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 کاربرنودهشتیا mansi1982 |!  طهورا ، منم

 جایی در و کنم می جدا ارامی به را قطعات همه هستم تفنگم اوری جمع حال در کامل ارامش با

  زارم می ساکم در خودش

 از یام می بیرون مخروبه و سکنه بدون ساختمان ی پله راه از اروم اروم بود هدف اولین تازه این

  شم می خارج اصلی در

 رو رسه می نظر به ورزشی ساک مثل که تفنگم ساک نکنم توجه جلب تا کشم می جلوتر الموش

  ندازم می هام شونه رو

 !!!!!!! نشده خبری هنوز ندازم می اطرافم به اجمالی نگاه یه و زنم می امو تیره دودی عینک

 ادامه راهم به ای هتوج هیچ بدون خبره؟ چه ببینم گردم نمی بر اصال دم می ادامه خودم راه به و

  دم می

  مرد چند فریاد صدای خوره می گوشم به یواش یواش صداها ولی

  کن نگاه خوب و بر دورو شاهین:  گه می که صدای
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  بگیر نظر اطراف ساختمونهای برو تو سیا

  بیاریدش من برای فقط....... نیست مهم اش زنده و مرده... کنید پیداش

  امبوالنس اژیر صدای

 !!!!!! کشتن نه کردنه زخمی فقط هدفم نمرده که نمدو می

  ام خونه سمت به رم می و گیرم می بست در تاکسی یه جا همون از شم می اصلی خیابون وارد

  شدم بزرگ و کردم رشد توش من که ای خونه بود عاشقی و عشق مامن زمانی یه که ای خونه

  شم می خونه وارد و یارم می در کلیدمو اروم

  رم می اشپزخونه سمت به خودم و مبل رو زارم می احتیاط با فنگموت ساک

  کشم می سر نفس یه و دارم می بر یخچال از سرد اب لیوان یه

 داره ضرر برات بگم چقدر خوردی اب ایستاده بازم!!!!  طهورا:  گه می که شنوم می و مادرم صدای

 ؟؟؟

 ؟؟؟؟؟ یومد می کجا از مادرم صدای پس نیست کسی هیچ گردم می بر عقب سمت به سریع

 !!!!!!! تلخ حقیقت به رسیدن بازم

 !!!!!! طاها برادرم تک نبود به و........ پدر نبود به..... مادر نبود به

  رم می نشیمن سمت به و کوبم می اشپزخونه میز رو و لیوان یاد می سراغم عصبیم درد سر دوباره

  احساس درون از دارم می بر سرم از شالمو افتم می مبل اولین رو

  یارم می در تنم از مانتومو نشسته طور همون کنم می داغی

  شد می گه می ولی بشه کاسته دردم سر از کمی تا کشم می دراز مبل رو

  چشمامه اشکهای دردم سر کردن کم برای کار بهترین بودم گرفته یاد
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 ......... کردم گریه

  بود تر فایده پر مسکنی قرص هر از من برای گریه.... شدم اروم

  مادرش اغووش در کودکی مثل..... ارومم حاال کنم می سبکی احساس حاال

  شم می اتاقم وارد و پیچم می تنم دور به حولمو یام می بیرون حموم از

  تنهام چه سالگیمه12 تولد امروز بینم می خودمو ایستادم اینه جلوی

  گنب تبریک بهم که ام خانواده هستند کجا پس

 ؟/ کنه اذیت و من دست به کادو زود صبح که طاها کجاست

 ؟ بگیره اغوشش تو منو که پدرم کجاست

 ؟ کنه نظاره لذت با هارو صحنه این که مادرم کجاست

  گرفت ازم رو اونها که دستی بشکنه

  شکست قلبمو که قلبی بشه له

 !!!!!!!!!!!!! تنهایی چه طهورا اخ

  بینم می سالگیمو8 تولد عکس کارم میز باالی

  ما کنار هم طاها مادرمو و پدرم اغوش تو من

  گذره می ذهنم از فیلم مثل اش خاطره

  بود نقاشی لوازم ست یه کردم باز بزرگمو برادر کادوی که زمانی ره نمی یادم هرگز

  کردم تشکر ازش و کردم بوسش ورچیده لبی با

 ................... ولی ردمک بازش ذوق با رسید مادرم و پدر کادوی به نوبت

  بابا بودی داده قول بهم تو خوام نمی اینو من:  گفتم گریه با-
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  خریدیم خوشگلی عروسک چه ببین پسراست مال تنفگ عزیزم:  گفت گرفتو بغلش تو منو پدرم

  تنشه قشنگی عروس لباس چه ببین طهورا:  گفت می که شنیدم و مادرم صدای

  ریختم می اشک فقط و نکردم نگاهشم من ولی

  محکم و سفت کرد بغلم بابام دوباره

 ؟ دادی قول تو هستی بدی بابای تو ندارم دوست دیگه اصال قهرم باهات:  گفتم

  خرم می برات باشه:  گفت که ارومش صدای و داد نوازش گوشمو پدرم عمیق نفس

 تیر کالس برمت می هم خرم می تفنگ برات هم اصال قوله بد باباش کنه فکر دخترم خوام نمی

  اندازی

 / بابای شدی راضی طهورا؟ خوبه

  دیدن همه حلقمو ته تا کنم فکر که زدم ای قهقه بابام حرف با

 مشغول تولدم کوچیک جشن به فراون خوشحالیه با و گرفتم بابام ی گونه از ابدار ماچ چند پریدم

  شدم

 ! کنیم نام ثبت کالسها تو و نایشو تونیم نمی ما کمه خانومتون دختر سن جهانی جناب

 امتحان یه ازش تونید می داره خوبی استعداد من دختر مالکی اقای خدمتتون کردم عرض-

 ؟ بگیرید

 ولی کوتاه خیلی قدشم اخه:  گفت انداختو من به نگاه یه بود نام ثبت مسئول که مالکی اقای

  چشم

  بود بخش رضایت اگر بعد مگیر می دخترتون از تست یه زنم نمی حرفی شما حرف رو من

 !!!! کنم می نام ثبت خودم ضمانت با مقررات خالف و گلتون خانومه دختر این

  کردم ذوق کلی دلم تو شنیدم می پدرمو تشکر صدای
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  بگیره تست یه من از بتونه تا بریم همراهش گفت بابا و من به مالکی اقای

  وارد و شدیم رد باریکی هرویرا یه از شدم خارج اتاق از بابام دست تو دست منم

  یومد می در کاسه از داشت ذوق از چشمام شدیم بسته سر سالن یه

 میزو رو تفنگهای اون از یکی کوچیکم دستهای با که کردم می شماری لحظه بود اندازی تیر سالن

  دارم بر

 تر غلیظ و تر عمیق اخمم شدم می دور تنفگها از که قدمی هر با دیگه سمت یه بر منو مالکی اقای

  شد می

 استفاده ها این از بلدی خانوم طهورا خوب:  گفت و داد من به دارت تا چند میز یه پشت برد منو

 ؟ کنی

 ؟ نداره کاری که اینا.. بلدم:  گفتم اویزون ی لوچه و لب با

 !! هدف به بزن پس خوب:  گفت زدو لبخند یه مالکی اقای

 ؟ راند چند: پرسیدم مالکی اقای از

  نشونه تا سه با راند یه تو:  گفت اومده باال ابروهای با مالکی اقای

 از نشونه بگی تونی می ؟ دونی می چیزی دارت از دخترم جان طهورا:  گفت مالکی اقای دوباره

 ؟ شده تشکیل قسمت چند

:  مگفت مالکی اقای به گرفتم باال سرمو کرد می نگاه منو لبخند با داشت که کردم نگاه بابام به

  داره قسمت4 دارت

  فالیت -4 شافت -3 بال -1 نوک-2

 !!؟ نه یا هست خوب اطالعاتت مثل هم پرتابت ببینم بزن حاال افرین:  گفت مالکی اقای

  بیرون بودم کشیده زبونش از اطالعاتو تموم بودم گرفته یاد طاها از و دارت بازی دادم تکون سرمو

  دادیم می مسابقه دارت با من مشقهای نوشتن سر طاها با اوغات گاهی
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  بنویسه منو مشقهای کردم می مجبور رو طاها بردم می من اگه

  نخوام چیزی ازش و نرم سمتش کامل روز یه که خواست می طاها باختم می اگه و

  بودم برنده من اوغات بیشتر که

  کردم پیدا و دارت تعادل ام اشاره انگشت اول بند با

  کردم پشتیبانی امو دیگه انگشتهای وسط انگشت با و کردم مهار و رتدا شصتم انگشت شکم با

 دارت و وسط خورد شدinner bull و زدم برد سمت به و دارت توان با بود پرتاب نوبت حاال

  برد به چسبید

  داد دلگرمی من به پدرم احسنت صدای

 بودمو داده اموزش من به طاها که کارای همون دوباره کنم شروع خواستم می و پرتاب دومین

  پیاده

  چسبید برد به موفقیت با هم پرتاب اخرین و شدinner bull دوباره و کردم

  شد تموم:  گفتم کردمو نگاه مالکی اقای به

 ؟ جان طهورا گرفتی یاد کی از بازیو این افرین:  گفت مالکی اقای

  کنم می بازی بهتر هم داداشم از من تازه طاهام داداش از-

 ؟ ی بابا نه مگه:  گفتم گرفتمو پدرم متس رومو

  کنی می بازی بهتر شما دخترم بله:  گفت پررنگی لبخند با بابام

  شدیم مالکی اقای کار دفتر همون وارد دوباره و شدیم خارج سالن از

 حرفهای چه هم با پدرم و مالکی اقای ببینم ندادم گوش بود تنفگها پیش ذکرم و فکر تموم راه تو

  زدن می
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 و کنم شروع کمان و تیر با اول شد قرار شه می شروع من کالسهای بعد هفته یه از فهمیدم فقط

  ببینم اموزش تفنگ با بعد

 سوار وقتی شدیم خارج سالن از پدرم دست تو دست و کردم خدافظی مالکی اقای از خوشحالی با

  شدم بابام ماشین

 کردم نامت ثبت کالس اوردمت درسته بابا طهورا:  گفت و خندید بابام بوسیدم بابامو صورت پردمو

  بدی قول باید ولی

 ؟ دخترم باشه بنویسه طاها نداده مشقاتم دیگه بخونی خوب درسات

  دم می قول بابا باشه-

  گرفت شکل جا همون از من اصلی شخصیت و زندگی

  دارم سال12 حاال انداختم روم روبه اینه به نگاه یه

 !!!!!!!! بود نگذشته من به که چها سال چند این تو کردم نگاه خودم به خوب

  بگیره نفسی تنم تا کردم باز کمی امو حوله پوش تن

  سفیدم تن روی بود شده سرازیر موهام از اب چک چک

  بودم من رنگی چشم عضو تنها ام خانواده خالف بر

  ادیزی شباهت گویا ولی بودمش ندیده که من رفتم بزرگش مادر به گفت می پدرم

  روشن خرمایی دار فر موهای داشتم اون به

  چپم ی گونه ی رو چال با گرد صورت

  ندازه می دریا یاد منو گفت می پدرم همیشه که چشمام رنگ مخصوصا بودم زیبا

  نیست زندگی برای شوغی دیگه چشمام تو افسوس ولی

  شدم خیره سرم باالی دسفی طاق وبه گذاشتم سرم زیر دستامو تخت رو انداختم خودمو حوله با
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 ؟ سفید سقف این از خواستم می چی

  بودم کرده مرور اشو ثانیه به ثانیه خودم برای بارها و بارها که خاطراتی

  زارم می هم رو چشمامو

  شنوم می واضح و خوب رو صداها

  بشم ملحق المپیک گروه به بود قرار داشتم اندازی تیر امتحان من بود زود صبح

 مسابقه مگه شه می دیرت جان مامان شو بلند طهورا... طهورا:  شنیدم اتاق تو از و نمماما صدای

 ؟ نداری

 ؟؟؟؟ نرفتن که طاها و بابا حاظرم سه بشمار مامان باشه:  کردم باز چشمامو سریع

  باش زود هم تو...... موندن منتظرت عزیزم نه: مامانم لبخند

 اتاق از و شدم حاظر روم و دست شستن بدون سریع نمم رفت بیرون خوابم اتاق از اروم مامانم

  بیرون زدم

  همگی به سالم

 !!!!! دختر7 ساعت بود زود هنوز ؟ بعدا زاشتی می...... خیز سحر به به

 ؟ کردی شروع بازم طاها بابا ای

  من به بابام رنگ پر لبخند و بابام به طاها نگاه

  مادرتو و طاها بعدم برسونم رو تو اول باید که بخور چیزی یه بخیر صبحت دخترم سالم

 ؟ بری خوای می کجا مامان:  گم می چرخونمو می مامان سمت به سرمو

  ات معصومه عمه ی خونه برم خوام می:  گه می چای ریختن حال در مامانم

 !!!! ببینم رو عمه بیام منم تا نیا مامان جون اخ:  گم می شادی با
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 خونه ریم می هم با همگی بعدا عزیزم خواد نمی:  گفت کشید می رس چایشو اخر که حالی در بابام

  عمه

 خونشون ریم نمی ما یا اینجا یاد نمی عمه دیگه چرا اصال ندیدم رو عمه وقته خیلی من بابا ا-

 ؟ ندارم خبر من شده چیزی

 ؟ پرسی می ما از:  گه می و شه نمی دستگیرم چیزی که ندازه می من به نگاه یه طاها

 بقال؟ حسن بپرسم کی از پس:  گم می و کنم می نگاه شده بزرگ چشمای با اهاط به

 ؟ اورده در یکیو پدر که بپرس چشمات از نخیر-

 ؟ طاها اورده در کیو پدر هاااااااااااا؟-

 !!!!!! طاهـــــــــــــــا:  گن می که شنوم می رو بابا و مامان همزمان صدای

  تسلیمم من نکنید شلیک:  گه می و کنه می بلند تسلیم ای نشونه به دستشو عزیزم ی طاها

  عادت به بنا گیرم می دوشم رو تفنگمو ساک من شن می خارج در از اروم همه

  شم می خراج در از که هستم نفری اخرین همیشه دیرینه

 ؟ نزاشتی پارکینگ دیشب ماشینو بازم جان طاها:  پرسه می طاها از بابا

 ؟ ندازه نمی خش و خط کسی که قدیمیو پژو یه اخه جهان قاضی ابجن:  ده می جواب طاها

 کن صبر بابا وای ای:  گم می کنه روشن ماشینو پدرم اینکه از قبل شیم می ماشین وارد همگی

 !!! گذاشتم جا موبایلمو

 .... شد دیر بیار برو بدو دختر پرتی حواس اینقدر چرا تو طهورا:  گه می که یاد می مادرم صدای

  کن صبر گه می بابام بشم پیاده ماشین از اینکه از لقب

  گیرم می ازت بعدا امن جای یه اتاقت تو بزار اینو:  گه می و گرده می بر عقب سمت به

 ؟ بابا چیه این:  گم می ندازمو می دستم تو فلش به نگاه یه
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 ؟... بزار امن جای یه فقط!!!! کارمه مال جان بابا نیست چیزی

  گردم می بر عقب به ناخوداگاه چرا دونم نمی شم می دهپیا ماشین از

  بینم می و شون تک تک ی چهره

  پدرم ارامش در چهره

  سرش چادر کشیدن جلو حال در مادرمو

  گفت؟؟؟؟؟ می چی بابام به داشت دونم نمی که طاها و

 تو هدلشور مثل عجیب حس یه کردم نگاه تکشون تک چشمای به افتاد من به نگاهشون سه هر

  بود افتاده جونم

 ......! اتفاق افتادن مثل حس یه

 ! !شده تموم مسابقه برسی تو تا کن عجله دختر:  گفت طاها

  حس همون دوباره عقب به قدم یه

  برداشتم رو بعدی قدمی

 ............... تاریکی دیگه و من شدن پرت انفجار مهیب صدای و سوم قدم

  شه می ذهنم مهمون تصاویر این روز هر ینیمش می تخت رو کنم می باز چشمامو

  کشیدن دست من از راحت چه...... ام خانواده شدن کشته ساده چه

  رن می رژه چشمام جلوی تصاویر بازم و صداها بازم

  هام عمه شیون صدای

  نازنینم ی معصومه عمه و..... مهناز عمه.......... مهری عمه

 ....و سفید باند در پیچیده ریس با شکسته دست با زده بهت من اما
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 !!!!!!! نیست زدن حرف به قاصر که زبونی

 دلت چجور داداش....  بمیره برات عمه " گه می و کنه می بغل منو و جلو یاد می معصومه عمه

 ؟ بزاری تنها گلتو دسته اومد

 دامادیتو که....... طاها برات بمیرم بری بزاریو دخترتو اومد دلت چجور..... داداش زن نرگس وای

 !!! ندیدم

  خوابم می اروم من اما خونه می الالی برام و گیره می بغلش تو سرمو

  کلمه یه حتی نزدم حرفی هیچ که هست ماهی سه

  اومده بند ترس از زبونم گن می همه

 ............. ولی

  کرد می فعالیت مخدر مواد با مبارزه ستاد تو بود سرهنگ معصومه عمه شوهر

  شد می وارد من در ارامش از موجی کردم می نگاهش بار هر که اروم و نازنین مرد یه

  دخترم جان طهورا:  گفت من به و شد اشپزخونه وارد مجید عمو که بودیم نشسته عمه با روز یه

 !!!!!! بریم جای تا هم با باید باش اماده

  دادم تکون سری انداختمو نگاه مجید عمو به

  بیا هم شما خانوم:  تگف عمه به مجید عمو

 اقا حاج:  گفت عمه که بودیم نشسته ماشین تو افتادیم راه مجید عمو با و شدیم حاضر عمه و من

 ؟ اد می کی پس امیر

 ... بودمش ندیده امیرو من که بود سالی یک شاید دیدمش نمی زیاد ولی بود من عمه پسر امیر

  طوالنیه وریتشمام برگرده دیگه دوماه تا شاید:  گفت مجید عمو

  یومدم می عمه با همگام من شدیم ستاد وارد
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 پا و داد نظامی سالم عمو به رو و شد بلند دید رو ما تا سربازی یه شدیم مجید عمو اتاق وارد

  کوبید

  نشستیم اتاق ی گوشه های صندلی رو عمه با شدیم اتاق وارد همگی

  بیارن براش تا خواست چیزی یه تلفن با عمو

  شد خارج عمو میز ی رو گذاشتن از بعد و شد وارد قرمز پوشه یه با سرباز همون

 ؟ ببینی رو عکسها این شه می جان طهورا:  گفت و گرفت من سمت رو پوشه عمو

  گرفت پایین سرشو و انداخت عمه به نگران نگاه یه عمو

  کردم حرکت مجید عمو میز سمت به و شدم بلند صندلی رو از اروم

  بود عکس کردم بازش گرفتم عمو دست از روما رو پوشه

  شد نمی شناخته که عکسهای

  شده سوخته بدن و تن شده داغون صورت سرو

 !!!!!!!!! بود من بابای ماشین پالک........... بود بابا ماشین این ولی

  اومد نظرم ی جلو ها صحنه دیدم رو ها عکس دوباره سریع

 ؟ ببینم تونم نمی چیزی صورتش از چرا ولی بود مادرم خونیه چادر این

  خون در غرق طاها من خدای

  افتادن دورم ها عکس نشستم و شدم خم زانو رو

  زدم جیغ قلبم ته از و بستم چشمامو

  ا� �طاهــــــــــــ................... نرگس مامان................. بابا
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  بودم بیمارستان در ها عکس ندید از بود شده وارد من به که شوکی علت به هفته یک

 ......... بزنم حرف تونستم می دیگه

  کرد اصرار عمه هم چقدر هر نگشتم بر معصومه عمه ی خونه دیگه بیمارستان از

 .......... نگشتم بر

  زدن می من به سری یا زدن می زنگ من به روز هر ها عمه از کدوم هر اول ماههای

  اون از دیگه برگردند زندگیشون عادی روال به کردم ازشونخواهش که این از بعد

  گذروندم می انگیزه بدون طل با و عاطل روزهامو شد کاسته زدنها سر

 !!!! بود انتــــــــــــقام فقط اونم شد می تر پرنگ من ذهن در کلمه یک روز هر ولی

******** 

 

 بر شک جوری بودم رفتهگ مجید عمو از اطالعات کمی بوده گروهکی چه کار فهمیدم می باید

  نباشه انگیز

  کردم بازش کامپیوتر تو سریع بود داده من به پدرم که افتادم فلشی یاد

  غیره و........... کیفری ی سابقه......... فعالیت نوع.......... کار گزارش...... ها عکس

  اوردم بدست فلش اون از چیزها خیلی دقیق ی مطالعه با

  باشم داشته دقیق ریزی رنامهب یه بود وقتش حاال

  کشیدم می نقشه انتقام برای روز و شب

  بود فشرده تمرین انتقام گرفتن برای گام اولین

 تمرین به نیاز بازم ولی کردم می کسب رتبه و مدال زیادی تعداد سال هر اندازی تیر تو هرچند

  بود
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 مادری ی خانواده از من گرفتم ستما احمد دایی با شد نمی ایران تو ولی شدم می ای حرفه باید

  داشتم دایی یک فقط

  باشم مهمونش سالی یه برای خوام می گفتم بهش وقتی کرد می زندگی امریکا در که

  باشه کارام پیگیر خودش شد قرار و شد خوشحال خیلی

  رسید بدستم ترکیه در امریکا سفارت از ای نامه نکشیده ماه چند به

  بود شده درست من ویزای کار

 به مستقیم پرواز با اونجا از و شدم ترکیه راهیه تلفنی خدافظیه یه با داشتم که اندازی پس با

  امریکا

************* 

  جنگیدم می باید بود واال هدفم شدم می محکم باید بودم شده محکم

 و جسمانی امادگیه کالسهای به خودم خواست به فقط بودم دایی ی خانواده مهمان که سالی یه

  و اندازی تیر

  قناصه ی ها اصلحه بهترین ی باره در داشتم بودم اونجا که مدتی تموم رفتم می رزمی کالس

 ...... کردم می اوری جمع اطالعات

 !!!!!!... شدم ای حرفه بگم تونستم می حال

 !!!!!!!!! وطنم وارد........ شدم خاکم وارد سال یک از بعد

  رفتم ام خانواده مزار رس راست یه کردم که کاری اولین

  گیرم می نو خونشو انتقام که خوردم قسم و

 !!!!!!! خودم ای شیوه به ولی...............  ریزم می خونشونو............ ریختن خون
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 بر شک جوری بودم گرفته مجید عمو از اطالعات کمی بوده گروهکی چه کار فهمیدم می باید

  نباشه انگیز

  کردم بازش کامپیوتر تو سریع بود داده من به پدرم هک افتادم فلشی یاد

  غیره و........... کیفری ی سابقه......... فعالیت نوع.......... کار گزارش...... ها عکس

  اوردم بدست فلش اون از چیزها خیلی دقیق ی مطالعه با

  باشم داشته دقیق ریزی برنامه یه بود وقتش حاال

  کشیدم می شهنق انتقام برای روز و شب

  بود فشرده تمرین انتقام گرفتن برای گام اولین

 تمرین به نیاز بازم ولی کردم می کسب رتبه و مدال زیادی تعداد سال هر اندازی تیر تو هرچند

  بود

 مادری ی خانواده از من گرفتم تماس احمد دایی با شد نمی ایران تو ولی شدم می ای حرفه باید

  داشتم دایی یک فقط

  باشم مهمونش سالی یه برای خوام می گفتم بهش وقتی کرد می زندگی امریکا در که

  باشه کارام پیگیر خودش شد قرار و شد خوشحال خیلی

  رسید بدستم ترکیه در امریکا سفارت از ای نامه نکشیده ماه چند به

  بود شده درست من ویزای کار

 به مستقیم پرواز با اونجا از و شدم ترکیه هراهی تلفنی خدافظیه یه با داشتم که اندازی پس با

  امریکا

  جنگیدم می باید بود واال هدفم شدم می محکم باید بودم شده محکم

 و جسمانی امادگیه کالسهای به خودم خواست به فقط بودم دایی ی خانواده مهمان که سالی یه

  و اندازی تیر
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  قناصه ی ها اسلحه بهترین ی باره در داشتم بودم اونجا که مدتی تموم رفتم می رزمی کالس

 ...... کردم می اوری جمع اطالعات

 !!!!!!... شدم ای حرفه بگم تونستم می حال

  وطنم وارد شدم خاکم وارد سال یک از بعد

  رفتم ام خانواده مزار سر راست یه کردم که کاری اولین

  گیرم می نو خونشو انتقام که خوردم قسم و

 !!!!!! خودم ای شیوه به ولی...............  ریزم می خونشونو............ ریختن خون

  پوشیدم و داشتم بر لباسهامو از یکی کمدم تو از شدم بلند اروم حال زمان به برگشتم

 سرم باال از کش با جور همون نبود کشیدن شونه به نیاز هم خیلی که بود این فر موهای خوبیه

  بستم

  شدم خارج باشه اومده چشمام به خواب ای ثانیه حتی هک این بدون خواب اتاق از

  گیرم نمی جشنی دیگه که ساله سه االن بود م تولد امروز

  ریختم و خون اولین دادم هدیه ام خانواده به که بودم من دفه این ولی

 نبودم قاتل که حیف ولی بزنم طرف چشم تو رو گلوله بتونم که بودم القلب قصی اینقدر کاش ای

....... 

 !!!!! تدریجی مرگ یعنی این و دائمی فلج یعنی بود کمر سوم مهره به زدم که ای گلوله

  اسفندیار اسم به بود شخصی هدف اولین

  ایران به پاکستان و افغانستان از مخدر مواد کننده وارد اصلی سران جز و منافق گروهک جز

  بودم اورده دست به پدرم فلش از که اطالعاتی با و بودم کرده که تحقیقی با

  بوده گروه این مال ام خانواده ترور کار که بودم مطمئن
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  کرد می کار گروهک این پرونده رو که بود مدتها پدرم

 اژدها اسم به گروهک این ی باره در بسته سر خیلی مجید عمو با که افتم می پدرم ی ها تلفن یاد

  سیاه

  بود پدرم های مکالمه به حواسم همیشه بودم فضول خیلی که جا اون از کرد می صحبت

 ؟؟؟؟؟ خوره می دردم به چقدر روز یه ها فضولی همین........ دونستم نمی

  کردم می نگاه شده سرد چای به داشتم و بودم خودم افکار تو

  بره پیغامگیر رو موندم منتظر حوصله بی شد بلند تلفن زنگ صدای

  شد نهخو سکوت انداز طنین عمه صدای بوق4 بعد

  بگم تبریک تولدتو زدم زنگ بشه فدات عمه جان طهورا سالم

  شنیدن دلتنگ من ولی شه نمی تنگ من برای دلت که تو نشنیده صداتو عمه وقته چند دونی می

  بگیر تماس من با عمه صداتم

  سکوت دوباره و

 می صبح هم دفه دو اون رفتم دیدنش به دفه دو فقط اومدم ایران به وقتی از عمه گفت می راست

  تا رفتم

  نباشه خونشون کسی

  بزنم سر یه عمه به حتما بود فکرم تو

  ندادم اجازه دیگه ریختم دیگه چای یه و کردم خالی ظرفشویی سینک داخل رو شده سرد چای

  نداشتم غذا حال و حس خوردم مونده بیسکوییت تکه چند با چاییمو بشن مستولی بمن افکار

  تلویزیون مزخرف های برنامه دیدن کمی از بعد بود ظهر از بعد5 مکرد نگاه ساعت به

  داشتم کار یار این با ها حاال حاال کنم تمیز و تااسلحمه رفتم
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  تفنگ قطعات تمام کردن تمیز به کردم شروع خشک دستمال با

  دوم هدف برای کردم می اماده باید

  سیاه اژدهای گروهک اصلی مهره دومین اتابک جز نبود کسی دوم هدف

  رو گروهک اسم باید دیگه:  گفتم خودم به ارومی صدای با زدمو پوزخند یه

  خونین اژدهای بزارن سیاه اژدهای جای به و کنن عوض

  شد تموم قناصه با کارم

  بودم اسلحه کردن تمیز حال در من که بود نیم ساعتو یک حدود

  بره بیرون تنم از خستگی تا دادم کش خودمو کمی

 اتاق سمت به رفتم انداختمو باال هم خواب قرص یه خوردم و کردم نیمرو خودم واسه مرغ تخم هی

  خواب

 داشتم عمیق خواب ساعت چند به احتیاج

  به رفتم می اندازی تیر باشگاه به روز هر من و بود گذشته ای هفته یک

 حکم براش انداز تیر کت یه که چیزی اولین م بنداز تمرینام بین وقفه تونستم نمی عنوان هیچ

  کرد می

  دست ساق و شانه عظالت مخصوصا بود محکم عظالت داشتن

  داشتم گیری نفس تمرین رفتم می استخر به هم میون در روز یک

  خورد زنگ خونه تلفن دوباره که بودم برگشته باشگاه از خسته

  بود معصومه عمه ی خونه مال شماره کردم نگاه شماره به

  پیغامگیر رو رفت تلفن که بودم دادن جواب برای کردن بش و شیش تو

 " کرده هواتو دلم بزن زنگ یه جان عمه دخترم نیستی بازم..... طهورا جان عمه "
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 ............... سکوت و

  ام عمه سه بین گرفتم رو عمه شماره اختیار بی نشستم تلفن میز کنار

  بودم راحت اهاشب خیلی من که بود معصومه عمه تر مهربون همه از

  شدم شدن وصل منتظر و گرفتم رو شماره

 سالم عمه الو-

 ؟ دخترم تویی جان طهورا الو-

 ؟ جون عمه خوبی ؟ چطوره حالت عمه بله-

 نمی که توهم کرده هواتو دلم نیستم خوب عمه نه:  گفت می که شنیدم امو عمه دار بغض صدای

  ببینمت ای

 !!!!!! شده تنگ منم دل دابخ یام می حتما یام می عمه باشه-

 ؟ دنبالت یام می خودم اصال بیا پاشو حاال همین گی می راست اگه-

  یام می خودم دنبالم بیای خوای می چجوری درد پا اون با شما جون عمه نه-

 ؟ اینجا یای می طهورا گی می راست-

 ..... بیافتم راه و رمبگی دوش یه فقط اونجام دیگه ساعت دو تا ؟ خوای نمی همینو مگه عمه اره -

 ؟ شم فدات نخوری تاریکی به عمه بیا زود پس بره قربونت عمه-

  بگیرم دوش یه برم من ؟ ندارید کاری...... اونجام هوا تاریکی از قبل عمه چشم-

 ؟ کنم درست برات داری دوست چی جان طهورا فقط بره قربونت عمه نه-

  ننداز دردسر به الکی خودتم خورم می یکرد درست چی هر دارم دوست چی همه من عمه -

  بیا زود پس دردسری چه عمه نه-
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 خدافظ فعال عمه باشه

  جان عمه باشه فظت خدا -

  بودم شده تر سبک دوش یه با افتادم راه حموم سمت به و کردم قطع و تلفن گوشی

  با باال از موهامم ای قهوه جین شلوار یه با کردم تنم مشکی تاپ یه

  با همراه مشکی شال یه با کردم تنم ایمو قهوه مانتو نبودم ارایش اهل کردم محکم سر کش یه

  چرمیم اسپرت های کفش

  رفتم بیرون خونه از و برداشتم کیفمو

  بودم عمه خونه عاشق من رسوندم عمه خونه خودمو تاکسی با

 ......نبود خبری اپارتمان و برج از بود باغی کوچه خونشون

  بزرگ حیاط مخصوصا داشت جریان محل اون تو دیگه جور هی زندگی انگار

  اوغاتمو بیشتر رفتم می عمه خونه وقتی هر من و داشت هم سفید دونفره تاب که عمه خونه

  بودم حیاطشون تو

  زارم می خونه این به پا دارم مدتها از بعد حاال

  زدم و در زنگ و کردم جا به جا دستم تو بودمو خریده که گلی دسته

  بله:  گفت که بود عمه صدای

 ..... طهورا منم عمه سالم-

  عمه بیاتو ماهت روی به سالم-

  هول یه با کرد باز برام درو عمه که داد می نشون در تیک صدای

  شدم خونه حیاط وارد و کردم باز درو کوچیک
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  بود سابق مثل چی همه گذروندم نظرم از و چی همه

  لبخند یه گذشته یاد به بودن نداشته بر و تاپ هنوز ادافت حیاط چپ ی گوشه به چشمم

  ای بوته رز گلهای از بود پر که رفتم باغچه سمت به شد مهمون لبام رو

  کردم بو و چیدم یکیشو

 .......! داد می زندگی بوی

  ایستاده ها پله باالی که دیدم رو عمه کردم حرکت ساختمون سمت به اروم اروم

  تقریبا صدای با پایین همون از کنه می نگاه منو ذوق با داره و

  گرم اغوش تو خودمو و رفتم باال ها پله از سریع قدمهای با و دادم سالم بلندی

  رفت می ام صدقه قربون مدام و کرد می گریه و بود گرفته بغل محکم منو ام عمه انداختم عمه

  بودم تپلیم ی عمه این عاشق من

  دادم بهش و گرفتم ام عمه سمت به گلو دسته شدیم خونه وارد هم با

  شدیم نشیمن سالن وارد کرد می تشکر مدام و بود کرده ذوق کلی عمه

 !!!! بود نکرده تغیری هم دکور حتی بود سابق مثل چی همه هم خونه تو

  داشت دردش پا از نشات که کنان تلو تلو عمه نشستم روش و رفتم مبلها از یکی سمت به

  لیوان توش که سینی یه با مدتی از بعد و رفت هاشپزخون سمت به

  رو سینی شدمو بلند شد وارد بود شربت بلند و باریک

 ؟ کنی پذیرایی ازم نیومدم که من بشین بیا عمه:  گفتم گرفتمو عمه دست از

 ؟ بشینی شه نمی که خالی و خشک ات عمه خونه اومدی ماه چند از بعد عزیزم گی می چی -

  تره شیرین شربتی هر از برام خودت وجود مهع شه نمی چرا -
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  هم مهناز عمه و مهری عمه از شیرین های گذشته از زدیم حرف خیلی عمه با

  بودم خبر بی ازشون من که بود افتاده اتفاقها خیلی زدیم حرف

  کنه اماده شامو بساط اونم تا کنم استراحت یکمی خواست من از عمه بودم خسته خیلی

  کردم باز سرم از شالمو و کشیدم دراز مبل همون رو خواسته ازخدا

  شنیدم ای غریبه صدای که بودم خوابیده چقد دونم نمی

 ؟ کجایی مامان

 !!!! هیس پسرم جان امیر -

 !!!!!!!!!!!!!!  بود اومده امیر پس -

 ؟؟؟؟ مامان هیس گی می چرا:  گفت اروم که شنیدم و امیر صدای -

 !!!!!!!! خوابه طهورا جان امیر -

 !!!!!!! طهـــــــــــــــــورا:  امیر ی گرفته اوج صدای -

 ؟ زنی می داد چرا مادر اره -

  کردم مرتب سرم رو شالمو و نشستم مبل رو اروم شدم می بلند باید دیگه

 مونده جاش تو ثابت و نکرد حرکتی هیچ موند خیره دید منو تا شد سالن وارد اروم که دیدم امیرو

  بود

  بودم ندیده امیرو که بود سال3 تقریبا کردم می ارزیابی امیرو داشتم منم

  مشکیش نافذ چشمای به کردم نگاه اش سبزه صورت به زده بهم هیکلی چه کرده تغییر چقدر

  متوسطش بینی به اش مردونه محکمو فک به اش شونه چهار و بلند قد به

  کرد می نگاه منو خیره داشت اونم گذروندم نظر از صورتشو اجزای همه



 
 

23 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

  بود مهربونی از عمقی توش ولی نافذ و خیره نگاه عین در بود رفته مجید عمو به امیر چشمای

 !!!!!!!!!! سالم:  گفتم و شدم بلند اروم

 ؟ عجب چه امدید خوش دایی دختر سالم:  گفت انداختو پایین سرشو امیر

 بود جوابش کردومتظر بلند سرشو امیر

 ..... اومدم داشتمو معرفت من باز شما از عجب:  گفتم اروم

 می سر بهتون و یومدم می بود ام وظیفه شماست با حق بله:  گفت و گرفت کالممو تو نیش امیر

 !!!! زدم

 بشینید خوب سرپایید شما چرا وا:  گفت و شد وارد هم عمه که کردم می نگاه امیر به داشتم

 ! دیگه

  رسم می خدمت کنم عوض لباسمو رم می:  تگف امیرم نشستم مبل همون رو اروم من

  من برای داشت ذاتیش مهربونی با عمه بودیم نشسته عمه با رفت باال ها پله از و

  زد می حرف و گرفت می پوست میوه

  یومد می پایین ها پله از داشت که دیدم امیرو ساعتی ربع از بعد

  یومد می هشب چقدرم بود کرده تنش مشکی ادیداس شلوار کاپشن دست یه

  رفت اشپزخونه سمت به مستقیم امیر

 ؟ نگرفتی عروس چرا عمه:  گفتم عمه به اروم

 ؟؟؟ جان طهورا پرسی می چی برا:  گفت من سووال از متعجب عمه

 باال استین براش نشده وقتش هنوز یعنی دیگه باشه سالش35 باید االن امیر ماشاهلل عمه خوب-

 ؟ بزنی

 :  گفت شدو بدیلت لبخند به تعجبش عمه-
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 !!!!! یاره نمی ما روی به چیزی داره حیا پسرم ولی گیره دلش وقته خیلی امیرم

 ؟ کیه طرف شد جالب عمه وای:  گفتم لبخند با

 ؟ چی واسه بدونی خوای می اسمشو جان عمه کن ولش:  گفت و شد محو لبخندش عمه

 ؟ کنید نمی کاری براش چرا خوب عمه وا-

  مشقشه و درس گرمه سر فعال خواد یم امیرم که دختری-

 ؟ سالشه25 یا24 نکنه سالشه چند مگه عمه:  گفتم خندیدمو بلند صدای با

  گرمه فعال سرش خوب ولی نیست این سنش جان طهورا نه:  گفت و خندید هم عمه

  که بکشم حرف عمه زبون زیر از شده طور هر خواستم می

 .......... نپرسیدم چیزی دیگه امیر اومدن با

 ... شدی الغر خیلی جان عمه بخور:  گفت و گذاشت من جلوی رو میوه بشقاب عمه

  ده می مزه چقدر شدم هام میوه خوردن مشغول کردمو تشکر عمه از لبخند با

  باشه روت جلو اماده و حاظر میوه

 !!!! برسه مجیدم اقا که االناست دیگه بزارم دم و برنج برم:  گفت شدو بلند عمه

  امیر و بودم من حاال شد اشپزخونه راهیه دوباره عمه

  انداخت پایین سرشو روشه نگاهم دید تا شدم چشماش قفل که گرفتم امیر سمت به سرمو

 /؟؟؟ شده خجالتی اینقدر این حاال تا کی از اوه

 !!!!!!! امیر:  گفتم اروم-

  انداخت من به عجیب نگاه یه و کرد بلند سرشو امیر

 ؟ دایی دختر بله..... ..جااا:  گفت و
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 ؟ هنوز نشده بازنشسته مجید عمو:  گفتم زدمو ملیح لبخند یه

  بشه بازنشسته تا ده می ستاد به و حکمش ببنده رو پرونده اخرین نه:  گفت چشمام تو خیره امیر

 ؟ ستادی تو عمو مثل هم تو چی خودت-

  دایی دختر مشغولم منم بله-

  کوچیکترم سال24 ازش خوبه حاال دایی دختر گه می بهم هی چیه بود اومده در لجم دیگه اه

  زنه می حرف ساله06 زن یه با داره انگار

  فرصت سر گذاشتم ولی بزارم امیر سر به سر یکم خواست می دلم

 ؟ رسید کجا به پدرم پرونده امیر:  پرسیدم امیر از دوباره

 !!!!! ام شرمنده بگم شما به چیزی تونم نمی:  گفت کردو نگاهم جدی خیلی امیر

 کدوم کار بدونم نیست من حق یعنی ؟ اونوقت چرا:  گفتم و شدم عصبی خیلی امیر حرف از

 ؟ بوده نامردایی

  شرمنده:  گفت انداختو نگاهی عصبیم چشمای به امیر

  کرد می نگاه شده پهن بافت دست قالی گلهای به داشت و انداخت پایین سرشو امیر

 !!!!!!!! امیر:  فتمگ و زدم صداش دوباره

  گرفت باال سرشو اروم کردو مکث لحظه چند امیر

 !!! شی می پشیمون شرمندگیت این از روزی یه:  گفتم کردمو اروم ممکن حد تا صدامو

  بود کرده درست بادمجون قیمه برام عمه شدم اشپزخونه راهیه و شدم بلند و

  مگفت و بوسیدم تپلشو صورت کردمو بغل رو عمه پشت از

  بادمجونه قیمه ام عالقه مورد غذای که یادته هنوز عمه فدات الهی
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  بره یادم که دارم طهورا تا چند من مگه:  گفت دستمو رو زد اروم عمه

  هستی مشکی نوشابه عاشق خوری نمی دوغ یادمه و ات ذایقه تموم

  خوری می ماست با مکارونیو خوری می ابلیمو با فقط شیرازیو ساالد

  جون عمه گمب بازم

  گرفتم عمه صورت از دار صدا ماچ یه دوباره

 رسید هم مجید عمو که بود این ی دهنده نشون خونه زنگ صدای

  شدم خارج اشپزخونه از و کردم مرتب سرم رو شالمو

  نمایان مجید عمو ی چهره و شد باز سالن در همزمان

 !!!!! مجید عمو سالم:  گفتم و جلوتر رفتم

  کردی منور رو ما ی خونه اومدی خوش دخترم سالم:  گفت زدو برقی شچشما مجید عمو

 حرفها این از بازم مجید عمو اااا-

 گم می دروغ مگه:  گفت و داد هم رو عمه سالم جواب و عمه دست داد و اورد در کتشو مجید عمو

 ؟

  ارهد کار گفت می کردم سووال ات عمه از دفه هر نیومدی اینجا ماهه چند خانوم طهورا

 .......... اخه باشه داشته کار تونه می چقدر جوون دختر یه نفهمیدم اخرم

  نشستیم همگی و کردیم حرکت نشیمن سمت به مجید عمو با

 ؟ شد چی ؟ کردید دیر بابا:  پرسید عمو از امیر که زدیم حرف کمی یه

  شد فلج طرف جان امیر هیچی-

 ؟ کیه طرف از ورمنظ بفهمم تا کردم تیز گوشامو عموم حرف با
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 ؟ بازجویی برای برم فردا شه می داره تکلم ی قوه بابا:  پرسید امیر دوباره

 !!!!!!!! جان امیر حرفاست این وقته االن حاال:  گفت و انداخت من به نگاه یه مجید عمو

 دلت و چشم رفت یادم راستی:  گفت امیر به اروم خیلی هم بعد داریم عزیزی مهمون بینی نمی

  روشن

  امیر رو کردم زوم چشممو سریع زد می امیر به حرفو این داشت که کردم نگاه عمو به

 ......... انداخت پایین سرشو و کرد عرق اینقدر چرا این اوااااااا

  کنه اماده شامو میز تا کنم کمک عمه به تا رفتم انداختمو باال شونه خیال بی

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ بود من هدف همون یعنی شده افلیج گفت عمو که بود یاروی پیش ذکرم و فکر تموم

 ؟ دایی دختر کشید می زحمت چرا شما:  گفت و اومد امیر که زاشتم می میز رو ساالدو داشتم

  اعتنا بی پدرم ی پرونده ی درباره چیزی نگفتن و جمله این شنیدن خاطر به عصبی

  بیارم وسایلو بقیه تا رفتم و گذاشتم میز رو ساالدو........ امیر به

  میز سمت برد خودش با هارو نوشابه و اب پارچ و شد اشپزخونه وارد من پشت امیرم

 بفرمایید حاظره شام عمو:  گفتم عمو به و رفتم بود نمونده چیزی دیگه

 !!!! داریم چی که معلومه بوش از داره خوردن شام این به به:  گفت مجید عمو-

  بودم نخورده خونگی غذای که شد می وقت لیخی خوردم می غذا داشتم اروم شام میز سر

  یومد می چنگال و قاشق برخورد صدای فقط شام میز سر

  بود ارامش از پر اش چهره همیشه مثل کردم نگاه مجید عمو به و کردم بلند سرمو

  مجید عمو:  گفتم

  دخترم جانم:  گفت و کرد نگاهم لبخند با عمو
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 ؟ بدونم خوام می......... پدرم پرونده از:  گفتم و فرستادمو بیرون نفسمو

  نیست دستمون تو زیادی چیز فعال:  گفت انداختو من به شو غمگین نگاه مجید عمو

 به خواید نمی یا نیست دستتون تو چیزی واقعا گذره می ماجرا این از ساله سه ؟ عمو چی یعنی-

 ؟ بگید چیزی من

  مدارک تمام متاسفانه خوب لیو کردیم کارای یه بدونی که شماست حق دخترم نه-

 اژدهای اسم به گروه یه دست به کار این دونیم می فقط شده یامفقود پاک نامحسوسی طور به

  سیاه

 اتفاق اون متاسفانه که کنه صادر حکمشو بود قرار بود پرونده همین قاضی پدرت شده ریزی پی

  افتاد

  کردن روزمون سیاه که بشن تارگرف سیاه روز به الهی:  گفت بود کرده بغض که ام عمه

 سعادت به خوشا و خانوم نرگس سعادت به خوش محسن سعادت به خوش:  گفت اروم مجید عمو

  که طاها

  خوبه جاشون اونا خانوم شدن نائیل شهادت رفیع ی درجه به

 ؟ کردید می کار چی داشتید اطالعات اگه عمو:  گفتم عمو به

 صادر رای روش قاضی بتونه تا برسه اعتبار ی درجه به باید فقط داریم اطالعات االنم گفت عمو

  کنه

  شخص اون االنم و کرده شلیک اصلی های مهره از یکی به ناشناس فرد یه پیش هفته یک چند هر

  شده داییم فلج گفته پزشکش گویا و هست بیمارستان تو

 یه شدم چشم تو چشم یرام با که کردم بلند سرمو بست نقش لبام رو زیبای لبخند عمو حرف با

  اخم

  کرد می نگاه من به مرموزی طور به امیر ولی کردم امیر به
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  کنم جمع میزو تا کردم کمک عمه به شام از بعد نکردیم پرونده روند از صحبتی دیگه

  ام خونه به رفتن برای شدم می اماده اروم اروم منم

 ؟ طهورا ری می کجا: گفت ام اماده حاظرو که دید منو عمه وقتی

  دیگه خونه رم می برم دارم کجا جون عمه:  گفتم خنده با

 ؟ نیست خونه جا این مگه:  گفت مجید عمو

  بودم مزاحم خیلی دیگه برم باید ولی عمو چرا-

  اینجا بمون امشبو شم می ناراحت بری اگه:  گفت که اومد عمه صدای

  ام عمه هخون بمونم شب و کنم قبول شد باعث عمه صدای تو التماس

  اتاق یه من به عمه بود خواب وقته دیگه بابی هر از صحبت و نشینی شب کمی از بعد

 کردم می زندگی توش وقتی چند حادثه از بعد که اتاقی همون داد باال ی طبقه تو

  امیر اتاق روی به رو درست

  داشت قرار پایین ی طبقه عمه درد پا بخاطر مجید عمو و عمه خواب اتاق

  بستم درو و شدم اتاق وارد بخیر شب زا بعد

  برد نمی خوابم بودم نشسته تخت رو

  بودم اورده خودم با خواب قرص یه حداقل کاش ای گفتم خودم به

  باید صبح تا بخوابم لباس این با تونستم می مگه حاال وای اوردم در تنم از مانتوم اروم

  پوشیدم می ازاد لباس یه یدبا شبا حتما داشتم که بدی عادت خاروندم می خودمو

 قرض لباساشو ار یکی عمه از برم خواستم می مرتب سرم رو شالمو و کردم تنم مانتمو دوباره

  بگیرم
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  مطلق سکوت و بود تاریک جا همه رفتم پایین ها پله از اروم

 سمت به یومد نمی نوری هیچ دیگه اتاق های گوشه تو اباژور دوتا جز

  کردم معطل در پشت یکمی ادمافت راه عمه خواب اتاق

  که بودم پله اخرین رو شدم اتاقم راهیه دوباره پشیمون بودن خواب کنم فکر یومد نمی صدای

  شنیدم امیرو اروم صدای

 ؟ دایی دختر داری احتیاج چیزی -

  شه نمی کن ول نده دق مارو این تا بابا ای

 !!!!!!! نه:  گفتم کردمو باز در رفتمو خواب اتاق سمت به اروم

  حرومه من به خواب......لباس این با صبح تا افتاد یادم که بودم نبسته و در هنوز

 : گفتم رفتمو بیرون بود من اتاق سمت نگاهش و بود ایستاده امیر هنوز کردم بازتر و باز نیمه در

 ؟ بخوره من درد به که هست چیزی لباسات تو دارم ازاد بلوز یه به احتیاج چرا

  امیر چشمای تو نداختما چشمامو

  خندیدم بهش کلی دلم تو یاره می در شاخ تعجب از داره کردم حس که کرد می نگام جوری امیر

 !!! پرویی دختر عجب گفت دلش تو اونم کنم فکر

 :  گفتم کردمو گرد عقب اتاق سمت به شد زیاد دادن جواب برای امیر مکث دیدم وقتی

  کنم بیدارش نیومد دلم باشه خواب باید کردم فکر ولی بگیرم عمه از پایین رفتم

 !!!! پسرعمـــــــــه نکن نگام اونجوریم بدی چیزی خوای نمی اگه حاال نیست راحت لباسمم

  بود گرفته ام خنده خودم که گفتم غیض با رو عمه پسر همچین

  کرد کوب میخ سرجام منو صداش که بودم نشده اتاق وارد کامل
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 نپوشیده لباس من فقط بردارید دارید دوست کدومو هر اتاقم تو برید بیاید نزدم حرفی که من -

  ندارم

  نیستم حساس زیاد من نیست مهم:  گفتم و انداختم باال ام شونه برگشتمو

  رفتم لباسش کمد سمت به راست یه شدم وارد و کردم باز امیرو اتاق در کامل پرویی با و

  بودن کشیده واتو مرتب همه انداختم اویزون لباسهای کل به نگاه یه و کردم باز کمدو در

  کرد جلب نظرمو ابی بلند استین لباس یه توشون کردم نگاه لباسهارو یکی یکی

  کردم جداش رختش چوب از و داشتم بر و همون شده شسته تازه بود معلوم

 ؟؟ مونده کجا امیر ببینم برگشتم بستم کمدو در و گذاشتم جاش سر رختو چوب

  محو لبخند یه و خاص نگاه یه با دیدمش سرم پشت درست که

  مرسی پسندیدم اینو من:  گفتم و اوردم باال لباسو

  نداره قابلتو:  گفت شدو تر رنگ پر کمی لبخندش امیر

  شدم می رد کارش میز کنار از داشتم کرد خطاب منو مفرد فعل با عجب چه اوه

  کرد جلب نظرمو میزش روی بازی پرونده که

  یار اسفند بودمش زده که هدفی بود شخص همون

  خواست تا ولی اومد میز سمت به سریع میزشه روی شده باز پرونده به چشمم من دید تا امیر

  شد امیرمیخکوب من حرکت این با روش گذاشتم دستمو ببنده رو پرونده

 هم داشتم اونا از من که اطالعاتی نصف زدم ورق رو پرونده صندلی پشتی رو گذاشتم اروم لباسو

  من به بده کنم می خواهش...... طهورا:  گفت اروم امیر نبود پرونده این تو

 تو مال بیا:  گفتم زدمو نیشخند یه کردم نگاه امیر به
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  ندزدن ازتون باشید مراقب ست جامع خیلی اطالعاتتون:  گفتم کنایه با هم بعد

  رفتم بیرون امیر اتاق از برداشتمو صندلی رو از خشم با لباسو

  نشستم تخت رو و شدم خودم اتاق وارد

 ؟؟؟؟؟؟ بیاد گیرشون اسم و عکس تا چند تونستن فقط سال سه این تو یعنی

 ؟؟؟؟؟؟ ندارن ستدشون دادو یا قرارگاهشون از هیچی

  کردم می تمومش باید خودم پس مالیدم چشمامو

  خوردم قسم براش و کردم شروع که ور کاری همون شدم می منتقم خودم بود همین کار بهترین

 بامزه انداختم خودم به نگاه یه اینه تو کردم تنم امیرو لباس

  رسید می رونم روی تا امیر لباس بودم شده

  داشت خوابو لباس حکم

  بود بزرگ بازم ولی بودم زده بزرگ تای تا3 که این با استیانشم

  کشیدم رازد تخت رو و اوردم در شلوارمو بود راحت خوب ولی

  خواب دست سپردم خودمو بستمو چشمامو داشتم خوبی احساس اخی

  بود چشمام رو مستقیم افتاب نور کردم باز چشمامو کرد می صدا منو که عمه صدای با

  دادم هولشون عقب به و دادم پیچ دست با بود ریخته دورم که موهامو نشستم تخت رو اروم

 ...... وامیر من بین حرفهای انداختم نگاه بود خورده بتا و پیچ تنم تو که امیر لباس به

  گذاشتم تخت رو کردم تا امیر ولباس کردم مرتب رو تختی رو کردم عوض لباسمو و شدم بلند

 حسابی پوشش به نیازیم پس نبودن خونه مردها از کدوم هیچ کنم فکر کردم تنم مانتومو فقط

  نبود
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  زدم اب وصورتمو دست رفتمو بهداشتی رویسس سمت به رفتم پایین ها پله از اروم

  دیدم رو عمه اومدم که بیرون

  دادم بخیر صبح و سالم بهش

  حاظره صبحونه:  گفت و داد جوابمو خوشرویی با عمه

  شدم عمه بزرگ اشپزخونه وارد و کردم تشکر عمه از

 .... و ها بامر انواع تا گرفته شده پز اب مرغ تخم از بود پهن میز رو مفصلی ی صبحانه

  کردم جمع میزو و خوردم مفصل صبحانه یه

  شدم خونه راهیه و کردم خدافظی عمه از زیاد اصرار با رفتم می باید دیگه

  بزنم اندازی تیر باشگاه به سر یه خواستم می

  برداشتم ورزشیمو ساک رسیدم اینکه محض به

  زدم نبیرو خونه از دوباره کردم جمع لوازمو و کردم عوض لباسمو

  دیدم حکمتو اقای شدم که باشگاه وارد

 ..... بود باشگاه قراردادهای مدیر حکمت اقای

  شدم اندازی تیر سایت وارد کردمو علیکی سالمو حکمت اقای با

  بودم شده تمرین ی اماده رختکن تو لباسام کردن عوض با

 ؟؟ بگیرم و وقتتئون هدقیق چند شه می جهان خانوم:  گفت و اومد من سمت به حکمت اقای که

 !! خدمتتون در هستم حکمت اقای بفرمایید:  گفتم گذاشتمو کناردستم میز رو دستمو تو اسلحه

 : گفت کردو چینی مقدمه کمی حکمت اقای

 !! گردیم می فعال ی نیرو یه دنبال ما که اینه حقیقتش جهان خانوم
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 .. هستیم مواجه مربی سنلپر کمبود با ما االن و رفتن هم خاکباز اقای که دونید می

 :  گفتم کردمو نگاه حکمت اقای به

 ! یارن نمی تشریف هست وقتی چند خاکباز اقای شدم متوجه بله

 ؟ کردن گیری کناره کارشون از کال ایشون دونستم نمی ولی

  شما وقته گرفتن از غرض حاال و رفتن ایران از ایشون جهان خانون بله:  گفت حکمت اقای

  ؟ شماست به ما همکاری ادپیشنه دادن

 و برداشتم رو اسلحه شد تموم که حکمت اقای های صحبت

 کنم می فکر روش حکمت اقای:  گفتم و کردم شلیک برای اماده

 .................. زدم و شلیک اولین و....... دم می اطالع بهتون رو نتیجه و

  خودم برای البته کردم می تمرین باشگاه تو که بود ساعتی1

 کارم اتمام از بعد نداشتم مربی به نیاز دیگه که بودم ای مرحله تو من

  کنم روی پیاده و راه از قسمتی داشتم دوست همیشه شدم خارج باشگاه از

  رفتم می بعدی سوژه سراغ باید کردم می فکر چی همه به بودم شده غرق خودم افکار تو

 بود رفته لو اولیه قرارگاه م بود شده مطلع که اونجای تا

  میکردم پیدا و جدیدشون جایگاه تا گشتم می باید

  بودم دیده فلش تو اصغر از که عکسی با خونه قهوه گرفتن نظر زیر بود شده کارم ماهی یک 

  بود نیومده خونه قهوه تو حاال تا ماه یک این تو ولی شناختم می اصغرو

  نبودم من که یومد می زمانهای شاید....... بودمش ندیده من بود اومده اگرم

 ..... بود نتیجه بی کشیدن کشیک از بهتر کردم می کاری خودم باید بود کافی کردن صبر دیگه
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  شدم اماده که بود4 ساعت حدود

  مشکی شال یه با کردم تنم کوتاه دودی مانتو یه

  باشه انداز غلط تیپم خیلی نباید کتونی با کردم تنم هم مشکی کتان شلوار

 !!!! ببینمش بیارمو شانس اگه البته بیاد دستش کار حساب اصغر این که برم جوری یه باید

 خونه قهوه سمت به منو تا گرفتم تاکسی یه خیابون سر از کردم قفل و در و شدم خارج خونه از

  ببره

  اول بود بهتر شدم پیاده تاکسی از خونه قهوه نزدیکیهای

 .....  کنم بررسی و اطراف یکمی نامحسوس طور به

  کور و تاریک های کوچه پس کوچه از پر قدیمی ی محله یه

  نباشه اطراف کسی که زدم دید و اطراف برداشتم کیفم از دارمو زامن چاقوی

  برم پیش تر محتاط کرد می حکم عقل

  روش کشیدم شلوارمو و گذاشتم جورابم زیر رو چاقو

  کرد کارای یه شد می چاقو این با حداقل بودم نیاورده که گرم اسلحه بود بهتر حاال

  شدم خونه قهوه وارد محکم و کردم مرتب روچشمام عینکمو رسیدم که خونه قهوه به

  قلیون و سیگار دود از پر کثیف جای یه زدم دید جارو همه عینک شیشه پشت از

 هب هام ریه تا کشیدم عمیق نیمه نفس یه داشت وجود تنفس برای اکسیژن سختی به که بود جای

  هوای

  سمت به راست یه بود من سمت به سرها تموم تقریبا کنن عادت جا اون

 ؟ گردم می اصغر دنبال من:  وگفتم رفتم چی قهوه شاگرد
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 مالیدعرق گردنش به و دستمال ی گوشه بود انداخته گردنش دور گیر عرق یه که چی قهوه شاگرد

  گردنشو

 ؟ اصغر کدوم:  گفت کردو خشک

 !!!!!! ترقه اصغر-

 ؟ داری کارش چی-

 :  کرد می فضولی داشت چی قهوه شاگرد این زیادی دیگه

  دارم کارش بیاد اوستات بگو برو نیومده تو به فوضولیا این:  گفتم کردمو خشن صدامو

  زنم می صدا مرادو اق االن ؟ زنی می چرا حاال:  گفت چی قهوه شاگرد-

  بود من رو ها خیلی مشکوک نگاه هنوزم نشستم خالی میز یه سمت رفتم اروم

 !!  داشتم هم ای دیگه ی چاره مگه ولی بود ضایع خیلی بودم من خونه قهوه زن تنها داشتن حقم

  کثیف فلزی قندون یه و چایی استکان یه با اومد چی قهوه شاگرد

 ....... یان می االن مراد اق:  گفت و گذاشت کنارم و قندون و چای

  بودم مراد اق این منتظر اضافی حرف بدون و دادم تکون سری

  نشست و کشید عقب رو صندلی هیکلی مرد یه که بود گذشته ای دقیقه چند

  کردم نگاه خوب رومو روبه نشسته مرد عینکم ی شیشه پشت از

  حنایی.. ای ه قهو رنگ به زیاد سیگار کشیدن از که های سبیل با اومده جلو شکم با درشت هیکل

  رو عمیق خط یه بود گذاشته میز روی که کردم نگاه ستاشد به بودن اومده در

 !!!!!!! داد می قدیمی درگیریه یه از نشون که دیدم ش دستا از یکی

 ؟ مرادی اق شما:  گفتم دادن سالم بدون
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 ؟ گفتی بچه این به چی... ابجی اره-

 : گفتم ارامش با و کشیدم عمیقی نفس

 !!!!!! ترقه صغرا..... اصغرم دنبال من...  نگفتم چیزی-

 ؟ داری کار چی اصغر با ؟ کار چی خوای می-

  ترکیبش بد و زشت سیبیل اون با مراد اق چشمای تو زدم زل برداشتمو چشمام از عینکمو اروم

 :  گفتم و کردم خم میز رو خودمو کمی و زدم مای مگر مکش لبخند یه

 ....... بدم تحویل خودش به باید فقط دارم امانتی براش مراد اق

 که االن ولی...  ابجی مخلصتم:  گفت زدو کریه لبخند یه من چشمای به بود زده زل که مراد اق

  نیست اصغر

 !!!!!!! دم می بهش خودم بده امانتیتو داری عجله خیلی اگه

  کردم می بسته بازو عینکمو ی دسته

 : گفتم و گرفتم باال سرمو کنم قانع مرادو این چجوری بودم مونده

 ............ ببینم خودشو فقط باید مراد اقا

  بودم کرده عادت جا این بد بوی به دیگه کشیدم عمیق نفس یه

 :  دادم ادامه دوباره دادمو تکیه صندلی پشتی به خودمو

 ؟ یاد می کی-

 !!! دونم نمی:  گفت دادو تابی سیبیلشو مراد اق -

  پیش ویژه ی هدیه یه باش مطمئن کنی پیدا و اصغر برام اگه مراد اق ببین -

 !!!! خیــــــلی مهمه خیلی:  گفتم اروم خیلی هم بعد کنم پیدا اصغرو باید چون داری من
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 : گفتم و چشمام به زدم عینکمو و شدم بلند صندلی رو از اروم

  یام می ساعتها همین دیگه روز دو من

 !!!!!!! محفوظه من پیش ات هدیه کردی پیدا اصغرو اگه

  رو انداختم و اوردم در تومانی 56 تراول یه وممانت جیب از

 ......... بیرون زدم خونه قهوه در از خدافظی بدون و میز

 ؟ کنه می کار چی ببینم موندم می منتظر جای یه باید حاال

  موندم منتظر کوچه سر شدم کوچه یه وارد و رفتم تر پایین کمی گذشتم خونه قهوه در جلوی از

 برداشتم بودمو گذاشته کیفم تو قبل از که چادر یه

 ....... کردم عوضش مطالعه عینک یه با و داشتم بر عینکمو

  کردم می توجه جلب کمتر حداقل جوری این

  بود نشده چی قهوه شاگرد اون مرادو اق از خبری هنوز ولی بودم ایستاده ساعتی یه

  کشیدم خونه قهوه سمت به سرک یه

  اومد بیرون خونه قهوه رد از که بود مراد اق خود ایول

  افتاد راه بودم ایستاده من که جهتی خالف و زد دید اونورو اینورو یکمی مراد اق

 پایین صورتم تو تونستم می که جای تا چادرمو افتادم راه به سرش پشت اروم قدمهای با منم

  کشیدم

  کرد رد رو کوچه تا چند اونجا از و خیابون یه تو پیچید مراد اق

  اهنی در یه جلوی شد که کوچه اخرین وارد

  زد ضربه تا چند دستش با و....  ایستاد رفته و رنگ لنگه تک
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 ؟؟؟؟ اوردی سر مگه خبرته؟؟؟؟ چه اومدم اومدم:  گفت می که شنیدم رو مردی صدای

 ....... اوردم رو تو خاصیت بی سر اره نفله اصغر بازکن:  گفت که شد بلند مراد اق صدای

  قیژی ی صدا با در شدم پنهان برق چراغ رتی پشت من

 !!!!!!!! بود جا این اصغر خونه پس شد داخل مراد و شد باز

 .............  رفتم می باید نموندم کوچه تو دیگه

  شدم خونه راهیه و سپردم ذهنم تو خوب ادرسو

  خونه رسیدم که بود شب26 ساعت

  کارای به و ادمد غذا سفارش خونه نزدیک رستوران از معمول طبق

 سوخت می خودم واسه دلم اوقات بعضی رسیدم دیگم

  هستند خانواده گرم اغوش تو االن سالم و سن هم دخترهای داشتم سال چند مگه

 ؟؟؟؟؟؟؟ چی من ولی

  خوردن و غذا گرفتن از بعد رسید غذام سفارش که فهمیدم ایفون صدای با

 .............. خوابیدم و خوندم کتاب یکمی

  بودم گرفته نظر تحت اصغرو من که شد می ماهی یک

  برم که نبود هم نیازی یعنی نرفتم هم مراد ی خونه قهوه دیگه

 ............. کردم پیداش که گشتم می اصغر دنبال من

  بود معلوم بخوبی هم اش چهره از یومد نمی بیرون زیاد اصغر

 البته و شا خونه اومد مراد باری چند فقط داره شدید اعتیاد

  رفتن می زود ولی اومدن هم دیگه نفر چند
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  زنگ226 به نبودم اطالعات دنبال واقعا اگه بود هم مواد کننده پخش اصغر گویا

 ....... داشتم کار اصغر این با حیف ولی دادم می رو زالو این فعالیت گزارش و زدم می

  دلم تو فقط دمکر می یکسره کارو باید ببینم اصغرو و برم خواستم می امشب

 !!!! بدونه و اتابک وجای باشه مفید اطالعاتش ترقه اصغر این خواستم می خدا از

  دادم جا پشتیم کوله تو داشتمو نیاز که وسایلی تمام

 ...... ببرمش خودم با تونستم نمی حجمش خاطر به که اسلحه از غیر به

  ممانتو جیب تو و شوکر و گذاشتم شلوارم جیب تو و خردل گاز

  برداشتم ضخیم کمربندی بست تا چند

  چون بود چیزها این و طناب از بهتر کمربندی بست

  شد می باز سخت خیلی داشت که جنسی بخاطر هم و داشت کمی حجم هم

  کردم چک چاقوهامو ضامن کردم سبک امو کوله تونستم می تا

 .......... داشتم ترس کمی دلم ته............  انتظارمه در چی دونستم نمی

  که بود این کفشها این خوبیه کردم پام پوتینهامو و کشیدم عمیق نفس تا چند

  تونستم می افتاد می اتفاقی اگه

 یومد می پیش خوردی زدو اگه هم و بدوم باهاشون خوب هم

  تری کاری ضربه وزنشون و محکمی خاطر به

  بزنم تونستم می

  شدم ترقه اصغر کوچه وارد بود شده شب یمهن رسوندم محل به خودمو ماشین یه با سریع

 ....... کوچه تو بودن پاشیده مرده گرد انگار نبود خبری دیدم اطرافو خوب
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  رسیدم اصغر ی خونه در جلوی

 کشیدم باال خودمو و دیوار رو انداختم دستمو خیز یه با داشت کوتاهی دیوار

 کردم نگاه و حیاط تو نشستم دیوار رو

 پریدم پایین دیوار از اروم کوچیک خیلی حیاط یه با ودب کلنگی خونه یه

  کردم حرکت نشسته نشسته حیاط گوشه سمت به و

 جیب تو گذاشتم و کشیدم بیرون توش از کمربندی بست تا چند و کردم باز امو کوله زیب اروم

  مانتوم

  در به چسبوندم گوشمو خوب اول کردم حرکت ساختمون در سمت به و شدم بلند

 ؟؟؟؟ نه یا هست بیدار کسی مببین

  شنیدم صدای کنم باز درو خواستم می تا رفتم اتاقی بسته در سمت به

 ؟ داری کیلو چند اصغر-

 .....  بودم کرده قایم سوراخ تا266 تو همینم داد بهم کیلو3 فقط مراد داداش جون-

 ؟؟؟؟؟؟؟ قرارش زیر زده چرا خان اتابک نبود این ما قرار ؟ چی یعنی-

 ...... بود شده تر سخت ؟؟؟؟؟؟کارم اینجاست هم مراد اق پس

 :  گفت می که شنیدم اصغرو حال بی صدای سپردم گوش خوب دوباره

  بپرس خان اتابک خود ؟؟؟؟؟؟از داداش دونم می چه

 اومدم برداشتمو منم برو بردارو گفت و جلوم انداخت کیلو3 بگم چیزی نداشتم جراتشو که من

  اصغرو های غرغر و شنیدم می دومرا دادن فحش صدای

  کردم نگاه اطرافو خوب یومد می هم کیسه خش خش صدای
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  کردم باز اتاقو یکی اون در داشت اتاق دوتا که تاریک و تنگ بو بد راهروی یه

 ......... هستند خونه این تو نفر چند فهمیدم می اول باید

 کردم بررسی روهم دیگه جاهای نبود اتاق اون تو کسی

  بودن نفر دو فقط پس نداشت حضور ای دیگه شخص لیو

  و اوردم زبونم رو خدا اسم کشیدمو عمیق نفس یه گرفتم دستم تو شوکرمو

 ............ شد باز بلندی صدای با و چارطاق در کردم باز درو پا ضرب با

 در اسهک از داشت تعجب از چشماشون که بودن ی مرد دو دیدم که چیزی اولین شدم وارد سریع

  یومد می

 بندی بسته و تقسیم و مواد داشتند گویا بود بینشون هم کیسه یه و بودن نشسته مراد و اصغر

  کردن می

 !!!!!!است دختره همون این اصغری:  گفت گرفتو اصغر سمت روشو شناخت و دید منو مراد

  برداشت سمتم به دمق یه و اومدی خوش خانوما خانوم به به:  گفت زدو کثیف لبخند یه شد بلند و

  دستش ساق رو زدم شوکر منم کرد دراز سمتم به دستشو تا

 !!!!!! دوزاری خاصیت بی ی مرتیکه لرزید خونه که زد ی فریاد چنان

  اصغر ولی کشید می عربده و نشست زمین رو مراد

  بود مونده مبهوت و مات جور همون بود لبش رو سیگار که

 ....... کرد می نگاه بر و بر منو داشت و

 ؟ تویی ترقه اصغر:  گفتم و اصغر سمت کردم رومو زدمو مراد شکم به لگد یه

 ؟ هستی کی تو..... اره:  گفت شنید صدامو که اصغر

 ؟ فهمیدی ؟ دی می جوابمو ادم مثل پرسم می سووال تا چند نیست مهم اینش-
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  داد تکون سری اصغر

 ؟ خوام می ادرسشو مگرد می اتابک دنبال:  گفتم خشن و محکم خیلی

  بود بسته نیمه بودن نئشه از که اصغر چشمای

 !! اتابک:  گفت شدو باز حد اخرین تا من سوال این با

 ؟ کجاست بینم بنال خوام می ادرسشو...... اتابک اره-

  شناسم نمی اتابک من:  گفت انداختو من به نگاه یه اصغر-

  بده بروز یزیچ خواست نمی بود نگرفته منوجدی اصغر این پس

 چه دونم نمی که کیسه داخل مواد اتاق وسط باز نیمه ی کیسه به زدم لگد با و کردم سرموکج

  بود کوفتی

 چقدر دونی می مروت نا نکن:  گفت می که شد بلند اصغر صدای شدن پال و پخش اتاق تو

 ؟؟؟ پولشونه

  دیوار به خوردم ورتص با و شدم پرت مراد ی ضربه با که کردم می نگاه اصغر به داشتم

  بود گرفته دستش یکی اون تو بودمو زده شوکر که دستی و داد می رکیک های فحش مراد

  مراد کمر به زدم لگد با پشت از و دادم خالی جا سریع کرد حمله سمتم به مراد

  کردم نمی پیداش ولی گشتم می دنبالش چشم با داشتم بود افتاده دستم از شوکر

  بینیش زیر زدم دستم کف با توان تمام با که برداشت خیز سمتم به دوباره مراد

  دادم فشار باال سمت به بینیشو و

 تو قسمت ترین پذیر ضربه و ترین حساس که بودن داده یاد بودم رفته که اموزشی کالسهای تو

  صورت
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 جمع ستاشد تو صورتشو و بود افتاده زمین رو مراد م کار این با هست باال سمت به بینی فشار

  بود کرده

 ..........  میکشید عربده

  زمین رو افتاد شکم با مراد...... مراد کمر به زدم لگد یه با پشت از

  بستم کردمو قالب پشت از دستاشو کمربندی بست با سریع

  بستم پاهاشم

  گفتم و چرخیدم بود ایستاده گوشه یه که اصغر سمت به بودم شده عصبی خیلی

 ........ بگو دونی می چی هر نکنم کرمت به تبدیل مراد این ثلم خوای می اگه

  شناسم نمی و اتابک من:  گفت و کرد جور و جمع خودشو اصغر

 : گفتم اشو سینه تخت به زدم لگد با بزنم زالو این به دستامو یومد نمی دلم

 !!!!! زدی می حرف اتابک ی درباره داشتی االن شنیدم خودم...... نگو چرت

 : گفتم و دادم فشار و سرش رو گذاشتم پامو و رفتم مراد متس به

 .......... یارم می و جفتتون دخل امشب همین یا بزنه حرف بگو یا

 ....... بناله بگو رفیقت این به حاال ندارم شوخی من باشی فهمیده باید

  کردم می نگاه اصغر به وفقط کردم سکوت

  اوردم نمی در سر ازشون من که تگف می چیزای یه و داد می فحش فقط مراد

  گفتم زدمو الغرش صورت به سیلی یه گرفتم دستم تو شو یقه و رفتم اصغر سمت به

 ؟؟؟؟؟ گوریه کدوم اتابک نفله بنال

 ..... اصغر نگو زد داد مراد
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  کردم می پیدا اتابکو ادرس باید شده جور هر بودم شده عصبی دیگه

  بیرون کشیدم چاقومو و رفتم مراد سمت به خشمگین گارد همون با

  نزنه حرفی اصغر بگو حاال گفتم و مراد روشاهرگ گذاشتم رو چاقو ی لبه

 .....! زنم می چطور شاهرگتو ببینی تا

  کردم بیشتر مراد شاهرگ رو رو چاقو فشار کمی کرد می سختی سر بازم مراد ولی

  سوختم:  گفت و شد بلند مراد صدای

  بسوزی تا مونده حاال.......نکردم کاری هنوز که من:  گفتم زدمو پوزخندی-

 !!!!!! ریزم می کثیفتو خون جا همین وگرنه.... بگه دونه می چی هر اصغر بگو

  کن تعریف و بتمرگ:  گفتم فریاد با کردمو نگاه و بود شده بلند ترس از که اصغر

 ؟ بدونی خوای می چی:  گفت دیوارو پایین سرید اروم اصغر

  اوردم بیرون بود شلوارم جیب تو که موبایلمو

 که چی هر.. چیو همه و کارش.....  قرارگاهش... جاش ؟ چی همه:  گفتم و گذاشتم ضبط حالت رو

  دونی؟؟؟؟ می

  کردن تعریف لرز و ترس با کرد شروع اصغر

 گفت می و هاشون معامله نوع و داد می ادرسارو

  بکش دراز گفتم بهش شد تموم که اصغر حرفای

  بستم مراد مثل هم اصغرو کشید دراز شکم رو بود ترسیده که اصغر

  بشم خارج که این از قبل

 ...!  کشمتون می و گردمو می بر نباشه درست دادی که ادرسهای این اگه:  گفتم
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  بیرون زدم خونه از و

  بود گذشته هم شب نیمه از ساعت شدم خونه وارد وقتی

 !!!!!!!! نیافتاد بدی اتفاق که کردم می شکر رو خدا خونه برسم تا بارها

  خوب بودو گفته اصغر که چیزهای همه و گذاشتم پخش روحالت موبایلمو یومد نمی خوابم

 ....... و ها اسم.... ها ادرس دادم گوش بار چند دادم گوش

  کردم می پیدا نیاز بهشون ها بعد شاید ریختم رم یه داخل گوشیمو اطالعات تمام

  محموله یه اوردن برای و نیست ایران تو فعال اتابک که بودم فهمیده اصغر های هگفت از بازم

  موندم می منتظر باید پس شده خارج ایران از

 

  روزمره کارهای گرفت سر از عادیشو ی شیوه زندگی

 

  خواست جواب من از حکمت اقای باری چند استخر یا و باشگاه به رفتن

 

  شد می شروع هم من کار گشت می بر اتابک اگه نچو بپذیرم تونستم نمی من ولی

 

  کرد اصرار خیلی حکمت اقای ولی ندارم همکاری شرایط فعال گفتم حکمت اقای به

 

  کنم همکاری هاشون با موفقتا که
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  جایگزین بتونه باشگاه تا بدم اموزش ساعت3 فقط اونم روز 1 هفته در شد قرار

 

 .......... کنه پیدا

 

*********************** 

  بود معصومه عمه انداختم نگاه یه شماره به خورد زنگ خونه گوشی که بودم رسیده تازه

 

  من عاطفگیه بی از کلی دوباره خواد می االن دونستم می برداشتم گوشیو

 

  کنه شکایت و گله

 

  جون عمه سالم الو-

 

  طهورا سالم-

 

 ؟؟؟؟؟؟؟ نبود عمه صدای که این

 

 ؟؟؟؟؟ شما ببخشید-
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 !!!! دایی دختر نشناسی داری حق-

 

  نشناختم صداتو ببخشید...... تویی امیر-

 

 ؟ خوبه حالت.. .. داری حق دونم می-

 

  واله نوبره زدن حرف مدل این امیرو باال پرید ابروهام

 

 ؟ امیر گرفتی اشتباه تلفنو شماره...... خوبم ممنون-

 

 ؟ بگیرم اشتباه باید چرا نه-

 

 ؟؟؟ گرفتی اشتباه شاید گفتم بزنی زنگ ما خونه بود دبعی ازت اخه-

 

  شنیدم امیرو صدای بی ی خنده صدای

 

  گرفتم درست هم کامال اتفاقا نگرفتم اشتباه نه:  گفت امیر

 

 ؟ یی جا این امشب دنبالت بیام گفت مامان طهورا
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفت عمه-

 

 ..... گفتن اتون عمه خانوم طهورا بله-

 

 !!!!!!! بیام تونم نمی ؟ امیر دارم ارک من ولی-

 

 دارم کار اینقدر که چیه تو کار نفهمیدیم اخرم ما بابام قول به:  گفت که شنیدم امیرو عصبیه لحن

 ؟ کنی می کاردارم

 

 بگوووووووو ات جونه عمه خود به دار نگه گوشیو

 

 ..............  شد؟؟؟؟؟؟ عصبی یهو چرا این وا

 

  زد می حرف عمه با داشت که شد می شنیده خط پشت از امیرو صدای

 

  گرفت گوشیو عمه لحظه چند از بعد

 

  که بود این مهمتر همه از و اونجا برم شب تا کرد راضی منو باالخره رفتن صدقه قربون کلی از بعد



 
 

51 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 

  دنبالم یاد می امیر خود و اونجان هم هام عمه ی همه شب گفت

 

  کردم قطع که یوگوش نداشتم کردن قبول جز ای چاره

 

  گرفتم دوش یه هم بعد و گذاشتم چای یه خودم واسه اول

 

  خریدم نمی خودم واسه هیچی بود وقت خیلی کردم باز کمدمو در

 

  برداشتم ای حلقه استین تونیک یه داشتم لباسهای بین از

 

  بود بنفش هم لباس زمینه و داشت ارغوانی گلهای روش که

 

  شد می هماهنگ سفیدم جین شلوار با که کردم تنم سفید جذب لباس یه تونیک زیر

 

  بودم شده پوشیده و خوب پوشیدم و تونیک روشم

 

  گذاشتم تخت رو و برداشتم ابیمو ابریشمیه روسری
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  دادم جواب و رفتم ایفون سمت به اومد زنگ صدای

  کردم خاموش کتریو زیر و انداختم سرم روسریمو سریع بود امیر

 

  بشینه گفتم و دادم امیرو جواب اشپزخونه همون از اومد باال امیر

 

  تا برداشتم و همون بود هندونه نصفه یه فقط نداشتم میوه یخچال تو

 

 ؟؟؟؟؟ داری خودکار طهورا:  گفت که اومد امیر صدای کنم قاچش

 

  هست خودکار رومیز بردار اتاقم از برو نیست زحمتی اگه امیر:  گفتم اشپزخونه از دوباره

 

  شدم ظرف داخل هندونه گذاشتن مشغول خودم و

 

  نشیمن سمت رفتم و ریختم هم خوشرنگ چای دوتا

 

  خودم و گذاشتم میز رو دستمو تو های ظرف ندیدم امیرو ولی

 

  داشت که دیدم و امیر جا همون از بود باز نیمه اتاقم در رفتم اتاق سمت به
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  کردم چای خوردن مشغول خودمو و نشیمن سمت برگشتم اروم نوشت می و دید می و چیزای یه

 

  دادم سالم شدمو بلند برگشت لحظاتی از بعد هم امیر

 

  عصبانیت از پر خشم از پر گلگی از پر شاید بود خاص جور یه امیر نگاه

 

 منم کنی پذیرایی خودت از تو تا دیگه بشین خوب ایستادی چرا:  گفتم انداختمو باال ابرومو یه

  مش می اماده

 

  شدم خارج اتاق از کیفم همراه به و برداشتم و بود تخت رو که مانتومو و رفتم خوابم اتاق سمت به

 

  بود فکر تو شدیدا و بود نزده چایش به دست امیر

 

  بیاد بخودش تا زدم صداش

 

 !!!!!!!!!! امیر

 

  کرد نگاهم و گرفت باال سرشو امیر
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 ؟؟؟؟؟ بریم:  گفتم کردمو کج سرمو

 

 شدو بلند مبل رو از اروم فهمیدم نمی چیزی نگاهش از کرد می نگاهم عمیق جور همون امیر

  بریم:  گفت

 

  زد بیرون خونه از من از جلوتر و

 

  شدم امیر ماشین سوار و کردم قفل و در و انداختم باال ای شونه

 

  بود کرده سکوت و داشت اخم فقط امیر ولی کردم تشکر بود اومده دنبالم که این بخاطر امیر از

 

  اومده من دنبال اجبار به کردم احساس شد منتقل بهم بدی حس

 

 دار نگه ماشینو ؟ دنبالم بیای خواستم من مگه ؟ چته بگی شه می:  گفتم کردمو امیر سمت رومو

!!! 

 

  کرد نگام و برگشت سمتم به من لحن از متعجب امیر

 

 پیاده خوام می دار نگه قارقارکتو ؟ کنی می گامن ؟؟؟؟ چیه:  گفتم و چشماش تو بودم زده زل منم

 !!! بشم
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 ؟؟ گفتم چی من مگه ؟ کنی می اینجوری چرا... طهورا:  گفت امیر

 

  دی نمی که منم جواب... پیشونیته رو اخم کیلو سه..... بگی خوای می چی:  گفتم امیر به خشم با

 

 .......! کنی می نگاهم طلبکارا مثل تو حاال که باشم بدهکار بهت یاد نمی یادم

 

  روند می داشت اروم نزد ترمز ولی کرد کم ماشینو سرعت و کشید عمیقی نفس امیر

 

 ...! یام نمی تو با من دار نگه گم می... نیستم تو با مگه:  گفتم دوباره

 

  حالت بیانگر صداش تو افتاده خشم ولی داره نگه پایین صداشو کرد سعی بود شده کالفه که امیر

 

 ..... طهورا کن بس:  گفت بود درونیش اغوند

 

 ؟؟ چی نکنم بس اگه:  گفتم بیام کوتاه نبودم حاضر و بود کرده گل لجبازیم که منم

 

 بی........؟؟؟؟ کنن می کار چی سرتق های بچه با هیچی:  گفت انداختو من به نگاهی نیم یه امیر

 .. محلی
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 ........ ای بچه خیلی تو بود دایی با حق:  گفت وار زمزمه و اروم هم بعد

 

  داد می جوابمو نه کرد نگاه نه من به اصال دیگه کرد زیاد ماشینو سرعت امیر

 

 .. کرد می رانندگی وحشتناک...... کشید الیی بار چند

 

  بودم نشسته جلو صندلی که مخصوصا ترسیدم می همیشه زیاد سرعت از من

 

 ...... برو یواش امیر:  گفتم امیر به

 

 ؟؟؟؟؟؟ ترسیده دلمون شجاع دختر چیه؟؟؟؟:  گفت زدو پوزخندی میرا

 

 : گفت و کرد مکثی امیر

 

 ؟ نداره ترس که باال سرعت با رانندگی ؟ دادی انجام این از تر خطرناک کار که تو

 

 خوشم باال سرعت از من برو اروم.... خودت واسه گی می چی:  گفتم چرخیدمو سمتش به عصبی

  یاد نمی
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 ؟ ترسی می..... یا....... یاد نمی تخوش-

 

  با داشت کامل تسلط و ارامش با همچنان امیر ولی خورد می داشت خونمو خون دیگه

 

  یومدم می ماشین های نصفه تا من که کرد می رد همچین رو پیچها روند می وحشتناکی سرعت

 

  خوردم می ماشین در به محکم یا

 

 .......... دیوونه:  زدم داد

 

  رسید مجاز سرعت به و شد کم اروم اروم امیر ماشین تسرع

 

  کردم می فکر امیر کار به و بودم گرفته ماشین شیشه سمت به سرمو نگفتم بهش هیچی دیگه

 

  اومدم خودم به ماشین کامل ایست و ترمز صدای با

 

 ....... طهورا:  گفت اروم امیر که بشم پیاده ماشین از خواستم می
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  شدم حیاط وارد امیر از زودتر و نگشتم بر ولی بود خاص جور یه امیر صدای تن

  کردم صدا رو عمه حیاط تو از خودش ی واسه ای دیونه اینم گفتم دلم تو

 

  انداختم نگاه یه سرم پشت به کردم باز و ورودی در و رفتم باال رو ها پله نداد جوابمو کسی

 

  بست می و حیاط در داشت بود پایین سرش که حالی در امیر

 

  زدم صدا دوباره رو عمه شدم نشیمن وارد و اوردم در کفشامو

 

  اشپزخونه سمت رفتم راست یه یومد می اشپزخونه از توق و تق صدای

 

  بوسیدم تپلشو صورت و سمتش رفتم و دیدم رو معصومه عمه

 

  رفت می ام صدقه قربون همیشه مثل و شکفت گلش از گل هم عمه

 

 ؟ بدی غذا هیات به خوای می مگه ؟ غذا چقدر ؟؟؟؟؟؟ کردی چه هعم:  گفتم عمه به

 

  یان می همه امشب اخه عزیزم که نیست زیاد غذا:  گفت کردو ی خنده عمه -
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  ؟ موند کجا امیر پس جان طهورا:  گفت عمه دوباره

 

 

 دکر می پارک ماشینو داشت:  وگفتم شدم پشیمون ولی کرد کار چی پسرش گل بگم خواستم می

...... 

