نزدیک فکم

 .بدم تکون براش سرم تونستم فقط

 .بودیم نشسته دخترونه جمع اون بغلیه مبل دقیقا دیدم چرخوندم سرم

 بـود؛اروم  پوشـیده  کـه  اي زننـده  لبـاس  امـا  مالیـم  ارایـش  بـا  پوسـتی  سـفیدي  مشکی مو دختر
 :گفت و زد بغلیش دختر سر به

_صــدقه قربـون  چـه  پسـره  دیــدي.نـزن  زر الکـی  کفـتم  دهبـار .میگــل کـنن  سـرت  تـو  خـاك  آه 
 انداخته؟ بهش خودش دختر گی می اونوقت!رفت دختره

 .داشت بلوندي پسرونه موهاي و غلیظ ارایش و شده برنز تیره پوست میگل
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 :گفت و داد تکونی داشت غریب عجیب بلند ناخوناي که دستاش

 .کردن خورش چیز حتما_

 .اومد مازیار موقع همون

 .بود دستش پرتقال اب و میوه بشقاب یه

 .داد بهم لیوان و گذاشت میز روي بشقاب و نشست دخترا به پشت کنارم

 .برم قربونت بخور_

 .خوردم میوه اب از اي جرعه و بردم لبم سمت به لیوان اروم

 مـی  نگـاه  بهـم  لبخنـد  بـا  و بهـم  زده زل کردم؛دیـدم  نگـاه  مازیـار  بـه  و اوردم پـایین  لیوان وقتی
 .کنه

 :گفتم مازیار به رو و گذاشتم میز روي لیوان

 .ندارم میل دیگه_

 .اومد دختره ایش صداي

 .شد خم سمتم به مازیار یکدفعه

 .نشستم سیخ سرجام و شد درشت چشماي با ترس از

 .بوسید لبم بغل نرم و اروم و شد خم

 .بشه جدا ازم تا کشید طول
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 .شد بلند دخترا گفتناي اوه اوه و اوووو صداي

 .میزد سرش به اي دیگه فکر میدید دونفر ما هرکی

 .انداخت من ي شده درست چشماي به عمیقی نگاه شد جدا ازم

 بـودم  خـورده  شـربت  کـه  سـمتی  همـون  از نفـس  یـه  و برداشـت  لیـوانم  و شد خم میز سمت به
 .خورد رو میوه بود؛اب شده رژي و

 .بودم شده شکه کارش از

 .گفتم نمی چیزي بودم زده زل بهش 

 .گلوم تو نشست بغض

 :گفتم دلم تو

 دیگس؟ یکی مال که بشم کسی عاشق باید مدت همه این از بعد چرا خدایا_

 ....کن تمومش.ندارم تحملش دیگه خدایا

 .کرد پاك بود شد اي ابمیوه که لباش دور شیک خیلی و برداشت میز روي از دستمالی

 .انداخت من گردن پشت چپش دست و داد تکیه مبل به

 !بودم زده زل بهش حرکتی هیچ بدون هنوز

 .کشوند خودش طرف به و گذاشت هام شونه روي دستش کف

 .شدم پرت بغلش تو تقریبا
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 .گذاشتم هاش شونه روي سرم ناخداگاه

 .کنم حس کامل عطرش بوي تا کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمام

 بـاز  چشـمام  سـریع  شـد  باعـث  در شـدن  کوبیـده  صـداي  کـه  بـودم  نفرسـتاده  بیرون نفسم هنوز
 .کردم

 .شد روانه خونه از قسمتی سمت به هراسون پوش، سیاه مرد یه

 .نکردن توجه زیاد و بودن خودشون حال تو بقیه

 .نشستم سرجام صاف متعجب

 .کردم نگاهش متعجب و برگشتم مازیار سمت به

 .انداخت بهم نگاهی

 .بود درگم سر من مثل اونم

 .کرد نگاه روش به رو به و انداخت باال اي شونه همین خاطر به

 .کردم نگاه سمت همون به منم

 .کرد زدن حرف به شروع شخصی گوش کنار بود شده خم پوش سیاه مرد

 کـه  کسـی  و پـوش  سـیاه  مـرد  بـدم  تشـخیص  خـوب  نمیتونسـتم  کـه  بـود  تاریـک  و شلوغ انقدر
 !کیه میزنه حرف باهاش

 .اومد مازیار ترسیده صداي یکدفعه
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 .خدا یا_

 جـاش  از تقریبـا  و گرفـت  دسـتام  مـچ  سـریع  بـزنم  حـرف  خواسـتم  تـا  سـمتش  برگشتم ترس با
 .پرید

 کنی؟ می همچین چرا.مازیار شده چی_

 راه تونســت نمــی کــه میلولیــدن هــم تــو و بــود شــلوغ انقــدر.کــرد نگــاه اطــرافش بــه هراســون
 .کنه انتخاب درست

 .کشوند سمتی به دستم 

 .خو کردي لبم به جون شده چی بگو د_

 :گفت میرفت جلو جمعین بین از که همینطور

 .رفتیم لو.شد تموم چیز همه فاطمه_

 چشـمام  پاهـام  درد از کـه  همینطـور  و کـردم  جمـع  خـودم  سـریع .خـورد  مـی  لیـز  داشـت  پاهام
 :گفتم بودم کرده جمع

 !دونی می کجا چی؟از یعنی_

 .کرد عوض مسیر و داد تکون سرش کالفه

 همــون.گفــت چیــزي خــان بهــرام پــیش میرفت؛رفــت ســمتی بــه کــه پوشــی ســیاه مــرد اون_
 .رفتیم لو که دادن خبر سیم بی با اونور از موقع
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 !بود شده گرد گردو قد چشمام

 سیم؟ بی

 رفتن؟ لو

 !!!!رفتیم؟؟؟ لو ما

ــا و دســت تازگیــا مــن کــه اونجــا از و شــدیم جمعیــت وارد بپرســم ســواالم ازش خواســتم تــا  پ
 .شد جدا مازیار دستاي از دستم و جمعیت سمت به شدم شدم؛کشیده چلفتی

 !کرد پر بار اولین براي وجودم تمام ترس

 !نبود.کردم نگاه اطرافم به

 .زدنش صدا به کردم شروع اروم خداگاه نا

 رفتی؟ کجا علی امیر...علی امیر_

 .شد قفل کمرم دور کسی دست یکدفعه که گرد می اوج داشت کم کم صدام

 .ایستادم سرجام صاف و گفتم ارومی هین

 .بود شده تند نفسام ترس از

 .کردم حس گوشم پشت کسی نفساي صداي

 نه؟ مازیار همون علی کیه؟امیر علی امیر_

 .کردم می سکته داشتم کم کم
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 .چرخیدم سمتش به زنان نفس و اروم

 .لرزوند تنم بیشتر بود لباش روي که لبخندي

 .گفتم نمی هیچی.بودم شده الل انگار

 گذاشته؟ غالت کردي؟یا گم جونت امیرعلی.عزیزم سالم_

 .کردم نگاه)سامانی(بابک نشسته خون به چشماي به ترس با

 .ندارم کاریت نترس_

 .کشوندتم سمتی به و گرفت دستم و گردوند برم سریع حرفش شدن تموم از بعد

 )''مازیار''نژاد خسرو سروان(علی امیر

 

 بود؛ترسـیده  شـده  محـول  بهـم  کـه  هـایی  ماموریـت  و کـاري  موقعیـت  تمـام  تـو  بـار  اولین براي
 .بودم

 .نداشتم ترس خودم براي

 .بیاد فاطمه سر اتفاقی که داشتم این از دلهره

 .شد جدا دستام از فاطمه دست یکدفعه که شدم می رد جمعیت وسط از داشتم

 .برگشتم عقب به اروم.ایستادم جام سر سریع

 !نبود
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 .شد بیشتر داشتم که اي دلهره

 .کردم نگاه اطرافم به

 !نبود ازش اثري هیچ

 !کنم؟ کار چی حاال خدایا

 .کردم بودم؛ کرده درست زحمت و زور هزار با که موهام وارد عصبی و چپم دست

 .کردم حس گوشم توي ارومی سوت صداي

 انگشـتر  عقیـق  روي سـریع .کـردم  نگـاه  دسـتم  تـوي  انگشـتر  بـه  و بیرون کشیدم موهام از دستم
 .بشه وصل تماس تا اوردم فشار

 شد؟ چی نژاد خسرو سروان!سروان_

 .چرخوندم اطراف به نگاهم

 .میومد سمتم به که دیدم خان بهرام هاي نوچه یکدفعه

 .رفتم جلو جمعیت بین  از زور به و کردم حرکت چپ سمت به سریع

 ...من سرگرد.رفته لو ماموریت.شدید متوجه درست سرگرد_

 .کردم نگاه اطراف به کردم سکوتی

 .میزد حرف باهاش بود ایستاده شکیال کنار که افتاد سهیل به نگاهم

 .رفتم سمتش به سریع
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 شده؟؟؟ چی؟چی تو سروان:سرگرد

 .بود شده تند نفسام داشتم که استرسی و فعالیتی بخاطر

 .کردم گم رو فاطمه من_

 .ببندم هام چشم و بایستم سرجام یکدفعه شد باعث سرگرد داد صداي

 چی؟ بیافته دستشون کردي؟اگه گم رو فاطمه!علی امیر میگی داري چی_

 .کردم باز چشمام و کردم حرکت سریع

 .میدم قول بهتون بیافته اتفاقی ذارم نمی سرگرد_

 .برگشت سمتم به و شنید صدام سهیل

 .دارم کار االن میدم خبر بهتون خودم سرگرد_

 .کنیم می محاصره رو خونه ما دیگه دقایق تا.سروان باشه:سرگرد

 .کردم قطع و دادم فشار انگشتر روي از رو قطع دکمه سریع حرفی هیچ بدون

 ...رفته لو ماموریت.کن جمع هارو بچه سریع سهیل_

 .دیدم شکیال نگاه تو ترس

 .زدم بهش بخشی ارامش لبخند برگشتم سمتش به

 تـوي  بریـد  یـواش  کنیـد  جمـع  هـم  رو بقیـه  بشـید  جمـع  شـماها .خـانوم  شـکیال  نـیس  چیزي_
 هسـت  قـدیمی  در یـه  بـاغ  تـه .بریـد  پشـتی  حیـاط  سـمت  بـه  آشـپزخونه  پشتی در از  آشپزخونه
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 اونجـا  از! بـاز  بـاغ  در.بشـید  بغلـی  بـاغ  وارد بشـید  خـارج  اون از.میشـه  وصـل  کنـاري  بـاغ  بـه  که
 .همین.کنید حرکت راست سمت به کنید نگاه سرتون پشت اینکه بدون و بشید خارج

 .کردم نگاه سهیل به.دیدم شکیال نگاه تو ارامش کمی

 .گذاشتم شونش روي دستم

 .بیافته براتون اتفاقی خوام نمی.باش بقیه مواظب جان سهیل_

 .کرد نگاه بهم اطمینان با و گذاشت دستم روي دستش

 .بسپر شکیال و من به رو همه.یارت علی برو داداش_

 .کردم خداحافظی هردو از سر با و کردم وارد شونش روي ارومی فشار

 .کردم شروع فاطمه دنبال گشتن به سریع و برگشتم عقب به سریع

 کنم؟ چیکار حاال نیست خدا اي

 سـمت  اون بـه  وقتـی  ولـی .کشـونن  مـی  هـا  پلـه  راه سـمت  بـه  زور بـه  رو یکـی  کـردم  حس اول
 !نبود کسی کردم نگاه

 .دادم تکون شدت به سرم

 کجا؟ خان مازیار هی_

 .برگشتم سمتش به سریع

 .کردم نگاه چشماش به نفرت با
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 نه؟ بزنید دور رو ما تونید می راحتی همین به کردي فکر_

 .کردن گرد عقب به کردم شروع.رسید ذهنم به فکري

 .زدم حماقتشون به پوزخندي

 تــونیم نمــی کــه افتــادي ایــن یــاد تــازه.خــوردي دســت رو اول همــون از شــما.دفنــگ هوشــی_
 بزنیم؟ دور رو ها شما

 .برگشتم در سمت به سریع رسیدم در به کردم حس وقتی

 .شدم خارج در از شتاب با و کردم باز در

 .من کردن دنبال به کرد شروع اونم

 .بریزه قلبم شد باعث شلیک صداي

 .شد رد گوشم بغل از گلوله

 .بود دماغم موي بزرگم تیکه وگرنه بود یار باهام خدا و شانس

 .کردم حرکت دریا سمت به و چرخیدم راست سمت به سریع

 .کرد شلیک بهم دیگه چندبار

 .بسازه من کار صدا سرو بی تا بود کرده وصل بهش کن خفه صدا نامرد

 .اوردم در تیزم خنجر پام بغل از و شدم خم دویدم می که همینطور

 .شدم ساحل وارد
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 زمـین  بـه  و کـنم  کنتـرل  خـودم  نتونسـتم  کـردم  حـس  پـام  سـاق  تـوي  کـه  سوزشـی  با یکدفعه
 .افتادم

 .بود شده بدنم توي خفیفی لرزش باعث پام سوزش

 پـرت  هوشـی  سـمت  بـه  خنجـر  قـدرت  تمـام  بـا  و برگشـتم  کـردم  برخـورد  زمـین  بـه  که همین
 .کردم

 خطــایی هــیچ بـدون  خنجــر کــه بـود  نشــده کامــل زد مـن  تیــر بــا اینکـه  از خوشــحالیش هنـوز 
 .کرد اصابت درازش و بلند پیشونی وسط صاف

 .بستم هام چشم سریع شد جاري پیشونیش از که خونی بخاطر

 !کردي داغون پاهام که کنه ذلیلت خدا اي

 .شدم بلند زمین روي از کندنی جون جور هزار با سریع

 .بایستم صاف سرجام شد باعث کسی زدن دست صداي

 !دارم گروهم تو ماهري سروان همچین دونستم نمی.هدفگیري به باریکال_

 .برگشتم سمتش به و چرخوندم کشون کشون زخمیم پاي

 .بود نذاشته تاثیري هیچ صداش توي ولی بود شده قرمز عصبانیت از صورتش

 .باشه شده معمول حد از تر ضعیف صدام بود شده باعث بود رفته پاهام از که خونی با

 .کرد می همکاري باهاتون ادمی همچین که شانسیتون خوش از این_
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 .برداشت سمتم به قدمی

