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#part1 

#mashoghe_raeis 

 

گفت و منتظر بود اول من شروع به   ینم یچیه

 صحبت کنم.... 

دستش بود و پشت به من رو به پنجره   گاریس هی

 کردیرو تماشا م  رونیب

 تا نگام کنه...!!  گشت یبه سمت من برنم  یحت

 

گفت : بگو   حی کردم که بالفاصله مس یمصلحت سرفه

 ... شنومیم

باعث    نیبود و هم یبه شدت خشک و جد صداش

 بترسم.......  کمی شدیم

که واقعا داشتم گفتم : خودتون   یهول و ترس با

 ....نجا یاومدم ا یبرا چ نی دونیم

 ...!!! شهیگفت : گفته بودم که نم  حیمس

من   یبار قبل ول  نیمثل چند گهیحرفو م نی ا  دونستمیم

هر جور شده تو سازمان باشم پس با لحن   دیبا
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تو سازمان    خوامیمن م کنمیگفتم : خواهش م یملتمس

 باشم.... 

 ...!!! ستیتو ن یگفت : سازمان جا حیمس

 

من عمرا از   یول زنهیم  یهمش ساز منف یلعنت اه

خواهش   امی: من از پسش برم امیموضع خودم کوتاه ب 

از شما   یمن هم تو سازمان جزو نیبزار  کنمیم

 باشم...!! 

 گفت : چند سالته؟؟ یلحن مسخره ا با

 سالمه ۲۲استرس گفتم :  با

  ی: برا گفتیپوزخند و بعد صداش اومد که م یصدا

 !!! ؟؟ یفهمیم  یبودن تو سازمان بچه ا

  نی پسر تو ا یحت یدونیسازمان رو م  نیکه قوان  تو

سالن همونجور که  ۲۵ی و همه پسرا باال ستیسن ن

  یکمه که اونم سناشون باال یلی تعداد دختر خ یدونیم

تو   یخوایسال سن م۲۲عه بعد تو چطور با۳۰

 ! ؟ ی سازمان باش
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سنم   دونستمیسازمان رو از بر بودم و م نی قوان تمام

حتما به   نویا  حیمس دونستمیسازمان کمه و م یبرا

  خوام یدوباره با لحن ملتمس گفتم : من م ارهیروم م

 اونجا شروع به کار کنم...!!! 

 باشم...!!  یقو خوامیم

  یبا لحن هشدار دهنده گفت : دختر جون دار حیمس

کار سازمان برا   نی با ا یندازیخودت رو به خطر م

 خطرناکه!!! یلیمثل تو خ یدختر

 

چاره   گهید یمن ول یهشدار بود برا  هیجملش   ن یا

من   ای  میمردیخودم و خانوادم م دیبا ای نداشتم  یا

 به سازمان تا....   ومدمیم

بشه منو قبول بکنه گفتم :    کیکه تحر نی بخاطر ا پس

 تا تو سازمان باشم...!!!   دمیانجام م یمن هرکار

که   ییگفت : سازمان خطرناکه... تمام کسا حیمس

اگه   یحت کنن یاونجان مجردن.. از ترس ازدواج نم 

 عاشق شده باشن... 

پدر تو بود که ازدواج کرد و بچه دار شد اونم   دونهی

 ..... ستین گهی گرم بود که د یکیپشتش به 
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 گرمه؟ یپشتت به ک تو

پشتم به شما گرم   شهیتر کردم و گفتم : من نم  لبمو

 باشه؟؟

پاتو از   یدار گهیگفت : د یبا لحن زننده ا حیمس

 !! یکنیدرازتر م متیگل

 

تالشم رو هم  نی شجاعتم رو جمع کردم تا اخر تمام

  سیشما رئ دونمیگفتم : من م  نی هم یبکنم برا

  شهی.... همدونهینم  نویهم ا  چکسیو ه یسازمان

 چشم ما پنهون شدن....  یدرست جلو یمخف یزایچ

  ی...... ولنیآفر یتمام گفت : باهوش یبا سرد حیمس

که به   یدیفهم نویتا ا  یکرد  یتو کارام فضول دونمیم

 ...... رسمیموقعش بعدا به حسابت م

خون رو  یشد و شور یکه لبم خون دم یترس لب گز از

 تو دهنم حس کردم.... 

رو برگشت انجامش  ب یکه بگه ب  یهرکار دونستمیم

 ... دهیم
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از   یبخش  هی سی من رئ کنن یگفت : همه فک م حیمس

 سازمانم.... 

  دیکه نبا  یدونیکل سازمانم، م  سیدرواقع من رئ یول

 ؟یبگ چکسیبه ه

من به   نی با هول و وال گفتم : نگران نباش یفور

 گم دهنم قرصه قرصه..  ینم یچیه چکسیه

 

  بی باش تا آس یگفت : خوبه ... دختر خوب حیمس

 ... ینی نب

و   ینینب  بیو آس یکه تو سازمان باش  نیا  یبرا

 !! یاز روئسا باش یکی با   د ینکنه با دتیتهد یخطر

 !!!؟؟ ی چ یعنیتعجب گفتم :   با

 ..!! هیحرف چ نی منظورش از ا دونستمینم  واقعا

  هیعصر آماده باش  ۶گفت : فردا ساعت  حیمس

 دنبالت...  فرستمیم  نیماش

 ... یو مال من بش یفردا شب تخت منو گرم کن قراره

  چیتا به دست نشون ده من ه  فهمن یهم ، همه م نویا

 نکنه...   دتیتهد ینداشته باشن و خطر یکار

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 6



به سازمان و مرگ   انت یخ یعنی یکنیقبول نم  اگه

 خودت و برادرت و پدرت که تو سازمانن..... 

 کشته بشه؟؟ یکس یخوایکه نم تو

 

[09.10.21 08:43 ] 

 

#part2 

#mashoghe_raeis 

 

 ... خوامی: نه نم گفتم

 گفت : خب پس من فردا منتظرم...  حیمس

و   یو آماده نباش یبه حالت اگه منو قال بزار یوا

 ...!!! یاین

 یآرزو هیهر ثان  ایلیکه مثل خ ارمیبه سرت م  ی بالئ

 ... یمرگ کن

 

که    کنمینم یدهنم رو قورت دادم و گفتم : کار آب

 ....... نیبش  یعصب  ایناراحت  
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  یگیکه م نطوریهم دوارمی داد و گفت : ام رونیب ینفس

 باشه ... 

  چکسیفعال به ه یقراره همه خبر دار بشن ول درسته

 .....یبر یتونینگو حاال هم م یزیچ

 

بمونم پس زود از    نجایا  نی از ا  شتریب  دینبا   دونستمیم

ساختمون که کال برا سازمان بود   نی اتاقش و از ا

با خودم آورده    داداشم که  نیو سوار ماش  رونیاومدم ب

 بودم شدم و روندم به سمت خونه.....

 برنگشت نگام کنه......  یاحمق حت ی پسره

 کنه...  ب ی بلده دستور بده و تخر فقط

 کنم.... کاریباهات چ  دونمیم یول

 اومد رو لبم....  یلبخند

تا آخر   دوارمیرفت ام  شی که خوب پ  نجای م تا ا نقشه

 بره.......  شیپ ینجوریهم هم

و بلوف زده   م یفردا رابطه نداشته باش دوارمیام فقط

 ...... ستیآدم بلوف زدن ن  حی مس یباشه ول

  دیکش  شیرو پ  نیرو داشتم و هم نی هم استرس

 وسط....
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 کنم؟؟ کاریچ دی واقعا ازم رابطه بخواد با اگه

 ... شدمیم وونهید  داشتم

هم   یطرف هیاز  یرابطه داشته باشم ول خواستمینم

 مجبور بودم...... 

 

  کشتنیرفتم تو سازمان پدرم و برادرم رو م ینم اگه

 خودم رو......!!  نیهمچن

که من بتونم برم تو سازمان   نیتنها راه ا  یاز طرف و

  حینکنه بودن با مس  دمیهم اونجا تهد یو خطر

 بود....... 

نبود و قطعا   یهم به بوس و بغل راض حیمس

 .... خواستیس*ک*س م 

 

 بودم.....  یبد مخمصه ا یتو

بخونم و بخوام فوت و   یت  یرفتم آ ینم  چوقتیه کاش

 هک کنم....  ویکی یفور

 آروم تر بود....  میرفتم االن زندگ ینم اگه
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به فکر    دیحسرت گذشته هارو بخورم با دیاالن نبا  یول

 کنم.......  کاریچ دیبا  نمیباشم که بب ندهیآ

 

 بودم....  نهی آ یو آماده جلو حاضر

 کرده بودم.... ینسبتا کم شیآرا

  دهیست و خفن نپوش ری لباس ز  یحت ایخواب   لباس

 بودم.... 

 داشتم که کار به اونجاها نرسه......  دیام

 رسه....!!!!!  یدرصد م۹۹دونستمیم البته

 کم مونده بود..... ۶به  گهید

خونه نبود و راحت بودم وگرنه   یکه کس خداروشکر

 اومدن از خونه.....  رون یبرام ب شدیمشکل م کمی

از دوستام و   یکیخونه  رمیبابام هم گفته بودم م  به

 نه؟!   ایشب برگردم   ست یمعلوم ن

 

زنگ خونه زده شد و با استرس کفشام  ۶ساعت  قیدق

 و رفتم دم در....  دمیرو پوش
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از   یکیدر بود و  یمخصوص خودش جلو ن یموزیل

من باز کرده بود.....  یهمون آدماش در رو برا

توجه باال رفت....  نی از ا ابروهام

رو تلف نکردم و رفتم سوار شدم....  وقت

....وفتهین یاتفاق بد  دوارمیام

[09.10.21 08:43 ]

#part3 

#mashoghe_raeis

حیمس یو با همون آدما ستاد یبرج وا هی  یجلو نیماش

... میبودن رفتم داخل و وارد آسانسور شد گاردیکه باد

در پنت هوسش   یکردن و جلو  میاخر همراه تا

و زنگ رو زدن تا در باز شد و به سرعت   ستادنیوا

 از اونجا دور شدن... 

 رفتم داخل...  آروم

و کور بود...  سوت
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 نبود...  چکسیه انگار

 پس باز شد...!!!!  یدر چجور موندم

 

  یلیخونه خ هیبه دور و برم نگا کردم  سرگردون

 بدون روح....  یبزرگ ول

 تو خونه نبود....   یو رنگ ینییلوازم تز چیه

روح و سرد   یبه همون اندازه ب یبود ول  کیش یلیخ

 .......!!!!! حی خوده مس تیشخص  نیبود ع 

 

 .... دمینشن یجواب یول کردمیم صداش

داشت به   حیافتاد که مس یا  شهیش واریبه د  نگام

 ...کردیپاش بود نگا م ریکه ز یشهر

 کلت دستش بود...  هیدستش نگا کردم که   به

باشه    دهیلحظه تنم لرز گرفت که نکنه نقشم رو فهم هی

 و بخواد بکشتم؟! 

 ... ستین  نطوریدادم که نه ا  یبه خودم تسل یول
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د گفت : چرا  که نگاش به رو به روش بو همونجور

 مجسمه ماتت برده؟ نی ع

 ؟ی دیترس نکنه

 جلوتر......  ایب

 

که تودلم ازش داشتم آروم آروم جلوتر رفتم  یترس با

 ....دمیکش یمحکم غیبرگشت طرفم که ج کباره یکه به 

تو   یخوایم ینجوری و گفت : ا دیخند  حی مس برعکس

 ؟؟ی سازمان باش

 

بود    ییهویجمع و جور کردم و گفتم :  خودمو

 .... دمیترس

 یگیگفت : آره تو که راست م  یلحن مسخره ا با

  یاومد گهید یچ هیبحثارو ولش تو برا   نیاصال ا 

 .. نجایا

 هووم؟؟ میبه کار لذت بخش خودمون برس بهتره

سمتم قدم برداشت که ناخودآگاه عقب عقب رفتم که   به

 رم.....پشت س واریدر آخر خوردم به د
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 .... دیو کمرم رو چسب کیبهم نزد حیمس

 کرد... دنیتند تند شروع به تپ قلبم

خودشو بندازه   نمیاز قفسه س  خواستیهر لحظه م قلبم

 ... رونیب

 

و گفت :   دیکه به دست داشت آروم رو لبم کش یکلت با

 که قراره کبود بشه؟؟!!!  ستیلب ها ن  نی ا فیح

 قراره بدوزمش...  یکه گفت ییبخاطر دروغا دمیشا  ای

 ه؟؟یخودت چ نظر

 هوووم؟؟؟

که کبود بشه   رمیاول خودم انقدر گاز بگ یدار دوست

 و بعد بدوزمش؟! 

 ...شهی م  یدر آخر صحنه جذاب قطعا

 

[09.10.21 08:43 ] 
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#mashoghe_raeis 

 

 ...دیه خود تو کاسه چرخخود ب چشمام

 مونه...  یاز چشمش پنهون نم  یچیه دونستمیم

 بود که من کردم...  یچه غلط نیا آخه

 .... ردمیم ینداشت آخر م یفرق

 به دست... ا ی حی به دست مس ای

 

گلوم و محکم فشارش داد که از درد   ریگذاشت ز کلتو

 گفتم که گفت : جوووون دردت گرفت؟؟ یآخ

 .... رهیدردت بگ  د یبا شتریب  نی ا از

تا   یسگ بد یصدا کنمی م  یرو تخت کار می ریم االن

  رهیکه سر منو ش یاضافه نخور   یگوه ها نی از ا

 .... یبمال

 

ضعف نشون   خواستمی نم  یول گرفتیم  میگر داشت

 بدم... 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 15



بغلم کرد و داخل اتاقش    عیحرکت سر هیبا  حیمس

 برد.... 

 روح بود... یهم سرد و ب اتاقش

 ... یسو طو یمشک یچ همه

 

  یگاریرو تخت و خودش به کنار رفت و س انداختتم

 زد...  شیآت

 .... زدیم  یقیمحکم و عم یها پک

وارد   یخوایم یو چه کس ی: از طرف ک حیمس

 ؟؟یسازمان بش

خودم  گهیروش د  هیتا به   یاعتراف بکن بهتره

 شخصا اعتراف نگرفتم.... 

 

 بود؟؟  دهیواقعا فهم یعنی

 از کجا؟؟ آخه

 خنگ بود....  دیفهم یاگه نم البته

  ییای ماف یباندها ی  سازمانه و تو نی ا س یکه رئ یکی

 ...... رهیهم نم  ن یدست داره کمتر از ا 
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 چطوره... ح ی مس یشکنجه ها دونستمیم

 ... کنهیم خ یفکر کردن بهش هم مو به تن آدم س یحت

ماجرا   نی و باز پا گذاشتم تو ا دونستمیم ویهمه چ من

 ...که دو سر سوخته...

 

  نی از ا  شتریشروع به صحبت کردم تا ب  یلیم  یب با

  دونستیدستم براش رو نشده و آبروم نرفته : آراد م 

 که پدر و بردار من تو سازمانن... 

از اون   یبخش  سیتو فقط رئ کردیهم فکر م هیبق مثل

 .... یسازمان هست

 

بخاطر   زارمیکه منم قطعا پا به سازمان م  دونستیم

 هک...

کرد که   میو هزار ترفند راض دیبا تهد  نیهم بخاطر

تو   گذرهیم ایکنم و بهش بگم که چ یجاسوس امیب

 سازمان... 

 .... نیهم
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بخاطر نجات جون خودم و پدر و برادرم تن به   من

به سازمان که انقدر   چوقتیکار دادم وگرنه من ه ن یا

 ...... کنمینم  انتیخ دهیبرامون زحمت کش 

 

  هینگاه به کلت تو دستش انداخت و   هیمتفکر  حیمس

هنوز هم تو سازمان   یخواینگاه به من و بعد گفت : م 

 ؟؟یبه عنوان هکر باش

منو   یعنی شه؟؟یو گفتم : آره م دیدرخش چشمام

 ؟؟یدیبخش

 

کارت   نی ا یبه کنار که برا  دنیگفت : بخش یحسیب  با

 ... یدی تقاص پس م

الزمه که   یبودن تو سازمان همون شرط یبرا یول

 گفتم بهت...  روزید

 

[09.10.21 08:43 ] 
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 استرس بهش نگا کردم و گفتم : کدوم شرط؟؟ با

 یگاریزد و در آخر تو جا س گارشیبه س یپک

 خاموشش کرد... 

 

با    دیبا یتو سازمان باش  یخوایحس گفت : اگه م یب

تا نگاه   یهمه بدونن تو معشوقه من دی... بایمن باش

 ... گهید یزایچپ بهت نندازن چه برسه به چ

  ادی هم ز بیخطر ناکه و دشمن و رق یلی خ سازمان

از هر طرف ضربه بزنن و   خوانیم نی داره بخاطر هم

  یلیسازمان ما خ نی قوان نی واردش بشن بخاطر هم

 ست....  هیتر از بق ریسخت گ

 ن ی... همیدید شوی ک یدشمنا هم که  نیاز هم و

 ... یکن یبراش جاسوس  یخواستیکه م آراد

 

سن الخصوص   نی تو ا چکس یکه ه یهست یدختر تو

 ... ستیدختر تو سازمان ن 
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 ...یبکنهک هم  یخوایتوهم م حاال

 فاجعه....  ی عنی ن یا

گذاشته و وارد سازمان   نی قوان ریکه پا ز یدختر

 شده...

 

سال سن  ۳۰یسازمان باال یکه دخترا یدونیم چون

 سال... ۲۵ یداشته باشن و پسرا هم باال  دیبا

  ی که تو سازمان رفت و آمد داشت یچند بار نیتو ا  تو

 به سن خودت اونجا باشه؟؟؟    یکس یدیاصال د

 

 تکون دادم...   یبه نشونه منف یسر

سن   نی تو ا چکسیبود و ه  نیواقعا خالف قوان  چون

 اونجا نبود.... 

 

 ه؟؟یچ فمی و تکل میکن  کاریچ دیاالن با  دونستمینم

 کنم؟؟ کاریچ د یگفتم : خب االن من با نی هم برا

تو سازمان نباشم پدر و بردارم و خودم کشته   اگه

 ..... میشیم
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حضور   یکه گفت یلیبه دال تونمی تو سازمان هم نم و

 داشته باشم و کار کنم.... 

 

 ... یتو سازمان باش یتونیگفت : م حیمس

 ؟؟ یبرق زده گفتم : چجور یچشما با

  دیسرکش کمیرو از کنارش برداشت و   یسکیو یبطر

 ....یمعشوقه من باش دیو گفت : با

دروغ بگم به همه که معشوقه  تونمی نم یالک من

 .... یمن

تا به همه بگم   یو با من باش یواقعا معشوقم باش دیبا

باهات نداشته   یکار یتو سازمان و کس  یایو تو هم ب

 باشه.... 

 

 به سازمان   یایکه اگه ب ریدر نظر بگ نمی ا یول

و   یکنیمارو م یجاسوس  یکه تو دار کنهیآراد فک م 

به سازمان شک    یایاگه ن  یکشه شمارو ول ینم گهید

 ... نی شینکن که همتون توسط آراد کشته م

 کم قدرت نداره......  اونم
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 نداره؟؟ یراه چیواقعا ه یعنی گفتم :  یناراحت با

تا   ینو معشوقه خودت بدونبدون باهم بودن م شهینم

 !!! م؟؟ یبکن مونویراحت زندگ

 

  ریشکل گرفت و گفت : نخ شیشون یرو پ قی عم یاخم

 که گفتم....  نیهم

به سازمان خودم   یحقته که بخاطر جاسوس اصال

 که آراد بزنه بکشتت...!!!  نی بکشمت تا ا

 

 نشو....  یگفتم : باشه باشه عصب دهیترس

فکر کنم و جواب بدم  چند روز وقت بده تا  هیمن   به

 بهت...!!! 
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 .. خوامیازت جواب م گهیدو روز د ی: اوک حیمس

 جوانب رو بسنج و بهم بگو... همه

  یایهمون شب آماده م  ی معشوقه ام بش یخواست اگه

 دم خونه...

دار   یدسته جمع یدیم  حی و ترج یخوایاگه نم  یول

چون خبر مرگ   یایب  خوادینم  نی رو وداع بگ یفان

 .... شنومیرو م  تونی خانوادگ

 

  شدیم  خیمو به تنم س  بردیکه به کار م یجمالت نی ا از

 ... گرفتیو کل بدنم لرز م 

 بود...  قتیحق  هی نایهمه ا یول

 منو در بر گرفته بود...  یکه زندگ یقتیحق

 

 بگم...  نویگفت : در ضمن ا  حیمس

 فکراتو بکن...  خوب

داشته باشم که با زور باشه   یرابطه ا هی خوام ینم من

و فک کنم که بهت   ینداشته باش  ی رغبت چیو تو ه

 تجاوز کردم...!!!! 
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و پر از خواستن   یداشته باش لیخودت هم م دیبا

 ... میتا هر دو لذت ببر  یباش

به نفع همه  یصورت همون کشته بش نی ا  ریغ در

 ست... 

 خوب فکر کن که حوصله دردسر ندارم....  پس

 

 دوست داشتم بکشمش تا راحت بشم...  قدرچ

 ... یزورگو عوض ی پسره

  تونهیکرده چون پولداره هر کار دلش خواست م  فک

 بکنه....!!!! 

  نهیکارستون تا بب  کنمیم  یکار هیشد  ینجوریا  اصال

 من ماست چقدر کره داره....!!! هی
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رو کنترل کردم و گفتم : خب اگه قبول کنم   تمیعصبان 

 شه؟؟یم یچ

 نقشه دارم.......  هیگفت : من   حیمس

نه    ایمعشوقه من شو ، واقع ا یتو ب گمیکه م من

 ...... یالک

 تو سازمان....  یا یمن ب قی از طر یتونیم بعد

کار   نی که آره بخاطر اون تن به ا کنهیهم فکر م آراد

 ... یبکن یتو سازمان که جاسوس یو اومد یداد

 .... یگیکه من گفتم رو به اون آراد م یچ هر

  یکنیم یظاهر انگار تو سازمان برا اون جاسوس در

من   یدرواقع برا یو تو دار  ستین ینجوری ا یول

 نه اون.......  یو آدم من یکنیم یجاسوس

 

 مارمولک بود....  حی مس نی که چقدر ا آخ

 آراد رو نابود کنه......  نکاریبا ا  خوادیم  دونستمیم

تو    یچه خاک دیبا نمی فکر کنم تا بب نمیقشنگ بش  دیبا

 ...... زمیسرم بر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 25



 برم؟؟؟  تونمی گفتم : م ن ی برا هم نجایاز ا   رفتمیم  دیبا

 

  ی تونیگفت : م  کردیکه کلتش رو نوازش م همونجور

 م دره.... د ن یماش یبر

  یرو بهم بد نتی پز ماش خواد یحرص گفتم : نم کمی با

 ....رمیخودم م

سر   کمیرو دست گرفت و  یسکیو شهیش دوباره

 .. یریمن م یشده با آدما کیو گفت : هوا تار  دیکش

ازت   یهم حرف نشنوم که به اندازه کاف گهید

 ...... میعصب

 

سازمان رو   یجاسوس خواستمیافتاد که من م  ادمی  تازه

 بکنم... 

 خودم گور خودمو کندم....  یدستا با

 کارم رو....   نیا  زارهینم ی تالف  یب حیمس
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فکرم رو خوند که گفت : نگران نباش برات   انگار

و   یباش یکه اگه دختر خوب ختمیر یخوب یبرنامه ها

 .... شهینم تی زیچ یبه حرف من گوش کن

  عوض نشده گفتم : باشه پس من  مشیتا تصم عیسر

 ...... رمیم گهید

 

و خواستم به طرف در برم که   نیی تخت اومدم پا  از

 .... ستادیرو به روم وا  حیمس

 که ازش داشتم تو چشمام مشهود بود....  یترس

بوسه   هیکه داشتم خم شد و  یتوجه به نگاه  بدون

و خشن رو لبم زد و همونجا مماس با لبم گفت   عیسر

بهتر بود از االن   یکه قراره معشوقم بش دونمی: م

 اندک آماده کنمت... 

 .... یبر یتونیم حاال

 

 شده بودم و مبهوت رفتار و حرفاش بودم...  خشک

به خودم اومدم   یبر یتونیبا جمله آخر که گفت م  یول

زدم و سوار   رونیب یو زود از اون اتاق و خونه کوفت

 آسانسور شدم... 
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 کریغول پ   یاومدنم از آسانسور ادما رون یمحض ب به

 شدن....  داریجلوم پد  حیمس

نثار خودش و جد و ابادش کردم و   یلب فحش ریز

 منحوس شدم... نی موزیسوار اون ل
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 بودم....  نهی آ یو آماده جلو حاضر

  یبرقرار نشه ول یداشتم که رابطه ا دیدفعه ام اون

 محال ممکن بود....  ندفعه یا

 

 رو قبول کنم...  حیشرط مس خواستمیم

 نداشتم.... نی جز ا یچاره ا یعنی

  گناهیرفتم تو سازمان پدر و برادرم هم ب  ینم اگه

 .... شدنیکشته م
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 مورد نداشت....  نی تو ا یرحم چیهم که ه آراد

  لیهممون تکم  تی امن شدمی م ح یاگه معشوقه مس حداقل

 ..... شدیم

 

 بگم..... یبه بابام چ دونستم ینم فقط

 !! م؟ یتا در امان باش   ستیکه شدم معشوقه رئ بگم

 پسر نامحرم بخوابم؟؟ هیبرم با   تونمیچطور م ای

بودن که ذهنمو مشغول   ییزایدو االن اونها چ ن یا

جوابش   نمیتا بب  گفتمیم  حی به مس دیکرده بودن و با 

  ا یکه معشوقه اش باشم  گرفتمیم  میو بعد تصم هیچ

 نه؟؟!!! 

 

و داداشم هم صبح تا شب ، شب تا صبح تو اون   بابام

  ادیز  نیبخاطر هم تیتو مامور ای بودن  یسازمان کوفت 

و   میدوست داشت یلیهمو خ نحالیبا ا   یول مشونیدینم

 ..... میدار

 

که   تیمامور هیامروز هر دو رفتن به   نیهم

 حه یبه دستور مس  دونستمیم
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که اگه من جوابم به شرطش   نهیهم قطعا ا  لشیدل

  چیو بدون ه  میراحت باش می ثبته امشب بتونم

 ............ یمزاحمت

 

 ......... دمیکش یبه خودم نگا کردم و آه دوباره

 آماده شده بودم؟؟ یک یبرا

 معروفه؟!!  یو سنگدل یرحم یکه به ب یحیمس یبرا

  هیاگه گر  یمدت بغضم گرفت ول نی مثل تمام ا دوباره

اصال مورد   نی و ا ختی ر یبهم م شمیتمام آرا  کردمیم

 نبود....  حی پسند مس

 

 شد؟؟؟یم  یکردم فراموش کنم ول یسع

 دم در بود..  نی موزینگا کردم که ل رونیپنجره به ب از

بود اگه شرطش رو قبول کرده باشم   قرار

 بشم....  نیسوار ماش ۱۱ساعت

 ......۱۱مونده بود به  قهیدو د االنم

 رفتم....  رونیو به سمت ب دمیرو پوش کفشم
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در زدن و رفتن و در خود به   گاردا یاون دفعه باد مثل

 خود باز شد..... 

 داشتم.... یآروم قدم برم آروم

 نبود......... داشیپ  حی مس دوباره

  مدیترس ی م یصداش کنم ول  دیبا یچجور دونستمینم

بلند   نیبشه اگه اسمش رو بگم بخاطر هم یعصب

   سیصداش زدم : جناب رئ 

 

 اتاقم......   ای: ب  گفتیاومد که م  صداش

که داشتم به سمت اتاقش   یترس و لرز  کمی با

 رفتم.... 

 بودم....   ستادهیقاب در و ا تو
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با باالتنه لخت رو تخت به صورت نشسته دراز   حیمس

  پیرو تا یزیپ تاپ چبود و تند تند داشت تو ل دهیکش

 نگاه هم به من ننداخت......!!!   هیو اصال  کردیم

 بود....  یطب  نکیع  هیچشماش هم  رو

که داشت به شدت جذاب بود و همونجور   ی حالت ن یا

 ... دمیمحوش بودم که با صداش از جا پر

 

 تو... چرا دم در خشکت زده؟؟  ای+خوشگلم ب

 !!!! ؟؟؟ یانقدر جذابم که محوم شد یعنی

 ..!!! ق  یدق چقدر

 ...!!! دیفهم وینگاه هم بهم ننداخت همه چ نکهیا  با

رفته بودم   ریو گفتم : نخ ارم یکردم به رو خودم ن یسع

 تو فکر....!!!! 

که بهم   یق ینگاه دق  هیسرش رو بلند کردو بعد  باالخره

  یکه چه پسر جذاب یبود نی انداخت گفت : تو فکر ا

 اومده؟؟!!!  رتیگ
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  زایچ نی حرف ا ری: نخ  دمیغر  تی حرص و عصبان با

 .... ستین

 سر اصل مطلب....  میبر  یولش کن نویا  اصال

 

 انداخت و گفت : جاااان؟؟ یتاپ رو کنار لپ

 ... یبی سر اصل مطلب ب میکه از خدامه بر من

 

  هیو همونجور گفتم :  زاشتمیترس قدم جلو م با

روشن بشه و بعد من   فشی تکل د یهست که با ییزایچ

 نه؟!!  ای  کنمیبگم شرطت رو قبول م

 

 ؟؟ییزایکرد و گفت : خب چه چ یاخم
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که من اگه معشوقت   نیاول ا  نی : ببمن و من گفتم  با

 خب؟ فهمنیبشم همه م

 ؟یبگ یخوایم یبه بابام و داداشم چ  اونموقع

معشوقه من   دیزنده بمونه با  نکهی برا ا یبگ یخوایم

 شد؟؟یم

 

شد و گفت : بابات و داداشت از   شتریب اخمش

 ...!!!یخداشونه تو با من باش

  فیکه شده رو براشون تعر وینباش همه چ  نگران

که زنده موندنتون به   کنمیم  شونیو راض  کنمیم

 داره........  یمعشوقه شدن تو بستگ

 

 .. ی گفتم : ول یلیم  یب با

قبول   گیحرفم کامل بشه و گفت : بهونه د  نزاشت

 آره؟؟!!  یریبم  خوادیدلت م  دمی... شاکنمینم

 

هم   گهید یچ هی یخش دار گفتم : نه ول یصدا با

  نویتونم ا  یمن نم میستیکه ما محرم ن  نهیهست اونم ا 

 قبول کنم...!!! 
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 ؟؟یبود نی نگران ا  زمیلحن سرد گفت : عز با

 نه؟!  ای  میمحرم باش ستیمن که مهم ن برا

 ..!!! شترهیکه لذت گناه ب یدونیم یول

 زد.... یچشمک هیدر اخر  و

 

محرم  دیبا  ینجوریا  تونمی من نم  یاسترس گفتم : ول با

 ... میباش

  یستین یطیتمام گفت : تو االن در حد و شرا ت یجد با

 !!! ؟؟ یدیفهم یبگ دی و با  یکه برا من شرط بزار

 

چشم گفتنت رو   : د یغر  ینگفتم که عصب یزیچ

 ..!!!! دمینشن

 ... دمیگفتم که دوباره گفت : نشن  یچشم آروم

 تر بگو...   بلند

.. بهتره  ن یبلند تر گفتم چشم که گفت : آفر دوباره

 تا منم باهات خوب باشم......   یباش یدختره خوب
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 کردمیتر کردم و همونجور که داشتم نگاش م  لبمو

که شرط   ستمین  یگفتم : حرفاتون درسته و من انقدر

واقعا   یرو حرف شما حرف بزنم ول ایو شروط بزارم 

پسر نامحرم در ارتباط باشم و چه   هیبا    تونمی من نم

 بسا همخوابه اش هم بشم... 

 

کرد و بعد به چشمام متفکر  یسرتاپام رو وارس کمی

 . ...میشیم  غهینگا کرد و گفت : باشه بخاطر تو ص

 

 !!!! غه؟؟؟ یص  ؟؟؟ ی گفتم : چ متعجب

 

 یخوایصدا دار زد و گفت : نه پس م  یپوزخند حیمس

 م؟؟؟یعقد دائم کن  میبر

 خوشه ها....!!!!  دلت

 تو من پاهام درد گرفت...   یبه جا نستایهم وا  اونجا

ست رو   غهیکه برا ص   یا  هیتا اون آ  نجایا  نی بش  ایب

 تموم شه بره بهونه هات...!!!  میبخون
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 یرو جار غهیتته پته گفتم : خودمون ص  با

 !!! م؟؟؟ یکنیم

  هی رمیزد و گفت : نه پس االن م  یپوزخند دوباره

 کنه...!!!!  یرو جار غهیص  ارمیآخوند م

 ... یالیتو خوش خ چقدر

 .... نم یبب نجای ا  ایب

 

 نجا ی کردم قبول کردم اومدم ا یغلط عجب

وجود نداشت که من بخوام   یسازمان چوقتیه کاش

 ظالم بشم...!!!  نیمعشوقه ا

 

کشوندم تا برسم به   یم  نیآروم پاهامو رو زم آروم

 ... حیمس
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شدم از دستم گرفت و پرتم کرد رو  کشیکه نزد  نیهم

 تخت.... 

گرد شده بهش نگا کردم که روم خم شده  یچشما با

 بود... 

 

تر با تمام زورم هولش دادم که   کی نزد ادیخواست ب تا

 بره کنار...... 

 ... دیو خودش کنار کش  رسهیزورم نم  دونستمیم

 

  هینشستم کنارش که لپ تاپ رو برداشت و   آروم

 سرچ کرد...  یزیچ

 رو سرچ زده بود....  غهیص  هیکه کردم آ دقت

 

 ترس داشتم....  کمی

 هنوز مطمئن نبودم... میتصم  از

قطعا   میریبود که خودم و خانوادم نم  یاگه راه قطعا

 .... نهیتنها راه نجات هم یول دادمی انجام م
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رحم هستن که   یب یهم آراد انقدر حی هم مس دونستمیم

شامل   یبخشش چیگفتن عمل کنن و ه  یبه هرچ

 ...... شهینم چکسیه

 

 ... هیل یمنو نکشته خودش خ ح یکه مس نجایهم تا

  حیکه مس دونمیکنم هم م ی جاسوس خواستمیهم م چون

 یکه فکر نکنم کس یزیکله سازمانه... چ یاصل  سیرئ

 بدونه..... 

 

 بود....  بی برام عج نیهم و

حدسش دور از ذهن نبود که برام برنامه ها داره   یول

 نداشته....  یکه باهام کار  دهید  ییو خوابا

 

 تاپ رو به سمتم گرفت و گفت : بخون....  لپ

 ؟یچ یبرا و؟ یزدم و گفتم : چ یبه خنگ خودمو

 

بار و   هی  نیداد و گفت : هم  رونیب  یعصب ینفس

 ...گمیم
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 نازو عشوه هم ندارم... حوصله

رو   هیآ نی ا  یو گناه نکن میمحرم بش م یخوایم اگه

چه   دمیبخون چون من در هر صورت کارم رو انجام م

 ... یحاال خوددان غهیص  یچه ب غهیبا ص 

 

گفتم و ازش   یدهنم رو قورت دادم و بسم الله آب

 م؟؟یباش غهی ص  د ی: تا چه مدت با دمیپرس

فکر کردو گفت : دوسال حاال وقتو تلف نکن   کمی

 بخون... 

:   هیدادم و شروع کردم به خوندن آ  رونیب ینفس

جتُک نَفس    ..... یَزوَّ

 

و محرم  غهیشدن ص  ینگذشت که بعد جار  یا هیثان 

لپ تاپ رو انداخت کنارو همون اول    حیشدنمون ، مس

 ...ارهیلباسم رو درب  خواستیکار م

 

 کنم...  هیداشتم و هر آن ممکن بود گر یبد بغض

زد و گفت :   یوزخندانگار متوجه حالم شد که پ حیمس

در نظر  دیبا نوی ا یکنیبهت گفته بودم اگه قبول م
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و خواستن خودت باشه...   لیکه با م یداشته باش

 ...!!! کنمینباشه که فک کنم دارم بهت تجاوز م  یجور

 

 و خودم رو کنترل کردم...  دمیکش  یقیعم  نفس

گوش کنم تا هممون تو   گفتیم یبه هرچ  دیبا فعال

 .... میآرامش باش 

 

تنم    ریلباس ز هیلباسم رو درآوردم و فقط  خودم

 بود..... 

دست بردم سمت شلوارش   حیمتعجب مس یچشما جلو

 و از پاش درآوردم.... 

 

[09.10.21 08:43 ] 

 

#part12 

#mashoghe_raeis 

 

 .... دیضربه آخر رو زد و کنار کش حیمس
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بار خشن بود که از درد داشتم    نیاول  یبرا یانقدر

 ... ردمیمیم

  انهیبه درد من نکرد و وحش یتوجه چی ه حیمس یول

 تر ادامه داد.... 

 

 ... خواستیم هیتو گلوم بود و دلم گر یبد بغض

بودن متنفر بود و باعث   ف یو ضع هیاز گر  حیمس یول

بشه بخاطر همون خودمو کنترل کردم    یعصب شدیم

 که وا ندم...... 

 

بودم برا زنده موندن خودم و بردارم و پدرم   مجبور

 کار بدم و معشوقش بشم.......  نی تن به ا

  ت یموقع نی خوشبحالت..!!  از ا گفتنیم ای بعض دیشا

 ...!! حی آقا مس یسوگل یحالش رو ببر حاال شد

 نگاه چپ بهت بندازه..!!!  تونهینم چکسیه گهید الحا

خفت   نی تن به ا چوقتی من اگه مجبور نبودم ه  یول

 ... دادمینم
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تن لختم رو به تن خودش چسبوند و گفت :   حیمس

 ؟؟یدرد دار

 گفتم ...  یا نه

 اومدم..  یگرفته بود و انگار از ته چاه در م صدام

 

و گردنم   کردیهمونجور که بدنم رو نوازش م حیمس

  میبگو بر  یگفت : اگه درد دار دیکشیبود م  قیرو عم

 .......... یبخاطر من درد بکش  خوادیدکتر دلم نم

 ...ریهم د  کمیخشنم و  کمی من

متوجه شدم که   یحرفش رو ادامه نداد ول گهید

 بود....  یمنظورش چ

 

 که حواسش بهم بود...  خوبه

 ... ادی رو لبم ب یباعث شد لبخند محو  توجهات نیهم

دوباره با   ارمیبه رو ب خواستمینم یداشتم ول درد

گرفته گفتم : نه خوبم بهتره   یهمون صدا

 ....... میبخواب
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  یاز فرت خستگ قهیبغلم کرد و بعد چند د محکمتر

 خوابش برد..... 

 یکه داشتم و افکار یاتفاق و درد نی من بخاطر ا یول

 تونستم بخوابم....   یکه تو سرم بود نم

 

  شتریب یدردم ه ی چقدر گذشته بود ول دونمینم

 ... شدیم

 که چشمام رو نم اشک گرفت....  یجور

رو صدا   حیمس  دیتونستم تحمل کنم و با ینم گهید

 ... زدمیم

 ....کردیآفتاب داشت طلوع م گهید

نتونستم تحمل کنم و شروع کردم به صدا زدن   گهید

شد به   رهیباالخره چشماشو باز کرد و خ که حیمس

 نمناکم.......  یچشما

 ؟ی شد داریچرا ب شده؟ یتعجب گفت : چ با

 

 درد گفتم : درد دارم......  با
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تو رفتارش   نی هول زده شده بود و ا کمی حیمس

 مشخص بود...

منم   یو برا دیرو تخت بلند شد و زود لباس پوش از

 لباس آورد..... 

رفت   نی داشتم فکرم به سمت اکه  یهمون حال بد با

 که لباس زنونه از کجا آورد؟؟

 ..!!!!!نجایا  اوردمی ن یزیکه چ من

 !!! نجا؟ یبوده مونده ا  گهید یکیلباس   دیشا  ای

 

 ه؟؟یلباسا برا ک  نی توهم رفت و گفتم : ا  اخمام

 تو....  یگفت : برا متعجب

  یکه برا من بشه برا ک  نی گم قبل ا ی: االن رو نم گفتم

 بوده؟؟  

دختر آوردم خونم؟؟   یکردو گفت : فک کرد یزیر اخم

  یکنیقبول م دونستمیچون م یاشتباه فک کرد رینخ

 ... ارنیگفتم برات لباس بخرن ب یمعشوقم بش

 ... یهم زود بپوش تا از درد تلف نشد حاال
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که بالفاصله   دمیو لباسارو پوش دمیکش یراحت  نفس

 .... میاز خونه خارج شدبغلم کرد و  
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تو اتاق ظاهر   کیاب پرتقال و ک  وانیل  هیبا  حیمس

 شد...

 یکه داشت دلم غنج رفت و لبخند محو یتوجه نی ا از

 رو لبم اومد.... 

  حیبودم و مس دهیتخت به صورت نشسته دراز کش رو

رو به دستم داد و گفت :   ک یهم اومد آب پرتقال و ک

هم موقع ناهاره گفتم که   گهید کمی یبهتره بخور

 کباب کنن برات خوبه......  گریبرات دل و ج
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گرفته گفتم : بابام   یاز آب پرتقال خوردم و باصدا کمی

 ان؟؟یم  یو داداشم ک

 ... میگبهشون ب  دیبا

داشته   خوانیدوسم نم گهی و د  شنیم  دیازم ناام دونمیم

 باشن...... 

  یحت ا ی یکن هیگفت : گر  ح یبغض کردم که مس دوباره

 و توا...!!!  دونمیمن م اد ی قطره اشک از چشمت ب هی

 

  ؟؟ یبگ یزیچ نیهمچ ی تونیبغض گفتم : چطور م با

 ... ستمیدختر ن گهیمن د

 

 !!!یگناه که نکرد زمی گفت : عز یلحن آروم تر با

 نجات جون خودت و خانوادت بود...!!!  یبرا

هر ادمه چه دختر چه  ازهیهم ن  یضمن رابطه جنس در

 پسر...

 ... دنیمثل خوردن و خواب هیعاد   زهیچ هی ازی ن ن یا

 ... یخراب بکن زایچ نی فکرت رو برا ا  خوادینم  پس
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م دفعه  االن باهات راه اومدم و باهات مهربون بود من

 ...ستیخبرا ن نی بعد از ا یها

  یچجور آدم یمنو بشناس دیبا  گهیکه د خودت

 هستم؟؟!!!!!.... 

 

  نی همه ا دونمیتکون دادم و در جوابش گفتم : م  یسر

درونم هست که ناراحتم   یچ هیبازم   یول زارویچ

 .... کنهیم

 کنم؟!  یزندگ یعاد یمثل ادما تونمیمن نم  چرا

 

  هیداد و گفت : تو از ظاهر به بق  رونیب  ینفس حیمس

 ... یکنینگا م

 هست..  شونیتو زندگ زایچ یسر هیهمه  چون

 داره...  یگلگ هیمشکل و  هی یهرک

 .... یستیفقط تو ن پس

بشه   دهیکش یبد یلیخ یبه جاها   تونستی تو م یزندگ

 .... زارمیبه بعد هم نم نی که من نزاشتم و از ا
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جاش بلند شد و گفت : در ضمن بابا و   از

 .. انیم گهیروز د ۲داداشت

 ... ییجا  نی اومدن اونا هم تا

 .. یشیو وارد سازمان م  زنمیباهاشون حرف م  اومدن

نکن...    یبگیهم غر نجای ا  ارمیبرم ناهارت رو ب االنم

 ...!!!! یباالخره زنم

 

[09.10.21 08:43 ] 

 

#part14 

#mashoghe_raeis 

 

 .... رونیهم از اتاق رفت ب حی تکون دادم و مس یسر

سازمان و جون   رمیم نکهی خوشحال بودم از ا هم

از نقشه   یزیآراد چ دوارمیدرامانه ، البته ام یهمگ

با وجود   ینفهمه که کارم ساختس ول  حیمنو مس

 کنه...  دیمنو خانوادم رو تهد  یفک نکنم خطر حیمس
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  میدخترونگ ینجوریطرف هم ناراحت بودم که ا هی از

 رو از دست دادم..... 

پسر خشن و زورگو که فقط االن رو  هی  غهیص شدم

 موده خوبشه...... 

 

  نی تو ا  یتاک  ستیبخت بد من بود که معلوم ن ن یا

 ... تمیوضع

 اش شدم...  غهیدوسال ص  یکه برا فعال

 نداشتم....  نی اجز  یا چاره

 .... میرو باطل کن غهیزود دلشو بزنم و ص دوارمیام

 نداشتم...   حیبه مس  یحس خوب کال

 بهتره.... میباز محرم بش  گفتم

  یحس خوب تیمحرم ن یهم به ا حی بدتر هم به مس االن

 نداشتم...... 

 

  نشیر یتا ش  کیاسترس شروع کردم به خوردن ک با

 حالم رو بهتر کنه........ 
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  مونیپر و پ ینی با س ح یگذشت تا مس  یربع ه ی،  هی

 وارد اتاق شد......... 

 

رو گذاشت جلوم با دستور گفت : همه رو   ینیس

 ...یخوریم

بود نگا   گریرو به روم که دل و ج یچندش به غذا با

 کردم....

 ... خورمیمن دوست ندارم.... نم یچندش گفتم : ول با

 

وگرنه من   یخوریبا دستور گفت : تا اخر م دوباره

 ؟؟یدی و تو فهم دونمیم

 ..... عیکن.... سر  شروع

 

  ک یلقمه کوچ هیدست بردم سمت غذا و   یلیم  یب با

 برداشتم.... 

آروم و کند بردم سمت دهنم و گذاشتم دهنم و   یلیخ

 ..... دمشینجو
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  ؟؟ یی نجای گفتم : چرا ا حی همون دهن پر رو به مس  با

 ؟؟یمگه تو سازمان کار ندار گهیبرو د

 

کار   نجای بهم کردو گفت : فعال ا زیتاسف بر انگ ینگاه

 دارم.....  یمهم تر

لقمه رو هم قورت بده تا خودم وارد عمل   اون

 نشدم..... 

 

تو    دیترس با هول لقمه رو قورت دادم که پر از

 گلوم... 

دارم خفه   کردمی... حس م کردمیسرفه م یهم ه پشت

 .... مشیم

 

    یاب جلو دهنم گرفت که فور  وانیل  هیزود  حیمس

 آب رو خوردم و باالخره سرفه ام قطع شد... 

چه  نی آدم غذا بخور... ا نیگفت : ع  حیمس

 وضعشه؟؟! 

 !!! ؟؟ یریبم یخوایم
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  یگیم یتو بود که ه  ریحرص گفتم : تقص کمی با

 بخور بخور....

 که کم مونده بود خفه بشم...  یدی غذا نحسه د ن یا

 

  ه یخوب اقتی و گفت : اصال ل دیهاشو به هم ساب  دندون

 ....!!! یمنو ندار

 .. رونیرو برداشت و از اتاق رفت ب  ینیهم س بعد

چندش   یدوست اون غذا یلی درک فک کرده خ به

 رو......

 بهتر که برد......  اصال

 

 .... ومدین ح یچقدر منتظر موندم مس هر

  یشکمم داشتم نم ری که هنوز ز یبخاطر درد منم

 تونستم از جام بلند شم...... 

خوابم   ینتونستم تحمل کنم و از فرت خستگ گهید

 برد... 
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  بود تا   رونیداشتم و نگام از پنجره اتاقم به ب  استرس

 !! اد؟ ی م یک حی مس نمی بب

 

اومده بودن و   تیو داداشم باالخره از مامور بابا

 گفته بود خونه باشن باهاشون کار داره...  حیمس

براشون درست کنم و    نایزودتر اومدم تا غذا ا  من

آماده   یکه برسن همه چ  یکنم تا موقع زیخونه رو تم

 باشه.... 

 

  حی مس یغذا رو خوردن و استراحت هم کردن ول االنم

 نبود....  داشیهنوز پ

 داد...  یهم جواب نم ویگوش
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  ی نکنه بالئ نکهی داشتم هم از ا یبد  یو نگران استرس

خبر معشوقه شدن  نکهیاومده هم از ا  حیبه سر مس

 ... میبد میخوایم یمنو چجور

 .. رونیاصال بابام منو از خونه بندازه ب دیشا

 

شده رو   سشیرئ  غهیدخترش رو که رفته ص داره حق

 ... رونیاز خونه بندازه ب 

 ننگ شدم براشون.....  هیما

 

 ؟یچ  رونیاز خونه انداختم ب  اگه

 بمونم؟؟ کجا

 ح؟؟ی مس شیبرم پ   دیبا

 من فقط معشوقشم نه زن و نامزدش!!!  یول

که   یهمه فشار نی از ا  کنمیخدا االن سکته م یوا

 رومه........

 

دم در   حی مس نی موزیبود که باالخره ل  رونیبه ب  نگام

 .... ستادیوا
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 شد...  ادهیپ  نی از ماش ح ی در رو باز کردو مس راننده 

برداشت و به پنجره که من   شویآفتاب  نکیاول ع  همون

 ینگا کرد و چشمک کردمی فضوال نگاش م نی داشتم ع

 زد...

 

 گرفتم...  رو انداختم و از پنجره فاصله پرده

 ... زدیداشت تند تند م قلبم

کردم خودمو آروم کنم  یرو قلبم گذاشتم و سع  دستمو

 ..... وفتهینم یکه اتفاق 

 

 رنگم نگا کردم...  یروح و ب یبه صورت ب نهی ا تو

 ... وفتمیروز ب نی به ا دیمن چرا با  آخه

اتفاقات با   نی که به دور از ا ییاون روزا کجاس

 .... گذروندمیدوستام خوش م

 

 ؟؟یچ االن

کس بهم زنگ   چیعوض کردم که ه مویو گوش خط

 نزنه.... 
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آدرس خونه   چوقتیشغل بابا و داداشم هم ه بخاطر

 ندادم...  یرو به کس

 واقعا تنهام....  گی د االن

 

 اومد...  یم  حی بابا و باربد و مس یصدا

 ... رونیب  جمع و جور کردم و از اتاق رفتم خودمو

 

حالت   زمیگفت : سالم عز  دنمیبه محض د  حیمس

 ؟؟یخوبه؟ درد که ندار

 گه؟؟یداره م یبرگشته چ  ومدهین  نیپررو بب  ی پسره

 منو به کشتن بده؟!!!  خوادیم

 

و باربد هم با اخم  کردی، با تعجب به ما نگا م  بابا

 .. کردیبود نگامون م شی شونیکه رو پ  یظیغل یلیخ

 

 و گفتم : سالم، ممنون من خوبم  دمیگز لبمو

  نی بحث رو تموم نکرد و گفت : خوبه ، تو هم حیمس

 نگرانت شدم...   یلیمدت کم خ
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 شدم...  رهیدهنم رو قورت دادم و به بابا و باربد خ آب

 اخم داشتن.... هر دو  ندفعه یا

 

 !!ح؟؟ ی مس نی بگم به ا یچ من

 چه طرز صحبت بود آخه؟! نیا  واقعا

حرف  ینجوری داره ا نی ا رمیم یدارم از استرس م من

 ...!!!! زنهیم

 

رو مبل  یهمگ مین یبش  میبر  گفتیحرف بابا که م  با

درست اومد کنار من نشست و   حی که مس مینشست

 خودشو چسبوند بهم..... 
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نگاه به هم انداختن و بعد به ما نگا    هیو باربد  بابا

 کردن... 

با ما   سی کرد و گفت :  جناب رئ یسرفه مصلحت باربد

 ن؟یکه شخصا اومد  نیداشت  یکار

 هم درست انجام شد... تیمامور

 از ما سر زده؟؟!!! یکار نکنه

 

گفت :   ت یه من کرد و با جدب  ینگاه مین  حیمس

 .... نی شما بدون دیافتاده که با یاتفاقات هیراستش  

 

 ! ؟ ی ، با اخم و تعجب گفت : چه اتفاق بابا

  غهیگفت : من برکه رو به مدت دو سال ص حیمس

هست که معشوقه من   یچند روز هیکردم و اون  

 شده....... 

 

گفتن و از جاشون   یبلند ییییییو باربد چ بابا

 .... دنیپر

 ... انیتا سمت من ن  ستادی من وا یهم رو به رو حیمس
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 ... تی موقع نیاز ا   رهیبگ میمونده بود گر  کم

 گفت؟؟ ینجوری چرا ا حیمس آخه

کار   نی نگفت که بخاطر نجات جونمون تن به ا چرا

 اراد رو نگفت؟؟  هیدادم؟؟ چرا قض

 !! رم؟؟ یداشت من بم  دوست

 از ذهنم رد شد...   یا هیثان  فکرا صدم نیا همه

 

هان؟؟؟   یکرد یگفت : برکه احمق تو چه غلط باربد

که پولداره؟؟   نی بخاطر ا ؟؟یشد غهیص  یرفت یچ یبرا

 ؟؟یشیننگ ما م هیکه ما م یکم گذاشت  یمگه ما برات چ

 ؟؟؟ی زنیحرف نم چرا

 ؟؟یگینم یزیچ یریگیو بعد ماتم م یکنیم یکار گند

 

  ؟؟ یکرد کاریتر از باربد گفت : برکه جان چ میمال  بابا

 گه؟؟یدرست م سیرئ

 ؟؟؟یکرد نکاروی آره چرا ا اگه

  یباز  گرانیما جلو د رتیبا غرور و غ یخوایم

 ؟؟؟یکن
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 ..... هیگر ر یتحمل کنم و زدم ز نتونستم 

 نارو؟؟؟یا  لیدل گفتینم  حیمس چرا

 

  هیگر یدار ه؟؟ یزد و گفت : چ یپوزخند  باربد

 بابا!!!!   زیاشک تمساح نر ؟؟ یکنیم

 ترسو...!!!   رونیب ا یهم ب سیپشت رئ  از

 

[09.10.21 08:45 ] 
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که نزاشت قدم بردارم و    رونیاومدم ب  حی پشت مس از

منو تو بغلش نگه داشت و رو به بابام گفت : حق  

  غهیمن خواستم که ص  نی داشته باش شیکار  نی ندار

گردن   نینداز یهارو م ر ینه برکه که همه تقص میبش

 اون.... 
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بود و با غم نگامون    ستادهیکه همونجور و ا بابا

 ....کردیم

بهش   یل یس هیو خواست   حیباربد اومد سمت مس  یول

و پرتش کرد   چوندیدستشو گرفت و پ حی بزنه که مس

 ....گهیطرف د

 

 رفت کمک باربد ....  بابا

با خشم و  دادیهمونجور که دستش رو ماساژ م باربد

هااان؟؟ مگه   نیکرد  یگفت: شماها چه غلط ادیفر

 م؟؟؟یندار رتیغ  م؟؟ ی ما آبرو ندار  ه؟؟ یمسخره باز

 ن؟؟ی کرد نکاروی ا یچ یبرا مثال

 ... نی دی سرجمع دو سه بار همو ند یکه حت شما

 ... نی ستیهم ، هم که ن  عاشق

 ه؟؟؟یبرا چ نکارایا  پس

 دوتا احمق چه مرگتونه؟؟؟!!!!.....  شما
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گفت : صدات رو برا ما نبر   یخونسرد و جد حیمس

 ....!! یکنیم  تمونیباال که با عرعر کردنت فقط اذ

 تو چه اصال؟؟!  به

رابطه داشته   میخوایو م میشد غهیص  میداشت  دوست

 ...!!! میباش

 ...!!!یکارا کرد نیکه از ا  خودت

 

  نیگفت : من عاشق طرفم که ا  یو عصب ی حرص باربد

 کارارو کردم... 

نتونستم باهاش ازدواج کنم    یسازمان لعنت نی ا بخاطر

بد باهاش رفتار کردم تا بره و به من هم فکر  یلیو خ

 عرضه ام.......  ینکنه که من چقدر ب

 

باشه که تو ظلم و   یی خواهرم با تو زارمینم یول

 ... یهمتا ندار یستمگر

 ... شهیو انجام م یدی که فقط دستور م ییتو

  میبهت بد بگ میو حق ندار  یهست سمونیرئ درسته

 ... یبا خواهر من باش یحق ندار یول

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 63



 

  ادیتوهم ز  میزد و گفت : فعال که هست یپوزخند حیمس

 عرعر نکن.... 

دخالت   خوادینم  گیکار تو د نی به ا هیقطعا راض  بابات

 بچه...!!!  یکن

 

قرمز شده بود نگا   تیکه از عصبان ییبا چشما   باربد

 نگفت...  یزیچ یکرد ول

  نی تونستم لب باز کنم و فقط ع یکه اصال نم منم

 ... کردمیم هیاحمقا داشتم گر

 

  سی گفت : رئ نیباالخره لب باز کرد و غمگ بابا

 ... ستیاون ن  یجا  گهید  نجایا  شی ببر  یتونیم

  ادی م یول لهیداره و از هر نظر تکم یکه همه چ یکس

حتما دلش   یلیحاال به هر دل شهیم  یکی غهیص

 ... خوادیم

 نه....   ایکه فالن کارو بکن   رمیجلوشو بگ  تونمی نم من
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 بابا من بخاطر....  یباز کردم و گفتم : ول لب

زود حرفمو قطع کرد و گفت : چه خانواده   حیمس

 برکه....   یداشت یخوب

وارد   یخواستیم  نایدم گوشم گفت : بخاطر هم بعد

معشوقه من  یو شد یبش یسازمان به اون خطر ناک

 آره؟؟؟

 

[09.10.21 08:45 ] 
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که   نی جواب من نموند و گفت : واقعا بخاطر ا منتظر

 ن؟؟ی کنیجلز ولز م  ینجوریا  میما بهم محرم شد

 

 ... ستی ن  تیگفت : فقط محرم باربد

  ای االن هم دختر باشه  ستی ن  دی... بع ده یبا تو خواب اون

 نه؟؟؟!!!! 
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  نیاز ا   شتریزد و گفت : شما ب یپوزخند حیمس

که دست   گهید یکیبا   تونهینم  گهیکه برکه د نیناراحت 

 نشون ده شماست ازدواج کنه...!!!

 

 نگا کردم...  ح ی با تعجب به مس هیگر وسط

 بود؟؟ یحرف چ نیاز ا  منظورش

 ...... زنهینم  لیدل یب ویحرف چی ه اون

 

 شده بودن..  حیبابا هم باربد مات حرف مس هم

 شده بودم.....  جیکه کال گ  منم

 

  هیخونه برکه  گهید میبر  گهیگفت : بهتره ما د حیمس

... شما هم که انگار از خداتون بود برکه  گسید یجا

 نباشه...!!!  شتونیپ

  دیواسه خر میریبا هم م ام یم ام،یکه ب  یبعد دفعه

 ... یسمونیس
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  ییبا تمسخر اضافه کرد : پدربزرگ و دا بعد

 نمونه....!!!! 

 

 برد...   رونیو از خونه ب دیدست منو کش  بعد

 ... میدرو باز کرد و هر دو نشست راننده 

رو از سر  هیمحض نشستنمون دوباره گر به

 گرفتم...... 

 

 نکن...  هی بغلم کرد و گفت : گر حیمس

 نکنم؟؟ هی گر شهیگفتم : مگه م هیگر با

 ون جور رفتار کردن....ا  باهام

 نه انگار من دخترشون هستم....  انگار

  گفتنیم یاونجور دیچقدر هم کارم اشتباه باشه نبا  هر

 رفتم....  ششونیهم نباشه که از پ الشونیخ نی و ع

 .... شهینم باورم

 نباشم..!!!  ششونیپ  گهیمنتظر بودن من د  انگار

 مجسمه نگا کردن...  نی نگفتن و فقط ع یچیه
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 بلند زار زدم.... یبا صدا دوباره

  نیا  لیدل  یسرمو نوازش کرد و گفت : به زود حیمس

 ... یفهمیرفتارشون رو م

 

پنهون کردم و گفتم : چرا   حی مس نهیتو س سرمو

من معشوقت شدم و   یکه بخاطر چ  یبهشون نگفت

 !!! م؟؟ ی شد غهیص

 بهم گفتن...  زیتا چ هزار

شکل   ایتو ذهنشون درباره من چ  االن ست ین معلوم

 گرفته.... 

 هاان؟؟!!!  ینگفت چرا

 

[09.10.21 08:45 ] 
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 بگم....  شدیبرکه نم  ن یگفت : بب  حیمس
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برا    شدهیکه چ گفتمیم  ویکن اگه من همه چ فرض

 ... شدیهمتون بد م 

به   دیبابات و باربد بفهمن که آراد تو رو تهد  اگه

وارد سازمان   یقیجونشون و مجبورت کرده به هر طر

  یبه نظرت چ یو خبر هارو بهش برسون یبش

 شد؟؟یم

 

سراغ آراد تا مثال حقشو بزارن   رفتن یو باربد م  بابات

 کف دستش... 

و نقشه   دمیفهم ویکه من همه چ دیفهم یهم م آراد

برا اون خبر  ی تونیموقع نه تو مهاش کنسل شده اون

 چرا؟؟ یدونیم یاریبرا من خبر ب  یتونی نه م یببر

 

خودت و خانوادت به دست آراد   گهید چون

 ... نی ریمیم

  ستینداره و براش مهم ن  یرحم چیکه آراد ه  یدونیم

 !!! یباش یک

و براش دردسر   یبراش نداشته باش یسود یوقت

 آب...!!!  ر یز کنهیراحت سرتو م  یباش
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سازمان و خوده   نیگفته بودم که چه آراد چه هم بهت

 رحمه....  یب یمن همگ

 ... ادیسرت ن  یتا بالئ  یمواظب باش یلیخ  دیبا

اونموقع تمام   یمحافظت کنم ول تونمی من م درسته

 ... وفتهیسازمان به خطر م

کل سازمانم و بد   سیمن رئ  دونهیهم نم یکس چون

 ....  شهیم

 

 ... شدینگفتم چون براتون بد م یزیچ من نایهم بخاطر

  نی درا ینگ یزیچ یتوهم حاال حاالها به کس بهتره

 باره... 

 

 و درست بود...  یحرفاش منطق تمام

 !!!! وفتاد؟؟ ین  ادمیبه   زایچ  نیمن انقدر خنگم که ا  چرا

بود گفتم : حاال من   هیاز گر  یگرفته که ناش یصدا با

 کنم؟؟ کاریچ  دیبا
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 ؟؟ی کن کاریچ ویگفت : چ حیمس

 

خجالت گفتم : خب من    کمیفاصله گرفتم و با  ازش

 به بعد بمونم خونه تو؟؟  نیاز ا   دیبا

 

 گفت : خب آره چطور؟؟ حیمس

 

تو    شیاسترس گفتم : آخه قرار نبود که من پ   کمی با

 کنم...!!!!  یزندگ

 

زد و گفت : من با قرار   ش ی آت گاریس ه یبا اخم  حیمس

 ندارم....  یاربود و نبودش ک

  ی من زندگ شیبه بعد تو خونه من و پ  نیاز ا  تو

 ..... یکنیم

 ... میاوقات هم که تو سازمان  شتریب

رو   هیتو سازمان بق دیبا  یکه عالف باش ستین قرار

 درسته؟!!!   یو هک کن یرینظر بگ ریز
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[09.10.21 08:45 ] 
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 گفتم......  یتکون دادم و درسته ا  یسر

  هیبود که تو کمتر از  یاتفاقات طوفان   نیا  ریدرگ ذهنم

 رو به اون رو کرد....  نیمنو از ا  یهفته زندگ

 

  شهیکه تک دختر بودم و هم یمن شهیباورش م  یک

  غهیص نکهی بخاطر اخانواده پشتم بود االن  تیحما

 رفتار بشه....!!!!  نجوریشدم باهام ا حیمس

باهام برخورد   نی بدتر از ا یانتظار داشتم حت درسته

  نکارویمن فقط به خاطر جون خودشون ا  ی کنن ول

 کردم...
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  حیبود صد در صد ترج  ونیفقط جون خودم درم اگه

  فی ح یخفت ندم ول نیتا تن به ا  رمیخودم بم  دادمیم

 بود....  ونیکه جون پدرم و باربد در م 

 

خوره به مغزم افتاده بودن   نیکه ع  یکردم افکار یسع

  دی من با ی: تو گفت دمیپرس حی رو کنار بزنم پس از مس

 ه؟؟یچ  هیقض ارمیبرات خبر ب

 

زد و گفت : تو قراره نقش   گارشیبه س  یقیعم  پک

 ... یکن یباز

پرسه که   یسراغت و ازت م اد یآراد م یزود به

 !... ه؟ یچ انیجر

بتونم وارد سازمان بشم    نکهی بخاطر ا یگیبهش م  تو

معشوقه   دیبود که با  ن یشرط داشت ، شرطش هم ا 

 بشم...  حیمس

شرط رو قبول کردم و معشوقه اش شدم و وارد   یگیم

 سازمان شدم.... 

اول از همه   یهرچ ای یار یازت خواست آمار در ب  اگه

 ... یبهش بد یکه چه جواب گمیو م یگیبه خودم م
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باشه   یآراد حواست به همه چ شیپ  یریم یوقت توهم

 ؟؟یاوک  یجواب بد یبتون   دمیازت پرس یکه هر چ

 

دوباره   ترسمی م یول دمیتکون دادم و گفتم : فهم یسر

 بشه...!!!  یزیچ

 نفهمه؟؟ یزیچ آراد

 

فرستاد و   رونیرو ب گاریباال گرفت و دود س سرشو

 گفت : نگران نباش من مواظبتم... 

  یقدرت چیبفهمه دربرابر من ه  یزیهم اگه چ آراد

 بکنه... تونه ینم  یکار چی نداره و ه

نباش و کارت رو درست انجام بده که چند    نگران

 ....!!! میبر  دیبا  یمسافرت کار هی یلی به دال گهیوقت د

 

 ؟؟ی : چه کار تعجب گفتم با

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 74



  یداد و گفت : به زود هی تک  نی ماش یبه صندل سرشو

 ... یفهمیم

 ...یهست که خبر ندار  زایچ یلیخ

 هم هست من خبر ندارم...  زایچ یبعض

 .... هییکه چه خبرا م یفهم یباهم م یول

 

[09.10.21 08:45 ] 
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  نی اتفاقات ا  نیکه معلوم بود ماجرا ها فقط به ا  نجوریا

پنهون   ییها زیچه چ ستی و معلوم ن  شد یهفته تموم نم

 هستن....... 

 

  حیو مس  دمیرو تخت دراز کش یو خستگ یناراحت با

رو   دیکه لباس هاشو عوض کرد پر نی هم بعد ا

 تخت.......... 
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و گفت :   دیکه ناراحت بودم رو تو بغلش کش یمن

 گوشه؟؟!!!  هیچرا بغ کرده   میسوگل

 

 ... یمنو درک کن یستی و گفتم : دختر ن دمیکش یآه

 

  گهی...... که تو د دمی گفت : من خودم د طنتیش با

 !!! یستیدختر ن

تعجب نگاش کردم که دوباره با همون لحن ادامه   با

 ؟؟یداد : مگه به دست خودم زن نشد

 دختر؟؟ یگیچرا م پس

 .... یست یدختر ن توهم

 

 نثارش کردم....   ییایح یو ب  دمیبه بازوش کوب  محکم

 ... شهیشد و گفت : از فردا کارت شروع م یجد کمی

 داشت...  یهم خواه یپر کار یا روز

که معلوم   وفتهیتو سازمان م یی اتفاقا  هیروزا  ن یا

 رخ داده.....  یاز کجا و چجور  ستین
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 ...یم و کمال حواست رو جمع کنتما بهتره

 .... کنمیهم کمکت م خودم

روز خوش و بدون فکر داشته   ینکنم تا چند مدت فک

 .... میباش

 شده!!!!! ایچ گمیموقعش بهت م به

 

 شده بودم....  متعجب

خبر   یزیسازمانه از چ  سی که رئ حی بود مس شدهیچ

 نداشت؟؟!!!! 

  نی تر از ا  دهیچیپ یل ی خ هیکه معلومه قض نجوریا

 حرفاس.....!!!! 

 

 : خب االن بگو  گفتم

رو بهت   یچیه تونم یبرکه االن نم ن یگفت : بب  حیمس

 بگم...

بعد بگم که   یآشنا بش کمی سازمان و  یای خودت ب دیبا

 چخبره....

 ....... میر یم تیمامور  هیبه  یزود به
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که گفت    رونیب  امیگفتم و خواستم از بغلش ب  یا باشه

 حاال...!!!! ی: کجا خانوم خانوما بود

 .... حی نکن مس  تی: اذ  گفتم

 

  خوام ینگه داشت و گفت : م  نمیس  کینزد دستشو

 بشنوم  کتمینزد ی قلبت رو وقت یصدا

دست بزنه که دستشو محکم گاز  نمی به س خواست

 نگام کرد...  تی گفت و با عصبان یگرفت که آخ بد

 

قلبم رو   یفقط صدا یخواستیزدم و گفتم : م  یپوزخند

دستت   یریقلبم بگ یبه بهونه صدا  ای یبشنو

 ش؟؟؟یبمال 

 

دستم رو گاز  یچجور نیبب  یاخم گفت : وحش با

 !!! ؟؟ یگرفت

 کردیم  ییدندونام روش خودنما یدستشو که جا بعد

گاز گرفتم که   یرو نشونم داد که خونسرد گفتم : جور
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کارا با من   نی تا از ا بمونه یادگاری جاش برات 

 !!!! ینکن

 

  یوجب هیشد و درست  کمیتوجه به حرف من نزد یب

 صورتم ، صورتش رو نگه داشت و گفت : جووون؟؟

 ؟؟؟یدوست دار یوحش

 ... یدوست دار  یوحش یات ارومه ول چهره

 ... یتر نی ریپارادوکس ش  چه
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تکون نخورد و   یحرص هولش دادم که ذره ا با

 ... کردیهمونجور مماس صورتم داشت نگام م

 

 حمله ور شد سمت لبام... کبارهی
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 .... دیبوس ی و با حرص لبام رو م محکم

حرکت   نیمجسمه شده بودم و نسبت به ا  نی ع منم

 نشون ندادم.......  ی عکس العمل  چیه ش،یهوی

 

از اون حالت درم آورد و درازم کرد رو تخت و   کال

 زد... مهیخودشم زدم خ

 

در جدا کردنش از خودم   یبه خودم اومدم و سع تازه

 داشتم.... 

  ینم حی به مس یبود ول ادیزورم ز نکهی با ا  یلعنت

 ..... دیرس

 

لباسم و شروع به نوازش    ریدستشو برد ز  یمعتل یب

 تنم کرد...... 

  یمحرمش ول نیمعشوقه اش بودم و همچن گهید االن

 .... میخواست االن رابطه داشته باش  یواقعا دلم نم
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گذشت   یرابطمون م نیهنوز دو،  سه روز از اول تازه

 و به نظرم زود بود....!!!! 

 

 حرف بزنم...  یتتونستم ح  یرو لبم بود و نم لباش

 نداشت....  یا دهیفا  کردمیهم تقال م هرچقدر

 

خودش رو هم  یتو تنم جر داد و لباسا  لباسامو

 درآورد....

لحظه ازم جدا شد شروع کردم   هیهمون فاصله که   تو

 به لگد پروندن و حرف زدن که ولم کنه.... 

 

 کرد...  یبه خواسته من نم یتوجه چی ه حیمس یول

با   دیتو رابطه با  گفتیبود که م  یوننه انگار هم انگار

االن   ی و من حس تجاوز نکنم ول یو خواستن باش لیم

 بود؟؟ یکارش چ نی ا  قایدق

 

 رابطه..!!! نی نبودم به ا یراض من
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توجه ، با کمر بند شلوارش دستامو محکم    بدون

 بست... 

 ... گرفتیدرد م دادمیکه تکون م یجور

 کارش بودم...  نی ا ریمتح

 اخه؟؟ یچ یعنی

 بشم؟؟!!! وونهیداشت د  دوست

 

 یبمونه برا  کنمیخواهش م حی التماس گفتم : مس با

 بعد... 

اتفاق ناراحت کننده که برام افتاده   نهمهی بعد ا االن

 !! م؟؟ یرابطه داشته باش یخوایم

 

که   یزیچ نیبا نفس نفس گفت : االن بهتر  حیمس

 رابطه ست...  ارهی حالت رو جا م

  یدونی و گفت : م دیتن لختش رو به تن لختم مال بعد

 شه؟؟یو چه موقع خالصه م  یآرامش تو چ
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و ترس بهش نگا   یدهنم رو قورت دادم و با گنگ اب

بهم و ادامه داد : ارامش    دیمال شتریکردم که خودشو ب

که تن لختم به تن لختت    شهیخالصه م  یوقت

 .....خورهیم

 امون نداد و شروع کرد به...  گهید و
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 بزرگ رو به روم نگا کردم....   الیو به

 سازمان بود....  نجا یگفت چون درواقع ا شهینم  الیو

 

حکم تو دستش گرفته بود و اجازه  دستمو م حیمس

 ... رمیازش فاصله بگ یداد که ذره ا ینم

 

 داشتم...  یبد  استرس
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 نداشتم...  یسازمان کوفت نیبه ا  یخوب حس

 

 ... ننمیب یداخل بابا و باربد هم م میاالن بر حتما

کنار   نجوری ما ا  ننیب یم یوقت شنیم یحال چه

 !!! م؟؟ یهم

 

 .... کردنیبهمون نگا م  یبا تعجب و ناباور همه

 داشتن...  حق

  هیاز سازمانه با   یبخش  سیکه به ظاهر رئ  حیمس

 دختر اومده؟!! 

 کدوم دختر؟؟ اونم

که خودش   ی، کس یمحمد نایکه فرزنده س یدختر

 هستش....!!!  کنهیم  نجایا

 

که از   نی بخاطر ا یسر بلند کنم ول یحت خواستینم دلم

  حیکنار مس یمحکم و جد  ادی ن ش یپ  یاول مشکل نیهم

 داشتم...  یقدم برم
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و   میبه اطرافمون نکرد یتوجه  چی ه حیمن چه مس چه

 داشت شد....  نجا یکه ا یراست وارد اتاق هی حیمس

 داخل...  دیپر  یکی میکه وارد اتاقش شد نی محض ا به

 

 با اخم و من با تعجب نگاش کردم...  حیمس

 ساله باشه جلوم بود..  ۲۷،۲۸خوردیکه م یپسر هی

 هم آشنا نبود برام...  افش ی بودمش و ق دهیند  تاحاال

 

  حی به هردومون نگا کرد و رو به مس  طنتیبا ش  پسره

 ه؟یخانوم ک نی گفت : داداش ا

 

 موقوف...  یبا اخم گفت : به تو چه؟ فضول حیمس

باهم حرف  یمیرده بودم چرا صمکه تعجب ک من

  حی دخالت کردم و گفتم : مس هیپسر ک  نی و ا زننیم

 ه؟؟یک  شونیا

 

به جاش همون پسره زود   ینگفت ول یزیچ حیمس

 خوشبختم....  حی گفت : من حسامم برادر مس 
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که با اخم   حیدستشو جلو آورد که با تعجب به مس و

 نگا کردم.... کردیداشت نگا م

 که دست ندم....  دیکشینگاش داشت خط و نشون م با

 رو داداشش هم حساس بود؟!!!  یحت

 

 دونستم؟ینم ح ی از مس یچیمن چرا ه اصال

 نداشتم و االن درواقع زنش بودم..!!!!  یاطالعات چیه

 

  یو با لحن شرمنده ا دیخودش دستشو عقب کش حسام

تو    یبه داشته ها دیحواسم نبود که نبا  دیگفت : ببخش

 نگاه انداخت چه برسه به دست زدن..  یحت

 من که داداشتم....  یحت

 

  یقصد چیناراحت شدم چون معلوم بود ه کمی

 نداشت....!!! 
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توجه بهش همونجور که دستم تو دستش    یب حیمس

که حسام پشت سرمون   د یکش  گیور د هیبود منو به  

 موند.... 

 

با لحن شاد گفت : خوش بگذره بهتون داداش   دوباره

 و زنداداش.... 

 ... رون یرفت ب  یعنیدر اومد که   یصدا بعد

 

با  یحرف زد ینجوری حرص گفتم : چرا ا با

 داداشت؟؟

 کرد؟؟ کارتیچ مگه

 یچیاصال درباره خودت و خانوادت به من ه  چرا

 ؟؟ینگفت
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دستمو ول کرد و گفت : چون   تی حرص و عصبان با

 به تو نداره...  یربط چی خانواده من ه

انقضات دو   خی که تار ینره تو فقط معشوقه من   ادتی

 ساله.... 

 ... یجلو بزار شترینکن پاتو از حدت ب  یسع

 ...!!! یکن  یآدمو عصب یلدفقط ب یلعنت

 

 ....کردمینگاش م یتعجب و گنگ با

 خت؟؟یگفتم که انقدر بهم ر یمگه من چ آخه

 ست؟؟!!!! وونهید  حیمس حتما

 انداختش!!!!  یسوال کردن من به چه روز هی آخه

و چشاش قرمز شده بود و رگاش باد کرده   صورت

 بود...!!! 

 

 فاصله گرفتم ازش...  کمی

 بمونم.... کشینزد  دمیترس یم
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خش دار گفت :   یبرگشت سمتم و با صدا حیمس

 ه؟؟یچ

 ؟؟؟ی دیترس ازم

 ندارم...   تیکار نترس

 ارومم کن...   ایب فقط

مسخره ست نه؟؟   یلیزد و ادامه داد : خ  یپوزخند

که   یو اون کس کنهی م م یکه عصب یکه ، کس ن یا

 ...!!!! یینفره و اون هم تو هی کنهیآرومم م

 کنه؟؟یارومم م یچ یدونیاالن م  یول

 

 ؟؟یدهنم رو قورت دادم و گفتم : چ آب

 

به سرتاپام کرد و انگشت شصتش رو به لبش   ینگاه

جرم   واشی وونیح یگیم  یو گفت : صدات وقت دیکش

 .... یداد

 

 از حدقه دراومده نگاش کردم...  یچشما با

 شده بود...  ایح یب چقدر
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 نبود روش باز شده... ینجوریا  قبال

 

  یزکیر زیو االن ر  میرابطه داشت  شبیخوبه د حاال

 وسط...  دیبحث رابطه رو کش

 محل کارمون...!!!  نجایا  اونم

 

 ؟؟یگیم یحواست هست چ حی استرس گفتم : مس با

 ؟؟؟شده چت

 زه؟؟یبهم بر نهمهی تورو ا  تونهی سوال نم هی

 افتاده؟؟؟  یاتفاق چه

 

 شد...  کمیرو دوباره جواب نداد و نزد سواالم

 ... دمیعقب نرفتم که فکر کنه ترس  گید ندفعه یا

 

دستش   یکیدور کمرم حلقه کرد و با اون  دستشو

 شالمو از سرم برداشت.... 

 ..... دیی بو  قیتو گردنم فرو کرد و عم سرشو
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  ریکه تو وجودم سراز  یحس خوب نی از ا ناخودآگاه

 شد چشمام رو بستم... 

 

گوشم کرد و الله گوشمو محکم  کی لبشو نزد حیمس

به پشت گوشم زد که تنم مور مور   یسیو ل دیمک

 شد....

 

منو تو بغلش فشار داد و دم گوشم زمزمه کرد  محکم

 فقط ماله من.....  یدم: تو فقط ماله خو
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 بچه ها شده بود... ن یع  حیمس

  یگفتیکه م کردیجمالت رو ادا م  تیبا مظلوم یجور

 وجود نداره...  ایتو دن   نیمظلوم تر از ا 
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بگو   ی ماله من با لحن بچه گانه گفت : بگو که حیمس

 برکه... 

  نیکه از ا  نیدورش حلقه کردم و بخاطر ا دستمو

 گفتم : من ماله توعم...  ادی در ب تیوضع

 نباش....   نگران

  شهیم رید میهم بهتره به کارمون برس حاال

 ها...؟؟؟!!!! 

 

 ....میدو از هم فاصله گرفت هر

از اتاق   یباالخره به خودش اومد و به گوشه ا حیمس

 اشاره کرد و گفت : برو اونجا کارت رو شروع کن.... 

نوشته   یبرگه هست که اسم چند نفر هی زتیم رو

 .... یکن داشونیپ  دیشده که با 

  دایراه پ شیبه لپ تاپ و گوش دی هم هست با یکی

 ... یکن

  حی توض شتریب  امیبکشم م گارمویس نکهی بعد ا من

 تو برو به کارت برس...!!! دمیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 92



 

  نی به ا یحالش درست شد خوشحال بودم ول نکهی ا از

 سرعت؟؟

 بود...  بیعج  واقعا

 از کجا معلوم...!!!!  کردیم یداشت نقش باز دمیشا

 

لپ    هیکه روش  زمیتکون دادم و به سمت م سرمو

 تاپ بود رفتم.... 

گفته بود   حیکه مس ینشستم و به برگه ا  یصندل رو

 انداختم....  ینگاه

 آب خوردن بود برام...  مثل

کارارو انجام داده بودم که برام   ن یهک و ا  یانقدر

 شده بود....  یعاد

 

 کارم....  نیره چقدر سو استفاده کردم از ا  ی نم ادمی

وارد   میبا گوش  نشستمیبود م یکه دستم خال یا مواقع

رو چک  شونیو همه چ شدمیم  گرانید یها یگوش

 ....کردمیم
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واقعا مرض   یول  ستیکار درست ن  نیا  دونمیم

 داشتم...!!!! 

 

  حی مس شی چرا اتاق جداگانه نداشتم و پ دونمی نم االنم

 بودم؟؟!!! 

 کار رو ازش بپرسم!!  نی ا  لیبعدا دل  دیبا

 باشم...   ششیپ شهیکه بزاره هم ستین  عاشقم

 داره......   لیدل کنهیکه م یکار هر

 

فراموش کنم و تمرکزم رو بزارم   ویکردم همه چ یسع

رو کارم تا درست انجام بدم به نظرم انقدرا هم آسون  

  نویمدت کوتاه ا نی کار کردن تو هم نجایا  ستین

 ......... دمیفهم
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توجه مشغول ادامه کارش   یم که برو صدا زد حیمس

 شد...

و   دی شدم و با داد صداش زدم که از جا پر یعصب

 بهم نگا کرد... یمتعجب و حرص

 

مجبور شدم داد   یجواب نداد هیگفتم : چ طلبکارانه

 بکشم...