 

 

  شد شستنش مشغول و اورد بیرون یخچال از رو کاهو بسته عمه

 

 

 ؟ کشیدی می کار ازش حسابی داشتی عروس االن اگه عمه گم می:  گفتم عمه به

 

 

 می االن که دارم خوب برادر دختر یه ولی ندارم عروس که حاال:  گفت انداختو من به نگاه یه عمه

  یادو

 

 

  کنه می ستدر ساالد اش عمه واسه
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  بیام کنم عوض لباسمو بزارید فقط.... چشم به:  گفتم زدمو لبخند عمه به

 

 

  محکم کوه یه به خوردم که شدم می خارج اشپزخونه از داشتم

 

 

  گرفتم بینیمو دستم با و بستم چشمامو

 

 

 ..... بهش خوردم که بود؟؟؟ چی این ببینم کردم باز چشمامو اروم

 

 

  بود ایستاده جاش سر محکم و صاف که بود امیر

 

 

 ؟؟؟ کوری مگه:  گفتم ای اهسته صدای با کردمو اخم بودم عصبی هنوزم دستش از
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 :  گفت محوی لبخند با بعد کردو نگاهم تعجب با بود کرده حفظ حالتشو هنوز که امیر

 

 

 ....! من ی سینه تو اوردید تشریف شما ولی!!!!!!!! ببخشید

 

 

  امیر ی سینه و شکم تو بودم رفته من گفت می درست یرام انداختم نگاه یه

 

 

  دیگه بود اتفاقی ؟؟ چی که خوب:  گفتم کشیدم نمی خجالت امیر از وقت هیچ که جا اون از ولی

 

 

 ؟ کنی نمی خواهی معذرت:  گفت و گرفت کیفمو بند امیر که گذشتم می امیر کنار از داشتم

 

 

 :  گفتم و بود دستش تو کیفم بند هنوزم که انداختم شدست به نگاه یه امیر به نگاه یه من

 

 

 ..........."عمرا
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  شدم اتاق وارد و رفتم باال رو ها پله راست یه نکردم صبر دیگه

 

 

  گذاشتم جا همون هم کیفمو تخت رو انداختمش و اوردم در مانتومو

 

 

  شدم خارج اتاق در از و کردم درست سرم رو روسریمو

 

  روشونم ریختم نظر مورد ظرفهای تو و کردم درست کاهو ساالد هعم دستور طبق

 

 

 نمی کارها این از بود وقت خیلی کردم تزیین شده رنده هویج کمی و شده حلقه خیار و گوجه با

  کردم

 

 

 اشپزخونه میز رو گذاشت و ریخت چای یه برام عمه

  گفت کشیدو سوت یه دید ساالدو ظرف تا شد پیداش امیرم
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 ؟ کشیدی کار خانوم طهورا این از شما چقدر جان مامان گم می

 

 

  کشه می عروسمو جور داره فعال مادر اره:  گفت چشید می و خورشت داشت که عمه

 

 

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چطور:  گفت و نشست من روی روبه و اومد امیر

 

 

  نبودم تنها دست دیگه بودم گرفته زن برات االن اگه طهورا قول به:  گفت عمه

 

 

  کنم صبر خوام نمی دیگه وقتشه دیگه:  گفت اروم خیلی هم بعد

 

 

  دیدم نشستم وقتی شستم دستمو و شدم بلند صندلی رو از من
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  خوره می داره و برداشته بودو ریخته من برای عمه که چای امیر

 

 

 ....... نخر خودت واسه نفرین نکنیا کارو این عمه گم می:  گفتم کردمو بلند صدامو

 

 

 بگیره زن باید امیرم گی نمی خودت مگه جون چراعمه:  منوگفت سمت برگشت عمه همزمان

 ؟؟؟؟

 

 

 !! بود نخورده منو چای عمه پسر این که بود وقتی مال اون:  گفتم کردمو نگاه عمه به لبخند با

 

 

 !!!!! بزنید باال استین براش بزاره احترام خانومها حقوق به گرفت یاد عمه پسر وقت هر بزارید

 

 

 :  گفت کردو نگاهی بود زده زل دستش تو چای به تعجب با که امیر به و خندید ام عمه
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 !!!!!!!! ریزم می دیگه یکی برات االن برات بمیرم

 

 

  ریزم می خودم من مامان نه:  گفت شدو بلند امیر بریزه چای برام خواست عمه تا

 

 

 ؟ خوری می هم شما مامان:  گفت هم عمه به رفت سماور کنار هم بعد

 

 

  پسرم نه:  گفت عمه

 

 

  بفرمایید:  گفت و گذاشت میز رو من مقابل چایو و استکان امیر

 

 

 براش شدم پشیمون عمه:  گفتم همینم بخاطر کنم اذیت امیرو داشتم دوست چرا دونم نمی

  بزنید باال استین
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  کرد می نگاه منو لبخند با که کردم نگاه امیر به هم بعد

 

 

 !!!!!!!! طهورا تو دست از:  گفت و خندید هم عمه

 

 

 ؟؟؟؟؟؟ داری عجله خیلی معلومه:  گفتم نشنوه عمه که طوری امیر به ارومرو

 

 

  بده منو جواب اومد تا کرد نگاه عمه به اول و اورد باال سرشو امیر

 

 

 ..... بده تلفنو جواب تا رفت امیر شد بلند تلفن زنگ

 

 

 ؟؟؟؟؟ مادر بود کی:  دپرسی عمه برگشت وقتی
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 !! دارن روضه ی برنامه خونشون عصر فردا گفت بود حشمتی خانوم:  گفت امیر

 

 

 ....... نگفت چیزی دیگه عمه

 

 

 

  کنه درازی دست ساالد رو شده چیده خیارهای از یکی به خواست می امیر

 

 

  دستش رو زدم محکم نکردمو نامردی که

 

  دهنم گذاشتم رداشتموب قند یه خیالی بی با هم خودم

 

 

 ؟ بود چی صدای:  گفت برگشتو عقب سمت به دست صدای با عمه
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  زد دست خودش واسه ذوقش سر از پسرت عمه هیچی:  گفتم خیالی بی همون با

 

 

 

  شد خارج اشپزخونه از صدا سرو بی و شد بلند کنه کنترل لبخندشو کرد می سعی که امیر

 

 

  شدم خارج اشپزخونه از و کردم کمک عمه به دیگه کم یه چای خوردن از بعد منم

 

 

  اومد مجید عمو که بود8 ساعت تقریبا

 

 

  پرسید می حالمو و کرد بش خوشو من با کلی همیشه مثل عمو

 

 

  کردیم خارج کابینت از رو ظرفها عمه کمک با بردم مجید عمو برای چای یه که این از بعد
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  یومد می عمو اتاق از صداشون نبودن شیمنن تو امیر و عمو چیدم میزو رو و

 

 

 ..!!!! زنن می حرف هم با چی ی درباره شنیدم نمی ولی

 

 

 

  امدند هم مهمانها که بود نگذشته ساعتی ربع

 

 

 !!! بودم ندیده و مهری عمه و مهناز عمه من که شد می زیادی خیلی مدت

 

 

  بودم ایستاده در جلوی عمه پیش

 

 

  بودن رفته بیرون پیشواز برای هم امیر و مجید عمو
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  کردم می نگاه امیرو پشت از

 

 

  یومد می بهش کوتاه استین تیشرت یه با بود کرده تنش مشکی جین شلوار یه امیر

 

 

 ؟؟؟؟؟ خودش واسه سرگردیه پسر اقا این فهمید نمی کسی رفت می بیرون تیپ این با اگه

 

 

  شد نمی قاطی فامیل دخترهای با خیلی که یادمه بچگی اون از داشت جالبی شخصیت امیر

 

 

  خدایش امیرم کردم می بازی باهاش و رفتم می باال کولش سرو از که بودم من فقط

 

 

 ........ داشت خیلی منو هوای

 

 

  تونست می مجید عمو که این با کرمان بود افتاده سربازیش کردم گریه چقدر رفت سربازی وقتی
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  گفت می و نکرد کارو این ولی بشه تقلمن تهران امیر که کنه کاری

 

 

 ..... کنه خدمت افتاد که جا هر باید دیگه پسرهای تمام مثل هم من پسر

 

 

  که بود سالگیم27 تولد از بعد ولی پرسید می حالمو و زد می زنگ من به بار یک ای هفته امیر

 

 

 

  پرسیدم می زشا وقتم هر دیدمش نمی خیلی یا یومد نمی برم و دور زیاد امیر دیگه

 

 

 ؟؟؟؟؟؟ بود ی قرار چه از موضوع نفهمیدم اخرم زد می نشنیدن به خودشو

 

 

 !!!!! جان طهورا شماست با مهری:  گفت عمه اومدم خودم به ام عمه ی سقلمه با
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  بود اومده رفته شسته و شیک همیشه مثل کردم نگاه مهری عمه به

 

 

  کردم بغلش و جلوتر رفتم زدمو لبخندی مهری عمه به

 

 

  عمه به رسید نوبت مهری عمه از بعد بوسید می منو مهربونی با هم عمه

 

 

  شد می محسوب وسطی عمه مهناز عمه مهناز

 

  کردم برخورد صمیمی خیلی اونم با

 

 

  شوهر با دادم می هاشو صدقه قربون جواب و
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  هم و بودن متعجب هم من دیدن از همه کردم احوالپرسی هم هام عمه

 

 

  بود اهن تجارت کار تو بود کاسب مهری عمه شوهر خوشحال

 

 

 ..... بود سیما و صدا کارمند مهناز عمه شوهر ولی

 

 

  ها بچه دیدن به رسید نوبت شدن داخل شوهرشون با همراه ها عمه وقتی

 

 

  داشت هم هیکلی چه بود کرده تغییر چقدر ماکان دیدم و مهناز عمه پسر اول

 

 

  باشه خونده قوی فشار برق ارشد کارشناسیه باید گفت می عمه که طور اون و ودب ساله18 ماکان
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  ماکان خواهر و مهناز عمه دختر مهدیس به رسید نوبت کردم پرسی احوال احترام با اونم با

 

 

  کرد من وفایی بی از شکایت و گله کلی بغلمو تو پرید دید منو تا مهدیس بود من همسن

 

 

  بیتا.... و شیوا.... مهری عمه های دختر به رسید تنوب مهدیس از بعد

 

 

  بود بزرگتر من از سالی4 هم بیتا بودو بزرگتر سالی1 من از شیوا

 

 

  خیلی بیتا ولی بود نخورده تکون اصال که شیوا

 

 

 ...... و شده برداشته ابروهای شده رنگ موهای بود کرده تغییر

 

 

  شدیم نشیمن وارد ها بچه با کشید طول قرن ندچ کردم احساس که های احوالپرسی از بعد
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  بودم نشسته ام عمه دختر سه کنار من بودم من مهمونی این اصلی محور

 

 

 !!!!!؟ پرسیدن می چیزی یه کدوم هر دادم می و سواالتشون جواب و

 

 

  شد صرف ارومی محیط تو شام کنم کمک عمه به تا شدم بلند گذشت که یکمی

 

 

 می حرف خودش صحبت هم با داشت کی هر کرد پذیرایی همه از چای سینی یه با بیتا شام از بعد

 زد

 

 

  باشن پرسیده چیزی ازم که زدم می حرف وقتی فقط دادم می گوش بیشتر منم

 

 

 بود نشسته کنارم امیرم که بودم نشسته دونفره مبل رو من
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 :  گفت چرخوندو من سمت به نگاهشو مهری عمه شوهر سجاد اقا

 

 

 ؟ کنید می کار چی شما خانوم طهورا وبخ

 

 

  زندگی درگیر همه مثل...... نیست خاصی کار... مشغولم:  گفتم دادمو سجادو اقا جواب لبخند با

 

 

 

 ؟ خونی نمی درس یعنی:  گفت دادو تکون سرشو سجاد اقا

 

 

  نه-

 

 

 ؟ چرا
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  فکر به حتما موندم زنده کارم مامات از بعد اگه دارم تموم نیمه کار یه:  گفتم زدمو غمگینی لبخند

 

 

 .......! افتم می هم تحصیل ادامه

 

 

  نفهمیدم معنیشو که کردن بدل ردو هم بین نگاه یه مجید عمو و امیر من حرف این با

 

 

 ؟ ای زنده که ایشاله جان طهورا حرفیه چه این:  گفت مهناز عمه

 

 

 ؟ بیکاری کال یعنی:  پرسید نبود معامله کن ول که سجاد اقا

 

 

  ام مربی که فعال نیستم کار بی نخیر:  گفتم کردمو خارج نفسمو
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 ؟ خانوم طهورا چی مربی:  پرسید سجاد اقا

 

 

 .... تیراندازیم باشگاه مربی:  گفتم کالفگی با

 

 

 شغله؟؟؟؟؟ اینم اخه خانوم طهورا.... بابا ای:  گفت سجاد اقا

 

 

 بیا کنی قضاوت خوای می نداره خوبی اخرعاقبت بیرون رکا این از بیا گفتم مرحوم اون به چقدر

  برو

 

 

  اش نتیجه شد اینم نداد گوش خوب ولی کن داوری بگیرنو طالق خوان می که مردهای و زن این

 

 

 دینی خاک این به ما از هرکدوم سجاد اقا حرفیه چه این:  گفت که شنیدم و مجید عمو صدای

  داریم
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 ... کرد ادا خاک این به دینشو احسنت نحو به که ممرحو اون سعادت به خوش و

 

 

  زد حرفو این که رفتم مجید عمو ی صدقه قربون دلم تو

 

 

 : گفت چون نبود بردار دست گویا سجاد اقا این ولی

 

 

  بیاد براش خواستگار که فردا کنید نگاه دخترو این ولی مجید اقا درست شما حرف

 

 

 ؟ بزنه حرف و مجلسش تو بشینه بخواد که کیه

 

 

 

 !!!!! مجید عمو حتی کردن نگاه منو همه
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 :  گفتم و بود پرسیده سوالو این که سجاد اقا سمت کردم رومو زدمو لبخند مجید عمو به

 

 

 ؟ عمو نه مگه کنه می پدری برام مجید عمو

 

 

  کردم نگاه مجید عمو به و

 

 

  بله:  گفت دادو منو لبخند جواب مهربونش چشمای اون با هم مجید عمو

 

 

 !؟؟ اومده در خانوم طهورا خواستگار کار پس:  گفت کردو بلندی ی خنده حامد اقا

 

 

 ..... برسه خانوم طهورا به دستش تا بشه رد رستم خوان هفت از باید
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 !!! دم نمی کسی هر به دخترمو من حامد اقا درسته کامال:  گفت مجید اقا

 

 

  شد کشیده بد اجتماع و گرونی به من سر از بحث

 

 

  زد می حرف شیوا با داشت و بود نشسته اروم که شد جلب ماکان به ام توجه

 

 

  شد می رنگ به رنگ هی شیوا ی چهره اخه هست هم خبرای یه بینشون کردم حس

 

 

  عمه پسر:  گفتم اروم کردمو امیر سمت رومو

 

 

  بله:  گفت کردو نگاه من به امیر

 

 

 ؟ خبریه:  گفتم کردمو ارومتر صدامو
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  کردم اشاره شیوا و ماکان به چشم با هم بعد

 

 

  نشده علنی چیزی هنوز ولی کنم فکر:  گفت انداختو بهشون سریع نگاه یه امیر

 

 

  کردم نگاه و جمع دوباره و دادم تکون سرمو

 

 

  کردم کمک عمه به بدرقه از بعد رفتن ی اماده و شدن برپا جمع یکساعت از بعد

 

 

  نکردم اصرار زیاد منم نزاشت دوباره عمه که مبر خواستم می

 

 

  در به ای تقه که بود رفته زمان چقدر دونم نمی کردم حرکت باال اتاق سمت به و
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  بود گرفته دستش تو لباسو همون که بود امیر کردم باز و در شد خورده اتاق

 

 

  طهورا بیا:  گفت و گرفت سمتم به لباسو امیر

 

 

  عمه پسر مرسی:  گفتم تموگرف امیر از لباسو

 

 

 ؟؟؟؟؟ عمه پسر گی می من به حاال تا کی از:  گفت چشمامو تو زد زل من حرف این با امیر

 

 

 !! دایی دختر گی می تو وقتی از:  گفتم پرویی با منم

 

 

  طهورا بخیر شب:  گفت زدو عمیقی لبخند امیر

  طهورا بخیر شب:  گفت زدو عمیقی لبخند امیر
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  بست و در و رفت اتاقش سمت به و

 

 

  پوشیدم امیرو لباس و بستم اتاقو در منم

 

 

 برم خواستم می و کردم باز اتاقو در اروم کردم تشنگی احساس حسابی که بود شب های نیمه

  پایین

 

 

  کردم استپ جا همون شنیدم امیرو و مجید عمو صدای ها پله وسط

 

 

  نبود درست کارت ولی جان امیر دونم می:  گفت عمو چون کردن می بحث هم با که این مثل

 

 

 ؟ بندازه خطر تو خودشو دستی دستی بزارم.....  بابا:  گفت که اومد امیر صدای
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 ؟ بوده خودش کار شلیک که مطمئنی حاال نبود راهش این ولی نه:  گفت مجید عمو

 

 

 ؟ چیه جوابش ببینم تا ادست ازمایشگاه برم می فردا برداشتم هاشو پوکه از یکی بابا دونم نمی -

 

  بود رفته یادم از تشنگی کل به برگشتم بودم اومده که راهی از نکردم صبر دیگه

 

 

 ؟ بود کی اصال یا ؟ بود چی خطر از امیر منظور

 

 

 خیز سحر همیشه مثل بازم عمه رفتم پایین اماده حاضرو صبح برد خوابم که بودم خودم افکار تو

  بساط و بود

 

 

  افتادم راه خونه سمت به کردمو خدافظی عمه از صبحانه خوردن از بعد راه به اش صبحانه
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  بردارم اتاق از ساکمو تا رفتم قبلش باشگاه برم خواستم می شدم خونه وارد

 

 

  شدم میزم متوجه که بشم خارج اتاق از خواستم می برداشتم ساکمو شدم که اتاق وارد

 

 

  کردم رو زیرو خوب زومی رو نبود اطالعاتم فلش من خدای

 

 

  بود شده اب فلش ولی گشتم رسیدو می ذهنم به که جای هر نکردم پیداش ولی

 

 

  زاشتم می میزم رو همیشه اون که من نشستم تخت رو تموم گیجی با

 

 

  شد بلند نهادم از اه کردم چک رومیزو و دشم بلند دوباره

 

 

  بود ولو میز رو پدرم ی پرونده ی درباره بودم نوشته که اطالعاتی تموم
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 !!! بود اون کار پس برداره خودکار میزم رو از گفتم امیر به که افتادم دیروز یاد

 

 

 بودم کرده بزرگی حماقت همچین یه چطور ؟ بود شده فراموشم چطور... گیجم من چقدر خدایا

 ؟؟؟

 

 

  کرد تغییر من با رفتارش شد خارج اتاقم از وقتی امیر درست افتاد یادم

 

 

  بست نقش ذهنم تو مجید عمو و امیر حرفهای

 

 

 .........  خطر
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 ؟؟؟؟؟ کنم کار چی باید حاال

 

 .....بد داغیه یه کردم می گرما احساس

 

 

 

 ؟؟؟ زده من وسایل به دست حقی چه به بزنم حرف امیر با باید

 

 

  زدم بیرون خونه از کنم فکر ای دیگه چیز به که این بدون

 

 

  خونه برگشتم دوباره لعنتی نیست خونه االن میرا افتاد یادم

 

 

 می سو اون سو این کنده پر و بال مرغهای مثل من بشه4 ساعت تا کردم می صبر4 ساعت تا باید

  رفتم
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  بودم عصبی شدت به خودم دست از زدم می حرف خودم با بلند بلند و

 

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ کنم جمعش چجوری زدم که گندیو این حاال

 

 .... بودم گرفته تهوع اضطراب و دلهره شدت از رسیدم عمه خونه در جلوی

  کنم می احساس حاال ولی بدم امیر به جوابی چه که کردم تمرین خودم با خونه تو بارها

  داشتم رو ها بازنده حس نیست ذهنم تو چیزی

*** 

  از نفس کردن خارج با کنم می حبس ام سینه تو نفسو ثانیه چند کشم می عمیق نفس یه

  مونم می منتظر و زنم می و ایفون زنگ ام سینه

 ؟ کیه.... بله-

  طهورا منم.... عمه سالم-

  رم می باال ها پله از سالنه سالنه شم می داخل اروم من و شه می باز در

 !!!!!! کنن اعدامشون خوان می که دارم و اشخاصی حس

  چرخه می عمه سمت به نگاهم من و شه می باز ورودی در

 : پرسه می و یاد می جلو داره سر رو مشکی چادر که حالی در متعجب چشمای با مهع

 ؟ خوبه حالت.... عمه جان طهورا-

  زدم که هستم گندی کردن جمع فکر تو هنوز من ولی
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  خوبم عمه اره:  گفتم زدمو گذاشت لبخند اسمشو بشه که داشتم شک هم خودم که لبخند یه

  شد می الزمم دارم برش اومدم مگذاشت جا چیزی باال اتاق تو

 !!!! ترسیدم شکر خدارو:  گفت کشیدو عمیقی نفس معصومه عمه

 ؟ عمه ری می کجا شما-

 ! رم نمی دیگه ولی عمه خونی روضه رفتم می داشتم -

 ...... برس کارت به برو شما رم می زود من عمه نه -

  است خونه ساعتها این امیر دونستم می برسه کارش به که کردم اصرار کلی عمه به

  شدم نشیمن وارد و نکردم مکث هم ای ثانیه بست و حیاط در عمه وقتی

  باال رفتم کردمو یکی دوتا هارو پله عجله با اتاقشه تو شازده حتما پس نبود پایین کسی

 همون بودم شده بازم کردم باز اتاقو در زدن در بدون شد می شنیده اتاقش از موزیک صدای بله

  یطهورا

  یکدنده و لجباز

  کشیده دراز تخت رو مشکی ورزشی شلوار و تنگ رکابی یه با که دیدم امیرو شدم که اتاق وارد

 این با وقت هیچ امیرو من بودم شده متعجب بیشتر گفت بشه شاید امیر به بودم زده زل همونجور

  بودمش ندیده شکل سرو

 که کنه تنش خواست می برداشت تخت کنار زا لباسشو سریع و اومد خودش به من از زودتر امیر

 : گفتم

 !!!! کنه می جیزت و جهنم برتت می خدا ببینم من اگه اخه کن تنت باش زود اره-

  شد بلند تختش رو از اروم و سرجاش برگردوند نپوشیده و لباسش امیر

 ....! فلش:  گفتم گرفتمو سمتش به دستمو کف و ندادم بهش زدن حرف مهلت
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  کرد می نگاه من وار دیوانه حرکات به و بود کرده سکوت امیر

 !!!!!!! بده فلشو امیر:  زدم داد دوباره

 ؟ کار چی خوای می:  گفت بود اومده بیرون بهتش حالت از که امیر-

 ......! نکرد انکار حداقل که داشت شکر جای بازم

 ؟؟؟؟ بودی نزده حرفی مهمی این به اطالعاته مورد در االن تا چرا:  زد داد هم بعد

 ؟ کنی می غلطی چه داری طهورا

 بده فلشمو نداره ربطی اصال یکی تو به:  گفتم و رفتم سمتش به بودم گذشته انفجار مرز از که من

...... 

 !!!!! دم نمی:  گفت محکم و جدی خیلی امیر

  بتونم تا دماور می فشار ذهنم به هرچی بودم بیزار خودم ضعف از اومد در اشکام امیر حرف این با

 ..... لحظه اون تو داشتم خودی بی حسه یومد نمی یادم به هیچی کنم استفاده رزمیم اموزشهای از

 ..... بود دستام مشتهای یومد می بر ازم که کاری تنها

  بود ایستاده حرکت بی و صامت امیر ولی کوبیدم می امیر ی سینه به ام شده مشت های دست با

  دادم می فحش امیر جون به افتادم لگد و مشت با دیگه کرد می تر جریح منو کارش این و

  گرفتم گاز امیر لخت بازوی از نبود ارادی کارهام از کدوم هیچ

  کردم می تقال بازم ولی گرفت دستامو پشت از و چرخوند منو بود شده لبریز صبرش که امیر

 .... منداشت هم ای دیگه کپی هیچ بود من چیز همه اطالعات فلش اون

 ..... دزد بیشور کن ولم:  زدم داد

 بیشتر نزاره تا بود من شکم رو اش دیگه دست و بود گرفته پشت از منو دستای دستش یه با امیر

  کنم تقال
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 کنی می عصبیم داری دیگه....  شو خفه طهورا:  گفت غیظ با و کرد من سر نزدیک پشت از سرشو

 ؟

  امیر زانوی به کوبوندم شدت با و اوردم باال پامو یه اختیار بی

  چسبید منو سفت دوباره کنم فرار دستش زیر از خواستم تا ولی شد شل امیر دستای

  خوام می فلشمو فقط من عوضی کن ولم:  زدم فریاد گریه با

  ولی بود شکسته بینیش شک بی بودم امیر قد هم اگه...... امیر به کوبیدم سرم پشت با

  اش سینه تخت خوردم که حیف

  تخت سمت داد هل پشت از منو کرد می مهار منو های حمله که امیر

 ....... کردم بلند سرمو شدم تخت پخش صورت با

  زدیم می نفس نفس هردو

  بود شده ریخته هام شونه دور اشفته حالت به موهام بود افتاده سرم رو از شالم

  رفت می پایین و باال شدت هب رکابی زیر از که اش سینه ی قفسه به کردم نگاه امیر به

 ...... بده فلشمو امیر:  گفتم گرفتمو صورتم از اشکامو دستم با

 ؟ بدی کشتن به خودتو خوای می ؟ خوای می چی برای:  پرسید اروم امیر

  بده پس فلشمو فقط بشم کشته خوام می......... خوام می همینو اره-

 !!!! احمقی. قسم بخدا..  طهورا احمقی-

 :  گفتم و ایستادم امیر ی سینه به سینه و شدم بلند تخت رو از شدم می عصبی داشتم هدوبار

  برگردون فلشمو خوش زبون با

 ؟ چی برنگردونم اگه:  گفت بود رفته سرگردیش جلد تو کامال که امیر
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 !!!!!!! سیاه....... سیاه کنم می تنت رکابی رنگ زندگیتو-

 ؟ شی می محسوب مجرم تو النا دونی می:  گفت زدو پوزخندی امیر

 ؟؟؟؟؟؟ سنگینه جرمت دونی می:  گفت و کشید فریاد هم بعد

  شد جلب در سمت به توجهمون به هردو شد باز صدا با در بدم امیرو جواب اومدم تا

  شد امیر اتاق وارد پریده روی و رنگ با که بود عمه

 چه جا این:  انداختوگفت امیر عریان نیمه ی تنه باال به نگاه یه و من حجاب بی سر به نگاه یه عمه

 ؟؟؟؟؟ خبره

  کشید عمیق نفس تا چند هاش شونه سمت داد هل سرشو چادر نشست تخت رو اومد اروم عمه

 !!!!!! نداشت چهره به رنگ بود ترسیده خیلی معصومه عمه کنم فکر

 فکر اشتباه عمه:  فتمگ رفتمو عمه سمت به بود انداخته پایین سرشو که انداختم امیر به نگاه یه

 ! نکن

 .... کردم می دعوا امیر با داشتم من

 !!!! برگردونه من به رو برداشته من خونه از که چیزیو بگو خدا رو تو عمه:  دادم ادامه هم بعد

 قراره چه از موضوع بگه یکی ؟اخه برداشتی چی پسرم..... امیر:  گفت کردو امیر سمت روشو عمه

 /؟

 ....... بگو نفهم ی دختره این به مامان:  گفت کردو تنش ما جلوی همون و شتبردا لباسشو امیر

 تو:  گفت گرفتو من سمت نگاهشو لحظه چند از بعد و کرد مکث و نگفت حرفشو ی ادامه امیر

  مجرمی یه االن

 !!!! شه می معلوم چیز همه ستاد تو...... ندارم بحثی هیچ تو با من ستاد ببرمت باید

 !!؟؟ بدم بهت ستاد بریم خوای نمی فلشتو مگه
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 !؟ بترسونه منو خواست می شاید... نه یا رسید می نظر به جدی کامال کردم نگاه امیر به

 کرده کار چی طهورا مگه ؟؟؟ چیه ؟؟؟؟؟مجرم امیر گی می چی:  گفت صورتشو تو زد دست با عمه

 ؟؟؟

 ولی ببینه ام چهره رو حرفشو تاثیر خواست می شاید کرد می سنگینی من روی هنوز امیر نگاه

  نشناخته منو هنوز

 ؟!!  امیر بدی تحویل خوای می و من:  گفتم زدمو ارومی لبخند عمه های ضجه به توجه بی

 می شوخی داره امیر جان طهورا نه:  گفت می که شنیدم رو عمه صدای موندم امیر جواب منتظر و

 ! کنه

 !!!! ستاد بریم کن سر روسریتو ندارم شوخی مادر نه:  کرد ساکت رو عمه بود جدی که امیر صدای

 خدااااااااا ای ؟ شده چی بگید منم به اخه:  گفت و صورتش تو کوبید دوباره عمه

 :  گفتم کردمو سرم اروم برداشتم و بود امیر پای پایین که روسریمو کشیدمو عمیقی نفس

 

 !!! ندی تحویلم اگه عالمی نامرد

 

  عمه شرمنده:  گفتم و بوسیدم شوصورت رفتمو عمه سمت به

 !!!!!! مونم می منتظرت پایین:  گفتم کدوم هیچ به کردن نگاه بدون و برداشتم در جلوی از کیفمو

 دلم نبود خود بی پس:  گفت می که شنیدم رو عمه بلند ی گریه صدای اومدم پایین ها پله از اروم

  زد می شور

 ؟؟؟ جا این بکشونی تمنا و اصرار با باید که واون... مگه گذاشته جا چی طهورا گفتم هی

  نشستم پله اولین رو و شدم حیاط وارد نشنیدم رو صدا بقیه دیگه
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  نبودم تموم نیمه کار دنبال من خواستم می که نبود چیزی این

  کردی اب بر نقش هاتو نقشه تمام ابلهانه حرکت یه با طهورا تو به لعنت

  حرصم تنها نبود خبری عمه خونه به ورود هنگام اولیه ترس از دیگه

  کردم نمی فکر خودم ماجرای پایان به اصال ه موند نیمه نصفه کارم که بود این

 !!!!!!! ا خدایـــــــــــــــــــــ کردم می قبول باختو باید یعنی

 ................. بود صاف اسمون امروز چقدر انداختم نگاه اسمون به و گرفتم باال سرمو

  ایستادم و شدم بلند پله رو از شنیدم رو عمه های ناله بندش پشت و امیر دایص

 ؟ ای اماده:  گفت چشمامو تو زد زل کرد باز که و در امیر

 جناب ام اماده ی اماده:  گفتم محکم خودش مثل و زدم امیر به پوزخند یه-

 ......سرگـــــــــــرد

  بیاد بیرون عمه نذاشت امیر

 نمی امیرو ولی بودم تموم نیمه انتقام فکر تو من بودیم کرده سکوت دو هر دیمش ماشین سوار

  تو دونم

  زد می پا و دست افکاری چه

  گفت چیزی سرباز یه به کرد ترمز ستاد اهنیه بزرگ در جلوی بودیم راه تو ساعتی یک

  یمشد محوطه وارد کرد باز ماشین برای و اهنی در و گذاشت نظامی احترام هم سرباز

  کرد هدایت بود ستاد کارکنان پارک مخصوص که ای ویژه جایگاه به ماشینو امیر

 خوای نمی ؟ هستی فلش دنبال هنوز:  گفت چرخوندو من سمت صورتشو امیر ماشین پارک از بعد

 ؟ برگردی و بیای کوتاه

  شدم پیاده ماشین از امیر به نگاهی نیم حتی بدون
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  بلند قدمهای با و بست ماشینو در خشونت با بود مشهود الکام رفتارش تو کالفگی که امیرم

  کرد حرکت ستاد ساختمان سمت به

  کردم می حرکت سرش پشت اروم منم

  بیا ور اون از:  گفت امیر بشم ساختمان وارد که این از قبل

 شده نوشته هم باالش که بود ای شیشه کوچیک در یه کردم نگاه بود زده اشاره امیر که جای به

  بود

 بانوان قسمت: 

  بودن نشسته کوچیک اتاقک اون تو چادری خلنوم دو شدم وارد ای شیشه در از

  کن خالی کیفتو وسایل:  گفت خانومها از یکی

  کنید بدنی بازرسی:  گفت همکارش به و کرد چک رو همه خانومه کردم خالی کیفمو وسایل

 بهم خروج ی اجازه شد تموم کارشون که این از بعد کرد بازرسی منو بدن کل هم خانوم یکی اون

  دادن

 حایل پشتش دیوار رو پاهاشو از یکی و زده تکیه دیوار به که دیدم و امیر اومدم بیرون اتاقک از

  کرده

  کردن بازرسیت:  گفت و سمتم اومد دید منو تا

 ؟ برم باید کجا:  گفتم امیر جواب دادن بدون

 اتاق یه وارد و داد عبور شلوغ راهروی یه از منو یاد نمی در لشهد باب که حرفی من از دید که امیر

  شدیم

 یک حتی نداشت وجود کنه توجه جلب که دکوری هیچ همین صندلی تا جند و بود میز یه اتاق تو

  کوچیک ی کتابخونه

  نشستم فلزی مشکی کف های صندلی از یکی رو امیر به توجه بی
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  نشست میزش پشت رفت راست یه امیرم

  نارنجی رنگ به بود امیر میز رو پرونده یه بود امیر کار اتاق جا این پس

 : گفت کردو پرونده خوندن مشغول خودشو یکمی امیر

 منتظرم؟ من طهورا خوب

 ؟ سرگرد جناب چی منتظر:  گفتم خشک خیلی و گرفتم باال سرمو

 !!!!! طهورا ضیحاتت تو منتظر-

 !! بزنید صدا فامیل اسم به منو بهتره هستم جهان خانوم بنده سرگرد جناب.....  طهورا-

 من بخدا.... کن بس طهورا:  گفت کردو موهاش داخل هاشو پنجه و گذاشت میز رو دستشو امیر

  توام از داغونتر

  سرگرد جناب کن گوش خوب:  وگفتم کردم نگاه امیر به یخ سردی به

 بود نظرت زیر نظامی تیپ و بودی هم رتیپس اگه......... ولی نظرته زیر گردان یه و سرگردی شما

  بازم

 ........... بکشی حرفی تونستی نمی من از

 و من جهان خانوم گید می درست که این مثل:  گفت عصبی لحن همون با بود شده عصبی امیر

  شما

 هرچی بهتره پس منه دست پرونده اطالعات قسمت که اونجای از ولی نداریم هم با نسبتی هیچ

  بگید من به دونیدو می که

  نزد حرفشو ی ادامه دیگه.....  بیان خودشون فرمانده اگه

 .......  زد می حرفشو نصفه که یومد می بدم امیر اخالق این از اینقدر

  بیاد فرمانده خود بگید نکنید تلف وقتو بهتره:  گفتم گذاشتمو ام سینه رو چلیپا بصورت دستامو
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  خواستید خودتون خوب سیارب:  گفت کشیدو عمیقی نفس امیر

  بودم نشسته ریلکس کامال که منم رفت بیرون در از و شد بلند میز پشت از و

 !!! نداره اهمیت هیچی دیگه افتاد بیافته نباید که اتفاقی

  نشد خبری امیر از ولی گذشت ساعتی نیم

  رفت می اشتود برمی چیزی یه امیر میز رو از و اتاق تو یومد می سرباز یه باری چند فقط

  برداشتم قدم اتاق پنجره سمت به و شدم بلند صندلی رو از بودم شده خسته نشستن جا یه از

  بودن امد و رفت در که دیدم می و ستاد ی ها ماشین بود معلوم محوطه از قسمتی

  بودن جانی و قاتل حتما بود شده زده دستبند دستشون به که بودن افرادی ها ماشین از بعضی تو

 وارد دیگه شخص یه با همراه امیر و شد باز امیر اتاق در که بودم افراد همین ی چهره بررسی تو

  شد

  رفتم صندلیم بسمت اروم و گرفتم فاصله پنجره از

 !!!!! هستند ایشون فرمانده:  گفت و داد قرار مخاطب شخصو همون امیر

  اش سرشونه روی های قپه به کردم نگاه بود زده صداش فرمانده امیر که شخصی اون به

  بود سردار....... اش درجه

  سردار جناب سالم:  گفتم اروم

 هم من به دست با نشست امیر میز پشت رفت و داد سالممو جواب اروم و داد تکون سری سردار

  بنشینم که زد اشاره

  نشستم صندلیم رو اروم

 بگو خودت از اول خوب:  گفت و انداخت میز رو نارنجی پرونده به نگاه یه اول امیر مثل هم سردار

 ؟؟؟؟
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 !! دم می جواب بنده بپرسید شما سردار بگم چی

  جهان طهورا:  اسم

 12 تو رفتم تازه:  سن

  امریکا ؟ کشور کدوم بودی کشور از خارج یکسالی مدت به اومده ات پرونده تو

 ؟ سفر علت:  گفت کردو بلند سرشو سردار

 ..... اندازی یرت تکمیلی های دوره گذروندن-

  کالیفرنیا ؟ بودی رفته ایالت کدوم

  هستند جا اون داییم بله ؟ داری خویش و قوم جا اون

  دیدم اموزش wdf ؟ گذروندی کجا هاتو دوره

  کرد پاسخ پرسشو به شروع دوباره و داد تکون سرشو سردار

  دادم جواب مو به مو رو همه

 

 ؟؟؟ رمدخت کنی نمی همکاری چرا:  پرسید سردار

 ؟ کنم همکاری خوام نمی گفته کی:  دادم جواب ارامش با اومد خوشم سردار لحن از

  دارن همکاری به تمایل که ایشون سرگرد:  انداختوگفت امیر به نگاه یه سردار

 هم خودشون به کنم نمی همکاری هیچ ایشون با من سردار:  گفتم بده جواب امیر اینکه از قبل

  گفتم

 ؟ کار این علت و:  رگفت سردا

 این شخصی اموال به دستبرد یعنی این و برداشتن و شد می من به مربوط که چیزی ایشون

  شه می محسوب جرم خودش
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 ؟ چیه حکمت دونی می ؟ هستی مجرم االن خودت دونی می:  گفت جدی سردار

 ............ ساختن مطلع جرمم از رو بنده سرگرد جناب شما از قبل دونم می بله

 ؟؟؟ نداره قانون مملکت مگه ؟ کردید کار این به اقدام شما چرا:  گفت محکم و جدی خیلی دراسر

 قانون کدوم از:  گفتم و شدم جدی منم نبود خبری خوش لحن اون از دیگه کردم نگاه سردار به

 ؟ زنین می حرف

 !!!؟ خوره می خاک داره میزتون رو پدرم پرونده سال سه که قانونی از

 ن گورستو تو خوابیده های دجس اون از

  ببینید ولی دارم سال12 همش هستم طهورا من سردار کنید نگاهم خوب:  گفتم و شدم بلند

  برادرمو پدرو نه برگردوند مادرمو نه زنید می حرف ازش که قانون همین

  نیستم قاتل من چون نکشتمش که حیف کردم پیداشون رفتمو قانون شدم خودم

 ...... نداشتم من که خواد می صیق قلب یه کردن قتل

  زنید می حرف من با قدرت مسند از تنتونه نظام لباس االن که شما خود قانون گی می شما حاال

  بیرون اون ره می یادتون گیرید می بغل و هاتون بچه خونه رید می که شب

 ........ دارن پدرشونو بغل ارزوی که هستن هم کسایی

 سردار زنید می حرف قانون از من با چی برای

 ؟ دیدید چشم به و تون خانواده گرفتن اتیش شما ایا

  پذیرم می هست که چی هر حکمم... کنم می قبول باختمو من سردار:  گفتم کردمو مکثی

  قانون از حتی ترسونن نمی هیچی از رو باخته پاک ادم نکنید فراموش فقط

  هستم ها پاکباخته همون از یکی منم
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 بشه دلواپسم خونه به اومدن دیر بخاطر که دارم مادری نه چون

 ..........  مونده برام برادری نه و کنه حمایتم که دارم پدری نه

  تونیم نمی که درسته باشید مسلط خودتون به جهان خانوم:  گفت سردار

  کنیم مجازات و کنیم دستگیر مسببشو تونیم می ولی برگردونیم و تون خانواده

  شما ثانوی اطالع تا بشه صحبت موضوع این مورد در باید شما حکم اما و

 ضمانت و خواستن ازمن شخصا سرهنگ خود چون ولی ضمانت قید با اونم دارید خونگی حبس

  رو شما

 باشید داشته اسکان سرهنگ خود منزل تونید می فقط پذیرفتن

  کنیم اعالم و حکمتون فرصت اولین در تا

  هستم سنگین سر امیر با هنوزم کردم مکان نقل عصومهم عمه خونه به شه می ماهی یک

 

  طهورا تو به لعنت بگم بشمو بیدار خواب از که نیست روزی دارم پوچی احساس

 

  داشتی که اروزی و ارمان هرچی به زدی گند خودت

 

  اون یا کنم پر تفنگ خشاب تا بود زده لک جوری بد دلم برم باشگاه به نداشتم اجازه حتی دیگه

 

 !!!! بودم افتاده روزی چه به بود شده تنگ فشنگ بوی برای دلم بگیرم دستم تفنگو ی نداقهق
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 ؟ ظرف این تو ریزی می سبزیو اشغال چرا جان طهورا:  گفت عمه که بودم خودم افکار تو

 

 ؟ بود چی عمه منظور ببینم تا گرفتم باال سرمو

 

 !!! ها اشغال تو ریزی می و کنی می پاک که های سبزی چرا:  گفت زدو ظرف به اشاره چشم با عمه

 

  گفتم ببخشید یه لب زیر

 

  شده که کاری نکن اذیت خودتو بره قربونت به عمه جان طهورا:  گفت عمه دوباره

 

 ؟ چی بود نفهمیده اگه فهمید زودتر امیر کن شکر رو خدا برو

 

 !! عزیزم نخور حرص عمه ؟ چی افتاد می اتفاقی برات اگه نکرده خدای

 

  نکنم امیر بار عمه جلوی چیزی تا اوردم فشار هم به دندونهامو شد منقبض فکم امیر اسم با

 

 : گفت و داد ساختگی هیجان صداش به کنه پرت منو افکار خواست می مثال عمه
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  تو سال و سن هم داره دختر یه حشمتی خانوم!!!!!!!  طهورا

 

  بگیرمش امیر واسه یاد نمی بدم بمونه خودمون بین:  گفت کردو تر اروم و صداش عمه

 

 ؟ عمه کنی می دست دست چرا پس:  گفتم و زدم کجی لبخند یه

 

 چه ولی رفتم می فردا همین که بود من با اگه:  گفت دادو خودش لبخند با منو لبخند جواب عمه

  تا کنم

 

  شه می شاکی برم می گرفتن زن اسم امیر پیش

 

  دارم دامادیشو ارزوی که فهمه ینم:  گفت افسوس حالت با عمه

 

 به وادار زور با باید پسرتو این ولی نشیا ناراحت عمه:  گفتم برداشتمو کردن پاک سبزی از دست

  کنی کاری

 

 ......... دادم می قرار شده انجام عمل تو امیرو و زاشتم می خواستگاری قرار بودم شما جای اگه من

 

 کارو همین طهورا گی نمی راه بی:  گفت انداختو ظرف تو رو شده پاک های جعفری دسته هم عمه

  کنم می
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 کرد حرکت اشپزخونه سمت به و برداشت رو سبزی ظرف عمه شد تموم که ها سبزی

 

  کنم پاک سبزی الی و گل از دستمو تا رفتم منم

 

 می نشیمن سمت به که طور همون کنه می صحبت شخصی با تلفنی داره عمه دیدم برگشتم وقتی

  رفتم

 

  شد کار به دست زود چه دارم فعالی ی عمه عجب گفتم خودم پیش

 

 !!! دنبالت یان می دارن باش حاظر طهورا:  گفت کردو صدا منو شد تموم که عمه تلفن

 ؟ برم قراره کجا ؟ دنبالم بیاد خواد می کی:  گفتم عمه به تعجب با

 

 تا دنبالت فرسته می داره رو یکی یحاظرش بگم بهت گفت و زد زنگ مجید اقا االن:  گفت عمه

  ستاد بری

 

 ؟؟؟؟؟ بود رسیده وقتش پس گذاشتم هم رو چشمامو لحظه چند عمه حرف با

 

 گفت مجیدت عمو بخدا عمه ؟ شده چت طهورا بده مرگم خدا:  گفت بستم چشمامو دید که عمه

  نیست چیزی
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 !!!!!؟؟؟؟؟ شم فدات نترس

 

 ؟ عمه بترسم چی از:  گفتم و زدم لبخند کردمو نگاه مهربونم ی عمه به کردم باز اروم چشمامو

 

  همین کنم متمرکز افکارمو که بود این واسه بستم چشمامو دیدی اگه

 

 ...... بشم حاظر که رفتم و بوسیدم صورتشو شدمو خم برداشتم قدم عمه سمت به

 

  بود فرستاده لمدنبا دستاشو زیر از یکی عمو بودم نشسته ستاد ماشین تو بعد ساعت نیم

 

 تشریف من همراه:  گفت کریمی بود نوشته لباسش اتیکت رو که شخص همون رسیدیم وقتی

  بیارید

 

  نبود خبری بدنی بازرسی از دیگه دفه این شدم ساختمون داخل کریمی اقای با اروم منم

 

  شدیم دوم ی طبقه وارد و رفتیم ها پله سمت به

 

  بزنم صداتون تا ستیدبیا گفت کریمی اقای در یه جلوی
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 !!!!!! بیاستم باید حتما بشینم شه نمی حاال:  گفتم اروم

 

  شد اتاق وارد در به ای تقه با من به دادن جواب بدون کریمی اقای

 

  کنفرانس اتاق بود شده نوشته کردم نگاه بود شده نصب اتاق باالی که تابلوی به

 

 ؟؟؟؟ داره کنفرانس مگه هم نظام ؟ یکنفرانس چه:  گفتم دلم تو و کردم جمع لبامو

 

 های صندلی سمت به و انداختم باال ای شانه قیدی بی سر از نشنیده و ندیده چیزهای حق به

 

  خانوم بفرمایید:  گفت اومدو بیرون کریمی اقای که بودم نشسته هنوز رفتم راهرو تو شده چیده

 

 من گفتم خودم پیش ندادم رو همه ولی دادم تو موهامو از یکمی کردم مرتب سرم رو شالمو

  حد همین در حجابم

 

 !!!!!!!!! همینم من نیاد خوششون چه بیاد خوششون چه حاال

 

  شدم اتاق وارد چیه اش درجه نفهمیدم اخرم که کریمی اقای سر پشت و کشیدم عمیق نفس یه
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 چرخون مبله صندلی دورشو تا دور که بزرگ شکل مستطیل میز یه با متری36 تقریبا اتاق یه

  بودن گذاشته

 

  مدیریتی صندلی یه با شد می ختم کوچیک مستطیل میز یه به میز انتهای

 

 ؟!!!! بود کنفرانس اتاق یه واقعا

 

 سرم از فکر این نکشیده ثانیه به ولی بدم سالم اروم خواستم می گرفتم پایین سرمو اولش

  که گذشت

 

 رفتار خجالتی و لوس های بچه دختر مثل نباید جا این ؟؟ باشم شرمنده که کردم کار چی مگه

 ! کنم

 

  دادم محکمتر سالم یه و گرفتم باال سرمو محکم

 

  بودن نشسته میز همون پشت نفر8 که دیدم می داشتم تازه

 

  بود نشسته خودش میز پشت و اتاق راس هم ستاد فرمانده خود
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 !! بنشینید فالط ؟ دخترم خوبی:  گفت فرمانده دادن منو سالم جواب همگی

 

  گرفتم جا ها صندلی از یکی رو اروم و کردم تشکر سردار از

 

  بود فرمانده روی روب درست نشستم و کردم انتخاب که صندلی

 

  بودن نشسته فرمانده اطراف هم نفر8 اون

 

  بودن جوان خیلی که داشت وجود نفر3 بینشون گذروندم دید از نظر یه با رو همه

 

  بودن تیپ سر که دونفر از غیر به بودن تمام سرهنگ همگی کردم گاهن خوب ها درجه به

 

 !!!!! جدیه خیلی نشست این و گیره کارم خیلی که شد معلوم پس

 

 ...! طهورا زاره کارت:  گفتم خودم به

 

 .......... بودن جوون خیلی کردم نگاه سرهنگ تا سه اون به

 

 بتونن سن این با فرن سه اون شه می طور چه که افتادم فکر این به
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  درستن کار خیلی حتما باشن داشته تمومی سرهنگ

 

 !!!!!!!!!! حیف چه..  ندیدم افراد این بین و مجید عمو چرخوندم چشم هرچی

 

 روشن برای فقط نشست این دخترم:  گفت و گرفت دست به کالمو سردار همون یا فرمانده خود

  شدن

 

 ما دست به مورد این منهای شما ی گذشته تو تاریکی ی نقطه هیچ که جا اون از شماست قضیه

  همچنین و نرسیده

 

  شدن نائل شهادت رفیع درجه به که بود نظام عالی قضات از یکی شما پدر که جای اون از

 

  داشتن کشورشون به ذکری شایان خدمات سرهنگ جناب که جای اون از بازم و

 

 این به بسته درهای پشت و مبحوس بصورت و نیمنک نظامی دادگاه رو شما که شد اون بر تصمیم

  کنیم رسیدگی پرونده

 

 ؟ بکشه و انتظارتون چیزی چه کنید می فکر شما:  داد ادامه کردو مکثی سردار
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 مرگ حکمم اگه حتی نداره فرقی برام:  گفتم محکم و کردم نگاه زد می حرف داشت که سردار به

 !!!!! باشه

 

 !!!!!! شم می تقبلمس باز روی با باشید مطمئن

 

 ؟ زدید کار این به دست چرا یارید می فرو قانون برای تعظیم سر که شما:  گفت ها سرتیپ از یکی

 ؟؟ روی تک چرا

 

  داشتم من که موقعی اون اخه سرتیپ جناب:  گفتم انداختمو باال ابرومو یه کردم نگاه سرتیپ به

 

  کرد می بازی زیاشبا اسباب با داشت قانون دادم می انجام کارو این

 

 ........ برداشت بازیش از دست قانونم شدم کار به دست من وقتی

 

  که سردار خود جمله از همگی ولی کنن دیار اون راهی منو گوله یه با که االنه گفتم حرفم این با

 

  خندیدن زدن می صداش حاجی حضار

 

  بود کرده سکوت داشت پیشونیش رو هم غلیظی اخم که ها سرهنگ اون از یکی فقط
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 : گفت سرتیپ دوباره بود شده خارج کمی خفقان حالت از جو

 

 !!! دارین فردی به منحصر شخصیت شما بودن گفته یزدی سرهنگ

 

  تحقیر........... یا بزارم...... تعریف...... و سرتیپ حرف........ دونستم نمی

 

  ؟ نیک همکاری ما با حاظری دخترم:  گفت کردو ختم بحثو سردار

 

  شد روشن1666 پروژکتور چشمام تو سردار حرف با

 

 فرمایید؟ می همکاری جور چه:  گفتم سردار به

 ضیح تو براتون شریف سرهنگ مثبت جوابت معلومه چشمات برق از:  گفت زدو لبخندی سردار

 !! دن می

 

  ببینم و شریف سرهنگ این تا چرخوندم چشم نفره هشت جمع بین

 

  بود ها جوون سرهنگ همون از یکی اها

 

 و باشم داشته همکاری نفوذی و اطالعاتی صورت به من که این بر مبنی داد ضیحاتی تو سری یه
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 ستاد کمک منتظر نباید افتادم می گیر اگه یعنی شدم می محسوب رسمی غیر عضو من البته صد

  بودم می

 

 !!!!!!  مـــــــــــرگ و کردن ریسک............ یعنی این و

 

  بودن من جواب منتظر همگی شد تموم که شریف سرهنگ های حرف

 

  کنم همکاری باهاشون تا کردم قبول....... کردن معطل بدون و درنگ بی

 

 ........  بمونم وفادار کردم یاد که قسمی به تونستم می حداقل جوری این

 

 حاجی سمت هب و شد بلند جاش از اخمو سرهنگ همون که داد می وظیفه شرح داشت سرتیپ

  گوشش تو رفت

 

 !!! سرهنگ شماست با حق البته:  گفت و داد تکون سرشو هم حاجی و گفت چیزی یه

 

  خودشو کمی سردار نشست و سرجاش برگشت اروم سرهنگ

 

  گفت چیزای یه اون به و کرد خم بود نشسته راستش سمت که سرتیپی سمت به
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 ؟ قراره چه از قضیه بفهمم که بودم شده کنجکاو ذره یه

 

 

 زمانی نهایی بندی جمع...  شنیدید و جمع های صحبت:  گفت و انداخت نگاهی من به سرتیپ

  گیره می صورت

 !!!!!! بگیریم تست شما از ما که

 

 ؟ سرتیپ جناب تستی چه:  گفتم کردمو اخم کمی

 

 ...... دن می شما به رو توضیحات سرهنگ:  گفت سرتیپ

 

 بگووووووووووو فامیلی حداقل سرهنگن ههم که جا این!!!!!! بابا ای

 

  جمع ی اجازه با: گفت اخمو همون

 

 انداز تیر که نگید فقط..... دونید می چی اسلحه از:  گفت غلیظ اخم با کردو من سمت روشو

  هستید

 

 !!؟ نداره کاری چون.... کن شلیک بگیم و بدیم اسلحه ساله9 ی بچه یه به تونیم می ما



 
 

113 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 

 بگیرید تست نیست قرار مگه:  گفتم کردمو رنگ پر اخمم من برجکم تو خورد بد اخمو این حرف

 : دادم ادامه هم بعد

 

 !!!!!!! دارم بهتری پیشنهاد من ولی

 

 اون با حاظرم بیارید و نیروهاتون بهترین از یکی سردار:  گفتم و گردوندم حاجی سمت به رومو

 بدم مسابقه شخص

 

 !! نیستم هم کمتر قطعا نباشم شخص ناو از بهتر اگه کنم ثابت خوام می

 

 ؟ گید می چی شما:  گفت اخمو همون به و زد لبخندی سردار

 

 ... شماست دستور دستور:  گفت بردو بین از حاجی واسه اخمشو سرهنگ

 

  برد هم شخصی اسم و خواست اسلحه یه کردو صحبت کسی با تلفن با سردار

 

  که بود نزاشته میز رو اسلحه سرباز هنوز اومد اسلحه یه با سرباز یه ساعتی ربع از بعد

 

 کوبید پا و داد نظامی سالم و شد وارد بود پوشیده شخصی لباس که هم دیگه مرد یه
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  نشست من از بعد صندلی دوتا هم اون بشینه گفت شخص اون به سردار

 

 ای هاشار شخص اون و من به دستش با و سرهنگ:  گفت و گرفت سرهنگ سمت به روشو سردار

 :  گفت زدو

 

 !!!! بفرمایید شما خدمت در

 

 بسته و باز رو اسلحه تونی می ثانیه چند تو.... عظیمی:  گفت مرد به رو کردو تشکری هم سرهنگ

 ؟ کنی

 

  نرسه دقیقه یک به کنم فکر سرهنگ جناب:  گفت عظیمی فامیلیش فهمیدم که مرد اون

 

  عظیمی به دادم حواسمو سرهنگ به هتوج بی سپرد من به نگاهشو و زد لبخندی سرهنگ

 

 ی اسلحه یه دقیقه یک از کمتر هم واقعا و عالی گفت میشد شاید بود خوب کارش عظیمی

  کرد بسته و باز و دراگون

 

 !!بود عالی:  گفت سرهنگ شد تموم وقتی
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  بده من به رو اسلحه که زد اشاره عظیمی به هم بعد

 

  تگذاش من روی ب رو اسلحه عظیمی وقتی

 

 .. ببرید تشریف تونید می شما عظیمی اقای:  گفت بداخالقه اخمو سرهنگ

 

 ... رفت و شد بلند صندلی رو از مکث ای ثانیه بدون هم عظیمی

 

  بود گرفته سکوت و اتاق کل کردم اسلحه به نگاه لحظه چند....... من اما و

 

 جماعت این واسه داشتم چنته تو چی هر باید هستن من شدن ضایع منتظر همه کردم احساس

  کردم می رو

 

 !!!!!!!!!! نبودم کسی کم بودم طهورا من

 

 یه یا.. گردن شال یه یا خوام می ای پارچه دستمال یه من:  گفتم سرهنگ به و کردم بلند سرمو

 !! چیزی همچین

 

 ؟ چی برای گفت تعجب با سرهنگ
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 ...! سرهنگ بدید من به لطفا-

 

  که بیارن دستمال برام تا بزنه صدا سربازو خواست یم و کشید عمیقی نفس سرهنگ

 

 .....دارم میزم کشوی تو من نیست نیازی:  گفت سردار

 

  من به داد و اورد در چفیه یه کشوهاش از یکی درون از و

 

 //؟ کنم کار چی خوام می دستمال این با من ببین که بودن زده زل همه کردم درست رو چفیه

 

  بره می زمان ثانیه41 از کمتر گم می من بگیرید تایم لطفا گفتم سرهنگ به شد اماده که چفیه

 

 که کردن می نگام همچین ببینن ترسناک فیلم یه خواستن می انگار انداختم کلی نگاه یه جمع به

..... 

 

  کردم محکم سرم پشت از اشو گره و بستم چشمام رو رو چفیه اروم

 

 

  گرفتم دستم تو رو اسلحه میز رو از
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  کردم بسته و باز دستمو تو دراگون تمام....... سرهنگ 3 بشمار با

 

  برداشتم چشمام رو از سردارو چفیه و گذاشتم میز رو رو شده جفت اسلحه

 

 ؟؟ سرهنگ ثانیه چند:  گفتم انداختمو نظر اخمو سرهنگ به خیره

 

  ثانیه صدم78 و ثانیه42:  گفت و انداخت تایمر به نگاه یه سرهنگ

 

  خودم سردار حاجی خندان چشمای به دادم اخمو سرهنگ از و منگاه

 

 ..... عالی دخترم بود عالی:  گفت زدو لبخندی سردار

 

  کردن تعریف کارم از هم سرتیپ دو هر

 

  شما ی اجازه با:  گفت سردار به دونستم نمی فامیلیشو هنوز که اخمو سرهنگ

 

  بود خوب کارتون:  گفت سپردو من به نگاهشو
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 !!!! خان حسود بود خوب گه می بیشور چه:  گفتم دلم وت

 

  ؟ کردی کار ای اسلحه چه با: پرسید سرهنگ

 

 شخصا ها این ی همه بین از ولی دارم اشنایی اسلحه نوع همه با تقریبا ژسه از غیر به:  گفتم اروم

  کالشینگف و دراگانف

 

 ..... رانای در نه البته کردم کار زیاد هم هاشون با دارم دوست و

 

 که نبود اسلحه دو این از بهتر اسلحه بودید که ایران از خارج یعنی:  گفت زدو پوزخندی سرهنگ

 ؟ کنید کار باهاش

 

 بسیار تکنولوژی با نمونده ذهنم تو اسمشون اصال که دیدم های اسلحه چرا:  گفتم جدی خیلی

  روز به و باال

 

 ... کردن می استفاده بیشتر اسلحه دو همین از ها زن قناصه اموزش برای هم امریکا خود تو ولی

 

 :  دادم ادامه کردمو پر اکسیژن از امو سینه
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 برخورداره زیادی محبوبیت از شوکرها گان بین هنوزم ولی شده قدیمی خیلی درسته اسلحه این

 !!! 

 

 ؟ دونید می علتشو ؟ چی برای:  پرسید ازم که بود سرتیپ

 

 محبوبت ندارن لگدی ها اسلحه نوع این چون من نظر از ولی..... داره مختلفی های علت خوب

  دارن بیشتری

 

  از صحبت شما های صحبت تو:  گفت کوتاهی مکث از بعد بود من به خیره که سرهنگ

 

 ؟ دارید اسلحه این از شناخت چقدر کردید دراگون

 

 ثانیه7 تا5 از لیکش برای زمان بهترین که دونم می خوب:  گفتم کشیدمو عمیقی نفس دوباره

  است

 

  روسه کشور ساخت نداره ضربه لگد اژدها همون یا دراگانف.. دراگون

 

  هاست بهترین جزو هنوزم ولی شده قدیمی درسته

 

  دییجیتالیشو هم و کرد نصب دار انالوگ هم شه می کرد نصب روش شه می که دوربینی
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 ...... داره صدی در صد تلفات متر866 برد, jولی...  متر2166 بردش

 

:  گفتم گرفتمو سرهنگ سمت به سرمو و شه می گلوله شدید پرتاپ باعث که داره زیادی خان

  بگم چیشو دیگه

 

  گیره می لبخندشو جلوی ولی بزنه لبخند یه خواد می سرهنگ کردم حس

 

 ؟ یاد نمی خوشت ژسه از گفتی چرا سوال اخرین اما و گفت سرهنگ

 

 :  گفتم کردمو جاجاب صندلیم تو خودمو یکمی

 

  نارفـــــــــــــیــــق گید می ژسه به نظامیا شما خود که دلیلی همون به

  زد می لبخند داشت عمال اونم دیگه اخمو سرهنگ چشمهای به خورد نگاهم زدم که حرفمو

 

 می ای تیکه عجب زنه می لبخند وقتی خداییش ولی دیدم رو اخمو اقا این لبخند من عجب چه

 !! شه

 

 لبخندشدون شاید جمع تموم انداختم نگاه هم بقیه به خندید می اروم هم جون سردار حاجی

  بود کمرنگ
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 !!!!!!!! بود خنده طوفان چشماشون تو ولی

 

 .............. کردم شکر رو خدا دلم تو

 

 :  گفت اخمو سرهنگ مخصوصا و جمع به سردار

 

  باشن داشته هم رو اطالعات این نصف نصف جهان طهورا خانوم کردم نمی فکر اصال من حقیقتا

 

 !!!  محترمه برام هم جمع نظر ولی هستند الیقی فرد ایشون من نظر از

 

  بمونم منتظر اتاق بیرون خواست من از سردار

 

  زدم بیرون کنفرانس اتاق در از و شدم بلند اروم

 

 !!!! عالمه خدا بود من منتظر اتاق اون تو چی

 

 کنند گیری رای من همکاری مورد در ها اون و بمونم بیرون من بود قرار اگه گفتم خودم پیش
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 منو اطالعات اول خواستن می شایدم کنند جواب سوال من از همه این که بود کاری چه دیگه

  بزنن محک

 

 !!!!!!اومد نزدیکتر عقل به بیشتر فرضیه این

 

 !! داشت محکمی شخصیت چه ولی فامیلیشو نه فهمیدم اسمشو نه اخرم افتادم اخمو سرهنگ یاد

 

  هیکل خوش هم و بود چهره خوش هم گرفتم می فاکتور اخمشو اگه

 

 قدی عجب بود داده ارایش قشنگ چقدر موهاشو داشت چشمای چه رفت می راه محکم چقدرم

  داشت

 

 ؟؟؟؟ ازش کنی می تعریف چقدر کرد می نگاهت اخم من یه با خوبه دیگه بسه طهورا ااااااااااه

 

 ...........  دیگه کرد تعریف باید رو تعریفی ادم خوب:  گفتم خودم به دوباره

 

  گذشت می زیادی خیلی زمان کردم درست سرم رو شالمو

 

  اتاق از هم صدای هیچ بود رفته سر شدت به ام حوصله
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 !! کرد می ول ول روانم و روح تو فضولی کرمه جور بد یومد نمی بیرون

 

 شد نمی شنیده صدای هیچ در بودن اگوستیک بخاطر ولی رفتم در نزدیک و شدم بلند بار چند

 

 ......... شد باز اتاق در که برد می خوابم داشت کم کم

 

  گفت و اومد سمتم جونها سرهنگ اون از یکی شدم بلند سریع منم اومدن بیرون نفری چند

 

  بودم گویی امد وشخ فکر تو فقط من ولی گفتن چیزای یه هم بقیه امدید خوش گروه به

 

  بشم اتاق وارد بود نخواسته من از کسی هنوز ولی رفتن پایین ها پله از همشون گفت سرهنگ که

 

  شدم بلند دوباره اومد بیرون هم سرتیپ دقایقی از بعد

 

  داره کارت سردار اتاق تو برو باشی موفق دخترم:  گفت ایستادو من نزدیک سرتیپ

 

 !! نه یا شنیدن دونستم نمی که در به ضربه چند زدن با و کردم رتشک سرتیپ از خوشرویی با

 

  نبود اتاق تو اخمو خوشگل سرهنگ اون و سردار حاجی جز کسی شدم اتاق وارد
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  بنشین بفرما گفت و داد منو جواب لبخند با سردار دادم مجدد سالم اروم

 

 همه تو اخماش بازم اوه اوه کردم نگاه اخمو سرهنگ به چشمی زیر یه

 

 نظارت شما رو شخصا که کردیم خواهش سرهنگ از ما:  گفت چینی مقدمه کمی از بعد سردار

  باشن داشته

 

 !!باشید داشته سرهنگ با خوبی همکاری و کنید درک رو موضوع این حساسیته هم شما امیدوارم

 

 سوالی هر مدختر:  گفت گرفت می فاصله میز پشت از که حالی در و شد بلند صندلی رو از سردار

  سرهنگ از داشتی

 

  برم باید من بپرس

 

 .....! شده دیر خیلی االنشم همین تا که دارم ای جلسه

 

  کوبید پا سردار برای و شد بلند سریع سرهنگ

 

  رفت کردو خدافظی من از و گفت اخالق بد اخموی به باشی راحت سردار
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  اخالق بد اخموی و موندم من....... حاال

 

  شد نمی و بود زیاد فاصله ولی ببینم اسمشو فرمش اتیکت رو زا کردم سعی

 

 ! کنم شروع کجا از دونستم نمی داشتما یعنی نداشتم سوالی که من بودیم کرده سکوت

 

 ندارید؟ سوالی:  گفت کنم نمی باز لب از لب من دید که هم اخمو سرهنگ

 

 ؟! نیست ذهنم تو هیچی ناال فقط دارم سوال بخواد دلتون تا:  گفتم کردمو سرهنگ نگاه

 

  بودم حضورشما درصد صد مخالف من که بدونید:  گفت زدو پوزخندی سرهنگ

 

 ..! زد حرفی هست ما ی همه ارشد که حاجی حرف رو شد نمی خوب ولی

 

 و....... ندارم و نظمی بی گونه هیچ تحمل من باشید مراقب پس

 

 ../ شید می هتنبی شدیدا ببینم رو موردی کوچکترین باشید مطمئن
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 ؟؟؟ بکوبم پا یاد می شما وقتی باید منم سرهنگ:  پرسیدم اختیار بی چرا دونم نمی

 

  داد می لو درونیشو ی خنده چشماش ولی داد فشار هم به لباشو اخمو سرهنگ

 

 // نیست شما برای کار این به نیازی:  گفت محکم کشیدو عمیقی نفس

 

 ؟ لجید من با شما چرا:  گفتم دوباره

 

 ؟؟؟ گفتم چیزی همچین کی من:  گفت زده متعجب سرهنگ-

 

 .. هستید موضوع این 266در266 مخالف گفتید من به االن همین-

 

 : گفت زدو ضربه چند میز رو دستش تو خودکار با سرهنگ-

 

 شما شخص با من کنه رسیدگی هاش بچه به و اش خونه بشینه باید خانوم یک من نظر به

  ندارم خصومتی

 

 ..! اینچنین مونث جنس به نسبت نظرم فقط
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 عادت خوب ولی کنم می درکتون سرهنگ نداره اشکالی:  گفتم بود خودم مختص که تمام پروی با

 ../ کنید می

 

 ؟؟؟؟؟؟ کنم می عادت چی به:  گفت کردو نگام جدی خیلی سرهنگ

 

 !!!!!! سرهنگ کنید می عادت من حضور به-

 

 ؟؟؟؟؟ نکنم عادت واگه:  گفت کردو ریز چشماشو سرهنگ

 

 من به شما شناسم می خودمو من:  گفتم دادم می تاپ و پیچ دستم تو شالمو ی گوشه که حالی در

 .... کنید می عادت

  یزدی سرهنگ پیش برید االن بهتره دانش خانوم:  گفت من زبونیه بلبل از کالفه سرهنگ

 

  ستاد یارید می شریفت شما صبح7 ساعت روز هر ضمن در هستند شما منتظر ایشون

 

  الزم اموزشهای برای

 

 تموم اش مکالمه وقتی کرد صحبت و گرفت نظرو مورد داخلی حاجی میز رو تلفن از سرهنگ خود

  شد
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  بودن بلند و محکم سرهنک قدمهای ایستادم و شدم بلند سرهنگ از تبعیت به منم شد بلند

 

  شد این اها کردم ندبل سرمو کمی رسوند من روی به رو خودشو اخمو جناب

 

 ؟ چی یعنی ندیدم اتیکت کردم نگاه هاشو سینه رو چی هر ولی بخونم اسمشو خواستم می

 

 !؟ بزنم صداش خالی سرهنگ ؟؟ کنم کار چی حاال خوب

 

 رو شما نظر من لباس در چیزی چه: پرسید که شد اتاق سکوت مجدد انداز طنین سرهنگ صدای

 !؟؟؟ دانش خانوم کرده جلب

 

 لباس رو اتیکت نداشتن خوب:  گفتم کردمو خم کوچولو یه سرمو کشیدم خجالت یکمی نگی بگی

  فرمتون

 

  بود کرده سکوت سرهنگ

 

  منتظرتونن یزدی سرهنگ جناب 122 اتاق پایین ی طبقه برید بهتره:  گفت مکثی از بعد

 

 .............. داد نشون و در دست با و
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 ............  بگه اسمشو مرد می مگه خوب بود تلخ گوشت چقدر اه

 

  نکردم هم خدافظی ازش حتی کردم حرکت در سمت به و نگفتم چیزی منم

 

  کردم پیداش اها کردم نگاه اتاقها شماره به شدم سرازیر ها پله از

 

  گفتم ایستادمو روبروش رفتم داشت هم اسلحه که بود نشسته سرباز یه در جلوی

 

 !!!!!!! داشتم کار یزدی سرهنک باجناب هستم دانش من

 

  بودن منتظرتون سرهنگ بفرمایید:  گفت و داد تکون سرشو سرباز

 

  کرد جلب نظرمو که چیز اولین شدم اتاق وارد وقتی کرد باز برام درو سرباز خود

 

  بودن کرده یاد و شهید عنوان زیرشم بود طاها و بابا از بزرگی عکس قاب

 

  کنن می نگاه منو دارن و اند زنده کردم حس ای لحظه برای

 

 : گفتم و سپردم عمو به و گرفتم دیوار رو قاب از نگاهمو عمو صدای با
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 ؟ نباشید خسته مجید عمو سالم-

 

 : گفت و داد جوابمو مهربونش اخالق و اراسته ظاهری با همیشه مثل عمو

 

 !!!!!!! اومدی خوش خانوم طهورا... سالم -

 

  جون عمو مرسی-

 

 ؟ عمو دارید گیقشن اتاق چه

 

 !! باشه بعدیش نفر مبارک دخترم ممنون

 

 ؟ کیه بعدی نفر عمو چی یعنی:  گفتم افتادو عکس قاب به چشمم دوباره

 

 دیگه اومده حکمم جون عمو دیگه هیچی:  گفت و نشست مقابلم صندلی رو و اومد مجید عمو

 ! شدم بدست زنبیل

 

 ؟ شدی بازنشسته:  گفتم کردمو نکاه عمو به تعجب با
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 شدم نشسته زن با بگی بهتره جون عمو اره-

 

 ........ خندید بلند صدای با خودش گفتو اینو عمو

 

 ؟ بدید تحویل و پست باید کی عمو-

 

  ماه این اخر-

 

  انشاله مبارکه حال هر به

 

 !!!!! بدم جونتر نیروی تحویل کارمو باید دیگه دخترم مرسی-

 

 ؟ دارید رو طاها و بابا عکس دونستم نمی من عمو

 

 !!!!!  بودن من عزیز هردوشون:  گفت انداختو سرش پشت قاب به نگاه یه عمو

 

 پدرت و شدم مسلح نیروی جذب من شد تموم جنگ که این از بعد بودیم همرزم پدرت و من

  داد ادامه درسشو
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 جون عمو ردیک قبول چرا طهورا کنم حمایت دخترش از که موندم...... موندم من و رفت اون حاال

 ؟

 

 !!!! خوردم قسم من کردم می قبول باید عمو:  گفتم کشیدمو صورتم به دستی

 

 /؟؟ منتظرته چیا دونی می ؟ ناکه خطر چقدر دونی می:  گفت کردو سکوتی عمو

 

  کنم همکاری ستاد با که پذیرفتم موضوع این علم با دونم می چیزو همه من عمو-

 

  شم می پدرت شرمنده من بیافته اتفاقی برات هاگ:  گفت چشمامو تو زد زل عمو

 

 ..... بود احترام قابل برام چقدر داشتم دوست مجید عمو من چقدر

 

 !؟؟؟ شه نمی جدا درخت از برگی خدا اذن بی گید نمی همیشه شما مگه مجید عمو:  گفتم اروم

 

  افته می اتفاق بزارید هم صندق گاو تو منو کنید باور باشه من برای اتفاق افتادن به قرار اگه

 

 ؟؟؟؟؟ هستید چی نگران پس
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 .... ولی.. دخترم تو با حق:  گفت و داد تکون سرشو عمو

 

 ؟؟ باشی کی نظارت تحت قراره حاال:  داد ادامه کشیدو داری صدا نفس عمو

 

 !!! اخمو اخالق بد سرهنگ یه دونم نمی اسمشو عمو-

 

 ؟ گی می و مقدم سرهنگ:  گفت و خندید بلند عمو

 

 ! هستم حضورت صد در صد مخالف من گفت منم به اخمو چقدر ولی عمو دونم نمی-

 

 /// مسئولیتی با ادم پندار شد راحت خیالم:  گفت شد تموم اش خنده وقتی خندید دوباره عمو

 

 !!! داره اسمی عحب کردم غش وای بود پندار اخمو سرهنگ اسم پس

 

 !! جوونه چقدر عمو:  پرسیدم عمو از

 

 ........  بلدیه کار و جوان سرهنگ دخترم اره-
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 ؟ مجید عمو داره تمومی سرهنگ سنش این با چطوری پس

 

  داره افسریه دانشکده از هوانیروز دکترای پندار تحصیلیش مدرک خاطر به:  گفت عمو

 

 ....... افسریه دانشکده استاد هم سرهنگه هم

 

 اتیکت لباسش رو اسمش دیدم رو هرکی من تنداش اتیکت لباسش رو چرا عمو:  گفتم دوباره

 !!بود؟؟؟ خورده

 

 زنن نمی اتیکت لباس رو دیگه بخوان اگه باال به سرگرد از جان عمو:  داد جواب مهربونی با عمو

  تو مگر

 

 ........ ویژه شرایط

 

  نبود اتیکت لباسش رو که بود این دلیلیش پس

 

 : گفت هم حرفاش اخر داشت پدرم با که قدیم خاطرات از کرد صحبت من با خیلی عمو

 

  بدی گوش حرفشو کن سعی هم تو راحته خیالم داره عهده به رو تو مسئولیت پندار خوشحالم
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 اتاق تو شد می ساعتی یک دیگه مسائل به شد کشیده حرف سرباز همون توسط چای اوردن با

  بودم عمو

 

 ببینیم بریم خونه یام می زود منم امروز دخترم شو بلند:  گفت انداختو نگاهی یه ساعتش به عمو

 ؟ حاله چه در ات عمه

 

  کردیم حرکت خونه سمت به و شدیم خارج ستاد از عمو با

 

 باهاش هنوزم که من پذیرفتم پیشنهادو این چرا که کرد دعوا من با کلی رسید امیر که شب

  هر از بودم سرسنگین

 

  کرد پیدا ختم دعوا عمو وساطتت با اخرم دادم می جواب نیمه و نصفه یکیشو امیر سوال26

 

  کردم دروباز و انداختم سرم رو شالمو شد زده اتاقم در کردم می استراحت اتاقم تو من و بود شب

 

 ؟ بزنم حرف باهات خوام می طهورا:  گفت که بود امیر

 

 // تو بیا:  گفتم کردمو بازتر اتاقو در
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 شدی پشیمون بگو برو نکن اینکارو طهورا:  گفت و دز تکیه در به خودشم و بست اتاقو در امیر

!!!!!! 

 

 ؟؟ چرا: گفتم امیر به اروم خواد می ازم داره طاها کردم حس چرا دونم نمی کردم نگاه امیر به -

 

 ؟ کنم می خواهش خطرناکه قسم بخدا فهمی نمی تو طهورا-

 

  نزن حرف خطر از من با ضمن در دارم دوست خودم من امیر شه نمی-

 

  بودم رسیده هم اتابک حساب االت تا من کردی نمی باز و موضوع تو اگه

 

 !!/ ریختی بهم چیو همه که بودی تو این باشه یادت

 

 من مادرم جون به طهورا:  گفت و نشست تخت رو من کنار اومد و گرفت فاصله اتاق در از امیر

  خاطر به فقط

 

 ...... افتادی می ناموسها بی اون دست اگه کردم کارو این خودت

 

  نکرد کامل حرفشو دوباره معمول طبق امیر
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 من انتخاب به تو وارم امید و دارم هدفی منم نکردم کارو این دلشادی سر از من امیر:  گفتم اروم

  بزاری احترام

 

  اگه ولی میرم می باش مطمئن باشه مرگ قسمتم اگه:  گفتم مجیدم عمو به من امیر

 

  دارم نمی بر خال بازم باشم که ادمکشم جماعت یه بین باشه دنیا به عمرم

 

 اعتماد بهت تونم می کنم حس بزار جورم تو با فقط فامیل تو که دونی می برام طاهای مثل تو امیر

  کنم

 

 !!!!!!!! نکن منعم ولی........ کن راهنماییم..... کن حمایتم باش طاها برام

 

 طاها مثل منو واقعا تو طهورا:  گفت و داد فشار هاشو شقیقه دستش با و گرفت پایین سرشو امیر

 ؟ بینی می

 

 مثل برام تو... اره:  گفتم و دادم امیر دست به فشار اندکی و امیر دست رو گذاشتم دستمو اروم

  هستی طاها

 

 من مثل اونم شاید بده قورت گلوشو بغض خواد می اینجوری کردم حس کشید عمیقی نفس امیر

 .... افتاده طاها یاد
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 :  گفت وار زمزمه و اروم ارمیر

 

  کنم می قبول منم خوای می تو که حاال باشه

 

  طاهـــــــــــــــــا شم می نزاشتی برام ای دیگه ی چاره یعنی

 

 تو اومد ابجی مفتی چونه نه زدم چک نه شم می دار خواهر من حوبه:  داد ادامه زدو پوزخندی

 ........ خونه

 

 سرش پشت اتاقو در و گفت بخیر شب من به اهسته خیلی شد بلند تخت رو از و گفت اینو امیر

  بست

 

 نداشتم دوست ولی بودم دلخور و دلگیر شدت به امیر دست از که این با شد راحت کمی خیالم

  ببینمش ناراحت

 

 ...... پذیرفت و اومد کنار موضوع این با امیرم که خوشحالم دلم ته وچقدر

 

  چشمام پشت که چیزی اولین بستم چشمامو تا کشیدم دراز تخت رو رامی رفتن از بعد

 

  بود اخمو سرهنگ صورت بست نقش
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 چهره افتاد می هم رو چشمام تا بود نتیجه بی ولی بخوابم کردم سعی و کردم باز چشمامو سریع

  ی

 

  شد می مجسم نظرم تو مقدم پندار خشن نیمه و جذاب

 

  کردم فکر بهش کمی داد نمی مثبتی ی نتیجه چون کنم دور نمذه از و پندار نکردم سعی دیگه

 

  صداش صالبت به بلندش قد به

 

  بودن خاص خیلی که چشماش به

 

 ........... زدناش پوزخند به حتی

  رفتم می ستاد به هرروز مجید عمو با یا امیر با یا من که بود هفته دو

 

  بودم بلد و دادن می اموزش که چیزهای ربیشت کردم می شرکت تشریحی کالسهای تو باالجبار

 

  محجبه شدت به همه بودن هم دیگه خانوم چند ها کالس تو کرد اعتراضی شد نمی خوب ولی
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  نبود خبری چادر از و کردم می سرم مقنعه که بودم من فقط

  بودم شده اشنا هم روی به لبخند و سالم حد در خانومها با

 

  که دیدم مجیدو عمو پایین رفتم و شدم اماده و شدم بیدار خواب از که صبح روز یه

 

  بودم ندیده تنش تو روز اون تا من که بود تنش هم خاصی لباس بود کرده شیک العاده فوق

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دونست می خدا بود خبر چه بود پوشیده فرم لباس هم امیر

 

  ؟ کردید شیک ؟ خبریه عمو:  گفتم مجید عمو به خنده با

 

 !!!! فهمی می ستاد تو ولی هست که خبر:  گفت و یدخند عمو

 

  امیر نه زد حرفی مجید عمو نه کردم اصرار چی هر

 

  شدیم ستاد راهیه امیر ماشین با سه هر صبحانه خوردن از بعد

 

  بود کرده شیک کلی خودشو شناختی می رو کی هر بود عجیب واقعا
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 ..... بودن خبری پوشیدن می هفته طی که لباسهای اون از و

 

  دنبالت یاد می امیر بعد کن سرگرم ساعت یه تا خودتو برو نداری کالس امروز گفت عمو

 

 و نشستم بیرون های صندلی از یکی رو داشت هم بوفه یه که جای ستاد ی محوطه تو رفتم منم

  دادم چای یه سفارش

 

  کردم می مزه مزه چاییمو و کردم می نگاه قدیمی های مجنون بید به

 

  گذشت ساعتم یه فهمیدم امیر باصدای

 

 .....! رژه محوطه بریم شد بلند طهورا:  گفت امیر

 

  شدم همگام امیر با و انداختم زباله سطل داخل مصرفمو بار یک چای لیوان

 

 ؟ کنی تنت فرم لباس تو خاص روزهای از غیر به ندیدم وقت هیچ من خوب خبره چه امیر:  گفتم

 

 ؟؟ خبریه چه بگو من جون نکرد پاش هم پوتین داشت قفر هم عمو لباس تازه
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 !!! کن صبر خوب عجولی چقدر دختر:  گفت شنید می منو حرفهای داشت لب به لبخند که امیر

 

 !! نده قسم خودتو جون وقت هیچ ضمن در ؟ خبره چه فهمی می االن

 

 ...... بیرون کشید چیزی شه نمی امیرم این از نخیر:  گفتم دلم تو

 

  داخلش بودم نرفته االن تا من که وجوداشت بزرگ خیلی ساختمون یه ستاد ساختمون تپش

 

 فریم اسپیس و چادر با رو قسمتی یه که شدیم باز ی محوطه یه وارد و زدیم دور ستادو ساختمون

  حالت و بودن پوشونده

 

 ..... بودن کرده مبل شیکی های صندلی با هم قسمتی بودن کرده درست سن

 

  دنبالت یام می خودم شد تموم که برنامه بشین برو گفت زدو اشاره قسمتی به دست با امیر

 

  داشت خط مانتوهاشون هاشون بعضی بودن هم خانوم زیادی تعداد رفتم قسمت همون بسمت

 

  رو بزارن درجه هاشون سرشونه رو اینکه جای به هستند دار درجه هم ها این فهمیدم
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  گرفتم یاد اونروز که بود مطلبی اینم زارن می درجه هاشون استین سر

 

  نشستم اولی های صندلی جزء تقریبا نشستم و گرفتم جا خانوم چند کنار صدا سرو بی

 

 ..... داشتم دید جا همه به

 

 داشتند باالی های درجه که هم هام خیلی و بودند ایستاده فرم های لباس با جمعیت گردان یه

  بودن نشسته

 

  رفت رژه به شروع گردان همون صلوات فرستادن و اتمام از بعد و خوند قران قاری یه برنامه اول

 

  بودن کرده صف به رو اینها کش خط با انگار خط یه تو همه بودم رژه محو کامال

 

  که شد می کوبیده پا چنان و سرشونه تا دستها و یومد می باال سینه تا پاها

 

  برداره رکت پاشون زیر اسفالت که االناست گفتم

 

  کرد می تماشا و بود ایستاده سردار حاجی کنار عمو
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 نصب مجید عمو ی سینه رو رو افتخار مدال و کرد غرایی سخنرانی خودم سردار حاجی رژه از بعد

  کرد

 

  سرتیپ شد مجید عمو و کرد درجه ترفیع رو عمو اخر در و گفت عمو های فعالیت از کمی

 

  کرد سخنرانی حضار برای کمی و داد دست سردار با مه عمو کردم ذوق دلم تو کلی

 

  ولی کردم می حس خودم رو رو نگاهی سنگینی بودم عمو های صحبت محو کامال من

 

 ؟؟؟؟؟؟ چشمه کدوم از سنگینی این فهمیدم نمی چرخوندم می چشم چی هر

 

 .... کردم تصادف چشم جفت یه با که کم نگاه عمو به دوباره خواستم می

 

 ؟؟ کنم کار چی بودم مونده خودم اخموی سرهنگ جز به نبود کسی مال نگاه یسنگین

 

  بدم سالم یا بچرخونم سرمو نگاهش به توجه بی

 

 

  کردم هم رو کار همین و بدم تکون براش سری یه گرفتم تصمیم
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  کرد معطوف ای دیگه سمت به چشماشو و داد تکون برام نامحسوس سری هم مقدم سرهنگ

 

  بود شده خواستنی خیلی یومد می تشریفات لباس بهش چقدر

 

  کردیم حرکت خونه سمت به امیر با برنامه ویژه اتمام از بعد

 

 کردم غلو گفت می عمو ولی کردم می تعریف تاب و اب با عمه برای مو به مو چیو همه رسیدم تا

... 

  شد قرار انجامید طول به من تشریحی های تمرین ماه سه

 

 ویژه گروه عضو مستقیم مخابراتی ادوات و حفاظتی عوامل همچون های دوره نگذروند از بعد

  بشم

 

  بود شده قسمتها این اموزش مسئول مقدم سرهنگ خود

 

  گیره می انجام پندار خود اتاق تو کالسها که شدم مطلع امیر توسط

 

  بودم ایستاده اتاقش در پشت ساعت راس بود پندار با کالسم روز اولین
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  رسوندم سرهنگ گوش به پندار منشی همون یا سرباز توسط وحضورم

 

 ... تر شیک یکم ولی بود مجید عمو سابق اتاق ی اندازه به تقریبا اتاقش شدم اتاق وارد

 

 :  گفت می که شنیدم سرهنگو صدای که کردم می برانداز اتاقو داشتم

 

  برم بیرون اتاق از من تا بگید داره ادامه کردنتون نگاه اگه

 

 !!! شد تموم نه..... سالم:  گفتم شدن هل بدون کردمو نگاه سرهنگ به

 

  بشینید:  گفت کردو اشاره دستش با جدی خیلی سرهنگ

 

  خوب دختر یه مثل نشستم منم

 

 برات دارم خصوصی من که باشی شانس خوش خیلی باید:  گفت زدو صندلیش به تکیه پندار

 !! زارم می اموزشی کالس

 

 !!! شدم می ای عقده وگرنه اوردم می جا حالشو یکمی باید بود پرو اخمو دارخانپن این خیلی
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 دوجانبه گویا بودن خوشبخت این ولی سرهنگ طوره همین حتما:  گفتم چشماشو به زدم زل

  است

 

 !!! بدید اموزش من به که کردید پیدا اینو افتخار که باشید مسرور خیلی باید هم شما

 

  کردم می نگاش داشتم ارامش با منم شد گرد پندار چشمای

 

 ........ بیرون کن اخ اشو هسته حاال... خوردی جون پندار شد خنک دلم اخیش:  گفتم دلم تو

 

 !! نده باد به سرتو زبون همین باش مراقب ؟ داری تندی زبونه خیلی:  گفت سرهنگ

 

 عادت خوب ولی زنید می حرفو این که نیستید نفری اولین شما سرهنگ:  گفتم ارامش همون با

 ........ کنید می

 

  مخابری ادبات دادن توضیح به کرد شروع و کشید عمیقی نفس مقدم پندار سرهنگ

 

  تیراندازی زمان و شناسی موقعیت از مهم موردهای و گفت ها زدن خون شبیه انواع از

 

  زدم چهچه براش بلبل مثل منم که پرسید ازم سوال تا چند
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  زدیم می هم ی کله سرو تو سرهنگ اتاق تو داشتیم دوساعت

 

 :  گفت من به شد تموم سرهنگ های صحبت وقتی

 

 !!! بشی اصلی بازی وارد بعد به این از قراره باش اماده..... خوبه کارت

 

 یه زونکن یه از رفت داشت قرار اتاق ی گوشه که ای کتابخونه سمت به و شد بلند جاش از پندار

  ی پوشه

 

  اومد من سمت به و رداو در ابی

 

 :  گفت و سمتم به گرفت پوشه رسید من صندلی به نزدیک وقتی

 

  نشونی هر اسم هر بیار در اطالعاتشو بخون برو اینو

 

  بیار من برای شد تموم وقتی بخون دقت با تمومشو داره نخو سر حکم ما برای

 

  ؟ بخونم رو پرونده این باید جاک بگید شه می فقط حتما باشه: گفتم و گرفتم پندار از رو پوشه
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 خالی اتاق اصال که االنم بودم نکرده رو جا این فکر:  گفت کشیدو لبش ی گوشه به دستی پندار

  نداریم

 

 کردو اشاره اتاقش تو در به دستش با نیست ای چاره:  داد ادامه..... کرد مکث لحظه چند پندار

 : گفت

 

  کنم جور اتاق یه برات رصتف اولین در بتونم تا اتاق اون تو برو

 

 شاید بود کوچیک خیلی اتاق این شدیم دیگه اتاق یه وارد پندار خود همراه و شدم بلند اروم

  بود متری0

 

  صندلی یه با داشت هم کوچیک میز یه

 

  بود هم نماز اهل پندارمون اقا این کنم فکر بود شده پهن هم مانند سجاده فرش یه اتاق ی گوشه

 

  بگو بهم خواستی هرچی:  گفت و کرد گسیخته و افکارم رپندا صدای

 

 ؟؟ بگم االن شه می:  گفتم کردمو نگاه میزو رو

 

 ..... بگو-
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 ....-خودکار– سفید کاغذ-

 

  دستم داد و اورد برام بودمو خواسته که چیزی هر لحظه چند از بعد و شد خارج در از پندار

 

  پرونده خوندن به کردم شروع و تمگرف جا میز پشت سریع پندار رفتن از بعد

 

 ؟؟؟ کیه به کی نیاوردم در سر اصال که اولش بود گیر باج گروه یه ی درباره پرونده موضوع

 

 ؟ چیه باهم اسمها ی رابطه فهمیدم تا خوندم رو پرونده بار هشت هفت شاید

 

 !!!!!!! کارها این به چه منو اخه بودم گرفته درد سر

 

 ...... برد خوابم کی نفهمیدم خستگی از اشتمگذ میز رو سرمو اروم

 

 که کرد می نگام همچین کرد می نگاه منو داشت که بود پندار شدم بیدار در برخورد صدای با

  چیزی شاخی شاید گفتم

 

 !!!!!!! زده جوانه سرم رو
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  گرفت خوابم خوب نکنید دعوام:  گفتم مالیدمو چشمامو یکمی

 

  شد خارج اتاق از بگه چیزی که این بدون پندار

 

 که کردم می کش تو پریشونم موهای داشتم بیاد در تنم از خستگی تا دادم کش بدنمو و تن یکمی

  یادم

 

  دیده سر حجاب بی منو سرهنگ جناب غافل دل ای افتاد

 

 !!!!!! بود کرده هنگ چاره بی نگو نکشید داد سرم چرا بگو پس

 

  کارش محل تو که دیدی کیو اخه بود گرفته ام خنده خودم بودن جنس بد از

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کنه کار مقنعه روسریو بدون

 

  بودم احمد دایی پیش امریکا که یکسالی اون چون بود عادی من برای ولی

 

 .....! زاشتم نمی فراتر پا هم خودم حد از البته و کردم می امد و رفت حجاب بی
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 ای برگه اب کردمو صوف و صاف سرم رو امو مقنعه خیالی بی با

 

  توش رو پرونده بخور بدرد اطالعات تموم که

 

 جفت بود نشسته میزش پشت پندار رفتم بیرون اتاق در از بودم نوشته

 

  پایین سرش و بود موهاش تو دستاش های پنجه

 

 پندار بود نشده من متوجه هنوز کرد می فکر داشت انگاری

 

 !!!!شدما گرفتاری عجب..... این با بگذرونه بخیر خدا:  گفت بلندی صدای با

 

 پیش براتون گرفتاری نده بد خدا..  سرهنگ گذرونه می بخیر خدا انشاله:  گفتم بلندی صدای با

 ؟؟ اومده

 

  زد تکیه صندلیش به ژست با و کرد عوض حالتشو سریع من صدای از سرهنگ

 

 ؟ فهمیدید چی ؟ شد تموم: پرسید من جواب عوض
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  دادم شرح براش و بودم دهفهمی پرونده کل از که هرچی

 

 : گفتم و گذاشتم میزش رو هم رو پرونده خالصه داد می تکون من واسه سرشو همش اونم

 

 ؟ شید نمی عصبانی بپرسم چیزی ازتون اگه سرهنگ

 

 عصبانی دونید می اگه:  گفت کرد می نگاه ی قورباغه خرچنگ خط دست به داشت که سرهنگ

 ؟ نپرسید شم می

 

 ؟!!!! بپرسم باید پرسمن شه نمی اخه-

 

 !!!!!!!بپرس:  پرسید وار کالفه میزو رو انداخت دستشو تو کاغد سرهنگ

 

  مفرد وقتها بیشتر زدو می جمع فعل وقتها بعضی چون جون سرهنگ این بود جالب چه

 

 بزنه حرف عشقشه هرجور بزار خیال بی:  گفتم انداختمو باال خیالی ی شونه خودم واسه دلم تو

 ؟؟؟ یهک به کی
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 نمی در سر کارها این از اصال من بخونم پرونده و جا این بشینم قراره من:  گفتم سرهنگ به اروم

  یارم

 

  فهمیدم تون خالصه شرح از یارید نمی در سر معلومه کامال:  گفت زدو پوزخندی سرهنگ

 

 !!!!!! نیست کاری دیگه برید بهتره هم حاال:  داد ادامه هم بعد

 

  برداشتم کیفمو رفتمو اتاق همون سمت به اروم رسیدمنپ چیزی دیگه

 

 نه هم خیلی البته بردم می حساب ازش یجورای ولی کنم خدافظی سرهنگ از خواست نمی دلم

 ....... خوب ولی

 

 .... خداحافظ:  گفتم اروم رفتم می خروج در سمت به حالیکه در

 

 !!!!!! کن صبر:  گفت سرهنگ که بودم نکرده باز درو هنوز

 

 لبامو االنم چینم می ور لب و شم می ناراحت که وقتهای بیشتر مثل سرهنگ سمت برگشتم

  بودم ورچیده

 

 !!!! خوش خبر یه:  گفت بود لبام به نگاهش که سرهنگ
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  بودم خوش خبر این منتظر مشتاقانه و پریدن باال حرف این شنیدن از من ابروهای

 

  باشیم داشته خون شبیه یه قراره شبا اماده بعد ی هفته برای:  گفت سرهنگ

 

  دم می شرح برات رو موضوع اومدی که شنبه سه کن استراحت شنبه سه تا امروز از

 

 !!!!!!  ماهی خیلی سرهنگ مرسی جون اخ:  گفتم زدمو عمرمو لبخند قشنگترین من

 

  گرفت لبخند تعجبو جای سریع ولی بود شده من حرف از متعجب سرهنگ

 

 .......... زدم بیرون اتاق از کردمو سریعی خدافظی دادم سوتی چه فهمیدم تا

 

 

 

  کردم می استراحت یکمی نیومد بدم موندم می باید خونه روز چهار یعنی کردم حساب

************** 

 داخل تونستم می راحت دیگه بود شده صادر کارت یه ستاد به مرورم و عبور راحتی برای تازگیا

  بشم ستاد
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  کردم بلند دست تاکسی یه برای خیابون سمت رفتم و زدم یرونب ستاد از

 

 ......! رسوندم معصومه عمه ی خونه به خودمو و

 

 درو کلید همون با بود داده یدک کلید یه بهم عمه کردم پرداخت تاکسیو کرایه

 

  زدم صدا رو عمه ها پله پایین همون از شدم خونه وارد و کردم باز

 

  کردن پاک درحال مجید عمو دیدم عمرمو ی صحنه نگترینقش شدم که خونه وارد

 

  بودم خندیده بس از کردم خندیدن به شروع و نشستم دادن سالم بدون سبز لوبیا

 

  دادم سالم عمه و مجید عمو به بریده بریده شده تموم که ام خنده یومد می اشک چشمام از

 

 !!!! گن می من مجید عمو ینا به جنبه با ادم...... خدایی خندید می هم مجید عمو

 

 ؟؟؟ خندی می اینجوری چی به صلواتی پدر:  گفت خنده با مجید عمو
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 !! لوبیا کردن پاک حال در مملکت سرتیپ خندیدی می بودی من جای هم شما بخدا عمو:  گفتم

 

 !! بودم نخندیده دلم ته از بود وقت خیلی خندیدم می سه هر خندید بلند صدای با هم عمه

 

 دل ور روز چهار سه من عمه:  گفتم کردمو کمک عمه به عمو گذاشتن سر به سر کمی از بعد

  بهم سرهنگ خودتونم

 

 ........ داده اجباری مرخصی

*** 

 ! گفته چی سرهنگ گفتم بهش اومد امیر که شب

 

  رازداریه نظامیت درس اولین...  طهورا:  گفت جدی خیلی داد گوش که این از بعد

 

 !! گفتی می من برای رو اه این نباید

 

  نیاره زبون به شرایطی هیچ تحت شو اسرار باید نظامی یه ولی نداره اشکالی بار این حاال

 

 ........... گفت نمی راه بی کردم فکر خوب امیر حرف به
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 !/ بدی یاد من به باید که چیزهاست خیلی امیر:  گفتم بهش

 

 / کنم نمی دریغ باش مطمئن بپرس ازم خواستی هرچی باشه:  گفت زدو لبخندی امیر

 

  جان امیر:  گفت دادو قرار مخاطب امیرو بلندی صدای با عمه که بودیم زدن حرف حال در امیر با

 

 /؟ پسرم نکنیا دیر داریم مهمان فردا پس برای

 

 ؟؟ نیام دیر گید می که کیه مهمونتون این حاال...  خودمه دست کارم مگه جان مامان:  گفت امیر

 

 ! کردم دعوت حشمتیو ی خانواده:  گفت انداختو من به نگاه یه عمه

 

 ریزی برنامه فردا پس واسه دیگه شد نمی جور ولی کنم کارو این خواستم می بود وقت خیلی

 ../ کردم

 

 همصحبت دارید توقع نکنه باشم چی برای من مامان خوب:  گفت کرد می نگاه عمه به که امیر

 ؟ باشم حشمتی خانوم

 

 توقع نکنه داره جوان پسر ؟ چی یعنی:  داد جواب کردو امیر به اخمی عمه خنده زیر زدم اروم من

  داری
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 ؟؟؟ بشیم همصحبت پسرش با طهورا و من

 

 : داد جواب بالفاصله امیر چون امیر ضعف نقطه رو گذاشت دست درست عمه

 

 !! خونه یام می ظهر فردا پس من حرفیه چه این نه

 

 مجید عمو نگاه از که زدم چشمک عمه واسه اروم من و کردیم بدل ردو بهم نگاه یه عمه و من

  نموند پنهون

 

 فکری عجب اومد خوشم عمه ایول:  گفتم اروم منم کرد ترک و جمع مسواک زدن هوای به امیر

......... 