 .رفتم عقب به کنان لی لی خودگاه نا

 از اسـلحش  بغلـش  جیـب  از و بـرد  بلنـدش  کـت  داخـل  دسـتش  میـزد  حـرف  باهام که همینطور
 .اورد در جیبش

 کشـتنت  بـراي  مـن  کـار ...خـب  ولـی .کـرد  درسـت  پاهـات  روي نفلـه  ایـن  بدي زخم که میبینم_
 .کرده تر راحت

 .میومد سمتم به هم خان رفتم؛بهرام می دریا سمت به من که همینطور

 .نشست صورتش روي بدجنسی لبخند دید؛ دردم از شده جمع صورت وقتی

 مــی زبــونی بلبــل همینطــوري دادنــی جــون حـال  در ریــزي خــون از وقتــی ببیــنم خــوام مـی _
 !کنی

 .زد راستم سمت کتف به دیگه ي گلوله تردیدي هیچ بدون اورد باال رو اسلحه

 .افتادم زمین روي و کشیدم بلندي داد درد از

 !میرفت سیاهی چشمام

 .بستم هام چشم

 .کردم می حس شدنش نزدیک

 .بزنم حرفی تونستم نمی بود شده خشک هام لب خونریزي از
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 .کنم سره یک کارت باید.نمیشه اینطور نه_

 .شنیدم اسلحش شدن خالص صداي

 .خوندم می اشهدم داشتم تقریبا دیگه

 سروان؟ اي اماده_

 :داد ادامه زد نیشخندي

 .دردناکی مرگ چه_

 .بخورم شدیدي تکون شد باعث کسی نیمه و نصف نفس صداي و گلوله صداي

 .کردم نمی حس اي دیگه درد هیچ کتفم و پا درد از غیر به ولی

 .کنم باز چشمام جون بی شد باعث زمین روي جسمی خوردن

 .ایستاد قلبم اي لحظه دیدم روم به رو که چیزي با

 .بگیره فاطمه خونین جسم از نگاهم نتونستم هم پلیس آژیر صداي

 .شد جمع چشمام تو اشک

 .بدوزم بهش نفرت با نگاهم شد باعث خان بهرام خنده صداي

 !میدن جون هم کنار مامور هردو.شیرینی لحظه چه_

 .گرفت سمتم به اسلحش
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ــی ــا ول ــدن ســوراخ و دوم شــلیک صــداي ب  رو از خان،لبخنــدش بهــرام پیشــونی وســط ش
 .افتاد عقب به و رفت کنار صورتش

 .کشوندم فاطمه جون بی بدن به بارم اشک نگاه

 کشوندم سمتش به خودم

 ...فاطمه_

 .افتادم صورت با زمین روي و رفت سیاه چشمام که بودم نزده کامل حرفم هنوز

 ...رفتم هوش از و شنیدم مامورین فریاد و داد صداي لحظه اخرین

 )''ماندانا''حسام(فاطمه

 

 .میکشوند و من ها پله راه سمت به همینطور

 .افتاد گشت می دنبالم دور از که علی امیر به نگاهم یکدفعه

 .گرفتم اي تازه جون

ــه هــی* ــت شــده؟االن چــت فاطم ــد االن.نیســت ضــعف و قــش وق ــش حســام روي اون بای  به
 *بدي نشون

 راسـتم  دسـت  ارنـج  العملـی  عکـس  هـیچ  بـدون  شـد  بود؛باعـث  شـد  تزریـق  بـدنم  بـه  که انرژي
 .بزنم)سامانی(بابک سینه قفسه به محکم
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 .بره کنار هام دست از دستش شد کردم؛باعث وارد بهش که سنگینی ضربه با

 .کردم حرکت ها پله راه راست سمت به و کردم ازاد دستش از سریع خودم

 .کشوند خودش سمت به و گرفت دستم مچ عصبانیت با یکدفعه که بودم رفته جلو کمی

 .کنم می رامت خودم!وحشی گربه کجا_

 !طرفه کی با بود نفهمیده هنوز انگار

 .کشوند من خودش سمت به که همین

 .زدم پهلوش به محکم پاهام پاشنه و بردم باال پاهام

 هـاي  مهـره  بـه  ارنـج  بـا  دیگـه  سـریع  حرکـت  بـا  و کـرد  ول دستم سریع شد بلند دادش ایندفعه
 .زدم کمرش

 .شد زمین پخش

 .زدم پهلوش به اي دیگه لگد و زدم کشیدنش درد به پوزخندي

 .نفله مرتیکه_

 .ندونستم جایز موندن

 .کشیدم کنار جمعیت بین از زور به خودم و رفتم جمعیت سمت به سریع

 .افتاد آشپزخونه به نگاهم

 .بود سهیل رفت بیرون پشتی در از که نفري اخرین
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 .کشیدم راحتی نفس و زدم اي دیگه لبخند

 .کردم باز در و رفتم در سمت به سریع

 .بیرون زدم ویال از

 !برم سمت کدوم دونستم نمی

 .شدم کشیده ساحل سمت به ناخداگاه

 !شدم میخکوب سرجام دیدم مقابلم که چیزي با رسیدم ساحل به که همین

 .بود زده بهم کامل حالم دفنگ هوشی خون در غرق جنازه

 .کردم نگاه جلو به و کردم جمع صورتم

 بگیـرم  دهـنم  جلـو  دسـتم  سـریع  شـد  باعـث  زد بهـش  کـه  شـلیکی  افتاد؛با علی امیر به نگاهم تا
 .نشه من به خان بهرام توجه باعث جیغم صداي تا

 .بلرزه دردکشیدنش همه این از دلم شد باعث کشید؛ درد روي از علی امیر که دادي

 .بایستم سرجام نتونستم

 .کردم حرکت سمتشون به سریع

 .بکنم بیشتر سرعتم شد باعث خان بهرام صداي

 .کنم سره یک کارت باید.نمیشه اینطور نه_

 .کشید رو اسلحه ماشه
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 چطوري؟چرا؟ نفهمیدم

 حـس  قلـبم  تـوي  کـه  سوزشـی  و انـداختم  علـی  امیـر  جلـوي  خـودم  کـه  شدم متوجه وقتی ولی
 .برید نفسم کردم

 .ایستاد کامال قلبم ضربان کردم حس

 .کرد زدن بیرون به شروع گرمی مایع هام لب بغل از

 چیه؟ گرم مایع اون ببینم نتونستم حتی سوزش و درد از

 .افتادم پهلو راست،به سمت به شد بسته چشمام

 .بود علی امیر  آه صداي شنیدم سر اخر که چیزي تنها

 !رفتم فرو عمیقی خواب به و نفهمیدم چیزي دیگه

 .کردم حس سرم تو عجیبی درد

 .کنم باز چشمام تونستم نمی حتی

 .بخورم تکونی تونستم نمی و بود لمس بدنم

 مردم؟ من یعنی

 فهمه؟ می درد مرده اخه.رفتا شدي خل فاطمه عه

 بخورم؟ تکون تونم نمی چرا پس

 .بود چسبیده دهنم سقف به زبونم.بود تشنم خیلی
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 ...آب.ب...آ_

 .بخورم ارومی تکون شد باعث کسی ضعیف جیغ صداي

 .!میزنی جیغ چرا.شدن دیوونه همه خدایا

 .کردم می آب درخواست همه سر پشت هنوز

 .نبود کسی ولی

 !اومده بهوش واقعا خداجونم.اومد بهوش دکتر ایناهاش_

 !بود اشنا صداش چقدر

 ...میشنوي؟خانوم من صداي خانوم_

 .کنم باز چشمام کردم سعی

 .کنم باز پلکام الي کمی تونستم تنها

 .ببینم اطرافم تونستم رفت بین از تاري کم کم ولی بود تار تصویر

 !ثریاست که این عه

 هـوش  از و شـدم  پـرت  سـیاهی  بـه  بـاز  کـه  نکشـید  طـولی  ولـی .بـزنم  صـدا  اسـمش  خواسـتم  تا
 .رفتم

 .بودم رنگی سفید فضاي توي
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 جـاي  بـه  نـه  بـود  سـفیدي  از غیـر  بـه  چیـزي  رفتم؛نـه  می راه و کردم می نگاه اطرافم به هرچی
 !میرفتم اي دیگه

 .بود کرده پر وجودم تمام ترس

 .کردم زدن حرف به شروع خودم با وار زمزمه

 نیست؟ اینجا هیچکس کجام؟چرا من!چی یعنی_

 .میسوخت پاهام کف

 .کردم جمع صورتم

 .گرفتم پاهام مچ و شدم خم

 !کجاست خروج راه پس شدم خسته اه_

 .کنم نگاه اطرافم به ساکت شد باعث نامفهمومی صداي

 !میزد صدام داشت انگار یکی

 .کردم نگاه سرم پشت به و بلندشدم جام از سریع

 .بود ایستاده روم به رو مهربونی لبخند با

 .زدم صداش اروم

 !علی امیر_

 .برداشت جلو به قدمی
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 .شدم نزدیک بهش و شدم قدم هم باهاش منم

 .برم تر جلو حدم از نتونستم ناخداگاه رسیدم بهش وقتی

 .کردم نگاه اطرافم به

 کجاییم؟ ما امیرعلی_

 :گفت لبخند همون با بگیر ازم نگاهش اینکه بدون

 .نداره وجود دنیا دو بین مرزي هیچ که جایی_

 .رفت لبام روي از کم کم بود گرفته جا لبام روي امیرعلی لبخند از که لبخندي

 چیه؟ منظورت_

 .کرد اشاره چپم سمت به دست با

 .نبود سفیدي جز چیزي هیچ اول

 .شدن نمایان دونفر و رفت کنار سفیدي کم کم ولی

 !بابا!مامان_

ــه خواســتم ــرم سمتشــون ب ــی ب ــار ول ــه انگ ــودن کــرده درســت محــافظ دورم ب  نمــی جــام از ب
 .بخورم تکون تونستم

 .کردم نگاه بهشون بارم اشک چشماي با
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 جاشــون از بــود اینجــا جــالبیش.میــزد قــدم خنــدون و بــود بابــا دســتاي تــوي جمامــان دســتاي
 .میخورد تکون سرشون پشت فضاي ولی!نمیخوردن تکون

 .افتاد من به نگاهش که کرد بلند سرش لبخند با مامان

 دســت بـرام  اورد بـاال  دســتش خنـده  بـا .بــود دیـده  مـن  کــه بـود  بـیش  اي دقیقــه همـین  انگـار 
 .داد انجام بود داده انجام مامان که کاري همون هم بابا و کرد اشاره بابا به.داد تکون

 .کرد چکیدن به شروع صورتم رو اشکام

 !بکنن من دلتنگی به توجهی اینکه بدون.رفتن کشیدن راهشون دونفر اون

 .کردم هس هام گونه روي کسی دست سردي

 .چرخوندم سمتش به سرم

 .کرد می نگاه بهم غمباري لبخند با

 .برم تونم نمی اینطوري.نکن گریه_

 .شد قطع اشکام یکدفعه

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 بري؟ خوایی می کجا_

 :گفت کرد می نوازش گونم که همینطور

 .برم باید که جایی_
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 .نتونستم ولی برم سمتش به خواستم

 .میام باهات منم_

 .کنم حرکت نذاشت اورد پایین دستش

 .بیایی تونی نمی میرم دارم من که جایی_

 .شد وارد بهم بزرگی شوك افتاد که اتفاقی با ولی کنم رد دستش خواستم عصبانیت با

 .شد رد دستش از دستم

 .جوشید باز چشمام چشمه

 .کردم نگاه بهش ترس با

 .بود تر دردناك غمی هر از که بود لباش روي غمگینی لبخند

 .برد عقب پاهاش

 .میرفت عقب به همینطور

 .برم تر جلو نتونستم ولی شدم نیمخیز سمتش به ترس با

 میري؟ داري کجا.علی امیر نرو_

 .گرفت شدت باز گریم

 ...توروخدا کنم می دق من علی امیر.نذار تنهام دیگه تو امیرعلی_
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 .میزدم هق و میزدم جیغ داشتم تقریبا دیگه

 علی امیر_

 .زد حرفش اخرین و شد محو یکدفعه.نکشید ثانیه به

 ...عروسکم خدافظ_

 .زدن جیغ به کردم شروع

 ...علیییی امیر_

 .افتادم زمین و گرفت تشنج مثل شدید تکون بدنم

 !رفت سیاهی چشمام و خورد زمین به محکم سرم خوردم؛ زمین وقتی

 .زدم صدا اسمش بار اخرین

 .نذار...تنهام علی امیر_

 !بستم چشمام باز و

 .کشیدم بلندي جیغ و شد باز یکدفعه چشمام

 .گریه زیر زدم و شدم نیمخیز

 .کردم احساس چپم سمت دست توي بدي سوزش

 .شدم کشیده کسی بغل توي یکدفعه
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 نگـاه  بـود  کـرده  بغلـم  کـه  شخصـی  بـه  و کـردم  بلنـد  سـرم .کـردم  مـی  گریـه  بلند که همینطور
 .کردم

 .زدن جیغ به کردم شروع باز دیدم روم به رو که چیزي با

 !میزنی جیغ چرا فاطمه باش اروم.باش اروم_

 .نبود کار بده گوشم من ولی

 .میزدم صدا علی امیر جیغ با کنار کشیدم می زور به خودم

 .کنه ولم شد باعث خانوم یه صداي و در شدن باز صداي

 .کردم جمع گوشه خودم و چسبوندم تخت پشت به ترس با

 .بود ثریا خانوم،صداي صداي

 .کنه بغلم کرد سعی و اومد سمتم به سریع

 .نیست چیزي.عزیزم باش اروم_

 .کردم کردن اوخ و اخ به شروع گریه با سوخت باز دستم

 .کرد نگاه دستم به ثریا سریع

 .بود شده خونی دستم

 .میچکید خون دستام از که طوري

 .کرد نگاه بهم صورتش رو زد یدونه
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 کردي؟ چیکار دختر سرم به خاك_

 :گفت ترس با بود کرده بغلم قبلش که مندرسی و ژولید مرد اون به و برگردوند روش بعد

 .بزن صدا دکتر برو بدو_

 .میکرد نگاه خونیم دست به زده بهت و بود موهاش توي دستش

 .بود اشنا حرکتش این چقدر

 .بیافتم سکسکه به و بخورم تکونی شد باعث ثریا داد صداي

 داره؟ خونریزي دستش نمیبینی.دیگه برو میگم د_

 .شد خارج در از و داد تکون سرش

 .نبود اصال کردم فکر لحظه یک شد خارج در از وقتی که بود زیاد سرعتش انقدر

ــدي اروم_ ــانومی؟ببین ش ــار خ ــرده چیک ــا ک ــتش ب ــه!دس ــرض مگ ــرُم داري م ــتت از س  دس
 بیرون؟ میکشی