 بهم نگا نکن... یاونجور حاال

 شدم...  یاون طرف که گفت یوارد گوش ایب

 

عجله از جاش بلند شد و اومد سمتم و رو لپ تاپ   با

 خم شد......

 .... شیگفت : برو گالر حیمس

و دونه به دونه همه پوشه ها و  شی گالر رفتم

 عکسارو نگا کرد..... 

اول    میچرا گفت بر حیو مس هیدختر ک  نی دونستم ا ینم

 ... ش یگالر
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کم مونده بود چشمام از   میدیپوشه آخر که رس به

 .... ادی کاسه در ب

 نگم......  یزیدهنم گرفتم تا چ یجلو دستمو

 

 پسره بود...   هیتو بغل  یدختره با وضع افتضاح  نیهم

 ... دی رس لمیف  هیخودش عکسارو زد جلو که به  حیمس

 ... هیلم یبود چه ف معلوم

افتضاح رو   یصحنه ها  نی محکم بستم تا ا چشمامو

 .... نمی نب

 بزن بره   ح یلحن ملتمس گفتم : مس با

 گفت که آسوده چشمامو باز کردم...  یا باشه

  یزیچ هیتو همون پوشه بود و داشت دنبال   هنوزم

 گشت انگار.....  یم

 

بود کردو به بعد    دهینگاه به من که رنگ و روم پر هی

 به عکسا نگا کرد...... 

 شد...  رهیو به لبام خ دیرو لبش کش زبونشو
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 تو سرشه؟؟ یچه فکر نی ا  خدا باز ای

 

بلندم کرد و چسبوندتم   یاز رو صندل   یحرکت آن هی تو

 .... دمی کش  یبلند نییی که ه  واریبه د

 

تونستم   ینم گهیباال سرم نگه داشت که د دستامو

 تکون بخورم.......... 

 .... وفتهیبه تقال کردم که باعث شد شالم ب  شروع

 شروع کرد به خوردن گردنم...  حیمس

دوست داشتم ادامه بده از بس لذت بخش بود هم   هم

 دوست داشتم ولم کنه... 

خود   یو زود از خود ب هیانقدر وحش دونستمینم

 ....!!!!! شهیم

 

  نی اول یلبم که برا  دنیگردنم شروع کرد به بوس بعد

 ..... دنشی بار منم شروع کردم به بوس
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 ... دتمیتر از قبل بوس یوحش دیمنو که د یهمراه

 شده بود...  یخودش وحش نی ع منم

 شدن لبامون شد...  یبودن هم زخم یوحش نی ا حاصل

 ....کردمیکه خونش رو حس م یجور

که متقابال   دمیرو مک حیتوجه لب و خون مس  یب یول

 ... دادیانجام م  نکارویاونم هم
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 ...م ینفس نفس از هم جدا شد با

چسبوند و چشماشو   میشونیبه پ  شویشونیپ  حیمس

 بست... 

حس و حال همش پر   نی چشمامو بستم که ا منم

 نزنه.... 

 برام لذت بخش بود....  ندفعهیواقعا ا چون
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 .... میاز هم جدا شد  قهیاز چند دق بعد

 نشون بدم؟!!  یچه عکس العمل دیدونستم با  ینم

 

دو رگه گفت : بهم احساس   یبا صدا حیمس

 !!! ؟؟ یدار

 بهش نداشتم... یکه حس معلومه

 د؟یسوالو پرس نی ا چرا

 بوسه؟؟!!  هی بخاطر

 

فاصله گرفتم محکم گفتم : معلومه که نه ..   کمی

 چطور؟؟ 

نشست و گفت : پس چرا   شی شونیرو پ یاخم

 ؟یکرد میهمراه

 هم که نکرده بودم!!!!  زورت

 

  ستم؟؟ یدادم و گفتم : مگه معشوقت ن رونیب ینفس

 ندارم؟؟ یفیمگه وظا
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 ... کردمیم تیهمراه  دیبا

 ... دمشیبوسیتو بود م یهم جا یک هر

 

 خالصو با جمله آخرم زدم.... ریت

 مونده فک کنه کشته مردشم!!!! نیهم

 

گردنش باد کرده بود و چشماش کاسه خون   یرگا

 شده بود...!!! 

پشت سرم که    واریبه د دتمیگردنمو گرفت و کوب محکم

 گفتم...  یآخ بلند

 

 اره؟؟؟ یخشن گفت : رو دادم بهت پررو شد حیمس

 ... یمن فکر کن  ریغ  یبه کس یکنیغلط م  تو

 من...  ی فقط ماله من تو

 تو مغز پوکت هک کن...   ونیا

انقضات تموم نشده متعهد باش    خیتار  ی تا وقت حداقل

 ... یکه بست یبه عهد

 کنم..   تیحال گهیجوره د یفهم ی اگه نم نارویا
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 معروفم... یکه تو ستمگر یدونیم

 ... یدونیخودت م حاال

منه نه   رهیجات ز یبد  یبدون اگه قراره به کس  نمیا

 ...!!! یا گهیخره د چیه

 

  یتورو به هر چ ریز دنی: من درد کش دیدهنم پر  از

 .... دم یم حیترج

 

نگذشت که چهره اش از اون حالت در   هیثان صدم

  ینگام کرد و گفت  : پس توهم ه   طنتیاومد و با ش 

 و خشن؟؟!!!...  یآره؟؟  اونم وحش خواد یدلت م

 ....رسمیخونه حسابت رو م میرفت

 

 .... دیاز دهنم پر  یکه چ دمیفهم تازه

 گفتم؟؟؟ ینجوریاحمق چرا ا منه

  وونهیخدا دارم د  یحرفو از کجا در اوردم وا نیا  اصال

 ....!!!!الیفکرو خ نهمهیاز ا  شمیم
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من که حاضر بودم   دنی وارد اتاق شد و با د حیمس

 باال انداخت....   ییابرو

 

  یجلوتر و به لباس تنم که کوتاه و باز بود نگاه اومد

 انداخت.... 

 نشست.... شی شونیرو پ یاخم

 

تنه بود که نافم معلوم    میتاپ ن  هیکه تنم بود  یلباس

 دامن کوتاه..!!!  هیبود با  

  هی دی با  میرفتیکه م ییجااون یباز و کوتاه بود ول  لباسم

 ..... دم یپوشیم یزیچ نیهمچ
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همونجور که دستش رو نوازش وار رو لباسم   حیمس

  یمدل نیداد همچ شنهادیبهت پ ی گفت : ک دیکش یم

 ؟؟یبخر

سفارش دادم... به دختره گفتم   نویاسترس گفتم : ا  با

  هیخفن که برا پولداراست و  ی مهمون هیبرم  خوامیم

 هم هست..  یپارت  ییجورا

  نی داد و منم گفتم به درد همچ شنهادیلباسو پ ن یا

 سفارش دادم.....  نویهم خورهیم ییجاها

 

کرد و گفت : خوشگله ...   یسرتاپام رو وارس حیمس

 ... دهیخوبت رو خوبتر نشون م  کلی... هادیبهت م

 ..بده خدارو شکر . ریگ ست یپس قرار ن خب

 کشه منو...  یم گفتم

 

 !!!! فیح یگفت : ول حیمس

 : چرااا؟؟؟ گفتم

 گفت : چون قراره تو تنت جر بخوره..  حیمس

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 103



تنه و بعدش دامنم رو تو تنم پاره   میحرکت ن  هیبا  بعد

 کرد....

 

 بهت بهش نگا کردم.......  با

تنم بود   ریبه تنم که االن فقط لباس ز  ینگاه خونسرد

 زد.....  شیآت یگاریکرد و س

 ح یبهت اسمش رو صدا زدم : مس با

 رو با هان داد..  جوابم

 ؟؟یبود کرد یچه کار نیهمون بهت گفتم : ا  با

 

نکنا    میبرکه عصب نی گفت : بب یحرص کمی حیمس

 ... یبپوش یلباس نیکه تو همچ ستین  نی ا  هیاونجا جا

دتو با  امروز تو موده خوبم وگرنه خو یآورد شانس

 ... زدمیم  شی آت تیوجب میاون لباس ن 

 .... یکن کمیرو تحر  تمینکن که عصبان  یسع پس

 

 بپوشم؟ یمن االن چ حیبهت گفتم : مس  با

 دارم به نظرت؟؟؟ لباس
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 اونجا...   میگفت : چطوره اصال نر طنتیش با

.. االن  م یبر دیبا  هیکاره مهم یگفتم : مگه نگفت کالفه

 م؟؟یکن کاریچ شد؟؟ یپس چ

 

 م؟یبکن  گهیکار د هی  هیگفت : نظرت چ حیمس

 کار؟؟یگفتم : چ کالفه

دستش رو  یکیدستش گرفت و اون   هیرو به  گاریس

رو  م یتو چشمام گفت : بر  رهیکمرم گذاشت و خ نییپا

 تخت... 
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 خوادا یدلت رابطه م یگفتم : تو هم ه یحرص
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 ... دهیو قدرت م یزد و گفت : بهم انرژ  یلبخند

 

  میبر  دیگذاشتم و گفتم : با میشون یرو پ دستمو

 ... میدیرو انجام م اتی... بعدا عملیمهمون

  میبر  دیمهمه پس با  یمهمون  نیا  یگفتیم خودت

 ؟؟یدیفهم

 

حرف  یبهش با لحن دستور جورنیبار بود که ا نی اول

 ... زدمیم

رو که روشن بود   گارشیباال انداخت و س   ییابرو

 عقب رفتم...  کم یهنوز سمت لبم گرفت که 

 بخوره بهم و بسوزونه... دمیترس

 

کم مونده   ؟ یکنیم کاریچ  یدار  وونهیلب زدم : د آروم

 ...!!! میبود بسوزون
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کارو   نی هم خواستمیخونسرد گفت : اتفاقا م حیمس

و   یباز نکن یزیدهنت رو برا هرچ گهیبکنم... تا د

 ...ی بلبل نطق نکن  نی برا من ع

 

هم گمشو برو برات لباس گذاشتم کمد خودم   حاال

 ... میبپوش بر

 

 حرف من...  نی بخاطر ا شهیم  یانقدر عصب دونستمینم

و   شیحرف ن کتکم بزنه و فقط با  رهیگ یخوبه نم حاال

 ... زنهیم  هیکنا

 

اگه به حرفش   کنهیبدتر تا م ی لیخ گرانیبا د البته

فاتحه   دیکنن درواقع با یزبون دراز ای عمل نکنن 

 خودشون رو بخونن.... 

 که معلومه با من بهتره....  نجوری ا یول

 

  حیمس  شیپ  نی از ا  شتریسرعت رفتم سمت کمد تا ب به

 ..یبرا مهمون  میهم نکن رینمونم و د
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 رو باز کردم...  کمد

هاش هم تا مچ   نیبلند که آست یلباس شب سرمه ا هی

 اومد...  یدستم م

 که باز بود سر شونه هاش بود...  ش ییجا  تنها

که تو تنم جر داد قابل    یلباس و اون لباس  نیا  اصال

 ...!!! ستین  سهیمقا

 

: انقدر فس و فس نکن   گفت یاومد که م حی مس یصدا

  ریلباس ز  هیبپوش لباسو... انگار نه انگار که با 

 ...یجلوم

  ینجوریکنم و ا غت یهم فک کنم از خدات بود که ص تو

 !!!! یجلوم جلون بد
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 غازش نکردم...   هیصدمن  یبه حرفا یتوجه

 و کفشام رو هم به پام کردم...  دمیبرداشتم پوش لباسو

بود رو سر   دهیخر حیکه مس ییاز مانتو شال ها  یکی

 کردم...

 بود...   رونیاز پشت همش از شال ب موهام

 

 اومد سمتمو و با اخم شالم رو برداشت...  حیمس

 ؟؟ی بد ریگ یبه چ  یخوایگفتم : دوباره م  کالفه

پشتت؟   یختیگفت : چرا موهات رو ر حیمس

  یکه موها ننیهمه بب  یخوایم  ؟؟ ی ببند یتونستینم

 توهم بلنده؟؟؟

 

  نکاروی ا  گرانیمن بخاطر د ریگفتم : نه خ یحرص

 نکردم...

 دوست دارم...  شتریب  یمدل نیا خودم

 ... یگفت : بهتره دوست نداشته باش یحرص حیمس

 ... اد یبهت م یلیخ چون
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  یزیدورت بر  یشکل نی من موهات رو ا یفقط برا دیبا

 ... گهید یمردا ینه برا

مدل مو و اون   نیکه ا یاونجا خبر ندار  تیاز وضع  تو

 ... یبود  دهیجور لباس پوش

 موهات رو جمع کن زود... االنم

 

 ... نهیآ یدادم و رفتم جلو  رونیب ینفس

 جمع کردم و بستم...  نیی رو از پا  موهام

مشخص   شیو بلند  زهیکه موهام دورم نر یجور

 نباشه... 

 

با   یکه عصب کردیدوباره با حرص نگام م حیمس

موهام   یخواینکنه م  ه؟؟ یچ گهیبلند گفتم : د  یصدا

 ؟؟یرو از صفر بزن

 هر مدل   یو گفت : چرا توعه لعنت دیلب گز حیمس

 !!اد؟؟یبهت م یکنیدرست م که

 

 بهت جمله اش بودم...  تو
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از خود   نی کرد ا فیعجب از من هم تعر چه

 ...!!! یراض

 

  فیزدم و گفتم : چه عجب از من تعر یپوزخند

 !!! ؟؟ یکرد

از خنده و گفت :   یزد ول یهم متقابال پوزخند حیمس

 کرد..  فیتعر د یرو با یکردن فیتعر  هیزایچ

 

رو لبم نشست و گفتم : چه عجب دوتا   یکجک لبخند

 ... یگرفت ادیکلمه خوب 

که ازت   نی زد و گفت : بخاطر ا یپوزخند حیمس

 آره؟؟ یکنیم ینجوری ا یکردم دار فیتعر

 گفتم : معلومه که اره  محکم

 .. میبر  ایکرد و گفت : گمشو ب یخنده ا تک

 

 رو مرتب کردم و رفتم کنارش...  شالم

 .. .ستادیرو به روم وا اومد
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 ... شمیم وونهید  نیخدا مناز دست ا  یوا

 بده و کند باشه... ریگ دی با همش

 داد منو...  دق

 

کم  یلیکه تا نصفه سرم بود جلو آورد و خ شالم

 موند...  رونیموهام ب

 کارش؟؟!!  نی مثال ا یچ یعنی آخه

باشم که   یتو اون مهمون خوامیمن مو باز نم  مگه

 منو؟؟!!!!  چونهیپ یم ینجوریاالن ا 

 

 تو حجاب و نماز روزه...   ستمین  یمعتقد اد یآدم ز من

درباره   شتریدارم که ب ییخط قرمزا هی یول

 پسراست... 

محرم   دیهمون خط قرمز ها هم گفتم که با بخاطر

 ... میباش

 

 شده..  ریکه د  میبر هیفکرا چ  نیا  اصال

 ...میرفت  رونیباهم از برج ب  و
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 بزرگ رو به روم نگا کردم.....   یالیو به

که داشتم   یبازوشو جلو آورد و من از ترس حیمس

 بازوشو محکم گرفتم...

 

بود که آدم   یجور الیو  یو نما یرونیب یفضا اصال

 ...... داشتیرو خود به خود به ترس وا م

بود    ستادهیکه وا یدر مانتو و شالم رو به خدمتکار دم

 دادم و 

 ..... میشد  الی وارد و حی مس با

 

  گارینشسته بودن و مشغول گپ و س زیدور م همه

 و خوردن مشروب بودن...  دنیکش
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  ستادهیا ا یو همه نشسته  دیرقص  یکس نم چیه

 بودن.... 

 

بگم چون قدم   یزیچ  حیتونستم دم گوش مس  یمن

 ... دی رس یبهش نم

خم شد و گوششو به سمت دهنم گرفت که   خودش

به آدم   یحس بد هی ه؟؟ ینجوری گفتم : چرا فضاش ا

 !! کنهیمنتقل م

 ست؟؟ین  یرقص چیه چرا

 آهنگ هاشون ارومه و صداش کم؟؟ چرا

 

مثل   نجای به کنار گوشم رسوند و پچ زد : ا لبشو

 .... ستین یمعمول یها  ی و جشن و پارت یمهمون

 هم سوال نپرس...  ادیز

 ... شهیم جاد یو شبهه ا شک

بزرگ   زیم هیدستمو محکم گرفت و به سمت  بعدم

 رفت.... 
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  یی همه کسا میشد زیم ک ینزد  کمیکه  نی محض ا به

وع کردن به  که اونجا بودن از جاشون بلند شدن و شر

 .... یسالم احوالپرس

 

باشه جلو    نایچهل ساله ا  خوردیمرد که بهش م  هی

هم باهاش دست   ح ی داد که مس حیاومد و با مس 

 داد..... 

به من کرد و گفت : خبرش مثل بمب   ینگاه هی مرده

 ... یکه معشوقه دار دیچیپ

  عیسر حیجلو آورد تا باهام دست بده که مس  دستشو

آخ   یکه صدا چوندیمچ دستش رو گرفت و محکم پ

 گفتن مرده اومد.... 

 

به    دیرفته بود نبا ادمیو دوباره گفت :  اوردی کم ن مرده

 اموال تو دست زد... 

  ینره چون تنها کس  ادتی: بهتره   دیلب غر ریز حیمس

دستت    نیاالنم مواظب باش ا  یخودت نهی بی که ضربه م

 رو ندم قطع کنن... 
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  یزیچ ییحرفشون و گفتم : مگه من کاال نیب  دمیپر

 دربارم؟؟!!!!  نیگیم نجوری هستم که ا

 

  ی تو سوگل زش،یزد و گفت : نه عز یپوزخند مرده

 ی هست حیآقا مس

 ح؟؟ینه آقا مس مگه

 کردینگا م  حی داشت به مس یبا حالت مسخره ا مرده

 هم خونسرد ... انگار نه انگار...  حیو مس

 ؟؟یفک کرد یگفت : آره پس چ حیمس

 .. یچیزد و گفت : ه یدوباره پوزخند مرده

 ... دنتونیگفت : خوشبخت شدم از د یبا لحن بد بعد

 و اون منطقه دور شد... زیبعد کال از اون م و

 

خواستن   یاتفاق بودن همگ  نی که نظاره گر ا ییکسا

 ... مین یکه ماهم بش

 ...مینشست  یهم رو صندل کنار

پاش و شروع به صحبت   یدستمو گذاشت رو حیمس

 کرد...  هیبا بق 
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و قاچاق    یکال درباره قمار و شرط بند حرفاشون

 بود... 

 .... دکریبود هم آدم تعجب م  نی ا ریغ  اگه

 بودن قطعا کارشون خالف بود...   نجایکه ا  ییکسا همه

 ...... دهی کارارو انجام م نی هم قایهم دق  سازمان

 

 آوردم...  یداشتم شاخ در م گفتنیکه م  ییزایچ از

 وحشتناک....  یلیخ یزایچ

 بد....  یزایچ یلیرو خ قمار

 که آدم ندونه بهتره....  ییها  زیچ قاچاق
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حد خشن و ظالم باشه   ن ی سازمان در ا کردمینم فکر

 کارارو انجام بده....  نی که ا

 

بگم و همشون  ویهمه چ  سی برم به پل  تونستمی م کاش

 کنم....  کسانیرو با خاک 

 ... شدینم یول

 ؟؟ی و داداش خودم چ بابا

 ماجرا بودن...... نی هم تو ا اونا

 ... دم یشنیکه م ییزایچ  نیشده بودم از ا  کالفه

 اومدم....  یوقت نم چیه ه ییجا نجوریا  دونستمیم اگه

سر من   ارن یم  گرانیهمه بال که سر د نی ا  ستین  دیبع

 ...!!!! ارنیهم ب

 

 آورده بود... یمنو فقط بخاطر کار ح یهم مس امشب

وصل   الی و نی فلش به لپ تاپ صاحب ا هیبود  قرار

تو چمدونش گذاشته    دیاس که با   یپ یج هیکنم با  

 ... شدیم
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گفته بود اون مرده فردا پرواز داره   حیکه مس اونجور

 .... ییجا  هیو قراره بره 

 ... کننی کارارو م نیچرا ا  دونستمینم

که   یسر کار زاشتمیفکرم رو م د یبا  یبودم ول کنجکاو

 ....... حیانجام بدم البته با کمک مس  دیخودم با

 

بحث مزخرفشون تموم شد   نی ساعت باالخره ا می ن بعد

  یکار هیرو به جمع گفت : من با برکه  حیو مس

 .... میای بعد م  کمیدارم... 

  یچوب یو به سمت پله ها دیبعد دست منو کش  و

 رفت..... 

که شک   ینجوریا  م؟؟ یریم  میگفتم : کجا دار اروم

 کنن؟؟یم

 

 ... کنن یهم آروم گفت : نگران نباش شک نم  حیمس

 من باهوش ترم....  یباهوشن ول تهدرس

 ... یعشق باز کمی  یبرا  میریم کنن یفکر م االنم

 داره کال...  نی هم دورب نجای ضمن ا در
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 سخته....  کارمون

 که من....  یدونیم یول

سازمانم همه   سی اومد دم گوشم و گفت : من رئ اروم

 انجام بدم....  تونم یکار م

 

که به   میاتاق شد  هیتکون دادم و باهم وارد  یسر

 ... واریمحض داخل شدنمون چسبوندتم به د 

کارو  نی ها ا نیکه نقشه ست و بخاطر دورب دمیفهم

 .... کنهیم

 

تو گردنم فرو کرد و همونجا اروم زمزمه کرد  سرشو

 ... السی و نی، اتاق صاحب ا  ی: اتاق کنار

هم   یمهمون نیکه برگزار کننده ا  الی و نی صاحب ا اسم

 بود محموده.... 

  میدوستاش بود و راحته که بر شیپ  نیی االن پا  محمود

 اتاقش.... 

و کارمون رو شروع    رهیهم برقا م گید  قهید چند

وقت   یتو خاموش  قهیفقط بدون کمتر از پنج دق میکنیم

 ... میدار
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 باش...  عیسر پس

 

[09.10.21 08:45 ] 

 

#part33 
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 گرفته بودم...  یبد  استرس

 .... دمیترسیم کمی

 .... میلو بر دمیترس یم

 

آورد و مماس لبم لب   رونیسرشو از گردنم ب حیمس

.. االنم  شهینم یزیزد : انقدر استرس نداشته باش چ

 کن...  یخوب نقش باز رهیگ یم نی داره دورب

 

شو رو لبام قرار داد و نرم نرمک شروع به  لبا بعد

 کردم...  شیکرد و منم شروع به همراه دنیبوس
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خشن   کمیدور کمرم محکم تر شد و منم  دستش

 دستمو تو موهاش فرو کردم...

 زود ازم جدا شد ...  حیحس بودم که مس هیتو قشنگ

 ... کهیهمه جا تار دمیکه باز کردم د چشمامو

 خمار شده بودم...  یلعنت

 

محکم رو بازوم زد که به خودم   دونهی حیمس

 اومدم.... 

  میروشن کرد و باهم از اتاق رفت  شویقوه گوش چراغ

 ..... میو وارد اتاق محمود شد رونیب

 

نور رو به اطراف انداخت و فلش رو داد به من   حیمس

اس رو    یپ یو گفت : تو بزن به لپ تاپش من ج

 .... کنمیجاساز م

 ....عیسر فقط

 

 فلش رو ازش گرفتم....  زود
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که زود   زیرو انداخت رو م ینور چراغ گوش حیمس

 رفتم لپ تاپ که روش بود رو برداشتم... 

  کاریچ دیدونستم با یاسترس گرفته بودم نم  انقدر

 کنم.... 

 

روشنش کردم و با استرس فلش رو بهش وصل   زود

 کردم...

تا همه اطالعات   کردمیصبر م هیچند ثان  هی  دیبا

 واردش بشه.... 

 

 تو دلم شمارش معکوس رو شروع کردم...  زود

 زود باش...  یلعنت

تموم شد و زود فلش رو در اوردم و لپ تاپ   باالخره

 رو خاموش کردم گذاشتم سر جاش.... 

 

 ... میوقت داشت   نایا  قهیدق  کی گی کنم د فک

رو انداخت و   یرو صدا زدم که نور گوش حیمس آروم

من زود اومد سمتمو و فلش رو ازم گرفت   دنی با د
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و بعد باهم زود از اتاق خارج   بشی گذاشت تو ج

 .... میشد

 

 ... زدیداشت تند تند م قلبم

 .... دهیفهم یکی کردمیم حس

 

و   میشد میکه توش بود  یا  یدوباره وارد اتاق قبل زود

فارغ از   ندفعهی و ا واری د  دوباره چسبوندتم به حیمس

 ... میهم کرد  دنیشروع به بوس یزیهر چ

 

[09.10.21 08:45 ] 
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 ... میکه از هم جدا شد مینفس کم آورده بود گهید

 برقا اومده......  دمیکه باز کردم د چشمامو

 .... دمیکش یراحت  نفس
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  یو گفتم : چرا نگفت حی بردم دم گوش مس سرمو

راحت تر   ینجوریهاشون رو هک کنم؟؟ ا  نیدورب

 ... میدیاسترس کش  نهمهیا  قهیپنج د نی نبود؟؟ تو ا

 ... کردمیسکته م داشتم

 

...  ینکش یسخت ادیبار اول ز یگفت : گفتم برا حیمس

 انجام بده...  گی د یکیگفتم 

 

من   یکارا برا نی امرد... او گفتم : ن دمیبازوش کوب به

 مثل آب  خوردنه..... 

 

 بعد...  یگفت : از دفعه ها حیمس

 ... شهیشام سرو م گ ید کمی  میهم بهتره بر حاال

 ..... میگفتم و بازوشو گرفتم تا بر  یا باشه

 

برخورد   واریدر محکم با د میدر شد  کیکه نزد  نیهم

 ...دمیکش یمحکم غیکرد که ج
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که رو به رومون بود و کنارش دو تا مرد   یمرد به

 بودن نگا کردم..... کلیه یقو

 بود.....  ییهویانقدر که   کردمیاز ترس سکته م   داشتم

 

که برقا   شدیزد و گفت : آقا محمود چ یپوزخند حیمس

رو به رو  تیمن با وضع دیرفت؟؟؟ االنم چرا با

کاراتون به   نی رو با ا میکه داشت  یبشم؟؟؟ حس و حال

 ... نید ید کشگن

 

گفت که معلوم بود   یتمام حرفاشو انقدر جد حیمس

 ...... دهیمحمود هم ترس

 

کرد خودشو جمع و جور کنه و گفت :   یسع محمود

... واقعا  نی هست نجا یا م یدونستینم  حیآقا مس  دیببخش

ها هم   نی .... آخه برق رفت.. دوربمیخوایمعذرت م

بوده و چرا   یکاره ک ست یهک شده بود... معلوم ن

 انجام داده؟!!! 
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 به ما چه؟؟   نی گفت : خب ا  لکسی ر حیمس

 ... نیست یمهموناتون ارزش قائل ن  یاصال برا شما

 ... رهیکه برق م میبود یوسط عشق باز ما

  ی خواستیدزد بود م ای س یپل ای جاسوس  ه یکاره  اگه

 ؟؟یکن کاریچ

 

 .... خوامیشرمنده گفت : واقعا معذرت م محمود

 و چجور نفوذ کرده...  هیکاره ک  دونمی نم من

 قطعا آشناعه...  یول

 ..  نی شما نگران نباش کنمیم داشیحتما پ من

 ... نییپا نی غذا رو سرو کنن بفرمائ خوانیم االنم

 

  می چپ چپ نگاش کرد و باهم از اتاق رفت حیمس

 ... رونیب

قهقه   حیکردن مس ینقش باز  نیاز ا   خواستیم دلم

 بزنم... 

 بود...   یعال واقعا

 ... مینه انگار که ما خودمون نفوذ کرد  انگار
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 ... هیهم عجب مارمولک  حیمس ن یا

 

 ... ای کنیم یدم گوشش گفتم : خوب نقش باز آروم

 ...یکشیم غیکرد و گفت : توهم خوب ج یخنده ا تک

 گفتم.. یشعوریبه بازوشو ب  زدم

 

[09.10.21 08:45 ] 
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  المیخ کمیکه داشتم کاسته شده بود و  یاسترس از

 راحت بود... 

هم   شاالیو ا  دهینفهم یزیچ یتاحاال کس خداروشکر

 فهمن...  ینم

 

 بود... سی سلف سرو غذاشون
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و بعد   میدیکش و غذا   میبشقاب برداشت هیکدوم  هر

به    میو شروع کرد زیم هی دور  مینشست ییدوتا  ییتنها

 غذا خوردن... 

 

خواستم ازش سوال بپرسم   یو م میتنها شده بود تازه

انجام    یخالف هیکار ها  نی واقعا سازمان همچ حی: مس

 ده؟؟؟یم

 ن؟؟ی کرد یوحشتناک  هیها  یشرط بند نیهمچ چرا

 

کاره ماس کم کم عادت   نی خونسرد گفت : ا حیمس

 نگران نباش....  یکنیم

 ؟؟یرحم یانقدر ب یعنیاسترس گفتم :  با

از اون که فکرش رو   شتر یخونسرد گفت : ب دوباره

 !!!! یبکن

  نی همچ سی: چطور خانوادت گذاشتن رئ  دیدهنم پر  از

 ؟؟ی باش ییجا

بابات تو سازمان   دونمیکه من م ییاونجا تا

 نبوده...!!!! 
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  یسرعت اخماش توهم رفت  و گفت : همه جا بلد به

 اره؟؟   یرو اعصاب بر

وقت درباره خانواده من نگو و  چی وقت  ه چیه

 نپرس.... 

 ... میغذات رو بخور قراره تانگو برقص االنم

 که؟؟ یبلد

 

 ؟؟یفک کرد یغرور گفتم : معلومه که بلدم... چ با

 انواع رقص بلدم...  من

 

فرصت مناسب   هیباال انداخت و گفت : پس تو    ییابرو

 هم نشنوم...  گهیحرف د یرقصیمن م  یبرا

 

توجه مشغول ادامه    یحرص نگاش کردم که ب با

 غذاش شد... 

 

  یمیمال  کیبعد مکز قهیکه تموم شد چند د غذامون

 رقص پخش شد....  یبرا
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 از زوج ها رفتن و شروع به رقص کردن...   یبعض

 روش زد...  یسه ادستمو گرفت و بو حیمس

 

 ... دیکوب یوار داشت م وانهید قلبم

 دست خودم نبود...  حالم

 

 ... ستیداخل پ   میرفت باهم

دستشو دور کمرم انداخت و محکم کمرم رو  هی حیمس

 گرفت... 

رو تو   یکیگذاشتم و اون   نشی دستمو رو س هی منم

 دستش گذاشتم.... 

 ...می کرد  دنیشروع به رقص باهم

 ... هیقض  ن یوارد بود تو ا یلیخ حی مس انگار

 ... میدیرقص یم یفارغ از همه چ یبه چشما رهیخ

 بود...  ینظر یو حال ب حس

 ... شدیتکرار نم گهیلحظات د نی ا  دونستمیم
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[09.10.21 08:45 ] 
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 ... میزدیقدم م  حیپاساژ دست تو دست مس یتو

 بود...  یکه کار م یبر  یمسافرت هیبود به   قرار

 انقدر کالفه شده بود....  ح ی بود که مس شدهیچ دونمینم

 

  مینگفته بود چه خبر شده و اصال قراره کجا بر بهم

 تو فکر بود....  یلیخ یول

 

  م یایشد ب  نی لباس نداشتم قرار بر ا ادیکه ز نی ا بخاطر

 لباس بخرم... 

 .... میهم که عازم سفر فردا

 

  هیمن  قهیبه سل میو گفت : بر دیدستمو کش  حیمس

 بخر.. یزیچ
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 ؟یخواستم بگم چ تا

منو به اون سمت   حیبه مغازه رو به رو که مس چشمم

 خورد.... کشوندیم

 

 با خودش کرده؟؟ یاحمق چه فکر ن یا

و لباس   ریکه لباس ز یسمت مغازه ا  هبری داره م منو

 .... فروشهیخواب م

 

توجه به من دستمو همراه    یب یتقال کنم ول خواستم

 کشوند....  یخودش م

  ایکن یآدم رفتار م نیو گفت : ع  ستادیمغازه وا دم

 ؟؟یدیفهم

 

تکون دادم و مثل دوتا ادم متشخص وارد   یسر یالک

 .... میمغازه شد

 

 کجا آورده...  ن یمنو بب  یلعنت

 فروشگاهه.... هیمغازه خودش   ن یا
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 بس که مدل به مدل لباس هارو گذاشته بودن...  از

 

  یلیگفت : سالم خ ییاز فروشنده ها با خوش رو یکی

 کمکتون کنم؟؟ تونمیم نی خوش اومد

 

  نیار یژورنال ب شهی گفت : م حی من مس یجا به

 نم؟؟ی کارهاتون رو بب

 

 .. ارهی گفت و رفت که ژورنال ب یباشه ا خانومه

ژورنال هم   یهست که بخوا یچ ریانگار لباس ز  حاال

 !!! ؟؟ ی نگا کن

مهمه که ژورنال هم  یلی خ ایانگار برا بعض  یول

 دارن....!!!! 

 

نگاه به لباسا   هینگاه به من و  هی طنت یبا ش حیمس

 ...کردیم

 .... رهیبزنم بم  خواستیم دلم
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  ییکه اونجا بود راهنما  ییبه سمت مبل ها خانومه

 ... مینی کرد و گفت که بش

 بود...!!!  کیش  نجایا چقدر

و خواب ، لباس شب و   ریلباس ز  یبه جا انگار

 !!!! فروشنیم یمجلس

هاشون سر به فلک   متیهم هست که ق معلوم

 ..!!!!! دستیکش

 

و از  کردیبا دقت به لباس خواب ها نگا م حیمس

 بده...  حی توض زی به ر  زیر خواستیخانومه م

  دایپ  یمشتر هیکه معلوم بود از خداشه چون  اونم

مضحک   یلباس ها نیشده بود که حاضر بود همه ا 

 رو بخره...!!

 

  یاومد نجا؟؟ یا  میاومد یگفتم : برا چ  ح یگوش مس دم

آخه به درد من که   ؟؟ یبرا خودت لباس بخر

 ..!!! خورهینم
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  نارویگفت : دلبرم قراره تو ا  حی و با لبخند مل آروم

 .... یکن یو برام دلبر یبپوش

 

نگاه بهم کرد و گفت : االن که تو تنت تصور   هی

 رو بدم...!!!  بتیترت  نجایدوست دارم هم کنمیم

 

[09.10.21 08:45 ] 
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  یبه بازوشو گفتم : پررو نباش.. ب دمیکوب محکم

 .... ایح

 

  نمیب یگفت : من هر وقت که تو رو م طنت یبا ش حیمس

 باشم...   ایح یب  خوادیدلم م

  یرادیباشم مگه ا ایح ی دوست دارم ب یزنم اصال

 داره؟؟
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 نگفتم...  یزیرفتم و چ یغره ا چشم

 

مدل دست گذاشت و گفت : از   هیتو ژورنال رو  حیمس

 رنگ قرمز  ن یا

 ی مدل سرخاب نیورق زد و گفت : از ا  دوباره

 یمدل مشک ن یچندتا ورق زد و گفت : از ا باز

چند تا انتخاب کرد و به خانومه گفت به   نجوریهم و

 ... اره یمن ب زیسا

 

  یاز لباس خواب ها  نیرفت گفت : خب ا  که خانومه

 خاصت که به انتخابم بود... 

انتخاب    ریبا مشارکت خودت لباس ز ندفعهی پاشو ا حاال

 کن... 

 

به زور بلندم کرد تا برم   یشدم ول ی جام بلند نم از

 مدل هارو نگا کنم... 
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گفت :   حیکه مس کردمیها نگا م ریبه لباس ز لیم یب

..  کنمیخودم انتخاب م ی تو انتخاب کن خوادیاصال نم 

 من باشه....  قهیکه به سل  ادیاتفاقا خوشم م

 

هام   نه یبه س رهیخ ینگاش کردم که نگاه  یحرص

کردنش با  85آره؟؟ زحمت   یهست65انداخت و گفت :  

 خودمه پس... 

  یاشکال نداره زحمت  بس  یزحمته برام ول نکهیا  با

 ... هینیریش

به همون خانومه اشاره  زد و  نمی ضربه رو س  هی بعد

 ... اد یکرد ب

 

  ریبهش تو انواع و اقسام رنگ و مدل لباس ز  دوباره

 ... ارهی گفت ب

 

 دا؟؟یخر نی تموم شد ا شاالیگفتم : ا یحرص

 !!!ما؟یدار گهید  دهیعالمه خر هی

 سفر....  میبر  دیهم که با  فردا
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  هیهستن.. بق  یاصل نا ی گفت : هم طنت یبا ش حیمس

 لباسارو ولش.... 

  یو مماس لبم گفت : آخ که چه حال کمیاومد نزد بعد

اون لباس خواب قرمز رو تو تنت جر بدم...   دهیم

هر دومون در   یتا خستگ  کنمیکارو م نیخونه ا  میرفت

 بره....  

 

ما   ینگاه کردم و گفتم : دقت کرد حی بهت به مس با

 م؟؟یهر روز رابطه دار بایتقر

 

  نیش اشاره کرد و گفت : انگار ا تن  نیی به پا  حیمس

 کوک شده برا تو...  یلعنت

 دلبر....   خوادتیدلش م  میشب.. هر جا که باش هر

 

[09.10.21 08:45 ] 
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#mashoghe_raeis 

 

از حرفاش و   ن یقشنگ خمار شده بود و ا حیمس

 نگاش مشخص بود... 

هر روز  یتونستم تحمل کنم ه  ینم گی د واقعا

 رابطه.... 

 بود...!!! یادیخواسته ز  واقعا

 

 کن کوک نشه...  یبا حرص گفتم : سع  نی هم برا

 منو با هرروز رابطه داشتن...  یداد جر

 ... یکنیاالن هم ول نم  یحت

 

و گفت : من عاشق   د یزبونشو رو لبش کش  حیمس

  یو از شدت جر خوردن نتون یکه جر بخور منیهم

 ... یو تو بغل خودم لش کن یراه بر

 خواد؟؟؟یم یدلم چ یدونیم آخ
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رابطه   هیبعد  ینگفتم که ادامه داد : دلم خستگ یچیه

و بعدش که لش تو بغل هم   خوادیخشن رو م

 ...... میباش

 

 : بهتره دلت نخواد...  دمی حرص غر با

 ندارم...  شویامادگ من

 

بهم و   یپری که انقدر م یود یپر  شده؟؟ یگفت : چ حیمس

 م؟؟ی رابطه هم نداشته باش یگیم

 

صبر کن    یخواستم حرف بزنم دوباره گفت : ول تا

 ... ودتهیوقت پر گهیهفته د  هیتو که   نمی بب

 چه مرگته؟؟!!! قایاالن دق پس

 

 بهت حرفش بودم.....  تو

 شم؟؟یم ودیپر  یمن ک دونستیم چطور

  یدونی: تو از کجا م  دمی بهت سوالم رو ازش پرس  با

 شم؟؟یم ود یپر یمن ک
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و گفت : دلبرم   د یرو لبم کش ینگام کرد و دست مرموز

 درباره تو...  دونمیم ویمن همه چ

 ...کنهیبرا همه صدق م  نیا  البته

 .. یستی.. فقط تو ن  دونمیهمه رو م هیهمه چ من

 

 ترس برم داشت...  کمی

 .... کردمیم یزندگ حینبود که با مس  اد یز من

بودم و    دهیفقط درباره خودش و کاراش شن غهیص قبل

 .... کنهیکه م ییاز کارا   گرفتمیهمون موقع هم لرز م

  ییادما نی نه تنها اون ، بلکه کل سازمان همچ البته

 بودن... 

 .... شنیرحم تر هم م یب یکه حت دونستم ینم و

 

ذهنم اومد رو   که به  ییها  زیانگار تموم چ حیمس

و گفت   د یکه انگشت شصتش رو ، رو گونم کش دیفهم

  هیبشه... تو سوگل  ت ی زیچ ستی: دلبرم تو قرار ن 

 نداره...  یباهات کار چکسی... هیحیمس
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 نباش...   نگران

 

 ؟؟یتکون دادم که گفت : با آراد حرف زد یسر

 تکون دادم....  یسر دوباره

 

آراد هم   میریکه فردا م یگفت : باشه... تو سفر  حیمس

  گمیو م دمیم  حیبهت توض  ویهست... امشب همه چ

 ... یکن کاریچ د یکه با

و به همون اندازه خطر  یسفر به شدت کار ن یا

 ناکه... 

 ؟؟ی.. اوکیند نایا  یباش سوت مواظب

 

 گفت...  یگفتم که خوبه ا یا باشه

 

[09.10.21 08:45 ] 
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هم لباس   حیو مس کردمیچمدون فردا رو جمع م داشتم

بود رو همه رو  دهیکه برام خر ییو لباس خوابا ریز

 ... کردیگذاشته بود رو تخت و متفکر بهشون نگا م 

 

 با تاسف تکون دادم...  یسر

و از دستش خالص   رهیدوست داشتم بم چقدر

 بشم..!!! 

 به فنا بره...  ی سازمان کوفت نی ا  کردمیم یکار کاش

  کردمیبابا و باربد هم م یبرا  یفکر هی  دیقبلش با  یول

  دیشا ای  وفتنینداشته باشن و به زندان ن یتا جرم

 اعدام نشن.... 

 

 .... دی کلمه منحوس لرز نی از ا تنم

 فکر کنم؟؟ یز یچ نیبه همچ تونمیم چطور

 لو بدمشون؟؟ تونمی م واقعا

 کردم....   حینگاه به مس هی

 کارو بکنم... نی ا  ادیمن دلم نم  نه
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 ؟؟یچ  شنیم  یکه قربان ییاونا یول

 ستم؟؟یمن آدم ن مگه

  سایتا به پل رمیبگ  ادیخودم درواقع اومدم هک   من

 کمک کنم... 

 خالف...  یادما شی االن خودم اومدم پ  اونموقع

 نبود....  نجوری واقعا ا یآروم بود ول یظاهر همه چ در

 ... وفتهیکه افتاده و قراره ب ییبا اتفاقا  بخصوص

ماجرا ها و چمدون رو    ن یکردم فکر نکنم به ا  یسع

 ... شیک  میببندم که فردا قرار بود بر 

 

لوازم رو جمع کردم و خواستم چمدون رو ببندم   همه

باز باال سرم    شیبا دوتا لباس خواب و ن حیکه مس

 .... ستادیوا

 

حوصله بهش نگا کردم که دستشو دراز کردو   یب

 شهیلباس هارو هم بزار الزم م نی گرفت : ا

 اونجا...!!! 
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لباس رو ازش گرفتم و چپوندم   کهیاون دو ت یحرص

که   شدهیچ یکنیم فی تو چمدون و گفتم : حاال تعر

 ش؟؟؟ی ک میقراره فردا بر 

 

از   یکیاز   شهیش هیرفت قسمت بار اتاق و  حیمس

 مشروبات برداشت و رو کاناپه نشست... 

 ...... نمی منم اشاره کرد که برم بش به

 چمدون رو بستم و رفتم رو به روش نشستم...  پیز

 

سازمانم   سیمن رئ  دونهینم  یگفت : چون کس حیمس

 شک نکنه...  یجاها باشم تا کس یبعض  دیخودمم با

 

 افتاده.... یبی عج یاتفاقا  رایاخ

 ... میجاسوس تو سازمان دار ه یکنم واقعا  فکر

راه افتاد سمت   روزیاون د ی هم با ماست ول محمود

که قراره حضور داشته   یی همه کسا نکهیبا ا  شیک

 ...وفتنیباشن اونجا فردا راه م 

 ... بهی عج کمی ن یا و
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دور از چشم  کننیم  یدارن چه غلط ست ین معلوم

 من.... 

 آراد هم هست...  فردا

عاشق هارو    یو ادا  یکن یخوب نقش باز بهتره

 ... یاریدرب

 ... ای هم برا رابطه و دوتا بوس و بغل عشوه ن انقدر

  دیشا ییها زینکن چون چ یفضول ادیکه اونجا ز میرفت

 گم؟؟یم یمفهومه که چ خوره ینم ت یکه به روح ینی بب

 

 تکون دادم...  یسر

 به شدت فکرم مشغول بود... یول

 ه؟؟؟یچجور اونجا

 کنن؟؟؟یم کاریچ

 ه؟؟؟یک جاسوس

 زود رفته؟؟ یبرا چ محمود

 م؟؟یهستش که ما ازش خبر ندار یچ یعنی

 ...!! میزودتر بفهم دوارمیام
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[09.10.21 08:45 ] 

 

#part40 
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 ... میاتاقمون شد  وارد

 اتاق بزرگ و مجزا....  هی

  یول میباش الی و هیقراره تو  یگفته بود که همگ حیمس

 ...گهیرو م ییالی و نی دونستم همچ ینم

 

بزرگ  سه طبقه که توش به گفته   یلی خ یالیو هی

 بود...  یهمه چ دمیکه خودم د ییزا یو اون چ حیمس

بزرگ داشتن، با سالن   اردیل یب  زیم هیباشگاه،  استخر،

 و ....  یمهمون یسالن برا ،یغذا خور

 که قشنگ مبهوت شده بودم...  یجور

هم پر از اتاق بود که تو همشون   شییطبقه باال دو

 و حمام مجزا وجود داشت....  سیسرو
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 هتل بود بود انگار....!!!  هی درواقع

 

هامون رو  چمدون  کردیم مونیکه همراه یا خدمه

 گذاشت داخل اتاق...  

 و بعدش رفت.....  میکرد یتشکر ازش

 

 رفتم سمت پنجره و پردش رو کنار زدم...  زود

  اشونیبود و بعض  ستادهیوا  گاردیباد   هیبه قدم  قدم

 اسلحه و کلت دستشون داشتن... 

کس   چی و فعال از ه م یاز همه زودتر اومده بود ما

 ...!!!نجا یصاحب ا  ینبود حت یخبر

 به جونم افتاد...  یترس هی

 شدت هم نگران بودم...  به

 ...... وفتهیب  خوادیم یهر لحظه اتفاق بد کردمیم حس

 

از پشت بغلم کرد و سرشو رو شونه ام گذاشت   حیمس

تو ذهنت که اصال برات    ادیبد ب   یو گفت : مبادا فکرا

 .... ستیخوب ن
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 برکه...  گمیخودت م بخاطر

 ... ینیبب د ینبا که ینی بب ییزا یچ دیشا

 ... وفتهیجونت به خطر ب زایچ یبعض  دنیبا د دیشا

  یموضوع رو و فضول ن یا  یدرک کن دوارمیام

 ... ینکن

پس   گمیخودم بهت م  یکه الزم باشه بدون یچ هر

 باشه؟؟ یکشف کن یزینباش که چ نی دنبال ا

 

 گفتم...  یباشه ا آروم

 خودمم به حرفم اعتماد نداشتم...  یول

 بدونم...  دیهست که با  ییزا یچ هی کردمیم حس

  گهیکه م دهیحسو فهم ن یهم ا  حی مس دونستمیم

 تونم...  ینم ینکنم ول یفضول

 ...ارمیسر درب یاز همه چ  دیبا  من

 ...!! گذرهیم ی بفهمم که دور و برم چ  دیبا

 

پر از    نجایدوباره آروم دم گوشم گفت : ا  حیمس

 ... نهیوربد
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 ... ننیبیرو م همه

 بد تموم بشه...  ینکن یکه کار گمیم  نویا

 .... ننی بیم ویهمه چ چون

و اتاق   گهید یجاها ینداره ول ن یاتاق دورب   نیا فقط

 .... میمواظب و محطاط باش دیبا نهی پر دورب گهید یها

 

 نداره؟؟  نیدورب نجای تعجب گفتم : چرا ا با

 

نظرم   ریز یکس  ادیگفت : چون من خوشم نم حیمس

 ... رهیبگ

  نی وقت اتاق من دورب چ یه میهر جا بر  نیهم بخاطر

 .... زارنینم

 

  ه؟ یک نجای گفتم : صاحب ا یبا کنجکاو دوباره

 کارست؟یچ

 

[09.10.21 08:45 ] 
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ساله ست که   ۶۰مرد ه ی  نجایگفت : صاحب ا  حیمس

 کارش هم قاچاق  مواده... 

 

  یچ ی: اصال ما برا دمیگفتم و دوباره پرس یاهووم

 نجا؟؟یا  میاومد

 

مدت زمان   هیداد و گفت : هر  رونیب  ینفس حیمس

 ... میکه معامله هارو انجام بد میش یجمع م نجایا

 ... خوانیم کیشر و  شنیم  کیشر ای بعض ای

 ..میدیهم انجام م  یشرط بند و

 

  میزار یهستش پول م یفردا مسابقه اسب سوار مثال

 وسط...

 ...برهیکه کدوم م میبندیم شرط

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 152



شرطش درست در اومد اون کل پول رو   یهر ک بعد

 ... دارهیبرم

برا ما   یحالله ول یتو اسب سوار  یشرط بند البته

 .... ستین  یفقط اسب سوار

 بهتره...  ینی هست که خودت بب گهید یزایچ یلیخ

 

بدونم تو چه   خوامیگفتم : خب بگو م یکنجکاو با

 هستم..!!!  یباند

  ینیب یکالفه ازم جدا شد و گفت : خودت م حیمس

 ... اصرار نکن... گهید

 

  ییزایچ هی کنمیحس م ح یمس ی گفتم : ول یمرموز با

 !!!!.... ؟ یبه من نگفت

 

نداره که بگم و    یلیگفت : اگه نگفتم حتما دل حیمس

 .....!!!!ستیحتما بهت مربوط ن

 

 گرفتم.....  یشتریب اضطراب 
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 گه؟؟یکه من نم  هیچ یعنی

خودم وارد عمل   خوامیکه من م  کنهیکارارو م نیهم

 بشم و برم به دنبال کشف ماجرا ها...!!! 

 

  یو خستگ میریدوش بگ هی  میگفت : بهتره بر حیمس

تو سالن غذا   یشام همگ یبرا دیکه شب با  میدر کن

 ...!! میحاضر باش یخور

 

من   ریتخت ولو شدم و گفتم : تو برو دوش بگ رو

 ... رمیبخوابم بعد تو م

 

بعدش    خوابمیگفت : باشه پس منم م طنت یبا ش حیمس

 .... میریگیباهم دوش م 

 

گفتم غافل از   یخسته بودم که فقط باشه ا یانقدر

 .... نکهیا
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رو تختو منو تو بغلش گرفت و با   دی هم پر حیمس

  یموهام ، به خواب راحت و آروم ینوازش هاش رو

 فرو رفتم...

 

[09.10.21 08:45 ] 
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و   جیشدم و گ  داریاز خواب ب  حی مس یصدا زدن ها با

منو از   یاول صبح هیچ منگ بهش نگا کردم و گفتم :

 بخوابم...  خوامیبرو گمشو م ؟؟ یکرد داریخواب ب

 

 صدام زد...   حیچشمامو بستم که دوباره مس دوباره

تو اه...   یگیم یوداد گفتم : چ تی با عصبان ندفعه یا

 راحت باشم...؟؟!!  قهیدو د ی کنیچرا ولم نم
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کجا   نمیهم انگار کالفه شد که گفت : پاشو بب  حیمس

 عصره...۶اول صبحه؟؟ ساعت

 ... یدیساعت کپ نی چند پاشو

  ریداره د   میریحموم دوش بگ م یباهم بر دیبا  پاشو

 ...شهیم

 !!!یتو خنگ چقدر

 

 حرفاش چشمام به سرعت باز شد...  نیا  با

 درآوردم... یچقدر من خنگ باز یوا

 

 گفت؟؟ یچ نی ا  نمیبب واسا

 م؟؟یریحموم دوش بگ میباهم بر گفت

 ؟؟یچ یعنی

 عمرا باهاش برم...  من

 ...!! شهیتر م ا یح یرفته رفته چقدر ب یه

 

حموم...   امی گفتم : من گوه بخورم که با تو ب یحرص

 ... رمیمن م یاول خودت برو بعد که تو دراومد
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 باش...   الیخ نیزد و گفت : آره به هم یپوزخند

 

 حرکت بغلم کرد و به سمت حموم بردمت...  هیبا  بعد

 تا ولم کنه....  زدمیخر لگد م نی ع

 .... شعوریب  یعوض

 

من ولم نکرد و بردتم حموم و   یتقال نهمهیبا ا  حیمس

همونجور با همون لباسا انداخت تو وان که پر آب  

 گرم بود... 

 گرفته بودم....  شی ات انگار

کف  اومدم و   رونیو از وان ب دمیکش یمحکم غیج

که   حیبه مس یزخم  ریش ه ی نی حموم نشستم و ع

 نگا کردم...   زد یداشت به حال من قهقه م

 

همون خنده آب سرد رو تو وان باز کرد و لباساشو   با

من که انگار   یچشما یدرآورد و همونجور لخت جلو

به   طنتیاز کاسه در اومده بود تو وان نشست و با ش
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  یتون یکه نم من نگا کرد و گفت : دلبرم انقدر جذابم

 ؟؟یچشم ازم بردار

 

 ... دیشده بود کش  سیخ کمیبه موهاش که    یدست بعد

چشمش منم پاشدم لباسام رو  یگفتم و به کور یشیا

 در اوردم.... 

 

 بدنم شده بود...   خی نگا کردم که م  حیمس به

  دونم یم زمیکنم گفتم : عز  یکه حرفشو تالف نیا  برا

 ...!!! یچشم ازم بردار یتون یجذابم که نم یلیخ

 

کرد و اشاره کرد که برم تو وان   یخنده ا تک

 کنارش.... 

نفر بود و اگه   هیآخه برا  میجا بش کردمیفک نم یول

 ..........................!!!!!!!! رفتمیمنم م

 

[09.10.21 08:45 ] 
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  حیشرم آروم رفت سمت وان و باال سر مس کمی با

 .... ستادمیوا

 ذره هم جم نخورد که منم جا بشم...  ک ی حیمس

 ..!!!! نیوسط پام بش  ای ب  گفتیم  یزبون یزبون ب به

 

 رفتم تو وان و تو بغلش نشستم....  آروم

 رو نداشتم....  یکار چی قدرت ه اصال

 ....کردمیم یبا دستم با آب باز فقط

 

رو گردنم نشست و مک   ح یمس یچند لحظه لب ها بعد

 کردم....  یزد که ناخودآگاه ناله ا یو محکم قیعم

 

که   زدیرو گردنم و سر شونه ام م یقیعم یها بوسه

 ... دیبر ینفسم رو م
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 زدن کرد...  س ی شروع به ل نمی س یباال از

 و بعد به گردنم... دیشونم رس به

 

  گرفتیگاز نم  یدندوناش رو گردنم نشست ول ندفعه یا

 رو پوست گردنم.....  دیکش یو آروم م

گرفت که دادم به هوا رفت   یگاز  نسبتا محکم هوی که

 یکیدستم رو گذاشتم رو گردنم و با آرنج اون   هیو 

 ....نشیدستم محکم زدم رو س

 

 نکبت...   یاز درد گفتم : وحش یعصب

 بود؟؟ یچه کار ن یا

 همش پوستم کبود و قرمز باشه؟؟ خواد یم دلت

 ؟؟ی چ نهیبب یکی اگه

 احمق....  رهیم آبروم

 هم گرفت...  دردم
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خمار به چشمام کرد و گفت : دلبرم تن و بدن   ینگاه

که نشون از   ییها یبا بوسه ها و کبود دی تو فقط با

 ؟؟؟یدیشده باشه فهم ینقاش  مونهیعشق باز

گ بشه  کمرن دیها نبا یها و قرمز یکبود ن یا

 ؟؟؟یدیفهم

 

  یا نهیی توجه بهش از وان پاشدم و رفتم سمت آ یب

  ییها یکه تو حموم بود و به گردنم نگا کردم که کبود

 .... کردیم  ییروش خودنما

و... رو گردنم و  روزیکه امروز و د ییها یکبود

 به وجود اومده بود....  نمیس

 

بهش دادم و بدون توجه دوش آب رو   یلب فحش ریز

هم از   حیباز کردم و مشغول دوش گرفتن شدم که مس 

 به سمتم اومد.......  طنتیجاش بلند شد و با ش

 

[09.10.21 08:45 ] 
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ه  نشسته بودم و ب نهیآ یدورم بود و رو به رو حوله

 ... زدمیصورتم کرم م

 

حوله دور کمرش و با باال   هیهم پشت سرم با   حیمس

 بود و نظاره گر کار من بود...!!!   ستادهیتنه لخت و ا

 

که دور موهام بود رو  یرو زدم و حوله ا کرم

 برداشتم تا به موهام سشوار بکشم...

 

بهم    دهیجلو اومد و چسب حی که مس دمید  نهیتو ا  از

 ... ستادیوا

برداشت و   ح یخواستم دست ببرم سمت سشوار ،مس تا

 ... دیروشنش کرد و بدون حرف موهام رو سشوار کش
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  حی که داشت مس یسشوار تو موهام و کار یگرما از

گرفته بودم و غرق لذت   یحس خوب دادی انجام م

 بودم... 

 

نگفتم و گذاشتم کارشو انجام   یزیچ نیهم بخاطر

 بده... 

 

کردن موهام که تموم شد شونم رو برداشت و   خشک

 شروع کرد به شونه کردن موهام....

 

  ی: بلد دیکردن موهام که تموم شد از دهنم پر  شونه

 ؟؟ی بباف

 

بافت    دیابروهاش نشست و گفت : چرا با نی ب یاخم

 دختر بافم؟؟!!   یمو بلد باشم؟؟ مگه من مو

 

کردم و برگشتم سمتشو گفتم : باشه بابا   یزیر خنده

 .. هیکاف یو شونه کرد یکه خشک کرد نیهم
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 درد نکنه....  دستت

 

  ختهیکه دورم ر ییخم شد سمت صورتم و موها حیمس

داغم   یلباش رو ، رو لبا یبود رو کنار زد و خشک

 گذاشت.... 

 

شروع به   یبه نرم  ندفعهیبسته شد و ا  چشمام

 .. ..میهم کرد  دنیبوس

  نیاز ا   کمیمنم  شدیم یچ ی دوسش نداشتم ول درسته

 لحظات لذت ببرم؟؟

 ....!!!! کردمیکه نم گناه

 

گفت : بهتره   حیو مس می چند لحظه از هم جدا شد بعد

 شام....  یبرا  میآماده بش

خودش رفت سمت چمدون و از لباس هاش   بعد

 برداشت... 

 ... نمیوقت نکرده بودم تو کمد بچ فعال
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طرف   هیلبم رو تر کردم و موهام رو به  الیخ یب

 بافتم.... 

 

رفتم سمت چمدون تا لباس بردارم و آماده بشم تا   منم

 هستش....!!!  نجایا  ییچه ماجراها  مینی بب

 

[09.10.21 08:45 ] 
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  یبلند انتخاب کردم که با جوراب شلوار کیتون  هی

 بپوشم..... 

 رو از دورم برداشتم...  حوله

  ای  کنهینگام م نمی نگا کردم بب یچشم ریز  حیمس به

 نه؟؟

 کرد...  ینگا نم یول

 ...دمیلباسم رو پوش  عیسر پس
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 درست کردم... نهی ا یرو جلو شالم

  شی حس و حال آرا ینداشت ول  یشیآرا چی ه صورتم

 نبود.... 

 

  زیبا بل  یمشک نیشلوار ج هینگا کردم که    حیمس به

 بود..  ده یپوش دیسف

 جذاب...  یلعنت

نشدم و رفتم سمتش تا   پشیمات ت نیاز ا   شتریب گهید

 ... میبر

 .... میرفت رونیتو دست هم از اتاق ب دست

 

 و اضطراب داشتم...  استرس

استرس دارم...   کمیمن   حیگفتم : مس  ح یگوش مس دم

  نجایا یبشه؟؟ من از حال و هوا یزینکنه چ

 ... نجایا  شناسمیرو هم نم  چکسی... هترسمیم
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  چیبا تو ه چکسیهم دم گوشم آروم گفت : ه حیمس

هم   یمن جم نخور و با کس شیاز پ ینداره ول یکار

 حرف نزن...  ادیز

  یمواظب حرف زدنت باش که سوت  یزدحرف  اگه

 ... یرو نگ قت یو عال توی زندگ هیو همه چ یند

 

پس اعتماد نکن به   ستی قابل اعتماد ن چکسیه  نجایا

 ...چکسیه

 برکه؟؟؟ گمیم یکه چ یفهمیم

 ... یبکن یکاره ناپسند یبه حالت اگه بخوا یوا

 ... کنمیات م کهیت کهیت خودم

 

 شد...  شتریهم ب حی مس یداشتم و با حرفا ترس

  نجاهای ا  نمیبرم اطراف و بب  خواستیم دلم

 چخبره؟؟؟!!! 

 .... گفتیم ینجوری بود که ا دهی فهم نارویهم ا  حیمس و

 گفتم.....  یتکون دادم و باشه ا یسر یالک
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و به سمت سالن غذا    میدیپله ها رس ن ییپا باالخره

 ..... میرفت یخور

 

  یزرگ و دورشون هم پر صندلب یلیخ  زیم چندتا

 بود... 

همه اومده   بایپر از غذا بود و انگار تقر زایروم

 بودن.... 

 

 داد...  یرو بهم منتقل نم یحس خوب نجایا  یشلوغ

 

  یلیبودن لباساشو خ نجای که ا ییزن و دختر ها تمام

 راحت بود و موهاشون باز بود..

 من بودم که حجابم نسبتا کامل بود...  دونهی فقط

 

اومدن ما همه از جاشون بلند شدن و شروع کردن   با

 .... یبه سالم و احوالپرس

 !!! ن؟؟ یمشت قاچاقچ هی  نای نه انگار ا انگار
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و   لیباهم فام یهستن انگار همگ یمیباهم صم یجور

 دوستن؟؟!!! 

  یدارن ول یباهم دشمن ای لیخ  نجایگفته بود ا  حیمس

 انگار دوستن تا دشمن؟!!!!!  نایکه معلومه ا نجوریا

 

[09.10.21 08:45 ] 
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پاره کردن باالخره همه  کهیعالمه تعارف ت  هی بعد

 مشغول غذا خوردن شدن...  زوینشستن دور م 

 

 نرفته بود...   نیتو وجودم هنوز از ب   استرس

  نیباهم دشمنن و همه ا   نجایهمه ا  کردمیم احساس

 ... کننیم ی و دارن نقش باز هیکارا الک

 

 ... وفتهیقراره ب یاتفاق هی کردمیم حس
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 هست...  الی و نی تو ا یزیچ هی کردمیم حس

تو سرشونه که ما   ییزا یچ هی  ایبعض  کردمیم حس

 ........ میدون ینم

و ترس برم داشته   گفتیدرست م  شهیمن هم حس

 بود....  

 

منتظر   دی که با دادیخبرو م نی حس ها بهم ا نیا  تمام

 باشم...  ییهویناگوار و  ی  اتفاقا

 

 رو که رو پام بود فشردم...  حیدست مس محکم

  چیه ستیکه قرار ن داد یم  تیکار بهم حس امن  ن یا

 ...  وفتهیب  یاتفاق  بد

 

  چی ه ینگاه کنجکاو به من انداخت ول  هی حیمس

و  کنم یکه بهش نگاه نم دینکردم و اونم د  یتوجه

نگفت و دستم رو فشرد و  یزیگم چ ینم یزیچ

 مشغول ادامه غذاش شد.... 
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خوردن غذا همه از جاشون دونه دونه بلند شدن   بعد

 رفتن....  یی رایو به سمت پذ 

 

 .. میهم از جامون بلند شد حیو مس من

 رو گرفته بودم.....  حیدست مس محکم

 قابل انکار نبود....  نیو ا  دمیترس یم

بهم کرد و گفت : برکه حالت   ی نگاه نگران حیمس

 خوبه؟؟؟

 شده تو؟؟؟   چت

 

کردم خودمو جمع و جور کنم و گفتم : خوبم   یسع

 .... میبر

  ییرا یو ماهم سمت پذ دمیخودم دستشو کش بعد

 ... میرفت

 بزرگ بود...  واقعا

 نفر هم مبل بود....!!!!! ۸۰ یبرا یکه حت یجور

 !!!!!!!!! م ینفر ۵۰برسه االن که  چه
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درست   ییموقع ها نیرو برا همچ نجایا  حی گفته مس به

( به عهده  نجای کارو نادر )صاحب هم نی کرده بودن و ا

 گرفت.... 

 

بود   گاریس ایرو مبل نشسته بودن و دست همه  همه

هم   ونیالبته اون وسطا قل پیپ هم  ای مشروب  ای

 .... زدیچشمک م

 

 ...زدن یداشتن باهم حرف م همه

 هم فقط خندشون به هوا بود....  ایو بعض یجد ای بعض

 

  یهم با کس دیبه شدت سر رفته بود و نبا  حوصلم

 ...زدمیحرف م

  یو من ب زدیحرف م شیهم خودش با مرد کنار  حیمس

 حوصله نشسته بودم.... 

 

برم بخوابم    خوامیتنه زدم و گفتم : من م  حیمس به

 ... نجایحوصلم سر رفت ا 
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 اشاره کرد و گفت که بره...!!!   شیمرد کنار  به

و گفت : دلبرم   دیبه صورتم کش  یرفتنش دست بعد

 که حوصلت سر رفته؟؟ شدهیچ

 برش گردونم؟؟!!!  یخوایم

 

[09.10.21 08:45 ] 
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زد و   میشون یرو پ ینگاش کردم که بوسه ا مظلوم

حوصله   یخسته و ب دونستم ی.. م میگفت : پاشو بر

 ... نجای ا یشیم

 

آدم هم خجالت   نهمهیا ی اونم جلو  شییهویبوسه  از

 گرفتم... یهم حس خوب دمیکش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 173



، دستمو    کردنیکه داشتن نگامون م هیتوجه به بق یب

 ..... دیگرفت و منو همراه خودش کش

 

دستمو از دستش آزاد کردم و زود  میاتاق که شد  وارد

رو به   یرفتم سمت چمدون و بعد برداشتن لباس راحت

 ه؟؟یگفتم : فردا برنامه چ حیمس

 ن؟؟ی ریم ییجا

 

 . هستش... یگفت : فردا مسابقه اسب سوار حیمس

 خودم شرطو ببرم....  شهیمثل هم دوارمیام

 

  شهینازک کردم و گفتم : باشه بابا تو هم یچشم پشت

 ...... یبرنده ا

 اونجا؟؟ یریباز م ای  ؟؟ یبخواب یایم

 

گفت : ساعت مگه چنده که از   زیتمسخر آم حیمس

 االن بخوابم؟؟  
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انجام    دیعالمه قرارداد و معامله دارم که با هی  نییپا

 بدم.... 

 بخواب...  تو

 جا هم نرو..  چیه

 رو هم فراموش نکن...!!! حرفام

 

 ؟؟ی ایم  ی: پس ک دمی گفتم و دوباره پرس یا باشه

 

کرد و گفت : ساعت االن نه    ش ینگاه به ساعت مچ هی

 تو بخواب.....  امینم  کی، حداقل تا ساعت  

 

 ... رونیاز اتاق رفت ب گفتم که یا باشه

هم   رونیب  حیتا اگه مس ستادمیهمونجور وا قه یده د هی

 باشه بره.....!!!! 

 

هارو انداختم رو تخت و رفتم سمت درو   یراحت لباس

 آروم خواستم بازش کنم که باز نشد.... 
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 دادم... رونیب  یا یعصب  نفس

 قفل کرده بود... یعوض حیمس

 

 برم؟؟؟!!!  تونستمیانگار اگه باز بود م حاال

 داشت...  نیجا دورب همه

 کرد... یکار چیه شدینم  اصال

 

 یکه دستم درد بد دمیکوب  واریبه د  یمشت یحرص

 گرفت.... 

صاحب   حویکردم به فحش دادن خودمو و مس شروع

 گذاشته بود....  نیکه همه جا محافظ و دورب  نجایا

 

 م...!! اومد بخوام بخواب یهم نم خوابم

و آدماش و کاراشون کنجکاو  الیو  نیا  درباره

 بودم.... 

  ینیبب   دیشا یی زایچ هیگفته بود   حیهم مس یطرف از

تو خطر   ای خورهینم  اتت یو با روح ینی بب دیکه نبا 

 .... یوفتیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 176



 

 ه؟؟یچ گهی که م یینا ی ا نم یبب خواستمیم

از   یدست یمرض دارم ، که دارم خودمو دست واقعا

 ....!!! ندازمیچاله تو چاه م 

 

  حیهم هست که از چشم مس ییزایچ هیبه نظرم  یول

 پنهونه.... 

  یول ادی همه حس و احتمال از کجا م نی ا  دونمینم

 که همش درسته..  دونمیم

 

[09.10.21 08:45 ] 
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جا بند نبود و   چیگرفته بود که دستم به ه حرصم

 ببرم......  شیتونستم پ  ینم یکار
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عوض کردم و   یلباسام رو با لباس راحت یحرص

رو تو کمد جا بدم   حیخودم و مس یپاشدم تا لباس ها

 وقت بگذره....  کمیحداقل 

 

به دست رفتم سمت کمد و درش رو باز   چمدون

 کردم..... 

 بود..  یخال  هیتوش نبود و خال  یچیه

 گذاشته بودن... زیچندتا آو فقط

 

  ایداره   یزیچ نمی کردم تا بب یکمد رو وارس قشنگ

 نه؟؟؟!!! 

کاراگاه   تونمی نداره و نم یچیشدم که ه دینا ام یوقت

  یکیحوصله خواستم  یو ب دمیدست کش  ارمی درب یباز

هارو بردارم که دستم به پشت کمد خورد و  زیاز آو

 داد.....  ییصدا 

 

اون   دهیباشه م  یخال یزیکه چ یسبک ی  صدا هی

 صدارو داد... 
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پشت کمد که دوباره همون صدا رو   دمیکوب آروم

 داد... 

 

 کردم... یو کنجکاو اطراف کمد رو وارس مشتاق

 بازش کنم؟؟!!!!  دیبا یچجور دونستمینم

اگه سر و صدا کنم   دمیترس  ینداشتم و م یابزار چیه

 تو!!!!  ادیب یکی

 

صدا رو    یصدا باشه و کس  قی هاش عا وارید  دوارمیام

 نشنوه... 

باشه که   یبودن فکر نکنم کس نیی االن همه پا  البته

 چخبره؟!!!!  نهی بب  ادی بخواد ب

 

ا  که دوباره همون صد  دمی دستم رو کوب دیام  نیهم به

 رو داد و دستم به شدت درد گرفت... 

 ... دمیدردم شدم و دوباره کوب الی خیب یول

شل شده و فاصله   کمیتخته کمد   دمینگاه کردم که د هی

 گرفته...!!! 
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تا فاصله مورد   دمیو سه باره و..... انقدر کوب دوباره

 به وجود اومد....  یتوجه

عرق داشت   کمیرو که  می شون یو پ دمیکش یراحت  نفس

 لباسم پاک کردمش....  نیی با پا

 

پشت کمد رو با هزار زور زدن در اوردم و   تخته

 .... نی انداختمش زم

جعبه   هیهست چون  یز یچ هیدرست بود که  حدسم

 شده بود...!!!! میاون پشت قا 

 

و خودم هم   نیرو برداشتم و گذاشتمش زم جعبه

 نشستم... 

 قفل نداشت و بازش کردم...  خداروشکر

 پاکت بود...   هیفقط  توش

 

 .... نی زم ختمیرو ر اتشیرو برداشتم و محتو  پاکت

 آوردم...  یشاخ در م دم یدیکه داشتم م  یزیچ از
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 ..؟؟!!! نایا

 منه؟؟!!!!!!!... یکه عکسا نایا

جعبه اونم پشت کمد و   نی پاکت ، تو ا   نیچرا تو ا  یول

 !!! الست؟؟ یو  ن یتو اتاق ما و در اصل تو ا 

 

[09.10.21 08:45 ] 
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 مختلف بود...  یعکسام نگا کردم تو انواع جاها به

 کافه با دوستام ، رستوران ، دانشگاه و......  تو

 

 !!!!! ومدهیروزه خوش به من ن  هی اصال

اسم و    شونیکیعکسا که فقط پشت  یوارس بعد

 تولد نوشته بود... خی و تار یلیفام

نام پدر نوشته بود   یجلو نکهی تر ا  بیعج

 نامعلوم...!!! 
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 !!! قا؟؟ یدق یچ یعنی

 من که معلومه....  یبابا

 نوشته؟؟!!!! ینجوریچرا ا پس

 

عکسا بود   ی  که البه ال یکاغذ ریهمون ذهن درگ با

 رو باز کردم...... 

از    خوانیکه همه م یآبان وقت۱۵وشته بود : ن  داخلش

و   یدختره رو بدزد  نی ا د یخارج بشن با ال یو ن یا

 من...  شیپ  شی اریب

 و سالم باشه...  حیحواست باشه صح فقط

 ... اریسرش ن  ی بالئ

 ... حهیمس هیسوگل

 روش هممون رو کشته فرض کن...!!!  وفتهیخط ب هی

 

 ؟؟یچ یعنینوشته   نیا  اصال

 منو بدزده؟؟ خوادیم یک

 ؟؟؟ی چ یبرا اصال
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که قراره منو بدزده عکسامو   یچرا به کس اصال

 نکرده؟؟  امکیمتن رو پ نیبراش نفرستاده و هم

 کمد که تو اتاق ماست؟؟؟ نیگذاشته پشت ا  چرا

 

 بود... ریدرگ یلی خ یلیخ ذهنم

 دونستم...  یکار هارو نم نیاز ا  چکدومیه یمعن

به دزده   ینجوریو چرا ا هیدونستم کاره ک ینم

 برسونه؟؟!!!...  نارویخبر ا  خواستهیم

 

 بگم....   حیبه مس  دیبا  حتما

 ...!!! ادیب  حی صبر کنم تا مس دیبا  یچجور دونمینم

 

و اون نوشته رو گذاشتم تو پاکت و گذاشتمش   عکسا

 تو همون جعبه.... 

رو گذاشتم سر جاش و تخته کمد رو همونجور  جعبه

و همه لباسامون   نهی اومد نب یکیگذاشتم  تا اگه   یکال
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  هیرو گذاشتم تو کمد و همونجور متفکر به کمد تک

 دادم..... 

 

 منو بدزده؟؟ خوادیم یک یعنی

 ؟؟ی چ یبرا اصال

 دارم که دنبالمه؟!!  یچ من

داشت من سالم و سالمت برسم به    دیچرا تاک حاال

 دستش؟؟

 ...کردیم وونم یفکرا داشت د نی ا  یوااا

 

دادم که   امی پ  حیو به مس یطاقت رفتم سمت گوش یب

 ... ستیباال حالم خوب ن  ادیب

 اتاق.....   ادیب عیگفتم تا بدون سوال سر ینجوریا

 

تو قاب   حی در اومد و قامت مس یبعد صدا هیثان چند

 شد...  داریدر پد

 

[09.10.21 08:45 ] 
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و استرس و ترس قشنگ   یبه من که نگران کنجکاو

 یتو صورتم مشهود بود نگا کرد و همونجور که م

 گفت : برکه حالت خوبه؟؟ کمیاومد نزد

که؟؟ جلو افتاده؟؟ دل درد و شکم درد   ینشد ودیپر

 ؟؟یدار

 

گفتم   یالک  ایب  رینخبهش نگا کردم و گفتم :  متاسف

 برات خبر دارم...   ایب

 

متعجبش رفتم سمت کمد و تخته   یچشما یجلو بعد

 رو برداشتم و با جعبه رفتم سمتش... 

 

  ؟ یاز کجا آورد  ه؟ یچ نی کرد و گفت : ا  یاخم حیمس

 نکن؟؟!!!   یمگه نگفتم فضول
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توشو نگا کن بعد برا من چرت و    ایگفتم : ب  یحرص

 پرت بگو...!!! 

 

جعبه رو ازم گرفت و رفت رو تخت نشست و   یعصب

 رو تخت...  خت یجعبه رو ر اتیمحتو

 

  دیاخم و تعجب به عکسا و پشتشون نگا کرد و رس  با

رو   نامی تولد ا خی که پشتش اسم و تار یبه همون عکس

 نوشته بود... 

 

نام پدر نوشته   و گفتم : چرا تو حی سمت مس دمیپر

  هی  ای  ؟؟ ی چ یعنی یفهمینامعلوم؟؟ من بابا دارم... تو م

 ه؟؟یزیچ یرمز

 

باال انداخت و بعد همون نوشته رو   یا شونه

 خوند..... 

 گفت...  ینم یزی کرده بود و چ یبد یلیخ اخم
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 ؟؟یچ یعنی نایا  حیخودم گفتم : مس نیهم بخاطر

  یکار نی همچ دیبا یچ  یمنو بدزده؟ برا خوادیم یک

 !!! ؟؟ ی دونیبکنه؟؟ تو نم

 

  یول دونمیخش دار و دورگه گفت : نم یبا صدا حیمس

 ... کنمیم  دایرو پ وسید نی ا یبه زود

 همه کس...  یب  هیعوض

 داشته باشه...  یبخواد با تو کار  کنهیم غلط

 رو...  یعوض  نیا  کنمیم داشیمن پ ستا یوا

 چه خبره؟؟؟!!!  ست ین معلوم

 .. کننیرو دارن ازم پنهون م یچ همه

تو ذهنشون    ای، چ  ایکه ک  فهممیم یبه زود یول

 هست...

 

  یزی... نکنه چترسمیمن م حی مس یترس گفتم : ول با

 بشه؟؟!!! 
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  یچیدر بر گرفت و گفت : نگران نباش ه شونمو

 ... شونم یبه عزاش م  نوی... من مادر اشهینم

 ؟؟یکرد  دایچطور جعبه رو پ حاال

 

  دمیکه از کجا فهم  ن یدادن ا حی توض کردم به شروع

 درش آوردم...  یهست اونجا و چجور یزیچ

 

  یلیلپم رو گاز گرفت و گفت : خ طنتیش با

  نیا  ینکن ول ی!!! حاال خوبه بهت گفتم فضول ا؟ یزرنگ

 به نفعمون بود...  تی فضول

 ... یحرف گوش کن نباش یگاه خوبه

 

[09.10.21 12:22 ] 
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 بهت به صحنه رو به روم نگا کردم....  با
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تو استخر بودن   ویبا ما  یو مرد و دختر پسر همگ زن

  دهیکنار استخر دراز کش  ی هم رو صندل اشونی و بعض

 بودن.... 

 

به حالت من کرد و گفت : آره    یتک خنده ا حیمس

حالت   نیتو ا  یحق دار ینیبی بارته م نی اول گید

 ...!!!! یباش

 

  ه؟؟ یچه وضع نیجمع و جور کردم و گفتم : ا  خودمو

  شونیراحت کردمیهمه لختن.... اصال فکرشم نم گید

 حد باشه!!!!!!  نی در ا

 

  یزیکه چ نایزد و گفت : حاال ا یپوزخند حیمس

 ....!!!! ینیب یبدتر هم م یزای.... چستین

 

 آوردم... یواقعا داشتم شاخ در م  گهید

 بود...   یباور نکردن واقعا

 ...!!!!!! دمیدیخودم م یاالن داشتم با چشما یول
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  یلخت بر یبا حرص گفتم : تو حق ندار  حیبه مس رو

 ..یبر  یاصال حق ندار ؟؟ یدیتو استخرا فهم 

 

  د یباگفت : دلبرم اونموقع چرا ن طنت یبا ش حیمس

هست استخر نرفتم  فک کنم االن   یبرم؟؟ چند وقت

خوب رو  ت یموقع نی ا دی اومده چرا با  ش یپ  تشیموقع

 پس بزنم؟؟؟!!!..... 

 

 

اونجا که همه نگات کنن؟؟؟ که   یحرص گفتم : بر با

  ف یداره و فالن؟؟ عقده تعر یکلیبگن آره عجب ه 

 ؟؟؟یدار

 

نداره... چرت    یربط نیکرد و گفت : اصال به ا  یاخم

 نگو....
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  ی ترس داشتم ول کمیبگم  خواستمیکه م یجمله ا از

  امیپوشم و م  یم ویمنم ما یگفتم : اگه تو بر الیخیب

 تو آب... 

 ...!!!کنمیم  نکارویکه ا  یدونیم

 

هرگز   دونستمیخودم به حرفم اعتماد نداشتم و م یحت

  ادیحساب کار دستش ب   نکهیا  یبرا  یول دمیانجام نم

 گفتم....  یاونجور

 

و   واریسرعت اخمش توهم رفت و چسبوندتم به د  به

با اون تن و  یبخوا ی: تو غلط بکن  دی با حرص غر

  یجلون بد گهید ی  کسا یمنه جلو یبدنت که فقط برا

 نه؟؟؟  ای یدیفهم

 

خونسرد گفتم : اگه تن و بدن من فقط ماله توعه   منم

 توهم ماله منه...  یپس برا

 بزنه...  دتی حق نداره که د  چکسیه پس

 نه؟؟؟  ای یدیفهم توهم
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کج کنج لبش نشست و گفت : تو امر کن   یلبخند

 دلبر.... 

 کرد....  دنمیشروع به بوس یبدون حرف گهید بعد

 

محکم دور گردنش حلقه کردم و پاهام رو هم  دستامو

 دور کمرش قفل کردم.... 