 

 و رک چرا زنی می خون شبیه من پسر به خانوم:  گفت معصومه عمه به مجید عمو

 

 ؟ کردی برپا مهمونیو این چی واسه گی نمی راست

 

  گفتم پسر این به بار چند بودی شاهد خودت که شما اقا:  گفت معصومه عمه

 

  طهورا قول به پس کرد پا به قشقرقی چه دیدی ولی خواستگاری براش بریم
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 .../ بدیم قرارش شده انجام عمل تو باید

 

 عازم دیگه نیم و ماه یک ما باشه ادتونی فقط دونید می صالح که جور هر:  گفت مجید عمو

  هستیما

 

 //..گرفتم هم امیرو جواب موقع اون تا خدا امید به:  گفت زدو لبخند معصومه عمه

 

  شیم می سفر راهی راحت خیال با و

 

  مجید اقا راستی:  گفت افتاده یادشون موضوع یه که کسایی مثل معصومه عمه

 

  ماموریت خاش ره می داره امیر همیدمف شما و امیر حرفای از که اونجور

 

 ؟ مونه می تنها طهورا بشیم خدا خونه راهی هم شما و من که اینجوری

 

  شه می سالی سه من که این مثل عمه:  گفتم بده جواب مجید عمو که این از قبل

 

 ؟ شده فراموشتون........ کنما می زندگی تنها
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 ؟ شه نمی کسی هر قسمت که خدا ی خونه زیارت.. . برید راحت خیال با:  دادم ادامه دوباره

 

 ../ مونم می جا همین یا خودمون خونه رم می یا مدت این تو باشه راحت خیالتون هم من جانب از

 

 ! بزارم تنهات شه نمی راضی دلم اینطور جان طهورا:  گفت معصومه عمه

 

  یه من چون بشه راضی باید دلتون:  گفتم کردمو قاطی لبخندمو و اخم

 

 ..! امیر زن برای هم بیارید من برای هم خوام می سوغات ازتون عالمه

 

 ./ کنه سرایی نوحه من تنهای برای این از بیش عمه نکردم صبر دیگه

  داشتیم پرکاری روز فردا رفتم اتاقم سمت به بخیر شب یه با و شدم بلند

 

  کردم چشمام میهمان و خواب گذاشتم هم رو چشمامو اروم

  باشه یادم: گفتم خودم به شدم بیدار خواب از چشمام تو افتاب فتادنا با

 

 !! حرومه چشمام به خواب ها صبح بزاره حریر پرده این چای به کلفت ی پرده یه بخوام عمه از
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  روم و دست به اب زدن از بعد کردم حرکت پایین سمت به و کردم انکاد سریع رو تخت رو

 

 و گفتم بخیری صبح و سالم خوردن می صبحانه داشتن عمه و دمجی عمو شدم اشپزخونه وارد

  خودم برای

 

  داد می مجید عمو به و شب فردا خرید لیست داشت عمه ریختم چای یه

 

  کنم خرید که برم:  گفت داد می تکون سری که حالی در صبحانه کردن تموم از بعد عمو

 

 !!!!!! یومد می دیگه سال چند بازنشستگیم حکم کاش ای

 

 بازی شطرنج کنیدو پیدا دوست جا اون پارک برید خوب عمو:  گفتم زدمو لبخند عمو روی به

  کنید

 

  کنن می مشغول و خودشون اینجوری که دیدم هارو بازنشسته از خیلی من

 

 سفر از بعد گذاشتم شم می مریض خونه تو بمونم اینطوری کنم کاری باید دخترم اره:  گفت عمو

  خدا امید به حج

 

 .. کنم تهیه اتو عمه خرید لیست برم االنم کنم می سرگرم خودمو حتما برگردم وقتی
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  کردیم روب و رفت معصومه عمه با رو خونه کل روز اون

 

  خانوم عروس ی خانواده از پذیرایی برای محیا چیزو همه

 

  شیفته اسم به داره خواهرم یه شقایق اسمش گفت که پرسیدم عروسو اسم عمه از

 

 ..../ شهاب نام به داشتن هم بزرگ برادر هی

 

 / ساله و سن هم من با و هست حشمتی ی خانواده بزرگه دختر خانوم شقایق این

 

 .../ خانوممون عروس این بود هم مدیریت دانشجوی

 

  بود برده مارو ی عمه دل کلی دختر این خالصه اصالتش از نجابتش از کرد تعریف کلی عمه

 

  شدم بیهوش زود خیلی خستگی از شب

*** 

  ظهر بود داده که قولی طبق امیرم گذشت غذاها به زدن سر و میوه چیدن حال در عصر تا
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 .. ندم غذا بوی تا گرفتم دوش یه سریع مهمونها اومدن از قبل من... خونه اومد

 

  که یاوردم می در مناسب لباس کمد از داشتم اتاقم تو

 

  بله:  گفتم ایستادمو رد پشت رفتم سریع شد زده اتاقم در

 

 

 !! دارم کارت طهورا:  گفت که بود امیر صدای

 

  بیا دیگه ساعت نیم پوشم می لباس دارم امیر:  گفتم امیر به

 

 ./ نیومد در ازش صدای دیگه و گفت ای باشه امیر

 

  که کردم انتخاب طوسی ای پارچه شلوار یه لباسام تو از رفتم لباسام وقته سر راحت خیال با

 

 داشت کرواتی حالت شومیز ی یقه کردم تن سفید شومیز یه با همراه شلوارو داشت قشنگی کپ

  بود بلند و

 

  پوشیدم نمی دامن یا پیراهن وقت هیچ بچگی همون از نبودم چیزا جور این و دامن اهل اصال
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  روسری بستم محکم کش با سرم باالی از و کردم خشک سشوار با موهامو

 

  کردم پام و برداشتم سفیدمو های صندل تخت زیر از و انداختم سرم طوسیمو زمینه

 

  داره کارم بود گفته بهم امیر افتاد یادم که برم پایین ها پله از خواستم می کردم باز و در اروم

 

  گرفتم ورود ی اجازه امیر اتاق در به ای ضربه با دادم تغییر امیر اتاق در سمت به راهمو

 

  کرد می تنش کتشو داشت امیر شدم امیر اتاق وارد

 

  لل اوه:  گفتم و کشیدم سوتی کردمو امیر سرتاپای به نگاه یه

 

 !! کنه می غش خانوم عروس که اینجوری دامادیتونه امشب سرگرد جناب ببخشید ؟ شدی چی

 

 کردی چه بگو خودتو کردم تنم شلوار و کت یه فقط که من طهورا دست از:  گفت زدو لبخند امیر

 ؟

 

 دم دختر دوتا حشمتیا شنیدم باش خودت مراقب شدی جذاب خیلی امیر"جدا:  گفتم امیر به

 ؟؟ دارن بخت
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  کرد میزون کتشو یقیه و داد تکون سری امیر

 

 ؟ امیر داشتی کارم چی:  گفتم

 یدبر هم با قراره:  گفت دیدم و مقدم پندار امروز طهورا:  گفت انداختو من به نگاهی اینه تو از امیر

  شناسایی واسه

 

 هم تو به نداد شرح کامال ولی گفت چیزای یه بهم:  گفتم و دادم گوش امیر حرفای به دقت با

 ؟ امیر نداد توضیح

 

  بهتره بده توضیح برات خودش نشنوی من از بهتره ولی گفت چیزای یه چرا

 

  البته رفت امیر ی هصدق قربون کلی عمه رسیدیم ها پله پایین وقتی شدیم خارج اتاق از امیر با

 

 ........../ امیر ی اندازه به نه ولی رفت می صدقه قربون منم واسه

 

  گذاشتن سر سربه حال در خندیدم می مجید عمو منو رفت می امیر صدقه قربون عمه که موقعی

 

  خانواده مرسومات طبق شد بلند اف اف زنگ صدای که بودیم امیر
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  ایستادم عمه کنار منم پیشواز برای رفتن خونه مردهای

 

  کردم پرسی احوال گرمی به همشون با شدن وارد حشمتی ی خانواده ی نفره5 جمع

 

 شده اماده عمه توسط وکه چایی سینی رفتم اشپزخونه سمت وبه شدم بلند نشستن همگی وقتی

  بود

 

 بود مونده قیبا که ای نفره تک مبل رو کردم پذیرایی وقتی کردم تعارف همه به و بردم نشیمن به

  نشستم

 

 با سفید دست یک موهای با ساله06 تقریبا مرد یه کردم زدن دید به شروع حشمتی اقای از اول

  شلوار و کت

 

 گلدار چادر با مشکیشو چادر رسیدن محض به که بود خانومش حشمتی اقای کنار ای سورمه

  سفید

 

  باشه داشته لسا56 خورد می بهش بود تپلی معصومه عمه مثل بود کرده عوض

 

 به بود پوشیده مشکی شلوار کت اونم بود امیر هسن کنم فکر بود خانواده پسر اقا بعدی نفر

  کردم نگاه صورتش
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 ی شده مرتب ریش انبوه با سفید صورت افته می شهادت یاد ادم که داشت های قیافه اون از

  مشکی

 

 ../ داد می شهادت بوی چیزش همه کال نبود بدک اشم قواره قدو

 

  باشه ساله هجده هفده خورد می که بود نشسته دختر یه دستش کنار

 

  رسیدم فرد اخرین به نکردم مکث روش زیاد باشه شقایق نباید این پس

 

 لبهای باال به رو حالت خوش ابروهای با داشت سفید گرد صورت یه خانوم شقایق بود خودش

  ای غنچه

 

  بود کرده معصومانه اشو چهره خیلی که بود اختهاند سرش کاربنی ابی شال یه...  صورتی

 

  کنه می نگاه شقایق به داره اونم دیدم کردم نگاه امیر به چشمی زیر

 

  شستیم رو کثیف های ظرف شیفته شقایق کمک به شام خوردن از بعد

 

 پرسیدم می سوال من بیشتر البته زدیم حرف خیلی باهم شدم شیفته از جورتر شقایق با

 :  گفتم کرد می جمع کثیفو دستای پیش داشت که عمه به رو حشمتی ی خانواده فتنر از بعد



 
 

169 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 

  خوبیه خیلی دختر شقایق عالیه انتخابت که الحق عمه

 

 نگفتید؟ چیزی امیر به هنوز عمه:  گفتم کردمو تر اهسته صدامو

 

 کسی که جا ینا... گی می چی عمه وا:  گفتم چیه منظورش نفهمیدم کنه می اشاره داره عمه دیدم

 ؟ نیست

 

 ؟؟؟؟؟؟ طهورا گفت می چیو من به باید مامانم:  گفت که شنیدم امیرو محکم صدای

 

 .....یهوووو شد پیداش کجا ؟؟از نبود نشیمن تو که این وای کردم کپ سرجام لحظه یه

 

  هیچی!!!!!! ها:  گفتم و چرخیدم امیر سمت به

 

 !!؟ دادی گوش عمه و من حرفای به کردی زشتی کار ضمن در اومدی؟؟؟ کی تو

 

 کردید فکر کشیدید نقشه برام که کردید ها شما نکردم من زشتو کار:  گفت زدو پوزخندی امیر

 ؟؟؟؟ نفهمیدم

 

  کرد حرکت ها پله سمت به و گفت اینو امیر



 
 

171 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 

 گذاشتو میز رو جوری همین رو دستایو پیش عمه کردم نگاه عمه وبه کشیدم عمیقی نفس

  نشست

 

 : گفتم گرفتمو دستم تو رو عمه دست نشستم کنارش رفتم اروم

 

  کنم قانعش تونستم شاید بزنم حرف امیر با من بزار عمه

 

 ؟ چیه ام بچه درد دونم می من طهورا نداره ای فایده:  گفت کردو نگام غمگین عمه

 

 ؟ چیه:  پرسیدم تردید با

 

 باشی بوده خبر بی االن تا شایدم بدونی شاید کنم تعریف برات رو داستانی بزار طهورا:  گفت عمه

.. 

 

  فعالیت به کردن شروع بود مغزم تو کنجکاوی سلول هرچی عمه حرف این با دیگه

 

 :  گفت غمگینی لحن با عمه..... عمه حرفای برای کردم تیز گوشمو

 

  نداد بروز چیزی اولش خونه اومده دیر چرا که شدم گیرش پی خونه اومد دیر امیر شب یه
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 ! کنم ازدواج خوام می من مامان:  گفت دادن قسم کلی از بعد

 

  زد ماتم برد و طرف اسم وقتی ولی نبودم بند پا رو ازخوشحالی

 

  ؟ کنم کار چی بودم مونده

 

 : گفتم بودم موت به رو فضولی از که منم کرد سکوت عمه

 

 ؟ دزنی می حرف نصفه امیر مثل ؟چرا دیگه ؟؟؟بگید برد کیو اسم مگه عمه

 

  بود ات ساله27 موقع اون تو طهورا برد رو تو اسم:  گفت اروم عمه

 

 ؟؟؟!!!! نبود کردنی باور این خواست می منو امیر زد خشکم عمه دهن از حرف این شنیدن از

 

 :  گفت پدرت ولی کردم صحبت پدرت با امیر بخاطر داد ادامه عمه

 

  نکن قامتش قدو به نگاه ابجی است بچه هنوز طهورا
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  کنه بازی کوچه تو بره داره دوست کنی ولش

 

  کردی می سیر بچگیت عوالم تو واقعا تو گفت می راست داداشم

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ چیه کردن شوهر ؟ چیه زندگی سرو فهمیدی می چه

 

  رفت می فرو فکر تو کردو می سکوت فقط ها مدت تا نگفت چیزی ام بچه:  گفتم امیر به وقتی

 

  کرد می غوغا افتاد می وسط گرفتن زن اسم بار هر ولی بزنم باال استین شبرا خواستم چندباری

 

 .........../ گیره تو پیش امیرم دل هنوز طهورا

 

  دیدم فقط نگفتم عمه به هیچی بودم شده زده شوک حرفها این شنیدن از که من

 

  رفت و برداشت رو ها دستی پیش اروم عمه

 

  بودم نشسته تحال همون به مبل رو ای دقیقه چند

 

  که بود نیومده پیش چیزی ما بین اصال اخه بودم نکرده نگاه امیر به چشم این به اصال من
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  بشه امیر ناراحتیه باعث این از بیشتر حس این بزارم نباید داره نظری من رو امیر کنم فکر بخوام

 

  سمت به و کردم جدا مبل از خودمو سریع فکر این با بزنم حرف باهاش خودم باید

 

  رفتم امیر اتاق سمت به و کشیدم عمیق نفس تا چند رسیدم که ها پله باالی کردم حرکت ها پله

 

  خواستم ورود ی اجازه و زدم در به ضربه چند اواز زیر بود زده که شنیدم می امیرو صدای

 

  نوشت می چیزی یه داشت و بود کرده تنش راحتی لباس امیر شدم امیر اتاق وارد

 

 باهات خوام می شو خیال بی کارتو امیر:  گفتم امیر به نشستم رفتمو خالی صندلی سمت به اروم

  بزنم حرف جدی

 

 !!! شنوم می:  کفت انداختو میز رو خودکارو امیر

 

 تو شد باعث که کردم کاری ؟ من چرا امیر:  گفتم کردمو احساس هرگونه از خالی امو چهره

 ؟ بشی من ی دلبسته

 

 ........../ بیچاره زد رو سکته گفتم که کرد م انگ چنان امیر
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  کردم بازگو امیر برای بودما شنیده عمه از که حرفای تمام

 

 ........ کردم سکوت شد تموم حرفام که این از بعد

 

 /// کنه حالجی ذهنش تو کمی منو حرفای امیر زاشتم می باید

 

  برات بزار کردی باز خودت و بحث این که حاال طهورا:  گفت امیر دقایقی از بعد

 

  بزرگترم ازت خیلی دونم می باختم بهت کی دلمو نفهمیدم هم خودم من کنم تعریف

 

  داشتم دوست شناختم خودمو وقتی از من شناسه نمی ایمون و دین و سال و سن عشق ولی

 

  اصال شدم جذبت من که کردی کاری تو گم نمی ساختم تو با ارزوهامو تموم

 

 باعث نبودن ارادی کدوم هیچ که لجبازیات همون کردنات کل کل همون یطنتهاتش همون ولی

  من شد

 

 ........./ نبین طاها چشم به منو کنم می خواهش طهورا ببینم ام اینده برای رو تو
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 : گفت و نشست زانو رو من روی روبه اومد من سمت به و شد بلند صندلیش رو از امیر

 

 ..... کنم خوشبختت دم می لقو کن ازدواج من با طهورا

 

  داشتم وجدان عذاب احساس حسابی هم طرفی یه از کنم قانع امیرو چجوری بودم مونده

 

  موضوع این به ندارم شک شه می خوشبخت کنه ازدواج تو با کی هر شناسمت می من امیر:  گفتم

 

 ... نیستم تو زندگی ماد من کنم نگاه همسر دید با تو به تونم نمی من امیر نیستم ادمش من ولی

 

  باش طاها برام کنم می خواهش

 

 ؟ اومدی اتاقم تو یادته دادی قول من به تو

 

  نداری ای اینده من با تو شناسم می خوب خودمو نیستم برات مناسبی مورد من بگذر من از امیر

 

  کنم ازدواج تو با تونم نمی من نیست هم ایمون و دین صحبت نیست سال و سن صحبت
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  هرگز دیگه که اینه اونم ازت دارم خواهش یه کنم خوشبختت تونم نمی دونم می ونچ

 

  باش نداشته من از درخواستو این

 

 ........./ عصبی نه بود کالفه نه نشست رفتو تختش سمت به و شد بلند اروم امیر

 

 به تو جواب دونستم می دلم ته همیشه:  گفت زدو لبخندی بود ارامش نگاهش تو کرد نگاه من به

  منفیه من

 

  بگیرم نادیده حسو این کردم می سعی احمق ادمهای مثل ولی

 

  ببینم خودم دل از باالتر رو تو دل که هستی عزیز برام قدر این طهورا

 

  بدم یاد دلم به خورم می قسم نکنم فکر تو به دیگه خورم می قسم بخوای تو هرچی باشه

 

 ..... نویسم پیشونی پای اشتمگذ شایدم نیستی و نبودی مال تو که

 

  رفتم بیرون اتاق از شدمو بلند و.... امیر اتم شرمنده:  گفتم کردمو تشکر امیر از اروم
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 حاال رو عمه امد و رفت شدن کم دلیل بود شده دستگیرم چیزها خیلی شدم خودم اتاق وارد

  بودم فهمیده

 

  خودم خونه رفتم می دترزو چی هر باید بمونم عمه خونه زیاد تونستم نمی دیگه

 

  نباشم امیر بر دورو زیاد شد می باعث اینکار

 

  برفت دیده از که ان هر برود دل از گن می

 

 کرد نمی فرقی من واسه باشم داشته برخورد زیاد امیر با خواستم نمی

 

 !!!!!! بود بهتر اینطوری امیر برای ولی....  نداشتم امیر به خاصی حس چون

 سرهنگ جناب:  گفت سربازه همون سرهنگ منشی که بشم سرهنگ اتاق دوار خواستم می

  گفتن

 

 !!!!/ کنفرانس اتاق برید راست یه بگم اومدید وقتی

 

  برداشتم قدم کنفرانس اتاق سمت به کردمو تشکری سرباز از
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 ستهخوا ستاد اول بار برای و من که افتادم روزی اون یاد دادن بهم ورود ی اجازه بردم که اسممو

  بودن

 

  دادم جمعی دسته سالم یه بود جمع جمعشون بازم شدم اتاق وارد

 

  بودن نشسته هم دیگه سرهنگ یه و دوخانوم و مقدم سرهنگ بود هم سردار خود

 

 ....... نشستم و رفتم ها صندلی از یکی سمت یه

 

 و گروه باید شما جهان خانوم:  گفت شد تموم حرفاش وقتی داد می توضیحاتی داشت سردار

 .. کنید بانی پشتی

 

 : گفت صحبتهاش ی ادامه در سردار ولی ؟ چی یعنی پشتیبانی از منظور نفهمیدم

 

  دن می شرح براتون مروت سرهنگ االن

 

  بود ستاد این جوان های سرهنگ از دیگه یکی هم مروت سرهنگ

 

  بشه گزاربر مهمونی اتابک قرارگاهای از یکی تو شب فردا قراره:  گفت مروت سرهنگ
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  داشت نخواهد فیزیکی حضور مهمونی تو اتابک خود رسونده خبر ما نفوذی جایکه اون از

 

  بگیره صورت سنگینی ی معامله جشن اون تو قراره ولی

 

 شبیه جور این با کامال شما مفید خانوم و شکور خانوم:  گفت کردو خانوم دو اون سمت روشو

  ها زدن خون

 

 قسمت تو شما جهان خانوم شما ولی کنید عمل موفق هم بار این وارم امید هستید اشنا

  دارید حضور عملیات پشتیبانی

 

 ....../ شید می عمل وارد شما ببرن پیش از کاری نتونستن شکور و مفید خانومها اگه یعنی

 

 //// کنم می تالشمو:  گفتم دادمو تکون سرمو

 

  خوایم می تالش از بیشتر ما:  گفت که شد بلند پندار صدای

 

 گه می شیطونه بگیره منو حال باید همش بدم گوش ادم بچه مثل گذاشت اگه حاال گفتم دلم تو

 .........بزنم همچین

 

 : پرسیدم و کردم مروت سرهنگ سمت رومو پندار حرف به توجه بی
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 ؟؟؟ جداگانه بصورت یا ؟ شیم می وارد باهم همگی نفهمیدم هنوز فقط سرهنگ جناب

 

 خانوم با مقدم سرهنگ جناب و شم می وارد شکور خانوم همراه من نه:  گفت وتمر سرهنگ

 /// مفید

 

 

 کارت این:  گفت دادو من به دعوت کارت یه هم بعد شید می وارد انفرادی صورت به شما فقط

  باشه همراهتون باید حتما

 

 ..../اااااااا شدما می همراه خان پندار این با من شد می خوب چه گفتم دلم تو

 

  گذاشت دستگاه تو فلش یه و رفت پخش دستگاه سمت به و شد بلند جاش از پندار

 

  اسم به داشت پسر یه اتابک داد توضیحات سری یه کردو باز رو عکسها دونه به دونه

 

  داره اتابکو راست دست حکم فهمیدم که سن سال10 حدود پسری عطا

 

  یمگرفت می اطالعات و شدیم می نزدیک بهش باید
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  بود من به چشمش داد می تذکر وقتی بزنه سر ازمون خطای نباید که داد تذکر بارها سرهنگ

 

 .../ زدم می گند حتما گروه با اولم کار چون کرده فکر

 

  گذاشتم جاش سر کارتو دوباره و انداختم ادرسش به نگاه یه برداشتم میز رو از و دعوت کارت

 

  بود کرج حوالیه ادرس

 

  بود می دقیق باید هم ورودمون زمان بود شده مشخص کی هر نقش کردیم کار روندهپ رو کلی

 

 می گوش داخل که کوچیکی های میکروفون مثل کار این مخصوص ادوات گرفتن با ظهر از بعد

  رفتن

 

  نبود روییت قابل که بود شده نصب ریزی بسیار دوربین روش که گردنبندی یا

 کلی منو که بود این مطلب خالصه دادن من به بودو شده نصب سر گیره یه رو که هم یاب رد یه

  کردن تجهیز

 

  شدم خونه راهیه ستاد تو کارم شدن تموم از بعد
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 خبری شدن قرنطینه از دیگه خودم خونه رم می امشب من گفتم گرفتمو تماس عمه با راه وسط

  نبود

 

  داشتم خوبی حس ماه4 از بعد اونم شدم خودم خونه وارد بودم شده ازاد

 

  داشتم کار کلی فردا برای بود ظهر از بعد5 حدود ساعت کردم نگاه ساعت به

 

  نکردم پیدا توش باشه شب فردا مناسب که هیچی رفتم لباسام کمد سمت راست یه

 

  کنم خریدی یه نشده تاریک هوا تا گرفتم تصمیم

 

  شدم ها زهمغا ویترین دیدن مشغول و کردم حرکت پاساژها از یکی سمت به

 

  نکردم پیدا کنه جلب نظرمو که چیزی

 

  شنیدم گوشم کنار از ارومی صدای که کردم می نگاه لباسها از یکی به داشتم

 

 ؟ کنید می کار چی جا این
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  شد ظاهر سرم پشت جن مثل که بود پندار چرخیدم نور سرعت به

 

 ؟؟ پاساژ یان می چی برای خانومها اصوال سالم:  گفتم

 

 .......س جناب کنید می کار چی جا این شما:  دادم ادامه هدوبار

 

 !!! نکن خطاب اینطور منو وقت هیچ بیرون تو:  گفت کردو هیسی سریع پندار

 

 بحالتون خوش:  گفتم کردمو اشاره داشته خریدی داد می نشون که دستش تو کاور به گفتم اهانی

  کردید خرید

 

 ؟ کنی خرید خوای می شب فردا برای:  گفت پندار

 

 موندم نگرفت نظرمو چیزی که هم اینجا نکردم پیدا بخوری بدرد چیز لباسام تو گشتم هرچی بله

 /؟؟ برم کجا

 

 تو مناسب لباس یه من کنم فکر:  گفت دادو فشاری اشو چونه اش اشاره انگشت و شصت با پندار

  دیدم باال ی طبقه

 

 ؟؟؟؟؟؟؟ ببین هم شما بریم موافقی اگه
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  بدید نشونش شم می ممنون عالیه:  گفتم الیباخوشح

 

 شل پا پندار مغازه ویترین جلوی کردیم پاساژحرکت دوم ی طبقه سمت به شانه به شانه پندار با

  ایستاد و کرد

 

  کرد اشاره لباس به چشم با

 

 هفت ی یقیه با خودم چشمای رنگ درست ابی لباس یه بود خوب کردم برانداز لباسو خوب منم

  باز

 

  بود متوسط هم لباس قد بلند نیمه های استین

 

 ؟؟؟؟؟؟ چجوریه خورش تن دید باید فقط خوبیه لباس:  گفتم دادمو تکون سرمو

 

  رفتم اورد و لباس وقتی خواستم لباسو همون فروشنده از شدم بوتیک وارد پندار از زودتر

 

 ؟؟؟؟؟؟ شم می چی ببینم بزنم تن که
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 پیراهن حال به تا من که بود این مشکلم تنها عالی گفت شه می نییع بود خوب کردم تنم لباسو

  خودم با بودم نپوشیده

 

  شدم خانوم زیادی کردم حس کردم می غریبگی احساس

 

  بود کلوش نیمه لباس دامن زدم چرخ لباس با باری چند بود اومده خوشم هم خودم از ولی

 

 !!!!!!!! نبود خبری لباس روی هم برق و زرق و پولک از داشتم ازادی حس توش

 

 .........../ خرم می همینو گرفتم تصمیمو

 

  دیدم اومدم بیرون پرو اتاق از وقتی کردم تن خودمو لباسای و اوردم بیرون تن از لباسو

 

  کنه می انتخاب لباسم رنگ به سبک حریر شال یه داره پندار

 

  شه می چقدر بگم ندهفروش به اومدم تا خرم می همینو خوبه گفتم رفتمو کنارش

 

  بپیچید برامون هم شال این اقا گفت پندار
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 پندار دست داد و داد قرار اش جعبه داخل شال با همراه لباسو فروشنده

 

  بریم:  گفت پندار

 

 شالو حاال بودم نداده لباسو پول هنوز که یهو؟؟؟؟؟؟؟من شد چی به چی بودم مونده واج و هاج

 ؟ خرید چی برای

 

 شالو حاال بودم نداده لباسو پول هنوز که یهو؟؟؟؟؟؟؟من شد چی به چی بودم مونده جوا و هاج

 ؟ خرید چی برای

 

  کردید کمکم ممنونم مقدم اقای:  گفتم وایسادمو پندار روی روبه رفتیم بیرون بوتیک در از

 

 ؟ کنم پرداخت لباس هزینه بابت باید چقدر

 

 

  ددا ادامه خودش راه به و کرد اخمی پندار

 

  داد نمی جوابمو زدم صداش چقدر هر

 

  گرفتم پندارو ی کوچیکه انگشت اشتباهی که بگیرم لباسشو استین ای گوشه اومدم
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  کردم ازاد دستم از انگشتشو سریع بیاسته پندار شد باعث کارم همین

 

  دید نمی جواب چرا خوب: گفتم و

 

 ؟....../ نباش نگران شما ستاد با لباس این هزینه:  گفت پندار

 

 .... خوب چه:  گفتم کردمو جمع لبومو

 

 خریدید؟ شال ام واسه چرا حاال

 

 مهارش تونید می شال این با بود باز زیادی لباس یقیه رسید نظرم به:  گفت محکم خیلی پندار-

  کنید

 

 ؟ موافقی سبک شام یه با:  گفت انداختو بهم ای خیره نگاه پندار

 

 ......../. دیگه کانال یه زد زود چه

 

 .... گرسنمه حسابی منکه.... ام پایه بدجور:  گفتم گذاشتمو شکمم رو دستو
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  بریم بیا پس:  گفت پندار

 

 اشپزو سر سبک غذای سفارش هردو نشستیم وقتی شدیم نزدیکا همون تو رستوران یه وارد

  دادیم

 

 ؟؟؟؟؟؟ دونست می خدا فقط بود چی اشپز سر سفارش این حاال

 

 موقع یه شب فردا راستی:  گفتم افتادمو موضوعی یاد زدم حرف پندار با کلی غذا دنش حاظر تا

  و ترقه اصغر

 

 !؟؟؟؟؟ شناسن می منو اونا چون........ نباشن مراد

 

 !! بازداشتن اونا راحت خیالت نه:  گفت زدو لبخند من حرف این با پندار

 

 ؟ دنش بازداشت کی....... راستی:  گفتم شده گرد چشمای با

 

 صدای سرو از ها همسایه از یکی گویا گرفتی و حالشون و رفتی که شب همون:  داد جواب پندار

  خونه
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 بست با هردوشون که بودن دیده رسیدن ها بچه وقتی گیره می تماس 226 پلیس با و شه می بیدار

  کمربندی

 

 ....... است بسته و پاشون و دست

 

 ....... بود خوب فکرت اومد وشمخ:  گفت کردو پررنگ لبخندشو پندار

 

  طهورا........ دیگه منم:  گفتم بودم کرده ذوق پندار تعریف از کلی که منم

 

 کنی افتخار خودت به خیلی باید تو کنم نمی تعریف کسی هر از من:  گفت حالت همون با پندار

 

 !!!!! گرفتی قرار تمجید مورد من طرف از که

 

 مفتخر خودتون به خیلی باید هم شما..... حتما:  گفتم تمام اسودگی با منم ما برجک تو زد این ز با

  که بشید

 

  کنید تعریف من از تا دادم بهتون رو اجازه این من

 

  انداختم باال شیطنت با ابروهامو بعدم
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  گذاشت میز رو رو غذا گارسون بده من به شکنی دندون جواب خواست پندار تا

 

  اشپز سر سفارش غذای بود این.... ه ه اااااااااااااه

 

  شده پز اب میگو دونه تا چند با سبزیجات کاهو عالمه یه

 

 .../ببرن اشپزو سر سفارش شور مرده:  گفتم اروم رفت گارسون وقتی

 

 ....... میگو با کاهو نوشت می منوش تو مرد می خوب

 

 ؟؟؟ بدم ارشسف دیگه چیز یه برات بگو نداری دوسش اگه:  گفت خندیدو اروم پندار

 

 می دیگه غذاست اینم نه:  گفتم کردم می نگاه روبروم غذای به ورچیده لبهای با که جور همون

  خورمش

 

  دهنم تو گذاشتم و برداشتم و قارچ از تکه یه چنگال با و

 

 یه االن کردم فکر نگفتم چیزی خواسته خدا از منم کرد حساب پندار خود شد تموم که غذا

  گم می چیزی
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  شم می خیط دوباره موقع اون ستاد با نباش اش هزینه نگران بگه خواد می

 

  بود خوبی شام مرسی:  گفتم اومدیم بیرون رستوران در از پندار با

 

  برسونمت تا بیا نداری که وسیله:  گفت و داد منو تشکر جواب هم پندار

 

  شم نمی شما مزاحم این از بیشتر دیگه نه-

 

 محال شب وقت این بریم بیا:  گفت جدی خیلی که بگیرم ازش خودمو خرید ساک خواستم می

  بری تنها بزارم

 

 ......! پارکه خیابون همین سر من ماشین

 

 شدم می محسوب بلندها قد جز که این با کردم توجه قدمون به نکردم زیاد اصرار شدمو خفه بازم

  ی سرشونه تا بازم ولی

 

 شخصی سوال یه:  گفت پندار که کردم می ارزیابی پندارو همینطور داشتم رسیدم نمی هم پندار

 ؟ بپرسم

 

 !!!!!!بپرسید-
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 ؟ اومدی کنار چطور تنهایت با-

 

 ؟ تنهایی این راحته برام کنید می فکر ؟ اومدم کنار گفته کی:  گفتم جدی خیلی

 

  باشه روشن خونه برق برسم خونه که این از قبل که دارم اینو حسرت شده وقتها خیلی

 

  خوردم رو خونه سکوت شکستن حسرت وقتها خیلی

 

 ...... سخته هم خیلی سخته

 

 .......شد گلوم مهمون بغض ام خانواده شدن کشته اوری یاد با دوباره

 

  کنم اتابک اون حروم گوله یه تا بیارم سالح خودم با فردا شد می کاش ای:  گفتم بغض و خشم با

 

  بود شده درونیم حال متوجه من گین خشم و الود بغض صدای با که پندار

 

 

  کنم ناراحتت خواستم نمی:  گفت و کشوند رو پیاده کنار منو
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 !! پرسیدم جای بی سوال متاسفم:  گفت انداختو پایین سرشو

 

 می بهم افتم می موضوع این یاد هربار من نبود جا بی شما سوال نه: گفتم دادمو قورت بغضمو-

  ریزم

 

 ... کنم تموم و اتابک کار شب فردا خواست می دلم واقعا:  تمگف حرص با هم بعد

 

  من نه گفت چیزی اون نه دیگه شدیم رفتن راه مشغول دوباره پندار با

 

  مشکی رنگ به داشت کوپه جنسیس یه رسیدیم پندار ماشین به

 

  گفتم رو خونه ادرس پندار به شدیم ماشینش سوار

 

  کنم می درک خوب حالتو طهورا ببین:  گفت پندار که بودیم خونه نزدیکهای

 

  بگیر یاد ولی دادم دست از عزیزمو منم چون شناسم می خشمتو این

 

  ننویسی رو معادله اخر جواب فقط
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  نکردن خانواده بی رو تو فقط اش دسته دارو و اتابک

 

 !!! کردن نابود رو تو مثل دختر چند ی خانواده دونی می

 

 جوانه درخت دوباره ممکنه چون کرد قطعش و زد تنه از نباید مونه یم هرز درخت یه مثل اتابک

  بزنه

 

  سوزوند و کرد نابود درختو این ریشه از باید

 

  باش خودت مراقب خیلی فردا:  گفت اهسته خیلی پندار

 

  شدم خارج ماشین از و برداشتم صندلی پشت از خریدمو ساک اروم من زد ترمز خونه در جلوی

 

  کردم باز و در و برداشتم کلیدو کیفم از و کردم شکرت پندار از

 

  خونه تاریک ی پنجره به زده زل دیدم که بره بگم تا برگشتم پندار سمت به

 

  کردم روشن و حال برق و شدم خونه وارد نگفتم چیزی دیگه
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  رفت و داد حرکت ماشینشو شد روشن خونه برق دید تا پندار که دیدم پرده پشت از

 

  کردم اویزونش رخت چوب از و اتاقم تو بردم خریدو ساک گرفتم فاصله رهپنج از

 

  بود داده خواب از قبل چای به عادت منو جور بد هم ما عمه این کردم چای یه هوس

 

  بیاد جوش اب موندم منتظر خودم و کردم روشن کتریو زیر

 

  گفت می راست کردم فکر پندار حرفای به فاصله همین تو

 

  کردیم می یکی خاک با و اتابک این نسب و اصل باید

 

 ُ برد بین از و کرد پاک زمین رو از منحوسشو وجود باید

 

  اسوده خیال با برم ستاد نبود نیاز چون شدم بیدار خواب از که بود ظهر از بعد3 ساعت حدود

 

  ناهار هم باشه ام صبحانه هم که کردم نیمرو مرغ تخم دوتا خودم برای و شدم بلند
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  رو خونه کل نبودم که ماهی چهار این تو کردم جور و جمع رو خونه یکمی ن خورد از بعد

 

  رفتم حموم سمت به شدم فارق خونه کار از که بود5 ساعت حدود بود گرفته غبار و گرد

 

  شدم می اماده باید دیگه کردم خشک خودمو خوب حموم از بعد گرفتم اساسی دوش یه

 

  خودشون بود شده قرار بودم می اونجا 8:36 باید من و شد می برگزار8 ساعت مهمانی

 

  شدن حاظر به کردم شروع و گرفتم موهامو اب بفرستن ماشین برام

 

 برداشتم بودمو خریده پندار با دیشب که رو لباسی کمد تو از زیرم لباس پوشیدن از بعد

 

  کردم شکر رو خدا مبرس خودم به کمی شدن حاظر از قبل خواستم می گذاشتمش تخت رو و

 

  باهاش بتونم که نداشتم هیچی وگرنه بودم خریده ارایشی وسایل یکمی دیشب که

 

  نداشتم سازی زیر به نیازی پس بود صاف پوستم کنم میکاپ خودمو
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 تخم تو رفت ریمل ی فرچه باری چند بماند کردم ارایش هامو مژه بودم خریده که ریملی با

  چشمام

 

  کنم ارایش خودمو تونستم خوب بود که ناشیگری و سختی هر با ولی

 

  کشیدم خط ابی مداد با سیاه مداد بجای چشمامو تو زدم صورتی رژمات هم یکمی

 

 انگاری اصال شدم مرگ ذوق کلی بودم شده ای تیکه چه گرفتم فاصله اینه از یکمی

 

  یاب رد توش و بودن ادهد که گیره همون با موهامو کردم تنم لباسمو بودم شده دیگه طهورای یه

 

  بود کامل چی همه کردم اویز گردنم رو هم رو گردنبندو بستم داشت

 

  پوشوندم پا رنگ ضخیم شلواری جوراب یه با هم رو اونا پاهام لختیه بود مونده فقط

 

  ببندمش خواستم نمی االن برداشتم پندار اهدایی حریر تخت رو از

 

  تلفن زنگ با بودم حاظر و اماده دیگه یمدست کیف تو گذاشتم میکروفن همراه
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  رسه می دیگه دقیقه26 تا ماشین گفت که بود مروت سرهنگ رفتم حال سمت به

 

  بلند پاشنه کفش جفت یه دیواری کمد تو از کردم تنم مانتومو و رفتم اتاقم سمت به سریع

 

  کردم پام و برداشتم هم مشکی

 

 شالمو رفتم ورودی در سمت به تخت رو از کیف برداشتن با

  نخوره بهم موهام ارایش تا انداختم سرم رو اروم

 

  ترمز رو زد خونه در جلوی مشکی هیوندای یه که بودم ایستاده در جلوی

 

 ؟؟؟ جهان خانوم:  گفت و اومد من سمت به و شد پیاده راننده

 

 !! هستم خودم بله-

 

  کرجه باغ به من امد و رفت سئولم و اومده حاجی ازطرف:  گفت کردو معرفی خودشو راننده

 

 و کرد طی و کرج تهران مسیر ای حرفه خیلی راننده شدم ماشین سوار و کردم تشکر ازش
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  بودم اتابک باغ در جلوی 8:36 ساعت راس دقیقا من

 

  گوشم تو و میکروفون ماشین از شدن پیاده از قبل ولی کردم تشکری رسوندنم برای راننده از

 

  گزاشتم

 

  بودن ایستاده هیکلی العاده فوق مرد دو ویال اصلی در جلوی شدم باغ وارد

 

 !؟؟ دعوتتون کارت:  گفت اومدو نزدیکتر یکیشون

 

  گرفتم هیکلی مرد سمت به اوردم در کیفم از کارتو اروم

 

  داخل برن ایشون بده اجازه:  گفت همکارش به کردو کوتاهی تعظیم کارت دیدن از بعد مرد

 

 خودم و دادم خدمتکار دست به شالمو و مانتوم شدم اصلی سالن وارد و گذشتم دمر کنار از

  مشغول

 

 ؟ ست کجا پندار ببینم خواستم می شدم جمعیت دیدن
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  نشستم صندلیهاش از یکی روی و رفتم خالی میز یه سمت به اروم خیلی

 

  کردم فعال دوربینو ی دکمه گردنم دور حریر بستن هوای به اروم

 

  نگیره و دوربین لنز جلوی تا دادم قرار گردنم رو جوری حریرو

 

  بود مشروب های گیالس سینی تو شد ظاهر جلوم بدست سینی خدمتکار یه

 

  برداشتم یکی باشم نکرده توجه جلب خیلی که این برای

 

 !!!!!!!  کردم نمی پیدا و گروه چرا پس دیدم رو جا همه

 

 سینی با دیگه خدمتکار یه دوباره هک گشتم می پندار دنبال جمعیت تو هنوز

 

  شد سبز جلوم ای میوه های تارت

 

 ........... کنه کم سرم از مزاحمشو شر تا برداشتم یکی

 

  کرد پیدا و گروه شد می سخت جمعیت این تو گرفتم کار به چشمامو دوباره
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  بود تنشون خر اف لباسهای همگی کردم نگاه ها زن به یام می که باشم نفر اخرین من بود قرار

 

 .... لباسها این با تا کردن می توجه جلب کمتر یومدن می عریون و لخت اگه بعضیاشون

 

  بود من به خیره چون بود کرده حس منو حضور اونم دیدم پندارو دیدمش من خدای

 

  بلوز یه با بود کرده تنش کپ خوش خیلی شلوار و کت یه بود شده تیپ خوش چقدر

 

  بود کرده اصالح کامال صورتشو لباس همرنگ واتکر و مالیم ابی

 

  داد می نوازش چشمامو صورتش برق که جوری

 

  زد لبخند و زد چشمکی من به پندار که بودم شده تماشاش محو

 

 کارااااااااااا این و پندار کنم گریه یا بخندم بودم مونده

 

 ...... باشم داشته و صداش تا کردم روشن اروم میکروفونم
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  زد می حرف داشت بود طنین کوچیکش اسم که مفید ومخان

 

  بودن ایستاده شکور و مروت سرهنگ هم تر اونطرف کمی

 

  نداشتم رو بقیه صدای شد می وصل پندار مال به فقط من میکروفون

 

  سالم: گفتم اروم

 

 می صداشو و شد می پندار به نزدیک که کسی هر داد جوابمو میکروفون طریق از هم پندار

  شنیدم

 

  سمت به دیدم کردم توجه که خوب رقص برای نه البته رفت پیست سمت به مفید که دیدم

 

  زد حرف عطا با یکمی بود پوشیده تقریبا هم مفید طنین لباس کنه می حرکت داره عطا

 

  شدن رقصیدن حال در و رفتن پیست وسط هم شکور نسیم و مروت سرهنگ برگشت زود ولی

 

 !!ببینه بیادو تا خالی حاجی جای
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  زاشت می پندار ی قیافه و تیپ مگه ولی بودم نشسته خودم واسه منم

 

 ؟؟؟ چیه به چی بفهمم

 

 ؟ کنی می کار چی ببینم برو طهورا:  گفت اروم پندار خورد سنگ به هم نسیم تیر

 

 :  گفتم کردمو اخم اختیار بی بود مفید کمر دور دستش که انداختم پندار به نگاهی نیم یه

 

 کنم تونم می کار چی ببینم برم منم نشن گم نکرده خدای تا دریابید مفیدو خانوم فعال بهتره شما

 !!!؟؟

 

  کردم حرکت اهسته قدمهای با عطا سمت به و برداشتم میز رو از مشروبمو گیالس

 

  افغانیه ی دورگه بود معلوم چشماش از کردم برانداز خوب رو عطا

 

 ......../... بود بادومی چشماش چون

 

  هدف به زدم خودمو و اوردم لبم رو هم لبخند یه کردم تر شل هامو قدم عطا به مونده قدم چند
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 روی شد می خالی گیالس محتویات تمام من به تنه کوچیکترین با که داشتم نگه جوری گیالسو

  طرف

 

  روی شد خالی مشروب محتویات و زد که بزنه تنه من به عطا که دادم قرار جوری حالتمو

 

 : گفتم دادمو ساختگی شرمندگیه صدام به عطا لباس

 

 و بود شده ریخته مشروب که عطا لباس از قسمتی سریع و ؟ شد چی من خدای وای

 

 // کردن پاک به کردم شروع داشتم دستم تو قبل از که دستمالی با

 

 !!!!! کردم احتیاطی بی خودم نبود شما تقصیر:  گفت عطا

 

  رو عطا چشمای چشمام با مستقیم کردمو بلند سرمو بطلبم یاری چشمام از تا بود وقتش حاال

 

  اوقات بیشتر کردن نگاه بازی این خوبه من چشمای تو زد زل هم عطا گرفتم هدف

 

 ... معذرت خیلی:  گفتم کردمو خمار چشمامو حالت ده می جواب خوب اقایون رو
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  شد؟؟؟؟؟؟؟ چی نفهمیدم کنید باور.

 

 !!!!!!! شد دار لکه لباستون متاسفم خیلی:  فتمگ دوباره

 

 

 رم می االن سرتون فدای:  گفت اوردو زشتش لبای رو لبخند یه بود من نگاه گیج هنوز که عطا

  کنم می عوض

 

 :  گفتم لوسی لحن با همین بخاطر بشه تموم زود بینمون ی مکالمه زاشتم می نباید

 

 دارید؟ همراه پاسزا لباس رید می مهمونی وقتی همیشه شما

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هستی ویال این صاحب تو دونم نمی من یعنی این

 

 ....! خورد بدردم زاپاس لباس امشب اینکه مثل ولی همیشه نه:  گفت خندیدو عطا

 

 که این از و هستم عطا من:  گفت کردو دراز سمتم دستشو که بود عطا خود

 

 //// ممسرور شدم اشنا شما همچون رویی زیبا خانوم با
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  کنم قطع مچ از رو شده دراز سمتم به که دستی داشتم دوست بودم گرفته گر درون از

 

 .../ هستم شراره منم:  گفتم سپردمو عطا دست به دستمو میلی بی با

 

 !!!!! عطا شدم اشنا تو با که خوشبختم و

 

  برگردم کنمو تعویض لباسمو من تا کنی می صبر کمی شراره:  گفت عطا

 .. باشم تو با جشن اخر تا خواد می دلم:  گفت انداختو من به ای عاشقانه نگاه هم بعد

 

  نیا دیر فقط منتظرتم نه که چرا:  گفتم عطا به بشه مشخص ام گونه چال تا زدم لبخندی

 

  راهرویی سمت به رفت و گرفت فاصله من از سریع عطا

 

  شدم پندار ی سینه به سینه که برگشتم عطا رفتن با

 

 ؟؟؟؟؟؟ بودم کرده پیدا تعصب پندار حرکات رو چرا دونم نمی نیومد خوشم کارش از الاص

 

  نداشت حرف کارت:  گفت کردو خم سمتم به کمی سرشو پندار خود نکردم نگاه چشماش به
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  بشه باز باال ی طبقه سمت به پات کن کاری یه بده ادامه همینجوری

 

 ؟ کنی نمی نگام چرا هستم تو با!!!  طهورا

 

 ادامه کردنتون بغل به برو هم شما دم می ادامه باشه:  گفتم و پندار چشمای تو شدم خیره خشم با

  بده

 

  زد می صدام گوشی تو پندار هی حاال گرفتم فاصله پندار از حرف این گفتن با

 

  رهبگی فیلم جا همه از تا کردم میزون خوب گردنبندمو رفتم راهرو سمت به پندار به توجه بی منم

 

 می نگهبانی اتابک کلفتهای گردن از یکی در جلوی بازم که داشت قرار چوبی در یه راهرو انتهای

  داد

 

  شنیدم رو عطا نحس صدای که برگردم خواستم می کرد عبور در از شد نمی

 

  شراره... شراره

 

 ؟ نخونتو رفتی گفتم من!!!!  عطا موندی کجا:  گفتم و زدم لبخند برگشتمو صدا سمت به
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 !!!!!!!!! جاست همین ام خونه:  گفت اومدو سمتم به عطا

 

 ؟ شماست ی خونه این!!! عطا گی می راست:  گفتم دادمو تعجب حالت چشمام به

 

 ؟ بدم نشونت رو خونه تموم داری دوست عزیزم اره:  گفت و گرفت دستمو عطا

 

 ....../ عطا عالیه:  گفتم کردمو جور و جمع خودمو زود ولی ترسیدم یکمی اولش

 

  شدیم بود ایستاده نگهبان جلوش که دری همون وارد عطا با

 

  بست سرمون پشت و در نگهبان خود شدیم وارد وقتی

 

 نقاشی خورد می مارپیچ های پله سالن وسط از که داشت وجود دیگه بزرگ سالن یه در پشت

  زیبا بسیار های

 

  نقاشی صورت به که دیدم و اتابک عکس دیوارها از یکی رو بود شده اویزون دیوارها از بزرگی و

 

 خودش به و مقتدر ادمهای این ژست و بود نشسته سلطنتی مبل رو اتابک بود شده زده دیوار به

  بود گرفته
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 بهم دستامو کف رفتمو اتابک ی شده نقاشی تابلوی سمت به هیجان با کردم می بازی فیلم باید

  کوبیدم

 

 ؟؟؟؟؟ نشسته مقتدر چقدر.... عطا کیه این.... شاهکاری عجب:  گفتم و

 

  شراره پدرمه این:  گفت و امد سمتم به زدو پهنی و کت لبخند عطا

 

 ......./ هستش من بیزینس پدرم

 

 ..../ هستم اوباما خود منم البد...... منه بیزنس بابات هات رفته ارواح اره: گفتم دلم تو

 

 ؟؟ شراره است کاره چه تو پدر:  گفت عطا

 

  گفتم و نزاشتم که بگیره بغضم خواست می شد مجسم نظرم تو بابا چهره

 

 ؟؟؟؟ عطا مونه می خودمون بین بگم چی یه

 

 ؟ بگی خوای می چی عزیزم اره:  گفت عطا
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 ؟؟؟ کنی غلطی چه خوای می طهورا:  گفت که پیچید گوشم تو پندار عصبیه صدای

 

 !!!! زندونه تو بابام عطا:  گفتم دادمو عطا به مو توجه

 

 ؟ کرده کار چی مگه چی برای:  گفت متعجب عطا

 

 !!!!! دیگه حاال:  گفتم زدمو لبخند عطا به

 

 ؟؟؟ زندنه پدرم چرا که اصرار پشت اصرار هی عطا

 

 فرار لعنتی پلیسای دست از پدرم باری چند گرفتن مواد پدرم از:  گفتم کرد اصرار کلی که اخرش

  کرد

 

  زندونه نماال رفت لو اخرش ولی

 

  ساختم سناریوی عجب الکی الکی:  گفتم دلم تو

 

 هستن جا همه ملخ مورو مثل پلیسا این بد چه:  گفت زدو برق چشماش عطا
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  کشتم می و همشون داشتم تفنگ یه اگه لعنتیا اره:  گفتم وار کالفه

 

 !!!!!!!!!!خطرناکیا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شراره:  گفت عطا

 

  کسمو تنها اونا مخالفم پلیسا با کال نیست مخود دست جون عطا کنیم چه-

 

 !!! کردی می پیدا بهشون نسبت حسیو همچین بودی من بجای هم تو اگه گرفتن ازم

 

 درباره نگفتم حاجی به اگه ولی هستی فیلمی عجب دختر:  گفت که پندار خندون صدای دوباره

  پلیسا ی

 

 ؟؟ چیه نظرت

 

 ام خنده من بگه چیزی بود ممکن نخونه روضه گوشم تو هی پندار تا کردم مصلحتی سرفه یه

 ... بگیره

 

 ؟؟؟ بدی بهم پدرتو پز و بدی نشونم رو جا این خواستی می فقط خوب:  گفتم عطا به

 

 ..... بدم نشونت رو باال بریم بیا عزیزم نه:  گفت و خندید عطا
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 ؟ جوریهچ زندگیت وضعیت االن شراره:  گفت عطا رفتیم می باال که ها پله از

 

  بود عالی وضعیتمون بشه دستگیر بابام که این از قبل تا:  گفتم کردمو غمگین صدامو

 

 !!! کردن تنهام یعنی کنم می زندگی تنها االن ولی

 

 :  گفت می که پیچید گوشم تو دوباره پندار صدای شدیم باال ی طبقه وارد

 

 !! کنم می خواهش.. باش خودت مراقب طهورا

 

  داد نشونم عطا رو اتاقها ی همه اتاق چندتا با داشت سالن نیم یه دوم طبقه

 

  شد رد جلوش از و نداد نشونم عطا که بود اتاق یه داشت قرار اتاقها که راهروی اخر

 

 ...... زدم نفهمی به خودمو منم

 

 بود خودش اتاق داد نشونم عطا که اتاقی اخرین بود اتاق همون تو اتابک نداشتم شک
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  داشت برم خوف یکمی بست اتاقشو در عطا شدیم اتاق دوار هم با

 

 ......./  کنه درازی دست من به نخواد عطا موقع یه ترسیدم

 

  ما ی خونه کل ی اندازه به گفت شه می شاید بزرگ خیلی اتاق یه بود نظیر بی عطا اتاق

 

 ؟ بپرسم ازت سوال یه شراره:  گفت اروم و اومد نزدیکم عطا

 

  رها:  گفتم اروم

 

 ؟ اپنی تو.... تو-

 

  گرفتم خوب رو لقمه حروم ی عطا منظور انداختم عطا به نگاه یه

 

 ولی کنم نیم دو رو عطا گردن باشمو عملیات خیال بی خواستم می

 

 ..... بودم کرده نصف رو عطا االن تا بودم تنها اگه نداشتم شک بود گروه رفتن لو از ترسم

 

  داشتم هم امریکایی پسر دوست یه کردم زندگی امریکا الیس چند من اخه اره:  گفتم اروم
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 ؟ موافقی حال یه با:  گفت افتادو زدن برق به دوباره چشماش عطا

 

  ندارم کارو این حوصله نزدم دوا چون نه که االن:  گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 

 ؟ زنی می دوا مگه:  گفت و گرفت دستمو عطا

 

 ...... اره

 

 ؟ نوعیش چه

 

  ئینهرو -

 

  شه می انگیز هیجان خیلی بودن تو با که دونم می... دادم می بهت داشتمو االن کاش ای گفت عطا

 

 کن اش خفه یا:  پیچید گوشم تو پندار صدای بدم رو عطا جواب اومدم تا

 

 ......../ شکونم می گردنشو میامو خودم االن همین یا
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  پندار صدای داشت حرصی چه اوووووووه

 

  گرفتم درد سر منم دیگه وقته یه باشه:  گفتم و عطا کتف به مزد اروم

 

  رفتم بیرون اتاقش از عطا از زودتر و ندادم عطا به حرکتیو هیچ ی اجازه

 

 شنوم می صدای ببینم خواستم می کردم صبر در همون جلوی اومد بیرون من سر پشت هم عطا

  نه یا

 

  جا همه خوب بندازمش اج یه اگه شد می خوب اره افتادم میکروفن یاد

 

  بود مرمری ای پایه با گلدون یه اتاق از کمی ی فاصله به کردم نگاه رو

 

  اوردم بیرون گوشم از و میکروفون گردنم روی حریر کردن بسته بازو هوای به شد نزدیکم هم عطا

 

  نشد ولی بشم گلدون نزدیک تا بودم فرصت دنبال

 !!! سیمبر جشن بقیه به بریم بیا:  گفت عطا
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  زد صدا رو عطا یکی که بودیم نرفته پایین رو پله اولین هنوز

 

  برگشتم منم صدا سمت به برگشت عطا

 

  زد می صدا رو عطا و بود اومده بیرون مرموز ی بسته در اتاق همون از مرد یه

 

  لحظه چند بیا:  گفت و کرد اشاره عطا به

 

 ......... اومدم منم پایین بری تو تا:  گفت من به عطا

 

  برگشت هم عطا رفتم پایین رو ها پله از چندتا و دادم تکون عطا برای باشه عالمت به سرمو

 

 ی ها پله احتیاط با شنیدم وقتی بشنوم و در شدن بسته صدای تا کردم صبر ها پله رو

 

 ........... نبود راهرو تو کسی رفتم باال رو اومده پایین

 

 نمی صدای باز ولی ایستادم در پشت کردم سازی جا و میکروفون و رفتم گلدون سمت به سریع

  شنیدم
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  ببینن منو و بشه باز در بود ممکن ان هر کرد صبر شد نمی دیگه

 

  شدم جشن اصلی سالن وارد رفتم پایین و اومدم ها پله سمت به

 

 

  بود تاریک نیمه تقریبا جا همه

 

  شد حلقه مرمک دور دستی که بودم نرسیده سالن وسط به هنوز

 

  کشیدم اروم جیغ یه ترس سر از

 

  اومد گوشم تو پندار صدای

 

 برد پیست وسط منو رقصیدن هوای به پندار بود شده راحت خیالم

 

  خواسته خدا از منم کرد حلقه کمرم دور دستاشو و

 

  کردم رقصیدن به شروع پندار با اروم انداختم گردنش دور دستامو
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 ؟ دادی نمی جواب چرا کردی می غلطی چه اشتید:  گفت خشم با پندار

 

  خواست می رقص هوای به نگو داشت من با و رقص قصد پندار کردم فکر

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کنه جوابم سوال

 

  باالست اتابک ندارم شک کردم جاسازی گلدون تو و میکروفون:  گفتم اروم

 

  نم سر به چسبوند سرشو و کرد تر تنگ دورم دستاشو ی حلقه پندار

 

 ؟ نکرد که اذیتت:  گفت اروم

 

  زد می حرف هرزه زیاد البنه نداشت و جراتی چنین نه:  گفتم فهمیدمو پندارو منظور

 

 یومدم می خودم گشتی نمی بر دیگه ثانیه16 تا اگه:  گفت کردو پخش صورتم تو نفسشو پندار

  سراغت

 

 ؟ کجاست یارتون راستی:  گفتم و افتادم گروه یاد
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 ؟ کیه یارم ؟ یارم:  گفت اوردو گردنم سمت وسرش پندار

 

  بدزدتش ازتون یکی ترسیدید می و بودید انداخته کمرش دور دست محکم که همون-

 

  شدم جوری یه خندید گوشم تو پندار

 

  بالیی خیلی:  کرد زمزمه اروم

 

  ببینم و پندار خوب تا گرفتم باال سرمو

 

  که بودیم شده همدیگه نگاه غرق قدرچ دونم نمی من چشمای تو زد زل هم پندار

 

 ی سینه به زدن تکیه به وادار سرمو و گذاشت سرم پشت و کرد جدا کمرم از دستشو یه پندار

  کرد خودش

 

  منظم ریتم با... محکم.... کوبنده شنیدم می و پندار قلب صدای

 

  داشتم خوبی حس بود پندار ی سینه رو سرم اهنگ شدن تموم تا

 



 
 

221 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

  موندیم تو و من فقط رفته گروه طهورا:  گفت وار زمزمه پندار

 

  بریم که شو اماده برو نداریم کاری جا این تقریبا دیگه

 

 

  بودم داده مانتومو که رفتم سمتی به و اومدم بیرون پندار بغل از میل بی و اروم

 

 و پندار که برگردم خواستم می مونده جا میز رو کیفم که افتاد یادم پوشیدم شالمو مانتو وقتی

  دیدم

 

  مونده میز رو کیفم که افتاد یادم االن تازه مرسی:  گفتم زدمو بهش لبخند یه بود دستش من کیف

 

  شدیم خارج باغ از هم با و گرفتم پندار از کیفمو

 

 ؟؟؟؟؟ نه یا شد داده شامی مهمونی این تو نفهمیدم اخرم بود شب نیمه2 ساعت

 

  بود گرفته بازی به بودوباد شده باز االن دیگه که موهام از یقسمت که جوری یومد می خنکی باد

 

  موهام از قسمتی اورد باال دستشو اروم کرد می نگاهم خیره و بود ایستاده روی به رو پندار
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  گوشم پشت انداخت موهامو و کرد باز شالمو دستاش با گرفت و بود باد دست تو که

 

  بودم پندار چشمای تو خیره کنه می نوازش وشموگ ی الله داره پندار کردم حس لحظه یه

 

  ام شونه رو انداخت شالو تای یک و کرد درست سرم رو شالو پندار

 

 !!! نزن زل جوری این مردی هیچ به طهورا:  گفت اروم من چشمای تو شد خیره اوردو پایین سرشو

 

 ؟ نزنم زل چرا:  گفتم تعجب با

  باش نداشته کاری اش بقیه به چشم بگو فقط:  گفت وکشید حالتش خوش موهای تو دستی پندار

 

 ؟! کنم نمی کارو این گید می چی برای ندونم تا:  گفتم لجوجانه

 

 :  گفت اروم که بست می ماشینو در داشت بشینم تا کرد باز برام ماشینو در پندار

 

 ..... شه می زلزله طرف دل تو چون

 

 ......... من شدم مرگ ذوق چقدر افتادم محاله حالهم محاله خوشبختی همه این منو:  اهنگ یاد
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 ///  کنه می فرق پندار مال با مدلش ماشین این که دیدم تازه شد ماشین سوار ب هم پندار

 

  ؟ کیه ماشین این:  گفتم شدیم رد باغ خیابون از وقتی

 

  متوجه پالکم از که این امکان بیام خودم شخصی ماشین با شد نمی.......! ستاد ماشین:  گفت پندار

 

 ........ بود بشن ماشین صاحب

 واسه پاتوقی بود شده هم اتاق این کنفرانس اتاق برم که رسید خبر من به ستاد رفتم که روزی

  خودش

 

 نتیجه این به االن ولی کنه می برگزار کنفرانس هم نظام مگه کردم می فکر اوایل که باش منو

  نظام تو که رسیدم

 

 !!!!! شه می برگزار نشست و کنفرانس ای دیگه یجا هر از بیش

 

  داد سالم شدو بلند جاش از دید منو تا شناخت می خوب منو نشست می در جلوی که سربازی

 

 پندار از خبری مفید و شکور خانوم و دیدم و مروت سرهنگ شدم که اتاق وارد کرد باز برام درو و

  نبود
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 ..... نشستم خیال بی

 

 !!! بود خوب کارتون جهان خانوم:  گفت من به بخطا مروت سرهنگ

 

 ... سرهنگ ممنون-

 

 ایشون سرهنگ البته:  گفت مروت سرهنگ به داره ستوانی ی درجه بودم فهمیده که مفید خانوم

  برنامه از خارج

 

 !! کردن عمل هامون

 

 !!.. ددا خدا شکر که بود نتیجه مهم مفید ستوان:  گفتم نداشتم خوشی دل مفید از که من

 

  کنه ارزش بی و من کار خواست می مسخره های دلیل با و اورد نمی کم هم مفید

 

 جام از من که زد ایستی همچین کشید ایست سربازه همون و شد باز در که بودیم گفتگو حال در

  پریدم متر26

 

 ...! شد پیداشون پندار و حاجی سرباز پشت



 
 

224 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 

 برای نه حاجی برای فقط البته کوبید پا هم هنگسر شدن بلند سریع ها خانوم و مروت سرهنگ

  پندار

 

  نکوبیدن پایی ولی گذاشتن احترام دست با و کردن صاف خودشون هم شکور و مفید

 

 ............ پرت مرحله از کال که منم

 

  رفت صندلیش سراغ هم راست یه و داد رو همه جواب مهربونی با حاجی

 

  رسوند حاجی سمع به مهمونی از ای خالصه شرح مروت سرهنگ مجدد گیری جا از بعد

 

 .... داد می گوش جمع حرفهای به و بود نشسته اخمو و جدی کامال کردم نگاه پندار به

 

 منظور صدای با که بود بهش نگاهم هنوز!  بود؟؟ شده مهم برام پندار های حالت تازگیا کردم حس

  به مفید دار

 

  اومدم خودم
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 بود بخش نتیجه که درسته فرمانده:  گفت کردو نازک برام چشمی پشت مکن می نگاش دید وقتی

  مقررات خارج ولی

 

 !!!! کردن بدگویی نظام پرسنل از کلی جهان خانوم ضمن در گرفت صورت

 

 !! زد می زیرابمو خودم جلوی داشت این شد گرد چشمام مفید حرف با

 

  کردم می عدفا خودم از باید بود بس بود گفته ور شرو هرچی دیگه

 

  ؟ دارید مشکل من با شما گویا:  گفتم مفیدو سمت کردم رومو

 

  نیستم که رسمی عضو من اقا حاج:  گفتم و کردم نگاه حاجی به و گرفتنم ازش رومو

 

  برم باال ی طبقه به بتونم تا بدم انجام کاری هر که شدم توجیح جور این قبلی ی جلسه تو

 

 .... بشه شناسایی ویال اون موقعیت تا

 

  زدم حرف کشته منو ی خانواده پدرش که اونی با سوسول قرتی بچه اون با رفتم من حاال
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  کشتمش می خودم جا همون نبود وسط گروه پای اگه باشیـــــــد مطمئن که

 

 جلب اعتمادش تا کردم می رفتار طوری باید ؟ اقا حاج کردم می کار چی....  کردم پیشه صبر ولی

  بشه

 

  دادم نشون خودمو جوری یه گفتم می بد باید کرد پیچم سووال ها پله وسط درست تابکا پسر

 

 !!! دارم اعتیاد گفتم دروغ به حتی پلیسم ی خورده زخم مثال که

 

 ؟ چیه من با مشکلشون مفید ستوان فهمم نمی االن ولی:  گفتم کردمو تند لحنمو هم بعد

 

:  گفت ای زننده لحن با نپخته نخود این بزنه حرف مداو تا داد می گوش حرفامو دقت با که حاجی

  شما با مشکلی من

 

  ندارم

 

 ؟؟؟؟ بپری نباید ارشدت حرف وسط دونی نمی هنوز شما:  گفتم کردمو نگاش جدی خیلی

 

 

  نزد حرفی هیچ دیگه و شد سفید و سرخ مفید
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 بیشور گفتم دلم تو کردم می رفتار باهاش بود الیقش که اونجور باید اول از اصال شد خنک دلم

  یاد شکور از یکم

 

 ...! نشسته جاش سر موقر چقدر ببین بگیر

 

 با منم داد ادامه و انداخت مفید به نگاهشو بود خوب رگروه کا:  گفت و گرفت دستش کالمو حاجی

  خانوم های گفته

 

 شنود و شونای های گفته من زدن حرفهای چنین عملیات انجام برای ایشون موافقم کامال جهان

  حرفه کامال کردم

 

 !!!!!! دادن انجام ای

 

 دادن نشون خودشون از که ذکاوتی با باشم داشته تشکری هم جهان خانوم از جا همین داره جا

  ما که شد باعث

 

 

 .......  کنیم پیدا دست مهمی بسیار کلیدی های نکته به شده جاسازی میکروفون از بتونم
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  کردم کیف حاجی حرف از

 

  بده شرح هم ما برای رو شده شناسایی موقعیت تا گفت اطالعاتی های بچه از یکی به حاجی

 

 داد مروت سرهنگ و پندار به عملیاتو دستور مستقیما حاجی شخص اون های صحبت از بعد

 

 ............. کرد ترک رو اتاق خودش و

 

 

 

  خورد می بهم ازش المح کردم نمی نگاه مفید سمت به اصال بودم مونده تا5 ما بازم

 

 ولی کرد می یاداوری و چیزایی یه شکور هم جاهای یه زدن می حرف باهم پندار و مروت بیشتر

  این از بگم چی

 

 شده کفری که اخ کردن فضل اظهار به کرد می شروع نرسیده نقطه به مروت یا پندار حرف مفید

 ......... بودم
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 یه و شه بلند که االناست گفتم می من که زد می زل ارپند به همچین بود بهش هواسم چشمی زیر

  چپش ی لقمه

 

 بچه داد نمی رو دختره این به زیادم بود نشسته معرفش اخم اون با همیشه مثل پندار ولی کنه

  این منهای گروه های

 

  بودن عالی رفتار نظر از همه مفید

 

 اذان و ناهاری زمان فقط چپیدم اقات این تو ساعته5 یکله که گفت می اینو دستم تو مچی ساعت

  یکساعتی که بود

 

 ابرومو و نشه بلند شکمم قور قارو کردم می دعا دعا فقط بودم نخورده که ناهارم کردم استراحت

  نبره

 

 هم بقیه از رفتم خروجی سمت به مستقیما که من کردیم ترک و اتاق موضوع بندی سرجمع با

  نداشتم خبری

 

 .. بخوابم و بخورم چیزی یه و خونه برسم داشتم دوست فقط

 

  بود اومده در کارم هم فردا از بودم بیدار صبح تا دیشبم
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 شدم می ج خار ستاد اصلی ازدر داشتم بود نمونده رفتن برای هم زیادی زمان شد می فشرده کار

  که

 

  بمونید دادن دستور مقدم سرهنگ جناب جهان خانوم:  گفت و دوید سمتم به سربازی

  بمونید دادن دستور مقدم سرهنگ جناب جهان خانوم:  گفت و دوید سمتم به ازیسرب

 !!!!!!!! دارن مهمی کار شما با گفتن

 

  بشه پیداش پندار تا موندم منتظر و کردم تشکر سرباز از

 

  اومد سمتم به استوار های قدم با و تیپ خوش همیشه مثل پندار که بود نگذشته ساعتی ربع

 

 !!!!! بیا دنبالم:  گفت حرف بی رسید وقتی

 

 ندید دستور شه نمی:  گفتم بود داغون مفید با مشاجره بخاطر اعصابم هنوز که منم

 ؟!!! سرهنـــــــــگ

 

 !!!! بیا من با فقط: داد جواب کردو نگام چپی چپ پندار

 

 !!!!! بیا فقط تو بده جواب خواد می بریم کجا قرار بپرسم ازش االن اگه دونستم می
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  شدم ماشین سوار و شدم پرسیدن خیال بی همینم بخاطر

 

 ؟ کردید پارک ستاد بیرون ماشینتون چرا: :  گفتم که کرد می حرکت داشت

 

 .......... همینطوری:  گفت انداختو من به نگاهی نیم پندار

 

 ..... نداره حسابی درست اعصاب من از بدتر اینکه جواب شد هم همینطوری. وا

 

 /؟؟ ای اماده طهورا:  گفت و پیچید ماشین فضای تو دوباره صداش

 

 ؟ ای زمینه چه در-

 

  عملیات برای -

 

  ای دیگه وقت هر از تر اماده:  گفتم دادمو تکون سرمو -

 

 

 کجا قرار:  پرسیدم ازش باشم صبور تونستم نمی دیگه کرد هدایت تهران خارج ماشینو پندار

 ؟ بریم
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 ؟ نپرسی ازم چیزی االن تا کردی کنترل ودتوخ چقدر:  گفت زدو محوی لبخند

 

 ؟ بریم خاصی جای قرار پرسم می دارم االن خوب-

 

 !!!!!!!! فهمی می رسیدیم وقتی اره-

 

 ......شو وخفه نپرس چیزی دیگه یعنی پندار جواب این

 

  بود کرده سکوت هم پندار دادم تکیه ماشین نرم صندلی پشتی به خیال بی

 

  زدم رو پلی ی دکمه و رفت اشینم پخش سمت به دستم

 

 سراج اروم صدای اون بند پشت و شد پخش ماشین تو تار دلنواز صدای

 

  باشه سبک این تو شما موسیقیه طبع کردم نمی فکر:  گفتم اروم

 

 مثال کردی فکر:  گفت کرد می زیاد صداشو کمی حالیکه در رفت پخش پنل سمت به پندار دست

  رپ و راک اهل
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  باشم

 

 !!!!! یاد نمی بهتون هم موسیقی سبک این ولی حد اون تا نه خوب-

 

 ؟ کردی کل کل مفید با چرا:  پرسید جدی خیلی و هوا بی که بودم موسیقی به دادن گوش حال در

 

 ؟ گفت می داشت چی نشنیدید مگه:  گفتم کردمو داغ مفیدد اسم باشنیدن

 

 ؟؟ یکن دار کش و بحث حاجی پیش نداشت دلیلی ولی چرا-

 

 !! نزنه حرف کوپنش از بیشتر باشه اون تا کردم خوب:  گفتم پندار دفاع از کفری

 

 ممکنه هست روزنه بینمون بفهمه دشمن اگه دونی می گروهیم یه ما زنی می که حرفیه چه این-

  نقطه همون از

 

  کنه نفوذ و بشه وارد

 

 چی برای دونید می کسی ره از بهتر شما است شده مشخص موضعم که من سرهنگ اقای ببین-

  ستادم تو
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 ؟؟؟؟؟؟ دونم نمی مفیدو موضع ولی......... من از این

 

 بحث ی حوصله دیگه کشیدم کافی ی اندازه به امروز دادم تکیه صندلی پشتی به خودمو خشم با

  با کردن کل کل و

 

  بود توانم از خارج نداشتم و پندار

 

 

 عجیب انداختم پندار به نگاهی یه چشمی زیر شکست یم و بینمون سکوت موزیک فقط مقصد تا

  رفته فرو فکر تو

 

 ....! زدم حرفو اون مفید ی درباره بود برخورده بهش شایدم بود

 

  روند می بند یک که شد می دوساعتی حدود بزارم راحتش سکوتم با کردم سعی

 

  گرفتم تصمیم هم من شد می پخش موزیک صدای هنوز گذاشتم هم رو اروم چشمامو

 

 .................. بدم استراحت چشمام به کمی
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  کردم باز هامو چشم زد می صدام اسم به که ارومی ی صدا با

 

  شدم رخ ب رخ مشکی چشم جفت یه با کرد صادر مغزم به و دیدن دستور چشمام وقتی

 

 نمی من به هم شدن بسته اجازه ها چشم این ولی بشم بیدار نداشتم دوست بودم خماری توحالت

  داد

 

 چشم هر من که رسید حدی به فاصله شه می کمتر و کم من با داره ها چشم ی فاصله کردم حس

  دیدم می دوتا و

 

 

 

  بودم خواب از بعد گیجیه حالت تو هنوزم بردم تر عقب سرمو یکمی

 

 .......یومدن می جلوتر ها چشم بردم می تر عقب سرمو من هرچی

 

  بود کرده باز منو سمت در که بود پندار کرد می پردازش و اطالعات داشت مغزم
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 من رو خودشم و بود صندلی پشتی رو هم دستش یه و بود گذاشته ماشین داشبورد رو دستشو یه

  بود کرده خم

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کنه اذیت منو خواد می پندار اقا این پس

 

  کشید جلوتر خودشو پندار و بردم تر عقب سرمو کمی دوباره

 

  کشیدم جلو صورتمو کرد عبور مغزم خاکستری های سلول از سرعت به که فکر یه با

 

  در باالی به بردن عقب زمان سرش که جوری برد عقب سرشو ها گرفته برق مثل پندار

 

  خنده زیر زدم بلند بودم گرفته حالشو که منم اومد در اخش و خورد

 

  براش سوخت دلم یکم مالید می ستاشد از یکی با سرشو و گرفت فاصله ماشین از که دیدم

 

 دادم بدنم و تن به غوسی و کش یه شدم پیاده ازماشین خودم و صندلی رو گذاشتم کیفمو

 

 دیده توش زندگی از ای نقطه هیچ بود بیابون فقط کرد می کار چشم ؟تا بود کجا دیگه اینجا اه

  شد نمی
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:  گفتم و رفتم کرد می نرمشی حرکات و بود برداشته سرش مالیدن از دست که پندار سمت به

 ؟ کجاست اینجا

 

 !!!!!!! بکنم کلکتو تا اینجا اوردمت:  گفت انداختو بسمتم شاکیشو نگاه-

 

  هااااااااااااااااااااان

 

  همین بخاطر داره ادامه من کردن اذیت قضیه هنوز فهمیدم کردم فکر حرفش به لحظه یه

 

 ؟؟؟ سرهنگ نکنم کتوکل من باش مراقب:  گفتم ریلکس خیلی-

 

 ؟ بکنی منو کلک خوای می چجوری:  گفت پندار

 

 ؟ بکنی خوای می تو که همونجور: گفتم جدی خیلی

 

 ؟ مغروری خودت به خیلی کنم نرم پنجه و دست باهات یاد نمی بدم:  گفت زدو پوزخندی پندار

 

 شوخی نداره کردن شوخی ی جنبه خوب کرد تغییر درجه286 اخالقش پندار یهو چرا بودم مونده

  نکنه
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 ؟؟؟؟؟؟ کردم شروع که بودم من مگه

 

  گرفت دستامو پشت از و اومد سمتم به خیز یه با پندار

 

 سرهنگ؟؟؟؟؟؟ کنی می کار چی:  گفتم خشم با

 

 دست و بود گرفته دستامو جفت دستش یه با کرد بیشتر دستام رو دستشو فشار پندار ولی

  ازادش

 

  ددا می فشار گلومو بیخ

 

 !!! شم می خفه ؟دارم کنی می غلطی چه داری کن ولم احمق:  گفتم فریاد با

 

 کرد می زیاد دستاشو فشار فقط و بود کرده سکوت پندار

 

  شد می باعث فقط کنم ازاد دستامو شد نمی کردن تقال با بود رسیده اوج به خشمم دیگه

 

  بشه بیشتر گردنم روی فشار

 



 
 

239 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 کردم کج سرمو اوردم باال راستمو پای سرعت با مکرد مایل عقب به خودمو کمی

 

 ......./ خورد پندار کتف به لگدم قدرت با و نکنه برخورد خودم به پام ضربه تا

 

  اش سینه به زدم بود شده ازاد که دستامو از یکی شد شل کمی پندار دست

 

  بشه شاد دلم که تکون یه از دریغ ولی

 

  کوبیدم می اش سینه و شکم با ارنج با و کردم خم ازادمو دست

 

  پندار ی چونه به کوبیدم پیشونی با و بردم تر عقب سرمو بود ها حرف این از زیادتر قدرتش ولی

 

 که دستی همون ی واسطه به بود دستش تو دستام از یکی هنوز ولی شد ازاد گردنم از دستش

  بود اسیرش

 

  از تعادلشو اونم زدم بازوش به ی لگد توان همه با و اومدم بیرون ش حصار از کامال و زدم چرخی

 

 سریع وضعیتم به توجه بی شنیدم و مانتوم شدن شکافته صدای افتادم منم شد پرت و داد دست

  شدمو بلند
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 !!! مرگته چه زدم فریاد

 

 ؟؟؟؟ شدی دیوونه چرا

 

 من شتدا می بر من سمت به که قدمی باهر برداشت خیز من سمت به دوباره و شد بلند پندار

  شدم می دورتر ازش قدمی

 

  بودم ترسیده دیگه

 داد زنه نمی پر سگ گه هم جا این....  یهو شد چل خلو چرا این خدایا:  گفتم دلم تو

 !! بریزم سرم تو خاکی چه دیونه این با حاال........... کنم هوار و

 شل درمیون یکی هاشم دکمه بود خورده جر و خاکی مانتوم کل بود افتاده سرم از کامل ام مقنعه

  بودن افتاده یا

 ...... بودم هم خسته که مخصوصا داشتم کی اسفنا وضعیت

  نخوردم تکون جام از دیگه یومد می جلو سکوت تو پندار کردم حفظ گاردمو ولی

  کمرش وسط کوبیدم ارنج با و پشتش رفتم زدمو چرخی بگیره منو اومد تا

 کامل و تن به تن رزمی و دفاعی اموزشهای ی دوره که گفتم هبیرا بدو خودم به لحظه اون تو چقدر

  بودم نگذرونده

 کمی کردم حس رو بدی درد صورتم تو خاک رو شدم پرت که گرفت پای زیر برام پاش پنداربا

  می ببینم تا کردم کج سرمو

 ینزم حایل دستمو یه منم برگردونه منو تا اورد دستشو یه شد خم من روی کنه غلطی چه خواد

  سر با شدم پهلو به کردمو
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  افتاد و رفت عقبکی پندار شکمش تو رفتم

  کردم قفلشون انداختمو پام زیر پاهاشو شکمش رو نشستم خیز با و کردم استفاده موقعیت از

 سریع کرد می خنثی هامو ضربه پندار ولی زدم می ضربه صورتش سرو به شدم گره های مشت با

  و گرفت دستامو از یکی

  بود نشسته من رو که بود اون حاال شد عوض جاهامون.....  زمین افتادم من ندپیچو

 

 و گذاشتم همدیگه رو محکم چشمامو بشم داغون که االنه گفتم سرمه باال که دیدم مشتشو

  اومدن فرود منتظر

 !.... شدم صورتم تو دستش مشت

 ..... کنم؟؟ نمی درد احساس صورتم تو من چرا ولی گذشت ثانیه چند

 نفس نفس به شدت به هردو نبود خبری پندار مشت از کردم باز رو افتاده هم رو پلکهای اروم

  بودیم افتاده

 که موشی بودم شده عمال بودن شده قفل بهم پندار دستای از یکی توسط سرم باالی دستام هردو

  شده اسیر ای گربه دام تو

 

 گیج شدت به سرم و بودم داده دست از وخوداریم نبود من دست اشکام نریختن گرفته ام گریه

  رفت می

 

 ؟؟؟ بود شده چش مرد این اخه
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 ذهنم از ثانیه کمتریک افکار این تمام کنه می اذیت منو داره که مفید شدن ضایع بخاطر نکنه

  کردن عبور

 

 بلند من رو از تا دادم تکون پامو کنم التماس پندار به خواستم نمی ولی شکست می داشت دستم

  که افسوس هش

 

 : گفتم گریون چشمای و لرزون صدای همون با بود فایده بی

 

  دلم... بود حقش بگم باید کردی اینکارو که عشقته بخاطر اگه

  شد ضایع که خوشحالم..... خواست

 

  رسه نمی بهت زورم که بینی می بزن منو داری دوست قدر چه هر تو حاال

 شلیک یه با و کن بلندم کن اینکارو درست ولی نیست حرفی بکنی یکلکمو خوا می اگه ضمن در

 ............. خالص

 ؟ کیلویی چند مگه گیره می درد داره دلم فقط اینجوری

 خوای می بشه له داخلیم جوارح و اعضا مرگ از قبل خوام نمی: دادم ادامه کشیدمو باال بینیمو

  بکش درست بکشی منو

 

  دیمبو حالت همون تو دو هر ای دقیقه چند

  بودم رسیده هوشی بی مرز به و بود اومده بند چشمام اشک که من
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 .....  نداشت شدن بلند تصمیم که بوده خوب گویا هم پندار جای

  نداشتم انرژیشو........... کنم تقال خواستم نمی دیگه بستم چشمامو اروم

  شد برداشته شکمم رو از سنگینی کردم حس چشمام ی بسته حالت تو

 ............ کشیدم عمیق نفس یه

 

 فکر تو بودیم کرده سکوت هرد بود خوابیده خاک رو کنارم هم پندار کردم باز اروم چشمامو

  عشقش اینقدر یعنی گفتم خودم

 

 این از دلم چرا ؟ صورتم تو نخوابوند رو مشت چرا پس گرفت انتقام اینجوری که اتشینه مفید به

  منده عالقه مفید به پندار که

 اعتماد بهش هنوز چرا ؟ کنم فرار شمو نمی بلند االن چرا ؟ خوابیدم کنارش هنوز چرا گیره؟ می

 ؟ دارم

 .... کنم پیدا جوابشونو رسید نمی عقلم که چراهای این از بودم شده خسته

  کرد می درد تنم تموم خواست می خواب دلم نداشتم هم کردن فکر ی حوصله حتی

 

  کردم فکر خوشمزه غذای به و گذاشتم هم رو چشمامو بود ام گرسنه

 

 باز چشمامو ولی پنداره فهمیدم داد می نوازش موهامو دستی که بود گذشته چقدر دونم نمی

  نکردم
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 سرم کردن ناز به همچنان پندارم تنم تو حسابی درست مانتوی نه بودو سرم رو ای مقنعه نه

  بود مشغول

 

 !!کن ناز عشقتو وهایم برو نزن دست من به:  گفتم بسته چشم با

 

 طهورااااااا:  گفت که پندارو اروم و تبدار صدای اون از بعد و شنیدم خشی خش صدای

  اهنگه خوش صداش چقدر رفتم ضعف گوشم کنار صداش تن از

 تو زدم زل ببینم صورتشو تا چرخوندم سرمو یکمی بود گوشم کنار پندار سر کردم باز چشمامو

  چشماش

 

 دارین تشریف الل سالمتی به گفتم زدی حرف باالخره:  گفتم چموش رایطهو همون شدم باز

  سرهنگ

 

 .....بود زمین روی شده ولو همچنان پندار ولی نشستم و شدم خیز نیم اروم

 

  کردم نگاه بهش بخوابم کنارش کرد وادارم و گرفت امو شونه دستش با که شم بلند خواستم می

 

 اون از حتی بود اروم خیلی صورتش ولی بودن شده خشک خشک لبهاش بود خاکی اش قیافه

  نبود خبری هم همیشگیش اخم

  شد نمی باز دلم تو ترسی هیچ جای که بود جوری
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 قرار فقط این طهورا ببخش:  گفت زدنو حرف به کرد شروع اروم خیلی بود شده خیره من به اونم

  دادنت

  تاوردم حاجی خود دستور به من بود ناک خطر موقعیت تو

  نزار موضوع این واسه افکارت برای ای زمینه پیش هیچ اینجا

 

 خاک کردو موهاش تو دستشو تکوند لباسشو خاک کردم می نگاش داشتم شد بلند و گفت رو اینا

  گرفت موهاشم

 

 دادم ادامه کردمو تکرار بلند باصدای فکرمو ؟؟؟ کنه من با اینکارو بود خواسته ازش حاجی چرا