 :گفتم بغض با کردم می سکسکه که همیطور

 !شد یده...کش دستم از انگار م...پرید خواب از.شیدم...نک خودم که من...ك من_

 .شد تر شدید بغضم

 ...ثریاااا_

 .گریه زیر زدم باز
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 .کرد کمرم مالش به شروع و گرفت بغل سرم اروم

 !کنی می گریه چرا.عزیزم نیست چیزي شیشششش_

 .کردم کردن گریه به شروع بلند صداي با

 .شدم نمی اروم باش اروم میگفت بهم هرچی

 شده؟ چی علی امیر...علی امیر ثریا_

 .برداشت کمرم مالیدن از دست یکدفعه

 .کرد نگاه بهم و کرد جدا خودش از من

 میشناسی؟ من!فاطمه_

 :گفت باز کرد فکر ذره یه بعد

 میشناسی؟ بود اتاقت توي که اقاهه اون ببینم.میشناسی که من نه_

 :گفتم کردم می هق هق که همینطور و کردم جمع صورتم

 مـی  چیکـار  مـن  اتـاق  تـوي  کثیفـی  و شـلخته  ادم همچـین  اصـال !کیـه  اقاهه اون چمیدونم من_
 !کرد

 .خنده زیر زد یکدفعه ولی.کرد نگاهم کمی

 .رفتم عقب به کمی ترس از

 ...همون شلخته و کثیف اقاي این.دیوونه خب_
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 .زد شیرجه داخل به یکی و شد باز محکم در یکدفعه

 .بود اقاهه همون بازم

 شده؟؟ بد حالش ثریا؟باز شد چی_

 ...صداي صداش...صداش

 ...اخه.داغون انقدر که شرمنده فقط.نژاد خسرو امیرعلی سروان از اینم_

 .زد صدا رو ثریا اسم تحکم با بزنه حرفش نذاشت

 .دیدم نمی چیزي دیگه

 .نداره حقیقت این خدایا*

 من؟ علی امیر این...این یعنی

 ...خوابم تو مگه

 فاطمه؟ خوبی_

 .زدم صداش وار زمزمه لب زیر

 ...علی امیر_

 .شدن اتاق وارد جوونی مرد با پرستار یه و شد باز در دوباره

 بهـش  نگـاهی  و گرفـت  خـونیم  دسـت  لبخنـد  بـا  و نـزدیکم  اومـد  دکترم کنم فکر که جوون مرد
 .انداخت
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 .کردي پاره رگت و اومد در دستت از سرم که میبینم_

 :گفت و کرد پرستار به نگاهی

 .کنید پانسمان دستشون سریع رضایی خانوم_

 .کرد نگاه بهم برگشت سمتم به

 دیگه؟ هستید کجا میدونید انشااهللا جمشیدي خانوم_

 .کردم نگاه میشد بسته پرستار توسط که دستم به و دادم تکون سرم

 .میشناسم هم رو همه درضمن.دکتر اقاي بله_

 .کردم نگاه دستم بغل مرد به و کردم بلند سرم

 .بشناسمش نتونستم که بود شده عوض چقدر

 .برگردوندم دکتر سمت به سرع سرم شد باعث زد بهم لبخندي

 .انداخت می خوابم یاد من لبخندش

 بتونـه  اول روز همـون  باشـه  کمـا  تـوي  چنـدماه  کـه  بیمـاري  میـاد  پـیش  کـم  اخـه .خداروشکر_
 .بیار یاد به سریع اطرافیانش

 .شد درشت چشمام

 ماه؟ چی؟؟؟چند_

 .کنم نگاه بهش برگشتم شد باعث ثریا صداي
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 .میدم توضیح بهت بعدا عزیزم اره_

 :گفت دکتر به رو شد تموم کارش پرستار

 .نداره مشکلی هیچ و طبیعی عالئمشون دکتر اقاي_

 .کرد نگاه بهم لبخند با و داد تکون سري دکتر

 یانه؟ خوبه مرخصی براي حالت ببینم تا میام فردا من خب_

 .کردم اکتفا دادم تکون سر به تنها

 .رفتن باهاشون در دم تا و کردن تشکر دکتر از امیرعلی و ثریا

 .داشت تعجب برام

 .گفت نمی هیچی و بود شده حرف کم علی امیر

 .بود کرده زده بهت حسابی من که بود شکلش و سر بدتر همه از

 :گفت سمتش برگشت ثریا.سمتم اومدن علی امیر و ثریا

 .کن استراحت خونه برو شما علی امیر_

 .کرد ثریا به نگاه یه و انداخت من به نگاه یه امیرعلی

 :گفت باز ثریا

ــران_ ــاش نگ ــن نب ــم م ــرو.مواظبش ــه ب ــه خون ــواب ذره ی ــودت.بخ ــی خ ــت داري خیل ــی اذی  م
 .برس شکلت و سر به برو.کنی
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 .برگشت سمتم به و داد تکون سرش

 :گفت اروم

 .میبینمت فردا.خدافظ_

 .رفت در سمت به و انداخت پایین سرش

 .برگشتم ثریا سمت به و کشیدم پوفی شد خارج در از وقتی

 !کرد می نگاه در به بود شده جمع چشماش تو اشک ثریا ناباوري درکمال

 !ثریا_

 .ریخت پایین چشماش از اشک جرخوند سمتم به سرش تا

 .اومد سمتم به اي دستپاچه لبخند با و کرد پاك دست با سریع

 !ثریا جان_

 .کردم نگاه بهش کمی

 کنی؟ می گریه سروان جناب...ام براي داري تو_

 .نشست روش آه با و کشوند تخت سمت به صندلی

 بـه  سـریع  خوردیـد  تیـر  دوتـا  شـما  ماموریـت  روز و بـودین  ماموریـت  تـوي  وقتـی .واال بگم چی_
 ...هم تو زیاد خونریزي از امیرعلی.بود وخیم دوتاتون هر حال.کردن عازمتون بیمارستان

 .داد ادامه باز و کشید دوم آه
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 اورده در هـارو  گولـه .اوردن بیـرون  سـاعت 4یـا 3از بعـد  علـی  امیـر .عمـل  اتـاق  بـردن  هردوتاتون_
ــودن ــوي ب ــونریزي جل ــه خ ــودن گرفت ــی.ب ــو ول ــه...ت ــط گول ــانت فق ــا چندس ــت ب ــله قلب  فاص
 عملـت  داشـتن  کـه  زمـانی  یبـار .کـردي  قلبـی  ایسـت  بـار  سـه  کـه  داشـتی  خونریزي انقدر.داشت

 امیـر .بـودي  ویـژه  هـاي  مراقبـت  اتـاق  تـوي  و بیـرون  اومـدي  عمـل  اتاق از وقتی دوبار.کردن می
 -o خونیـد  گـروه  بدبختانـه .میشـد  بـدتر  حالـت  روز بـه  روز تـو  ولـی .اومـد  بهوش روز3از بعد علی
 نذاشــتن بگیــرن خــون اون از تــا کــرد هرکــاري امیرعلــی.کــردن نمــی پیــدا بــرات خــون و بــود
 .تموم اونم کار بگیرن ازش خون اگه رفته ازش زیادي خون خودش گفتن می چون

 .شد جاري اشکاش باز

 همــش گفــت مــی همــش.شــد زنــده و مــرد بــودي بیهــوش کــه مــدتی ایــن تــوي علــی امیــر_
 بگـم  بهـت .اومـذ  سـرش  بـال  ایـن  مـن  خـاطر  بـه  اون بلکـه  نبـودم  مـواظبش  تنهـا  نـه .من تقصیر

 انگـار  کـردیم  اسـرار  بهـش  بابـا  و مـن  چـی  هـر .نگفـتم  دروغ خونـه  رفـت  بار2 تنها ماه3این توي
 برمــی و دنیــا اون میرفــت علــی امیــر انگــار بــودي کــرده قلبــی ایســت از کــه زمــانی.انگــار نــه

 .نمیشناخت تنش از سر دادیم اومدن بهوش خبر بهش وقتی.گشت

 .داد ادامه و کرد ارومی خنده بود سرازیر اشکاش که همینطور

 قنـد  حـالی  خـوش  از!رفـت  هـوش  از زنـا  عـین  اومـدي  بهـوش  شـنید  وقتـی .نشـه  بـاورت  شاید_
 خوابیـدي  مـی  هـی  کـه  یکهفتـه  ایـن  تـوي .بـود  رفتـه  هـوش  از سـاعت 4تـا  پـایین  اومـد  خونش

 .نشناختیش تو که اورد خودش سر بالیی چ ببین.بود سرت باال میشدي بیدار

 !بود کرده متعجب چیزي یه



نامر کت فھاک یصاصتخا  
 

@Caffetakroman Page 370 
 

 کنی؟ می ضعف و غش براش انقدر چی براي تو_

 :گفت خنده با گرفت می بینیش که همینطور و برداشت میز روي از دستمال خنده با

 ...باید.نژادما خسرو سروان جناب همسر بنده سالمتی نا_

 .شد داخل یکی و شد باز یهو در

 چراغــارو خــوام مــی بخوابیـد  گرفته؟بگیریــد زدنتــون حــرف شـب  وقــت چخبرتــون؟این خـانوم _
 .کنم خاموش

 کـرد  خـاموش  چـراغ .کـرد  خـواهی  معـذرت  پرسـتار  از و کشـید  دراز همـراه  تخـت  روي ثریارفت
 .رفت بیرون اتاق از

 .عزیزم شببخیر_

ــی ــه زده شــوك.نگرفــت مــن از جــوابی ول ــه ب ــاه روم روب ــبم کــردم احســاس.کــردم مــی نگ  قل
 .ندارم رو یکی این طاقت من.نه خدایا.بایسته ممکنه هرلحظه

 ثریاست؟ علی امیر زن یعنی...یعنی خدایا

 .نداشتم هم زدن پلک جون حتی.شد اشک از پر چشمام

 .گرفتم دهنم جلو و کردم مچاله دستام تو رو ملحفه و کردم ثریا به پشتم اروم

 .کردم می گریه واروم میدادم فشار لبام به رو ملحفه
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 گریـه  انقـدر .فرسـتادم  مـی  لعنـت  سرنوشـتم  بـه  و میـزدم  هـق  اروم.بـود  شـده  تموم طاقتم دیگه
 ..برد خوابم تا کردم

 

 )سروان(علی امیر

 .نداشت رفتن راه جون دیگه پاهام

 .رفتم بیمارستان پارکینگ سمت به

 .کردم پیدا بود گذاشته اختیارم در اداره که ماشینی

 .شدم سوار خستگی با و کردم باز در

 .بستم چشمام و گذاشتم ماشین پشتی روي سرم

 ...*نمیشه شد؟باورم تموم مجدان عذاب و دلهره اون شد؟تمام تموم یعنی خدایا*

 .کردم نگاه روم به رو به و کردم باز چشمام

 .کرد خوش جا صورتم روي لبخند کم کم

 :گفتم خودم با وار زمزمه

 !بود من اسم گفت که کلمه اولین_

 .بود گرفته خندم

 .نشناختتم که بودم شده داغون انقدر
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 .کردم نگاه ماشین اینه به و کردم بلند سرم

 .کردم تنظیم صورتم روي رو اینه

 .اومد لبام روي پوزخندي

 !شدم شکلی چ ببین.بترسه قیافم از داشت حق بیچاره_

 و بود شده کبود و گود چشمام زیر

 .بود سفید و پریده رنگ صورتم

 .بود شده ایجاد روش کوچیکی هاي ترك و بود زده خشکی لبام روي

 گفتم پوفی و کشیدم صورتم رو دستی

 ...تغییرات سوي به پیش_

 .افتادم راه هتل سمت به و کردم روشن ماشین

 .رفتم هتل به بار4یا3مدت این توي شاید

 .کردم می ساعته نیم چرت یه و گرفتم می الکی دوش یه رفتم می فقط

 .شدم پیدا ماشین از و کردم پارك ماشین هتل پارکینگ توي

 .شدم راهی هتل سمت به سالنه و اروم

 .کردن سالم بهم اونجا کارکناي از تا چند شدم که البی وارد
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 .دادم خوشرویی با سالمشون جواب منم

 .گرفتم اتاق کارت و رفتم پیشخوان سمت به

 .نباشید خسته.سرگرد جناب سالم_

 :گفتم و برگشتم سمتش به و کردم ارومی ي خنده

 نشدم؟ سرگرد هنوز که من.نباشید خسته سرهنگ جناب سالم_

 .زد کتفم روي اروم دوتا و شد نزدیک بهم

 .میشد خوب جاش داشت تقریبا و بود گذشته روز اون از ماه3.کرد نمی درد کتفم دیگه

 زودي بـه  انشـااهللا  ولـی .بـودي  کـرده  پیـدا  درجـه  ارتقـاع  االن تـا  بـود  خـوب  روحیـت  حـال  اگه_
 .میشی جدیدت پست وارد و کنی می خداحافظی سروانی از شما و تهران میریم

 .کردم ازشون تشکري و زدم لبخندي

 .میبینیمت شاد دوبار که خوشحالم_

 :گفت شوخی با و داد هول اسانسور سمت به من بعد

 .مملکت یه سرگرد تا شدي قاچاقچیا شبیه بیشتر.کن درست شکلت و سر برو_

 .شدم اسانسور وارد و کردم خداحافظی ازش خنده با

 .افتاد روم به رو اینه به نگاهم

 *میخندي؟ داري که باز_*
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 .سراغم اومد ماه چند بغض و شد جمع لبخندم

 :گفتم وار زمزمه

 دلـم  مـاه 3.بخنـدم  بایـد  چطـوري  رفتـه  یـادم  مـاه 3.خوردنـت  حرص براي شده تنگ دلم چقدر_
 .میزد غر سرم من زیاد خندیدن از همیشه که قشنگت صداي براي بود شده تنگ

 .پایین انداختم سرم

 .اورد خودم به من بود اسانسور توي که خانمی شده ضبط صداي

 .رفتم اتاق سمت به راست یک و شدم5 طبقه وارد

 .شدم وارد اهللا بسم با و کردم باز در

 .گذروندم نظر از خوب اتاق

ــود وســطش دونفــر تخــت یــه کــه ســوییت یــه  زرشــکی راحتــی مبــل تخت،ســرویس کنــار و ب
 .بودن گذاشته رنگی