 

[09.10.21 12:22 ] 
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دم گوشم   ح یکه مس مینفس گرفتن از هم جدا شد یبرا

بشم که تو پاهاتو   یاون لحظه ا یپچ زد : من فدا

 دلبر...... یکنیم دور کمرم قفل

 

جوابش رو بدم و شروع کرد به خوردن   نزاشت

 لبام.... 
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 ... زدیم سی چرخوند و ل یرو تو دهنم م زبونش

  یهارو م نی از ا شتر یب  ادیکه کل تنم فر یجور

 .... دیکش

  دنیچه مرگم بود که هر وقت شروع به بوس  دونمینم

 .... خواستیهارو م ن یاز ا   شتریدلم ب میکردیهم م

 ... شمیم کیکه انقدر سستم و زود تحر دونستمینم

 ....میهست نطوریفکر کنم هر دومون ا البته

 

هم ، با کم آوردن   دنیوقفه بوس یب قهیچند دق  بعد

با نفس نفس گفت :   حی و مس  مینفس از هم جدا شد

و ماهم که   گذروننیخوش م رونیهمه دارن اون ب 

ش  چطوره ما هم تو اتاق خو ششونیپ  میبر  میتون ینم

 م؟؟یبگذرون

 

  حی رو اعالم کردم و مس تمیتکون دادن سر رضا با

انداختتم رو تخت و با عجله لباسامو از تنم کند و  

 زد.... مهیخودشم لباس هاشو درآورد و روم خ
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 درد رو تخت نشستم....  با

 شده بود...   یوحش یلی خ ندفعهیا  حیمس

رو تو   تشیبود و عصبان   یعصب یچ هیاز   انگار

 کرد......  یرابطه خال

 

نگا کردم    دیپوش یکه داشت شلوار م حیدرد به مس با

 و گفتم : درد دارم.... ضعف دارم..... 

 

برات   رمینگاه بهم انداخت و گفت : االن م  هی حیمس

... االنم وقت ناهار شده...  ارمیب  یمقو زیچندتا چ

 ...ی تا بخور  ارمیغذات رو هم م

 

 رفت...  رونیو از اتاق ب دیشرتش رو پوش یت بعد

شکمم گذاشتم و ماساژ دادم تا دردش   نییرو پا دستمو

 کمتر بشه... 

  میچون عصر قرار بود بر  دمیخواب یبعد غذا م   دیبا

 ... یمسابقه اسب سوار
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  هیخدمتکار که دستش   هیبا   ح یمس قهیچند دق  بعد

 بزرگ بود وارد اتاق شد... ینیس

  حی رو به مس ینی و س ستادیهمونجا دم در وا  خدمتکار

 داد و رفت... 

 

 به سمتم اومد...  ینیبا پا در رو بست و با س حیمس

 بخورم... یزیچ  هیکش نشستم تا بتونم  دراز

رو رو تخت گذاشت و خودش هم کنارم   ینی س حیمس

غذات رو بخور تا    اینشست و گفت : اول از همه ب

 .... یریجون بگ کمی

 

  یه آورده بود زرشک پلو با مرغ و باقالک ییها  غذا

 پلو بود.... 

و مشغول خوردن  دمیبرا خودم کش کمیهر کدوم  از

 شدم...

برا خودش و هر    دیهم غذا کش حی غذام مس دنیکش بعد

   میدو مشغول خوردن شد
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 گرسنم بود همه غذام رو خوردم.. یلیخ

 

بار غذات    هیبا تعجب نگام کرد و گفت : خوبه  حیمس

 ...!!!یرو کامل خورد

 

 گفتم : خب گرسنم بود... مظلوم

 

 نگفتم که!!!  یزیگفت : دلبرم چ یبا مهربون حیمس

 بخور تا بدنت مقاوم باشه.....  نجوریا شهیهم

 

  ینی از تو س یآب و مسکن وانیتکون دادم که ل یس

حالت   یبرداشت و داد دستم و گفت : بخور تا عصر

 ... شهیخوب م

 ...!!! مایکن  یباهم اسب سوار قراره

 

[09.10.21 12:22 ] 
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 شکمم کم شده بود و نسبتا حالم خوب بود...  درد

بخاطر همون   شدمیم کی هم نزد ود یپر میبه تا  داشتم

 دردم گرفته بود...  ینجوریا

 !!! گهیمنه د  هیبدبخت   نمیا

 

لباس اسپرت و راحت بپوشم   هیگفته بود  حیمس

  هیبودم با   دهیپوش  لیشلوار مام استا هی نیبخاطر هم

آل   یو کتون یچهارخونه قرمز مشک میمانتو زخ

 .... یاستار مشک

 

 بودم...   پینوع ت  نی ا  عاشق

چون لباسام گشاد و لش   دادینم  ریگ ادیهم ز حیمس

 بودن.... 

 

اسپرت زده بود و   پی نگا کردم که اونم ت   حیمس به

 بود.....  شی هم تو کوله پشت یلباس سوارکار
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  یهم قرار بود سوار کار  حی که معلوم بود مس اونجور

 کنه.... 

 

 ... میرفت رونیاز اتاق ب میدو که آماده شد هر

  یم یکی  یکه صدا می مونده بود به پله ها برس کم

 ... زدیاومد که داشت با تلفن حرف م

 

و دستش رو گذاشت   واری چسبوندتم به د یفور حیمس

 ..... ارمی از خودم در ن  ییصدا چی رو لبم که ه

 

  زدیکه داشت با تلفن حرف م یاون کس ی  صدا به

 توجه کردم...

 ... کردیهم داشت همو کارو م حی مس انگار

 

:   گفتیداشت به مخاطب پشت تلفن آروم م مرده

 ... ادیم گهید  کمی ومدهیهنوز ن  حیمس

 رو درست انجام بده ها... کارت
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که قراره انتخاب کنه برنده نشه و   یکن اسب یکار

 شرط رو ببازه... 

 بفهمه...!!!  یز یچ حی به حالت اگه مس یوا

 ... ارهی از روزگار هممون درم دمار

 ...کنهیم اهیرو س روزگارمون

حواست رو خوب جمع کن که خودمون برنده   پس

 ... میبش

 

 بود... یی خبرا ه یاوه انگار  اوه

نگا کردم که اخماش توهم بود و دستش رو    حیمس به

 هم از رو دهنم برداشته بود.. 

 

 چکدومیه  نایو ا  یکل سازمان سیگفتم : تو رئ  آروم

.. پس چرا  یو زورمند یبازم قدرت دار   یول دوننینم

جعبه...   هیاون قض  ن؟؟؟ی که تو رو بکوبن زم  خوانیم

مرده... و چرا   نی ا ی... حرفانجایزود اومدن محمود ا 

 !!! نجاست؟ یاونم ا  یتو که گفت ومده؟ یآراد ن
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و اخم آلود بهم نگا کرد و گفت : اونجور که  متفکر

قراره شب   اومد و شیپ  یکار هیبرا آراد  دمیمن شن

 !!! نجای ا  ادیب

 

 یهمه دارن بر ضد تو کار حیگفتم : مس مرموز

 .... یکه تو خبر ندار کننیم

اونا با هم گروه شدن و    یول یهست س یرئ درسته

 بزنن...   نتی زم خوانیم

 بکنن؟؟!!!  خوادیهر کار دلشون م یزاریم چرا

 

کرد و با حرص گفت : برا همشون برنامه ها   یاخم

 دارم تو نگران نباش... 
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#part54 

#mashoghe_raeis   

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 200



 ... نیی پا  میگرفت و از پله ها رفت  دستمو

ما   دنیبه دست بود که با د یمرده هنوز گوش همون

سالم کرد که   حیقطع کرد و به منو مس ویگوش یفور

شده؟؟   یزیسرد جوابش رو داد و گفت : چ حیمس

 !!!؟ ی دیمن ترس دنیانگار از د 

 

...  ستین  نجوریبا تته پته گفت : نه.. نه اصال.. ا  مرده

 دم یمن .. نترس

 گفت...  یتکون داد و اوک  یسر حیمس

 

االن زوده   ن؟؟ ی ریشما االن م حی گفت : آقا مس مرده

 .... دمیبرا همون پرس می باهم قراره بر یآخه... همگ

 

گذرا بهش انداخت و گفت : من فعال   ینگاه  هی حیمس

  ییبرکه هوا  ایلب در کمی میر ی..... االن مرمینم

 بخوره...

 

 گفت : آهان پس خوش بگذره بهتون....  مرده
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  رون یب  الیتوجه نکرد و با هم از و  حیمس گهید

 ... میاومد

  میما که دار حی اومدنمون گفتم : مس رون یمحض ب به

 !!! ؟؟ ی... چرا دروغ گفت ستیپ  میریم

 

رو   زایچ نی و گفت : دلبرم تو ا دیرو سرم کش یدست

 !!! یفهم ینم

 

 حرص گفتم : تو بگو بفهمم!!!! با

من   نهی بب  خواستیم یکرد و گفت : عل یخنده ا تک

بگه   شینه؟ تا به اون پشت خط  ایاونجا   رمیم

که   یحواسش به من و اسب باشه و حتما اون موقع ا

 اونجا باشه..!!!  رمیمن م

 

 ... ایدر میریمن به دروغ گفتم م  که

  ادیاالن نم   حیمس گهیو بهش م زنهیاالن زنگ م  پس

اونجا باش که اونموقع  گهید  قهید۴۰،۴۵و حداکثر 

 ... میهست ستیهممون تو پ
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 .... میریمما االن  یول

 آقا!!!!  یخورد عل یرکب چه

 

 م؟؟یر یم ی: خب االن ما با چ گفتم

کجا   فهمنیبرامون بفرستن م نجایاز هم یراننده ا اگه

 .. دنیچون بهش خبر م میر یم میدار

 اس کار گذاشته باشن..!!!   یپ یهم ج دیشا  با

 

  ایمن فکر همه جارو کردم ب زمیمرموز گفت عز حیمس

 ....!!! میتا بر 

 

که برامون فرستاده بودن رو پس زد   یراننده ا حیمس

چون راهش کمه   م یبر ایتا در  میخوایم  ادهی و گفت که پ

کس رو باهامون نفرستن چون خلوتمون بهم   چیو ه

 !!!خورهیم

 

 ..!!! هیموز حیمس  نیا  عجب
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  شی رو در پ یراه هی  حیو مس م یخارج شد الیو از

 گرفت.... 

رفت   حیراه رفتن تو کوچه ها ، مس قهیده دق هی بعد

 یچشما یبازش کرد و جلو دیدروازه و با کل  هیسمت 

  رونیب ینی و ماش اطشیمتعجب من رفت داخل ح

 آورد....

 

شد و در رو بست و به سمت من که   ادهیپ  نی ماش از

  د یبودم اومد و دستم رو کش  ستادهیمجسمه ها وا نی ع

سوار شو  ایهستم ب زاتیبا تجه  شهیو گفت : من هم

 ... م یکه کم وقت دار

 

[09.10.21 12:22 ] 
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  نی از اون بهت در اومدم و رفتم سوار ماش زود

 شدم...
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گاز داد که کم مونده   یجور  حیمحض نشستن مس به

 همه سرعت....  نی بود سکته کنم از ا

 

  حیبا اون سرعت وحشتناک مس قهیبعد چند د  باالخره

 ... میدیرس ستیبه پ

 ... میشد  ادهیپ  نی ماش از

اصطبل ، اسب هارو    میگفته بود که اول بر حیمس

 ... نهی بب

 

  حی : مس دمیازش پرس   نیداشتم و بخاطر هم یسوال هی

داشت صحبت   ی، با ک  یمرده علهمون  یدونیتو م

خودت   یکه اسب انتخاب ی کن کاریچ یخوایم  کرد؟؟ یم

 ببره؟؟

 

خنگ   ینگاه گذرا بهم انداخت و گفت : انقدر حیمس

 کار هارو سپرده....  نیا  یکه ندونم به ک ستمین

 بشم...  یکنم که برنده باز کاریبلدم چ منم

مثل   ینگران نباش و تماشا کن آقاتون چجور تو

 برنده ست...  شهیهم
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  ی: خب اون کس دمیرو در اوردم و دوباره پرس اداش

 ه؟؟یک  زدهیباهاش حرف م  یکه عل

 

 ....!!! شین یبی و م  میریگفت : االن م  حیمس

سمت اصطبل اسب   میریم  میتعجب گفتم : ما که دار  با

 !!!!... مینی هارو بب

 

 : انقدر سوال نپرس...!!! کالفه گفت  حیمس

 !!! گهید ی نیب ی... االن میخورد مغزمو

 

زدم به بازوشو گفتم : با من درست حرف   محکم

به آدم   یچیخودته که ه  رهیبزنا؟!!!! به من چه تقص

 سوال کنم تا بفهمم..!!!  دیبا  یو ه یگینم

 

به تو مربوط  هیقض  نی گفت : اصال ا یحرص حیمس

  انیجر نی تو ا  یخودتو بنداز خوادی...!!! نمشهینم

 ها...!!! 
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 گفتم...  یتکون دادم و باشه ا یسر الیخیب

از اسب   یکیپسره داشت   هی  میدیاصطبل که رس به

 ... کردیم زیهارو تم

 

تونستم   ینم یگفته بود سوال نپرسم ول حیمس

همون   نی ا ح یرو کنترل کنم و گفتم : مس میکنجکاو

 زد؟؟؟یحرف م یپسره ست که با عل

 

که آره همون پسره    دمیتکون دادن سرش فهم  اب

 ست.... 

 

ابرو   نی هم ب یزیاخم ر هی داشت و  یقدم برم ت یجد با

 هاش بود... 

 

پشتش به ما بود و متوجه ما نشده بود که   پسره

 ناا یصداش کرد : س یی هوی حیمس
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ما با تته پته   دنیعقب برگشت و با د   دهیترس پسره

 گفت...  یسالم

 ساله باشه... ۲۰،۲۲ خورهیم افشیق به

 کم بود...  سنش

 

مسابقه   یحال اسبا چطوره؟ برا نایگفت : س حیمس

 آمادن؟؟؟

 

... همشون سرحالن... فقط  سی گفت : بله رئ نایس

شده و   ض یمر نیکردیانتخاب م  شهیکه شما هم یاسب

 تو مسابقه باشه...!!!  تونهینم

 

  هیچش شده؟؟ به  یمتاسف و نگران گفت : آخ حیمس

 .... ادیب  یگفتیدامپزشک م

 

 ... ان ی که ب میگفت  سی با هول گفت : رئ  نایس

مسابقه شرکت   توننینم ی درحال مداوا هستن ول االنم

 کنن!!! 
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داشت و    دیتاک یلیبودن اسب خ ضیمسابقه و مر رو

 ...!!! شدیباعث شک م نیهم

 

[09.10.21 12:22 ] 
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 !!! نمشی بب خوامیگفت : کجاست؟ م حیمس

 

خودش رو نباخت و   یول  دهیمعلوم بود که ترس نایس

 .... ستین  نجایگفت : آقا اسبتون ا 

 دامپزشک...  شی چون بد بود بردنش پ حالش

 

  میگفت  ،یگفت : تو که گفت یبا مرموز حیمس

 و درحال مداواست!!!  ادیدامپزشک ب 

 ؟؟ی گیم ینجوریپس چرا ا  االن
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  یبگه ول د یبا یدونست چ یبود و نم  دهیترس  نایس

 گفت : آقا اشتباه گفتم...!!!  گیآخر سر د

 

  ی تون یکه نم یدونیتکون داد و گفت : م یسر حیمس

 درسته؟؟ یبهم دروغ بگ

 

 گفت....  یتکون داد و بله ا  یسر نایس

 

بهم دروغ   یکه من هر ک  یدونیدوباره گفت : م  حیمس

 فهمم!!! یبگه رو م

 !!! کنمیم کاریکه با دروغ گو ها چ یدونیم  نمیا و

 !!! ؟؟؟ یگیبهم دروغ م  یچرا باز دار پس

 

 بود..  ده یهول شده بود و ترس نایس

 براش نبود....  یچاره ا یسوخت ول یبراش م دلم

 

 گفت : آقا من دروغ نگفتم....  نایس
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 به شما دروغ بگم؟؟؟ د یبا چرا

 

  یاالن دلم چ یدونی کرد و گفت : م یاخم حیمس

 خواد؟؟؟یم

تا   گرفتمیشکنجه هام م ریاالن تورو ز  خوادیم دلم

 نه؟؟؟!!!!!  ای یخور یبازم گوه اضافه م نمی بب

 

 ود... به غلط کردن افتاده ب ندفعهی ا گهید  نایس

 اومد...  یصحنه خوشم نم  نی از ا اصال

که پر   یکس ییکه قدرت نداره و زورنما یکس التماس

 از قدرته!!!! 

حتما مجبور  یخواسته بکنه ول نکاروی اون ا درسته

 بوده...!!! 

داشته   یکیبا  یرفتار نی همچ دیبا حیمس چرا

 باشه؟؟!! 

 ها!!!  یی قدرت نما نیمتنفر بودم از ا  شهیهم
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  نی دونی.... شما که م دیگفت : آقا تورو خدا ببخش نایس

 ... کنمیکار م نجایدارم ا  یمن از بچگ

 بچرخونه...  یکه زندگ ستین یاونقدر نجای ا پول

 ... ضهی مر مامانم

مراسم ازدواج   هیتونم   ینم ینامزد دارم ول خودم

 ... رمیبگ

 کارو انجام بدم... نی بودم ا مجبور

 من تاحاال به شما دروغ نگفتم...  وگرنه

 

  قی بود و گفت : دق شی شونیتو پ   یقیاخم عم حیمس

 ؟؟؟یکرد کاریبگو چ

 

که   یکنم شما اسب یکار  هیآقا گفتن  یگفت : عل نایس

 ... نی رو انتخاب نکن نی کردیانتخاب م شهیهم

که خودشون   یا یو قو دی اسب جد  هیاونا بتونن  تا

آوردن رو تو مسابقه شرکت بدن و برنده بشه و کل  

 برا اونا بشه... یپول شرط بند
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 ... دهی هم به من م یپول  هیکه  گفت

  یلیپول که خ  نیبخاطر ا  یانجام بدم ول  خواستمینم

 دارم ، مجبور شدم...  ازش ین

 

 ... نی تورو خدا منو ببخش آقا

 بهتون گفتم....  ویکه االن همه چ من

 ندارم...  یریمن تقص بخدا

  رونیب  نداختنی م نجای منو از ا دادمیمن هم انجام نم اگه

 آوردن تا به اسبا برسه...  یم گهید یکیو 

 .... نیخدا منو از نون خوردن ننداز تورو

 

[09.10.21 12:22 ] 
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 بود حرفاش راسته....  معلوم
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  یاشک از چشماش هم م زدیمدت که حرف م نی ا تو

 .... ختیر

 رو دوشش بود...  ینیبار سنگ ینداشت ول  یادیز سن

 ... ستنیکم ن  ییادما   نیهمچ دونمیم

داره و در به در دنبال    ی مشکل هی یهر ک گهید االن

 مخمصه ها نجات بده...!!!  نی خودشو از ا نهیا

 

  حیمس یبگم ول یزیزبون باز کنم و چ تونستمی م کاش

 بزنم...  ینبود که بخوام حرف  یتو حالت

 بکنه...   یکار هیبشه و بزنه  یعصب   دمیترس یم

 

 ؟؟ی کرد ضشی گفت : اسبم کجاست االن؟؟ مر حیمس

 

گفتم که   ی... سالمه سالمه... الکس یگفت : نه رئ نایس

 ... نیریتا شما سراغ ازش نگ ضهیمر

  نجایجدا گانه ا یاز اصطبل ها  یکیتو  وگرنه

 ... نش ین یگذاشتمش تا شما نب 
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واقعا   نمی تا بب ششیاالن منو ببر پ   نیگفت : هم حیمس

 سالمه... 

 

 گفت و جلوتر از ما راه افتاد...  یچشم نایس

 

تو رو   حی و گفتم : مس دمیکش حی مس یرو بازو یدست

 !!!!ا؟ ینداشته باش شی خدا کار

 مجبور بوده...  اونم

 داره....  ییها یسخت یزندگ

 ... ستیبد ن   یدرکش کن کمی

 

 باشه گفت...  هی فقط

 بکنه...   شیکار دمیترسیم

رحم تر بود   یب  یلیخ زایچ  ن یتو دروغ و ا   حیمس چون

 کرد... یرحم نم چکسیو به ه

 باشه...  یهم نداشت که طرفش ک  یفرق

 ..... دمیهم د  دمیهم شن نارویا
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که چندتا   میدیراه رفتن به اصطبل رس قهیچند دق  بعد

 هم داشت...  ن یاسب ع 

 بودن...  دیهم سف همشون

 

و سرش رو نوازش کرد و   شونیکیرفت سمت   حیمس

 گفت : دختر من چطوره؟!! 

 

 ؟؟؟یچ

 !!!! دخترم؟؟؟ 

 ..!!! کنهیچجور نوازشش م نی بب حویمس

 بشر؟؟!!!   نیهم خوب باشه ا  وونایبلده با ح مگه

که فقط اون دخترش رو نوازش   قه یبعد چند دق حیمس

سالمه   یو گفت : شانس اورد نای اومد سمت س کردیم

که تا آخر عمر به من دروغ   کردمیم یکار هیوگرنه 

 ...!!!! ینگ
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  یچیه چکسیبه ه هی قض  نی داد : بهتره از ا ادامه

کار به   نی که فقط جون خودت و خانوادت با ا ینگ

 ....!!!! وفتهیخطر م

 

بده بهت رو خودم چند    خواستیم یکه عل یپول اون

 ... یکن یبهتر زندگ یتا بتون دمیبرابرش رو م

 !! یکار کن نجای هم ا گهید  خوادینم

کار خوب برات دست و پا   هی نجای هم گمیبچه ها م به

 کنن... 

 

 هم نباش..  یعل  نگران

فهمن   ینم  میهم رو شرکت بد نی ع یاسبا  نیا همه

 ...کردمیکه من انتخاب م هیکدوم همون

  ینیب یتو کارت نباشه که بد م یکلک گهید  دوارمیام فقط

 بد!!!!  یلی خ نایس

 

که   ییتوجه به تشکر ها  یبعد دست منو گرفت و ب و

 ، همراش کشوندتم....  کردیم  نایس
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 کارش...  نیرو لبم اومد از ا  یمحو لبخند

 ...ست یاونقدرا هم سنگدل ن پس

 ....کنهیم یرحم یتظاهر به ب فقط

 

[09.10.21 12:22 ] 
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 تماشاگرا...  یسمت جا م یرفت حی مس با

  دیکه مسابقه بده و منم با رهیگفت خودش م حیمس

 ... نمیتنها بش

آدم که از همه قماش   نهمهی ا  نیاسترس گرفتم ب  کمی

 ... نمی بش د یبودن با

  ستیو ترس ن ینگران یگفته که اصال جا  حیمس یول

 با من نداره...  یکار یو کس
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هم رفت تا لباس اسب   حی گوشه نشستم و مس هی  تنها

 مسابقه...!!!  یرو بپوشه و آماده بشه برا یسوار

 

رو   یهمه جمع شده بودن و عل گهید واش ی  واشی

 شده بود...  رهیخ ستیبود و به پ ستاده یوا  دمید

  ستادهیمسابقه بده که وا خواستیکنم خودش نم  فک

 بود... 

 

  یبودم ول کردیکه م ییو کارا حی مخالف مس درسته

 دوست داشتم مسابقه رو ببره...

 جور باشه...!! نیکه هم  دوارمیام

 

شروع   یمسابقه ک مدیتو فکر بودم که نفهم  یانقدر

 شد...!!! 

  نمی گشتم تا بب حی استرس با چشم دنبال مس با

 کدومشونه....

  یگفت اکثر اسب ها حی مس  شیپ کمیجور که  همون

 شرکت داده شده بودن.... دیسف
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 شدم بهش تا گمش نکنم...  رهیکردم و خ دایپ حویمس

 بود...  یکی حی از مس جلوتر

 ... رفتنیدو داشتن با سرعت م هر

تا مسابقه تموم بشه و  رفتن یم دیچند دور با  دونمینم

 ...کردیبه استرسم اضافه م  نیهم

 

که جلوتر از خودش بود جدل   یبا همون کس حیمس

 کرده بود... 

 اون....  ایافتاد جلو   یم حی مس ای

مسابقه   ن یانگار ا   یول رفتنیو م  رفتنیرو م ریمس یه

 ه تموم نشه...!!!طلسم شده بود ک

 

 که برنده بشه...  کردمیبود و دعا م حی نگام به مس یه

 کنمیآخر سکته م کشمی که من م  یاسترس  نهمهیا  با

 ... رمیمیم

 

 شده...  شتریکنم دور آخر بود چون همهمه ب فک
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هم درحال حرکت  یو اون پسره هر دو مواز حیمس

 بودن... 

 شده بودن...  کینزد  انی خط پا به

 

 .....شهی م  یچ نمیبستم تا نب  چشمامو

 که اومد چشمامو باز کردم...  غیدست و ج یصدا

 

  یرو دراورده بود و با خوشحال نکشیکاله و ع  حیمس

 برام تکون داد...  یدست

 که معلومه انگار خودش برنده شده...  نجوریا

 رو لبم نشست....  ی و لبخند دمیکش یراحت  نفس

 

نمونم و   نجای ، ا  نی از ا شتریب  گیم تا د جام بلند شد از

 ... ح یمس شی برم پ

 

و همونجور که افسارش رو   نییپا دیاز اسب پر حیمس

 اومد....  یاونم به سمت من م  دیکش یم
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خودش دست انداخت دور کمرمو و  دمیکه رس بهش

 ؟؟یگفت چطور بود؟ از مسابقه لذت برد

 

  نیدرحال جدل بود یاسترس داشتم ه  یلی: خ گفتم

 ... یبرنده نش دی گفتم شا

 

من   زمیزد و با غرور گفت : عز  یپوزخند حیمس

 مورد برنده ام... نی تو ا شهیهم

بود    نیبخاطر ا  شدیجاهامون عوض م یه یدید اگه

بشه وگرنه که   شتری ب یباز جانیه مخواستیکه م

 ... برمیمعلوم بود من م

 

[09.10.21 12:22 ] 
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 بهش گفتم...  یگفتم و خودپسند یشیا
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 اومد..  یرفتارش خوشم نم نی واقعا ازا چون

  یگفت : حاال که من بردم قراره پول شرط بند حیمس

 جمع بشه...  الیتو و

 کنن...  یبرا خودشون اسب سوار انیهم همه م االن

 ؟؟یسوار ش یخوایم توهم

 

 ... ترسمیم کمیمن  حی ترس گفتم : مس  کمی با

گفت : ترس نداره که برکه... خودم پشتت   حیمس

 ... نمیشیم

 ...می راحت باش شهینم  نجایا  البته

 هم هست..  نجای ا کی ، نزد   ایلب در   میریاسب م با

 !! الیو  میریهمونجا م از

 

از کمرم گرفت و گذاشتتم   حی گفتم که مس یا باشه

 اسب...  یباال

محکم افسارش رو گرفتم تا کنترل داشته   دهیترس

 باشم... 
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هم خودش پشتم نشست و دستاشو از کنار   حیمس

پهلوم جلو آورد و دستام رو که افسار رو گرفته بود  

زد که اسب شروع به    یرو گفت دستش و ضربه ا

 حرکت کرد...

 

 ...یبود اسب سوار یخوب یلیخ حس

  یبرا یکیو  رمشیگیم  ادی خوب حتما  ت یموقع هی تو

 ...خرمیخودم م

 

بهم منتقل   یندیاحس خوش هیو  زدیتو صورتم م  باد

 ...کردیم

 انقدر لذت بخشه... دونستمینم

 ...!!! دمی ترس  یمنه احمق م اونموقع

 

 ... ا یلب در میدیرس

  ینگا کردم که آروم موج هاش رو به ساحل م  ایدر به

 رسوند...
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که   دادینشون م نی قرمز شده بود و ا کمی آسمون

 در حال غروبه...  دیخورش

 

  دیبه غروب خورش حیو هم من هم مس ستادیوا  اسب

 ....می کردیبود نگا م بایز یلیکه خ

 

 لحظه رو دوست داشتم...   نیا چقدر

 باد..  میخوب و نس ی.. هواعتی... غروب.... طب ایدر

 ... میشخص زندگ نیدر کنار منفور تر  اونم

ازش    یاز دست بدم ول مو یکه باعث شد همه چ یکس

 چرا؟!!!...  دونمیو نم  ستمیاونقدرا ناراحت ن 

 

  ینم یچیو ه  میبود رهیهر دو به غروب خ  نجوریهم

 ... میگفت

لحظه  نی خواست تو ا یواقع منم اصال دلم نم در

 باهاش حرف بزنم..... 
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کامال غروب کرد و   دیخورش گهیکه د قهیدق  نی چند بعد

  دیگفت : برکه با حیمس رفتیم یکیهوا رو به تار 

 ....نجایا  ارمتی ... دوباره ممیبر

 

 گفتم و اسب رو به حرکت درآورد... یا باشه

 

[09.10.21 12:22 ] 
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 یشرط بند هیضق  نیهم یبرا نیی رفته بود پا  حیمس

 ... ناشیا

رو نداشتم   زیکه اصال حوصله اون جمع نفرت انگ منم

 موندم تو اتاق... 

 بشه...  یخوب عمل دوارمینقشه داشتم که ام هی یول
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داشت درباره   یکی می شده بود الیکه وارد و  نیهم

 ...زدیکه خراب شده بود حرف م یتوری مان

که    میدیازشون سوال جواب کرد و فهم  کمی حیمس

  ن یدورب  لمیکه ف گهید یو چندتا  یاصل توری همون مان

 از کار افتاده....  ده یهارو نشون م

 

تو   یگشت هی خواستمیخوشحال شدم و م هیقض نی ا از

 به شدت مرموز بزنم...   ی  الیو ن یا

 

  یچیروشن نشده بود و ه زایچ یلی خ فیتکل هنوز

 ... دونستمیدربارشون نم

  خوانیو درواقع م خواستنیکه م یا  هیقض همون

 بدزدن... 

 انجام بده؟؟ خواد یم یک اصال

 

  حیبا مس امی بزنم م الیتو و یگشت یواشکی نکهیا  بعد

 ... اسیحرف بزنم که چجور
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  ستیجعبه اونجا ن نه ی بب ادی اگه اون طرف ب چون

  شهینقشه بر آب م یو همه چ مید یکه ما فهم فهمهیم

 بوده...  یکه کاره ک  میفهم یو ماهم نم

 

هم حاال  ح یجمعن و مس نیی االن همه پا  دونستمیم

 .. ادیحاالها نم

 به نفع من بود...  یلیخ نیهم و

 

 ... نهی نب  یتا کس  رونیاز کدوم ور برم ب  دیبا  دونستمینم

وجود  یراه مخف  ه یکاش  گمیبا خودم م همش

 داشت... 

هم   نجای که ا ستین  دیبع دم ید  ییها لمی ف نی بس همچ از

 همونجور باشه...

 هست؟ اگه اره کجاس؟ یراه مخف ایآ نکهی ا یول

 ...کردیم  وونمیندونستن جواب سواالم داشت د و

 

 نگا کردم... رونیپنجره به ب از

 ... رونیبرم ب شدیپنجره هم نم  از
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 از محافظ بود...  پر

 

 ...دمیخودم رو کش یموها کالفه

 یچجور دونمیاومده نم  شیحاال که فرصت پ یلعنت

 چخبره...!!!!  نم یبرم بب  دیبا

 

 شده بودم...  وونهید

  یو م رفتمیداشتم تو اتاق قدم رو م  یوونگیشدت د از

به ذهنم   یزیچ ایکنم   دایپ  یزیگشتم تا بلکه چ

 برسه...

 

  یکیجور که درحال راه رفتن بودم پام به اون  نیهم

 ... نیخورد و محکم افتادم زم چیپام پ 

 

 ... هیگر ریبد بزنم ز یاتفاقا نهمهیاز ا   خواستیم دلم

از   یکار چیعرضم که ه  یگرفته بود از خوده ب  حرصم

 ... ادیدستم بر نم 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 229



درد از جام بلند شدم و لنگان لنگان دوباره راه   با

 افتادم.... 

 به سرم زد...  یفکر هی

 سمت کمد رفتم و بازش کردم... به

  یخال یتخته پشتش رو که دراورده بودم و به جا اون

 نگا کردم...  میکرده بود میجعبه که خودمون قا

 

قفسه مانند که اون موقع جعبه روش قرار داشت   اون

 با زور در اوردم و انداختمش کنار.... 

 

که اونم باز از چوب بود نگا کردم و   واریبه د  یدست

 .... دمیروش کش یدست

  یخال یزدم که صدا یچوب  واریرو اون د  یتقه ا هی

 که اون روز درآوردم...  یبودن داد مثل همون تخته ا

 

  هیکه دستم به  دمیکش یچوب  واریدتعجب دست رو  با

 خورد.... یفلز زهیچ
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[09.10.21 12:22 ] 
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 قفل در بود...  ی  جا انگار

آوردم و نور چراغش رو انداختم تا بهتر   مویگوش

 ... نمی بب

 ... درسته

 قفله دره...  ی  جا

 در بود...  هی  وارید ن یا  پس

 کجاس؟؟؟!!!!  دشیکل  ولش

 

  یتخت برداشتم و دست ریرفتم جعبه رو از ز زود

 .... دمیکش رشیز

 داشت.... کیکوچ یبرجستگ هی

رو  یرو برداشتم و اون برجستگ یخور وهیم یچاقو

 ... رونیافتاد ب دیکل  هیکه   دمیتراش
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  د یهول و استرس جعبه رو گذاشتم سر جاش و کل با

 رو برداشتم و رفتم سمت همون دره... 

 

رو   دیرو انداختم اونجا و کل ینور چراغ گوش دوباره

 کردم.....  کی به قفل نزد

  کیت  یرو به قفل انداختم و چرخوندمش که صدا دیکل

 داد....  یآروم

 هول دادم که باز شد.....  درو

 بود... کی کوچ یلیخ یلی اتاق خ هی

 ... شدیکه همون در باز و بسته م یاندازه ا به

 هم توش نبود...  یچیه

 ... بهی عج یلیخ

  نیتو ا  یچیه یوقت کنهیم  کاریچ نجای در ا ن یا  پس

 !!! ست؟؟ ین  کیاتاق کوچ

 

 کف  اون اتاق نگا کردم که از چوب بود....  به

 کردم...  شیاتاق شدم و شروع به وارس وارد
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ف اتاق و دستم رو،  روش حرکت  رو انداختم ک نور

 نه؟؟!!!  ایهست   یزیهم چ نجای ا نم یدادم تا بب

 

  هیو  دمشیخورد که باال کش یحلقه فلز هیبه  دستم

 از کف اتاق همراه باهاش باال اومد...!!  کهیت

 از کف وصل بود...  کهیت  هیبه  حلقه

 در بود...  هی  نمیکه ا  انگار

 

 رو بازش کردم و به داخل اونجا نگا کردم...  در

 پله بود...   کردیچشم کار م تا

 

پله و رفتم   نی استرس پام رو گذاشتم رو اول با

 ... نییپا

  یو منم ه رفتیتر م  ن ییو پا نییپا یها ه پله

 ... رفتمیم

 نبود....  نجای هم ا یزیچ چیه

 نفر آدم...   کی یو حت یچراغ و المپ چی ه بدون
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 کجاست؟؟!!!  نجای ا  ستیمعلوم ن اصال

 !!! ه؟؟؟ یچ یبرا  ستیمعلوم ن اصال

 

 کنم...  سیمونده بود از ترس خودمو خ کم

 دردسر بشه برام...  ای نمینب   یخوب ی  زایچ دمیترس یم

 برم...  شمیبق  دیاومدم پس با   نجایمن که تا ا  یول

 

 ... دمیته پله ها رس به

 ....یزیاز هر چ  یاتاق بزرگ خال هی

 رو به دور و برم انداختم...  یچراغ گوش نور

 چند تا در وجود داشت...  فقط

 از در ها رفتم... یکیسمت  به

تونم    یرو نم دشیکل  گیقفل نباشه که د  دوارمیام فقط

 کنم...  دا یپ

 

[09.10.21 12:22 ] 
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در گذاشتم و   رهیاب دست رو دستگترس و اضطر با

 بازش کردم.... 

 خود به خود روشن شد... المپش

 ...!!نجامی من ا دنیخدا حتما فهم ای

 

نفس   یکس دنیترس به اطرافم نگا کردم و با ند  با

 ... دمیکش یراحت

روشن   یهاشون خودکار بود و با ورود کس المپ

 ..... شدیم

 

 پر از کارتون بود...  اطراف

نشده   یرفتم و دعا کردم چسب کار شونیکیسمت  به

 باشه... 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 235



رو کارتون   یخدا دعامو برآورده کرد چون چسب انگار

 نبود.... 

که توش بود داشتم شاخ   یزیچ دن یکردم و با د  بازش

 آوردم.... یدر م

 

 از اسلحه و کلت و گلوله بود... پر

رفتم و اونارو هم   گهید  یبه سمت کارتون ها یفور

 باز کردم... 

  ده یکه اصال ند زیم زیعالمه چ  هیتبر، چاقو و   شالق،

ازشون    ییچه استفاده ها ستیبودم و معلوم ن 

 !!!!!.... کنن؟؟ یم

 

 ساعت نگا کردم...  به

 نداشتم...  یادیز وقت

 ... رفتیبه اتاقمون م حی بعد قطعا مس کمی و

اومدم و به طرف   رونیاز اون اتاق منحوس ب  یفور

 رفتم....  یاتاق بعد
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 ... دمشیدر گذاشتم و کش رهیرو دستگ دستمو

 قفل نبود...  نمیا

 رو قفل نکردن؟؟!!!!  یی جاها نی چرا همچ بهیعج

 

وارد اتاق شدم که المپ دوباره روشن شد و   الیخیب

 وجودم رو گرفت...  سرما هم تموم

 ....زدمیم خی که داشتم  یحد در

افتاد   ییکشو ی  دورم نگا کردم و چشمم به قفسه ها به

 سرد خونه ست....!!!   نجایشک معلوم بود ا  یکه ب

 

دهنم رو قورت دادم و با ترس به سمت قفسه ها   آب

 رفتم.... 

 توش نباشه...   یجنازه ا دوارمیام فقط

 

هم از سرما هم از  دیرزلی که واقعا داشت م یبدن با

 .... دمشی قفسه گذاشتم و کش رهیترس دست رو دستگ

 ... دمی کش ینفس راحت ستین  یجنازه ا نکهی ا  دنی د با

 بود..  یخال نیهمه قفسه فعال هم نیاز ا  یول
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ها هم جنازه   یکی تو اون   دیکجا معلوم شا  از

 باشه؟؟!!!! 

 

قفسه ها رفتم و شروع به   یکیترس سراغ اون  با

 باز کردنشون کردم... 

 نبود...   یکه باز کردم جنازه ا یچند تا قفسه ا تو

 ...زهیترسم بر  کمیباعث شد  و

  دمیترس یو م شدیم رمیداشت د واشی واش ی گهید

 بشه...   داشیپ نجایا  یکی ای اتاقمون   ادیب  حیمس

 

که االن قرار   یقفسه ا نی رفتم سراغ آخر نیهم بخاطر

 بود باز کنم... 

 

 جسد همانا....   هی دنیکردنش همانا و د باز

تا صدام   دمیکش غی گذاشتم رو دهنم و ج دستمو

 ... ادیدرن

 پر اشک شده بود...  چشمام

 ه؟؟؟یک  نجاستیکه جسدش ا  یکس نی شناختم ا ینم
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 باشه؟؟ نجای ا  دیچر ا با اصال

 سرد خونه داشته باشه؟؟ دیچرا با  نجایا  اصال

 

 رفتم...  رونیرو فورا بستم و از اون اتاق ب  قفسه

  حی رسوندم و به مس یخودم رو به اتاق م دیبا  فورا

 ... گفتمیم زویهمه چ

 

[09.10.21 12:22 ] 
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سمت پله ها رفتم و بدو بدو شروع کردم باال   به

 رفتن... 

 دم؟؟ید ای چ گفتمیم حیبه مس  دیبا  یول

 ؟؟یسرزنشم کنه چ اگه

 اصال خودش خبرداره!!! دیشا
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 نکن!!!  یگفت فضول  نی بخاطر هم دیشا

 بودم...  فیبالتکل

 نه؟؟!!!  ای بگم  دونستمینم

 ...!!! شهیم یچ  نمیگفتم تا بب  یحاال نم ولش

 

 ... دم یاتاق رس به

 بود...  ومدهیهنوز ن  حیمس

  نی جمع و جور کردم و شد ع ویهمه چ زود

 اولش....!! 

رو تکوندم و خودمو پرت کردم رو تخت و   لباسم

  حی به دست گرفتم که در باز شد و مس مویگوش یالک

 وارد اتاق شد... 

 

 شانس آورده بودم... یلیخ یلیخ

 دادم...  رونیراحت ب  ینفس نامحسوس

 

 .... میشام بخور  میبر ا یگفت : پاشو ب حیمس
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 !! ست؟؟ ین  رید کمیتعجب گفتم :   با

بخاطر   دی، کارمون طول کش ادی گفت : نه ز حیمس

 همون شام موند برا االن... 

 باش پاشو..!!  زود

 

 ... رونیب  میاز اتاق رفت حی جام بلند شدم و با مس از

 شک نکرد.... یزیبه چ خداروشکر

 

 اتاق هارو هم بگردم....  ه یبق  ارمیبهونه ب   هی دیبا  فردا

 من گرم شدم...  تازه

 چخبره!!!  نجایا فهممیم واشی واشیدارم   تازه

 

 

هم از پشت بغلم   حیبودم و مس  دهیتخت دراز کش رو

 کرده بود... 

 ... بردی نم خوابم

 داشتم... حی سوال هم از مس هی
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 فک کنم اون خواب بود... یول

 گفت.. یحال صداش کردم که هووم نی با ا یول

 

 م؟یبمون   نجایقراره ا یما تا ک حی : مس گفتم

 ن؟ی کن کاریچ نجایقراره ا  گهید

 

 ۱۵خواب آلود گفت : هفته بعد تا یبا صدا حیمس

 ابان.. 

  میرس یبه همشون م می نیهم کار هست که بب  یانقدر

 نه؟!!  ای

 

 ؟ییا : چه کار ه گفتم

 

 عالمه از معامله ها مونده..   هیگفت :  حیمس

دارن ، محموله دارن و جابه جا   ات یعمل   نجایا  ای بعض

 ... کننیم

  رمیمحموله م هی  یشب هم من خودم شخصا برا فردا

 ... ستین یاعتماد  چکسیبه ه نجای چون ا
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 فهمه؟؟؟ یکه نم سی نشه؟؟؟ پل تی زیگفتم : چ نگران

 

محکم تر بغلم کرد و گفت : نگران نباش،  از   حیمس

 ...شهی نم یزیکردم چ  ادیکارا ز  ن یا

 لو نده...   یاگه کس البته

 هست...  ادی دشمن ز چون

 خبر نداره...   یبرنامه ها دارم که کس یول

 ... وفتمینم ریگ  نترس

 

تونستم فردا شب هم برم    یبرا من خوب بود که م ن یا

 اون اتاق هارو بگردم...  هیبق

 نگران بودم... حی مس یبرا یول

 داشتم...  یبیدلشوره عج  هی

  نهمهیکردم با ا یبهش گفتم و سع یحال باشه ا نیا  با

 بخوابم...  الیفکر و خ

 

[09.10.21 12:22 ] 
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نگاه    ایداده بودم و هر دو به در هیتک  حی مس نهیس به

 ..... میکردیم

 اشکال داشت...  شیزیچ ه ی یلحظات خوب بود ول ن یا

نگران داشتم و   یلیامشب خ  یبود که من برا  نیا  اونم

 استرس داشتم.... 

 

 ...ادی ب  حیسر مس یبالئ  دمیترسیم

دوست   یازش ندارم و خودم گاه یدل  خوش نکهیا  با

 بشه...!!   شیزیچ خوامیاالن نم  یدارم بکشمش ول

 

 واقعا احمقم...  من

 ... رهیبم یدوست ندارم کس چوقتیه چون

 باشه...!!  یهر ک خوادیم حاال

 .. حیمس  ی، و حت بهی ، دشمن ، آشنا ، غر دوست

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 244



 ... ادیب یسر کس یکه بالئ خوادیدلم نم اصال

  و دوسش داشته اد یهر چقدر از طرف خوشم ب حاال

 و ازش متنفر باشم...  ادیهر چقدر بدم ب  ای باشم 

 

بلبل    یلی! اول خ؟ یساکت شدهیگفت : برکه چ حیمس

 !! شده؟ یچ یدیپرسی م ادیو سوال هم ز یکردیم یزبون

 

امشب    یدادم و حرف دلم رو گفتم :برا رونیب ینفس

 نگرانم... 

 ؟؟؟یشه نر ینم

 

  نمیبرم تا بب   دیداد و گفت : برکه با رونیب  ینفس حیمس

 بره....  شی درست پ یچخبره و همه چ

اعتماد کنم    تونمینم  وفتهیاتفاق م  یکه ه ییزایچ  نیا  با

 ... هیبه بق

باهم متحد و هم دست شدن تا   یهمگ کنم یم احساس

 ...!!! نی منو بزنن زم
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 ... دمیتکون دادم و گفتم : آراد رو ند یسر

 اد؟؟یب  شبیقرار نبود د مگه

 

 اومد..  شبی با حرص گفت : آره د  حیمس

 !! ستین  الیاصال تو و یول

 همش کجا پالسه..!!!! ست ین معلوم

 ده؟؟ینپرس  یزیچ ازت

 

باعث َشَکم  نی هم ..دهینپرس یزیگفتم : نه چ متعجب

 ...شهیم

  کاریچ دونمینم  دیبا یآره اگه آدم من شد گفتیم قبال

 .. ی، فالن کن یکن

 ...!! ستین یخبر یچیاالن از ه یول

 ازم نخواسته...  یچیه

 بهش...!!   کنمیشک م دارم

 

گفت : گفته   یترسناک کمیلحن خاص و    هیبا  حیمس

 اعتماد نکن...  چکس یه چکسیبودم که به ه
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 ...ادیاز همه کس برم یچ همه

مواظب و حواس   یلیدور و زمونه بهتره خ نی ا تو

 ... یجمع باش

  یجمع و سازمان ن ی تو ، که تو همچ بخصوص

 ...یهست

 

 .... دمیترس کمی

 بهش نگا نکرده بودم...  ینجوریوقت ا چیه

 ... گفتیراست م حیمس

 حواسم جمع باشه... یلیخ بهتره

 

[09.10.21 12:22 ] 
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  یلی رو سرم زد و گفت : برکه خ یبوسه ا حیمس

 مواظب خودت باش... 
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 اعتماد نکن باشه؟؟ چکسیه به

 

جمله نهفته   نی پشت ا یزیچ هی  کردمیم احساس

 ست... 

 منظورش خودشه!!! کردمیم حس

 من بهش اعتماد نکنم..!!!! یعنی

  گهیمن  تنها د یکه اعتماد کامل ندارم بهش ول البته

 ندارم...  ویجز اون کس

 و بابام هم که انگار نه انگار....  داداشم

 برم تا راحت باشن....   ششونیبودن من از پ منتظر

  شیز یمن بازم طرف اونا هستم تا سازمان چ اونموقع

 ....وفتنیلو نره اونابه دردسر ب

 

 گرفت....  بغضم

 ک گرفت... رو نم اش چشمام

گرفته   یبلند شدم و همونجور با صدا حی بغل مس از

 ... میگفتم : پاشو بر  حی از بغض رو به مس یناش

 غروب شده.....  گهید
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نگفت و فقط دستم رو گرفت و باهم  یزیهم چ حیمس

 ... میشروع به راه رفتن کرد 

 

 محال بود...  نی ا ی بده ول میداشتم دلدار دوست

از   شتریب  یزیمعشوقه بودم براش نه چ هیفقط  من

 ... ن یا

 ازش انتظار داشته باشم....  دینبا  پس

 

و موفق   اد یاز چشمم ن  یکنترل کردم تا اشک خودمو

 هم شدم...

 

وجه برکه   چی به ه ستمی گفت : امشب که من ن حیمس

 ... این  رونیوجه از اتاق ب  چیبه ه  کنمیتکرار م

 

و ساعت چند   یریاسترس گفتم : ساعت چند م با

  یچه ساعت ست یمعلوم ن  ی ول رمیم۱۰: ساعت  یایم

 برگردم... 
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تا   یکن بخواب یاتاق در رو قفل کن و سع  یرفت پس

 ... یاسترس نداشته باش

 ...ی هست یاسترس یلیتو خ آخه

 

تکون دادم و گفتم : مواظب خودم هستم نگران   یسر

 نباش...!! 

 

نداشتم چه برسه به   نانی حرفم اطم نیخودم به ا  یول

 ... حیمس

  میتا بر  مینگفت و به راهمون ادامه داد یزیچ یول

 .... الیو

 

 

 آماده شده بود...  حیمس

 بود...  دهیپوش یتا پا مشک سر

  گهیدکاره  هی نجایا یمنم باهاش برم ول  شدیم کاش

 ... شدیانجام م د یداشتم که با
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  ح یسمت در گفتم : مس رفتیکه داشت م  حیبه مس رو

 مواظب خودت باش...  یلیخ

 

زد و گفت : انقدر نگران نباش ،من از   یلبخند حیمس

 کردم...  ادیکارا ز  ن یا

 ... شتیپ  امی و سالم م حیصح زود

 .. یبا یبا

 .... رونیبعد دستش رو تکون داد و از اتاق رفت ب و

 حرفا و کارش...  ن یرو لبم نشست از ا  یلبخند

 هم از استرسم کاسته شد... کمی

 

برم به   گهید  قهیرفتم درو قفل کردم تا چند د پاشدم

 کار خودم برسم.... 

 

[09.10.21 12:22 ] 
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 برداشتم و زود رفتم سراغ کمد...  مویگوش

  ریدر اوردم و دوباره از پله ها سراز ویچ همه

 شدم....

 

 ..... کردمیبه سرعت همه اتاق هارو چک م  دیبا

  دمیدر رو کش رهیرفتم و دستگ یسمت اتاق بعد به

 که باز شد...  نییپا

  چکسیه بازه و نجایا  یبود که در ها بی عج یلیخ

 ...!!! ستین

ها که از کار   ن یدورب یداره ول نی دورب درسته

 افتاده...!! 

 انقدر آزاده؟!!!....   نجایدارن که ا نانیاطم  یبه چ پس

 

 سرعت داخل شدم...  به

 هم پر از کارتون بود...  نجایا

 کردم.....  یرفتم داخلشون رو بررس زود
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  یول هیبه چ یچ دونستم ینم  ادی رو ز اسماشون

 همشون مواد مخدره... دونستمیم

رو تونستم   اکیو تر شهیمواد فقط ش نهمهیا  نی ب از

 بدم...  صیتشخ

 بودم...  دهیرو ند  هیبق

 

پس برم سراغ اتاق   هیچ  دمیرو هم که فهم نجایا خب

 ... یبعد

 

از حد روبه   شی ب یدیاتاق رو که باز کردم با سف در

 رو شدم...

 که دستامو گذاشتم رو چشمام.....  یجور

 

 بود؟؟!!! یچه اتاق گهید  نجایا

وجود  یچیه گهیوسط اتاق بود و د  یصندل هی

 نداشت...!!! 

 ؟؟یچ یعنی

 !! ؟؟ یزیچ نیهمچ شهیم مگه
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تک   هیو   دیاتاق کامال سف  نی ا هیچ  یبرا اصال

 !!! ؟؟ یصندل 

 

 دور و بر نگا کردم...  به

 خاموش نبود.....  یها نیجز دورب یزیچ

 بودم.  دهی د  لمایتو ف  ییجاها  نیهمچ هی

 باشه؟؟!!  یچ یبرا  دیبا نجای ا یول

 

مزخرف از ذهنم بره   یتکون دادم تا همه فکرا سرمو

 ... رونیب

  یاز اون اتاق خارج شدم و به سمت اتاق بعد زود

 رفتم... 

 

باز   دمیکش یرو م رهیهر چقدر که دستگ یول

 .... شدینم

 .... یلعنت

  نی اومد از تو هم  ییصدا هی  کردمیم احساس

 اتاق...... 
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 زن...... هی  فیناله ضع ی  صدا

 

 کنم...  کاریچ  دیبا  دونستمیشده بودم و نم هول

 

دختره رو   نیا  سی : رئ گفتیمرد اومد که م  ه ی یصدا

 ... م؟؟؟ یکن کاریچ

: ببرش اتاق   گفتی مرد اومد که م هیبم  یصدا

 تا حالش بهتر بشه... یکاوریر

 ازش رفته....   یادیز یانرژ

ست   دهیدوباره گفت : منظورتون همون اتاق سف مرده

 که...... 

حرفشو قطع کرد و گفت : آره همون....   سهیرئ همون

 ...!!! وفتهیتا چشمم بهش ن نوی ببرش ا عیسر

 

اومد که انگار   ییبعد صدا  کمیگفت و  یچشم مرده

 . ...شدیم ک یداشت به در نزد

 !!! نهیبی کنم االن منو م  کاریخدا چ ای
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و با تمام سرعت خودمو انداختم تو همون اتاقه   زود

شدم   میکه مواد مخدر توش بود و پشت کارتون ها قا 

 .... دمیکش ی و نفس راحت

 

 گوشم رد شد....  خیاز ب خطر

 !!! شد؟؟ یم یچ نجامیمن ا دنیفهم یاگه م  یییوا

 ... هیقض ن یفکر کنم به ا  خوامینم یحت

 هم پشتمه..  حی که مس نی وجود ا با

اونم پشتم    دیکردم شا یبفهمه فضول   حیاگه مس  البته

 نباشه...!!! 

 

 ... انی اتاق ن نی ا  دوارمیام

 .... نجاستی ا یکی  فهمنیم  انیب چون

 ...یالمپ خودکار روشنه با ورود کس چون

 

[09.10.21 12:22 ] 
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  یرو گوش حیبودم که اسم مس  رهیخ میصفحه گوش به

 افتاد... 

 بود... لنتیرو سا یگوش خوبه

  یاومده باز گوش نیزم  رهیز نهمهیکه ا  نجایا  بهیعج

 ... دهیآنتن م 

 

 ... کنمیفکر م ایمن دارم به چ تیموقع نی تو ا اه

رو برداشتم و آروم جواب دادم : لو   یگوش زود

 !! ح؟؟ یمس

 

که   یبه همون خونه ا  ایبا درد گفت : برکه ب  حیمس

اسب   ستیپ  میو رفت میبرداشت  نی اون روز ماش

 ....یسوار

 الزمت دارم....  ایب عیسر

 

 کنم؟؟ کاریچ  دیشده؟؟ من با یگفتم : چ نگران

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 257



 ....!!! کنمیبگو دارم سکته م  یزیچ هی حیمس

 

حرف بزنم...   ادی ز تونمیدوباره با درد گفت : نم حیمس

 ...!!!ای دارم.... پاشو ب یزیخونر

 

رو قطع کرد و هر چقدر که زنگ زدم  یبعد گوش و

 رو برنداشت....  یگوش

 

 پاشم برم اونجا؟؟ یمن چجور آخه

 محافظ...  نهمهیبا ا  اونم

شب رو  ۱۲نگا کردم که داشت  یساعت گوش به

 ... دادینشون م

 رون؟؟یبرم ب یساعت از شب چجور نی ا تو

 خارج بشم؟؟!!!  الی و نی از ا یچجور اصال

 

 از جام بلند شدم....  کالفه

  رونیبه ب یراه خروج چکدومیاتاق ها ه نی از ا یعنی

 نداشت؟؟؟!!! 
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  ی ب نی کشه بعد من ع یاونجا داره درد م حیمس

 ....... ستادمیجا وا ه یعرضه 

 

 ... ستادمیدادم و رفتم رو به در وا رونیب ینفس

 بازش کردم و به اطراف نگا کردم...  آروم

آروم به سمت   یول عیسر  یبا قدما  دمیند یزیچ یوقت

 پله ها رفتم و ازش باال رفتم....

 

و بعد   دمیکش ینفس راحت  دمیاتاق خودم که رس به

  دمیلباس پوش هی یجمع و جور کردن بند و بساط فور

 تم سرم.... و شالم رو انداخ

 

 رفتم...  رونیدر  اتاق رو باز کردم و از اتاق ب قفل

و   گسیطرف د هی ییرا یکه پذ کردمیم خداروشکر

 ... رمیم رونیکه دارم ب  نهیب  یمنو نم یکس

 

  یغیبودنش ج   ییهویجلوم ظاهر شد که از  یکی یفور

 که گفت : نترس منم.... دمیکش
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 که رو به روم بود نگا کردم...  یکس به

 .... آراد

 

 ؟؟یکنیم کاریچ  نجا یتعجب گفتم : آراد تو ا با

 

 ... گهیباشم د دیجمعن منم با  نجایگفت : همه ا  آراد

 االن؟؟  یریکجا م یدار تو

 ... ستش یکه ن  حیمس

 ؟؟یریکجا م ییتنها

 

هوا   رونیب رمیم کنهی سرم درد م کمیهول گفتم   با

 بخورم...

 

 ... امیمنم ب  یخوایگفت : آهان باشه... م آراد

 

 ... الی و امیگفتم : نه ممنون... منم زود م زود
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به    یمنطقه امنه ول نی و ا  نجای گفت : درسته ا آراد

 هرحال مواظب خودت باش... 

 

 گفتم و زود از جلوش محو شدم... یا باشه

  امیم ال یگذشته بود و من تازه دارم از و قهیده د یلعنت

 ...!! رونیب
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از   کردنیکه داشتن نگا م   ییتوجه به تمام چشم ها یب

 ... رونیزدم ب  الیو

 

 ...دمی دو یتمام سرعت داشتم م با

 راه...  نیا  نی ب  ادین  شی پ  یمشکل دوارمیام

 بود...   ادمیآدرس  خوبه
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 واقع فقط چند کوچه فاصله داشت....  در

 

 .... اوردمینفس کم م  داشتم

اومد    یکه انگار قلبم داشت در ن ستادمیلحظه وا هی

 ..... رونیب

 جون شده بودن.....  یب  پاهام

 

رو از سر گرفتم و شروع به   دنیدوباره دو  یول

 کردم....  دنیدو

 

  الی به و  دنیوقفه دو یب قهید  ۶،۷بعد  باالخره

 ... دمیرس

 سمت در رفتم...  به

 بود....  باز

 رفتم داخلو درو بستم.... یفور

 

 رو صدا زدم.....  حیشدم و مس الیو وارد
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 .... نجایا  ای: ب  گفتیاومد که م حی پر از درد مس یصدا

 

 رو به رو بود...  یدم که از اتاقا صدا دقت کر به

توشه رفتم و   حیکه حس کردم مس ی به سمت اون زود

 داخل شدم.... 

 

وسط اتاق نشسته بود و    یخون ی  با دست و پا حیمس

 داده بود...  هیبه تخت تک 

 

و با   دمیکش یمحکم  غیتو اون حالت ج  دنشی د با

شده؟؟؟   یچ حیبه سمتش رفتم و گفتم : مس ینگران

 زنگ بزنم اورژانس...  دیبا

 تا زنگ بزنم؟؟ مهیوضعت وخ ینگفت چرا

 

تونستم زنگ بزنم   یخودم نم یگفت : فکر کرد حیمس

 ؟؟؟یگیاالن م یکه تو دار

 ... یکه چقدر احمق یوا

 من گلوله خوردم...  احمق
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  شدیم دهیهم وسط کش  س یپل ی  پا  مارستانیب  رفتمیم

 م؟؟یکردیم کاریچ ریاونموقع با 

 

 چقدر خنگم...  من

 !!! نا؟؟ یا  دیبه ذهن خودم نرس  چرا

 

...  مارستان یب  یبر دیحرفا گفتم : خب با نی ا  الیخیب

 ....نی بب  یدار یزیاحمق خون ر

 ...... اد ی اورژانس ب زنمیزنگ م  من

 .... میندار یا گهید چاره

 

گفت :   حی که مس ارمیدر ب بمیرو از ج یگوش خواستم

 ... یبه اورژانس زنگ بزن یحق ندار

 لوازم مداوا هست...   نجایا

 

گلوله رو   یتون یحرص گفتم : احمق جان نه تو م با

 ... تونم ینه من م   یپانسمان کن  یبزن  هیو بخ یاریدرب

 باشه که بلد باشه...  یکی  دیبا
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 ... ستیاورژانس وضعت خوب ن   زنمیزنگ م  پس

 ....یلحظه ممکنه از حال بر هر

 

 و گفت : خفه شو برکه...  دیکش یداد حیمس

 نزن...   یعنیزنگ نزن   گفتم

اتاق جعبه کمک    نی ا سی برو از تو قفسه سرو پاشو

 ... اریرو ب  هیاول یها

 توش هست....  یچ همه

 

رفتم و   سیحرص از جام بلند شدم و به سمت سرو با

 شتم.... جعبه رو برداشتم اومدم رو به روش گذا

 

گفتم   رونیب  زدیداشت خون م یزخماش که ه دنی د با

 م؟؟؟یکن کاریچ دیحاال با حی: مس
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  هیو بعد  ارمیگفت : کمک کن لباسامو در ب حیمس

 .... یبهم بزن یحسیآمپول ب

 

آوردم گفتم :   یکه داشتم لباساش رو در م همونجور

 .... زایچ نی از ا ترسمی تونم بزنم.... م  یمن نم

 .... ستمیهم ن  بلد

 

هان؟؟؟   نجایا یاومد یگفت : پس برا چ ی عصب حیمس

پاشو گمشو برو پس    ؟؟ ی نمک رو زخمم بپاش یاومد

 ... دمی، خودم انجام م

 

تم : خب  و گف یرو در اوردم و انداختم کنار زش یبل

 گفتم....  یچ هیچرت نگو من  گهید

 بتونم بزنم آمپول.... کنمیم یسع

 

 .... اریگفت : خب حاال شلوارم رو درب حیمس
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مجبور بودم شلوارش رو   یچپ نگاش کردم ول چپ

 خورده بود....  ریچون پاش هم ت ارمیدرب

 

رو که در اوردم با دست سالمش دست برد   شلوارش

به   یبزن  دیآورد و گفت : باآمپول در هیسمت جعبه و 

 دستم...  ن یا

 به دست سالمش اشاره کرد....  و

 

 اول خون زخمام رو پاک کن....   ایگفت : خب ب  حیمس

  زیبرداشتم و شروع به تم  دیپارچه سف هیوسواس  با

 کردن خونش کردم.... 

 ... ادیتا دردش ن  دادمیانجام م آروم

 

رو برداشتم تا زخم دور دستش رو ببندم تا   زش یبل

 .... ادیخون ن
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  نی دوتا گلوله و ا نی داشت که با ا یعجب جون یول

 باز سالم بود... یزیهمه خون ر

 باالست...  یلیخ ش یقدرت بدن معلومه

 

 و افتضاح بود...  قی واقعا عم زخماش

 ... زایچ  نیا  دنی با د خوردیداشت بهم م حالم

 .... زایچ  نیاومد از ا  یبدم م شهیهم

 

 .. کردمیتحمل م دیبا  یول

درد رو تحمل  نهمهی داشت ا حیکه مس همونجور

 ...کردیم

 

کردن کل زخماش آمپول رو با ترس   زیاز تم بعد

 نگا کردم... ح یبرداشتم و به مس

 

صورتش کال عرق کرده بود و معلوم بود درد   حیمس

 روشه...  یادیز
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 که گفتم بزن...  ییگفت : برکه همون جا  حیمس

 ... شهینم  یزینباش چ  نگران

 ... یبلد تو

 

  کیدهنم رو قورت دادم و آمپول رو به دستش نزد  آب

 کردم...

 

 گفت...  یزیرو به دستش زدم که آخ ر آمپول

 کنم بد زدم که آخ گفت...  فک

 کارا...  نی منو چه به ا آخه

 بار بود...  ن یبرا اول  تازه

 بدونم...  زایچ ن ی نبوده از ا یجربهم ت رشتم
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 گفتم : دردت گرفت؟؟ حیبه مس  ینگران با

 

 گفت و ادامه داد : کارت رو بکن...  ینه ا حیمس

 

 کنم؟؟ کاریهول گفتم : چ با

 

  یبدنم ب واشی  واشی گهیکالفه گفت : االن د  حیمس

 ..  شهیحس م

 کن...  لیرو بردار دور زخمم رو استر یاسپر  اون

 

  یکه گفت رو کردم که اخماش توهم رفت ول یکار

 نگفت...  یزیچ

 

 یو تند تند داشتم ه زدیم  رونیخون ب یزخمش ه از

 .... کردمیم  زشیتم

 

 .. حسه. یب گهیگفت : بدنم د حی گذشت که مس کمی
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  ی از تو کاره آنچنان گهیجعبه رو بده به من د اون

 .... ادیبرنم

 

نگفتم و جعبه رو بهش دادم   یزیچ یبر خورد ول بهم

 که چندتا ابزار درآورد...

  خوادیکه م  دونستمیم یدونستم ول   یرو نم اسماشون

 ... ارهی گلوله رو در ب

  نکهیچه برسه به ا  کردیم میجوریفکرش هم  یحت

جلو چشمم انجامش بده و خودم هم کمک  خوادیم

 دستش باشم.... 

 

زخم پام   نای دوتا پنس به دستم داد و گفت : با ا حیمس

 .... ارمیرو باز کن..خودم گلوله رو درم

 ... میمجبور  یول خورهیتو نم  اتیروح به

 

تکون دادم و پنس هارو ازش گرفتم و زخمش   یسر

 رو باز کردم... 

 تا حالم بد نشه... نگا نکنم    ادیز کردمیم یسع
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پنس برداشت و به سمت   هیبا دست سالمش   حیمس

 پاش خم شد... 

 رو بستم...  چشمام

 ..... نمی صحنه رو بب  نی ا  خواستمینم

 

 گفت که به سرعت چشمام رو باز کردم....  یآخ حیمس

 رو پنس بود...  گلوله

 ..شدیداشت حالم واقعا بد م  یوا

 واقعا گلوله رو درآورد؟؟!!!...  یعنی

 

حس   یآخ هم گفت که معلوم بود هنوز کامل ب هی

 نشده.... 

 

 گفت : پنس هارو بردار... حیمس

از    اریب یرو پاک کن و سوزن و نخ پزشک زخمم

 بزنم...   هیبخ دیهمون جعبه با 
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 ... مارستانیب  میرفت یم شدیم کاش

 واقعا سخت بود...  ینجوریا

 .. .شدیکه نم  فیح یول

 

نخ و سوزن رو آوردم و دادم دستش و خودم   پاشدم

 کردم... زیدوباره زخم پاش رو تم

 ... یچقدر تو خون دار یلعنت

 شده بودم....  هوشیبودم تا االن هزار بار ب  من

 

دستام   نیمن با ا  یبزن هیبخ  دیگفت : برکه تو با  حیمس

 تونم....  ینم
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 تونم....  یمن نم حیتته پته گفتم : مس  با

 و جراتش رو ندارم...  دل

 

انجام بده   گمیرو م یکار یگفت : وقت ی عصب حیمس

 ... اری بگو چشم و بهونه ن

 بزنم هان؟؟ هیبخ یچجور یدست هی من

 

 ... گفتیم راست

بد انجام    دمیترس یمن تاحاال انجام نداده بودم و م یول

 بشه......  یزینکرده چ  ییبدم و خدا

 

 .. ایدوباره گفت : ناز نکن ب حیمس

 ...شهیداره تموم م گهید تحملم

 ...یدوزیم  یلباسه که دار  هیکن  فرض

 نداره که....  یکار

 ... دادمیدستم سالم بود انجام م یکی نی اگه ا خودم

 ... یقراره انجام بد ادیبه بعد ز ن یکه از ا  ریبگ  ادی
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 ه؟؟یمنظورت چ ؟؟ ی چ یعنیگفتم :   متعجب

 

زد و گفت : ولش.. کارت رو انجام بده... دلم   یلبخند

 بخوابم....  خوادیم

 

... باشه انجام  ای هول و ترس گفتم : نه نخواب با

 ... دمیم

 

ازش گرفتم و نخ رو به سوزن  سوزن و نخ رو   و

 انداختم .... 

 کردم....  زیپاش رو تم  زخم

 ... زنن یم هیبخ یکه چجور ارمیب  ادمیکردم  یسع

  هیسوزن رو فرو کردم و با دقت شروع به بخ آروم

 زدن کردم... 

 

  چی حس بود که ه یکامال ب گهید حی کنم بدن مس فک

 اومد....   یازش در نم ییصدا 
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  حیدادم و به مس رونیب  یزدم و نفس یآخر گره ا در

 رو لبش بود نگا کردم....  یرمق یکه لبخند ب

 

  چیباند بپ   هیکارت خوب بود حاال  نیگفت : آفر حیمس

 سراغ دستم....  یایب  دیدورش ... با

 

حرف اضافه حرفش رو گوش کردم و پاش رو   بدون

 کردم....  یچیباند پ

 

از دور بازوش باز   رو زشیسمت دستش رفتم و بل به

 کردم....

 زد....  رونیخون ب دوباره

 کردنش کردم....  زیپارچه برداشتم و شروع به تم زود

 

گلوله   نی ا  یتون یتو که نم حی گفتم : مس حیبه مس رو

 م؟؟؟یکن  کاریچ یاریرو درب
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 ... یاریگفت : خب قراره تو درب حیمس

 

 تونم....  یگفتم : من نم یتعجب و نگران با

 

تو    تونمینگو من نم   یگفت : ه ی عصب حیمس

 .... یتونیم

 هی.. همونجور که بخیکه پنس هارو گرفت  همونجور

 .... یتونیم نمی ..... پس ایزد

 انجام بده....  زود

 

من رو هم درک   د یبا ی فشار روشه... ول دونستمیم

 ..... کردیم

 مثل من سخت بود..  یآدم نیهمچ یبرا واقعا
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از شدت   یخوایگفت : حتما م تیبا عصبان  حیمس

 آره؟؟ یکنیکه فس و فس م میریبم یزیخونر

 ... یمجسمه ها نشست نی هم االنم که ع یاومد رید هم

  نی وگرنه با ا ادهیباالست و خونم ز میقدرت بدن  خوبه

 تو مرده بودم...  یکارا

 

گذاشت   زیخودش جعبه رو برداشت و چندتا چ بعد

 ..... رونیب

 کرد....  لیرو برداشت و خودش زخمشو استر یاسپر

 

دست ببرم سمت پنس ها که دستمو پس زد و   خواستم

و همه حرفم رو  سمیگفت : برا همه رئ تیبا عصبان 

 ؟؟ی تو چ یول کنن یگوش م

گوش  چکدومیبه ه یرفام درسته ولح نکهیا  با

 .. یکنینم

 ...یتو چقدر خودخواه  گهید نی بب
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 اشکم رو گونم افتاد...   نیگرفت و اول  بغضم

 

  دنیبهم نگا کرد و با د  زنم یحرف نم  دید  یوقت حیمس

  هیگر یو گفت: لعنت د یکش یداد میصورت اشک

 نکن.... 

 هاااان؟؟؟ یمنو دق بد یفقط بلد چرا

 !!!! ؟؟ یکه معشوقمون شد میکرد غلط

روز  نی بخاطره توعه احمق نمک نشناس به ا من

   ؟؟؟ ی تو چ یافتادم ول

 

 بند اومد...   میجملش گر  نی آخر دنیشن  با

 که بخاطر من؟؟!  یچ یعنی

 خورده؟؟؟!!!  ریمن ت  بخاطر

 چرا؟؟؟!!!  یول

 

زد؟؟   ریبهت ت   یمگه؟؟ ک شدهیگفتم : چ حیبه مس رو

 بخاطر من بوده؟؟؟!!!  یکه گفت  یچ یعنی ؟؟ یچ یبرا
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  نیخانوم افتاد ا  ادی زد و گفت : تازه  یپوزخند حیمس

 سواالرو بپرسه....!!! 

 به سواالتت جواب بدم...  تونمیم مون ینکش اگه

 ... رمیبم  یکه معلومه دوست دار نجوری ا یول

 

همون کمک نکردنم به درآوردن گلوله   منظورش

 بود.... 

 

پاک کردم و پنس هارو برداشتم    نمیرو با است  صورتم

...  ریخودت بگ  نویدادم و گفتم : ا  حی به مس شویکیو 

 ... رمیتونم سه تا پنس دستم بگ  یمن که نم

 

  هیپنس رو گرفت و   حیمس نمونیب  یبدون کلکل گهید

 طرف زخمش رو باز کرد... 

زخمش رو  گهیپنس رو برداشتم و طرف د  یکی اون

 باز کردم... 
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  ده ینبود و گلوله داشت د قی عم  ادیزخمش ز ن یا

 .... شدیم

 خودمو کنترل کردم....   یبد بشه ول  خواستیم حالم

 

هزار زور و زحمت گلوله رو در اوردم و زود  با

 گذاشتم کنار تا چشمم بهش نخوره....

 

 کنم.... کاریچ دیبا   دونستمیم گهید

 کردم و سوزن رو نخ کردم...  زیرو دوباره تم زخمش

 زدن.... هیشروع کردم به بخ و

  یچیزدنش که تموم شد بازوش رو هم باند پ هیبخ

 کردم...

 

 موند... رهیبه تتو هاش خ نگاهم

اصال   دونستم یو درشت داشت نم  زیر یتتو ها انقدر

 چندتاست!!!! 
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گفتم  و  دمیبازوش کش یرو متن تتو شده رو باال دست

 ؟؟ی تتو کرد  یچ نجایا  حی: مس

 

آروم دستم رو پس زد و گفت : بهتره بهش   حیمس

 .... یفکر نکن

 واقعا خستم...  االنم

 ... میرفته بهتره هر دو بخواب لیبه کل تحل  میانرژ

 ضمن ممنون بابت کمکت... در
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گفتم و کمکش کردم که رو تخت   یکنمیم خواهش

 دراز بکشه.... 
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هم پاشدم همه لوازم رو جمع و جور کردم و   خودم

 هارو انداختم سطل زباله...  یبعض

 

 تازه نگام به خودم افتاد....  شدم یکه رد م نهی جلو ا از

 .... یونو مانتو خ شلوار

 شده...  فیکه افتاده دور گردنم و کث یشال

 

 لحظه از خودم چندشم شد... هی

 ..؟؟!! ارمیرفت که لباسام رو درب ادمیمن  چطور

 

مانتو و شال و شلوارم رو در اوردم و فقط   یمجبور

 بودم...  ریشرت گشاد بلند و لباس ز یت  هیاالن با 

 بد هم نبود...  نیهمچ

 .. اندامم مشخص نبود. ادیز

 

 .... یاشغال   رفتیم دیهمه با  حی خودم و مس یلباسا

 قابل استفاده نبود...  گهید
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 ... شدیپاک نم   دونستمیروش خشک شده بود و م خون  

 

هارو هم انداختم سطل زباله و بعد شستن دست   لباس

و صورتم المپ اتاق رو خاموش کردم و خودم هم 

با فاصله که به پا و دستش نخورم دراز   حی کنار مس

 .... دمیکش

 

 بسته بود...  حیمس یچشما

خوابش   یحال یو ب یکنم واقعا از شدت خستگ فک

 برد... 

  نیبخوابه برا هم یزود نی به ا حی بود مس  دیبع یول

کاش   ؟؟ یحالت خوبه؟؟ درد که ندار حی : مس دمیپرس

  یم یگفتیدکتر م هی  ای  مارستانیب  میرفت یم شدیم

 ...!!!  نجای اومد ا

 نه؟؟ ایواقعا حالت خوبه  دونمی نم ینجوریا

 

بسته آروم گفت : نگران   یبا همون چشما حیمس

 نباش حالم خوبه... 

 کردم...  ادی کارا ز نی ا از
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  حی به من چندتا توض حی مس ی: ول گفتم

 .....!!! یبدهکار

 

  گهیخسته گفت : بمونه برا فردا چون واقعا د  حیمس

 جون ندارم.... 

 درست کن..  یمقو یشو غذا داریزودتر ب  فردا

 .. ممنون

 ... ریبخ شب

 

حرف اضافه   گهیهموند که دجمله آخرش بهم ف با

 ممنوع..... 

 

 بهش گفتم و چشامو بستم تا بخوابم..   یریشب بخ منم

 به سرم اومده بود......  الیعالمه فکرو خ هیتازه   یول
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 چشمام رو باز کردم....  یخستگ با

 که کنارم خواب بود نگا کردم....  حیمس به

 اومد...  ادمی  شبید یاتفاقا تازه

 بود...  یکه چه افتضاح آخ

 کنن؟؟یم یچه فکر هیبق  االن

 

پاشم ناهار    دیبا کننی فکر م یبه درک هر چ اصال

 غذا نمونه...  ی شد ب داریدرست کنم تا آقا ب 

بخوره تا توانش رو   یمقو یغذا د یهرحال با به

 ......!!!! گهید  ارهیدوباره به دست ب 

 

جام که بلند شدم نگام به سر و وضع خودم افتاد و   از

 دادم...  رونیب  ینفس کالفه ا

 

 بود...!!  یلباس هی  دیسمت کمد رفتم بلکه شا  به

رو که باز کردم فقط چند دست لباس  مردونه بود   کمد

 نبود... یدخترونه ا زهیچ چیو ه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 286



لباس دخترونه    هی دیشا  گفتمیاحمق بودم که م چقدر

 باشه!!! 

 ..!!! گهید  یکیبره با   ستین  دیبع  حی از مس البته

 

رفتم از اتاق   پمیت الی خیفکرا رو پس زدم و ب ن یا

بکشم و بدونم هم آشپزخونه کدوم  یتا سرک  رونیب

 طرفه....
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 آشپز خونه شدم...  وارد

  ای داره  یزیچ نمیتا بب  خچالیاز همه رفتم سر  اول

 نه؟!! 

  یزندگ نجای ا چکسیه یداشته باشه وقت  دیچرا با  یول

 !! کنهینم
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 بود... زیتم  یلیهمه جا خ یول

  حی از مس دی سواالم اضافه شد که با ستیبه ل   نمیا

 بپرسم.... 

 

 رو که باز کردم فکم افتاد...!!!  خچالی

 بود!!!  یهمه چ توش

 ،پر باشه؟؟!!!  یخال ی  ال ی و هی خچالی  دیچرا با آخه

 

ساز رو به برق   یهمون تعجب اول از همه چا با

 زدم...

بخوابه و االناست    تونهینم   ادیز  حیمس  دونستمیم چون

 بشه و صبحونه بخواد....  داریب

 

درست کنم پس مواد الزمش رو  یداشتم ماه  میتصم

 ... رونیگذاشتم ب 

  ییو دوتا چا دمیساز از کارم دست کش یچا یصدا با

مواد صبحونه   خچالیو از  ختمیر  حیخودم و مس یبرا
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و به سمت   ینیرو برداشتم و همه رو گذاشتم تو س

 اتاق رفتم...... 

 

 

بود و با   ده یبه صورت نشسته دراز کش یگوش حیمس

 ... کردیم پی تا  یچ دونمینم  شیاخم تو گوش

غرق کارش بود که اصال حضور منو حس    انقدر

 نکرد....

 

  حیرو گذاشتم کنارش رو تخت و گفتم : مس  ینیس

 یحس یبازم؟؟ آخه اثر اون ب  یحالت خوبه؟ درد دار

 رفته...  گهید

 

  یانداخت کنار و گفت : خوبم فقط ب شویگوش حیمس

 ... اری مسکن برام ب هی چالخیزحمت از تو 

 

 ...یقرص بخور شهینم  ی: شکم خال گفتم
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تا دردت    ارمیات رو کامل بخور بعد برات م  صبحونه

 کمتر بشه.... 

  دنش ی دستش دادم که شروع کرد به نوش شوییچا بعد

و بعد با اشتها شروع به خوردن صبحونه کرد و منم  

 ... خوردمیهمراه باهاش م

 

  ینجوریکه ا  میمده بوداو یهر دو از قحط انگار

 ... میخوردیم

  الی خیباز ب یلحظه متاسف شدم برا خودم ول هی

 شدم...

 

رو   میرو خورد ینیکه قشنگ تا ته س قهیچند دق  بعد

به من    دیرو با زیتو چندتا چ حی گفتم : مس حیبه مس

 .. یبد حی توض

 

حالت تعجب به خودش گرفت و گفت : من؟؟   حیمس

 بخوام بهت بگم...   ویزیچ ادی نم ادمیمن 

 

 حرص گفتم : چرت نگو.... با
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  خچالشیو  زهیانقدر تم  الی و  نیاز همه بگو چرا ا  اول

 هم پره؟؟

وضع   نی تو ا دیپس چرا با   یکنینم  یزندگ نجای که ا تو

 باشه؟؟؟!!! 

 

ود باش  سکوت کرده بود که با داد گفتم : ز حیمس

 نکن...   میبگو عصب

 

  زدمیداد و گفت : حدس م  رونیب  ینفس کالفه ا حیمس

برا همون    نجایا  میا یب  دیکه با  ادیب  شی پ  ییاتفاق ها

هم الزم بود  یکرد و هرچ زیاومد تم یکیگفتم 

 ...دیخر

 

  یهمه داشت نی، ا   نیا  یلحن مسخره گفتم : برا با

 ؟؟ینگ یکردیتالش م

 که...!!  واقعا

 ... یسوال بعد حاال

 شد؟؟؟یچ شبید
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 کرد؟؟؟ کیبهت شل  یک

 بخاطر من بود؟؟ یگفت چرا
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 سکوت کرد...  دوباره

 شده بودم...  یحرص

 ....یتو خمار   زارهیادمو م شهیهم

 

 ؟؟یچرا باز الل شد حیبا داد گفتم : مس  دوباره

 .....!!! رمی میم یمن دارم از فضول بگو

  یشوهرم چه اتفاق یبرا شبیبدونم د دینبا 

 افتاده؟؟؟!!! 
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بار بود که کلمه شوهر رو استفاده کردم و   نی اول

داشت متعجب و مشکوک نگام  حیمس  نیهم یبرا

 ...کردیم

 !!!! ینسر زبون باز کرد و گفت : بهتره ندو آخر

 

  یکار هی یکنیم یکار ه ی یدار  حیگفتم : مس یعصب

 !!!!!ایبکن  یکار چ یه یکنم نتون

 

 ؟؟؟یکن کاریچ  یتونی گفت : تو مثال م حیمس

 

رو لبم نشست   یکه تو ذهنم بود لبخند یدینقشه پل از

 مشکوک بهم نگا کرد....  حیو مس

 

  یکار چی ه یتون ینگو نم  چوقتیناز گفتم : ه  با

 ... یبکن

و آخر راه به بن بست   میتالش بکن یزنا هر چ ما

  یمرد چیه چوقتیهست که ه یزیچ هیباز   میبخور

 ..... شهینم فشیحر
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 که؟؟؟!!!  یدونیم

 چشمک هم بهش زدم....  هیجملم   نیبا آخر و

 

نبود که بتونه در مقابل من مقاومت   یآدم حیمس

 کنه... 