  من کرده رفک حاجیت نکنه

 .......... گرفته اشتباه ارنولد با منو شایدم هستم جان چکی و لی بروس

 

 به فقط من بپرس خودش از اینو:  گفت کردو قشنگی ی مردونه ی خنده شنید منو حرف تا پندار

  کردم کارو این مافوقم دستور

 

 یا بگیرم رو شده ازدر سمتم به که دستی که بودم شک دوبه کرد دراز من سمت به دستشو بعدهم

  تو مفید ی قیافه ان یه نه

  کرد بلند زمین رو از منو حرکت یه با اونم گرفتم پندارو دست سریع اومد نظرم
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 ی مقنعه از خبری ولی دیدم و اطراف یکمی بود افتاده کجا دونم نمی گشتم می ام مقنعه دنبال

  نبود که نبود سرم

 

 کار چی برهوت بیابون تو شده افشون موهای این با من الحا بود شکسته خدا شکر که سرمم گیره

 ؟؟؟؟ کنم

 

 تاریک نیمه هوا گشت دنبالش کردو همکاری من با گردم می ام مقنعه دنبال بود فهمیده که پندار

  شد می باعث امر همین بود

  کردیم نگاه هم به ام مقنعه نشدن پیدا از کالفه دو هر بگردیم دقت با و زمین نتونیم

 

  بریم شو سوار بیا:  گفت که شنیدم ارومشو ی مزمهز

 

 ؟ بیام کجا حجاب بی-

 !! کنی نمی توجه جلب زیاد تارییکه هوا-

 هم کتک دست یه االن گفتم که بستم همچین ماشینو در نشستم ماشینو سمت رفتم خشم با

  خورم می ماشین در بخاطر

 

  کرد روشن شینوما کردونشست باز رو راننده در اومد اروم پندار ولی

 

 نمی چیزی کسی بود خلوت جاده گفت نمی راهم بی کردم می فکر داشتم بودیم شده الل هردو

  دید
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 ؟؟؟ مگه شد می چی ببینن منو حاال نبود مهم اونم که شد می رد ماشین یه گاهی از هر

 

 یه دلم االن چقدر:  گفت زد می حرف خودش با انگارداشت شکست ماشینو سکوت پندار خود

 ؟ خواد می گرم اب دوش

 االن تا دیشب از خوام می غذا عالمه یه االن من ولی:  گفتم بلند بودم شنیده صداشو که من

  از که امشبم تازه نخوردم هیچی

  ندارم رستورانم غذای حوصله کنم درست چیزی رسم نمی حاجی و شما دولت سر

 

 

 ........ خانوم راطهو پس: گفتم کردمو خارج ام سینه از دار صدا نفسمو

  می بالینت بر سر گرسنه شکم با امشبم گیری می نتیجه

  ست تو از بدتر شرایطم تازه ام تو مثل منم ببینی تا فروش کبریت دختر کجایی زاری

 

 ؟؟؟ گرسنته خیلی:  گفت نداختو ا بهم نگاهی نیم پندار

  خیلی اره-

  بخوری گیرم می چیزی یه شهر برسیم بزار

  پیشکش بقیه برسون زنده منو فقط بخری چیزی خوام نمی مرسی: گفتم یدموورچ لبامو-

  ده می تکون سرشو زنو می لبخند داره دیدم کردم نگاش زیرچشمی
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 شیشه درسته شد می بیشتر ها ماشین تعداد رفتیم می جلوتر چی هر شد پیدا دور از شهر چراغ

  بودن تیره اطراف های

 

 بودم ش ا راننده دید تو مالکا جلویی ماشین ایینه از ولی

  کردم می نگاه حرکاتش به داشتم کرد پارک ای گوشه ماشینو پندار

 

 بست سریع کردو باز و عقب صندوق در دیدم ماشین ایینه تو از شد پیاده ماشین از کردو باز و در

  زد حرف شخصی با همراهش تلفن با هم بعد

 

  سرت بزار: گفت و گرفت طرفم به فرمشو کاله نشست وقتی

 

 !!! زارم نمی نه:  گفتم کردمو دستش به نگاه یه

  سرمنم تو کالهت طریق از وقت اون باشه داشته جونور و جک سرت ممکنه

  یان می

 سرم کالهشو هم بعد دم می اهمیت بهداشت به خیلی من:  گفت کردو نگام جدی خیلی پندار

  گذاشت

 

 دادم پایین ماشینو افتابگیر یومد می چشمام ویر تا که جوری بود بزرگ خیلی سرم برای کالهش

  خودم به نگاه یه اش ایینه از

  کردم تنظیم سرم رو خودم و کاله بودم شده بامزه انداختم
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:  گفت بود اومده لباش رو لبخند که حالی در انداخت من به نگاه یه کرد روشن ماشینو پندار

  گذاشتم کاله سرت دیدی

 

 شدت به بگذرونم اون با کردن کل کل صرف و انرژیم ی مونده ته خواستم نمی نگفتم چیزی

  داشتم سرگیجه و بودم گرسنه

 

 و عبور که کرد می انتخاب و مسیرهای عمدا پندار نخوردیم بر ترافیک به خیلی شدیم شهر وارد

  داشت کمتری مرور

 

 ؟؟؟ نبود من ی خونه اطراف که اینجا........ ها خیابون اسم کردمو دقت ها محله به

 

 ؟ خونه برسونی منو خوای نمی:  گفتم اروم

 

  باش مامانم مهمون بریم امشب تو ی خونه نه ولی خونه ریم می چرا:  گفت پندار

 

 ؟ بیام شم بلند کجا شکل سرو این با من.... نه:  گفتم بلندی باصدای

 

  گفتم مادرم به ضمن در خونمون بیای امشب دارم دوست خوبه هم خیلی شکلت سرو-

 ............. یارم می مهمون
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 ؟ گفتی کی:  گفتم تعجب با -

  خندید هم بعد زاشتم می کاله سرت داشتم که موقعی همون:  گفت بانمکی لحن با پندار-

** 

 

 : گفت زدو ای اشاره در به کرد ترمز ای قهوه در یه جلوی پندار شدیم بست بن کوچه یه وارد

 

 !!!!! مینو مامان و من خونه هم جا این

 

  داشت قرار تهران شمال های خیابون از یکی تو بود خوب شون محله

 

  ببینم و ساختمونشون بتونم تا کردم خم کمی سرمو..... سرو درختهای از بود پر که کوچوشونم تو

 

 که بودم نظارت حال در شده بازسازی تازگی به بود معلوم که بود قدیمی ساختمان یه خونشون

  گفت پندار

 

  زد درو زنگ و شد پیاده من از زودتر خودش و شو پیاده تره تماشایی داخلش

 

 در شدن باز محض به کردم درست سرمو رو کاله نبود کسی کردم نگاه کوچه به شدم پیاده منم

  شدیم داخل پندار همراه
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 فقط درخت یه با داشت کوچیک ی باغچه یه توحیاط شدیم بزرگی نسبتا حیاط یه وارد

 ........همین

 

  اومد بیرون سال06 حدود زن یه شد باز ساختمون ورودی در.... که رفتیم باال پله چندتا از

 

  دادم سالم سریع

 مامانش بودن تکلف بی از کرد روبوسی من با اومد جلو خوشرویی با بود پندار مادر که زن همون

  اومد خوشم

 

 که موندم منتظر رفت خودش اول بشیم داخل که کرد تعارف مقدم خانوم بوسیدمش ذوق با منم

  پندار ولی بشه وارد هم پندار

 

 !!!!!!!!!! بفرمایید مقدمترند ها خانوم:  گفت زدو لبخندی

 

 ........... زد حرف قلم لفظ چه اوه

 

 : گفت صورتشو تو زد دست با دید منو تا بودم دیدش تو کامال حاال که مقدم خانوم

 

 ؟ اوردی بچه این سر بالی چه پندار بده مرگم خدا
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 ... اخه است بچه کجام سالمه12 من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟بابا بچـــــــــــــه جان

 

  کرد هم تو اخماشو صورتم دیدن از بعد رفت صورتم تو هم پندار

 

 /یهو؟؟ شد چشون اینا واااااا

 

 ......... که نبود چیزیم دیدم ماشین ی اینه تو خودمو منکه

 

 

 ...! مامان دم می توضیح بعدا:  گفت که شنیدم و بود مادرش به خطاب که پندار صدای

 

 و درب خاکیو خیلی کشیدم خجالت ولی بشینم مبلها از یکی رو کرد راهنماییم مقدم خانوم

  از که هم اینا ی خونه بودم داغون

 

 من اخه مبل رو بندازم بدید ملحفه یه شه می اگه مقدم خانوم:  گفتم اروم زد می برق تمیزی

 .../ خاکیم یلیخ

 

 یه فدای بشه کثیف مبل تازه ببینم بشین بیا حرفیه چه این:  گفت و گرفت دستمو مقدم خانوم

  موهات از تار
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 بهت هم کاله این خوب ولی پندار این دست از:  گفت و خندید کردو نگاهی سرم کاله به هم بعد

  براتون برم بشین بیا بیا یاد می

 

  شه حاظر هم شام تا بیارم خوشرنگ چای یه

 

 بود شده شروع تنم درد تازه زد غیبش کجا نفهمیدم و پندار نشستم ها مبل از یکی رو اروم

  تریلر یه کردم می احساس

 

 چقدر چرخوندم چشم نشیمن شدن خالی با کرد می درد استخونهام تموم شده رد روم از تنی866

  دنج و بود تمیز خونشون

 

 

 میز دست یه با بود شده چیده رنگ و طرح خوش ی کاناپه دست دو سالن همون یا نشیمن تو

  کاناپه خود ست که ناهارخوریش

 

 نشون که نقره شمعدون و ایینه روشم داشت قرار قدیمی گرامافون میز یه سالن ی گوشه بود ها

  قدیمیه خیلی داد می

 

 موهای با خان پندار چرخوندم صدا سمت به و کردم جور و جمع چشمامو... پا صدای با
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  بودم من اگه حاال.......زبله مون بچه چه گرفت دوش رفت زودم چه شد پیداشون خیس نیمه

 

  بیارم در لباسامو کشید می طول فقط ساعت1

 

  کوتاه های استین با جذب ی تیره سبز تیشرت یه کردم نگاه تیپش به

 

 شده تیپ خوش چقدر بیا جین شلوار یه با شد می معلوم خوبی به بازوش های عضله که جوری

  بود

 

 گذاشتم تنهات شرمنده:  گفت اروم خیلی نشست و اومد مبل ترین نزدیک سمت به اروم پندار

  می کالفه گرفتم نمی دوش ااگه

 

 ..../ اومدی خوش خیلی خیلی ضمن در:  داد ادامه کردو مکثی شدم

 

 چای خود از بوش که چای سینی یه با شد پیدا مادرش بگم چیزی اومدم تا زدم پندار به لبخند یه

  رسید زودتر

 

  اورد من سمت به چای سینیو و گرفت مادرش دست از سینیو و شد بلند سریع پندار

 

  کردم تشکر اروم و برداشتم توش از فنجون یه کرد تعارف و
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 شدم مزاحمتون مقدم خانوم:  گفتم کردمو بود نشسته ما کنار حاال که پندار مادر سمت به رومو

  شرایط دیگه ببخشید باید

 

 !! برسم خدمت شکل سرو این به نداشتم دوست وگرنه بود اورژانسی

 

 بگی اسمو ست مینو اسمم دارم اسم من... دختر خودتی مقدم خانوم:  گفت زدو لبخند پندار مادر

 .. شم می خوشحالتر

 

  چای کردن مزه مزه به کردم شروع و گفتم چشمی

 

  اطرافم شد پخش موهام افتادو سرم از کاله شدم خم وقتی بردارم قند یه میز رو از خواستم می

 

 !؟ دیگه طبیعیه رنگشون ماشاله داری موهای چه:  گفت لبخند با جون مینو

 

  بله:  گفتم دادمو تکون سرمو-

 

 سرم رو و کاله اومدم تا کنه می تماشام لذت با داره که دیدم رفت پندار سمت به ان یه نگاهم

 :گفت جون ینوم بزارم
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 خودتو خواد نمی پاکه چشم من پسر بگیری؟؟ حجاب خوای می کی از عزیزم؟؟ کنی می کار چی

 ؟!! کنی معذب

 

  ؟ کیه دیگه این!!!  جان....... زد چشمک کنم می نگاش دید تا کردم نگاه پندار به

 

 بقیه و انداختم گوشم پشت موهامو از قسمتی گذاشتم کنارم اروم و کاله بگم نداشتم چیزی دیگه

  خوردم چاییمو

 

 !؟ دونم نمی رو زیبا دختر این اسم هنوز من مادر:  گفت پندار به جون مینو

 

  هستند جهان طهورا خانوم ایشون مامان:  گفت لبخند با پندار

 

 ؟ شد ترور اش خانواده همراه که همون ؟ معروف جهان قاضی همون:  گفت متفکرانه پندار مادر

 

  بله:  گفت ناراحتی و اروم نلح با پندار

 

 بهرام با شناختم می و جهان اقای من کنه رحمتشون خدا:  گفت کشیدو بلندی نفس جون مینو

  بودن دوست

 

 :  گفت کردو نگاه من به لبخند با هم بعد
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 ...! گناه هر از منزه و پاک یعنی اسمت معنی نکنم اشتباه اگه قشنگی اسم چه... طهورا

 

 

 می پدرمو دونستم نمی راستی... جون مینو گید می درست بله:  گفتم بزرگی لبخند با من

 شناختید؟

 

 مسئولشون بیامرز خدا بهرام که بود ای پرونده تا چند قاضی پدرت دخترم اره:  گفت جون مینو

  بود

 

  کنه رحمت و همشون خدا بودم دیده و ایشون دفعه چند منم

 

 هم تو اختیار بی اخمامو دردناک خاطرات اوری یاد اب اومد نظرم جلوی تکشون تک های چهره

 .../ شد

 

 کی شامت ایم گرسنه شدت به طهورا و من مامان:  گفت سریع چون شد متوجه پندار کنم فکر

 ؟؟ حاظره

 

 و کنم اماده وسایلو برم حاظره گفت کردو نگاهی دیوار روی قدیمی بزرگ ساعت به جون مینو

 .. شد بلند
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 می کمکتون زنمو می روم و دست به ابی بدید اجازه اگه:  گفتم و شدم بلند مبلرو از سریع منم

  کنم

 

 .../ خواد نمی ای خسته اگه ولی عزیزم باشه:  گفت جون مینو

 

 !!. نیستم خسته.... نه -

 

  بشوره روشو و دست تا کن راهنمایی رو طهورا پسرم:  گفت پندار به مینوجون

 

 اروم داشتن قرار ها پله کنارش که رفتیم راهرو یه سمت به شد راههم من با و گفت چشمی پندار

 :  گفت

 

 ؟؟؟ باال یا کنی می استفاده پایین سرویس از

 

 ! نداره فرقی:  گفتم انداختمو باال هامو شونه

 

 ! اینجاست:  گفت زدو اشاره ای بسته در به دستش با پندار

 

  شدم سرویس وارد حضورش به توجه بی منم
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 چشمم پایین چرا من خداااااا وای شدم خیره باالش شده نصب ایینه به و ایستادم وشوییر جلوی

 ؟ کبوده

 

  بود کرده ورم هم یکمی

 اخماش دید روشنایی تو منو که پندار یا خودش صورت تو کوبید اونجوری مینوجون چرا بگو پس

 // رفت هم تو

 

  چشمم پای کاشته هم رنگی خوش بادمجون چه اقا این کرده درست ام واسه ای قیافه چه!!! به به

 

  ؟؟؟ کوبیده صورتم چرا پس نکوبید که مشتشم تازه زد نمی منو اصال پندار که اومد یادم لحظه یه

 

 !! است موقع اون مال حتما...ا افتادم باصورت که موقعی همون اومد یادم..... اها

 

  دادم حال ورتمص به حسابی سرد اب با گرفت دردم کبودی رو کشیدم دستمو

 

 نمی جوری هیچ مانتومو انداختم ام شونه رو و بافتم و کردم جمع و بودن شده اشفته که موهامو

  کرد ریستش و راست شد

 

 ! نبود تنم مناسبی لباس که هم مانتوم زیر کثیف یا بود شده پاره یا طرف هر از
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 بابت:  گفت و برداشت سمتم به مقد یه بود ایستاده من منتظر هنوز پندار رفتم بیرون سرویس از

 ! متاسفم صورتت

 

 .. شه می خوب هم کبودی این شده که کاری نداره اشکالی-

 

 !! درمونگاه ببرمت تا بخور شام داری درد اگه نداری؟؟؟ درد-

 

  مرسی نیست زیاد دردش خوبم نیست نیازی نه-

 

  من سر پشت هم رپندا کردم حرکت داره قرار کجا دونستم می که اشپزخونه سمت به

 برداشتم کابینت از رو ها ظرف کشه می برنج دیس تو داره جون مینو دیدم شدم اشپزخونه وارد

 

  چیدم اشپزخونه میز رو و

 

 ؟ اینجا چرا دخترم:  گفت جون مینو

 

 دیگه بخوریم شام جا همین خوب بزرگه که میزشم جون مینو چشه جا این مگه:  گفتم تعجب با-

 !! 
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  ؟.. بنشونم اشپزخونه تو رو تو بعد هستی مهمونم تو مدختر اخه

 

 ندارید عادت شما اگه ولی بخورم غذا جا این دارم دوست من ؟ جون مینو حرفیه چه این وای-

 ! چینم می سالن میز تو برم می

 

 جا همین همیشه مثل بزارید نیست تعارف اهل طهورا مامان:  گفت که شنیدم و پندار صدای-

 !! بشینیم

 

 ظرفی داخل شده خالل ی زمین سیب با همراه رو شده سرخ های مرغ نزد حرفی دیگه مینوجون

  گذاشت رومیز و ریخت

 

  شدیم خوردن مشغول و نشستیم همگی گذاشتم رومیز و ماست ساالدو ظرف منم

 

  کنه می براورده زود شکمو حاجت خدا گن می که افتادم حرف این یاد لحظه همون

 

 !!!!!! داد بهم خدا که کردم خوشمزه غذای حوس نماشی تو امروز

 

 کارای و ام خانواده از و بود نشسته هم جون مینو شستم رو ها ظرف فراوون اصرار با شام از بعد

  پرسید می کردم می که
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 اه... کرد می نگاه سیاسی ی برنامه داشت پندار شدیم سالن وارد باهم ظرفها از خالصی از بعد

  دهامر این از امان

 

 ؟؟؟؟؟ نداره وجود دنیا تو ای دیگه چیزه انگار اخبار یا کنن می تماشا فوتبال یا مردها این چیه

 

 ؟ ره نمی سر تنهایی از حوصلتون جون مینو:  گفتم زدیم می حرف جون مینو با داشتیم بیخیال

 

 ؟!! زنه می صدا وادم قشنگ چقدر دختر این..!  پندار:  گفت پندار به رو و خندید ذوق با جون مینو

 

  نیستم تنها هم خیلی شده عادت برام دیگه عزیزم نه:  گفت هم بعد

 

  پیشم یان می اونا یا رم می برادرم ی خونه اوقات بعضی

 

 

 ؟؟؟ جان طهورا دیدنم بیای زود به زود بدی قول باید اومده پیشم تو مثل خوبی دختر که حاالهم

 

 تو فقط این:  گفتم دلم تو کرد می نگاه مامانش منو به ندلبخ با پندار کردم تشکر و گفتم چشمی

 !!!!!! داره اخم ستاد
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 منم کردم درست برات و مهمون اتاق جان طهورا:  گفت جون مینو که بود شب21 ساعت حدود

  قرصمو برم

 

 ..! ده می نشونت اتاقو پندار بخوابم و بخورم

 

 گفت و شد بلند هم پندار جون مینو نرفت از بعد کردم تشکر جون مینو از خجالت کلی با

 

  بدم نشون اتاقتو بریم بیا خوابی ی دیونه معلومه چشمات از

 

  گفت کردو باز رو اتاقها از یکی در پندار و رفتیم باال ها پله از هم با

 

 خوابم اصال اینجوری اخه بگیرم دوش یه اول دارم اجازه:  گفتم داخل برم که این از قبل بفرمایید

 !!؟ بره نمی

 

 که این بگیر دوش برو بیا باشی تعارفی یاد نمی بهت اصال طهورا:  گفت کردو اخم که دیدم و پندار

 

 ؟؟؟؟؟ خواد نمی گرفتن اجازه دیگه

 

 ......!یارم می نشده استفاده ی حوله یه برات االن گفت و زگذاشت با برام و سرویس در خودش
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 نو صورتی ی حوله یه با پندار دقیقه چند از بعد ارهبی حوله برام پندار تا ایستادم جا همون

 

  اومد سمتم به بود نشده کنده روش مارک هنوز که ی مردونه لباس یه و

 

 بپوش راحت خیال با ان نشده استفاده هردو بیا:  گفت و گرفت سمتم به لباسو و حوله

 

 و تن تو هم جونور و جک گیرم می دوش هروز من ضمن در:  گفت زدو ای موزیانه لبخند پندار

  ندارم بدنم

 

  است روی روبه همین اتاقم کن صدام خواستی چیزی اگه

 

 تموم از ایستادم گرم اب دوش زیر شدم حموم وارد کردمو تشکر پندار از

 

 موهام و بدنم و تن شستن از بعد شد می سرازیر که بود خاک هیکلم

 

  شد می کمتر عظالتم درد اینجوری شاید بشه نرم هام عظله تا موندم دوش زیر ای دقیقه چند

 

 راهرو تو پندار بود ممکن اتاق تو برم و کنم ریسک تونستم نمی کردم خشک خودمو حموم تو

  همین واسه باشه
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 داری خنده ای قیافه خیلی کردم تنم پندارو بلوز وقتی لباسام پوشیدن به کردم شروع حموم تو

  پیدا

 

  زدم تا باز چند و بلوز های استین بودم شده جالیز سر مترسکهای این مثل بودم کرده

 

 به نگاه یه کردم باز و در الی بود زانوم باالی تا قدشم بود بزرگ گشادو گله برام بازم ولی

 

  بود رفته فرو سکوت تو جا همه نبود کسی انداختم راهرو

 

  شدم اتاق وارد سریع و موهام دور پیچیدم رو حوله نکردم شلواروپام دیگه

 

 تختی رو یه با چوبی دونفره تخت یه دیدم می و اتاق داشتم تازه کردم روشن اتاقو برق

 

 بود خوشگلی اتاق بود شده گذاشته اتاق کنج هم اینه میز یه بزرگ رز گلهای با سفید

 

 موهامو ب ا حوله با بود نرم هم تخت تشک کردم بپر بپر ها بچه مثل یکمی نشستم تخت رو رفتم

  مگرفت حسابی

 

  افتادم امروز یاد باز گرفت دردم حسابی چشمم به خورد دستم که بگیرم پیشونیمو رو اب اومدم
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 گذاشتم اینه میز صندلی رو رو حوله و شدم بلند/.. بوده؟ پندار مقصر گفت شه نمی خوب ولی

 

 خیال بی کردم تشنگی احساس که بود شب های نیمه خوابیدم و کردم خاموش و اتاق برق

  تشنگی

 

  با کردم کاری هر بود شده خشک دهنم بدجور ولی بخوابم کردم سعی دوباره شدمو

 

  مو چشما شدم بلند تخت از کالفه نشد که نشد برسونم صبح به و شب تشنگی همون

 

 اب اشپزخونه تااز رفتم پایین ها پله از اروم اروم نپره سرم از کامل طور به خواب تا کردم باز نیمه

  بخورم

 

 جلب همو توجه ضعیف نوز یه شدم نزدیک اشپزخونه در به نندازم راه صدا سرو که بود هواسم

  کرد

 

 خواستم می نیست پام شلوار شدم متوجه لحظه همون پندار یا باشه جون مینو باید کردم فکر

 برگردم

 

  نیست خیالی که باشه جون مینو اگه کردم فکر خودم پیش شدم پشیمون ولی
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 کنه باز چشماشو بعد برم و بخورم اب من ببنده چشماشو گم یم باشه پندار اگه

 

 کردم بودکپ بسته صورتشو سرو که دیدم غریبه مرد یه کردم نگاه اشپزخونه به در الی از یواش

 ؟؟ دیگه بود کی این

 

 قایم سریع که بیاد سالن سمت به خواست می گشت می رو اشپزخونه کشوهای داشت مرد همون

 شدم

 

 داشت می بر خونه از و چیزای یه و کرد می نگاه اطرافو دستش تو ی قوه چراغ با مرد اون

 

 و رفتم پندار اتاق سمت به راست یه رفتم باال رو ها پله صدا سرو بی دزده که نداشتم شک دیگه

 

 ی گوشه کردم نگاش خوب بود خوابیده اروم خیلی پندار رفتم تختش سمت به کردم وباز در

  نشستم تخت

 

 روش پتو چون ندیدم پاهاشو بود خوابیده لخت ی تنه باال با و بود نکرده تنش چیزی پندار

  بود کشیده

 

  زدم اروم جیغ یه گرفت منو سریع که بزنم صداش خواستم می
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 !!!؟ طهورا منم پندار کنی می کار چی:  گفتم اروم بود افتاده روم خودشم بود منوخوابونده پندار

 

 ؟ کنی می کار چی من اتاق تو شبی نصفه:  گفت بهم عصبی -

 

 ... خونتون اومده دزد بزن حرف اروم هیس-

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ چـــــــــــــــــــی-

 

 

  چرخه می خونه تو داره قوه چراغ با نفر یه دیدم بخورم اب بودم رفته: کردم زمزمه گوشش در

 

 

 ؟ دیخوابی لخت چرا تو راستی.... سنگینی بخدا بابا شد بلند روم از حاال

 

  بیاد ابی چشم حوریه یه شبی نصفه کردم نمی فکر بانو ببخشید:  گفت گوشم تو هم پندار

 

 

  خوابیدم می کروات شلوار کت با حتما دونستم می اگه وقتم سر
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 : گفت من به اورد در کلتشو سرش بالشت زیر از سریع شد بلند و گفت اینو پندار

 

 خوای می یااگه بمون باال یا سمه براش انهیج داره قلبی ناراحتیه مامانم طهورا

 

  بگیرمش اروم خوام می نکش هوار و جیغ کنی ارضا فضولیتو و بیای من با

 

  رفتم بیرون اتاق از سرش پشت و کردم تائید حرفاشو سر با

 

:  گفت من به دید و چراغ نور وقتی بود گرفته دستش تو کلتشو پندار رفتیم پایین ها پله از اروم

  سرش پشت رم می من

 

 ؟! نباشه کاریت دیگه هم بعد بشه معطوف سمت این به اش توجه که کن ایجاد صدای یه تو

 

  بزنه دور رو دزده اقا که رفت ها مبل پشت از خیز سینه پندار..... گفتم ارومی ی باشه

 

 تو ولی نبود بلند خیلی صداش البته بستم صدا با رو اشپزخونه در مناسبه جاش دیدم وقتی

 

  شدم قایم ستون پشت سریع خودم شد می شنیده سکوت اون
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 گرفت اونو...  بیشتر نه حرکت یه تو پندار چرخید صدا سمت به سریع دزده

 

  رفت نشونه دزده گیجگاه رو پندار ی اسلحه خوابوند و

 

 :  گفت کردو لختم پاها به نگاه یه پندار شدم نزدیکش تا سمتش رفتم زد صدا منو اروم

 

  نستا وای مرتیکه این جلوی اونور برو

 

 !!!!!! بیا بعد کن تنت ی چیز یه برو:  گفت کردو لختم پاهای به ای اشاره عصبی لحن با

 

  برگشتم پندار پیش دوباره کردم پام شلوارمو سریع و اتاقم سمت به...... الفرار منم

 

 منم بگیر رو شماره این بردار رومیز از تلفنو اون گفت کردو نگام دوباره پندار

 

  زدن حرف از بعد پندار خودش به سپردم گوشیو و گرفتم رو شماره سریع

 

 در بشه صدای سرو خواستم نمی چون هم من برد اشپزخونه سمت به و کرد بلند رو دزده

  بستم رو اشپزخونه
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 کی تو:  گفت خشم با و برداشت صورتش از و نقاب پندار بود کشیده صورتش سرو رو نقاب دزده

 ؟ هستی

 

  کردم غلط من نکنید شلیک خدا رو تو:  گفت بود افتاده پته پته به اسلحه دیدن با که دزده

 

 صدا سرو بی و اهسته بگو رسیدن ها بچه وقتی در جلوی برو بپوشون سرتو گفت من به پندار

  داخل بیان

 

 بزرگی رومیزی به م توجه سرم رو بندازم نکردم پیدا هیچی ولی شدم خارج اشپزخونه از سریع

 بود

 

  بود نگذشته دقیقه5 هنوز در جلوی رفتم و سرم انداختم همون بود شده پهن میز رو که

 

  دادم تکون دست براشون دیدم و گشت ماشین که

 

 !بفرمایید.. بشین وارد اهسته خیلی گفتن مقدم سرهنگ... سالم:  گفتم ایستاد ماشین وقتی

 

 وارد اروم شخص دو اون گذاشتم باز رو اشپزخونه در و شدم خونه وارد اونا از جلوتر خودم

  شدن اشپزخونه
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 پندار بردش زدو دزده به دستبند ها اون از یکی دادن سالم بود لخت تنش باال هنوز که پندار به و

 

  بودم نشسته اشپزخونه تو هنوز من رفتن وقتی زدو حرف باهاشون کمی

 

  و شد اشپزخونه وارد هم پندار بود نشده بیدار جون مینو خوبه

 

  ده می گیر من به فقط کنه تنش چی یه بره نداره حیا بچه نشست ها صندلی از یکی پشت

 

 بخور بیا:  گفت و داد من به لیوان ریختو اب لیوان یه میز رو اب پارچ از دیدم کردم نگاه پندار به

  جونت نشون

 

 ؟ چیه:  گفتم من به بود زده زل پندار اب این داد مزه چقدر اخ کردم تشکر زدمو لبخندی

 

 ؟ شده جرم کردن نگاه نکنه کنم می نگات دارم.... شدی بامزه کاکومه خاله هیچی-

 

  ؟ ام بامزه گی می که کردی تستم مگه............. ولی نشده جرم که هنوز نه-

 

 /؟؟؟؟ گفتی که بود حرفی چه این زدی گند طهورا وای ای
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 .... گرفتم گاز بودم دهدا که سوتی شدت از لبامو

 

 .... کنم می هم تستت موقعش به:  گفت واری زمزمه صدای وبا کرد باز سرم از رومیزیو اروم پندار

 

  کرد نگاهم خیره و

 

 ...! بهش بودم زده زل جوری همون نترس که منم شد حالتی یه چشماش

 

 هیزی دارم و نشستم حیا بی چه وای رفت هاش سینه سمت به نگاهم کشید عمیقی نفس پندار

  کنم می گری

 

  شدم اتاقم وارد و رفتم باال ها پله از حرف بی شدم بلند و پایین انداختم سرمو

 

  شنیدم پندارو اتاق در شدن بسته صدای که گذشت ساعتی نیم شاید

 

  جون مینو از روسری یه کردن قرض و پندار لباس همون با و کردم تشکر جون مینو از صبح

 

  من و بود رفته زود صبح پندار رسوندم خونه به خودمو انساژ یه با
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  ستاد برم من نیست نیازی که بود گفته هم جون مینو به ببینمش بودم نسته نتو

 

 هم چشمم پای و کرد دردمی بدنم استخونهای تموم چون رم نمی ستاد که بودم شده خوشحال

 بود شده کبود

 

 بشه کثیف یا خراب خواست نمی دلم کردم تا و اوردم در و پندار لباس شدم خودم خونه وارد

 

  نداشتم دوست هم دل ته ولی گردونم برش مناسب توفرصت تا شویی خشک دادم می باید

 

 دیگه یکی شدنش خراب ی بهونه به و خودم واسه دارم نگهش خواستم می بدم پس لباسشو

  بخرم اش واسه

 

 از غیر به کی ببینم:  گفتم خودم با شد می شنرو و خاموش قرمزش چراغ که رفتم تلفن سمت به

 /؟؟ گذاشته بیغام برام عمه

 

  هستن عازم دیگه روز چند گفت که پیچید عمه صدای زدم رو دکمه

 

  شه نمی تنگ برام دلش معصومه عمه از غیر به کسی شد معلوم
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  گرفتم و شون خونه ی شماره سریع مکه برن خوان می مجید عمو و عمه که بود شده فراموشم

 

 زیادی مهمون هم چون بمونم خونشون برم اخرو روز چند خواست ازم عمه زدم حرف عمه با و

  بود تنها دست هم و داشتن

 

 تا کردم اماده کوچیک ساک یه و رفتم اتاقم سمت به تلفن قطع از بعد کردم قبول میل کمال با

 معصومه عمه خونه برم

 

 ها ماشین قیمت ببینم برم فرصت اولین در خواستم می بودم هافتاد ماشین یه خرید فکر به راه تو

 ؟؟؟ چجوریه

 

  و در زنگ و کردمو پرداخت و اژانس کرایه رسیدم وقتی

 

 : گفتم فاصله همون از کشید انتظارمومی ها پله باالی عمه شدم داخل در شدن باز با زدم

 

  خودم ی خوشگله عمه سالم-

 

 ؟ پیدایی کم اچر شه فدات عمه جان طهورا سالم-
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 جا این از تازه حاال خوبه پیدام کم من کجا عمه:  گفتم کردم می طی حیاطو مسیر که همونجور -

 !! رفتم

 

  شدیم نشیمن وارد همدیگه با بوسیدم رو عمه صورت و رفتم باال ها پله از

 

  دادن می انجام یکاری هرکدوم هستن نظافت مشغول کارگر تا چند دیدم

 

 ؟؟؟ اینجا خبــــــــــره چه عمه:  مپرسید عمه از

 

 رو همه گرفتیم تصمیم بگیریم حاللیت اشنا و فامیل همه از باید رفتنمون از قبل جان طهورا-

  هفته اخر برای

 

  بهتره اینطوری گفت مجید اقا کنیم دعوت شام

 

 ؟ کجاهستند خودشون راستی.... گه می راست مجید عمو:  گفتم و دادم تکون اروم سرمو

 

 ..! بده انجام رو ها اون رفته داشت کار جا چند بیرون رفته-

 

  پخت می ناهار کارگرا برای داشت عمه رفتیم اشپزخونه سمت به عمه با
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  کردم کمکش یکمی

 

 می هم عمو گذاشتم سرش به سر کلی دیدمش وقتی رسید هم مجید عمو که بود ناهار از بعد

 ..! داد می جوابمو و خندید

 

 ../ نشستم کنارش و بردمو ریز عمه چای یه بود هویدا اش چهره از خستگی که وعم برای

 

 ؟ شده چی چشمت پای طهورا:  گفت چای خوردن از بعد عمو

 

 ../ دیدم اسیب تن به تن نبرد تو عمو:  گفتم زدمو لبخندی-

 

 !!!! جان عمو که نبودی چلفتی پا دست:  گفت و خندید مجید عمو

 

 با بگم شد نمی روم اخه کنم می شوخی دارم کرده فکر نکرده باورم میدمفه عمو حرف این با

  داشتم خورد زدو پندار

 

 

 شنبه تا من بگید بزنید زنگ حاجی به شه می عمو:  گفتم بهش نگرفت کالمشو ادامه مجید عمو

 ؟ ستاد یام نمی
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 ؟؟ یچ باشن داشته مهمی کار اگه ولی زنم می که زدن زنگ: گفت و داد جواب عمو-

 

 روز چند این دارم دوست ولی رسونم می خودمو من بگیرن تماس داشتن مهمی کار اگه هیچی-

  بمونم جا این

 

 ....! کنم کمک عمه به و

 

 : گفت من به شد تموم تماسش وقتی گرفت رو ای شماره و رفت تلفن میز سمت به مجید عمو

 

 !!!! بری خواد نمی شنبه تا..... کردم هماهنگ

 

 ؟ کنه می کار چی عمه ببینم تا شدم بلند و ردمک تشکری

 

  کنم خارج ساک تو از وسایلمو تا رفتم باال اتاق به کارگرها رفتن با

 

 از و برداشتم تخت رو از شالمو شنیدم پایین از امیرو صدای که بود نمونده شب به چیزی دیگه

  شدم خارج اتاق

 ماموریتش و خاش به رفتن ی درباره یدمج عمو با داشت که دیدمش رسیدم که ها پله پایین

  زد می حرف
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  دادم سالم بهش لبخند با شد من متوجه امیر که بودم ها پله وسط

 

  داد منو جواب امیرم

 

 و تند خیلی شام از بعد بیان دیدنش به عمو همکارهای از تا چند بود قرار شب اون

 

  کردیم اماده رو پذیرایی ایلوس تمام و شدیم ها میوه چیدن مشغول عمه امیرو با سریع

 

 ....بودن عمو سابق همکارای از همه رسیدن مهمونها

 

  بود امیر با اصلی پذیرایی و بودیم کرده مشغول اشپزخونه تو و خودمون بیشتر عمه و من

 

 بود شده تنگ خیلی پندار برای دلم گذشت می ستاد به نرفتنم از روز سه

 

  رفتم اشپزخونه سمت به و اومدم بیرون پندار فکر از عمه ایصد با ستاد نرفتم که بودم پشیمون

 

 تو عمه شه می شلوغ سرمون کلی امشب جان طهورا:  گفت دید منو تا عمه

 

 ...! بشه پذیرایی خوبی به همه از تا باشه حواست هم
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 .... شه می برگزار خوبی به چیز همه راحت خیالت عمه:  گفتم زدمو لبخند

 

  ببینم و فامیل و فک همه کنم فکر شد می لوغش خیلی خونه امشب

 

  شد سبک کارها وقتی بود رستوران ی عهده به که هم غذا گرفتیم کارگر چندتا من پیشنهاد به

  شم حاظر و بگیرم دوش یه رفتم من

 

 با کردم تنم و بودم خریده قبل روز عمه با که ای دخترونه مشکی دامن و کت گرفتن دوش از بعد

  ابی بریشمیا روسری یه

 

 بود زیادی صدا سرو رفتم پایین سمت به و کردم پام کفشامو سریع نبودم که هم ارایش اهل

  از خیلی بود معلوم

 

 گرمی به اونم با بود اومده هم مهناز عمه کردم پرسی احوال بیشترشون با رسیدن ها مهمون

  کردم روبوسی

 

 زدن حرف مشغول بودمشون ندیده شد یم مدتها که اقوام از بعضی با نشستم گوشه یه رفتم

  بودم
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  داره کارت مامانم:  گفت و زد صدام امیر که دادم می گوش مجید عمو خواهر حرف به داشتم

 

 ؟؟؟ داره کارم چی عمه ببینم تا رفتم و شدم بلند مبل رو از خانوم فاطمه از ببخشید یه با

 

 پیش یکم برو اومدن هم حشمتی ی خانواده جان طهورا:  گفت معصومه عمه رسیدم وقتی

  نکنن غریبگی تا بشین دختراش

 

 ؟ داری عروستو هوای خوب خودمونیما عمه:  گفتم لبخند با

 

 ....! جان عمه برو:  گفت بازومو به زد اروم عمه

 

 احوالپرسی گرمی به همشون با بود نشسته خواهرش و مادرش کنار که رفتم شقایق سمت به

  کردم

 

 .... که نشستم می یقشقا کنار داشتم

 

  شد چهارتا بود روم نگاهش که کسی بادیدن چشمام

 

 : گفت شقایق که بهش بودم زده زل متعجب کرد؟؟؟؟ می کار چی اینجا اون ولی!!!!! پنداربود
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 ؟ شینی نمی چرا جون طهورا

 

  دادم تکون سالم ی نشونه به سرمو اروم خیلی بگیرم پندار از نگاهمو اینکه از قبل

 

  انداخت پیشونیش به اخم یه جاش به و نداد نشون العملی عکس هیچ پندار لیو

 

  نفهمیدم علتشو....  دلخوری از موجی هم و بود عصبی هم کردم نگاه چشماش به

 

  که بود نگذشته نشستنم از زیادی زمان هنوز شدم مشغول شیفته و شقایق با و نشستم اروم

 

 ..! کرد احوالپرسی هم یقشقا با و نشست کنارم اومد هم امیر

 

 

 ؟ کردی کارش چی:  گفت گوشم دم اروم خیلی امیر

 

 ؟؟؟؟؟ کردم کار چی....  چیو:  گفتم کردمو نگاش متعجب

 

 ؟ کیو بپرسی بهتره نه چیو-
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 کیو؟ خوب پرسی می دین اصول امیر اااا-

 

 !!؟ گم می و مقدم سرهنگ کرد اخم بهت که همونی-

 

  نکردم کاریش که من:  گفتم اختمواند باال ای شونه اروم-

 

 کرد؟ اخم بهت چی برای پس-

 

 ؟! بپرس خودش از برو دونم می چه-

 

 ......!طهورا:  گفت خاصی لحن با امیر-

 

 :  گفتم چرخوندمو امیر سمت به سرمو دوباره

 

 ؟.. کرده اخم من به پندار چرا دونم نمی هم واقعا نزدم گندی هیچ من خدا به امیر

 

 ؟؟؟؟؟ زنی می صداش کوچیک اسم به جالبه......  پندار: پرسید عجبمت امیر

 

 : گفتم و شدم بلند مبل رو از اروم بدم چی امیرو جواب بودم مونده
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 هوای:  گفتم اروم خیلی بعد و بگم سرهنگ سرهنگ هی سخته برام گفتم اسمشو جوری همین

  باش داشته کناریمو

 

 ........ زدم اشاره شقایق به چشم با بعد و

 

 دختر که رفتم سالن ی دیگه سمت به و گرفتم فاصله امیر از

 

  نداشتم و شون حوصله ولی نشستم جمعشون تو یکمی بودن نشسته هام عمه

 

  هم همش بودم ساخته داستان یه الکی منم پرسیدن می مو گونه کبودی علت کدوم هر

 

 افکارم تو.......... کردم می تکرار و همون طوطی مثل

 

 تو دلخوری ولی کنم تفسیر خودم برای اخمشو تونستم می گشتم می پندار اخم علت نبالد

 ....! نه... نگاهشو

  

 

 ؟ یای نمی ما ی خونه اصال چرا طهورا: پرسید که اومدم خودم به شیوا صدای با
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 ؟؟؟؟ یاد می ما ی خونه مگه شیوا گی می چی:  گفت ور اون از هم مهدیس

 

 ...! شلوغه سرم خیلی کنم نمی وقت کنید باور:  گفتم دموز لبخند هردوشون به

 

 ؟؟ نیست شلوغ ات معصومه عمه ی خونه به اومدن واسه سرت چطور: گفت ای زننده لحن با بیتا

 

 جا این رو تو فقط ما اخه باشی خانواده این عروس قرار نکنه:  پرسید ای موزیانه حالت به هم بعد

 ؟ بینیم می

 

 ؟ حرفیه چه این.... بیتا گی می داری چی:  گفتم عصبی و شدم حرصی اشدید بیتا حرف از

 

 !!!نزدی خوبی حرف اصال بیتا برام طاهاست مثل امیر

 

 دونیم می اینو همه ما نگیر جدی کرد شوخی مون بیتا طهورا: گفت شدم عصبی من دید که شیوا

  اولم از تو تازه

 

 ! داد می محل بهش امیر که بودی تو فقط نبچگیامو یادمه بودی جور ما از بیشتر امیر با

 

 !.. بشه شوخیا این از من با ندارم دوست حال این با:  گفتم اخم با
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 !!! کنه می حسادت بهت بیتا.......طهورا خیال بی:  گفت گوشم تو اروم مهدیس

 

 ؟ کنه حسادت چرا:  گفتم اروم

 

  داره دوست امیرو جورایی یه اخه:  گفت نشنوه کسی و صداش که جوری اروم خیلی مهدیس

 

 ؟ گی می راست من جان ؟؟؟؟؟ چی:  گفتم و کردم نگاه مهدیس به شده باز دهن با

 

 !!!! گم می راست اره... نیار در بازی ضایع دختر: داد ادامه و گفت هیسی مهدیس

 

  ندیدم امیر به اش عالقه بر مبنی مشکوکی چیز حرکاتش تو که من فهمیدی ازکجا تو مهدیس

 

 از کنم ازدواج فامیل با دارم دوست من گفت بیتا اومد پیش ازدواج حرف بار یه:  گفت مهدیس

  که جای اون

 

 شیوا پیش دلش که هم ما ماکان و کنه ازدواج باهاش بخواد بیتا که ندارن فامیلی اینا سجاد اقا

  گیره

 

  طهورا فهمیدی حاال دیگه بوده امیر منظورش گیریم می نتیجه خوب
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 خانوم پا یه خودت واسه مهدیس:  گفتم زدمو زل مهدیس به بعدهم... اینطور که:  گفتم اروم

 !!! شدی مارپلی

 

  شدیم زدن حرف مشغول بودم کرده اشناشون همدیگه با که شقایق و مهدیس با شام زمان تا

 

  نکنه گلگی من از ها بعد تا نشستم مهری عمه کنار و رفتم بار یه فقط

 

  زد می حرف اقایون از تا چند با داشت اونم بود ندارپ به حواسم

 

  ابی جین شلوار یه با بود تنش طوسی اسپرت کت یه کردم نگاه قیافش و تیپ به

 

  همیشه مثل درست بود داده ارایش قشنگی طرز به موهاشو.... بود روشن طوسی بلوزشم

 

 ولی کرد نگاهم اونم چون فهمید نگاهمو سنگسنیه کردم احساس بود گفتگو حال در جدیت با

  گرفت ازم چشماشو سریع

 

  شد زدن حرف مشغول دوباره

 

  کرد دعوت شام صرف برای رو همگی مجید عمو کارگر چند توسط شام میز شدن چیده با
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  خورد گره پندار نگاه به نگاهم که کردم می تماشا رو گرسنه جمعیت داشتم هم من

 

 ؟ چیه منظورش میدمنفه ولی کرد ی اشاره چشم با پندار

 

  زد حیاط به اشاره سر با برچشماش عالوه بار این بهش زدم زل دوباره

 

 از پاییو صدای که رفتم می تاب سمت به داشتم رفتم حیاط سمت به و دشم بلند جام از اروم

  شنیدم سرم پشت

 

 رسید من به تا شد می نزدیکم استوار های قدم با که بود خودش برگردوندم سرمو

 

  انداخت نگاهی ساختمون در به و گرفت ازوموب

 

  برد حیاط ی گوشه به منو و کشید بازمو شد راحت حیاط تو ما تنهایی از خیالش وقتی

 

 روبروم کمی ی فاصله با خودش و داد قرار دیوار ی سینه تخت منو کردم نمی درک حرکاتشو اصال

  ایستاد

 

 ؟ یومدی نمی ستاد چرا بپرسم شه می : گفت بود شده هم تر رنگ پر حاال که اخمی با
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 کردم می سعی که حالی در اروم گرفته نشات چی از پندار اخم علت بودم فهمیده حاال که من

  دستش از بازومو

 

 : گفتم کنم خالص

 

  کنم کمک عمه به بودم مونده خوب-

 

 ؟ طهورا گرفتی اجازه کی از:  گفت و کرد بیشتر دستشو فشار پندار

 

 حاجی به خودش مجید عمو:  گفتم ارومی لحن همون با بود عصبی خیلی زدم لز چشماش به

  زد زنگ

 

 خشمشو هنوز ولی نره باال خیلی صداشو کرد سعی زد چنگی موهاش تو کردو ول پنداردستمو

  داشت

 

 :  گفت ای شده منقبض فک با کوبید دیوار رو سرم باالی و کرد مشت دستشو

 

 ... عموت ی واسطه به نه شخصا اونم کردی می هماهنگ من با باید... حاجی نه بامنه تو مسئولیت
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  گفتم عمو به اخه نشده چیزی که حاال.....  شه نمی تکرار دیگه.... شماست با حق:  گفتم اروم

 

 ..... یام می حتما داشتن من با مهمی کار اگه که بده اطالع

 

 :  گفت اروم شد می پخش تمصور تو هاش نفس که اونقدری اورد جلوتر صورتشو پندار

 

 ؟ کنی کاری سرخود بگی چیزی من به که این بدون خوام نمی دیگه طهورا

 

  من چشمای تو بود زده زل هم پندار شدم چشماش گرفتار بازم دادم تکون سرمو

 

 حتما زدیم می حرفی هرکدوم اگه که بودیم جوری شه می کمتر داره مون فاصله کردم حس

 وردخ می هم به لبامون

 

 از یکی و اورد پایین اشو شده مشت دست اروم پندار بود شده منقطع و کشدار هردومون نفس

 گرفت دستامو

 

 ....... کنم فرار یا ؟؟بمونم چیه درست حرکت بودم مونده

 

 نگاهمو بودم نتونسته هنوزم شدم داغ کنه می نوازش اروم خیلی دستمو رو داره پندار کردم حس

  بدزدم ازش
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 دوست هم و کنم فرار داشتم دوست هم بودم گرفته دندون لبمو گوشه حیاط ی گوشه بود بساطی

  بدم ادامه داشتم

 

 نداره اشکالی گفتی بار یه یادته طهورا:  کرد زمزمه بود خودش مخصوص که بالحنی پندار

 کنید؟ می عادت سرهنگ

 

 .......! بودنت به دادی عادتم بدون حاال

 

 ..... شد دور ازم سریع قدمهای با و کرد ول دستمو دزو خیلی و زد حرفو این

 

 موت به رو زیاد خوشی از کنه جمعم وضعیت اون از منو و بیاد که خواستم می یکیو لحظه اون تو

 .../ بودم

 

 می نوازش دستمو رمانتیک چه کرده عادت من به یعنی شد می تکرار گوشم تو همش پندار حرف

  داد

 

  بود دهافتا راه غوغایی دلم تو

 

 صدا منو که شنیدم و مهدیس صدای که بود رفته زمان چقدر دونم نمی ام نشسته تاب رو یکمی

  زد می
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 ؟ زد غیبت کجا دختر:  گفت دید منو تا مهدیس داره کارم چی ببینم تا شدم بلند تاب رو از اروم

 گرده می دنبالت معصومه خاله

 

 عمه:  گفتم و رفتم معصومه عمه پیش راست یه رفتم ساختمون سمت به وارفته و شل قدمهای با

 ؟؟ داری کارم

 

 گذاشتم کنار شام برات برو بیا جان طهورا رفتی کجا:  گفت دید منو تا عمه

 

  بخوره غذا رفت االن امیرم بخور غذاتو راحت خیال با اشپزخونه برو

 

 

  افتادم راه ونهاشپزخ سمت به عمه دل خوشحالی برای ولی نداشتم غذا به میلی که این با

 

  گذاشته کنار غذاتو مامان بشین بیا:  گفت زدو لبخند یه دید منو تا امیر

 

 غذام با داشتم بیشتر نداشتم خوردنش به میلی هیچ گرفتم امیر از رو غذا و میز پشت نشستم

  کردم می بازی

 

  ؟ شده چیزی طهورا:  گفت اروم امیر
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  میلم بی فقط شدهن چیزی نه:  گفتم کردمو نگاه امیر به-

 

 ؟؟؟ دادی دست از میلتو که حیاط تو های صحبت خاطر به:  گفت زدو ناراحتی لبخند امیر

 

 دیده؟؟؟؟؟ باهم مارو امیر یعنی چسبید ام کله پس... حرف این شنیدن از چشمام

 

 ؟؟؟ چیه منظورت:  گفتم تعجب با

 

  بودم گرفته نظر زیر پندارو اقا خودت قول به من طهورا:  گفت زدو پوزخندی امیر

 

 دیدمتون حیاط بری که زد اشاره بهت که فهمیدم بود تو به حواسش بیشتر بود اومده وقتی از

 

 ؟ سووال یه فقط بشی منکر یا کنی بازی فیلم نیست نیازی

 

  بپرس:  گفتم اروم بود دیده چیزو همه امیر پس

 

 ؟ دادی منفی ابجو من به پندار بخاطر:  گفت و کشید داری صدا نفس امیر-
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  گرفت می ام گریه که شد می مظلوم قدر این وقتها بعضی زدم زل امیر به

 

 بزنم گردنشو خواست می دلم که جوری گرفت می مچمو بدجوری اوقاتم بعضی

 

 و بودم عصبی بود گرفته مچمو اینکه از هم بودم شده گرفتار دوحالت این تو االنم

 

  بودم شده نغمگی پرسیدنش سوال لحن این از هم

 

 ؟ دی نمی جوابمو چرا:  گفت می که اورد خودم به منو امیر صدای

 

  کنه دور ذهنش از منو کل به که این هم و نشکنه این از بیشتر دلش که گفتم می چیزی یه باید

 

  کنه بازخواستم بهش ندادن اطالع بخاطر حیاط تو کشوند منو نکن اشتباه امیر نه:  گفتم

 

 دوست بودم گفته بهت دالیلمو که من نداره پندار به ربطی هیچ تو به من فیمن جواب ضمن در

 بدم توضیح علتمو دوباره ندارم

 

 دستی اون ایستادنتون حالت اون ؟ رسم می نظر به احمق اینقدر طهورا:  گفت زدو پوزخندی امیر

  بودی سپرده بهش که
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  دادید دل بهم که بود این ی نشونه مهه بینتون کم فاصله اون:  گفت انداختو پایین سرشو امیر

 

 هم من از پندار چون نیست مهم برات سنی تفاوت که شد باورم االن:  گفت کردو نگاهم اروم امیر

  بزرگتره

 

 ...../ طهــــــــــــــــــــورا کنم می خوشبختی ارزوی برات

 

  رفت و شد بلند صندلی روی از حرف این گفتن با

 

  بودم شده سوخته دهن و نخورده اش حاال شد ومتم گرون برام خیلی

 

 شدم زده خجالت کلی بود دیده مارو هم امیر و بودیم ایستاده که حالتی اون یاداوری از وای

 

  باشه دیده و حیاط تو ی صحنه باال تراس از امیر دادم احتمال

 

  شدم خارج بود شده شلوغ حاال که ای اشپزخونه از غذا خوردن بدون اروم

 

  کردم پیداش جمعیت تو زود خیلی که بود پندار بودم دنبالش که نگاهی ولینا
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 ای پیچیده شخصیت پندار.... بست نقش صورتش رو مالیمی لبخند کرد همراهی منو نگاش با اونم

 !!! داشت

 

 تکشون تک از و بودم ایستاده عمه کنار معمول طبق منم شدن می رفتن عازم کم کم ها مهمون

  کردم می خدافظی

 

 به نوبت کرد تشکر هم عمه از داد دست امیر و مجید عمو با مردونه خیلی که رسید پندار به نوبت

  رسید که من

 

  زد چشمک و........ بینمتون می ستاد تو شنبه جهان خانوم:  گفت

 

 کنم فکر بود ما به حواسش تموم امیر کردم نگاه امیر به لحظه همون

 

  بود لبش رو غمناکی لبخند چون بود شده هم پندار زدن چشمک متوجه

 

  شدیم نظافت مشغول کارگرا با ها مهمون ی همه رفتن با

 

 عازم اینا عمه که هم ظهر فردا نداشتم انرژی هیچ دیگه بودیم جابجایی و نظافت درگیر صبح3 تا

  بودن
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  شدم اتاقم راهیه... جمع به بخیر شب یه با بمونم بیدار این از بیشتر تونستم نمی

 

 ؟؟؟ دیگه ؟ بود چی رفتنش موقع چشمک اون حاال افتادم پندار حرکات یاد خواب از قبل

 

 .... کرد حل خودش تو منو خواب چون نکردم فکر بهش زیاد نتونستم ولی

 

  که این با.... برن فرودگاه مستقیما خواستن می همه بیاد خونه کسی نبود قرار فردا

 

 اقوام از زیادی تعداد بازم ولی نیاد بدرقه برای کسی که بود خواسته مجید عمو

 

  بودن اومده کردن بدرقه برای اشناها و

 

 ..... کردم خداحافظی بودن اومده بدرقه برای که کسانی ی همه از عمه و مجید عمو رفتن از بعد

 

  رسونتم می خودش گفت من به امیر

 

 هیچ خونه به من رسوندن تا بختانهخوش ولی کنه باز و بحث سر خواد می بازم کردم فکر اولش

 نزد حرفی

 یه برای فهمیدم ساده جوی پرس یه با بودم ندیده و پندار امروز گشتم برمی ستاد از داشتم

  دیگه ی پرونده
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 فکر چیز همه به تقریبا کردم می فکر همیشه مثل و زدم می قدم خودم برای داشتم رفته جایی

  انتهای ولی کردم می

 

 

  کردم می سیر خودم هوای و حال تو شد می ختم پندار بنام ای نقطه به ها اون همه

 

 

 

 چیز گشتم برمی که بار هر ولی داشتم حاال تا دیروز از حسو این کنه می تعقیبم کسی کردم حس

 دیدم نمی مشکوکی

 

 

 

 

  تعقیب منو خواد می کی داشته برم خیاالت یا توهم شاید گفتم خودم به

 

 

  پیشش برم نبود که هم معصومه عمه نداشتم رو خونه حوصله شدم رفتن هخون خیال کنه؟؟بی
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 که بود وقت خیلی بود کردن تلف وقت قصدم فقط شدم بود مسیرم تو که پاساژی وارد هدف بی

  تنهایی ی حوصله

 

 

 های تلفن جواب شدم نمی حاظر حتی که منی بود دشه ایجاد من در تغییرات خیلی نداشتم

  تنهاییم از الحا بدم اقوامو

 

 

 گذروندم نظرم از مدلو چند فروخت می مجلسی لباس ایستادم ای مغازه ویترین جلوی بودم عاجز

  دلم باب کدوم هیچ

 

 

 کردم حس خودم رو نگاهیو سنگینیه که کنم نگاه رو بعدی ی مغازه ویترین خواستم می نبودن

  و چرخیدم بالفاصله

 

 

 ......! کردم امنی نا احساس یکمی دلم ته بودن هیچی دوباره کردم نگاه سرمو پشت
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 کردم می نگاه سرم پشت به رفتن موقع شدم پاساژخارج از جوراب جفت یک حتی خرید بدون

  دچار که کسایی مثل

 

 

 ..! بودن شده وحشت و خوف

 

 

 کردم نگاه و بیرون پنجره ازپشت شدم خونه وارد سرعت به و اوردم در کلیدمو سریع در جلوی

 

  کوچه از دوبار که دیدم رو هیکلی مرد یه فقط موندم جا همون ای لحظه دچن

 

 نبود خبری دیگه ولی دادم کشیک پنجره از باری چند شب تا من برای خطر زنگ این و شد رد

!!!!! 

 

 

 از مو اسلحه سریع رفتم اتاقم سمت به و کردم قفل خوب رو ورودی درهای خوردم سبک شام یه

  اوردم بیرون ساک
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 گذاشتم تختم کنار شد راحت اسلحه پر خشاب بابت از خیالم اینکه از بعد کردم چک و خشابش و

  اسلحه گذاشتن با

 

 

 ...! کردم می امنیت احساس کمی

 

 

 پایین تخت رو از اروم پریدم خواب از سریع ای وسیله افتادن صدای از که بود شب های نیمه

  اومدمو

 

 اروم واروم کردم باز صدا ونبد اتاقو در برداشتم و اسلحمه

 

 

  پا جفت چند صدای کردم حرکت سالن سمت به دیوار کنار از

 

 

 به کردن پچ پچ مثل اصواتی یه نه یا شنوم می ی صدا ببینم کردم تر تیز گوشامو شد می شنیده

  خورد می گوشم

 

 ......! نبودن گویا و واضح کردم تالش هرچی ولی
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 :  گفت که رسید گوشم به شخصی اروم صدای ؟؟؟ باشن تونن می کی اینا یعنی:  گفتم خودم به

 

 

 ...! کن چک خوابارو اتاق برو

 

 

 

 نفس شدم خودم خواب اتاق وارد صدای سرو کوچکترین ایجاد بدون و سریع حرف این شنیدن با

  زدم می نفس

 

 

  کشیدم رو حهاسل ماشه کردم حبس ام سینه تو نفسمو ایستادم در پشت دقیقا بستم اروم و در

 

 

 ....! بود شلیک حالت رو اسلحه حاال
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 کمک خدا از و گذاشتم هم رو ثانیه چند برای چشمامو شد می بسته بازو یکی یکی ها اتاق در

  طلبیدم

 

 

  شدم نمی دیده اول نگاه تو من بودو شده باز نیمه تا در شد وارد یکی و شد باز اتاقم در

 

 

  رفت می من نامرتب تخت سمت به داشت پوش سیاه مرد یه دیدم بردم عقب کمی سرمو

 

 

  دادم قرار هدف مردو پشت از و کردم بسته نیمه و در پام نوک با اروم

 

 

 شلیک بیاد در صدات:  گفتم اروم که میرفت کمدم سمت به وداشت دید تختو زیر غریبه مرد اون

 ! کنم می
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 شد می راحتی به اینو ترسید دید بدست سلحها منو وقتی چرخید سمتم به سرعت به غریبه مرد

  اعال حد تا چشمای از

 

 

 ...! نکن شلیک:  گفت و برد باال دستاشو اروم مرد برداشتم سمتش به قدم یه فهمید اش شده باز

 

 

 ... اینور بیا:  گفتم و کردم در به اشاره سرم با

 

 

  من به بود دهز زل چشماش با و ایستاد در به پشت و من به رو اروم هم مرد

 

 

 ؟ نفرید چند:  گفتم خشنی و اروم صدای با

 

 

  نفر3 بامن:  گفت کردن من من با مرد -
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 ؟ خواید می چی من ی خونه تو -

 

 

 ..! نیستم ای کاره من خدا به ببریم رو تو دادن دستور:  داد جواب ترس با مرد-

 

 

 گفتم خشن لحن همون با و ردمک ظاهر حفظ ولی گرفت ترس وجودمو سراسر حرف این شنیدن با

  می دستور کی از:

 

 ؟ گیری

 

 

  دونم نمی -

 

 ..! نکردم خالی دهنت تو گوله یه تا بزن زر:  گفتم دادمو تکون اسلحمو

 

 

  دونم نمی خورم می قسم:  گفت بود افتاده لکنت به ترس از که غریبه مرد
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  گه نمی دروغ فهمیدم کردم نگاه چشماش به خوب

 

 

 بیاری در ای اضافه صدای سرو یا بزنی جا بی حرف اگه کن بازش اروم:  گفتم کردمو در هب اشاره

 نفری اولین

 

 

 

 ...! بیافت راه حاال ندارم شوخیم.... کنمت می جهنم راهیه میل کمال با که شی می

 

 

 

 .../ نکن شلیک فقط باشه باشه:  گفت دادو تکون تند به تند سرشو هم مرد

 

 

 بشه سالن وارد وقتی که بودم کرده رعایت باهاش مو فاصله جوری شدم راهرو دوار مرد سر پشت

  اول نفر1 اون
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 ... ببینن و مردو این

 

 

 متوجه بودن کرده تنش مشکی سراسر هم ها اون که نفر1 همون شد سالن وارد وقتی مرد

  شدن حضورش

 

 

 ؟ نبود خونه عزت شد چی:  گفت دونفر اون از یکی

 

 

 هاااااا:  داد جواب عزت

 

 

 لباس ی یقیه پشت از شدم سالن وارد و زدم مرد سر به تفنگمو ی لوله برم لو که االنه فهمیدم

  بودم گرفته و عزت

 

  نکنه فرار که

 ؟ کنید می غلطی چه من ی خونه تو هستین کی ها شما:  گفتم بلند صدای با
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 ! کردن می تماشا منو...  هشد واج و هاج فقط بودن شده متعجب من دیدن از که دومرد اون

 

 

 غلطی چه جا این ؟ هستین کی شماها پرسیدم:  گفتم فریاد با دوباره زدن نمی حرفی کدوم هیچ

 ؟ کنید می

 

 

 ! ندارم شوخی هم کدومتون هیچ با....!  کنم می زمین پخش و همتون مخ وگرنه... بزنه زر یکیتون

 

 

  زنیم می حرف اشهب باشه.... باش اروم:  گفت مردها اون از یکی

 

 

 ....  یاال... زمین بخوابید شکم رو:  گفتم سریع

 

 

 ای اشاره چشم با و نکن شلیک....  نکن شلیک فقط تو خوابیم می باشه:  گفت مرد همون دوباره

  کرد رفیقش به
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 چیه به چی ببینم اومدم تا شد پرتاب سمتم به چیزی یه لحظه یه تو افتاد اتفاقی چه نفهمیدم

  دستم چون

 

 

 ..  شد شلیک اسلحه بود ماشه رو

 

 

  دویدن اشپزخونه سمت به مرد سه هر پیچید خونه تو گلوله مهیب صدای

 

 

 بازوش به و گرفتم هدف و نفر اخرین گرفتم نشونه و کردم بعدی شلیک برای اماده تفنگو سریع

 .! کردم شلیک

 

 

 فرد تا دویدم اشپزخونه طرف به پیچید ساختمون تو شلیک انگیز رعب و مهیب صدای دوباره

  نزارم رو شده زخمی

 

  کرد پرت سمتم به بود میز رو هرچی نفر سه اون از یکی بگیرمش اومدم تا کنه فرار
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 برخورد پیشونیم با بودم خورده چای همون تو شب من که هم لیوان یه

 

  کرد خیس و صورتم رو مایعی نگذشته ثانیه به پیچید سرم تو داغی احساس

 

 

 باعث که چیه این ببینم خواستم می رفت سرم سمت به دستم ناخوداگاه پرید تراس از هم مرد و

  صورتم شدن خیس

 

 ...! بود برداشته شکاف سرم خونه دیدم صورتم رو کشیدم دست وقتی شد

 

  دویدم تراس سمت به حدیه چه تا جراحتم ببینم تا نداشتم اینو وقت

 

 

 گرفته دستشو که حالی در بود کرده اصابت بهش گلوله که خصیش همون دیدم شدم خم تراس از

  یه سوار بود

 

  اوردن در حرکت به ماشینو سرعت به و شدن رنگ مشکی استیشن
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 پیشونیم رو دستمو بودم شک تو هنوزم رسوندم مبل به خودمو کنان تلو تلو رفت می گیج م سر

  گذاشتم

 

  دیدم می بودو دستام و روصورتم که ونیخ فقط برداشته شکاف سرم کجای دونستم نمی

 

 ؟ اومدن کی طرف از افراد این/ ؟؟ دشمنه من با کی اخه بودم ناباوری و بهت تو ای دقیقه 26 شاید

 

  خونه رسید می ذهنم به که ای شماره اولین برداشتم گوشی سریع افتاد تلفن به چشمم

 

  نداد جواب کسی ولی گرفتم رو شماره درنگ بی بود عمه

 

 

 بود رفته خاش که امیرم و هستن مکه که مجید عمو عمه نیست شون خونه کسی که افتاد یادم

 شانس این به لعنت

 

 

  داده بهم و خونشون شماره جون مینو که بود یادم بیارم تلفنو دفترچه کیفم از تا برم خواستم می

 

 

  شد توقفم ما ساختمون جلوی صدا شنیدم پلیسو ماشین اژیر صدای شدم بلند تا
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  زدم و اف اف ی دکمه کیه بپرسم اینکه بدون شد بلند خونه زنگ صدای هم بالفاصله

 

 

 دلم به انگار نکنم تنم باز لباس که رسید عقلم شب اون بود خوب کردم نگاه وضعم و سر به و

  که بود شده وحی

 

 

  موهای ولی دادم هول عقب سمت به دست با و بود شده ریخته دورم و موهام بیافته اتفاقی قراره

 

  بود سرم خونریزی علتشم بود شده خشک چوب مثل صورتم جلوی

 

 

  گذاشتم باز کامل درو و کردم باز رو ورودی قفل......... در روی کلید با

 

 

  سیاهی چشمام و رفت می گیج سرم بیاستم سرپا تونستم نمی چون رفتم کاناپه سمت به خودم
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  شد باز شدت با در اومدن می باال ها پله از سرعت با که شنیدم می رو ی ها پوتین صدای

 

 

 

 ...........! اشنا یه صدای اون از بعد و

 

 

  بود شده دلم و قلب محبوب شد می وقتی چند که اشنای

 

 

  کردم باز چشمامو اروم من سمت دوید که دیدم و پندار بستم نیمه پلک الی از

 

 

 .... گرفت اغوشش تو منو حرف بی شده باز چشمام دید تا
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 ؟؟؟ اینه گن می که ارامش:  گفتم دلم تو کشیدم عمیقی نفس

 

 

 ..!  بشه متوقف برات جا همون زمان بخوای و باشی داشته امنیت احساس نترسی هیچی از یعنی

 

 

 !!!! شه می خونی لباست:  گفتم اروم

 

 

:  کرد زمزمه گوشم وت و کرد فرو موهام تو سرشو کرد محکمتر دستاشو حلقه پندار

 !!! هیـــــــــــس

 

 

  اومدم بیرون پندار بغل تو از اروم نیست کسی سرهنگ جناب:  گفت که ی فرد صدای با

 

 

 پیشونیم به نگاه یه من حال بی چشمای تو افتاد دوباره نگاهش....  بگردید اطرفو:  گفت پندار
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  شو بلند:  گفت و انداخت

 

 

  مبل رو نشستم دوباره و رفت گیج سرم که شم بلند خواستم می

 

 

  ره می گیج سرم کن صبر لحظه چند:  گفتم بستمو چشمامو

 

 

 

  برمت می بیای خودت خواد نمی دلم عزیز:  گفت و کرد بلند مبل رو از منو پندار

 

 

 عزیز حاال و بودم شده زخمی خوبه چقدر کردم پنهان پندار شکم و سینه تو سرمو حرف این با

 .. مشد دلش
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 مغزم نبود اتاق تو کسی کردم نگاه و اطراف یکمی بودم بیمارستان تخت رو کردم باز که چشمامو

  به کرد شروع

 

 ..... یاداوری

 

 

 رنگ سفید پالستیکی دمپایی جفت یه اومدم پایین تخت از کردم خارج دستم تو از و سرم اروم

  همون بود تخت کنار

 

 

 از و سرم بوداروم ایستاده در کنار مسلح سرباز یه شد گرد چشمام کردم باز و اتاق در کردم پام و

 بود تخت کنار رنگ سفید پالستیکی دمپایی جفت یه اومدم پایین تخت از کردم خارج دستم تو

  همون

 

 

  بود ایستاده در کنار مسلح سرباز یه شد گرد چشمام کردم باز و اتاق در کردم پام و

 

 

 ؟ هستند کجا مقدم سرهنگ:  گفتم اروم من به بود زده زل متعجب هم طفلکی اون
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 خبرشون اومدین بهوش شما که زمانی دادن دستور هستند بیمارستان بیرون ایشون:  گفت سرباز

  کنم

 

 

  شد اتاق وارد پرستار یه که کشیدم ز درا روتخت شدم اتاق وارد دوباره کردمو تشکر سرباز از

 

 

 ؟ بود گذاشته سرش رو بیمارستانو شوهرت دیشب ؟ اومدی ؟بهوش خانومی سالم:  گفت پرستار

 

 

 ؟؟؟؟ شوهرم:  گفتم بلند پرستار اخر حرف با

 

 

 ؟.. کنه کمک زنم به بیاد یکی:  گفت خودش ؟ نیست شوهرت مگه نظامیه که همونی دیگه اره-

 

 

 می یادم که اونجا تا شدم هوش بی من چرا حاال شوهرمه خوب اره اها:  گفتم نشدن ضایع واسه

  سرم فقط یاد
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 ؟...! بود شکسته

 

 

 هوش بی پایین فشار و خونریزی علت به هم بود شکسته سرت هم:  گفت زدو لبخند یه پرستار

  بودی شده

 

 

 در دستت از و سرم چرا... بدی دختر چه اااا:  گفت کردم خارج دستم از و سرم من دید تا پرستار

 ؟ اوردی

 

 

 با:  گفت کردو تزریق سرم تو هم امپول دوتا دستم تو دیگه سرم هی زدن به کرد شروع خودش و

  امپول دوتا این

 

 

 !!!!! کردم تزریق برات قوی تقویتی دوتا شه می تبدیل عالی به خوب از حالت دیگه

 

 

 ؟ چیه دونی می:  گفت شد می خارج در از داشت وقتی کردم تشکر اروم پرستار از
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 ........./ شدم حرفش ی ادامه منتظر کردمو نگاه پرستار به

 

 

 در پشت یکیو شدم می مریض وقتی بود نظامی منم شوهر کاش ای شه می حسودیم بهت:  گفت

  بزاره برام

 

 

 ... کرد بیرونی سرباز به اشاره چشم با.. و

 

 

 /  بگم بهش که نیومد زبونم رو جوابی ولی زدم لبخند بهش

 

 

 نمی خوابم کردم سرما حس شد می جاری دستم رگ تو که سرم مایع خنکی از شد بسته که در

  ولی یومد

 

 

  گذاشتم هم رو چشمامو
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  نزدم دست بهش ولی اوردن برام غذامو سینی چون بود گذشته زیادی زمان

 

 

 ناخودگاه شد باز در بودم شده خیره سرم باال مهتابی وبه بودم گذاشته سرم زیر دستامو از یکی

  هم رو چشمامو

 

 

 داشته نگه بسته چشمامو ولی نداشتم شکی خودشه دونستم می بود پندار پای دایص گذاشتم

  بودم

 

 

 گوشم کنار سرشو پندار پیچید گوشم تو ی اشنا خش خش صدای بازم ایستاد تختم کنار پندار

  ابی چشم:  گفت اوردو

 

 ... کن باز چشماتو..... فندقی

 

 

  سالم: گفتم لبخند با کردمو باز چشمامو سریع بود گرفته ام خنده
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 ؟ خوابی کنم فکر که داشتی نگه بسته چشماتو سالم:  گفت کردو ارومی ی خنده هم پندار

 

 ............ نگفتم چیزی

 

 

 بخور غذاتو اول شو بلند بود پایین فشارت ؟ نخوردی چیزی چرا:  گفت کردو اشاره غذام سینی به

  باهات کلی که

 

 .... دارم حرف

 

 

 ماهی سه اون یاد منو بیمارستان غذای.... خورم نمی:  گفتم و گرفتم نشسته حالت تخت رو اروم

  به که ندازه می

 

 

 به اونم خوردم می مزخرفشون غذاهای از باید شب هر و هروز بودم بستری ام خانواده مرگ خاطر

  حلقم تو زور
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 ... کردم پیدا تنفر بیمارستان غذای از ریختن می

 

 

  اومد دقیقه چند از بعد و رفت بیرون سمت به سریع حرفام نشنید از بعد پندار

 

 

 ؟؟؟ بگو دونی می هرچی دیشب به راجع طهورا:  گفت

 

 

 کردم شلیک خوب و دیدمشون سالن رفتم وقتی شدم بیدار خواب از چیزی یه افتادن با گفتم

  دیگه

 

 

  نکنی تعریف وار الصهخ ات پرونده نوشتن خالصه مثل شه می طهورا:  گفت خشنی لحن با پندار

 

 شده زخمی پیشونیت چرا پس زاری می شلیک به اماده اسلحتو همیشه بگی خوای می یعنی

  جسم یه برخورد گفت دکتر

 

 برام جزئیات کوچکترین کن تعریف رو و... به..و...مو به مو طهورا.... شده شکاف باعث سنگین

 !لطفا کن درک مهمه
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 که گفتم کردن تعریف به کردم شروع و بیاد یادم کامال تا ذاشتمگ هم رو لحظه چند برای چشمامو

  یا تعقیبم تحت بودم کرده حس

 

  کردم تعریف براش مو به مو چیزو همه شد رد کوچه از دوبار که رو مردی همون

 شد اتاق تو زدن قدم مشغول و شد بلند من حرفهای شنیدن از بعد پندار

  لحظه و کرد یم فرو موهاش تو عصبی حالت به دستشو

 

 ..! بود نظرم تو حرکاتشو تمام.....  طوالنی بازدمهای و عمیق نفس داشت می نگه ای

 

 

 گرفت ای کیسه سرباز از دیدم رفت در سمت به سریع و اومد خودش به پندار در به ای تقه با

  بلند:  گفت کرد باز درو وقتی

 

 ! نیست بیمارستان غذای دیگه این که شو بلند خانومی شو

 

 

 گفتم خودم ی سلیقه به داری دوست چی دونستم نمی: گفت و کرد خارج کیسه از اروم غذاهارو

 .. بگیره پلو زرشک
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 خودش یکیشم و گذاشت من جلوی و یکی کرد مستم پلو زرشک بوی کرد که باز رو غذاها

  برداشت

 

 

 شدم خیره پندار ذایغ ظرف به منتظر شد گرفته حالم مرغ ی سینه دیدن با کردم باز ظرفو در

  مرغ رون!!! دیدم چی

 

 تو ماله سینه خورم نمی مرغ ی سینه اصال من:  گفتم و کردم عوض باهم رو غذاها ظرف 3 بشمار

!... 

 

  بود ام گرسنه خیلی شدم خوردن مشغول و خواستم می گذاشتم دهنم تو رو غذا قاشق اولین و

  کنه می تماشا منو داره عمیق لبخند یه با رپندا دیدم که کنم باز رو نوشابه در خواستم می

 

 ... است خوشمزه خیلی غذاش... بخوردیگه خوری نمی چرا:  گفتم پر دهن با

 

 بخور ای نمونه واسه اونم ای دونه یه..  طهورا خدای:  گفت و خنده زیر زد ی بلند صدای با پندار

  جونت نوش
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  شد غذا خوردن مشغول اروم اروم هم خودش و

 

 می لذت م غدا خوردن از و کردم طی خیالی بی ام دونه یه چی برای بپرسم نداشتم حوصله هدیگ

  بردم

 داخلی شکستگیه هم سرم عکس کرد ویزیت منو و اومد دکتر که بود ظهر از بعد4 ساعت حدود

  داد نمی نشون

 

  داد پرستار به منو ترخیص دستور دکتر

 

  اومدیم بیرون محیط اون از گرفت صورت پندار توسط که بیمارستان کارهای انجام از بعد

 

 جمع برای فقط ولی خونتون برمت می طهورا:  گفت و شکست سکوتو پندار که بودیم ماشین تو

  نیازت مورد وسایل اوری

 

 ؟ برم کجا نرم خودم خونه خوب ؟ چی واسه:  گفتم تعجب با

 

  کنیم اساسی فکر یه بعدا ما خونه ریم می فعال کن جمع وسایلتو برو نیست امن چون -

 

 ؟ خواستن می جونم از چی ؟ اومدن من دنبال چرا نفهمیدم هنوزم من اخه
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 ؟ دنبالتن چی واسه دونی نمی:  گفت جدی خیلی کرد نگام و برگشت کالفه پندار

 

 

 ؟ دونم نمی نه

 

 

 که فهمیدن نااو.. اتابک طرف از ؟ کی طرف از بگو اونم شدی شناسایی... رفتی لو کوچولو خانوم

  به تیراندازی کار

 

 

  بوده تو طرف از اسفندیار

 

 ؟...! بشم شناسایی داشت امکان چطور اومد بند زبونم پندار حرف با

 

 

 ؟ اخه فهمیدن کجا از:  گفتم اروم
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  شده سخت شرایطت بدون فقط رفتی لو کجا از نشده معلوم هنوز

 

 

  کردم جمع نیازمو مورد لوازم من و شدیم نهخو وارد صدا سرو بی نشد صحبتی خونه تا دیگه

 

 

 ساکها جفت و اومد سمتم به پندار که شدم سالن وارد گذاشتم مخصوصش ساک داخل مو اسلحه

 

  شدیم جون مینو ی خونه راهیه و شدیم خارج خونه از هم با گرفت دستم از رو

 

 

 

 که من کرد صحبت نفر دچن با و گرفت تماس همراهش تلفن با باری چند پندار رفت مسیر تو

  نفهمیدم حرفاش از چیزی

 

 بتونم نیست ای دیگه جای شما خونه بمونم شه نمی روم من:  گفتم شد تموم اش مکالمه خیلی

 ؟؟؟ برم

 

 لحنمو بعد کنم دفاع خودم از تونم می که دیدی بود بهتر موندم می خودمون خونه اگه کن باور

  بیا:  گفتم کردمو مظلوم
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 !!!؟ برگردیم

 

 کلی بمئونی ما پیش مدت یه قراره گفتم مینو به وقتی اینکه اول:  گفت انداختو نگاهی نیم پندار

  شد خوشحال

 

 کنی دفاع خودت از تونی می خوب چقدر معلومه خورده بخیه تا7 که پیشونیه از کامال ضمن در

  جون به کرد دعا باید البته

 

 ؟؟ کردی می کار چی نداشتی و اون اگه ات اسلحه

 

  زد پوزخند اخر در و گفت رو ها این پندار

 

 داشتی توقع بودن کلفت گردن مرد تا سه اونا خوب:  گفتم شدمو شاکی کلی اخرش حرف از

  کردم می پیچ کادو شونو هرسه

 

 رفته که شد نمی هم دقیقیه16 شاید اونا شدید ظاهر جن مثل چجوری بدی توضیح شه می اصال

  سریع قدر این چطور بودن

 

 اومدید؟؟؟
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 پیش برام کاری بودم ها بچه پیش من:  گفت فرستادو بیرون اشو سینه تو شده حبس نفس پندار

  که بودم پایگاه تو اومد

 

 منطقه وقتی شد جالب برامون موضوع شنیده تیراندازی صدای شهروندها از یکی که زدن بیسیم

  گفتن و ادرس و

 

 سریع که همینه واسه بود نزدیک جا اون به که هم پایگاه بوده شما ی خونه از اندازی تیر فهمیدم

  رسوندیم و خودمون

 

  اینطور که اهان:  گفتم و دادم تکون سرمو

  رسیدیم جون مینو ی خونه به و کردیم طی ارامش در و مسیر بقیه

 

 

 کرد خوشحالی ابراز و کرد برخورد من با قبل دفه از تر صمیمی و گرم خیلی جون مینو

 

 !!!!! بمونم کنارشون مدت یه قراره که این از

 اول بار که همونی شدم اتاق راهیه منم بزارم اتاق وسایلمو ساک و برم تا خواست ازمن مینوجون

  کردم استفاده ازش

 خیال بی کردم تنم مشکی جین جذب شلوار با کوتاه استین بلوز یه وسایلم کردن مرتب از بعد

  اولم از اخه شدم موهام

  پایین رفتم و کردم لوله سرم باال کش با موهامو نداشتم سر ابحج اینجا
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 ؟ نداری الزم چیزی:  گفت دید منو وقتی بود چای خوردن مشغول پندار

 ؟ هست چی همه مرسی نه-

 ؟ کجاست جون مینو پس:  پرسیدم ندیدم و جون مینو ولی انداختم اطراف به نگاه یه

  دارم کارت بشین ااینج بیا هم تو کنه خرید کمی رفت مینو-

  نشستم و رفتم بود کرده اشاره پندار که جای به اروم

 ؟ کنی کار کلت با بلدی طهورا:  گفت و گذاشت میز رو چاییشو از خالی استکان پندار

  بلدم که معلومه-

  بیشتر امنیت جهت فقط البته یارم می یکی برات....  خوبه-

  اکهس تو اوردم خودمو ی اسلحه من نیست نیازی-

  باهوشی دختر چه افرین:  گفت انداختو باال ابروهاشو از لنگه یه پندار

 ؟ کنی می ام مسخره-

 و حجم بخاطر اسلحه نوع اون خوب ولی بگیره تمسخر به رو شما داره جرات کی خانومی نه-

  نداره کاربرد زیاد بزرگیش

  بشه هبست خدا امید به پرونده این تا باشی داشته کلت یه همیشه بهتره

  شی می هماهنگ بامن قبلش بری خواستی هرجا ری نمی جایی تنهای طهورا بده گوش خوب

  باشی عملیات توی تو که مخالفم هنوز من هرچند ستاد بیای نیست نیازی عملیات روز تا

 می هم کلت بهم تازه ترسم نمی که من بشم زندونی یعنی ؟ گی می چی:  گفتم پندار به اخم با

  از که یازیهن چه پس دی

 تو باید من مخالفی من حضور با اینقدر چرا درثانی ره می سر ام حوصله من خوب نرم بیرون خونه

 !!! باشم عملیات
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  کنم تکرار دوبار حرفمو نزار... ری نمی جای اجازه بی بشی زندونی قراره نگفتم منم-

  بیار چای یه برام شو بلند خوب دختر یه مثل هم حاال

 همون خیال بی بریزم چای شم بلند گفت می من به بود پرو چه دوختم چشم ندارپ به بر برو

  نشستم جوری

  کردم نگاش و

  بریز چای یه من برای شو بلند:  گفت و گرفت من سمت چایشو استکان پندار

 ؟ نوکرتم من مگه چه من به-

  دهش ریخته تو دستای با که کردم چاییو حوس االن ولی هستی پرنسس شما نخیر-

 کنیا خرم حرفت این با تونستی نکنی فکر:  گفتم و شدم بلند و گرفتم دستش از چایو استکان

 //؟؟

 چای یه براش و شستم استکانو شنیدم می اشو خنده صدای پشت از شدم اشپزخونه راهیه و

  ریختم خوشرنگ

  بردم و

 یکمی بود رفته سر ام حوصله منم رفت بیرون خونه از و شد بلند چای خوردن از بعد پندار

  زود ولی کردم تماشا تلویزیون

 جون مینو که چرخیدم می خودم واسه خونه تو بود کننده کسل کال هاشون برنامه کردم خاموش

  شد وارد

  رفتیم اشپزخونه سمت به باهم و گرفتم دستشو تو های کیسه از تا چند و رفتم سمتش به

 ..! سنگینن لیخی ها این رفتید تنها چرا جون مینو:  گفتم

  برگشتم رفتمو اژانس با عزیزم نه:  گفت زدو لبخندی جون مینو

  بودیم شده خریداری وسایل جابجایی مشغول هم با
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 بیمارستان از امروز تازه کن استراحت برو بکشی زحمت تو خواد نمی دخترم:  گفت جون مینو

  شدی مرخص

 شمشیر زخم کنه می فکر ندونه هرکی ن بیمارستا گید می همچین جون مینو:  گفتم خندیدمو

  دیگه شکسته سرم خوردم

  رم می بیرون اشپزخونه از بگید پاتونم و دست تو اگه ولی عالیه حالم االنم که نیست چیزی

 گی می که حاال نیستی ننر و لوس سالت و همسن دخترای مثل اصال ماشاله:  گفت جون مینو

  باهم تا پیشم بمون خوبه حالت

 ؟ رفت کی پندار راستی مبزنی حرف

  بیاید شما اینکه از قبل ساعت یک

 !! بود خسته کلی حتما نخوابیده دیشب از ام بچه:  گفت و داد تکون سرشو مینوجون

 

 از چون خونه اومد کی پندار دونم نمی خوابیدیم و خوردیم شام دوتایی جون مینو و من شب اون

  بودم شده بیهوش خواب فرط

 برای جون مینو با اونم دوبار مدت این تو فقط موندم جون مینو ی خونه من که روز9 دقیقا االن

  رفتم بیرون خونه از خرید

 

 نمی واقعا شده شروع عملیات بگه من به پندار که اینم منتظر روز هر رفته سر بشدت ام حوصله

  هستن چی منتظر اینا دونم

 شد باز در که ادمد می اب و حیاط گلهای داشتم کنن می دست دست هی چرا

 

  باغچه تو و اب شلنگ شدن وارد دختر و زن یه و
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  باید زدم حدس بودن من به خیره هم دختر و زن این بستم ابو شیر و گذاشتم

 

  دادم سالم من اول باشن جون مینو اقوام از

 

 ...! کنم جلوه ادب بی نگاهشون تو خواستم نمی

 

 بیرون خونه از جون مینو هم لحظه همون دادن وابموج اکراه با و کردن نازک چشمی پشت هردو

  احوالپرسی مشغول و اومد

 

 هم خانومه اون با جون مینو بوسیدش و رفت سمتش به سرعت به دید جونو مینو تا دختره شد

  کرد روبوسی

 

 ...! تو بیا بسه دخترم:  گفت من به جون مینو

 

 بی بودن شده خیس زانو تا شلوارم های پاچه مکرد نگاه خودم به خونه داخل به اونا رفتن از بعد

  شدم خونه وارد صدا سرو
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 پیش رفتم لباسام کردن عوض از بعد کنم تعویض امو شده خیس شلوار تا خودم اتاق رفتم اول

  نشستم اروم و بقیه

 

 ؟ خونتونه تو چرا کیه؟؟؟ دختره این عمه:  گفت دید منو تا دختره

 

  بیشووووووووور کرد خطابم ادب بی چه وا:  گفتم دلم تو

 

 مدت یه هستن جان طهورا ایشون جان سلما:  گفت پاشیدو مهربونی لبخند صورتم به جون مینو

  منن مهمان

 

  نداد خانوم سلما این به ای دیگه اضافیه توضیح جون مینو

 

 کجاست؟ پندار پس مینو:  گفت ست سلما مامان فهمیدم که خانومه اون

 

 ؟ بینی می خودت پسرتو این اصال نبود خونه هک اومدم دفه هر ما

 

 

 

  بینم نمی زیاد و پندار هم خودم من جان هانیه گی می راست:  گفت و خندید مینوجون
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  ببره بیرون شام رو طهورا و من بود قرار بیاد زود امروز داده قول گرفتاره فعال

 

 ....! دمز کپک خونه تو دیگه ریم می بیرون شام جون اخ:  گفتم دلم تو

 

  باشیم هم با اینجا بیام گفتیم ما هستید بیرون شام پس:  گفت خانوم هانیه

 

  بریم شو بلند دخترم پس:  گفت کردو سلما سمت روشو هم بعد

 

 تنهایید ما مثل که هم شما...  ریم می هم با همگی بمونید ؟ برید کجا:  گفت جون مینو

 

 ...! باشیم هم دور جا همین شام نیومد هم پندار اگه بمونید

 

 چی خونه ریم می نیست که هم بابا....  بمونیم گه می راست عمه مامان:  گفت مادرش به هم سلما

 ؟ کار

 

 یه خواستم می اشپزخونه سمت رفتم و شدم بلند اروم من سرجاش نشست دوباره خانوم هانیه

  بخورم اب لیوان

 

  شد اشپزخونه وارد که دیدم رو سلما که بودم نیاورده بیرون یخچال از و اب پارچ هنوز
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 برگشت بره بیرون اشپزخونه از خواست می وقتی برداشت رو میوه ظرف و کرد باز و یخچال در

 : گفت منو سمت

 

 چیزیو یه فقط بدونم که نداری هم اهمیتی برام اصال هستی کی تو دونم نمی من جون دختر ببین

  بدون خوب

 

 !!!!!!!!!!!! نکردیا کردی من پندار نگاه چپ موندی اینجا که حاال

 

 تازه کردم می فکر سلما حرف به داشتم هنوز من شد خارج اشپزخونه از و زد حرفو این سلما

  گفت چی فهمیدم

 

 ؟ چی یعنی!!!  من پندار... گفت چی دختره این:  گفتم و شدم ولو اشپزخونه صندلی رو نخورده اب

 

 ؟؟؟؟ یچ من پس!!!!! ؟ اینه مال پندار یعنی

 