 .بود زرشکی و سفید اتاق

ــدون ــه معطلــی ب ــتم حمــوم ســمت ب ــنم لباســاي تمــام و رف ــر ســریع و اوردم در ت  اب دوش زی
 .رفتم گرم

 .برد شیت بدنم خستگی تمام گرم اب

 .مرتب نا موهام افتاد یادم یهو
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 .کردم تنم قبلیم لباس باز و بستم اب دوش

 چقـدر .اه پوشـیدي؟اه  بـود  تنـت  کـه  لباسـایی  ایـن  بـاز .اي شـلخته  تـو  چقدر بترکی علی امیر_*
 *بخورم؟ حرص باید تو دست از من

 .اومد لبام روي ارومی لبخند

 بــه ماشـین  بـا  و پرسـیدم  اي مردونـه  ارایشـگاه  جــاي خدمـه  از یکـی  از و رفـتم  البـی  بـه  سـریع 
 .رفتم ارایشگاه سمت

 

 .کردم نگاه اینه توي خودم به

 .مرتب و شده کوتاه موهاي با مالیم ریش ته

 دوسـت  فاطمـه  کـه  رنگـی  همـون .کـردم  تـنم  دوبـاره  مـاه 3از بعـد  کـه  مرتبـی  و بو خوش لباس
ــا اســمونی ابــی لبــاس. داشــت ــه و برداشــتم ادکلــن میــز روي از و شــدم خــم.کتــون شــلوار ب  ب
 .زدم دستام مچ و گردن

 .رفتم ماشین سمت به و برداشتم اسپرتم تک کت

 .کردن می نگاهم تحسین با خدمه همه

ــودم کــرده تغییــر روز یــک عــرض در ــودم شــده قبــل از تــر الغــر البتــه.ب ــی ب ــازم ول  از بهتــر ب
 .دیروزم

 .رفتم بیمارستان سمت به لبخند با
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 مـی  بهـم  حـالم  خـودم  از داشـت  کـم  کـم  کـه  کـردم  نگـاه  خـودم  بـه  اینـه  از ماشـین  تـو  انقدر
 .خورد

 .کردم پارك پارکینک توي سریع و رسیدم بیمارستان به

 .رفتم بخش سمت به

 .ایستادم رسیدم پذیرش به وقتی

 کنم؟ کمکتون تونم می اقا ببخشید_

 .پیشونیم رو اخم کمی شد باعث پرستار عشوه پر و تیز صداي

 .برگشتم سمتش به

 کـرده  کـه  هیچ،ارایشـی  عملـی  کـه  چیـزش  همـه !سـاخته  نـو  از کوبیـده  صـورتش  کـال  اینکه اوه
 .کنه پاش کله و کنه سنگینی سرش به میترسم

 .بلدم راهم خودم خانوم نه_

 .کرد نگاه بهم و کرد ریز جشماش پرستار

 دارید؟ بیمار اینجا.اشناست خیلی چهرتون ببخشید_

 !این خنگیه عجب.نشست لبام رو پوزخندي

 .شدم مزاحمتون بیمارستان نظافت توي استخدام براي خانوم نه_

 .انداختم تیکه بهش فهمید
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 .نشوند بیشونیش رو الکی اخم و کرد جمع خودش

 چیه؟ اسمش بیمارتون_

 :گفتم کردم صاف دستام با کتم کمی

 .همراهشم بنده.جمشیدي فاطمه خانوم_

 :گفت مانندي جیغ صداي با.شد درشت چشماش یکدفعه

 بهــوش منتظــر دیـروز  تــا و اوردنتـون  زخمــی پـیش  مــاه ســه کـه  هســتید اقاهـه  همــون شـما _
 بودید؟ دختره اون اومدن

 .شد غلیظ اخمام

 !بله نداره اشکالی اگه_

 بود زده زل بهم وزغیش چشماي با

 .نمیگفت هیچی

 .دیگه بودم شده کالفه

 اومدي؟ علی امیر عه_

 .برگشتم سمتش به خوشحال

 خوبی؟.ثریا سالم_

 .گرفت پلوش به دستاش تا دو جلو اومد ثریا
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 :گفت شیطون و انداخت باال ابروهاش از یکی

 بـزن  تیپـا  ایـن  از هـم  مـا  بـراي  بابـا  خـب .کـرده  خوشـتیب  چـه  مـا  سـرهنگ  جناب ببین به به_
 !دیگه

 .کشوندمش و گرفتم مانتوش از شوختی با و زدم لبخندي

 چطوره؟ فاطمه حال.نکن شیطونی.بسته بسته_

 :گفت دلخور و زد بازوم به دستیش کیف با یدونه

 !نپرسیا وقت یه من از حالی.خوب خانومم فاطمه حاال_

 :گرفتم دستش از کیفش و کردم بلندي ي خنده

 خوبه؟ شما حال.سري تاج شما_

 :گفت و کرد خنده اونم

 .عاولیم ما باش خوب شوما.شوما قربان_

 .شدیم وارد خنده با و رسیدیم اتاق به

 .کرد می نگاه بیرون پنجره از و بود نشسته ما به تخت،پشت روي اماده فاطمه

 .خانوم فاطمه سالم_

 .برگشت سمتمون به اروم

 .برد خنثی جخنثی صورتش
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 .سالم_

 :گفت ثریا به کرد رو

 بریم؟ حاال_

 .کردم نگاه بهش زده شوك

 کرد؟ اینطوري چرا چی؟ یعنی

 .بشه بلند تخت روي از تا کرد کمک بهش و شد نزدیکش ثریا

 .بره راه خوب تونست نمی

 .بود خواب بس از بود شده خوش باهاش بالخره

 .بگیرم دستش تا رفتم سمتش به سریع

 .انداخت ثریا به کوتاهی نگاه ونیم کشید عقب دستش ولی

 .کنه می کمک بهم جون ثریا.ممنون نه_

 !کشید خجالت ثریا حضور از کنم فکر

 .بده انجام میخواد دلش هرطور گذاشتم و کشیدم کنار حرفی بدون

 .بود شده تنگ دلم

 ...دستاش لمس تنگ
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 !بود نشده تنگ فاطمه دل انگار ولی

 ...نکنه

 نمیایی؟ امیرعلی_

 .افتادم راه سرشون پشت و اومدم خودم به سریع

 .شده حساب اداره طرف از گفتن که کنم حساب پول خواستم و رفتم پذیرش سمت به

 .کنم نگاه بهشون شد باعث ثریا شیطون صداي که میزدم قدم اروم فاطمه و ثریا کنار

 اینکـه  از قبـل .خـودش  بـراي  شـده  خوشـتیپی  جنـتلمن  پـا  خودش؟یـه  کـرده  کار چی میبینی_
 همچــین االن ولــی.کــردم مــی نگــاهش وقتــی میافتــادم ســومالی فقــراي یــاد بیــایی بهــوش تــو

 .بده قورتش خواد می دلش ادم که کرده خوشتیب

 .کشیدم خجالت فاطمه جلو تشبیهش این از حسابی

 .زدم پاش به اروم و بود دستم تو که چمدونی

 ...به برم نذار ثریا بس_

 :گفت ملتمس و داد تکون باال اورد دستاش تند ثریا

 جلـو  شـوخیا  ایـن  از بـاز  بفهمـه  گـردنم  روي میـذاره  ککلـم .نگـو  چیـزي  سـرگرد  بـه  تروخدا نه_
 .کردم کسی

 .دادم تکون براش تاسف نشانه به سرم و کردم اي خنده
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 .کردم نگاه فاطمه به خنده با

 .رفت لبام روي از لبخند کم کم

 کرد؟ می گریه داشت

 .بارید می اشک چشماش از و بود پایین سرش

 خوبه؟ حالتون.خانوم فاطمه_

 پــاك اشــکاش لباســش اســتیناي بــا معمــول طبــق و کــرد کــج مخــالف ســمت بــه ســرش ریــع
 .برگشت سمتم به مصنوعی لبخند با بعد.کرد

 .کنه می درد کتفم ذره یه.نشده چیزي نه_

 .رفت ضعف براش دلم

 .گرفت دلم مظلومیتش همه این از

 بزنن؟ مسکن یه بهتون برگردیم خوایید می_

 .شد متمایل جلو سمت به و شد خالی پاش زیر یهو.کرد گیر زمین به پاش انگار

 .کردم بغلش تقریبا و پریدم و دادم نشون واکنش سریع

 .اومد در بلندش اخ یهو

 .شد بیشتر دردش کتفش کنم فکر

 .افتاد بغلم تو کنان ناله
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 .کردم نگاه بهش و کردوندم برش سریع

 !کن نگاه من چیشد؟خوبی؟فاطمه_

 .رفت باال گریش صداي یکدفعه

 .میکرد خطی خط قلبم روي چاقو با یکی انگار

 .کنم بلندش خواستم پاهاش زیر انداختم دستم سریع

 !جونم فاطمه چیشدي بمیرم علی؟الهی امیر چیشد_

 .کرد می گریه هنوز

 .گذاشت کتفم روي دستش بردمش بیمارستان سمت به تا کردم بلندش سریع

 .تو اون نبرتم دیگه توروخدا نه_

 .نشست پیشونیم رو اخم

 .باشی الزم دکتر میبینی داري؟یهو درد نمیبینی مگه_

 .ثریا سمت برگشتم عصبانیت با بعد

 مرخص؟ نیست چیزیش نگفت دخترنفهمش اون مگه_

 کـرد  مـی  نگـاه  فاطمـه  بـار  اشـک  صـورت  بـه  کـه  همونطـور  فاطمـه  سـمت  ارکـد  نگرانـی  با ثریا
 :گفت

 .بشه مرخص میتونه نرمال چیزش همه گفت.بابا چرا_
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 .کنم نگاه بهش شد باعث فاطمه صداي

 .خوبم بخدا سروان جناب_

 .کردم نگاه بهش نگرانی با

 مطمئنی؟_

 .کرد متمایل راست سمت به سرش و بست چشماش

 .زمین بذارید من.بله_

 :گفتم تحکم با

 .میبرمت ماشین تا نمیخواد_

 ...جون ثریا اخه_

 .کنم نگاه بهش شد باعث ثریا صداي

 .برو علی امیر.دیگه بیارتت میکنی؟بذار چیه تعارف عه_

 .رفتم ماشین سمت به و دادم تکون سرم

 .نیس خیالشم عین هسدم...بغلش تو من.شده زمون و اخر کن نگاه تروخدا_

 .نشدم متوجه اخرش قسمت که گفت جملرو این اروم انقدر

 !بود چی حرف این از فاطمه منظور
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 .ایستادم ماشین در جلو

 .کنه باز در ثریا تا شدم منتظر

 .کردم نگاه فاطمه به و اوردم پایین سرم

 .نمیخورد تکونی هیچ و پیرهنم از قسمتی به بود زده زل

 .دیدم بود کرده جمع بغلش تو که شدش مشت دستاي و کشیدم پایین نگاهم

 .گیره می درد کمرت.ماشین تو بذارش سریع_

 .ماشین داخل بذارم رو فاطمه تا شدم خم و دادم تکون سرم

 .کرد حلقه گردنم دور دستش سریع چون ترسید انگار شدم خم که همین

 .ایستادم حالت همون به

 .انداختم لرزونش چشماي به نگاهم

 .نداشت همیشگیش برق اون دیگه چشماش

 .بکشم بلندي آه شد باعث بود نگاهش تو که غمی

 تکــون شــد باعــث بــود اومــده بیــرون روســري زیــر از کــه موهــاش کشــیدم؛چتري کــه آهــی بــا
 .بخوره کوتاهی

 .کشید عمیقی نفس و بست چشماش فاطمه

 !علی امیر_
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 .کرد هدایتش جلو سمت به زود و دادم تکون سرم سریع

 .کرد بدرقه تیرش عسلی چشماي با من و کرد باز چشماش اروم

 .کردم صاف خمیدم کمر و بستم اروم در

 .کن بخیرش ختم خودت خدایا.پوفففف_

 .دیگه بیا علی امیر بابا اي_

 .چرخیدم ثریا سمت به لبخند با

 .بریم بشین.شرمندم_

 .بشم سوار تا شد منتظر و زد لبخند متقابال

 .شدیم سوار هم با

 .بمونه ثابت فاطمه پریده رنگ صورت روي که کردم تنظیم طوري ماشین اینه

 .افتادم حرکت به اروم و زدم استارت ماشین

 .کردم می نگاه فاطمه خنثی صورت به گاهی از هر

 شده؟ اینطوري چرا

 ...باش مواظب امیرعلی عههه_

 .شدم رد سمندي بغل از و چپ سمت چرخوندم فرمون سریع
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 .کردم موهام وارد چپم ودست فرستادم بیرون حرص با نفسم

 .شد کنده نکشش انقدر بابا اي_

 :گفتم برگشتم سمتش به لبخند با

 مـن  بـه .هسـت  قشـنگ  فضـاي  همـه  من؟ایـن  کـاراي  بـه  زدي زل چـرا .کـن  نگـاه  اطراف به بابا_
 چرا؟ کنی می نگاه

 .کرد نگاهم شیطون و خنده با و کشید تر جلو روسریش

 .بهتر اینور منظره.نوچ_

 .انداخت باال شیطون ابروهاش بعد

 .بشم باخبر فاطمه وضعیت از تا انداختم اینه به نگاهم خنده با

 .بود خوابیده انگار.ماشین صندلی هاي پشتی سمت به بود کرده روش

 .کرد لرزیدن به شروع هاش شونه کردم حس که بگیرم ازش نگاهم خواستم

 .کردم نگاه بهش دوباره

 .نمیخورد تکونی هیچ ولی

 .کردم نگاه روم روبه به و انداختم باال اي شونه

 !رسیدیم شو بیدار جان فاطمه_
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 نگـاه  کـرد  مـی  بیـدار  رو فاطمـه  داشـت  کـه  ثریـا  بـه  شـدم  مـی  پیـاده  ماشـین  از کـه  همینطور
 .کردم