 .... دونستیهم خودش خوب م  نویا

نقطه ضعف براش که االن دارم از   هیشده بود   نمیا و

 ... کنمینقطه ضعف سو استفاده م ن یا

 

برکه   یکنینم  یکار نیهمچ چوقتیگفت : تو ه حیمس

 ؟؟یدیفهم

 

 ..... کنمیزدم و گفتم: چرا خوب هم م یطانیش لبخند

منم   یزاریحرفات م یکه تو منو تو خمار  همونجور

 ... ..زارمیم یخمار گهیمدل د  هیتو رو تو 

 

لختم    ی  به پاها حیجام بلند شدم که تازه نگاه مس از

 افتاد و آب دهنش رو قورت داد.... 
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 ....شد یم کیچقدر زود تحر یآخ

 

 شرتمو زدم باال....  یت

  حی که مس ارمی تا درش ب رم یبردم سمت لباس ز دستمو

 چشماش رو بست...  یفور

 

 ....داد یکردنش حال م  تیاذ چقدر

کاراش   یکنم تا تالف تشیباشه اذ  ادمیبه بعد   نی ا از

 ...!!! ادیدرب

 

سازمان  به اون   سیرئ  یزدم و گفتم : آخ یپوزخند

 چقدر سست عنصره..... یبزرگ

 به بدن زنش نگا کنه..   یحت تونهیکه نم یجور

باال و دلش   زنهیتحمل کنه و م  تونهی چون نم چرا؟؟ 

 ....!!! خوادیم

 

چشماشو باز کرد و   حی زدم که مس یقهقه بلند بعدم

 .... دمیم ح یگفت : گمشو برو لباس بپوش برات توض
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  یکار نی از ا کنمیم یحالم خوب بشه کار ستایوا فقط

 توله سگ...!!!  یبش مونیمثل سگ پش یکه کرد

 

تو هوا براش فرستادم و گفتم : منتظر اون   یبوس

 ...!!!! زمیعز مونمیروز م

 

ملحفه برداشتم و دورم گرفتم تا   هیسمت کمد و  رفتم

 نکنه....   دایپ  خی ب  شتریکار ب

 

  ینشستم و آروم باال حیرفتم رو تخت کنار مس ندفعه یا

شدش رو نوازش کردم و گفتم :   یچیباند پ  یبازو

 ... شنومیم
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دنبال   رسمایکالفه گفت : به وقتش به حسابت م  حیمس

 راه فرار باش فقط... 

 

زدم و ملحفه رو از رو  یلبخند  یشده بودم ول یعصب

  دشیپام کنار زدم که رون هام دوباره در معرض د

فت : بپوشون خودتو االن  گ یقرار گرفت و حرص

 برات...  گمیم

 

آرامش دوباره ملحفه رو انداختم رو پام و منتظر  با

  هیقرار بود   شب یبه گوش نشستم که باالخره گفت : د

 .... میریبگ  نجایتو بندر ا  یکیمحموله رو از 

  نایا  سی پل  ریکه گ دنیچ یینقشه ها  هی  دونستمیم

 بکنم...  دی با کاریکه چ دونستمیمن م یول می وفتیب

 

 یچیو ه چکسیرفت و از ه شیدرست پ یچ همه

 نبود...  یخبر

  نجای که ا یبچه ها گفتم محموله رو ببرن انبار به

 دارم.... 
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تموم شده بود و منم   یکار بود و همه چ یآخرا گهید

 انتقال داده بشه....  یهنوز نظاره گر بودم تا همه چ

 

به    رهیکرد که م دیبود اومد تهد یکه بماند ک یکی

 محموله رو کجا بردن....  گهیم سی پل

  نی ا  خواستمینم  یهمونجا نفسش رو ببرم ول تونستمیم

 کارو بکنم.... 

 کرد....  دیبعدش با جون تو تهد  یول

کنه برکه   رتیو دستگ ادی ن س یاالن پل نی اگه هم گفت

 ...کشمیرو م

 زد بهم...  ریکه دوتا ت کشیبرم نزد  خواستم

 زدم به قلبش....  ریت  هیبا همون حالم   منم

شدم و همون موقع زنگ    ن یبه زور سوار ماش خودم

جا دفن کنن و بعد زنگ   ه یزدم گفتم جنازش رو ببرن 

 کمک بهم...  یبرا یایزدم به تو تا ب 

 

که؟؟ چرا اصال هر   یدرد ندار ادی گفتم : ز یناراحت با

 اد؟؟یم  شیما پ یبرا دی ماجرا جد هیدفعه 
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 ... میخوش ندار  روز هی

 

 ... شهیتموم م یگفت : نگران نباش همه چ حیمس

 اول ماجراست....  تازه

 .... م یدار ش یدر پ زا یچ یلی که معلومه خ نجوریا

 ....یخودت رو آماده کن بهتره

 

گنگش تکون دادم و دوباره گفتم :   یبه حرفا یسر

 م؟؟یکن کاریچ دیاالن با حیمس

 ؟؟یبگ یخوایم یبه محمود چ  نهیا منظورم

 لباس ها و لوازممون اونجاست...  همه

  ستیمنو بدزده معلوم ن خواستهیهم که م یکس اون

 نه؟؟  ایرفته سراغ اون جعبه  

 ... دنیتا االن فهم دیشا

 !!!! کشنیم دی نقشه جد هیدارن برات   دیشا

 

افتاد که هر چه   یاتفاق  ه یگفت : بهشون گفتم  حیمس

 برم تهران...  دیتر با  عیسر
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 .... ارهی تا لوازممون رو برامون ب ادینفر م  هیکه  گفتم

اون جعبه هم نگران نباش به همون شخص   درباره

گفتم جعبه رو سر جاش   اره ی که قراره لوازممون رو ب

 جاساز کنه...!! 

 

 گفتم : مورد اعتماده؟؟ دردسر نشه؟؟ ینگران با

 

 گفت : نگران نباش من کارمو خوب بلدم....  حیمس

که تو   کشمیم یینقشه ها  هیو  دونمی م ییزایچ هی من

 ...!!! ستیبرا اونا ن  ییتو جا ی  فکر کوچولو

 

به شدت   دادیکه نشون م یبرخالف ظاهر حیمس

 مرموز بود...

 .... کردمیاوقات بهش شک م  یگاه

  کارایهم چ یتو اون سازمان کوفت ست ین معلوم

 ....!!! کنهیم

 

[09.10.21 12:22 ] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 300



 

#part77 

#mashoghe_raeis   

 

 م؟؟یبمون  نجای قراره ا ی: تا ک گفتم

 

  میتا حالم بهتر بشه و بر  میگفت : فعال هست  حیمس

 تهران... 

 گفتم و از جام بلند شدم... یا باشه

 

غذا درست کنم...   رمیرو برداشتم و گفتم : م  ینیس

 توهم استراحت کن.. 

 ... امیزود صدام کن تا ب  یخواست کمک

 

از اتاق خارج شدم و رفت آشپز خونه به ادامه   بعد

 .... دمیغذام رس 
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  هی کردمیبا خودم خلوت م کمیکه تا   شهیهم مثل

 عالمه فکر به ذهنم هجوم آورد...

 

  الی سوال بود که چرا بابام و باربد تو اون و برام

 ودن؟؟!!! نب

 زد؟؟؟یباهام حرف م یچرا آراد انقدر عاد ای

 فراموش کرده بود؟!!!!  زویهمه چ انگار

 اومد...!!!!  یو مشکوک م بیعج ینظرم همه چ به

 

 چخبر بود؟؟ نیی تو اون اتاق ها اون پا تازه

 دادن؟؟؟یانجام م کارایچ

 دادن؟؟؟یانجام م یچ یبرا

 

ماجرا ها شدم با   نیکه وارد سازمان و ا  یوقت از

 خبرم.....  یب یاز همه چ یول نمیبی م ویهمه چ نکهیا

 برام گنگ و نامفهومه.....!!!!!!  یچ همه
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برنج رو کم کردم و با   ر یرو گذاشتم تو فر و ز یماه

 وارد اتاق شدم...   یشگیهمون ذهن آشفته هم

 

 ... زدیحرف م یداشت با گوش حیمس

 رو قطع کرد... ین طرف گفت و گوشبه او   یا باشه

 

 ؟؟؟یزدیحرف م ی : با ک دمیازش پرس  کنجکاو

 

 ... میینجای هفته ا کیگفت : حداقل تا  حیمس

 نا امنه...  نجای نظرم ا به

  نجای ا  ارنی ب گاردیآدمام گفتم که محافظ و باد  به

 بزارن... 

 ... ی که الزم نباشه تو کار کن ارنی خدمتکار هم ب هی

که گفتم لوازممون رو از اون   یبعد هم همون آدم کمی

 ... ارهی م الیو

 !!!! ست؟؟؟ ین  یسوال گهید

 

 گفتم : فعال که سوال ندارم... پررو
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 .... پرسمینباش داشته باشم ازت م  نگران

 

 .... ییبا حرص و خنده گفت : چقدر تو پررو حیمس

خودم   ارنیا برام عصا ب ت  یی کمکم کن بزن دستشو ایب

 برم.... 

 

کل کل شدم و زود رفتم سمتش تا کمکش   الیخیب

 کنم... 

 

 

 

 ... میدو رو تخت دراز کش نشست هر

  یخواینگا کردم و گفتم : تو نم حی بدن لخت مس به

 ؟؟یلباس بپوش

 ....!!!یلباس دار نجای که ا تو

 

  کینکنه تحر هیزد و گفت : چ یپوزخند حیمس

 !!!! ؟؟ یشیم
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وصله   نی زدم و گفتم : من؟؟؟ عمرا!!!!! ا یپوزخند

 هارو به من نچسبون...... 

 

 !!! م؟؟؟ یگفت : چطوره امتحان کن حیمس

 

 .... نمتیبازنده بب  ادیزدم و گفتم : بدم نم یپوزخند

 

[09.10.21 12:22 ] 
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پام رو انداختم کنار و رفتم رو ، رون  دور  ملحفه

 نشستم....  حیمس

  ادیکردم ز یسع یبه ساق پاش خورده بود ول ریت

 بهش فشار وارد نشه... 
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  یعکس العمل  چیواقعا فشار روش نبود چون ه انگار

 راحت شد......  المی نشون نداد و خ

 

سرشو تو گردنم فرو کرد که منم خودمو بهش   حیمس

 تر کردم...  کینزد

 

لختم   یدست سالمش رو نوازش وار رو رونا حیمس

 .... دادیحرکت م

 

 کنه تا دلم بخواد....  ک یمنو تحر خواستیم  یلعنت

 

 رو گردنم گذاشت....  یسیخ بوسه

به لبام   رهیصورتم گرفت و خ یرو به رو صورتشو

 نگا کرد.... 

 

زد   سیتر کرد و دور لبم رو محکم ل کی نزد صورتشو

 ....زدیم  یدر پ یپ یو بوسه ها
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کارو تکرار کرد که کالفه شده بودم که چرا   نی ا  انقدر

 بوسه؟!!!  یلبام رو نم

 کارش هم چشمام خمار شده بود...  نی ا از

 

آروم که ته گلو انداخته بود گفت :   ییصدا   هیبا  حیمس

 ؟؟؟ی خوایب مل

 

به لبش نگا کردم که لبشو مماس لبم نگه داشت   خمار

 رو لبم نزاشت....  یول

 

انگار    یول نهیتا لبش رو لبم بش  کردمیم یشمار لحظه

  یمنو تو خمار خواستیخواست انجامش بده و م ینم

 بزاره....!!! 

 

 و گفت : بمون تو َکف ش...  دیکنار کش حیمس

 

 نکبت...   یلعنت

 کنه... تیمنو اذ خواستیم فقط
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 کنم...  کارشیچ دونمیم

 

بردم سمت شلوارکش و دستمو گذاشتم روش   دست

 که با تعجب نگام کرد.... 

 

پام زد و گفت : انقدر دلتنگم   نی به ب  یضربه ا حیمس

 !!! ؟؟ یشد  سیکه با دوتا بوسه خ یبود

 

 .... ییییعوض

  واریسرشو به د تونستمیم  خواستیم دلم

 بکوبم.....!!! 

 

بشم و دلم    کیکه من تحر نی عوض ا  خواستیم دلم

  یبشه و من تو خمار کیبخوادش اون تحر

 بزارمش... 

که اخم   دمیحساسش کش ی  دست رو جا  نیهم یبرا

 ابرو هاش نشست... نی ب  یظیغل
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 ... ینی بی نکن که بد م  کمیگفت : برکه تحر حیمس

 حالت...!!!  نی کنم تو ا یکار تونم یکه نم  یدونیم

 

خودم   یکن یکار خوادیگفتم : تو نم یطانیلبخند ش با

 .... دمیانجامش م 

 

 .... خوامینم ینجوریمن ا یگفت : ول ی عصب حیمس

 

پاش کردم و   کیتوجه به حرفش سرمو نزد یب

 همونجا نگه داشتم.... 

خودشو   خوادینم یشده ول کیتحر یلی خ دونستمیم

 ببازه....!!! 

 

با دست سالمش   حیکه مس شدم کیبهش نزد  شتریب

 موهام رو از پشت گرفت... 

گفتم   یآخ،  آه یبه جا ی دردم گرفته بود ول نکهیا  با

 .... چوندیتر موهامو دور دستش پ  یکه وحش
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: من آدم   دیدندون هاش غر  یاز ال  یحرص حیمس

 ... ستمین  یجالب

 ... شمیم یعصب زود

 ... شمیناراحت م  زود

 احساسم...  یب

 اخالقم....  بد

 نه گلم؟؟  ای  شیخوریم نمی بگو بب حاال

 

 ... نیی پا  دمیگفتم و زود از روش پر یا نه

زده بود داشت   رونیکه ب  ییصورت قرمز و رگا با

 ... کردینگام م
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غذا بسوزه   ترسمیم زمیگفتم : عز  حی لبخند مل  هی با

 ... میرسیم  اتمونیبعدا به عمل

چشمک بهش زدم که با حرص گفت :   هیدر آخر  و

 دختر.... یگور خودت رو کند

کنم تا تقاص   کاریچ دیبا دونم یحالم خوب بشه م بزار

 ...!!! یپس بد

 

  نی گفتم : از ا ارمیحرصش رو درب شتریب  نکهیا  یبرا

منتظر   گمیقبال هم گفتم بازم م  یول  دمیشن ادیحرفات ز

 ... زمیمونم عز یاون روز م

 

 ... رون یاز اتاق اومدم ب بعد

 حالم جا اومد....  شیآخ

  یحال خمار موند ول نیسوخت که تو ا  یبراش م دلم

 نکنه...!!!  یحقش بود تا بدونه با من باز 

 

 سمت آشپز خونه رفتم...  به

 کردم به درست کردن ساالد... شروع

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 311



رو از فر در اوردم و برنج   یکه تموم شد ماه ساالد

 ... دمی کش سیرو هم تو د

 رو هم برداشتم...  گفتیم حیکه مس یمسکن

 و رفتم تو اتاق...  ینیتو س دمیرو چ یچ همه

 

 بود...  رهیرو به روش خ واریاخم آلود به د حیمس

توجه بشه و  م  حیمس خواستمینم ی گرفته بود ول خندم

 بشه...  یعصب  نی از ا  شتریب

 

هم   ینگاه میرو کنارش گذاشتم که ن  ینیس

 ننداخت...... 

 برات غذا درست کردم....   ایب  ح؟؟ ی کردم : مس صداش

 

 خورم... یکلمه گفت : نم هی فقط

 

مثل پسر بچه ها قهر    هیکردم و گفتم : چ یا خنده

 !!! ؟؟ یکرد
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پس   یگفت : تو برا من رو نخورد ییبا پررو حیمس

 خورم...... یرو نم یکه تو درست کرد  ییمنم غذا

 

 کردم و گفتم : به درک نخور... یبلند خنده

 ..... خورمیم  ییتنها خودم

 تلف شو.... یاز گرسنگ توهم

 

 ... شعوریب احمق

 ...!!!کشمیکرده من منتش رو م  فک

 درک.....  به

 

ومد برا خودش  حرف ا  ینگاه بهم کرد و ب  هی حیمس

 ... دیغذا کش 

 

 رو لبم نشست....  یپوزخند

 شکمو بود...  یلیخ حیمس

 رو تحمل کنه...  یتونه گرسنگ ینم  دونستمیم
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 نکردم...  تشیاذ  نی از ا شتریب گهید یول

 بود....  ی امروز کاف برا

 

 .... میحرف هر دو مشغول غذا خوردن شد یب

که غذاشو تموم کرد قرص رو به دستش دادم   حیمس

 و گفتم که بخوره.... 

 

[09.10.21 12:22 ] 
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  نمیزنگ در اومد که از جام پاشدم تا برم بب یصدا

 ه؟؟؟یک

باشه که لباس هامون رو    یکه همون کس زدمیم حدس

 آورده...
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 به خودم اومدم...  دیکش  حیکه مس یداد با

 

 چته!!!  یاخم گفتم : ه با

 

  ن یبا اخم به سرتاپام اشاره کرد و گفت : با ا  حیمس

 دم در؟؟؟ یبر یخوایوضع م

 

 شرت تنمه...   یت هیافتاد که فقط  ادمی  تازه

 

 االن؟؟؟  میکن کاریگفتم : خب چ حیبه مس رو

 

از کنارش برداشت و گفت :    شویبا اخم گوش حیمس

 ... نجای هم ایرو بزن در باز بشه دوباره ب  فونیبرو آ

 

برگشتم تو   یکه گفت رو انجام دادم و فور یکار

 اتاق... 

  گفتیو به طرف م زدیحرف م یداشت با گوش حیمس

 و برو..... ال ی: بزارش دم در و
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 !! ؟؟ یرو که درست انجام داد  کارت

 

گفت و   یباشه ا حیگفت که مس یچ دونمینم طرف

 رو قطع کرد.... یگوش

 

 شد؟؟ی: خب چ گفتم

 

گذاشت و گفت : االن چمدون هارو   یرو کنار یگوش

 ... رهیو م زارهیم  الیدم در و

 .... ادینم داخل

 

 گفتم...  یا باشه

 بپوشم...  تونمی لباس م هیخداروشکر  خب

بودم که    ستادهیهمونجور تو همون حالتوا قهیدق چند

چمدون هارو  یبر  یتونی گفت : م حیباالخره مس

 ... یاریب

 

 رو باز کردم... الی سرعت رفتم در و با
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هم برا   یکیبرا من و  یکیچمدون بودش که   دوتا

 بود...  حیمس

 هم بود...  یعصا دست هی

 .... الی رو گذاشتم داخل و همه

 تونستم همه رو باهم ببرم اتاق...  ینم

 دونه دونه بردم اتاق...  پس

  هیتو کمد رو نداشتم و فقط   دنشونی حوصله چ فعال

 ... دمشیبرداشتم و پوش   یشلوار راحت

 

  دیبا میینجای مدت که ا  نیگفتم : حاال ا  حیبه مس رو

 ! ...!!!رهیحوصلمون سر م ینجوری ا  م؟؟ یکن کاریچ

 

 گفت : نگران نباش....  حیمس

 ....میکار کن میخوایم  نجایهم از

 ... یاری که وقت کم ب یانقدر

  کاریچ دیتا بگم با  اری تاپ خودم و خودت رو ب  لپ

 ....!! یکن
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گفتم و هر دو لپ تاپ به دست رفتم رو تخت   یا باشه

 نشستم...  حی کنار مس

 

چند نفر و وارد   یابیشروع کردم به مکان   دوباره

 و لپ تاپشون شدن...  شونیگوش

 برام نداشت....  یجان یمثل قبل ه گهیکار د ن یا

 متفاوت بودم... زهیچ هی  دنبال

  زهیچ چی هک کنم ه گفتی م  حیکه مس  ییاون کسا یول

 نداشتن....  یجالب

 

نگا کردم که غرق لپ تاپش بود و با همون    حیمس به

 بود....   پیدست سالمش با تمام سرعت در حال تا  هی

 

زود بر   حی به صفحه لپ تاپ نگا کنم که مس خواستمیم

 .... نمیگردوند تا نب  یم

  یجانیجالب و ه ی  ها زی چ حی نظرم تو لپ تاپ مس به

 ...!!!! شدیم دایپ یا
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لپ تاپ رو   یبشم که فور کینزد  حی به مس خواستم

 بست و طلبکارانه برگشت سمتم و نگام کرد... 

 

نگاه ازم   یتونیخوشگلم نم یلی خ ه؟؟ یگفتم : چ پررو

 ؟؟یلحظه ا یریبگ

 

 ؟؟یکرد یفکر نیزد و گفت : نه چرا همچ یپوزخند

 نگام ماتت مونده!!! یبس زشت از

 

 گفت.... یکه آخ دمیهوا به بازوش کوب یب

  یدست سالمش مچ دستم رو گرفت و گفت : کور با

 خوردم؟؟؟ ریت شب یتازه د ینی ب ینم

 به اون نقطه؟؟؟؟ زنمیاالن محکم م بعد
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و   یکارا نکن نی دستت رو بشکنم تا از ا نیهم حقته

 درس عبرت بشه برات...!!! 

 

گفتم و  یمچ دستم رو فشرد که آخ بلند محکم بعد

 کردم تقال کنم تا از دستش راحت بشم....  یسع

 .... دونستم یبخدا نم  ح ی گفتم : مس یلحن ملتمس با

 نبود....  حواسم

 ...!!! دیببخش

 

مچ دستم رو ول کرد و گفت : بار آخرت  محکم

 باشه... 

 .... ستیدرکار ن یدفعه بعد بخشش دمیبخش ندفعه یا

  یتو لپ تاپ من فضول نهمهی ا  وادخیضمن نم در

 ... یکن

 ... خورهیدرد تو نم  به

 نگا کن...  تویبرو باب اسفنج تو

 !!! ؟ یروش کراش دار دمیشن

 زد....  یبعد قهقه ا و
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گفتم : حقته دوباره محکم تر بزنم به   یعصب

 بازوت!!! 

 پررو....  ی پسره

که   یزدم و ادامه دادم : حداقل باب اسفنج یپوزخند

 ، من روش کراش دارم...   هیکارتون تیشخص

و روت کراش   ادیکه ازت خوشم نم یهست یچ نیبب  تو

 ...!!!!ادیبوم هم م  چی ندارم که ه

 

 ... گمیدارم چرت م دونستمیم

 نبود....  نجوریهم ا  اصال

 گفتم...  یبرا درآوردن حرصش اونجور فقط

 

 

  تیتو ، همون شخص   اقتیگفت : ل با اخم  حیمس

 هاست...  یکارتون

 مثل من!!!!!  یکس نه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 321



  ادتی هم  نویو گفت : ا  دیرو ، رون پام کش  یدست

 نره... 

  چکسینه ه یشی م کیلمس من تحر هیبا   تو

 ....!!!! گهید

  یمن غهیکه ، درسته تو دوسال ص  یبدون دیبا   نمیا و

 ... یتا اخر عمر مال  من یول

 نره...  ادتی  چوقتیه نویا

 

  گهیجمله هاش محکم و کوبنده بود که د یانقدر

 نتونستم بگم....  یچیه

 

 گهید  ندفعهی گفت : ا حی در اومد که مس یصدا

 خدمتکاره... 

 درو باز کن...  برو

پر از   گهینرو االن د رونیب یلخت و پت   درضمن

 !!!!ی محافظ  اگه از پنجره نگا کن

 

 بهش گفتم....  یو باشه ا دمیکش یپووف
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و در رو باز کردم که خانومه داخل   ستادم یدر وا  کنار

 شد....

 ... وفتهیبه داخل ن یدید  چیدرو بستم تا ه زود

 

 خانومه نگا کردم...  به

 ساله باشه... ۳۵،۴۰ خوردینظر م به

 

من   ن؟ ی گفت : سالم خانوم خوب ییبا خوشرو خانومه

 ... نمینسر

 درسته؟؟؟ اسمتون برکه باشه دیهم که با  شما

 

گفتم و   یدستمو تو دستش گذاشتم و بله ا متعجب

 ... نی ادامه دادم : خوش اومد

عالمه    هیکنارتون بمونم چون  ادی تونم ز یمن نم فقط

 انجام بدم...   دیکار دارم که با

 بگم که آشپزخونه اون طرفه... فقط
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که اشپز خونه بود رو نشون دادم   ییبا دستم اونجا  و

، شما برو به   زیت : باشه عزگف یکه با مهربون

 ... یکنار من باش ستیکارات برس الزم ن

 ....دمیخودم کارامو انجام م  من
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 .... دیکش ریسمت اتاق رفتم که شکمم ت به

 .... یلعنت

  یدرد لعنت  نیشده بود و دوباره ا  کیوقتش نزد به

 ... شدیداشت شروع م 

 

از کجا   خوامیم یو دار من پد بهداشت ریگ نی ا تو

 !!!! ارم؟؟ یب
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که داشت با   حیتوجه به مس یاتاق شدم و ب وارد

 رفتم....  ییبه سمت دستشو کردیتعجب نگام م 

 

 قرمز نباشه....  ت ی وضع کردمیدعا دعا م  فقط

 

 دادم...  رونیب  یخارج شدم و نفس راحت ییدستشو از

درد فقط   نی نشده بودم و ا ودیفعال پر خداروشکر

 شده بود...  کی بود که به وقتش نزد نی از ا یناش

 

،   کردیکه همونجور با تعجب نگا م  حیبه مس رو

 انجام بدم؟؟؟ دیهست که با  یبازم کار حی : مس دمیپرس

 

 گفت : چطور؟؟؟ حیمس

 

 ... نمیبب   لمیف  خوامی: م گفتم

 

،   لم یزد و گفت : منظورت از ف یپوزخند حیمس

 ه؟؟؟یکارتون باب اسفنج
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و گفتم : به تو چه  دمیحرص دندونامو رو هم ساب از

 !!! کنم؟؟؟ینگا م  یکه من چ

 نه؟؟؟ ا یبگو بازم کار هست  تو

 

 گفت و مشغول لپ تاپش شد...  ینه ا حیمس

 

شه  لپ تاپ خودم رو برداشتم و رفتم تو پو منم

 ... لمامیف

اونم   دمی انداختم که د ح یبه مس یچشم رینگاه ز هی

 منو تحت نظر گرفته...!!! 

 بشر فضوله!!!!!   نیا چقدر

 

هم  حی نگا کنم که مس  یلمیدونستم به چه ف ینم

 بشه....!!!  یحرص

 

 کردم....  ک یکل یکره ا یها  لمی رو ، رو پوشه ف موس
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کنم که   فیتعر ینگا کنم و از ک یبه چ  دونستمیم

 بشه...!!!   یحرص حیمس

 

که مرض دارم و   برمی م یپ  نیدارم به ا  یه واقعا

 ..!!! گرانمیکردن و درآوردن لج د تی عاشق اذ

 

هو رو نشون داد   نیم یشروع شد و ل  لمی که ف نیهم

  حی مس یییگفتم : وااا حیرو به مس  یبا ذوق الک

 ... نی بب

 ر جذاب باشه؟؟؟بشر انقد هی شهیمگه م آخ

 

 ؟؟یکراش دار نمیزد و گفت : رو ا یپوزخند حیمس

 

 گفتم : نه از کراش گذشته...  یبا ذوق الک دوباره

 واقعا عاشقشم....  من

  نیم  یل ری، گ  وفتمیتو ب ر یگ نکهیا  یبه جا  شدیم کاش

 افتادم...  یهو م
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گفت : چرت و پرت نگو   تی با حرص و عصبان حیمس

 که اعصاب ندارم...!!! 

 

 !!!! ه؟ ی: چرت و پرت چ گفتم

 رو گفتم...!!!  قتیحق

 

  یالک یکه دار دونمیبرکه م ن یگفت : بب  حیمس

 ....یگیم

 تابلوعه...  کامال

باهات   یتونم کار یکه نم تمی وضع نیاز ا  یخوایم

 ...!!!!یداشته باشم سو استفاده کن

 

  یمن الک ریو گفتم : نخ خودم رو حفظ کردم موضع

 نگفتم... 

 واقعا عاشقشم...!!!!!  من

 

که حق   یگفت : تنها کس  یبلند با یتقر  یبا صدا حیمس

 ... چکسیفقط و فقط منم نه ه یعاشقش بش یدار
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جمله رو به انواع مختلف   نی بار ا ن یکنم چند فکر

 !!!! رهیانگار حرف تو گوشت نم یبهت گفتم ول

 

[09.10.21 12:22 ] 
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  امی نگاش کردم و گفتم : ب زیآم ریزدم و تحق یپوزخند

 عاشق تو بشم؟؟؟

  یعاشق ک   دیکه من با  حیمس ی کنینم ن ییتو تع  نویا

 بشم..!!! 

 ... می معشوقتم... درسته رابطه داشت درسته

 بشم...!!!!   یعاشق ک  دیمن با یبگ یتو حق ندار یول

  نییپس منم برا تو تع یکننده ا نیی تو تع  اگه

 ...!!! کنمیم
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 یزیچ گهید  یبهم انداخت ول یو عصب  یحرص نگاه

 نگفت... 

 نداشت که بگه..!!  یزیفکر کنم چ درواقع

گفت   حینگا کنم که مس  لممی توجه خواستم به ف یب منم

 ..!!!میبسه کار دار گهید  لمی: ف

 

 هم نشد....!!!!  قهی دق۱۰تعجب گفتم : همش  با

 کار ندارم....  یگفت خودت

 !!! شد؟؟ یاالن چ پس

 

 که گفتم...!!!  نیبا تحکم گفت : هم  حیمس

 

لپ تاپ رو خاموش کردم و گفتم : االن   یحرص

 !!! کنم؟؟؟ ینگا نم لمیراحت شد که ف التیخوبه؟؟؟ خ

 

 گفت : آره خوبه.... ییبا پررو حیمس

 گردنم رو ماساژ بده که درد گرفته...!!!  ایب حاال
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 بهش زدم...  یپس گردن هی محکم

 دلم خنک شد...  شیآخ

 

 ماساژت...!!  نم یگفتم : ا  حیپوزخند رو به مس با

 جا اومد؟؟؟!!!  حالت

 !!! ؟؟ یدیمن نوکر توعم که بهم دستور م مگه

 

که   کنمیم یکار هیبا اخم گفت : الزم باشه  حیمس

 .... یبرده ام هم بش

 با خودت؟؟!!!! یفکر کرد یچ

 کنم.....  کاریباهات چ دونمیبهتر بشه م کمیحالم   بزار

 ...!!! طهیسل ی دختره

 !!! یکنیم  داریخشمم رو ب یباش که دار مواظب

 

  یدار یزدم و گفتم : جور زیتمسخر آم یپوزخند

و مهربون   ی نداشت یخشم چی انگار تا حاال ه یگیم

 ....!!!! یبود
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  یخوب اقتی: تو ل  دیدندون هاش غر یاز ال حیمس

 .... یمنو ندار یها

 ... یبس که احمق از

من نبودم خودت و پدر و برادرت مرده   بدبخت

 .... ن یبود

 !!!!! ادیسرتون ب  یبودم که نزاشتم بالئ من

 

که سر آدم منت   ییحرص و نفرت گفتم : از ادما با

 متنفرم....  زارنیم

عاشق من   یفقط حق دار یگیم یچجور بعد

 !!!! ؟؟؟ یبش

بشه شرط   ریختم به خ یکه همه چ نی بخاطر ا تو

 .... یگذاشت

 شرطت رو قبول کردم....  منم

 معشوقت....!!!  شدم

 سرم...!!!!  یباره منت بزار  نیدر ا  یحق ندار پس
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کل   سیتلفن به پل  هیاالن با   نی هم تونمیمنم م واال

 سازمان و همتون رو به باد بدم...!!! 

 

االنش انقدر نفرت دارم که دوست دارم سازمان   نیهم

 نابود بشه....!!!! 

 

 !!! دونم؟؟؟ یمن نم یکرد فکر

تو سازمان و   نی اری م نیداریرو بر م ریفق ی  ادما  نکهیا

 ن؟؟؟یساز یازش م یقاتل حرفه ا

 !!! نیکن یجوونارو معتاد م ای

 !!! ن؟ ی کنیبدن قاچاق م یدختر و اعضا ای

چقدر آدم بدبخت   ستیفقط بخاطر پول که معلوم ن اونم

 !!! ن یکنیم

 

  ایتالی و ا ران یتو ا  ایماف  هیکه تو   دونمینم یکرد فکر

 ؟؟یهست

و  دهیچقدر ادمارو زجر و شکنجه م ستیمعلوم ن که

 !!!! کشتشونیم
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  نهمهیزد و گفت : مواظب باش از ا یپوزخند حیمس

 !!! یوقت سکته نکن هینفرت و حرص 

 ...!! ندفعهیا  یتر از دهنت حرف زد گنده

 

 ... یسازمانو نابود کن یتونی تو م نه

 بودن....   الیکه تو اون و  ییادما  نه

جور دهنت رو باز   نیو هم یخبر ندار یچیاز ه وت

رو   ادیکه به ذهنت م  یچرت زهیو هر چ یکنیم

 ...یگیم

 

 !! شه؟؟؟ ینابود م  ایراحت  نی سازمان به هم یکرد فکر

 دلبرم....  نه
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 .... هیست که نابود نشدن  ده یچیانقدر پ  سازمان

  الی اون و یهست که همه اون آدما یانقدر قو  سازمان

 نابود کنن....   توننیکه متحد هم بشن نم

 

رو   زایچ یلیو خ یدون   یاز سازمان نم یچیه تو

 پس گنده تر از دهنت حرف نزن...!!!  یدیند

 

همه کار   یتونیکه م یشاخ یلیخودت خ یکرد فکر

 ؟؟؟یبکن

 ..... ستین  اینجوری ا  زمیعز نه

بکنه   یجاسوس خواستیهکر کوچولو که م هیجز  تو

 .... یستین یچیه

 

  یمدرک چ یکنه چون ه ریما رو دستگ تونهی هم نم سی پل

 وجود نداره..... 

  مین یبده بب  حی رو توض یتو زنگ بزن و همه چ حاال

 زندان....!!! برنیم  رنیگیم ویک

 !!!! یدیو انجامش هم م یتو که هک بلد ا ی من
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 دهنم رو قورت دادم....  آب

 بودم....   دهیترس کمی درواقع

 آدماش برام مهم نبودن.... اون سازمان و  یول

 خودم هم مهم نبودم....  یحت

 از دست دادن ندارم....   یبرا یزیچ گهید چون

 

 براشون...  گمیرو م  یو همه چ سیپل  شی پ رمیم

 ...کنمی جور شده مدرک جور م هر

هم بدبخت ،   ای لیو خ شنی که پاسوز سازمان م  ییاونا 

 برام مهم تر از خودمه....!!! 

 

 .... رمیگفتم : باشه... من حتما م یجد

 نابود بشه....  یسازمان کوفت نی بلکه ا تا
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زد و گفت : سازمان نابود   یدوباره پوزخند حیمس

 .... هینشدن

 ... ادیاز دستش بر نم   یکار چیه چکسیه

 ....یکی تو که انقدر به من نزد  یحت

 

فوت شماها   هیکه االن با   دم یکشن یانقدر سخت من

 دود شه بره هوا....!!! یهمه چ

 کشم....  یدست از هدف هام نم چوقتیه من

 .... نی سگ دو بزن نی خوایشماها هر چقدر م حاال

  یو آخر فقط خودتون ضربه م ادی نم  رتونیگ یچیه که

 و بس...!!  نین یب

 

توش   ی دروغ چیبود و ه  تی پر از جد حرفاش

 مشخص نبود.... 

  شتریهر لحظه ب یبا خبرم ول زا یچ یلیدرسته از خ  من

  یول دونمیم یهمه چ نکهی که با ا برمیم ی پ نی به ا

 ....!!!!!دونم ینم یچیدرواقع ه
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  یو نم شدیتو ذهنم اضافه م یلحظه به مجهول ها هر

 کنم...!!!!  دایجوابشون رو از کجا پ  دیدونستم که با

 

بهم اعتماد    حیمن گفتم عمرا مسکه  ییحرفا  نیا  با

 کنه.... 

 قبال مگه داشت؟؟؟ اصال

 

 ..... کردمیخراب م  ویهمه چ داشتم

سازمان نابود   نی نقشه درست بکشم تا ا  ه ی دیبا  من

 بهش آلوده نشه...!!!  یکس گهیبشه و د

 بابام و باربد هم اونجا هستن...!!!   نکهیبا ا یحت

 

 بود....   یسخت میتصم واقعا

 بودم....  میلحظه زندگ  ن یتر  فیبالتکل در

 بن بست بود...  رفتمیهر طرف م به

 برم؟؟؟!!!   شیفقط پ  حیمطابق خواست مس دیبا یعنی

 

[09.10.21 12:22 ] 
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 درد دست رو شکمم گذاشتم.... با

 بود آخه!!! یچه درد  نی ا  ینصفه شب آخه

 سراغم....  ادیدرد ب  نیبد موقع ا  د یبا شهیهم

 

  دادیرو م  نیو گواه ا  کردمیپام م نی ب  یسیخ احساس

 شدم......  ودیکه پر

 

 نشه....   داریب  حی اومدم تا مس نیی از رو تخت پا  آروم

رفتم و چک کردم که   یبهداشت   سیسمت سرو به

 بلهههه... 

 شدم...  ودیپر

 !!!!!ارم؟؟ یمن پد از کجا ب  االن
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 بشه..!!  دایپد پ هی د ی هارو گشتم تا بلکه شا کشو

 نبود....  یچیه یول

اومدم و آروم به سمت چمدونم که    رونیب  سیسرو از

بود و هنوز وقت نکرده بودم لوازمش رو  نیرو زم

 رفتم....  نمیتو کمد بچ

 

 پد همراهم دارم.... شهیهم من

هم باشه تا   دونهی یاالن هم تو چمدون حت  دوارمیام

 ....میخانوم بخر ن ینسر  ایفردا خودم 

 

 چمدون رو باز کردم....  آروم

و شلوار برداشتم تا عوض کنم چون   ریلباس ز  هی اول

 شده بودن...  فیکث  نایا

 باشم...!!!  دهیتخت رو به گند نکش  دوارمیام

 

 .... ختمیر رونیلوازم تو چمدون رو ب کل

 کردم....  دایپ هباالخر

 بسته پد....  هی
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و بدون توجه به لوازمم که پخش   دمیکش یراحت  نفس

 بود بسته رو برداشتم..... نیزم

 

  سیجام بلند شدم و دوباره خواستم به سمت سرو از

از   ینییی ه حیخواب آلود مس یبشم که با صدا یراه

 .... دمیترس کش

 

زده به   ؟ یکنیم کاریچ یدار  یگفت : نصفه شب حیمس

 سرت؟!!! 

 

موقع  نی توجه به سوالش گفتم : تو چرا ا یب

که من َزهره     یحرف زد ییهویاصال چرا    ؟؟ ی داریب

 ترک بشم؟؟

 

 ...!! دن یگفت : سوال رو با سوال جواب نم  حیمس

 ؟؟ی کنیم کاریچ یدار

 تو دستته؟؟؟ یچ

 ... نمی ب یالمپ رو روشن کن که درست نم اون
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بلند تر گفت :   حیکه مس ستادم یحرکت وا یب همونجور

 اون المپ رو روشن کن...!!!!

 

 برق رو زدم و اتاق روشن شد....  دیکل

که اون با   دونستمیم ینگاه نکردم ول حی به مس اصال

 .... کنهیم یوارس موینگاهش داره همه چ

 

که   یکش یگفت : از من خجالت م متیبا مال  حیمس

 !!! ؟؟؟ ینگفت یزیچ

از   دیکه نبا  یدونینگفتم که ادامه داد : برکه م یچیه

 !!! ؟؟ یمن خجالت بکش

 

 ... شنیم  ودیجهان پر یکل دختر و زنا زمیعز

 اصال خجالت نداره...  ن یا

 .... هیعاد زهیچ هی

و   یشد ودیکه پر نیاز ا  یبهتره خجالت نکش پس

 شرم باشه!!!!  هیبرات ما
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 همه زناست....  ن یمعمول ب  زهیچ هی ن یا

که چته و چرا   دیازت پرس ی دوران کس  نیتو ا هم  اگه

 ...!!! ودمیبگو که پر لکسی راحت و ر یدرد دار

 !!!یکه بهم نگفت  ستین  بیع  ن یا

 

[09.10.21 12:22 ] 
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 درست بود..  حرفاش

 ...!!! زدیدرست م یحرفا حی مس شهیهم اصال

 

حرفا رو   نیا  حیکه مس شدیباورم نم ندفعهی ا یول

 زده؟!!! 

 باشه..!!!  زایچ نجوریطرفدار ا  حیمس کردمینم فکر
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و   یدیتختو به گند کش  یبگه غلط کرد زدمیم حدس

 !!!یخواب کرد  یمنو از خواب ب

و   ودهیزن پر هیبفهمه   دینبا   چکسیهم بگه ه بعدش

 حرفا!!!  نی از ا

 انگار اشتباه حدس زده بودم...!!!  یول

 

نداره که زودتر از موعد   یگفت : برکه مشکل حیمس

 ؟؟یشد ودیپر

 ؟؟ی ستیالزم که ن دکتر

 

 ... وفتهیاتفاق م  نیا  یجواب دادم : نه ،گاه آروم

 

  یخواستیکه م  ییگفت : باشه ، حاال برو کارا حیمس

رو انجام بده بعد هم المپ رو خاموش  یانجام بد

 کن... 

  یرو نگا کن خچالی یبر یتونی م یدرد دار یلیخ اگه

 نه!!!   ایهست   یزیچ یقرص ینی بب
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زد و منم به سرعت رفتم   یگفتم که لبخند یممنونم

اوضاع رو تحمل   نی تونستم ا یچون نم سیسمت سرو

 کنم.... 

 

اومدم    رونیب  سیاز درست کردن اوضاعم از سرو بعد

انداختم که چشماش رو بسته   حی به مس یو نگاه

 بود... 

 

  خچالیاز  تونم یم  نمیسمت آشپز خونه رفتم تا بب به

 کنم!!!  دایقرص مسکن پ

  یقرص رو که اسمش رو نم هیگشتن   کمیاز   بعد

شکم درد  یبرا دونستمیاز ظاهرش م  یدونستم ول

 آب خوردمش...  وانیل  هیخوبه رو برداشتم و با 

 

 ...بتونم راحت بخوابم.   دوارمیام

 نشه...   تیهم اذ  حیمس

دوران چجور  ن ی که تو ا دونمیخودم م چون

 ....!! شمیم
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 اتاق شدم و المپ رو خاموش کردم...  وارد

 .... دمیرو تخت دراز کش ح یفاصله از مس با

 .... برهیحاال حاالها خوابم نم دونستمیم

بود    وفتادهیکه اتفاق افتاده و ن یدوباره هر چ پس

 تو ذهنم.....  ختنیر

 

که االن کجان و دارن    کردمیبابام و باربد فکر م به

 !!! کنن؟؟یم کاریچ

نبودن و پس حتما تو سازمان مونده    الیاون و  تو

 بودن.... 

 

 کنه؟؟یبراشون غذا درست م یاالن ک یعنی

 یاصال دستم به سمت گوش  یدلتنگشون بودم ول یلیخ

 زنگ بزنم....  هیرفت که بهشون  ینم

 

 ازشون انتظار اون برخورد نداشتم....  واقعا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 346



  یکه من دارم چ ستیبراشون اصال مهم ن  انگار

 ...کشمیم

 

 نداره...!!!  یو نبودم انگار براشون فرق بود

 از من نگرفتن.....!!!   یاونا هم سراغ یحت

خانوادم هم پشتم   یکه حت کردیواقعا ناراحتم م ن یا

 نبودن...!!! 

 کرده باشم...  یمن هر چقدر که کاره اشتباه حاال

 

 زود قضاوت کردن.....  اونا

کارا   نیتن به ا  ی که من بخاطر چ دونستنینم

 دادم....!!! 

نگا کردم که غرق خواب    حیو مغموم به مس ناراحت

 بود.... 

 ...!!!دهیچه راحت خواب نی بب  نویا

  ده یکه کرده و هنوزم باز انجام م ییکارا نهمهیا  با

 باشه؟؟ الیخ یانقدر راحت و ب تونهیم یچجور
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 شدم....  رهیسقف خ به

 !!!بره؟؟؟ یچرا خوابم نم  یلعنت

خوابم   االتیخ نهمهیاز ا  د یو هر شب با شهیهم

 نبره!!! 

تحملش   دیکه هر ماه با  ی شکم درد لعنت ن یاضافه ا  به

 کنم...!! 
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  هیاتاق خارج شدم و به سمت اشپز خونه رفتم تا   از

 آب بخورم....  وانیل

رو باز کردم و پارچ رو همونجور سرم   خچالی

 .... دمیکش

 

 خانوم کجاست؟؟ نی نسر ن یا  پس
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 ناهار سر بزنه؟؟؟ یبه غذا  ستین چرا

 

 رفتم..... شدیکه م  یسمت اتاق به

 توجهم رو جلب کرد....  ییصدا هی که

پشت    یکیانگار داشت با   یبود ول  نینسر  یصدا

 ...!!!! زدیحرف م یگوش

 

  یداره چ دمیفهم یکه نم  زدیآروم حرف م انقدر

 ...!!!  گهیم

راحت   التونی: خ گفت یکه م دم یفهم نشویا فقط

 بفهمن...!!!  یزیچ زارمینم

 

 .. منظورش رو متوجه نشدم... اصال

نتونستم   یزیچ گهیچقدر هم تالش کردم آخر د هر

 بشنوم.... 

 

 حرفاش!!!  نی با ا زدیمشکوک م کمی
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صداش زدم و در زدم که از جاش   یآن  میتصم هی تو

 کرد... میپشتش قا ویو گوش دیپر

 

 شده خانوم؟؟  یزیهول گفت : جانم؟؟ چ با

 

 نشده..!!!  یزیشک گفتم : نه چ با

 حواست به غذا ها باشه نسوزن....  فقط

 

گفت و از در اتاق فاصله گرفتم و   یاسترس چشم با

 به سمت اتاق خودمون رفتم....

 ... زدیمشکوک م نی نسر ن یا

 حواسم بهش باشه...  دیبا

 ... گمیم حیشد اونموقع به مس یزیبازم چ اگه

 

  زدیحرف م یداشت با گوش حیاتاق شدم که مس  وارد

رو قطع کرد و انداخت   یگوش یو با اومدن من فور

 کنار تخت..!!  یعسل زیرو م
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مشکوک شده  یبی امروز همه به طور عج چرا

 بودن!!!! 

 !!! وفتهیب ییاتفاق ها هیبازم قراره   انگار

 

  یبا ک یگفتم : داشت حیجلو رفتم و رو به مس مشکوک

 ؟؟یقطع کرد ی دیکه تا منو د  یزدیحرف م

 

 یخودشو به اون راه زد و گفت : درباره چ حیمس

   ؟؟ یزنیحرف م

 ؟؟؟یشد خل

 ...!!!! ایزد توهم

 منو ببر حموم دو روزه نرفتم...!!  ایولش کن ب  نویا

 

  نی به موقعش ا یول  چوندهیکردم که منو پ  تظاهر

دست   نی گفتم : با ا نیبخاطر هم  فهممیرو هم م هیقض

 ببرمت حموم؟؟ یو پات چجور

 بشن...  سی خ دینبا زخمات
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 نداره که.... یگفت : کار حیمس

 و ببند.  ریبگ کی باند پا و بازومو پالست دور

 کمک کن ببرتم حموم...  بعد

 ... شهیکه فقط برا تو زحمت م دیببخش

 

 گفتم : اشکال نداره.... یمهربون با

 ....یشیکه زود خوب م شاالیا

ساعت   هیزودتر ببرمت حموم که تا ناهار   پس

 مونده.... 

 

عالمه وسواس    هیآوردم و با  کی چند تا پالست رفتم

 نشه......  سی رو پوشوندم تا خ حیمس یدور زخما

 

 ..... نییپا  ادی کردم که از تخت ب کمکش

به دست سالمش گرفت که همون سمت پاش   عصاشو

 بود...  ریت یجا

 بره... راه  تونستیم ینجوری ا حداقل
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و گفتم که خودشو بهم   ستادمیوا گش یسمت د منم

 بده....  هیتک

افتاد   یدادن هم کل وزنش م هیتک ه ی نی با هم  یلعنت

 روم....!!
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و آروم وارد حموم  میباهم به سمت حموم رفت  آروم

 .... میشد

 

   ار،یداد و گفت : لباسام رو درب هیتک  واریبه د  حیمس

 تونم...  یخودم نم
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با حرص گفت : از   حیدادم که مس  رونیکالفه ب ینفس

و نگات به بدن   یاریخدات هم باشه که لباسام رو درم

 ...!!! وفتهیخوشگلم م

 

 .... ستیگفتم و ادامه دادم : فعال که از خدام ن یشیا

 

نکن و حرص   یگفت : انقدر منو عصب ی عصب حیمس

 نده...!! 

 ..!!کنه یدرد م  شتریزخمام ب یجا

 ... شهیوارد م فشار

 

باال انداختم و گفتم : به من چه که تو   یشونه ا الیخیب

 !!!ی شیم یعصب یزیهر چ یبرا

 رو کنترل کن تا بهت فشار وارد نشه...  خودت

فشار وارد   یستادیحرف اضافه نزن رو پاهات وا االنم

 .... شهیم

 

 شرتش رو از تنش در اوردم...  یآروم ت بعد
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شلوارک بود که بدون نگاه کردن همراه با   هیهم   پاش

 آروم در اوردم و انداختم کنار...  رشیلباس ز

 

وازش کرد و  با دست سالمش رو موهام رو ن حیمس

 ...ید یبار د نی چند زمیگفت : عز 

 ...ینیبی به بعد هم باز م نی ا از

 !!! ؟ یکش یچرا خجالت م پس

 بشه!!!  یبرات عاد  دیبا

  یبعد بخشش یدفعه ها یبخشم ول   یرو م ندفعهیا حاال

 ...!!! ستیتو کار ن 

 

  مشیو رفتم آب رو باز کردم و تنظ دمیکش یپووف

 کردم...

داد   ه یتک حیو دوباره مس حیاومدم سمت مس بعد

 بهم.... 

 

 نخوره ها!!  زی: مواظب باش پات ل  گفتم

 ....می ریهر دومون به فنا م وگرنه
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زد و گفت : تو مواظب خودت باش   یپوزخند حیمس

 ...یبخور  زیکه نکنه ل

 قدم بردارم...  یکجا و چجور دونمیمن م وگرنه

 

درد انقدر داد  و از  وفتهیداشتم هولش بدم ب دوست

 بکشه که حنجره اش پاره بشه...

 ... ی از خود راض ی پسره

  ینجوریبدون منت و باز ا کنمیکمک م  نهمهیا خوبه

 با آدم!!!!  زنهیحرف م

 که قدر نشناسه...!!!  حقا

 

 کمکش کردم تو وان دراز بکشه....  آروم

 

تا نگام به بدن و بخصوص   کردمیرو م  میسع تمام

 ... وفتهیحساسش ن ی  اون جا

داشت چه برسه به   یهم دور برم ینجوریهم چون

 که آتو هم داشته باشه ازم!!! ن یا
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 ؟؟ی شیگفت : خودت چرا لخت نم حیمس

 شده...  سی االنشم خ نی هم لباسات

 

 عوض کنم...!!   خوامیگفتم : نم یتهاجم

 

پاچه   یشیحس گفت : خب حاال چرا سگ م یب حیمس

 !!! ؟؟ یریگیم
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 ...!!ای گفتم : سگ خودت یعصب

 نکن...!!!   نیمن توه به
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 ... ریبا تمسخر گفت : باشه خانوم پاچه گ  حیمس

اگه    یو کمکم کن نیی پا یایبهتره از منبر ب  حاال

 ...!!! شهیم

 

دوش   هیدادم و رفتم سمتش تا کمک کنم  رونیب ینفس

 ... رهیبگ

باهاش سر   ینجوریا  دیچند مدت با  ست ین معلوم

 کنم....!! 

 

دوش رو برداشتم و آب رو باز کردم و آروم رو  سر

 گرفتم.... حیمس یسر و موها

 

 تموم شد.... حی دوش گرفتن مس باالخره

 که کرد...!!!  ییها طنتیبا ش بخصوص

 

آروم تنش کردم   ح یبدون نگاه کردن به بدن مس حوله

 ... رونیب ادی و کمک کردم که از حموم ب
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 ... شدیشده بود و از خودم چندشم م سی تنم خ تموم

 .... گرفتمیحتما خودم هم دوش م  دیبا

 ..... کردمیرو تنش م حیمس یلباس ها دیقبلش با  یول

 

و رفتم براش لباس   نهیرو تخت بش حیکردم مس کمک

 ..... ارمیب

 

 تونستم نگام رو کنترل کنم....  ینم گهید

هم از   حی حساسش افتاد که لباس مس یبه جا نگام

 ....!! نی دستم افتاد زم

 

زده به   یخوابیکرد و گفت : ب یخنده بلند حیمس

 سرش..... 

 .... شی خودت بخوابون دیبا

 

: گمشو   تو صورتش و گفتم  دمیرو کوب شلوارک

 خودت بپوش... 
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 .... ایح یب

  ریتا ناهار هم د رمی بگ  عیدوش سر  هی رمیم من

 نشه....!! 

 و پر حرص رفتم سمت حموم....  عیسر یبا قدما بعد

 اومد..!!!   ینکره اش م یخنده ها یصدا هنوزم

 !!! هیزیاوقات خجالت هم خوب چ یگاه

 ..!! الهیخیب یبشر نسبت به همه چ نی انگار ا یول

 

چون از ضعف   رمیرفتم حموم که زودتر دوش بگ زود

 ....!! شدم یداشتم تلف م

 

گرفتم و حوله ام رو تنم کردم و   یا  قهیدوش ده دق  هی

 اومدم......   رونیاز حموم ب

 

شرت و شلوارک که خودم آورده  یهمون ت حیمس

 بود...   دهیبودم رو پوش

 

 ... دهیپوش یدلم براش سوخت که چجور کمی

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 360



اومد و دل   ادم یه بهم زده بود ک یی بعد حرفا یول

 سوختن رو فراموش کردم.... 

لباس هاشو   یبود اصال که خودش با سخت حقش

 بپوشه... 

 منم دلم خنک بشه..!!  ره یهم بگ یدرد هی بلکه

 

و از کرمم به دست   نهیرفتم جلو آ حی توجه به مس یب

 و صورتم زدم... 

 

 لباس بپوشم....  خواستمیم

  ای  زنهیم دی د نمی کردم ببنگاه  حی از همه به مس اول

 نه؟؟

لباس هام رو   یزود ستیحواسش ن دمید یوقت

 ... دمیپوش

 

تموم شد خواستم از اتاق    دنمیکه لباس پوش نی از ا بعد

گفت :   حی تو اتاق که مس ارم ی که ناهار رو ب رونیبرم ب

 ؟؟یهست ینجوری چرا تو ا
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 ... میو لخت تو بغل هم بود میبار رابطه داشت   نیچند

 ... یکنیخودتو ازم قائم م یاالن دار بعد

 زد و ادامه داد : واقعا جالبه....  یپوزخند

 کارات رو...  نی ثبت کرد ا  نسی تو گ  دیبا

 شود!!!!  یشوهرش لخت نم یکه جلو یزن
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 چرت نگو..  حیگفتم : مس حی رو به مس یعصب

 باال...  یزنیزود م یه تو

 رابطه داشت...  شهیحالت هم که نم نیا  با

 ...!! وفتهینگات ب ادی ز خوامیهمون نم  یبرا

 

 ... یگیزد و گفت : آره تو که راست م یپوزخند
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و   یکه کرد ییتمام کار ها  یحالم بهتر بشه تالف بزار

 ....ارمیرو سرت در م ینکرد

  یایهفته از تخت ب هیتا  ینتون دمیهم جرت م یجور

 ... نییپا

که با تو دارم سو استفاده   یا  یاز مهربون تو

 ...!! یکنیم

 

 ؟؟یتعجب گفتم : مثال با من مهربون با

 

 گفت : آره..  حیمس

 ....ید یرو ند گرانیرفتارم با د تو

انجام داده بودن تا االن   هیتو رو بق  هیکارا  اگه

 بود...  یمرگشون حتم

 ... یتو فرق دار یول

 بدون...  قدر

 

اومدم و به   رونیاز اتاق ب گهیگفتم و د یالک  یا باشه

 سمت اشپز خونه رفتم... 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 363



 

من با هول گفت : خانوم   دنیخانوم با د نینسر

 غذاتون حاضره... 

 ... ارمی االن ب خواستمیم خودم

 

  ستیمشکوک نگاهش کردم و گفتم : الزم ن بارهدو

 ... برمیخودم م

 

 غذا رو برداشتم و به سمت اتاق رفتم.....   ینیس بعد

 

 

 خورد... یآروم آروم غذاش رو م حیمس

 ازم ناراحته....  کردمیم حس

  یخوب بود ول هیبا من نسبت به بق  حیمس درسته

داشت که اون خوب بودنه اصال به چشم   یانقدر بد

 ... ادین

 

 ... گهیگفتم : زود غذات رو بخور د یحوصلگ یب با
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 !! ه؟ یچه وضع ن یا

 الک پشت!!!  نی ع

 

غذا  یگفت : به خودم مربوطه چجور یحرص حیمس

 !!!خورمیم

 !!! یتو دخالت کن ستین الزم

 

 متقابال با حرص گفتم : به درک... منم

 من از دستت راحت شم...  یرینخور تا بم اصال

 !! شمیهم کالم م یاحمق رو بگو دارم با ک  منه

 

گفت : تو فقط دلت کل کل   یدوباره حرص حیمس

 آره؟؟؟ خوادیم

 غذات رو کوفت کن...  ریبگ

 هم رو اعصاب من راه نرو..!!  نقدریا

 

 زنم...  یرف نمح گه یگفتم : اصال من د یعصب
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 گفتم بزن تو دهنم...!! یزیچ اگه

 

  یکه چرت و پرت بگ  نهی گفت : کارت فقط ا حیمس

 آره؟؟؟

از دست تو و کارات و حرفات سرمو به کدوم    دونمینم

 بکوبم!!!  وارید

 

 پشت سرت..!!!   واریگفتم : د  ییپررو با

 

  زنمیاصال حرف نم  گهیمن د یگفت : تو که گفت حیمس

 باز؟؟!!  شدیاالن چ

 

جواب گفتم : دهن خودمه هر وقت و هر کجا  حاضر

 ... زنمیو حرف م کنمیبخوام بازش م

 ...!!!ست یهم مربوط ن چکسیه به

 

  وونهیو گفت : واقعا د  دیکش  یپووف کالفه ا حیمس

 .!!!! وونهی... دیا
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 )دو ماه بعد( 

 

گذشت و االن حالش   یم  حی خوردن مس ریاز ت  دوماه

 کامال خوب شده بود... 

 

و بعدش هم   میموند  شیتو ک  الیهفته تو اون و  ه ی،  هی

 تهران...  میاومد

 

 ... دمیند یزیشک بر انگ زهیچ گهید

 خانوم..!!!  نیچه از نسر حیاز مس چه

تو خونه کارهامون   حیمدت هم ، هم من هم مس نی ا تو

 ... م یدادیرو انجام م
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 از بابام و باربد نشد..!!  یمدت هم باز خبر نی ا تو

 با من نداشت...!!  ی کار چ یآراد هم ه گهید یحت

  یزیهر چ ایکنم  یازم نخواسته بود که جاسوس گهید

 که قبال گفته بود...!!! 

 

شده   الیخ یطرف دوست داشتم حاال که آراد ب هی از

  شیو من برم پ  میرو باطل کن غهیبگم ص   حیبه مس

 کنم...!!!   یبابام  و دوباره راحت زندگ

 

 کدوم بابا؟؟؟!!!  یول

جا   چیو ه رهیگ یاز من نم یخبر چی که ه ییبابا

 !! ست؟؟ ین  داشیپ

  چیپدر از بچه اش ه هیمدت  نهمهیا  شهیمگه م واقعا

 !! ره؟؟؟ ینگ یخبر

 

 .... کردمیبه وجود خودم تو اون خونه شک م داشتم

 اصال انگار اونجا نبودم....  کردمیم حس
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از چشمم   یاشک زایچ  نی بار ا  نیهزارم یادآوری  با

 اومد....   نییپا

 

 نشکنم....   نیاز ا  شتری خودمو کنترل کردم که ب زود

 ... ساختمیم گهید ی زندگ هیخودم  یبرا دیبا  من

  دیبا گهیشده من د الیخ ی که آراد نسبت به من ب حاال

 برم.....  حی مس یاز زندگ

 

 لحظه گرفت....   هیخودم دلم  شی حرف پ نی گفتن ا با

 لحظه بود...  هی یفقط برا یول

 

  نی کردم ا یم یرو راض  حیهر جور شده مس دیبا  من

 برم...  ششی فسخ بشه و من از پ  غهیص

 

 برم؟؟؟؟!!! تونستمیکجا م یول

 تونستم... ی پدرم و باربد نم  شیپ

 بکنم...   دایخونه پ  هی  دیبا
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که من پول دارم کفاف اجاره   یفکر نکنم اونقدر یول

 خونه رو بده...!!!  هی

 

 شدم...  فیبالتکل  دوباره

 .... حهیمس  شیپ یزندگ  یجا برا نی بهتر همون

برق و باد    نیاونم به مدت دوسال که دو ماهش ع  یول

 گذشت.... 
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  یدونستم چ یشده بودم و نم فیدوباره بالتکل  باز

 غلط!!!  یدرسته چ

 

که   یلمی غرق  شده بودم که ف  زایچ نی تو فکر ا انقدر

 زده بودم تو لپ تاپ نگا کنم تموم شده بود.... 
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متوجه نشده   یچیچون ه نمشیزدم از اول بب دوباره

 بودم... 

 

رو به   لم یفکر کنم به ف یز یکه به چ نی بدون ا ندفعه یا

 روم نگاه کردم.... 

 

باز شدن در اتاق اومد و    یبود که صدا  لمیف اواسط

 ... حهیکه مس دمیفهم

 

به اومدنش نکردم که طلبکارانه گفت :   یتوجه

 کوش پس؟؟ تیزبونت ده متر

 ...!!! ستیبد ن  یسالم به شوهرت بد هی

 

 زدم و سکوت کردم.... یپوزخند

هست   یدونستم سکوت براش عذاب آور از وقت یم

 ... زنمیم شی که با زبونم و حرفام بهش ن
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  غیکه ج دیاومد سمتم و موهام رو گرفت و کش یعصب

: باز   دیدندون هاش غر ی از ال حی و مس دمیکش  یبلند

 دوباره چه مرگت شده؟؟!!! 

 ... یافسار پاره کرد دوباره

 رفته ها؟؟!!!  ادمیحرفاتو کاراتو  هینکن بق فکر

 ..... زمیعز نه

تا به موقع   سپرمیدونه به دونه به خاطر م همشو

 ... ارمی بسرت در  شویتالف

 

و   دی کش یدست آزادش رو گاز گرفتم که داد انهیوحش

  یدستش رو هم از موهام جدا کرد و عصب یکیاون 

 سر.... رهیخ یوحش  یدختره  کنمیگفت : آدمت م

 .... یبش مونیپش کنمیم  یکار هیبعد مدت ها   امشب

 

 یمنو بکش یموها یگفتم : چطور تو حق دار پررو

 رم؟؟؟یمن حق ندارم گازت بگ

 ..... شهیم  ینا عدالت اونموقع

 با گاز گرفتن عدالت رو برقرار کردم... من
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 نخون....  یمن کور یهم برا انقدر

 

به اعصابت که   دهیر  یک شهیمثل هم ست ین معلوم

 ...!!! یکنیم  ی سر من بدبخت خال یاومد

 

بگه که زود گفتم : االنم   یزیچ  تیبا عصبان خواست

 ...نم یبب  لم یف خوامیباش مساکت 

 ... لمیاز ف  دمینفهم یچیلطف تو ه به
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و کامال معلوم بود   دیکش یو کش دار م یعصب ینفسا

 که قشنگ رو مغزش رژه رفتم....
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  شی عصب کمیبابت خوشحال بودم که تونستم   نی ا از

 کنم.... 

 

نگا    لمینشون ندادم و مشغول ف یزیدر ظاهر چ یول

 کردن شدم.... 

 

گفت :   رفتیهمونجور که سمت حموم م ی عصب حیمس

 ..دیخر م یخانوم فردا قراره بر  طهیسل

 ...می افرت برمس هیقراره به  آخه

 

 !!! ؟؟ یگفتم : باز چه مسافرت یحرص

 ؟؟یبخور ریت  یخوایم دوباره

 کنم....  یکارت رو نم چیمن ه  گهید ندفعه یا

 

 با دفعه قبل فرق داره..   ندفعهی گفت : ا ی عصب حیمس

 بالماسکه ست...   یمهمون هی ندفعه یا

  یلیدر درونش خ یساده ست ول یمهمون هیظاهر  در

 پنهون شده...  زایچ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 374



 

 ... رهیعالمه معامله صورت بگ هی قراره

 خودم برنده ام..!!!  ندفعهیمطمئنم ا  که

 

رو   یطانیلبخند ش ششی پ  کمی یبرعکس حالت ها و

 لبش نشست و وارد حموم شد...

 

 !!!! ادی ب  شیپ یدونستم قراره چ  ینم ندفعه یا

  میریکجاست که گفت م  یمهمون  نی دونستم ا ینم اصال

 هم مسافرت.... 

 گفت...  ینجوریکه ا  میریم گهیشهر د  هیبه  حتما

 

قراره معامله صورت   ییزا یباز سر چه چ ست ین معلوم

 .... رهیبگ

 فرار کنم...  حی مس شیاز پ   شدیم کاش

رحم بودن   یو ب یکنواختی  نیداشتم از ا  گهید واقعا

 .... شدمیخسته م حیمس
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 ... دادنیم بی بزرگ ترت ی لیخ یها یهم مهمون همش

 ... شدنی واقعا چرا خسته نم دونمینم

 

  یول میدعوت شده بود یمدت هم چند بار نی ا تو

  چکدومیکامل خوب نشده بود به ه نکهیبخاطر ا  حیمس

 نرفت.... 

کامل خوب شده دوباره قراره   گهیاالن که حالش د و

 .... میبر  یمهمون هیبه 

 

 بگذرونه...  ری رو خدا بخ  ندفعهی ا  دوارمیام

 

 اومد... لمی ف یانیپا  تراژیت  یصدا

 حرص لپ تاپ رو خاموش کردم... با

 .... ومدهین دن ی د لمی امروز به من ف اصال

 

 سفر...  نیذهنم رفت سمت ا  دوباره

 معامله کنن؟؟؟؟ یقرار بود چ یعنی
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 برنده نشه؟؟؟ چکسیکنم ه یکار هی  شدیم یعنی

گروه ها   نیگناه گرفتار ا  یمشت آدم ب هی خوامینم

 بشن....!! 

 

رو  ح یبرسه که بتونم سازمان مس یروز دوارمیام

 نابود کنم... 

 ... کننیکه باهاش کار م   ییتمام گروه ها نیهمچن

 

  نیه ا من ب ی ممکن بود ول ریغ  دیشا  زیچ هی درسته

 ... ست یممکن ن ر یغ  زیچ چی داشتم که ه مانیا

 

  رشیکه خودشو در گ  یلجن زار  نیاز ا   دیبا حیمس

 ... رونیب ادیکرده ب
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بد و ستمگرانه انجام داده   یچقدر کارا ست ین معلوم

به   هیو جون بق کنهیسگ رفتار م نیکه االن با همه ع 

 .....ست یعنوان براش مهم ن  چیه

 

  حیرو دارم و مس شهی رو پ  یراه سخت دونمیم یول

 سازمان دل نکنه....!!!  نی از ا  چوقتیه دیشا

 

حوله دور کمرش   ه یبا   ح ی فکرا بودم که مس نیهم تو

اومد و خوشحال و سوت زنون رفت    رونیاز حموم ب

  دنیو شروع کرد به سشوار کش نهیآ یجلو

 موهاش.... 

 

 مسافرت کجاست؟؟؟ نی حاال ا حیحس گفتم : مس یب

 م؟؟؟یقراره بر کجا

 

 ا یتالی سر خوش و خندون گفت : ا حیمس
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 !!! ؟؟؟ ی چ یبرا ای تالی!!! ا؟؟؟ ییی بهت گفتم : چ  با

 م؟؟؟یاونجا بر د یبا چرا

 

خودت   یبرگشت سمتم و گفت : انگار حرفا حیمس

 رفته ها!!!!  ادتی

  ایماف  هیمن  یمحض اطالع بگم مگه خودت نگفت یول

 !! رانم؟؟؟ یو ا ایتال ی تو ا

  یو کار ها ایتالی سر برم ا هیاوقات  یالزمه گاه منم

 اونجا رو انجام بدم... 

انجامشون   شهینم یکه پشت لپ تاپ و گوش شهیهم

 داد.... 

هستش که   یا یمهمون نی بخاطر ا  شتریاالن ب یول

 ... م یدعوت

 

 درسته؟؟؟ هییایتال ی گفتم : مامانت ا ناخودآگاه

 

جرعت نکردم سوال   گهی گفت که د یآره خشن حیمس

 که داشتم رو بپرسم...  ییها
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 !!! ؟؟؟ یمهمون هی... اونم بخاطر ایتال یا  میقراره بر پس

دعوتشون رو   حی مهمه که مس یلیقطعا خ یول

 .... رفتهیپذ

 

 دلم آشوب شد...  کمی

 ..... دمیترس یم

 از کجاست....   یحسا ناش نی ا دونستمینم

  شدمینگران و دل آشوب م ینجوری هر وقت که ا یول

 افتاد...   یم یاتفاق هی

 

بودم و اون   نجوریکه هم شیهمون دفعه تو ک  مثل

  دای براشون پ یافتاد که هنوزم جواب بی همه اتفاق عج

 ..... مینکرد

 

[09.10.21 12:22 ] 

 

#part95 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 380



#mashoghe_raeis   

 

  یبرا رفتن یم یسوال هام داشتن رو مغزم اسک دوباره

: به   دمی پرس حیتند تند و پشت سرهم از مس نیهم

 م؟یریکدوم شهر م

 

 م؟؟یقراره بمون  کجا

 م؟؟ی روز قراره بمون چند

 ان؟؟یباهامون م  ایک

 

 افراد سازمان هم هستن؟؟ از

 م؟؟یریم یچ با

 !!!؟؟ یبد  حیتوض   شتریب شهیم

 

 متعجب گفت : نفست نگرفت؟؟؟ حیمس

تکون دادم که گفت : با    یبه نشونه منف یسر

 .. میر یم میشخص  یمایهواپ
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 با چند تا محافظ...  میخودم و خودت هست فقط

 و  م یبر دیروز زودتر با  هی  یشبه ول هی یمهمون

 

 .. میروز اونجا هست ۴،۵حداقل  احتماال

  یدگیهم که اونجا دارم رس گهید یبه کارا دی با چون

 کنم... 

 

 .. میمون یدارم تو رم که اونجا م  الیو هی

 ....میکنیفردا هم حرکت م  پس

 تموم شد؟؟ سواالتت

 

 

  یلیخ ز؟ یون م یبر شهیاش گفتم : نم  هیتوجه به کنا یب

 ... نمیدوست دارم اونجا رو بب 

 

  کمیمتعجب و با خنده گفت : انگار نه انگار  حیمس

کردم بعد االن با   دات یو من هم تهد میدعوا کرد شیپ

 ز؟؟؟یون میبر یگیذوق م
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 ... کنمیم یگفتم : من در زمان حال زندگ لکسیر

 ندارم....  یگذشته کار با

 

رو   ندهیگذشته ها هستن که آ  یگفت : درسته ول حیمس

 ... سازنیم

و خونه خودم تو  ی، مهمون  زیون م یبر شهینم  نکهیا و

..  رم 

 .. زیون  برمتیم یح یتفربعد برا مسافرت   دفعه

 

  میبر  یگفت شی پ کمیتو   حیمس  ی: باشه .. ول گفتم

 لباس بخرم..  دیخر

 من که لباس دارم حتما الزمه باز بخرم؟؟ یول

 

 ... گفتمیچرت م داشتم

 ... دیخدام بود بدم خر از

 کردن بودم...   دیخر عاشق

 ... ستمیکه فکر کنه مشتاق ن گفتمیم یداشتم الک االنم
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  دیخر دونمیزد و گفت : چرت نگو.. م یپوزخند حیمس

 ... یکردن رو دوست دار

 مناسب اونجا باشه....   دیضمن لباس هات هم با  در

 زمستونه...  االنم

 

  میبر م ینتونست میبود  نی مدت دوماه خونه نش  نی ا تو

 ...یخودت لباس بخر یتا برا  رونیب

 ...یسرده الزمه که بخر هوا
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 خوشحال شدم هم ناراحت... هم

  بیکنم و ج دیخر یکه قراره حساب ن یاز ا خوشحال

 کنم...  یرو خال حیمس
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 که دستم براش رو شده بود...  نیاز ا   ناراحت

  دیوقته خر یلیکه خ  نی گفتم : بخاطر ا ییپررو با

 بکنما از االن بگم...  دیخر ینکردم فردا قراره حساب

 

رو از   کمشیبخر  نجایا  کمی یخوایگفت : م حیمس

 بخر هووم؟؟؟!!!  ای تالیا

 

 !!!یزده گفتم : آره چه فکره خوب ذوق

 ... کنمیکارو م نیهم حتما

 

و با خنده   دیرو گونم کش یاومد سمتم دوست حیمس

  یگرگ وحش هیمثل  شی پ  کمیگفت : انگار نه انگار 

 .... یکردیباهام رفتار م

  ییمظلوم نما  یگربه کوچولو دار هی  نیهم ع  االن

 توله سگ..  یکنیم
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همه   هیاز رو گونم پس زدم و با اخم گفتم : چ دستشو

 !!!یهارو به من نسبت داد وونیح

 نگا کن...   نهیخودت تو ا  به

 ؟؟یهست یچ هیشب

 

ابروشو باال انداخت و با تعجب نگام کرد که    هی حیمس

 .. یشامپانزه هست هیادامه دادم : شب 

 ؟؟یدقت کرده بود تاحاال

 

کس جرعت نداره با من   چ یبا اخم گفت : ه حیمس

من   نکهی از ا الیخ یتو ب  یحرف بزنه ول ینجوریا

و رفتار   یزنیهر جور دلت بخواد حرف م میواقعا ک

 ... یکنیم

 نه؟؟؟ یترس ینم

 

بترسم؟؟ آخرش مرگه   دیگفتم : نه چرا با  لکسیر

 ...گهید

 از دست دادن ندارم....  یبرا یزیچ گهیکه د من
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هم   المی خ نیع  یناراحت شد ول کمیکردم   احساس

 نبود... 

 محض بود....  قتیحق گفتمیکه م یهر چ چون

 

حرفات رو فراموش   نیا  یگفت : به زود حیمس

  ییاونم با کسا یکن یکه زندگ یو دوست دار یکنیم

 ... یکه دوسشون دار

 

 زدم و گفتم : آره حتما!!!  زیمسخره آم یپوزخند

فردا روزه   میشام بخور م یبر  یبهتره لباس بپوش حاال

 ....... میدار یا یطوالن

 

گفت و رفت   یو باشه ا د یکش ینفس کالفه ا حیمس

 سمت کمدش تا لباس برداره بپوشه... 

 

نقصش که    یاون بدن ب  رهیخ زیآدم ه هی  نی ع منم

 تا تتو هم روش بود شدم....   نیچند
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  حی مس دنیبودم تا لباس پوش ستادهیو آماده وا  حاضر

 ....دیخر یبرا  میتموم بشه و بر

 

و من   میباش  رونیقرار بود از صبح تا شب ب امروز

 کنم....  دیخر

 

 .. گهیزود باش د حی خباثت گفتم : مس با

 کنم...  یرو خال بتی ج یامروز حساب قراره

  د یخر یهم قراره حساب ای تالیا  میرفت یچیامروز ه حاال

 بکنم.... 
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تکون  داد و   یبرگشت سمتم و با تاسف سر حیمس

 ...!! شهیم ری... د  گهید  میگفت : بهتره بر

 

 بشه؟؟؟ ریخنده گفتم : کجا د با

 ؟؟یدیفقط و فقط مختص خودمونه فهم امروز

 

سمتم که گفتم :   ادی تکون داد و خواست ب یسر

 !! ستا یوا

 

 ... گهیآماده شدم د  ؟؟؟یچ یتعجب گفت : برا با

 

  میریبگ نهی تو آ یسلف  هیسمتش و گفتم : اول   رفتم

 بزارم بعد...  یاستور

 

 گفت : بس کن برکه...  یکالفه و حرص حیمس

 ...یدوست ندارم عکس بزار من
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نه   ای  یگفتم : به من چه دوست دار یحالت تهاجم با

 ...زارمیو م رمیگی!! من عکس م

 

 نگفت...  یزیچ گهید حیمس

 گفتم...  ینیمحکمم آفر تی شخص نی دلم بخاطر ا تو

 

و   ستادمیوا نهیآ یو روبه رو  حیمس یجلو رفتم

دستتو   حی گفتم : مس زدمیم مویهمونجور که رمز گوش

 دور شکمم حلقه کن.. 

 عکس قشنگتر بشه..  بزار

 

زد و گفت : آره همه بدونن ما چقدر   یپوزخند حیمس

 ....!!!  م یعاشق و معشوق

 

بدونه   دینبا  چکسیه میهست یاحساس گفتم : هر چ یب

 ..میهست یکه  واقعا باهم چجور

 .....میکه چقدر باهم خوش و خرم میتظاهر کن  بهتره
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دستشو دور   حیبهش و مس دم یخودم رفتم چسب بعد

 شکمم حلقه کرد.....

 

  یصدا گهیتا عکس تو همون حالت گرفتم که د چند

االن دست از   نی: اگه هم گفتیدر اومد که م حیمس

هست   دیاز خر ینه االن خبر یعکس گرفتن برندار

 .... ای تالینه تو ا 

 .... یخود دان حاال

 

خواست برگرده و بره که زود بازوشو گرفتم و   بعد

سو  یتوهم از همه چ هیباهاش همراه شدم و گفتم : چ

 ... یکنیاستفاده م

 ... گهیعکس بود د  دوتا

  یو تو فضا کننیرشون مکارا که مردم با شوه چه

 ... یکنیم ینجوریبعد تو ا زارنیم یمجاز
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تو   رهیرو به روم و فکم رو گرفت و خ ستاد یوا  حیمس

 ...م یست ین  هیچشمام گفت : ما بق

 خودشو داره.....  یزندگ اری کس اخت هر

 ... یکن یرو ادهیرو دارم که نزارم ز اریاخت  نی منم ا و

 

 شد...  ره یبعد به لبام خ و

 ... نمون یب یکی نزد  نیاز ا   زدیتند تند م قلبم

حس رو   نی ا شدیم کمینزد  حیهر دفعه که مس یول

 داشتم... 

 

حسش  چوقتیکه تا حاال ه دیو جد بی حس عج هی

 نکرده بودم...... 

رو تو   ی بیترس عج هی یبود ول  نی ریش دیکه شا یحس

 .... نداختیدلم م
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و بازوم رو    دیببوستم عقب کش نکهیبدون ا  حیمس

  یحرکت هیتا دوباره  می گرفت و گفت : بهتره بر

 نزدم... 

 ... دمیرو فهم منظورش

 

که انقدر خشن و   حیمثل مس یبود مرد بیعج  برام

 شهیگذار و چطور م یاحساس چیه و محکمه و یجد

 انقدر سست باشه؟؟

فکر  گهید یزایبا نگاه کردن به لبم به چ  یحت ای

 کنه؟؟

  یجا هیبوسه کار به   هیبا خودش بگه با  دیشا  ای

 ... شهیختم م گهید

 

 بودم... دهیضعفش رو فهم نقطه

  یطانیش  ینقطه ضعفش و اومدن نقشه ها  دنیفهم از

 محو رو لبم اومد.... یتو سرم لبخند
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و دوتا از اون چهارتا غول  میهم از خونه خارج شد با

 یکه دم در بودن همراهمون اومدن و همگ یکریپ

 ... میسوار آسانسور شد

 

 گنجشک کوچولو بودم....  هیمثل  ششونیپ

 بودن...  ی کلیکه ه انقدر

 ... حی هم مس گاردایباد هم

 

 به کنار..  کلیه حاال

 بود... یخشن و جد یلیهاشون خ  افهیق

 ترسوند...  یآدمو م نیهم

 

هم   افشیترسوند هم ق یآدمو م نکهیهم با ا  حیمس

 از اون دوتا بهتر بود.....   یکاراش هم نگاهش ول

 

  ینگا کردم که با نگاه ح ی آسانسور به مس نهیتو ا  از

 .... کردینافذ داشت رصدم م
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  رونیب دمیآسانسور باز شد و اول از همه خودم پر در

 تا از اون فضا راحت بشم.. 

 

[09.10.21 12:22 ] 

 

#part99 

#mashoghe_raeis 

 

 یبه سمت لندکروز مشک یدستمو گرفت و همگ حیمس

 ... میرنگش رفت

 

 یکیپشت فرمون نشست و اون   گارداشیاز باد یکی

 باز کرد...  حی من و مس  یدر عقب رو برا

 

کمکم کرد سوار   حیکه داشت مس یخاطر ارتفاع به

 بشم... 

بهش زدم و خودش هم سوار   ینشونه تشکر لبخند به

 هم جلو سوار شد..   گاردیباد  یکیشد و اون  
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  نگی رو به حرکت درآورد و از پارک نی ماش راننده 

 رفت...  رونیب

 

همونا شده   رهیبود که خ  رونیو توک آدم ب  تک

 بودم.... 

 

  یهوا ها نجوریبا دوستام تو ا  ییچه روزا ریبخ  ادشی

و بعدش هم تو سرما و برف   میرفت یم رونیسرد ب

 ... میخورد یم یبستن

 

 تنگ اون روزها بود...  دلم

 زود گذشت.....  چقدر

 خطم رو عوض کردم... حیمس ربخاط

 خونه خودمون رو هم به دوستام نداده بودم...  آدرس

 زدم...  گهید جی پ هیرو پاک کردم و از اول   جمیپ
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از من   یتونستن خبر  یحوزه نم چی ه نیهم بخاطر

 ... رنیبگ

نگام    رهیخ حیکه مس  دمیو دردناک کش قیعم یآه

 کرد...