 لبخند با داره اونم دیدم کردم نگاه سلما به نشستم و رفتم نشیمن سمت به عصبی حالت با

 مرموزی

 

  خوره می اشو میوه و کنه می نگاه منو
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 اتاق وارد درد سر هوای وبه ندارم میلی گفتم ولی گذاشت میوه برام دستیم پیش تو جون مینو

  شدم خودم

 

 واقعا اگه ولی طوره همین حتما اره ؟ باشه زده بلوف شاید دبو سلما حرف درگیر فکرم هنوز

  چی؟؟ باشه چیزی بینشون

 

  رفتم فرو فکر به و کشیدم دراز تخت رو ؟؟ میرم می که من

 

 به در زدن صدای که بودم اتاقم تو چقدر دونم نمی شدم دردش بیخیال ولی کرد می درد سرم

  خورد گوشم

 

 پندارو صدای اون بند پشت و اومد در صدای دوباره بدم ابجو نداشتم حوصله چرا دونم نمی

  زد می صدا منو که شنیدم

 

  شنیدم پندارو قدمهای صدای... بود سقف به خیره نگاهم هنوزم

 

  کردم نگاش تخت رو خوابیده جور همون.  زد صدام و نشست تخت رو اروم پندار

 

 ؟ دی نمی جوابمو راچ........طهورا شده چی:  گفت که کرد نگام عمیق اونم
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 که ای بچه مثل خواست می گریه دلم که زدم می پا و دست ی ها لحظه اون تو نگفتم هیچی بازم

  شه می دور ازش مادرش

 

  گیره نمی اروم مادرش اغوش از غیر به چیز هیچ با کنه می مادرشو هوای بچه و

 

 .... گریه از بود پر دلم

 

 کشوند خودشو اروم من به بود زده زل پنداز اومدن پایین شمامچ از دونه به دونه اشکام ناخواسته

 

 زودتر امروز رفته سر ات حوصله دونم می ؟ عزیزم شده چی:  گفت و روم شد خم و من سمت

  اومدم

 

  خانومی شو بلند بیرون ببرم شمارو تا

 

 

  شده تنگ ام خانواده برای دلم پندار:  گفتم ریختم می اشک که طور همون

 

 

 کنم خواهش شه می ندارم و رفتن بیرون ی حوصله من:  گفتم پندارو سمت کردم پشتمو اروم

 بری
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  باشم تنها خوام می بیرون اتاق از

 

 می!!  خوابما می کنارت یام می منم نشی بلند اگه:  گفت اروم و خودش سمت چرخوند منو پندار

  ام خسته خیلی که دونی

 

  بیرون بریم شو اماده دلم عزیز شو بلند:  فتگ کردو نوازش امو گونه اروم هم بعد

 

  بزار راحتم... پندار یام نمی-

 

  کنم می بلندت زور به نشی بلند دت خو اگه ابی چشم عروسک نداره امکان-

 

  نداشتم رفتن بیرون برای هم حسی هیچ ولی کنم ناز خواستم نمی لحظه اون تو واقعا کردم نگاش

 

  بودیم هم نگاه غرق هردو نداشت تماسی هم با تنمون ولی بود شده خم روم کامال پندار

 

 قبول واقعیتو باید ولی کنه می پدرمو هوای دلم وقتها بعضی منم طهورا:  گفت وار زمزمه پندار

  کرد

 

 !!!! بریم شو حاظر شو بلند نزن حال ضد پندار جان:  گفت و بوسید چشمامو روی اروم پندار
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  شم بلند تخت رو از ردمک سعی و گفتم ارومی ی باشه

 هوام و حال از منو کرد می سعی پندار رفتیم بنام رستورانهای از یکی به همگی شام

 

 و دلگیر پیش ساعتهای مثل دیگه کرد می که شوخیهای با شد موفق هم کمی البته بیاره بیرون

  نبودم افسرده

 

 ؟ خونی می درسم تو طهورا:  گفت من به سلما اوردن شامو که زمانی

 

  نه-

  ؟ چرا

 ادامه به ای عالقه:  گفتم همین خاطر به بگم لوس ی ساله10 دختر این به تونستم می چی-

  نداشتم تحصیل

 

 فکر شده تموم اش عالیه تحصیالت هم پندار... خونم می شیمی لیسانس فوق دارم من بد چه-

 کنم

 

 ؟ سوادی بی فقط که تویی جمع بین
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 اخالقی گند دختر عجب کردم می خورد فکشو حتما نبود مونپیش کسی اگه کردم نگاهش فقط

  بود

  جان سلما نیست مهم که درس:  گفت جون مینو

 

  برخورداره پایین شعور از سواد بی ادم عمه نیست مهم چرا

 

 !!!!!!! سلما:  گفت اخم و خشم با پندار

 

 باالی شعور ادم کنه می کمک درس خوب گم می دروغ عمه:  گفت پندار خشم به اهمیت بی سلما

  باشه داشته

 

 من یاره نمی معرفت یاره نمی شعور درس.... جان سلما جاست همین تو اشتباه:  گفت جون مینو

  دیدم رو ادمهای از خیلی

 

  بودن بالعکس که دیدم هم رو ادمهای و بودن صفر شعور نظر از ولی داشتن عالیه تحصیالت که

 

  حرفو این ندارم قبول که من:  گفت وکرد نازک چشم پشت لوس خیلی سلما

 

 ؟ داری عالقه چی بی:  گفت کردو من سمت روشو دوباره هم بعد
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 به:  گفتم داشتم می بر ساالدو روی شده حلقه خیار از ای تکه چنگال با که حالی در اروم خیلی

 مندم عالقه چیزها خیلی

 

 

  دارم القهع حراف و وراج ادهای فک کردن خورد به همه از بیشتر ولی

 

  دهنم تو خیار جویدن به کردم شروع اروم خیلی هم بعد

 

 وراج ادامهای از منم طهورا هستم هم من یکیو این:  گفت و خنده زیر زد راحت خیلی پندار

  یاد نمی خوشم

 

 شخص پندار و من منظور که نیاورد خودش بروی هم سلما کرد دخترش به اخمی خانوم هانیه

  بود خودش شخیص

 

  برگشت مسیر تو رسوند خونشون به رو سلما و خانوم هانیه اول پندار شام خوردن از عدب

 کمی من ی زاده برادر این اخه نشیا ناراحت سلما حرف از موقع یه جان طهورا:  گفت جون مینو

  پدرشه مادر ی کرده لوس

 

 

 کالفه صدای با بعد وسهل ذره یه فقط من جون جان مامان:  گفت پندار بدم رو مینو جواب اومدم تا

  گفت
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 اینقدر دخترم اه اه ده می رو بهش مازیار دایی قدر این چیه گذرونده رو لوسی دیگه دختره این

  لوس

 

  نداره سلما به کششی پندار که بود شده راحت خیالم کردم خوشحالی کلی دلم تو

 

  کنن باز سرتو بخیه تا مبری هم با صبح فردا طهورا:  گفت کردو من نگاهی ایینه تو از پندار

 

  کردم نگاه اطراف به و گفتم ای باشه

 سرم بخیه دکتر توسط و رفتیم بودم زده بخیه که بیمارستانی همون به پندار همراه به صبح

 شد کشیده

 

  مونه نمی جاش که زده زیبایی نوع از برام گفت دکتر نبود معلوم جاش شکر رو خدا

 

 ؟ بیای من با یجایی تا ای پایه:  گفت پندار تانبیمارس از اومدن بیرون از بعد

 

 ؟؟ حاال هست کجا بریم اره-

 

 !! بیا فقط تو -
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 !! همینه کالمش تکه که این مثل زد حرفو این پندار باز.... بابا ای

 

 سرازیر اشکام شدیم شهدا قطعه وارد وقتی زهرا بهشت سمت رفت می داشت کردم دقت جاده به

  شد

 

 قبر سنگ رو شده حک اسم به نشست قبری سر پندار بودن شده دفن جا همین منم ی خانواده

  موندم خیره

 

 دونستم نمی من:  گفتم و خوندم ای فاتحه و نشستم اروم بود پدرش قبر این پس مقدم بهرام

 ؟ شده شهید پدرت

 

 از یکی فطر از بود رفته که عملیاتهای از یکی تو شد شهید پدرم که بود سالم12 من:  گفت پندار

  شد گرفته هدف اشرار

 

 نتیجه این به بعدها ولی برسونم عملش سزای به و کنم پیدا و شخص اون خوردم قسم روز اون از

  که رسیدم

 

 شده عزادار صفت خوک شرور افراد همین توسط که هستن ها خیلی هستند زیاد من مثل امثالی

  اند
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 مجازات شرور افراد تموم خواد می دلم نیستم شخصی انتقام دنبال دیگه شده واالتر هدفم حاال

  که اونهای چه بشن

 

 ...../ نبودن که اونهای چه و بودن دخیل من پدر شدن کشته تو

 

 بلند و گرفتم دستشو منم کرد دراز سمتم به دستشو و شد بلند که کردم می فکر پندار حرف به

  خواستم می شدم

 

 ... گرفت قبل از محکمتر و نزاشت که بیارم در دستش تو از دستمو

 

  بود شده تنگ براشون دلم شدن سرازیر اشکام دوباره رفتیم ام خانواده ی مقبره سمت به هم با

 

 !!!!! مظلومم طاهای وای.... مهربونم مادر... نازم بابای اخ

 

 باهاش بلند و پدرم قبر سنگ رو گذاشتم سرمو کردن گریه به کردم شروع بلند صدای با دیگه

  زدم یم حرف

 

 شم؟؟ پیاده ماشین از گذاشتی چرا.... شده تنگ براتون دلم بابا....... ببین منو شو بلند شو بلند بابا
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 نبودم تون بچه من مگه بردید رو طاها فقط معرفتید بی همتون! تنهام بابا.... شما پیش نموندم چرا

 ؟ گذاشتید تنها منو چرا

 

 کنم بغل پدرمو خواستم می انگار که بودم خوابیده برق سنگ رو جوری کردم می گریه دلم ته از

 ... بکشونن داخل منو و بیاد بیرون دستاش که بودم این منتظر یا

  کرد شروع هم اسمون و گرفت جارو همه سایه یکدفه زدم می حرف ام خانواده با داشتم

 ! خواست می بارش دلش اسمونم بود گرفته که نبود ما دل فقط اینکه مثل بارش به

 ...بود شده ایجاد زیبایی سمفونی قبرها سنگ روی بارون های دونه برخورد با

 بلندم و گرفت هامو شونه اروم بیام بیرون حالت اون از شد باعث پندار دست بودم شده اروم منم

  کرد

 می نوازش و صورتمون سرو که بود بارون بودن شده هم قفل نگاهمون بودیم ایستاده هم روبروی

 داد

 .... کنم حس و بارون بارش وجود تموم با خواستم می بستم اموارومچشم

 

  بودم غرق پندار تن گرمای تو کردم باز چشمامو وقتی

 

 ؟ تنهایی گی می چرا:  گفت اغوشش از تر گرم لحن با اروم

 

 ...... طهورا نیستی تنها تو:  گفت و گرفت و دستم هردو کرد جدا اغوشش از منو پندار
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***** 

  بودم شده خیس نیمه تقریبا دیگه کردیم حرکت اروم قدمهای با باهم

 

  گرفت منو دست دوبار اورد در حرکت به ماشینو پندار شدیم ماشین سوار وقتی

 

  زد می ارومی های ضربه خودش پای به و کرد فرو دستم های پنجه تو هاشو پنجه

 

 ؟ بپرسم خصوصی سووال یه طهورا:  گفت که بودیم راه وسط

  پرسب-

 ؟ عشق یه یا داشتی پسر دوست تاحاال تو-

 

 !! وقت هیچ نه:  گفتم خندیدمو-

 

 ؟؟ هستی زیبا العاده فوق دختر یه تو نداشتی چرا-

 

 کردم می سیر بچگیم هوای و حال تو سالگی25 تا من داره ربطی چه خوب-

 

 کنی؟ ازدواج کی با داری دوست پرسیدن می ازم بودم بچه وقتی
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  پرسیدن می و سوال همون دوباره شدم بزرگتر وقتی بابام با فقط فتمگ می همش من

 

 گفتم می همین بخاطر کنم ازدواج خودم پدر با تونم نمی دونستم می بود کرده تغییر جوابم من و

 

  کنم ازدواج وقت هیچ خوام نمی

 

 کسی به رسرمهزی بالشت طهورا:  گفت می همیشه بابام! بخیر یادش:  گفتم زدمو پندار به لبخندی

 ..! دمش نمی

 

 .. نداشت جذابیتی برام دنیا دیگه دادمشون دست از که بود سالم28

 

  نبودم هم چیزها این دنبال...  بود ام خانواده خون انتقام کردم می فکر که چیزی تنها به

 

 ؟ داشتی دختر دوست چی تو:  گفتم پندارو سمت کردم رومو شد تموم هام صحبت وقتی

 

  شدم دوست همسایمون دختر با بود سالم28 وقتی بار یه اره:  گفت و دیدخن پندار

 

 ؟ بودی فنچ خیلی تو که موقع اون گی می راست:  گفتم بود گرفته ام خنده منم
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 .. بودم گذاشته بلوغ سن به پا تازه خوب:  گفت خندید می بلند دیگه که پندار

 

 اش مزه ببینم بودم کنجکاور منم زدن یم حرف دختراشون دوست ی درباره یومدن می رفیقام

 ؟؟ جوریه چه

 می نامه هم به لرز و ترس با و ترسیدیم می هم کلی بماند شدم دوست همسایه دختر با خالصه

  دادیم

 

 ...! بود نگاری نامه رو بورس وقتها اون کنن بدل و رد و ایمیلشون و تلفن که نبود االنا مثل

 

 ؟ گذشته خوش بهت کلی پس:  گفتم

 

 بخیر یادت ؟که کجایی جوانی هی:  گفت کشیدو عمیقی نفس جاش به نداد جوابمو و خندید پندار

... 

 

 ؟ پیری االن مگه:  گفتم متعجب

 

 ؟ نیستم نظرت به-

 

 ؟ رسید کجا به عشقیتون ماجرای اخر نگفتی راستی... نه که معلومه-
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 کرد شوهر هم دختره زدیم بهم سیدهنر ماه سه به هیچی:  گفت کردو ارومی ی خنده دوباره پندار

 !!!.. رفت و

 

 ؟ نشدی معتاد که عشقش از ببینم ؟ شدی ناراحت هم کلی البد ؟ گی می راست ااا-

 

 نبود هم خیالم عین اصال بابا نه:  گفت انداختو من به نگاهی نیم پندار

 

 ..راحت خیالت نشدم هم معتاد ضمن در همین کنم تجربش داشتم دوست فقط

 

 وقت برام که مرسی:  گفتم پندار به بود ظهر از بعد یک حدود ساعت کردم نگاه دستم اعتس به

  گذاشتی

 

 ..! بردی بیمارستان به منو و

 

 شه می خواهش:  گفت شدو خم سمتم به کرد می رانندگی مجاز سرعت با داشت که پندار

 ؟ کنی جبران بعدا شاید خانومی

 

 !! بود پسرا مخصوص که شیطنتهای از زد می حرف وونیاشج دوران از پندار خونه به رسیدن تا
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 هم مینو به بزنم ستاد به سر یه باید یام نمی تو دیگه من طهورا:  گفت بهم رسیدیم وقتی

  خدافظ..بگو

 

  زد صدام دوباره پندار که بشم خونه وارد خواستم می خداحافظ:  گفتم لبخند با

 

  باش خودت مراقب:  گفت اروم خیلی کردم نگاش برگشتمو سمتش به

:  گفت و دید منو جون مینو که بود لبام رو لبخند هنوز شدم خونه وارد منم.... رفت سریع و

  عزیزم خنده به همیشه

 

  نشدم شما متوجه ببخشید سالم:  گفتم سریع

 

 ؟ نیومد داخل پندار چرا پس کردید دیر:  گفت جون مینو

 

  بگم هم شما به گفت ستاد بره خواست می:  گفتم

 

  شدم اشپزخونه راهیه کردم عوض لباسمو که این از بعد و کردم حرکت اتاقم سمت به

 

  کردم کمک بهش کمی کرد می اماده میزو داشت جون مینو
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 معلوم خیلی زخمت جای جون طهورا:  گفت و کرد نگاه زخمم جای به و سمتم اومد جون مینو

 ..! نکنه درد دکتر دست نیست

 

  زدن برام زیبایی بخیه که دادم توضیح و گفتم و دکتر حرف جون مینو به

 

 

 

 شدم اتاق راهی منم کنه استراحت کمی رفت خورد می قرص چون جون مینو ناهار خوردن از بعد

  از یکی

 

  خونخوارترین مورد در داستان شدم زدنش ورق مشغول و برداشتم و بود کتابخونه تو که کتابهای

 

  زد صدام جون مینو که بودم شده غرق کتاب تو دبو باستان مصر پادشاه

 

  بستمش و کردم ثبت ذهنم تو و کتاب ی صفحه

 

 ؟ داشتین کارم جانم:  گفتم کردمو نگاه جون مینو به و رفتم پایین ها پله از اروم

 

 سر بهش برم شده مریض که دادن خبر بهم االن دوستام از یکی منزل رم می دارم دخترم اره-

  نگردم بر شب شاید بزنم
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  دخترم بده هم و پندار شام نیومدم اگه پختم براتون شام جان طهورا

 

 !!! باشه راحت خیالتون....  دوره به بال انشاله جون مینو چشم -

 

 اژانسه:  گفت انداختو سرش شاالشو سریع جون مینو شد بلند خونه اف اف صدای موقع همون

 ! خدافظ دیگه برم من مادر

 ..! جون ومین خدافظ -

 بینم می چی به به کردم باز گازو رو ظرف در زدم اشپزخونه به سرکی یه اول جون مینو رفتن با

  کرفس خورشت

 

 با و زدم ازش بزرگی گاز و برداشتم ابدارو سرخ های سیب اون از یدونه رفتم یخچال سمت به

  خوردن به کردم شروع لذت

 

  گرفتم طوالنی دوش یه و شدم حموم ی روونه خونه تو زدن قدم بیهوده کمی از بعد

 

 که بود جین شلوارک یه کردم تنم که لباسی اخرین کردم عوض لباس دست چند بیکاری سر از

  با بود زانوم پایین تا قدش

 

 خونه کسی االن دونستم می کردم پخش دورم صورت همون به موهامم ابی رکابی دوبنده تاپ

  اسوده فراقی با پس نیست
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 باال رو کانالها کردم روشن رو وی تی رفتم اب اومدن جوش تا کردم روشن کتریو زیر ینپای رفتم

  رسیدم تا بردم پایین

 

 فیلم تو بعد ربع یه ولی کردم نگاه فیلم به میلی بی با اولش داره خنده بود معلوم که فیلمی به

  بودم شده غرق

 

  دادم احتمال مافتاد جوش حال در کتری یاد خندیدم می بلندی صدای با و

 

  هوا رفته و ه شد تبخیر بوده توش اب هرچی االن تا

 

  بود فیلم به حواسم تموم ولی کردم دم چای و کردم کم کتریو زیر اشپزخونه سمت رفتم سریع

 

 بی نبود خبری ولی دیدم و حیاط اشپزخونه پنجره از شنیدم درو شدن بسته صدای لحظه یه

  شدم صدا خیال

 

 سمت به و سینی تو گذاشتم قندون همراه ریختم چای خودم وبرای برداشتم بزرگ لیوان یه

  هنوز کردم حرکت نشیمن

 

 هوار جیغم و برگشت سمتم به سینی کردم برخورد چیزی با که بودم نشده خارج اشپزخونه در از

  بلند و رفت
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  ای.... سوختم.... سوختم:  گفتم

 

 ببینم کردم باز نیمه چشمامو کردم می سوزش اساحس شکمم رو انداختم جا همون چاییو سینی

  کردم برخورد چی با

 

  کرد جداش شکمم رو از و گرفت منو لباس ثانیه یک سر که دیدم دستاشو.... بود پندار

 

 !؟ ؟ کنه می کار چی داره دونستم نمی که داشتم سوزش حس انقدر من ولی

 

 تو از سریع خودش و کابینت به داد ام تکیه برد اشپزخونه سمت به و گرفت منو دست پندار

  یخچال

 

 ... شکمم رو گذاشت و کرد ماست ظرف تو دستشو اورد در ماست ظرف

 

 اولیه سوزش از دیگه کرد تکرار کارو این بار چند پندار داد دست بهم خوبی حس ماست سردی از

  بود شده کم شکمم

 

 ؟؟؟؟ خبره چه اطرافم و دور بفهمم تونستم می تازه
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  بود شکمم رو هنوز ماستیش دست...... سرم تو عالم خاک

 

  چشمام تو نگاش ولی بود شکمم رو دستش اونم کردم می نگاه پندارو داشتم گیج ادمهای مثل

 

 ..! بود بیشتر من ی شده سوخته شکم داغیه از پندار دست داغیه دادم قورت دهنمو اب

 

 .... بود شده حالتی یه پندار

 

 ... زد می یسرخ به چشماش سفیدی

 

  بود شکمم رو هنوز پندار دست رفت می پایین و باال شدت به مون سینه ی قفسه هردو

 

 گیج هنوز من انداخت دورم دستشم یکی اون کنه می حرکت شکمم رو داره دستش کردم حس

  کردم می نگاش....

 

 می و یزشونعز مدتها از بعد که که کسانی مثل داد فشار محکم و گرفت اغوشش تو منو پندار

  بینن
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 از شکممو سوختگیه لحظه اون تو کل به بودم کرده سکوت و بودم پندار حرکت گیج هنوزم من

  بودم برده یاد

 

 

  اش شده مهربون چشمای تو زدم زل و گرفتم باال کمی سرمو

 

 

  بوسید امو گونه اروم پندار

 

 

 

 

 

 کنی می کار چی طهورا شد زده یبنه من به ان یه کردم می حس بازوم و کمر رو دستاشو حرکت

  ؟

 

  ؟ کنه رفتار باهات اینجوری دی می اجازه چرا

 

 اغوشش تو محکم منو هنوز بود کن ول مگه ولی اوردم فشار پندار ی سینه به دستام با سریع

  بود گرفته
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 نظرم به لحظه اون که کاری تنها نکردم نگاه بهش گرفت فاصله پندار کردم بیشتر دستامو فشار

  کردن فرار اومد درست

 

  نشستم تخت رو و کردم قفل درو سریع شدم وارد وقتی دویدم اتاق سمت به بود موقعیت اون از

  ؟؟؟ خدایا کردم می غلطی چه داشتم زدم می نفس نفس هنوزم

 

 جلوی اشپزخونه های صحنه تمام تخت رو افتادم بودم نشسته که طور همون بستم چشمامو

  اومدن چشمام

 

 ام بوسه ی تجربه اولین اومد لبخند لبام رو کردم گناه دونستم می که این با ولی چرا دونم نمی

  بود

 

 ... کرد توصیف رو بوسه حس اون شه نمی چیزی هیچ با بود خاص حس یه گفت شه می

 

 گر بدنم افتادم می که پندار ی بوسه یاد خندیدم ها دیونه مثل اروم خودش ی واسه بود حسی

  گرفت می

 

 می شکمم رو شده خشک ماست رو دستم سوختم نمی دیگه گذاشتم شکمم رو اروم دستمو

  خورد
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 ها ماست این شر از حاال شدم بلند تخت رو از اروم بود شده ماستی شکمم خندیدم دوباره

  بشم راحت چطوری

 

 لباسها رجو این از بخوام نیومده من به اصال گفتم خودم به بردارم لباس یه کمد از خواستم می

  کنم تنم

 

  ندادم جواب خجالتم از شنیدم و در به خوردن تقه صدای که داشتم می بر بلوز یه داشتم

 

 منو کنم می خواهش... نبود خودم دست ببخش منو....  طهورا:  گفت که شنیدم پندارو صدای

  ببخش

 

  بشنوم بهتر صداشو خواستم می ایستادم و رفتم در سمت به اروم اروم

 

 و شکمت برو بیا بیرون رم می دارم منم در پشت زارم می گرفتم الفا پماد برات داد ادامه رپندا

  یام می دیر شب بشور

 

 حیاط در از که دیدم پنجره پشت پریدم سریع شنیدم شدو می سرازیر پلهها از که پندار قدمهای

  حتی براش بمیرم رفت بیرون

 

  شده خسته کلی حتما اخی نخورد هم چایم یه
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 مگه نداشتم مجددو گرفتن دوش ی حوصله سرویس تو پریدم لخت ی تنه باال با جور همون سریع

  برم بازم بودم قورباغه

 

 در کنار که کنم تنم بلوزمو بشمو اتاق وارد خواستم می کردم تمیز و شکمم دست با بگیرم دوش

  داشتم برش دیدم پماد یه

 

 گناه بردم که لذتی ولی کردم گناه درسته افتادم اش بوسه یاد دوباره لرزید دلم پندار مهربونیه از

  بود کرده رنگ کم کارمو

 

 ی پرونده از یکیو این حاال دیگه جونم خوب ولی ببخش خداجون: گفتم کردمو استغفاری دلم تو

  سیاه

 

  جونم خدا شم فدات الهی بگیر فاکتور گناهام

 

 لباسم خواستم نمی گذاشتم شکمم روی ذیکاغ دستمال برگ چند شکمم رو مالیدم اروم پمادو

  بشه پمادی

 

  نداشتم خوردن غذا به میلی اصال منم نشد خبری پندار از بود شب9 ساعت

 

  خوابیدم و کشیدم دراز تخت رو
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 اوه کردم نگاه دیوار رو ساعت به کورمال کورمال کردم باز چشمامو پایین از توقی و تق صدای با

  بود7 ساعت

 

 

  بود خوب هم لباسام کردم انکاد تختمو رو سریع دیرینه عادت به بنا شدم بلند تخت رو از اروم

 

 

 و زدم اب رومو و دست کردم عوض شلوارمو هم و بلوزمو هم دیشب همون چون

 

 

  رفتم پایین ها پله از اشپزخونه به رفتن هدف با

 

 

 

 از داره ظرف تا چند که دمدی و جون مینو شدم وارد وقتی یومد می اشپزخونه از توق و تق صدای

  یاره می بیرون ها کابینت

 

 

 اومدید؟ کی جون مینو سالم-
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  برگشتم هست ساعتی نیم عزیزم سالم:  گفت لبخند با سرمو برگشت جون مینو

 

 

 

  شدم الل پندار سالم صدای با که اوردید بیرون چی برای رو ظرفا این بگم خواستم می

 

 

 

 ... ن براتو بریزم چای بشینید:  گفت دونفر ما به و داد هم پندارو جواب جون مینو

 

 

:  گفت و گذاشت میز رو جلوش رو هرکی چای مینو... نکردم نگاه اصال پندار به لحظه اون تا من

 ؟ نخوردید شام دیشب چرا

 

 

 یه با البته کرد می نگاه منو داشت اونم پندار چشمای به چرخید نگام سریع جون مینو حرف با

  لباش رو شده محو لبخند
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 : گفت کرد می نگاه منو هنوزم که پندار دادم قورت دهنمو اب

 

 

 ..! شدم وسیر خوردم خوشمزه چیز یه عصرش که من-

 

 

 ؟ باشه خورده خوشمزه چیز یه اونم شاید دونم نمی رو طهورا:  داد ادامه لبهام رو داد سر نگاهش

 

 

 صورتش محو لبخند بر عالوه پندار بود شده حیا بی چقدر این کردم نگاه پندار به متعجب

 خندید می هم چشماش

 

 

  بگیریم همدیگه از نگاه هردو شد باعث ما سمت به جون مینو چرخیدن

 

 

 ؟.. گذاشتم کرفس خورشت براتون من ؟ خوردید ای خوشمزه چیز چه خوب وا:  گفت مینو
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 ؟ نداری دوست کرفس خورشت جان طهورا

 

 

  نداشتم غذا خوردن برای اشتهای دیگه بودم خورده میوه یکمی منم اخه جون مینو چرا-

 

 

 : دادم ادامه همین بخاطر بشه ناراحت نخوردم غذاشو اینکه از جون مینو شاید گفتم

 

 

 ... خوریم می و کرفس خورشت این ناهار خوب ولی

 

 

  کردم کمک جون مینو به میز رو وسایل اوری جمع تو کمی صبحونه از بعد

 

 

 مناسب لباس اگه هستن قدیمی دوستای از دارم دوره یه فردا من طهورا:  گفت جون ومین

 نیاوردی باخودت
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 !!!ببیننت مشتاقن همشون کردم تعریف دوستام واسه ازت اینقدر بخر چیزی یه برو پندار با

 

 

 .. خرم می چیزی یه رم می... چشم:  گفتم اروم

 

 

 گفت شدو پیداش خودش ثانیه چند از بعد زد اصد پندارو اشپزخونه همون از جون مینو

 

 

 ؟ داری کارم مینو جانم-

 

 

 دارم عصرونه مهمونیه یه فردا کنم می خرید خودم که ی جا همون ببر رو طهورا.... پسرم اره-

  کنه خرید ببرش

 

 

  برگردم برمو تا بدید فرصت من به دوساعتی یه فقط جان مامان باشه-
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 گیرموبرمی می چیزی یه رم می خودم من برس کارت به شما نیست نیازی:  گفتم پندار به رو اروم

  گردم

 

 

 !!! مطیعم همیشه جون مینو امر ی واسه من خانوم طهورا داری اختیار:  گفت پندار

 

 

 ؟؟؟ برگردم و برم بدید مهلت ساعتی1 فقط

 

 

 ../برگرد و برس کارت به برو تر زود مادر پس:  گفت جون مینو

 

 

  شد خارج اشپزخونه از و گفت شمیچ پندار

 

 

 خصوصیات و زد می حرف بیان فردا بود قرار که دوستای تک تک از داشت جون مینو

  گفت می هرکدومشون
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 ساالد فردا واسه خواست می مینو گرفتم می پوست رو شده پز اب زمینهای سیب داشتم منم

  ایتالیای غذای جور یه با الویه

 

 

 گفت می رژیمی سبک به ولی بود خودمون سوخاری مرغ همون مثل کنه درست پانکوی نام به

  دوستاش بیشتر

 

 

  کنن استفاده سالم غذاهای از باید دارن که درمانی رژیم خاطر به

 

 

  بودم جون مینو به کردن کمک مشغول بیاد پندار که وقتی تا

 

 

  خرید واسه بریم گفت ما به مینو ناهار از بعد

 

 

 

  زد نمی حرف زیاد اونم بودم معذب چرا دونم نمی بودم شده ارپند ماشین سوار
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 !!! جاست همین شو پیاده:  گفت کردو خاموش ماشینو پندار... مزون تابلوی یه جلوی

 

 

  تو مزون.......بود شده نوشته کردم نگاه تابلو به و شدم پیاده ماشین از اروم

 

 

 بود؟؟ اسم اخه این

 

 

 !؟؟ دیگه باال بریم بیا زده خشکت چرا:  تگف که شنیدم پندارو صدای

 

 

 در اون کنار که ی زنگ پندار خود ایستادیم ای شیشه در یه جلوی و رفتیم باال اروم ها پله از

  یه زد و بود بزرگ ای شیشه

 

 

  پندار با علیک و سالم به کرد شروع و کرد باز ما برای در و اومد لبخند با خانوم
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  دادم خالی سالم یه باشه ساله اندی و پنجاه خورد می کردم نگاه خوب زنه به

 

 

 ...  زد زنگ من به صبح مینو:  گفت من به زد صداش حکیمی خانوم پندار که خانوم اون

 

 

 با و من و گذاشت کمرم پشت دستشو و مناسبه شما سال و سن واسه چی ببینم بریم عزیزم بیا

  برد اتاق یه به خودش

 

 

 یه هرکدوم واسه اورد برام رو نمونه چند بود شده اویز روشون لباس که رگالهای از بود پر اتاق تو

  داد می توضیحات کتاب

 

 

 و دادم حکیمی خانوم نشون و همون کرد جلب نظرمو ارغوانی رنگ به لباس یه لباسها اون تموم از

  نظرتون به:  گفتم

 

 

 ؟ چطوره ارغوانیه اون
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 به که رنگشم هست عصرم ی مهمونیه مناسب عالیه:  فتگ زدو پررنگی لبخند حکیمی خانوم

  خوره می پوستت

 

 ؟!چجوریه خورش تن ببینم کن پرو فقط

 

 

 بود ای حلقه استین پیراهن یه کردم تنم لباسو و شدم کوچیکی نسبتا اتاق یه وارد لباس همراه

  و سینه باالی از بسته یقیه با

 

 

  لطیف العاده فوق ی پارچه یه از هم لباس دخو بودن حریر جنس از همه استین حلقه دور

 

 

 ی پارچه و حریر مخلوط از بود گلی هام سرشونه از یکی سمت رسید می زانوم روی تا لباس قد

  پیراهن اصلی

 

 

  عالی دوخت با زیبا نهایت بی ولی بود ساده شد می فون نیمه حالت پایین به کمر از
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  بود ایتالیایی نام هب برند یه مال کردم نگاه لباس مارک به

 

 

  نبود کسی کمک به احتیاج پوشیدنش برای و خورد می زیپ پهلو از که بود این لباس خوبیه

 

 

 تنت رو خیلی عزیزم عالیه:  گفت و چرخید دورم یکمی شد اتاق وارد و زد در حکیمی خانوم

  نشسته قشنگ

 

 

 تل و اورد بیرون کش تو از موهامو خودش اومد سمتم به ارغوانی پهن تل یه با و شد خارج هم بعد

  گذاشت موهام رو

 

 

 ؟؟؟؟؟؟؟ داری خوبی استایل چقدر بحالت خوش:  گفت و کوبید هم به دستشو دو کف

 

 



 
 

372 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 بدم جواب و تلفن برم گردم می بر االن:  گفت حکیمی خانوم رسید گوش به سالن از تلفن صدای

 ...! بیام

 

 

 حاال نبودم پیراهن پوشیدن اهل وقت هیچ که منی مزد چرخ یکمی حکیمی خانوم شدن خارج با

!.... 

 

 

  سمتش برگشتم سرعت به دیدم رو پندار خندون ی چهره که ببینم خودمو اینه تو از اومدم

 

 

 ترسیدم ولی اومد جلوتر یکمی من به بود زده زل بود ایستاده سینه به دست حالیکه در پندار

  بوسیدن هوس باز نکنه:  گفتم

 

 

 !!! بیرون بری.. شه می....می:  گفتم سریع ره می ابروم وای هکن منو

 

 

 ؟؟ بیرون برم چرا:  گفت انداختو باال ابروهاشو از لنگه یه پندار
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 این از اینقدر که داشت حق مینو الحق:  گفت شدو اتاق وارد هم حکیمی خانوم لحظه همون تو

  تعریفیه واقعا...  گفت می دختر

 

 

 !! داری هم هیکلی و قد چه نازی چقدر وای... دیگه طهوراست اسمت داد هادام حکیمی خانوم

 

  دادم تکون تشکر ی نشونه به سرمو اروم

 

 

  ؟ کردی ازدواج ؟ جون طهورا سالته چند:  گفت حکیمی خانوم

 

 

 .! مجردم هنوز... حکیمی خانوم سالمه12-

 

 

  ؟ داری زدواجا قصد ؟ پرسید چون نبود ماجرا کن ول هم حکیمی خانوم این

 

 



 
 

374 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

  پندار سوی رفت نگاهم حکیمی خانوم حرف این با ولی چرا دونم نمی

 

 

 این از اونم فهمیدم اش شده مشت دست از ولی کرد می نگاه منو فقط و گفت نمی چیزی پندار

  شده کالفه حکیمی خانوم جواب و سووال همه

 

 

  کردم اکتفا لبخند یه به فقط ندادم رو حکیمی خانوم جواب

 

 

 میل و قهوتون شما تا کردم حاضر قهوه براتون مقدم اقای:  گفت پندار به خطاب حکیمی خانوم

  رسم می خدمت منم کنید می

 

 

 قهوه خوردن به میلی ولی متشکرم:  گفت قبلش لی و شد خارج اتاق از پندار حرف این زدن با

  ندارم

 

 

  به نیاز اصال هرچند یمگذاشت کاورش تو و اوردم در لباسو حکیمی خانوم کمک با
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  بره بیرون اتاق از بگم نشد روم خوب ولی نداشتم حکیمی خانوم حضور

 

 

 شالمو کردم تنم مانتومو منم رفت بیرون اتاق از من از زودتر و گرفت من از لباسو حکیمی خانوم

  پیش رفتم و انداختم سرم

 

 

 

 گوش به خوبی به که صدای با هم بعد خریدیم هم بلند پاشنه کفش جفت یه مزون همون از پندار

 :  گفت من به خطاب برسه حکیمی خانوم

 

 

 ؟ خوای می هم ای دیگه چیز عزیزم

 

 

 همین بخاطر نبود دادن سوتی وقت االن کرد می نگاه پندار و من به متعجب حکیمی خانوم

 ... دیگه نه:  گفتم زدمو لبخندی

 

*** 
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 غر غر هی پندار ولی بودم کرده سکوت من شدیم هیرا خونه سمت به و اومدیم بیرون مزون از

 .!  بود شده شاکی حکیمی خانوم فضولیه از و کرد می

 

 

 پندار دست که کنم باز ماشینو در خواستم می کردم تشکر پندار از سریع رسیدم در جلوی وقتی

  نزاشت

 

 

 . طهورا ومدی می بهت خیلی:  گفت اروم خیلی بود گذاشته پام رو که کردم دستش به نگاه

 

 

 : گفت اومدو لباش رو لبخند ان یه کردم نگاه چشماش به

 

 

 !!! دن می میوه طعم من لبای بودی نگفته راستی -

 

 

 ....! حیا بی:  گفتم اروم کردم که کاری تنها کردم نگاش باز دهن با
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 می سرم پشت از رو پندار بلند ی خنده صدای نبستم ماشینم در شدم پیاده ماشین از سریع و

  شنیدم

 

 می خوابیدن ساعت یه دلم بودم پا سر بکوب4 ساعت تا رسید هم جون مینو مهمونیه روز

  خواست

 

  کنم اماده مهمونی برای خودمو که رفتم جون مینو ی خواسته به ولی

 

 استراحت به نیاز چشمام واقعا بستم چشمامو و شدم ولو تخت رو ربع یه شدن اماده از قبل

  داشتن

 

 از خستگی تا گرفتم دوش یه و رفتم حموم سمت به و اومدم پایین تخت رو از حوصله بی و مارو

  بره بیرون تنم

 

  باشه راهرو تو پندار ترسیدم می کردم باز حموم در الی پوشم تن حوله با

 

 صبح که شادابی اون از دیگه اومد وقتی دیشبم یاد نمی خونه وقت دیر تا امشب بود گفته چند هر

  تداش
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  زبونش زیر از کرد سعی جون مینو هرچقدر بود رسیده بهش بدی خبر انگار نبود خبری

 

 ولی کشیدم سرکی یه حموم از خروج از قبل و کردم احتیاط حال این با.... نشد موفق بکشه حرف

  نبود راهرو تو کسی

 

  کردم تنم و بودم دهخری پندار با دیروز که لباسی و کردم خشک موهامو....  شدم اتاقم وارد سریع

 

  نیازی دیگه بود دار مدل خودش که بود این مجعد موهای خوبی گذاشتم باز طور همون موهامو

 

  زدم و بود داده بهم لباس با حکیمی خانوم که تلی نداشت وسایل این و بیگودی به

 

 یرونب اش جعبه از کفشامو یومد می بهم زدم چرخی یه و ایستادم ارایش میز ی اینه جلوی

  کردم پام و کشیدم

 

  بود براق صورتی رژ کمی ارایشم تنها بود زنونه جمع چون کنم پنهان پاهامو لختیه نبود نیازی

 

 حرکت سالن سمت به اروم قدمهای با شد راحت خیالم ام چهره و تیپ بودن مناسب از وقتی

  کردم
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 که بود کرده تنش ای سورمه رنگ به دامن و کت یه بود اماده و حاظر اونم دیدم و جون مینو

  و سن مناسب خیلی

 

 سنگهای دور همون از که بود زده کتش یقیه روی طاووس به شبیه سینه سنجاق یه و بود سالش

  نوازش ادمو چشم قیمتیش

 

 می گلدونها تو و خریدیم و بودیم رفته هم با صبح که طبیعی گلهای داشت جون مینو داد می

  زاشت

 

 : گفت و برگشت سمتم به یدشن منو کفش صدای تا

 

 !!شدی ملوس چقدر طهورا وای -

 

 !! شدید برازنده خیلی هم شما جون مینو ممنون- -

 

 

 خوب ولی داشتم دختر یه داشتم دوست چقدر:  گفت و بوسید گونمو اومدو سمتم به جون مینو

  من دختر جای هم تو
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 !!!. نداره فرقی

 

 

 ممنون:  گفتم بوسیدمو رو مینو منم بریزه اشکی نزاشتم ولی شد تر چشمام جون مینو محبت از

  جون مینو

 

 

 ..! کردم عادت بهتون خیلی دارم دوست خیلی و شمار من

 

  کرد باز درو و زد و ایفون ی دکمه جون مینو خود اومدیم بیرون حالت اون از هردو ایفون صدای با

 

 

  بودم ایستاده ها پله کنار نوزه من پیچید حیاط تو بود خنده با همراه که زیادی صدای

 

 

  برم نزدیکش که کرد اشاره من به جون مینو اومدن مهمونها وقتی
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 <<!! طهورا قشنگم دختر اینم:  گفت بلندی صدای با و همه به

 

 

 ها خانوم تک تک جون مینو...  دادم شون نفره15 یا16 جمع به سالم یه

 

 

  دمدا دست همشون با ومن کرد معرفی من به رو

 

 

  اومدن مهمونی به مادرشون همراه به بود معلوم که بودن جمع بین دختر دوتا

 

 

  کردیم پذیرایی شون از جون مینو و من نشستن وقتی

 

 

 .... کردن می تعریف من صورت و هیکل از خانومها از تا چند پذیرایی موقع
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 ماشاله ؟ بودی کرده قایم کجا خوشگلو دختر این مینو:  گفت جون مینو به خطاب خانومها از یکی

  رویی برو عجب

 

 

 

  ؟ هیکله خوش قدر چه داره هم

 

 

 دختر یه دنبال در به در یادته بود کرده قایمش تو دست از سیما:  گفت خانومها از دیگه یکی

  ی واسه رنگی چشم

 

 ... گشتی می پدرامت

 

 

 ...! شده نم مهمون و داده افتخار هست ای هفته دو طهورا:  گفت جون مینو

 

 

  نشستم بود خالی که نفره سه های مبل از یکی رو رفتم و کردم تشکر مینو از اروم
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 چی همه دختر یه دنبال دارم هنوزم من:  گفت انداختو من به ای خریدارانه نگاه یه خانوم سیما

  گردم می تموم

 

 ....! کنه ام خانواده ردوا عروس عنوان به رو بگیره دستشو خواست رو هرکی پدرامم زارم می مگه

 

 

 سیما حرف موافق یکی داد می نظری یه هرکی و شد گیر همه خانومها بین موضوع درمورد بحث

  یکی بود خانوم

 

 

 پسر و دختر گفت می که بود جون مینو خانوم سیما حرف مخالفهای از یکی مخالف شدیدا دیگه

  هم از باید

 

 

 باشه دار خانواده و نجیب دختر که مهمه هرچند کنن گیزند باهم اونها قراره چون بیاد خوششون

 .. 

 

 

 تفکرشون طرز بدونم بود شده جالب برام شنیدم می و جمع های صحبت و بودم نشسته اروم منم

 ..!  شکلیه چه به
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 ..! بودم شده کالفه گاهش بی و گاه نگاههای از که جوری بود رفته من نخ تو خیلی سیما

 

 

 

 اومدن من سمت به و شدن بلند دختر دوتا اون که شنیدم می رو خانومها اون از یکی نظر داشتم

  نشستن کنارم و

 

 

 صداش نیلو ما ولی نیلوفر اینم:  گفت کردو دوستش به اشاره و هستم طال من:  گفت اونها از یکی

  زنیم می

 

 

  کرد معرفی جون مینو که منم:  گفتم زدمو لبخند

 

 

 ؟ اطهور سالته چند:  گفت طال

 

  سال12-

 



 
 

385 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 سال28 باشی داشته زیاد گفتم من خوره نمی بهت اصال اخی

 

 

 ؟؟ سالتونه چند.... چی شماها-

 

 

 .. خوندم مخابرات سالمه18 من:  گفت طال-

 

 

 ..! زبانم دانشجوی سالمه15 منم:  گفت هم نیلو

 

 

 ؟ بپرسم سووال یه طهورا:  گفت نیلو که بودیم گفتگو مشغول

 

 

 ؟ کردی می کار یچ االن تا پس-

 

 

  خندیدیم نفرمون سه هر
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 ی لحظه تو دیدمش بارم یه البته جدیه خیلی مقدم خانوم پسر شنیدم:  گفت جدی خیلی مینو

  ترسیدم ازش اول

 

 

 پسرش از مقدم خانوم فامیل جلوی داری دیونه:  گفت کتفشو به زد دست با طال نیلو حرف با

  کنی می بدگویی

 

 

 ..! هستش جدیه ادم کل در پندار خوب ولی... کنم چغولیتونو رم نمی نترس:  گفتم زدمو لبخند

 

 

 ؟ کنی می زندگی باهاش نیست سختت:  گفت نیلو

 

 

 ره می زود صبح اون ضمن در کنم می زندگی باهاش تنها من مگه:  گفتم کردمو گشاد چشام

  گرده برمی شب نصفه

 

 ...! بینمش نمی زیاد
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 بهشون اول برخورد تو نداشتم دوست دادم سوق ای دیگه سمت به دمخو سمت از و حرف مسیر

  بدم اطالعات خیلی

 

 

 ؟.... بپرسن ام خانواده از ترسیدم می

 

 

 .. شد کشیده بودم ندیده هم رنگشو هرگز من که دانشگاهی و درس به صحبتها

 

 

  زد می حرف جون مینو با کردو می نگاه من به داشت که شدم خانوم سیما ی متوجه لحظه یه

 

 

 : گفت طال که بود تابلو من به نگاهش این اینقدر زنه می حرف من مورد در داره گفت می دلم

 

 

 ... گرفته رو تو چشمش جون سیما کنم گمون طهورا
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 ؟ چطور:  گفتم دادمو طال به نگاهمو

 

 

 

 ..! کشه می رونبی مقدم خانوم از اطالعاتتو تموم داره که االنم گرفته نظرت زیر جور بد اخه-

 

 

 واسه خشگل و خوب رنگی چشم دختر یه دنبال در به در شه می یکسالی:  داد ادامه طال هم بعد

  گرده می پسرش

 

 

 کنه می دخالت پسرش کارای تموم تو که اوناست از مادره ولی نیستا بدی پسر خودش پدرام البته

..! 

 

 

 یه است صنایع مهندس شناسم می وبخ پدرامو من گه می راست طال طهورا اره:  گفت نیلو

  داره بزرگم شرکت
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  مادرشه فرمان به گوش زیادی متاسفانه خوب ولی

 

 

 /؟ باشه من رو نظرش معلوم کجا از ولی گذاشتید جریان در منو ممنون دوستان:  گفتم خیال بی

 

 

 

 !! طهورا:  گفتن همزمان نیلو و طال

 

 

  زدنه صدا وضعه چه این بابا ترسیدم:  گفتم کردمو گرد چشامو

 

 

  کنه می پچ پچ مقدم خانوم با و کنه می نگات داره ضایع چقدر بینی نمی ؟ گرفتی مارو:  گفت نیلو

 

 

 ؟ چه ما به کنه پچ پچ:  گفتم انداختمو باال قیدی بی سر از هامو شونه
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 ؟ موندین مجرد االن تا چرا شماها:  پرسیدم نفرشون هردو از هم بعد

 

 

  نشده تموم درسم هنوز که من:  فتگ نیلو-

 

 

  شه می روشن ماه اخر تا تکلیفم که منم:  گفت خندیدو هم طال

 

 

 ؟ کرد موافقت پدرت باالخره طال گی می راست:  گفت و خندید نیلو

 

 

  بیان خواستگاریم به اش خانواده و علی داد رضایت تا خوردم مخشو اینقدر اره:  گفت طال

 

 

 ؟ کیه علی:  گفتم نشد دستگیرم چیزی علی نای موضوع از که من

 



 
 

391 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 

  تو هردو طال و علی معلوم قرار از کرد تعریف جزییاتش با برام رو علی خودشو دوستی جریان طال

 

 

 تر پایین طال از طبقاتی نظر از علی چون ولی شن می دلبسته هم به جا همون و بودن دانشگاه یه

  بود

 

 

 پدرشو نظر تونسته داده انجام طال که های زنی مخ با و دهنبو موافق ازدواجشون با طال پدر

  موافقت و برگردونه

 

  بگیره پدرشو

 

 عصرونه میز هم کمک با تا خواست دخترها و من از جون مینو طال حرفهای شدن تموم با همزمان

  که

 

 

 ........ بچینیم و بود شده شام به تبدیل دیگه
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 بودو چیده ظرفها تو سلیقه با جون مینو که دسرهای و اغذاه و رفتیم اشپزخونه سمت به هرسه

  سمت به

 

 

 . شد تموم رسما مهمونی که بود شب26 حدود ساعت شام صرف از بعد بردیم میز

 

 

  کردیم بدل و رد و هامون تلفن شماره بودیم شده تر صمیمی هم با حاال که نیلو و طال با

 

 

 

  بوسید کردو لبغ منو ناغافل خیلی خانوم سیما رفتن موقع

 

 

 ... خندیدن می زیرکی زیر که خورد نیلو و طال به نگاهم لحظه همون

 

 

  بودم نشسته سیماخانوم دل به جور بد نیلو و طال قول به اینکه مثل بود گرفته ام خنده منم
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  بود ظرفشویی ماشین خدا شکر کردیم تمیز رو خونه جون مینو کمک با ها مهمون رفتن از بعد

 

 

  بودم نشسته مبل رو کوفته و خسته بشوریم دست با رو ظرفها همه اون نبود ازینی و

 

 

 می که پای و دست و بستش نیمه چشمای حالت از شد می اینو بود شده خسته هم جون مینو

  مالید

 

 

  شدیم خسته خیلی ولی شد وا سرم از هم مهمونی این اخیش:  گفت من به مینو زد حدس

 

 

 ؟ کشیدی زحمت خیلی جون راطهو نکنه درد دستت

 

 

 !!! بود ام وظیفه جون مینو حرفیه چه این-
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  ؟ بشه پیداش کی نیست معلوم هم پندار بخواب برو... بود محبتت نبود وظیفه عزیزم نه -

 

 

 !!! ده نمی جواب که موبایلشم

 

 

  شدم باال ی طبقه راهیه بخیر شب یه با و شدم بلند مبل رو از اروم

 

 

 ... بود پام از بلند پاشنه کفشهای اون اوردن در کردم شدم اتاقم وارد وقتی که یکار اولین

 

 

 

 

 !؟؟ ده نمی حال پاهام به صاف جای مثل هیچی اخی..... گذاشتم پارکت رو پاهامو کف

 

 

  نرسیده دو ی شماره به تخت رو پریدم خنک نخی شلوارک و بلوز یه با و اوردم در تنم از لباسمو
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  دبر خوابم

  شدم پندار رخ به رخ کردم باز درو تا شدم بیدار خواب از که صبح

 

 

  داد لبخند با همراه منو سالم جواب اونم دادم سالم زود

 

 

 می حس توتنم دیشبو خستگیه هنوز بزنم اب رومو و دست تا کردم حرکت سرویس سمت به

  کردم

 

 

  دادم سالم اروم بود انهصبح کردن اماده مشغول جون مینو شدم اشپزخونه وارد وقتی

 

 

 !! جون طهورا خوابیدی می بازم ؟ نشدی خواب سیر معلومه چشمات از:  گفت جون مینو
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  شد می پفی پف چشمام خوابیدم می دیگه یکم بسه خواب جون مینو دیگه نه وای-

 

 

  نشست من روبروی و اومد و شد پیدا اش کله سرو هم پندار همزمان خندید جون مینو

 

 

  ؟ بود چطور دیشب مینو:  گفت مادرش به ابخط

 

 

 ... بود هم خانوم سیما بودن اومده همشون جان پندار بود خوب-

 

 

 ؟ خانوم سیما این نکرده پیدا رویایشو عروس هنوز:  گفت پوزخند با پندار

 

 

 ! کرده پیدا کنم فکر:  گفت انداختو من به نگاهی نیم و خندید جون مینو

 

 

  شد برزخی و رفت هم تو اینقدر اخماش یهو چرا این ردمک نگاه پندار به
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 ؟ حاال هست کی دختره:  گفت جدی لحن اخمو همون با پندار

 

 

  خیلی دختر اون اینکه مثل ولی... نزده حرفی که هنوز البته نیست غریبه:  داد جواب مینو-

 

 

 .... نشسته سیما دل به

 

 

 نگران که گفتم نیام خونه امشب شاید مینو:  گفت اخم با و کرد قطع مادرشو حرف ی ادامه پندار

 ...  نشی

 

 

 

 ی هفته نرفته یادم تا:  گفت جون مینو بود پندار تخم و اخم با همراه که صبحانه خوردن از بعد

  سیما خونه بعد
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  گرده می بر فرانسه از داره دخترش بیای هم تو حتما گفت سیما جشنه

 

 

  بگذره خوش بهت برو شما ام نمی هک من:  گفت جدی خیلی پندار

 

 

  کرد می نگاه پسرشو سکوت تو و نگفت چیزی مینو

 

 

  زد بیرون خونه از مادرش منو از خداحافظی یه با و شد اماده سریع هم پندار

 

 

  خیرین جزء جون مینو دونستم نمی موقع اون تا زدیم حرف کمی مینو و من پندار رفتن با

 

 

 .!.. سرپرسته بی های بچه

 

 

  موسسه بره بود قرار امروزم زد حرف سرپرست بی های بچه از خیلی مینو
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 بودم گرفته خو زندگی فرم این به دیگه انگار یجورای کردم مینو با اشپزی درگیر خودمو ناهار تا

  قبل از کمتر

 

 

 بشه گفته من به عملیات دقیق زمان تا بودم منتظر صبرانه بی هنوزم ولی رفت می سر ام حوصله

!... 

 

 

 ..! اد نمی غروبم تا گفت و رفت خیریه موسسه سمت به مینو ناهار از بعد

 

 

  نگشتم بر حج سفر از هنوز اونا میدونستم ولی بزنم زنگ عمه خونه خواستم می

 

 

 ..... گرفتم امیرو ی شماره پس نداشتم هم هام عمه یکی اون حوصله
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 ؟ هن یا برگشته خاش ماموریته از دونستم نمی

 

 

 : گفتم و شد جاری لبام رو لبخند امیر دادن جواب با

 

 

 ...! یزدی امیر سرگرد وفام بی ی عمه پسر سالم-

 

 

 ؟ هستی تو طهورا-

 

 

 ؟ امیر چطوره حالت... خودم خود بله-

 

 

 ؟ خوبی کنی می کار چی تو برگشتم خاش از دیروز تازه... نیستم بد من

 

 

 ؟ یان می کی دونی نمی ؟ نداری خبر اینا عمه از امیر... مرسی خوبم منم اره-
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  رسن می دیگه روز26 تا...  است ماهه یک زیارتشون خوب ولی زد زنگ بهم بابا اتفاقا چرا-

 

 

 ؟ راحتی اونجا طهورا:  گفت ارومی باصدای امیر که بودیم زدن حرف حال در امیر با

 

 

  دونه می خدا خوبه و ناز جون مینو اینقدر بابا اره-

 

 

 بودم مراقبت خودم مقدم سرهنگ خونه بری زاشتم نمی بودم نرفته ماموریت اگه کن باور طهورا-

  تهران من ولی

 

 

 ...  افتاده برات اتفاقی چه دادن خبر بهم که نبودم

 

 

 نمی سخت اینجابهم داری که محبتی و لطف از ممنون امیر دونم می:  گفتم گشیدمو بلندی نفس

 ... گذره
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 :  دادم ادامه دوباره

 

 

 

 ؟! خبرم بی جا همه از اینجا اومدم وقتی از من ؟ نداری جدید خبر امیر راستی-

 

 

 !!!؟ طهورا دونی نمی مگه:  گفت متعجب امیر-

 

 

 ؟ چیو:  گفتم

 

 

 

 2... گرفتن جا یه شاهین با و اسفندیار ی دسته دارو
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 ؟؟ امیر گی می چی:  گفتم گرفته اوج باصدای بود من هدف سومین شاهین

 

 

 ؟؟؟ نگفته بهت پندارتون اقا مگه:  گفت طعنه با امیر

 

 

 روح به رو تو:  نالیدم خشم با بود داده دست بهم بودم شنیده که خبری از شدیدی شوک که من

  درست امیر طاها

 

 

 ؟ باشم عملیات تو منم نبود قرار مگه ؟ شده چی ببینم بزن حرف

 

 

  گفت نمی چیزی و بود کرده سکوت امیر

 

 

 ...! نیستم تو با مگه امیر:  گفتم فریاد با
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 !! گفتی چی شنیدم.... خانوم طهورا نزن داد:  گفت اروم خیلی امیر

 

 

 ...... بزن حرف مادرت جان پس-

 

 

 بود خواسته حاجی از مقدم سرهنگ دارم اطالع که اونجای از:  گفت و کرد پوفی گوشی تو امیر-

  عملیات توی تو

 

  نباشی

 

 

  بود کرده منع عملیات از منو حقی چه به پندار... شنیدم نمی امیرو بعدی حرفای دیگه

 

 

  بود امیر از ارومی خداحافظی اومد در دهنم از که حرفی تنها

 

 

  بودم شوک تو هنوزم کردم قطع گوشیو
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 نمی دروغ قطعا بود چی امیر حرفای پس.... ولی باشه کرده کاریو همچین من با پندار نداره امکان

 !! گفت

 

 

 بودم شده اتاقش وارد چندباری کردم باز پندارو اتاق در کردم حرکت باال سمت به سریع فکر یه با

  زیاد ولی

 

 

 تخت یه کردم براندار و اتاق بیشتری دقت با...  بازه من بروی درش اتاق این حاال بودم نکرده دقت

  ی دونفره

 

 

 قالیه یه و بود سرتاسری دیواریه کمد یه دیوار طرف یه قدی ی ایینه یه کار میز یه با مشکی

  کاشان بافت دست

 

 

 ای شلخته مرد پندار بود معلوم هم اول از مرتب و تمیز ولی بود ساده خیلی اتاقش همین فقط

  نیست
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 کدوم هیچ ولی کردم نکاه رو همه زد می چشمک میزش رو پوشه چندتا رفتم کارش میز سمت به

  روندهپ به مربوط

 

 

 ........ شد نمی اسفندیار ی

 

 

 ...! نیست هیچی که جا این لعنتی:  گفتم رسوند می منو عجز که بلندی صدای با

 

 

 جمع لوازممو و کشیدمو بیرون کمد از ساکمو بودم دلگیر پندار از خیلی شدم اتاقم وارد افسرده

  دوست دیگه کردم

 

 

 و ام شونه رو انداختم هم اسلحمو ساک کردم جمع وسایلمو همه شم پندار چشم تو چشم نداشتم

  پایین ها پله از
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  رفتم

 

 

 خبر بی شد می بد خیلی افتادم جون مینو های محبت یاد.... برم بیرون در از خواستم می وقتی

 ... رفتم می

 

 

 به نوشتن سطر چند با و برداشتم برگه یه تلفن میز تو از کردم کج نشیمن سمت به راهم دوباره

  اطالع جون مینو

 

 

  خونه رم می که دادم

 

 

  رفتم بیرون خونه از و یخچال در به زدم بود پرتقال شکل به که مگنت یه با رو برگه
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 یه افتادن درد به سنگینی از هام شونه کردم حس وقتی رفتم پیاده و خیابون تا چند حوصله بی

  گرفتم دربست تاکسی

 

 

  شدم خونه ی رونه و

 

 

 پلمپ خونه در دیدم رسیدم که خونه اصلی در جلوی شدم ساختمون وارد و کردم باز و حیاط در

  شده

 

 

  انداختم خونه کل به نظر به انداختم ورودی جلوی رو ساکها شدم وارد و کردم فک پلمپو خشم با

 

 

  اومدم بازم من تنهایام مونس سالم:  گفتم بلندی صدای با

 

 

  بود ریخته جا همه تکشون تکه که شکسته های شیشه مثل ودب مونده زمین رو دزدی اثار هنوز
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 اون از بعد و کردم عوض لباسامو کردم که کاری اولین باشه کثیف ام خونه خواست نمی دلم

  برق رو خونه حسابی

 

 

  بود شده تمیز جا همه داشت ارزششو خستگی این ولی شدم ولو کاناپه رو خسته انداختم

 

 

  افتادم راه حموم سمت به سالنه سالنه بود شده غبار گردو از پر تنم مومت کردم نگاه خودم به

 

 

  بود شب9 ساعت کردم نگاه ساعت به بودم کرده پیدا ارامش حس کمی گرفتن دوش یه از بعد و

 

 

 ...! خودم ی خونه برگشتم من که فهمیدن پندار و جون مینو االن تا حتما

 

 

 من با و کار این پندار چرا.... چرا اخه بود گرفته گلومو بغض کردم پیدا سرخوردگی حس دوباره

 ؟؟؟ کرد
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 تو انفجار صدای بازم گذاشتم هم رو چشمامو و کشیدم دراز کاناپه رو اشکی چشمای با حال بی

  پیچید گوشم

 

 

 .... اومدن نظرم تو ام خانواده ی شده سوخته های عکس ی خاطره

 

 

 و زدم می حرف و کردم می گریه دیبلن صدای با گرفتن بیشتری شدت اشکام

 

 

 ...! کردم می گالیه خدا پیش بدم شانس از

 

 

  بود اومده سراغم لعنتی سردرد امشب پندار لطف به ولی گرفتم نمی عصبی سردرد بود وقتی چند

 

 

 دست ظرفشویی سینک تو شدم بلند کاناپه رو از بود داده اروم هق هق به اومدجاشو بند ام گریه

  تمشس رومو و
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 هم گرسنم اگه البته نداشتم هم خوردن غذا ی حوصله نداشتم ای دیگه کار بخوابم خواستم می

  شد می

 

 

 مینو دستپخت به بدجور هم مدت این کنم سیر شکممو باهاش بخوام که نبود یخچال تو چیزی

  جون

 

 

 دهنم تو وقرص کردم اب پر و لیوان و برداشتم داروها ی جعبه از قرص یه بودم کرده عادت

  اب خواستم می گزاشتم

 

 

 انداختم قرصو... بخوابم هوشیار بهتره پس ؟ چی کنن حمله من به دوباره اگه افتاد یادم که بخورم

  دور

 

 

  رفتم سمتش به شد بلند خونه تلفن صدای که سینک تو ریختم می و اب داشتم

 

 

  بدم جواب نداشتم تصمیم بود مینو ی خونه شماره
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  بود شماره همون دوباره خورد زنگ تلفن دوباره نکشیده ثانیه چند به شد قطع تلفن صدای

 

 

  کاتر توش از رفتم پدرم ابزار جعبه سمت به کردم اماده اسلحمو تلفن صدای به توجه بی

 

 

  کنم عمل دیگه وقت هر از تر محتاط که بود خوب هرحال به برداشتم پدرمو

 

 

 ....... طهورا توست دگیهزن اینم:  گفتم کشیدمو عمیقی نفس

  ببینم رفتم نمی حتی دیگه ولی شد بلند تلفن صدای باری چند برم خواب اتاق سمت به وقتی تا

 

 

 ...!  امیر شایدم پندار یا باشه جون مینو یا باید که که زدم می حدس هست کی

 

 

  بالشتم زیر گذاشتم و کردم اماده کاترو تیغ و کشیدم دراز تخت رو
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  برد نمی خوابم زیاد سردرد از ولی بستم چشمامو کردم اماده هم ما اسلحه

 

 

  شدم هوشیار سریع کنه می نوازش مو گونه داره کسی کردم حس که بود شب های نیمه

 

 

 .... زیاد خیلی اونم بودم ترسیده.....چرا نترسیدم بگم اگه دروغه نکردم باز چشمامو ولی

 

 

 از نداشتم فرصت بردم بالشت زیر اروم دستمو و شدم پهلو به بزنم غلط خوام می که این هوای به

  کنم استفاده اسلحه

 

 

  شمردم دلم تو اوردم باال تیغو و دادم فشار دستم تو کاترو تیغ ی دسته

 

 

  شخص اون گردن سمت بردم و تیغ خیز نیم و اوردم بیرون بالشت زیر از دستمو سریع 2-1-3
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  نبودن غریبه برام که نفسهای صدای ببینم تونستم می چشمو تجف دو برق ولی بود تاریک اتاق

 

 

 ؟ لعنتی خوای می چی:  گفتم خشمگینی صدای با

 

 

  پندار منم طهورا باش اروم-

 

 

 .. بود اشنا برام نفساش صدای ولی شد نمی دیده صورتش که بااین... پندار دونستم می-

 

 

  داشت حرمت خونه نای باشه خواست می هرکی کرد نمی فرقی برام بازم

 

 

 

  تیغ هنوز سراغم بیاد شب نصفه دزدا مثل نه داد می اطالع بهم قبلش باید
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 ؟ خوای می چی پرسیدم ؟ هستی کی نیست مهم برام:  گفتم بود شاهرگش کنار کاتر

 

 

 خطرناک چیزای این با بچه نگفتن بهت... بردار شاهرگم رو از ماسکتم ماس این کن بس طهورا-

  کنه ینم بازی

 

 

 

  عصبیه اونم که بود معلوم پندار کالم از

 

 

 

  کرد روشن تختیمو کنار اباژور و کرد دراز دستشو پندار کشیدم کنار روگردنش از کاترو تیغ

 

 

 

  کنم عادت نور به تا کردم بسته نیمه چشمامو
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  بود دستم تو کاتر تیغ و بودم نشسته تخت رو هنوز

 

 

  ؟ نگفتی چیزی من به چرا ؟ اینجا اومدی چی برای:  گفت و نشست تخت ی لبه رو کنارم هم پندار

 

 

 ؟ بری جای نداری حق من به اطالع بی نگفتم مگه... ناکه خطر موندنت تنها نگفتم بهت مگه

 

 

 :  گفتم و پریدم حرفاش بین بده ادامه حرفش به ندادم اجازه

 

 

 هیچ از رم می برم بخوام هرجا " دوما همن ی اینجاخونه اوال ؟ برداشتی دور زیادی شازده هی-

  هم ناسی احدو

 

 

 ...... ناکه خطر برام موندن تو با نیست ناک خطر برام موندن تنها "سوما.... گیرم نمی اجازه
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  اینبار چون شی نمی ام خونه وارد اجازه بی هم دیگه بیرون بری من ی خونه از بهتره هم حاال

 

 

 ....! بیاد بیرون من دستای زیر از سالم شاهرگت دم نمی قول

 

 

 :  بلندگفت صدای و خشم با شد بلند تخت رو پنداراز کردیم می نگاه رو همدیگه اخم با هردو

 

 

 ؟؟؟؟ شدی وارد بازی چه تو دونی می احمق اخه

 

 

 ؟ شه می چی بیافتی گیرشون اگه دونی می ؟ دنبالتن دونی می ؟

 

 

  لعنتی نزن فریاد من ی توخونه:  گفتم کردمو بلند خودش مثل صدامو منم-
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 ...... درست شدم بازی وارد!!  اره..... نکن بدترش کنه می درد سرم

 

 

 وضعی چه تو که نداره اهمیتی برام....  کردی اخراجم شدم بایکد بازی از جنابعالی لطف به ولی

  هستم

 

 

 کردم می فکر که احمقم ...خورد تونو حرفا گول که احمقی... احمــــــقم من... گی می راست

  عملیات تو قراره واقعا

 

 

 ........ کنم شرکت شما کوفتی

 

 

 لو چیزی گرفتن منو اگه نترس:  گفتم نبود فریاد شبیه دیگه که صدای با بودم افتاده نفس نفس به

  دهنم دم نمی

 

 

  بکشن بیرون حرفی من از تونن نمی بکشن اتیش به بدنمو ذره ذره اگه حتی قرصه
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 ...! باشم تنها بزار پندار برو.......  بری بهتره حاال

 

 

 دستش از بازوهامو خشم با گرفت بازوهامو و نشست تخت ی لبه دوباره بود ایستاده که پندار

  اوردم بیرون

 

 

 ؟ زدی دست من به باشه اخرت بار:  گفتم دادمو تکون جلوش تهدید حالت به امو اشاره انگشت

  بند حتی نداری حق

 

 ...! کنی لمس منو نگشتا

 

 

 تو انداخت و گرفت زدن می حرف که لبای از چشماشو بود شده خیره دهنم به تعجب با پندار

  چشمام
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 که نبود این وقت ولی گرفت چشماش دیدن از دلم دید شد می دلخوریو و غم چشماش عمق تو

  بدم بها بهش

 

 

 اروم داد مرموزی جور یه خشم به وجاش کرد عوض رنگ پندار نگاه بودیم غرق هم چشمای تو

 : گفت

 

 

 

 تو من کوچولو دختر...  هه نکنم لمس هم دست انگشت حتی... نزنم دست بهت گی می من به تو

  دیدم لخت تقریبا رو

 

 

  کردی فراموش رو اشپزخونه تو ی بوسه اینکه مثل مهمتر اون از

 

 

 ....  اومد یادت شاید کنم خاطرات تجدید خوای می

 

 

  کنی فراموشش بهتره... گانم بچه حماقت پای بزاری تونی می ولی..... نرفته یادم نه:  گفتم یعصب



 
 

421 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 

 

 .... بودم تقصیر بی من هرچند کنمش می فراموش من چون

 

 

 هم تو... کنم نمی هم فراموش... حماقتت پای بزارم شه نمی نه: گفت شده منقبض فک با پندار

  حق

 

 

 

  نده تکون کوچولوتو ظریف انگشت اون من واسه کنی فراموش نداری

 

 

 

 

 

 بگو ادم مثل حاال بوسمت می و کنم می لمست بخوام وقت هر من.. کنم خوردش ممکنه چون

 /؟ چیه حسابت حرف
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  بیرون برو من ی خونه از فقط ندارم حرفی باتو من-

 

 

 

 بدبخت خودتو هم که برم.... نکن ام خونه ام خونه هی من برای:  گفت اوردو جلو صورتشو پندار

 ؟ منو هم کنی

 

 

 !! خودمو کار منم کنی می خودتو کار تو...  ندارم تو به کاری من:  انداختموگفتم پایین سرمو اروم-

 

 

 

 ریش به کشید اش چونه باری چند دستشو انداختم چشمی زیر نگاه یه شد بلند تخت رو از پندار

  اصال که هایی

 

 نگاهم داشت می نگه حالت همون به دستشو ثانیه چند ایبر زدو می چنگ موهاش تو نداشت

  سمت به رفت

 

  دودی جین شلوار یه با بود تنش جذب مشکی تیشرت یه لباساش
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  یومدن می باال کوچیک پرتقال یه مثل زد می چنگ موهاش به وقتی بازوش های عضله

 

 

 گرفت نگاهمو مچ و چرخوند سمتم به سرشو سریع پندار

 

 

  و گذاشت تخت رو دستاشو رسوند من به خودشو قدم دو با

 

 

 طهورا:  گفت زدو من به پوزخندی پندار کشیدم عقب خودمو و ترسیدم کرد خم سمتم خودشو

  کارت... چیه کارت

 

 

 اتابک بامردن کردی فکر کشتیش که گیریم اصال... اتابک سروقت بری و برداری تفنگتو که اینه

  اخه حله چی همه

 

 

 ....... دن می ادامه کارشون به بازم شه نمی عوض چیزی اتابک مردن با گروهکن هی اونا احمق
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  احمق نگو من به اینقدر:  گفتم خشم با

 

 

  کرد شروع من متری21 اتاق تو رویشو پیاده دوباره شد بلند تخت رو شده خم حالت اون از پندار

 

 

 .... کردم می نگاش و دادم می فشار مشتم تو رو تختی رو خشم از منم

 

 

 ... طهورا نکن لج:  گفت و پیچید اتاق فضای تو دوباره پندار وار زمزمه و اروم صدای

 

 

  گرفتیم اشو دسته دارو اسفندیارو که فهمیدی دونم می کردیم برخورد بزرگ مشکل یه با ما

 

 

  شنبا علتش دنبال فعال کنم می خواهش کنی شرکت عملیات این تو ندارم دوست من بفهم ولی
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 نفهمیدم هنوز هست نفوذی یه پرونده این تو متاسفانه گرفتی قرار خطرناکی وضعیت تو االن تو

  کیه شخص اون

 

 

  کرده پیدا درز تو به مربوط اطالعات تموم رفتی لو تو طهورا بفهم رو اینا

 

 

 .......... خونه برگردیم شو بلند:  گفت واری التماس و محزونی صدای با پندار

 

 

 کن باور بمونم خودم خونه تو بزار هست هواسم پندار:  گفتم و بستم لحظه چند برای موچشما

  مراقبم

 

 

 برم راحت باخیال بزار خونه بریم بیا: :  گفت اروم چشمام تو زد زل و نشست تخت رو اومد پندار

  ستاد

 

 ...! طهورا بشه بسته پرونده این بزار
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  بندازم زمین حرفشو نیومد دلم که زد می موج التماس پندار چشمای تو انقدر

 

 

 کن نگاه ساعت به االن نه ولی ام می باشه:  گفتم و ایستادم روبروش و شدم بلند تخت رو از اروم

  صبح تا چیزی

 

 

  جون مینو پیش رم می صبح باشه بزار ترکه می درد از داره سرم کن باور نمونده

 

 

 دستشو اروم شد متوقف دستش صورتم سانتی یه تو اومد صورتم بسمت و شد بلند پندار دست

 :  گفت و پایین انداخت

 

 ؟ نخوردی مسکن چرا

 

 

  نخوردم قرصی همینم واسه بشه سنگین خوابم خواستم نمی-

 

 

  مونم می جا این امشب من ولی ریم می صبح فردا طهورا باشه-



 
 

427 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 

 

 راحت خیالت یام می دزو صبح منم دیگه کن استراحت خونه برو خوب:  گفتم پندار به متعجب

  باشه

 

 

  باشم ات خونه مهمون شب یه دی نمی اجازه یعنی:  گفت زدو جونی کم لبخند پندار

 

 

  خوابم می سالن تو من:  گفت پندار خود که کردم مکث یکمی بدم جوابشو چی موندم

 

 

 در اروم شدم بلند بودم مونده حالت همون تو منم رفت بیرون اتاق از اروم حرف این از بعد پندار

  و کردم باز و اتاق

 

 

  سالن رفتم
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  بود گذاشته چشماش رو دستشو از یکی وارنج بود کشیده دراز کاناپه رو پندار

 

 

 ..... پندار:  زدم صداش و رفتم سمتش به اروم

 

 

  جانم:  گفت حالت همون تو پندار

 

 بخواب طاها اتاق تو برو حداقل:  گفتم اروم و زدم دلم تو لبخند یه نشست دلم به گفتنش جانم

  تمیزه اشم ملحفه

 

 

  راحت خیالت

 

 

  شه خوب سردردت تا بخواب برو تو خانومی راحتم-
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 ی؟ بخواب تونی نمی که اینجا اخه-

 

 

 هم بدتر خیلی خیلی شرایط تو من:  گفت زدو لبخند و برداشت چشماش رو از دستشو پندار

  خوابیدم

 

 

  واببخ برو.... عزیزم برو تو

 

 

  خوابیدم و شدم خودم اتاق وارد راحتی جور هر خوب بسیار:  گفتن با

 ی چا یه برم تا بلندشدم داشتم درد سر هنوز بودم خوابیده ساعت یه فقط شدم بیدار زود صبح

  شاید کنم اماده

 

 زدم صداش بلندی صدای با دیدم پندارو خالی جای رفتم سالن به بشه کمتر سردردم از اینجوری

  نیومد جوابی لیو

 

 

 

  بیاد جوش اب تا موندم منتظر و کردم روشن کتریو زیر ستاد رفته شاید کردم فکر
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  اومد در زنگ صدای که بود نکشیده دم چای هنوز

 

 

 

 ؟ زنه می مارو خونه در صبح موقع این کیه ببینم تا رفتم تراس سمت به

 

 

  نون با بود دستش کیسه دوتا که پندار جز نبود کسی ببینم بهتر تا گرفتم پایین کمی سرمو

 

 

 اسم این چقدر بود "مردخانواده" رسید ذهنم به که ای کلمه تنها و نشست لبهام رو لبخندی

 .. یومد می بهش

 

 

  ریختم چای استکان دو و کردم باز درو کیه گفتن بدون
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  متعالی و عالی شما صبح خانوم سالم:  گفت و دید اشپزخونه تو منو پندار

 

 

  گذاشتم اشپزخونه میز رو و گرفتم دستش از نون... بخیر صبحت سالم:  گفتم لبخندزدمو

 

 

 .... و عسل و صبحانه شکالت تا گرفته پنیر و کره از بود خریده چیز همه پندار

 

 

 دلگیر ازش هنوزم که بود این بخاطر البد نکردم تشکر ازش خریداش بابت ولی چرا دونم نمی

  بودم

 

 

  زدیم بیرون خونه از پندار با وسایل اوری جمع و صبحانه خوردن از بعد

 

 

  گفتم و همین منم چون داشتی کار جای بگو مینو به طهورا:  گفت پندار که بود راه های وسط
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  بدونه خانومو کردن قهر اصلیه علت خوام نمی:  گفت دلخوری لحن با هم بعد

 

 

 نکن فکر کن تعریف برام ماجرا اول از کن لطف.. اریبدهک توضیح یه بنده به شما ولی... باشه-

 ؟ شدی بخشیده

 

 

  نکردم ببخشش طلب خانوما خانوم از من یادمه که اونجایی تا:  گفت زدو پوزخندی پندار

 

 

  شم می پیاده نگهدار اینطور که:  گفتم کفری

 

 

  کرد بیشتر ماشینشو سرعت من به توجه بی پندار

 

 

  خونمون برم خوام می شدم پشیمون اصال... نگهدار گم می ماباتوهست:  گفتم دوباره
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  نباشه توش حرفم یای می من توبا..  طهورا دیگه کن بس-

 

 

 از خودمو یا داری می نگه یام نمی بهشتم تو با من نگهدار...زورگو...  کیه کرده فکر بابا برو-

  کنم پرت ماشینت

 

 

 !؟؟ شی الل شه می طهورا کن بس:  زد فریاد دیبلن صدای با تر خشمگین و تر کالفه پندار

 

 

  گرفتم مونی الل خودش قول به و شدم شوکه پندار فریاد صدای از

 

  بمونم زاشت نمی که خودمون خونه کنم کار چی باید دونستم نمی کردم سکوت و نگفتم هیچی

 

 

  بیاد معصومه عمه تا کنم صبر باید بمونم مینو خونه نداشتم دوست هم خودم دیگه

 

 

  کنه خواهی عذر ازم باید کنم ادب و پندار خوردم قسم دلم تو ولی
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 می رانندگی اخم با بود کرده سکوت هم پندار دیدم می و شلوغ خیابونهای و بودم زده زل اخم با

  کرد

 

 

 و شدم پیاده ماشینش از و نکردم صبر هم لحظه یه کرد ترمز خونه در جلوی وقتی

 

 

  بستم اشینشوم در قدرت تموم با

 

 

 و کردم باز اخمهامو بفهمه ماجرا از چیزی زاشتم می نباید دیدم و جون مینو شدم که خونه وارد

  ساختگی لبخند یه

 

  بوسیدمش رفتمو و زدم

 

 

 ؟؟؟؟ رفتی می بعد یومدم می کردی می صبر خوب خبر بی رفتی کجا دختر:  گفت مینو
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  شرمنده جون مینو شد یهوی-

 

 

  اومده پیش فوری کار یه برات:  گفت پندار گلم کنم می خواهش-

 

 

  نبره بویی ماجرا اصل از تا اومدم فیلم کلی جون مینو جلوی

 

 

 

 تو منو ساک رفت فهمیدم شد باال طبقه راهیه و داد سالمی مینو به و شد وارد بدست ساک پندار

  بزاره اطاق

 

 

  اومد پایین رمف لباس با پندار که بودیم زدن حرف مشغول مینو با

 

 

 ؟؟؟؟ ماموریت بری خوای می جان پندار:  گفت نگرانی لحنه با مینو
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  بکشه طول دوروز شاید یام می زود ولی مامان اره:  گفت دادو تکون سری پندار

 

 

 یکیو شبا سپردم ها بچه به باشید خودتون مراقب خیلی:  گفت و گردوند سمت نگاهشو بعدهم

  بفرستن

 

 

  باشه راحت خیالتون پس بده نگهابانی تا در جلوی

 

 

 ... پسرم راحت خیالت:  گفت مینو که گفت چیزی گوشش دم و بوسید سرمادرشو هم بعد

 

  گذاشتمش جواب بی که کرد خداحافظی ازم داشت اخم هنوزم رفت می داشت وقتی

 

 به که داشتم رو کسی احساس ولی بودم دلگیر حرفاش از اینکه با شد گرفته دلم پندار رفتن با

  شده خالی پشتش یکباره
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  بود خودش افکار تو بود نشسته صدا بی و اروم نداشت من از کمی دست هم مینو

 

 ؟ نکردید عادت پسرتون رفتنهای ماموریت به هنوز شما جون مینو:  گفتم

 

  کنم نمی عادت پندار های رفتن به وقت هیچ:  گفت پاشیدو روم کمرنگی لبخند مینو

 

  ماموریت رم می دارم گه می وقتی همیشه

 

 .......! کنه ترکم بهرام مثل اونم ترسم می گیره می وجودمو تموم ترس

 

 که کنم دور رو منفی افکار خواستم سرم دادن تکون با افتاد جونم به لرزه جون مینو حرف از

  شدم هم موفق

 

 ازدواج شدو اشنا بهرام اب جوری چه کرد تعریف گفت برام جوانیاش خاطرات از خیلی جون مینو

  کرد

 

  شد می حس وضوح به صداش غم زد می حرف شوهرش درمورد وقتی

 

 بدی اتفاق انشاله باشه خدا به توکلتون:  گفتم و نشستم جون مینو کنار رفتم و شدم بلند اروم

  افته نمی
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 کردم دتعا جان طهورا:  گفت و شد بلند ازجاش اروم هم بعد داد فشار و گرفت دستمو مینو

  ره می پندار وقتی

 

 ...... بگیرم وضو رم می من بخونم و قران از سوره یه براش ماموریت

 

  برگرده سالم و صحیح پندار خواستم خدا از دلم تو منم مینو رفتن با

 

 جون مینو:  گفتم مینو به شام خوردن از بعد بودیم خودمون احواالت و حال تو مینو و من شب تا

  و قرصتون شما

 

  کنم می مرتب رو اشپزخونه من بخوابید بخوریدو

 

 بخیر شب گفتن از بعد و شد خوشحال هم کلی هیچی که نیومد بدش پیشنهادم از که جون مینو

  رفت اتاقش سمت به

 

  شدم باال ی طبقه راهی و دادم سامون سرو رو اشپزخونه منم

 

 تا خوندنش به کردم شروع و گرفتم دستم بودمو کرده ولش نصفه پیش سری که کتابی همون

  دیگه که جایی
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  خوابیدم و گذاشتم پاتختی روی و بستم کتابو داشتم می نگه باز پلکهامو زور به

 

  شم بیدار زود صبح بخوام نداشتم کاری شدم بلند ای دیگه زمان هر از تر دیر صبح

 

  رفتم پایین ی طبقه به اماده حاظرو شدم بیدار خواب از وقتی خوابیدم ظهر21 ساعت تا

 

  بود گفتن ذکر مشغول و بود دستش رنگی ابی تسبیح که دیدم سالن تو و جون مینو

 

 حسابی:  گفت دادو گرمی به همیشه مثل منو سالم پاسخ مینو کردم خودم متوجه سالمی با

  بریم بیا خوابیدیا

 

 !! بدم صبحانتو

 

 ... ناهار دیگه ساعت هی نیست صبحانه وقته االن دیگه جون مینو:  گفتم خندیدمو

 

 مگه:  گفتم نذاشتمو که شه بلند جاش از خواست می بخور شیر لیوان یه پس:  گفت جون مینو

  بر رم می خودم جون مینو بچه

  بشین شما دارم می
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  بود پیچیده اشپزخونه تو غذا بوی خوردم کلوچه یه با شیر لیوان یه و شدم اشپزخونه راهی

 

  گفتم خودم به کرد جلب نظرمو نشده پاک سبزی بسته که رفتم می رونبی اشپزخونه از داشتم

 

 سر ام حوصله بیکاری از منم و گذره می ساعت جوری این حداقل کنم پاک رو سبزیها این بزار

  نمیره

 

 پندار یاد هروقت بودم گرفته دلشوره منم و بود کرده سرایت هم من به جون مینو ی گرفته حالت

  افتادم می

 

  کردم می نیاز نذرو کلی دلم تو براش

 

 جون طهورا وای:  گفت دید منو وقتی اشپزخونه اومد جون مینو که شستم می سبزیهارو داشتم

  نکنه درد دستت دخترم

 

 پاک ی حوصله بعد ولی خریدم است تازه خیلی سبزیش دیدم خرید بودم رفته که صبح امروز

  همینطوری نداشتم و کردنشون

  کشیدی زحمت خیلی نکنه درد دست.... خونهاشپز گذاشتمشون

 

  نکردم کاری که من شماست پای که زحمتها همه حرفیه چه این:  مینوگفتم به
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  نخوردی که هم صبحانه ای گرسنه حتما هم تو بخوریم زودتر ناهارمون:  گفت مینو

 

  اینور ان می عصری گفت بود زده زنگ برادرم زن

 

 ... کنم تحمل باید لوسو ی دختره ونا باز... وای:  گفتم دلم تو

 

 رفتم و دادم سالم یه فقط هردو به شد پیداشون سلما و خانوم هانیه که بود عصر0 ساعت حدود

  نشستم جون مینو کنار

 

  شدم خانوم سلما اطوار و ادا خیال بی کرد می نازک برام چشم پشت هی سلما

 

  ماموریت رفته بازم پندار عمه:  گفت کردو جون مینو به رو سلما

 

  اد می فردا ولی عزیزم اره:  گفت مینو

 

  خورد می چرخ پندار رفتن ماموریت حوش حول تو بیشتر صحبتها

 

 پندار برای خوای می کی پس جان مینو:  پرسید خانوم هانیه شد تیز گوشام خانوم هانیه سووال با

  دیگه ؟ بزنی باال استین
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 ...؟؟؟؟؟ شه می دیر داره

 

 .... کنه قبول باید پندار ولی هانیه خدامه از که من:  گفت مینوجون

 

 زنم می حرف ازدواجش مورد در جدی خیلی برگرده وقتی:  گفت کشیدو عمیقی نفس مینوجون

 !... 

 

 قدیم از هرحال به... بگیری دختر فامیل از کن سعی:  گفت کردو من به نگاهی نیم یه خانوم هانیه

  گفتن

 

 ....! ندازن نمی دور همو استخون ورنبخ همو گوشت فامیل

 

  خودته لوسه دختر فامیل از منظورت نفهمید کسی اصال گفتم دلم تو

 

 ؟!! نداره غریبه و فامیل کنه قبول پندارم بگو تو..... هانیه وای:  گفت جون مینو

 

 ؟ نداره غریبه و فامیل چی یعنی زنی می حرفا جون مینو وا:  گفت خانوم هانیه
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 هست کی نیست ؟معلوم چی غریبه ولی هستید اشنا همدیگه رسوم و رسم با شناسی می فامیلو

 .. هست چی...