 .شد بیدار سریع خورد کوتاهی تکون فاطمه

 !!!بشه بیدار تا میاورد در ادم پدر همیشه که این

 .برم تر جلو نذاشت اورد باال دستاش ولی کنم بغلش دوباره تا رفتم سمتش به

 !بهترم.میام خودم_

 .کردم نگاه بهش برداشتم عقب به قدمی

 .بشه بلند تونست تر راحت ایندفعه

 .بگیرم اتاق کلیداي برم من بیایید اروم شماها پس_

 .شدم راهی پذیرش سمت به من و گفتن اي باشه هردو

 .بگه ثریا به سریع داشت کاري اگه فاطمه تا بودم گرفته هم با اتاقشون

 .گرفتم اتاقشون خودم اتاق کنار صدالبته و

 .میومدن سمتم به که دیدم باهم رو فاطمه و برگشتم؛ثریا همینکه

 .بریم خب_

 .کردم راهنماییشون اسانسور سمت به و گرفتم جلوشون دستم

 .شدیم حرکتش منتظر و زدم5طبقه من و شدیم اسانسور وارد
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 .بود پایین سرم

 .کردم حس کسی نگاه سنگین

 .نمیزنه پلک و بهم زده زل فاطمه دیدم که کردم بلند سرم

 شده؟ چیزي_

 .ایستاد صاف و پرید یهو

 ...بگم خواستم می.هیچی...ه_

 .بزنه کامل حرفاش نذاشت در شدن باز صداي

 .رفتیم اتاقا سمت به و شدیم خارج اسانسور از

 !خانوم فاطمه_

 .ایستادن هردو

 .کنه باز در تا رفت ندارم کاري اون با فهمید که ثریا

 خواستید؟ می چی_

 :گفت و کرد نگاه بود کرده باز در که ثریا به

 .بار اخرین براي ساحل بریم رفتنمون از قبل میشه اگه_

 .نشست لبام روي لبخندي
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 .ساحل بریم باشید اماده دیگه ساعت سه.باشه_

 .داد تکون سرش و زد لبخندي مدت همه این از بعد

 .ممنون_

ــه و زدم لبخنــدي متقــابال مــنم  وارد مــنم شــدن اتــاق وارد کــه همــین.رفــتم اتــاق در ســمت ب
 .شدم

 ....تو امید به الهی_

 .شدیم بدبخت کن باز در علی امیر.امیرعلییی_

 .شد باز یکدفعه چشمام

 ...علییییی امیر.بده مرگ من خدایا_

 .خورد تخت به محکم پاهام که پایین پریدم تخت روي از چنان

 .رفت ضعف دلم که گرفت درد انقدر

 .رفتم در سمت به کنان لی لی

 .کردم باز محکم در

 شده؟ چی_

 .بود در جلو ثریا

 .گرفت چشماش جلو و کشید کوتاهی جیغ چرا نمیدونم ولی
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 میزنی؟ در اینطوري چرا شده چی بگو د_

 :گفت کرد اشاره داخل به دستش با

 !نمیشه بیدار فاطمه.ما اتاق تو بیا بپوش لباست برو.ببینم تو برو_

 .صورتش رو زد محکم یدونه پایین کشید دستش یهو

 .نمیشد بیدار فاطمه واقعا سرم به خاك_

ــه کــه همــین برداشــتم تیشــرتم تخــت روي از و شــدم داخــل ســریع زده خجالــت  در ســمت ب
 .پوشیدم لباس میرفتم

 .بریم_

 .میجوید ناخوناش و در جلو بود وایستاده

 .رفتم دنبالش به منم و رفت در سمت به سریع

 .شدیم داخل سریع و کرد باز در

 .گرفت خندم شدیم تخت نزدیک وقتی

 .کشوند فاطمه سمت به و گرفت لباسم گوشه اخم با دید من لبخند که ثریا

 بیــدار چــرا ببــین میــدي؟برو مــن تحویــل ژکونــد لبخنــد داري تــو کــنم مــی ســکته دارم مــن_
 !نمیشه

 .رفتم فاطمه سر باال و کردم اي خنده
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 .براش  رفت ضعف دلم. بود خورده گره بینشون حسابی و بود ریخته صورتش تو موهاش

 .ساحل بریم خواییم می شو بلند خانوم فاطمه...فاطمه_

 .نخورد تکونی باز و گفت ارومی هوم

 .نیست بشو بیدار این خیر نه دیدم

 .انداختم مضطربش چهره به نگاه یه

 .باشه اروم که اوردم باال براش دستم و کردم ارومی خنده

 .گرفتم دستاش و شدم خم فاطمه سمت به

 .دیگه شو بلند د_

 .میکشیدمش باال به همینطور

 .نکنم بلندش تا کرد می التماسم هی کنان ناله فاطمه

 .میاد خوابم کن ولم امیرعلی_

 .کردم بلندش و گرفتم کتفش از و شدم خم و کردم اي دیگه خنده

 .کشوندمش می بهداشتی سرویس سمت به خنده با من و کرد می ناله همینجور

 .نمیومد جلو ولی.بود افتاده خنده به هم ثریا

 .فاطمه صورت شستن به کردم شروع و کردم باد اب شدیم؛شیر دستشویی داخل وقتی
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 .بود اومده در جیغش دیگه اخراش

 .کردي خفم علی امیر کن ولم_

 .کردم ولش سریع

 .کرد نگاه بهم حرص با و ایستاد صاف خیس صورت و اخم با فاطمه

 کردي؟ اینکار تو باز_

 .زدم نما دندون لبخند و انداختم باال ابروهام خنده با

 :گفت حرص با

 .ببینم خوردي؟نخند خنده قرص باز_

 .کنه مکث شد باعث ثریا صداي بزنتم که باال اورد دستش

 .وایستادما اینجا هم بنده.اوهوم اوهوم_

 .زد سفیدي به فاطمه صورت یکدفعه

 .اورد پایین و کرد مشت دستش اروم

 .انداخت پایین سرش

 خوبی؟ فاطمه_

 .رفت دستشویی بیرون به و گفت اي بله بیاره باال سرش اینکه بدون 
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 .کنیم عوض لباسامون تا برید بیرون میشه اگه_

 .کردم تعجب کارش از واقعا

 بود؟ کشیده خجالت ثریا حضور از یعنی

 .رفتم اتاقم سمت به و شدم خارج اتاق از حرفی هیچ بدون

 .بودم شده شارژ دیشب از انگار

 .یار سمت به شتافتم و زدم تیپی معروف قول به

 .داد می شدنشون اماده از نوید در صداي

 .کردم بازش و رفتم در سمت به سریع

 بریم؟_

 .کردم نگاه دو هر به لبخند با

 کـنم  فکـر .میومـد  بهـش  اي سـرمه  چقـدر .فاطمـه  همینطـور .بـود  زده تیپ ثریا همیشه مثل بازم
 .پوشیده ثریا لباساي از دست یه

 .کردم نماییشون راه اسانسور سمت به رویی خوش با

 .بود بینمون سکوت ماشین تا

 :گفت سمتم به ایستاد ثریا یکدفعه

 .میشم اذیت.بشینم راننده بغل ندارم عادت.بشینم عقب من نداره اشکال اگه علی امیر_
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 .کردم قبول ممانعتی هیچ بدون خواسته خدا از که منم

 .بشینه جلو تا میزد تعارف ثریا به هی فاطمه چرا که تعجبم در فقط

 .نشست کنارم اومد و نداشت فایده اصرارش سرم اخر

 .گرفتیم می تاکسی باید هی وگرنه گذاشتن ماشین اختیارم در خداروشکر

ــود ارومــی موزیــک صــداي میشکســت ماشــین ســکوت کــه چیــزي تنهــا راه تــو  رادیــو از کــه ب
 .میشد پخش

 !رسیدیم خبب خیله_

 .کرد نگاه بیرون پنجره از و شد خیز نیم ثریا یهو

 .دریا ژوووون اخ_

 .برگشتم سمتش به خنده با

 نبودي؟ خواب مگه ولوله_

 :گفت و کشوند در سمت به خودش

 .بخوابم میتونم تو رانندگی این با من.باو برو_

 :زد داد فاطمه به رو میشد پیدا که همینطور و کرد باز در یهو

 .دریااا جون اخ.فاطمه پایین بریز_

 .کردم نگاه میشد پیاده ماشین از که فاطمه به و کردم بلندي ي خنده
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 .کنه بخیر زلزله این با رو ما عاقبت خدا_

 :گفت میبست در داشت که همینطور شد پیاده ماشین از

 داري؟ انرژي پر همسر.حالت به خوش_

 گفت؟ چی این االن.شد درشت چشمام

 .رفت ثریا سمت به و بست در سریع.بدم جوابش نذاشت

 .کردم می نگاه بیرون به متعجب

 .خورد زنگ گوشیم یکدفعه

 .کردم بازش مخاطب به کردن نگاه بدون

 .بود پیام

 .میشم خالی سرتون رو دارم که باش منتظرم  داش_*

 بدم؟ جا دلم کجا یکی این.خدا یا

 .رفتم دخترا سمت به و شدم پیدا ماشین از

 .اومد در گوشیم صداي باز

 .وایستادن تا دادم تکون دخترا براي دستی و اوردم در کتم جیب از گوشیم

 .اومدم که وایستید.کنم می پارك پارکینگ تو ماشین دارم.سرت ریختم شدي بدبخت_*
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 .دریا رفتیم ما فهمید کی اومد کی این.شد درشت چشمام

 .رسید ذهنم به فکري.رسیدم دخترا به

 .بندازیم عکس بیار پد مونو ماشین از برو ثریا_

 :گفت داد تکون برام دستش

 .است عشق رو دریا!چیه عکس بابا برو_

 .بود گرفته خندم

 :گفتم تحکم با و کردم اخمی ولی

 .دیگه برو یعنی برو میگم_

 .رفت ماشین سمت به و کرد چپ برام چشماش

 .کرد اخم این من به باز.ایشششش_

 .برگشتم فاطمه سمت به کردم ارومی خنده

 .کرد می نگاه دریا به و بود اویزون لوچش و لب

 شده؟ اویزون لوچت و لب انقدر چرا_

 .برگشت سمتم به و کشید آهی

 !هیچی_
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 .شدم تر نزدیک بهش

 میکشی؟ اه انقدر چرا هیچی؟بس_

 ....بگه چیزي خواست تا برگشت سمتم به

 ...علیییییییییی امیررررررر_

 .برگشتم صدا سمت به ترس با

 .اومد لبام روي لبخند دیدم که چیزي با ولی

 !اومدههههه حسین امیر...علییییی امیر_

 .کردم نگاه سرش پشت به

 .میومد همراهش و بود انداخت ثریا گردن دور دستش خنده با

 !کیه حسین امیر_

 .برگشتم فاطمه سمت به

 .کرد می نگاه بهشون تعجب با

 ...من برادر حسین امیر_

 .شد درشت بیشتر چشماش

 انداخته؟ ثریا دور دستش چرا_
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 .کردم نگاه متعجبش چشماي به کردم اي خنده

 .ها دیده ماه5 از بعد زنش سالمتی نا!نکنه بغلش چرا_

 .بپرم عقب به ترس از شد باعث تقریبا فاطمه جیغ

 نیست؟...زنت ثریا چییییییی؟؟؟؟مگه_

 .کردم نگاه بهش لبخند با

 .بود رفته خودش تو چرا بگو پس

 ...بغلش تو کشید من غول یه بدم جوابش اومدم تا

 برار؟ چطوري.بزرگه داداش سالم_

 )حسام(فاطمه

 !کنم چیکار دونستم نمی

 باشم؟ خوشحال

 !کتک باد زیر بگیرمش

 .نمیدونستم کنم چیکارش

 جلـوي  ولـی .بچلـونمش  حسـابی  و بغلـش  بپـرم  داشـتم  دوسـت  کـه  بـودم  شـده  خوشـحال  انقدر
 مـی  نگـاه  بـودن  هـم  چلونـدن  حـال  در کـه  بـرادر  دوتـا  به نمایی دندون لبخند با و گرفتم خودم
 .کردم
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 .زد بازوم به مشت با یکی محکم یدونه یکدفعه

 .برگشتم سمتش به درد با

 دیدي؟ من سرگرد جناب_

 .مالیدم هام بازو و کردم جمع اخمام

 .دیدم دختر؟بله چته_

 .کرد لوچ چشماش برام و گفت ایشی

 ...شور بی ذوق بی_

 .دادم هولش عقب به کمی دستم کف با باخنده همین بخاطر گرفت خندم حالتش از

 ...سرگردت جناب این با هم تو گمشو_

 :گفتم دلم تو بعد

 .نبود علی امیر منظورش فهمیدم تا کرد زنده و کشت من حسابی نا ي دختره_

 .بشه دور مشغولم ذهن از افکار تا دادم تکون سرم

 شما؟ خوبید.خانوم فاطمه سالم_

 .کردم نگاه حسین امیر خندون قیافه به و کردم بلند سرم

 :گفتم خجالت با و بردم پایین کمی سرم
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 .شما لطف به.ممنونم.سرگرد جناب سالم_

 .کرد نگاه بهم دلخوري با و کرد جمع کمی پایینش لب

 .نداریم مرگرد سرگرد.حسینم امیر فقط االن بنده.دیگه نداشتیم_

 .شد پرت جلو به شتاب با حسین امیر یکدفعه

 .کرد نگاه علی امیر به و برگشت پشت به عصبانیت با

 .ها شده هرز و سنگین خیلی دستات تازگیا.کوچیک خرس مرتیکه_

 .اومد من سمت به انداخت باال اي شونه علی امیر

 اومدي؟ کجا اطالع بدون.نزن حرف دیگه تو_

 .کرد نگاه حسین امیر به و ایستاد کنارم

 گـردنش  دور بـه  دسـتاش  و اومـد  ثریـا  کنـار  انـداخت  بـاال  شـونه  علـی  امیـر  مثل هم امیرحسین
 .کرد حلقه

ــا_ ــم ت ــات چش ــم.دراد ه ــاه5زن ــدم م ــر ندی ــرت خی ــه.س ــت دیگ ــاوردم طاق ــرفتم ادرس و نی  گ
 ندونسـتم  جـایز  صـبر  دیگـه  مـنم .اومدیـد  سـاحل  سـمت  بـه  دادن خبـر  بهـم  رسیدم وقتی.اومدم

 .شتافتم اینجا به و

 .کشید تر جلو کمی روسریش لبخند با و زد بوسه رو ثریا سر روي اروم و شد خم

 .کردم نگاه بهشون و زدم لبخندي نگاهش تو عشق و مهربونی همه این به
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 !میومدن هم به چقدر