 

از    رونیکنم و حواسم به ب  یبهش نم یتوجه  دید یوقت

  یاتفاق  ؟؟ یکش یکه آه م شدهیپنجره ست گفت : چ

 افتاده؟؟!! 

 

گفتم : دلم برا دوستام و اون روز ها که   یناراحت با

تا باهاشون خوش بگذرونم تنگ   چوندمیپ یبابام رو م

 شده.... 

 

 ؟؟یرفتیگفت : مگه کجا م یحس چی بدون ه حیمس

 

  یرستوران ، شهربازناک گفتم : هر جا.. کافه ،  غم

 ...ی، هر جا که فکرش رو بکن
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  نی حرص که معلوم بود گفت : حاال ا کمیبا  حیمس

 پسر؟؟  ایدوستات دختر بودن  

 

من   یدونیبه چشماش نگا کردم و گفتم : تو که م  سرد

 دوست پسر نداشتم... 

که بابام تو   نی دستته بخاطر ا میهمه آمار زندگ خوبه

که جوابش رو   یپرسیم  یسازمان بود پس چرا سوال

 !!! ؟؟ یدونیم

 

که بهش دادم جا خورد و گفت : خب   یاز جواب حیمس

 حاال دوباره روزمون رو کوفت نکن.... 

 خوش بگذره...  ی بهت حساب دمیقول م امروز

 

گفتم و دوباره به   یدوارم یتکون دادم و ام یسر

 شدم....  رهیخ یابر  یو هوا رونیب
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و   میستاد یوا یحیتفر یمجتمع تجار هی یبه رو رو

که فکرش  یهر چ نجا یرو به من گفت : برکه ا حیمس

 هست...  یرو بکن

 ... میبر گهید  ی  جا ستیالزم ن گهید

 باشه؟؟!!  م یکنیم  دیمجتمع خر نیهم از

 

  ادهیپ  نی از ماش حیگفتم و همراه با مس  یا باشه

 شدم....

 

[09.10.21 12:22 ] 
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 هم پشت سرمون راه افتادن...  گاردیدوتا باد اون

 

 سرد بود...  یلیخ هوا
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دستشو دور شونم   حیخودمو بغل کردم که مس خودم

نباش.. دو قدم   یانداخت و گفت : انقدر نازک نارنج

 راهه..

 اخل گرمه...د یهوا

 

که   میکه جمله اش تموم شد وارد مجتمع شد نیهم

 گرم با صورتم بر خورد کرد...  یهوا

 

 کرد...  فشی توص شدیلذت بخش بود که نم انقدر

 

به    نستایمجسمه وا نی با خنده گفت : حاال ع  حیمس

  ایهست   لتی باب م یز یچ نی ها نگاه کن بب کیبوت

 نه؟!! 

 

 .. دمیخجالت کش کمی

شروع   حی شدم و دست تو دست مس الی خیزود ب یول

 کردم به نگا کردن لباسا.... 
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خوشگل وجود داشت که دوست داشتم   یلباسا انقدر

 همشو بخرم....

 بخرم!!!!  دیکه شا  البته

 

ها شدم و شروع کردم به نگا   کیاز بوت یکی وارد

 کردن لباسا.... 

  نی از پالتو ها دست گذاشت و گفت : ا یکیرو  حیمس

 ه ها بلندم هست... خوب

 

پالتو    هیگفتم : نه من  ارمیکه لجش رو درب نی ا بخاطر

 بلند پاشنه دار...   یبا بوت ها  خوامیکوتاه م

 

 نگفت...  یزیچ یکرد ول  یاخم حیمس

من   یگفت خوب بود ول یم حی که مس یپالتو ا اون

 دوست داشتم باهاش لج کنم!!!!!

 

 .. من مرض داشتم. ینداشت ول  یبا من کار درسته
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کردنش و درآوردن حرصش خوشحال  تی اذ از

 ... شدمیم

 خودم نبود...!!!!  دست

 

که   ییزا یرو صدا زدم و ازش خواستم چ فروشنده

 ... ارهی من ب زی انتخاب کرده بودم رو به سا 

 

بوت    هیبا  خواستمیتنگ بود که م کمیبافت که  هی

با   خواستم یبافت گشاد که م  هیبلند ست کنم و  بایتقر

 شلوار زاپ دار بپوشم...  هی

 

که   یینا یاومد کنارم و آروم دم گوشم گفت : ا  حیمس

با شلوار   شاالیرو ا ارهی ب  یو گفت یانتخاب کرد

 گه؟؟ید  یبپوش یخوایم

 

 گفتم : نه  یزدم و الک ییدندون نما لبخند

[09.10.21 12:23 ] 
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 دراومده بود و صورتش سرخ شده بود...  حرصش

 .. نهی خونه حسابم با کرام الکاتب میرفت

 

 بهت خوش بگذره...  دم یگفته بود قول م خوبه

من فک نکنم آخرش خوب تموم   یکارا نی با ا یول

 بشه..

 

 یخوش هیآوردم  یکه حرصش رو در م نیهم یول

 ... کردمیتو دلم حس م  یخوب

 

که   یی که فروشنده بود لباس ها یموقع خانوم نیهم

  خواستم یکه م یخودم و همون رنگ زیگفته بودم به سا

 رو آورد و گفت که پرو کنم...
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تا من لباس    ستایوا نجای ا  زمیگفتم : عز حیبه مس رو

 رو پرو کنم و برگردم... 

 

  شی با نگاه حرص حیبهش زدم که مس یم چشمکه بعد

 بدرقم کرد... 

 

اتاق پرو شدم و شال و پالتومو درآوردم و بافت   وارد

 ... دمیبلنده رو پوش

 ... شدینم  دهیکه پام بود خوب د یشلوار نیا  با

 

وارد اتاق پرو   حیمس  هویرو درآوردم که  شلوارم

 شد..

 

بهم انداخت و رو پاهام که لخت بودن   ینگاه کل هی

فک   ؟ یمکث کرد و گفت : چرا شلوارت رو درآورد

 نکنم با شلوار هم بد بشه ها!!!

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 404



و لباسم   کردمیخودم رو نگاه م نهی جور که تو ا همون

  نوی نده من ا ریگ حی گفتم : مس کردمیرو مرتب م

 پوشم... یم ینجوریهم

 

رو صورتش نشست و گفت : من که   یاخم یفور

کور   یول یاریحرصم رو درب یخوایم دونمیم

 ...یخوند

  یسرگرم هی یبلکه باعث شد  ینکرد میتنها عصب  نه

 برام....   یتازه رو کن

 

بهت اسمش رو صدا زدم که گفت : تو انقدرا هم   با

تو خارج از   یحت یبپوش یلباس نی که چن ینشد

 .. رانیا

کارو   نی آوردن حرص من ا در یبود که برا تابلو

 ...یکرد

 

  غهیص  یگفت میکه گناه نکن نی بخاطر ا ستین  ادمی مگه

 !!! یتا معشوقم بش میبش
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  ی تکون دادم و تو دلم از خودم به شدت عصب یسر

 شدم..

 

 !! زنه؟؟ یرو هوا م  ویهمه چ شهیهم حیمس چرا

 انقدر تابلو باشم... کردمینم فکر

 

مثل من داشت   یدیکه عقا  یکس گفتیراست م یول

 ... زدینم  پیت  نجوریا

 

در آورده بودم و از دست خودم   یخنگ باز بازم

 بودم...  یعصب
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  خوامیم  رونیحرص بهش نگاه کردم و گفتم : برو ب  با

 لباس عوض کنم.. 

 

درسته   زمیکرد و گفت : عز  یتک خنده بلند حیمس

از   چوقتیه یول هیصحنه لخت بودنت برام تکرار ن یا

شه.. پس راحت باش و نگران من   یکم نم تشی جذاب

 نباش... 

 

 خفش کنم... خواستیدلم م یوااا

تو دلم زدم   یکه تو ذهنم خورد لبخند یبا جرقه ا یول

  شرتمیحرکت بافتو ت هیگفتم و با  یباشه ا  حیو به مس

 بدنم شد...  رهیخ حیرو از تنم درآوردم که نگاه مس

 

به لبم   ح یرو لبم اومد که با نگاه مس یطانیش لبخند

آروم و خونسرد گفت :   حیمحوش کردم و مس یفور

  زهیکه آخرش چ یدونیم  ؟؟ یکن کیمنو تحر یخوایم

 ... ستیت ن در انتظار یخوب

 

 ؟؟یکنی کار هارو م نیچرا باز ا  پس
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 !!! خواد؟؟ یهم دلت م خودت

 

ن افتاده بودم...  به ن و م   م 

 داده بودم...  یسوت بازم

 

 !!! د؟؟ یفهم یرو م یهمه چ یچجور یلعنت

 

آروم انگشتاشو به سمت سر شونم سوق داد و   حیمس

 آروم نوازش کرد... 

 

دستاش مثل   حیمن که تنم داغ داغ بود مس برعکس

  قیبود که سرما رو به وجودم تزر خی  کهیت هی

 ...کردیم

 

ازم فاصله گرفت و   حیدهنم رو قورت دادم که مس آب

  نمیکه تو دستش بود رو نشونم داد و گفت : ا  یلباس

صدام کن تا تو تنت   ید یو هروقت پوشتن بزن  هی

 ... نمی بب
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مجسمه ها   نی و منم ع  رون یاز اتاق پرو رفت ب بعد

 بودم....  ستادهیوا

 

خودم   یخودم با دستا خوادیدلم م  یکه گاه حیمس یوا

 بکشمت... 

 

فکر چرت و پرت تو   یتکون دادم که هرچ سرمو

 ... رونیذهنم بود بره ب

 

داده بود رو  حیکه مس یبعد لباس   دمیشرتم رو پوش یت

 ... دمیپوش

 

بود که اول نشونم داده بود اون   یپالتو بلند همون

 بود.. 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 409



رو صدا زدم   حیدر اتاق پرو رو باز کردم و مس یال

بهم    عیو سر ینگاه کل هیاومد سمتم و  یکه فور

 ؟؟یانداخت و گفت : خب دوسش دار

 

  یکه همشو پرو کن ارنیبگو ب  یخوایم گهید زهیچ اگه

 ...یبردار  خوادیو هر کدوم رو دلت م
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بافت که مونده    یکیگفتم و درو بستم و اون  یا باشه

 ... دمیبود رو پوش

 

 ... خواستمیکه م ییاندازم بودن و همون رنگا همشون
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لباسارو دستم گرفتم   هیو بق دمیخودم رو پوش  یلباسا

 و از اتاق پرو خارج شدم.... 

 

شد و گفت : خب چطور   کمیفروشنده اومد نزد خانوم

 اندازتون بود؟  ؟ یبودن؟ پسند کرد

 

 یبهش زدم و گفتم : بله هر سه رو برم یلبخند

 دارم... ممنون 

 

عد لباس هارو به دستش دادم که به سمت  ب و

 رفت و همه رو تو جاشون گذاشت...  شخوانیپ

 

رو داد دست   دیخر یزود حساب کرد و پاکت ها حیمس

 محافظ هاش.... 

 

نگاه نافذ به سمتم انداخت و اشاره کرد برم    هی حیمس

 و آروم رفتم سمتش.. 
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جلوم گرفت که بازوشو گرفتم و باهم از   بازوشو

 ... میزد رونیمغازه ب

 

 به سمت آسانسور رفت...  حیمس

نگا   گهید یها کی به بوت   حیتعجب گفتم : مس  با

 م؟؟ینکن

 

 .... میرو بخر تیلباس مهمون میگفت : اول بر  حیمس

  گهیتو طبقه د یدونیگفتم : تو از کجا م یکنجکاو با

 ؟؟یقبال اومد فروشن؟ یمجتمع اونجور لباس م  ن یا

 

 ؟یاومد  یک با

 ؟یبخر یخواست یدوست دخترت م یبرا

 ؟؟یبرد  ایتال یاونو هم ا نکنه

 

پشت سر هم ازش   یبه لبام بود که ه  رهیخ حیمس

 ... دمیپرس یسوال م
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که نگاش به لبام بود گفت : از آدمام   همونجور

کنن که    دایلباس تو پ  یخوب رو برا  یجا هیخواستم 

 هم تو طبقه سومه... کیاون بوت

 !!!؟ ؟یدی جواب سواالت رس به

 

 خجالت زده و شرمنده شده بودم...  کمی

 ... میسوار آسانسورشد یگفتم و همگ یآره ا آروم

 

اونجا واقعا    دنیبا د  رون یب  میآسانسور که اومد  از

 چشمم افتاد کف پام.... 

 

 خوشگل بودن...  نجای ا  یلباسا چقدر

 و شب...  یمجلس یلباس ها تمام

 بودن...  کیش  یلیخ یلیخ

 

از    یکیبه سمت  عیچشمام برق زد و سر دنشونی د با

 ... نمی بب یشتری ب  یمغازه ها رفتم تا مدل ها
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  المیاومد و خ یپشت سرم م  حیمس  یقدم ها یصدا

 ... ادیراحت بود که داره م

 

بهش    یو سوال ستادمیکه صدام زد وا حی مس یصدا با

اون مدل   یریکه تو م  یینجای نگا کردم که گفت : ا

 لباس رو فکر نکنم داشته باشه...

 به صورتت... ی نقاب بزن قراره

 با لباست ست باشه...   دیبا

 

 هارو داره..!!  نیجا که هر دو ا  هی م یبر بهتره

 

 مغازه ها داره؟؟  نیاز ا  یکی: خب کدوم   گفتم
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هر دو به   ندفعهیسمت مخالفمون اشاره کرد و ا به

 ... میاون سمت رفت

 

 ... میکن  دای خوب پ  زیچ هیزود   دوارمیام

وقت ناهار بود و گرسنم شده بود و   کینزد چون

 غذا بخورم.... خواستمیم

 

 ... میوارد مغازه شد باهم

همشو   خواستیلباسا خوشگل بودن که دلم م انقدر

 ..بخرم.

 

خانوم جوون بود اومد سمتمون و   هیکه  فروشنده

 کمکتون کنم؟!!  تونمی، م  نی گفت : سالم ، خوش اومد

 

گفت : ممنون نگا   ی تهاجم  کمیلحن   هیبا  حیمس

 بهتون...  م یگیخوشمون اومد م میکنیم
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گفت و   یرو لبش نشوند و باشه ا یلبخند دختره

پس من کمکتون   نی خواست یزیادامه داد : اگه چ

 .. فعال با اجازه... کنمیم

 ... گهیطرف د هیرفت به   بعد

 

  ینجوریگفتم : چرا ا   حی رو به مس یحالت عصب با

 گران؟؟؟یبا د  یزنیحرف م

 داشته باش...!! تیشخص کمی

 

 کالفه گفت : بس کن برکه... حیمس

 و حوصله دعوا ندارما... حال

 .... یکنیسر هر مسئله با من بحث م  قهیدق هر

 

 ؟؟ی کنینم  دایپ  گهید بهونه

 و سرد بهم انداخت...  ینگاه خنث  هی بعد

 

 نگا کرد؟؟؟ ینجوریچرا ا  ن یا

 ازم طلبکاره...!!!!  انگار
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  هینگاهش سرد و نافذ بود که لرزم گرفت  انقدر

 لحظه....

ازش برداشتم و خودمو مشغول نگاه کردن   چشممو

 به لباسا کردم... 

 

 اون نگاهش بود...  ریهنوزم فکرم درگ یول

 

خوشم   شیکیلباس ها از    یوارس قهیاز چند دق بعد

 اومد.... 

 

که   هینظر اون چ نمیرو صدا کنم بب  حیمس خواستم

  یبا وسواس هنوز درحال نگاه و وارس  یلیخ دمید

 کردن لباس هاست..... 
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 نگام کرد... یزدم که سوال صداش

  یکردینگا م یکه با وسواس داشت نهمهی: ا  گفتم

 ؟؟یهم پسند کرد یزیچ

 

به مزاجش   ادینگا کردم که انگار حرفم ز  حیمس به

 بود....  ومدهیخوش ن

 

لباس    هیگفت : بده دارم دنبال  یبا لحن بد حیمس

 گردم؟؟؟!!!!  یخوب و مناسب برات م

 

کدوم مناسب من   چیه ی عنیلباس ،  نهمهی : از ا گفتم

 !! ؟؟؟ یپسند نکرد یچیکه تاحاال ه ستین

 

  یدونیو نگاه حق به جانب گفت : از کجا م  افهی ق با

 پسند نکردم؟؟
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مغزم رو هم هک  یو اطالعات ت ی نکنم بتون فکر

 .... یبکن

 

 حرص نگاش کردم...  با

 ...خواد یهم دلش دعوا م  خودش

 ..!!! دونستیمنو مقصر دعوا و بحث ها م بعد

 

 ؟؟یزدم و گفتم : خب کدوم رو انتخاب کرد یپوزخند

 انتخاب کردم.....  یکیخودم هم  آخه

 اون رو بخرم....   دوارمیام

 

باال انداخت و گفت : خب کدوم رو انتخاب    ییابرو

 ؟؟یکرد

 .... رسهیمن نم قهیکدوم به سل  چیه دونمیکه م البته

 بهم کرد...  یبا غرور نگاه و
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که پسند کرده بودم رو نشون دادم و گفتم   یلباس اون

  ویچ نمی بب  خوادیاصال دلم نم کنمی: حاال که فکر م

 .. یپسند کرد

 ...خرمیمکه خودم بخوام رو  یهمون چون

 

که من پولش   نی زد و گفت : مثل ا یپوزخند حیمس

 من باشه....!!!  قهیبا سل  دی.. بادمایرو م

 

  ینجوریهاش گفتم : اصال ا یلجباز نی حرص از ا با

 ...!!!دمیشد ، خودم پولش رو م

 

 نگام کرد و گفت : انقدر دق نده منو....  ی عصب حیمس

  یخودم هم برات برم یبردار ول  یخوایپول که م هر

 دارم خوبه؟؟!! 

 

گفتم و فروشنده رو صدا زدم که   یآره ا ییپررو با

 من رو بده...  زیلباس سا   ادیب
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بلند   یلباس سرمه ا هی که انتخاب کرده بودم  یلباس

 بود و فقط دستام لخت بود... 

  یچاک چی هم بسته بود و لباس هم ه نهیس قسمت

 نداشت... 

 . خوبه اشکال نداره...  باز

 

پسند   یزیچ زمیکنارم و گفت : عز دیرس دختره

 ؟؟یکرد

اشاره کردم و   خواستمیکه م  یگفتم و به لباس یا آره

 ... یرنگ سرمه ا نیهم  خوامیرو م ۳۸ زیگفتم : سا 
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 ... ارمیبراتون م گفت : چشم االن دختره
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 صداش زد...   حی که خواست بره مس نیهم

به دختره دو مدل لباس نشون داد و گفت که چه   رو

 ... ارهی من ب زیبه سا ییرنگا

 

وقت نظر   هیگفتم :  حیکه رفت با بهت به مس  دختره

که خودم قراره  یلباس یبرا  یمن رو نپرس

 بپوشم؟؟؟!!!! 

 

 یمن بپوش یقراره برا  یپر غرور گفت : وقت حیمس

 ....گهید ستیالزم به نظر تو ن

 

تو چه رنگ   دونمیضمن من خودم بهتر از تو م در

بهت   یباشه،  چ یو چه مدل ینپوش یچ یبپوش  دیبا

 ... ادینم  یچ ادیم

 حرف اضافه نزن و همه رو پرو کن....  پس

 

 .... حیمس آخ
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  یناخونا نی وگرنه با هم یکه ازم فاصله دار فیح

 .... زدمیخوشگلم رو صورتت تتو م 

 

  یصدا کمیفاصله و با    کمیدختره اومد که با  یصدا

که لباس هارو پرو   ن یقبل از ا زمیگفت : عز  یبلند م

رو پسند  تا موقع پرو   یخوا یکه م یینقاب ها  ای ب یکن

 و بهتره....  ادیکدوم م ین یتا بب  ی تست کن  نارویلباس ا 

 

 برم سمتش....  کردینگا کردم که اشاره م  حیمس به

و با هم به   ستادمیاکراه قدم برداشتم و کنارش وا با

 ..... میاون سمت که نقاب ها بودن رفت

 

حاال که خودم   یاومد ول  یاز نقاب خوشم نم چوقتیه

هاش واقعا جذاب   یبخرم به نظرم بعض خواستمیم

 بودن..... 

 

پسند    یزیوسط فکر کردنم و گفت : اگه چ دیپر رهدخت

 بگو.... یکرد

 !!! اد؟؟؟ یکدوم خوشت م از
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 کن با لباست هماهنگ باشه...  یسع

و شوهرت  هیسرمه ا یکه خودت انتخاب کرد  یلباس

 و قرمز رو انتخاب کرده....  یهم رنگ مشک

 

نگا کردم که لبخند کج کنج لبش   ح یچپ به مس چپ

 بود..... 

 

تا نقاب متناسب با لباس هارو انتخاب کردم و   سه

دختره نقاب ها و لباس هارو برداشت و گفت : خب  

 ... یپرو کن م یبهتره بر

 دنشون؟؟یخودم هم کمکت کنم تو پوش یخوایم

 

گفت : الزم   یفور حی که جواب بدم مس نیاز ا  قبل

 . ..کنمیخودم کمک م  ستین

 

بعد لباس ها و نقاب ها رو از دختره گرفت و هر   و

 ... میدومون به سمت اتاق پرو رفت 
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هم با من وارد اتاق پرو شد که کالفه گفتم :   حیمس

 اصال حال و حوصله کل کل و بحث ندارم...  حیمس

 .. رونیبرو ب خودت

 بپوشم.... یی تنها تونمیم خودم
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بود   دهیتوجه به حرفم که انگار اصال نشن  یب حیمس

 شالم رو درآورد و بعد هم پالتو رو درآورد...

 

شرتم رفت ، مچ دستش رو   یکه به سمت ت دستش

داشت   یکه باال انداخته بود جد ییابرو هیگرفتم که با  

 .... کردیگام من
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  یبگم با صدا یزیکه زبون باز کنم و چ نیاز ا  قبل

که همش رو   ییتو نی کامال آروم گفت : دلبرم ا

 حواست هست؟؟؟!!!  یریاعصاب من راه م

 

دور مچش شل شد که دستشو رو گونم گذاشت   دستم

 و آروم نوازش کرد... 

 

  حی مس یدستا  ایبود  ک یکوچ یادیصورت من ز  ای

 بزرگ بود...  یلیخ

 دستش نصف صورتم و گوشم رو گرفته بود.....  چون

 

و من همش باهات با   یمن هست یداد : تو سوگل ادامه

  شهیتوهم هم یول کنمیرفتار م یلطافت و مهربون

 .... یکنیخوب بودن من سو استفاده م نیاز ا  یدار

 

 رفتار کنم...  هینکن که با توهم مثل بق  یکار

  یتحمل کن یتوهم که کمه و فکر نکنم بتون طاقت

 چون.... 
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به گوشم چسبوند و گفت : من عاشق شکنجه  لبشو

 ام...  یدادن و بد

 چاقو پنج نفر رو کشتم؟؟!!  ه یبا   یدونستیم

 

  بیانقدر با من کل کل نکن که فقط خودت آس پس

 ... ینی بیم

 

از بچه ها پرس و جو کن که   یسازمان هم خواست تو

 کردم...  ییچه کارا گهید

 

بخشم   هی  سیمن فقط رئ کننیهم چون فکر م اونا

 ...... دنیم ح یهمون شاهکار هامو برات توض

 

بزرگ منم و هزاران برابر   س یکه رئ دوننینم یول

 اون کار هارو انجام دادم.... 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 427



  یفکر نکنم تو حت یاز خودمم بپرس ول  یخواست

چه   یبچه هارو داشته باش یو تحمل حرفا هیروح

  حیکه خودم از کارهام برات توض  نیبرسه به ا 

 بدم..... 

 

که   یدرد هیامروزت  یحرفا  یهم بخاطر تالف امشب

 .... یکنیم  حال لذته رو تجربه نی در ع

 

گفت : اول از   یازم فاصله گرفت و با لحن مهربون بعد

 که انتخاب خودته رو پرو کن..  یهمه لباس سرمه ا

 کرد....  زونیاضافه رو آو  یلباسا بعد
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  نکهیمن هنوز مثل مجسمه ها خشکم زده بود با ا یول

کرده بود و از اون مرد   ر ییدرجه تغ ۱۸۰االن  حیمس

 نبود....  یخبر  ش یپ کمی یخشن و جد

 

  یرفتار ها و حرفهاش منو تا سر حد مرگ ن نیهم

 ترسوند... 

 قصد رو داشت.....  نی فکر کنم هم البته

 

چرا ماتت برده؟؟ لباست رو   زمیگفت : عز حیمس

 .... گهیپرو کن د   نویا  اریدرب

 هوووم؟؟ ارمیمن لباسات رو درب یخوایم نکنه

 

  شی پ کمی  یانگار اون حرفا زدیحرف م یجور حیمس

 رو اصال نگفته..... 

 

  یبه رو نم یماتم برده ول یبرا چ  دونستیم چون

 آورد....
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شرتم و از تنم درش   یت   نییدست بردم سمت پا آروم

 آوردم....

 

 نگاه مرموزش رو به بدنم دوخت....  حیمس

 پشت سرم...   نهیو کوبوندتم به ا دیچسب کمرمو

 شکست....  نهیکه گفتم االن ا  یجور

 

بدون فوت وقت لباشو رو لبام گذاشت و   حیمس

 ... دتمیو محکم بوس انهیوحش

 

بود...بخصوص که کمرم رو    دهیچیتو تموم تنم پ  درد

 ..... دادیم تو دستش گرفته بود و محکم فشار مه

 

 اومد....  یداشت بند م نفسم

ازم جدا    حیو مس رونی ب ام یکردم که از بغلش ب تقال

 بشه... 
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کنه محکم لبشو گاز گرفتم که   یتوجه نم  دمید یوقت

دردم   طهیسل یازم جدا شد و با اخم گفت : وحش یفور

 گرفت... 

 رفت...  ادتی  شمیپ  کمی یحرفا انگار

 

حرفاش لرزه به تنم افتاد و دروغ نباشه   یآور ادی  با

 کنه... یکه تالف نیترس بدم از ا 

 بدجور....  اونم

 

 ..یشده بود یجور هیترس گفتم : خب تو  با

 دردم گرفته بود هم نفس کم آورده بودم...  هم

 هم که تقال کردم انگار نه انگار...  یچ هر

 

 .... یریگاز بگ یبودمجبور ن یبا اخم گفت : ول حیمس

 ... ادی داره خون م نی بب

 

که از موضع   ینه اونقدر  یدلم براش سوخت ول کمی

 .... نییپا  امیخودم ب
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چنگ ها و دستاش که رو بدنم   یبه جا نیهم بخاطر

ناخون و چنگ   یجا نی بود اشاره کردم و گفتم : بب 

 توهم مونده رو بدنم و قرمز و کبود شده...  یها

 بشم.... ینجوری حقم نبود ا منم
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  دی ،با ستیحق به جانب گفت : اتفاقا بد ن حیمس

 کبود باشه...  شهیهم

 

منم حق به جانب گفتم : پس اگه بدن من   متقابال

تا   کنمیم یباز یکبود باشه ، منم وحش د یبا شهیهم

 .....شههههههیبدن توهم کبود باشه هم

 !!! ست؟؟؟ ین  نطوریبرقرار باشه ا شهیهم  دیبا عدالت
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  گهید   زنمیم یو درست ی حرف منطق دید  یوقت حیمس

 نداشت که بده...  یجواب

 

 یبهتره بر یکه انقدر سست دادم : حاال هم تو ادامه

ناهار  م یتا من زود لباس هارو پرو کنم تا بر  رونیب

 چون من به شدت گشنمه....  میبخور

 

و   رونیب  رهینم  حیمس کردمیفکرم که فکر م برخالف

متفکر از اتاق   یول ندازهی راه م دیبحث جد  هیدوباره 

که خواست درو ببنده گفت :   یو وقت رونیپرو رفت ب

 .... نمیبگو تا بب  یهر کدوم رو که پرو کرد

 

 .... دیدرو بهم کوب  بعد

دادم و فکرم رو مشغول نکردم  رون یب  یآسوده ا نفس

 کرد و حرفم رو گوش کرد...  رییتغ  ییهویکه چرا 

 

 ... دمیرو درآوردم و لباس رو پوش شلوارم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 433



 دوسش داشتم...  یلیخ

 اومد...   یبهم م یلیخ

 

 کنم....!!!!  فیفقط از خودم تعر نهیکه کارم ا  منم

 

لباس رو  نی رو لبم اومد و نقاب ست با ا یا خنده

 برداشتم و به صورتم زدم.... 

 

شده   یکی  نیجذب ا  یاومد ول  یاز نقاب خوشم نم اول

 بودم... 

 

و   دادیچشمام رو خوشگل تر نشون م کردمیم حس

 هم تو چشمام مشخص بود....  یبی برق عج

 

رو صدا زدم که زود    حیدرو باز کردم و مس آروم

 جلوم ظاهر شد....

 

 .... وفتهیبه داخل ن  یبود که نگاه کس  ستادهیوا یجور
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 چرخ زدم و گفتم : چطوره؟؟!!!  هیذوق   با

 

بهم انداخت و گفت : االن   ی نگاه سرد و کل  هی حیمس

 نظر من برات مهم شد؟؟؟

 

  گهید ی  زایه موقع انتخاب لباس  چک ش یپ کمی

 !!!... ؟؟ یپرسی ، االن نظر من رو م یگفتیم

 

 دفعه چش شد؟؟؟  هی نی ا  وااا

 ناراحت شد؟؟؟؟ یکه بهش گفتم سست نیبخاطر ا  نکنه

 ...!!! نمیتعادل نداره ا  اصال

 

 به کدوم سازش برقصه...   دونهینم آدم

 

[09.10.21 12:24 ] 
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لباس هارو پرو   هیسرد و خشن گفت : برو بق حیمس

 کن... 

 .... نمی تا بب  رونیب  یایب  گهید ستین الزم

 ... یانجام بده که خودت هم گرسنه ا زود

 

گفتم و وارد اتاق   یناراحت و مغموم باشه ا  کمی

 شدم...

 

 چش شد؟؟؟!!  حیمس  نیا  اه

  ادی که بخاطر همون حرفم ناراحت شده ز  نیا  احتمال

 بود.... 

 به من چه!!!  اصال

 

 درک که ناراحته....!!!  به

 چاکشم که نازش رو بخرم...  نهیعاشق س   انگار
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 !!!!!.... واال

 

 .... کنهیقهر م یگیرو هم بهش م  قتیحق

 ... هیدرک تو هر چه حال به

اون   یرابشه و ناراحت بشم ب میزیمن چ مکه

 مهمه؟؟؟!!! 

 

 جواب خودمو دادم...  خودم

 .... نه

 

 هارو هم پرو کردم... یلباس اون

 .... ستادیمیاندازم بود و خوب وا همشون

 ..... دمیخودم رو پوش یرو تلف نکردن و لباسا  وقت

 

 و نقاب هارو برداشتم و با پا در رو باز کردم...  لباس

تونستم   یو نم کردیم ینی رو دستم سنگ لباس

 نگهشون دارم.... 
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دست همه رو ازم   هیاومد سمتم و با  دنمیبا د حیمس

 رفت سمت فروشنده....  الیخ یگرفت و ب

 

 کردم و پشت سرش راه افتادم...  عیقدم هامو سر منم

 

  نی گفت : هر سه ا حی سم مید یفروشنده که رس به

 .... میدار ینقاب ها بر م  نیلباس هارو همراه با ا 

 ... عیفقط سر نی و حساب کن نی بزار  یباکس داخل

 

  هیگفت و لباس هارو برداشت و به  یچشم خانومه

 برد....  یسمت

 

من   دی گفتم : شا حیرو به مس یحالت تهاجم هی با

 ... نستادهیخوب تو تنم وا ای ومدهیخوشم ن

 ؟؟ینظر بپرس هی  یتون ینم
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دوباره بحث رو شروع نکن که   یگفت : الک حیمس

 ..... ستادهیهمشون تو تنت خوب وا دونمیم

 ها آره؟؟!! خارهیتنت م  خودت

 

 ..... ارمیامروزت رو درم یحرفا یخونه تالف میرفت

 

 برگشت طرف خانوم و لباس هارو حساب کرد....  بعد

 رم... هست که من دا یچه مرض نی ا دونستمینم

 ... ارمی کنم و حرصش رو درب تی اذ  خواستیدلم م فقط

 

  دهیکش ک یبار یدونستم که داره به جاها ینم یول

 .... شهیم

 ....!! یخودم رو زدم به نفهم یول دونستمیهم م دیشا

 

[09.10.21 12:37 ] 
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سه تا باکس رو محافظا برداشتن و من کنار   اون

شروع به حرکت   حی و اونا پشت سر مس  حیمس

 ... میکرد

 

برا    میریم حی و گفتم : مس دمیرو چسب  حیمس یبازو

 گه؟؟؟؟یناهار د

 

  یبهم انداخت و گفت : تو حت  زینگاه تاسف بر انگ هی

 ... ییاز من شکمو  شتریب

 ... برا ناهار. میریم

 

 اکتفا کردم....  یشدم و فقط به ممنونم خوشحال

 

 من به شدت شکمو بودم...  گفتیراست م حیمس

 و فست فود...  یتو خوراک بخصوص

 من دوست دارم....  یضرر دارن ول درسته
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 ...میسوار آسانسور شد یهمگ

 نه؟!   ایهست  نجایرستوران ا  دونستمینم

 هست طبقه چندمه؟!  اگه

 

 طبقه هشت که فکر کنم طبقه آخر بود رو زد... حیمس

 رستوران تو طبقه آخره... پس

 

من   یاون دوتا محافظ نگا کردم که باکس لباسا به

 دستشون بود... 

 

 واقعا پر بود...  دستشون

 باکس ها هم بزرگ بودن....  چون

لباسام رو   ستیبهتر ن  حیگفتم : مس  ح یگوش مس دم

 ن؟؟یببرن بزارن تو ماش 

 پره...   دستاشون

  میکن دیخر نجای ، از ا دیادامه خر یباز برا م یبخوا اگه

 مونه....  یتو دستشون جا نم گهید
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 .... نهیاونا هم فهیکرد و گفت : وظ یاخم حیمس

 .... رنیلحظه ازمون فاصله بگ  هی دینبا 

 

 تو؟؟ یهست ینجوری کردم و گفتم : چرا ا یاخم

 .... شنیم ت یدارن اذ دیشا

 ست؟؟؟یبرات مهم ن  گرانیشدن د  تیاذ

 

 که داد دهنم بسته شد... یجواب با

 ...!!! ستیگفت : نه ن  حیمس

 

 در آسانسور باز شد...  بعد

بردم ود    ادیحرفام رو از   دمیکه رو به روم د  یزیچ با

 اطراف شدم....  یمحو تماشا

 

 بود....  نجای و بزرگ ا ک یش یل یرستوران کافه خ هی

 بود و شهر مشخص بود... شهیتمام ش  دورش
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 ... شهیم  دهیخوشگل تر د یلی تو شب خ مطمئنم

 

 کرم داشت که من دوست داشتم...  یقهوه ا تناژ

و اون دوتا   میدو نفره نشست زیم هیدور   حیو مس من

 نشستن....  مون یکنار زیمحافظ هم دور م

 

[09.10.21 12:37 ] 
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  نی اومد سمتمون و گفت : سالم خوش اومد گارسون

 ن؟؟ی دار لیم یچ

 

 برکه؟ یخوریم یرو به من گفت : چ حیمس

 ... ینیزم بیگفتم : همبرگر و س اقیاشت با
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  هی یدیرو به گارسون گفت : همونجور که شن حیمس

مخلوط و مرغ   تزایپ  هیو همبرگر با   ینیزم بیس

 ...یسوخار

 

گفت و رفت سراغ محافظ ها که از   یچشم گارسون

 .... ره یاونا هم سفارش بگ

 

 اطراف نگا کردم....  به

 نبودش....  یکس ادیز

که   یخب گرسنگ یزود بود ول کمیبرا ناهار  دمیشا

 شناسه....  یوقت نم

 

چرخوندم و به  یاونور سرمو م  نوریبه ا همونجور

اومد که   حی کالفه مس ی که صدا کردمیاطراف نگا م 

 ؟؟؟؟یچرخون یچقدر سرتو م گهیگفت : بسه د  یم

 درد نگرفت؟؟ گردنت

 

 با من بحث کنه ها!!!  خوادیدوباره م   نیخدا ا  یا
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 ... دم یبهش م یجواب  هیکه اعصاب ندارم  منم

 

 گفتم : به تو چه؟؟ گردن خودمه.....  یحالت تهاجم با

 به خودم مربوطه نه تو!!!!  رهیهم بگ درد

 

  یکه نگران نی گفت : من  احمق رو بب ی عصب حیمس

 ... کنمیم ویک

 کنه؟؟؟یکارو م نی ا یاحمق کدوم

 

 .... یخنده گفتم : خوبه خودت گفت با

 مثل تو...... یاحمق گهید معلومه

 

خوب من سو استفاده   یرو  نیگفت : باشه از ا  حیمس

 .... ینیب  یمن رو نم یرو  نیا  گهیکن که چند وقت د

 

که کاش مثل االن باهات   یمونیبه دل م حسرت

 برخورد کنم.... 
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 .... دمیو محکمش ترس یلحن جد  نی از ا  راستش

 ....اوردمیخودم ن یبه رو یول

 

سال  دو یپر استرس زدم و گفتم : خوبه ما برا  لبخند

 .... میباهم

  رتیانگار تا اخر عمر قراره اس یگیم یجور

 بشم..... 

 

اسارت    ادی زد و گفت : بدم نم یلبخند ترسناک حیمس

 ..... رمیتورو به عهده بگ

 

دونستم   یبا ترس که م کمیدهنم رو قورت دادم و  آب

  یالک یحرفا ن یفهمتش گفتم : چرا با ا  یم حیمس

 ؟؟؟؟یمنو بترسون  یخوایم

 

که   نی زد و گفت : اول ا یپوزخند مسخره ا حیمس

.....  قت  یو حق ستین  یحرفام الک  محض 

 .... یشیم یگذشت زمان متوجه همه چ با
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 حرفاست......   نی ترسناک تر از ا یلیخ که

 

[09.10.21 12:37 ] 
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 ه؟یو منظورش چ گهی م  ی چشدم اصال ینم متوجه

 

  خودیوقت حرف ب  چیه ح ی که مس دونستمیم نوی ا یول

 .. زنهینم

 

 باشه....   قتیکه حرفاش حق نی از ا دمیترس یم

 .... میتو زندگ حیبه دادم برسه با وجود مس خدا

 

 فکر بودم که غذا رو جلومون گذاشتن...  تو

 : غذاتو شروع کن....  گفت یاومد که م حی مس یصدا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 447



 

برداشتم و تو دهنم   ینی زم بی س هیدست بردم  آروم

 گذاشتم... 

 

  هیزده ها  ینقحطیهمبرگر رو برداشتم و ع  الیخ یب بعد

 گاز بزرگ زدم.... 

 

  یداشت غذاش رو م کیش  یلی زل زدم که خ حیمس به

 خورد...

 

 !!! خوره؟؟ ی رو با چنگال م  تزایپ یک آخه

 ..... عجب

 ؟؟؟یمن چ اونموقع

 

هم آروم و با   حیحمله ور شده بودم و مس ایوحش نی ع

 بود....  تزاشیکالس مشغول خوردن پ

 

 .... شدمیم نمونی متوجه تفاوت ب نجایهم تو
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نگام رو حس کرد بهم زل زد   ینی که انگار سنگ حیمس

  ای وحش نیمن تو اون حالت گفت : چرا ا  دنی و با د

 ؟؟یخوریم

 ... کننینگات م هیبق

 ....زشته

 

 کنم...  ینم یزندگ هیگفتم : من برا بق  یحرص

 پوشم... یو م خورمیبخوام م هرجور

 نگاشون رو کنترل کنن... هیبق

 

باال برد و گفت : باشه   میدستاشو به نشونه تسل  حیمس

 ... یخانوم عصب

 گفتم بهت...  یچ انگار

 

 ... یتا بهم بپر  یمنتظر بهونه هست فقط

 غذاتو بخور... یخوایهر جور م اصال
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تر از قبل شروع به    یرفتم و وحش یغره ا چشم

بهم   ینگاه متاسف  حیخوردن همبرگرم کردم که مس

 نگفت...  یزیچ یانداخت ول

 

نگاه کرد  یلبخند گل و گشاد زدم که جور هی منم

 .... نمیآدم رو زم نی انگار من چندشناک تر

 

 برام مهم نبود...  یول

  چکسیبه ه  نیو ا ورمخی هر جور که بخوام غذا م من

 نداره...  یربط

 

رفت غذا هارو حساب کنه و   حی تموم شدن غذا مس بعد

و گفت : بهتره زودتر   شمیبعد حساب کردن اومد پ

 برکه... ی هات رو تموم کن دیخر

 ؟؟؟یبخر  یخوایم ایچ گهید

 

تو کرک   نیکت چرم و ج  هیجام بلند شدم و گفتم :  از

و قراره هم بخرم   دمیکه خر ییزها یبرا همه چ خوامیم

 و کفش...  فیشلوار و ک
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 ... میگفت : باشه بر حیمس

 

[09.10.21 12:37 ] 
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و پشت سرمون اون   می که وارد آسانسور شد نیهم

رو به من گفت : برکه ازت   حی دوتا محافظ اومدن مس

 دارم..!  یاهشخو هی

 

 ؟ی تعجب گفتم : چه خواهش با

 

امروز رو کلکل و   هیداد و گفت :  رونیب  ینفس حیمس

 نکن....  یبحث رو بزار کنار و لجباز

خودت بد   یو در آخر برا  شهیاعصابم خورد م واقعا

 ...شهیم
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امروز رو که بهت قول دادم خوش    هیحداقل  شهیم

 !!! ؟؟؟ ینکن یبگذره رو با من بحث و لجباز

 

 خودته...  ریندارم ، همش تقص یری: من که تقص گفتم

 

 ..یباز شروع کرد  نیکالفه گفت : بب  حیمس

... بزار امروز به هر دومون کوفت  الیخیب  اصال

 بشه..!! 

 

 یحرفش و گفتم : باشه لجباز نیشدم از ا  ناراحت

 .. نمکینم

 

بهمون خوش   یهمونجور که قول داد دوارمیام

 بگذره... 

 

شرط  هی  یرو لبش نشست که گفتم : ول یکج لبخند

 داره... 
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من شرط  یبرا یتوهم رفت و گفت : تو دار اخماش

 ! ؟ یزاریم

 

شروع   یخودت دار ندفعهیا  نی گفتم : بب یناراحت با

 کل کل رو....  یکنیم

 

داد و گفت : باشه شرطت    رونیب  ینفس کالفه ا حیمس

 ! ه؟ یچ

 

 ... میخارج شد ی آسانسور باز شد و همگ در

 

  دی گفتم : با کردمیجور که به اطراف نگاه م نیهم

و   میتو کوچه قدم بزن میبر  ییامشب قبل شام دوتا 

 . .میبخور  یبستن

 

 مکث کرد و گفت : عمرا!!!!!!!!  حیمس

:  روبه روش و گفتم  ستادمیهام افتاده شد و وا شونه

 چرا؟؟؟؟!!! 
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 توهمش گفت : هوا سرده..  یبا همون اخما حیمس

 ... میباش  رونیب  میتون  یهم نم ییدوتا

 محافظ ها کنارمون باشن... دیبا

 

خوردن تو زمستون و تو کوچه در   ی ضمن بستن در

 .... ستیشان من ن

 ...میخور یکافه قهوه م میریم

 

من   ریو گفتم : نخ  دمی کوب  نی بچه ها زم ن یع   پامو

 ... خوامیم  یبستن

 

گفت : بسه   یجد یشونه هامو گرفت و آروم ول حیمس

 ... یکنیبچه ها رفتار م نی ع

 ... یرو برد آبرومون

 ... یساله هکر۲۲زن  هینه انگار   انگار

 ... ستیکارا در شان تو ن  ن یا
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 تو درست....  یگفتم : باشه اصال همه حرفا یعصب

  یو بستن زنمیتو کوچه قدم م ییخودم تنها من

 ...خورمیم

 

 گفت : انقدر رو اعصاب من نرو...  ی عصب حیمس

 گفتم بهت؟؟؟ یچ ش یپ کمی

 

 به اون شرط...  یگفتم : من قبول کردم ول پررو

   ششیته ر  دستشو به موهاش و بعد به حیمس 

 مونده...  ادیو گفت: حاال تا شب ز  دیکش

 

 ... شهیم یچ مینی بب
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 ....یهاتو بکن دیاالن خر بهتره

 

که   دمیلپش رو بوس دمی زدم و پر یگل و گشاد لبخند

 متبحر و ناباور بهم نگاه کرد....

 

 .... میو گفتم : بهتره به لباسا نگا کن  دمیدستشو کش که

 نه؟!   ایهست  خوامیکه م یزیاون چ نمی بب

 

 نگفت...  یزیچ حیمس

 بود....  ییهویکنم تو شوک اون بوسه   فکر

 

 ! ؟ یچرا ساکت شد حیزدم و گفتم : مس  یزیر لبخند

 

کرد و گفت   یاز اون حالت بهت دراومد و اخم حیمس

 اون کارو تو جمع نکن....!!!!  چوقتیه گهی: د

 تعجب گفتم : چرا؟؟!  با
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کرد و گفت : چون دلم   ک یلبشو به گوشم نزد  حیمس

 لختت کنم و....  نجایهم خوادیم

 

گذاشتم رو دهنش و نزاشتم ادامه جمله شو   دستمو

 بگه...

 

 ..!!!ای ح یگفتم : ب یبا اخم الک و

 ... یکنیهمه فرصت ها سو استفاده م از

 

باال انداخت و گفت : فعال که   یشونه ا حیمس

 نکردم.... 

 

 ! ؟ و؟ ی: چ دمیپرس

 

 ... وینه!!! ک ویزد و گفت : چ یلبخند حیمس

 

 و؟؟یتعجب نگاش کردم و گنگ گفتم : ک با
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 زد و گفت : تورو...!!!    یزیآم طنتیلبخند ش حیمس

 

 لحظه تو بهت حرفاش بودم... چند

 .... آهااااااااان 

 ... دمیفهم تازه

 

 ... ی پررو عوض ی پسره

 ... ایح یب

 بود... یمنظورش چ دمیفهم حاال

 لبخند رو لبش بود...  یهم از خوشحال نهمهیا که
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و با حرص گفتم : بهتره   دمیبه بازوش کوب  محکم

 لباس بخرم....  میبر

 ؟؟یخوایم یزیچ تو

 

 ... خوامیه مگفت : آر حی و مس میراه افتاد باهم

 

 ؟ یبخر  یخوایم ی: خب چ گفتم

 

 ...خوامیم زیچ هیگفت :  حیمس

 

 ؟؟یدیجواب م ینجوری چرا ا حیتعجب گفتم : مس  با

 ! ؟ یخوایم یادم بگو چ نی ع

 

 گفت : تورو.....  حیمس

 

  یعیسر بایبهت حرفش بودم که بوسه محکم و تقر تو

  یزیچ گهیرو لبم گذاشت و گفت : خب من فعال د

 لباسا رو نگا کن....  ایب  خوامینم
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 بود...  بی عج  یلیخ حیمس

 کردم...  یدرکش نم اصال

 

و باهم بحث و جدل   میکرد یچقدر هم که دعوا م هر

  شدیتفاوت م یبعدش نسبت بهش ب  قهیچند دق میداشت

 افتاده....  یو انگار نه انگار که اتفاق

 

 ... دادیموجود وقف م طیدشو با شراخو زود

 

 ... نه یکامال برعکس ا حیمس کردمیمن فکر م نکهیا  با

 اشتباه فکر کردم....  اما

 

  یکار ایبشه   یاز دستم عصب  حیاگه مس کردمیم فکر

به دل   نهینباشه تا اخر ک   لشی انجام بدم که باب م

 ... کنهیم  همیو تنب رهیگیم

 نبود...  نجوریاصال ا یول
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افکار از ذهنم دور بشن   ن یتکون دادم تا همه ا  سرمو

 کردن برسم....  دیبرم به ادامه خر عیو سر

 

  ییها  زیتمام چ دیچهار ساعت گشت و گذار و خر بعد

 باالخره تموم شد... خواستمیکه م

 

 

بودم که تو دست محافظ ها جا نبود و   دکردهیخر انقدر

 هم از باکس ها ازدستشون افتاد...  یچند بار

 

 به خودش نداد کمکشون کنه...   یزحمت یحت حیمس

  یراحت قوم بر م الیاوناست و با خ فهیوظ گفتیم

 داشت... 

 

 من رو هم نزاشت که از باکس ها بردارم...  یحت

 ... کردیم م یشدت حرص به
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که داده بودم و امروز مثال قرار بود    یبخاطر قول یول

 خوش بگذره باهاش بحث نکردم...

 

 ... میشد  نیسوار ماش یهمگ

 

و هوا سردتر   رفتیم یکیداشت رو به تار گهید هوا

 شده بود... 

 

  یبستن م یبر زاشتیسردم شده نم دیفهم ی م حیمس اگه

 ... میبخور

 

  میشدم و گفتم : کجا دار زون یآو حی گردن مس از

 م؟؟یریم

 

هم  یبخور یکافه تا هم تو بستن میریگفت : م حیمس

 من قهوه امو.... 
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قرار بود که قدم   حیمس یچهره افتاده گفتم : ول با

 ... میبخور  یو بستن میبزن

 حرفت...  ریز یزنیم یدار

 

نزدم   یصورتمو نوازش کرد و گفت : من حرف حیمس

 ... رش یکه بزنم ز

 .... شهیم  یچ نمیگفتم بب  فقط

 ندادم بهت....  یقول
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و بازوش   نهیفاصله گرفتم و چندتا محکم رو س ازش

 ...یبدجنس ی لیزدم و گفتم : خ

 حرفات؟!!  نیا  یچ یعنی
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ساده رو بگو فکر کردم امروز بهم خوش  منه

 ...گذرهیم

 

  حیمس یجا یحرف رو گفتم که هر ک نی مظلوم ا انقدر

 سوخت..... یبود دلش برام م

 

 از سنگ بود...   حیمس یول

 .....شهی از احساس سرش نم یچیه

 

 پارک هست..  هی  نجاهایرو به راننده گفت : هم حیمس

 نگه دار....  میدیرس

هم هست که خلوته اونجا پارک   نگیپارک  هیپارک   قبل

 ....نهی بیرو ن  نی ماش یکن تا کس

 

  یبه من نگاه کرد که ب ح یگفت و مس یچشم راننده 

 .... کردمینگا م رونیتفاوت داشتم به ب 

 

 ؟؟ی شد یداد و گفت : راض  رونیب  ینفس کالفه
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  یخوایهم م  یسرما که بستن نیبرکه اگه تو ا  یول

 و تو ها...!!!!!  دونمیمن م یسرما بخور یبخور

 

 تونم سفر رو کنسل کنم.... ینم

 بوس بده..!!   هیکه کردم  یا یبخاطر مهربون حاال

 

  نمیو رو لپش گذاشتم و گفتم : ا  دم یانگشتمو بوس دوتا

 بوس.... 

 

صورتم رو برگردوند سمت خودش و با   ی عصب حیمس

 ....د یخشونت و ولع لبم رو بوس

 

تو گلو گفتم   یو گاز گرفت که آخ دیمحکم بوس یانقدر

و پالتوش رو چنگ زدم که ازم جدا شد و گفت :  

 انقدر رو اعصابم نرو.... 

رحم باشم   یخوام با تو ب یتونم و نم یکه نم فیح

 ..... یدستم جون داده بود ریوگرنه تا حاال هزار بار ز
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  کمی یعصب  یرفتم و گفتم : اه اه پسره  یغره ا چشم

 ن... خودت رو کنترل ک

 ....!!!یریرو اعصاب من م توهم

 

بگه و فقط   یزینتونست چ گهید ن یماش ستادنیوا  با

 اکتفا کرد.....  یبه چشم غره ا

 

که از همون محافظ ها بود درو برامون باز کرد   راننده 

 ..... می شد  ادهی پ ن یو هر دو از ماش

 

 !!! انای حق ندارن ب گارداتیگفتم : باد  ح یگوش مس دم

 ..... میباش ییدوتا  خوامیم

 

  نیگفت : ا  یگوشه لبش نشست ول یحرفم لبخند از

 ازم نخواه....  گهیرو د

 

[09.10.21 12:37 ] 
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  نیگفت : ا  یگوشه لبش نشست ول یحرفم لبخند از

 ازم نخواه....  گهیرو د

 ....ان یم  یول انیبا فاصله م کمی

 .... یهست یتیتو چه موقع  ی دونینم توهنوز

 

راه   ابونی راست راست تو خ ییتونه تنها  ینم آدم

 بره... 

 درک کن....  لطفا

 

 ... گفتینظرم درست م به

 گفتم....  یموضع خودم برگشتم و باشه ا از

 

انفجار   یصدا میکه فاصله گرفت  نی قدم از ماش۱۰،۲۰

 اومد.... 

 و برگشتم عقب....  دمیکش یمحکم غیج

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 467



 

 که درحال سوختن بود نگا کردم....  نی ماش به

 کنم.... کاریاصال چ دونستمینم

 

 منفجر شده بود...  نیماش

 !!!! ؟؟؟؟ ی چ یبرا اصال

 

که بغل دستم بود نگاه کردم که داشت   حیمس به

 .... کردینگا م  نیخونسرد به سوختن ماش 

 

 .....!!!! حیش رو صدا زدم : مسبهت اسم با

 

برگشت سمتم و گفت : جان   لکسی ر حیمس

 !!!! زم؟؟؟؟ یعز

 

 منفجر شد... نتیبهت گفتم : ماش با

 اتفاق افتاد....   نی ا یچ یبرا
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  دیصدمه ند  یبود و کس یخلوت یجا میآورد شانس

 .... میشدیوگرنه بدبخت م 

 

منفجر   یچ ینداشت پس برا  یمشکل جیکه ه  نیماش

 شد؟؟؟

وگرنه ماهم   میشد ادهی پ م یشانس آورد حیمس یوا

 ..... میسوخت  یتوش م  میداشت

 

گرفته بود و نم اشک رو تو چشمم حس  میگر

 ....کردمیم

 

شونه هام رو در بر گرفت و بغلم کرد و   حیمس

بهتره فکر   زمیگفت : عز  کردیهمونجور که نوازشم م

 ... ینکن

 .... میتو سالم هس حیکه هممون صح حاال

 

 ...ده یصدمه ند یکس خداروشکر

 ...یفکرت رو مشغول نکن  بهتره
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 .....شهیخودت حالت بد م فقط

 

  هیبازم داشتم گر  یآروم شدم ول کمی حی مس یحرفا با

 ....... ختیر یم حیو اشکم رو لباس مس کردمیم

 

  دمیفهم یقرار گرفته بودم م ت یموقع نی که تو ا االن

 بده....  یلیمرگ خ

 

 .....میمرگ رفته بود یدو قدم تا

 ....خوامی من مرگ رو نم دمیفهم تازه

هر چند   خوادیکردن رو م یدلم باز زندگ دمیفهم تازه

 که برام سخته.....  یا یزندگ

 

بابام و باربد   دن یتونم بدون د  یم چطور

 !!!!..... رم؟؟ یبم

  ادهیپ  نی که از ماش  کنمیهزار بار شکر م خدارو

 ...... میشد
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 ( حی)مس

 

 تو بغلم لرز گرفته بود.... برکه

  کردیکه داشت تحمل م یهم از فشار دونستمیم

 شده هم از سرما...  ینجوریا

 

بغلم جداش کردم و پالتوم رو تنش کردم و دوباره   از

 بغلش کردم.... 

 

 ... ی لعنت  یوضع

 ... کنه یکارو م نی ا  دونستمیم

 زود...  نی به ا دونستمینم یول
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 ...  زمیر یکنم و خونش رو م یتحمل نم گهید

 منو نشناخته...  هنوز

 ؟؟؟یاومد چ   یسرمون م ییبال اگه

 

 فکر نکنم.... زایچ نی به ا بهتره

 

 وفته؟؟یاتفاق ب   نیشب قبل مسافرت من ا  د یبا چرا

 کاسه ست...  مین  ریز یکاسه ا هی

 

 نرم....  ایتال یمن به ا خواستیم  یعوض  اون

 خودش برنده معامله بشه...  ؟ یچ که

 

نفر رو ۴معامله داشت ما  هی  نیبرنده شدن تو ا  یبرا

 .... دادیبه کشتن م 

 

 کشمش....  یبرسه خودم م ای تالیکه پاش به ا  نی ا قبل

 طرفه....  یبا ک فهمهیم حاال
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 من پررو شده...  یبار رو دادم بهش حاال برا  هی

 امروز هم خوش نگذشت به برکه....  آخر

 

انگار    یقول داده بودم امروز خوش بگذره ول بهش

 قسمت نبود..... 

 

راه   نیب  ستیما قرارن  کردیفکر م یمردک عوض اون

ما   ی وقت ابونیوسط خ ن ی ماش کردیو فکر م می ستیوا

 ...شهیمنفجر م میدرحال حرکت

 

 مردن...  یم گهیکارش معلوم نبود چقدر آدم د  نیا  با

 هرحال اشتباه فکر کرده بود... به

 

رو موقع راه   نیکه وصل کرده بود به ماش یبمب

کردم که ما قراره از   یافتادن ما فعال کردن و فکر نم

شد و به   ینجوریا ن ی و برا هم میش ادهی پ  نیماش

 .... دیخواسته اش نرس
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و تو   میفردا پرواز دار  نی به برکه با خنده گفتم : بب رو

 دود شد رفت هوا.....  یلباس هات همگ

 

[09.10.21 12:37 ] 
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و تو   میفردا پرواز دار نیبه برکه با خنده گفت : بب  رو

 ا..... دود شد رفت هو یلباس هات همگ

 

کردم که برکه با تعجب نگام کرد و گفت   یخنده ا بعد

 ؟؟؟یگی م یچ یدار یفهمی م حی: مس

 گرفت...  شی آت نتیماش

 

 کارو کرده...  نیا  یک ست ین معلوم
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من   یدرباره لباس ها یو دار  یتو انقدر خونسرد بعد

 ؟؟؟یگیم

 

 ... میریمونده بود بم کم

 افتاده....  یتو انگار نه انگار که اتفاق  یبرا یول

 

صدمه    یو گفتم : فعال که کس دمیرو سرش کش یدست

 ... دهیند

 

  شدیکه اگه فالن نم   میبکن  نویفکر ا  خوادینم  پس

 .... شدیم ینجوریا

 

 ....میخداروشکر که زنده ا خب

 نکن... خودیب  یانقدر فکرا پس

 ....هی کاره ک دوننیضمن من م در

 

بوده که جرعت   یک ؟؟ ی با تعجب گفت : کار ک برکه

 کرده مارو بکشه؟؟؟
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 ... ینکن ری : بهتره فکرت رو درگ گفتم

 کنم...  کاریبا اون شخص چ  دونمیخودم م من

 باره نپرس....  نی در ا یسوال گهید

 

نگفت و همونجور تو  یزی چ گهیگفت و د یآروم باشه

 گذاشت... نمیبغلم سرشو رو س

 

 ...ادی ب سی پل االنا بود که گهید

 

  ییباز تک و توک اون کسا یول میبود یخلوت یجا

جمع شده بودن و به   نجایانفجار ا  یبودن که از صدا

  ییو پچ پچ ها کردنیدر حال سوختن نگا م  نیماش

 کردن...  یلب م ریز

 

  یزیچ نی خاموش شده بود و از اون ماش گهید  شیآت

 جز اسکلت هاش نمونده بود....
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پارک    نی که با فاصله کنار ماش دمی رو د سیپل   نیماش

 شدن....  ادهی کردن و بعد پ

 

رو از خودم فاصله دادم که با تعجب نگام   برکه

 کرد....

 

 .... میها رفت سیگرفتم و باهم به سمت اون پل  دستشو

 

اون    شیپ  میر یچرا م حیلب گفت : مس  ریآروم ز برکه

 ؟سا؟یپل

 زندان...  برنی م  رنمونیگیم  مایش یم بدبخت

 

 ... شهینم یز یگفتم : نگران نباش چ آروم

 شناسن....  ینم مارو

 

 ... مید یرس سایداد و به اون پل  رونیب یراحت  نفس

که فکر نکنم سروان بود گفت : سالم   شونیکی

 جناب.... 
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 شما بود؟؟؟ یکه منفجر شد برا  نی ماش ن یا

 

  میگفتم و ادامه دادم : خودمون بهتون زنگ زد  یا بله

 .... نیا یکه ب

 ... نی بمب جاساز شده بود تو ماش هی ظاهرا

 

  نی که ا نی دار یگفت : دشمن یبا خونسرد سروان

    ن؟؟یکارو کرده باشه و بهش مضنون باش 

 

که   سهیپل یکینگاه به اون   هیگفتم که  یبله ا دوباره

 ظاهر اونم سروان بود انداخت.... 
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که   هیشما کار  تون چ د یگفت : ببخش هیدوم سروان

 و اونا قصد کشتنتون رو داشتن؟؟ نی دشمن هم دار

 

گفتم :   نی هم یپرسن برا یسوال رو م نی ا  دونستمیم

 که؟؟!!!  ن یدونی بگم م شهیمحرمانه است نم

 

گفت :   هینگاه به هم انداختن و سروان دوم  هی دوباره

 نه؟یکه بمب داخل ماش ن یدونست یشما م

  گهیاالن د نی بود  نیو تو ماش نی دونست یاگه نم چون

 ....!! نینبود   نجایا

 

 ... میدونست  ی: نه نم گفتم

  نیهم یبرا مینک یرو ادهی پ م یاصرار داشت بر خانومم

 ... میشد  ادهیپ  نی از ماش

 

 منفجر شد...  نیماش م یقدم که فاصله گرفت ۱۰،۲۰
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گفت : باشه، پس آدرس و شماره اون   یاول سروان

تا خودمون   ن یرو بد د یکه بهش مضنون هست  یکس

 .... میکن  یریگیپ

 

  نی ای با ما ب  دیاالن با   شتریاطالعات ب  یبرا یول

 .. یکالنتر

 ... ستین  یمسئله ساده ا ن یا

 مردم هم تو خطر بود...  جون

 

  یگفتم : من االن نم نیهم یحوصله نداشتم برا اصال

 ... امیتونم ب 

 

 ... میبا خانومم قدم بزن دی که گفتم با همونجور

 قول دادم...  بهش

دارم که    ادیهستم کار ز  ایتال یمن فردا عازم ا نکهیا و

 امشب بهشون برسم...   دیبا

 

   ن؟ یگرد یبر م  یگفت : ک یدوم سروان
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 ... میکن ریاون شخص رو دستگ  دیبا  ما

 

 تعلل باعث بشه فرار کنه...   نیا  دیشا

 ....یکالنتر نیا یاالن با ما ب  دیبا  شما

 پرونده باز شده....   نیا  االن

 

برگشتم به   ای تالیزدم و گفتم : هروقت از ا  یپوزخند

 ...شهی االن نم   یل، و  امیم  یکالنتر

 

آدرس و شماره اون شخص رو   گمیبه محافظم م االنم

 بهتون بده..... 

 

انداختن و   ینگاه مشکوک  گهیدو دوباره به همد هر

 تکون دادن که ازشون فاصله گرفتم...  یسر

 

از محافظا گفتم اطالعات راجب اون مردک رو   یکی به

 محافظ دنبال ما راه افتاد....  یکیبده و اون 
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 ... میسمت پارک رفت به

 بود...   دهیبهم چسب یحرف چی آروم و بدون ه برکه

 

  ی دوباره سوال هاش شروع بشه ول کردمیم فکر

 تعجب کنم...  شدی نگفته بود و باعث م یزیچ

 

کرد و گفت :   یدست شیبزنم که برکه پ یحرف خواستم

 چطور تو رو نشناختن؟؟ حیمس

 !!! شه؟؟؟ یمگه م آخه
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 ... شهیکردم و گفتم : معلومه که م یخنده ا تک

 من ناشناسه...  تیهو
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  سشیهست و رئ  یسازمان نیهمچ هی  دونهینم یکس

 منم.... 

 افراد سازمان....  یحت

 ... هیبرسه به بق چه

 

  ییزها یچ نیهمچ یبا تعجب گفت : چطور تونست برکه

 ؟؟یکن یرو مخف

 

 ... گهید مین یبغلم فشردمش و گفتم : ما ا تو

 

 ریعالمه سوال ذهنش رو درگ   هیبفهمم   تونستمیم

 پرسه.....   ینم یکرده ول

 

 بحث خاتمه داده بودم....  نی اون حرفم به ا با

 

 ؟؟یخواست ینم یبه برکه گفتم : خب تو مکه بستن رو

 از بچه ها بره بخره...   یکی گمیم االن
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انقدر خونسرد و    یتونیبا تعجب گفت : چطور م برکه

 !! ؟؟؟ یتفاوت باش یب

 

 افتاده؟؟  یزدم و گفتم : مگه چه اتفاق یپوزخند

 

 ...ستادمیکه من وا  ستادیوا برکه

 سوخت...  نتیماش شده؟؟؟ یبا تعجب گفت : چ برکه

 مارو بکشه.... خواستیم یکی

 !!!!ست؟؟؟ ین  التیخ نی تو ع بعد

 

گرفتم و دوباره تو پارک شروع به قدم زدن   دستشو

 و گفتم : چندبار بگم آخه... میکرد

 نکن...   هیقض نیرو مشغول ا فکرت

 حلش کنم...  دی با  یچجور دونمیخودم م من

 

همونجور که  میبخور ی و بستن میتره قدم بزنبه  االن

 ... یگفته بود
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بهت   کمیبه قولم عمل کرده باشم و حداقل   دوارمیام

 خوش بگذره.... 

 

تا   یخوایم یو چه طعم یچه نوع بستن  نمی بگو بب حاال

 بگم بخرن؟؟؟

 

 ... یشکالت یف ی ق یآروم گفت : بستن برکه

 

که پشت سرمون   اوشیرو لبم اومد و به س یا خنده

ها اومده بود رو صدا زدم و گفتم   سی پل  شیبود و از پ 

 بخره....   یشکالت یفیق یکه بره دوتا بستن

 

رو به برکه گفتم : االن   ادی ب  اوشیکه س  یوقت تا

 برا شام...  میر یبعد هم م  میخور یم یبستن

 

اره  لباساتو دوب  رمیخونه و منم م برهیتو رو م  اوشیس

 انجام بدم....  دی دارم که با یکار هیو بعد هم  خرمیم
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 .... میوفت یتا فردا راه ب یکنیرو جمع م لوازمت

 .... امی ب رید  کمی دیشا

 

 ؟؟یلباس بخر یخوا یتعجب گفت : دوباره م با

 

 : آره الزمه....  گفتم

لباس هات هم   نی خونه تا از ا امیزودتر ب  کنمیم یسع

 ....ی و فردا هول زده نش یبردار

 

به دست    یبستن اوشیگفت که س یباشه متعجب برکه

اومد و هر دو رو به من داد و رفت جلوتر از ما  

 .... ستادیوا
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 ها رو به برکه دادم......  یاز بستن یکی

کرد که   یفیزد و لرزه خف شی به بستن  یسیل کهبر

 معلوم بود از سرماست.... 

 

  یکردم و گفتم : تو که سردته مرض دار یاخنده

 ؟؟یخوریم  یبستن

 

  یکرد و گفت : سرد که هست ول یمتقابال خنده ا برکه

 .... ادهی ز یلیلذتش خ 

 

شروع به   مویرو لبم اومد و منم بستن یمحو لبخند

 خوردن کردم...... 

 

 ... خوردمیم  یپارک داشتم بستن یبار بود که تو نی اول

 

 تجربه رو نداشتم...  نیا  تاحاال

 .... ستیدر شان من ن کردمیم حس
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  یبی لذت عج فهممیاالن که تجربه اش کردم م یول

 داره... 

 که همراه  کنارم برکه ست...  بخصوص

 

بود و پالتوم من رو   دهیلباس گرم پوش  نکهی با ا برکه

لرز   یبستن یاز سرما  یهم به تن داشت ول

 ..... گرفتیم

 

خوردنش ادامه   یبراش مهم نبود و به بستن یول

 ...... دادیم

 

برکه آروم آروم  یتموم شد ول  میچند تا گاز بستن با

 یتموم وجودش رو م  یلذت هیکه مطمئنم   زدیگاز م

 گرفت..... 

 

 ببوسمش....  نجای هم واستخیدلم م چقدر

 بهش بود...  رمیخ نگاه
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نگام رو حس کرد که برگشت و تو چشمم زل  انگار

 زد...

 

 .... ارهیخواست تو نگاه کردن کم ب ینم

 عمرا چشم از چشماش بردارم....  منم

 

 تو چشمم زل زده بود....   خوردیم یکه بستن همونجور

 بودم.... یراض تی موقع نی ا از

 

رو لبم نقش بست که برکه   ت یاز رضا یلبخند کج هی

 با تعجب شد....  ختهینگاهش آم

 

شدم که   رهیاز چشماش جدا شد و به لباش خ نگام

 و گفت : من بُردم....  دیپر  نییبرکه باال پا

 

شده بود نگا   یا یبه لباش که دورش بستن دوباره

بود که برنده    یمسابقه ا ای  یکردم و گفتم : مگه باز

 ؟؟؟ یبش
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  یو پکر نگام کرد و گفت : پس چ دی خواب ذوقش

 بود؟؟؟

از هم چشم بر   میکردیبه هم نگاه م میساعت داشت  سه

 ..... میداشت  ینم

 بود؟؟؟؟ یچ یبرا

 

  یکردم ول ی داشتم نگات م ینجوری: من که هم گفتم

  یچشمام بود که نم  تیتو فکر کنم به خاطر جذاب 

 ..... یچشم بردار یتونست

 

گفتم و نگاهشو برگردوند و گفت : اصلنم   یشیا

 ..... ستین  نجوریا

 برم خونه...  خوامیمن م  اصال

 گشنمه.....  نه

 هم تموم شد....  میبستن 
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با خودت مشخص    فتیکردم و گفتم : تو تکل یا خنده

 ..... ستین

 

رو مماس صورتش نگه داشتم و گفتم : در   صورتم

 هم مونده.... تی ضمن از بستن

 

تموم   گهیزدم و گفتم : االن د سیدور لبش رو ل  بعد

 شد.....

 

 که کره بودم ، بود....  یبهت کار تو

 ... دمشیبوس یم  د یتونستم تحمل کنم و با ینم

 ..... شد ینم ینجوریا

 

 انداختم دور کمرش و کشوندمش سمت خودم....  دست
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 .... کردیهمون بهت به کارام داشت نگاه م با

 

 آوردم تا هم قدش بشم....  نیی پا سرمو

رو مماس لبش نگه داشتم که چشماش بسته   لبم

 شد.....

 

 تو بهت هم نبود....   نیهمچ انگار

 چخبره......  دونستیم

 

قبلش   یحرفا یبزارمش و تالف  یتو خمار  شدیم کاش

 .... ارمیرو سرش در ب

 

 تونستم دل بکنم از اون لباش....  ینم یول

 

لبم رو ،رو لبش گذاشتم و آروم آروم شروع  پس

 لبش..... دنیبوس  دنیکردم به مک

 

 کرد.... یهم شروع به همراه برکه
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که برف هم داشت نم نم شروع   یشب زمستون نی ا تو

بوسه   نی سرد من با ا شهین هم، ت کردیم  دنیبه بار 

 داغ شد..... 

 

 شد....  شتریخواستنم ب  تب

 

  یاز هر ک  الیخ یبه خودم فشردم و ب  شتریرو ب برکه

 ... دمشیکه بود و نبود خشن بوس

 

آخرش داشت خوب   یهر چقدر هم که بد بود ول امروز

 ..... شدیتموم م

 

ترم   صیگفت و حر یبرکه رو گاز گرفتم که آخ لب

 .....دنش ی بوس شتریب  یبرا کردیم

 

بخاطر کم آوردم نفس   یشدم ول ینم ریلبش س از

 مجبور بودم ازش جدا بشم.....
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  نمیخجالت زده سرشو رو س کمیجدا شدم که   ازش

 گذاشت..... 

 شروع به نوازش موهاش کردم....  منم

 

 لحظات لذت بخش بود...  نیا چقدر

  د یفهم یرو برکه م قیحقا  یسر هیبودم اگه  مطمئن

موند و به احتمال   یتو بغلم آروم نم نجوریا چوقتیه

دور   ادیو اون روزها ز شدیازم متنفر م  ادیز

 ..... ستین
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لحظات لذت   نی فکر نکنم و از ا ندهیکردم به آ یسع

 ببرم.... 
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از   یچ یدونی که برکه تو بغلم بود گفتم : م همونجور

 همه لذت بخش تره؟؟؟

 

 ! ؟؟ یگفت : چ آروم

 

که هوا هم   یشب زمستون  ی  که تو نی ادامه دادم : ا که

 .... میداغ بش گهیهمد یسرده با خوردن لبا یلیخ

 

دور   پنهون کرد و دستاشو نمی تو س شتریب سرشو

 گردنم حلقه کرد.... 

 

 لحظات لذت ببره.... نی از ا  گذاشتم

که حاضر   شهیبعدا انقدر ازم متنفر م  دونستمیم چون

که بغلم کنه و   ن یچه برسه به ا  نتمی بب  ستین

 ببوستم!!!!!! 
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متنفر باشه و کاراش تظاهر   دیاالن هم شا البته

 باشه..... 

 

 .... دمیکش یدلم آه تو

تو چشماش گفتم   رهیرو از بغلم فاصله دادم و خ برکه

  ریخونه داره د یو تو بر میشام بخور می: بهتره بر 

 به کارام برسم.... دی، منم با  شهیم

 

نگفت و باهام هم قدم   ی زیتکون داد و چ یسر فقط

 شد....... 

 

 بود...  ابونیکه اونور خ یرستوران میبر  میخواستیم

که گفتم رو   ییها نیبچه ها هم ماش  میما شام بخور تا

 .... شهیراحت م المی خ ارنیم

 

  اهمیجلوتر از ما وارد رستوران شد و پور اوشیس

 پشت سرمون.... 
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و   ا یو پور م ینشست زیم ه یظهر ،من و برکه دور   مثل

 ... مونیکنار زیهم دور م اوشیس

 

خودش اومد سمتمون و از مون خواست   گارسون

  یچ زمیکه رو به برکه گفتم : عز  میسفارش بد 

 ؟؟یخوریم

 

 ... دهی آروم گفت : کوب برکه

به انتخابش زدم و رو به گارسون گفتم : دوتا   یلبخند

 با مخلفات..  دهیکوب

 

: فردا ساعت چند   دیرفتن گارسون برکه آروم پرس بعد

 م؟؟یپرواز دار

 

ظهر ... نگران نباش از خوابت زده  ۱۱: ساعت  گفتم

 .... یشینم

  نیکردم که آروم گفت : منظورم ا  یتک خنده ا و

 نگفتم که...  یزینبود... چ
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 شده بود...  نیبرکه به شدت آروم و مت  یول

 

کارش لج کردن با منه و همش باهام   که فقط یا برکه

 .... یزینه چ زنهیاالن نه حرف م  کنهیکل کل م

 ... زنهیزدنش هم آروم و کم حرف م حرف

 

 ... ستیبرکه جور ن  تیاصال با شخص  ن یا و

شوک   ی  باعث شده بود تو  نیهم انفجار ماش  دیشا

 باشه... 

 

بود ، انقدر که اتفاق افتاده   یعاد  زایچ نی من ا یبرا

 خودم انجام داده بودم.......  ایبود و 
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بار بود که از   نی اول یبرکه برا   یفکر کنم برا یول

 بود...  دهید  کینزد

 

 حق داشت که هنوز تو شوک باشه...  دیشا

 

با   دیکنم که نبا  یحال یبه اون مردک عوض  دیبا امشب

 .... وفتهیمن در ب 

 

که هر   ارمیسرش م  ییبال  هی یکشمش ول ینم امشب

 مرگ کنه..... یروز آرزو

 

  شنیفهمن و بعد به من هم مضنون م یم سایپل چون

 پرونده باز شده.... ن یحاال که ا

 

 ... سی دست پل سپرمشیو برگردم ، م  ایتال ی ا برم

 ... شهیکه کرده اعدام م ییبا اون همه کارا قطعا
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  یداشته باشم ول ینداشتم به خانوادش کار دوست

  یرو ، رحم نم کشهیکه با دخترش نقشه قتل م یکس

 کنم..... 

 ..... دمیبه روش خودم عذاب م اونارو

 داره....  یچه عواقب  حیبدونن در افتادن با مس  تا

 

  نی جون بودن هم معروفه و به ا۱۰۰که به  حیمس

  رینه دستگ ره ینه لو م  رهیم ینه م  ایراحت

 ......... شهیم

 

رو لبم    دم،یکش یکه تو سرم م یی از نقشه ها یلبخند

 اومد... 

 

 نگفت....  یزی با تعجب نگام کرد و چ برکه

  یحرف چیموقع بود که غذا رو آوردن و بدون ه نیهم

که به شدت هم گرسنم    میشروع به غذا خوردن کرد 

 بود.... 
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 )برکه(

 

  یی زایآروم شروع به بستن چمدون ها کردن و چ آروم

  یکه الزم بود رو برداشتم ، هم برا خودم هم برا

 رو....  حیمس

 

با دوتا   حی مس یاز ادما رونیب م یرستوران که اومد از

  نی از ماش یکیسوار  اوشیبودن که س رون یب  نیماش

سوار   ن یهم گفت که من به اون ماش حیها شد و مس

هر دومون رو   ازیلوازم مورد نخونه تا  امی بشم و ب

منو بخره و  به کارش برسه   یجمع کنم تا اونم لباسا

 .... ادیو ب

 

شد و رفت و   نیماش یک یهم خودش سوار اون  بعد

 فرستاد خونه...  گهید یک یو  اوش یمنو هم همراه س
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انجام    ییکارا هیرفته  حی از ذهن نبود که مس دور

 بده... 

 

  نیانفجار ماش  یکه باعث و بان یکس یبرا اونم

 بود.... 

 

  کمیو  ارهیسر طرف ب  خواد یم یچه بالئ دونستمینم

 بشه...  ش یز ینگران بودم که نکنه چ

 

 بشه...  اصال

 ... رهیخودش هم بگ بزار

 

 جمالت گرفت....  نیلحظه قلبم از ا  هی

انقدر سنگدل شده بودم که جون آدما برام    یاز ک من

 مهم نبود؟؟؟!!!! 
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مهم بود که من نگران   حیمس یبرا هیجون بق مگه

 باشم؟؟؟؟!!!!   حیجون مس

 

 ح؟؟ی مس دونهیفقط  ایآدم ، مهم هستن  هزاران

 

  یاتفاقا  نیاز ا  کردیشده بودم و سرم هم درد م جیگ

 جواب.....  یب

 جواب...  یب یسوال ها از

 ..... خودیب  یفکرا نی از ا و

 

مسکن سر درد رو  خچالی داخل آشپز خونه و از   رفتم

 آب خوردمش...  وانیل  هیآوردم و با  رونیب

 

تازه ساعت نه   یول خواست یبه شدت خواب م دلم

 بود... 

 .... ادی موندم تا ب یم حی منتظر مس دیبا
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عادت هم کرده بودم که اون باشه تا خوابم   چون

 ببره... 

، اگه بخوام   نداختمیاز سرم م دیعادت رو با   نی ا یول

 برم....   نجاینباشم و از ا  حیمس شی پ گهید

 

  یکیچه  غهی کنم به فسخ ص یرو راض حیمس چه

 .... شهیخودش باطل م غهیکه ص  گهیدوسال د

 .... ستین  نجایمن ا  یجا

 

 

در اومد و پشت بندش   یشد که صدا ازدهی  ساعت

 وارد اتاق شد...  حیمس

 

  داریجغد رو تخت نشسته بودم و ب نی من که ع دنی د با

 ؟؟یدی بودم تعجب کرد و گفت : پس چرا نخواب

 

 اومد...  ی: خوابم نم گفتم
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  ایبلند صدا زد : پور  گفت و یبا تعجب باشه ا حیمس

 بزار دم اتاق... اریبسته ها رو ب 

 

 گفت...  یاومد که چشم  ایپور  یبندش صدا پشت

 

 ... نتتی پتو تا نب ریگفت : برو ز حیمس

 

که تو اتاق   ییبسته ها یپتو که صدا  ریرفتم ز یفور

  امی گفت که ب حیمس قهیاومد و بعد چند دق  زاشتنیم

 ... رونیب
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 دهنم باز مونده بود....   دیاون همه پاکت خر دنید از
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  شتریگرفتن ب شیخودمم که آت یها دیاز خز یحت

 بود.... 

 

همون   قایدق یدیکه خر ییزایگفت : تمام اون چ حیمس

هم   گهید  زیو چند تا چ دمیررنگ و مدل رو دوباره خ

 ....دمیخر

 

  نی سوت هیاز پاکت ها و   یکیدستشو برو سمت   بعد

 ... نی گفت : از جمله ا  طنتیدرآورد و با ش  یاسفنج

 

 بهت تنگ شده بود..   راتیلباس ز  آخه

 ..یشد۷۰االن فکر کنم   یول یبود ۶۵قبال

  گهیتا دوماه د  میبر  شیپ  ینجوریهم شاالیا

 ....شهیم۸۵

 

  کردمیکه مبهوت بهش نگا م  یاومد سمتم و به من بعد

  یو گفت :  رابطه ا دیکش نمی نگا کرد و دستشو رو س

  دیبزرگتر نشه رو با  نهیس  زیکه بعد چند ماه سا

 انداخت دور.... 
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بزرگتر   نی سوت یباشه که مجبور باش یجور دیبا

 ...یبخر

 هم شد...  ینجوریهم البته

 

که از جاش   گهید ور هیخودم اومدم و هولش دادم  به

 تکون نخورد.... 