 

 در صدا به خونه زنگ شمرد می رو فامیلی ازدواج های فضیلت داشت خانوم هانیه که همونجور

  اومد

 

 ماسل یهو بیاد کسی نبود قرار بودم جریان در که اونجایی تا کردیم نگاه هم به مینو و من

  پندار شاید عمه: گفت باخوشحالی

 ؟ اومده که باشه

 

 ؟...! که زنه نمی زنگ... داره کلید ضمن در یاد می فردا گفته پندار نه:  گفت جون مینو

 

 ؟ کیه ببینم برم:  گفتم جون مینو به اروم

 

 ایدش بود گفته بهمون پندار که باشه همونی شاید ببین عزیزم اره:  گفت زدو لبخند جون مینو

  بگه بخواد چیزی

 

  دادم جواب و رفتم اف اف سمت به

 

 کیه؟.. بله
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 ؟ مقدم اقای منزل ببخشید......ممم... سالم-

 

 ؟ امرتون جاست همین بله-

 

 ؟ دارن تشریف مقدم خانوم خود-

 

 ؟ داره کارشون کی بگم ببخشید-

 

 ... اومده مقدم فرید بگید هستم مقدم من-

 

 یه جون مینو:  گفتم اروم کرد می نگاه کنجکاوی با منو داشت که چرخیدم جون مینو سمت به

 .. مقدمه فرید گه می اقای

 

  نمونه در پشت کن باز جون طهورا کن باز:  گفت شدو رنگ پر لبخندش جون مینو

 

  زدم و ایفون ی دکمه سریع

  رفت حیاط سمت به سریع هم بعد.. فرید خداجون وای:  گفت و شد بلند جاش از جون مینو
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  بودم ایستاده ها مجسمه مثل منم شد می شنیده وضوح به جون مینو های صدقه قربون صدای

 

 !!؟ داره پسرو یه همین فقط بود گفته که مینو ولی.... پندار برادر یعنی

 

 ؟ گن می چی ببینم نکردم دقت یومد می هم مادرش و سلما پچ پچ صدای

 

 هم خانوم هانیه و سلما... پندار سال و سن هم جوان مرد یه هم سرش پشت که جون مینو ورود با

  شدن سرپا

 

  بودم ذهنم سواالت گیج هنوز من داد سالم ما ی همه به جوان مرد

 

  برادرم خانوم شناسی می که رو هانیه جان فرید:  گفت و رفت خانوم هانیه سمت به مینو

 

  نیارم اج به خانومو هانیه شه می مگه:  گفت زدو قشنگی لبخند فرید

 

 :  گفت و جون مینو به کرد رو بعد شد سلما و خانوم هانیه از احوالپرسی مشغول خان فرید

 

 نیوردم جا به خانومو این فقط شناختم اول ی لحظه تو ولی کرده تغییر خیلی خانوم سلما بااینکه

 ؟
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  بودم نخورده تکون جام از میلیمتری که بودم من فرید منظور

 

 هست مدتی هستن جون طهورا زیبا دختر این جان فرید ببخشید اه:  گفت زدو لبخند جون مینو

 ... منه میهمان

 

 

 مقدم فرید اقای پندار عموی پسر هم ایشون عزیزم جون طهورا:  گفت منو سمت کرد رو هم بعد

  هستن

 

 ذهنم ته ولی بود پندار شبیه خیلی گفت شه می بود جذاب و چهره خوش کردم نگاه فرید به

  داشت اشنایی ی رهچه

 

 .... خانوم مسرورم اشناییتون از:  گفت داشت لب رو لبخند هنوز که فرید

 

 ...! مقدم اقای همچنین هم بنده:  گفتم بودم اومده در گیجی از دیگه که من

 

  شد فرید از کردن پذیرایی مشغول جون مینو خود نشستیم همگی جون مینو تعارف با

 

  داد می قرار مخاطب و فرید هی و شد شروع هم خانوم سلما دنهایکر توجه جلب گذشت که کمی
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  داد می رو سلما جواب ادب و متانت کمال با هم فرید

 

**** 

 بیاد که نداریم توخونه مردی که بینی می عزیزم جان فرید:  گفت فرید به جون مینو شام از بعد

 کنه کمکت

 

  بکشی و زحمتشون باید خودت داخل بیاری چمدونهاتو تا

 

 از حسابی اومد که فردا حاال نیست پندار ورودم اول روز منه شانس عمو زن:  گفت خندیدو فرید

  یام می در خجالتش

 

 !!.. کنی اذیت منو پندار بخوای کنی می جا بی:  گفتم دلم تو که بودم من فقط خندیدن همه

 

 :  گفت هم اخر در و پرسید فرید تحصیالت از سلما

 

  برسم دکترا به تا دارم راه کلی هنوز من.. گرفتید و کتراتوند بحالتون خوش

 

  شه می تموم بزارید هم رو چشم:  گفت فرید

 

  جونه طهورا راه از تر کوتاه من راه البته:  گفت سلما
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  بکشه رخ به اشو نداشته علم خواد می بازم برداره من سر از دست خواد نمی دختر این بابا ای

 

 می تحصیل مقطعی چه تو ایشون مگه:  گفت لبخند با و چرخید من سمت به سلما حرف با فرید

 ؟ کنن

 

 . همین دارن دیپلم یه فقط ایشون:  گفت زدو ای موزیانه لبخند سلما

 

 ...  شد نمی اینجا که حیف خوب ولی بکنم رو سلما پریشون موهای دونه دونه خواست می دلم

 

 سلما حرف جون مینو معلومه بودن همدیگه با صحبت رقغ کردم نگاه خانوم هانیه و جون مینو به

  نشنیده رو

 

  کردم نگاه هردو به خیال بی

 

 ؟ ندادین تحصیل ادامه چرا بپرسه خواد می االن البد بود من به نگاهش هم فرید

 

 : پرسید چون اومد در هم سلما صدای که جوری بود شده من غرق همچنان فرید ولی

 

 ؟ ببینید دیپلمه دختر یه که جالبه براتون خیلی خان فرید ببخشید
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 خیلی ؟ دیدم کجا شمارو که کنم می فکر دارم اومدم وقتی از:  گفت سلما حرف به توجه بی فرید

 ؟ اشناست چهرتون

 

 رو شما نیومد یادم کردم فکر هرچی ولی بودم فکر همین تو من اتفاقا:  گفتم پریده باال ابروهای با

 ؟... دیدم کجا

 

 ... اومد یادم اومد یادم:  گفت خندیدو بلندی صدای با بعد موند خیره من به ای لحظه چند فرید

 

  بود فرید به همه توجه یعنی کردم نگاه فرید به متعجب

 

 ؟ نشناختید و من:  گفت فرید

 

 !!! متاسفانه نه:  گفتم کردمو جمع کمی چشمامو-

 

 ؟ سووال یه اول ریدنیا یاد به منو دارید حق البته:  داد جواب فرید-

 

  بپرسید:  گفتم زدمو کجی لبخند

 

 ؟ بودید امریکا شما-
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  بودم کالیفرنیا ایالت داییم پیش سالی یک بله:  گفتم متعجب

 

  زدم حدس درست که خودم به مرحبا:  گفت و شد ای مردونه ی خنده به تبدیل فرید لبخند

 

  کنید تصادف من اتومبیل با بود نزدیک تیراندازی اموزشگاه در جلوی یادتون

 

  کنم شما شان در خواهی عذر باید گفتید می همش و کردین اذیت منو چقدر یادتون

 

  اومد یادم.... بیارم یاد به کردو می تعریف فرید که چیزی اون تا اوردم می فشار ذهنم به

 

  کمرنگ خیلی ولی اومد یادم صحنه اون:  گفتم زدمو لبخند فرید به

 

 <!! نبردید یاد از کلشو خوبه بازم رهندا اشکال-

 

  کنه تعریف براش و تصادف موضوع خواست فرید از جون مینو

 

 مثل نبود یادم اصال خودم من که گفت می چیزای یه کرد تعریف رو ماوقعه شرح کل هم فرید

  کاله رنگ
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  زد حرف هم پالتوم مدل درمورد حتی یا زمستونیم

 

  گفت رحبام خودش به که دادم حق دلم تو

 

 بهترین جزء بیسواد اصطالح به دختر این کرد نمی باور شایدم بود گرفته خون خفه دیگه سلما

  باشه تیراندازی رشته های

 

 ی طبقه اتاق تو برد چمدوناشو هم فرید خانوم هانیه و سلما رفتن با داد می نشون و شب22 ساعت

  قبل از جون مینو باال

 

 رهبردا و اتاق کدوم بود گفته

 

  کرد اعتراضی شد نمی خوب ولی بود برداشته منو به چسبیده اتاق اینکه از بودم معذب یکمی

 

 

  گفتم خودم پیش رفتم اتاقم به فرید و جون مینو از زودتر من

 

  باشه مانع من حضور و بزنن خانوادگی حرفای بخوان شاید
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 ریز گلهای روش ای سورمه ینخ شلوارک تاپ یه و کردم عوض لباسامو و شدم خودم اتاق وارد

  کردم تنم داشت

 

  خوابیدم و پتو زیر خزیدم و

 

 فکر اشتباهی من که بود بلند اینقدر خنده صدای شدم بیدار خواب از صدا سرو صدای با صبح

  شده چیزی دعوای کردم

 

  بود خان فرید این و پندار ی خنده صدای کردم تیز گوشامو و نشستم تخت رو ترس با

 

  برگشته سالم پندار که کردم شکر رو خدا دلم تو و زدم خودم به لبخندی مشارا با

 

  خورد می ای فیروزه پهن کمربند یه روش که برداشتم سفید دمپا شلوار یه ساک از

 

 بود ارنجم زیر تا استینهاش که ابی جذب شومیز یه همراه به

 

  بستم اسبی دم سرم باال از کش با موهامو و م کرد تنم

 

 و دست تا رفتم سرویس سمت به کردن می خودنمایی بیشتر چشمام بستم می فرم این یوقت

 بزنم اب رومو
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 با داشت چون بود شده من متوجه اونم بود فرید دیدم که نفری اولین اومدم پایین رو ها پله اروم

  خورد می منو چشماش

 

 دید منو تا پندار ولی داد منو جواب لبخند با فرید دادم ارومی سالم رسیدم ها پله پایین وقتی

  خورد گره هم تو اخماش دوباره

 

 ؟ کجاست جون مینو:  پرسیدم فرید از پندار به توجه بی

 

  بیرون رفت داشت خرید عمو زن-

 

  کردم کج اشپزخونه سمت به راهمو و گفتم اهانی

 

 .... داره خرید خدا ی همیشه که هم جون مینو این

 

  خوردم بود اشپزخونه میز رو که بیسکوییت تا چند با و کردم گرم شیر لیوان یه خودم برای

  هست که همین ولی نپرسید من از حالی یا داشت اخم پندار درسته داشتم ارامش حس

  داشت ارزش دنیایی برام بود برگشته سالمت که همین

 فرید و پندار پیش برم نداشتم حوصله گذاشتم جاش سر و زدم اب لیوانمو و شدم بلند اروم

  اومدن تا دادم ترجیح
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  حیاط برم جون مینو

 رو ورودی در شدن باز صدای که بردم می لذت صبح هوای از داشتم و بودم نشسته ها پله رو

  شنیدم

  پنداره فهمیدم پیچید که ادکلنی بوی از ولی ننداختم سرم پشت به هم نگاهی نیم

 چقدرم... نبودم دوروزی انگار نه انگار... گفتنت مقدم خیر از ممنون:  گفت و نشست کنارم اروم

  گرفتی تحویلم

 اشنا هم با گه می فرید:  گفت پندار دوباره باغچه گلهای به بودم شده خیره و ندادم پندارو جواب

 .... اومدین در

  بود سکوت من جواب بازم

 ؟؟؟ بشه کثیف ممکنه نشستی اینجا سفیده شلوارت طهورا -

 .... ت ــــــــوسکــــــــــــــ بازم

 ؟ دی نمی منو جواب چرا حاال..... لعنتی:  گفت بود شده کالفه من سکوت از که پندار

 طهورااااا گفت و گرفت دستمو مچ پندار برم باال پله از خواستم می وقتی شدم بلند کنارش از اروم

  کن ول دستمو مچ:  گفتم حالت سردترین با کردمو دستش به نگاه یه

  شد سردم بیانش از خودم که بود سرد ملحن اینقدر

 معلوم بود رفته کنار اش گوشه که افتاد پرده به چشمم کرد ازاد دستمو اروم من به خیره پندار

 بود

 ..... زد می چوب و سیاهمون زاغ فرید

 پندار که بودم شاد دلم ته ولی بودم کالفه جور بد اتاقم تو خزیدم راست یه و شدم خونه وارد

 ..!. برگشته

 !!!!! توروخدا بیا زودتر عمه:  نالیدم ارومی صدای با...... بودم خودم خونه کاش ولی
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 ..! بود نشده کثیف شلوارم خوب کردم نگاه شلوارم پشت به ایینه تو از

  شدم سقف به خیره داشتم که عادتی طبق گذاشتمو سرم زیر دستاو کشیدم دراز تخت رو

 شروع کدومشون از دونستم نمی که داشتم گوناگون افکار رانقد نداشتم هم کردن فکر ی حوصله

  کنم

 ......... صدایی هر و تصویر هر از خالی باشه خالی مغزم داشتم دوست

  زد می صدا منو داشت که شنیدم و جون مینو صدای بودکه شده خارج دستم از زمان گذر

 باال هارو پله این دفه266 روزی من خوبه: گفتم خودم پیش رفتم می داشتم وقتی پایین رفتم

  کنم می پایین

  نیست ورزش به نیاز دیگه

  دادم سالم مینو به نشستن سالن تو همشون دیدم رسیدم که ها پله پایین

  نمون تنها... عزیزم اینجا بیا:  گفت خندیدو مینو

 نداشت اخم انداختم پندار به نگاهی نیم نشستم مبلها از یکی رو رفتم زدمو جونی نیمه لبخند

  بود فکر تو عمیقا ولی

 مهمون گفتم زدمو زنگ بهش من البته دعوتیم جون سیما ی خونه فردا:  گفت همه به جون مینو

  بیام تونم نمی و دارم

  شه می ناراحت ازمون خیلی نریم اگه گفت و کرد اسرار هم کلی بیار مهمونتم گفت ولی

  نومی یام نمی بودم گفته قبل از که من:  گفت پندار

 : گفت گرفتو مینو سمت روشو انداختو نگاهی من به و خندید فرید ولی

 ..! ایرونی مهمونیهای واسه زده لک دلم یام می میل کمال با هستم پررو من ولی

 می نداشت اگه داره ما برای چیزی ببینیم حکیمی خانوم پیش بریم هم با عصر:  گفت من به مینو

  دیگه جای ریم
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  ام نمی منم نشید ناراحت اگه جون مینو راستش:  گفتم جون مینو به

 رسه می قشنگم دختر به زورم ولی نرسه پندار به زورم شاید حاال نخیر:  گفت کردو اخم بهم مینو

  بیای حتما باید تو

  توهستی کاری اصل

 ..! بگید شما هرچی:  گفتم فرستادمو بیرون صدا بی نفسمو

 

 و شیک خیلی پیراهن یه که مینو شدیم"تو" مزون یهراه دوباره جون مینو همراه به عصر

  خرید تیره سبز رنگ به پوشیده

 قرمز پیراهن یه حکیمی خانوم و جون مینو راهنمایی و کمک با من و بود سالش و سن مناسب که

  برداشتم بلند اناری دونه

 یا شال پیراهن افتاد می بیرون هام سرشونه از یکی که کج ی یقیه با داشت جذبی های استین که

  خودم پیش نداشت دوپیس

  بپوشونم تونم می بلندم موهای با سرشونمو لختی کردم فکر

  گذشت پندار و من بین خاصی حرف هیچ بدون شب اون و رفتیم خونه به راست یه خرید از بعد

**************************** 

 ؟ جون طهورا شدی اماده-

  خورد گوشم به ها پله پایین از که جون مینو صدای

  یام می االن بله:  گفتم فاصله همون از کردمو باز اتاقو در

  رسید می نظر به بیشتر کمی سنم بلند پیراهن این تو انداختم خودم به اینه تو نگاهمو اخرین-

  بودم اینکارا اهل نه اوردم می در سر کردن ارایش از نه چون نکنم زیادی ارایش بودم کرده سعی
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  رسید نمی دادی خدا زیبایی ی اندازه به هیچی من نظر به

 موهام خود چون و بودم ریخته کج صورت به مو موها رژگونه و بودم زده رژسرخ کمی فقط

  فرداشت

 که سمتی به داشت رنگی قرمز گل که سری سنجاق یه نبود باهاشون زیاد کردن بازی به نیاز

  زدم بودم کرده کج موهامو

  بودم نکرده تنم ولی برداشتم تخت رو از یمومشک پانچوی حریرو شال

  بودن من منتظر و اماده هم فرید و جون مینو رسیدم که ها پله پایین

  بود نشده ازش خبری که االن تا ولی بیاد ما با هم پندار داشتم دوست دلم ته

 می یتاهم ظاهرش به هنوزم ولی بود گذاشته سن به پا که این با بود شده شیک خیلی جون مینو

  داد

  تعریف ازم و کرد ذوق کلی دید لباس اون تو منو وقتی جون مینو

 خیلی اشم خیره نگاه متوجه دید وقتی کرد می برانداز منو داشت اونم خورد فرید نگاه به نگام

  شدید زیبا خیلی:  گفت راحت

 !!! شید می شما مجلس نگین امشب

  کتش رنگ به کرواتی و سفید پیراهن با بود تنش دودی شلوار کت یه فرید خود

  دارید لطف مرسی:  گفتم زدمو لبخند

 ؟؟؟؟ بیافتیم راه خواید نمی: :  گفتم کردمو جون مینو سمت به رومو هم بعد

 مبلها از یکی رو رفتم خیال بی ؟؟ بود چی منتظر مینو دونم نمی بریم دیگه دقیقه5:  گفت مینو

  که کردم می درست کفشمو سگکک داشتم نشستم

  گرفتم باال سرمو متعجب خورد گوشم به پندار صدای

 ؟؟؟ بود شده خوشتیپ چقدر وای/ ..خونه؟؟؟ بود اومده کی این
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 روش هم اسکاتلندی سبک به ای قهوه اسکاچ کت یه جین شلوار با بود تنش مات مشکی بلوز

  بود پوشیده

 و بود نزده کروات ولی ای قهوه چرمی کفشهای با

  بود شده ارایش درهم صورت به که موهای و شده شیو و افتاده برق کامال صورتی

 جاشو و شد جمع سریع ولی نشست لبش رو لبخند یه دید منو وقتی بود من روی هم پندار نگاه

  داد کمرنگی اخم به

  بود شده تنگ خیلی براش دلم......... ولی گرفتم نگامو هم من

 

 مایل بود گفته که اون... بودم نشنیده صداشو الاص بود اومده کی پندار بودم نفهمیده هنوزم

  بیاد جشن این تو ما با نیست

 از باشه یادم... بیاد ما همراه میخواست و بود شده خارج قبلیش موضع از که بود شده چی پس

  بپرسم جون مینو

  شد دیرمون کلی که بریم پندار از اینم خوب:  گفت بلند جون مینو

  بیا لحظه یه مینو:  گفت جون مینو به پندار که بیافتیم راه خواستیم می

  منتظرتونم حیاط تو من:  گفت بلندی صدای با فرید

 ...!  بپوشم شالمو و مانتو خواستم می منم

 من به نگاه یه جون مینو که گفت چی بهش پندار دونم نمی رفت پندار سمت به جون مینو

 : گفت انداختو

  پسرم نبودی دل بد اینقدر که تو ؟؟ اخه بازه کجاش پندار وا

  چشمه تو خیلی مینو ولی:  گفت زدو موهاش تو چنگی پندار

  بود چشم تو بازم کرد می تنش هم گونی اگه باش مطمئن... باشه چشم تو:  گفت جدی خیلی مینو
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 ........ که این مگر کنه نمی پیدا ربطی تو به موضوع این پندار....

 کردو اش شده ارایش موهای تو دستی کالفه پندار بود شده صیخا طور یه پندار به مینو نگاه

 ؟؟ گی می چی مینو:  گفت

  است عرضه بی دلت دونم می:  گفت پندار به جون مینو

 ... گلم بریم:  گفت و اومد من سمت به گفتو اینو جون مینو

 نگاه رو لوج خواستم می که بار هر چون کرده زوم من رو ماشینو اینه پندار فهمیدم ماشین تو

  کنم

 پیش و کردن محلی بی سیاست منم بودیم سنگین سر هم با هنوزم شدم می پندار چشم تو چشم

  بودم رفته

 چیزی مینوهم گاهی گه البته بودیم شنونده مینو و من و کردن می صحبت فرید و پندار بیشتر

  گفت می

  بود اکتاب تو قصر شبیه زد خشکم خونه بزرگی از رسیدیم سیما خونه به

 کنم رفتار تر موجه کمی و نچرخه چشمم خیلی کردم سعی

  کرد می تعریف سیما ی خانواده از مینو سالن تو برسیم تا کردم هماهنگ قدمهامو جون مینو با

  دادیم تحویل بود ایستاده اونجا که خانومی به و شالمون و مانتو اصلی سالن به ورو از قبل

  رفت هم تو اخماش و انداخت من لباس به نگاه یه پندار دیدم که بودیم نشده وارد هنوز

 هی ببینه منو هی خواست نمی دلم نکنه توجه جلب زیاد تا انداختم سرشونم رو موهامو از یکمی

  کنه اخم

 پرنسس:  گفت کردو خطاب منو فرید ولی برن هم بقیه بودم منتظر شد وارد همه از اول جون مینو

  بفرمایید

 کرد هکوتا تعظیم یه و
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  شدم سالن داخل و نیاوردم خودم روی به ولی کشیدم خجالت فرید کار از

  بود تنشون فاخری لباسهای همگی که دیدم مرد و زن از زیادی جمعیت

 بود نشسته جون مینو که ی میز سمت به کرد راهنمایی مارو پندار

 ساعتی نیم یه ردنک پذییرایی ازمون جوره همه بود تنشون سفیدی فرم لباس که خدمتکارهای

  بود گذشته

 من نداره اگه گم می ؟ داره شوهر خانومتون سیما این جون مینو گم می:  گفت خنده با فرید که

 !! بکشما جورشو تونم می

 کرد می سعی ولی بود گرفته اش خنده اونم شدم پندار چشم تو چشم لحظه اون تو و خندیدم من

  کنه کنترلش

 بکش خجالت.. داری اخالقو این هنوز فرید:  گفت فریدو ی شونه به دز و خندید راحت خیلی مینو

  سالشه51 سیما پسر

  داره شوهرم اطالعت جهت

  نشد اینم.... بودم شانس بد همیشه حیف:  گفت دادو تکون تاسف با سرشو فرید

 ؟ کنم معرفی بهت خوب دختر یه خودم بگو کنی ازدواج خوای می اگه:  گفت جون مینو

 ؟ کنید می کارو این عمو زن جدی:  گفت زدو خجولی خندلب فرید

 سرو یکی تو حداقل شم می خوشحال.. ره نمی ازدواج بار زیر که پندار... اره:  گفت جون مینو

  بگیری سامون

  عمو زن ممنون:  گفت فرید

 خواستگاری زحمت کنم معرفی کسیو اگه جدی جدی عمو زن:  گفت انداختو من به نگاه یه فرید

  کشید می برام ور

  زودی این به اونم گرفته چشمتو کسی:  گفت مشکوک خیلی جون مینو
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  دیگه افته می دل تو اتفاقای یه یهویی های وقت یه....  بگم چی:  گفت انداختو پایین سرشو فرید

 نفهمیدم که من جان فرید:  گفت و خندید جون مینو ولی گفت چی فرید نفهمیدم که یکی من

 ؟ گفتی چی

  نفهمیدم خودمم:  گفت خندیدو هم فرید

  پندار به خورد چشمام که ببینم و رقصندگان جمعیت خواستم می

  دارن حسرت که کسایی مثل بود خاص جور یه صورتش حالت ولی نداشت اخم

 دیدم چرخوندم که سرمو پیچید گوشم تو خانوم سیما صدای که بود نگذشته دقایقی هنوز

 ایستادن ما میز کنار پسر و دختر یه با سیماخانوم

  زد می حرف داشت جون مینو با خانوم سیما شدم بلند جام از اروم

 متعجب منو گرفتن اغوش در با دوباره خانوم سیما.... دادم سالم اروم خیلی افتاد من به نگاهش

 ..! کرد

 اشاره یه بعد و هستن جون طهورا زیبا دختر این:  گفت بودن همراهش که جوانی پسر و دختر به

 :  گفت زدو پسرش به

  بودمش دیده جان مینو مهمونیه تو گفتم که خانومی دختر همون

 شد می بسته و باز بودن عصبی شدت از بینیش های پره وای پندار سمت رفت چشمم سریع

  بودن شده مشت دستاشم

  افتاد دختره به نگاهم و دادم قورت دهنمو اب

  ارایش با بود اورده در ای قهوه رنگ به موهاشو بود تنش رنگ طالیی کوتاه لباس یه

 تیره طوسی شلوار و کت هم جوان پسر اون و کرد می خودنمایی صورتش تو که زیبایی خیلی

  کروات با بود کرده تنش

  بود توش مالیم صورتی رگهای که طوسی
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 ... پدرام پسرم این و برگشته فرانسه از تازه که... پریناز دخترم این:  گفت من به خانوم سیما

 احواالت گرم خیلی جون مینو دادن دست پدرام با هم پندار و فرید زدم لبخند هردوشون به

  شد جویا و پریناز

  یومد می چشم تو خیلی بود کرده که ارایشی ی واسطه به ولی نداشت خاصی ی قیافه پریناز

 نگاه زد می حرف لوند هم لیخی که پریناز به ببینم خواستم می کردم ه نگا پندار سمت به سریع

 /// نه یا کنه می

  کنه می تماشا رو دیگه طرف یه داره خوب پسرای مثل دیدم که

 ..  کرد می نگاهم خیره که بود پدرام شد روشن ای ه قهو چشم دو قفل نگاهم چرخوندم که سرمو

 ....... زد لبخند یه کنم می نگاش دید تا

  ندادم لبخندشو جواب و پایین انداختم سرمو

  شد بلند ما کنار از دیگران به زدن سر ی بهانه به نشست ما کنار که کمی خانوم سیما

 خواد می اون دونستم نمی که پدرام بود مونده فقط کرد ترک و مار میز رقص هوای به هم پریناز

  ای بهانه چه به

 ؟؟؟؟؟ کنه ترک رو ما

 و رفت پدرام سمت راست یه شد پیدا اش کله سرو پریناز که بودن صحبت گرم فرید و پدرام

  داره کارت مامان پدرام:  گفت

  شد جور هم یکی این ی بهانه شکر رو خدا:  گفتم دلم تو

  وسط بریم بیا اینجا نشستی پسرا پیر مثل چیه:  گفت و پندار سمت کرد رو فرید

  یدبزن چرخی یه شید بلند جونید هم شما خوب:  گفت ما سمت کرد رو هم جون مینو

  گفت چیزی یه فرید حاال... مینو خیال بی:  گفت پندار
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  بیام و بشورم دستمو برم من دارید دوست که هرجور:  گفت مینو

  بزنم چرخی یه مینو قول به رم می منم:  گفت و پاشد هم فرید

  بگیری سرگیجه نچرخی زیاد پا به فرید:  گفت زدو پوزخندی پندار

 .... فرید مینوو رفتن با

 ؟ دونی نمی هم کردن صحبت الیق حتی منو که شده چی/؟؟؟ طهورا چته:  گفت سریع دارپن

 ای دیگه سمت رومو دادن جواب بدون کنم ادبش کمی بودم خورده قسم ولی کردم نگاه پندار به

  چرخوندم

  کردم رقص حال در جمعیت به نگاه

  موند نتیجه بی که کرد صدام پندار باری چند

 خوبیه پسر گفتن می که افتادم نیلو و عسل حرف یاد کرد می نگاه من به که شدم پدرام متوجه

  مامانیه خیلی ولی

  بود دنبالش اردک جوجه مثل اینم رفت می خانوم سیما جا هر گفتن می راستم

 :  گفت من به عصبانی خیلی پندار که بود نرسیده ما میز سر هنوز برداشت قدم من سمت به پدرام

  کشتمت بری طهورا... برقصی باهاش خواد می ازت حتما سمت این یاد می رهدا مرتیکه این

 : گفتم تودلم که بود نکشیده ثانیه به ولی.... ترسیدم که زد می حرف غیض با اینقدر

  رم می حتما بیارم در لجشو که این برای

 ... کنه رقص ی تقاضا ازم کنه خدا فقط

  کرد و رقص تقاضای من از ادب کمال در پدرام و اومد در اب از درست پندار حدس

 جلو یکمی نبود نفره دو رقص شکر رو خدا شدیم رص پیست وارد پدرام با و م شد بلند فکر بی

  رقص مشغول اروم همدیگه
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 : گفت و شد زدن حرف مشغول پدرام شدیم

 دوست که ودب کرده تعریف شما از انقدر متانتون و زیبایی از بود کرده تعریف خیلی شما از مادرم

  بهانه یه به داشتم

  خانوم مینو منزل بیام

  خانومه سیما لطف نظر:  گفتم و زدم کمرنگی لبخند و کردم نگاه پدرام به

  هستید باوقار و خانوم چقدر شما که فهمیدم برخورد یه همین تو من نبود لطف:  گفت پدرام

 اشنا هم با بیشتر دارم دوست بدید اجازه اگه خانوم طهورا:  گفت و انداخت پایین سرشو پدرام

  نیاد پیش سوءتفاهم البته بشیم

  اومده خوشم ازتون خیلی من که این حقیقتش هاست خانواده نظر زیر بیشتر اشنایی منظورم

:  گفتم عادی خیلی بکشم خجالت و بیارم در بازی بچه خواست نمی دلم کردم نگاه پدرام به خوب

  حسن از ممنون

 اطالع بهتون جون مینو طریق از خبرشو کنم فکر کمی پیشنهادتون مورد در بدید اجازه نیتتون

  دم می

 ببخشید.... طهورا مرسی:  گفت گرمی به زدو لبخند شد می دیده پدرام چشمای تو رضایت برق

  خانوم طهورا

 نشسته که میزی سمت به داشت لباش رو لبخند هنوز که پدرام همراه به شد تموم که اهنگ

  کردیم حرکت مبودی

 به پدرام بودم شده معذب یکمی بشینم تا کشید عقب منو مبله صندلی پدرام خود رسیدیم وقتی

  خانوم طهورا:  گفت من

  بدید مساعد جواب وارم امید هستم جوابتون منتظر
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 به پدرام بودم شده معذب یکمی بشینم تا کشید عقب منو مبله صندلی پدرام خود رسیدیم وقتی

  خانوم طهورا : گفت من

 .. بدید مساعد جواب وارم امید هستم جوابتون منتظر

  کنم می فکر:  گفتم و دادم تکون سری

 وبرام بودم کرده عادت پندار تخم و اخم به دیگه عصبی وحشتناک ی تیله تا دو به افتاد نگام

  نداشت تعجب جای

  بودمش ندیده اینجوری حال به تا نداخت می لرزه به وجودمو بند بند نگاه این و اخم این ولی

 رفتی پس:  گفت باخشم گرفته خودشو جلوی زور به بود معلوم داد می فشار بهم دندوناشو پندار

  سوسول بچه این با و

  بمون عواقبش منتظر حاال..... رقصیدی

 منکرد گناه رقصیدم اره:  گفتم بگیرم زبونم جلوی تونم نمی که اونجای از ولی بودم ترسیده خیلی

  پای باشه هم گناهی اگه تازه

 به حقی هستم شما مهمان فقط من سرهنگ جناب ضمن در ؟ ناراحتی چرا تو شه می نوشته من

 .....! ندارید من

  بودم العملش عکس منتظر شاید موندم پندار چشمای تو خیره

 !!!  ندارم تو به حقی پس باشه:  گفت حرصی لبخند با پندار

 ....! بود بسش فعال بخوره حرص این از بیشتر مخواست نمی ندادم جوابی

 بهم اخم با هم فرید که جوری داد می سرویس من به ضایع خیلی بصورت پدرام شام سرو زمان

  طهوراخبریه:  گفت

 ...! نیست خبری نه:  گفتم من
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 و جدی خیلی فرید اورد نوشیدنی برام پدرام که بار یه چون نشد باورش زیاد فرید انگاری ولی

 : گفت دلخور

 به رو طهورا از کردن پذیرایی زحمت شما نباشه نیازی پندار منو وجود با کنی نمی فکر جان پدرام

  بگیرید عهده

  امشب بود نحسی شب عجب پایین انداختم سرمو کرد نگاه من به و خورد جا خیلی پدرام

 نابخشودنی و بزرگ اهگن چه انگار حاال کشید می نشون و خط برام چشماش با فقط کال که پندار

 ...! کردم

 پدارشون از اخمو این هردو کنم فکر داره اخم چرا دیگه اون پندار پای جا بود گذاشته پا هم فرید

  بودن برده ارث به

 و فرید دلخور چشمهای گاهی از هر فقط کرد می سیر خودش توعوالم کی هر برگشت مسیر تو

  و من فرید عصبی نگاههای

  بخوابم و بگیرم دوش یه رم می من:  گفت سریع فرید رسیدیم وقتی.............. کرد می مهمون

 فرید بود معلوم اومد هم اب شر شر صدای کردم عوض لباسمو شدم اتاقم وارد بخیر شب یه با منم

  بگیره دوش تا رفت

  هرچند داشت ضعیفی شخصیت زیادی ولی رسید نمی نظر به بدی پسر کردم می فکر پدرام به

 شخصیتش به خواستم نمی چون مهمونی تو کنم فکر خواستم نمی پیشنهادش مورد در اصال نم

  بخوره بر

 ......... بفرما بگم رسید راه از هرکی نیست کاروانسرا من قلب کنم می فکر گفتم

  شدم دور افکارم از پندار بلند صدای از

  بشنوم تونستم نمی درست بود شده قاطی اب شرشر صدای با پندار صدای

  شد تر واضح پندار صدای کردم باز اتاقمو در اروم
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 ؟ باشه داشته نظر من ی خونه ناموس به بخواد داره دلیلی چه مهمونی بود اومده اون مادرمن-

 بدبخت کنی می شلوغش داری چرا پندار:  گفت که بود کالفه اونم انگار شنیدم رو مینو صدای

  نزده بدی حرف

  بشن اشنا هم با بیشتر طهورا و پدرام تا بزاریم جلسه یه گفت و اومد خوشش طهورا از

 ؟ کنید پیدا شوهر براش تا اینجا اومده دختر این مگه مینو اخه:  گفت پندار

 چه حاال اومده خوشش دیدتش سیما خوب پسر کجاست عیبش...!  زنی می خودتو حرف که باز-

  تو چه مهمونی تو

 خانومه طهورا خود انقدر شکر رو خدا خواستگاریش رن می که ننبی می جا یه دخترو باالخره عزا

  که باوقار و

  داده درخواست دیدنش بار یک با پدرام

  دزد ناموس ی مرتیکه کرده غلط:  گفت کالفه پندار-

 ؟؟ دزدییده کیه ناموس ؟ گی می چی فهمی می پندار:  داد جواب جون مینو

 بگو بگیرو تماس باهاش کنم می خواهش من عزیز نم مادر:  گفت بود شده اروم پندار صدای

  منفیه طهورا جواب

  بکن رو قضیه قال

 اگه کنه ازدواج خواد نمی گفته طهورا بگم خود سر من پندار زنی می حرفا چه/ ؟؟ شه می مگه -

  طهورا وقتی ی

 ؟ دادید جواب من با مشورت بدون چرا گه نمی ؟ چی بفهمه

 ..! رنجم می ازت بگی چیزی بهش اگه بخدا ؟ انگفتی گفتی طهورا به مینو-

 هستی موضوع این مخالف اینقدر چرا پندار:  گفت لحظه چند از بعد ولی بود کرده سکوت مینو-

 ..... نکنه
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 هم تو من مادر بخواب برو......... مینو گی می چی:  گفت افتادو جون مینو حرف وسط سریع پندار

 / ای خسته

  یومد می اب صدای فقط دبو جاروگرفته همه سکوت

  خونم می رو چیزها خیلی نگاهت از کردم بزرگت و اوردم بدنیا رو تو من پندار:  گفت اروم مینو

  بخیر شب........ نگو بهم چیزی باشه فهمم نمی تو تردید فقط

  بود اومده سرم تو فکر جور همه نشستم تخت رو رفتم و شدم خودم اتاق وارد نکردم صبر دیگه

  بودم کرده برداشت اشتباه من یعنی ؟؟ کنم تفسیر خودم برای تونم می چجوری پندار نگاه

 ؟ گه نمی چیزی چرا پس داره دوست و من اگه

  داره تعصب من رو چرا پس نیستم مهم براش اگه

 .......! خدایا:  گفتم و کردمو بلند سرمو

  خوابیدم که بودم خودم افکار تو

 ...شدم خیره بود افتاده پتوم روی که صبحگاهی رنو وبه و کردم باز چشمهامو

 پندار وعصبانیت اخم...پدرام با رقصیدن...شد ظاهر چشمام جلوی فیلم مثل دیشب حوادث

  این...فرید هم در وقیافه

 همه این تو خدایا...میکنه بهم خاصی توجهات میکردم بود؟احساس شده اش چه نمیدونم یکی

  دیگه اینو گرفتاری

 خونه برگشتیم مهمونی از وقتی از....... جون مینو با پندار دیشب حرفهای.......بذارم دلم کجای

  هم نگاهی پندار

 کامال واقع در.....نکرد من به هم نگاهی حتی ولی میزد حرف وفرید جون مینو با...نکرد طرفم به

  ندید منو

 ..........بود دلخور انگار یکجورایی هم فرید...گرفت
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 چرا پس...شدم خسته خدایا....کردم فکر عصبی حالتی با میومدم پایین تخت روی زا که حالی در

  جور چیز همه

 احساسات ونه وبرم دور اتفاقات نه....نبود کنترلم تحت چیز هیچ دیگه انگار...شده ای دیگه

 .......درونیم

 این خوب.....زدم ذل حیاط وبه رفتم پنجره کنار به....کنم روشن دلم با تکلیفمو باید اول کردم فکر

  که بود معلوم کامال

 ........بگیره قلبم تو اونو جای نمیتونست هم مردی وهیچ دارم دوست رو پندار من

 نمیگی؟نکنه چرا خوب داری دوستم اگر...لعنتی...باشه اینطور که نمیومد نظر به پندار هرچند

  بیام من اول منتظری

 ؟.....بگم بهت

 هیچ به نمیتونم پس...نخواد منو اون اگر حتی...دارم دوست رو ندارپ من...کشیدم عمیقی نفس

  توجه ای دیگه مرد

 پدرام به هم که بهتره پس...کنم ولجبازی لج ها بچه مثل که میتونم ونه میخواد دلم نه...بدم نشون

  منفی جواب

 داشته هشب میخواد اون که جنسی از عالقه نمیتونم که بفهمونم فرید به رفتارم با وهم بدم

 .....باشم

 دیشب که میدونستم...بود داشتنیم دوست سرهنگ جناب با داغونم رابطه ترمیم بعدی قدم

  کردم عصبیش بدجور

 ...زدم زخم رو وغرورش

 دلش واز نکنم لج باهاش گفت چی هر کن گوش وحرف خوب دختر یک مثل امروز بهتره پس

 .......دربیارم
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 پولیور با پوشیدم امو راسته جین وشلوار رفتم کمدم سمت به...گرفتم انرژی انگار فکر این با

  بافت سبک

 کمرمو وباریکی وظرافت اندامم قالب وهم بود ونرم سبک هم چون داشتم دوستش خیلی...سفیدم

  زیبایی به

 ...میداد نشون

 اومدم بیرون دستشویی از اینکه از بعد....بستم باال از بردم...بود فر هنوز که هم بلندمو موهای

  باال رو وکسی

 ....مالیم صورتی لب وبرق چشمهام باالی ابی کمرنگ مداد حد در کردم خفیفی ارایش...ندیدم

 با اونقدر...پایین شدم سرازیر ها پله از انی تصمیم یک وبا کرد پام هم سفیدمو روفرشیهای

  پایین که رفتم سرعت

 گرفتم وبازوشو انداختم چنگ افتادن ترس از...میرفت باال داشت که خوردم پندار به محکم ها پله

  برای هم واون

 اغوشش از میزدم نفس نفس که حالی در...کرد حلقه کمرم دور دستشو من افتادن از جلوگیری

  ولبخند امدم بیرون

 .....گفتم بخیر وصبح زدم روش به خوشگلی

 بخیر صبح بهم غلیظی اخم وبا کشید هم تو ابروهاشو بعد اما...دیدم چشماش تو رو تعجب برق

  حرف وبدون گفت

 ...رفت باال ها پله از ای دیگه نگاه یا

 روزهای اخالق بد سرهنگ همون به بود شده تبدیل دوباره پندار....کردم حس قلبم تو رو دردی

  نشاط تمام...اول

 .....شدم اشپزخونه وارد اویزون لبهایی وبا دادم دست از صبحمو
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 صحبت بود نشسته اشپزخونه صندلی رو که فرید با و بود اشپزی غولمش جون مینو اشپزخونه تو

  بی با...میکرد

 وبا دادند رو جوابم خوشرویی با وفرید جون مینو...ونشستم گفتم بخیری وصبح سالم حوصلگی

  این از خواهی عذر

 تا که ندبود داده اجازه کنند بیدارم خواب از نمیخواستند چون...صبحونه برای...نشدند منتظرم که

  که موقع هر

 ...بخوابم میخوام

 رو فرید که بودم کردنش ومرتب میز کردن جمع حال در میلی بی نهایت در صبحانه خوردن از بعد

  من به کرد

 موفق کنکور ندادی؟تو تحصیل ادامه چرا که بپرسم ازت میتونم طهورا میخوام معذرت...وگفت

  درس نشدی؟یااز

 ....کدوم هیچ...دادم جواب میکردم باز رو یخچال در داشتم که حالی نمیاد؟در خوشت خوندن

 میکردم نگاه جون مینو به که حالی در ومن من ندادی؟با ادامه چرا پس..داد ادامه تعجب با فرید

  خوب...گفتم

 چطور که میکردم فکر بدم میخواستم که جوابی به که حالی در....................  من چون....جونکه

  حس که بگم

 که چون.....شنیدم رو پندار بم صدای.....نپرسه بیشتری وسواالت نشه برانگیخته فرید ترحم

  نداشته رو شرایطش

 کار بیرون من چون..شو حاضر برو زودتر بیرون بیایی من با میخواهی اگر هم حاال..فرید.....

  باید که دارم کوچیکی
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 بهتر کنم فکر داد ادامه میکرد من به کوتاهی اهنگ درهمش ابروهای زیر از که حالی ودر بدم انجام

  چون بیایی من با

 صندلی رو همچنان دل دو که حالی در فرید بره سر ات حوصله وممکنه نیستم ساعتی 1/3 من

  بود نشسته

 مورد در میتونیم باشی مایل اگر ولی دلیل چه به نیست مهم گفت خوشرویی وبا کرد نگاهی من به

  وادامه درس

 واز....مهمونها رفتن از بعد البته...داد ادامه شدن بلند حال ودر.....کنیم صحبت مفصال شب تحصیل

  بیرون اشپزخون

 مادرش به من به کردن نگاه بدون بود لباش روی کوچیکی پوزخند که حالی در پندار....رفت

  ماداریم...گفت

 به گفتن از بعد جون مینو....شد خارج اشپزخونه واز....بگیر تماس داشتی کاری یا خریدی...میریم

  بلند سالمت

 پرسیدم جون مینو از....میدونی که داییتو وزن دایی اخالق....برگردیدها زودتر مادر فقط گفت

  دارید مهمون ببخشید

 میان ناهار داداشمینا عزیزم اره...گفت میکرد چک رو غذا قابلمه داشت که حالی در....جون مینو

  برادرم خانوم اینجا

 زخبر زودتر رفتن جایی برای ادم که بفهمن میخوان کی نمیدونم وگفت زد زنگ صبح

  تو چیز همه خوبه......میده

 من نداره اشکالی گفتم لبخند با.....است خونه هم وپندار است جمعه که هم امروز....داشتم خونه

  میکنم کمکتون

 پذیرایی وسایل کردن ومهیا خونه کزدن تمیز بکار دست هردو وبعد.....بشه تموم زودتر کارها

  دیگه....وساالد ناهار
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 از بعر....کردم استراحت وکمی گرفتم دوشی نیومده مردها تا باال رفتم نداشتم نا واقعا شد که ظهر

  کردن خشک

 کوتاه فاق شلوار با سفید شومیز بلوز بپوشم تا اوردم در رو ام ومشکی سفید وشلوار بلوز موهام

  وجلیقه سیاه

 لوس اسما حضور به توجه با وساده شیک.... میخورد دکمه گردن پشت جلیقه بند که روش ئینیتز

  راضی خود واز

 گرانقدرش تحصیالت با رابطه در اداهاشو کافی اندازه به کنم جلوه تیپ بد خواستم نمی اصال

  تحمل

 یک با بیاد نظر به تر کشیده چشمام تا کشیدم وسفت بستم باال همیشه مثل هم موهامو...میکردم

  ساده ارایش

 من دیدن با وشیرینش مهربون ذات اون با جون مینو....جون مینو پیش پایین رفتم محسوس ونا

  زد لبخندی

  تو بیشتر انگار باشی تر ساده چی هر....میاد بهت میپوشی چی هر تخته به بزنم ماشاهلل...وگفت

 نمیدونست دیگه...میدرخشی اینجوری هک لباس از میکرد فکر دیشب پندار بیچاره.....چشمی

  بپیچی هم گونی

 مردها اومد در صدا به خونه زنگ میکردم تشکر وازش میخندیدم که حالی در.....خوشگلی دورت

  مینو...اومدند هم

 گرفتن ودوش لباس تعویض برای که شنیدم وصداشونو موندم همونجا من ولی رفت بیرون جون

 ...رفتند باال

 گرامی ومهمانهای امد زنگ صدای بازم همزمان...اومدند پایین وشیک اراسته هردو بعد ساعت نیم

  اجالل نزول
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 گرفته دست رو چای سینی که حالی در شد تمام پرسیها واحوال سالم اینکه از بعد...فرمودند

  پذیرایی وارد بودم

 ....کردم وسالم شدم

 وچای اومد چشمم به که شخصی ناولی شدم رو روبه متفاوتی های العمل عکس با ورودم با

  برادر...کردم تعارفش

 دایی...امد می نظر به کوچکتر جون مینو از که گندمی جو موهای با افتاده جا مرد بود جون مینو

  کنجکاوی با عزیز

 لبخند با جون مینو...رو؟ خانوم نمیکنی معرفی جون خواهر...پرسید مینو واز کرد نگاهم وتحسین

  داداش...گفت

 چای سینی با نازنینش ودختر دایی زن به تعارف از بعد...هستند خانوادگی دوستان ز اجان وراطه

  فرید سمت به

 مثل بازم...وای....رفتم پندار سمت وبه دادم پاسخ لبخندشو منم زد بهم فرید که لبخندی وبا رفتم

  بوی همیشه

 ابروهاش اون دوباره...وبعد کرد بهم عمیقی نگاه پندار....رویا تو برد ومنو پیچید بینیم تو عطرش

 ......خورد گره بهم

 حاال....خوب خیلی....شقه وکله سرسخت اینقدر مرد این چرا اخه...بزنم جیغ میخواستم خدا

  میدم نشونت

 ......جناب

 .....بچرخیم تا بچرخ پس....میذاری باال تاقچه من برای حاال

 بود گرم جون اسما با زدن حرف به سرش هم اروپند....گذشت متفرقه صحبتهای به غذا از قبل

 اندازی تیز ورزش مورد در صحبت غرق که میکرد وفرید من به نگاهی چشمی زیر هم وگاهی

  غذا....بودیم وامریکا
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 از اینو...میشه کالفه داره رفته رفته پندار که میدیدم چشم زیر اما شد خورده شکل همین به هم

  کشیدن دست

 زن البته که فرید وکمک جون ومینو من توسط میز کردن جمع از بعد....فهمیدممی موهاش به دائم

  ودخترش دایی

 اما.....شدند ومیوه چای ومشغول پذیرایی تو نشستند همگی نزدند وسفید سیاه به دست ماشاهلل

  واقعا که من

 ....حیاط رفتم بود رفته سر ام حوصله

 

 بازی باهاش کسی مدتهاست بود معلوم هک بودم دیده والیبالی توپ حیاط گوشه قبال

  رفتن اجازه بود مدتی...نکرده

 کنم ورزش میخواست دلم بدجور خونه از رفتن بیرون وهمینطور نداشتم رو اندازی تیر باشگاه به

  بدنی وتحرک

 غرق چنان...توپ سر تو زدم ودوباره ودوباره....زمین به وکوبیدم برداشتم رو توپ.....باشم داشته

  توپ از بردن لذت

 عقب به فرید خنده صدای با.....میکنه تماشام داره مدتهاست کسی نشدم متوجه که بودم بازیم

  وقتی....برگشتم

 جواب و انداختم باال ای شونه....میکنی گرم رو خودت سر داری خوب...گفت میکنم نگاهش دید

  جمعه عصر از دادم

 لبخند با...نشستیم تراس های پله روی هم با...مکن گرم خودمو سر یکجور باید بالخره...متنفرم

  مهربونی

 منو چون....وگفتم شدم خیره باغچه لخت تقریبا درخت به..متنفری؟ جمعه عصر از چرا...پرسید

  می برادرم یاد
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 وقت وهیچ میگذشت وشادی خنده با همیشه که ای جمعه های وعصر.....ام خانواده یاد...اندازه

  نبود کننده کسل

 یعنی...وگفتم کردم نگاهش....افتاده؟ براشون اتفاقی چه بپرسم میتونم....نبودم متنفر ازش ومن

  بگی میخواهی

 ....نگفتند بهت چیزی جون ومینو پندار

 توجه از....هستی مهمانشون حاضر حال در وتو کردند فوت که گفت پندار...نه.. بخواهی راستشو

  داریش وراز

 جا خیلی بود معلوم...کردم تعریف براش رو خانوادگیم تلخ اقاتاتف....نشست لبم به لبخندی

  ومتاسف خورده

 حال کردن عوض وبرای برداشت رو توپ دید ریختمو هم به وحال کردم سکوت وقتی....شده

  دست یه با گفت وهوام

 ...؟ چطوری والیبال

 واسما پندار ما خنده صدای از....وخندیدن بازی به کردیم شروع دوتایی...موافقم وگفتم خندیدم

  تو اومدند هم

 بی قدیم مثل هم سرهنگ؟هنوز چطوری والیبال یکدست با.....پرسید خنده با فرید....حیاط

  میز پشت رقیبی؟یا

 دلم وتو کردم واستوارش مردونه وهیکل قد به چشمی زیر ه نگاه....کرده تنبلت نشینی

  پشت همه قربون...گفتم

 .....اینطوریند اگه نشینها میز

 کری پس نمیشی حریفم که میدونی پسر برو گفت خنده با پندار......فیته اندامش همه که این

  جواب فرید.....نخون
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 به چرخی اسما....کنند بازی خانم اسما اگر البته...نفره چهار...میدیم مسابقه خوب خیلی..داد

  ناز وبا داد گردنش

 پوشش وضعفهامو میشناسه خوب منو پندار اخه....باشم گروه یک تو پندار با که شرطی به....گفت

 میده

 اویزون کلمه واقعی معنای به یعنی...شد من خند وپوز فرید خنده باعث که کرد پوفی کالفه پندار

  این بود

 برای میکردند دستاویزی رو ضعفهاشون که دخترها اینجور از میخورد بهم حالم همیشه....دختر

  واویزون نزدیکی

 هامرد به شدن

 بهش هیچی من حسادت حس تحریک برای حتما.....میکنه تحملش چطور پندار که کردم تعجب

  وباهاش نمیگفت

 دختر این جلف حرکات از حدی به چون...بود هم موفق مواقع بعضی نگذریم حق از...میومد راه

  که میشدم عصبی

 شد شروع بازی....گوشش تو بزنم میخواستم

 وسرعتش...میزد که سرویسهایی...بود عالی واقعا پندار اما یکردیمم بازی خوب دو هر وفرید من

  به زدن ضربه تو

 اسما مثل چلفتی وپا دست تیمی هم که وجودی با حتی...بود انداخته نفس از مارو دو هر توپ

 داشت

 یک تو دید اینطور که هم اسما...نمیدید رو اسما ی ها عشوه که بود بازی در غرق حدی به پندار

  طرف از سسروی

 عقب بره پندار شد باعث کارش این که...روش وتقریبا پندار سمت انداخت رو خودش عمدا ما

  پرت توپ از وحواسش
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 بود ما نفع به امتیاز گرفتن برای خوبی فرصت این که بشه

 زدم محکم هم ومن من سمت کرد بلند موفقیت نشونه به دستشو کف وفرید خندیدیم وفرید من

 دستش کف

 وبا کنه سازی ظاهر نتونست دیگه چون...کرد عصبی شدت به رو پندار ما کار این نمک فکر

  اسما به عصبانیت

 ؟...کردیم واگذار امتیاز چندتا میدونی اسما بشین برو کنی بازی نمیتونی اگه...گفت

 باید دیگه کنم فکر...خونه تو میرم شدم خسته من اره...گفت شده ضایع خیلی دید که هم اسما

  حاضر میرم...یمبر

 پندار سری این....بازی به دوباره کردیم شروع ما اسما رفتن از بعد..شم

 پام رفتم شیرجه توپ گرفتن برای وقتی که زد من سمت به سرویسی چنان عصبانیت زور از

  باغچه لبه به گرفت

 پندار اننگر صدای...سمتم اومدند زده وحشت وفرید پندار...شد بلند اخم...زمین خوردم ومحکم

  طهورا...شنیدم رو

 شده؟ خوبه؟چیزیت حالت..

 موقع همون....بشم بلند که کرد کمکم فرید....میکنه درد پام ومچ پشتم فقط...نه گفتم ناله با

  که هم دایی خانواده

 اسیب که بشند متوجه ونگذاشتم ایستادم جام سر...حیاط تو اومدند بودند کرده رفتن عزم

  مشغول همه...دیدم

 رفتن در دم تا بدرقه برای وپندار جون ومینو کردم سریعی خداحافظی منم..شدند داحافظیخ

 دید که فرید...برم باال نونستم کردم کاری هر ولی...اومدم ها پله دم تا یواش یواش فرید کمک با

  کنار اروم نمیتونم
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 صدای که...زانوم زیر بندازه دستشو تا شد ودوال.....میکنم بلندت االن کن صبر کرد زمزمه گوشم

  رو پندار

 ...میکنم بلندش خودم...فرید کن صبر.....شنیدم

 

 پر ومثل هام شونه دور رو اش دیگه ودست زانوم زیر انداخت دستشو یک ای دیگه حرف وبدون

  کرد بلندم کاه

 دیگه طرف واز...میکرد مدهوشم یکطرف از بدنش وگرمای عطرش بوی..گرفت اغوشش تو ومحکم

  برد منو..میکشیدم خجالت وفرید جون نومی از

 ..میام االن نخور تکون...گفت بهم...مبل رو گذاشت واروم سالن تو

 

 ودرد بود شده ومتورم قرمز کمی پام مچ...زد تا شلوارمو اروم کنارم اومد نگرانی با جون مینو

  پندار...نداشت چندانی

 رفت وپماد بانداژ اوردن برای جون مینو زمین نشست اومد وحوله گرم اب کوچیک لگن یک با

  هم فرید...اشپزخونه

 فکرشو موضوعی انگار بود هم تو کمی ابروهاش...میکرد نگاه مارو حرف وبی بود نشسته مبل روی

  کرده مشغول

 .بود

 بزنه هم من بدن دمای تا شد باعث دستش گرمای...کرد پام ماساژ به شروع اروم پندار

  مرگم چه نمیدونم...باال

 نگران میداد پندار دست به که حالی ودر برگشت وبانداژ پماد با جون مینو...بود شده

  مو نکنه پسرم....گفت



 
 

481 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 بیمارستان؟ ببریمش...باشه شکسته یا باشه برداشته

 شدیده؟ دردت وپرسید من به کرد رو بعد...خفیفه ضربدیدگی یک من مادر نه... گفت پندار

 پامو...وپماد ولرم با دادن ماساژ کمی از بعد...میکنه درد کمی فقط...نه...وگفتم دادم تکون رو سرم

  کشی باند با

 با جون مینو بعد کمی...رفت دستاش شستن وبرای گذاشت پام زیر کوتاه عسلی ویک..بست

  چای سینی

 فرید...کن تعریف عمو پسر خوب گفت پشتشو به زد...نشست فرید وکنار اومد هم وپندار برگشت

  خنده با هم

 گفت وکنایه

 ....خوندی هم پزشکی نمیدونستم...دکتر اقا شماست پیش ها تعریفی

 چیز همه از که اینه شغلم اقتضای بالخره...داد جواب میکرد من نگاه لبخند با که حالی در پندار

 ...دیگه بیارم در سر

 بود قرار طهورا راستی پرسید من از...بود وفرید جون مینو با صحبت مشغول که حالی در فرید

  ادامه ب راجع

 وگفتم دوختم پندار به نگاهمو....هستی انجامش به مایل واقعا...کنیم صحبت تحصیلت

  ولی...دارم دوست..اره...

 نه؟ که چرا خواست خدا اگر بعد بدم انجام باید که دارم تمومی نیمه کار اول

 وبری بگیری پذیرش تونیمی حتی یا...کنم کمکت درسها تو حاضرم من بخواهی اگه...گفت فرید

  برای داییت پیش

 دادم جواب....شدم وسوسه کمی بگم حقیقتشو...داد نشونم جالبی دورنمای فرید....تحصیل ادامه

  فکر روش
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 بخیری شب...اجازه با...بخوابم میرم بهتره خیلی پام...وگفتم شدم بلند رویمبل از بعد...میکنم

  از اروم واروم گفتم

 .....رفتم باال ها پله

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

 بستم چشمامو شدم خوشحال خیلی کرد رو خوندن درس تو کمک پیشنهاد من به فرید وقتی

  ذهنم توی قدیمی ای وخاطره

 اول سال همین طهورا که مطمئنم من.طاها نگذار سرش به سر.میگفت که بابا صدای...گرفت جون

  قبول کنکور

 به درس..کنه داری بچه بره باید واخر اول طهورا...کنکور کدوم جون بابا..طاها بلند وخنده....میشه

  میخوره دردش چه

 گفت که مامان وخنده...طاهارو ببین...بابااااااااا.کشیدم جیغ اما میکنه شوخی که میدونستم..اخه؟

 هم که منه دختر اگه

 این جای به هم تو....رشته بهترین تو هم اون دانشگاه میره طهورا...بهترینه زندگی وهم تحصیل تو

  بدوونی موش اینقدر که

 ................................بچه برسه کارت به برو شو بلند

 چند چون...میشم خوشحال خیلی وگفتم کردم باز چشمهامو بود شده جمع پلکم پشت اشک

  ویادگیری درس از که ساله

 میشی موفق حتما..گفت لبخند با هم فرید......دارم احتیاج کمک به قطعا که ومیدونم بودم دور

  از که کنم کمکت میتونم

 هم من بدی ادامه واونجا داییت پیش بری میتونی..بگیری پذیرش کالیفرنیا دانشگاه بهترین

  کمکم رو میتونی وهمیشه اونجام

 .....کنی حساب
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 از باید اونصورت در..اما..اما...بود انگیزی وسوسه پیشنهاد...امریکا تو تحصیل ادامه...کردم سکوت

  که وکسایی عالیقم تمام

 پندار ندیدن از نفسم لحظه یک...ببینم رو پندار نمیتونم دیگه..پندار...بشم دور دارم دوستشون

  من..خدایا نه وای....اومد بند

 ...نخواد منو اون اگر حتی...نبینمش اگه میمیرم

 خدای...پندار سمت خوندمچر سرمو...میکنم فکر روش گفتم فرید وبه کشیدم عمیقی نفس

  من نگاه اینطوری چرا این...من

 بند تمام که بود داده فشار رو مبل دسته حدی به دستانش میبارید اتیش نگاهش میکنه؟از

  از.....بود شده سفید انگشتانش

 اون میشد عصبانی که مواقعی میترسیدم ازش که میکنم اعتراف....گرفتم ازش رومو سریع ترسم

  واقعا شدت این به هم

 ....میترسیدم ازش هم داشتم سراغ خودم تو که جسارتی تمام با که طوری...میشد وحشتناک

 شد بلند که دیدم چشم گوشه از میدادم گوش وفرید جون مینو صحبتهای به داشتم که همونطور

 ....رفت حیاط وبه

 من وبگم کنم اهنگ جذابش چشمای تو..بگیرم دستشو..برم دنبالش میتونستم که میخواست دلم

  تو اگر حتی دارم دوست

 نفس توش هم تو بدونم که بکشم نفس هوایی تو کافیه من برای...باشی نداشته من به حسی

 ....میکشی

 احساسش از هنوز چون...نمیگذاشت بود مونده باقی برام که چیزی تنها..غرورم...نمیشد اما

  میترسیدم...نبودم مطمئن

 من صورت اون در....بندازه بهم امیزی تمسخر نگاه خورده گره بروهایا اون با واون کنم اعتراف

  تنم به لرز هم فکرش...میمردم
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 رفتم زدم مسواک که این از بعد...رفتم باال ها پله از بخیر شب گفتن وبا شدم بلند جام از..انداخت

  بدنم که حالی در اتاقم تو

 ......مکرد فکر پندار گانه دو رفتارهای به میزدم کرم رو

 بزن دحرف...لعنتی....قویه چقدر حس این که نمیدونستم ولی...داره بهم حسی که میدونستم

  چه که نمیبینی...دیگه

 ...! کنی خواهی عذر ازم خواد نمی بابا.... اومدم کوتاه بینی نمی.....میکنم نگاهت مشتاق

 شدم وشادی لذت غرق ربا اولین برای خودم زیبایی واز شدم خیره ایینه تو خودم تصویر به

  چشمهای...وشفافم صاف پوست

 میرم جا هر که نیست بیخود...گرفت ام خنده...بلوند زیبای موهای..وفر بلند های ومژه ابی درشت

  خیره روم ومرد زن نگاه

 گفتم اینه تو تصویر به رو.....شد وسیعتر لبخندم...میکنه عصبی رو پندار چقدر واین....میمونه

  مسئله این وجهمت زود چقدر

 ستش شلوار با همراه لطیفمو مشکی تاپ حال همون در.......باهوشی واقعا.. عزیزم شدی

  بلندم موهای به تابی....پوشیدم

.......................................... رفتم فرو گرمم لحاف وزیر ریختم هام وروشونه دادم

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

 وبه نشستم تختم رو...دیدم که بود مزخرفی خواب چه این خدایا...پریدم خواب از زنون نفس نفس

  1...کردم نگاه ساعت

 ولی..بود؟ کی نمیدونم...بود دنبالم به وکسی میدویدم داشتم..کردم فکر خوابم به...بود شب نصفه

  اورش چندش های خنده

 که صدایی بی های فریاد شدت از..یکردمم صدا رو وپندار میدویدم...نداره خوبی نیت که میگفت

  خشک گلوم...بودم کشیده
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 خنده با ولی گرفتمش اغوش وتو دویدم سمتش به دیدم رو پندار.......میزد تاب بی وقلبم بود شده

  نگاهش مرد های

 .......بود اتابک من خدای...کردم

 بیرون اروم برسونم خشکیدم گلوی به وابی کنم فراموش خوابمو که این برای اومدم پایین تخت از

  پایین طبقه هال تو...رفتم

 با هنوز دیدم که بود پایین تازه...شدم سرازیر ها پله از...بود روشن کوچکی اباژور همیشه مثل

 ......خوابم لباس

 وبه ریختم اب لیوانی رفتم اشپزخونه سمت به صدا وبی اروم......برگردم نداشتم حوصله اصال ولی

  ام یدهخشک گلوی داد

 .......رسیدم

 ودیدم رفتم سمتش به.....میکنه حرکت باد از اشپزخونه پرده اومد نظرم به....کردم سرما احساس

  کمی...بازه اشپزخونه در

 احساس خونه تو مرد دوتا حضور فکر با بعد ولی....شده خونه وارد کسی بازم نکنه...ترسیدم

  تراس وارد واروم کردم دلگرمی

 باد واز...شدم تراس وارد....بود اشپزخونه از مستقیمش راه که شدم حیاط رقیش قسمت کوچیک

  به میوزید که مالیمی

 رو وپاهایش بود نشسته حصیری صندلی روی تاریکی تو که دیدم رو کسی سایه....لرزیدم خودم

  کشیده جلو سمت به

 تا زدم چرخی اروم ....دادم تشخیص رو پندار میتابید اشپزخونه از که کمی نور تو....بود

  صداشو که....برگردم

 وبه شد بلند صندلی رو از ارومی به پندار......برگشتم سمتش وبه ایستادم.. کن صبر.....شنیدم

  چشمهای با....اومد سمتم
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 .....باشیم خدمت داری؟در عجله رفتن برای خیلی..وگفت شد خیره بهم وقرمز خسته

 یه؟چ منظورت وپرسیدم بهش روکردم اخم با

 چیه؟ منظورت وپرسیدم بهش روکردم اخم با

 برای...امریکا به رفتن برای...غرید دندونهاش الی از گرفت دستاش تو ناگهانی طور به بازوهامو

 ...یار به رسیدن

 رفتن به تصمیم هنوز میگی؟من چی هست معلوم...وگفتم دیگه سمت به برگردوندم رومو

  هدفم..بشه هم اگر تازه...نگرفتم

 ...کردی فکرشو تو که چیزی نه یلهتحص

 میخوای اگر...نمیذارم من یعنی...نمیگیری رفتن به تصمیم هم وقت هیچ که باش ؟مطمئن....جدا

  هین بدی تحصیل ادامه

 جلوی از میذارم من کردی فکر واقعا.... تهرون فقط... ای دیگه شهر هر نه تازه... تهران تو جا

 بشی؟ دور چشمهام

 ....بشه معلوم ام توچهره چیزی نزاشتم ولی.......شدم سرخوش شحرفها شنیدن از

 چه وتو من مگه...تو؟ نه بگیرم تصمیم باید که منم این که نمیکنی فکر....وگفتم بهش کردم رو

  فکر تو که داریم هم با نسبتی

 .....سرهنگ؟ جناب کنی تعیین مشی خط من برای میتونی کردی

 دست چون...داد عکس نتیجه کارم این انگار که...کنم زادا دستامو کردم سعی حین همین در

 وحلقه کرد رها رو راستم

 مستم داشت عطرش بوی....رفتم فرو اغوشش تو رسا ومن انداخت کمرم دور بازوهاشو

  داغ هرم مثل تنش گرمای...میکرد

 ....میکشوند اتیش به وجودمو تمام اتیش
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 به ولی...کاره هیچ فعال..وگفت زد کنار گوشم کنار از موهامو اش دیگه دست با اورد پایین سرشو

  میشم ات کاره همه زودی

 ..کاره همه...عزیزم

 نگاهت همین با..طهورا نکن نگاهم اینجوری..وگفت زد خوشگلی لبخند... کردم نگاهش تعجب با

  بعد...کردی ام بیچاره

 ؟....بشنوی ریدا دوست....طهورا کنم اعتراف میخوام...گفت زد ام چونه زیر دستشو

 خودشم که...ابی چشم دختر یک عاشق...طهورا شدم عاشق من...وگفت کشید عمیقی نفس

  اول برخورد همون از نمیدونه

 ....زده هستیم به اتیشی چه

 تمام که بود این مثل شنیدم لبهاش میون از وقتی ولی...بودم حرفها این منتظر که این وجود با

  به یکجا دنیا وخوشی ارامش

 شد سرازیر لبمق

 وخشن اخمو ظاهرمو کردم سعی ولی دادی تکون قلبمو اول جلسه همون از اره...داد ادامه پندار

  متوجه کسی تا دارم نگه

 خوشبختت کن باور ولی....بزرگترم خیلی ازت میدونم....دارم دوستت من...من طهورا......نشه حالم

  تو بی دیگه...میکنم

 ....شده سخت برام کشیدنم نفس

 میکنی؟ ازدواج من با.......... کنم ازدواج درخواست.. ازت میخوام طهورا

 متالطمش درون از خبر ومضطربش سنگین نفسهای صدای کردم نگاهش سکوت تو لحظاتی

  من گفتم خودم با....میداد
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 حتی اون بدون نمیتونم دیگه االن....ممکنه غیر....بکشم؟نه نفس پندار بدون میتونم چی؟من

  کی من خدایا....کنم یزندگ

 که شد چی....نبود مهم براش وکسی میکرد فکر انتقام به فقط که ؟طهورای....شدم عاشق اینطور

  دیگه فرد وجود یکباره به

 تو دوباره که ونشاط زندگی حس...بود خوبی حس بود چی کرد؟هر پیدا اهمیت براش اینقدر ای

  حسم از خشکیده رگهای

 .........میشد پخش بدنم تو مضاعف نیروی این قلبم پمپاژ هر وبا....بود کرده پیدا جریان

 افتاد اتفاق این وکجا کی نمیدونم... پندار دارم دوستت منم وگفتم شدم خیره عاقش چشمای به

  دیگه تو بدون ولی

 ....باشم نمیتونم

 وقت هیچ.....طهورا اتم دیوونه...گفت لبخند با و کشید عمیقی نفس...دیدم توچشماش رو خوشی

 ....نذار تنهام

 چشمهامو.....میشد نزدیکتر لحظه هر که داغش نفسهای وهرم...میخوندم چشمهاش تو رو تابی بی

  داغش ولبهای بستم

 میان در بودم افتاده نفس نفس به که میبوسید وداغ عمیق چنان...کردم احساس لبهام روی به رو

  و بودم شده حل بازوانش

 

 دیگه ودست بود کمرم دور به دستش یک...بودند نگذاشته برام خروجی راه هیچ دستاش حصار

 .....موهام الی به ال اش

  داشت قرار پهنش های سینه روی که دستام با بودم اورده کم نفس که حالی در

 ....کرد جدا لبام از رو ولباش و اومد خودش به بالخره.....زدم چنگ لباسش به
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 ......میزدیم نفس نفس زده هیجان هردو

 زمزمه گوشم زیر واروم کرد قشنگی خنده...گرفتم ازش رو ام شرمزده ونگاه انداختم پایین سرمو

  خجالتی خانوم چه....کرد

 .....بکشی خجالت تا مونده...عزیزم دیدی کجاشو حاال.....من دارم

 .....کردم پنهان اغوشش در بیشتر رو وسرم...کشیدم هینی

 صدای......بودیم حال همون تو لحظاتی....داد فشار گرمش اغوش تو رو وسرم کرد بلندتر ای خنده

  گفت که شنیدم جدیشو

 ......کن نگاه من به طهورا

 .........کردم ونگاهش اوردم باال رو سرم

  برنامه از تورو اگر عزیزم ببین....گفت وجدی اروم

 کیه؟ولی نفوذی عامل این ونمنمید....رفتی لو تو که بود این خاطر به فقط...گذاشتم کنار عملیات

  اون تا فقط...میکنم پیداش

 ازشون رو ات خانواده خون انتقام باش مطمئن کنی اعتماد من به که میخوام ازت موقع

  این تو که زجری همینطور...میگیرم

 برقراره دورت که امنیتی دایره تو مدت این تو که بده قول من به ولی.....کشیدی سال چند

  وسعی...نرو جایی نهات... میمونی

 تو به واراذلش اتابک دست نمیخوام.........باشی نداشته تماس کسی با نزدیکت فامیل با جز کن

  هم تصورش از.......بخوره

 ......دیوونه... طهورا میشم دیوونه

 .......برد حالتش خوش موهای الی روالبه دستش وعصبی کشید پوفی
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 میتونی نری؟میدونم جایی نگفته من به میدی ؟قولخانومم باشی خودت مواظب میدی قول

  بر خودت پس از جاها توخیلی

 .....طهورا بده قول......میکنه فرق مورد این ولی...بیایی

 تو ولی......میدم قول...عزیزم باشه....پندار باش اروم...وگفتم کشیدم مضطربش صورت به دستی

  که بدی قول باید هم

 میدی؟ قول......بپوشی رو ات گلوله ضد جلیقه یاتعمل وتو باشی خودت مراقب

 من......... خانومم میدم قول گفت میکرد وبسته باز ارومی به چشمهاشو که حالی ودر زد لبخندی

 زندگی یه خوام می تازه

 ......... شم می خودم مراقب که معلومه کنم شروع هام بچه تو با شیرین

 بری بهتر حاال گفت...میکرد نوازش رو لختم بازوی دستش پشت با ارومی به که حالی در بعد

  شده خنک هوا....گلم بخوابی

 که وبرگشتم گفتم بخیری شب.....ببینه تورو طوری این کسی نمیخوام ضمن در....میخوری سرما

  صدام دوباره که برم

 ......کرد

 دختر یک مثل نجااو....ات عمه خونه برمیگردی برگشتند مسافرت از که وسرتیپ ات عمه...طهورا

 من تا میمونی منتظر خوب

 خواستگاری قراره بعد هفته اخر وبرای ات عمه به بزنه زنگ جون ومینو کنم صحبت سرتیپ با

 .....روبذاره

 خیالم من تا میدی رو بله معطلی بی...کن گوش وحرف خوب دختر یک مثل بازم شما هم بعدش

  که حالی در....بشه راحت

 ....نگرانی چرا دیگه دادم رو بله که من بابا ای...گفتم میخندیدم اروم
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 وکنار خودم خونه تو شما که میشه راحت خیالم وقتی من... وگفت داد بیرون صدا با رو نفسش

  به هم حاال.....باشی خودم

 .....دختر اتاقت تو برو کنی دلبری لباس این وبا وایسی اینجا که این جای

 قلبم که درحالی.....رفتم اتاقم به سرعت وبا برگشتم میکردم هزمزم ارومی بخیر شب که حالی در

  وخوشی شوق شدت از

 سرد طهورای اومده؟اون من سر بر چه کردم فکر خودم وبا خوابیدم تختم روی....میزد بیتابانه

  تو سری شده؟چه چی ویخی

 حاال.....نگفتم وچشم نکردم خم سر مردی هیچ پیش که منی شده باعث که است نهفته عشق

  وتسلیم مطیعانه اینطور

 .........میکنم اطاعت پندار های خواسته از محض

 این به من.....گفتم خودم وبا زدم لبخندی میکردم لمس رو لبم انگشتم نوک با که حالی در

  راضی سرسپردگی

 .......رفتم فرو عمیقی خواب به بعد ولحظاتی........وخوشنودم

  شدم عمه خونه راهیه و نموندم مینوجون ی خونه دیگه حج سفر از معصومه عمه اومدن با

 حرف دلنگرانیهام از هام دلشوره از باهاش تا بود کسی خواست می دلم زد می شور دلم دلیل بی

  بزنم

 خبری منتظر صبرانه بی بزنم حرف موارد این در باهاش شد نمی روم خوب ولی بود معصومه عمه

  بودم پندار از

 حرف هردری از جون مینو..... زدم زنگ شون خونه به مینو حال پرسیدن ی انهبه به دوبار یکی

  پندار از اال زد می

 بی احساس بدنم سلولهای تک تک تو کنن ترک خواستن می که بودم شده معتادی افراد مثل

  کردم می قراری
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  زورگویاش یحت و اخماش به.... وجودش عطر به.... پندار حضور به اعتیاد.... اعتیادداشتم من

  کنم ترک اعتیادو این نبودم حاظر جوری هیچ

 بود اموکرده خانواده هوای دلم بریم زهرا بهشت به کردم خواهش عمه از بود شنبه سه روز

 راحت تونستم نمی عمه حضور بخاطر باز ولی دل و درد و کردم گریه کلی جا اون رفتیم عمه با

  بزنم دلمو حرف

 تموم کارمون وقتی کردیم اشپزی عمه با نبود خونه مجید عمو بود وبغر نزدیکای برگشتیم وقتی

  شد

  نشستیم نفره سه مبل رو رفتیم

 مبل رو خوابیدم و عمه پای رو گذاشتم سرمو اختیار بی

 اروم بود مادرم دست گرمی مثل عمه دست گرمی کرد می نوازش کردو موهام تو دستشو هم عمه

 ..!  گفتید می برام قبلنا که کنید تعریف داستانا اون زا برام شه می معصومه عمه:  گفتم

 خوشگلشو یکی برات االن من ابی چشم دختر شه نمی چرا:  گفت کردو ارومی ی خنده عمه

  کنم می تعریف

  نکردم تعریف برات وقت هیچ اینو کنم تعریف یکیو این بزار اها:  گفت کردو فکر کمی عمه

 ....... کرد شروع داستانو اینجوری عمه

  سربازی خدمت تو که بودن صمیمی خیلی دوست تا دو روز یه

  برادر دو گفتن می بهشون همه که بودن صمیمی انقدر بودن شده اشنا همدیگه با

  شهرام دیگشون یکی و بود مسعود یکیشون اسم

 می زندگی تهران تو که شهرام بجاش ولی نداشت خوبی مالی وضع و بود جنوب ی بچه مسعود

  ی خانواده یه کرد

 .............داشت پولداری خیلی
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  خونشون کنه می دعوت و مسعود شهرام روز یه

 خانوادگیشون البوم شهرام با داشت وقتی اومد خوشش شهرام ی خانواده خوب برخورد از مسعود

  کرد می نگاه و

 ؟ کیه این پرسه می شهرام از بینی می و دختر یه عکس

  ده ینم دقیقی جواب بهش شهرام

 عکس تو دختر عاشق مسعود..... گذره می مسعود توسط دختر عکس دیدن ماجرای از وقتی چند

  بود شده

 خالصه کنه می موافقت هم شهرام گه می شهرام به دلباختگیشو قضیه و زنه می دریا به و دل

  پولی یه مسعود به شهرام

  گیره می هم عروسی براشون و کنه پا و دست خودش برای کاسبی یه بتونه تا ده می

  جنوب ره می خودش ویالت ره می بود داده شهرام که پولی با و گیره می زنشو دست مسعود

  داشتن خبر هم از کمتر و بودن گرفته فاصله هم از دوست تا دو این گذره می سالی جند

  یاد بود نشسته که روز یه بود شده افسرده و بود باخته زندگیشو ی همه که شهرام

 جوری همون کنه کمک بهم اون تا رم می دارم خوبی رفیق من گه می و افته می قدیمیش قرفی

  کمک بهش من روزی یه که

  شه می جنوب راهی فکر این با کردم

  کنه می تعجب خیلی بود روش به رو که قصری اون از کنه می پیدا و مسعود ادرس پرسون پرسون

  کرده فراهم خودش واسه دستگاهی دمو چه ببین مسعود به مرحبا گه می خودش پیش

  ببینه و مسعود خواد می گه می شهرام کنه می باز درو کار خدمت یه زنه می قصرو اون در زنگ

 شهرام بگه برگشت مسعود وقتی گه می کار خدمت به شهرام نبوده خونه مسعود روز اون ولی

  بود اومده دیدنش به قدیمیش رفیق
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 می بر مسعود ندیدن از سرخورده بار هر ولی ره می مسعود ی نهخو در جلوی باری چند شهرام

  گرده

 من گه می مسعود اقا بود گفته کاره خدمت اخه گیره می مسعود حرف از شهرام دل اخری روز

  شناسم نمی شخصیو چنین

 یاد می پیرزن یه بعد دقیقه چند پارک یه تو شینه می ره می دلشکسته گیرو دل شهرام خالصه

  شروع و کنارش شینه می و پیشش

  شهرام با زدن حرف به کنه می

  کنه می تعریف و مسعود خودشو قضیه شهرام

 سرمایه اون با تو و دم می سرمایه بهت من بیا گه می بهش شهرام حرفای شنیدن از بعد پیرزن

  کن کار

  شه می پیرزن ی خونه راهی پیرزن با کردنش قبول و پیشنهاد این از خوشحال شهرام

  برگردونه و بود رفته دست از که ای سرمایه و بشه سرپا تونه می دوباره شهرام بعد سال یک

  کنه می خواستگاری دخترشو پیرزن از و شه می پیرزن دختر عاشق اوضاع همین تو

 

  شه می شهرام عروسیه شب بده شهرام به دخترشو که کنه می قبول هم پیرزن

 خودش رفیق جز به نبود کسی اشنا اون افته می ناییاش نگاه به نگاهش جمعیت بین شهرام

  مسعود

 صدای با و مسعود برخورد داستان گیره می تصمیم جشنش تو مسعود حضور از ناراحت شهرام

  بگه همه به بلندی

 تعریف به کنه می شروع و گیره می ازش و ره می بود خواننده دست تو که میکروفن سمت به

  کردن
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  بود من برادر و رفیق روزی یه که هست ادمی یه ها شما بین نهک می تعریف جوری این

 من نامزد بود قرار که شد ی دختر عاشق مرد اون کردم بهشکمک من نداشت پول که بود مردی

  بشه

 خودم و برداشتم ام عالقه مورد دختر سر از دست من داشم دوست خیلی رفیقمو چون ولی

  گرفتم عروسی براشون

 حاال زد پس منو خواستم ازش کمک دست من وقتی ولی رفت و گرفت وزنش دست ما رفیق

  دونم نمی نشسته رویی چه با اینجاست

  شهرام سمت رفت لب به لبخند مسعود شد تموم که شهرام صحبتهای

  گه می راست منم کرد تعریفشو شهرام که کسی اون:  گفت و گرفت شهرام دست از و میکروفون

 /؟؟ چرا پرسید می حاال نپذیرفتمش من ولی.... من ی خونه در جلوی اومد داغون شهرام

 وضعیت دیدن با رفیقم یخواستم نم چون.... ببینم داغون طور اون رفیقمو خواستم نمی چون

  بخوره حسرت من زندگی

 من به خودش روز یه که ای سرمایه دادم سرمایه مادرم طریق از بهش فرستادم دنبالش مادرمو

  بود داده

  کرد خواستگاری من برای خودشو ی عالقه مورد دختر که بود مرد اینقدر گه می راست بازم

  اوردم در همسریش به خواهرمو منم ولی

 شده تر راحت شهرام برای موضوع درک حاال مسعود به زد زل شهرام رسید که حرف اینجای به

  بود

  دادن برادری و رفاقت قول بهم دوباره شب اون قدیم رفیق دو
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 می فکر بود کرده تعریف عمه که ای قصه به داشتم گفتم نمی چیزی بودمنم کرده سکوت مهع

  چقدر کردم

  شه می پیدا کم خیلی ها رفاقت از دیگه االن واقعا بودن بامعرفت هردو

 ؟ اومد خوشت بود چطور:  گفت موهامو تو کشید دستی عمه

  بودم شنیدهن رو قصه این نکنه درد دستت بود قشنگ خیلی عمه وای-

  شد خشک گلوم بیار چای استکان یه برام شو بلند پسندیدی که حاال پس خوب:  گفت عمه

  بیارم چای تا رفتم و بوسیدم تپلشو صورت و شدم خم و برداشتم عمه پای رو از سرمو سریع

 می دارن خیر امر برای داریم مهمون شب پنجشنبه:  گفت عمه به اومد که مجید عمو شب***

  یان

 حرف عمو با پندار پس گرفتم گاز لبمو خجالت از ریخت هری دلم زد حرفو این مجید عمو وقتی

  بود زده

  گفت تبریک و بوسید منو باخوشرویی شنید مجیدو عمو صحبتهای که این از بعد عمه

 کنم کار چی دونستم نمی وگرنه نبود امیر کردم شکر رو خدا

 از و کردم چک لباسمو بار صد نداشتم قرار و اروم بودن دلم تو دل صبح از رسید هم شنبه پنج

  خواستم نظر عمه

  کنیم دعوت رو ها عمه تموم شد قرار مجید عمو درخواست به

 دوش برم گفت من به عمه کردیم اماده رو شیرینی و میوه ظرف انداختیم برق رو خونه کل عمه با

  بگیرم

 می تبریک بهم ذوق با هرکدوم عمهها ومدنا هم مهمونها که بود شب8 حدود ساعت بشم حاظ و

  می رومو و گفتن

 بوسیدن
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  یه خواستم خدا از دلم تو گفت تبریک من به رفتنش از قبل ولی نموند خونه ای بهانه به امیر

 ...! بشه امیر نصیب هم خوب دختر

  داد می ها مهمون رسیدن از خبر زنگ صدای که بود شب9 ساعت دقیقا

  کوتاه ابریشم روسری با کردم تنم اسمانی ابی رنگ به وتاهک دامن و کت یه من

  یومد می بهم خیلی که دادم انجام مهدیس کمک با هم کمی ارایش

 پندار لبخند از پر چشمای تو چشمام اومد بند نفسم لحظه چند برای شدن وارد ها مهمون وقتی

  چقدر خورد گره

 مثل صورت بود کرده تنش ارغوای پیراهن با مشکی شلوار و کت بود شده خواستنی و تیپ خوش

  شده شیو همیشه

 داییش ی خانواده و فرید پندار همراه کردم نگاه بقیه به و گرفتم پندار از نگاهمو سختی به بود

  بودن اومده هم

 :  گفت و بوسید صورتمو و شد نزدیکم قشنگی ی خنده با جون مینو

 ... باشی تو عروسم داشتم دوست اولم از من رسیدم ارزوم به اخرم

  باشم الیق وارم امید جون مینو ممنون:  گفتم زدمو لبخند مینو به

 ... حرف از پر نگاهش و است گرفته خیلی فرید حال کردم حس

  کنه خودش مشغول ذهنمو هیچی نداشتم دوست لحظه تو ولی

  گرفت قرار سالن ی گوشه شد اورده غریبه شخص یه توسط که بزرگی گلی سبد

 به قرمز نازک روبان یه اش ساقه انتهای که هلندی رز گل ی شاخه و شد من نزدیک اروم ارپند

  بود شده پاپیون زیبایی شکل

  اومدی خوش زندگیم به من گل:  گفت و گرفت سمتم به
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  نگفتم چیزی و انداختم پایین سرمو خجالت از

  نشستن و شدن اصلی سالن وارد مهمانها تموم مجید عمو و معصومه عمه تعارف با

 صورت شیوا و مهدیس توسط که پذیرایی و شد صحبت عادی چیزهای مورد در بیشتر اول ساعت

  طبق هم بیتا گرفت

 می حرف مجید عمو و پندار دایی بیشتر بود نشسته جا یه غرور با و بود گرفته و خودش معمول

  اقا هم گاهی از هر زدن

 نشسته مبلی رو زیر به سر و خوب دختر یه مثل منم داد می نظری یه مهری عمه شوهر سجاد

  دختر های تیکه به و بودم

  دادم می گوش هام عمه

 یه من بزار من سر رو بکش دستتو من جون..! طهورا:  گفت می و یومد می و رفت می هی مهدیس

  نصیبم لعبتی همچین

 بشه

  کردی شکار ای تیکه عجب نکشتت خدا:  گفت می گوشم دم هی که شیوا یا

 مجلس جون مینو حرف با که بشم عصبی یا بخندم شیوا و مهدیس حرفهای به دونستم نمی

  شد رسمی

  بودم نشسته پندار روی روبه درست من

 پاش رو پاشو خجالتی هیچ بدون و راحت خیلی دیدم کردم نگاه و پندار چشمی زیر بار چند

  زل قشنگی ژست و انداخته

  من به زده

 هم تلفنی که جور همون یزدی اقای خوب:  گفت کردو مجید موع سمت روشو جون مینو

  کردم عرض خدمتتون
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  عزیز طهورای از خواستگاری برای شدیم مزاحم

 ؟ گه می چی کی شنیدن نمی گوشام بود شده حبس ام سینه تو نفسم

  اومدم خودم به زد بهم مهدیس که ای سوقلمه و مجید عمو حرف با فقط

  کن وا سنگهاتو بزن اخرتو حرفهای مقدم اقای با پاشو دخترم:  گفت مجید عمو

 اخه بزنم حرف کجا پندار با باید دونستم نمی شدم خارج سالن از شدمو بلند مبل رو از خجالت با

  نداشتم حرفی من

  اتاق یه تو برو اصال... دید قابل غیر و خلوت جای یه برو:  گفت اروم ایستادو کنارم پندار

  بیافتم راه زودتر که زد اشاره ابرو با زدو چشمکی پندار ردمک نگاه بهش متعجب

  شدم خودم اتاق وارد و کردیم حرکت باال ی طبقه سمت به

  من به زد زل و بست و اتاق در سریع شد اتاق وارد سرم پشت پندار وقتی

  سمتش برگردم که کرد کاری و گرفت دستمو مچ که بشینم تخت رو برم خواستم می

 ی فاتحه باید دیگه گفتم که داد می فشار محکم انقدر کرد غرق اغوشش تو منو حرف بی پندار

  بخونم کمرمو

  من ابی چشم عروسک بود شده تنگ برات دلم:  گفت گوشم کنار کنان زمزمه و اروم پندار

 داشتم دوست همش بودم فکری فشار تو خیلی هفته یه این تو پندار:  گفتم و کردم بلند سرمو

  اشیب کنارم

  بزنم حرف باهات نشدم موفق ولی تون خونه زدم زنگ هم چندباری

 از قبل شد نمی ولی زدی زنگ گفت می بهم مینو دونم می:  گفت و بوسید چشمامو رو پندار

  خواستگاری

  بزنم زنگ اینجا
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  ؟ شدی ناز چقدر تو:  گفت اوردو ارومی فشار گذاشتو ام چونه زیر دستشو پندار

 ... نکن اذیتم پندار ااا:  گفتم زدمو جونی کم لبخند

  یارم می در کارتو همه تالفی کنم اذیتت تا مونده حاال:  گفت کردو تر تنگ دستاشو ی حلقه پندار

  یارم می در حتما که اخریتو های محلی بی تالفی

  شینم نمی اروم هم من باش مطمئن ولی کنی تالفی خوای می جنسی بد... دونم می:  گفتم اروم

  شه می من سمت از العمل عکس یه باعث عملت هر

  نشستم تخت ی لبه رو رفتم و دادم نجات پندار دستای ی حلقه اسارت از خودمو

  کردیم سکوت ای دقیقه چند نشست کنارم اروم هم پندار

 مراقب که اینه مهمترینش و اولی دارم ازت خواسته دو من طهورا:  گفت و شکست و سکوت پندار

  یباش خودت

  اما و خوام می چی ازت و گم می چی که دونی می

 .... دومی

 تا سه حداقل دارم دوست خیلی بچه من که اینه هم دومی:  گفت کردو ریزی ی خنده یه پندار

  خوام می ازت بچه

 و لحنش ولی زاره می سرم به سر داره کردم فکر کردم نگاش گردشدو چشمام پندار حرف با

  بود جدی کامال نگاهش

  چهارتا شایدم.... تا سه اونم چیه بچه مورد در نظرت:  گفت دوباره پندار

 یا 3 من خدای...نه؟ میکنی شوخی پندار...گفتم کنم کنترل رو ام خنده میکردم عی که حالی ر د

  بیچاره من به.....بچه تا 4

 ...نمیکنی؟ رحم
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 کار سر دارم تمایل بشه اگر هم بعدش....بدم تحصیل ادامه میخوام من که میدونی خودت

  من میخواهی تو که اینطور....برم

 ارزوهام؟ ؟یا چی خودم پس....کنم بزرگ بچه یا...باشم باردار باید یا..مدت تمام

 از....بگیرم گاز رو ولبم بندازم پایین سرمو شد باعث که بود چی بارداری کلمه لفظ تو نمیدونم

  بچه مادر اونم شدن مادر حس

 ......زد غنج خوشی از دلم ته.... باشه رپندا پدرش که ای

 

 نگاه وعاشقش خندون چشمهای وبه اوردم باال سرمو....پندار توسط دستهام گرفتن احساس با

  رو نفسش گرمای....کردم

 ای لحظه اون برای میمیرم من.....من برم خجالتت قربون گفت که کردم حس وگوشم گردن روی

  من به بارداریتو خبر که

 ......خندید بلند بعدو...بدی

 ............کردم نثارش حیایی بی اروم... میکردم حس ام گونه تو رو خون هجوم که حالی در

 نشده دیر تا میخواد ودلم....سالمه 30 من طهورا ببین....گفت میخندید ومردونه اروم که حالی در

  رو شدن پدر لذت

 ......بچشم

 مطمئن....بخونی درس میخواد ودلت سالته 13 تو بدونم که دارم وانسانیت فهم هم اینقدر ولی

  هیچ که نمیدم اجازه باش

 .....میکنم وکمکت هستم اخرش تا هم وخودم بگیره وپیشرفتتو خوندن درس جلوی عاملی

 بینظیر همسر یک....میخواد وشلوغ گرم خانوادگی کانون یک دلم که هستش این من منظور

  هایی وبچه...همراه وهمیشه
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 هم کردنت کار مخالف باش مطمئن.....بکنم رسیدنشون ثمر به برای تالشمو تمام بتونم که

  خوب محیط توی البته....نیستم

 براشون شده باش مطمئن شدیم دار بچه هم میون این اگر حتی......کنم تاییدش خودم که وسالم

  که میگیرم وپرستار دایه

 ..نشی اذیت تو

 اعتماد من وبه باشی وفادار من به....باشی من وکنار اههمر جا همه که بده قول فقط تو

  داشتن برای سعیتو ونهایت....کنی

 .....بکنی خانوادگی گرم کانون یک

 

 خوشی در غرق پندار کنار در زندگی انداز چشم واز بودم شده خیره چشمهاش به که حالی در

  که این وجود وبا بودم

 میدم قول بهت....گفتم...داره خودشو های وسختی تخطرا نظامی یک کنار در زندگی میدونستم

  باشم کنارت همیشه

 .....باشیم داشته گرمی زندگی کنم وسعی

 بوسه وپیشونیم چشمها به بود گرفته دستهاش میون رو صورتم که حالی در پندار

  لحظه تا میدم قول هم من...گفت...میزد

 .....کنم مراقبت تاز وهمیشه بمونم وفادار وبهت باشم داشته دوست مرگ

 خوام می خاطرتو خیلی:  گفت و گرفتو اغوشش تو منو بود نشسته کنارم که پندار

  خیـــــــــــلی...