 .گرفت قرار گرمی جاي توي دستام یکدفعه

 .باشید هم با عاشق کرگدن جفت شما میرین فاطمه و من.خب خیله_

 .برد صاحل دیگه سمت به و کشید دستم معطلی بدون

 .کردم نگاه بهش اوردم باال سرم خنده با

 !امیرعلی_

 :گفت و برگشت سمتم به لبخند با

 دلم؟ جان_

 .رفت ضعف دلم

 .دادم خودم به شدیدي تکونی

 شدي؟ چی عه_

 .کردم بغل خودم هام دست با

 .گرفتم لرز یکدفعه.نیست هیچی_

 !کرد من تن و اورد در تنش از حرکت یه با و بود کتش سمت به دستاش سریع

 .کردم نگاه بهش کردم بلند سرم
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 .بود شده تنگ هاش خنده براي دلم چقدر

 .رفتیم تر جلو کمی

 .شد خیره ها دست دور به و ایستاد دریا کنار

 .ایستادم کنارش متقابال منم

 .بگو حاال.بگی چیزي خواستی می_

 .کردم نگاه بهش کردم بلند سرم

 .بگم چطور دونم نمی اخه....بگم خواستم می راستش_

 تـر  نزدیـک  خـودش  بـه  مـن  و کـرد  حلقـه  هـام  شـونه  دور دسـتاش  و اومـد  سـمتم  بـه  خنده با
 .کرد

 ...بگو خواد می دلت هرطور_

 .کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم شونش رو سرم اراده بی

 .اومد پیش ذهنم تو سوالی که مدت یه من راستیتش_

 :گفت میفرستاد بیرون مانند فوت و نفسش که همینطور و کشید عمیقی نفس متقابال

 .مادام خدمتم در سوالی؟بنده چه_

 .کردم نگاه صورتش به اوردم باال سرم و زدم لبخندس

 داري؟ بچه و زن...تو_
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 .اورد پایین سرش یکدفعه

 .کرد نگاهم کمی اولی

 .بست نقش صورتش روي نایابی لبخند ولی

 .بشه اروم ادم دل ته میشه باعث که لبخندا اون از

 !مگه چطور_

 .لرزید دلم ته لحظه یه

 .کردم نگاه خندونش چشماي به و شدم جدا ازش

 .کردم بغض و شد کشیده پایین به لبم ناخودآگاه

 .پرسیدي می بچش حال از...از و میرفتی صدقش قربون میزد زنگ دیدم ویال تو خودم_

 .داد فشار خودش به من سفت و خودش بغل تو کشید من ناقافل

 زنش؟ یعنی میره هرکی صدقه قربون هرکی یعنی.وروجک بگم چی تو به من اخه_

 :گفتم سختی به بکشم کنار یقش از صورتم خواستم می زور به که همینطور

 بود؟ چی گفتی می که بچت و بچم اون پس_

 .داد سر بلندي خنده

 .معلقم هوا رو کردم احساس
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 .کردم جدا ازش سرم زور به

 .میشینه ها ماسه و شن روي داره و کرده بغلم دیدم

 چیه؟ کارا این.زمین رو بذار من عه_

 .گذاشت لبام روي اشارش انگشت و داد سر اي دیگه ي خنده

 بشنوي؟ رو قضیه خوایی نمی مگه.هیسسسسس_

 .دادم تکون سرم حالت همون به

 .کنم تعریف برات تا بشین من بغل تو همینجا پس_

 .دادم تکون راست چپ به سرم تنها حرفی بدون

 ....که بود پلیسه آقا یه ادما شلوغ دنیاي توي.نبود یکی بود یکی_

 )سروان(امیرعلی

 .کردم نگاه مشتاقش چشماي به

 .زدن حرف به کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس

 تـالش  و بعـد  و بـود  شـده  نظـامی  دانشـگاه  وارد تـازه  کـه  بـود  پلـیس  اقا یه.نبود یکی بود یکی_
 بـودش  اینجـا  جـالبیش .بگیـره  سـروانی  درجـه  داشت؛تونسـتی  کـه  کمـی  سـن  با وقفش بی هاي
 جلــو خـودش  پـاي  هـم  و داشـت  پلیسـی  بـه  شـدیدي  عالقـه  خودشـم  از تـر  کوچـک  بـرادر  کـه 

ــراي قــراره کــه گفــت بهــش و اومــد مــادرش روزي.رفــت ــه دختــر ب ــزرگش خال  خواســتگاري ب
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 قـرار  و نـزد  حرفـی  هـیچ  داشـت  خـانوادش  بـه  شـدیدي  عالقـه  کـه  اونجـا  از مـا  قصه پلیس.برن
 .گذاشتن خواستگاري

 .کردن اعالم موافقتشون خالش دختر حتی و خاله خانواده رفتن خواستگاري وقتی

ــیس ــود هــم دیگــه جــاي مشــکل.کنــه چیکــار دونســت نمــی بیچــاره پل ــر ذهــنش اون!ب  درگی
 .بود مخدر مواد قاچاق بزرگ باند دستگیري اونم.بودن داده بهش که بود ماموریتی

ــا روزي ــه اق ــوي ســرگردون پلیس ــابون ت ــی خی ــود گشــت درحــال بزرگ ــی!شــد گرســنش.ب  وقت
 از ولـی .میزنـه  پـولش  بچـه  پسـر  بگیره،یـه  چیـزي  بـود  خیـابون  اونـور  کـه  دکلـی  از بـره  خواست

 .بود نقش ریز پسر اقا یه کار پسراي از یکی بود شده مشکوك بهش که اونی قضا

 .گذاشت هام شونه روي سرش و کرد ریزي خنده رسیدم؛فاطمه که داستان اینجا

 .اومد لبام روي لبخند اینکارش با

 .گرفت من مچ و رسید سر صاحبش گرفتم بود پیمان اسمش که پسر مچ وقتی_

 .دادم ادامه خنده با

 .بگم چی نمیدونستم که میزدي حرف باهام محکم همچین_

 :گفت خنده با و کرد بلند سرش

 .نیستن کارا این اهل میدونستم.میشناختم هام بچه من خب_

 .کشید غمی پر اه و گذاشت شونم رو سرش باز
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 !شده تنگ براشون چقدر دلم_

ــرش روي و ســرم ــتم س ــتام و گذاش ــه دورش دس ــردم حلق ــا.ک ــارم ب ــتر خــودش اینک ــم بیش  به
 .داد بیشتري انرژي من به و چسبوند

ــدونی_ ــی می ــدم وقت ــی فهمی ــگ هوش ــی دفن ــدر میشناس ــرگ ذوق چق ــدم؟دیگه م ــل ش  تحم
 .کردم پیدا جات و اومدم دنبالت و نیاوردم

 :گفت داد تکون کمی سرش

 .کرد دنبالم کسی که بودم فهمیده تقریبا اره_

 .کرد نگاه بهم شوق با و شد بلند بغلم از یکدفعه

 کردي؟ پیدا حسی چه دیدي دختر شکل و سر با من وقتی!راستی_

 :گفتم کردم بلندي تقریبا ي خنده

 بشــه؟واییی تبــدیل دختــري همچــین بــه پســر اون میشــه مگــه.نشــناختمت اول کــه مــن واال_
 کــه بگــذریم حـاال !زمــین بیافتــه فکـم  تعجــب از بــود نزدیـک  زدي حــرف باهــام اشـوه  بــا وقتـی 
 چقـدر  میـدونی  ولـی .کتـک  بـاد  زیـر  بگیرمـت  خواسـتم  مـی  و خـوردم  حـرص  اینکارت از چقدر
 !کنه بازي زنم نقش پسر یه قراره که بود شده گرفته حالم

 حـرف  مـثال  و کـرد  پـایین  بـاال  سـرش  بـا  همزمـان  دسـت  کـف  بـا  و خنـده  زیـر  زد بلند یکدفعه
 .کرد تایید من
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 تـه  تـه  از نشسـت  لبـام  رو کـه  لبخنـدي .دل تـه  از و پـروا  بـی .میخنـده  قشـنگ  چقـدر  کـه  وایی
ــم ــود دل ــدر وقتــی دنیاســت شــیرین هــاي لحظــه از یکــی کــردم مــی حــس و ب ــه از انق  دل ت

 .میخنده

ــی ــدش وقت ــوم خن ــم زد زل شــد تم ــازه.به ــدم ت ــودم زده زل اول همــون از فهمی ــا و بهــش ب  ب
 .کردم می نگاهش لبخند

 .گرفتم دستاش دوتا و شدم نزدیک بهش اراده بی

 .بکنم اعترافی یه خوام می ولی.اینجا به رسیدیم و گذشت چطوري که بگذریم حاال_

 .کرد نگاه بهم و داد قورت ترس با گلوش آب

 ....واقعا اعترافی؟نکنه چه_

 .بشه ساکت اینکه تا گذاشتم لباش روي اشارم انگشت اروم.بده ادامه حرفش نذاشتم

 ...تا گرفتم خودم جلو همه این بسته دیگه.بدم دست از فرصت این نباید دیگه

 جنـاب  از و ترسـیدم  لـرزش  اون از.لرزیـد  دلـم  تـو  چیـزي  یـه  دختـري  فهمیـدم  که روزي اوایل_
ــرگرد ــین زن پــدر کــه س ــاب هــم امیرحس ــه حس ــت کیش ــردم درخواس ــون ک  صــیغه برام

 خــودم رو کنتــرل دیگــه.شــدم مــی قبــل از تــر بــد لحظــه هــر خونــد صــیغه کــه وقتــی.بخونــه
 .کردم می دوري ازت مواقع بعضی همین بخاطر.میکرد دیوونم داشت واقعا و نداشتم

 .دادم ادامه و کردم کوتاهی مکث
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 بدسـت  دلـش  اینکـه  بخـاطر  و بـود  شـده  نگـرانم  کـه  بـود  مـادرم  خـورد  زنگ گوشیم که روزي_
 مواقـع  بعضـی  کـنم  فکـر .مامـان  بچـه  میگفـتم  بابـا  بـه  شـوخی  از و میـرفتم  صدقش قربون بیارم

 .کنی فکر اشتباهی شد باعث تو میزدم حرف باهاش اینطوري من و میزد زنگ که

 !بود شده باز نفسش تازه انگار.بشینه لبم روي لبخند شد باعث کشید که عمیقی نفس

 مـی  توجـه  بهـت  کسـی  وقتـی  کـه  جـوري .شـد  تـر  نزدیـک  و تر مثبت بهت دیدم دفعه هر ولی_
ــرد ــا.ک ــک اون مخصوص ــی باب ــت عوض ــه به ــی توج ــرد م ــث ک ــد باع ــل میش ــابم ک ــم اعص  به
 اذیتـت  تـونم  مـی  نـدارم  دوسـت  کـه  بـدم  نشـون  خـودم  به تا کردم می اذیتت وقتا بعضی.بخوره

 بـه  طالـب  میرفـت  قـنج  دلـم  بیشـتر  خـوردي  مـی  حـرص  کـه  اي بـامزه  قیافـه  اون بـا  ولی.کنم
 نصـبت  کـه  تعهـدي  حـس ...حـس  اون.بـود  دیگـه  جـاي  مشـکل  ولـی . شـدم  می کشیدنت آغوش

 کـه  تـو  بـه  عشـقم  اتـیش  تـو  لحظـه  هـر  و نـذارم  پـیش  پـا  بـود  شده باعث داشتم خالم دختر به
 مــا شــدن زخمــی امــا و موفقعیــت بــه ماموریــت کــه وقتــی ولــی.بســوزم میشــد بیشــتر روز هــر

 خواسـتگار  خـالم   دختـر  بـراي  کـه  داد خبـر  بهـم  ثریـا  بـودي  کمـا  تـوي  تـو  که شد؛زمانی تموم
ــده ــم و اوم ــندیده اون ــراره و پس ــه ق ــین ب ــد زودي هم ــنن عق ــار.ک ــه انگ ــاري کول ــم از ب  دوش

 .برداشتن

 .کردم نگاه مبهوتش صورت به و کردم بلند سرم

 .کنم خالص خودم و بگم.بگم که اومدم.ندارم طاقتش دیگه االن اما_

 .کردم سکوت

 .بزنم راحت حرفم نتونم میشد باعث چشماش برق
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 .کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمام

 کنی؟ می ازدواج من با فاطمه_

 .نمیومد ازش صدایی هیچ

 .کردم باز چشمام

 صـورتش  گوشـتی  و برجسـته  گونـه  از کـه  درشـتی  اشـک  قطـره  بـه  چشـمام،نگاهم  شـدن  باز با
 .کرد برخورد میومد پایین

 ...من کنی؟بخدا می گریه داري فاطمه...ف_

 .بدم ادامه نتونستم داد انجام که حرکتی با

 خــودش بــه مــن ســفت و انــداخت گــردنم دور بــه دســتاش محکــم و برداشــت خیــز ســمتم بــه
 .فشرد

 .گذاشتم کمرش روي و اوردم باال اروم دستام

 .میشد بیشتر لبخندم لحظه هر

 .کردم بغلش سفت و خنده زیر زدم بلند و نیاوردم طاقت دیگه

 کرد؟ قبول من اونم یعنی خدایا

 ...شکرت خدایا

 ...شکرت خدایا_
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 .کردم می خداروشکر بلند و بودم کرده بغلش سفت.کنم چیکار نمیدونستم

 بغـل  دیگـرو  هـم  مـردم  جلـو  قنـاري  سـواحل  اینجـا  کردیـد  فکـر ...یـاواش  یـاواش  هی هی هی_
 !زیشته.من برادر کن رعایت اسالمی کردید؟فاصله

 .کردم نگاه امیرحسین به و کردم جدا خودم از فاطمه خنده با

 .کردم بغل مردونه و حسین امیر شدم بلند سریع

 !رسیدم خواستم می که اونی به منم بالخره.کرد قبول بالخره داداش_

 .زد کمرم به دوتا محکم و اورد باال دستاش

 .داداش خان مبارکت_

 و کـرد  و نکـاه  بـود  انـداخت  پـایین  سـرش  زده شـرم  کـه  فاطمـه  بـه  و کـرد  جـدا  خودش از من
 :گفت

 ...داداش زن مبارك هم شما_

 .کردم نگاه بهش عشق با

 بشه؟ زنم قرار فرشته این واقعا یعنی خدایا

 .شکرت ات نداده و داده تمام با خدایا

 ...شکر

 )حسام(فاطمه
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 .برسم اینجا به سریع انقدر نمیشه باورم

 !کنم قبول و مهمی اتفاق همچین بخوام که هستم اونی از تر ناباور

 تمـوم  چیـز  همـه  فهمیـدم  تـازه  رفـت  حسـین  امیـر  بغـل  بـه  خوشـحالی  بـا  علـی  امیر که وقتی
 .شد