 

 ... ایح یب یگفتم : برو گمشو پسره  نحالی با ا یول

 ... هیزیهم خوب چ ایح یگاه

 

  طنتیبا ش  شهیم یعصب کردم یکه فکر م نی ا  برعکس

 زم؟؟یکردم عز یگفت : مگه کاره بد

بزرگتر    نیسوت یبخوا  یواشکیالزم نبود  گهید

 ..یبخر

 راحتت کردم...  خودم

وار تکون   دیباز موند و انگشتم رو که تهد دهنم

 خشک شد....  دادمیم
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 بگم...  یپسره چ  نیدونستم به ا  ینم

 واسه گفتن نذاشته بود... یحرف

 

رو تخت بلند شدم و رفتم سمت بسته ها تا لباس   از

 و بعد جمع کنم بزارم تو چمدون...  نمی هارو بب

 

گفت :   حیپاکت مس   نیاول  یکه دست بردم برا نیهم

 کجا؟؟  

 ؟؟یرو تن بزن نی سوت نی اول ا یخواینم

 باشه...  کی کوچ نمیا  دیشا

 .... ۷۵ یهم شد دیشا

 

  ریز یکه فحش دیخودش به حرف مسخره اش خند  بعد

 لب بهش دادم... 

 

انگار قصد کوتاه اومدن نداشت چون همونجور   حیمس

 ؟؟یگفت : چرا به طرحش نگا نکرد شدیکه م

 کراشت روشه... عکس
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 ... یاسفنج  باب

 

کرد که با حرص و   دن یدوباره شروع به خند بعد

چرا   ه؟ یسرخ بهش نگا کردم و گفتم : چ یچشما

 ؟؟یانقدر شاد و شنگول شد

 ...!!! یخندیمزخرف خودت م یبه حرفا یه
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و دستشو دور گردنم انداخت و   کمیاومد نزد حیمس

که شکل باب   یاسفنج نی همونجور که اون سوت

گفت   دادیو جلو صورتم تکون م یروش بود یاسفنج

 : بده مگه شاد و خوشحال باشم؟؟؟

 

 .. ست یبهش کردم و گفتم : نه بد ن یچپک نگاه
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 ... ریازم فاصله بگ حاال

 ...گرممه

  یالزم برا یبسته هارو نگا کنم و لباسا  نی ا خوامیم

 فردا رو بردارم... 

 

رو انداخت تو بغلم و   ن ی و سوت دی کش یپووف حیمس

سمت  گفت و از جاش بلند شد و رفت  یباشه ا

 حموم...

 

 کنم ناراحت شد از حرفم.. فکر

 پررو...  یبه درک پسره  یول

 من...  یشده برا ایح یب

 ...گهیم ادی از دهنش درم یچ هر

 

  چ یبه ه  شیحرفا خودمو قانع کردم که ناراحت  نیا  با

 و خودمو مشغول لباسا کردم...  ستیجام ن
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همه   یاز جمع کردن دوباره چمدون ها و بررس بعد

جا نمونه خسته رو تخت دراز   یزیبار چ هیکه  زیچ

 .... دمیکش

 

از حموم در اومده بود و رو کاناپه داشت   حیمس

 .... رفتیور م ش یباگوش

 

پاشو المپ رو خاموش کن   حی گفتم : مس حیبه مس رو

 وقته...  رید

 ..یریور م  تی کوفت یبا اون گوش چقدر

 

با غر غر پاشد المپ رو خاموش کرد و گفت :   حیمس

 ..یتو گوش رمیکار دارم که محتما 

 هم سر کوفت نزن به من...  انقدر

 

 ... دیرو تخت و کنارم دراز کش د یپر بعد

دستش پتو  یکیدور تنم حلقه کرد و با اون  دستشو

 ... دیرو ، رو هر دومون کش
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با همون دستش شروع به نوازش موهام کرد و   بعد

   ؟؟ ی دونی م زویچ هیگفت : 

 دوست دارم..  یل یو زمستون رو خ زییپا  من

 چرا؟؟ یدونیم

 

 گفتم : چرا؟؟ آروم

 

  ریتنت ز یگفت : چون گرما یلحن خاص  هیبا  حیمس

 ... دهیحال م شتریپتو ب 

 

  ریو بعد هم از ز دیلختم کش یدستشو به بازو ها بعد

 تاپم برو داخل ، و شکم لختم رو نوازش کرد.... 
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برام لذت   ی لیخ یول زدمیم  خیدستش داشتم   یسرد از

 بخش بود.... 

 

 و مماس صورتم نگه داشت...  کینزد سرشو

 .... شدیم ینفسامون باهم قاط که  یجور

 سوختم....  یم شی شده بود و انگار داشتم تو آت گرمم

 

 خواستم که کنار بکشم... ینم یول

 

زدم و   حی رو لب مس عیبوسه سر هی  یحرکت آن هی تو

همونجور نگه داشتم که بعد چند لحظه مکث خودش 

 کرد...  دنمیشروع به بوس

 

نفرت داشتم و   حیبود که من از مس یچجور دونمینم

مواقع  نجوری ا یدوست داشتم سر به تنش نباشه ول

 .... کردمیم شیهمراه شهیهم
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نفس گرفتن ، از هم جدا   یبرا  قهیاز چند دق بعد

 ... میشد

االن   نی دوست دارم هم یلیآروم لب زد : خ حیمس

 رو بدم...  بتیترت

 هم از صبح چند بار گفتم... بهت

 .... یخسته ا دونمیم یول

 

 ... یبش  تیاذ خوامینم

 بعد...  یبرا میزاریم پس

 ... ارمیرو سرت درم  یهمه چ یتالف

 ...یخودم اریاز شب تا صبح در اخت  فردا

 

 

 شدم....  شیشخص یمایسوار هواپ  حی مس با

  یدونم برا یاسترس داشتم و نگران بودم و نم کمی

 بود؟ یچ

 

 .... وفتهیقراره ب یاتفاق بد هی کردمیلحظه حس م هر
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 بود... لکسی ر یلی خ حیمس یول

 

سقوط کنه و همه   مایکردم قراره هواپ  یم حس

 !!!! میریبم

 بود....  یحس مزخرف یلیخ

 

 داده بودم و اصال حال نداشتم...  هیتک  حیمس به

و کمر بند رو   نمیبش ما یهواپ یکرد رو صندل کمکم

 برام بست....... 

 

 هم کنارم نشست و کمر بند خودش رو بست...  خودش

 

  گهیبودن و د مایتو هواپ  ح یمس یاز ما محافظ ها ریغ

 نبود.....  چکسیه

 

 اسلحه بود.  یهمگ دست

 بکشن!!   خوانیگفت منو م یم یفکر مزخرف هی و

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 515



  نهمهیدستشو رو پام گذاشت و گفت : چرا ا  حیمس

 شده؟؟یچ ؟؟؟ یاسترس دار

 کرده؟؟ به من بگو..... یکار یکس

 

  حی گذاشتم و گفتم : مس حیرو شونه مس سرمو

 ... وفتهیاتفاق بد م  هی کنمی... حس م ترسمیم

 

هممون   ره یبگ شیآت  ایسقوط کنه   مایهواپ  نکنه

 م؟؟؟یریبم

 هم بمب جاساز کرده باشن؟؟ مایتو هواپ  نکنه

 

دستشو انداخت دور شونم و گفت : نگران   حیمس

 .... وفتهینم  ینباش اتفاق بد

 .... ینی بب ب یآس یتو ذره ا زارمینم من

 یای حال و هوا ب نیکار کنم از ا  ه ی یخوایم اصال

 رون؟؟یب
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  ییتعجب نگاش کردم که با سر اشاره به محافظ ها  با

رفتن پست   یکه روبه رومون بودن کرد و همگ

 به ما نداشتن........  یدید  چیه گهیسرمون و د
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لباسم    ریدستشو از دور شونم برداشت و از ز حیمس

 نافم رسوند....  نیی رد کرد و به پا 

 

 ... نداختی دستش لرزه به تنم م  یسرد

 بدنش و دستاش سرد بود؟ شهیچرا هم اصال

 

باره با    کیکه به  کردیم یشرویداشت پ  دستش

 کرد....  ستیاز محافظا ا   یکی یصدا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 517



 ؟یگیم ی: چ د یغر  یو حرص ی عصب حیمس

 

  مای: قربان االن هواپ گفتیمحافظ اومد که م یصدا

تو حالت   ای هاتون رو خاموش  یبهتره گوش شهیبلند م 

 ... نیپرواز بزار 

 ...نی هاتون رو هم ببند کمربند

 

خودم بهتر از تو   ناروی: ا د یغر  یدوباره عصب حیمس

 ... دونمیم

و   نیکلمه حرف بزن  کی هر کدومتون   گهیبار د  هی

  کنمیپرتتون م  مایهواپ نی وسط کارم از هم  نی بپر

 ... نییپا

 

برقرار   مایگفتن و سکوت تو هواپ یچشم یهمگ

 شد...

 

دوباره خواست دستش رو حرکت بده که گفتم :   حیمس

 ..... شهینم  نجایا  حیمس
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 ، هم من.....  یمونیم یتو ، تو خمار هم

 .... میبکن  گهیکار د هی بهتره

 

  میو رفت  میدیکار رو بهتره هر وقت رس نی ا  ادامه

 .. خب؟؟میجام بدخونه ان

 

لباسم   ریتکون داد و با اخم دستشو از ز یسر حیمس

 درآورد...

 

  کاری. چمیکارو کن   نیا یزار یگفت : حاال که نم حیمس

 حوصلمون سر نره؟؟؟ میکن

 

 .... میگفتم : بخواب لکسیر

 

 بعد چشمامو بستم و سرمو رو شونش گذاشتم....  و

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 519



هام از   یو نگران وفتهیب  یاتفاق بد نکهی استرس ا از

  یبودم و االن به شدت خوابم م داریصبح زود ب

 اومد... 

 

 نگفت...  یز یچ یول دی کش یپووف حیمس

دونستم تو چه   یهم چون بسته بود نم  چشمام

 !!! ه؟ یحالت

 

 به آرامش برسم..   کمیبود که   نیمهم ا  االن

 

مطمئنم امشب تا   یفرار کردم ول حی از دست مس االن

که دست رد به   یبخوابم بخاطر چند بار زارهیصبح نم

 زدم...  نشیس

 

و   وفتهیکه قراره ب ییکردم بدون فکر به اتفاقا یسع

 راحت بخوابم...  حیمس

 

 خوابم.... قهیبعد چند دق  باالخره
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سرمو از رو   کردیکه داشت صدام م حی مس یصدا با

 ... دیکش ر یشونش برداشتم که گردنم ت

 

 درد گردنم کم بود... نی هم یلعنت

بود   حیرو شونه مس یکه مدت طوالن نی ا بخاطر

 خشک شده بود.... 

 

 ؟؟یکرد دارم ی: چرا ب   آلود گفتم خواب

 م؟؟؟یدیرس

 

رو لبش اومد و گفت : نه   یچرا لبخند دونمینم  حیمس

 ......مهیو ن  کیساعت   زمیعز
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 ناهاره...  وقت

 ...میرس  یم گهید میدو ساعت و ن  هی

 غذا بخور... ای گشنت شده ب حتما

 

گرسنه بودم به حرفش گوش کردم و شروع   چون

هم   حیرو به روم و مس یکردم به خوردن غذا

  یدستش بود غذاش رو م شیهمونجور که گوش

 خورد...

 

اومد و   یخانوم هیهر دومون  یتموم شدن غذا بعد

 ظرف هارو برد...

 

 بود... شی هنوز تو گوش حیمس

 

بهم زد و   یحس کردن نگاهم برگشت طرفم و لبخند با

 فت : بخواب... خوابت نصفه موند... گ
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بعد دوباره سرمو رو شونش گذاشت که گفتم : من   و

 .. ادیخوابم نم  گهید

 سر رفته...  حوصلم

 هم بزار کنار...  توی گوش اون

 ه؟؟یهمش سرت تو گوش چرا

 

 ...هیگفت : چون کارم تو گوش حیمس

 

 نگاش کردم...  گنگ

 .. یچ یعنی وا

 که کارش تو سازمانه..  اون

 شدم... رهی نگفتم و بهش خ یزیچ یول

 

 سر رفته بود...  حوصلم

 ....مید یرس یکاش زودتر م اه
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نداشت تا   یباز چیدرآوردم و چک کردم که ه مویگوش

 کنم....  یباز

 

تا بلکه   زدمیجور چرخ م نیو هم یتو گالر رفتم

 کنم و سرگرمم کنه... دایپ یزیچ
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 افتاد...  یبه کارتون باب اسفنج چشمم

 

 کردم....  دا یخوب پ زیچ هیشدم که باالخره  خوشحال

 نگا کنم؟؟ شهیمگه م یول

 

 مسخره ام بکنه...  حی مس دمیترس یم
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 دادم جلوش...  ادی زیاالن هم سوت تا

 

بود گفت :   شیهمونجور که سرش تو گوش حیمس

 کنم..  یمسخره ات نم

 نگا کن....  توی اسفنج  باب

 

 نبود... یحس چی لحنش ه ی  تو

 ...یزیتمسخر نه خنده نه چ نه

 

  بشی گذاشت ج شویاش بودم که گوش رهیخ همونجور

 نگا کنم...   خوامیکن منم م یو گفت : پل

 

 آوردم...  یحرفش داشتم شاخ در م از

 کارتون نگا کنه؟؟؟ حیمس

 کارتون؟؟؟ نیا  اونم

 ... بیعج چقدر
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 با خنده گفت : انقدر با دهن باز نگام نکن...  حیمس

 ... هیچجور نمیبب  خوامیم خب

 نگا نکردم...  تاحاال

 

 کرد...  یگرفت و کارتون رو پل مویخودش گوش بعد

 

خودم برگشتم و منم شروع کردم به   یحالت عاد به

 نگا کردن کارتون.... 

 

بدون حرف داشت   حیاز کارتون گذشته بود و مس کمی

 ... کردینگا م

 

کنه و   ینگا کنه ، تحمل نم  هیگفتم چند ثان یم باخودم

 .... کردمیانگار اشتباه فکر م  یبهم ول دهیرو م یگوش

 

صداش زدم که کارتون رو استپ کرد و گفت :   هوی

 شده؟؟ یزیچ
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 ؟؟یهست  یک  هیشب یدونی: م گفتم

 

 ؟؟ی تعجب گفت : ک با

 

 کارتون...  نی : بختاپوس تو هم گفتم

 

باال   ییابرو شه،یم یخالف انتظارم که االن عصب بر

 انداخت و گفت : از چه لحاظ؟؟

 

 .. یاحساس یاون سرد و ب   نی : آخه ع گفتم

 مود  اونه...  نی ع مودت
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رو لبش نشست و گفت : حاال تو   یخنده کج حیمس

 ؟؟یهست یک هیکه خودت شب  یدونیم

 

 ؟ی : ک گفتم

 

 ...یکیپاتر  هیگفت : شب حیمس

 ... یدوست داشتن یقدر خنگ ول همون

 

 م؟؟ی واقعا من دوست داشتن  یعنی

 داره؟؟ یحس بهم

 

و   اوردمی بود ، به روم ن گهیوضع د هیتو دلم  نکهیا  با

 .. یبا اخم گفتم : خنگ خودت

  هیو   کنمیمنم تو سازمان بهت کمک م نی ا نکهی ا مثل

 دست راستتم...  ییجورا

 

 ...یکنی وجود من به همه نفوذ م با

 .. .ستمیمن خنگ ن  پس
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 ؟؟یگفت : چ حیمس

 ؟؟یگفت یچ

 راستتم؟؟ دست

 

به حرفش تکون دادم که با خنده گفت : تو تخم   یسر

 چه برسه به دست راستم....  یستیراستم هم ن

 

 خودش به حرفش قهقه زد....  بعد

 

خنده هاش سکته کنه   نیکه دوست داشتم وسط هم آخ

 .... رهیبم

 

 ... یعوض ی پسره

 ... دهیم ینجور یمنو ا  یها یخوب جواب

 

  یبرات کار نم گهیاخم و حرص گفتم : پس من د با

 کنم... 
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 انجام بده...  نایکن که برات هک ا دای پ ویکی خودت

 .... ستمین  گهید من

 

 یو گفت : دلبرم شوخ دیبه سرم کش  یدست حیمس

 شه؟؟یسرت نم

 گفتم..  یالک

 بود... یشوخ

 ...یجاها کمکم هست یلی تو ، خ وگرنه

 

، تو    رمیو گفتم : نخ ومدم ین  نیی موضع خودم پا  از

 یجد ی  حرفا یگیم یکه به ظاهر شوخ ییتمام حرفا

 ... هیهستش و واقع

 

 ...ی کن  ینکن الپوشون یسع پس

 

رو گونم گذاشت و گفت : ناراحت   یبوسه ا حیمس

 نباش.. 

 کردم... یواقعا شوخ من
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 نداشتم...  نی توه قصد

 ...ویهمه چ یکنی که بد بد است م  ستین خوب

 ...گهیسفرمون قهر نکن د نیاول  تو
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  نی از ا  یحق ندار گهیرفتم و گفتم : د  یغره ا چشم

 ؟؟یدیفهم یمسخره با من بکن یها یشوخ

 

  یگفت و ادامه کارتون رو پل یبا خنده باشه ا حیمس

 کرد...

 

 

 عمارت رو به روم نگا کردم... به
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 که چقدر خوشگله.... ارمی کردم به روم ن یسع

 

تر    کیبزرگتر و ش ی لیخ حی مس  ش،یک  ی  الیو از

 بود... 

 بود...  ی عال  نیا  ینبودم ول  دیبد  دیند

 

 تو..   میگفت : بر حیمس

 قشنگ تره...  داخلش

 .. استی.. رو به دریدیاون طرفش رو ند  تازه

 

  یکه داشتم رو پنهون کردم و فقط باشه ا یتعجب

 گفتم... 

 

 بود...  ستادهیوا  گاردیو همه جا باد  اطیح کل

 ینفر هم داشتن پشت سرمون چمدون هامون رو م دو

 آوردن.... 

 

 ... دیواقعا فکم بر میخونه که شد داخل
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 بودم.... دهیخونه ند  ییبا ی ز نی ا به

 

  هیخونه تو تهرانش تو    حیعجب بودم که چرا مس در

 ... ستیهم بزرگ ن  الهاشیو  نیآپارتمانه و به اندازه ا 

 

چرا پس تو   ادی و خوشت م یکه پول دار تو

 !! ؟؟ یآپارتمان

 بعدا ازش بپرسم...  موند

 

 گفتم : من خستم..   حیخسته رو به مس  یصدا با

 بخوابم....   خوادیم دلم

 کجاست؟؟ اتاق

 

 رفت...  یو به سمت اتاق دیدستمو کش  حیمس

 ... میاتاق شد  وارد

 

 سه برابر اتاق تو تهرانش بود...  حداقل
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 رو لبم نشست....  یپوزخند

 ... ستیاتاق ن نی ها خونه هاشون اندازه ا یبعض

 عدالت کجاست؟؟ ن یا  پس

 

و انواع   ده یرس نجایخالف به ا  نهمهیکه با ا یکس

  یکیاونموقع  یتو همه جا داره ول  نیخونه و ماش

 به نون شبش محتاجه.... گهید

 

  یول ادیافکار اشکم درب  نی کم مونده بود از ا دوباره

 متوجه بشه.... حی خواستم مس ینم

 

 ... یدار یگفتم : اتاق قشنگ   نیهم یبرا

 

 افتاد.....  یا شهیش واری گفتم نگام به د نویکه ا  نیهم

 بود...  الی و یچند قدم تو ایدر
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و مبل   یاستخر بود که دورش صندل ه ی اطشیح تو

 قرار داشت..!! 

 

بود  یو در آخر راه شدی ختم م نییکه به پا یی ها پله

 ... دیرس  یم ایکه به در

 

 خوشگل بود...  یلیخ یلیخ

 .... دمیخواب یم  دیاالن خسته بودم و با یول

 

 یرو وارس یاومدم همه چ یم د یخواب با بعد

 ....کردمیم
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 ؟؟؟یخوابی گفتم : توهم م  حیبه مس رو
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تکون داد و لباس هاشو از تنش کند و   یسر حیمس

 رو تخت...  دیپر

 

لباس هامو که داشتم   نیهم یخونه گرم بود برا یهوا

 پختم رو درآوردم.... یتوشون م

 

  یکه باال یکه رو تخت دراز بکشم عکس نیاز ا  قبل

 تخت بود توجهمو جلب کرد...

 

 عکس...  ن یا

 من بود..  عکس

 کرد...  یم کاریچ نجای ا یول

 

 ....!!! حیبهت گفتم : مس  با

 

گم رد نگاهم   ینم یزیچ  دید  یبهم نگا کرد ، وقت که

 ...دیرو گرفت و به عکس رس 
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 گفت....  یا  یکه لعنت دمیشن

 

  هیاز عکسم که توش موهام باز بود و فقط  چشم

 تنم بود ، گرفتم...  یلباس کوتاه مجلس

 

که تو تاالر برگزار   میسالگ۲۱عکس رو تو تولد  ن یا

 کرده بودم گرفتم... 

 

  یانبود و همه دختر بودن بر یپسر چی تولدم هم ه تو

 بودم.....  دهیلباس پوش نجوریا  نیهم

 

  نجایو ا  دهی رس حیعکس چطور به دست مس  نی ا یول

 کنه؟؟؟یم کاریچ

 

عکس من    نینگا کردم و گفتم : ا  حی به مس یسوال

 کنه؟؟؟یم کاریدست تو چ

 ؟؟یکجا آورد از
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 بهت داده؟؟ یک

 عکسم رو بهت داده باشم!!   نی ا  ادینم  ادمی

 

بود نه    یتو تهران م دیهم داده بودم حتما با  اگه

 !!!!!! نجایا

 ... یبدهکار حی من توض به

 حرفات رو بشنوم....  منتظرم

 

 .. اد یگفت : برکه من خستم خوابم م حیمس

 ... میکن یبعد راجبش صحبت م   میبخواب

 

 .. اری بهونه ن حیبلند گفتم : مس کمی یبا صدا کالفه

 کشه....  یهم طول نم قهیدق  ۱۰ حیتوض  هی

 !!!... کنه؟؟ یم کاریچ نجای من ا عکس

 

کالفه گفت : دوست داشتم عکستو بزنم به   حیمس

 ه؟؟؟یمشکل وارید
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 ؟؟یاز کجا آورد گمی .. م هی: نگفتم که مشکل گفتم

 بهت داده؟؟ یک

 وار؟؟یبه د یزد یک

 

 از دوستات ...  یکیگفت :  حیمس

 

 م؟؟از دوستا یک ی یچ یعنیتعجب گفتم :   با

 ؟؟یمن در ارتباط بود یبا دوستا تو

تونستن از اعتماد من سو استفاده کنن   یچجور اصال

 و عکس رو بهت بدن؟؟؟!! 
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باال انداخت و گفت : من بهش پول  یشونه ا حیمس

 دادم... 

 کردم...  دشیهم تهد  کمی البته

  یهامو عمل  دیسرسخت بود باعث شد از تهد چون

 کنم... 

 خب مجبور شد از همه عکسات بهم بده...  و

 

از   یکیهام افتاده شد و مغموم گفتم : کدوم   شونه

 دوستام داد؟؟

 

  نوی ا  متاسفانه گهیروشو گفت : د دیپتو رو کش حیمس

 تونم بهت بگم...  ینم

چون   یشب سرحال باش یبخواب تا برا ریبگ حاال

 ... یامشب خواب ندار

 

  حیتا جون دارم مس خواستیشده بودم و دلم م یحرص

 تونم....  یکه نم فیح یرو بزنم ول
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حرفا و کاراش رو در  نی تمام ا یروز تالف هی یول

 ... ارمیم

زده به  منو هم  یبرداشته عکس لخت  یعوض ی پسره

 .... وارید

 

  هیهر روز هر روز  یکنه ، ه  یبلده منو عصب فقط

 ..... دیماجرا جد

 

و چشمامو با   دمیتخت با فاصله ازش دراز کش رو

 حرص محکم بستم...... 

 

حجم از افکار زود خوابم ببره که   نی با ا  دوارمیام

 گذره...  یازم نم حی امشب مس

 

 

 شدم......  دار ی از خواب ب یحس خفگ با

  زاشتیبود و نم  دهی چیمار دورم پ نی ع یزیچ هی

 ... حینبود جز مس یحرکت کنم و اون کس
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خودشو حصار تنم کرده بود که نفس کم آورده   یجور

 بودم.... 

 

هولش دادم تا باالخره تونستم   کمیکردم و با زور  تقال

 نفس بکشم.....  کمی

 

  منو به خودش فشار بده که شتریدوباره ب خواست

  دنی و همراه شد با لز جا پر دمیگوش خراش کش  یغیج

 .... حیمس

 

 جن زده ها شده بود...  نینگا کردم که ع  بهش

 رو لبم اومد....  یلبخند هی

 

  غیاز درد ج ندفعه یاز بازوم گرفت که ا یشگونین

همراه شد : خفه شو  حی که با داد مس دنیکش

 ... شعوریب

 ! کنه؟؟ یم  داریشوهرشو از خواب ب  ینجوریا آدم
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 !!! شدهیزهره ترک شدم ، فکر کردم چ احمق

 

گفتم :   دادمیرو ماساژ م شگونین یکه جا همونجور

 حقت بود... 

تکون بخورم و    یزاشتیم  یبود  دهیچیمار دورم پ  نی ع

 نفس بکشم...  یحت

 شدم...  یخفه م داشتم

 

  گهیکنم تا د دارتیاز خواب ب یشدم اونجور مجبور

 ... یکارو تکرار نکن ن یا

 

 و از جاش بلند شد...  دی کش یپووف حیمس
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 رو به روم نگا کردم...  به

 بود...   کیتار کمی غروب گذشته بود و هوا   از

 شدت گرسنه بودم.....  به

 

 !! حی مس ی: ه گفتم

 

 ؟؟یچ یعنی یتعجب نگام کرد و گفت : ه  با

 یتو چجور زنن یشوهرشونو صدا م  یچجور مردم

 ..!! یزنیصدا م 

 .... یهمه فرق دار با

 

که من با   نی شونه باال انداختم و گفتم : اول ا الیخیب

و   زنمیمردم کار ندارم و هر جور دلم بخواد حرف م

 نزنم....  بیآس یکه به کس یتا زمان کنمیمهر کار 

 

 که همه با هم فرق دارن...  نی ا دوم

 ... ستیهم ن  نی ع چکسیه
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 یکی  نیع  چکسیه یتشابه وجود داشته باشه ول دیشا

 .... ستین گهید

 ؟؟؟ی کن یصحبت نم  یتو منطق چوقتیه چرا

 

از ذهنت   یکه هر چ یکردم انقدرا خنگ باش ینم فکر

 !!یرو بگ گذرهیم

 با فکر حرف بزنه...!!! دیبا آروم

 

به من درس   ستیکرد و گفت : تو الزم ن یاخم حیمس

 ... دونمیم نارویمن همه ا  یبد

 هم درس خوندم..... شتریتو ب  از

 

که خوندن   یدرس  زانی: شعور و فکر آدما رو م گفتم

 کنه...  یکه دارن مشخص نم یو مدرک

 

اونقدر   یول یزیداره و نه چ  سانسینه ل یکی ینی بیم

 با شعور و با فرهنگه که نگو...
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کرده ها هم   لیاز تحص  شیهم اطالعات عموم دیشا

 باشه...!!!  شتریب

 ... میهم دار نارویالبته بر عکس ا  و

 

 رو به سر من نکوب...  شترتیسواد ب پس

 

  هی یو گفت : از هر حرف کوتاه دی کش یپووف حیمس

 .... یساز یبزرگ م یماجرا

 !!! یهست یک گهید تو

 

 : من برکه ام...  گفتم

 

 جوابم رو بده!!  ی دونست چ ینم  گهید حیمس

 

 گفتن نداشت..  یبرا یز یچ گهیبودن که د خوشحال

خواست با من وارد   ی هم داشت و خودش نم دیشا

 بحث بشه.... 
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شرت   یت هیو  ی شلوار راحت هیداشت  حیمس

 من گرسنمه..  ح یکه گفتم : مس دیپوشیم

 .. ارنی بگو برام غذا ب برو

 ... یفهم یم نارویزبون ا تو

 

 ستم؟؟یبلد ن ییایتال ی اصال چرا من ا اه

 ستن؟؟یبلد ن   یسیخدمه هات انگل ن یا
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هم نباشن من خبر   دیبلد باشن شا د یگفت : شا حیمس

 ندارم. 

  یباهاشون حرف نزدم و حت  یسیتاحاال انگل چون

 نه؟!!  ای که بلدن  دمیازشون نپرس
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لباسش از اتاق    دنیبعد پوش حی گفتم و مس یا باشه

 ... رون یرفت ب

 

جام بلند شدم و چمدون هارو برداشتم و به سمت   از

 که تو اتاق بود رفتم.... یکمد

 

اون کمد    ریاون دفعه که ز  ادی کمد رو که باز کردم  در

 بود افتادم...  ییها زیچه چ

 

به تنم   یلرزه ا دمیکه د ییزهایاون چ یآور ادی  با

 افتاد... 

 

لباسا تو کمد خودمو سرگرم کنم و  دنیکردم با چ یسع

نبرده   یشده بود و هنوز هم پ ای فکر نکنم که چ ادیز

بود و چه خبر  ی چ یاونجا برا قایبودم که دق

 بود!!!!!! 

 

 تو کمد..  دمیهارو تند تند چ لباس
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هم با دوتا   حیساعت تموم شد و مس میبعد ن  باالخره

  یو نوشابه وارد اتاق شد و گفت : هرکار تزایجعبه پ

 بخور. تزای پ  ایولش کن.. ب  یدار

  نوی ا ا یبه شام مونده و قطعا االن گرسنته. حاال ب فعال

که وقت شام بشه باز گرسنت   گهیبخور تا دو ساعت د 

 ...شهیم

 

 

نشستم و گفتم : چرا    حیرو کاناپه و کنار مس رفتم

 من دوست ندارم؟ یدون  یمگه نم ؟ ی نوشابه گرفت

 

که سفارش   نی گفت : غر غر نکن بخور بعد ا حیمس

 افتاد...  ادمی دادم 

 

 دادم و شروع به خوردن کردم...  رونیب ینفس

 

 خوشمزه بود...  یلیخ یلیخ
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شروع به خوردن کردم و تو همون   یشتریولع ب  با

 گفتم : چرا انقدر خوشمزس؟؟ حی حالت رو به مس

 یم شهیکه هم ییها تزایفرق داره با پ  طعمش

 ...میخورد

 

 ؟؟یفکر کرد یگفت : پس چ حیمس

 .. نی عال  نجایا  یها تزایپ

 ؟؟یبود  دهینشن مگه

 

 گفتم و به ادامه خوردنم مشغول شدم... یسر نه ا با

 

 که کنار تخت بود رو زد..  یپاشد زنگ حیمس

حدس زدم   حیدر اومد که مس یصدا دی نکش هیثان چند

 تو..  ایگفت : ب 

 واقعا..!  دمیفهم ینم چون

 

[09.10.21 12:37 ] 
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 یدختر  ایخانوم  کردمیتصورم که فکر م برخالف

ساله   ۲۰تا۱۸ یها هیپسر جوون تو ما  هیوارد بشه 

که    ییها زیافتاده اومد چ یوارد اتاق شد و با سر

 رو جمع کرد وبرد.... میخورده بود

 

 رفت سمت لپ تاپش و بازش کرد...  حیمس

 شروع شد...  دوباره

 

هم که نبود فقط  ییتو سازمان بود ، اون موقع ها ای

 و لپ تاپ...  یگوش

 ... رفتیحوصلم سر م منم

 

هم از وقتم   قهیدق کی داشتم و  یزیبرنامه ر قبلنا

آدم   نی برنامه تر  یب ؟ یاالن چ   یگذشت ول ینم یالک

 شدم..
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 کنم..  کاریچ دی با  دونمینم

 که در انتظارمه..  ینا معلوم  ندهیاالن چه در آ چه

 

توجه به من به    ینشستم که ب  حیمس یرو به رو رفتم

 شدت مشغول لپ تاپ بود... 

 

 کرد..  یتو خونه هم کار رو ول نم یحت

 .. حیصداش زدم : مس آروم

 گفت.. یهووم که

 

 فردا شبه؟ یگفتی که م  ی: همون مهمون گفتم

 

 گفت و اصال بهم نگاه نکرد.. یا آره

 

 .. ستین  یشما الک یها یگفتم : مهمون یمرموز با
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توش   یزیچ یا ی، شرط بند  یباز معامله ا قطعا

 هست آره؟؟

 

به تو   زایچ  نیباز بدون نگا کردن بهم گفت : ا  حیمس

 ... ستیمربوط ن

 

که من تو   نی هم مربوطه ،مثل ا یلی گفتم : خ یحرص

 کنم...  یسازمان کار م

 ضمن زنت هم هستم...  رد

 

باالخره نگاه از لپ تاپ گرفت و بهم نگاه کرد   حیمس

ات   غهیو به اصرار تو ص  یو گفت : تو معشوقه من

 زنم...  یکردم و شد

 

 من که محرم نا محرم مهم نبود...  یبرا

 ... یزدیجلز ولز م یداشت تو

 

 من ننداز...  ریاالن تقص پس
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 ... ست یحلقه هم دستت ن یکه حت ینی بیم

 

 شدم...  ریحرفاش ناراحت و دلگ از

 گفت...  یم راست

 چه در ظاهر و چه در باطن واقعا زنش نبودم...  من

 اش بودم...  معشوقه
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باره   نی ادامه داد : در ا  حی خود مس ینگفتم ول یزیچ

 .. یگ ینم یچیه چکسیبه ه

 ..یتو دوست دختر و معشوقه من کننیفکر م همه
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بد    یلیخ یزنم یو بگ اد ی از دهنت در ب  یکلمه ا اگه

 برکه...  شهیتموم م

 بد...  یلیخ

 

 بهم ضربه بزنن..   ننیمنتظر ا همه

 که من چقدر دشمن دارم...  یدون ینم

با استفاده از تو سو   یفکر کنن که تو زن من اگه

 ... کننیاستفاده م

  یبرا کننیفکر م یاگه بدونن دوست دخترم  یول

 باهاتم...   حیتفر

 

 .. نه... یگم که بترس ینم نارویا

  رونیاز دهنت ب  یچ ی که مواظب خودت باش گمیم

 ... ادیم

 .... ینی ب یم یشب همه نوع آدم فردا

 

 .. بد.. دوست.. دشمن.. خوب

 ... یاعتماد نکن چکدومی که به ه یبدون دیبا  نوی ا یول
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 .. یخودم باش شیاز اول تا آخر مراسم پ  دوارمیام

  یحالت بد بشه ول زایچ یبعض  دنیاز شن دیچند شا هر

 گم؟؟؟ی م یکه چ یفهم یم میمجبور

 

 گفتم و به فکر فرو رفتم...  یا آره

 رفت...  یمنف یها زیتماما سمت چ ذهنم

 

 اصال وجود نداشت...  یمثبت زیچ حی تو کار مس درواقع

 

 نداشتم...  ی مهمون نیبه ا  یخوب حس

 بودم...  دهیو ترس نگران

 

اعتماد   ی به کس دیدونستم که نبا  یرو م زیدوتا چ یول

 باشم...  یکنم و قو

 خوب بلد بودمش...  یلیکه من خ یزیچ
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 برداشتم تا سرگرم بشم... مویگوش

 

من حوصلم سر   ستیجاش ن  چیکه به ه  حیمس

 رفته.... 

 

کردن که خسته هم شده بودم   یباز  قهیاز چند دق بعد

 وقت شامه..  گه یساعت د هیگفت :  حیمس

 که؟؟ یدونیم  م یدار ات یاز شام هم عمل  بعد

 

اسپنک   یحرص بهش نگا کردم که گفت : جور با

بزنم بهت که خون مرده بشه و تا دو هفته ردش  

 نره.... 
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 به من؟؟!!  گهی م  یچ نیبب   ایح یب ی پسره

 

  یداریکه برنم دونستمیادامه داد : از خوابات م حیمس

 بزارن تو اتاق..  نجایخودم گفتم بخرن ا

 ش؟؟ی دیند

 

چون   ینی نب یحرص نگاش کردم که گفت : حق دار با

 ... ستین  نجایا

 

 ... د یخودش به حرف به شدت مسخره اش خند بعد

 

  دمیو پرس دمی گفت که نفهم یچ هیبرداشت و   شویگوش

 ؟؟؟یگفت ی: چ

 

  یتا تو بپوش ارنیگفت : گفتم لباس خواب رو ب حیمس

 من.... یبرام سوگل  یکن یو دلبر
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کرد و گفت :   یبهت نگاش کردم که تک خنده ا با

 نگا نکن خنگ جانم... یاونجور

 ... یبا اون لباس برام هم برقص قراره

 ..  یرقصیم یعرب یول  ستین  یلباس عرب درسته

 

 ؟؟ی ستین  بلد

  یو بلد باش دهید  دیبا یکه به رقص عالقه دار تو

 دلبرم.... 

 

  ادیمن اونو   یهم بلدم ول دمیحرص گفتم : هم د  با

 مردم انجام بدم...!!  ینگرفتم که برا

 

 ؟؟یانجام بد یک یبرا یگرفت اد یگفت : پس  حیمس

 

 ...ینجوریباال انداختم و گفتم : هم یا شونه

 خودم....  یبرا
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  یکرد و گفت : پس خودت برا یخنده بلند حیمس

 !!! ؟ ی کنیم یخودت دلبر

 باحال..  چه

 .. یدیمن انجامش م  ی به بعد برا  نی از ا گهید حاال

 

  ادیگفت که ب  حیدر اومد و مس  یحرفش صدا نیا  بعد

 تو..

 

باکس رو ،    هیدختر وارد اتاق شد و اومد  هی ندفعه یا

  رونیاز اتاق ب  حیکاناپه گذاشت و با اشاره مس زیرو م

 رفت...

 

لپ تاپ رو خاموش کرد و گذاشت کنار و به   حیمس

 لش شد رو کاناپه....  ،ی واقع یمعنا

 

شد که   دهینگاهم به نقطه حساسش کش ناخودآگاه

بود ،معلوم   دهیکه پوش  یاون شلوار تنگ ریقشنگ ز

 بود.... 
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که اومد زود نگامو گرفتم و اون گفت :   حی مس یصدا

 لباس دلبرت رو..  ن یباکس رو باز کن بب 

 

،راحت    ادیشلوار از تنم در م  نیا  گهید کمیضمن   در

 ... یبزن دشید ی تونیتر م

 

وگرنه زودتر اقدام   شهیدونستم انقدر دلت تنگ م ینم

 کردم...  یم اتمونیبه عمل 

 

[09.10.21 12:37 ] 

 

#part143 

#mashoghe_raeis   

 

کرده   انیجمله اش رو ب  ی و خنده ا یشوخ چی ه بدون

 بود.... 
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 گفته بود که تو بهت بودم...  یجد انقدر

اسمم رو صدا زد که به خودم اومدم و باکس   حیمس

 آوردم...  رون یرو باز کردم و اون مثال لباس رو ب

 

 لباس خواب بازه باز...  هی

 بازتر بود...  م یبود دهیخر رانیکه تو ا  ییاز اونا یحت

 

 دوتا بند بود که فقط بهم متصل بودن...  انگار

 

 ... هیبا شوق گفت : چه لباس جذاب  حیمس

 ... شهیتو تنت تصور کنم که چقدر جذاب تر م  تونمیم

 

 به نظرت لباسه؟؟ نی ا  حیتعجب گفتم : مس  با

 رقصم گفته باشم... ینم  نی با ا من

 

گفت : تو    حیلباس رو پرت کردم تو باکس که مس بعد

 ..گمیکه من م یدی رو انجام م یکار
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 کنم...  یچرت قبول نم یها بهونه

 

بعد االن   میو رابطه داشت یتو بغلم لخت بود هزاربار

پوشم و   یلباس رو نم  نیکه ا  یکنیمن ناز م یبرا

 رقصم؟؟؟ ینم

 

و باکره، منم   یانگار دختر یکنیرفتار م یجور

 دوست پسر نامحرمتم.... 

 

ادا و اطوار هارو برام    نینکردم که ا   غتیص

 ... یاریدرب

 

 ... حیبغض گفتم : مس  با

 

با حرص از جاش بلند شد و گفت : زهرمار   حیمس

 رو اعصابم..  یریم یه

 ... یکن یدرکم نم اصال
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  نجوری، موندم چرا تو ا  یهست یانقدر منطق تونه

 ... یمسائل اصال منطق ندار

 

 گفت...  یداشت درست م بازم

 شده بودم....  ینجوریچرا ا  دونمینم یول

 

رو دوست ندارم   حیبود که مس ن یهم بخاطر ا  دیشا

 مجبورم که باهاش باشم... یول

 

 ... یگی: باشه درست م گفتم

  میبعد شام بخور رمیدوش بگ ه یمن برم حموم  یول

 ... میداشته باش  اتیبعد به قول تو عمل 

 

 تکون داد و گفت : باشه..  یسر حیمس

 اونجاست..  حموم

 به سمت حموم اشاره کرد... و

 

[09.10.21 12:37 ] 
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 حموم گرد شد... دنی با د چشمام

 دقت نکردم همون اول؟!  چرا

 

 بود...  یا شهیش حموم

منو لخت   ن یا  یمن هر دفعه حموم رفتن اونموقع

 که!!  نهی بیم

 

 قلبا نه...  یول میدر ظاهر محرم هست دیشا

که   شدیم  نی مانع ا یبود که ه یچه حس نی ا  دونمینم

باز   یبخوام جلوش لباسا  ایبشم   کینزد  حی من به مس

 لخت بشم...  یحت ا یبپوشم و 

 

 دونم چرا.... یسخت بود و نم یلیخ
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  یا گهیحموم د نجای گفتم : ا حیمن و من رو به مس  با

 نداره؟

 ... هیا  شهیش ن یا

 

 حس گفت : داره..  یب حیمس

 .. نجاستی حموم تو ا یول

 حموم.... یبر  گهید یجا یندار حق

 .. ریرو اعصابم نرو و برو دوشت رو بگ دوباره

 .... وفتهیکار دارم که نگام هم بهت ن انقدر

 

 رفتم...  یهم من داشتم تند م دیشا

چون قبال چوب مخالفتم   ام ی باهاش راه ب کمیبود   بهتر

 رو بد جور خوردم....

 

  ارمیکه لباس هامو درب   نی حموم شدم و بدون ا وارد

 م...اول از آب گرم رو تا ته باز کرد
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هم نگاهش افتاد   حیو اگه مس رهیحموم رو بخار بگ تا

 .... نهی نتونه بب ادیز

 

نگا کردم که دوباره با لپ تاپ و   یچشم ریز  حیمس به

 شروع به کار کرده بود....  یگوش

 

 و لباس هارو در اوردم....  دمیکش یراحت  نفس

اون همچنان مشغول   ینگا کردم ول   حیبه مس  دوباره

 کار خودش بود.... 

 

آب سرد رو باز کردم تا ولرم بشه و رفتم   الی خیب گهید

 دوش...  ریز

 

که سر حالم آورد و خواب رو   ی دوش حساب هیاز   بعد

 ... رونیاز سرم پروند از حموم اومدم ب

 

باشه    یحوله ا هیبودم  دواریرختکن نگا کردم و ام به

 ... ارمیرفته بود ب ادمیچون 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 567



 

  عی، سر  ح  یحوله بزرگ که معلوم بود ماله مس  دنی د با

 .... دمشیبرش داشتم و پوش

 

 نداشتم...  یچاره ا یول زدیتنم داشت زار م تو

 ... نهیبب ینجوریمنو ا حی خواستم مس ینم

 

بعد خودش لختم   کمیبود چون  یفکر مزخرف واقعا

 رو تخت...  برتمیو م کنهیم

 

 اومدم..   رونیحموم ب از

داده بود و دستش   هیسرشو به پشت کاناپه تک حیمس

 هم رو چشمش گذاشته بود... 
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به سمت کمد رفتم تا لباس بردارم   ییسر و صدا بدون

 .. یشلباس بپو  ستیاومد : الزم ن  حی مس یکه صدا

 که سردت بشه..  ستیاتاق هم سرد ن یهوا

 ... نجایهم ارن ی بگم غذامونو ب نی بش  ایب

 ...شهیصبرم داره تموم م  گهیمن د چون

 

بدون حرف رفتم نشستم روبه   یعروسک کوک  هی نی ع

 !! یروش که با تعجب گفت : چه حرف گوش کن شد

 !!! ینکرد یلجباز

 

چشمات بسته   نکهیتوجه به حرفش گفتم : تو با ا  یب

 !!! ینیب یاست چطور منو م

 

از رو چشماش برداشت و سرشو رو به سمت  دستشو

 من گرفت... 

 

 کنم..  یبهم انداخت و گفت : حس م ینگاه کل هی
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هم   یزدم و گفتم : تو اصال مگه حس یندپوزخ

 ؟؟یدار

 

رو برداشت و گفت :    شی کرد و گوش یاخم حیمس

معلومه که دارم.. همه حس دارن.. مونده چجور 

 استفاده کنن.. 

 

  ییای تالیدوباره ا  یفکر حرفش بودم که پشت گوش تو

 حرف زد...

 ... گهیم یدونستم چ ینم باز

 

  یسیکه زبونشون انگل  گهید ی  جا هی میاومد  یم کاش

  یازش بپرسم که چ ی شدم تا ه یبود و مجبور نم

 گفت... 

 

 ؟ی گفت یگفتم : چ کالفه
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 اتاق..  ارنی گفت : گفتم غذا رو ب حیمس

 

برداشت و رو   زیباکس لباس خواب رو از رو م حیمس

 تخت گذاشت... 

 

  گفتیکه م حی مس یدر اتاق اومد و بعدش صدا یصدا

 داخل.... انیب

 

 همشون دختر بودن... ندفعه یا

  دنیچ زیچند نوع غذا دستشون که همش رو ، رو م با

 ... رونیو بعد رفتن ب

 

 و پاستا بودن...  کیها کباب و است غذا

 

  یهمونجور که خودش شروع به غذا خوردن م حیمس

 .. یوقت ضعف نکن ه یکرد گفت : خوب بخور که 

 ... می دار اتیکه امشب تا صبح عمل یدونیم

 زد.. یهم چشمک بعد
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 .. یهزار بار گفت دونمیگفتم : باشه م یحرص

 منم شروع به غذا خوردن کردم...  بعد
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جمع کنن   انی گفت ب حیخوردنمون که تموم شد مس غذا

 ...زرویم

 

به باکس لباس   یاشاره ا حی ، مس  زیجمع شدن م بعد

گفت   رفت یخواب کرد و همونجور که به سمت تخت م

 آماده شو.. زمی: عز

 دورت...  زیرو هم بر موهات

 

 شد...  رهیبهم خ بعد
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لباس رو   ای، ب   ستین  شی گفت : الزم به آرا دوباره

 بپوش... 

 دوباره به اون باکس اشاره کرد... بعد

 

ند شدم و لباس رو از باکس در اوردم  از جام بل  کالفه

مکث کردنم   نی شدم بهش که انگار ا رهیو مردد خ

 شد. یطوالن

گفت :   یعصب بایخشن و تقر یبا صدا  حیمس چون

 . هیدلبرم وقت رو هدر نده و بپوش که وقت عشق باز

 کنم؟؟؟ یآور ادیرو باز  زهایچ یلیکه خ الزمه

 

تکون دادم و حوله رو از تنم    یبه نشونه منف یسر

 درآوردم و انداختمش رو کاناپه.... 

 

 کردم... یرو حس م  حی مس رهیخ نگاه

توجه بهش اون لباس خواب منفور رو   یب یول

 ... دمیپوش
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نم داشت و چون از حموم در  کمیهنوز  موهامو

 فر شده بود...  کمیاومده بودم و شونه نکرده بودم 

 

 زدم...  مهیخ حیو مسرفتم رو تخت و ر همونجور

 

  یداشت نگام م یبراق و وحش یبا چشما حیمس

 کرد...

 

خواست شروع کنه و منتظر بود من   ینم خودش

 شروع کنم... 

 

رو به سمت شلوارش بردم که دستم رو گرفت و   دستم

 .. یگفت : قرار بود اول برام برقص

 رفت؟؟ ادتی

 

 رفته بود..  ادمی  یلعنت اه

 گه؟؟یوقت د  هیبمونه   شهیلحن مظلوم گفتم : نم با
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 حس رقص ندارم...  االن

 

 تو چشمام زل زد...  حیمس

آوردم و  یکم م ششی نافذ بود که پ  یجور نگاهش

 ... شدیزبونم قاصر م

 

شرط  یمحکم پشتم اسپنک زد و گفت : باشه ول دونهی

 داره... 

 

 ؟؟ یو مماس با لبش گفتم : چه شرط آروم

 

دو رگه گفت : بعدا   یزد و با صدا سیرو ل  لبم

 ...گمیم

 

 بودم....  رشی برم گردوند و حاال من ز بعد

خشن دم گوشم گفت : دلبر  یزد روم و با صدا مهیخ

 خواب من...  ریز

 ...یقراره تا صبح جون بد  امشب
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  کنمیم یکار ینباش ، درسته من خشنم ول  نگران

قدم   شیبعد خودت پ  ی که دفعه ها یانقدر لذت ببر

 و بعد شروع کرد به ....  زمیعز یبش
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گرفته   یتموم وجودم رو استرس و نگران وبارهد

 بود.. 

 اتفاق وحشتناک بودم...   هیآن منتظر  هر

 

 رو محکم تو دستم گرفتم...  حیمس یبازو

بهش   یاعتماد یب  نیدر ع  شدیبود که م  یکس تنها

 اعتماد کرد... 

 

 دور و برم نگا کردم...  به
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 گفته بود جشن بالماسکه بود...  حیکه مس همونجور

 ... دادینشون م  نجوری ظاهر ا البته

 !! کننیم کارایچ نجا یا  یرکیز ریز ست ین معلوم

 

 ...رفتمیآروم راه م حی مس کنار

  یها رو حس م ینگاه بعض  یبود ول  نییرو به پا سرم

 کردم...

 

پشت سرمون بودن و دوتاشون هم    گاردایتا از باد  دو

 جلومون بودن... 

 

کردم که چرا انقدر محافظ دارن   یهم درک نم هنوز

 حاال هر چقدر هم که خالفکار باشن... 

 

  میخوایم یشخص خاص  شی گفتم : پ ح یگوش مس دم

 م؟یبر
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  زیم هی  نجای، ا   زمیزد و گفت : نه عز یپوزخند حیمس

مخصوص هست که خودم هر وقت اومدم اونجا  

 من اگه اجازه بدم..  شی پ ان یم  هیو بق نمیشیم

 .. گرانید شی من برم پ نکهی ا نه

 .. ستیدر شان من ن ن یا

 

 کردم..  تعجب

 آورد.. یدر م یشاخ باز یلیخ گهید ن یا

 سازمان.  هی سی رئ ؟ یهست یک مگه

 

اومد و بعد صداش که    حیپوزخند دوباره مس  یصدا

 . ی سازمان سی گفت : توهم معشوقه رئ یم

 

.. تو   یچ یدیتعجب گفتم : تو.. تو چطور... فهم با

 ذهنمه؟؟

 

  ای بعض نی به نوبه خودت و ب د یگفت : شا حیمس

 . یباهوش باش
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  ادیهک رو   یکه تونست ی هوش داشت هیقطعا  درواقع

 ... یرسیبه من نم چوقتیه نحالی با ا یول یریبگ

 

کنم   یحس م زارویچ یل ی خ یول ستمیذهن خون ن من

 .گهیدرست م شهیحس هم هم ن یو ا

 ست؟؟ین  نطوریا

 

  حیکه مس  یزیتکون دادم و به اون م یسر مبهوت

 ... میدیرس گفتیم

 

،اطرافمون محافظا   مینشست  زیکه دور م نی محض ا به

 . ستادنیوا
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  یخانوم هیسالش بود همراه با   ۴۰مرد که انگار هی

 اومدن...  یکنارش داشتن به سمتمون م 

 

رو   نای کدوم ماسک و نقاب نداشتن و فقط ا چیه مردا

 .. شدیم  دهیصورت خانوما د

 

  یهمه بزنن ول د یبا دونستمیاونجور که من م  چون

 .. بهیعج  یهمه چ نجایا

 

  اد یزکه کنار اون مرده بود بخاطر نقاب  یخانوم

هم حدس   یتونستم حدود یچهرش معلوم نبود و نم

 بزنم چند سالشه... 

 

 . یگیبهت گفتن ، بهم م یگفتم : هر چ حیبه مس آروم

 ..ستمیبلد ن  ییا یتالی زبون ا من

  یوگرنه از فضول رمیبگ اد ی  ییا یتال ی برم زبون ا  دیبا  اه

 ..!!یگیم زوی، اونجور که تو همه چ رمیمیم
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رو لبش اومد و گفت : تا اونجا   یلبخند محو حیمس

 ... گمیکه بتونم بهت م

  یچ نی گفت ، ا یتوهم وسط حرف نپر که اون چ یول

 گفت باشه؟؟! 

 

ما و   شی گفتم که اون مرده و زنه اومدن پ یا باشه

 ... ننیکرد بش  یاشاره ا  حیکه مس  ستادنیکنار ما وا

 

  یزیچ حی به من انداخت و بعد به مس ینگاه مرده

 با اخم جوابشو داد..  ح یگفت که مس

 

و اونم بخاطر   دمیفهم یو توک کلماتشون رو م تک

  یو بعض دمید  ادیزبان ز   نی به ا ییها  لمیبود که ف  ن یا

 شباهت دارن...  یسیکلمات هم به انگل

 

بهشون نگا    یگفتن و با گنگ یچ دم یحال نفهم نیا  با

تو همون   دیدم گوشم گفت : پرس حیکردم که مس

 ؟یمعروف من هست یه و سوگلمعشوق

 گفتم آره..  منم
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هنوز دستش   یزدم که ازم فاصله گرفت ول یلبخند

 دور کمرم بود... 

 

با همون اخم ،   حیگفت و مس یزیمرده دوباره چ اون

 دوباره جوابش رو داد.. 

 

به چشمام انداخت و گفت :    قینگاه دق  هی مرده

 خوشگلن..  یلیچشمات خ

 .. دمیجمله اش رو فهم ن یا

 

که تو صدم   ارهیدستش رو به سمت صورتم ب  خواست

مرده   قهیسر کلت رو شق حیبا اشاره مس  هیثان 

 نشست.. 

 

 بهت بهشون نگا کردم...  با

 آزاد بودن...  نایا چقدر

 مرده.. قهیرو گذاشت رو شق کلت
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 اوضاع خرابه..  گهید  نجایا

 بودم..  ده یند  رانیا تو

 ..!! نمیبعدا بب  و قراره نمیبود بب   ومدهین  شیهم پ  دیشا
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باال برد   م یدستش رو برد عقب و به حالت تسل مرده

اش   قهیکرد و اسلحه از رو شق یاشاره ا حیکه مس

 برداشته شد.... 

 

 ( حی)مس

 

دختر    نیکرد و گفت : پس واقعا ا  یخنده ا کولین

 توعه؟!!!  یبرا
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 من   ز  یدختر عز نی گفتم : ا یخونسرد با

..  مال    من 

..  یبخش درواقع  از من 

 

باال انداخت و با همون لبخند به هر   ییابرو کولین

 نگفت...  یزیچ ی ما نگاه کرد ول یدو

 

 ... ردیمیم ی برکه داشت از فضول االن

 ... دمیفهم یقشنگ م نویا

 

  ؟ ی من ی  گفت که واقعا تو برا کولیگوشش گفتم : ن مد

 که منم گفتم آره... 

 

تر   یحرفت طوالن یدر جواب حرفم گفت : ول برکه

 آره نبود...  هیبود و فقط 

 

اخمم رو   نیهم یگفتم برا یبگم که چ  خواستمینم

 که گفتم....  ن یتر کردم و گفتم : هم   ظیغل
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 ..ستیاش به تو مربوط ن هیبق

 

  یپشت چشم  دونستمیم ینقاب داشت ول  نکهی با ا برکه

 برام نازک کرد... 

 

 ما...  زیاومدن سمت م   یهمه داشتن م واش ی  واشی

 

 ... کردنیبا احترام فراوان رفتار م همه

 شد... یبود باعث تعجب م نی از ا ریغ

 

و   یفقط سالم و احوالپرس ییای تالیهم با زبون ا  برکه

  گهیدونست د  یکردن خودش رو بلد بود و نم یمعرف

 .. گنیم یچ

 کردم... یحد االمکان براش ترجمه م تا

 چخبره... نجای دونست ا ینم برکه

 

ها برگزار   یمهمون ن یا  یلی دونست که به چه دل ینم

 ...شهیم
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  ییهم حدس زده بود چون ما تمام کار ها  دی شا البته

 خالف بود...  میکرد یکه م

 

جوون که اسمش جان بود گفت : با   یاز پسرا یکی

 ن؟؟یورق چطور یباز

 

 گوشه لبم نشست...  یمحو لبخند
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 بودم...   یباز ن یعاشق ا  من

  یاز محموله هارو برا ی ل یو خ شدمیکه برنده م یوقت

 کردم... یخودم م
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که  یحساس یجان رو با شروع کن دادم و باز جواب

 شروع شد...  میداشت

 

 بودن تشنه پول بودن..   نجایکه ا  ییکسا همه

 من پول مهم نبود... یبرا یول

 

من برنده بشم و قدرت رو به   شهیبود که هم ن یا مهم

 همه نشون بدم... 

 

معشوقه ات   دی با  یدور برنده نش نیگفت : اگه ا  کولین

 ...ی رو دو ساعت به من بسپار

ممکنه براش   یدو ساعت هم هر اتفاق  نی ا تو

 ... وفتهیب

 

 گستاخ...  مردک

 چشمش به برکه است...  یزن داره ول خودش

 

 گفتم...  یرو نشون ندادن و باشه ا تمیعصبان 
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  چی من ه یازم داشت ول  یا گهید  زهیانتظار چ انگار

 ...دمینم  گرانیوقت آتو دست د

 

همون قبول   یدفعه هم برنده ام برا  نیا  دونمیم

 کردم...

دادم : اما اگه من برنده بشم تمام شرکتت به نام   ادامه

 ... شهیمن م

 

 بزنه...  یتونست حرف  ینم گهید یشد ول شوکه

بودن شاهد کار ها بودن و   زیکه دور م ییکسا همه

 شروع شد...  یباالخره باز

 

 گوشه لبم نشسته بود... یپوزخند

 

 کرد...  یمبهوت به ورق ها داشت نگا م کولین

 ببرم... قهیدق ۵تو  شدینم  باورش

 ... حمیمن مس یول
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 خبر نداره...  شی اصل  تیکس از هو چیکه ه یکس

 بود..  یبلند گفتم : شروع خوب  کمی یصدا با

 ... نیمشغول بش ن یتونیم یهمگ حاال

 

  یورق به دست مشغول باز یحرفم همگ نیا  با

 شدن... 

سر   هیسر برد و  ه یکه  کردنیمعامله م درواقع

 سوخته...

 

که رد و بدل شده بود رو   ییحرفها نی بود تا ا فرصت

 به برکه بگم... 

 

گوش برکه شروع کردم به گفتن حرف ها و در   دم

 ؟یبرقص یخوا یآخر هم اضافه کردم : م 

 ها..  هیخال وقت

 

[09.10.21 13:14 ] 
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 باال انداخت و از جاش بلند شد..   ییابرو برکه

 به برکه نداشتن...  ینگا کردم که توجه  هیبق به

 سر به تنشون نبود...  گهیاگه داشتن که د  یعنی

 

برداشتم و برکه رو کشوندم به سمت خلوت   السیگ هی

 و گفتم : برقص... 

 

 م؟یرقص یبا تعجب گفت : مگه باهم نم برکه

 

لذت   ینجوریبه نشونه نه تکون  دادم و گفتم : ا یسر

 ... رهیم  نی رقصت از ب دنید

 

و آروم آروم شروع به رقص   کردینگام م داشت

 کرد...
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  یم شدیو هماهنگ با آهنگ که داشت پخش م آروم

 ... دیرقص

 

  نی رو آروم به سمت لبم بردم و لذت بردم از ا الس یگ

 ...نمیرقص برکه و طعم شامپا 

 

 کردم...  ی دقت نگاش م با

 لحظات رو ثبت کنم...  نی تک تک ا خواستمیم

 ... وفتهیاتفاقا برام ن نی وقت ا چیه گهید  دیشا چون

 

 تو رقص فوق العاده بود... برکه

 بودم...  ده یند  یرقص نیهمچ چوقتیه

 

  گهید  رقصهیم یدونستم برکه عاشق رقص  و وقت یم

  ششیپ یچه کسان  ای یکه چه کس  ستیبراش مهم ن

 هستن... 

 

 هم خوب بود هم بد...  ن یا
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برکه بودم که با تموم شدن   یرقص و حرکت ها محو

 آهنگ رقص برکه هم تموم شد.....

 

 ... میباهم برقص  ایگفت : خب حاال ب  هبرک

 

نشست و همونجور که   میشونیاز حرفش رو پ یاخم

 رقصم...  یگرفتم گفتم : من نم یدستش رو م

 

گفتن   یبرا یزیچ گهیقاطع و محکم گفتم که د انقدر

 نموند...  یباق

 

خودمون   زیبازوم رو گرفت و دوباره به سمت م برکه

 .... میرفت

 

و از جاشون   دنیکش یاومدن ما همه دست از باز  با

 ... ننیکردم بش یبلند شدن که اشاره ا
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 شدن...  یدوباره مشغول باز همه

 .... میو برکه هم سر جامون نشست من
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 بودن..  یمشغول باز همه

  گهیبهم د  یوحشتناک یها شنهادیرفته پ رفته

 ... دادنیم

 

وگرنه تا   دیفهم یکردم که برکه نم یم خداروشکر

 بار غش کرده بود...  نی االن چند

 

 نداشت..   زارویچ نجوریا هیروح چون
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  یسیکه تو جمع بود به انگل  یعرب یها خ یاز ش یکی

 .. خوامیرو به من گفت : چند تا دختره باکره کم سن م

 باشه...  یرانیا

 ...دمیهم بابتشون م  یخوب پول

 ؟؟ی جور کن یتونیم

 

 شدم...  یم یحرفا به شدت عصب ن یاوقات از ا  یگاه

 

 بدن نبود...  یکار من فروش دختر و اعضا تو

 موضوع...  ن ی دست گذاشته بود رو ا  نمیا

 

  یرام مهم نبود چون انقدرب دادیچقدر هم پول م هر

 محتاج نباشم.....  نیداشتم که به چند غاز ا 

 

  یچ خی دونست که ش دی فهم یم یسیچون انگل برکه

که قبول   دی کش یگفته و داشت با نگاش خط و نشون م

 نکنم.... 
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کنم   یمن قبول نم یدونی همون اخم گفتم : تو که م با

ازم   نویا  میکن یپس چرا هر دفعه که باهم بر خورد م

 ؟؟؟یخوایم

 

  نوی چرا ا یهست یگفت : تو که تو همه جور کار خیش

 ! ؟ ی کن یقبول نم

 بابتش...  یریگیم یخوب پول

 

 پول پول نکن...  یزدم و گفتم : ه یپوزخند

 کنه...  یمنو وسوسه نم پول

 باشه.... خوادیهر چقدر هم م حاال

 

  ینقش بست و گفت : برا خ یرو لب ش یطانیش لبخند

 ۱۸تا۱۵ نیتا دختر باکره خوشگل که سنشون ب ۵

 .. دمی م اردیل یم ۳۰باشه 

 چطوره؟؟ 

 

 به افکارش زدم...  یپوزخند
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با باال بردن نرخ منو وسوسه   تونهیکرد م یم فکر

 کنه.... 

 

کردن کمرتون   یخال  یلحن زننده گفتم : برا با

 ن؟؟یخرج کن  نهمهی ا ن یخوایم

 نه انقدر..   یول نیهست  یآدم نی همچن دونستمیم

 کنم... یکه من قبول نم یدونیم

 نرخ رو ببر باال... یاصرار کن ، نه ه نه

 ... شهیعوض نم  یچیه چون

 ؟؟یگرفت

 

 بزنه...  ینتونست حرف گهیلحنم د   نیا  با

 بود... یلبخند محو هیبرکه هم   یلبا رو

 

  یکرد من به خاطر اون قبول نکردم ول یفکر م دیشا

کنم االن هم مثل   یقبول نم چوقتیمن ه نهیستش ا در

 قبل.... 
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بود گفت : خب    ایپر قدرت ماف یکه از مردا یتون

 .. سی جناب رئ دیباالخره نوبت من و تو هم رس

 ؟؟یباز یبرا یحاضر

 

 زدم و گفتم : حاضرم... یپوزخند

 .. یجمع زنتو بکن ی جلو دیمن برنده بشم با  اگه

 

 اومد...  یخنده همگ یصدا

نشست و گفت : باشه ، اگه هم   یرو لب تون یپوزخند

با دوست دخترت   یهمه جور یجلو دیمن بردم تو با 

  نجایو دلت بخواد هم ی بش کی که تحر یمعاشقه کن

 ... نیرابطه داشته باش 
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 ... یالش یعوض

  دواریام  یقدرتمنده ول  یلیخ یباز  نی تو ا  دونستمیم

 نباشم...  یباز نی بودم که بازنده ا

 

 شروع شد...  مون یباز

 کرد..  یو گنگ نگا م  هیبه چ  یچ دیفهم ینم برکه

 

  یهم م ییها یدشمن یدوستم بود ول  نکهیبا ا  یتون

 کرد...

 

 به نوع خودش قدرتمند بود از هر لحاظ...  اونم

 

 ببرم هم ببازم...  ی باز  نیدوست داشتم تو ا  هم

باختم    ی، اگه هم م  دادمیقدرتم رو نشون م  بردمیم اگه

که   دنیفهم یکردم م یبا برکه معاشقه م هیبق یو جلو

 برکه فقط و فقط ماله منه.. 

 

 شده بود... یطوالن یلی خ یباز ن یا
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صلشون سر رفت و رفتن تا  حو ایکه بعض یجور

 برقصن... 

 

 .. باشه  یتون یباز نی لحظه غفلتم باعث شد برنده ا هی

 بودم...  ی عصبان  یلیدست خودم خ از

 

متوجه   هیآوردم تا بق  یبه روم نم چوقتیه نوی ا یول

 بشن... 

 

 شده بود..  سکوت

 زد... ینم یحرف چیه چکسیه

 

 نشسته بود...  یرو لب تون یمرموز لبخند

که زنش تو بغلش بود و داشت با اون   همونجور

همه منتظر   سیکرد گفت : جناب رئ  یم یعشق باز

 معاشقه شما هستن... 

شد باال اتاق هست،   دهیکش  کیبار  یکار به جاها اگه

 که؟؟ نیهست  انیدر جر
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 به حرفاش تکون دادم.. یسر

 

[09.10.21 13:14 ] 
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 بدم که چخبره..  حی برکه توض  یبود برا وقتش

 رو من باختم..  یباز نی به برکه کردم و گفتم : ا رو

 .. میکه من و تو با هم معاشقه کن نهیهم ا شرط

 بشم...  کیکه من تحر یحد در

 

 معلوم بود شوکه شده...  برکه

 !! ؟؟ ی.. چیعنی تته پته گفت : وا...  با

 ... بزاره؟؟ی.. شرطنی .. همچ دی... با چرا
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دوست   دی ... شا دونمیباال انداختم و گفتم: نم یا شونه

 ... نهیداره بب

 اتفاق...  ن ی از ا یناراحت نش  دوارمیام

تو تمام و کمال    ننی که همه بب ادی من هم بدم نم چون

 .. فقط من... یمال  من

 

به سمت لبش رفتم و شروع کردم به   بعد

 ..... دنشیبوس

 کرد.. یبعد باهام همراه یشوکه شد ول  اولش

 

 ... میدیبوس یهمو م خشن

 ...یبوسه از نوع فرانسو اونم

 

داخل دهنش بردم و زبون و لبش رو   زبونمو

 .... دمیسیل

 

 کرد... یم یشرویبرکه رو بدنم پ  یدستا

 ... دم یرو کمرش حرکت دادم و به رونش رس دستمو
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بود که   یزیهمون چ ن یشدم و ا  یم کی تحر داشتم

 .... خواست یم یتون

 

تر شدم و شروع کردم به گاز گرفتن لب برکه   خشن

گفت :   یاومد که م یتون  یکه بعد چند لحظه صدا

 ... هیکاف  نقدری من تا هم یبرا

 .. ..یشیم کیدونستم انقدر زود تحر ینم س یرئ یول

 

ادامه داد :    یکه تون میو برکه از هم فاصله گرفت  من

 ... یمعشوقه ا نی، با داشتن همچ  نیالبته حق هم دار 

 

  یلی تر کرد و ادامه داد : اگه خ یلب  کشیاز پ بعد

باال ادامه   یاتاق ها ن ی بر نی تون یم نی دوست دار

 ... نی.. خال نی بد
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ادامه    مینگاش کردم و گفتم : اگه بخوا یخونسرد با

  میریم می، مستق  م ید  یادامه نم نجای قطعا ا میبد

 خونه.....

 

معشوقه ات   د یکرد و گفت : شا یتک خنده ا یتون

  یچرا ازش نم ،یرو بد بشیترت   نجایدلش بخواد هم

 ؟یپرس

 

دونست    ینم یکنه ول می حرفا عصب نیبا ا  خواستیم

 برسه...  شی به خواسته بعد  زارمیکه نم

 

 ... ستین  دنیگفتم: الزم به پرس  نیهم یبرا

 ... یکنیحرفا هم وقت تلف م نی با ا یدار

 ... میبهشون برس  دیکه با  میدار گهید  یکارا ما

 ست؟؟؟ین  نطوریا

 

[09.10.21 13:14 ] 
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 نگفت..  یزیچ  گهیاجبار سر تکون داد و د به

 

با ورق و معامله کردن باهاش و کنار   یهمه باز گهید

 گذاشتن... 

 شروع به صحبت دوباره محموله ها کرده بودن..  حاال

 

گفتم : قرار   یبلد بود به فارس یبه عماد که فارس رو

 ا؟؟ی تالیا  یاریبود چند تا مدل ب 

 

 تا پسر...  ۵۰تا دختر و ۵۰: گفت  عماد

 

کردم گفتن : شر   یرو روشن م گارمیکه س همونجور

 درست نشد که؟

 اومدن؟ بدون دردسر؟ همه
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خودتون هم   نی هر وقت بخوا سی گفت : بله رئ عماد

 .. شونینی بب  نی تونیم

  نجایدردسر درست نشد و راحت اومدن ا  خداروشکر

 هم ندارن...  یمشکل چی و انگار که ه

 

که   یدونیم شد؟ یتکون دادم و گفتم : مواد ها چ یسر

 ... ی چند جا صادر کن دیبا

  نی ببره از ا ییبو  یبه حالت عماد اگه کس یوا

 محموله...

 

  شیهستن رو آت  ات یعمل نی که تو ا ییبا کسا  خودتو

 .. زنمیم

 

  التونیبود از لحنم گفت : نه خ   دهیترس کمیکه   عماد

حمل و صادر مواد   یبرا  یخوب یراحت،  برنامه ها

 .. میدار

 

 ... برهی نم یی بو سی پل
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 هست که بهش مشکوکم.. یکی یول

 

 باال انداختم و گفتم : بفرستش بره..   ییابرو

 

 گفت : کجا؟ عماد

 

 آب..  ری: بفرستش ز گفتم

 به دست و پامون...  چهیبپ خوامینم

 دردسر درست کنه..  ممکنه

 

 گفت و بعد از جاش بلند شد...  یچشم عماد

 

 کرد...  یبا بهت داشت نگام م برکه

 

 ؟یکنیم کاریچ  یتو دار حی گفت : مس برکه

 ؟یرحم شد یانقدر ب چطور

 ؟یریبه کجا ها م  یدار اد؟ یدلت م چطور
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که ذهنش رو گرفته   یبه حرفاش و تفکرات یپوزخند

 بود زدم.. 

 

 از کار من؟؟ دونهیم یچ برکه

 اصال؟ دهید یچ

 

  ینجوریو ا دهیصدم کارهام و حرفام رو شن کی

 ..گهیم

 

 نشون بده؟ یچه واکنش خوادیبفهمه م  زارویچ هیبق

 

رحم تر از   یتو کارم ب  یلیخ ی لیکه من خ دونهینم

 ... نمیا

 

[09.10.21 13:14 ] 
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  یگیم ینجوریا  یدونینم  یچی: برکه تو حاال ه گفتم

 ... یبفهم زارویچ  هیکه بق یبه اون روز یوا

 .. یکن یخودکش یبخوا یگذار ریاز شدت تاث دیشا

 

  یکنیجامعه از اون چه که فکر م نی کار ما و ا چون

 تره....  فی کث یلیخ

 

  نی ا  نیامثال تو دار  یبا حرص گفت : تو و آدما برکه

 .. نی کن یم فیو کث نی کشیجامعه رو به گند م

 

برکه جان خودت   یکار ی زدم و گفتم : کجا یپوزخند

 ... ییاز ما یهم عضو

 

گروه جدا   نی از سازمان و ا یتون  یجوره هم نم چیه

 مگر با مرگ...  یبش
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 ... دمیفهم یو مبه تنش افتاده بود ر یا رعشه

به   یوا ترسهیم ینجوریا  دونهینم یزیخوبه چ حاال

 که بفهمه.......!!  یاون روز

 

 با ترس گفت :  نه امکان نداره...  برکه

 ... ستمیرحم ن  یانقدر ب من

 

 باشم..  نجای ا خوام ینم من

 تو سازمان باشم..  خوامینم

 

گوشش بردم و نفس داغمو رو گوشش   کینزد  لبمو

از من و    یتون یجوره نم چی دادم و گفتم : ه رونیب

 معشوقه من...  یسازمان جدا بش

 ... ینی بب بیتو آس  زارمینم

 

 نباش...   نگران

  ستین رید  یرحم باش یو ب یروز که با اون بُُکش اون

 دلبر... 
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  نمی ازش فاصله گرفتم و بهش نگا کردم تا بب بعد

 نه؟ ا یگذاشته  ریحرفام تاث 

 

کرد خودشو جمع و جور کنه و بهم گفت :   یسع برکه

 .... نمی ب یتورو م یواقع  یرو واشی واشیتازه دارم  

 

 .. یعمرا بزارم به خواسته هات برس یول

 شم... یمثل تو نم چوقتیه من

 

که تو و تمام گروه هاتون رو لو   ادیم یروز هی

 .... دمیم

 ... سی رئ ستین  ریروز هم د اون

 

،   یبه حرفاش زدم و گفتم : هر وقت تونست یپوزخند

  یخداحافظ یکه قبال هم داشت  ییبا خانوادت و دوستا

 کن.. 
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تا ابد و   یول یمن باش  غهیدوسال ص یتو برا دیشا

فکر کنم قبال    ،یمون یمن و کنار من م یبرا شهیهم

 .! زمیبهت گفته بودم عز 

 

[09.10.21 13:14 ] 
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  یو گفت: تو نم دییهم سا یدندون هاشو رو برکه

 ...یمجبور کن  یمنو به کار یتون

 

گوشش پچ زدم :   ریرو موهاش زدم و ز یا بوسه

 ... زمیعز  مینی بیم

  بندیپا  گهینکن که جور د  میانقدر هم عصب  درضمن

 کنمت به خودم... 

 

 نگام کرد...  گنگ
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 بود...  دهیرو نفهم منظورم

 

فقط رابطه   هیبا لبخند محو گفتم : کاف  نیهم یبرا

 توله بکارم تو شکمت..  هیو   میداشته باش

جم   یتون یهم نم شیجوره از پ چی ه گهیموقع د اون

 ...یبخور

 

 چشماش مشهود بود... یتو ترس

 ... نمیبب   خواستمیم نویهم

 حرفا بشنوه..   ن یاز ا ی وقت شهیم یچه حالتو  که

 

 نزد...  یحرف چیه گهیمغموم موند و د یآخر مهمون تا

 

 بزاره....   ریحد حرفام روش تاث نی کردم تا ا ینم فکر

کنار   شیزندگ  یها تیاشکال نداره بهتره با واقع یول

 ... ادیب

 

 شد...  دهی کوب الی فکر بودم که در و نیهم تو
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صدا رو    نی که آهنگو قطع کرده بودن ا نی ا بخاطر

 ... دیرس یوگرنه که صدا به صدا نم میدیشن

 

گفت : فرار   ییای تالیاون پسره اومد که به ا  یصدا

 لو رفته...  یمهمون ن یکن

 .... نجایا  زنیریم  سایپل  گهید  قهیدق۳تا

 

به هول و وال افتادن و به سرعت از جاشون بلند   همه

 شدن... 

 

 رو لو داده...  یمهمون نی ا  یک ستیمعلوم ن  یلعنت

 .... میدیرس یم  یبه بخش اصل  میداشت تازه

 

  ارهیرو ب  نی گفتم که ماش  عیسر گاردامیاز باد یکی به

 شد...  بیباد غ  نی مخصوص و ع یجا
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  سرعت دست برکه رو گرفتم و از جا بلندش به

 کردم...

 

  نی هم یتونست خوب بدوعه برا یاون کفشا نم با

که   یگرفتمش تو بغلم و به سرعت به سمت اتاق مخف

  میدونست یجاشو فقط چند نفر از جمله خودم م

 .... میرفت

 

[09.10.21 13:14 ] 
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 محافظ ها هم کنارمون بودن...  از

 ... شدیداشت تلف م  وقت

 ... میداخل اتاق شد  یفکر
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  یو خودم تخت رو به کنار نی رو گذاشتم زم برکه

 هول دادم... 

 

 شد...  داریپد یمخف در

 ... میداخلش شد یبازش کردم و همگ زود

 

 رو در..  دنیتخت رو کش  نیی ها از همون پا محافظ

 در رو بستم...  خودن

 دادم...  رونیراحت ب  ینفس

 

 اومد....  یم ییاون طرف صدا ها از

 کنن...  ینم  دامونیمطمئن بودم پ گهید

 

فرو  یکیبزرگ بود که االن تو تار   یلیتونل خ هی  نجایا

 رفته بود... 

 

 وقت نبود...  یاالن برکه مر از سواله ول  دونستمیم
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 شد...  یکه بود زدم و تونل نوران یدیبه کل  دستمو

 

 .. میکه اونجا بود شد ینیسوار ماش یهمگ

 

 چخبره؟   نجایا  یبگ  شهیگفت : م برکه

 

نداشت و   یسمتش و به صورتش که حاال نقاب برگشتم

که در   یبرش داشته بود نگا کردم و گفتم : اون کس

  قهیتا چند دق  سی خبر داد که پل دیرو به هم کوب  الیو

 ... میفرار کن  دیبا  رسهیسر م گهید

 

  یمعمول ی مهمون هیباال انداخت و گفت : پس   ییبروا

 نبود... 

  یتوش صورت م ییکه گفتم معامله ها  همونجور

 بود...  یقانون ریگرفت که همشون هم غ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 616



کرد   یحرفاش فقط داشت اعصابم رو خوردتر م نیا  با

 یرو ازش گرفتم و گفتم : محض رضا نیهم یبرا

 ساکت باش..  یپرست یخودم ییاون خدا 

 ندارم...   اعصاب

 

 .... ختیمعامله ام بهم ر سایاومدن پل با

 اوضاع اردن بشه بعد دوباره شروع کنم...   دیبا

 

کار که باعث   نی تو ا  یاین  یخواستیگفت : م برکه

 بشه.....  یاعصاب خورد

من   ریمعامله تقص ختنیو بهم ر  یخورد اعصاب

 که بخوام ساکت باشم... ستین

 

ساکت   نی با هم یحرص چشمامو بستم و گفتم : ول با

 رو مخم....  یمته نر نی ع  یشیبودنت باعث م

 

 نگفت...  یزیساکت شد و چ گهید

 بود....  دهی به بن بست رس گهید  نیماش
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 ...میشد ادهی پ  نیاز ماش یهمگ

 در بود...  هیسرمون  باال

 

کردم   دایمورد نظر رو پ د یرو دراومد و کل  دم یکل دسته

 و در رو باز کردم... 
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از همه برکه رو بغل کردم و فرستادمش اوت باال   اول

 و بعد خودم رفتم و بعد هم محافظا اومدن... 

 

 بود... ک یتار  میکه توش بود یاتاق

رو زدم و همه   یبرق اصل دیو کل اتاق خارج شدم  از

 جا روشن شد... 
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 کجاست؟ نجایپشت سرم اومد و گفت : ا برکه

 

 که خونس..  ینی بی نگاه بهش ،گفتم : م  بدون

 

 توعه؟  یگفت : برا دوباره

 

 تکون دادم و شروع به راه رفتن کردم.  یسر

تا به   دیطول کش قهیانقدر بزرگ بود که چند دق  نجایا

 ...میبرس یدر خروج

 

از خونه خارج   یرو خاموش کردم و همگ برق

 ... میشد

 

  اطی، تو ح ارهی رو ب نی که گفتم ماش  یمحافظ همون

 بود...  ستادهیمنتظر ما وا 

 

 .. میو سوارش شد  میرفت نی به سمت ماش یهمگ
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 ... دمیکش یهم نفس راحت  ندفعهی محض نشستن ا به

 ... شهیمثل هم وفتادین ی اتفاق

 

 برکه رو ، رو بازوم حس کردم...  دست

  جادیتعجب بهش نگا کردم که گفت : چقدر تنش ا  با

 شد..

 نطوره؟یهم شهیهم

 

 ... نی از ا شتریب یلیخ  یزدم و گفتم : حت یپوزخند

 نبود...   یزیچ یدیکه د ن یا

 ...زارویچ یلیخ ینی ب یم یزود به

 

 که چشماش پر از ترس شد...  دمیوضوح د  به

 نداره...  ییمعنا چی تو کار ما ه ترس

 

  یروعه و ترس شهیپ   ییکه چه اتفاقا دوننیم همه

 ازش ندارن... 
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 برکه تازه کاره...  یول

 

  یباشه رفت آ  سایکه بتونه تو جمع پل نی بخاطر ا اون

خالفکار ها و   نیاالن ب  یگرفت ول  ادی خوند و هک  یت

...  ی  ایماف  بزرگ 

 

 بزرگ...   سیاز همه مهمتر شده معشوقه رئ و

که هنوز نتونسته بود درک و هضمش کنه و   یزیچ

 بدونه تا چه حد من خطر ناکم....