 کنم نمی تضمین بمونیم اتاق این تو بیشتر پایین بریم باش زود:  گفت و شد بلند تخت رو از سریع

  بیرون اتاق از نشده مادر
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 دنبال کنی می قبول سریع خواست نظرتو سرتیپ وقتی ضمن در بقیه پیش بریم بیا پس بری

  اصال که نباش هم گرفتن وقت

  کنی فکر که دم نمی وقت بهت

 دیگه بهتر...گفت وشوخی خنده با میکرد بلند تخت روی واز میکشید رو دستم که حالی در بعد

  سرتیپ وگرنه....بیرون بریم

 دست که حالی ودر خنده زیر زدیم دو هر.....میکنه بیرونم اش خونه از و نمیده من به دخترشو

  بیرون وبه بود کمرم پشت پندار

 ..شدیم خارج اتاق از...میکرد هدایتم

 عمه و جون مینو نتونستم ولی کردم مخالفت خیلی که این با بودم ارایشگاه صبح از امروز

  کنم قانع رو معصومه

 کرده یکی به دست اونا با هم پندار ایشگاهار بری باید نامزدیته گفتن می همشون نیام ارایشگاه تا

  بود

 صورت ارایشگر توسط صورتم تو که محوی ارایشی به کردم نگاه بود روبروم که اینهی تو خودم به

  بود گرفته

 به درشت گل یه با و بود داده باال موهامو از سمت یک بود کرده فر موهامو بودم کرده تغییر چقدر

  نزیین نباتی رنگ

  بلند نباتی ماکسی لباس یه کردم تنم بودمو خریده پندار با که لباسی دبو کرده

  خورد می بند یه هام سرشونه از یکی رو فقط که

  بود زده موهام به ارایشگر که ای پارچه گلهای همون از داشت گل فقط بند روی که
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 مجید عمو موافقت و ندارپ درخواست به بنا بیاد دنبالم به پندار تا بودم اماده و کردم پام کفشامو

  از قبل که شد این بر قرار

  باشه نداشته شرعی مشکل ما امد و رفت تا بشه خونده محرمیتی ی صیغه بینمون ازدواج

 تو دیگه کنم فکر نکرده من با که ها چه پندار این فهمید می مجید عمو اگه خندیدم کلی دلم تو

  نکنه نگاهم روم

  ارایشگر کمک با اومدم خودم به اومدن دنبالتون خانوم روسع:  گفت که ارایشگر صدای با

  شدم خارج ارایشگاه در از اروم انداختم سرم رو هم سبک حریر شال و کردم تنم شنلمو

 جا همون منم بود کتش ی یقیه کردت مرتب حال در اش کوپه جنسیس به زده تکیه پندار

  کردن تماشا حال در و ایستادم

 ....! دیدم ومرتب شیک همیشه مثل و دارپن بودم زندگیم مرد

  دید منو وقتی بکنه ارایشگاه در سمت روشو شد باعث نگاهم سنگینی

  اومد سمتم به نیستم روئیت قابل من و خلوته دید وقتی دید اطرافو کرد کاری اولین سریع

 سالم:  فتگ اروم کرد می نگاه منو خاصی حالت با پندار کردم می نگاه تعصبش این به لبخند با

 ..! ابی چشم پرنسس

  بوسید دستامو از یکی کوچیک انگشت و شد خم اروم هم بعد

 سرایت بدنم تموم به داغیش ولی بود انگشتم بند روی که این با اش بوسه گرفتم دندون به لبمو

 ..! کرد

 .../ دارن صاحب بعد به این از اونها نگیر گازشون:  گفت من به و زد زل پندار

 !! بزنی صدمه من اموال به ندارم دوست اصال:  گفت جدی شوخی لحن اب هم بعد

 ..... نخندم تا گرفتم لبم از محکتری گاز

  نیستی کن گوش حرف چرا تو:  وگفت انداخت باال زیبایی حالت به ابروهاشو از یکی پندار



 
 

514 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 !.... باش خوبی دار امانت دختر دارن صاحب ها این کنم ثابت بهت جا همین خوای می

 بی خیلی گفته بهت کسی حاال تا پندار:  گفتم خندیدمو اروم بگیرم خودمو جلوی نتونستم دیگه

 ؟ حیایی

 !!!! حیا بی گفته بهم دفه چهار.. سه..... یکی اره:  گفت خندیدو هم پندار

 ..! ایستادیم کوچه تو نبود هواسم اصال بریم بیا من عشق بیا:  گفت پندار زدم کتفش به اروم

 بود صندلی روی زیبا خیلی گل دسته یه بنشینم خواستم می وقتی کرد باز منو سمت در خودش

  کردم دراز دست اروم

  و بود رنگ نباتی رز های غنچه از "تماما که کوتاه ابشاری گل دسته یه برداشتم و

 

  بود شده تزیین رنگ بهمون ز با حریری از دورش

  شدم ماشین سوار و برداشتم و گل دسته

  شد سوار هم خودش و بست منو سمت در اروم ارپند

  نازه خیلی پندار مرسی: گفتم اروم

  گذاشتم دستم روی خودشم دست و گذاشت دنده روی و گرفت دستامو از یکی پندار

  کمه بازم بیارم برات رو دنیا گلهای تموم اگه:  گفت و داد فشار دستمو انگشتای اروم

 سمت رومو باشه عمه ی خونه نامزدی بود قرار چون ره نمی عمه خونه سمت دیدم کردم دقت

 ر پندا: گفتم کردمو پندار

 ؟؟؟؟ ریم نمی معصومه عمه خونه مگه

  ریم نمی نه:  گفت زدو شیطنت سر از لبخند یه پندار

 ؟ که باشه عمه خونه مهمونی بود قرار ریم می کجا پس-
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  رسیم می دیر یکمی ما ولی خانومی جاشه سر مهمونی-

 ؟ پندار ریم می کجا االن خوب:  گفتم متعجب چشمای با

 تا چند یه اتلیه مابریم کنه قبول مجیدت عمو کردیم کاری هر طهورا:  گفت خندیدو پندار-

  نکرد قبول بگیریم عکس

 بگیرید عکس برید بعد صیغه خوندن از بعد بزارید گفت می نیستید محرم بهم هنوز گفت می

 اتلیه بکشونم رو تو شد نمی قانونی راه از وقتی خوب: داد ادامه دوخندی بلندی صدای با پندار

  منم

 !!!!! داد هم جواب که... کردم امتحان قانونیشو غیر راه

 سر تونسته که زبلیه چه ببین بود مارموز بشر این عجب دادم می گوش پندار حرفای به تعجب با

  بزنه گول و مجید عمو

 می خوب پندار نکردی خوبی کار:  گفتم بودم موفق چقدر مدون نمی ولی نخندم کردم می سعی

  از بعد زاشتی

 ...! که نداشت فرقی رفتیم می مراسم

 خوان می ادم کلی برسی تا داشت فرق کلی نخیر:  گفت کردو بیشتر دستم رو دستشو فشار پندار

  ببوسن رو تو

 اتلیه ببرمت که یموند نم چیزی ازت دیگه

  اتلیه ببرمت که دیمون نم چیزی ازت دیگه

 خونم کنم فکر گرفتم بوسهای چه ازت من فهمید می سرتیپ اگه:  گفت خندیدو موزی باحالت با

  کرد می حالل و

 !!!! حیایی بی واقعا:  گفتم خندیدمو

 ...! بار0 شد کنم فکر دفه این با گفت کردو مکثی پندار
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  بودیم ایستاده باغ یه جلوی کردم نگاه اطراف به ماشین ترمز با

  زنه بگیره و مون دونفره های عکس قرار که کسی راحت خیالتم جلوتر بکش شالتو:  گفت پندار

 تکی عکس تا چند کدوم هر اول شدیم باغ وارد و شدیم پیاده ماشین از پندار کمک با اروم

  گرفتیم

 تو منو پشت از پندار که بود شکل این به عکسمون شداولین دونفرمون عکسهای نوبت بعد و

 گیره می اغوشش

  بوسه می لختمو ی سرشونه و

 به من و شینه می شده درست گلها از که تابی رو پندار داشت قشنگی ژست هم عکسمون دومین

  پاهاش رو مایل صورت

  ببوسیم رو همدیگه خواستیم می مثال که بود جوری فیگورمون شینم می

 به بود مصنوعی بصورت که ها نچم روی هم عکس اخرین و شد گرفته هم دیگه عکس چندتا

  برعکس صورت

  بود همدیگه نگاه قفل نگاهمون و شدیم می همدیگه رخ به رخ که جوری کشیدیم دراز

  کردیم حرکت عمه خونه سمت به باهم و شدیم خارج باغ از شد تموم که ها گرفتن عکس

  شد نزدیکمون اتیش لمنق با ها خدمه از یکی اومدن استقبالمون به زیادی جمعیت رسیدیم وقتی

 زغال رو ریخت و چرخوند سرم دور و برداشت اسپند کمی و کرد اسپند ظرف تو دستشو پندار

  منقل درون

  کن دود شوهرت برای اسپند هم تو شم فدات طهورا:  گفت اومدو نزدیکم عمه

  منم شه یم من مال همیشه برای پندار که بود شده باورم دیگه شد طوری یه دلم شوهر ی کلمه با

  کردم دود پندار واسه اسپند کمی

  گذاشت زغال منقل سینی درون و اورد در تراول تا سه کتش جیب از پندار
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 و زنانه... بود شده تقسیم نیم دو به بزرگ سالن ها کننده جدا ی وسیله به شدیم اتاق وارد وقتی

  مردانه

  نشستیم اروم بود شده درست ما برای قبل از که رفتیم جایگاهی سمت به پندار با

  پندار دایی چنین هم و بود اومد هم مجید عمو

  کرد همدیگه محرم مارو و خوند رو صیغه ایه ما برای خودش مجید عمو

  شدن خارج زنونه قسمت مردهااز داشت ماهه سه ی دوره که صیغه خوندن از بعد

  بود دستم گلم دسته فقط اوردم در شنلمو و شال هام عمه دختر کمک به

 بود انداخته پایین سرشو خجالت شدت از ولی بود مونده زنونه قسمت تو هنوز پندار

  کشه می خجالت دختر و زن همه این بین بودن از ام بچه اخی:  گفتم دلم تو

 باشه مبارکت:  گفت و گرفت پندار سمت وبه بود گرفته نامزدی برای روکه انگشتری جون مینو

  که کنم می خداروشکر

  دیدم رو تو دامادی دمونمر

 .....! مینو:  گفتیم همزمان پندار و من

  داد پندار دست به و انگشتر هم بعد تفاهمی چه اوه:  گفت خندیدو جون مینو

  بودن شده جمع ما دور ها خیلی

 دست و صوت و جیغ زد من انگشت رو پندار که ای بوسه با بوسید اول و گرفت منو دست پندار

 بود

:  چشماموگفت تو زد زل هم بعد و کرد انگشتم تو انگشترو اروم پندار...  کرد نفجروم سالن که

  مبارک

  باشه توهم مبارک:  گفتم زدمو لبخندی منم
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  ببوسه لبامو خواد می کردم فکر اورد من صورت نزدیک صورتشو پندار

  خندید می هم پندار خود د حضار ی خنده باعث که بردم عقب سرمو سریع

 یاال ببوس عروسو دوماد:  گفتن می صدا یه دخترها

 ...! گذروندم می تیغ لبه از و همشون گردن بود من دست اگه

 کسی که گرفتم جوری گلو دسته قبلش ولی شدم شون خواسته تسلیم باالخره تا گفتن اینقدر

  بوسه می منو پندار نبینه

  کشید پایین گلو دسته سریع ببوسه لبمو خواست می وقتی کردو جنسی بد هم پندار

  اروم رقص یه با و برداشتن سرم از دست هم رجمعیت پندا توسط شدن بابوسیده

 ** شدن ما خیال بی دیگه گرفت صورت پندار منو توسط که

 رو گوشی خودش عمه خورد زنگ تلفن که بودیم خونه کردن تمیز حال در معصومه عمه با

 برداشت

 خانومه مینو طهورا:  گفت من به زدن حرف کمی از بعد

 گرفتم عمه از رو گوشی و کردم خاموش رو برقی جارو سریع

 جون مینو سالم-

 ؟ چطوره حالت دخترم سالم-

 ؟ هستید خوب شما... خوبم ممنون -

 ؟ طرفا این یای نمی چرا ؟ خبرا چه... دلم عزیز خوبم منم -

 هستم شما خونه میون در روز یه که من جون مینو:  گفتم و خندیدم

 گرفته مهمونی یه برادرم زن بگم بهت زدم زنگ راستی... عزیزم خودته ی خونه:  گفت

 نه وای:  گفتم دلم تو
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 ؟ جون مینو مناسبتی چه به:  دادم جواب ساختگی بیخیالی با

 جشنشون گیرن می جشن و ازدواجشون سالگرد امین سی دارن بابا هیچی:  گفت خندیدو مینو-

 شیبا داشته خبر که گفتم فرداست

 بیام کنم می سعی جون مینو چشم-

 : گفت مصرانه جون مینو

 بیای باید حتما.. خوب دختر چیه سعی--

 :وگفتم دادم فشار روهم عصبانیت با چشمامو

 ....! چشم:  گفتم دادمو فشار هم رو چشمامو

 ؟ عزیزم نداری کاری جون طهورا دیگه خوب--

 شنیدم و صداتون شدم خوشحال جون مینو نه-

 خدافظ بینمت می پس قشنگم دختر برم بنتقرو--

 خدافظ

 شد دعوت پندار دایی ی خونه فردا من عمه:  گفتم عمه به تماس قطع از بعد

 کردم تعریف عمه واسه رو موضوع و

 ؟ داری لباس حاال دخترم سالمتی به:  گفت کرد می تمیز و کریستال ظرفهای که معصومه عمه

 :فتموگ کردم روشن رو برقی جارو دوباره

 دارم عمه اره-

 شد تموم ماهم کار که بود غروب حدودای شدیم کاری تمیز مشغول عمه با و,

 شم بلند جام از نداشتم نا دیگه کنه می تکونی خونه هوس یکبار وقت چند هر منم ی عمه این
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 فردا برای بریم که کرد اصرار خیلی یاد می دنبالم خودش گفت و گرفت تماس پندار هم شب اخر

 بخریم سلبا

 ............... نداشتم رو برم بیرون خونه از که این حسِ ولی

********** 

  حساس خیلی پوشیدنم لباس رو پندار دونستم می بریم که بودم پندار منتظر اماده و حاضر

 های استین با داشت ای پوشیده یقیه که پوشیدم زانو زیر مشکی پیراهن یه موضوع همین بخاطر

  ای حلقه

  کنم استفاده ازش لزوم موقع در تا برداشتم هم حریر یه نده گیر لختم بازوهای به اینکه سهوا و

  بودم داده انجام هم شیک محو ارایش یه بودم شده وارد هم کردن ارایش تو دیگه تندیس لطف به

  برداشتم تخت رو از شالمو مانتومو کردمو پام بلندمو پاشنه های کفش سریع عمه صدای با

  شدم امیر رخ به رخ که کردم باز تاقموا در

  من به بود شده خیره امیر

 سریع نپوشیدم شالمو مانتو اتاقم تو نکردمو احتیاط چرا که کردم لعنت خودمو صدبار دلم تو

  وارد کردم گرد عقب

 بود رفته شاید نبود امیر رفتم بیرون و اناداختم سرم رو شالمو کردمو تنم مو مانتو شدم اتاق

  نپایی

  داد جوابمو و شد بلند مبل رو از پندار دادم بلندی سالم و اومدم پایین سریع رو ها پله

  مشکی اسپرت کت یه با بود تنش سفید شلوار و بلوز کردم دقت بهش خوب

 و برداشت سمتم به قدم چند پندار بود داده ارایش قشنگی طرز به موهاشو بود شده ای تیکه

  رزی گل شاخه



 
 

511 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 خونه راهی و کردیم خداحافظی عمه از گرفتم ازش گلو شاخه زدمو لبخند گرفت سمتم به رو

  شدیم پندار دایی

 ؟ برگرده خواد می کی فرید...!  پندار:  پرسیدم پندار از رفت مسیر تو

 ؟ چطور:  گفت کنجکاوی با و متعجب پندار

  پرسیدم همینطوری هیچی-

 ؟ شدی نپشیمو نکنه د:پرسید کردو بهم نگاهی نیم پندار

  ؟ شدم پشیمون چی از:  گفتم پندارو ی شونه رو زدم اروم

 ؟ کردی نامزد من با که این از:  گفت اروم پندار

  کنم قبولت که بودی نذاشته گلوم بیخ چاقو یاد می یادم که جای تا:  گفتم کردمو اخم

 دارم؟ دوست کنی باور خوای می کی

  کردم سکوت فشحر از دلگیر کمی منم بود کرده سکوت پندار

  نداشتم دوست کردم روشنش و رفت ماشین پخش سمت به دستم

 .....!  باشه بینمون ای کننده دلگیر سکوت همچین یه پندارم با وقتی

 خونه وارد.. و نگفت چیزی ولی انداخت بهم نگاهی پندار گرفتم بازویشو اروم شدیم پیاده وقتی

  شدیم

  نشستیم و رفتیم ونج مینو سمت به معمول تعارفات از بعد

 ...! بیار در مانتوتو اتاق تو برو عزیزم طهورا:  گفت جون مینو

  اوردم در شالمو مانتو و کردم کج بود داده نشون جون مینو که اتاقی سمت به راهمو ننشسته

  اومدم بیرون اتاق در از و انداختم هام شونه رو بودمو اورده خودم با که ی حریر شال

 ؟ استینه بی لباست چرا:  گفت گوشم دم اروم کردو لباسم به نگاه یه ارپند نشستنم با
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  داشتم که بود لباسی ترین پوشیده این بخدا پندار:  گفتم اروم منم

  بخرید بریم بیام نداری مناسب لباس اگه نگفتم بهت مگه:  گفت بود نشده توجیح که پندار

  پوشوندم لختیشو شال با که من کن بس مکن می خواهش پندار:  گفتم وار کالفه و حوصله بی

 .. بده جوابمو خواست می پندار تا

 بارونمون تیکه و گذاشت سرمون به سر کلی دید پندار و من وقتی شد پیدا هم فرید ی کله سرو

 ... کرد

  دیدم نمی توش رو دلخوری اون دیگه نبود سابق مثل فرید نگاه

  نیومد من سمت شکر رو خدا بود بینشون هم سلما چرخید ها رقصند سمت به نگاهم کاری بی از

  کردم می کیف خودم برای داشتم دوری این از راضی هم من

 ؟ برقصیم خوای می:  گفت زدو چشمکی پندار برگشتم نشست پام رو که دستی با

 ؟ گرفتی تحویل عجب چه:  گفتم کردمو ناز اخم یه

 ....! نشدم پشیمون ات شو بلند:  گفت و کشید دستمو و زد لبخند پندار

  دونفره موزیکهای اون از نه شد می پخش مالیمی موزیک رفتیم رقص پیست سمت به هم با

  رقصیدیم می اروم همدیگه روی به رو پندار و من

  بیشتر گفت شد نمی که رقص....  رقصید می مردونه خیلی یومد می خوشم خیلی پندار رقص از

  زد می بشکن و کرد می اونور و ر اینو پاهاشو

  برگشتیم جامون سر و کردیم ترک و پیست هم ما شد تموم موزیک وقتی

 محلی هم با کردن مجبور شوهرشو و خانوم هانیه و اوردن کیک وقتی مخصوصا بود خوبی مهمونی

  برقصن

  کردم باز درو داشتم قبل از که کلیدی با عمه خونه رسیدم که بود شب نیمه
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  کرد باز اتاقشو در امیر که شدم یم اتاقم وارد اروم داشتم

  دادم سالم اروم نبوده خواب فهمیدم چشماش حالت از

 ؟ گذشت خوش:  گفت و داد سالممو جواب کنایه با امیر

 اره:  گفتم سریع خیلی

  کرد باز اتاقشو در امیر که شدم می اتاقم وارد اروم داشتم

  دادم سالم اروم نبوده خواب فهمیدم چشماش حالت از

 ؟ گذشت خوش:  گفت و داد سالممو جواب کنایه با میرا

  اره:  گفتم سریع خیلی

  بدم نشون العملی عکس چه دونستم نمی دیگه بستم و در شدمو اتاق وارد

  بکنه دل ازم و برداره سرم از دست امیر که

  داشت که حساسیتی با خصوصا شد می بد خیلی فهمید می پندار اگه

  کنم برخورد و صحبت امیر با جدی خیلی ناسبیم فرصت تو داشتم تصمیم

 می فاکتور امیرو برخوردهای اگه مدت این تو بود اتمام به رو نامزدیمون ی دوره زدنی بهم چشم با

  عالی چیزها بقیه گرفتم

 حتما داد قول و رفت امریکا به هم فرید شد سپری خوشگذرونی و گذار و گشت به بیشتر و بود

  بیاد دوباره

  گفت می عمه چرا حاال موندم نمی پندار خونه ها شب عمه درخواست به ابن من

  بود مونده باقی مجهول برام دلیلش نمونم

 بود تابش لب با رفتن ور حال در هم پندار زدن حرف حال در و بودم جون مینو خونه معمول طبق

  خورد زنگ تلفن که
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  دو هر خانوم سیما فهمیدم کردنش صحبت از برداشت و تلفن جون مینو

  دادیم می گوش جون مینو ی مکالمه به

  بودم خبر بی منم خواستن می همدیگرو قبل از اینا جان سیما:  گفت می هی مینو

 خواست ازش و رفت جون مینو سمت به و شد بلند جاش از سریع دیدم انداختم نگاهی پندار به

  رو گوشی

  نبود معامله کن ول پندار لیو زشته که یومد می ابرو و چشم هی مینو بده بهش

 ؟ کنی می همچین چرا ؟ پسر چته:  گفت پندار به کردو تموم مکالمشو سریع جون مینو

  بزنم حرف باهاش من نزاشتی چرا:  گفت عصبی و کالفه پندار

  کرد می گلگی ازمن نزد بدی حرف که بدبخت:  گفت اروم مینو

 زنمو اسم کنه می جا بی خانوم سیما منه زن ناال طهورا مینو:  گفت کشیدو پرصدای نفس پندار

  بره می

  رفتم می پندار های گفتن زنم... زنم ی صدقه قربون کلی دلم تو اومد لبم رو لبخندی

 برداشت تاپشو لب سریع بود جاش سر دلخوریش ولی شد اروم کمی پندار جون مینو های حرف با

  رفت اتاقش سمت به و

  خنده زیر زدیم همزمان هردو و کردیم نگاه هم به مینو و من رفتنش با

 :  گفت داد می تکون سری و خندید می هنوز حالیکه در جون مینو

  کن ارومش یکم برو شده حرصی ام بچه..... پیشش برو پاشو جون طهورا -

  خندیدیم دوباره

  گرفتم ورود ی اجازه ضربه چند با و رفتم اتاق سمت به و گفتم ای اجازه با

  بود شده خیره کجاست نبود معلوم که ای نقطه به و بود نشسته تخت ور پندار
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 به کردم شروع دستم با همین بخاطر ببینمش ناراحت نداشتم دوست نشستم کنارش رفتم اروم

  موهاش ریختن بهم

 جفت که بگیرم گاز بازوشو خواستم می افتاد خنده به پندار تا رفتم ور اش کله سرو با اینقدر

  تگرف دستامو

  نشد که نشد کنم فرار تا کردم تقال هرچی تخت رو خوابوند منو و

 کم نفس خنده شدت از بود گرفته رو خونه کل صدامون......  من دادن قلقلک به کرد شروع پندار

  بود اورده

  یاد می.... مامانت االن... زشته...زش.... پندار...پ:  گفتم خنده با و اروم

  و برداشت دست من دادن قلقلک از خندید می که هم پندار

  بوسید سرمو رو و کشید اغوشش تو منو دست یه با و کشید دراز کنارم

 حالی چه در االن ما دونه می یاد نمی مامانم ضمن در ؟ داره اشکالی مگه بیاد مینو خوب:  گفت

  هستیم

  شه نمی کردنمون معاشقه مزاحم مینو نترس داد ادامه انداختو بهم نگاهی موزیانه

  حیایی بی جدی جدی:  گفتم زدمو زل پندار چشمای به بود صدام تو هنوز که ای خنده ته با

 دوست خیلی طهورا:  گفت چسبوندو سرم به سرشو اروم چشمام تو بود زده زل همچنان پندار

  خیلی دارم

  داره دوست من از غیر به کسی بفهمم اگه میرم می من نشو دور ازم وقت هیچ

 ...  نستم نتو ولی بگم امیرو موضوع تا شد باز دهنم چندباری تمبس چشمامو

 ؟ بخوای خودت اگه حتی کنم نمی ترکت هرگز گفتم گذاشتمو پندار ی سینه رو سرمو

 می دودکش از ببندی هم پنجره....  تو یام می پنجره از کنی بیرونم در از:  گفتم خنده با هم بعد

  یام
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 ...! نداری خالصی من دست از خالصه کنم می اپید دیگرو جا یه ببندی دودکشو

 جون مینو که بودیم خودمون حال تو ای دقیقه چند کرد موهام الی دستشو خندید پندارم

  زد صدامون

 برسونه منو کردم خواهش پندار از شام خوردن از بعد....  پایین رفتیم و کردیم مرتب و لباسامون

 .. خونه

 ..... کرد جابتا امو خواسته کنان غر غر اونم

 ؟ من پیش مونی نمی ها شب داره خاصی دلیل طهورا:  گفت جدی خیلی پندار برگشت مسیر تو

  کنم می کارو این احترامش به منم خواسته ازم معصومه عمه کن باور... نه دلیل-

  نباشی کنارم شبها گه می چی برای فهمیدم:  گفت و رفت هم تو اخماش کمی پندار

 .... منی زن هم االن تو باالخره دونن نمی اینو ولی نداری امنیت من پیش هکن می فکر البد

 :  گفت وار زمزمه فشردو دستشو زیر فرمون پندار.....  باشی نداشته امنیت من پیش اگه

 ؟؟؟ داری امنیت جا اون یالقوز مرتیکه اون وجود با وقت اون

 و باال زیاد اش سینه ی قفسه و بودن تند نفساش بود عصبی خیلی کردم می نگاش چشمی زیر

  شد می پایین

  کنیم عقد زودتر باید نداره ای فایده اینطور: گفت اهسته پندار

 خشم و بشه تحریک پندار که نکنم صحبتی ها لحظه این تو و کنم سکوت دادم ترجیح من

  شه گیر دامن عصبانیتش

  شد پیاده من اب هم پندار شدم پیاده و کردم خدافظی ازش اروم رسیدیم وقتی

 رفت هم تو بیشتر اخماش و افتاد ساختمون به نگاهش و دید اطرافو کمی

  بود روشن هنوز که بود امیر اتاق پنجره کردم توجه کرد می نگاه که جای به
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  رسوندی منو مرسی:  گفتم گرفتمو پنجره از نگاهو خورد می تکون پرده از ای گوشه و

  چرخیدم سمتش به اروم گرفت ودستم پندار که گشتم می بر داشتم

 ؟ چطوریه تو با امیر رفتار طهورا:  گفت چشمامو تو زد زل

 .... خدا یا:  گفتم دلم تو

 عمه پسر.. دایی دختر تموم مثل:  گفتم منظور همین به بدم نشون تفاوت بی خودمو کردم سعی

  دیگه های

 دختر اتاقشون ی پنجره پشت زا ها عمه پسر تموم وقت اون:  داد ادامه زدو پوزخندی پندار

  زنن می دید و ن داییشو

  بینی بد چرااینقدر پندار:  گفتم کالفه

 ......... بدون نگفتی و حقیقت بهم مورد این در بفهمم روزی اگه طهورا کن گوش.... هه.... بدبین-

  کرد زیاد دستم مچ رو دستشو فشار نگفت حرفشو ی ادامه پندار

  بخیر شب برو:  گفت کردو ازاد مچمو اروم

 و شکست هم در رو خیابون سکوت که پندار الستیکهای جیغ صدای شدم حیاط وارد وقتی

  شنیدم

 سمت به راست یه و شدم ساختمون وارد اروم خیال همین با بزنم حرف امیر با نشده در تا باید

  به تقه دو رفتم امیر اتاق

  زدم در

  بزنیم حرف باهم ایدب:  گفتم اروم ی خیل کرد باز درو امیر

  بشم داخل که کرد اشاره سر با امیر

 می امیر:  گفتم داشتم هم اخم اون همراه که جدی خیلی نشستم تخت رو و گذشتم امیر کنار از

  کار چی داری فهمی
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 می ؟ شده حساس تو روی پندار فهمی می ؟ کنی می بازی زندگیم با داری فهمی می ؟ کین می

  مورد در بارها فهمی

 ؟ پرسیده سووال ازم ما ی رابطه

 داده تکیه که امیر به زدم زل بفهمی که خوای نمی یعنی فهمی نمی نه:  دادم جواب خودم دوباره

  منو و کارش میز به بود

 برادرم خوام نمی اصال گیری می من برای رو طاها جای گفتی تو امیر:  گفتم دوباره کرد می نگاه

  باشی

  چرا شده چت دوباره گفتی تبریک عمه مهمونیه روز خودت تو ننک بازی زندگیم با ولی

  دارم دوست پندارو من بفهم امیر شده بد رفتارت نامزدیم از بعد

 ....نزن حرف ات عالقه مورد در من جلوی:  گفت من اخر حرف با بود ایستاده اروم که امیر

  فهمم نمی گی می راست

 نمی.... نشد کنم فراموشت ام خواسته بارها بودی نم مال تو ولی هستم بیشعوری ادم من اصال

  طهورا شه

 :  داد ادامه اومدو سمتم به قدمی چند امیر

 سرعت این به خوای می ازم چطوری دارم دوست که ساله چندین من دارم دوست من طهورا

 ...... کنم فراموشت

  بشه صلب من به پندار عتمادا نکن کاری:  گفتم شدمو بلند جام از بود نتیجه بی امیر با زدن حرف

 رفتی که روز ی فردا داره شک بهت اینقدر این موندم من:  گفت که شدم می خارج در از داشتم

  زاره نمی البد اش خونه

  بزاری بیرون خونه در از پاتو
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 منطق من شایدم زد می حرف منطق ی امیر رفتم خودم اتاق به و شدم خارج دادن جواب بدون

  کردم ینم درک کالمشو

  بود نمونده محرمیتمون ی صیغه پایان به بیشتر هفته یک

 و خون ازمایش جواب بریم باهم تا دنبالم میاد گفت و گرفت تماس باهام پندار روزها از یکی صبح

  بگیریم

  گردم نمی بر ناهار واسه گفتم هم معصومه عمه به بریم که بیاد بودم منتظر اماده و حاضر

  کنیم لوازم خرید کمی باال ی طبقه واسه خواستیم می بکشه طول غروب تا کارمون شاید و

  کنیم زندگی جون مینو پیش ازدواج از بعد بود قرار

 مینو پیش بریم بعد دوسال یکی بزاریم گفت می و نداشت و کار این به تمایل خیلی پندار هرچند

 گفت می

  باشم مخالف من که این بجای ودب شده برعکس دنیا کنیم مراعات باید خیلی ازدواجمون اول

  پذیرفت اکراه با باالخره اوردم براش که دالیلی با ولی کرد می مخالفت اون

  کردم باز رفتمو در سمت به سریع اومد در زنگ صدای که بودم ها گذشته غرق و نشسته تاب رو

  بود ایستاده لب به لبخند مرتب و شیک همیشه مثل پندار

  کردم اشنگ منتظر دادمو سالم

 ؟ دیگه بریم بیا:  گفت دید منو تعلل که پندار

 ؟ نکردی فراموش چیزیو پندار گم می:  گفتم ورچیدمو لبامو

 :  گفت کشیدو فرمش خوش محکم ی چونه به دستی دادو تفکر حالت اش ه چهر به پندار

 ؟ کردم فراموش چیو مگه.....!نکنم فکر نه

 ..... بریم بیا هیچی:  گفتم اروم
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  جوری بد گرفتم می گلی شاخه پندار از دیدار هر تو نامزدی دوران تو شد گرفته محال

  بودم کرده عادت گلها شاخه تک گرفتن به

  بستم و در و شدم ماشین سوار حال همون با

  کن باز و داشبورد:  گفت کنه حرکت که این از قبل ولی نشست هم پندار

  کن باز خودت چه من به:  گفتم خیال بی

 !!!!!!! هوراط

 ؟ پنـــــــــــــــــدار چیه:  گفتم منم کردمو گرد چشمامو

 اخمت باعث االن که چیزیه همون توش کن بازش گم می:  گفت شدو تر رنگ پر لبخندش ر پندا

  شده

  کردم باز داشبوردو در سرعت به زدو برق چشمام

  رز گل شاخه یه همراه به کوچیک ی جعبه یه

 عادت گلها این به منو خودت نیست من تقصیر خوب:  گفتم و برداشتم گلو شاخه همه از اول

  دادی

 .... دادی عادت هات بوسه به منو هم تو:  گفت و بوسید امو گونه و شد خم طرفم به اروم پندار

  کن باز رو بردا رو جعبه اون حاال

  کردم بازش و برداشتم رو رنگ ای سورمه کوچیک جعبه

  بود شده حکاکی یکاد وان روش که پالکی با بود دسفی بلند زنجیر یه

 : گفت و گرفتش دستم از پندار که دیدمشمش می و داشتم نگه چشمام جلوی زنجیر

  تره راحت خیالم اینطوری نکن باز گردنت از وقت هیچ و این طهورا

 ........ اویخت گردنم به گرفتو زنجیرو و شد متمایل سمتم به خودش و
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 پندار وسواس و سلیقه با رفتیمو خانگی لوازم فروشگاه سمت به ازمایشمون وابج گرفتن از بعد

 جون مینو خونه بشن فرستاده مستقیما وسایل بود قرار دادیم انجام و خریدهامون

 : گفت پندار که شدیم می خارج فروشگاه پارکینگ از داشتیم

 من البته ما ی هخون نموندی شبم یک تو ولی شد تموم هم نامزدیمون ی دوره طهورا

  ندارم قبول اصال رو اوردی که های بهانه اون

  نیست بهانه کن باور:  گفتم گرفتمو بود دنده رو که پندارو دست

  هستیم هم کنار همیشه که ما ضمن در کشم می خجالت معصومه عمه و مجید عمو از

 که روزش و شب حاال.! .. همیم کنار که اینه مهم بیرون چه باشیم شما خونه تو چه نداره فرقی

 ..! نداره اهمیتی

 دستمو پندار بود شده اسیر دستش زیر که بود من دست حاال کرد عوض و دستامون حالت پندار

 :  گفت کردو می نوازش

  داره فرق... خانومی داره فرق

 ؟ خوب داره فرقی چه-

 رو تو همه از اول رمدا دوست یام می کار از خسته وقتی:  گفت انداختو بهم ی نگاه نیم پندار

  ببینم

  اغوشم تو بگیرمت خواد می دلم بره بیرون تنم از تنش پر روز یه خستگیه تا ببوسمت

  دقیقه5 شده حتی

 .....! برسم ارامش به کنارمی اینکه حس با شبا

 ؟ داری حسرت خیلی.... بوسی نمی منو اصال که این نه:  گفتم کردمو ناز اخم یه

 ....... ای دیگه چیز شب های بوسه کال ؟... که گم نمی رو ها بوسه اون:  گفت خندیدو پندار
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 ...... خنده زیر زد بلندی صدای با حرفش شدن تموم از بعد

 .... کشم می خجالت دیگه نکن اذیتم پندار اااااا:  گفتم

  دم می نشون بهت رو واقعی خجالت عروسی از بعد باشه:  گفت کردو موزی ی خنده پندار

  رسید هم امیر ما با همزمان رسیدیم که عمه خونه در جلوی

 حضور از کدوم هیچ بود معلوم شدن جویا رو همدیگه حال و دادن دست هم با امیر و پندار

  نیستن راضی دیگری

 ؟ بودید کجا:  گفت من به امیر

 ...! جان امیر بگذرونیم خوش کمی بودیم رفته: داد جواب جدی خیلی پندار من جای به

 ؟ زنی نمی باال استین و کنی می دست دست چرا شما... امیر:  پرسید عادی خیلی هم بعد

 تر زرنگ خوب ولی داشتم خیاالتی یه منم:  گفت کردو ای خنده زهر و انداخت نگاهی من به امیر

  نزاشت و رسید من از

  امیر به بود زده زل که کردم نگاه پندار به زیرچشمی اومد بند نفسم امیر حرف با

 .......! رفت می هم تو لحظه به لحظه پندار اخمهای

 : گفت سریع واسههمینم گفته چی فهمید خودش انداخت ما به نگاه یه امیر

  شد داخل ما از سریعتر خودش و داخل بیاید ایستادید در جلوی چرا

 نزاشت و گرفت دستمو مچ پشت از پندار که خونه برم خواستم می

 .... تمومه کارت طهورا فتمگ دلم تو و بستم چشمامو

  دیگه تو بریم بیا ؟ گرفتی دستمو چرا...  چ:  گفتم برگشتمو بسمتش

 در هستیم...  داشتید تشریف ؟ کجا حاال:  گفت عصبی لحن با کردو بیشتر دستشو فشار پندار

 ...!  خدمتتون
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 :  گفتم ای شده مرتعش صدای با

 ؟ کن ول دستمو... دس گی می چی...چی

 : گفت غیظ با و شده منقبض فک اب پندار

  ما خونه بیای نداری دوست چرا بگو ؟پس بمونه منتظر چاکت سینه عاشق ترسی می چیه

 می خجالت عموش از واقعا خانوم کردم می فکر باش و خر و من:  گفت کردو ول دستمو هم بعد

 کشه

  کنه ول اشو عمه پسر یاد نمی دلش نگو

 .. فشردهشد وحمر گرفت درد قلبم پندار حرف با

 ؟... کنه قضاوت و بزنه حرف من مورد در جوری این داد می اجازه بخودش چطور

 ؟ بافی می خودت واسه چیه خزعبالت این:  گفتم دار بغض چشمای با

 ؟ بود چی امیر منظور بگو پس:  گفت چشمامو تو زد زل پندار

  ردک مکث ولی رفت ماشینش سمت به زد موهاش تو چنگی کالفه پندار

 : داد ادامه چرخیدو سمتم به ماشینش سقف به کوبید چندبار مشت با بود عصبی خیلی

 ....! کنم تفسیر ای دیگه جور حرفشو که باشم احمق خیلی باید -

  بودم برده شک احمق من:  گفت واری زمزمه حالت با بعد و

  بودن کرده فرار ذهنم از کالمات تموم بودم شده الل لحظه اون تو بهش زدم زل

 ......  رفت شدو ماشین سوار ای دیگه حرف بی و انداخت بهم عمیقی نگاه پندار

  بره اینجوری زاشتم می نباید اومدم خودم به تازه ماشین اومدن در حرکت بابه

 ..........! نیاستاد پندار ول زدم می صداش و دویدم ماشین پشت دادم می توضیح براش باید
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  پاییین خوردن می سر چشمام از گوله گوله اشکام شد شدید ام گریه

  نشستم و رفتم قدیمی تاپ سمت به و شدم حیاط وارد شده سست و اروم

  کردم گریه که نفهمه معصومه عمه تا زدم اب صورتمو حیاط شیر از شدم اروم که کمی

  نفهمن چیزی دیگران که باشم مراقب شرایطی هر تو جوره همه باید... نبود دوتا یکی من بدبختی

 ......... زندگیم شرایط بدترین تو حتی

 اشپزخونه تو که عمه به افتاده پایین سر با سالم یه شدم خونه وارد و کشیدم عمیق نفس تا چند

  بود

  رفتم باال ی طبقه سمت به و دادم

 جلوی نتونست چرا بود اون سر زیر همش گرفت وجودمو تموم تنفر کردم نگاه امیر اتاق در به

  بگیره شوزبون

  شدم اتاقش وارد ی ضربه زدن بدون و اختیار بی

  گرفته دستاش بین سرشو و نشسته کارش میز صندلی روی که دیدم و امیر

 ........! طهور شرمنده:  گفت ناراحتی لحن با دید منو تا

  شدن جاری اشکام و گرفت گلومو بغض دوباره

 خواستی می همینو!! امیر شدی راضی.... کنه ینم دوا من از دردی تو بودن شرمنده:  گفتم اروم

  رفت پندار

 وقت هیچ.... بخشمت نمی وقت هیچ توست تقصیر همشم رفت پناهم رفت پشتم رفت عشقم امیر

!!! 

  شدم خودم اتاق وارد بود خارج دستم از کنترلش که هقی هق با

 جواب ولی زدم زنگ بهش بار چند گرفتم نمی دستم وقت هیچ که موبایلی گوشی به رفت چشمم

  نداد
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 .... شد خاموش کل به گوشیش زدن زنگ چندبار از بعد

 بیرون صدام و کنم خفه و ام گریه صدای تا کردم فرو بالشت تو سرمو نالیدم شد بیشتر ام گریه

  نره

  نگفتم زودتر که خودم به لعنت شد؟؟؟ چی

  برسه اعتمادی بی به کار گذاشتم که من به لعنت

  بکشمش داشتم که حرصی شدت از بود ممکن چون ندادم جوابی ولی زد اتاقمو در رامی بار چند

 کردم بهانه و سردرد و خستگی ولی بخورم شام تا زد صدام و اومد اتاقم در پشت بار یک هم عمه

  نرفتم پایین و

 بوش نیمه1 ساعت کردم نگاه و برداشتم موبایلمو بود رفته چقدر ریختنم اشک زمان از دونم نمی

  داد می نشون

  بودم نیاورده در و بود تنم صبح از که لباسهای هنوز من و

  گرفتم پندارو شماره بریزه بهم چی همه میذاشتم نباید دادم فشار دستم تو موبایلو گوشی

 مضمون این به فرستادم پیامک یه براش سریع بود خاموش هنوز

 " کنم می خواهش..........  بدم توضیح برات بزار"

  بودم پندار فکر تو صبح تا برد نمی خوابم کشیدم دراز دوباره و کردم پرت تخت رو وشیوگ

 ................ کرد می دیوانم داشت کنه تموم چیزو همه اینکه فکر

 بار یه ثانیه چند هر و دادم لم مبل رو حوصله بی ندارم خبری هیچ پندار از که شه می روزی سه

  کنم می چک گوشیمو

 ...!  پرسه می و خلقیام کج علت مدام عمه.....  قبل ازروز تر صبیع هروز

 !! من زندگی تشت به زد لگد پسرت گفتم می.... ؟ گفتم می چی بگم بهش نداشتم جوابی
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 سکوت تو برداشت این از راضی منم شدم عصبی که عقدم از قبل هیجان بخاطر کرد می فکر عمه

 .. بودم رفته فرو خودم

  ام خانواده مزار سر بریم هم با که داد پیشنهاد روز همون عصر هم همین خاطر به

 به گرفتم تصمیم باری چند کنه می تعقیبمون داره مشکی ماشین یه کردم حس برگشتن زمان

  بگم عمه

  شدم پشیمون گفتن از داشتم عمه از که شناختی با ولی

  کنه شلوغش خواد می نباشه هم مهمی چیز اگه دونستم می

 از دریـــغ ولی بودم پندار تماس منتظر همش کردم نمی دور کنارم از موبایلمو روز چند نای تو

 ...! کال میس یه

 گذاشت دست نشست کنارم اومد عمه دادم می تکون عصبی حالت به پامو و بودم نشسته مبل رو

 : گفت پامو رو

 ؟ چته بگو دخترم

  عمه هیچی:  گفتم کردمو نگاه عمه به

 مقدم اقای ای کالفه روزه چهار سه االن تو نیست هیچیت نگو:  گفت انداختو بهم قیدقی نگاه عمه

 یاد نمی هم

 ؟ طهورا شد چی... بشید غافل هم از که نبود روزم یه کردید نامزد که ماهی سه این تو شما

 !! نیست هم مهمی چیز شده حرفم پندار با عمه هیچی:  گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 قهرو این از ها زندگی ی همه تو جان عمه... شد راحت خیالم:  گفت کشیدو یا اسوده نفس عمه

  شه می اشتیها

  کردناشه اشتی دوباره و کردن قهر همین به زندگی نمک اصال

  عقدتونه فردا نده کش قهرتو زیاد نصیحت یه تو به من از ولی
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  کردم قهر من کرده فکر البد عمه کردم می فکر عمه حرف به رفت اتاقش سمت به عمه

 ؟؟؟ کنم کار چی خدایا

  شد پشیمون بریدو ازم که شد چی بگم بدم چی فامیلو جواب ؟ چی نیاد پندار اگه

  بودم شده کنده پر و بال مرغ مثل بیاد مجید عمو که غروب تا

  بدم جوابی نتونم و بپرسه ازم فردا مورد در ترسیدم می

 ؟ ساکتن اینقدر چرا ها بچه این خانوم:  گفت عمه به مجید عمو شام میز سر

  کرد می بازی غذاش با داشت کردم نگاه چشمی زیر امیر به

  دادم نمی جواب امیرم سالم حتی روز اون از

  حاجی نیست چیزی:  گفت خندیدو عمه

 گرفت تماس باهام پندار امروز دخترم جان طهورا:  گفت کردو من سمت روشو مجید عمو

  داد دستم اب لیوان یه و پشتم به زد سریع عمه افتادم سرفه به گلوم تو پرید غذا عمو حرف با

 بریم تا اینجا یان می صبح26 ساعت فردا: گفت بگم اگه دختر هولی چقدر:  گفت خندیدو عمو

 ؟ کنی می کار چی محضر

  داشتم عجیبی حال کنم گریه یا بخندم دونستم نمی

  کردم حبس اتاقم تو وخودم ببخشید یه با و شدم بلند میز سر از سریع

  بود شده ذره یک پندار برای دلم ریختم می اشک هم و خندیدم می هم

 گفت اتاقمو تو اومد عمه ساعتی از بعد بود کرده چشماشو هوای دلم

  محضر بریم تا یاد می اش خانواده همراه به پندار فردا

  باشم شاداب فردا برای تا بخوابم زودتر گفت منم به
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  کشیدم بیرون کنم تنم فردا خواستم می که لباسای ذوقم از عمه رفتن از بعد

  خوابیدم و شدم خیالشون بی شد راحت خیالم بودنشون خوب از وقتی کردم امتحان چندباری

 شبیه خودم برای پندار برخورد جور یک هزارو و زدم خوابیدن به خودمو...  نه که خواب البته

  کردم می سازی

 .....! عصبانیت با گاهی..... اخم حالت با اهیگ.... عاشقانه گاهی

 بهشون و زدم شونه ارامش با موهامو گرفتم دوش یه رفتم بزنه صدام عمه که این از قبل زود صبح

  دادم حالت

 می دلم کردم ارایش ای دیگه وقت هر از بیشتر یکم کردم تنم رنگمو سبز اسپرت دامن و کت

  خواست

 حاشیه که سبز ابریشمی روسری و کردم تنم مانتمو برسم نظر به یشههم از تر زیبا و بهتر امروز

  رو داشت مشکی های

  بود 9 ساعت کردم نگاه ساعت به ریختم صورتم تو کج صورت به موهامو از یکمی انداختم سرم

  رفت صدقم قربون دید منو تا عمه ن بود شده حاظر و بیدار هم عمه مجیدو عمو رفتم پایین اروم

  نداشتم میلی هیچ داشتم که ذوقی شدت از بخورم صبحونه برم گفت عمه

  بود فهمیده هم مجید عمو حتی که جوری بود رفته اب خیلی صورتم روز چند این تو هرچند

 عسل و گرم شیر لیوان یه بهم بخورم لقمه چند فقط کرد وادارم عمه ولی ندارم میلی گفتم عمه به

  داد

  نره پایین فشارم تا

 ها مهمون تا بیرون رفت زودتر مجید عمو اومد در صدا به خونه زنگ که بود26 اعتس نزدیک

  نمونن منتظر

  بود خونه تو که کوچیکی صدقات صندق انداخت و چرخوند سرم دور پولی یه هم معصومه عمه
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  ببینمش تا گرفتم باال سرمو شدیم خارج که حیاط در از

 !!!!! نگاهش ی تشنه.... وجودش تشنه..... صداش ی نهتش... بودم اب از افتاده بیرون ماهی مثل

  بود داییش و مجید عمو با صحبت غرق دیدمش نگاه اولین در

  بود کرده تر کوتاه همیشه از موهاشو بود شده برازنده چقدر

  شد عمو با زدن حرف مشغول دوباره و انداخت من به نگاهی نیم یه فقط پندار

  بوسید منو اکراه با و اجبار به هم داییش زن و بوسید منو اومدو سمتم به جون مینو

 پندار کردم فکر شدیم ماشین سوار همگی

 هنوز یعنی این و شد ماشین سوار مادرش همراه من به توجه بی ولی برم باهاش که بخواد من از

  دلخوره و ناراحت ازم

  محضر سمت به رفتیم و شدم مجید عمو ماشین سوار نشسته خون به و شکسته دل با منم

 ..... کنه رفتار گرم باهام ظاهر به شده حتی پندار داشتم دوست

 ...! شد چی کردم می فکر چی بودم کرده پردازی خیال ذهنم تو امروز واسه چقدر

  یاد ولی شدم پشیمون بگم و گردم بر خواستم می لحظه یه رفتیم می باال محضر های پله از وقتی

  نخواد منو اون اگه حتی بمونم پندار پای تهش تا خواستم می افتادم بودم داده که قولی

 مجید عمو به پدرم ی شده باطل ی شناسنامه با همراه خودمو ی شناسنامه برداشتم قدم مصممتر

  دادم

 :  گفت اومدو کنارم اروم هستیم سنگین سر هم با پندار و من بود فهمیده جون مینو

 یکم اعدام واسه اوردیمتون نکرده خدایی مگه هستید مدلی این چرا پندار تو برم قربونت طهورا

  بخند

  کنه می پیچم سوال داره هی داداشم زن
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 هم پندار تا بشین گفت برو بود دادماد و عروس مخصوص که ای ویژه جایگاه سمت به منو هم بعد

  بیاد

 بدم لبخند شکل لبهام به کردم سعی

 امد و داد تکون سری پندار زد حرف باهاش و شهگو یه کشوند و رفت پندار سمت به جون مینو

  نشست کنارم

 عوض نگاهشو جهت بهش هواسم تادید ولی کرد می نگاه منو اونم کردم نگاهش روبروم ایینه از

  کرد

  اوردم دستش به کوچیکی فشار کردم حس رو خفیفی لرزش گذاشتم دستش رو دستمو اروم

  رفت مردها سمت به دوباره و شد بلند کنارم از گهب دایش به چیزی که این ی بهانه به پندار

  داشت سنگینی مجازات اینقدر من ی نکرده گناه یعنی بکشم فریاد داشتم دوست لحظه اون تو

  نخونه درونیمو حس چشمام از کسی تا انداختم پایین سرمو دادم فرو بغضم بود کندنی جون هر با

  کنه جاری و قدع تا بشینه که کرد خواهش پندار از اقا حاج

  بگیرم نتونم که بود جوری دستاش حالت کرد قفل هم تو دستاشو ولی نشست کنارم اروم پندار

  شد می جاری عقد که زمانی گرفتم می گاز لبمو بغض و حرص شدت از

 نفهمیدم اقا حاج حرفهای و کالم از هیچی بود اومده سراغم نقیضی ضدو احساس دنیا یه

 ...! شماست منتظر اقا حاج جان طهورا:  فتگ که عمه صدای با فقط

  کردم نگاه افراد تک تک صورت به لرزیدن می دستام بدم جواب باید فهمیدم که بود اونجا

  گفتم رو بله و خدا به کردم توکل بستمو چشمامو اروم بود پیدا ام خانواده خالی حای چقدر

  صلوات صدای اون از بعد و پیچید ارومی زدن دست صدای

  دادن و شون هدیه هرکدوم و بوسیدن رومو عمه و جون ینوم
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  داد شو هدیه و گفت تبریک بهم هم خانوم هانیه

 منو ی حلقه که گفت پندار به اول داد بهمون رو ها حلقه جون مینو بود ها حلقه انداختن به نوبت

  بندازه

 گرفت دستمو کنه نگام که این بدون گرفت دستمو هیجانی هیچ بی و اروم خیلی پندار

  دزدید ازم نگاهشو سریع ولی کرد نگام لحظه یه چون دید دستامو لرزش کنم فکر

  انداختم دستش پندارو ی حلقه لرزون دستهای با و اروم منم

 ...........گرفت بر در عقدو اتاق کمی تعداد زدن دست صدای بازم

 رستوران به ناهار صرف یبرا همگی پندار ی خواسته به شد تموم که عقدنامه پای امضاهای

  رفتیم معروفی

 ..  نپرسید چیزی ولی انداخت بمن اینه تو از مشکوکی نگاه عمو رفتم مجید عمو ماشین با من بازم

 گفتم اروم هستن زدن حرف مشغول همه دیدم وقتی بشینم پندار کنار کردم سعی نشستن موقع

 ...! پندار: 

  فتنگ چیزی ولی کرد نگاهی من سمت به پندار

 داری چرا ندارم تقصیری هیچ من... نشکون دلمو پندار:  گفتم غمگینی لحن با و وار زمزمه

 ؟؟ کنی می مجازاتم

  زنیم می حرف موردش در بعدا نیست وقتش االن:  گفت کنان زمزمه پندار

 :  دادم ادامه زده حرف باهام پندار که این از خوشحال

 جواب تلفنهام به نه زدی زنگ نه ندادی محلت بهم الاص تو بزنیم حرف موردش در خوای می کی-

 ...! دادی

 ..... نه االن طهورا:  گفت و چشمام تو زد زل پندار

  گریه زیر زدم می جا همون شدم نمی بلند جام از اگه که بود پر اینقدر دلم
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  کردم حرکت رستوران بهداشتی سرویس سمت به ببخشید یه با

  ریختم اشک سیر دل یه و دادم تکیه در به اروم گریه زیر زدم شدم که سرویس وارد

  شستم بودو ریخته بهم ارایشش گریه بخاطر که صورتمو شدم اروم وقتی

  کرد شد نمی کاریش ولی بودن شده سرخ چشمام کشیدم عمیق نفس چندتا

  ندارم بر قدمی دیگه نخواد پندار خود وقتی تا دادم قول خودم به

  نشستم و رفتم میز سمت به چهره به خیالی بی نقاب زدن با ودمب کرده تالشمو تمام من

 تو خواد می پندار ببینم نکردم صبر دیگه خوردن از بعد کردم غذا خوردن مشغول خودمو و

  نه یا بشینم ماشینش

 منو تا خواستم عمو از راه وسط خورد جا حرکتم از هم پندار خود شدم عمو ماشین سوار سریع

  کنه پیاده

  بیارم خونه از هامو وسیله از یکم خوام می که ای هانهب به

  نکردم قبول برم امیر با یا برسونن منو که کردن اصرار بهم هرچقدر

  رسوندم خونه به خودمو ماشین یه با و کردم خدافظی ازشون

  بودم کرده تنم ذوق با که بود لباسهای اوردن در کارم اولین

  بخوابم ساعتی چند واستمخ و کردم تنم نخی شلوار بلوز یه

  کرد می درد عصبی فشارهای شدت از سرم

  سپردم خواب به خودمو خوردمو ارامبخش یه

  کردم می گرسنگی احساس بود گذشته هم شب نیمه از ساعت شدم بیدار که خواب از

  بود ابمیوه پاکت یه فقط نبود هیچی توش لعنتی کردم باز و یخچال و اشپزخونه رفتم

  رفتم اتاق سمت به دوباره کشیدمو سر رو میوه اب از قلوپ چند رانزجا با



 
 

533 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

  خونه از تماس چندتا فقط کردم چک گوشیمو

  خوابیدم و شدم برم و دور خیال بی بازم بود عمه

 ..... کردنه فکر و کردن فکر کارم تنها اخیر وقت چند مثل کشیدم دراز کاناپه رو

  گرفتم ازش سراغی من نه و بود گرفته تماسی دارپن نه گذره می مون عقد از است هفته دو

  سوختم می درون از یکدنده و لجباز طهورای همون بودم شده

 شکل فقط انتظارم اثیر که عمریه من کردم می اش خفه لجوجانه ولی بود گلوم تو طوفان فریاد

  کرده تغییر انتظارام

 ترحم بی سرد باد دستهای بین متالط و طوفان و موج میون که بودم ای شکسته قایق مثل من

  اثیربودم

 گفتم دروغ به نباشه من نگران اینکه بخاطر و گردم نمی بر اونجا دیگه بودم گفته هم عمه به

  من پیش یاد می ها شب پندار

  بمونم خودم خونه که شد راضی اخر در و کرد زناشویی مسائل مورد در نصیحت چندتا عمه

 داره خوشی دل چه عمه.....  خیاالتی چه هه:  گفتم زدمو پوزخندی خودم به

  باردارشم بخوام برسه چه نشنیدم صداشم مدت این تو حتی من

 با و بودم نشسته خونه بس از بودم شده خسته دیگه کنم حسابی خرید یه عصر داشتم تصمیم

 تلفن

  بودم داده انجام خریدامو

  بود ناشناس شماره حورد زنگ خونه تلفن خرید واسه برم که شدم می حاضر داشتم

  نداد جوابی کسی کردم الو الو هرچی ولی برداشتم گوشیو

  زدم بیرون خونه در از و کردم قطع گوشیو خیال بی
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 کردن خرید با خواستم می انگار خریدم می کردو می هوس دلم که هرچی فروشگاه تو

  برسم ارامش به کمی و بیارم در دلیمو و دق

 کرد می جا جاب وسایلو داشتم خونه رسیدم پر های دست با و خسته

 افتاد اتفاق سریع کار این اینقدر بینیم جلو گذاشت دستمالی و گرفت و من پشت از کسی که

  بیاد سرم بالی چه قراره فهمیدم.....  کرد سلب من از رو العملی عکس هرگونه که

  نداد من به رو اجازه این هوشی بی ولی کنم دفاع کردم سعی

  فهمیدم تاریک و تنگ جای و بنزین بوی از اومدم هوش به خوردم می که شدیدی های ونتک با

  ماشینم یه عقب صندوق تو

 از که بود شده وارد بهم مدت این تو عصبی فشار اینقدر چون نترسیدم بودن گرفته منو که این از

  بود کرده سیرم زندگی

  بودم رسیده ضمح تفاوتی بی به و بودم شده خلصه مثل حالتی دچار

 شدم می هم خوشنود و خوشحال بلکه شدم نمی ناراحت تنها نه مرگم از..  نبود مهم برام هیچی

  این خواستم خدا از که چیزی تنها فقط

  کنم ترک دامنم روی ننگی لکه با رو دنیا این خواست نمی دلم نشه وارد عفتم به ای لطمه که بود

  زدم هوشی بی به خودمو و گذاشتم هم رو چشمامو ماشین سرعت شدن کم با

 بود زن یه صدای بود اشنا برام شدت به صدا یه شنیدم نفرو چند شدن پیاده صدای

  نشد تداعی نظرم تو شخص اون چهره اوردم فشار مغزم به هرچی ولی

  کردن باز و عقب صندق در که فهمیدم تازه هوای شدن وارد با

  پشتی انبار دشببری:  گفت که شنیدم رو مردی یه صدای
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 ..........  بردن منو و هام شونه از هم یکی و گرفت پاهام از یکی

  دیدم اطرافو کردمو باز چشمامو نور سرعت به بستن درو هم بعد و زمین رو کردن پرت منو نامردا

  نبود روئیت قابل زیادی چیز بود تاریک داد می نم بوی شدت به که بود جای یه

  رفتم فرو عمیقی بخواب دوباره تقال همه این از خسته شد نمی ولی کنم باز دستامو کردم سعی

  گذره می من اسارت از روز یه فهمیدم بود کرده روشن نمور انباری کم خیلی نور یه

  پاهام و دست به شده بسته ی طنابا شر از تا کردم می تقال داشتم

  شد باز زیادی باشدت در که کنم پیدا نجات

  ببینم تونستم نمی اشو چهره بود ایستاده نور به پشت چون ولی دیدم می و نفر یه سایه

  شد می تر اشنا صورتش داشت می بر سمتم به که قدمی هر با اومد سمتم به سایه

 !!!!!!!!! بود اتابک پسر عطا شناختمش کامل

 ؟ دیدش بیدار خرسیتون خواب از عجب چه خانوم شراره به به:  گفت بازه چشمام دید تا عطا

 انداخت و برداشت سرمو از افتاده شال اروم شد خم و شکست قدم یه با و بینمون فاصله عطا

  سمتی

  کشیدم می رو لحظه این انتظار......... بودم کرده سکوت

 ......طهورا بگم بهتر یا شراره:  گفت که خورد گوشم به عطا صدای دوباره

 دادم فشار بهم چشمامو ددر شدت از کشید گرفتو موهامو خیز یه با عطا

  بیام در نشسته حالت به زمین رو افتاده حالت از که کرد کاری عطا

  ؟ زنی می گول منو عوضی دختره زد فریاد

 ؟ کنی می کار کی برای بگو
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 ؟ دادی قرار هدف و اسفندیار چرا بگو

  زد منو داشتم جون که جایی تا و افتاد جونم به لگد با گم نمی چیزی دید وقتی عطا

  نزنم فریاد کردم سعی تونستم می که جای تا بود معنا تمام به وحشی یه

  زدم می صدا و پندار و خدا دل ته از و اوردم کم اخراش ولی

 بیهوش تا زد انقدر کرد می بیشتر هاشو ضربه و شد می تر جریح من های ضجه شنیدن با عطا

  شدم

  اومد سراغم بدنم درد باز و گذاشتم حقیقی دنیای به پا باز شد ریخته روم که چیزی خنکی با

 بهوش فهمید شخص اون کشیدم می درد شدت از که های ناله با بود عطا از غیر به شخصی اینبار

  اومدم

  بود ریخته دورم شده پریشون موهام بودن بسته صندلی به منو اینبار

 اوه:  گفت کثیفی لحن با و اروم خیلی و داد فشار و گرفت امو چونه دستش با و اومد بسمتم مرد

  داری نازی صورت چه

 تو با کارش که این از بعد بگم ارباب به باید ولی سرد و تاریک گور تو بره صورت این نیست حیف

  شد تموم

  بده قرضت من به ساعتی یه

  کردم تف صورتش به و خورد بهم حالم مرد وقاحت از

  صورتم تو زد دست پشت با و کرد پاک صورتشو تو تف خنده با مرد

  کرد م نثار رکیک فحش چندتا کردم حس بخوبی و بود شده خارج بینیم از که خونی داغی

 خم زانو تا اتابک دیدن با مرد شدن وارد عطا همراه به که بود اتابک شد باز در هنگام همین تو

  کرد تعظیم و شد

  بشینه اتابک تا اورد صندلی یه سریع مرد
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 به دست هم عطا من به بود زده زل اتابک دیدم می نزدیک از و اتابک که دبو اول بار برای من

  کنار سینه

  ؟ کردی شلیک اسفندیار به چی برای:  پرسید جدی ی خیل اتابک بود ایستاده پدرش

 ؟ بودی گرفته فرمان کی از

 دکشی کردو موهام تو دستشو اومد نزدیکم و شد بلند صندلیش رو از اتابک بودم کرده سکوت

  صورتم که جوری

 خانواده بی و من که بود افرادی از یکی این شدم خیره اتابک خشم پر چشمهای به بود اومده باال

  بود کرده

 می قبرستونت ی رونه راست یک نزنی حرف اگه ولی باره می جسارت چشمات از:  گفت اتابک

 ...!  کنم

  کرد ای اشاره عطا به اتابک

  کرد روشن پدرش ی اشاره با و دستشه فیلمبرداری کوچیک دوربین یه که دیدم رو عطا

  زد اش چهره به نقاب سریع مرد رفت کنار وخودش زد اشاره هم مرد به

 بود شده یکی دهنم و بینی خون زد صورتم طرف دو به سیلی چندتا گرفت موهامو اومد نزدیکم و

  تونستم می که جای تا

  کرد مشت دستشو کنم نمی هوار دادو من دید که مرد زدم نمی فریاد

  کردم احساس کامال فکمو شدن خورد کشیدم وجودم اعماق از فریادی زد صورتم به و

  کردم احساس کامال فکمو شدن خورد کشیدم وجودم اعماق از فریادی زد صورتم به و

  ریخت می بیرون شدت به خون دهنم و بینی از

  هاولش این تازه:  گفت زدو وحشتناکی قهقه اتابک

  بیافتم تا زد صندلی به لگد یه خودش و زد صورتش به نقابی هم اتابک
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  دارم کار باهاش هنوز چون نمیره ولی بزنید زد فریاد شدم پخش زمین رو صندلی با وقتی

 گردن رو مرگ حالت به دستشو شصت و زد اشاره من به دست با گرفت دوربین سمت روشو

  کشید خودش

 گرفت لگد و مشت زیر منو و کرد حمله سمتم به دوباره مرد اون

 و کنم باز دهنمو تونستم نمی که داشتم درد اینقدر صورتم ناحیه تو ولی بزنم فریاد خواستم می

  هوشی بی دوباره

 شده کارم هستم اینجا که مدته چه یدونستم نم بود شده خارج دستم از کل به زمان********

  خوردن کتک هروز بود

 داد می ابکی سوپ من به و یومد می پیرزن هی بار یه روزی فقط

 کرد می فرو دهنم تو خشم با قاشق کنم باز دهنمو تونستم نمی من چون اونم

  بگیره عمرمو و کنه تمومش دیگه خواستم می خدا از دهنم تو قاشق کردن فرو بار هر با

 کاری اگه تا بردن می دستشویی سمت به پیرزن کمک با جون بی پاهای و بسته دستهای با منو

  بدم انجام دارم

 هیچکی با اینا کن رحم جوونبت به جون دختر:  گفت اروم برگردونه منو خواست می وقتی پیرزن

  ندارن شوخی

 با کنم می نگاش دید تا پیرزن کردم نگاهی پیرزن به کن خالص خودتو بگو دونی می چیزی اگه

 : گفت دلسوزی

  بیاد رحمت خودت به کرده ورم و ترکیده چشمت ی گوشه ببین

  بزنم لبخند تونستم نمی حتی نداد اجازه فکم درد ولی بگم چیزی کردم سعی

 ؟ داره حس لبت:  گفت کردو نگام دقیق پیرزن

  نه: زدم اشاره چشم با
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  شد بسته درد شدت از چشمام که زد دست فکم به پیرزن

  شده حس بی هم لبت و نیبز حرف تونی نمی اینه واسه شکسته فکت:  گفت کشیدو اهی پیرزن

  مخه بی کریم کار البد زدنت چجوری نامروتها... بگم خان اتابک به باید

  اره معنیه به و کردم بسته و باز چشمامو اروم

 اطالعات ازم خواست می و اومد من پیش دوباره اتابک داد غذا بهم تر مالیم خیلی اینبار پیرزن

  بگیره

  بزنم حرف بتونم بود محال دیگه شدم شکسته فک با بگم خواستم می هم چیزی اگه

  داشت کریهی ی چهره چقدر من به زد زل و نشست صندلی رو اتابک

 ؟ حالیه چه در مقدم سرهنگ االن کنی می فکر:  گفت اتابک

 شد تداعی ذهنم در پندار صورت از که چیزی اولین تپیدن به کرد شروع قلبم پندار اسم بااوردن

  بود اخمهاش

  دیده فیلمتو االن تا حتما: د دا ادامه بکاتا

 گفته پیرزن و بود شده زجرم و عذاب ی فرشته که مردی همون کرد وحشتناک ای خنده هم بعد

 گرفت اتابک سمت به رو تلفنی گوشی مخه بی کریم اسمش بود

 در بسته نیمه حالت به تورم شدت از که چشمی با منم ای شماره گرفتن به کرد شروع اتابک

 بود اومده

  بودم گر نظاره

 ؟ شناختی منو...............مقدم سرهنگ-

  بردم لذت خیلی منکه دیدی فیلمو پس:  گفت خندیدو اتابک

--------------- 
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  نشست لبهام رو جونی نیمه لبخند یه شنیدم می پندارو فریاد

  مکالمه بقیه به سپردم گوشمو

  اتابک ی خنده بازم

 نفوذی شما بین منم... داری نفوذی تو فقط کردی فکر سرهنگ:  فتگ شدو جدی خیلی اتابک

  دارم

  خوام می چی دونی می خوب خودت کنم می معامله

---------- 

  شده خورد فکش دادن خبر بهم بزنه حرف تونه نمی

  وحشتناک ی خنده دوباره و

------------- 

  گوشش دم زارم می گوشیو کنی معامله خوای می چون.... باشه باشه

  بگیره من گوش دم گوشیو تا زد اشاره سرم پشت مرد به اتابک

 دهنم از که صدای تنها بود بریده امونمو درد دادم حرکت فکمو توانم تمام با چسبید گوشی وقتی

 اومد در

  نفسهام صدای و بود ممممممم صدای

  عشقم طهورا.... طهورا-

  کردن گریه به کردم شروع منم بودم ندیده رو مردی هیچ گریه حاال تا گریه زیر زد پندار

  بودم دلتنگش چقدر بود شده گوش وجودم تموم

 خودم ولی کنم ات تنبیه خواستم می المصب من کردم کوتاهی ببخش منو گفت می فقط پندار

  شدم تنبیه بیشتر
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 .. عشقم عزیزم بدم نجاتت خورم می قسم طهورا

  شد داده اتابک خود به و شد داشتهبر گوشم دم از گوشی اتابک مجدد اشاره با

  کنم می اعالم و مکان و گیرم می تماس باهات زدید عاشقانه حرف چقدر هر بسه:  گفت اتابک

--------- 

  سرهنگ نکن تهدید

-------- 

  نکن م تهدید گم می

  صورتم تو زد لگد با مرد که شد چی نفهمیدم زد اشاره کریم به دست با اتابک

  شد بلند ام بسته دهن با فریاد صدای

  شد می شنیده خوبی به گوشی پشت از پندار فریاد صدای

 ...... شدم متوجه هوشی بی از قبل که بود چیزی اخرین اتابک ی خنده صدای

 جون سگ مثل هنوز بینم می.. نچ نچ نچ:  گفت انداختو نگاهی داغونم صورت به و شد وارد عطا

  داری

  هستی ما مهمون که روزه8 امروز با

 ... کنی می سکته جا در ببینی خودتو ایینه تو اگه:  گفت اومدو نزدیکتر عطا

  شدت از که چشمهای اوه:  داد ادامه و خندید.

 ... نداره گفتن دیگه که فکتم قرمز یا کبوده یا صورتت تموم و شدن بسته نیمه تورم

  نمونده باقی چیزی زیبات صورت از دیگه

  گرفتی خون خفه سگ ماده توی ولی بود داده لو و دونست می هرچی ناال تا بود تو جای کی هر
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 زبونت ناخوداگاه باشی من با شب یه عزیزم نداره اشکال:  داد ادامه و کرد ای پلیدانه ی خنده عطا

  اون و شه می باز

  نداشتیم شوخی باهاش فهمه می احمق سرهنگ

  کن اماده من با یرویای شب یه برای خودتو:  گفت که رفت می داشت عطا

  بودم رسیده حسی بی به درد زیاد حجم از ریختم نمی اشکی

  بود شده ایجاد ای ولوله دلم تو عطا حرف ترس از ولی

 ؟؟؟؟؟ چی کردن می تجاوز بهم اگه شدم می محسوب دار شوهر زن یه من

  وخامته به رو وضعیتم شدم اش دسته دارو و اتابک اسیر که روزه25

 منو این از بیشتر اگه فهمیده هم اتابک خود خورم نمی کتک تهگذش مثل دیگه

 ......... نبرم در به سالم جون ممکنه بزنن

  که وقتی و یا پاها صداهای از اینو شده زیاد امد و رفت روزه چند

 !!! دونم نمی هست سرشون تو چی بودم فهمیده دستشویی به رم می خانوم سکینه با

  بود کرده مشکل برام و کشیدن نفس و کنه می ددر شدت به ام سینه قفسیه

  شد باز بدی صدای با انباری در که داد می منو سوپ داشت خانوم سکینه

  دید رو ما وقتی داخل بود ه اومد خشمگین که بود عطا کردم نگاه درگاه به

  بدی غذا بهش خواد نمی زد فریاد و خانوم سکینه دست زیر زد لگد با

  بودم کرده عادت عطا سگی اخالقهای این به دمش نمی متعجب دیگه

 خارج انباری از و برداشت و زمین رو بود شده ریخته که سوپی محتوی سینی سریع خانوم سکینه

  شد

  دستش تو گرفت موهامو خیز یه با و زد چرخی یه صندلیم دور عطا
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 این برای دستاویزی هک بودم تراشیده ته از و موهام کاش بودم گفته دلم تو بارها مدت این تو

  نباشه ها صفت خوک

 : غرید هم همونجوری اورد می فشار هم به دندونهاشو و اورد صورتم نزدیک صورتشو عطا

 ؟ کرده فکر چی سرهنگ این

  بسوزونم جیگرشو چجوری دونم می... زنه می دست رو ما به حاال

 و داد تکون گرفتو من سمت به اشو اشاره انگشت برگشت عقب به قدم یه و کرد ول موهامو عطا

 : گفت

  قبرستون فرستمت می بشه تموم باهات کارم که این از بعد امشب

  بودم کرده سکوت هاشون کتک مقابل االن تا بود تحملم از خارج این گذاشتم هم رو چشمامو

  بود نشده خارج دهنم از ای کلمه حتی و

 ؟ ترسه می کوچولو دختر اخی ؟ ترسی می نکنه.... ها:  داد ادامه زدو ای مستانه ی قهقه عطا

  بزنم حرف تونستم نمی درسته عطا به زدم پس ندم نشون ترسو چشمام تو کردم سعی

  کردم نگاهش نفرت با هست زبون حرف از تر گذار تائثیر چشم حرف ولی

 .....  کنم می تموم کارتو امشب..... امشب:  گفت زدو پام ساق به لگدی خشم از عطا

 ... شدیم می معامله وارد سرهنگ با نباید ماول از

 ؟؟؟ بود کرده کار چی پندار یعنی اشک از شدن پر چشمام شد خارج اتاق از وقتی

 .... ده می انجام کاری هر نجاتم برای بود گفته که اون

  بود گرفته سرعت ها دویدن صدای و بودن شده بیشتر صداها بود گذشته ساعتها

 ؟ شده خبر چه هروز چند این!!!! خدایا

 ......مجدد شدن تحقیر باز یعنی این و...... انباری لعنتی در شدن باز صدای بازم
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  کرد روباز صندلی دور طناب و من سمت اومد بود عطا انداختم نگاه اوردمو باال حالی بی با سرمو

 بیرون ودشخ با منو حرف بی کرد بلندم و گرفت شدت با بازومو نکرد باز دستمو مچ دور طنابهای

  برد

  بودن دست به اسلحه همه انداختم نظر اطراف به خوب کشیدم می زمین رو پاهامو ضعف شدت از

 ... بود پا به قیامتی دادن می دستوراتی مدام هم نفر چند و بود کاری مشغول هرکی

  کرد تر سریع قدمهاشو عطا بود شدن خورد حال در عطا دست زیر بازوم استخون

  شدیم اصلی ساختمون وارد هم با یدکش می هم منو

 بی خشم و اخم با دید مارو وقتی بود زدن قدم و کشیدن سیگار حال در عصبی که دیدم و اتابک

 : گفت عطا به حدش

 ؟ کنی غلطی چه خوالی می

  دادیم می انجام باید اول از که کاری همون:  گفت دادو پدرشو جواب عطا

  زمین بیافتم من شد باعث کار این با گرفت رو عطا ی یقیه اتابک

 سرهنگ زن دختره این دونی نمی ؟ بکنی خودتو گور خودت خوای می:  کفت کنان غرش اتابک

 ؟؟؟

  ؟ چی یعنی دونی می:  زد فریاد هم بعد

 .... زد دور مارو اشغال اون:  گفت کردو ازاد بود پدرش دست تو که شو یقیه حرکت یه با عطا

 ...! پدر ببینم کشیدنشو زجر خوام می نیست کار در هم ای معامله پس-

 ؟ کار بااین ؟ اینجوری:  گفت زدو عطا گوش به سیلی اتابک

 ....! بریم جا این از سریعتر چه هر باید..کمه خیلی ما با فاصلشون گفته خبرچینم احمق

 ... ترسم نمی ازشون من:  زد فریاد عطا
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  باشه شده تموم دختره این با کارم که یام می وقتی من... برو زودتر ترسی می شما-

  کرد باز دستمو طنابهای و رفت سرم پشت به کرد بلند منو و اومد من سمت به عطا

 ای گوشه به و اورد در امو حلقه حرکت یه با دستم تو ی حلقه به شد خیره و گرفت چپمو دست

  کرد پرت

 خودم به درد از دستم روی به برگردوند انگشتمو زدو پوزخند یه داد می فشار دستش تو دستمو

  پیچیدم

  بودن شده سرازیر دوباره اشکهام لرزید می تنم تمام

 به و ازدواجشون حرکت یه با دیدی:  گفت پدرش به جدی خیلی عطا کرد می نگاهش فقط اتابک

  رسوندم پایان

  برد ها پله سمت به منو و گرفت منو بازوی زیر دوباره کن نگاه شو بقیه حاال

  رم می اول گروه با من خواستی خودت:  گفت اتابک که بودیم نرفته باال رو پله اولین هنوز

  برو:  گفت زدو داری صدا پوزخند عطا

  نشدم عطا حریف کردم تقال و زدم زور هرچقدر

 طرف دو به سیلی تا چند و گرفت دستش تو موهامو بود اومده تنگ به من گری چموش از که عطا

  زد صورتم

  کرد تپیدن به شروع شدت به قلبم تخت دیدن با شدیم اتاق اردو وقتی

  برسه پلیدش. و شوم ی خواسته به زاشتم نمی هرگز کنه کاری من با زاشتم می نباید

  کردم می دیگه فکر یه باید نداشت ای فایده کردن گریه

 زیر و کشید کنار رو پرده و رفت پنجره سمت به عطا رسید می گوش به زیادی صداهای بیرون از

  کرد می غرولند لب

  ننگ از پر زندگی به تا بودم تر راضی مرگ به کردم می نگاه اطراف به هم من فاصله همین تو
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  شد تکه هزاران به تبدیل ایینه بهش زدم ارنج با و رفتم ایینه سمت به خورد ایینه به چشمم

  برداشتم رو ایینه از تیزی ی هتکی لرزون دستهای با من سمت چرخید عطا.....  شکستن صدای با

  موندم می هم پاک..... بودم پاک من... بودم طهورا من فشردم دستم تو و

 فشار با که خونی وقتی ولی کرد نگاه من به پوزخند با اولش کنم کار چی خوام می فهمید عطا

  ایینه دادن

 بر عقب به قدمی من اشتد می بر من سمت به عطا که قدمی هر با اومد سمتم به دید و دستام تو

  داشتم می

  رسوند صفر به قدم دو با شد می و منون فاصله

  بهش بودم زده زل منم کرد می نگاه بمن و بود ایستاده جوری همون عطا

 ؟ بکشی خودتو خوای می:  گفت عطا

  دم می انجام میل کمال با خودم بکشی کارو این زحمت خوای می تو چرا اصال نداره مشکلی

 با و شد من بیخیال عطا شنیدم رو اندازی تیر صدای بودیم زده زل بهم شکارچی و شکار مثل

  رفت پنجره سمت به سرعت

  زد می صدا رو عطا که شنیدم می و اتابک صدای کرد باز درو

  باغ تو ماشینها دادن ویراژ صدای بود شده تر نزدیک و بیشتر شلیکها صدای

  کردم نگاه رو محوطه بیرون و رفتم پنجره سمت به سستم قدمهای با اروم اروم

  کردن می شلیک و بودن اومده باال دیوارها از پلیس مامورهای

  زمین رو بودن ه افتاد هم تابک ا نیروهای از چندتا

  کنم حفظ هوشیاریمو کردم می سعی زور با رفت می سیاهی چشمام کردن پیدا و من یعنی

 ؟ کنم پیداش تونستم نمی چرا ؟ بود کجا پس..... گشت یم اشنا صورت یه دنبال ولع با چشمام
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 نیازمند چقدر بودم دلتنگش چقدر مشکی پا سرتا لباس تو پوشیده دیدمش کردم نگاه بیشتر

 ..! وجودش

  ریختم می فرو داشتم دارم نگه سرپا خودمو تونستم نمی دیگه

  شدم می غرق سیاهی تو داشتم...بود گوشم تو شلیک صدای هنوز

* 

  کردم باز نیمه چشمامو یی اشنا فریادهای اب

  زد می فریاد که بود من پندار کنم باز چشماموبیشتر کردم سعی دیدن می تار چشمام

 ..! ام زنده هنوز نمردم که من بود شده چی مگه زد می صدا رو خدا و بود گرفته اغوشش تو سرمو

 ؟ چیه فریاد همه این دلیل پس

  بازه نیمه چشمام دید وقتی کرد بلندم حرکتی با و گرفت اغوشش تو منو پندار

  گه می چی فهمیدم نمی کرد گریه و پیشونیم به چسبوند پیشونیشو

  کرد می زمزمه اروم خیلی

  بره می جایی و گرفته اغوشش تو منو پندار فهمیدم می ام بسته و چشمام

  رسید می گوشم به صداها گرفتم قرار نرم چیز یه روی

  کردم باز پلکمو زحمت با دوباره نبود پندار دست گرمیه این ولی بود رفتهگ دستمو یکی

  گرفت می نبضمو داشت بود پوشی سفید مرد

  کرد می اذیتم قوه چراغ نور کرد باز چشممو

  کردم اخم درد از زد صورتم به دست

  اوردم نمی در سر ازشون که برد می کار به اصطالحاتی یه سریع پوش سفید مرد
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  شکسته سینه جناق باالی ی دنده دو... درصد76 فک صدمه:  گفت که فهمیدم فقط

 ... شکسته حلقه انگشت دوم بند

  شدم ای دیگه عالم تو غرق و بدم گوش اش ادامه به نتونستم دیگه

  کردم باز چشمامو شد نواخته صورتم به که ارومی ای ضربه با

  بود شده بسته راستمو چشم کرد می کار چشمم یه فقط ولی کردم نگاه خوب

  پیچید گوشم تو صداها افتاد یادم چی همه کردم نگاه اطرافو چشم با یکمی

  سرم باالی مهتابی نور با سفید اتاق یه

  بود ه شد پیچی باند اوردم باال دستامو از یکی بیمارستانم فهمیدم

 ؟ یامد خوش دنیا این به:  گفت زدو لبخندی هوشیارم دید تا سرم باالی مرد

  من:  گفت و نزاشت مرد که صورتم سمت بردم دستمو اروم نتونستم که شده چی بگم اومدم

 ! تو معالج دکتر هستم مهیار دکتر

 ندارم عادت من:  گفت ارام و شمرده خیلی گرفت دستش تو دستمو و نشست تخت رو اروم دکتر

  بگم دروغ مریضام به

  خوب دختر نببی بزنم حرف صادقانه خوام می هم تو با پس

 ....! مایی مهمون که است هفته دو تواالن هستن جدی خیلی شده وارد بهت که صدماتی

  خورده ضربه شدید خیلی هم سومی شکسته باالییت های دنده از تا دو

 مخصوص اتل باید ماه1 مدت به ولی کنیم درستش جراحی با تونستیم که شکسته جا دو از فکت

  تا ببندی

  بخوره جوش درست و نشه ریناهنجا دچار فکت

  بود شده شکافته بدی صورت به چون خورده بخیه تا4 راستت چشم ی گوشه
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  نکنه اذیتت جاش بعدها که کردیم استفاده زیبایی های بخیه از نترس داد ادامه و خندید دکتر

 وارد بهش که عمیقی برش بخاطر خورده بخیه تا22 که هم دستت کف شکسته که هم انگشتت

  بود شده

 به تا کنی مقاومت باید خیلی بدونی که گفتم رو اینا کنم سیرت زندگی از که نگفتم رو اینا خوب

  برگردی اولت روز

 می خوب سریع خیلی باش مطمئن باشی داشته قوی ی روحیه اگه کنی همکاری ما با خودت اگه

  اولت روز مثل و شی

  قبل از بهتر شایدم شی می

  کنیم استفاده مورفین مثل قوی های ارامبخش از تدرد تسکین برای مجبوریم

  بعدها چون نکن استفاده زیاد مسکن از و کن تحمل و درد تونی می که جایی تا خوب دختر ببین

  بدی افزایش دردتو طاقت و باشی قوی خوام می ازت کنی می پیدا اعتیاد ها مسکن همین به

  داشتی نیاز هرچی به ولی بزنی حرف تونی نمی فعال دونم می گفتم بهت چیزو همه خوب

 ............... نوشتن با یا اشاره با حاال بگو مخصوصت پرستار به

 بیرون دونی نمی:  گفت کنه ترک و اتاق خواست می که حالی در شد بلند تخت رو از اروم دکتر

 ؟ خبره چه اتاق این

 ..... هستی کرده عزیز معلومه

 اتاقتو پرستارت که بده خبر زنگ با نداشتی رو کسی وصلهح وقت هر:  گفت زدو چشمکی دکتر

 ...... فعال کنه خالی

  خالی اتاق این موندم من شد خارج اتاق از دکتر

 ؟ کیه ببینم تا چرخوندم سرمو در به ای ضربه صدای با

 کرد شروع بلند صدای با و شد اتاق وارد که بود نفر اولین معصومه عمه
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  بوسه تو غرق صورتم تموم و اومد سمتم به و ناله و اشک به

 گذاشت سرشو اومد سمتم به کرد می گریه اروم که هم جون مینو عمه از بعد

 می غافل ازت نباید کردم کوتاهی دخترم ببخش منو گفت می و کرد بغل نیمه و نصفه منو کنارمو

  بودم

  دیگر اشنایان زا خیلی و مجید عمو هاشون بچه و شوهراشون همراه به مهری عمه مهناز عمه

  نبودن پندار و امیر فقط بینشون

 می دستمو پیشونیو تند تند بود گرفته صداش زیاد گریه از که عمه گفت می چیزی یه هرکی

  بوسید

 می گریه اونها اشک دیدن از منم کردن می گریه همه شد جاری منم اشک مهربونیش همه این از

  کردم

 دونستم نمی مقصر رو هیچکی موضوع این تو من لیو یکرد م سرزنش خودشو جوری یه هرکی

..... 