 .شد شروع تازه بلکه.نشد تموم!نه

 .دوباره زندگی شروع

 .دیگه تجربیات شروع

ــود ممکــن کــه خطــري بخــاطر کــه نیســتم دختــري اون مــن دیگــه  کنــه؛خودش تحدیــدش ب
 کنـدن  جـون  هـزار  و کـار  بـا  و کـرده  جمـع  رو بچـه  چنـدتا  کـه  کـس  بی و تنها پسري به تبدیل

 !کنه جور هارو  بچه و خودش غذاي پول

 .کرد تعریف هارو ماجرا تمام و خانوادش به زد زنگ معطلی بدون امیرعلی

 ولـی .کنـه  مخالفـت  و نکنـه  قبـول  مامـانش  کـردم  مـی  فکـر  لحظـه  هـر  و بـود  داشـته  برم ترس
 .اومد لبام رو اي گنده لبخند شنیدم گوشی پشت خوشحالی از و جیغش وقتی

 کـه  دادن دسـتور  برگـرد  بـرو  بـی  بـدون  بـودن  تـر  عجـول  خـودش  از کـه  امیرعلـی  پـدر  و مادر
 .ببینن من تا بریم تهران به سریع
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 تــازه امیرحســین و بمــونیم خــواییم مــی مــا کــه امیرحســین و ثریــا کــردن غــر غــر از بگــذریم
 خیلـی  خـداییش .کـردن  اختیـار  سـکوت  دیـدن  امیرعلـی  بابـاي  کـالم  تـو  تحکم وقتی ولی.اومده

 مـن .شـنیدم  مـی  حرفاشـون  تمـوم  و بـودن  گذاشـته  اسـپیکر  تـو  اخـه .کـرد  تحدیدشون ترسناك
 .رفته باباش به نگو!رفته کی به امیرعلی میگم

 شـد  ایـن  بـر  قـرار  و رامسـر  تـوپ  هـا  رسـتوران  از یکـی  بـرد  مارو امیرحسین شب همون خالصه
 .تهران بریم بیافتیم راه6ساعت صبحش فردا

 مــی کــه خــورد علــی امیــر مــخ امیرحســین.شــیطونن و شــر شــوهر و زن ایــن چقــدر کــه وایــی
 !امیرعلی اتاق توي بفرسته میخواست زور به من و باشه زنش با اخر روز این خواد

 .کردم قفل در اتاق تو کشوندمش گرفتم رو ثریا دست و نکردم بدجنسی منم

 .برم بدید من زن میزد داد در پشت امیرحسین دوساعت

 .خندیدیم ثریا و من کلی

 .اومد امیرحسین جیغ صداي اخرشم

ــا پرسیدم؛امیرحســین امیرعلــی از کــه صــبحش ــه الکــی بغــض ب ــا ب  برادرشــوهر ایــن:گفــت ثری
 .نگو که گرفت دردم)انقدر(انقزه.اتاق تو کشوند گرفت موهام مردت ذلیل

 .حقته:گفتیم هم با زمان هم نکردیم بدجنسی هم ثریا و من

 .بیرون میافتاد کاسه از داشت دیگه چشماش
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 درد دل ثریــا و مــن کــه اوردن در بــازي مســخره و کــردن کلکــل امیرحســین و امیرعلــی انقــدر
 .گرفتیم

ــتی ــینی!راس ــه ماش ــه اداره از ک ــی ب ــودن داده امیرعل ــون و ب ــس بهش ــم پ ــا و دادی  ام وي ام ب
 .کردیم حرکت تهران سمت به امیرحسین

 .رسیدیم تهران به که بود2ساعت نزدیک

 نـرفتم  بـار  زیـر  مـن  ولـی  خونشـون  بـریم  تـا  کـردن  اصـرار  بهم اینا انقدر رسیدیم تهران به وقتی
 .نکردم قبول و

 .رسوند قبلیم خونه به من ورچیده لب با امیرعلی اخرسر

 .شده تنگ خونه این براي دلم چقدر فهمیدم تازه افتاد خونه در به چشمم وقتی

 صــداي بنــدازم کلیـد  خواســتم تــا و برداشـتم  در بغــل اجــر بـاال  از کلیــد و رفــتم جلـو  بغــض بـا 
 .بندازم هم رو چشمام شد باعث کسی

 شما؟ ببخشید_

ــه خواســتم ــت ب ــه همیشــکی حال ــردم ســمتش ب ــه برگ ــادم ک ــاد ی ــن االن افت ــه م  حســام دیگ
 .برگشتم سمتش به کشیدم عمیقی نفس پس.نیستم

 فـروش  بـراي  مـنم  برگشـته  شـهرمون  بـه  جـان  حسـام ...فاطمـه .هسـتم  حسـام  خواهر من.سالم_
 .اومدم اینجا به خونه
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 جلـو  محکـم  و کـرد  مـی  جـا  جابـه  سـرش  رو عشـوه  بـا  همیشـه  کـه  چـادرش .بود دیدنی قیافش
 :گفت جیغی صداي با و کشید

 رفته؟ چی؟حسام_

 .دادم باال ابروهام از یکی

 دیگه؟ گوهري اقاي جان؟حسام؟منظورتون_

 راهــش خــدافظی بــدون و گفــت ایشــی.کــرد نــازك بــرام چشــمی پشــت و کــرد صــاف صــداش
 !رفت و کشید

 از قبــل خــاطرات تمــام کــردم بــاز در وقتــی.شــدم خونــه وارد انــداختم بــاال اي شــونه خنــده بــا
 کـه  بـود  زمـانی  بـار  اخـرین .حیـاط  کنـار  تخـت  بـه  شـد  کشیده نگاهم.اومد چشمام جلو ماموریت

 .بودم خواب غرق روش چقدر.میبرن دارن پیمان گفت بهم اومد علی

 .شد خونک کمی صورتم و وزید بادي

 .ریختم؟نمیدونستم اشک من کی!کشیدم صورتم روي و اوردم باال دستم

 نشسـته  خـاك  و گـرد  جـا  همـه  کـه  بـودم  نرسـیده  بهـش  انقـدر .شـدم  خونـه  وارد معطلی بدون
 .بزنم زنگ صالح   عمو به که رسید فکرم به.بود

 و خــوش باهــام خوشــحالی بــا اولــش.زدم زنـگ  بهــش  زحمــت و زور هــزار بــا برداشــتم گوشـیم 
ــش ــرد ب ــی ک ــی ول ــمی وقت ــه از اس ــا بچ ــردم ه ــی ب ــداش کم ــد اروم ص ــت و ش ــه خواس  ک

 بود؟ شده چی یعنی.بودم گرفته دلشوره.ببینتم
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 .شد جمع چشمام تو اشک گفت که چیزي با بش و خوش از بعد اومد عمو وقتی

 نگــه خــودت پــیش اینطــوري خــداهارو بنــده اون کــه نبــود درســت.دختــرم ببــین:صــالح عمــو
 کـه  مـن  ولـی .بـده  انتقـال  بهزیسـتی  بـه  هـارو  بچـه  گرفـت  تصـمیم  رفتـی؛اداره  کـه  وقتـی !داري

 سـر  بـه  خـدا .هاشـون  خـانواده  دنبـال  بیـافتم  گـرفتم  تصـمیم  خـوایی  نمـی  کار این تو میدونستم
 تونسـتم  خـدا  حمـد  بـه  خداروشـکر .بـودم  هاشـون  خـانواده  دنبـال  پـیش  ماه همین تا که شاهده

ــدا هاشــون خــانواده ــاورت شــاید.کــنم پی ــون خــانواده از یکــی و ســوگل و ســوگند.نشــه ب  هاش
 توسـط  ازشـون  کـردن  مواظبـت  قضـیه  و دیـدن  دختراشـون  هـا  بچـه  مـادر  وقتـی .بـودن  دزدیده

 کردنشـون  رهـا  از هاشـون  خـانواده  هـم  پیمـان  و علـی .کـردن  دعـا  بـرات  چقـدرررر  شنیدن تورو
 متاسـفانه .شـد  بیمارسـتان  راهـی  خوشـحالی  از دیـدتش  پیمـان  مـادر  وقتـی .بـودن  ناراحت خیلی

 بـا  جـان  بابـا .پـذیرفتنش  بـاز  اغـوش  بـا  دایـیش  و مـادر  ولـی  بودن کرده فوت تصادف تو رضا پدر
 .شده کمتر تو مسئولیت هم رسیدن خانوادشون به اونا هم اینکار

 جلـوش  دلگیـري  اون بتونـه  کـه  بـودم  اونـی  از تـر  خوشـحال  ولـی .بـود  گرفتـه  رفتنشـون  از دلـم 
 .رسیدن خانوادشون به اونا اینکه از بودم خوشحال.بگیره خوشحالیم

 .زد من به خالصم تیر و زد نهاییش حرف خوب حالم شد مطمئن عمو وقتی

 .کن فکر خیلی روش میزنم که حرفی این جان بابا_

 پــولش و بفروشــیم رو خونــه ایــن گذاشــتیم قــرار بــاهم)صــالح عمــو خــانوم(خــانوم حــاج و مــن
ــذاریم ــو ب ــابت ت ــر و حس ــاه ه ــودش م ــت س ــی دریاف ــا.کن ــیش ام ــا پ ــدگی م ــی زن ــین.کن  بب
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ــرم ــیچ االن.دخت ــالح ه ــت ص ــع نیس ــا دیگ ــدگی تنه ــی زن ــاید!کن ــه ش ــع اگ ــه اونموق ــه ک  هم
 بایـد .کـرد  کـاري  نمیشـه  دیـدنت  همـه  کـه  االن ولـی .کنـیم  کـاري  میتونستیم پسري میدونستن

 رفـتن  اهللا الحمـد  هـا  بچـه  همـه .کنـه  اذیتـت  نیسـت  هـم  کسـی  خداروشـکر .ما خونه بیایی حتما
 مـارو  تنهـایی  بیـاد  کـه  تـو  از بهتـر  کـی .تنهـاییم  خونـه  خـانوم  حـاج  و من و زندگیشون خونه سر
 !کنه پر

 .کنم قبول راحتی این به نمیتونستم من ولی نبود بدي فکر

 ولـی .حرفـا  ایـن  از میمیـرم  دیگـه  جـاي  یـه  رو خونـه  مـثال  کـه .اوردن بهانـه  بـه  کردم شروع پس
 .شدم عمو دستور تسلیم من و نکرد قبول عمو اخرشم

 .پسندیدن رو خونه سریع و اومدن امالك بنگاه از زدنمون حرف از بعد هفته یک

 !نکشید هم هفته دو به من کردم مکان نقل

 .ریخت بانک تو پول تمام و کرد باز حسابی برام و فروخت هام وسایل تمام عمو سریع

 !خوبه شروع براي همینشم خب ولی.نداشتم چندانی وسیله البته

 تـر  زود کـاش  گفـتم  دلـم  تـو  کـه  شـد  خوشـحال  خـانوم  حـاج  انقـدر  رفـتم  عمـو  خونه به وقتی
 !میرفتما

 .رفتم اونجا به من که گفته بچه همه به گفت خانوم حاج

 .فهمیده هم علی امیر خانواده بفهمه ثریا وقتی که فهمیدم حرف این با

 .بود درست هم نظرسنجی این و
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 !خیر عمر براي زد زنگ امیرعلی مادر روز همون شب چون

 *عجولنننن انقدر چرا اینا!خیر عمر براي بیایید بعد برسم من بذارید خداااا اي*

 .میزدم رو سکته داشتم شب تا

 !خواستگار اخرین و خواستگار اولین

 ....!انگیز هیجان چقدر

 اسـترس  و برانکیـز  هـول  و ترسـناك  هـاي  روز از یکـی  خواسـتگاري  روز کـردم  مـی  فکـر  همیشه
 .باشه اور

 گـل  دسـت  کروات،بـا  و سـفید  لبـاس  بـا  و بـراق  مشـکی  شـلوار  و کـت  بـا  امیرعلی که وقتی ولی
 یـا  بـود  شـرم  از نبـود  معلـوم  کـه  عرقـی  وقتـی !شـد  حال بود؛وارد من قد هم کنم فکر که بزرگی

 کـردم  کـج  راهـم  تنـد  بـدم  بهـم  گـل  خواسـت  جلـوم  اومـدم  تا دیدم وضعش گل،وقتی سنگینی
 .ترکیدم خنده از تقریبا اشپزخونه تو رفتم

 زور بـه  مـن  و گرفـت  ازم جانانـه  نیشـگون  یـه  و آشـپزخونه  تـو  اومـد  خنـده  بـا  ثریـا  موقع همون
 .کشید بیرون

 !کنه می گریه داره و شده ولو زمین رو بیچاره گل دیدم رفتم بیرون ولتی

 .بود شده متالشی بد اخه

 .ثریا سمت برگشتم شد درشت چشمام

 ؟!من دست بده سنگینی گل همچین میخواست این_
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 .نخنده تا گزید پایینش لب سریع

 :گفت و داد هولم جلو سمت به

 .شد کنف خودش انگار ولی.کنه اذیتت میخواسته حتما.ورپریده جلو برو_

 .رفتیم جمعیت سمت به خندیدم ریز دو هر بعد

 .مرتب کف یه!اوردن تشریف خانوم عروس به به_

 .زدن دست به کردن شروع)عموصالح پسراي(علیرضا و محمد و خودش

 .خوردم خنده قرص امروز امیرعلی مثل منم کنم فکر خدااا اي

 .خندید می ریز و بودم انداخته پایین سرم

 !عه.بگیر دهن به زبون لحظه یه.بردي خانوممون عروس جلو ابرومون.بچه کن بس_

 .کردم نگاه امیرعلی مادر به و کردم بلند سرم

 .کرد نگاهم نمایی دندون لبخند با و برگشت سمتم به

 .مادر بشین خودم دست بغل بیا.گلم عروس به به_

 .نشستم تکی صندلی روي کنارش و رفتم سمتش به لبخند با

 !شدم امیرعلی چشم تو چشم کردم بلند سرم وقتی

 بـه .بشـینم  اینـدم )شـوهر (شـوور  جلـو  کـه  بـود  کـرده  ریـزي  برنامه جوري عزیزم شوهر مادر به به
 .بردن ارث به مادرشون از شیطنتشم شد معلوم به
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 !که گرفت نمی ازم نگاهشم پرو بچه

 بــه و شــد بلنــد امیرحســین داد ســر اخــر زدن حــرف هــم بــا و شــدن وارد دري هــر از خالصــه
 .اومدن خواستگاري براي که کرد اوري یاد همه