 

 یزیجور بدون دونستن چ نی هم دمیم حی ترج البته

 ممکنه...  ریغ  نی ا  یبمونه ول
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  یبرکه به معنا  ییهویفکرا بودم که با سوال  نیهم تو

 کلمه خشکم زد....  یواقع

 

  ایکنن   یم یزندگ ای تالیمامان بابات ا  حی: مس برکه

 ران؟؟یا

شدن و اومدن   مونیبودن پش  رانیاز تو ا دی شا گفتم

 ... ای تالیا

 

 کردن؟ ی زندگ رانیتو ا اصال

  یبر یو خودت خواست یاومد  ایبه دن   ایتال ی تو ا دیشا

 باشن...!!  نجایو اونا هنوز ا رانیا

 

 دونم...  یدرباره خانوادت نم یچیمن ه  اصال

 ؟؟یبگ  شتریب شهیم

 

 ؟یتو ، تو کار خالف  دوننیم اصال

 ؟ینشونم بد یازشون دار یعکس

 .. دمیبار تو سازمان د   هیفقط داداشت رو  من
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  یتو بهم نم  نی گفت داداش هست یاگه خودش نم اونم

 ... یگفت

 

  ،ی بدون دی که با ییکردم و گفتم : تا اونجا یاخم

 ... یدونیم

 ... ستی اضافه ن ی  زایبه گفتن چ الزم

 

 بهش ندادم...  یصدام زد که جواب شوکه

  شدهیخواست از رو بره چون گفت : چ  یانگار نم یول

 ؟یگیوقت درباره خانوادت نم چیکه ه

 .. نکنه که ُمردن؟؟؟نکنه

 

  ریتر شد و خشن گفتم : زبونتو گاز بگ ظیغل  اخمم

 نفهم...  یدختره 

 

  یبهم بگ یگفت و ادامه داد : حق دار یدیببخش

 نفهم... 

 بفهمم؟؟ خوامیم ویچ یگ  یبهم نم یچیخودت ه یوقت
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زبون حرف   ریکرد تا از ز  یم یبا کلمات باز داشت

نبود که درباره خانوادم   نی االن زمان ا یبکشه ول

 بهش بگم... 

 

ش  پیز الی به و  دنی: بهتره تا رس  گفتم   یدهنت رو ب ک 

مثل تو رو   یچون اصال حوصله کل کل با بچه ا

 ندارم... 

 

الن  درباره خانوادم بگم ا یزیبخوام چ یهم روز اگه

 ... ستیوقتش ن 

 

 سکوت کرد...  گهیحرفا واقعا د نی گفتن ا با

 راحت شدم...  اووف

 

 ... شیسواالت تمام نشدن  نی با ا خورهیمغزمو م فقط

 

 خونه...  میدیرس باالخره
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به اتاق لباس هامون از تنم کندم و    دنیمحض رس به

 رو تخت...  دمی انداختمشون کنار و پر

 

که سود   یاز معامله ا  یخسته بودم هم عصب هم

احمق باعث بهم   یها سی برام داشت و اون پل یخوب

 خوردنش شدن... 
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  ینه مشروب و نه حت  کنهیآرومم م گارینه س  االن

 خواب... 

 تونه آرومم کنه...  یبرکه ست که م فقط

 

هم که امشب کرده بود   یی ها یبا اون لوند بخصوص

 ...  خواستشیدلم م
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که تو موهاش   یآروم آروم داشت چندتا سنجاق برکه

 آورد....  یبود رو در م

 

بهم    یو سوال دیزدم که دست از کارش کش صداش

 نگا کرد..... 

 

بود گفتم :   میاز خستگ ی دو رگه که ناش یی صدا با

 االن، رو تخت....  نی برکه، تو ، هم

 ... یآرومم کن  دیبا

 .... یختیر یعشوه م  یکه امشب حساب بخصوص

 نرفته اون رقصت رو..  ادمی

 

با تعجب نگام کرد و اومد رو تخت پشت بهم   برکه

 ... نیی لباسم رو بکش پا  پینشست و گفت : ز 

 

 ... نییپا دمشیلباسو کش پیبردم سمت ز  دست

 شد...  داریلخت برکه پد  کمر
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 بردم رو گذاشتم پشت گردنش...  دست

 داغ و پر حرارت بود...  شهیمثل هم تنش

 

از  طرف  هیتار از موهاش که پشت بود رو به  چند

 شونه اش حرکت دادم... 

 

اهو کوچولو شکار  هی رو داشتم که  یگرگ هی حس

 اونو ب َدره..  ادی دلش نم یکرده ول

شه...  یب َدره تا گرسنگ دیبا  یول  نَک 

 

دادم و گفتم : زود باش   نیی لباسش رو پا   نیآست

 ...  اری لباست رو درب

 ندارم....  طاقت

 

از جاش بلند شد و لباسش رو از تنش درآورد و   برکه

 پرتش کرد رو کاناپه.... 
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 تنش بود ، شد...    ریبدنش که فقط لباس ز رهیخ نگاهم

 

 ... دمیچرا نسبت به برکه انقدر زود وا م دونمینم

 کرد؟؟ یداشت که منو انقدر جذب خودش م یچ
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 دونستم اصال به کجاش نگا کنم...  ینم

 

و از جا بلند شدم و گرفتمش و پرتش   اوردمی ن طاقت

 کردم رو تختو.....  

 

 

 )برکه(
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 ... دمیشن یمبهم م یها صدا

 ... ح  یمس یصدا دم یدقت کردم که فهم کمی

 

واب آلود باز کردم و به اطراف نگا  خ چشمامو

 کردم....

 

 تو اتاق نبود...  حیمس

  ینم یول زدیاز اتاق حرف م  رونیکنم داشت ب فکر

 ! ؟ ی دونم با ک

 اومد...  یشخص مقابلش نم یصدا چون

 

 ... زنهیحرف م ی دادم که داره با گوش احتمال

 ...گهیم یکردم تا بفهمم چ  زیت گوشامو

 

 ... یند ی_ آراد حواست باشه سوتحیمس

 جمع باشه...  یلیخ حواست
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برکه   یبه حالت اگه جلو یبه حالت آراد ، وا یوا

 .... یبد یسوت

 تو مخت...  کنم یم یگلوله خال هی همونجا

 

 ؟؟؟یچ

 آراد؟؟؟

 زد؟؟؟؟ی داشت با آراد حرف م حیمس

 ؟؟یچ یبرا یول

حرف  ینجوریچرا ا  یدشمن هم باشن ول دیکه با نایا

 زنن؟؟؟یم

 

 من بگه؟؟؟ یجلو دینبا ویچ آراد

 چخبره؟؟؟ نجایا

  یازش ب شهیافتاده که من مثل هم  یاتفاق چه

 خبرم....!!! 

 

 گه... ینم  یچیبپرسم ه ح یاز مس قطعا
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 ...ارمیته توشو درب   دیبا خودم

 شده....  یبفهمم چ  دیبا

 

 ... کنهینم دینه و تهد یحرف نم یالک حیمس

 

 وارد اتاق شد....   حیدر اومد و بعد مس  یصدا

  یشوک بهم نگا کرد و گفت : عه برکه، ک   کمی با

 ؟؟ی شد داریب

 

االن.. ساعت   نیدقت نگاش کردم و گفتم : هم با

 چنده؟؟

 

تو دستش نگا کرد و گفت : ساعت   ی  گوش به

 دوازدهه...

 ؟؟یدیخواب خوب

 

 خستم....  یتکون دادم و گفتم : آره ول یسر
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که تنش بود رو کند و انداخت کنار و   یشرت یت حیمس

 .... ادی باهم ، حالت جا ب  میریدوش بگ هیگفت : پاشو 

 

 شروع کرد....  بازم
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 ...شدمی کاراش ازش متنفر م   نیا  با

 

 بگم و مخالفت کنم...   یزیجرات نداشتم چ یول

اون کار خودش   یهزار بار مخالفت کرده بودم ول قبال

 .... دادیرو انجام م

 

 سرم درآورد.... شویهم بدجور تالف یچند بار و
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و گفت : منتظر  ستادیاومد کنار تخت وا حیمس

 بد؟؟ ای  ادیخوب در م ینی بب  یاستخاره هست

 حموم...  میبر پاشو

 

هم   کمیگفتم : من خستم تو برو من  یخستگ با

 .... رمیبخوابم بعد م

 

منو تو بغلش گرفت و گفت :   یفوت و فور حیمس

 ... گهیخواب بسه د

 من.....  یبرا اری ن بهونه

 

 ... میریدوش بگ  میر یباز آخر باهم م یبگ یهرچ

 خوش بگذره... یقراره حساب امروز

 

خودآگاه زبونم تلخ شد و گفتم : آره مثل همون   نا

 شد؟؟یچ یخوش بگذره ول یدفعه که قول داد
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جاساز کرده بودن و کممونده بود   نی بمب تو ماش هی

 ... میرو وداع بگ  یهممون دار فان

 

نشست و گفت :   حیمس  یشونیرو پ یسرعت اخم به

 انقدر تلخ نباش... 

 ...یکن که زنده ا  خداروشکر

 

 قبل فرق داره...  یبادفعه ها ندفعه یا

 نکن لطفا...  یادآوری یرو هم ه گذشته

 

 باشه...  نطوریکه هم دوارمیزدم و گفتم : ام یپوزخند

معشوقه ات شدم که خودم و خانوادم درامان   من

 ... میباش

 ... ادیهمه بال سرم ب نی ا  یکه ه نی ا نه

 

 .... یدیزد و گفت : پس بال ند  یپوزخند  حیمس ندفعه یا

 ....یکن یهم تجربه م  نی از ا  شتریب
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 ...یشی نم  یقو یتجربه کسب نکن تا

 

 ... نیحموم شد و گذاشتتم زم وارد

  یخواینگا کردم که رفت سمت دوش و گفت : م  بهش

 ؟ی تو وان باش ای  یریدوش بگ

 

 تموم شه...  رمیزود دوش بگ دمیم حی : ترج گفتم
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لباس هاشو از تنش کند و آب رو باز کرد و   حیمس

 کرد... میتنظ

 

 دو تا دوش وجود داشت...  خداروشکر
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 تنم نبود....  یچیکه ه منم

 

 دوش...  ریکردم و رفتم ز مشیرو باز کردم و تنظ  اب

 

  یرو حس م حینگاه مس  یبسته بود ول چشمامو

 کردم....

 

 نشده بودم؟؟ یتکرار  براش

 آخه؟!!!!  کنهینگا م چقدر

 دارم براش؟؟!!   یتیجذاب چه

 

 ...ست یبه درک برام مهم ن  اصال

  رهیم  یو هر ک میشیاز هم جدا م  گهیدوسال د یکی ما

 خودش...  یسر زندگ

 بسا هم زودتر ....  چه

 

رو   سایپل   یرو برا حیدست مس دی من با نا یقبل ا  یول

 کنم... 
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دستشون   دیها هستن که با  یلیبلکه خ   ح،یتنها مس نه

 رو بشه...

 

 .... دمیترس یم یباز نی ا از

 نداشتم....  ینشونه ا چی تنها بودم و ه دست

 نه؟؟  ایاعتماد کرد   شه یهم م سی به پل دونستمینم

 

هارو هم   سی پل یانقدر قدرتمند هستن که حت  نای ا چون

 بخرن... 

 شه؟؟ی م  یمن چ فیموقع تکل  اون

 .... رمیم یم قطعا

 . به نظرم ارزش داره. یول

 

باند ها هستن،    هیو بق ح ی که تو باند مس ییکسا چون

 ... رنیمیهاشون م  یلی هم خ دیشا ای  ننی بیآزار م

 ....شترهیمن ب دونهی از  ارزششون
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و فقط با نگاه   یطنتیش  چی گرفتنمون بدون ه دوش

 گذشت....  حیمس رهیخ

 

  میگفت: بر  حیمس دمیلباس هامو پوش نکهی محض ا به

 ... یانجام بد یکار ه ی  دیکه بعدش با میغذا بخور

 

 باال انداختم....   ییابرو

 انجام بدم؟؟ یچه کار دیبا یعنی

 

  میاز اتاق رفت   حیباال انداختم و همراه مس یا شونه

 ....میرفت یو به سمت سالن غذا خور رونیب

 

 باال انداختم..  ییرنگ و وارنگ ابرو زیم  دنی د با

 غذا بده...!!   لیا  هیقراره به  انگار

 چخبره؟؟!!  میدو نفر فقط

 

شاهانه غذا   میکشن بعد ما دار یم یآدم گرسنگ نهمهیا

 حروم، نه حالل... یاونم غذا میخوریم
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  یوقت ول چیزدم ه یبه خودم بود لب به غذا نم اگه

 خالف بزرگ شدم....  یادما  نی چه کنم که خودم هم ب

 

 آوردن....  یو برادرم هم نون حروم به خونه م پدر

  یوقت عاد چیه یعادت شده بود برام ول  گهید

 .... شهینم

 

غذا سرد    نیبش  ایب  یستادی اومد : چرا وا  حی مس یصدا

 ..شهیم

 

غذا کم   شهیو نسبت به هم یاکراه نشستم رو صندل با

 گرسنه هم بودم... نکهی با ا ختمیر
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  یکمم خودش برداشت از همه چ یغذا  دنیبا د حیمس

افتاده   ادتیباز  هیگفت : چ یتو بشقابم و با تلخ ختیر

 حرومه؟؟؟ یخوریکه م یلقمه ا

 

  یبزرگ شد یسفره ا نیخودت هم سر همچ خوبه

ادا و اطوار هارو در    نی ا  دهیحاال نوبت من که رس

 ... یاریم

 

  شویبحث و جدل باهات ندارم وگرنه خوب تالف حوصله

 آوردم... یسرت در م

 هم ازت نشنوم... بخور... ییصدا 

 

شروع به غذا  تکون دادم و آروم  یتاسف سر با

 خوردن کردم... 
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لپ تاپشو آورد و  حیکه بالفاصله مس میاتاق شد  وارد

 رو کاناپه...  نیبش  ایگفت : ب 

 نشستم کنارش...  رفتم

 

فلش داد دستم و   هیلپ تاپ رو ، روشن کرد و  حیمس

 ... یتونیکه م دونمیبازش کن... م  نویگفت : ا 

 

بهش انداختم و گفتم   یتعجب فلش رو گرفتم و نگاه با

 ه؟؟ی: توش چ

 

برام تکون داد و گفت : مارو   یبا تاسف سر حیمس

 ... میسینو یم یادگاری  یک واریرو د میدار نی بب

  گفتمیم  هیبودم توش چ  دهی خنگ خدا ، اگه من د اخه

 ؟؟؟ی تو بازش کن

 

و   دمیلپ تاپ رو ازش قاپ  ضی نگفتم و با غ یزیچ

 رو بهش وصل کردم.... فلش 
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 نه؟!  ایبازش کنم   تونمیدونستم م  ینم

 بود...   یتیامن  یلیخ

 

تالش نتونستم واردش بشم و   قهیدق  ستیب  بعداز

 ه؟؟یک  یفلش برا نی گفتم : اصال ا حیخسته رو به مس
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 نباشه...  تیکرد و گفت: کار  یاخم حیمس

 بازش کن...  فقط

 ...یریگیم  یپاداش خوب  یبازش کن اگه

 

زدم و گفتم : تو با کارات منو به کشتن نده   یپوزخند

 ... شکشیپاداش پ 
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مشغول ادامه کارم   شی عصب افه یتوجه به ق  یب بعد

 شدم...

 

 ده بود... باز ، باز نش یساعت گذشته بود ول مین

 خسته شده بودم....  واقعا

 

  یفلش بودم و هنوز جواب هیساعت بود سر   هی

 نگرفتم.... 

 

  دهیهم خسته شده بود و رو تخت دراز کش حیمس

 بود... 

 

 کردم و ....  کی دکمه رو زدم و کل نیآخر

 من باز شد...  یخدا یوا

 

باز    ایداد زدم : ب  حیو رو به مس دمیاز جام پر غیج با

 شد...
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تخت به سمت من پرواز   یاز رو عیتند و سر حیمس

 کرد...

 به سمت لپ تاپ هجوم برد...  یفور

 

تو فلش هست که   یچ نم یکنارش نشستم تا بب زود

 لپ تاپ رو بغلش گرفت و گفت : کجا؟؟ حیمس

 

  نمیبب   خوامیکجا؟ م یچ یعن یکه داشتم گفتم :  ی تعجب با

 بود...   یتیتو  فلش بوده که انقدر امن یچ

 

 ... یتو بدون  ستیگفت : الزم ن حیمس

و پاداشت   یتو باز کردن فلش بود که انجامش داد کار  

 ...یریگیرو هم م

 

ابروم نشست گفتم:   ن یاز حرفاش ب  یکه ناش یاخم با

  یچ نمی بب  خوامیپاداشم م  ی، در ازا خوامیمن پول نم 

 هست توش!! 
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که   ستیکرد و گفت : به صالحت ن  یهم اخم حیمس

 .. ینی بب

 ....ید یسر خودت رو به باد م  فقط

 ... گهید یاحمق

 

و دور و برت   یشد یهنوزم که معشوقه ک یفهم ینم

 !!!گذرهیم یچ

 نگا کن...   توی باب اسفنج برو

 

توجه با لپ تاپ از اتاق    یصداش زدم که ب یعصب

 رفت...  رونیب

 

 نکبت..  ی پسره

 ... یطرف یکنم که با ک یم تی به موقعش حال من

 ... نی بب حاال

 

 .... وفته یمن ب یسازمان به پا سی رئ کنمیم یکار
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 منم....  روزیرسه که پ یم یروز هی باالخره

 .... ستیدور ن  ادیاون روز هم ز و
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 بود..   ومدهیهنوز به اتاق ن حی شده بود و مس عصر

 کنم کارش با اون فلش تموم نشده بود...  فکر

 

 مدت سر رفته بود...  نیمثل تمام ا  حوصلم

 

فکر کنم   یول گذرهیگفته بود امروز خوش م حیمس

 اون برنامه کنسل شد... 
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و در تراس رو باز    دمیو گرم پوش دهیپوش لباس

 ...کردم

 

که   نییپا خوردیتراس بزرگ که چند تا پله م هی

شده   دهیچ یاستخر اونجا بود و دورش مبل و صندل

 رو به روم بود...   ای فاصله هم در کمیبود و با  

 

و مبل هارو جمع نکردن   یعجب بودم چرا صندل در

  نی تو ا شهیم سیخ اد یچون آخه برف و بارون م 

 فصل.. 

 

 رفتم...  ن یی باال انداختم و پا یا شونه

رو بگردم و بعد غروب رو   اطی اول کل ح خواستمیم

 ... ای کنار در امیب

 

 سرد بود..  هوا

و شروع به راه   چوندمیدور خودم پ  شتریرو ب  کاپشنم

 رفتن کردم... 
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از چند تاش که    ریدرختا بدون برگ بودن ، به غ کل

 سبز هستن...  شهیهم

 

اسلحه به دست که   یها جا پر بود از محافظ  همه

 باهام نداشتن...  یکار

 

تا بفهمم   زدمیم دیگشتم و همه جارو د یخودم م یبرا

 .... هیاطرافم چجور

 

سمت   هیرو دور زده بودم و اومده بودم  اطیح

 ... گشید

 

  یکه با چند تا از محافظ هاش و با کس  دمیرو د حیمس

  ستادهیوا ستیمعلوم بود از محافظ ها ن ختشیکه از ر

 بود.... 

 

 .. ستادمیجام وا سر
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 که جلو تر برم..   شدیم نی مانع از ا یزیچ هی

 بود..   دهیهنوز منو ند حیمس

 

گلوله از جا   کیشل یبهشون بودم که با صدا  رهیخ

 ... دمیپر

 

  هیکلت تو دستش بود و   هی  حیمس دم یکه کردم د دقت

 . ..نیهم رو زم یجنازه خون

 

شده بود همون پسره   کیکه بهش شل  یکس اون

 بود...   بهیغر

 االن مرد؟!!!  یعنی

 

 کشتش؟ حیمس یچ یبرا

 آدم کشت...!! هی ح یخدا مس یوا

 

 کردم...  یسکته م داشتم

 کل وجودم رو گرفت...  ترس
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رفت و با ضرب افتادم   یاه ی شل شد و چشمام س پاهام

 و از حال رفتم....  نیزم

 

 (  حی)مس

 

برگشتم و برکه رو    نیرو زم  یزیافتادن چ یصدا با

 شده بود... نیکه پخش زم  دمید

 

 به سمتش رفتم..  یفور

 .. یلعنت

 ینجوریکه ا  دیصحنه کشتن اون پسره رو د حتما

 شده..
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 .. دی د یم دینبا 

 

رحمم  ی هر چقدر هم که تو ذهنش بدونه من ب برکه

 ... نهی کنم رو بب یکه م ییکارها دینبا یول

 

 جزو خوباش بود..  نیا حاال

 حواسم رو جمع کنم ...  دیبا

 

  عیاز محافظ ها گفتم سر یکیکردم و رو به  بغلش

 دکتر خبر کنه... 

 .. الیهم رفتم داخل و خودم

 

 کرد..  یم کاریچ رونی سرما برکه ب  نیتو ا   دونمینم

 اط؟یاصال به من نگفت که اومده ح چرا

 

 محافظ ها چرا خبر ندادن؟ ای

 هاش..  ی دست برکه و سهل انگار از
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 ...وفتهیممکنه ب  یهر اتفاق نجایا

بدتر از    یجمع کنم تا اتفاقا شتریحواسم رو ب بهتره

 ... وفتادهین ن یا

 

  رهیبسته اش خ یرو گذاشتم رو تختو به چشما برکه

 شدم..

 .. یقرار بود خوش بگذره ول امروز

 

  شی فلش پ هیقض یبرکه رو بگردونم ول خواستمیم

 حاله..  نی اومد و االن هم خودش که تو ا

 

از برکه فاصله گرفتم و به دکتر   کمیاومدن دکتر  با

 نگا کردم.. 

 

و خواست که   ستادیداد و با فاصله ازم وا  یسالم

 افتاده... یبدم چه اتفاق حی توض
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 ؟ ی)ادوارد( گفت : ازدواج کرددکتر

 

 زدم و گفتم : نه.. من کجا ازدواج کجا!!  یپوزخند

 

 ...یخودکش یعنیکار من ازدواج  تو

 

 ... ی کن یگفت : توهم به موقعش ازدواج م ادوارد

جرات   ی... فکر نکنم کسیقدرتمند تر از همه هست تو

 سو استفاده از زنت رو بکنه...

 

زدم و گفتم : من با کارم ازدواج   یپوزخند دوباره

 کردم..

با کارشون ازدواج کنن نه    توننی مثل من فقط م ییکسا

 شخص خاص...  هیبا 

 کار هارو...  نی قوان  یدونیکه بهتر م خودت

 

 ..یگیهم همونجوره که تو م دی گفت : شا ادوارد

 ... میبه برکه برس بهتره
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 اش کرد...   نهیبه سمت برکه رفت و شروع به معا  بعد
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گفت : از حال رفته... هم بخاطر اون صحنه   ادوارد

 که داشته...  یهم ضعف دهیکه د یا

 

 سرم وصل کردم تا بهتر بشه... بهش

 ... نهیرو نب  زایچ نجوری ا گهیباشه د  حواست

 

که    یوقت یول ادیآدم راحت باهاش کنار ب لما یتو ف  دیشا

کشته بشه اونم به   یکیچشمت  یبار جلو  نیاول  یبرا

 .. ستین  ندیدست دوست پسرت قطعا خوشا

 

 هم تب داره...  کمی برکه
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 کنم سرما خورده... فکر

 ه بدتر نشه... باش حواست

 

 .. ادیهم نباش زود به هوش م نگران

 دارو هاش...   نمیا

 بخوره...  د ینوشتم که چه موقع ها با روش

 

گفتم که   یهارو از ادوارد گرفتم و باشه ا دارو

 رفت...  رونیکرد و از اتاق ب یخداحافظ

 

 برکه ، که هنوز چشماش بسته بود نشستم...  کنار

و زمزمه کردم : چرا  دمی آروم رو موهاش کش دستمو

 ؟ی وفتیکه تو دردسر ب یکنیم یهمش کار

 ؟ی انقدر فضول چرا

 

 ... یزنیکارات فقط به خودت ضربه م  نیا  با

 برکه...  یوارد شد یخطر ناک یلی خ یباز به
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 ه... کن یخطر ناک که به مغزت خطور هم نم اونقدر

 

 ... دمیخورد که زود خودمو کنار کش یتکون برکه

من کم مونده بود سکته   دن یباز کرد و بار  چشماشو

 کنه... 

 

... آدم.. کش..  رونی .. بیتته پته گفت: برو.. ب با

 ...برو.. نمتی .. ببخوامینم

 

 زد...  یحرفاش دوباره اعصابم قاط م نیبا ا  داشت

 

  نویبرکه تو ا  کردم آرامشم رو حفظ کنم و گفتم : یسع

 ..یکرد یفقط باورش نم یدونستیم

 

  یباز جد  یبار درباره کارم بهت گفتم ول  هزاران

 .. ینگرفت

 کشم..  یآدم نم ینجوریضمن من هم در

 که..  ستین یحیتفر
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 دارم..  لیدل
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 نبود...  یکه کشتم آدم خوب یشخص اون

 نه..  کرد؟ یم کاریچ یدونیم

 

تو ذهنت که   یو نقشه بکش یمند قضاوت کن یبلد فقط

 ...سا یدست پل یبد یمنو چجور

 

 رو بچسب نه منو...  گرانید قهیبرو   یکاره ا نی ا اگه

 

 گفت..  ینم یزیکرد و چ یهمونجور فقط نگام م برکه
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به حرفام فکر کنه و   کمیبود تنهاش بزارم تا   بهتر

  رونیکه از در برم ب ن یرو درک کنه قبل از ا تیموقع

 ...یدرک کن کمیگفتم : بهتره 

 

و قبول  یدونستیرو م طیشرا  نی نره که تو ا  ادتی

از   یکیمعشوقم و  ی و شد یباش  نجایکه ا یکرد

 سازمان و درواقع آدم خودم... یادما

 

مخصوص سازمان و باند خودمون رو تتو  یزود به

 ... یی که واقعا توهم جزو ما یبزنن برات تا بفهم گمیم

 

  ناروی بدتر از ا  یلیچون خ یعادت کن  زایچ  نیبه ا   دیبا

 .... ینیهم قراره بب 

 

بدون ،   نوی ا یما باشه ول  نی دو ساله ب  غهیص  هی دیشا

 ... یمن و سازمان ریتو تا آخر عمرت اس

 

به چهره اش که   یو توجه رون یاز اتاق اومدم ب بعد

 قطعا پر از تعجب و ترس بود نکردم... 
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 .. زدمیحرفارو م  نیا  دینبا 

 

 نگم...   شدینم یشد ترس تو دلش بکارم ول باعث

برکه هزاران بار درباره کارمون و اتفاقاتش گفتم   به

 یوقت جد چیه یبود ول  دهیهاش رو هم د یو بعض

 ینجوری ا  تیموقع نی تو اگرفت و باعث شد  ینم

 بشه... 

 

در اوردم   بمیاز ج مویدادم و گوش  رونیب  ینفس کالفه

 و به بچه ها گفتم جنازه رو گم و گور کنن... 

 

سمت آشپز خونه رفتم که همه در تکاپو بودن و با   به

 ... دنیاومدن من دست ازکارشون کش

 که به کارشون ادامه بدن..  گفتم

 

 بردم..  یبرکه م یبرا دیبا  یمقو زهیچ هی

 خورد تا دوباره ضعف نکنه..  یم نیر یش زیچ هی  دیبا
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هم   کیک  کهیت هیو  ختمی آب پرتقال براش ر وانیل هی

 کنارش گذاشتم... 

 بود...   یکاف ن یهم فعال

 

تا    شدیم ریس اد یز دیوقت شام بود و نبا  گهید کمی

 نمونه شام بخوره...

 

  ینی آب و از دارو هاش رو هم گذاشتم تو س وانیل هی

 هم بخوره...  ناروی ا کشی تا بعد خوردن اب پرتقال و ک
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 به دست وارد اتاق شدم... ینیس

 دراز کش نشسته بود و تو فکر بود...  برکه

 ... دیحضور منو هم نفهم یکه حت یانقدر
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  نی و ا نتمی که باعث شد بب ستادمیرو به روش وا  رفتم

 بودن باعث شد بترسه... ییهوی

 بهم نگاه کرد...  دهیترس

 

رو گذاشتم جلوش و گفتم : اول آب پرتقال و   ینیس

، بعدش هم قرصت   رهیرو بخور ته دلت رو بگ  کیک

 رو بخور...

 برکه ها... یخوریتهش رو م تا

 

توجه بهش که پر از تعجب و ترس بود،  رو    یب بعد

 کاناپه دراز کش شدم... 

 خسته بودم...  یلیخ

 ... یاز چ دونمینم یول

 

 ... شهیدرست م یاوضاع باالخره ک  دونستمینم
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  دی تموم و شروع نشده داشتم که با مهیعالمه کار ن هی

رو   یچیحوصله ه یکردم ول  یم یدگیبهشون رس

 نداشتم... 

 

 اومد...  میزنگ گوش یصدا

 به شماره انداختم..  ی برش داشتم و نگاه بمیج از

 کرد..   یکه برام کار م یی از کسا  یکیبود ،    رانیا از

 

 .. بای حوصله برداشتم و گفتم : کار تو بگو فر یب

 شده؟؟؟یندارم... دوباره چ حوصله

 

  هیگفتم :  یسرفه کردن برکه اومد که فور یصدا

 ... ستایلحظه وا

 

 برکه...   شی بلند شدم و رفتم پ جام از

آب رو جلوش   وانیتا ضربه به پشتش زدم و ل چند

 ..گهیگرفتم و گفتم : آروم تر بخور د

 ...یر یبم یمونده بود خفه بش کم
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  هی ستیگفت : بد ن یقلوپ از اب خورد و شاک  چند

 ..!! یبگ یزیچ یزبونم عال

 

باال انداختم و گفتم : مرگ سراغ همه   یا شونه

 ... ادیم

 .. رنیخودشون به سمت مرگ م یهم با پا ای بعض

 

 ه؟یک  بایکه زده بودم گفت : فر  یتوجه به حرف  بدون

 

 ...نجاستی، پس مسئله ا  آهان

 گل کرده..  شیفضول  خانوم

 کرده...  یحسود دمیشا
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 گفتم : االن پشت خط منتظره..  یگر یموز با

 بهت...   گمیکه جوابشو دادم م بعد

 

لذت رو    تیحالش نها  نی شده بود ، از ا یحرص برکه

 بردم....  یم

 

 .. بای به سمت گوشم بردم و گفتم : بگو فر ویگوش

 

 اگه بد موقع مزاحم شدم..  دیگفت : آقا ببخش بایفر

 ... نیخبر دار بش  دیتاده که شما بااف  یاتفاق هی یول

 

 اومد و گفتم: خب..  م یشونیناخودآگاه رو پ  یاخم

 .. نمیبده بب  ادامه

 

 دنبال برکه خانوم هستن..  ا یلی گفت : آقا خ بایفر
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 ...خوانشیم  یلیبه هر دل حاال

  یکه حواسم باشه چ ن یبه من گفته بود  شما

 ...گذرهیم

 

هم خودم حواسم بود و هم چند تا  آدم مطمئن   منم

 گذاشتم حواسشون باشه.... 

 

 ؟ی دیفهم ی: خب چ گفتم

 

که گفتم حواسشون باشه    ییگفت : هم از بچه ها بایفر

 ...میدی فهم ییزایچ هیهم خودم 

 به شما ضربه بزنن...   خوانیم  ایلیخ

 شده... شتریب  یلیخ دشمناتون

 

 کار..  ن یتو ا نی داشت شرفتیپ  یلیخ شما

، دشمن   نی ها باعث شده ضربه بزن یلیبه خ چون

 ... کننیم یتراش
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به برکه   یشما حس کنن یفکر م ادیبه احتمال ز  و

شما استفاده   هیبرعل شونی از ا  خوانیو م نی خانوم دار

 کنن... 

 

کنن البته   رونیشمارو از سازمان ب خوانیکنم م فکر

 بزرگ موافقت کنه... سی اگه رئ

 

 زدم...  یپوزخند

 کردن؟؟ یفکر م یچ واقعا

 کنن؟؟ رونیاز سازمان ب  منو

  نی دونن و ا یکه نم هیزیچ  نیهستم و ا  سشونیرئ من

 ... کننیکارا رو م

 منم..  گنیکه م یبزرگ سی رئ نیا  دوننینم

 ... یدو هزار یها احمق

 

 تو سازمان...   انیاونا ب  یبه جا یدیجد یادما وقتش

چقدر هم پول و قدرت داشته باشن بازن طمع   هر

 دارن....  یشتریب
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سخت   یلی، خ یمزه پول و قدرت رو که بچش چون

 ... یو دل بکن یازش جدا بش  یتونیم

 

داشته   شتریب یدوست دار یچشیمزشو م یوقت

 ... یشیتر و طماع تر م صیو حر شی باش

 آدما...  نیا  تی خاص نهیا
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به سازمان   یسروسامون هیشده بود که  نی ا وقت

 بدم... 

 .. رونیبندازم ب  دی رو با یمیقد یادما

 دارم براتون..   ن؟ ی کشیمن نقشه م یبرا
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  گهیکه هنوز پشت خط بود گفتم : هر خبر د بایفر به

 بگو...   شد حتما بهم یا

 گفت و تلفن رو قطع کردم... یچشم

 

داشت نگام   زیت یکه برگشتم ، برکه با چشما نیهم

 چته؟ ه؟ یتکون دادم و گفتم : چ یکه سر کردیم

 

 ه؟یک  بای گفت : فر برکه

 

زدم و بعد گفتم : از آدمام که برام کار  یدلم لبخند تو

 چطور؟ کننیم

 

  چرا  ؟ یزنیگفت : خب چرا اسمش رو صدا م برکه

نداره که با اسم صدا   یلی مگه فام ؟ ی میانقدر صم

 ؟یزنیم

 

 حرفاش...  نیقهقه بزنم از بابت ا  خواستیم دلم

 سنش بازم بچه بود...  نیا  با
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اون   هیل یفام بایبگم که فر د ی: محض اطالع با گفتم

 شخصه..

 شخص هم مرده...  اون

 

لب گفتم : خنگ دوست    ریگنگ نگام کرد که ز برکه

 .. یداشتن

 

..  یعنیبعد چند لحظه به خودش اومد و گفت:  برکه

 ..  یعنی

  ش یلی مرد بود و فام یکه باهاش حرف زد یکس اون

 باست؟یفر

 ؟؟ی گیکه نم دروغ

 

 خودت زنگ بزن باورت بشه..  ایب  یخوای: م گفتم

معشوقه دارم   یکه وقت ستم ین  یانقدرا هم عوض من

 باشم...!!  گهید یکیبدم با 
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  نیهمچ ست ین  دیحق به جانب گفت : از تو بع برکه

 ... یبکن یکار

 

 ... دیگفتم : شا مرموز

 صدا زد...  یبرکه بلند اسمم رو حرص  که

و   ینکن میو عصب  یبا من لج نکن ی:  تا تو باش گفتم

 .. یایبا من راه ب

 

 ... رمینم یچک یباش من سمت ه مطمئن

رفتم چه برسه   ینم یهم سمت کس شی نجوریهم تهالب 

 ....ی هست میاالن که تو ، تو زندگ

 ... یبدون  اطیمحض احت  گفتم
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  یدوباره حق به جانب گفت : من که با تو کار برکه

 ندارم.. 

شم و باهات کلکل   یکه عصب  یشیباعث م خودت

 بکنم.. 

 خوب باش تا منم خوب باشم...  توهم

 

گفتم و ادامه دادم : اون آب پرتقالت رو   یا باشه

 ... یتا دوباره غش و ضعف نکن ک یبخور با ک

 

  شی پ کمیافتاد که من   ادش ی حرفم انگار تازه  نیا  با

 کردم... کاریچ

 

 ترس تو چشماش لونه کرد... دوباره

 تونستم بکنم؟ یم کاریچ آخه

 ... هیعاد زا یچ نی کار من ا تو

 

نداشته باشه و   یبگم تا کال ترس یچ دیدونستم با  ینم

 آروم بشه...

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 671



 

 آره؟ یگفت : تو آدم کش یبرکه اومد که م یصدا

 ؟؟ی کنیکارو م نی ا چرا

 ... دمید یرو نم  زایچ ن یو ا  مردمیممن  کاش

 هست؟؟ نمیبدتر از ا مگه

 

 گفتم : آره هست..!  یجد

 

  نکهیشوکه نگام کرد که ادامه دادم : با ا  برکه

  یباز بچه باز ی ول ستیهم کم ن یلی و سنت خ یباهوش

 ... یاریدرم

 

هست که تو خودت ازشون خبر   ییزایچ انقدر

 ... یندار

 هست..  اشونی لیدرواقع تو کار من خ و

 

تو    یخودت اومد یواضح تر بگم تو خودت با پا بزار

 ... ریدهن ش
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 ...یهم ندار یراه برگشت چیه

 تو رو ول کنه...   رهیش نی که ا نیا مگه

 

 ... دهیتازه مزتو چش رهیش ن یکه ا  یدونیم و

 ...یاز کنارش بر  زارهینم چوقتیه

 

 رو آروم زده بودم... حرفام

 که قشنگ به مغزش نفوذ کنه..  یجور

 

 ست؟یهم آروم گفت : حس من مهم ن برکه

 کشم؟؟ یم یکه من چ ستین مهم

 

 شم؟یم  تیکه من دارم اذ  ستیمهم ن  رهیش یبرا

هر   رهینشست و گفتم : آقا ش میشون یرو پ یکم اخم

 ... ینش تی تا تو اذ کنهیکار م

 تو هم درکش کن...  یول
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 ... کنهیفقط با تو خوب رفتار م  چون

 شه و همه رو ب َدره؟ یکه عصبان یخواینم

 

گفتم و   یتکون داد که خوبه ا  یبه نشونه منف یسر

  ریباش تا من هم ش ی، دختر خوب نی ادامه دادم : آفر

 دلبرم....  یبش  تیباشم و نزارم توهم اذ یمهربون
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که از لرزش   یترس کمیتکون داد و با   یسر برکه

و آب   کیدستش مشهود بود شروع به خوردن و ک

 پرتقالش کرد... 

 

 )برکه(
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  حی که مس یو آب پرتقال،  قرص کی خوردن ک بعد

 آورده بود رو همراه با آب خوردم 

 

 ترس داشتم و استرس... هنوز

مخمصه نجات   نی کنم تا از ا کاریچ دیبا  دونستمینم

 کنم...  دا یپ

 

  یبود که من فکر م یزی وحشتناک تر از اون چ نجایا

 کردم....

 داشت... یریعالمه درگ  هی ذهنم

 

 ... دنیکه انجام م ییو کارا ح ی، برادرم، آراد، مس بابام

داشتم رنج   دنی نفهم نی و از ا دمیفهم یرو نم یچیه

 ... بردمیم
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 یچرا با آراد پشت تلفن اونجور حی مس دمینفهم یحت

  یحت ایبود د   یچ یاون فلش برا دمیحرف زد و نفهم

 واقعا چرا اون پسره رو کشت..!!  حی مس دمینفهم

 تو تنم نشسته بود..  یا لرزه

 از عذاب وجدان بودم...  پر

 ن! ک یکار هیخودت   شمیم وونهیخدا دارم د  یوا

 

  یگفتم : گفت حیباشم و رو به مس لکسیکردم ر یسع

 نگذشت...  یول گذرهیامروز خوش م

 ... یآدم کشت یبرداشت

 ؟؟یکردیاو کارو م دیحتما با  واقعا

 

به   یا  شهیش واریبهم نداد و از پشت د  یجواب حیمس

 شد...  رهیخ دیو غروب خورش ایدر

 

 با توعم...  حی بلند گفتم : مس   یصدا  کمی با

 بده...  جوابمو
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بهتره   زارویچ یلیکه برگرده گفت : خ نی ا  بدون

 ... یندون

 به نفعته...  یکمتر بدون یموارد هر چ نجوری ا تو

 

 ... شمیم ت یهم اذ یخبر یتو ب ینجوری ا  ی: ول گفتم

 ... یخبر یب همش

 اوضاع رو تحمل کنم...  نی تونم ا ینم

 

  میدوباره بحث کن  خوامی... نمالیخ یگفت : ب حیمس

 باهم... 

 .. گمیالزم باشه به موقعش بهت م ی، هر چ خودم

 بابت هم متاسفم که امروز هم خوش نگذشت... نی ا از

 بد گذشت بهت....  و

 

خوش بگذره  کمی و  میتو کشت  میبر  خواستمیم

 بهمون... 

 خونه...  ن یتو ا  میخونه تو تهران اومد از
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و خب نشد   زایچ هیاومد و بق  شیاون فلش هم پ   هیقض

 .. میبر

 بعدا...  بمونه

 ... میری حالت خوب باشه فردا م اگه

 

 گفتم و رفتم تو فکر... یباشه ا فقط

 

[09.10.21 13:14 ] 
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باشم و   الی خیانقدر راحت و ب  تونستمیم یچطور واقعا

 و باهاش بگردم؟ شی بخوام برم تو کشت

 منه اصال؟ هیچ مگه

 

 کنه؟یچرا به قول خودش با من خوب رفتار م ای
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 دارم؟ یمنفعت براش

 ... شهینم  لیدل  نی ا  یول میرابطه دار  درسته

  بندیچرا فقط پا  یهم باشه ول گهید  یکیبا  تونهیم

 منه؟؟

 

  شدیکه واردش م یدی جد یزایهر لحظه با چ مغزم

 ... رفتیاحتمال منفجر شدنش باال تر م

 

 فکر نکنم... یزیبخوابم و به چ کمی  دادمیم حیترج

که حالم رو خوب  یزیها تنها چ تیجور موقع نی ا تو

 خواب بود...  کردیم

 

 

به دور   دهی و ترس دمیاز خواب پر حی داد مس یصدا با

 و برم نگا کردم... 

 

دم گوشش   شیو گوش زد یداشت قدم م ی عصب حیمس

 بود... 
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 ... دادیطرف مقابل گوش م  یداشت به حرفا انگار

  یزدم که دستش رو گرفت به سمتم به معن صداش

 ساکت باش... 

 

جاسوس   یدیچرا نفهم یگفت : احمق عوض  یصدا با

 بوده؟

 خونه من؟؟ یجاسوس فرستاد هی

 آراد...  کشمتیم  بخدا

 

 ..یار یپشت سر هم گند باال م یه

 ... یجوونه نزن گهیقطع کنم تا د شهیاز ر دی رو با تو

 خنگ..  یخنگ هی

 

ور اون ور تا   نی رفتم ا یخورده بودم و نم ریا  من

خونه   یفرستاد ویک یچه خبره بعد تو برداشت  نمی بب

 من؟؟
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خودش   یموند و ه یمنتظر جواب دادن اراد نم اصال

 ...زدیحرف م

 آراد؟؟ گفتم

 

 زد؟؟؟یداشت با آراد حرف م ن یا

به    یداره وقت یبود که بپرسم با آراد چه ارتباط وقتش

 من گفته بود دشمن همن... 

 

 .. واریبه د  دشیرو قطع کرد و کوب یگوش حیمس

 عادت کرده بودم...   شیرفتار عصب نیبه ا  گهید

 

 آراد بود؟؟ ح،یکردم و گفتم : مس  یاهم

 

[09.10.21 13:14 ] 
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نگام   هیچ شی معن دمیفهم یکه نم ینگاه  هیبا  حیمس

 کرد و گفت : آره چطور؟ 

 

ن ن م    یکردم و گفتم : آخه مگه شما باهم دشمن  یو م 

 ن؟ی ستین بیو رق

 ؟یزدیباهاش حرف م یچرا االن داشت پس

 دستته...  ریکه ز انگار

 

 بود؟  یمنظورت از جاسوس ک و

 ؟ی گفت یکه نم منو

 

 ترس بود... کمیجمله آخرم  تو

 به آراد گفته باشه...  حی نبود که مس دیبع

 آراد بده بابا و باربد رو بُُکشه؟!  نکنه

 

 منو بُُکشه؟؟!!!  ادیب  ای
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 خدا..  یوا

 ... زنمیسکته م دارم

 آخه!!  ادیاسترس و اضطراب از کجا م  نهمهیا

 

 اون آراده؟ یخونسرد گفت : مگه هر آراد حیمس

 

 هنوز شک داشتم...  یراحت شد ول المیخ کمی

 .. ستین یاعتماد حی مس یکدوم از حرفا چیه به

 

 ؟؟یگ یگفتم : دروغ که نم شکاک

 مطمئنم همون آراد بود..  من

 !! نمی شمارش رو بب اصال

 

و گفت : چقدر   دیرس یکالفه به نظر م کمی حیمس

 !! وار؟ یتو د دم ینکوب وی.. مگه گوشیخنگ
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به   یخنگ بودنم خوردم ول نی ا یبرا یدلم تاسف تو

که اون آراد   یثابت کن  دیو گفتم : با اوردمیروم ن

 نبود... 

 شک دارم بهت...  من

 تمام حرفاتون دروغ بوده؟؟ نکنه

 

که داشتم به   یبیحال عج  هیاسترس و اضطراب و  با

 ردم... نگا ک حیمس

 

 برکه...   یگیگفت: چرا پرت م  حیمس

 تو ذهنت...  ادیم  هیچ زایچ ن یا

 ثابت کنم بهت؟؟  دیکه داغون شد از کجا با میگوش

 تو...   یا وونهید

 

 ... ستین یعنی  ستیاون آراد ن  گمیم یوقت

 رو مخم نرو....  انقدر
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  ح یمس یحرفاش و گفتم : ول نیدلم گرم شد با ا  کمی

 ..یزیچ هی

 جاسوس بوده؟؟ یک

 بود؟؟ یک منظورت

 

[09.10.21 13:14 ] 
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 .. یو گفت : چقدر تو فضول دیکش یپووف

 بهت بگم؟؟ دیمگه با ویچ همه

 

نازک کردم و گفتم : چقدرم که تو به   یچشم پشت

 ..یدیمن جواب م  یها یفضول

 

و به تو   ستیگفت : چون الزم به جواب دادن ن حیمس

 ...  شهیمربوط نم
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  نیجواب ا  یبهش نگا کردم که ادامه داد : ول یحرص

 ... دمیرو م تی فضول یکی

 

  زیرو کاناپه نشست و پاهاش رو ، رو م حیمس

  میبود  شی ک یالیتو و  یوقت ادتهیگذاشت و گفت : 

اونجا   نایهفته ا  هیخوردم و  ریهمون موقع که من ت 

 ... میموند

 

مارو   یداشت جاسوس ید یکه اونجا د  یخدمتکار اون

 کرد... یم

 بود که ضد من هستن...   ییآدما از

 دستور قتلش رو صادر کردم... البته

 

 تو فکر رفتم...  کمی

 داشت...  یمشکوک یها رفتار

 نگفتم؟ حیاز همون اول خودم به مس چرا
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 ؟؟یآورد چ  یسرمون م ییبال اگه

 تو سرم اکو شد...  حیجمله آخر مس هوی

 قتلش رو صادر کردم.... دستور

 

... اون زنه...  ی... تو... گفتحیتته پته گفتم: مس  با

 روبُُکشن؟؟؟

 

 ؟؟یگفت: چرا تته پته گرفت  حیمس

 دستور قتلش رو  دادم.... اره

 کنه سزاش مرگه...  انت ی که به من خ یکس

 برادرم باشه...!  یحت  ای اگه اون شخص تو  یحت

 

ترس نگاش کردم که خونسرد گفت : چرا   با

 ؟؟یدیترس

 و خبر ندارم؟!  یکرد انتیخ نکنه

 

 نکردم... انتیترس گفتم: نه من خ با
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کرد گفت   یرو روشن م گارشیهمونجور که س حیمس

 ... گنایم زایچ ی لیبه خ  انتی: خ

 

به من    انتیخ یهم باش گهید  یشخص هیبا   اگه

 ...شهیمحسوب م

و از اعتماد من سو   یاری درب یجاسوس باز یبخوا ای

  یبه اعتماد من نسبت به تو طلق  انتیخ نمی ا یکن

 ...شهیم

 

 .... یدونیکه خودت م گهید یزایچ یلیخ و

 

 تکون دادم...  یسر

 نکردم...  یکار چ یه که فعال

بکنم نسبت به اون مثال    انتیخ یروز هیاگه  یول

 !! کنه؟؟؟ یم کاریکه به من داره باهام چ یاعتماد

 

[09.10.21 13:14 ] 
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 لرزوند....  یفکرش هم تنم رو م یحت

 

که داره ، سو استفاده   یتونم از اعتماد  یچطور م من

 کنم؟؟

 

 ترسم...  یبعدش م از

 ... ترسمیم وفتهیب  یبد یلی اتفاق خ نکهی ا از

 پشتوانه داشتم...   هی کاش

 

تر   یهم قو حیکه تو کار خالف نباشه و از مس یکس

 باشه... 

 ... شهیطاقتم داره طاق م گهید واش ی  واشی

 

  زیچه چمرموز گفت : حواست باشه که به  حیمس

 ... یکنیفکر م یدار ییها
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 بهم....  یبکن انتیخ یو به هر نوع یلیبه هر دل  اگه

 کردم...  ای لی که با خ کنمیباهات م یکار

 با خودت چه با خانوادت ... چه

 حواست باشه...!!  پس

 

 .. ستیبه اندازه من قدرتمند ن چکسیبدون ه  نمیا

 بکنم...  تونمیکارا م  یلیخ و

 ری  خوب و خ یاطالع بگم من جزو ادما محض

 .... رانمیا

 

اطالعات رو هم منتقل کن به اون حافظه بلند   ن یا

  ینره و بخوا  ادتیوقت   چی وقت  ه چ یمدتت تا ه

 ازت سر بزنه....  ییخطا

 

  یبه دلم افتاد ول  یبیترس عج  هی شیجد یحرفا از

گفتم : نگران نباش   نانیظاهرم رو حفظ کردم و با اطم

 کنم...  ینم یبد من کار

 خودم بد تموم بشه...  یکنم که آخرش برا  ینم یکار
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دختر   نی کنج لبش نشست و گفت: آفر یلبخند حیمس

 خوب...

 برات در نظر گرفتم...  زهیجا  هیکارت  نیا  یبرا

 

  ؟؟ ی ا زهیچه جا  زه؟ یتعجب نگاش کردم و گفتم : جا با

 اصال؟؟ یچ یبرا

 

برات   یشد یکه دختر خوب نی ا  یگفت :  برا حیمس

 در نظر گرفتم...  زهیجا

 

 ه؟یچ زهیتعجب گفتم : خب ،حاال اون جا با

 

مخت   نمیگفت: خودت حدس بزن بب یبا مرموز حیمس

 .... کشهیتا کجا قد م 

 

که من دوست   هییزایتو فکر رفتم و گفتم: از چ کمی

 دارم؟
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 ... د یباال انداخت و گفت: شا یشونه ا حیمس

 

[09.10.21 13:14 ] 
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از   ییاز همه دوست داشتم رها  شتریکه من ب یزیچ

 بود...  حی بند و اسارت مس

 

 ..ستی ن  نی ا زه یمطمئنم که جا یول

بعدش معلوم  چون   ارمیبه زبون ب نوی تونم ا ینم یحت

 نه!!!   ای  مونمیزنده م ستین

 

 دوست دارم؟!  یچ گهید اومم

 بابام و باربد...  دنید  اهان

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 692



 

 نم؟؟یذوق گفتم : قراره بابام و باربد رو بب با

 

ابرو هاش نشست و کل صورتش   نی ترسناک ب یاخم

ترسناک بود   یلیمن خ یکه برا ب یحالت عج هی

 گرفت... 

 

متوجه   ؟ یگفت یبگو چ  گهیبار د هیگفت :  حیمس

 نشدم!! 

 

  یزیباره چ نی در ا گهیبار د  هیاگه   یعنیحرفش  ن یا

 و تو...  دونمیمن م یبگ

 

هم  یزینگفتم... اگه چ یزیترس گفتم : من چ   کمی با

 فراموشش کن...  یدیشن

 

  یگفت و با صدا یتکون داد و خشن ، خوبه ا یسر

 بزن!  گهیحدس د هیدو رگه اش ادامه داد :  
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گفتم: نکته   نیهم یو برا دی رس یذهنم نم به یزیچ

 ! ه؟ یانحراف

 ..! ست یدر کار ن یا زهیجا

 

محو گوشه لبش   یرفت و لبخند نیاخمش از ب  حیمس

 ... ی.. چه خوب باهوش شدنی نشست و گفت : آفر

 ... ستین  یا  زهیجا چیه

 

 .. یارت مطمئن بشم که بهم وفا دار نکهیا مگه

 از هر لحاظ... حاال

توجه منو   یتون ینم یکه گفت یا یالک یاون حرفا با

 ... یجلب کن

 

 کنم حرفات راست بوده باشه..  یکه باور نم من

 !! ست؟؟ ین  نطوریا

 

 بود که بهم و حرفام شک داره..  معلوم
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و االن گفتم نه من   کنمی قبال گفته بودم نابودش م من

 کنم...  ینم یکار بد

 

 

 شناسم...  یخوب ادمارو م یلی گفت : من خ حیمس

فهمم که   یبهشون توجه و دقت کنم م کمی اگه

 ...هیافکارشون چجور  نیذاتشون و همچن 

 ... ینکن منو با حرفات خام کن یسع پس

 دور و برم چخبره... دونمیمن م چون

 

دو رو ، رو از خودت   تی شخص هیاون حرفات فقط   با

 .... ینشون داد

که   زایچ نیبه خدا و ا  یاعتقاد دار   نهمهیخوبه ا حاال

به   انتیو بلکه فکر خ یگ یو دروغ م  یکنیم ییدو رو

 تو ذهنت...  اد یمن هم م

 اسم خودت رو هم مسلمون نزار لطفا..!!  پس

 

[09.10.21 13:14 ] 
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 د...نبو یزیچ قتیجز حق حرفاش

هست که من فکر  یزیزرنگ تر ا  اون چ یلیخ حیمس

 .. کنمیم

 

باهوش   دیبا  یلیمقامه خ نیکه تو ا  یکس معلومه

 باشه..! 

 گفتن نمونده بود.. یبرا یحرف

 

  حیکه مس ی قیاز حقا دمی خجالت کش  کمیچرا   دونمینم

 گفت.. 

 

 من ناراحت شده..  ی کردم از اون حرفا یم حس

 کرد؟!...  شهیچه م گهید یول
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 پس گرفت...  شهیبود که گفته شده و نم ییزایچ

از جاش پاشد و گفت : انگار که حالت خوبه و   حیمس

 ... یاز تو شوک هم در اومد

 سالن؟ یایب یتون ی م ای  نجایا  ارمی رو ب غذات

 

 .. خستم.. نجای هم اری: زحمت نباشه ب  گفتم

نه   ارن ی... خدمه ها مستین یگفت : زحمت حیمس

 خودم که برام زحمت بشه... 

 

 .. یگیخستم خستم م ی ه ایتنبل شد  یلی ضمن خ در

 باش..   یپر انرژ کمی

 .. زمیعز  یورزش کن کنمیفردا هم مجبورت م از

 

درآورد و   بشیاز ج یگوش هیصداش زدم که   یحرص

 گذاشت دم گوشش... 

 

  یاز کجا اومد؟! چرا چند تا چند تا گوش  یگوش نیا  عه

 داره؟! 
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 ...  عجب

 

بار هزارم   یو برا زد یحرف م ییا یتال ی به ا حیمس

 ... ستمی حرص خوردم که چرا بلد ن

 

از   یگوش نی زدنش که تموم شد زود گفتم : ا حرف

حرف   یبا ک ؟ یدار  یکجا اومد؟ چرا چند تا گوش

 ؟ی گفت یچ ؟ یزدیم

 

وسط   ینفس هم بکش هی گفت :  یبا ته خنده ا حیمس

 ...!! ستا یسواالت بد ن 

 

 .. جواب منو بده..  ی: حاال هر چ گفتم

 

مواقع   یدارم برا یگفت : من چند تا گوش حیمس

 ..یضرور

 اتاق..   ارنیهم بساط شام رو ب گفتم

 تموم شد؟ سواالت
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فرما شو   فیتشر  ایگفت : خب ب حی گفتم که مس یا آره

 .. نجایا

 ؟ی ایب  یتونیدو قدم راه رو م نی که ا شاالیا

 

  رینکنه تو ت  هیتو جواب دادن کردم که گفت : چ  یتعلل

 ؟یکنیم ینجوریکه ا یخورد

 برکه.. یسوسول شد چقدر

   ه؟ یچ یبرا ای لوس باز ن یا

 

 .. دونستیم  فیکه منو ضع نی گرفته از ا حرصم

رو تو دستم حس   یحرص از جام بلند شدم که درد با

 کردم..
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 ... یلعنت

ُرم به دستم وصله...  حواسم  نبود س 

 

گفت :   یو بعد صداش اومد که م حی قهقه مس یصدا

 ... یانقدر خودتو تو خطر بنداز ستیحاال الزم ن

 

 نداره..  یربط چی گفتم: اصال به تو ه یحرص

 باشم اه... ینجوری ا ادیم خوشم

 

  حی در اومد  و مس یکرد که صدا یتک خنده ا حیمس

 داخل..  ان ی گفت که ب

 

بودم وارد اتاق شدم و غذا    دهیکه قبال د  ییکسا همون

  حیکه رو به مس یمیو بعد تعظ دنیچ زیهارو رو م

 ... رونیکردن از اتاق رفتن ب 
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  یکردن؟ مگه پادشاه میتعجب گفتم : چرا تعظ با

 ؟یهست یزیچ یامپراتور

 

گفت   زیکرد برم سمت م یور که اشاره م همونج حیمس

هم   یلیخودم رو دارم که خ ی: معلومه.. منم پادشاه

 قدرتمنده .. 

 

سقوط   تی پادشاه  نیا  دیزدم و گفتم: شا  یپوزخند

 کرد..

 کاره...  انتیخ  یدور و برت پر از آدما آخه

 دارن..  تیدر نابود  یکه سع همه

 

من نابود   یفکر کن ول نجوریگفت : تو ا  حیمس

 .. مینشدن

 

هم مردم   شیسال م۱۰۰ هیزدم و گفتم:   یپوزخند

  شهینابود نم چوقتیخداست و ه تلریه کردنیفکر م

 کرد...  یخودکش شد؟ یچ یول
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  یول یکنیفکر م یکه چ ست یگفت : برام مهم ن حیمس

که چطور   ستیهم معلوم ن تلریبگم مرگ ه  نمیا

 بوده... 

 

بود همه فکر   نیرم ا.. منظویگفتم : حاال هر چ کالفه

 آخرش مرد...  یول شهینابود نم  کردنیم

 

[09.10.21 13:14 ] 
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 ... نهیدرکم شهیگفت : مرگ که هم حیمس

 فرق داره..  تلریمنو ه  هیقض  نجاست،یمسئله ا یول

 

و برام نقشه   میمن نابود شدن کننیمن فکر م یادما

 کنم..  یفکر م نی خودم بر عکس ا نکهی باا کشنیم
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 ... شهینابود نم  کردنیهمه فکر م تلری ه هیتو قض اما

 ما..  یماجرا نی فرق ب نهیا

 

 سر غذا...  میبر یرو ول کن انیجر نی بهتره ا حاالهم

 ... یزنیباره حرف م نی تو در ا شهیم یچ هر

 

 .. مینجوری چرا ا دونمینم  واقعا

 بود..  ناخودآگاه

 

رفتم و رو کاناپه   ز یبه سمت م  یلی م یبا ب یول

 نشستم.. 

بشقابم رو برداشت و پر از غذا کرد و گذاشت   خودش

 یقو دی ... بدنت بایخوریجلوم و گفت : تا آخرش م

 باشه ، باشه؟

 

 گفتم و شروع کردم به خوردن غذا..  یاکراه باشه ا با
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و گفته بود کار دارم و   رونیاز صبح رفته بود ب حیمس

 ...می گرد یم یبا کشت  میریفردا م

خب دور از احتمال هم نبود   یکجا رفته بود ول دونمینم

 که کجا رفته... 

 

 که داره معلومه...  یکار از

 

 نرفتم..  رونیب  گهید ندفعه یا

  دهی بدتر از اون که د وفتهیب یقاتفا   هیباز  دمیترس یم

 بودم.. 

 

 بود..  ومدهین  حی شده بود و باز مس غروب

 آخر شب...  مونهیم  ای  ادیشام م  یبرا  ایکنم  فکر

 

بودم و حوصلم سر   یمدت هم که دست خال  نی ا تو

گشتم تا بدونم   یخودم تو خونه م یبرا یرفته بود الک

 .. اسیچجور
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 گشتم...  یخودم م یبرا یسالن پالس بودم و الک  یتو

 در اومد...  یصدا

 

 ... دم ید یرو با سر و صورت خون حی که مس برگشتم

 ... زدیتند تند م قلبم

 

[09.10.21 13:14 ] 
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 شده؟ یبه سمتش رفتم و نگران گفتم: مسبح چ زود

 ؟ یشد یزخم ؟ یشد یخون چرا

 

منو کنار زد و جلو تر از من شروع به حرکت   حیمس

 نشدم... یکرد و گفت : نه زخم
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محافظ ها خودم وارد  یدعوا داشتم که به جا  هی فقط

 .. عمل شدم

 شده صورتم..  یهمون خون یبرا

 

اونم   ؟ ی چ یبرا ؟ یدعوا کرد یگفتم : با ک ینگران با

 حد؟!  نی در ا

 

وارد اتاق شد و منم پشت سرش داخل اتاق   حیمس

 شدم...

 

رو از تنش کند و عضله هاش رو به   راهنشیو پ کت

 گذاشت...  شی نما

 

  شهیمختلف که هم یپر بود از تتو ها و زخم ها  بدنش

 ... دمشونید یم
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و تو چشماش   ستادمیسرعت رفتم رو به روش وا به

 ؟یدیزل زدم و گفتم : چرا جوابم رو نم

 

  یو با صدا دیرو به گونم کش شیدست خون  حیمس

 ؟ی خسته و دو رگه گفت : چرا نگران من

سمت   نهیس یرو از رو گونم حرکت داد و باال دستش

 زنه؟یتند م یچ یچپم گذاشت و گفت: قلبت برا 

 

به گوشم چسبوند و گفت: نکنه برکه خانوم دل   لبشو

 سازمان داده؟ هوووم؟!  سی به رئ

 تو فکر رفتم...  کمیحرفش  نیا  با

 

 .. یشدم از ترس و تعجب و نگران پر

 کردم.. یخودم رو درک نم حال

 

پر حرارت دم گوشم ادامه داد : مگه    یخسته ول حیمس

وعده آقا   هیبره عاشق گرگ بشه؟ بره لقمه  شهیم

 گرگس...  
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 ... یبدون دیکه با  نویا

 ؟ یعاشقش شد  ویدون یرو م نایا

 

  یو منفعت دهیفا چیکه عشق تو کار ما ه یدونیم  نمیا

 هم داره؟ ییو ضرر ها انینداره و بلکه ز

 

  یعصب واشی  واشیگفت  یکه داشت م ییحرفا از

 شدم..

 

 باشه...  تی که حرفاش واقع نی از ا دمیترس یم

دستش رو که هنوز رو قلبم بود پس زدم و   یحرص

 ؟ی کنیم یالبافیخ یخودت الک یگفتم : چرا برا

   هیبخاطر اضطراب و استرس  زنهیقلبم تند تند م اگه

 که متحمل شدم....

 

[09.10.21 13:14 ] 
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 ... ستین زا یچ نی نگرانم بخاطر عشق و ا  ینیب یم اگه

رو بُُکشم و به چپم هم    گرانیکه د ستم یمثل تو ن من

 نباشه... 

 

 انسانم...  من

 احساس دارم...  من

 نه به تو بلکه به همه..  فقط

 

 .. یحس انسان دوستانه نه حس عشق و عاشق اونم

 .. یبدون زارویچ نی ا  دیبا یکه باهوش تو

 

 .. دهیبه عشق ربط نم زویهمه چ آدم

نگرانش   دمید یم نجوریرو هم ا بهی آدم غر هیاگه  یحت

 ... شدمیم
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 ..ر یبه خودت نگ ویهمه چ پس

 

و   یدست و صورتت رو بشور یهم بهتره بر حاال

 تا به زخمات برسم..!!   یایب

 

لبخند   هیو  کردیموشکافانه و مرموز نگام م حیمس

 کج کنج لبش بودم... 

 

من همونجور سر  یرفت ول سیسمت سرو به آروم

 بودم...  ستادهیجام وا

اشکال    شییجا هی   یتماما درست بود ول حرفام

 داشت... 

 

 بود...  حی حسم به مس اونم

تار مو از   هیخواستم   ی ازش متنفر بودم هم نم هم

 سرش کم شه... 

 

 گذاشت؟ شهیم  یحس و حال رو چ نی ا اسم
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 برسم...  یا  جهینت ه یهر چه زودتر به   دوارمیام

 

نگا    حیاومد و به مس  سی بهم خوردن در سرو یصدا

 کردم...

 

ترش و بازوش رو گرفتم که با خنده    کینزد رفتم

 نخوردما..  زیگفت : برکه ت

 کردم فقط...  یعاد یدعوا هی

 

: آره از سر و صورتت معلومه چقدر  دمی حرص غر با

 بوده!!  یعاد

 

 .. ینیب  یرو م زایچ نی ا  یگفت : تو تازه دار حیمس

 ... شهینم  میزیخب چ یول  شمیم یاوقات زخم  یلیخ من

 

  ریاون دفعه ت ادمهیمعلومه ،   یلی: آره خ گفتم

 ...یخورد

 نخورده بود..  یحساس یبه جا یشانس اورد حاال
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 .. یزیچ یقلب ینخاع  یا هیکل

 دست و پات خورد..  به

 

 .. یریمیم یوفتیزدنم گفتم م هیاون وضع بخ با

 ... ییحرفا ن ینه ،نگو سخت جون تر از ا یول

 

اومد و کمکش کردم که رو تخت    حیخنده مس یصدا

 .... نهیبش
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 ؟یدار هیاول  ی: جعبه کمک ها دمیپرس  حیمس از

 ...سهیگفت: آره تو سرو حیمس
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رو   هیاول یو جعبه کمک ها سیرفتم سمت سرو زود

 نشستم....  حی برداشتم و رو تخت کنار مس 

 

رو به رو   زاتیرو که باز کردن با انواع تجه جعبه

 شدم..

همه جا و  یشیم یتعجب گفتم : ماشاال انقدر زخم با

 ..!یدار یو درمان یپزشک زاتیهمه نوع تجه

 

 نگاش کردم...   ضیگفت که با غ یخنده آره ابا  حیمس

 

از همه دستش رو که روش خون مرده شده رو   اول

تو دستم گرفتم و شروع کردم به پاک کردن و بستن  

 زخمش...

 

 ؟یچ یو برا ؟ یدعوا کرد ی: با ک دمیپرس  حیمس از

 

کرد و گفت : تو به کارت برس ، به   ی مکث هی حیمس

 نباشه...   تیکار زایچ ن یا
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بدونم که    دیحرص زخم دستش رو بستم و گفتم : با با

 ... یحال نی چرا تو ا

 

 برکه...  الیخ یگفت : ب حیمس

 

 صورتش قرار گرفتم..   یو رو به رو دمیکش یپووف

من   یافتاد که نگاهش رو لبا حیمس یبه چشما چشمم

 بود... 

 

  یخودم هم دلم م یکرد که حت یخمار نگاه م انقدر

 خواستش... 

 

که رو  یدادم و چند تا خراش سطح رونیب ینفس

چسب   هیکردم و بعد هم  زیبود رو تم  ح یصورت مس

 زخم زدم...
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  حی مس یدستامو از رو صورتش برداشتم لبا نکهیهم

 رو لبام نشست... 

 

 لحظه..  هیرفتم شوک  یتو

کرد و همونجور منو تو  ینم یکار چ یهم ه حیمس

 بغلش گرفته بود... 

 

که   رمیخودم اومدم و خواستم ازش فاصله بگ به

 تو بغلش فشردتم...  شتریب

 

 رو لبم بود..  دنمیلحظه لباش بدون بوس  چند

 کرد و ازم فاصله گرفت..  یزیبوسه ر هی باالخره

 

 انداختم...  نیی رو پا سرم

  یحت نکهیکشم با ا یازش خجالت م یهم گاه هنوز

 ... میرابطه هم داشت 

 

 .. زایچ ن یکنم به ا یعادت م  یک دونمینم
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  طنت یداشت با ش حیسرم رو بلند کردم که مس آروم

 کرد..  ینگام م

 

زحمت شلوارم رو   یو گفت : ب  دیدراز کش  دوباره

 ؟یاریدرم

 ... ستمیراحت ن ینجوریا
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رفت و با شوک بهش نگا   نی که داشتم از ب یخجالت

 کردم...

 

 پسر پررو بود...   نیا چقدر

 بهش رو دادما!!  کمی
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و گفتم : من خدمتکارت   دمیحرص به پاش کوب با

 .. ستمین

 ... یاریدرب ی تونی م یهم دست دار خودت

 ..یکه نخورد ریقول خودت ت به

 

 .. یاری گفت : من دوست دارم  تو درب حیمس

 

رو   یدار هیاول  یجام بلند شدم و جعبه کمک ها از

برداشتم تا ببرم بزارم سرجاش و گفتم : برو بابا به  

 من چه... 

 

  انی ب گمیگفت : باشه پس از خدمه ها م حیمس

 .. ارنیدرب

 چطوره؟؟ 

 

 کرد... یم  کیحسادتم رو تحر داشت

 کردم که فکر کنه روش حساسم...  یم یکار دینبا یول
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 .. انیحرص گفتم : بگو همونا ب  با

 

 هم بکننا..  گهی د یکارا گمیگفت : م حیمس

 ... یخود دان حاال

 

رو گذاشتم سر جاش و از   هیاول  یکمک ها جعبه

من   یدار یاومدم و گفتم : چه اصرار رونیب سیسرو

 م؟یکارو انجام بد نیاز خدمه هات ا  ای

 ... یکه دست دار خودت

 

  یکارا هیگفت : من با دستام  یگر یبا موذ حیمس

 که؟ یدونیم کنمیم گهید

 

... همه اکثر  یگیم ینجوری تعجب گفتم : خب چرا ا با

 .. گهید  دنیکار هاشون رو با دست انجام م

 

 تو برکه...  یو گفت : چقدر خنگ دی شک یپووف حیمس
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  ای  ؟ یشد یزیچ یا ونهی د  ؟ یگیم یگفتم: تو چ گنگ

 ؟ یزد یزیچ

 

گفت : نه فقط ازت خواستم شلوارم رو  یجد حیمس

 ه؟یاد ی.. خواسته زیاریدرب

 

 ... هیادیگفتم : آره خواسته ز یجد منم

 .. یو لباس هم بپوش یاری خودت درش ب بهتره

 ...یسرما بخور ممکنه

 ... میشام بخور میکه بر عیسر فقط

 

 برام مهم نبود...  یکرد ول  ینگام م تیبا عصبان  حیمس

 .. خوادیازم م یچ نی پررو رو بب ی پسره

 

تر و   یخورده بود به اندازه کاف ریموقع که ت همون

 خشکش کردم..

من چرت و پرت   یکه سالم و سالمته داره برا حاال

 ...گهیم
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 بلده رو مخم راه بره...  فقط
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گفت : اگه شلوارم رو   یاومد که م حی مس یصدا

  یرو با هم م ریخودم هم شلوارم هم لباس ز یاریدرن

 .... نییکشم پا

 

با   یچرا دارو بلند گفتم : تو  دمیاز حرص کش غیج هی

 هاااان؟؟؟ یکنیمن لج م

 بکن...  خوادیدلت م  یهر غلط اصال

 بگرد... یخوایجور م هر

 به اعصابم..  ینیریم یه
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اومد : توهم درست با من حرف  حی مس یجد یصدا

 بزن... 

 رو به روته ...  یک بدون

 برکه خانوم...  شهیخطات داره پر م  چوب

 

همه کارا و حرفات رو سرت   یتالف  یکنیم یکار یدار

 ... ارمیدر ب

 

 برم داشت...  ترس

 یمشکالتم قو یبودم که در برابر تمام یدختر من

 بودم... 

  نیکرد که خالف ا  یم یداشت کار  حیوجود مس یول

 بهم ثابت بشه... 

 

 قصد رو داشت..  نی هم هم دیشا

 بسازه...  فی دختر ضع هی یداد قو هی از
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بحث   نمونی: توهم درست حرف بزن که انقدر ب  گفتم

 ... ادی ن  شیو دعوا پ

 

 نگفت...  یزیتکون داد و چ یفقط سر حیمس

 

شلوارش رو   کبارهیبه سمت کمد رفت و به  حیمس

 .... دیکش  نییپا

 

  حیپاش مات مونده بود که مس یبه عضله ها نگاهم

که شلوارم    نیا  یبرا یکنی زد و گفت : ناز م یپوزخند

 ؟؟ی کنیبهم نگا م ینجوری بعد ا یاریرو درن

 

 باهم در تضاده..   یلیو کارات خ حرفات

 

  یزن ینگامو ازش گرفتم که گفت : با دست پس م زود

 ... یکشیم شیبا پا پ 

 برکه...  شه یشامل حال تو م  قایدق ن یا
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 ... نیزم ر یداشتم آب شم برم ز دوست

 چرا نگاش کردم؟!..  اصال

 ؟؟تحفه است یلیخ

 

 ..ستی ن  یخب در اون که شک آره

بشم   د ینبا نی بد و شغل خالفش،  منکر ا  یهمه کارا با

 جذابه..  کلشیکه چهره و ه
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... نگام   رمیبود گفتم : نخ نیی که سرم پا همونجور

 قضاوتم نکن...  یافتاد.. الک

 لباس بپوش...  زود
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 .. یگیبا تمسخر گفت : آره تو که درست م حیمس

 

  دمیگفت : پوش  یاومد که م  حیمس یصدا  قهیدو دق بعد

 .. یباش ریانقدر هم سر به ز  ستیالزم ن

 شوهرتم...  یناسالمت

 

گفت که کپ   یکرد و جد  دیرو کلمه شوهر تاک یجور

 کردم...

 

 نگا کردم...  ح ی ر  بلند کردم و به مس مسر

 بود...  دهیپوش دیشرت و شلوار گرمکن سف یت هی

پوشه بهش   یپوشه و نم یم یدلم گفتم : هر چ تو

 ... ادیم

 

 بهم نندازه..  کهینگامو ازش گرفتم تا دوباره ت زود

 

 گشنمه..  یلیشام که خ میگفت : پاشو بر حیمس
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 که رو به روم بود نگا کردم..  یزیبه چ مبهوت

بزرگتر از اون   یلیخ یبود ول  یحیتفر  یکشت درسته

 کردم... یبود که فکر م یزیچ

 

 دستشو پشتم گذاشت و هلم داد جلو..  حیمس

 شدم...  یسوار کشت حی کمک مس با

 

بودم و داشتم ب رو ب ر   ستاده یمجسمه ها وا نیع  من

 کردم... یدور و اطرافم رو نگاه م

 

بود و    ستادهیوا ینوک عرشه کشت کیم نزد ه حیمس

 شده بود...  ره یخ ایبه در

 

 ... گذرهیتو سرش م یدوست داشتم بفهمم چ یلیخ

 !! دم یبد  دیجمع و جور کردم تا فکر نکنه ند خودمو

 

 ...ستادمیسمتش و کنارش وا رفتم
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 ؟یکنیفکر م  یگفتم : به چ خونسرد

 داره؟ یگفت: افکار من به تو ربط حیمس

 

 .. دی گفتم : شا دیترد  با

 

تو   یوجود نداره... من هر چ یدیگفت : شا حیمس

کس ربط نداره..   چیکنم به ه یو فکر م گذرهیذهنم م

 توهم جزوشون...

 

خواستم حال و   ینم یحرفش ول نی گرفته از ا حرصم

گفتم : باشه   الیخیب  نیهم یهوامو کوفت کنم برا

 .. یگیمدرست 

 

  الیاز و  میشروع به حرکت کرده بود و داشت  یکشت

 ... میشد یدور م
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 حالم خوب بود هم حالم بد... هم

که   یبود و حس خوب  بایز  عتیطب  نیا  یخوبم برا حال

 گرفت.  شدیازش م

 

که روش   یا  یکشت ن یبود که ا نی ا  یبدم هم برا حال

داشته باشم ، معلوم   یهستم و باعث شده حال خوب 

تا   دنید  تینفر کشته شدن و آزار و اذ  نیچند  ستین

 برسه...  حی به دست مس

 

خانواده خالف بزرگ شده   یچقدر هم که خودم تو هر

 کنم..  یعادت نم  ایقضا نی باشم بازم به ا

 ل منم حس دارم... هر حا به

 

هم از دستم   یکار یول نمی بب زارویجور چ نی ا تونم ینم

 ... ادی بر نم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 727



 

  ؟ینشست  نجایگفت : چرا ا  یاومد که م حی مس یصدا

خودم حالتو به روش    یخوای! من؟ یانقدر هم غمگ

 خودم خوب کنم؟

 

خون و   ختن یبا ر  یکشت ن ی جام بلند شدم و گفتم : ا از

 ده؟یبه دستت رس  گرانیشدن د  تیاذ

 

ابرو هاش نشست و گفت : لطفا   نی ب یسرعت اخم به

 نگو.. یزیباره چ نی در ا گهید

برات تکرار کنم که کار من هم   دیبار با  نی چند دونمینم

 ... نهیا

 

 ... اری به زبون ن  نارویا  لطفا

 .. هیشم چون برام عاد ینم  تیکه اذ  من

و به احساساتت صدمه وارد   فهیخودت لط هیروح یول

 کنه....  یم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 728



حداقل   یکنیم یهر کار حی لحن ملتمسانه گفتم : مس با

 نکن... شکنجه نکن... نَُکش...  تی اذ ویکس

 

مار   هی  نیشونمو در بر گرفت و دستاشو ع  حیمس

به حرفت    دیدور شونمو گفت : اونموقع چرا با دیچیپ

 گوش کنم؟

 

 تو فکر رفتم.. خودمم

 حرف منو گوش کنه؟ حیمس د یبا چرا

 براش داره؟ یا دهیمگه فا اصال

 ... دهیبراش منفعت داشته باشه انجامش م  یزیچ اگه

 

  عیکه فقط خودم ضا  یحرفو زدم وقت نیمن ا  چرا

 شم؟؟یم

گفتم:   حیفرستادم و رو به مس یدلم به خودم لعنت تو

 ... دونمینم

 ... یانجام ند گهید دی شا گفتم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 729



  یبکن یکار ه یبعد چند لحظه مکث گفت: اگه  حیمس

 کارو انجام ندم.... نی ا  گهید دیشا

 

 ؟ی تعجب گفتم : چه کار با

 

 ... گمیترسوند گفت : بعدا م  یکه منو م یبا لحن حیمس

 ... میبه عشق و حالمون برس م یبر فعال
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 ترسوند... یلحنش به شدت منو م ن یا

 ... ستیدر انتظارم ن  یخوب زهیکه چ دادیم نوی ا یگواه

 به اون کاره نداشتم....  یخوب حس
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 نه؟!   ایتونم قبول کنم   یدونستم اصال م ینم

   نم؟ یصدمه نب  خودم

 ... ستیهم ن  اینجوری ا نه

 

کنم که   ینم یبار گفته که کار  نیخودش چند  حیمس

 .. ینیو صدمه بب  یبش  تیاذ

 .. گسید زیچ هیکارش   حتما

 ... دونهیخدا م  ؟ یچ یول

 

رو بهم نداد و گفت :   شتریاجازه فکر کردن ب  حیمس

زده   ای، در  ینش رهی خ  ایبه امواج در  ادیبهتره ز

 ! ایشیم

 

  حی از رو شونم پس زدم و جلو تر رفتم که مس دستشو

 ؟یکنیم یلجباز یگفت : باز دار

 .. باشه

به    یکه داشت ییو همه لذت ها شهیخودت بد م حال

 ... شهیخودت هم کوفت م
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حفاظ بود گرفتم و   یکه برا یدور کشت یها لهیم از

 شدم..  رهیخ ایگرفتم و به در نییسرم رو به پا

 

: برکه با زبون   گفتیاومد که م حی مس یعصب  یصدا

 ... گمیخوش دارم بهت م 

 ... ریاونجا فاصله بگ از

 

 نجاتت بدما...!!  امی تو آب من نم  یوفتیب

 ..!! یبش  ایخوراک همون موجودات تو در  زارمیم

 

 معلق بودم..   بایتوجه به حرفش همونجور تقر یب

 هم قصد نداشتم که خودمو بندازم تو آب..  خودم

 

رفت و تعادلم رو از   جیکه سرم گ  شدیچ دونمینم یول

 ... حی دست دادم و افتادنم همراه شد با داد مس

 

 تا غرق نشم..   زدمیآب دست و پا م تو
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آب داخل   یادیباز کردم تا کمک بخوام که حجم ز دهن

 دهنم رفت... 

 

نتونم   گهید یحت شدیبه شدت سرد بود و باعث م آب

 دست و پا بزنم... 

 ... شمیم لیتبد خی دم به کر یلحظه حس م هر

 

خودشو داخل آب پرت   حی که مس دم ید جی گ یچشما با

 کرد و به سمتم اومد.... 

 

  دهی کش رونیآب ب  ریکه از ز شدیداشت بسته م چشمام

 شدم...

 

چون از حال   شدیکرد و چ کاریچ حی مس دمینفهم

 رفتم... 

 

[09.10.21 13:14 ] 
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  دم یرو د حیچشمام رو باز کردم و مس یخواب آلودگ با

  ی وارهیشلوار و با باالتنه لخت به د هیکه فقط با 

 داده و خبره به منه...  هیتک یکشت

 

 شد؟یکردم و گفتم : چ یا سرفه

 

... از تو آب نجاتت  یچیو گفت : ه دی کش یپووف حیمس

 دادم.. 