  بزنم حرف تونستم نمی که حیف

  بمونه کنارم ه همرا عنوان به کسی نداد اجازه دکترم و شد تموم مالقات ساعت

  شنیدم گوشم کنار رو کسی زمزمه صدای که بود شب های نیمه

  داشتم نگه بسته چشمامو عمدا پندار جز نبود کسی صدای

 : گفت می که شد تر واضح صداش داد می نوازش گونمو انگشتش با اروم ندارپ

... داغونم گیرم می اتیش خوابیدی مظلوم جوری این بینم می وقتی.....  من دل عزیز طهورا

 !! نکن داغونترم

  کنم نگاه ابیت چشمایی تو رویی چه با دیگه کنم خواهی عذر ازت خوام می رویی چه با

  حرفایی این از تر مغرور تو نفهمیدم چطور دمکر غلطی چه من
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  باشم خودخواه اینقدر تونستم چطور افتم می عقدمون روز یاد به گیرم می طهورااتیش وای

  بودم رسیده دیوانگی مرز به حرص از کن باور بودم شده دیوونه من طهورا

  گم می چی بفهمی تا نیستی مرد تو طهورا

  نیست داره و داشته چشم ناموست به یکی بفهمی که این از سختر مرد یه برای

  شرمندتم عمرم تموم ی اندازه به کن درک منم ولی رفتم بیراه به راه دارم قبول

  نداشتم دوست بیام بیرون حس اون از نداشتم دوست بودم اروم رفت موهام سمت به پندار دست

  ودمب محتاجش تنهاییم روزهایی تموم ی اندازه به کنه سکوت پندار

  گرفت فاصله ازمن پندار در اروم صدای با

  نیست مساعد حالتون خودتونم شما سرهنگ جناب:  گفت که شنیدم پرستارمو صدای

 ...! باشین داشته استراحتی هم شما تا بزارن اتاق تو دیگه تخت یه براتون گم می بخواید اگه

  دارم کار اییج برم باید ولی لطفتون از ممنون نه:  گفت اروم خیلی پندار

  بدید خانوممو حال گزارش باشیدو تماس در من با هم شما

  شد خارج اتاق از اروم خیلی و کرد تعویض منو سرممو و گفت چشمی پرستار

  ساعت همین شب هر... ما قرار ستاد رم می من خانومم:  گفت و بوسید پیشونیمو اروم هم پندار

  شدم ربهت خیلی جون مینو و عمه های رسیدگی با

  بزنم حرف کمی و کنم باز فکمو اتل ساعتی چند روز در تونستم می حاال

  نیست خبری ها خس خس اون از دیگه شده بهتر ام سینه ی قفسه درد خوب خیلی نه ولی

  نکنه دل و درد و نیاد پیشم شبها نیمه پندار که نبود شبی بودم بیمارستان که روزی16 تو

  بچشه انتظارو طعم باید اونم... زدم می خبری بی به خودمو همچنان من ولی
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  زد نمی حرفی من با مورد این در هم کسی گرفتم نمی دیگران از سراغشو

 ازشنمی دیگران یعنی کرده توجیح دیگران برای نیومدنشو چجوری پندار که بودم فکر این تو

 /؟؟ زنی نمی سر زنت به چرا پرسن

 :  گفتم اروم خیلی شنیدم درو ضربه صدای که خوردم می مو میوه اب داشتم

 ببرن رو سینی اومده که جون مینو یا عمه کردم فکر بفرمایید

  شد تخت نزدیک افتاده پایین سری با امیر کردم اخم ناخوداگاه شد وارد که شخصی دیدن با ولی

  نشست تخت نزدیک صندلی رو

 چیه؟ من کردن سرافراز علت بدونم خواستم می بهش بودم زده زل

 ...!بود شده گور و گم امروز تا که اون داده منو با مالقات زحمت خودش به علت چه به و

  بودم کرده سکوت من ولی داد سالم اروم امیر

 :  گفت و کرد نگاه منو و گرفت باال سرشو

  بگو بهم خواستی هرچی اون از بعد بدی گوش خوب حرفهام به خوام می طهورا

 منو عمرت اخر تا نداری دوست دیگه بگی اگه حتی دم می وشگ بگی چی هر شنیدنش از بعد

  بپوشونم عمل جامه حرفت به خورم می قسم ببینی

  بدی گوش حرفام به خوام می فقط االن ولی

  کرد شروع کشیدو عمیقی نفس امیر

 وجدان عذاب خیلی داشتم گناهکارو ادمهای احساس زدم پندار به حرفو اون که شب اون از

 داشتم

  دادید نمی نشون خوش روی بهم کدوم هیچ ولی بزنم حرف پندار یا تو با خواستم اریچندب
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 هم تو کنه رد منو گفت می منشیش به بود ستاد که وقتم هر ببینم تونستم نمی اصال که و پندار

  اون از بدتر که

 عقدتتون از بعد بود کرده عصبی شدت به منو این و شی می تر افسرده و تر الغر روز هر دیدم می

  جا این نیومدی دیگه

  تو پیش یاد می پندار و کردین شروع و زندگیتون گفت می مامان

  کنم می خواهی عذر هردوتون از گذشت که یکمی گفتم خودم پیش

 گفت می مدام مامان و دادی نمی رو ها تلفن جواب تو که بود روزی چند

  بود کرده ایتسر هم من به مامان اظطراب دارم دلشوره چرا دونم نمی

  ندادی جواب و زنگزدیم بار چند وقتی خونتون اوردم و مامان من که روزی تا

  خودم ولی مسافرت باشید رفته پندار با شاید گفتم بهش شوهرت مادر خونه بریم گفت مامان

  بودم دیده ستاد تو پندارو قبلش روز من چون اساسه و پایه بی حرفم که داشتم قبول

 چند هم خانوم مینو و نیستی هم جا اون تو که فهمیدیم وقتی مقدم خانوم ونهخ بردم مامانو

 خبره بی ازت وقتیه

  گفتم رو تو موضوع و پندار به زدم زنگ خودم نکردم تحمل دیگه

  بود رسیده ما از زودتر پندار ولی کردیم حرکت ات خونه سمت به همگی

  دیدیم رو شده ولو دهایخری و ها میوه وقتی دیدم ریخته بهم رو خونه وقتی

  داده رخ برات اتفاقی چه که فهمیدیم

  بود شده ها دیونه مثل هم پندار فرستادم لعنت خودم به بار هزاران اونجا

 موندید نمی طهورا پیش ها شب شما مگه مقدم اقای گفت می پندار به همش بدتر که هم مامان

  گفت طهورا خود
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  ؟...! پیشش رید می ها شب شما

  دادیم گزارش سریع رو تو سرقت قضیه بود کرده سکوت و گفت نمی چیزی ارپند

 خودم وجدان عذاب هم طرفی از پندار بازیهای دیونه طرف یه از بود نمونده برامون روز و شب

  کرد می لهم داشت

  داشتیم بودم شده وارد عملیات این تو فرمانده از بابا مستقیم درخواست به منم

  رسیده پندار برای فیلمی گفتن که کردیم یم اماده رو نقشه

  که دیدیم و مشت اون وقتی خون تو غرق صورتت که دیدیم رو تو وقتی شد پخش و فیلم وقتی

 ..... شدم خورد خورد صورتت به

 از تر دار خود خیلی پندار کردم می فکر من لرزید سازمان ساختمون کل که کشید فریادی پندار

  باشه حرفها این

  کرد می گریه و کرد می صدا اسمتو همه جلوی خجالت یب ولی

 به هم جانانه مشت تا چند جمع جلوی:  گفت کردو ای خنده رسید که حرف از نقطه این به امیر

  زد من

 قرار ها شما بین که نداشتم حقی من فهمیدم بزنه منو بیشتر داشتم دوست حقمه دونستم می

 بگیرم

  هدار دوست چقدر پندار که فهمیدم

  بمونم کنارش اخرش تا که خوردم قسم و کردم بغلش و نگفتم چیزی پس

  بشه معامله وارد خواست می اتابک ولی بزنیم ردتو تونستیم زود خیلی

 خواست می بیاره گیرش بود تونسته جستجو سال7 از بعد ستاد که خواست می رو کسی

 . بگیریش هدف تو بود قرار که همونی... کنه معاوضه شاهین با رو تو
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  نه شاهین ولی شد می حساب سوخته ی مهره اتابک برای چون خواست نمی و اسفندیار

  خواست نمی یکی اومد پیش درگیری خورد بهم چی همه ولی شدیم معاوضه به حاظر حتی ما

  یدونستیم نم داشت علتی چه بگیره صورت معاوضه این

  بودیم معاوضه برای اماده ما ولی کنیم کارو این نخواستیم ما کرد می فکر اتابک

  بودیم برده محل به هم و شاهین حتی

  خورد تیر پندار گرفت صورت اتابک ی دسته دارو ما ی ها بچه بین که دردگیری تو

 ؟ چی:  گفتم اروم چرخیدم سمتش به سریع امیر حرف با

 دوتا پندار... کشید طول نجاتت عملیات چی برای کردی فکر پس:  گفت دادو تکون سرشو امیر

  بود خورده کتفش به تیر

 بشه ترخیص بیمارستان از خواست می اومدنش هوش به از بعد البته بود بیمارستان تو روزی چند

  زاشت نمی پزشکش ولی

  کنیم بند بیمارستان تو شوهرتو روزی چند تونستیم ارامبخش تزریق و بدبختی با

 که کنیم پیدا رو نفوذی شخص بتونیم تا خریدیم می وقت اتابک از نبودیم بیکار هم ما

  کردیم پیدا هم خوشبختانه

 مفید طنین جز نبود کسی نفوذی

  بود چسبیده سرم ی کاسه به تعجب از چشمام جدا دیگه

 ولی خودش صدای شنیدم اول شب که صدای اون درسته اره گذاشتم هم رو چشمامو لحظه چند

 ؟؟ چرا

 ؟ کرد خیانت چرا:  گفتم امیر به

 بهش دسترسی هیچگونه دیگه که فهمیدیم زمانی هم ما چون دونیم نمی:  گفت امیر
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  شد کشته اتابک خود نیروهای توسط که هم اخر روز نداشتیم

  شد کشته هم اتابک پسر عطا نبود اون تنها البته

 می دادنشو جون ی لحظه ایکاش...... مرد دادو جون باالخره صفت خوک اون پس:  گفتم دلم تو

  دیدیم

 ؟ دید اسیب کسی چی شما طرف از ؟ چی اتابک:  گفتم دوباره

 شکر که خورده تیر مروت سرهنگ فقط نداشتیم نفری تلفات خوشبختانه ما گفت زدو لبخند امیر

  بهبودیه به رو خدا

 تو ردشو اخرین کرد فرار ما دست از دوباره اتابک البته..... نیست مهمی چیز ولی دیگه نفر چند و

  زدن تانپاکس مرز

  بود گرفته پایین سرشو و بود کرده سکوت دیگه امیر

 ؟ داشت درد خیلی پندار امیر:  گفتم اروم

  موندم جوابم منتظر و ینکردم توجه ولی دیدم امیرو ناراحت لبخند

 کرده تنش گلوله ضد جلیقه که اورد شانس البته رفت پیش خوب عملش خوشبختانه نه:  گفت

  بود

 کرد اعتراف عشقشو پندار که افتادم شبی یاد یقهجل اسم اوردن با

  بیارم یاد به شبو اون لحظه به لحظه کردم سعی و گذاشتم هم رو چشمامو

 //؟؟ بخشی می منو طهورا:  گفت سکوت لحظه چند از بعد امیر

  دم می گوش بگی چی هر اینبار باش مطمئن

  باشیم داشته برخورد هم با خیلی دبو ممکن بود من ی عمه پسر امیر حال هر به کردم فکر کمی

 ...!  داره شرط:  گفتم اروم کنم استفاده موقعیت این از بتونم شاید
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  قبول نشنیده باشه هرچی:  گفت زده ذوق امیر

 ؟ کنی قبول نشنیده که ای بچه مگه چی یعنی:  گفتم کردمو اخم

 ..! کنم می قبول بگی هرچی که خرابه حالم اینقدر طهورا:  گفت جوابم تو امیر

  کنی ازدواج زود خیلی باید ضمن در.... کن فراموش منو:  گفتم و بهش زدم زل

  شایدم خندون یا ناراحتن:  گفت شد نمی بود شده دیدنی چشماش حالت امیر

 ..  کرد پیدا شد می ایش قهوه چشم دوتا اون تو چیزو همه چون متعجب

  نکنم ایجاد مزاحمتی راتب دیگه که خورم می قسم:  گفت کشیدو بلندی نفس

 دم می رو خواستگاری ترتیب سریع زنم می قولم زیر بازم نکنی فکر که این بخاطر

  باشی مراسمم تو باید خواهرم عنوان به هم تو و

  نشست لبم رو لبخندی ناخوداگاه

  دم می قول زندگیم خونه سر رم می تو از زودتر من:  گفت زدو لبخند امیرم

  گرفت انجام سریع خیلی حشمتی شقایق از خواستگاری بساط و کرد لعم قولش به امیر

  بود خوشحال خیلی عمه کردم شرکت هاش مراسم تمام تو منم امیر خواهش و زور به

  بود اومده دیدنم به بسترم زمان هم باری چند بود خوبی خیلی دختر شقایق

  شه برگزار جا یه عروسی عقدو جشن شد قرار

  بود چسبیده سرم ی کاسه به تعجب از چشمام جدا دیگه

 ولی خودش صدای شنیدم اول شب که صدای اون درسته اره گذاشتم هم رو چشمامو لحظه چند

 ؟؟ چرا

 ؟ کرد خیانت چرا:  گفتم امیر به
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 بهش دسترسی هیچگونه دیگه که فهمیدیم زمانی هم ما چون دونیم نمی:  گفت امیر

  شد کشته اتابک خود نیروهای توسط که هم اخر روز نداشتیم

  شد کشته هم اتابک پسر عطا نبود اون تنها البته

 می دادنشو جون ی لحظه ایکاش...... مرد دادو جون باالخره صفت خوک اون پس:  گفتم دلم تو

  دیدیم

 ؟ دید اسیب کسی چی شما طرف از ؟ چی اتابک:  گفتم دوباره

 شکر که خورده تیر مروت سرهنگ فقط شتیمندا نفری تلفات خوشبختانه ما گفت زدو لبخند امیر

  بهبودیه به رو خدا

 تو ردشو اخرین کرد فرار ما دست از دوباره اتابک البته..... نیست مهمی چیز ولی دیگه نفر چند و

  زدن پاکستان مرز

  بود گرفته پایین سرشو و بود کرده سکوت دیگه امیر

 ؟ داشت درد خیلی پندار امیر:  گفتم اروم

 موندم جوابم منتظر و ینکردم توجه ولی دیدم امیرو ناراحت لبخند

 کرده تنش گلوله ضد جلیقه که اورد شانس البته رفت پیش خوب عملش خوشبختانه نه:  گفت

  بود

 کرد اعتراف عشقشو پندار که افتادم شبی یاد جلیقه اسم اوردن با

  بیارم یاد به شبو اون لحظه به لحظه کردم سعی و گذاشتم هم رو چشمامو

 //؟؟ بخشی می منو طهورا:  گفت سکوت لحظه چند از بعد امیر

  دم می گوش بگی چی هر اینبار باش مطمئن

  باشیم داشته برخورد هم با خیلی بود ممکن بود من ی عمه پسر امیر حال هر به کردم فکر کمی
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 ...!  داره شرط:  گفتم اروم کنم استفاده موقعیت این از بتونم شاید

  قبول نشنیده باشه هرچی:  گفت زده وقذ امیر

 ؟ کنی قبول نشنیده که ای بچه مگه چی یعنی:  گفتم کردمو اخم

 ..! کنم می قبول بگی هرچی که خرابه حالم اینقدر طهورا:  گفت جوابم تو امیر

  کنی ازدواج زود خیلی باید ضمن در.... کن فراموش منو:  گفتم و بهش زدم زل

  شایدم خندون یا ناراحتن:  گفت شد نمی بود شده یدیدن چشماش حالت امیر

 ..  کرد پیدا شد می ایش قهوه چشم دوتا اون تو چیزو همه چون متعجب

  نکنم ایجاد مزاحمتی برات دیگه که خورم می قسم:  گفت کشیدو بلندی نفس

 دم می رو خواستگاری ترتیب سریع زنم می قولم زیر بازم نکنی فکر که این بخاطر

  باشی مراسمم تو باید خواهرم عنوان به مه تو و

  نشست لبم رو لبخندی ناخوداگاه

  دم می قول زندگیم خونه سر رم می تو از زودتر من:  گفت زدو لبخند امیرم

  گرفت انجام سریع خیلی حشمتی شقایق از خواستگاری بساط و کرد عمل قولش به امیر

  بود خوشحال خیلی عمه کردم رکتش هاش مراسم تمام تو منم امیر خواهش و زور به

  بود اومده دیدنم به بسترم زمان هم باری چند بود خوبی خیلی دختر شقایق

 شه برگزار جا یه عروسی عقدو جشن شد قرار

 صدای که ببرم خودم با تا کردم می اماده لباسمو داشتم بود شقایق امیرو ازدواج مراسم امروز

  اومد عمه

 ؟؟ طهورا
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  عمه بله-

 !!!! منتظرن امیر و شقایق دخترم دیگه بیا-

 ...! یام می االن باشه باشه-

  کردم خدافظی عمه از و دویدم پایین سمت به سریع رو ها پله

  انداختم پایین سرمو سریع شد چهارتا چشمام رفتم که حیاط تو

 ...! باشید مطمئن ندیدم هیچی من گفتم خندیدیم می که جور همون

  گرفتم جا عقب صندلی رو و رفتم امیر نماشی سمت به خنده با

  خندیدم می بوسید می و شقایق صورت زور با داشت امیر که ی صحنه یاداوری با هنوز

  شد ماشین سوار خجالت از شده قرمز های گونه با شقایق

  کردم کنترل کمی امو خنده نداشت اون از کمی دست امیرم

 دونستم می چه من نبود منم تقصیر خوب وردنخ حال ضد بد چه ها بیچاره سوخت براشون دلم

  اینا

 ...! کنن حال و عشق هم با خوان می حیاط تو

 : گفتم امیر به گشتم می چیزی دنبال دوشیم کیف تو از که حالی در

 ...! پخشتو اون کن روشن بریا می عروس داری امیر-

  چشم:  گفت و انداخت بهم نگاهی ایینه تو از امیر

  بستم چشمامو و دادم تکیه صندلی پشتی به سرمو شد پخش نوازی روح و مالیم موزیک

  زد می عاشقانه حرفهای ماشین تو پندار چقدر افتادم خودم نامزدی روز یاد به

  کنم باز چشمامو شد باعث شقایق صدای که بودم خودم شیرین و تلخ افکار تو



 
 

561 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 ...! رسیدیم شو بلند من واسه اوردی خوابتو دختر-

  بودم نخوابیده شقایق:  گفتم و کردم باز چشمامو-

  کردم خدافظی امیر از و شدم پیاده ماشین از اروم

  رفتم باال ارایشگاه های پله از.. دارن نیاز اندک های تنهایی این به ها اون کردم فکر

  شد وارد افتاده برق چشمهای با شقایق دقیقه چند از بعد

 ؟ بود متونکدو عروس:  گفت خنده با خانوم میترا

  عروسه خوشگل دختر این:  گفتم زدمو اشاره شقایق به لبخند با

  عروس ارایش مخصوص اتاق سمت برن هم با تا خواست شقایق از خانوم میترا

 ...! خانوم میترا دستیار به شدم سپرده منم و

  موهای با محو خیلی ارایش یه انداختم نگاهی ایینه تو خودم به شد تموم که کارم

  گوشم کنار از موهام از قسمتی بود شده بسته پشت از ای ساده و زیبا خیلی صورت به که

 تنم لباسمو و رفتم خالی اتاق سمت به بود کرده تر دلنشین امو چهره که بود خورده درشت فر

  کردم

  خورد می ای فیروزه نوار یه سینه زیر بود زانوم روی تا بلندیش که دکلته مشکی لباس یه

  کوتاه کت یه و داشت باریک خیلی پاپیون یه مروش که

  بودم راضی ام چهره و تیپ از کنم کاور رو تنمو باال لختیه باهاش تونستم می که

 ؟ کنه تعریف ازم قراره کی.... کردم می زیبا خودمو کی برای داشتم من گرفت دلم

  کرد کش فرو شوقم و ذوق تموم

  اومدم بیرون اتاق از خراب حالی با
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  تا بود رفته ارایشگاه کارمندهای از یکی و بود شده تموم هم خانوم میترا رکا

  کنه کمک عروس لباس پوشیدن تو شقایق به

 چی... خودم پیش بیای عروسی واسه باید تو:  گفت و زد دورم چرخی یه دید منو تا خانوم میترا

 ؟ شی می

  کرد تعریف ام ه چهر بیس از کلی خانوم میترا

 .. کردم می تشکر اجباری ندلبخ با منم

 

  رسیده که گفت و گرفت تماس امیر موقع همون

** 

 شده خواستنی و زیبا چقدر داد دست بهم خاص حس یه عروس پاک لباس اون تو شقایق دیدن با

  بود

 رفتم زدمو تصنعی شاد لبخند این بنابر کنم پنهان ناراحتیمو اخیر وقت چند مثل کردم سعی

 :  گفتم اروم سمتش

 ؟ شقایق شدی ملوس چه-

 :  گفت دادو زیبای لبخند با لبخندمو جواب هم شقایق

 

 ؟؟ ملوس گی می من به که ندیدی خودتو پس-

 گرفته قرار موهاش روی بلند تاج نیم یه و بود شده بسته قشنگی خیلی حالت به شقایق موهای

  بود

 به و بشینه ها مدت داشت دوست ادم که جوری بود شده کار صورتش رو هم زیبای ارایش

  کنه نگاه چشماش
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  نمونده کاری دیگه ما عروس از اینم خوب:  گفت و کرد وصل و شقایق سر رو تور خانوم میترا

  شد تموم کارشقایق که دادم اس ام اس امیر به

 

  باشن راحتتر تا شدم خارج اتاق از من فیلمبردار و امیر ورود با

 ؟ کنید خبر آژانس یه برام ممکنه خانوم میترا:  گفتم خانوم میترا به اروم

  زنم می زنگ االن...  شهعزیزم نمی چرا:  گفت زدو لبخندی خانوم میترا-

 تاالر برم زودتر خوام می وگفتم نکردم قبول برم باهاشون که کردن کاری هر شقایق و امیر

  عروسی

  شدم راهی منم و اومد بود گرفته من برای خانوم میترا که هم ماشینی اونها رفتن با

  غمگین هم بودم خوشحال هم

  ناراحتیم ولی... کرده انتخاب زندگیش ی ادامه برای رو مناسبی شریک امیر که بودم خوشحال

 نمی لبخند قلبم ته از که بود وقت خیلی بود گرفته دلم بود مشخص نا تکلیفم که بود بابت این از

  خندم نمی و زنم

 صداشو خواب تو شبها از گاهی خبرم بی پندار از شدم ترخیص انبیمارست از که روزی از درست

  شنوم می

  سردرگمی این از ام کالفه کنم نمی پیدا ازش نشونی هیچ بیداری تو خوابم تو فقط ولی

  شه می بیشتر دودلیهام اتیش روز هر مشترک اصطالح به زندگی این از ام کالفه

  خواد نمی منو واقعا که کردم می فکر دادم نمی شگو پنهانی بیمارستان تو پندارو حرفای اگه

  کنم تفسیر و توجیح خودم برای پندار نیومدن تونم می چجوری االن ولی

 ؟ برسم جوابها این به قراره کی رن می رژه نظامی مارش مثل تومغزم بیشماری سوالهای
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 ؟ بشنوم سکوت و کنم سکوت قراره تاکی

  خواد نمی دلم کنم می تحمل امشبم گرفتم دستمال با و بود خورده سر چشم از که اشکی قطره

  همیشه مثل کنم می تحمل بشه زهر براش پسرش عروسی من غمگین ی چهره دیدن با عمه

  ندن ازارم این از بیشتر افکار این تا دادم تکون سرمو

  شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه

  هنوز بود معلوم نبود ایستاده زیادی جمعیت بود شلوغ تاالر در جلوی

  نرسیدن اتلیه از شقایق امیرو

  افتادم راه به ورودی سمت به اروم و کردم مرتب سرم رو شالمو

  زد صدا اسممو اشنایی صدای که بشم وارد خواستم می

  زد صدا اسممو اشنایی صدای که بشم وارد خواستم می

  تپیدن به وار یوانهد و منظم نا کرد شروع قلبم شد حبس نفسم شنیدنش با که صدای

  ترسیدم می نگشتم بر شنیدم می وضوح به قلبمو کوبش صدای

  بدم دست از خوداریمو که ترسیدم می

  بود من وفای بی مرد صدای بود پندارم صدای بود عشقم صدای این

 ؟ بدم نشون العملی عکس چه باید حاال.... ؟ ببرم ازش تونم نمی چرا

 ؟ اخم و کنم محلی بی یا نیافتاده اتفاقی هیچ مثال که بزنم لبخند برگردمو

  ؟ کنم کار چی خدایا

  بود پایین سرم ایستاد روم روبه اومد شنیدم نزدیکشو قدمهای صدای

  زد صدام دوباره و کرد خم کمی سرشو پندار
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 باید دونم نمی االن.... نداره تحمل قلبم.... نزن صدام...... نزن صدام:  بگم و بزنم فریاد خواستم می

 ؟ کنم کار چی

 حفظ دارم فقط من اسمت به قسم... نکن هستم که اینی از تر دیونه.... نزن صدام کنم می خواهش

  کنم می ظاهر

 کنی کاری دادی قول تو طهورا زدم نهیب خودم به دوباره....بریزم فرو جا همین نزار پوچه درونم

 متوجه که

 ...! بگیـــــــــر اروم پس بشه اشتباهاتش

 

  نشه سرازیر اشکم تا دادم فشار هم رو محکم چشمامو

  کرد سرایت بدنم به اشنا داغی همون گرفت قرار ام چونه زیر پندار انگشت

 ... ده می نوازش امو گونه پایین شصتش با که کردم می حس

  کردم نمی نگاهش ولی گرفتم باال سرمو

 حاال پس کرد تحقیرم خیلی من زا دوری با ولی نداشتم دوریشو تحمل این از بیشتر درسته

  که وقتشه

 ..! من مثل درست بشه تنبیه

 ؟ کنی نگام نمیخوای.... من ابی چشم عروسک:  شنیدم گوشم کنار صداشو

 چشمش دو این مسحور که نبود وقتش االن چشماش تو زدم زل و کردم بلند سرمو انی فکر یه با

  بشم

  ... نبود نفسهاش عطر تو شدن غرق وقت االن

 .... بشم صداش لحن طلسم خواستم نمی نه

  نیست جاش اینجا نه االن بگم نیستم تو مثل من:  گفتم اروم خیلی زدمو پوزخندی
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 حرفام به و شکست دلمو که روزی به بکشونم عقدمون روز به و اون خواستم می حرف این زدن با

 ... نسپرد گوش

 چشم عروسک کردی انتخاب برام خوبی اسم : گم می و میکنم نگاهت چرا:  دادم ادامه دوباره

 ..!ابی

  که شکستنی عروسک یه.... ابی چشم ضعیف عروسک یه.... بودم عروسکت اره

  هروقتم کردی می بازی باهام و داشتی می بر منو داشتی دوست هروقت

 ..... ای گوشه یه به کردی می پرت منو نداشتی دوست

  کنم کاری نتونستم صدام لرزش برای ولی دادم قورت دهنم اب با گلمو تو بغض

  ای گوشه به کردنت پرت بار هر با نفهمیدی...! نفهمیدی ولی: گفتم انداختمو عمیقی نگاه بهش

 ...!  ترک از شده پر وقته خیلی عروسکت قلب... کردی پر لب عروسکتو این قلب

 

  نباشم عروسکت دیگه دارم تصمیم ؟ چیه دونی می ولی

  مراسمات این شدن تموم از بعد...... بمون منتظر:  دادم ادامه جدی خیلی کشیدمو عمیقی نفس

  دم می استعفا بودن عروسک از شرعا و قانونا

 تیکه قلبم و ببینم گیشو کالفه نکردم صبر دیگه ببینم پندارو غمگین چشمای تا نیاستادم دیگه

 ... بشه پاره

  گرفتن نظر زیر منو اوکنجک چشم جفت چند نبود مهم برام لحظه اون تو حتی

  شدم خانومها قسمت وارد و رفتم باال رو ها پله شدم اروم که کمی

  رفتم هام عمه سمت به و اوردم در شالمو مانتو و رفتم سالن تو اتاقرختکن به

  داشتم دوسش خیلی بود مراقبم وقت چند این تو خیلی دیدم هم رو جون مینو
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 صحبت مشغول و نشستم کنارش کمی شد من پذیرای باز اغوش با هم جون مینو رفتم سمتش به

  شدیم کردن

  بودن بزم و پایکوبی حال در همه شد ولوله خانومها سالن تو... داماد و عروس ورود با

  داشتم حالی چه درون از دونست می خدا فقط ولی زدم چهره به شادو افراد نقاب منم

  بود جالب خیلی برام حشمتی ی خانواده رسومات و رسم مخصوصا بود خوبی جشن

  که بودیم نفراتی اخرین عمه و من شد برگزار ابرومندانه خیلی که جشن شدن تموم از بعد

  عسل ماه تا شدن کشور شمال شهرهای از یکی راهیه شبانه شقایق و امیر شدیم خارج تاالر از

  بزنن رقم خودشون برای رو موندنی یاد به

 بود ایستاده پندار کنار هم جون مینو بودن ایستاده هم دیگه نفر ندچ و مجید عمو تاالر در جلوی

  کرد می صحبت مهناز و مهری عمه با و

 ؟ ببینم رو تو عروسی بشه کی:  گفت کمرمو دور انداخت دستشو دید منو تا مهری عمه

  نموند پنهان پندار دید از که زدم پوزخندی پایین سر با

  بودم شده عصبی و کالفه بود روم که سنگینی از بود من به رهخی پندار ایستادم کنارشون یکمی

  ننداختم پندار به نگاهی هیچ ولی کردم خدافظی مهری عمه و جون مینو از سردرد ی بهانه با

  شدم سوار و گرفتم و ماشین سویچ مجید عمو از

  نبود روئیت قابل ماشین داخل که بود شده پارک تاریکی ی نقطه تو عمو ماشین خدا شکر

 .... ببینم پندارو سیر دل یه تونستم می خوب خیلی

  کنه می مکث و کنه می فرو موهاش تو دستشو لحظه چند هر کالفه که دیدم می

  شناختم می و حاالتش این خوب ده می فشار و گیره می چونشو هی یا
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  است کالفه و عصبی شدت به بود معلوم

  کنم می تماشاش دارم که ببینه تونی مین بودم مطمئن عمو ماشین به زد زل پندار

  رفت مجید عمو سمت به محکم بلندو قدمهای با هم بعد شد طوالنی ماشین رو نگاهش مکث

  بوسید رو عمو دست و شد خم پندار گه می چی داره فهمیدم نمی برد ای گوشه به رو عمو

  بوسید پندارو تصور عمو قراره چه از موضوع ببینم تا کردم باز بیشتر چشمامو متعجب

  دیدم هم و جون مینو لبخند گفت چیزی گوشش در و رفت جون مینو سمت پندار

 نفهمم شد می باعث و شدن می رد کنارم از ماشینها توک و تک چون نیاوردم در سر موضوع از

 ؟ شد چی به چی

  بریم و بیان عمه و عمو تا دادم تکیه صندلی به سرمو

 تو که ه انداز همون به کنار به تاالر ورودی جلوی های زدن حرف این کنار به مراسم همه

  تاالرهستند

 ...! شن می زدن گپ مشغول و ایستند می تاالر بیرون هم اندازه همون به

 کرد روشن و ماشین حرف بی پندار کردم باز چشمامو ماشین در شدن باز صدای با

 و کرد خداحافظی بقیه از بوقی تک با و

 ؟ شدی مجید عمو ماشین سوار چرا ؟ ری می داری جاک:  گفتم تعجب با

  داد نمی منو جواب و بود کرده سکوت پندار

 ؟ ری می کجا داری هستم تو با من:  گفتم جدی خیلی

  بود سکوت جوابم بازم

  دار نگه-

  شد جوابم اولین اینه تو از پندار ازخشم پر نگاه-
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 ..! بشم پیاده خوام می دار نگه گم می-

  بشنوم صداتو خوام نمی برسیم مقصد به تا:  گفت محکم و جدی خیلی پندار بار این

 جلو کسی برو داشتی دوست جا هر بعد بشم پیاده من دار نگه... زنه می حرف تو با کی.. نخواه-

  گیره نمی راهتو

  نگو هیچی... طهورا شو خفه:  لرزوند بدنمو ستون چهار پندار فریاد

  گرفتم مونی الل و ترسیدم پندار فریاد از

  شه می خارج شهر از داره که دیدم

  نداشت ای فایده کنه پیاده منو خواستم ازش قدر چه هر راه بین

  رفتم خواب به و بستم چشمامو داشتم که روزی از خسته منم

** 

 ! طهورا شو بیدار--

  بود دریا موج صدای خورد گوشم به که صدای اولین کردم باز چشمامو

  کردم نگاهی من روی بود شده خم خودش و بود کرده باز منو سمت در هک پندار به

  داخل بریم شو پیاده-

  شدم پیاده ماشین از کمک بی و زدم پسش دست با کنه کمکم و بگیره کتفم از اومد تا

 کرد می برخورد ها صخره به که های موج صدای و داشت قرار بزرگ سیاهی یه روم روب

  نکردم تعجب خیلی همین بخاطر شمال یاد می داره بودم یدهفهم ها تابلو ی رو از

  افتاد راه من از جلوتر خودش و.. سرد بیرون هوای داخل بریم بیا:  گفت پندار

  کرد باز درو و کرد حرکت داشت قرمز شیرونی که رنگی سفید ویالی سمت به
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  داخل رفتم منم

** 

 به نظرمو که بود چیزی اولین بزرگ زومیهی ی شومینه بود شده دکور زیبا خیلی ویال داخل

  کرد جلب خودش

 رو رفتم تعارف بی و کردم اخم یه کرد می نگاه منو و بود ایستاده جا همون که کردم نگاه پندار به

  ی کاناپه

  نشستم رنگ بنفش

  من به شد خیره و نشست من روی به رو اومد زدو کجی لبخند پندار

  کردم می نگاه دیوار و در به و کردم سکوت همینم واسه مباش کننده شروع من خواستم نمی

 ...! شدی خواستنی و خوشگل--

 ..! ببینی منو نداشتی چشم تو.... بودم-

  کردم تعریفتو و ستودم زیباییتو همیشه که من:  گفتن و شنیدم و پندار اروم ی خنده

  کردی وضیفه انجام فقط نکردی مهمی کار:  گفتم و بهش زدم زل-

 ؟ زنی می حرف من با مدلی این چرا:  گفت و پیچید ویال تو اش قهقه بار نای

 ؟ کنی می عادت:  دادم جواب بهش خیره

 این هم اشنایمون اول روزای گی می راست اره.... عادت:  گفت اروم و داد تکون سرشو پندار-

 .... گفتی رو جمله

 ؟ چی یعنی نفهمیدم موقع اون

  چشمات به دادی عادتم... کردنت حس به بودنت به کردم ادتع..... کردم عادت بعد ولی

 .. کردنتات اذیت ازارو به دادی عادتم



 
 

571 www.negahdl.com  سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیاmansi1982  | ا!طهورمنم.

 عادت زدنت حرف مدل این به خوام نمی... خوام نمی عادتو این ولی... کنم می عادت گی می االنم

  کنم

  خوام می خودمو عاشق مهربون زن همون من

  کنی می عادت چیزها خیلی به کنی می دتعا هم این به:  گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 ؟ باشی کرده عادت االن تا شایدم.. من نداشتن به حتی

  صبحه4 تقریبا ساعت بخوابم باید کجا:  گفتم شدمو بلند جام از

 باید کجا:  رگفت وا زمزمه و اروم کرد می تماشام غریب جور یه ولی بود نشسته همچنان پندار

  من بغل تو بخوابی

  زندگیت مرد کنار.. هرتشو کنار

 ؟ بخوابم باید کجا بگو حاال بردم لذت بسی بود قشنگی رویای:  گفتم وار کالفه

  رفتم می باید و راه این ولی رفت می ضعف داشت منم دلم پوشوند صورتشو دستش دو با پندار

  کردم تجربه دوریش از رو دردی چه من فهمید می باید پندار

  تمیزه هم هاش مالفه تموم بردار رو راستی سمت اتاق باال برو گفت حالت همون با پندار

 و اجمالی نگاه یه شدم وارد و کردم حرکت بود گفته پندار که اتاقی سمت به ای دیگه حرف بدون

  انداختم اتاق به کلی

 تشکیل و اتاق دکور که روش روبه ایینه میز یه با سفید دونفره تخت یه نبود بزرگی خیلی اتاق

 ! بود داده

  تخت ی گوشه نشستم هم خودمم کردم پرت تخت رو و اوردم در شالم و مانتو

  پام ماساژکف به کردم شروع و اوردم در دارمو پاشنه های کفش و ساپورت

 دیواری کمد در و شدم بلند شد کمتر پاهام درد که یکمی نداشتم عادت ها کفش جور این به زیاد

  کردم باز رو
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 که کنم تنم و بردارم و یکیشون خواستم می بود اویزون مردونه لباس دست چند فقط

 کیه؟ مال لباسها این دونستم نمی شدم پشیمون

  بده من به لباس یه بخوام پندار از تا رفتم بیرون اتاق در از لباسها همون با

 بود اول بار برای زنه می قدم هی و سالن عرض که دیدم و پندار بودم رفته پایین تا نیمه رو ها پله

 سیگار دیدم می که

  سمتم برگشت و شد من متوجه اونم شدم سالن وارد و رفتم پایین رو ها پله کشه می

  کرد توقف چشمم مردمک در و حرکت به شروع پاهام ساق از چشماش

  دیگه زمان هر از تر خاص بود خاص نگاهش

  نیستم راحت ها این با بدی لباس یه من به شه می:  گفتم اروم

  شد نزدیک من به قدم چند و انداخت شومینه داخل روشنشو سیگار ندارپ

  اشاره باانگشت شد پشیمون ولی صورتم سمت کرد دراز دستشو ایستاد من به مونده قدم یک

  شد مورم مور و گرفت گر تنم کشید بازوم رو فرضی خطهای

  بپوشی تا بدم چیزی یه بهت بریم بیا:  گفت و انداخت دستشو اونم کشیدم عقب خودمو یکم

 اویخته لباسهای یکم کرد باز دیواری کمد در و شد اتاق وارد مستقیم که دیدم رفتیم باال هم با

  کرد برانداز کمدو تو شده

 ..  نیست اینجا من لباسهای از کدوم هیچ لعنتی: گفت رفت هم تو اخماش

 ؟ کیه بلوزهای این پس:  گفتم

  فرید الم:  گفت و انداخت بهم نگاهی نیم

 ؟ فرید-

  جا این بود اومده روزی دوسه یه بره ایران از که این از قبل اره:  گفت انداختو بهم نگاهی نیم
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 ؟ بپوشم چی من االن گی می عاقل اقای حاال

 ؟ کنی صبر فردا تا تونی نمی:  گفت مالیدو چشماشو و نشست تخت ی گوشه پندار

  رهب نمی خوابم لباس این با تونم نمی نخیر-

  نداره لباسی جا این هم مینو حتی بدم بهت که ندارم لباسی من جا این اخه خوب-

 ....! دیگه همینه تو کارای:  گفتم کنان غرغر تخت رو نشستم منم کالفه

  کنم می خرید برات رم می صبح اول نمونده چیزی صبح تا شرمنده:  گفت پندار

  ؟ کجا:  گفتم بره بیرون در از خواست می تا شد بلند حرف این با

  دارم کارش چی ببینه تا موند منتظر و سمتم برگشت پندار

  بیار در و تنت بلوز اون اول:  گفتم لباسشو به کردم اشاره راحت خیلی منم

 ؟ کنم کار چی:  گفت متعجب بود شده دیدنی پندار چشمای

 .... بیار در بلوزتو-

 ؟ مطمئنی:  گفت شدو باز خنده به پندار لبهای و چشمها

 پسر لباس از داشتی دوست اگه هم تو کنم می تنم رو تو لباس من..... مطمئنم اره:  گفتم اخم با

  کن استفاده عموت

 ....!  بود کرده خودش پیش من حرف از برداشتی چه.. شد گرفته پندار حال

 بود شده تنگ دلم چقدر کردم می نگاش منم بلوزش های دکمه کردن باز به کرد شروع پندار

  باهاش کردن کل کل برای

 .... شد می تنبیه باید که حیف

  بود تنش جذب سفید رکابیه یه لباسش زیر از اورد در لباسشو اروم

  بود مشهود خوبی به جراحی جای کتفش تو خورد بازوش و سینه های عظله به چشمم
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  اش دهش خوب زخمهای جای گذاشتم دست اروم رفتم سمتش به و شدم بلند ناخوداگاه

  بود گفته امیر که بود همونی زخمها این داشت قرار هم از کمی ی فاصله تو داشت زخم جای دوتا

  بودن کرده خوش جا تنش تو من بخاطر زخمها این

  بوسیدم زخمشو هردو روی و بستم چشمامو

 : گفتم و گرفتم فاصله ازش و گرفتم دستش از اروم بلوزو کردم حس خوبی به تنشو لرزش

  بخوابم خوام می بیرون برو حاال..  بودم زخمها این مسبب من چون بوسیدم نکن بد فکر

  بود رفته فرو سکوت تو من به خیره پندار

  دادم بدنم به قوسی و کش کردم باز چشمامو بود شده تابیده اتاق به که نوری با صبح

  شدم بلند تخت از ستنش رولبام لبخندی دادم پندار به حرفام با دیشب که حرصی یاداوری از

 صورتم رو دیشب ارایش انداختم خودم به نگاه یه اینه جلو داشتم صورتم رو سنگینی حس

  بود ماسیده

 اروم رو ها اتاق در یکی یکی بود راهرو تو در تا چند شدم خارج اتاق از گرفتم می دوش یه باید

  کردم باز

  کرده خوش جا اتاقها این زا یک کدوم تو پندار دونستم نمی کنم روپیدا حموم تا

 تصمیمم از ولی کردم می استفاده قبلیم لباسهای از مجددا باید که این با شدم حموم وارد

  منصرف

  شدم شاداب و سرحال خیلی اب به سپردم خودمو و نشدم

  کردمشون رها ازاد و کردم خشک کمی موهامو شدم خارج حموم از پندار لباس همون با

 تو پشت از و من کسی که بودم چای کردن دم مشغول بزارم چای یه تا رفتم اشپزخونه سمت به

  گرفت اغوش
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  کنم دور رو شده سرایت بهم که که شیرینی حس خواستم می گرفتم گاز لبمو

 بخیر صبح:  گفت گوشم دم اروم بویید کردو موهامو تو سرش لغزیدن می شکمم رو پندار دست

  من ابی چشم پرنسس

:  گفتم بدم نشون اخمو مو چهره کردم سعی سمتش چرخیدم و کردم ازاد کممش رو از دستشو

 ؟ گرفتم درجه ترفیع

 ؟؟ ابی چشم پرنسس به شدم تبدیل ابیت چشم عروسک از

  نکن خراب و صبحمون عزیزم:  گفت و بوسید پیشونیمو من اخم به توجه بی پندار

 .... تو پرویی چه اوه-

  پروو شوهرت داشتی شک:  گفت زدو چشمک پندار

 ؟ نیستی شوهرم تو.... من واسه نکن شوهر شوهر:  گفتم کردمو تر پررنگ پیشونیمو رو اخم

 تو شاه شم می منم پس... منی پرنسس تو وقتی گی می راست:  گفت کردو جمع لباشو پندار

  منو چطوره اصال..

 ؟ کنی خطاب سرورم

  شده مدلی این چرا پندار بودم مونده

 ؟ نیستی کدومشون هیچ دیگه تو:  گفتم دموکشی عمیقی نفس

  بردی بین از خودتو القاب تمام خدا امون به کردی راها منو که زمانی

 ی چا ریختن مشغول و گذاشتم سینی تو و برداشتم تا دو و رفتم شده چیده استکانهای سمت به

  شدم

  تهران سمت افتیم می راه خوردیم که ی چا:  دادم ادامه

  فشرد و گرفت دستش تو بازومو گذاشت میز رو و گرفت ازم شتاب با و ایچ سینی پندار
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 ؟ کار چی تهران بریم کنی می بدترش تو یام می کوتاه چی هر که این مثل:  گفت جدی خیلی

 ! بدیم انجام و طالق کارهای که ریم می:  گفتم و نیاوردم کم.. صورتش تو شدم براق منم

  افتاد پایین و شد مشت صورتم به نرسیده ولی رفت باال سیلی نزد برای پندار دست حرفم این با

 :  گفت دادو فشار بازومو خشم از پندار

 .. بچه شکوندم می گردنتو باید زدی حرفو این که دیشب همون ؟ طالق ؟ گفتی چی

  کرد می ام خفه داشت بغز

 کار و کس بی ی بچه یه... ام بچه اره:  گفتم گریه با اشو سینه به زدم دستام با

 ....  کنی رفتار باهاش تونی می باشی داشته دوست هرجور کنی می فکر تو که

 ؟ موندی کجا نپرسیدم هم بار یه مدت این تو که ام بچه

  گرفتی می ازم سراغی و یومدی می دیدی نمی بچه چشم به منو تو اگه بودم بزرگ اگه

 ؟ دارم شوهر زنهای شبیه من کن نگاه بهم خوب

  ؟ بود کجا داشتم نیاز بهش که موقعی ؟ بود کجا دیروز تا پس دارم شوهر هاگ ؟ اره

 ؟ ببینی کوچیک و من تونی می بزرگتری ازم سالی چند چون کنی می فکر بچه گی می من به

  اتاقم سمت رفتم و زدم بیرون اشپزخونه از شدید گریه با

  شدم سرازیر ها پله از و برداشتم شالمو مانتو کردم پام ساپورتمو بمونم ویال تو خواستم نمی

  نداشتم ببیندم بنداش که این ی حوصله ولی کردم پام کفاشمو ویال جلوی

  افتادم راه شنیدم هاشو موج صدای دیشب که ی دریا سمت به و پوشیدم شالمو مانتو راه بین

  داشت اختصاصی ساحل ویالشون بود خوب حاال داشت ویال با کمی خیلی ی فاصله دریا

  کنم دور خودم از مردمو نگاه شد نمی قیافه و تیپ این با وگرنه
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  ریختم می اشک هنوزم نشستم بزرگ سنگ تخته یه رو

** 

  کرد برم و دور متوجه منو پای صدای که بود گذشته مدت چه دونم نمی

  دریا به بودم زده زل بهش کردن نگاه بدون نیست پندار از غیر به کسی دونستم می

 ...!کرد می ارومم دیدنش چقدر کران بی یاب این به

 

  زد زل دریا به و نشست کنارم فاصله با که دیدم بود پندار به هواسم چشمی زیر

  درست حرفات تموم...  طهورا:  پیچید گوشم تو صداش گذشت که دقایقی

  پشیمونم شدت به خودم ی کرده از چون بگم ندارم چیزی عقد روز برای

  دم می انجام دارم کارو ترین درست کردم می فکر ها لحظه اون تو ولی

  بودم پرسیده ازت بارها من چون کردی پنهون ازم اتو عمه پسر موضوع چرا کرده نمی درک

  خودت خونه رفتی بود گفته مینو به ات عمه عقد از بعد ولی

  بودم خونتون در جلوی ماشین تو صبح نزدیکیهای تا شب هر من

  شی نمی خارج خونه از زیاد که دیدم می ببینمت و بیام که داد نمی هاجاز غرورم بازم ولی

 و پنجره پشت بیای شاید که این هوای به پنجره به زدم می زل شد می خاموش خونه برق وقتی تا

  ببینمت من

  موندن پای نه داشتم رفتن دل نه داشتم درگیری خودم با بدجور

 

  باشه مراقبت تا بودم گذاشته مامور هم وزر طول در و کشیدم می کشیکتو خودم ها شب
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  برگشتم ماموریت از وقتی بودم رفته ماموریت به چون بیام بودم نتونسته اخر دوشب فقط

  ات خونه رفتم مستقیما ستاد همون از کرد تعریف برام امیر رو تو نبودن قضیه و

  بود تو از حفاظت سئولیتم که ی مامور به خیلی چون نشد باورم اومده سرت بالی چه دیدم وقتی

  فهمیدم کردم که پیگیریهای با بودم سپرده

 و شومشون ی نقشه بتونه تا بره کرده رد و مامور و کرده سوءاستفاده من نبودن از مفید طنین

  کنن اجرا

  شم نمی معقوله این وارد زیاد پس کرده تعریف چیزو همه برات امیر دونم می

 

  یومدم می دیدنت به بودی خواب که موقعی شب هر دیبو بیمارستان که مدتی تو من

 می دیدنت به شب هر بازم ات عمه خونه رفتی و شدی ترخیص بیمارستان از که زمانی حتی

  یومدم

  بودی خواب تو ولی

 : داد ادامه و کشید عمیقی نفس کردو مکث پندار

 .. مدییو می دیدنم به بودم خواب که زمانی چرا بگی خوای می االن دونم می

  کنم نگاه چشمات تو شد نمی روم که این بود خودم وجدان عذاب فقط دلیلش

  بکشم خودمو داشتم دوست دیدم می فکتو اتل اون زخمات جای پریده رنگ صورت که این

 ..! ببینمت حال اون تو و اونجوری تونستم نمی..... طهورا تونستم نمی

  نبودم دور ازت ای ثانیه ای لحظه ولی مدمیو نمی چشمات جلوی درسته طهورا اسمت به قسم

  رسونتت می خودش گفت امیر ولی دنبالت بیام تا گرفتم هم رو ارایشگاه ادرس حتی
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 همیشه مثل ولی ؟ چیه العملت عکس دونستم نمی اومد بند نفسم دیدمت تاالر در جلوی وقتی

  زدم دریا به و دل

 ! کردی لهــــــم زوامرو کردی خوردم حرفات با دیشب..... اومدم و

  مرگمه با مساوی تو نبودن برام بگذرم ازت تونم نمی ولی ندارم و داشتنت لیاقت دونم می خوب

 داشته دوست من از بیشتر که شه می پیدا کسی کنی می فکر اگه بگم که دارم دوست اینقدر ولی

  حاظرم باشه

 ..! مرگم به حاظرم بکشم کنار سختیش تموم با

 بلند ای دیگه حرف بی و اروم داد می فرو بقزشو داشت اونم انگار کشید عمیق نفس چند پندار

  و شد

  شده قبل از تر الغر چقدر دیدم می تازه کردم نگاهش پشت از کرد حرکت ویال سمت به

  بدم ادامه پندار بدون تونستم نمی بکشه ها حرف این به کار خواستم نمی

 بس دیگه بودیم شده متنبه کافی ی اندازه به هردومون ونچ بسه...باشه بوده تنبیه به قرار اگه

 ..! بود

  بود شده بیشتر ام گریه کردم بغل پندار پشت از دویدم پندار سمت به و شدم بلند جام از

 .........! پندار:  گفتم گریه با

 .........! پندار:  گفتم گریه با

  چشمام به زد زل و سمتم برگشت پندار

 پندار جان:  گفت اغوشش تو گرفت منو حرکت یه با بودم شده تاب بی گرفت چشمامو اشک اروم

  پندار عمر شیشه....

  اش سینه رو گذاشت سرمو کنم حرکت متری میلی تونستم نمی که بود گرفته منو محکم اینقدر
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 منو:  گفت وار زمزمه کنم نگاهش که کرد کاری و گرفت صورتم دستاش با پندار دقایقی از بعد

  ؟ یدیبخش

 

 ؟ زنی می حرف چی از:  گفتم و کردم خشک باهاش اشکامو و لباسش به مالیدم و صورتم

 بوسه غرق صورتم تمام و تر محکم خیلی بار این گرفت اغوشش تو منو دوباره خندیدو پندار-

  کرد

 ....! پندار-

 جان: گفت احساس با خیلی و بست و چشماش اروم پندار بود همدیگه قفل نگاهمون هردو

  دلـــــــــــم

  دارم دوست-

 می من:  گفت اروم شد می پخش صورتم رو داغش نفسهای پیشونیم رو گذاشت پیشونیشو پندار

  برات میرم

 می پندار ولی کشیدم جیغ ترس از چرخوند و کرد بلندم و گرفت بغلش تو منو خیز یه با هم بعد

  خنیدید

 : گفت و داشت نگه بغلش تو رجو همون منو خوشحالی و شادی سر از خنده یه

  برد ویال سمت به منو و نیست تو برای من بغل از تر امن جا هیچ نترس وقت هیچ

*** 

 :  گفتم و مبل رو پندار کنار نشستم اروم

 ؟ زدی زنگ کی به

  بنداززه راه رو عروسی مراسم ما رسیدن از قبل تا گفتم... مینو به-

 ؟ بریم کی قراره مگه-
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 : گفت و گذاشت جیبشو تو گوشیشو پندار

  عروسیمون جشن بعد کنیم برگزار و عسلمون ماه اول چیه نظرت هستیم که فعال

 ؟ گی می چی:  گفتم و پندار ی شونه به زدم اروم

 :  گفت و بوسید مو گونه کردو خم سمتم خودشو پندار

 تهران برسیم وقتی کنیم شروع و مشترکمون زندگی رسما امشب همین از خوام می گم می

  گیریم می مراسم

  نیاوردم همراهم هیچی من... شه نمی که اینجوری اخه:  گفتم و کردم نگاه چشماش به

 علیه سرکار گفتن بله منتظر فقط کنم می حل سوته سه و مشکل اون:  گفت زدو چشمکی پندار

  هستم

 تو چی هر باشه : گفتم و دادم تکون سرمو زندگیمون خونه سر برم زودتر که بودم راغب خودمم

  بگی

 :  گفت گوشم دم کشید بغلش تو منو پندار

  نیست خبری کردن استراحت از شب چون کن استراحت کمی هم تو خرید رم می من پس

 ؟ شی می حیا بی داری باز:  گفتم کردمو نازی اخم

  گرفت ازم کوتاه ی بوسه یه و ریخت بهم موهامو پندار

  کنم می شروع االن و شم می شب خیال بی نچو نکن نگام اینجوری:  گفت اروم

 ؟ کنیم شروع االن خوای می:  داد ادامه دوباره زدو چشمکی

  حیــــــا بی... جنسی بد خیلی:  گفتم کوبیدمو اش سینه به مالیمی مشت

  گردم می بر زود:  گفت و برداشت پیشخون رو از سویچو و شد بلند مبل رو از و خندید اروم پندار

  گرفتم و هار کیسه از تا چند و سمتش رفتم شد وارد خرید های کیسه اب پندار
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 برای خوراکی و بهداشتی و ارایشی وسایل تا گرفته رو و زیر لباس از بود خریده چی همه

  اشپزخونه

  سورپرایزه این گفت و نزاشت که کنم باز رو بسته اخرین خواستم می

  دم نمی نشونت شب تا نکن نگام وریاونج:  گفت خندیدو پندار کردم نگاهش متعجب

  کنم جابجاشون تا بردم رو اشپزخونه وسایل و شدم بلند امید نا نداد نشون کردم اصرار هرچقدر

  گیرم می بیرون از و شام طهورا:  گفت سالن همون از پندار

 ؟ نداره اشکالی بخوابم کمی میخوام اتاق تو رم می من داد ادامه هم بعد

 قدم اطراف این کمی من نداره اشکال فقط بخواب برو نه:  گفتم و بردم بیرون درگاهی از سرمو

  بزنم

  بزنیم قدم ریم می باهم خوابم نمی باشه:  گفت سریع پندار

 یکمی منم کن استراحت برو تو نیست نیازی:  گفتم بود خسته خیلی حتما سوخت براش دلم

  کنم می مشغول خودمو

  زنیم می دمق ریم می هم با شدی که بلند

  باال برد و کشید خودش دنبال رو ها کیسه از تا چند و فرستاد برام دوری راه از بوسه پندار

 خریده پندار که تنقالتی از وی تی پای نشستم و کردم دم چای و کردم مرتب و اطراف یکمی منم

 بود

  خوردنش به کردم شروع و برداشتم فلفلی چیپس یه

 

 بیدار و پندار تا شدم بلند داد می نشون و شب نیم و هشت حدودای ساعت کردم نگاه ساعت به

  کنم
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 خودش پندار که کنم باز و اتاق در خواستم می زدم در به ضربه چند و رفتم باال ها پله از اروم

  اومد بیرون سریع

  نخوابیده بود معلوم هم چشماش حالت از کرد می رفتار مشکوک

 چای خوردن از بعد اومدیم پایین ها پله از هم با کردم مد چای گفتم بهش و نکردم کنجکاوی

  محلی های کلوچه با همراه

  بزنیم قدم کمی اطراف بریم گفت پندار

  یاره می برام خودش گفت و نزاشت که بیارم شالمو مانتو برم خواستم می

 بود چیده مون اینده واسه که های برنامه از پندار گذشت خوش خیلی ساحل کنار روی پیاده

  زد می حرف

  بود رسیده ارامش به قلبم برد می رویا عالم به منو و بود شیرین صحبتهاش چقدر

  کنم ازت خواهشی یه شه می طهورا:  گفت پندار شام خوردن از بعد

 ؟ خوای می چی اره-

  بپوشی و این امشب خوام می:  گفت و گرفت سمتم ای کیسه مبل پشت از پندار

 سفید رنگ به خواب لباس یه اوردم بیرون درونشو محتوی و گرفتم دستش از رو کیسه لبخند با

  که

  بود کوتاه خیلی که هم قدش بود پوشونده تور و ساتن جنس از تنشو باال تمام

 از بیشتر پیراهن این تو نظرت به... کنم تنم اینو:  گفتم و رفت کنار لبم رو از لبخند لباس دیدن با

 ؟ تهرف کار به پارچه متر نیم

  ندارم کاری چیزهاش این به من:  گفت کردو شیطونی ی خنده پندار

  پذیره می عروسی سفید لباس تو عروسشو داماد اصوال

  خواب لباس هم برسه نظر به عروس لباس هم تا گرفتم و این هولم خیلی من که اونجایی از
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  کن تنت پندار جون:  گفت ای بامزه حالت با بعد

 منتظرتم اتاقمون تو دیگه ساعت نیم طهورا:  گفت پندار باال بردم و باسل و دادم تکون سری

  افتادم راه اتاق سمت و کشیدم خجالت یکمی انداختم پایین سرمو

  خیلی زدم براق رژقرمز یه کردم ارایش خودمو کمی بود تنم فیت درست کردم تنم و لباس

 پام بود شده کاری نگین روش که بود هم سفید تخت کف صندل جفت یه کیسه ته یومد می بهم

  کردم

  کردم باز و اتاق در اروم بود شده ساعت نیم کردم نگاه ساعت به

 تا هاشو دکمه که بود تنش سفید کوتاه استین بلوز یه داده تکیه اتاق اون در به که دیدم و پندار

  بود بسته نیمه

  مشکی کپ خوش شلوار یه با بود نمایان ستبرش ی سینه از قسمتی

  رسید نزدیکم و برداشت قدم اروم اروم بود شده من غرق پندار گرفته دوش بود معلوم موهاش از

  شد افتاده پایین اختیار بی سرم

 همون من بکشه خجالت من ابی چشم پرنسس نبینم:  گفت گوشم دم کردو خم سرشو پندار

  پندارم

  نکش خجالت پس شناسیش می که همونی

  گرفتم باال سرمو گرفت قرار ام ونهچ زیر که انگشتی دو با

 هم کردم تعجب هم شدم اتاق وارد وقتی کرد باز و اتاق در و برد اتاق سمت به اروم منو پندار

  بود گرفته ام خنده

 ؟ کردی اویزون بادکنک ؟چرا تولده جشن مگه: گفتم نشه بلند ام خنده خیلی کردم سعی

  عشقم داره فلسفه بادکنکها این:  تگف بود گرفته بغلش تو منو پشت از که پندار
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 ؟ ای فلسفه چه:  گفتم حال همون تو ببینمش تا چرخوندم کمی سرمو

 :  گفت و کرد خم سرشو و گوشم پشت برد موهامو از قسمتی پندار

 گیرمون دامن اینده در شاید که مشکل یه ی نشونه کوچیک و بزرگ بادکنکهای این از کدوم هر

 بشه

  مشکالتمون بر غلبه و پیروزی ی نشونه به بترکونیم رو بادکنکها این متمو هم با خوام می

  مشکله بدون زندگیمون بگم و بدم دروغین ی وعده بهت خوام نمی

 نبرد پیروز اخر در و کنیم غلبه تمومشون به تونیم می باشیم هم با اگه بگم بهت خوام می ولی

  بشیم

 !!!  مـــــــا اونم داره وجود کلمه یک فقط رد همین پشت زاریم می رو.. تو و من امشب از

 ؟ مشکالت سراغ بریم حاظری:  گفت وار زمزمه و چسبوند گوشم به لبشو

  دادم تکون سرمو بود رسیده2666 به حرارتم که من

  گرفت محکم دستمو هم خودش من دست داد و اورد در گرد ته سوزن یه شلوارش جیب از پندار

  بادکنکها تموم ترکوندن به کردیم شروع هم با و

 با و لطیف اینقدر بود داده سر عاشقانه ی زمزمه برام صبح تا یافتم ای دیگه جور و پندار شب اون

  احساس

  باشه لطیفی روح چینین دارای اخمها اون صاحب کردم می شک گاهی که کرد می رفتار

 گذاشتم زنانگیم دنیای به مقد و شدم جدا ام دخترونه دنیای از وقتی ای دیگه دختر هر مثل منم

 با شدن یکی همه از مهمتر و... شدن بالغ.... شدن بزرگ حس اومد سراغم مختلفی های حس

 ...! زندگیم دائم شریک

 اب ای ذره زاشت نمی و بزنم سفید و سیاه به دست زاشت نمی پندار بودیم شمال که مدتی تموم

  بخوره تکون دلم تو
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  کنیم ترک تهران مقصد به و رویایی ویالی اون شدیم مجبور ریختا دادن و جون مینو تماس با

  ویال همین به بیام شدنمون یکی سالگرد سال هر که داد قول بهم پندار

  ازدواجمون مراسم زنم می ورق و ازدواجمون های عکس البوم

 بود گرفته رو سالنی عمه و مجید عمو احترام به جون مینو شد برگزار عالی و خوب خیلی

  داشت مختلفی های قسمت که

 به تمایل خیلی که بود کسانی مخصوص و بود شده دیزاین سنتی صورت به سالن از قسمت یه

  ندارن شلوغی

  بود شده گرفته نظر در ها تر جوان برای هم قسمتی

  بنشینن نامحرم کنار نبودن مایل که کسانی بود ای سلیقه جور هر به احترام جوری این

  بودن راضی مراسم بودن مختلط از که کسانی و

  زیبایی خیلی پفی پف دامن که دکلته لباس یه بود خریده جون مینو خود و عروسم لباس

  خورد می بزرگ خیلی پاپیون یه پشت از و داشت

  کرد می رفتار پرنسس یک مثل من با واقعا پندار

** 

 ؟ کردی خطی خط چرا رو مامانی کتاب دلم عزیز سپند

  ؟ کرده کار چی هامو وجز ببین وای

  چرخوندش و برداشت زمین از و سپند خیز یه با پندار بگم بهش چیزی اومدم تا

 : گفت می و رفت می اش صدقه قربون پندار بود گرفته رو خونه کل شون خنده صدای

 ... فنا باد به دادی مامانتو زحمات پسربابا گل
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 ! اورده هام جزوه روز به چه ببین خودته ی لنگه درست:  گفتم کردمو پندار به اخمی خنده با

  شدم قبول گرافیک ی رشته دانشگاه بدبختی با بود نیومده خوندن درس من به واقعا

  گفت می و کرد می جمع هامو جزوه پندار بخونم درس خواستم می بار هر ولی

 نیبخو درس تونی می نبودی خسته اگه بعد گم می چی من ببینی و بخونی منو باید اول

 موند نمی برام درس خوندن برای نای دیگه که میکرد ام خسته اینقدر شد می مگه ولی

 دادی پس خوب درستو دیشب گفت می خندیدو می بهم شدیم می بیدار خواب از که صبح و

  افرین

  خوردم می حرص فقط منم

  مبود دوساله ی بچه پسر مادر من االن و گذشت می ازدواجمون از سالی سه که بااین

  بود نشده کم ی ذره شیطنتهاش و بود مونده باقی سابق پندار همون همچنان پندار ولی

 

 بود کرده استخدام پرستاری رفتم می دانشگاه که زمانی من خاطرراحتی به فقط

  نشه ایجاد جون مینو برای مزاحمتی و کنه مراقبت سپند از بتونه من نبودن زمان در تا

 

 سپندو به هواسش که گفتم جون مینو به پندار رفتن با بود بریده مونموا تهوع حالت بود روز چند

  برم تا باشه مرجانه

  بدن اورژانسی صورت به جوابو شد قرار و کردم صحبت ازمایشگاه متصدی با برگردم و ازمایشگاه

  بودم باردار بازم.... زدم عمیقی لبخند خوندم گرفتمو جوابو وقتی

  بود اشغال مدام گوشیش ولی بدم بارداریمو خبر تا مزد زنگ پندار به بار چند

  رسیدم وقتی گم می بهش اومد که شب گفتم خودم به و افتادم راه خونه سمت به
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 ...! ره می رژه سالن تو داره کالفه که دیدم پندارو

 ؟ برگشتی زودی این به چرا ؟ ای خونه چرا تو:  پرسیدم متعجب

  هیچی...یه....هی:  گفت کنان من رمن پندا

 ؟ کجان مرجانه و سپند ؟ پریشونی اینقدر چرا:  گفتم و گذاشتم مبل رو کیفمو

 !!! هان

 ؟ خوبه حالت پندار-

  ترسوند می منو که سکوتی بود شده حاکم خونه تو بدی سکوت یه

  نبود جون مینو کردم باز درو و رفتم جون مینو اتاق سمت به ؟ خالیه خونه چرا

 ؟ کجاست جون مینو ؟ کجاست سپند گی نمی هیچی چرا:  گفتم روپندا سمت کردم رومو

 :  گفت نگرانی لحن با و گرفت بغلش تو منو و اومد سمتم به سریع پندار

 ...! باش اروم مادرت پدر خاک به قسم رو تو ولی بگم چیزی یه خوام می طهورا

 تو خاکی چه بگو نده ششک:  گفتم و پندار به زدم زل حالی بی با بود گرفته وجودمو تموم ترس

 ؟ شده سرم

  سپند:  گفت زدو موهاش به چنگی پندار

  بـــــزن حرف ؟ چی سپند-

 ....  دزدیدنش:  گفت کردو تر محکم دورم دستاشو ی حلقه پندار

  بکشونه سیاهی و بدبختی اوج به منو تا بود کافی جمله یک همین نفهمیدم چیزی دیگه

*** 

 شد پدیدار نظرم تو شقایق و معصومه عمه ی چهره کردم باز چشمامو دستم سوزش با
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 ؟ منن سر باالی چرا شقایق و عمه کردم؟ می کار چی جا این من

 ...! گذشته من به چه بیاد یادم تا کنم تمرکز تا بستم چشمامو

  بودن ربوده و عشقم... پسرم افتاد یادم

  ؟ کجاست پسرم عمه:  نالیدم و عمه چادر به انداختم دست

 !!! شد می مگه ولی.... باشم اروم که خواست می ازم کردو می گریه مهع

  نداد بهم ترخیص ی اجازه دید حالمو وقتی بود اومده من ویزیت برای که دکتر

 .... زاری و اشک حال در یا بودم خواب تو یا

  شمب مرخص دن می اجازه بگیرم اروم اگه بود گفته دکتر هستم بستری بیمارستان تو روز پنج

  برم بیرون شده خراب این از زودتر چه هر تا باشم خودار دیگران جلوی کردم می سعی

  کرد صادر و شدن مرخص ی اجازه نهایی ویزیت از بعد دکتر باالخره

  شدیم اشون خونه ی روانه عمه و شقایق کمک با

  ناالن طهورای همون شدم بازم رسیدیم خونه به بیمارستان از وقتی

  شد نمی قطع زبونم از سپند اسم و یومد نمی بند اشکم ای لحظه مبود تاب بی

  کنم می شدن شکسته و پیری احساس سال صد ی اندازه به خبرم بی پسرم از روزه چند

  بود بستری بیمارستان تو و شد قلبی ی سکته دچار بود شده مطلع من از قبل که جون مینو

  بودمش ندیده دیگه اون از بعد و دیدم بیمارستان تو اول روز فقط و پندار

 دیدم می رو مهسا دخترشون که بار هر ولی کنن ارومم تا کردن می تالش خیلی امیر و شقایق

  گرفتم می اتیش

 ...!  بود بزرگتر مهسا از دوماه من پسر
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  ؟ ده می غذا بهش کی بشه اش گرسنه ؟ رسه می بهش کی ؟ کجاست من سپند االن

  کرد می گریه پام به پا هم قایقش من تابی بی و گریه با

 !! نکن گریه طهورا:  گفت گرفتو بغلش تو منو شقایق

  ده می تحویلت پسرتو سالم و صحیح سرهنگ باش مطمئن.... بسپرش خدا به -

  نگرفتم بغلش... ندیدم پسرمو که است هفته یه شقایق نگو وای:  گفتم کنان گریه

 ؟ گه می قصه براش کی حاال... بخوابه تا بخونم قصه براش داره عادت ها شب پسرم

 : فشردوگفت خودش به منو محکمتر شقایق

  خطرناکه هم شکمت تو جنین برای بارداری دونم می من شه نمی درست چیزی کردن ناراحتی با

  شد بیشتر ام گریه شدت بودم کرده فراموش بارداریمو موضوع کل به

  خوام می ابجی من مامی بگه بهم بیاد ات بود داده یاد سپند به ر پندا اواخر این

  بدم مژده بهش که کجاست.... کجاست پسرم حاال

 از نستم تو نمی بارداریم خاطر به کشیدم دراز و رفتم اتاقم به شقایق کمک و حالی بی با

  کنم استفاده ارامبخش

*** 

  شدم ندیدم پسرمو روزه چند دونم نمی رفته در دستم از زمان و تاریخ

 بودیم گرفته سپند از که فیلمهای دیدن شده کارم تنها متحرک های ردهم مثل

  ریختم می اشک و کردم می نگاه

 

  زاشت نمی تنهام و شد نمی دور ازمن ای لحظه هم شقایق و کرد می نیاز و نذر کلی عمه
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 اومد که سپند اسم شنیدم می رو ها زمزمه صدای شدم بیدار خواب از که بود شب های نیمه

  رفتم بیرون و کردم باز و اتاق در عسری

 :  گفت می زدو می حرف داشت امیر شدم نزدیک پاورچین پاورچین

  رفته گروه با پندار االنم نداریم شک اتابکه خود بابا

 ؟ نرفتی چرا تو

 و باهاشون همراهی ی اجازه کرده تغییر ام وظیفه قسمت کال من بابا که دونی می:  گفت امیر

  نداشتم

 :  گفت دادو تکون کردن درک عالمت به جیدسریم عمو

 ؟ داشته دست کار این تو هم پرستاره برگشته اتابک چجوری اخه

  بابا اره-

 ی دوساله پسر سر تونست ؟چطور تونست چطور داشته دست کار این تو مرجانه بستم چشمامو

 ؟ بیاره رو بال این من

 ترسم می بده حالش خیلی... نگید هوراط به چیزی فعال:  گفت که شنیدم و مجید عمو صدای

  نکرده خدای

 !!! بیاره خودش سر بالی

 ..! بابا باشه:  گفت اروم امیر

  سابقش ویالی برگشته که کرده پیدا جرات اینقدر اتابک یعنی:  گفت دوباره مجید عمو

 ؟ بودن نکرده پلمپ رو اونجا مگه-

 ..! اتابک مثل جونوری واسه اونم نداره کاری که کردن پلمپ فک بابا:  گفت کشیدو اهی امیر

  حاال بدم گوش حرفهاشون ی ادامه به تا نکردم صبر دیگه
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  رفتم می باید خودم شده قایم موشی سوراخ کدوم تو اتابک که بودم فهمیده

  بخوابن همه تا موندم منتظر کردم عوض لباسامو اروم شدم اتاق وارد پاورچین پاورچین

  امیر اتاق سمت رفت اروم خوابم دید وقتی زد سر بهم دوبار شقایق کردم پنهان پتو زیر خودمو

  رفتم بیرون خونه از سریع منم شد سکوت غرق خونه ساعتی یک از بعد

 بشه فردا تا بمونم تونستم نمی بود کم فرصت شدم پدریم خونه راهیه و

  کنم معطل نستمتو نمی هم لحظه یک شده اسیر جونوری چه دست پسرم دونستم می که حاال

  رفتم قدیمیم اسلحه سراغ و کردم باز رو انباری در رسیدن محض به

  خودمو باوفای یار بوسیدمش و کشیدیم بیرون اسلحمو قدیمی صندوق داخل از

  بشم اماده تا رفتم داشتم رو ویال ادرس بود پر کردم چک خشابشو

  جیبه چند شلوار یه با نباشه پام و دست زیر تا پوشیدم کوتاه مانتوی یه

  کردم پام و برداشتم بودمو نکرده پام مدتها که های پوتین

  کردم چک دوباره اسلحمو و کردم محکم شالمو

 گذاشتم شلوارم جیب تو و برداشتم و دار ضامن چاقوهای

  کردم کرج بیرون های باغ از یکی برای ماشین خواست در اژانس از

  نیست من دار جلو چیز هیچ بار این جنگجو ورایطه همون بودم شده شدم که ماشین سوار

 !!!!!! شوهرم زندگی برای رفتم می پسرم زندگیه برای بار این

  کردم زمزمه کردم نوازش شکممو تو ی بچه و شکمم روی گذاشتم دستمو اروم

  باشی خودت مراقب خوام می هم تو از برگردونیم رو داداشی و بابا ریم می داریم دلم عزیز

 بودن باغ داخل نگهبان تا4 کردم می برانداز خوب رو جا همه دیوار باالی از که بود اساعته
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  بود نمونده باقی صبح ی سپیده به چیزی

 خودم از صدای کوچکترین کردم سعی پریدم نشسته صورت به و گذاشتم شکمم رو دستمو یک

  نکنم تولید

  کردم اماده اسلحمه جا همون

  شه می نزدیکم داره نگهبانها از کیی که داد می نشون پا صدای

 رو اسپره شدن نزدیک محض به گرفتم سنگر درخت یه پشت و اوردم بیرون هوشیمو بی اسپره

  کردم خالی روش

  شده هوش بی فهمیدم وقتی گرفتم دهنشو جلوی و

  درختی سمت کشوندمش کردم محکم طناب با پاهاشو و بستم بود همراهم که دستمالی با دهنشو

  بستم پشت از و بردم درخت ی تنه طرف دو از دستاشو..  درخت به دادم اش هتکی

  بود نزدیکم نگهابانها از دیگه یکی کردم نگاه خوب و باغ تاریکی در دید دوربین با

  برخورداره ی باال بدنی قدرت از بود معلوم یکی این

 و گردنش پشت به م وبیدک اسلحه انتهای با مناسب فرصتی تو و کردم حرکت نگهبان جهت خالف

  زمین افتاد درجا

  بستمش و بودم بسته رو اولیه نگهبان که جای نزدیک بردم و گرفتم نگهبان پاهای از

  کردم احساس ام شقیه رو ای اسلحه سردی که کردم می محکم و نگهبان پای ی گره داشتم

  نشه تحریک بدست اسلحه شخص اون تا اوردم باال دستامو

  من سمت بچرخ اروم:  گفت ومار خیلی مرد

  کرد می نگاه منو داشت هم اون بود روم به رو دار نقاب مرد یه سمتش چرخیدم

 :  گفت متعجبی و اهسته صدای با لحظه چند از بعد
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 ؟ هستید شما مقدم خانوم-

 ؟ کنید می کار چی اینجا:  گفت دار نقاب مرد دادم تکون سری شناسه می منو اینکه از متعجب

 ؟.. خطرناکه چقدر دونید می.. بود نگفته چیزی شما حضور مورد در سرهنگ چرا-

 زدو بیسم سریع دار نقاب مرد شد بلند ن ساختمو تو از شلیک ی صدا که بدم جواب خواستم می

 :  گفت

 ...... باشه هواستون خودی نیروهای هستن مقر تو مقدم سرهنگ خانوم اضطراری مورد --

  هست شمس رگردس که گفت نقاابدار مرد

  رسید گوش به ای دیگه شلیک صدای که کرد می جو و پرس من ازاومدن داشت

 :  گفت و زمین نشوند منو شمس سرگرد

 صورت حمله که داد اطالع هم بیسیم با نخورید تکون جاتون از و باشید جا همین مقدم خانوم

  بگیره

  رسید می گوش به کناری گوشه هر از اندازی تیر صدای نرسیده دقیقه چند به

  کردم می کاری باید باشم گر تماشا بشینمو یتونستم نم

 

  گرفتم سنگر ستون یه پشت و رسوندم ساختمون به خودمو بود که بختی بد هر با

  شدن می دیده ای گوشه هر تو خودی نیروهای بود پشتی محوطه تو اندازی تیر بیشتر

 پشتی محوطه به خودمو بود مونده یادم به که اتیتعلیم با بودم کرده اماده شلیک برای اسلحمه

  رسوندم

  کشیدم سرک و کردم تیز گوشمامو شد قطع باره یک به اندازی تیر صدای
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 افتاده شماره به هام نفس ایستاد اش گریه صدای شنیدن با قلبم شنیدم و سپند ی گریه صدای

  بود

  نبود کردن ضعف و غش موقع االن خدا دست سپردم سپندو دلم تو و کشیدم عمیق نفس تا چند

 می و هردوشون بشید نزدیک اگه:  گفت می که شنیدم و اتابک منحوس صدای ای لحظه از بعد

 سپند گریه صدای کشم

  شد می تر بلند لحظه هر

  گرفتم قرار روشون روبه درست حاال رسوندم گاه سنگر نزدیکترین به خودمو خیز سینه

  پندارگرفته سر پشت اسلحشو اتابک که دیدم می

  کرده پنهون اش سینه تو محکم و پسرمون پندار و

  زمین بزارید هاتون اسلحه همتون:  گفت اتابک

  گذاشتن زمین هاشون اسلحه همه دارها نقاب از یکی اشاره با

 ؟ گشتید و اطراف خوب..! اینجان همشون:  گفت هاش نچه از یکی به اتابک

 . نیست جا این ای دیگه کسی بله-

  خوبـــــــه... خوبه:  گفت زدو ای قهقه اتابک

 :  گفت و گرفت و پندار ی یقیه پشت از اتابک

 ؟ کشتی چجور پسرمو یادته مقدم

  خودتو هم بعد کشم می پسرتو چشمات جلوی من حاال

  کنی فرار جا این از تونی نمی هم ما کشتن با اتابک نکن حماقت:  گفت پندار

  یومدم نمی جا این که کنم فرار بود رارق اگه:  داد جواب اتابک

  گروهکم و پسرم شاهین شریکم... گرفتی ازم چیزمو همه تو:  داد ادامه کشان فریاد اتابک
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  چشمات با خوام می اول اما حاظرم مرگ برای بگیری ازم بخوای که ندارم چیزی دیگه

 ...! ببینه پسرتو دادن جون و شدن کشته

  بود من به هواسش اونم شمس سرگرد به افتاد چشمم

  باشه ایستاده اتابک نزدیک و دستشه تو اسلحه که مردی اون به هواسش زدم اشاره

 ..! کنه کار چی باید دونه می و گرفته رو موضوع که فهمیدم چشمهاش شدن بسته بازو با

  بودم مناسب ی لحظه منتظر

 سپند ی شقیقه ور گذاشت تیرشو هفت گرفت پندار اغوش از سپندو زور با اتابک

  بود گرفته و پندار دستهای هم بود نزدیکش که مرد همون

  نده نشون العملی عکس تا

  برسه اسیبی سپند به نزاره تا کنه می کاری هر داره پندار که دیدم می

  یومد نمی بر کدومشون هیچ از کاری بازم بود می ادم هم لشگر یه اگه لحظه اون تو

 سپند برای خالص تیر با شه می مصادف امنیتی نیروهای طرف از حرکت یه بود گفته اتابک

  زمین رو شد خم پندار.... پندار دل زیر زد زانو با مرد داشت نمی بر تقال از دست پندار حال این با

  گرفتم یاری خدا از بار صدهزارمین برای دلم تو خوند می کشتن برای معکوش شمارش داشت

  رسید که سه ی شماره به کرد می اعالم بلند و کوسمع شمارش همچنان داشت اتابک

  کردم شلیک و شدم بلند

  گرفت رو جا همه باره یک به ت سکو

 

  شد زمین رو نقش اتابک و خورد هدف به گلوله
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  کرد قایم بغلش تو و نشست و کرد جدا بغلش از سپندو سریع اتابک افتادن از قبل پندار

 هاشون اسلحه بودن اتابک گروه جزء که ی مرد چند داشتنبر و هاشون اسلحه سریع خودی گروه

  انداختن زمین

  زدن زانو و بردن سرشون پشت دستاشون و

  بود کرده برخورد اتابک گلوی پایین به تیر

 کرد می نگاه منو متعجب و گرفت باال کمی سرشو پندار

  شدم خم کمی داشت جون هنوز رفتم اتابک سمت به

 تو...ت.....ت:  گفت دید منو تا زدم صداش

  بدرستی نه ولی بشناسی شاید... شناسی می خوب منو.... من اره-

  کنم می معرفی کامل خودمو حاال دادم قرار هدف و ارسالن چرا بدونی بودی مشتاق خیلی یادمه

  دانش قاضی دختر هستم طهورا من

  گذاشتید کار بمب ماشینش تو که همونی اومد یادت

  درک به برو گرفتم انتقام حاال نشد ولی بگیرم امو خانواده خون انتقام شپی سال3 خواستم می

  پام کنار گذاشتم اسلحمو و کشیدم عمیق نفس تا چند ایستادم و گرفتم فاصله اتابک از

  بود نقص بی گیریم هدف هم هنوز که کردم خدا شکر بازم... لرزید می تنم تمام

 بغلش تا کرد خم سمت به خودشو اومد بند اش گریه یدد منو تا سپند...  اومد سمتم به پندار

  بگیرم

 ....... عشقمو ی ثمره پسرمو کردم می بو و سپند نبودم خودم حال تو اغوشم تو گرفتم پسرمو

 چتر زیر پسرمو منو تا کرد باز دستشو لرزیدن مردونه هاش شونه بار دومین برای هم پندار

  بگیره حمایتش
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  نلرزید می خیلی زانوهام

  کردم نگاهش و کردم سرموبلند... کنه ارومم داشت سعی پندار زمین نشستم جا همون اروم

  بود شلوغ ی خیل برمون رو دو مالید می ام سینه به سرشو سپند بود خیس هم پندار چشم

 کنه خارج محوطه از مارو که گفتن پندار به و شدن نزدیکمون نفر چند

  کرد بلندم و گرفت بازمو زیر اروم

  بوسید و گرفت دستمو پندار شدیم دور محوطه از وقتی

  بودیم خودمون افکار در غرق بودیم کرده سکوت هردو خونه به رسیدن تا

  گرفتم قرار روشون روبه درست حاال رسوندم گاه سنگر نزدیکترین به خودمو خیز سینه

  پندارگرفته سر پشت اسلحشو اتابک که دیدم می

  کرده پنهون اش سینه تو ممحک و پسرمون پندار و

  زمین بزارید هاتون اسلحه همتون:  گفت اتابک

  گذاشتن زمین هاشون اسلحه همه دارها نقاب از یکی اشاره با

 ؟ گشتید و اطراف خوب..! اینجان همشون:  گفت هاش نچه از یکی به اتابک

 . نیست جا این ای دیگه کسی بله-

  ـــــــهخوب... خوبه:  گفت زدو ای قهقه اتابک

 :  گفت و گرفت و پندار ی یقیه پشت از اتابک

 ؟ کشتی چجور پسرمو یادته مقدم

  خودتو هم بعد کشم می پسرتو چشمات جلوی من حاال

  کنی فرار جا این از تونی نمی هم ما کشتن با اتابک نکن حماقت:  گفت پندار
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  یومدم نمی جا این که کنم فرار بود قرار اگه:  داد جواب اتابک

  گروهکم و پسرم شاهین شریکم... گرفتی ازم چیزمو همه تو:  داد ادامه کشان فریاد اتابک

  چشمات با خوام می اول اما حاظرم مرگ برای بگیری ازم بخوای که ندارم چیزی دیگه

 ...! ببینه پسرتو دادن جون و شدن کشته

  بود من به هواسش اونم شمس سرگرد به افتاد چشمم

  باشه ایستاده اتابک نزدیک و دستشه تو اسلحه که مردی اون به سشهوا زدم اشاره

 ..! کنه کار چی باید دونه می و گرفته رو موضوع که فهمیدم چشمهاش شدن بسته بازو با

  بودم مناسب ی لحظه منتظر

 سپند ی شقیقه رو گذاشت تیرشو هفت گرفت پندار اغوش از سپندو زور با اتابک

  بود گرفته و پندار دستهای هم دبو نزدیکش که مرد همون

  نده نشون العملی عکس تا

  برسه اسیبی سپند به نزاره تا کنه می کاری هر داره پندار که دیدم می

  یومد نمی بر کدومشون هیچ از کاری بازم بود می ادم هم لشگر یه اگه لحظه اون تو

 سپند برای خالص تیر با شه می مصادف امنیتی نیروهای طرف از حرکت یه بود گفته اتابک

  زمین رو شد خم پندار.... پندار دل زیر زد زانو با مرد داشت نمی بر تقال از دست پندار حال این با

  گرفتم یاری خدا از بار صدهزارمین برای دلم تو خوند می کشتن برای معکوش شمارش داشت

  رسید که هس ی شماره به کرد می اعالم بلند و معکوس شمارش همچنان داشت اتابک

  کردم شلیک و شدم بلند

  گرفت رو جا همه باره یک به ت سکو
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  شد زمین رو نقش اتابک و خورد هدف به گلوله

  کرد قایم بغلش تو و نشست و کرد جدا بغلش از سپندو سریع اتابک افتادن از قبل پندار

 هاشون اسلحه نبود اتابک گروه جزء که ی مرد چند برداشتن و هاشون اسلحه سریع خودی گروه

  انداختن زمین

  زدن زانو و بردن سرشون پشت دستاشون و

  بود کرده برخورد اتابک گلوی پایین به تیر

 کرد می نگاه منو متعجب و گرفت باال کمی سرشو پندار

  شدم خم کمی داشت جون هنوز رفتم اتابک سمت به

 تو...ت.....ت:  گفت دید منو تا زدم صداش

  بدرستی نه ولی بشناسی شاید... شناسی می بخو منو.... من اره-

  کنم می معرفی کامل خودمو حاال دادم قرار هدف و ارسالن چرا بدونی بودی مشتاق خیلی یادمه

  دانش قاضی دختر هستم طهورا من

  گذاشتید کار بمب ماشینش تو که همونی اومد یادت

  درک به برو گرفتم انتقام حاال دنش ولی بگیرم امو خانواده خون انتقام پیش سال3 خواستم می

  پام کنار گذاشتم اسلحمو و کشیدم عمیق نفس تا چند ایستادم و گرفتم فاصله اتابک از

  بود نقص بی گیریم هدف هم هنوز که کردم خدا شکر بازم... لرزید می تنم تمام

 بغلش تا ردک خم سمت به خودشو اومد بند اش گریه دید منو تا سپند...  اومد سمتم به پندار

  بگیرم

 ....... عشقمو ی ثمره پسرمو کردم می بو و سپند نبودم خودم حال تو اغوشم تو گرفتم پسرمو
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 چتر زیر پسرمو منو تا کرد باز دستشو لرزیدن مردونه هاش شونه بار دومین برای هم پندار

  بگیره حمایتش

  لرزیدن می خیلی زانوهام

  کردم نگاهش و کردم سرموبلند... کنه ارومم داشت سعی پندار زمین نشستم جا همون اروم

  بود شلوغ ی خیل برمون رو دو مالید می ام سینه به سرشو سپند بود خیس هم پندار چشم

 کنه خارج محوطه از مارو که گفتن پندار به و شدن نزدیکمون نفر چند

  کرد بلندم و گرفت بازمو زیر اروم

  بوسید و گرفت دستمو پندار شدیم دور محوطه از وقتی

  بودیم خودمون افکار در غرق بودیم کرده سکوت هردو خونه به رسیدن تا

 بشم مطمئن خواستم می بود سپند لباسهای اوردن در کردم که کاری اولین رسیدم خونه به تا

  نکردن اذیت و ازار پسرمو

 شیدمک دراز تخت رو کنارش خودمم کردم سیر شکمشو و بردمش حمومش سالمه دیدم وقتی

  بود شده صبح دیگه

 نگرانی جای و شده تثبیت جون مینو وضعیت که فهمیدیم گرفت بیمارستان با تماسی پندار

  نیست

  شد راحت خیالمون

  کرد می نگاه بود بینمون که سپندی و من به کشید دراز کنارمون اروم هم پندار

  کشید می رتمصو اجزاء تک تک رو دستشو داد نوازش مو گونه و کرد دراز دستشو

  رفت بیرون اتاق از و شد بلند تخت رو از همراهش تلفن زنگ با

 داشت بهش زیادی ی عالقه که خرسیشو عروسک شده خواب غرق سپند دیدم وقتی منم
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 کنه می صحبت عمو با داره فهمیدم پندار مکالمه از شدم خارج اتاق از و گذاشتم کنارش و

  بود صبح نیم و هفت ساعت کردم نگاه ساعت به

 سرازیر قلبم تو عجیبی ارامش... کردم اماده رو صبحونه بساط ارامش با و رفتم اشپزخونه سمت به

  بود شده

 زیر و گرفت بغل منو پشت از عادتش طبق پندار که اوردم می در رو مربا ظرف یخچال از داشتم

  بوسید گوشمو

 ؟ هستیم کجا ما فهمیدی کجا از خانومم:  گفت اروم

 می حرف هم با دارن امیر و عمو دیدم پریدم خواب از دیشب: گفتم و دستش رو گذاشتم دستمو

 زنن

  کجایید که فهمیدم ایستادم گوش فال منم

 ؟ کردی خطرناکی کار که دونی می:  گفت کردو تر محکم دستاشو ی حلقه پندار

 رو گذاشتم و ام اشاره انگشت اروم سمتش برگشتم و کردم ازاد شکمم رو از و پندار دستهای

 :  گفتم و لباش

  شد تموم چی همه بشنوم چیزی خوام نمی........  هیس

 ..! بیاد پسرمون تو سر بالی چه بود ممکن که بیارم یاد به خوام نمی حتی

 

  زنیم نمی حرفشو دیگه باشه:  گفت اروم و بوسید و گرفت بغلش تو مجددا منو پندار

  ای خسته یخیل بریزم چای برات بشین:  گفتم بهش

 نذاشت خدا چون بخونم شکر نماز رکعت دو خوام می اول نه:  گفت زدو مهربونی لبخند پندار

  ی خانواده

  بشه پاشیده هم از نفریمون سه
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 هم ز ا نفریمون4 ی خانواده نذاشت که بیار جا به رو خدا شکر:  گفتم گرفت می وضو داشت وقتی

  بشه پاشیده

 نفر3 شیم می که سپند تو و من ولی ؟ چی:  گفت و من به زد زل و بست ابو شیر متعجب پندار

  خانومم

 اقای نفر4 شیم می کوچولو این و سپند تو و من:  گفتم و شکمم رو گذاشتم گرفتمو و پندار دست

  بابا

 خدایا.. شکرت خدایا:  گفت می بلندی صدای با چرخوند و گرفت بغلش تو منو و خندید ر پندا

  شکرت

  باش بمراق سپند

  مامی چشم

 ؟ خوای می بچه بازم طهورا:  گفت می که پیچید شقایق صدای

 :  گفتم ام برامده شکم رو گذاشتم دستمو-

  بزرگم ی خانواده یه عاشق من باشم داشته بچه کلی خواد می دلم اره

  نیست عادی هیچیت تو طهورا گم می:  گفت کردو بلندی ی خنده شقایق

  گفت می راست جورای یه بود گرفته ام خنده منم

 می چی به:  گفتن کردن می اماده و کباب جوجه بساط داشتن که پندار و امیر ما ی خنده صدای با

 ؟ خندید

 ...  کرد تعریف امیر برای رو موضوع شقایق

  عاشقتم:  گفت انداختو بهم ای عاشقانه نگاه پندار... خنده زیر زد هم امیر

 بچه دلش خوب گفته چی زنم مگه:  گفت و نشست کنارم اومد من سمت به و شد بلند هم بعد

  خواد می زیاد های
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  منه با حسابتون خندید می بهش ببینم دیگه بار یه غالمشم که منم

  گرفت ازم ریز بوسه یه هم بعد

 این با راحت چقدر اینها ببین گم می شقایق:  گفت کردو موهاش تو دستی ای مزه با حالت با امیر

  کنن می خوردبر مسئله

  بیاریم دیگه بچه یه کنم می التماس یکساله بدبخت من االن

 زیاد امیر زارم نمی دیگه:  گفت و پندار و من سمت کرد روشو و شد قاطی اخمش و خنده شقایق

  بچرخه باهاتون

  براش شدین ناباب دوست

  گفتم بلندی اخ شدم خم پیچید شکمم تو بدی درد بخندم اومدم تا

 ؟؟ طهورا شده چت:  گفت یعسر پندار

  داشتم زیادی درد صبح از وقتشه کنم فکر:  گفتم حالت همون با

  نگفتی بهم چیزی االن تا چرا پس:  گفت کالفه پندار

  یومدن می پشتمون هم امیر و شقایق کرد بلندم پاهامو زیر انداخت دست سریع

  باشه سپند به هواستون:  گفت امیر به پندار

** 

  کاغذی دستمال با داشت که بود سرم باالی پندار نداشتم درد دیگه کردم باز اموچشمه اروم

  شد خم کنم می نگاهش دید تا گرفت می پیشونیمو رو عرق

  نباشی خسته خانومم:  گفت و بوسید پیشونیمو رو

 ؟ سالمه: پرسیدم حال بی و اروم

  قوی و سالم پسر یه بله:  گفت و خندید پندار
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  نپرسیم رو بچه جنسیت که بودیم گذاشته قرار پندار با نشست املبه رو لبخندی

  ببینیم رو ابجی بریم گفت می مدام کرده کچلم سپند صبح از:  گفت و بوسید منو پندار

 ...! خانومم بگیم بهش چی حاال

 بگو هم بعد داشت کار یکم اخه یاد می دیگه دوسال ابجیت بگو:  گفتم کردمو ارومی ی خنده

  زودتر پهرشس داداش

  کنن بازی هم با تا اومده

 .......! موال به برات میرم می:  گفت زدو ای قهقه پندار

 

 

******************* 

  گرمتون همراهی از ممنون گل های بچه

  ببخشید منو خودتون بزرگی ولی داشت کسری و کم کلی رمان این دونم می

  کنم تشکر عزیز دوست چند از داره جا

  اوردم می کم واقعا که جاهای و کرد می راهنماییم صبورانه که یزمعز شینای

  لطفت از ممنون خیلی جون شینا میداد انرژی بهم

  نسترن و گلم سورن.. عزیز نرگسی

  بودید کنارم در که شمایی تک تک و

 

  رسانم می اتمام به علی موال زیبای کالم با رمانمو اخر در و
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 بریزند اشک برتو. مردی اگر که کن معاشرت آنگونه مردم با" فرمایند می ایشون

 "شوند روانه سویت به اشتیاق و شوق با بودی زنده اگر و

 پایان