 کـه  کـرد  مـی  رفتـار  جـوري  کـه  بـود  اینجـا  جـالبیش .بـود  پشـتم  مهربـون  پـدر  مثـل  صالح عمو
 !دیده نژاد خسرو خانواده تازه انگار

 .بگیریم هم با عقد و عروسی) ع(رضا امام تولد روز دیگه دوماه  شد این بر قرار بالخره

 .کرد بازي پیامک باهام علی امیر آزمایشگاه بریم بود قرار که صبحش فردا تا رفتن وقتی

 .میمیرم خواب از دارم بخوابم بذار گفتم بهش قسم با اخرش دیگه

 !فرستاد خنده اموجی باز

 !کن آدم این یا بکش من یا خدایا

 .آزمایشگاه رفتیم استرس با صبح

 .فهمیدم واقعی استرس تازه حاال

 !چی خورد نمی هم به خونمون آزمایش اگه

 .امادس آزمایشاتون.خسرونژاد اقا و جمشیدي خانوم_

 .برگشتم امیرعلی سمت به ترس با

 .فشرد دستش با دستم و زد بهم لبخندي
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 .خدا به توکل.نباش نگران_

 .کردم همراهیش و بلندشدم منم شد بلند همینکه

 شد؟ چی ازمایشامون جواب خانوم_

 .انداخت بهمون خاصی نگاه و کرد بلند سرش خنثی قیافه با

 نژادیت؟ خسرو اقاي و جمشیدي خانوم شما_

 ....نکنه خدایا

 .داد بهمون هارو ازمایش و لباش رو نشست لبخند یهو

 .مثبت ازمایش جواب.میگم تبریک_

 .برگشتم علی امیر سمت به خوشحالی با

 .میکنه نگاهش داره اخم با دیدم

 .کشید زن دست از شدت با ازمایش جواب شد خم سریع بگم چیزي خواستم تا

 مـن  خـانوم  دل اینطـوري  کـه  داري آزار مردم؟مگـه  بـا  کـردن  رفتـار  طـرز  چـه  این حسابی زن_
 دادي؟ ما تحویل بود چی تبریکت از قبل قیافه اون کنی؟االن می خالی

 .میشه دعوا داره دیدم

 .کشیدم بیرون ازمایشگاه از زور به و علی امیر دست دور انداختم دست سریع

 .میداد تکون دستاش و گفت می بیراه و بد زن به ماشین تا همینطور
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 .کردیم نگاه هم به سریع نشستیم ماشین داخل وقتی

 !نخند کی بخند هی حاال.خنده زیر زدیم دو هر یهو

 !خلن اینا گفتن می دید می نفر دو ما هرکی

 .دوماد و عروس لباس خرید سمت رفتیم کردیم که کاري اولین خوشحالی با

 .بردمش اونور و اینور بس از بود اومد در علی امیر گریه اخراش

 .کردم پیدا دبش عروس لباس یه اخرش

 روي و داشــت پــف حســابی دامــنش ولــی داشــت ربـع  ســه اســتین اینکــه بــا!بــود جیگــر خیلـی 
 .بود شده کار کلی لباس

 لبـاس  ولـی  میخـرن  دومـاد  لبـاس  چطـور  گفـت .خریـد  بـرام  عـروس  لباس که بود اینجا جالبیش
 مخصــوص کمــد یــه اتــاقمون تــو داد لــو بـذارمش؟اخرش  کجــا گفــتم مــی هــی نــه؟من عـروس 

 .اونجا بذاریم دوماد و عروس لباس که هست لباسم

 سـریع !بعـدازظهر 3سـاعت  دیـدیم  کـردیم  نگـاه  سـاعت  بـه  خریـدیم  دومـاد  و عـروس  لباس وقتی
 .خوردیم دونفر ناهار یه رستوران رفتیم

 بشـه  مشـترکمون  خونـه  بـود  قـرار  کـه  علـی  امیـر  ي خونـه  بـه  هـم  سـر  یه امیرعلی پیشنهاد به
 .زدیم

 .کردم می بپر بپر ساعت دو ذوق از داد نشون دوماد عروس لباس جاي وقتی
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ــه ــزرگ کمــد ی ــوار داخــل کــه ب ــود دی ــود اي شیشــه درش و ب ــو اون لباســارو وقتــی یعنــی.ب  ت
 ســرباال ؟جــواب اینطوریــه ســاختمون کــل پرســیدم ازش وقتــی.میشــه معلــوم بیــرون از بــذاریم

 درســت لباسـمون  بــراي فقـط  کمـد  یــه خریـد  رو خونــه کـه  اولـی  همــون از کـرد  اعتـراف  و داد
 !بود کرده

 !گذشت باد برق عین دوماه

 چیــز بــود مبلــه اولــم از خونــه چــون.خریــدیم ســریع داشــتیم نیــاز کــه رو خونــه وســایل تمــام
 .کردیم عوض کل به رو خونه دکور ولی بخریم نتونستیم خاصی

 .دیگه شده تموم کارت شو خوابیدي؟بیدار خانوم عروس هی_

 .اومدم بیرون فکر از سریع

 .کردم باز چشمام اروم

 .کنم کنترل خودم هیجان نتونستم دیدم روم به رو که چیزي با

 .زدم زل خودم به و ایستادم اینه مقابل و شدم بلند سریع

 کـرده  صـورتم  اي العـاده  فـوق  امـا  مالیـم  ارایـش  بـود  اورده در روشـن  اي قهـوه  رنـگ  به موهام
 .بود

 .بود شده باز غار اندازه دهنم که بودم شده عوض انقدر ولی

 منم؟ این خدایا وایی_

 .بود شده العاده فوق اونم. برگردم سمتش به شد باعث ثریا صداي
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 .کردیم عوض یکی با و جات بودي خواب وقتی.پ ن پ_

 .کردم لوچ براش هام چشم کشیدم ایشی

 .خواما نمی چالق چپل جاري من.واه واه_

 .گرفتم بازوش از اروم نیشکون یه و رفتم جلو

 .پسندیده بپسنده باید که اونی اصال.بخواد دلت خیلیم_

 .رفت بهم اي غره چشم و داد ماساژ کمی لختش بازوي رو

 .کردي کبودم که بشی کبود الهی_

 .برگردم سمتش به شد باعش میخندید که خانوم،ارایشگرم شمسی صداي

 .خوبید خیلی.نداشتم اي مزه با مشتري همچین حال به تا وایی_

 .خودتون از خوبی:گفتیم هم با همزمان ثریا و من

 .گفتیم ایشی و کردیم نگاه هم به باز بعد

 .اومد سمتم به ثریا و خنده زیر زدیم سر اخر ولی

 .کرد بغلم و انداخت دورم به اروم دستش

 .بشی دنیا عروس ترین خوشبخت که الهی.شدي محشر عزیزم_

 .مالیدم کمرش اروم و کردم حلقه دورش به دستم
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 .شدي عالی هم تو.خانومی مرسی_

 .کردم نگاه بهش کردم بلند سرم

 .نخورتت عروسی اتمام تا امیرحسین باش مواظب فقط_

 :گفت و کرد حوالم داري کش بیشور یه

 .تربیت بی گمشو برو_

 .برگردیم سمتش به همگی شد باعث خانوم یه صداي یهو

 .اومدن برادرش و دوماد اقا باش اماده خانوم عروس_

 .اومد یکی داد صداي یهو

 .میدم فنا به عروسیت بگیري جلو. باشم فیلم تو زنم با میخوام منم امیرعلی_

 .خنده زیر زدیم هم با یکدفعه.کردیم نگاه هم به ثریا و من

 :اومد علی امیر کالفه صداي

 اخــر تــا زنــدون بنــدازنت کــنن دســتگیرت بیــان اداره از مــیگم کنــی اذیــت بخــدا امیرحســین_
 .ها عروسی

 مـن  بیـان  بگـی  خـوایی  مـی  اونوقـت  شـدم  سـرگرد  تـو  از تـر  جلو من خدا میترسونی؟بنده من_
 .اناررر اب.بگیرن؟اهکی
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 در سـمت  بـه  بلنـد  پاشـنه  کفـش  بـا  و کـردم  تـنم  شـنلم  سـریع .میشـه  دعواشون اینا االن دیدیم
 .رفتیم

 !شگفتا خدا وایی

 بـه  خـورد  لیـز  پاهـام  همزمـان  دو هـر  کنـیم  کنتـرل  خودمـون  نتونسـتیم  ثریا و من شد باز در تا
 ...که شدیم پا کله جلو

 .رفتم نفر یه بغل تو یکدفعه که

 !باشه دیگه یکی یا امیرحسین نکنه وایی

 ....تیک

 . کردم نگاه روم به رو به کردم بلند سرم

 .گفت ایولی یه و زد دستش بغل مرد به دستش زده ذوق عکاس خانوم

 .شدا باحالی سوژه چه.اینه_

 :کرد جلب توجهم میزد حرف حرص با که بودم بغلش که کسی صداي

 هستید؟ ما عروسی عکس تو خوبه حاال.بفرما_

 

 .کردم نگاه بهش کردم بلند سرم خنده با!افتادم امیرعلی بغل پس

 .بود زده زل بهم زیاد شوق با
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 .خانومم سالم_

 .دادم تکون سرم زدم نمایی دندون لبخند

 .شد دیر.بسته بسته اوهوم اوهوم_

 کـردن  مـی  نگـاه  بهمـون  خنـده  بـا  کـه  امیرحسـین  و ثریـا  بـه  و شـدم  جـدا  امیرعلی از خنده با
 .کردیم نگاه

 میگرفتـه  فـیلم  داشـته  اول همـون  از گفـت  نذاشـت  فیلمبـردار  کـه  ارایشـگاه  تـوي  بـرم  خواستم
 سـمت  بـه  و کـردیم  قبـول  خواسـته  خـدا  از کـه  هـم  مـا .گرفـت  فـیلم  تارو دو ما عاشقانه سالم و

 .رفتیم ماشین

 .میکشیدن نشون و خط همدیگه براي چشم با امیرحسین و امیرعلی توراه

 امیرعلـی  کلـی  امیرحسـین  هـم  آتلیـه  تـو  و بـرادر  دوتـا  ایـن  گـرفتن  سـبقت  کلـی  تـوراه  خالصه
 .کرد اذیت

 .فرستاد بیرون اتیله از و کشید زور به امیرحسین دست ثریا سر اخر

 .افتادیم راه تاالر باغ سمت به انداختیم؛ بیتربیتی هاي عکس کلی وقتی

 .کردن شادي و بازي اتیش به کردن شروع رسیدیم تاالر به وقتی

 .بودم شده زده ذوق کلی

 .بودن جدا مرد و زن
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 .بره زنونه سمت به دوماد اقا که شد درخواست دوم بار براي

 .خانوما قسمت تو بیاد باز داماد باید چرا که کردن اعتراض خانوما معمول طبق

 .زدن حرف به کرد شروع اومد؛دیجی زنونه سمت به باز امیرعلی وقتی

 عـروس  بـراي  دومـاد  اقـا  کـه  بزنیـد  مرتـب  کـف  ناشـکفته  گـل  دو ایـن  دوماد عروس افتخار به_
 .دارن سوپرایز یه خانوم

 دسـتم  لبخنـد  بـا  و اومـد  سـمتم  بـه  امیرعلـی  میـزدن  سـوت  و جیـغ  و دسـت  همه که همینطور
 .کشید سالن وسط به و گرفت

 .کرد نگاهم منتظر و ایستاد

 هـم  بـا  دومـاد  و عـروس  تـا  میـذاریم  درخواسـتی  اهنـگ  یـه  دومـاد  اقاي سفارش به خوب:دیجی
 .نیاد جلو کسی خواهشا برقصن،فقط

 نسـبت  عشـقم  گذشـت  مـی  کـه  لحظـه  هـر .خونـدن  بـه  کـرد  شروع اهنگ کوتاهی سکوت از بعد
 .میشد بیشتر بهش

 ....بود شده جمع چشمام تو اشک دیگه اخراش

 ...کرد خوندن به شروع آهنگ

 خواست دلم

 که آنی جنون این
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 که زمانی از اومد که روانی حس

 عشق حتما و چشمات دیدم

 که دیوونهِ  قلب این

 که میمونه دیوونه

 که میدونه اینو خوب

 عشقِ حتما تو با حسش

 شدم رد همه از شدم ت دیوونه بود من تقصیر مگه

 میخوادت دلم اما یادت به نمیمونه تو

 متوجـه  اطـرافم  انگـار .کـردن  همخـونی  بـه  کـرد  شـروع  خودشـم  رسـید  آهنگ اینجاي به وقتی(
 تمرکـز  و میرقصـید  اروم باهـام  انقـدر .کـردم  مـی  نگـاه  بهـش  و بـودم  شـده  چشـم  فقط نمیشدم

 بـرام  داشـت  حـاال  و بـود  سـاخته  مـن  بـراي  اهنـگ  ایـن  کـه  بود اون انگار که اهنگ به بود کرده
 )میخوند

 خواست دلم اصال

 تنهام ببینی دنیام بشی تو

 میخوام و خودت من خیلی بدونی

 دارم دوست رو تو
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 ندارم چاره تو عشق جز به

 کهِ  حال سر قلبم

 کهِ  محال خستگی

 که باحال زندگیم

 عشق حتما دنیام جادوي

 که داره فکرایی یه

 که میذاره سر به سر

 که میاره در بازي

 ِ عشق حتما کارا این میگم

 شدم رد همه از شدم ت دیوونه بود من تقصیر مگه

 میخوادت دلم اما یادت به نمیمونه تو

 خواست دلم اصال

 تنهام ببینی دنیام بشی تو

 میخوام و خودت من خیلی بدونی

 دارم دوست رو تو
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 ندارم چاره تو عشق جز به

 

ــه مــن و گرفــت رو دســتم دوتــا و اومــد ســمتم بــه شــد تمــوم اهنــگ وقتــی  خــودش ســمت ب
 .کشوند

 .کرد نگاه چشمام تو

 کنم؟ تحمل رو دوریت نتونم که بشم عاشقت انقدر که کردي کاري چرا_

 صـورتش  و اوردم بـاال  دسـتام  دوتـا  و کـردم  اي خنـده  ولـی .چکیـد  چشـمام  بغـل  از اشکی قطره
 .گرفتم دستام بین رو

 ...خواست دلم اصال_

 از  اي بوسـه  بـار  اولـین  بـراي  و بسـتم  چشـمام  خنـده  بـا .شـد  خـم  سـمتم  بـه  و کـرد  اي خنده
 ...کردم هدیه بهش عشق
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