 .. یازم تشکر کن  دیکنم با فک

 

 زدم و گفتم : ممنون..  یلبخند محو هی

 

به خودم بچسبونمت   دیبه بعد با  نی گفت : از ا حیمس

 ازت سر نزنه..    یکه کار

 .. یدیحرفام که گوش نم  به
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 جهیسرگ    شهینگا نکن حالت بد م  ادیز ا یبه در گمیم

 ..یریگیم

ها هم   لهی از م ی، رفت  چیکه ه یتو نگاه کرد یول

 تو آب...  یو خودت رو پرت کرد یشد زونیآو

 

  دمی: من خودمو پرت نکردم... اصال نفهم گفتم

 ...شدیچ

  نی برکه ممکن بود ا  نیشد و گفت : بب  کمینزد  حیمس

 بشه..   لیماجرا به فاجعه تبد

 ... ستی، بد ن یبه حرفام گوش بد  کمی پس

با    یلجباز یبرا یداد یکشتن م خودتو به یداشت

 من...!! 

 

حرفا رو زد که خجالت   نی مهربون و آروم ا انقدر

 خودم...  یاز کارا دمیکش

 گفتم...  یآروم دیببخش
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تونم تو از دست    یشد و گفت : من نم کمینزد  حیمس

 !... ؟؟ یفهمی خوام تو رو از دست بدم م یبدم.. نم

 

 بود... یجور هیجمله اش   نی دونم چرا ا ینم

 جوابش رو بدم...  دیبا  یدونستم چ ینم یحت

پتو کلفت   هیکردم و به خودم نگا کردم که  سکوت

 هم تنم نبود...  یچی روم بود و از قرار معلوم ه 

 .. رونیب امیپتو ب   ریتونم از ز ینم یحت

 

ساکمون رو بده   حیتکون خوردم و گفتم : مس کمی

 لباس بردارم از توش... 

 

 .. ناراحت بود. انگار

 از من داشت...  یانتظار جمله احساس دیشا

 ..!! دی شا البته

 

  شیپ  یتا وقت کار؟ یچ یخوا یگفت : لباس رو م حیمس

 که... یبه لباس ندار ازی ن یمن
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 .. ستین یاالن وقت شوخ ح یحرص گفتم : مس کمی با

 رو بده...  لباسم

 

افتاد که    سشیشد که نگام به شلوار خ کمینزد  حیمس

 انداخته بود...  رونیهم ب شویهمه چ

 

  سی دهنم رو قورت دادم و گفتم : مسبح خ آب

 ..!!یشد

 

 ؟یاری تو درش ب یخوایگفت : آره م حیمس

 

 ... اریاسترس گفتم : نه ، خودت درش ب   کمی با

 

 بشه؟؟    یکه چ ارمیگفت : درش ب طنت یبا ش حیمس

  یکارا ای  میستیهم وا  یدومون لخت رو به رو هر

 هم مد نظرته؟؟؟ یا گهید
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 ...گهیم یاون چ   گمیم یخدا من چ یوا

 نبود...   نی: منظورم ا  گفتم

 بپوش...   گهیشلوار د هیو  اری ب درش

  شهیلخت سردت م ینجوری هم بپوش ، ا رهنیپ هی

 ...یخوریسرما م

 

بوسه داغ و پر   هیلبشو به گوشم رسوند و  حیمس

 داغ شد...  ش یآت هی  نیحرارت زد که تموم تنم ع 

 

  یبگ یخوایهمونجا دم گوشم گفت : مثال م  حیمس

 ؟ینگران من

پوشم و بهت هم   یصورت لباسم رو م  کیفقط در  من

 .. دمیلباس م
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 گفتم : در چه صورت؟ آروم

 

  بتی تخت ترت نیرو هم  نجای که هم نی گفت : ا حیمس

 .. یرو بدم و خودت اول شروع کن

 اد؟یکه چقدر خوشم م یدونیم

 تو آب...  شهیصورت لباست پرت م نی ا  ریغ در

 

 تو فکر...  رفتم

با من رابطه داشته باشه هر    خوادیم حیهر حال مس در

نه چون قرار  تونم بگم  یوقت که بخواد ، منم نم

 .... میبست

 

تونه پرت کنه تو   یهم بخواد همون لباس هارو م اگه

 ... ایدر

 ... هیآدم نی همچ هی حیمس

 اگه بشه اسمش رو گذاشت آدم....  البته

 خوره.... یم طانیبه ش  شتریب چون
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 شد...  داریرو از روم کنار زدم و بدن لختم پد پتو

  سی رسوندم و گفتم : خ  حیبه کمر شلوار مس  دستمو

 ... ارمیشده.. بهتره درش ب 

 رو در اوردم و شروع کردم به....  شلوارش

 

 **** 

 

بود ، البته   ی هوا آفتاب یزمستون بود ول نکهیا  با

 نبود...   ریتاث یوسط ظهر بودن هم ب

 

خودش رو  یحال زمستون بود و سرما نی با ا یول

 داشت... 

الهش رو هم  دور خودم گرفتم و ک شتریرو ب  کاپشنم

 سرم گذاشتم... 

 بهتر شده بود...  حالم

 

 کران نگا کردم... یب  یایدر به
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 خوشگل باشه؟  تونهیچقدر م آخه

 

 از پشت بغلم کرد و گفت : حالت چطوره؟ یکی

رو لبم اومد و گفتم : خوبم...   حیاز توجه مس یلبخند

 ؟یتو که سرما نخورد
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 ... زارهینم  ریرو من تاث  ادی گفت : نه ، سرما ز حیمس

 ه؟یچ گهیگفتم و ادامه دادم : برنامت د یا خوبه

 ! نجا؟ یا  میقراره بمون  یک   تا

 

تو بغلش فشرد و گفت : دو روز   شتریمنو ب حیمس

 ... میهست نجای ا گهید
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 کارام رو انجام دادم...  شتریب

چند تا کار مونده که اونم فقط چند ساعت وقتمو   هی

 ... رهیگ یم

 ... میگرد یم میر یهم م بعدش

 ؟ی کن دیخر یخواست ینم مگه

 رفته بود..  ادتی  انگار

 

 رفته بود...  ادمی گفت  یداشت م یوا

 انقدر حواس پرت شدم....  دایمن جد چرا

 بود...  ادمی رو حفظ کردم و گفتم : اتفاقا  ظاهرم

 ... دیخر میتا بر  هیوقت خال یک نمیبپرسم بب  خواستمیم

 

از خنده بود زد و گفت :   یکه ناش یبا پوزخند حیمس

 ، منم باورم شد..  یآره تو که راست گفت

 

آرنجم به پهلوش ضربه زدم که گفت : چرا منو   با

 ؟ی زنیکتک م

 ؟یآورد ریگ مظلوم
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 بود...  ادتی  یگیراست م تو باشه

 

دارم شاخ در   ی عنی ؟ یتو مظلوم  حیشوک گفتم : مس با

 حرفت...  نی از ا ارمیم

 نه مظلوم... ، یخودت ظالم تو

 انگار...  یتلفظ کرد اشتباه

 

 .. یگیتو درست م دیشا  دونمی گفت : نم حیمس

نه تو اشتباه   یعنیجمله رو گفت که انگار  نی ا نیهمچ

 ...یگیم

 

 ... ارهی حرص منو در ب خوادیم فقط

 

  ایبه در ادی رو گونم نشوند و گفت : ز یبوسه ا حیمس

 ها..!!  شهینگا نکن باز حالت بد م

 وقت ناهاره... واشی واشیکه   م؟ یبر
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چرا خودت رو   ؟ یگی: چرا همش منو م دمی پرس ازش

 ... اسیکه همش چشمت به در یگینم

 

 عادت کردم. گهیگفت : من د  حیمس

حالم بد   گهیهمون د یبرا  نا یا  یرو کشت امیم یلیخ

 ... شهینم

 رفته رفته عادت کردم...  یول شدیبد م  لیاوا

 ... یعادت ندار زایچ نیکه به ا  توهم

 

گفتم که از زانو هام گرفت و بغلم و گفت :   یهووم

بغلت کنم   دی، همش با  یای نم ی کنیخودت که ناز م

 ...!! ستا ی،البته بََدم ن 
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خندم   شتری، ب چیحرفش حرصم نگرفت که ه از

 گرفت... 

 

 .... یزنیگفتم : شنگول م حیبه مس رو

 

گرگ   هی  نی ع شهیهم یخوایگفت : مگه بده؟ م حیمس

 باشم؟ یوحش

و گفتم : نه همون شنگول  دمیکرد که خند یغرش بعد

 ...یمهربون شد کمیبزن بلکه 

 

پر   یصورتم کرد و بوسه ا ک یصورتشو نزد حیمس

با تو    شهینشوند و گفت : من که هم  میشونیمهر رو پ

 ....ی دون یمهربونم،  تو قدر نم

 

هر دومون زهر   یحال خوب رو برا نی ا  خواستمینم

 بکنم با گفتن حرفام.  

تو   شترینگفتم و فقط سرمو ب یکلمه ا چی ه نی بنابرا

 کردم...  م یقا حی مس نهیس
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باشه و ناهار    رونیامروز قرار بود تا ظهر ب حیمس

 بخوره...  رونیرو هم ب

  ادی و م دهیمونده اش رو انجام م  یکه تمام کارها گفت

 .میبگرد کمی خودمون هم   میکه عصر بر

 

  دهیند یمشکوک زهیرو گشته بودم و چ الی تمام و  قبال

 بودم... 

  دیو شا  ارمیدرب  حیمس  یسر از کارا کمی خواستمیم

 مدرک جمع کنم...  کمیبتونم  

 

 بفهمه...  یزیچ ح ی به حال من که اگه مس یول

 زنده بمونم...  زارهینم

 بفهمه. یز یمحتاط باشم و نزارم چ دیبا

 

 رفتم... حی سمت لپ تاپ مس به

 بودم که بتونم بازش کنم...   دواریام
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  میبردارم گوش زیلپ تاپ رو از رو مکه   نیاز ا  قبل

رو که همونجا کنارش بود برداشتم و خودمو رو رو 

 کاناپه انداختم... 

 

 ...دمیچرخ یم یتو گوش یالک

 بود...  ریبه شدت درگ  ذهنم

 

که لپ   دیفهم یم حیداشت مس نیاتاق دورب   نی ا اگه

 تاپش رو برداشتم.... 

 کنم نفهمه؟ کاریچ

 شد..  ینم

 

 شدم... یداشتم با شکست مواجه م بازم

 نه؟؟!!   ایهست   نیاحتمال بود که دورب  هی نی ا درسته

 نباشه..  ن ی احتمالش کنه که دورب یول

 

[09.10.21 13:14 ] 
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حواسش هست و همه جارو پر از   شهیهم حیمس

 کنه...  یکرده و م ن ینگهبان و محافظ و دورب 

 قبال بهم ثابت شده بود...  ن یا

 

 نباشه...  ن ی احتمالش کنه که دورب پس

جا   نی ا  ایتا بفهمم آ ت ی برم اتاق کنترل و امن  دمیبا

  ای نه اگه آره اصال روشن هست هست  ای داره  نیدورب

 نه.. 

 ...یواه  دیام  هیبود و   یشانس کم هی

 

 وارد اتاق کنترل بشم؟ یمن چجور حاال

  توریچند نفر هستن که نگاهشون به مان اونجا

 هاست... 

 دکشون  کنم برن؟!  یچجور

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 748



 ...شهی خدا مغزم داره منفجر م یا

 

 ادم انقدر بدشانس؟ اخه

 ؟یتی انقدر هم خونه امن ای

 

و به سمت لپ تاپ خودم   زیانداختم رو م مویگوش

 تم... رف

نفوذ    حیبودم با لپ تاپ خودم به لپ تاپ مس  دواریام

 کنم... 

 

 تاپم رو ، روشن کردم...  لپ

 به جونش وصل بود...  حی تاپ مس لپ

 دست بزنم...  یوقت نزاشته بود من حت  چیه

 

داد   یگرفت اجازه نم یوقت هم خودش دستش م  هر

 بندازم...  ینگاه می ن هی یحت
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من   خوادیاره که نمتوش د  ییزهایچ دادینشون م  ن یا

 .... نمی بب

 

 جمع کنم...  یحداقل بتونم بازش کنم و مدارک دوارمیام

 حس عذاب وجدان داشتم...  هی یول

 ... شدیکارم م نی که مانع از ا یحس هی

 

 شد... یم یتلق  انتیکارم خ ن یا

 باشه... یچند که اون آدم بد هر

 کنم...  کاریدونستم چ  ینم یدوراه نی از ا کالفه

 

و با لپ تاپم  مشغول هک لپ تاپ   ای زدم به در دلو

 شدم...  حیمس

 

 سه ساعت بود که مشغول بودم...  قایدق

دو ساعت وقت   یکیتا   تیشده بود و نها ۱۱ ساعت

 داشتم... 
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 بود...   ریناپذ نفوذ

 تونم..  یکردم االن نم یهک م ویکه همه چ یمن

 دور از انتظار هم نبود که نتونم...  البته

 قدرتمند تر از منه...  حی واقعا مس چون
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  بوردی خشک شده بود و دستام هم انقدر رو ک گردنم

 حرکت داده بودم که درد گرفته بود... 

 

 که وقت ناهاره...  دمی شده بود و فهم گردنم

لپ تاپ رو خاموش کردم و گذاشتم   یکالفگ با

 ... یکنار
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 بود..  یقو یلیخ  یلیخ حی لپ تاپ مس ستمیس

 نفوذ کنم...  نتونستم 

 شد..  یهم باورم نم خودم

 هم نداشتم...  ینجوریمورد ا  هی تاحاال

 

  حی انگار مس یتونسته بودم همه رو هک کنم ول تاحاال

 تونم...  یرو نم

 

و کالفه از تخت   رونیشکمم از فکر اومدم ب یصدا با

رفتم و راه آشپزخونه    رونیاومدم و از اتاق ب   نییپا

 گرفتم...  شیرو پ

 

 از خوردن غذام دوباره برگشتم به اتاق..  بعد

 نگاه کردم..  ایبه در یا  شهیش واریپشت د  از

 

داشتم که هر چقدر بهشون   یفکر یریدرگ یاونقدر

 شدن.... یکردم تموم نم یفکر م
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  کی شل یبودم که با صدا ره یخ ایدونم چقدر به در  ینم

 ... دمیگلوله از جام پر

 به اطرافم نگا کردم..  شوکه

 ... ومدین  ییصدا   چیه گهید

 

دفعه   ادی که  رونیقدم از قدم بردارم و برم ب خواستم

 قبل افتادم.... 

 ... رونیاتاق برم ب  نی از ا  دمیترس یحت

 

 نه؟!  ا یهم خونه نبود که بفهمم کار اونه  حیمس اخه

  رونیبا خودم کلنجار رفتم که آخر سر از اتاق ب انقدر

 رفتم... 

 

 بودن..  ستادهیدم در اتاق وا  کلیه یمرد قو دوتا

 نکردم....  یحرکت چیبه خود پاهام قفل شد و ه خود

 ترس بهشون نگاه کردم..  با

 

 بودن..  لکسیو ر خونسرد
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 بودمشون...  دهیند  تاحاال

که راهم رو سد   رونیخودم اومدم و خواستم برم ب به

 کردن... 
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تعجب و شوک نگاشون کردم و گفتم: راه رو باز   با

 .. شدهیچ نم یبب رونیبرم ب خوامیم ن یکن

 گفتم...  یسیبه انگل  نویا

 

  یشون گفت : آقا یکی که متوجه شدن چون  انگار

 ... رونی ب نی بر  میگفتن نزار یسلطان

 

 ه؟یک  یسلطان ؟یسلطان

 من ، من چقدر احمقم... یخدا یول
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 ... ح  ی مس یلیفام  یسلطان

 

شوهرم رو   یلیفام یافتادم که حت یبه چه روز نی بب

 از محافظ هاش بشنوم...  د یو با دونمیهم نم

 

  دیکه نبا  شدهیفاصله گرفتم و گفتم: مگه چ ازشون

 کشته؟ ویبرم؟ باز ک

 

گفت : ما   شی کیدو شون به َهم نگاه کردن و اون  هر

و   نیاتاق بمون  نی.. بهتره تو هم میدون ینم یزیچ

 ...  نی نر  رونیب

 ... هیسلطان یدستور آقا ن یا

  نیرفتن از تراس رو هم از سرتون بنداز  رونیب فکر

 چون اونجا هم آدم هست که نزارن...  رونیب

 

به هر دومون نگاه کردم و بعد در رو روشون   یحرص

 ... دمیکوب
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 احمق..  حیمس

 .. کنهیم یدوباره داره چه غلط ست ین معلوم

استرس لبم رو گاز گرفتم که طعم خون رو تو دهنم   از

 حس کردم... 

 

با    نمیب  ینم  میوقت رنگ آرامش رو تو زندگ چیه من

 اوضاع...  ن یا

 ندارم...  یآرامش چی هستم ه حیمس شی پ  یوقت تا

 

  یبهش فکر نم یول دونستمیکه از اول م هیزیچ ن یا

 نشم...   تیکردم تا اذ

 

ر بگذره و من از  زودت  میسال و ن  ک ی نی ا  دوارمیام

 خالص بشم...  حیشر مس

 

تو سرم اکو شد که تا آخر عمر    حیجمله مس هوی

 ... رشمیاس

 خداااااا  یا
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 تونم...  یباز نم یباشم ول یقو خوامیچقدر م هر

 کنم؟ کاریچ دی با گهید

 

بزنم    خوادیفشار از همه طرف رومه که دلم م یانقدر

 ... هیگر ریز

 خودمو بکشم... برم

 چطوره فرار کنم؟ ای

 

روشن شد و  یافتادن کلمه فرار تو ذهنم جرقه ا با

رو لبم   یلبخند هی ی ناراحت نهمهی باعث شد بعد ا

 .... نهیبش
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  ادیب  حی و منتظر بودم مس ومدین  کیشل یصدا گهید

 بده...   حیاتاق و برام توض 

 

نگاه کردم که حاال پر   رون یبه ب یا شهیش  وارید از

 نرم....  رونیشده بود از محافظ تا من ب

 

 و منتظر به در نگاه کردم...  دمیکش یپووف

  حیچقدر گذشت که باالخره در باز شد د مس  دونمینم

 و خونسرد وارد اتاق شد... لکسیر

 

 استرس از جام بلند شدم و رفتم استقبالش..  با

 استقبالم؟ یکرد و گفت : اوند یخنده ا حیمس

 برام تنگ شده بود؟؟ دلت

 و با حرص گفتم: مغلطه نکن..  دمیبازوش کوب به

 که چرا اومدم...  یدونیخوب م خودت

و   شدن شتریمحافظ ها چرا انقدر ب نیا  نمی بگو بب حاال

 برم؟ رونیب  ینزاشتن که من حت

 ؟یکشت ویبود؟ بازم کس یچ ریاون ت  یصدا
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 ؟یچ یبرا گهید ندفعه یا

  گهیتا چند وقت د  یکشی آدم م یکه تو دار ینجوریا

 مونه....  ینم  یکس باق چیه

 

از دست   ی ک   دونمی...نمیگفت : باز شروع کرد  حیمس

 ... شمیحرفات خالص م  ن یا

 

و   یمنو ول کن یتونیاالن هم م نی گفتم : هم ناخودآگاه

خودم و از دست منو  حرفام   یزندگ ی من برم پ

 ... یخالص بش

 

 اتشفشان...  هی   نیلحظه شد ع  هیتو   حیمس

 سرخ شده بود...  صورتش

 .. دمیحالتش ترس دن ی، از د   راستش

 

بود    یکه توش گل مصنوع یا شهیگلدون ش  هی حیمس

و با داد گفت : خفه  وار یبه د دیرو برداشت و کوب 

 شو...
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 !!!! ؟ ی دیتو منم ، فهم یزندگ

 .. یشیو جدا نم یخوریوقت از کنارم جم نم چیه

 ... یمن شیآخر عمر پ  تا

 

 نکن...  یبا اعصاب نداشته من باز انقدر

 گرفتم...  ی قلب یدست تو ناراحت از

 ؟؟یکنیم ینجوریبا من ا  چرا

 

درباره   اهمی یزنیکه دارم حرف م یدرباره کار یه ای

 ... یگیم ییجدا

 

  یو از صورتش عرق م زدینفس نفس م حیمس

 ... ختیر
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 ازش...  دمی ترس واقعا

 طرف هم نگران حالش بودم...  هی از

 

 ... کنهیکردم هر آن سکته م یم حس

: به   دیآروم غر یبا صدا ح ینگفتم که مس یزیچ

برکه   گهیبار د هی یپرستی که م ییهمون خدا  یخداوند

که من روش حساسم   یدرباره مسائل گهیبار د  هیفقط 

 کشم...  یخودتو باباتو و داداشت رو هم م یحرف بزن

 

گرگ درنده و   هی نی کردم که ع  بهش نگا دهیترس

 گرسنه بود... 

رفتم سمتش و دستمو رو قلبش   یبا چه جرات  دونمینم

 گذاشتم... 

 

 ... زدیتند م   یلیخ یلیخ
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 ..!! رونیب  پرهیگفتم االن قلبش م یکه م یجور

 

 ...کردیفقط با خشم نگام م حیمس

 ... ادیبازوش رو گرفتم و مجبورش کردم راه ب  آروم

 

دراز   کمیآروم گفتم : بهتره  مید یتخت که رس به

 استراحت کن...  کمی.. یبکش

 

  یداشت به حالت عاد واشی  واشیقلبش   ضربان

 گشت...  یخودش بر م

 

 کردم رو تخت دراز بکشه... کمکش

  یخواستم ازش جدا بشم دستمو گرفت و با صدا تا

با من بحث   یآروم گفت : چرا ه یلیخش دار و خ

 رو اعصابم؟ یریم  یچرا ه ؟ یکنیم

 

نداشتم...   یگفتم ادامه دادم : منظور یدیببخش آروم

 .. دیاز دهنم پر 
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از   یبه بعد مواظب باش که چ نی گفت : از ا حیمس

 ... رونیب پرهی دهنت م

  یبحث  نیهمچ گهید کباری فقط  یاالن خوب بودم ول تا

کردم   غیمنو که تاحاال ازت در یاون رو یبکش  شیپ

 .... ی نیبیرو م

 

 دستم رو ول کرد...  بعد

چه   دیدونستم اصال با   یازش فاصله گرفتم..نم کمی

 نشون بدم...   یعکس العمل

 

کردم   یلپ تاپش رو نتونستم هک کنم که اگه م خوبه

جلو دارش نبود و   یچ یه گهید  دیفهم یم حیو مس

 آورد... یسرم م ی معلوم نبود چه بالئ

 

 ... ختمیفکرا رو دور ر ن یا

که دستشو رو سرش   ح یرو کاناپه و به مس نشستم

 .... گذاشته بود نگا کردم 
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کدومشون   چیعالمه سوال داشتم که به جواب ه هی

 .... دمینرس

 

  هیگفت: برکه از تو کمد  یاومد که م حی مس یصدا

 خودم تموم شده...  یمن بده برا یگارایبسته س

 

 برات...   ستیخوب ن گاریس حی و گفتم: مس دمیگز لب

کشم ...   یکه نم یحی بلند گفت : تفر  یصدا  کمی با

  هی د یبه اعصابم با ین ی ریم ی.. وقتستمیمعتاد هم ن 

 ... خودمو آروم کنم تا کار دستت ندم.  یجور

 ... ادی رو ب گاریباش س  زود

 

 از جان بلند شدم و به سمت کمد رفتم...   یناراحت با
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 توش بود...  گاریبسته س  نیچند

 رفتم..  حیبرداشتم و به سمت مس شویکی

 

  حی نخ از تو بسته اش برداشتم و به سمت مس هی

 گرفتم... 

به   رهیاز رو چشماش برداشت و اول خ دستشو

 تو دستم نگا کرد.....  گارینخ س ه یچشمام بعد هم به 

 

... ضرر   یکش ینخ رو م  هی نی استرس گفتم : هم با

 داره... 

نخ رو ازم گرفت و گفت : اون بسته   هیهمون   حیمس

 شم...  ینخ آروم نم هیرو هم بده... من با  

 

ن گفتم : مس با ن و م   ... ضرر.....داره..... حی م 

 

رو  یریفقط م ن یرفته بود گفت : بب  که باال یی صدا با

 یکیچندبار بهت بگم... تو   دیحرفو با هیمخم.. 

 ! ؟ یدیفهم ..یمن باش ینگران سالمت خوادینم
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 اون بسته رو بده بهم...  حاال

 

اکراه دستمو بردم جلو و بسته کامل رو بهش دادم   با

زور باال سرت باشه و با داد و   دیبا شهیکه گفت : هم

بار نشد با زبون خوش به   هیکارمو جلو ببرم...   ادیفر

 ... یحرف من گوش کن

 

 رفتم دوباره رو کاناپه نشستم...  یناراحت با

 .... شهیمن تموم م یبال ها ن یا  یخدا ک یا

 

 ... رونیب میمثال قرار بود عصر بر امروز

  شی پ یزیچ  هی دیما با  ی ها ح یموقع تفر شهیهم یول

 ... ادیب

 

  یقیعم  ینگا کردم که با تموم وجود پک ها  حیمس به

 زد...  یم گارشیبه س

 تکون دادم...  یتاسف سر با
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  گهید شهی... نم رانیا میگرد  یگفت : فردا بر م حیمس

 موند...  نجایا

مثال   ؟ یچ یمشکوک شدم و با شک گفتم : برا کمی

 ....می دو روز بگرد یکیقرار بود 
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رو تو هوا فرستاد و گفت : فکر  گاریدود س حیمس

 باشه...  ندینکنم با من بودن برات خوشا 

 

  یزدم و گفتم : مگه تو به خواسته ها یپوزخند

  چیمعلومه که نه... به ه  ؟یکنیتوجه م  گرانید

خودت منفعت داره   یفقط برا یکنیان... هرکار م عنو

 و بس... 
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.. حتما  ست یبخاطر من ن  رانیا م یبر یگیهم که م اگه

 .....یبمون  نجایا  یخوایخودت نم

 ... یگیم ینجوریکه ا شدهیدوباره چ ست ین معلوم

 

خوب   نیزد و با تمسخر گفت : آفر یپوزخند حیمس

 نه کامل...!! یول یشناسیمنو م

 

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

 

 ....م ی تو راه خونه بود نی ماش تو

 ... رانیا  میگفت برگشت حیکه مس همونجور

اومده که انقدر   شی براش پ یاونجا چه مشکل  دونمینم

 .. میشدیدور م  دیبا عیسر

  یبرم  دیشده بود که با یزیچ رانیا  نی تو هم دیشا

 ... میگشت

 

  یخوب یلیحس خ رانیکه اومدم ا نیاز ا  یول

 .... داشتم
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 دلم تنگ شده بود...  ی چند روز نبودم ول همش

 

انداختم که فرو رفته بود تو    حیسمت مس ینگاه مین

 .... شیگوش

 

 چشم دوختم.....  رونیو به ب  دمیکش یآه

 ... شهیکار من هم تو اون سازمان شروع م  دوباره

 ها...  یجان نیشدم همدست ا  منم

 

  دمینفر رو زجر م  نیدم چندخو یبا دستا ست ین معلوم

 کشم....  یهم م دیو شا

 تو تنم نشست... یجمله لرزه ا نی ا از

 .... شهینم ینجوریا

 

 بکنم...  یفکر ه ی دیبا  من

 ... ادمهی  مینقشه قبل  هنوز

 کنم...  شیعمل یمونده چطور فقط
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  هیدر کردن  یبه خونه و خستگ  دنیمحض رس به

 ... نمی چ یم ینقشه عال

 

بهم   شتریگذاشت کنار و خودشو ب ویگوش حیمس

 نجا؟ی ا  یچسبوند و گفت : دلت تنگ شده بود برا

 

  یدور نی کن به ا یتکون دادم که گفت : سع یسر

 ... ادهی مسافرت هامون ز نجوری چون ا یعادت کن

 

با حرص گفت :   حیتکون دادم که مس یسر دوباره

 صداتو بشنوم...  خوامی م  ،یدیسر تکون م یچرا ه

 

 ؟ یچ یدم و گفتم : براکر یا خنده

 

 صداتو..  دمیشن  گهید یچیگفت : ه حیمس

که   یخدا زبونت رو از دست داد یاریکردم به  فکر

 .. یزنیحرف نم گهید
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و خونسرد   لکسیر یخورد ول یخونمو داشت م خون

حرف زدن هم   یمن اگه زبون برا زمیگفتم : عز 

 ... دمیم  ویک ینداشته باشم جواب تو 

 

ابروهاش باال رفت و گفت : آره درسته ، کامال   حیمس

 معلومه...

 

به    رهیرد و بدل نشد و منم خ نمونیب یحرف گهید

 شهر شدم...  نی ا یابونایخ

 

و  پارک کرد و من  نگیرو تو پارک  نی، ماش  راننده 

 ... میبه سمت آسانسور رفت  حیمس
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  ارهی هم قرار بود بعد از ما چمدون هارو ب راننده 

 باال... 

  ایتال یگفتم : آره نتونستم از ا میآسانسور که شد سوار

 لباس بخرم... 

 

بود ،   یمسافرت کار ن یکرد و گفت : ا یخنده ا حیمس

 ... برمتی م یحیدفعه بعد مسافرت تفر

 

تکون دادم و تو دلم گفتم اگه من تا اونموقع   یسر

 باشم...   شتیپ

 

 آسانسور به خودم نگا کردم...  نهی ا تو

  اهیچشمام هم س ریکردم الغر شدم و ز یم احساس

 شده...

به چه    نیبب  دمیرس  یبه خودم م شهیکه هم یمن

 افتادم...  یوضع

 که در آسانسور هم باز شد...  دمیکش یآه
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  دنیبودن که با د  ستادهی خونه وامحافظ کنار در  دوتا

 یسر حی کردن که مس یبه سرعت سالم حیمس

 براشون تکون داد... 

 

 در رو زد و در باز شد...  یرمز ورود حیمس

به محافظ ها گفت که   حیو مس میدو وارد خونه شد هر

در رو باز نگه دارن تا راننده چمدون هارو بده  

 داخل...   ارنیبهشون و ب 

 

 .. میخونه شد وارد

 داشتم...   یبیعج حس

 مرد...  ن یدوباره توسط ا رنیهم اس  یدلتنگ هم

 

اومد که   یغذا از آشپزخونه م یبود و بو زیتم خونه

 .. شدمیو گرسنه تر م دادیمالش م شتریدلم رو ب

 

 .... نی غذا رو بچ زیبلند داد زد : اکرم خانوم م حیمس
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رو به من   حیچشم بلند اکرم خانوم اومد و مس یصدا

 میلباسات رو عوض کن بعد ناهار رو بخور ایگفت : ب 

از   یتا خستگ میریو بعد دوش بگ میو بعد بخواب 

 تنمون بره....   

 

گفتم و هر دو به سمت اتاق خواب   یتعجب باشه ا با

 ... میرفت
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 مونده بود...  همونجور

بود که خودم قبل رفتن   نی از لباسام رو زم کهیت  چندتا

 انداخته بودم ... 
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  نی تو ا حی مس گرد و خاک تو اتاق بود که گفتم : کمی

 نکرده؟  زیتم نارویا یچند روز کس

 

گفت: نه ، حق اجازه نداشتن و در هم قفل   حیمس

 بود... 

 

 گفتم و شروع کردم به درآوردن لباس هام...  یآهان

نه نکردم   ای  کنهینگام م  ای که آ حی به مس یتوجه جیه

از تو کمد   یدست لباس راحت هیو همونجور لخت ، 

 برداشتم... 

 

 بپوشم...   نای گرم بود و الزم نبود بافت ا خونه

  حیهارو برداشتم و خواستم به تن کنم که مس  لباس

 ... یشد لکسیچقدر راحت و ر ن یگفت : آفر

 باش...  ینجوریهم

 

 ... دمیبهش ندادم و لباس هارو پوش یجواب
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  میبر  ایگفتم : انقدر چرت و پرت نگو و ب تیبا جد بعد

 ناهار... 

  زیتم  کمیرو  نجایبگو ا  میخور یکه ناهار م یتاوقت

 کنن... 

 

: چشم   دیبا حرص بازوم رو محکم گرفت و غر حیمس

 ... گمیخانوم ملکه ، االن م

 

از فشار بازوم تو دستش بود رو   یکه ناش یدرد

منم ملکه   یتو پادشاه باش  یگرفتم و گفتم : وقت دهیناد

 هستم...

 

 با حرص گفت : حرف حساب جواب نداره...  حیمس

 

کردم که بازوم رو ول کرد و جلوتر از من به   یا خنده

نفره اونجا بود  ۶ یغذا خور  زیسمت اشپز خونه که م

 رفت و منم به دنبالش.. 
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دوباره به سمت اتاق روانه    میمون رو که خورد ناهار

 تخت..و زود خودمو انداختم رو  میشد

 

 خواست...  یخسته بودن و دلم خواب م یلیخ

و پتو رو ، رو هر  دیهم اومد کنارم دراز کش حیمس

و گفت : هم االن خوب بخواب هم شب   دیدومون کش

من هم   ی،هم برا هیفردا روز پر کار یخوب بخواب دیبا

 تو...  یبرا

 

خمار   یچشما الیخ یبه حرفاش توجه نکردم و ب ادیز

 که به خواب رفتم...  دینکش  یخوابم رو بستم و طول

 

 

 

  یچشما کردیکه داشت صدام م  حیآروم مس یصدا با

تو؟   یگیم یخواب آلودم رو باز کردم و گفتم : چ

 بخوابم...  یزارینم
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کرد و گفت : برکه خانوم ساعت   یزیخنده ر  حیمس

 .. یتوهم سرحال بش میریدوش بگ  هی میشبه پاشو بر ۷

 ... یدیساعته خواب۶

 ... یبخواب  یتون ینم شب

 ...میعالمه کار دار   هیهم  فردا
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 ساعت چشمام تا حد االمکان باز شد..  دنیفهم با

 بودم...  دهیخواب  ادیز چقدر

 

 بود...  میشکمم اومد که نشون از گرسنگ یصدا

اومدم و    نییرو چشمام مالش دادم و از تخت پا دستمو

 کورامال کورامال به سمت حموم رفتم... 
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اومد که   یهم پشت سرم م حیمس  یقدم ها یصدا

 ؟یایتو کجا م  حی خسته گفتم : مس

 

تو لحنش مشخص بود گفت : منم   طنت یبا ش حیمس

 سرحال شم..  رمیدوش بگ  هیبرم  خوامیم

 بحث و نق زدن نداشتم...  حوصله

 به کارم نداشت...  یکار ادیهم تاحاال تو حموم ز حیمس

 

 گرفتم...  شیدوباره راه حموم رو پ الیخیب  نی بنابرا

 

 .. خوادیدم گوشم گفت : پس توهم دلت م حیمس

 

انقدر حرف    حیمس یگفتم : وا تی حرص و عصبان با

 شدم. سگم نکن.  دارینزن... تازه از خواب ب 

  زهیچ چی بدون ه میا یدر ب  میریدوش بگ هی  میبر بزار

 باشه؟ یا گهید
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 نداشتم بهش...  نانیاطم  یگفت ول یباشه ا حیمس

 ...میو هر دو وارد حموم شد دمیکش یپووف

 

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

 

نگا   میکه توش بود   یگرد شده به اتاق یچشما با

 کردم....

 یتتو هیکه کنارم بود گفتم : قراره   حی تعجب به مس با

 نجا؟یا  میکه اومد یخودت بزن یو برا یجد

 

 تتو بزنم...   ستیگفت : من قرار ن حیمس

من و سازمان   یایتو تتو مخصوص ماف یبرا قراره

 رو بزنن... 

 

 بزنم...   خوامیمن نم ؟ یچ یعنی ؟ ی تعجب گفتم : چ با

 

  نی محکم منو تو بغلش گرفت و دستش ع حیمس

 شد...  دهیچیدورم پ  چکیپ
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 تونستم...  ینم یاز آغوشش خالص بشم ول خواستم

 .... رهیبگ میمونده بود گر  کم

 

 بزنم...  خوامی من نم حی عجز گفتم : مس با

 

  یکه ثابت بشه تو برا  نیا  یگفت : برکه برا حیمس

که همه افراد سازمان   یبزن دیتتو با  هی  یسازمان هست

 دارنش  ... 

 باند منه....  یکه برا یبزن دیهم با  گهید یکی
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 ؟یچ یعنیگرد شده گفتم :  یچشما با
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هزار تا کار    دونه،ینم یکس نویو ا یسازمان سیرئ هم

قاچاق و قتل  دونمینم شهی سازمان انجام م  نیهم تو هم

باند هم   هی یگیم یحاال دار گهیو هزار جور کوفت د

 ؟ی سشیرئ دوننیم  نویا  ؟ یدار

 

  یگفت که با تمسخر گفتم: ماشاال همه جا هست یا آره

 ... یدی و همه کار هم انجام م

 ... یکنینم غیدر  یکاره خالف چیاز ه خودتو

 

از رو شال به گوشم زد و گفت : حاال   یبوسه ا حیمس

که با دوستات   یاون رستوران ...ستینصفش هم ن  ن یا

 منه...  یو پاتوقتون بود هم برا یاومد یهم م

 

 ... نی کف زم وفتهیکم مونده بود چشمام ب واقعا یعنی

اشکال    یداشته باش نایبهت گفتم : باز رستوران ا  با

 نداره... من با باند و سازمانت مشکل دارن.... 
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  گهیباال انداخت و گفت : اون د یشونه ا حیمس

  یا گهیهلش کن تا مشکل د ییجورا هیمشکل خودته 

 .. ادی ن  شیپ

 که منظورم رو؟؟ یفهمیم

 

نشوند و   یصندل هیکون دادم که منو رو ت یسر

 بود نشست....  گهید یصندل   هیخودش هم کنارم که 

 

 ... ادیکه قراره برات تتو بزنه م  ی: االن کس گفت

 اصال درد نداره...  اصال

 ...یفهم ینم یزی و چ کنهیحست م یب درواقع

 

ثابت بشه که جزو  خوامیمن نم  یگفتم : ول دوباره

 گروه تو و سازمان هستم... 

 

شده   رید  یلیاالن هم خ  ن یبا اخم گفت : تا هم حیمس

 ... بهت شک کردن...یکه نزد

 هم چرت و پرت نگو...  انقدر
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 ...یمن و گروهم هست ریتا آخر اس  تو

  ده یبار هزارم ، حداقل فهم  یبرا نوی ا  دوارمیام

 .... یباش

 

 ... رهیبگ میمونده بود گر  کم

 ... ادیداره سرم م  هییچه بال ها نی ا اخه

دارم تقاصش   ینجوریکردم که ا  یمن چه گناه مگه

 .... دمیرو پس م

 

  یروشن کرد و گفت : چرا اونقدر م یگاریس حیمس

 به رستوران من؟   ن یاومد

  دنیچسب یکه م یری کب یهم با چندتا پسر ا شهیهم

 بهت... 

 

 .. گهید  گمیراست م هیبهت صداش زدم که گفت : چ با

با دو تا دختر و   نی روز هر روز اونجا پالس بود هر

 ... گهیسه تا پسر د 

 ...... نیتعداد بود  ن یاز ا  شتریاوقات هم ب  یگاه البته
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تو حواست به من بود و منو    حیتعجب گفتم : مس  با

 دم؟یچطور من تورو اونجا ند  ؟ ی زدیم دید
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  شهیکه من هم ستیزد و گفت: قرار ن یپوزخند حیمس

 چشم باشم.. یجلو

بخواد   یو هرک نمیش یم ن ی که تو کم میمار هیمثل  من

بزنه با    بیآس یبه اموال من که تو هم جزوشون هست

 کنم... یدش مزدنام نابو شین

 

ر گفت که ترس یجد انقدر  .. دمیو ُمس 

 نگار کجا موند...   نی: اه پس ا  دیغر  مسبح
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 رلته؟ ه؟ یگفتم : نگار؟ نگار ک مشکوک

 

به رون پاش که من دردم   دیدستشو کوب  ی عصب حیمس

 گرفت...! 

 

تو؟ مغزت رو وا کردن   ی گی: چرا انقدر چرت م گفت

 توش....  دنیر

رل   امی زن دارم حاال هر جور هم که بوده نم یوقت من

 بزنم احمق  خنگ... 

 نفهم...  بفهم

 تتو کاره توعه...  نگار

 

  نی : پس ا  دیحرف زدن به من نداد و داد کش فرصت

 نگار کجاس؟

 

که اونجا بودن به وضوح از جا    ییکه همه کسا دمید

 نگا کردن.....  حی به مس  دهیو ترس دنیپر
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فقط گفت نگار   ح یبودن؟ مس  دهیترس یچ یبرا واقعا

 بلند..  یکجاس اونم با صدا

 ترس نداره که...   نهمهیا

 

  دی گفت : ببخش حیاومد سمت ما و رو به مس یکی

 .. ادیقربان االن نگار م

  ریتاخ نی اومده بود که باعث ا  شیبراش پ  یمشکل هی

 شد...

 .. دیببخش شما

 

به حوصله با دستش اشاره کرد که بره و اون   حیمس

 رفت...  دهیترس پسره هم

 

 دن؟یگفتم : چرا همه انقدر ترس  حی تعجب رو به مس با

 

رو لبش نقش بست و گفت :   یلبخند خاص  هی حیمس

 خوب و مهربونم.....   میگفته بودم که فقط با سوگل 

 ... ستمین ینجوریا  هیبق  با
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کارا ازم سر زده که باعث ترسشون   یلیخب من خ و

 ...شهیم

 

حداقل دلم خوش بود که   ی ول دمیترس  حیمس یحرفا از

 چرا؟ یبا من مثال خوب و مهربونه ول

 

رو به زبون آوردم: چرا با من خوب و مهربون   سوالم

 ؟یهست

 

 ...یهست م یگفت : چون تو سوگل  حیمس

 

 ! ؟ یبه من حس دار ؟ ی چ یعنیتعجب گفتم :   با
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  زارویچ نیزد و گفت: نه خوشگلم ا یپوزخند حیمس

 به من نچسبون..!! 

 

 باشم؟!   تیسوگل دی: خب پس چرا با گفتم

 

 ... یکنیآروم گفت : چون تو تخت خوب ناله م  حیمس

 

  یلی حس خ یدونیگفتم که ادامه داد : م یبلند یییچ

  نیهستم و تمام اول  تی مرد زندگ  نی اول یوقت هیخوب

 ... یکنیو م  یهارو با من تجربه کرد

 ... ه یندیخوشا  یلیحس خ هی

 

 ...  دهیجز من بدن تورو ند چکسیکه ه نی ا یحت

 و..... دهینکرده.. نبوس   نوازش

 

 ؟ی هست نیاول  یدونیگفتم : از کجا م  ناخودآگاه
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از    شترینگو که ب ییزایو گفت : چ دیتوهم کش اخماشو

 قد و قوارت باشه... 

 تورو از بََرم... یتمام زندگ من

 ..! یکن یحرفا نخواه که مثال منو عصب نیبا ا  پس

 

 نداشتم..    یخوردم و گفتم : من قصد بد یتکون

 

بهتره فراموشش   یداشت  یگفت : حاال هر قصد حیمس

 .. یکن

 

با عجله رو به رومون    یگفتم که دختر یآروم باشه

 شد.  رید دیقرار گرفت و با ترس گفت : سالم آقا ببخش

 اومده بود...  شیبرام پ  یمشکل

 

تکون داد و دختره که انگار همون نگار   یسر حیمس

  گذاشت و گفت : زیرو ، رو م فشیبود با ترس ک 

 کدوم تتو ها مد نظرتون هستن؟
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 خشن گفت : گفته بودم قبال...  حیمس

 

مطمئن بشم که طرح   خواستمیم  یگفت : بله ول نگار

 همونه... ای  نی خوایم یا گهید

 

که گفته   یهمون گذرمی گفت : من از حرفم نم حیمس

 بودم رو بزن... 

 

پر ترس من   یبه چشما یگفت و نگاه یچشم نگار

 انداخت... 

 

براش بزنم؟   یحس یگفت : آمپول ب ح یرو به مس نگار

 درد رو تحمل کنه..!!  یحس یفکر نکنم بدون ب

 

 گفت : بزن..  حیمس

 

خوردم که نگار با لبخند گفت : از   یتکون دهیترس

 ؟یترس یآمپول م
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گفتم که گفت : پس تکون نخور و دستت رو    یا نه

 هم بده دستم.... 

 

انداختم که با اخم تماشاگر ماجرا   حی به مس ینگاه

 بود... 

 

 ... اری که نگار گفت : پالتو تو درب دمیکش  یقیعم  نفس
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 درآوردم... پالتومو

بودم که نگار   دهیبافت شل و گشاد پوش  هی رشیز

 لباست رو بده باال...  نی دوباره گفت : آست
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 لباس رو باال دادم...  ن یدهنم رو قورت دادم و آست آب

چرخوندم تا وارد شدن   گهیطرف د هیرو به  سرم

 ... نم یآمپول به دستم رو نب

 

رو حس   یا  هیثان کینگذشت که سوزش  یا لحظه

 کردم و تمام... 

 

تا دارو تو   میصبر کن  قهیچند دق  هیگفت : خب   نگار

 بدنش پخش بشه و اثر کنه... 

 

از زانو هام گرفت و بغلم کرد و رو به نگار   حیمس

 اتاق مخصوص..  مشیببر  دیگفت : با

 ... کننیچندتا چشم هست که نگامون م نجایا

 کارم برسم... یکیبه اون   شهینم

 

در رفت و نگار هم پشت   هیبه سمت   ح یمس بعد

 سرش...
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تو چشمم خورد که باعث   دیرد نور شد رو که باز ک در

 شد چشمامو ببندم... 

 

که گذشت چشمامو باز کردم و به اون فضا عادت   کمی

 کردم...

 

گذاشتتم و نگار هم مقابلم نشست   یصندل  هیرو  حیمس

مچ دستم رو گرفت و شروع به   قهی و بعد چند دق

 کارش کرد... 

 

 کردم ...  یبه دستم و کار نگار نگاه نم اصال

 نداشتم...  یحس خوب یول دمیترس  ینم نکهیا  با

 

تا حواسم   زدمیچرت و پرت حرف م حیبا مس یالک

 پرت بشه... 

 

 چقدر گذشت که باالخره کار تتو تموم شد...  دونمینم

 شدم..  رهیسرم رو برگردوندم و به مچ دستم خ آروم
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 د... گرگ رو مچ دستم بو هی  ریتصو

 خودآگاه گفتم : چرا گرگ؟ نا

 

و جنگجو مثل  یگفت : چرا گرگ نباشه؟ وحش حیمس

 سازمان..  یادما

 

  کننیم انتیسازمان دارن بهت خ  یادما  نی: ا  گفتم

 بکنه... انتیفکر نکنم گرگ خ

 

 ، کفتارن..  ستنیاونا گرگ ن  یگفت: درسته ول حیمس

 .. .اری باال انداختم که گفت : بافتت رو درب  ییابرو

 .. میات بزن  نهیشونه و س ن یب  دیباند منو با  نشون
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 تعجب گفتم : چرا اونجا؟ با

... توهم که لخت  نهی نب یگفت : چون بهتره کس  حیمس

 ... نهی بخواد بب  یکس یستین

 

وقت دوست نداشتم   چی و گفتم : من ه  دمیکش یپووف

 تتو داشته باشم... 

 

  د یاوقات با یگفت : گاه یبا لحن ناشناخته ا حیمس

 ! ؟؟ ی... متوجه یانجام بد یکه دوست ندار ییکارا

 

تو    ی: آره مثل من که بدون دوست داشتن واقع گفتم

با کار من    ستیو معلوم ن کنمیاون سازمان کار م

 ... شنیو کشته م ننیبی نفر آزار م  نیچند
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  یو گفت : وقت دیبازم کش یبه موها  یدست حیمس

 یقلب و رحمت رو بنداز نی ا  دیتو خط من با یاومد

 کنار... 

وجود   یا یو مهربون یدلسوز چی کار ما ه تو

 نداره.... 

 

 ... یکنیعادت م  واشی واشینداره  اشکال

 دور...   ندازمی خودم اون قلبت رو م یهم نکرد عادت 

از کارهام   یلی کردم که نزاشتم خ یاشتباه بزرگ یدونیم

 ..... ی نیرو بب

 یهم حد یکه دلسوز ید یفهم یاالن م یبود  دهید اگه

 داره... 

 

 نداره...  اشکال

هم تو عوض   رونیب یبزار نجای پاتو از ا یوقت از

 ... شهیعوض م ی که دار یا یهم زندگ یشیم

 ... زمیدر انتظارته عز  زایچ  یلیباش که خ مواظب
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  هیکه تنم بود رو با  یپاشد و بافت  یصندل یاز رو بعد

 حرکت از تنم در آورد..... 

 بود...   ریلباس ز  هیفقط  تنم

 

بدنم کنترلش رو از دست   دنیبا د   حیاالن مس گفتم

 ... دهیم

 ... شهینگو هر وقت که خودش بخواد سست م یول

داره    نیهم یکه سست بشه و برا خوادیهم نم  االن

 ... کنهیو خونسرد به من نگا م لکسیر

 

انداخت و رو به نگار گفت : زود   نمی رو رو س بافت

 نرفته...  یحس ی کارت رو شروع کن تا اثر ب

 

  یسر جام نشستم و سرم رو برگردوندم و از ال محکم

  نیباهام حرف بزن تا ا   ای ب ح ی: مسدمی دندون هام غر

 تتو تموم بشه... 

 

 بگم؟!  یکنارم نشست و گفت : چ حیمس
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.... اوممممم  یکه تاحاال نگفت یزی: درباره چ گفتم

 درباره خانوادت... 

 

خشن و دورگه   یدر هم شد و با صدا حیمس یاخما

.  گمیگفت : هر وقت ، وقتش بشه درباره خانوادم م

 ... ستیاالن وقتش ن
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 ؟ی گینم یزیتعجب گفتم: چرا دربارشون چ با

 از گفتنش؟  یکنیهستش که انقدر امتناع م  یچ مگه

 بدونم؟ یزیچ د یهستن چرا من نبا  خانوادت

 به وقتش..  یگیهمش م چرا
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حتما   زمیو گفت : عز  د یکش یبه موها  یدست حیمس

 بگم...  خوامیهستش که االن نم یزیچ

 ؟ی درکم کن کمی شهیم

 

گفتم و ادامه دادم : حاال که از   یباشه ا مغموم

 درباره خودت بگو...  یگیخانوادت نم

 ؟یکنیسازمان رو اداره م  نی ا ی مثال از ک ای

 ؟یشد سیشد که رئ چجور

که   نیا  یهست و برا یسازمان از چه زمان  نیا  اصال

 رد؟ک کاریچ دیبا  یبش  سیرئ

 

سواالت بابات   نی کرد و گفت : به ا یخنده ا حیمس

 اره؟ یپرس ی جواب نداده که از من م

 

  ن یتکون دادم که گفت : ا   دیبه نشونه تاک یسر پررو

 وقته هست....  یلی سازمان خ

که فکر   هیزیتر و پر نفوذ تر از اون چ  دهیچیپ

 ... یکنیم
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  یسخت  یلیخ ناتیکه وارد سازمان بشم تمر نیا  یبرا

 رو گذروندم... 

 

دارن رو جدا   یخوب یها  تیکه قابل  ییبچه ها  سازمان

 ... کنهیم

 کنن یم یبچه ها ط نی هست که ا یمراحل هی

  رونیب  انیهمه مراحل رو خوب و سر بلند ب اگه

 ..شهی الزم بهشون داده م  ناتیتمر

 

وارد   توننیم  نرویب  انیهم اگه موفق ب ناتیتمر  نی ا از

 سازمان بشن... 

 

و همونجور که  شهیم میسازمان به چند دسته تقس ن یا

کمتر از پسراست که   یلی قبال گفتم تعداد دختر توش خ

 البته کارشون فوق العاده ست... 
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  یپسرا باال میتوش هست ی نیبی سازمان که م ن یا

 سال هستن...  ۳۰ یسال و دخترا باال۲۵

 

هست که بچه دختر و پسر فرق   گهیدو بخش د  یول

 یکیساله هستن و تو اون   ۱۵ساله  تا ۵نداره از 

سال  ۳۰تا ۱۵سال و دخترا  ۲۵تا۱۵بخش پسرا از 

 هستن... 

 

صورت   ناتیبخش ها همون مراحل و تمر نی ا تو

به سازمان   انیبشن و بتونن ب  یتا قو رهیگیم

 ... ی اصل

 

که  و مراحل رو تحمل کنن  نیتمر  توننینم  اشونیلیخ

  یها نی از حجم تمر رنی بم  شونیسر هی  شهیباعث م

 کشن...  یهم خودشون رو کنار م یسر هیسخت و 

 

 رفت... یم یداشت رو به منفجر گهید مغزم

 هست که من خبر ندارم...  زایچ یلیخ حاال

 شه؟؟یم یاونارو بشنوم چ اگه
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  ۵: خانوادت چطور تو رو فرستادن از  دمیپرس

 سازمان؟ ن یبه ا  یسالگ

 

فعال جواب   نویبپرس ا  گهیسوال د  هیگفت :  حیمس

 ... دمینم

 

  کارایتو سازمان چ انی فکر کردم و گفتم: اگه ب کمی

 کنن؟؟ یم

 

  یول یدون یکرد و گفت : خودت م یتک خنده ا حیمس

بهت    شتریب یشد یعضو واقع گهید  نکهیبخاطر ا

 ...گمیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 803



 

 .... م یکنیهمه کار م ما

  یلباس ، لوازم خونگ ی، قتل، قاچاق همه چ  شکنجه

 ... گهید یزایچ یلیو خ دی ، طال ، الماس ، مروار

کنن   یکه دوست دارن تن فروش  ییو دخترا یجاسوس

پول رابطه برقرار    یکه برا ییبرعکس پسرا ای

 .... کننیم

 

 ... یتیامن  یها ستمی و نفوذ به س میهک دار  بعد

رو   دنشیکه تو طاقت شن  گهید یزایچ یلیو خ یدزد

 .... یندار

 

 بدونم...  خوامیدهنم رو قورت دادم و گفتم : بگو م اب

 

 رو راحت کنم...  التی گفت : بزار خ حیمس

که تو ذهنت اومد بدون ما   یبد و خالف زهیچ هر

 ... میدیانجامش م 
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 حرفش..  نی از ا دیلرز  بدنم

 

 ... ا یقرار نبود بترس گهیگفت : آ آ د حیمس

  ن یسواالتت رو جواب بدم تا توهم از ا  ه یبزار بق حاال

 .... یایحال و هوا درب

 

  یب  ن،ی تر  الیخی، ب   نیخونسرد تر ن،یتر یکه قو یکس

به انتخاب    تونهیباشه م نی ترو سنگ دل  نیرحم تر

 بشه....   سیرئ  یقبل سیرئ

 

منوال قبل   نیشدم و به هم سی شد که من رئ نجوریا

 شدن...  سی من هم رئ

 

 : تو چند سالته؟ دمیپرس

 

 چطور؟  ۳۰گفت :  حیمس

 ؟یشد س یرئ ی: از ک   دم یپرس باز
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 .. یسالگ ۲۵گفت : از  حیمس

 ؟ی هست سیساله که رئ ۵فقط  یعنیتعجب گفتم :   با

 

من حاال   زمیگفت و ادامه داد : عز یآره ا حیمس

 هستم...  سیحاالها رئ

 

 .. سهیرئ حیمس دونهینم یافتاد که کس ادمی  تازه

 م؟یزدینگار حرف م یچطور راحت جلو پس

 

  یم سی رئ سی گفتم : چطور انقدر راحت رئ دهیترس

 م؟یکن

پس چرا    دونهینم یبفهمه و کس یکس دینبا   یکه گفت تو

 م؟ینگار ساکت باش  یجلو ینگفت

 

 ... یکرد و گفت : واقعا خنگ یخنده ا حیمس

 هدفون تو گوششه..  یفهمیم  ینگاه بهش بنداز هی

 ؟یشنو یآهنگ رو نم یصدا

 ...یالزم هم شد سمعک

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 806



  سی رئ میهست یکس یجلو  یبه بعد وقت  نیاز ا  یول

 نکن...   سیرئ
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 به نگار انداختم...   ینگاه مین

 گفت هدفون تو گوشش بود..  حیکه مس همونجور

 ... دمیآهنگ رو هم شن یکه دقت کردم صدا کمی

 

  شمیکه رفته رفته بهتر بشم هم دارم کر م نیا  عوض

 ... ارمی درم یهم خنگ باز

 

و گفتم : خب ادامه   حی برگردوندم سمت مس سرمو

 بده.. 

 ازدواج تو سازمان بگو... درباره
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صورت   یازدواج چی گفت : درواقع ه حیمس

 ... رهیگینم

و   کننیطرف رو فراموش م یعاشق بشن ول   دیشا

 ببره...  ییماجرا بو نی از ا یکس زارنینم

 

عاشق بشن و ازدواج   د یتعجب گفتم : خب چرا نبا با

 بکنن؟؟

 

  زایچ  نیبرکه ا  ن یداد و گفت : بب  رونیب  ینفس حیمس

 ...  تو کار ما مثل سم 

  یقلب رو بنداز دیبا یزار یکارا م  ن یپاتو تو ا  یوقت

 ... یدور تا عاشق نش

 

اندازه   هیازدواج کردن هر دو به  ای شدن  عاشق

...  سم 
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تموم افراد سازمان نه رل دارن    یعنیتعجب گفتم :   با

،   ینه دوست  پسر یدارن نه دوست دختر ی،نه عشق

 نه همسر؟؟؟

 

  ن یجرو قوان  نای گفت و ادامه داد : ا یاره ا حیمس

 سازمانه... 

شدن و ازدواج کردن ممنوعه حاال چه برسه   عاشق

 چه دار هم بشه...بخواد ب یکی

 

 ... یزدم و گفتم : چه قانون مسخره ا یپوزخند

 

در   یاز نظر تو مسخره باشه ول د یگفت : شا حیمس

 ... ادیسرشون نم  یصورت بالئ ن یا

 

 ا؟؟یسر ک ؟ یی : چه بال گفتم

 

 .. ادیز ای کم  میگفت : ما هممون دشمن دار  حیمس

 دنبال ضربه زدنه..  یبه نوع یک هر
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  نی نقطعه ضعف هم عشق و همسر و ا  نیتر یقو و

 ..... زاستیچ

 

هم اون   رهیخطا بره هم خورش به فنا م  یکی اگه

 همسرش هستش..   ای طرف مقابلش  که عشقش 

 

 گفتم و رفتم تو فکر..  یعجب

 

من چطور هم عاشق شد هم  یپس بابا هینجوری ا اگه

 ازدواج کرد هم بچه دار شد؟

 ممنوع بوده...  کهنیا  با

 ... ومدهین یسر کس یکمال تعجب هم بالئ در
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  نیکه گفت : جواب ا  دمیپرس  حیسوال رو از مس  نیهم

 ... دمی سوالت رو بعدا م

 

به   یگینم یچیگفتم : اه همش بعدا... چرا ه یحرص

 من؟؟

 

برات فَک زدم  و    نهمهیبا تعجب آشکار گفت : ا حیمس

 گم؟ینم یچیه یگیگفتم بعد م  ویهمه چ

 تو برکه...  یشاهکار واقعا

 

  دمیکه تو ذهنم بود رو پرس یتوجه به حرفش سوال یب

و  ی عاشق بش دیو نبا   یتون یتوهم نم حی : پس مس

 ؟ی ازدواج کن

 

مکث   هیتو چشمام نگاه کرد و بعد  رهیخ حیمس

 عاشق بشم...   دیگفت : آره نبا یطوالن

 ازدواج کنم...  دینبا 

 بچه هم داشته باشم...  دینبا 
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من و تو باهم در   حیمس ی گفتم : ول باتعجب

 ... میارتباط

 وفتاد؟یبرامون ن ی، پس چرا اتفاق دوننیهم م  ایلیخ

هم   هیبق  نوی ا یول  یستیتو عاشقم ن  دونم یم من

 دونن؟یم

 

 نزد و فقط بهم نگاه کرد...  یحرف حیمس

 گفت و من همچنان منتظر بودم...  ینم یچیه

 

 ... حیصداش زدم مس  آروم

بگم   دیبعد چند لحظه شروع به حرف زدن کرد : با  که

بارها و بارها به خودم   نی ترم و ا یکه من از همه قو

 ثابت شده...  هیو بق

 

  یرو ندارن و نم با من   یدشمن هام توان دشمن یحت

  ایفکر کنن عشقم   دیتو که شا  ایسر من   یتونن بالئ

 .. ادی، نم  یکننده من  ن یبالعکس فقط تمک
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 من قدرت محافظت دارم.... چون

 

  زهیچ هیقدرت   نی سازمان هستم ا س یکه رئ نیا  یبرا

 ... هیعاد 

کل سازمانم و بخاطر   سی من رئ دوننیکه نم  هیبق

بخش   هی  سیمن به عنوان رئ  کننیفکر م نیهم

 از حد قدرت دارم... ش یسازمان ب

 

دست به دست هم دادن تا هم تو در امان   نا یهمه ا و

 هم من...  یباش

 

 گفتم...  یکش دار آهاااان

 شد... بم ینص  یدی اطالعات جد خوبه

 

از جاش بلند شد و گفت : کار نگار تموم شد   حیمس

 ... ینی تتوت رو بب  یتونیم

 

 برگردوندم سمت شونم که گردنم درد گرفت....  سرمو
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 ... دمید  ینم قشنگ

 

 رو بده...  میگوش ای نهیا  حی گفتم : مس حیبه مس رو

 

 برداشت و داد بهم...  فمی رو از تو ک میگوش

 عکس گرفتم...  هیرو زدم و از شونم  یسلف نیدورب

 

 تتو شده بود..   اهیرز س هی

 اه؟؟ی: چرا رز سدم یپرس یسوال
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به سوالم جواب بده نگار هدفونش رو از   نکهی ا قبل

  تونمیگفت : آقا من م حیگوشش برداشت و رو به مس 

 ن؟ی ندار یا گهیبرم؟ امر د

 

 گفت : نه ، برو..  حیمس

 

 رفت...  رونیکرد و از اتاق ب یخداحافظ نگار

 

که سرمو بلند کردم و بهش نگا   ستادیکنارم وا حیمس

 کردم...

 

و اونم   ادیگل خوشم م هیگل ها فقط از  نی : از ب حیمس

 ... اههیرز س

شد و تمام   اهیشد که اسم باندمون هم رز س نیهم

 افراد تتوش رو دارن... 

 

مانعم   حی گفتم و خواستم از جا بلند شم که مس یآهان

 شد...
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 تموم شد...  گهیتعجب گفتم : خب کارمون د با

 پاشم...  بزار

 

 باز مانعم شد..  حیخواستم بلند شم که مس دوباره

 نگفتم و بهش نگا کردم... یزیچ

 

بافتم رو که روم بود رو برداشت و انداخت رو   حیمس

 ... زیم

 ..... ستایجاش ن  نجایا  حیتعجب گفتم : مس  با

 بعد....   یبرا بزار

 

 آمپول برداشت...  هی  زیم یاز رو حیمس

در گردش   حیامپول و مس  نیتعجب و ترس نگام ب  با

 بود... 

 

 تونستم صداش کنم..  فقط

 ظه... چند لح یتکلمم رو از دست دادم برا قدرت
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 بگم...  یزیتونستم چ ینم

 

 کنه؟یم کاریداره چ حیمس

 شده؟ چش

 به کشتن نده؟!  منو

 

کردو به سمت من   یداخل آمپول رو خال یهوا حیمس

 اومد... 

 

  حی تکون بخورم و از جام بلند شم که مس خواستم

دستام   یدست خال یکیاومد رو پام نشست و با اون  

 رو گرفت....

 

 ؟ی کنیم کاریچ  یدار حی گفتم : مس دهیترس

 ه؟یچ یآمپول برا ن یا

 ؟؟یمنو بُُکش یخوایم

 

 ... شهینم تی زیخونسرد گفت : آروم باش چ حیمس
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 .. یریمیتکون نخور چون در اون صورت م  فقط
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 مجسمه خشک شدم....  نی ع

 

 سوزن آمپول رو ،رو گردنم حس کردم...  سوزش

 آمپول رو برداشت...  حیگفتم که باالخره مس یزیر آخ

 

 سرعت از جاش بلند شد و منو هم بلند کرد...  به

کرد و سرم رو   تیشونه راستم هدا یبه جلو موهامو

 ... زیگذاشت رو م

 

 ؟ی کنیم یچه غلط یتو دار حی گفتم : مس دهیترس
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 ؟ی کن کاریچ یخوایم

کارو   نی اومد : متاسفم برکه ، ا حی آروم مس یصدا

 ... دمیخودت دارم انجام م تیامن  یبرا

 

 رو گردنم حس کردم...  ویز یچ هیسوزش  بعد

 بود..  ده یچاقو گذاشته بود رو گردنم و بر انگار

 هم رفته... یحس ی که اثر ب دادینشون م دردش

 

 شدم...  جی حس و گ یکه گذشت ب کمی

 برد...   یخوابم م داشت

فرو  یاهی نتونستم تحمل کنم و به خواب س باالخره

 رفتم... 

 

 *********** 

 

 درد چشمامو باز کردم....  با

 به اطراف انداختم....  ینگاه
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 اتاق خواب بودم....  تو

 

شده بود و انگار متوجه   رهیخ  رونیهم به ب حیمس

 شدن من نشد..  داریب

 من چرا خواب بودم؟ اصال

 

ساختمون سازمان پس    م یبود تتو کنم و بعد بر قرار

 شد؟  یچ

 خوابم برده بود..  یو چجور یک ادینم  ادمی  اصال

 

کردن   یخداحافظ ادیم ادم یکه  یصحنه ا نیآخر فقط

  گهیبود و د  حی نگار و درباره تتو حرف زدن با مس

 ... ستین  ادمی یزیچ

 

  یتکون بخورم که گردنم درد گرفت و سوزش خواستم

 بگم...  یحس کردم که باعث شد آخ

 

 به سمتم برگرده...  حی باعث شد مس نیهم
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آروم و منظم به سمتم اومد و کمکم کرد   یقدم ها با

 دوباره دراز بکشم... 

 

خواب باشم؟ اصال   د یمن چرا االن با حی : مس دمیپرس

 سازمان؟ میمگه قرار نبود بر  دم؟ یشد که خواب یچ

 

  گهیتتو د   هی خواستمیرو تخت نشست و گفت: م کنارم

 خودم بزنم برات... 

 ... یخواستم بزنم از درد از حال رفت تا

 رفته بود....   نیاز ب  یحس یکنم اثر ب  فکر

 

و   حیمنم اوردمت خونه و االن هم که صح بعد

 .... یسالم

دوتا تتوعه   ی: مگه نگفت  دمیگفتم و دوباره پرس  یانآه

اونم خودت ،   یرو هم بزن یسوم یخواستیپس چرا م

 نه نگار؟؟
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گفت : چون نگار کار داشت و رفت و هر چه   حیمس

 .. یزدیم دیتر با  عیسر

 خودم تتو بلدم بزنم......  من
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  یخواستیم ی: حاال چ  دمیگفتم و دوباره پرس  یآهان

 ؟یبزن

 

بهتره انقدر   یچیو گفت : ه دیپتو رو روم کش حیمس

 ... یحرف نزن

 ارن؟ی بگم برات ب یخوایم یزیچ

 

 آب..  وان یل هی: نه فقط   گفتم
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چرا   حی فتم : مسدرد گ کمیاز جاش پاشد که با  حیمس

 گردنم سوزش داره؟

 

  یزد و منو به پهلو چرخوند و بوسه ا یلبخند حیمس

 به گردنم زد که تمام تنم گر گرفت...

 

  گهیبه حالت اول برم گردوند و گفت : د  دوباره

 ..شهیسوزش نداره و خوب م 

ن همه   یچشمک بعد زد و گفت : آخه من ُمسک 

 درداتم... 

 

 ... رونیاز اتاق رفت ب  بعد

 

 رو پاره کنه...  نمیس خواست یو م  زدیتند تند م قلبم

 ... دید یحال و روزم رو نم نی از اتاق رفت و ا خوبه

 

 شدم؟ ینجوری خدا چرا من ا یوا
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  ی ول رونیب  امی حال ب ن یبه گونم زدم تا از ا یلی س دوتا

 بدتر هم شدم... چی که ه ومدمین  رونیب

 

کردم به حال قبل   یو سع دمیکش ق ینفس عم  چندتا

 برگردم... 

 

آب وارد اتاق   وانیل  هیبا   حیدر اومد و بعد مس  یصدا

 شد...

 

 کرد...  کی رو خودش به لبم نزد وانیل

  ز  یرو ، رو م وانیل  حیقلوپ آب خوردم و بعد مس چند

 کنار  تخت گذاشت... 

 

 ... میدار دیگفت : از فردا برنامه جد حیمس

 کنار... یبزار  دیرو با یتنبل گهید

 ... شنیشروع م مونیمهم و اصل یکارا

 

 کار؟یتعجب گفتم: خب چ با

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 824



 

شروع به حرف زدن کرد :   یبا لحن دستور حیمس

 ... م یکن یو ورزش م میش یم داریصبح زود ب

  یی زایهم چ یحرکات رزمباشه و از  یبدنت قو  دیبا

از خودت   ی شد بتون یزینکرده چ  ییکه اگه خدا یبدون

 ... یدفاع کن

و صبحانه   میریگیاز ورزش هر دومون دوش م بعد

بخصوص تو که قد جوجه غذا   میخور یرو هم کامل م

 ...یخوریم
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شب اونجا  ۸سازمان تا ساعت  میریهم که م بعد

 ... میهست
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  یبه جاش کارا  یسازمان ول میریروزها هم نم  یبعض

 ... میدیباند رو انجام م 

 گم؟؟یم یکه چ یریگیم

 

 گفتم که گفت : برکه حواست رو جمع کن..  یا اره

  تیزندگ  دی مواظب خودت باش چون فصل جد یلیخ

 شروع شده... 

من   یچه برا وفتهین یفصل اتفاق بد نیتو ا   دوارمیام

 تو...  یچه برا

 

ازت سر   ی نا بخشودن ییبه حالت برکه اگه خطا یوا

 بزنه... 

به سر در سازمان تا   کنم یم زونتیو آو کشمتیم

 ...... گرانید یدرس عبرت بشه برا

 

باشه   ؟ ی گیم هییچه حرفا نی ا  حیترس گفتم : مس با

 باشه...  یکه نا بخشودن دمیانجام نم  یمن کار
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  دی بهم رفت و گفت : از تو بع یچشم غره ا حیمس

 ... یکارا انجام بد یلی خ ستین

 

  تونم  یکه نم شدم یداشتم مطمئن م واشی واش ی گهید

  نی ا روزهیپ  حیبه نفع مردم انجام بدم و مس یکار

 .... هیباز

 

 بده..  جهینت دوارمیکنم و ام  یکه تالشم رو م من

منجالب نجات   نی از ا حیبکنم که هم مس  یکار هی  دیبا

و   رهیکنه هم خودم ازش جدا بشم هم انقدر آدم نم  دا یپ

 و آزار نشه....  تیاذ

 ... هیسخت  یلیکه انتخاب کردم راه خ یراه ن یا و

 نه..   ایبه ته خطش زنده برسم  ست ین معلوم

 

  یگفت : در ضمن مواظب باش چ یعصب  کمی حیمس

دقت ، از تو چشمات   کمی چون من فقط با  یکنیفکر م

 تو سرته... ییزایفهمم که چه چ یم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 827



 یپاچه گفتم : نه ، نه .. نگران نباش.. من کار دست

 خودم بد تموم بشه...  یبرا کنم که آخرش ینم

 

 گفت...  ینی تکون داد و آفر یسر حیمس

 

 هنوز بابام و باربد تو سازمانن؟؟ حی گفتم : مس مغموم

 

گفت و   یابروهاش نشست و آره ا نی ب  یاخم حیمس

که وارد   یکس ؟ یفکر کرد  یادامه داد : پس چ

خارج بشه مگر با    تونهینم  گهید شهیسازمان م 

 مرگ...

 

کردم خودمو کنترل   یسع یبه تنم افتاد ول یا رعشه

دلشون   ؟ ی اونا چ  نمشون؟ یتونم بب  یکنم و گفتم : نم

 نه؟ ای  ننیمنو بب  خوادیم خوادیم

 

 عذاب آوره؟  یلیاونا خ  یبا تو بودن من ، برا یعنی

 ... دی باال انداخت و گفت : شا یشونه ا حیمس
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  کنن یو فکر م دنیمنو د یها یرحم یاز ب یلیخ چون

که تو   دوننینم  یکنم ول یمنم با تو اونجور رفتار م

 ... یو دلبر من یسوگل
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 تو فکر...  رفتم

 رحم بود؟!  یانقدر ب حی واقعا مس یعنی

حاال که فکر   ی، ول یخشن بود و عصب  کمی درسته

که   نهیهم ا  لشیهم با من بد نبوده و دل ادیز کنمیم

 !!!! شمیسوگل

 ... دمیهاشو د یرحم یچشمه از ب هی یول

 

سرمون شلوغه بهتره که   یلیگفت : امروز خ حیمس

 ... یحالت زودتر خوب بشه و انقدر سوسول نباش
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  هینم کردم و گفتم : من حالم خوبه فقط گرد یاخم

 لحظه سوزش داشت که االن بهتر شده.. 

 

  هیگفت و ادامه داد : امروز قراره  یخوبه ا حیمس

 .. ادی که مطمئنم خوشت م میخوب بر یلیخ یجا

که   گهیجا د  هیو بعد هم   میخوریشام م میریباهم م  بعد

 .... زهیسوپرا

 

روم چند  یجلو یخوایباال انداختم و گفتم : م  ییابرو

 بشم؟ زیو سوپرا یبار ببند رینفر رو به ت 

 

  یکه حت هیزیکرد و گفت : نه... چ یخنده ا حیمس

 کنه...  یفکرش هم به ذهنت خطور نم 

 

 کنجکاوم کرد...  واقعا

 امروز چه خبره... نمی دوست داشتم بب یلیخ
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به سمتم اومد و کمکم کرد از رو تخت پاشم و   حیمس

 ...میکه ناهار بخور م یگفت : بر

زودتر کارمون رو شروع   دیگذره با  یزود م روزا

 نشه...   ریتا د میکن

 

 ..... رونیب  میگفتم و از اتاق رفت یباشه ا متعجب

 

*** 

 ... ارمیشاخ در ب خواستمیواقعا م یعنی

 .. ییجا نی همچ هی م یاومد شد ینم باورم

 رو انتظار نداشتم..  یزیچ ن یهمچ حی از مس اصال

 ... دیگنج یمغزم نم یتو

 .. کمک!!!!!نجای .. احیمس آخه

 

  خواستیکه ازم عروسک م یبودم که با دختر جیگ

 حواسم رو جمع کردم و بهش عروسک دادم... 
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با خوش   حی بچه ها دورمون کرده بودن و مس همه

بودم   دهیکه تا به حال اصال ازش ند یا ییرو

 کرد...  یباهاشون رفتار م

 

ها به بچه ها گفت که برن   یپخش تمام اسباب باز بعد

 کنن...  یباهاشون باز
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 نگا کردم..  حیو هنگ به مس  مبهوت

ت : چرا  گف طنتیبهم کرد و با ش   ینگاه حیمس

 ؟یخاموش شد

 ؟ی وفتیروشنت کجاس بزنم راه ب دکمه
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تو بهت   شتریگفت و منو ب  یصداش زدم که جانم فقط

 برد..... 

 

 .. امی به شونم زد و گفت : من برم االن م حیمس

مجسمه خشک شده بودم فاصله   نی که ع یاز من و

  هیبود و   زیکه پشت م یخانوم شی گرفت و رفت پ

 آورد.. رونیب  بشی دسته کاغذ از ج

 بفهمم که دسته چکش بود..   تونستمیم

 

نوشت و به اون خانومه داد و دوباره به    یمبلغ هی

 سمت من اومد.. 

 

 ؟یتعجب گفتم : چقدر چک نوشت با

 

 گفت : چطور؟  حیمس

 

که ازش   یخالف یبدونم چقدر از کارا  خوامی: م گفتم

 ...!!ی رو خرج کرد یاریپول درم
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 .. اردی لی داد و گفت : پنج م رونیب  ینفس حیمس

 

که تو سالن بود نشستم و گفتم :   یرفته رو صندل وا

که انقدر   ستایهم ن یپوله کم  نی !! اارد؟؟ یل یپنج م 

 ... یگ یراحت م

 

از   یدیکه د یبرکه تو هرچ  نیکالفه گفت : بب  حیمس

لباس و غذا و هر  ی، کشت نی ، ماش الی من ، خونه ، و

پولش حالله چون پولش از هتل و رستوران و   یچ

 ... ادی کافه ام م

 

که از   یزدم و گفتم : چه خوب ... پس پول یپوزخند

 ؟یکنیم  کاریرو چ ادیخالفت م  یکارا

 

 ... کنمیم هیری خ یگفت : خرج کارا حیمس

که خانواده   ییکار ، بچه ها ی،بچه ها  ماریب یها بچه

که    ییبد سرپرست دارن، کمک به جوونا  ایندارن 

 پول ندارن...  یازدواج کنن ول  خوانیم
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 کنم...  یم اد ی ز ریخ یبودم که کارا گفته

 

که   یپول نی که هم نی زدم و گفتم : اول ا یپوزخند

با هزار جور کثافت    یدیانجام م   ریخ یکارا یبرا

کارات   نی به دست اومده دوما ا  ختنیو خون ر یکار

 داره...  لیدل

 ... یجاپاتو محکم کن یخوایکه م  نهیهم ا  لشیدل

 

کمکم کرد با اون حال زارم بلند شم و راه برم   حیمس

  یول یشیخوشحال م نجایا  یای و گفت : فکر کردم ب

 انگار اشتباه فکر کردم... 

 

...  ستمین  ریناله و حال زار گفتم : من مخالف کار خ با

 خالف توعم... یمن مخالف کارا

  یکنیم زا یچ نی پول حروم خودتو خرج ا یدار تو

 .... زهیواقعا تاسف بر انگ

 

بس کن که    گهیگفت : لطفا د یو حرص ی عصب حیمس

 حوصله ندارم... 
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مگه   یبگ یزیدرباره کار من چ یحق ندار گهید توهم

 ...یکه خودم بخوام نظر بد ن یا

و بعد   میشام بخور میبر د یبحث رو تموم کن که با ن یا

 که گفتم...!!  ییاونجا میبر
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 ... میشد حی مس کریغول پ  ن یماش سوار

 محافظ و ما..  هیراننده و  هی

 ... گهیمحافظ د هیهم راننده بود و  گهید  نی ماش هی تو

 

 اومد...  ی خوشم نمجلب توجه اصال نی ا از

 اومد....  یخوشم نم ش ییقدرت نما  نی ا از
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  نی باشه نه به ا یداشتم رفت و آمد هامون عاد دوست

 شکل...

 داشت...  یاعصاب خورد ح یمس هیهمه چ اصال

 

رفت که به رستوران    یم یریبه همون مس  نیماش

 ... شد یختم م حیمس

 دادم...  رونیب  یکالفه ا نفس

 ... شدیهاش داشت شروع م ییباز خودنما ن یا

 و وضعت خوبه، اه...  یپولدار میدیفهم

 

رو باز کرد   ن یو راننده اومد در ماش میدیرس باالخره

 .. میش  ادهیتا پ 

 متنفرم....  فات یتشر  نی ا از

 

 ... حیشدم و بعد از من هم مس ادهیپ  نی اکراه از ماش با

و بازوش یبه سمتم گرفت که با چشم غره ا بازوشو

 ... میگرفتم و با هم به سمت رستوران رفت 
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 خلوت بود...  یلیخ

 دور و بر نبود...  ادیز یکس

 کردم...  تعجب

 ... شدیغلغله م شهیهم  نجایا

 

که تعجب تموم وجودم رو   میوارد رستوران شد  باهم

 گرفت... 

 

  چکسیبود و ه یاز هر نوع آدم یخال رستوران

 نبود... 

  چکسیچرا ه ه؟ یچرا خال  نجایا  حیتعجب گفتم : مس  با

 ست؟ین

 

از   یکیزد و همونجور که به سمت  یلبخند حیمس

  میکه راحت باش نیرفت ، گفت : بخاطر ا یها م زیم

 ... ادیب  یگفتم نزارن کس

 

 باال انداختم...   ییابرو
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 هم باشن؟ هیبق شدیم یچ مگه

 کرد...  ینم  یفرق چیمن که ه  یبرا

  یباعث ناراحت هیکه وجود بق میکن کاریقراره چ مگه

 ! شه؟ یما م

 هست..!  حیتو سر مس یباز چ ست ین معلوم

دو   زیچ هیدور  حیپس زدم و همراه با مس فکرامو

 .... مینفره نشست 
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گذاشت و توهم قفل کرد و گفت   زیدستاشو رو م حیمس

 اره؟؟ نی اومد یم اد یکه انقدر ز هیقشنگ ی: جا

 

 الدنگ....  یگفتم که گفت : آره با اون پسرا یا اره
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 گونه اسمش رو صدا زدم... هشدار

 

  اد یپسرتون ز یگفت : چرا انقدر دوستا ی عصب حیمس

 بود؟

 . بودن. امون یاز همکالس  حیتعجب گفتم : مس  با

 هم نداشتن...  یبد  تیاون حس ها هم نداشتن و ن از

 ؟ی کنیفکر م نجوریا چرا

 بود...  دی بع یکیاز تو    زایچ نی ا  گفتن

 .... ستین  دیبع چکسیاز ه یچیکه ه دمی تازه فهم یول

 

 ینجوری و ا یخبر ندار یچیگفت : از ه حیمس

 ...یگیم

تو   قیبود و از طر سی پل  شونیکی  یدونستیم

داداشت و بابات و سازمان مدرک   هیعل خواستیم

 جمع کنه؟

 رو بکن...  شونیطرفدار یباز ه حاال

 

 کدومشون؟  س؟؟ یپل   ؟؟ ی بهت گفتم : چ با
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 !!! یگیدروغ م یدار

 ... شهیباورم نم من

 

بهت   گمینم  ویزیچ ا یزد و گفت : من  یشخندین  حیمس

 .... گمیم  قتویاگه بگم حق ای

 

 بوده؟ سی هول گفتم : حاال کدوم از بچه ها پل با

 درباره خانوادم بهشون نگفتم...  یزیاصال چ من

  نی هم با پسرا در ارتباط نبودم مگه تو هم اد یز من

 ... میافتاد  یها با هم م قیتحق

 

 یدختره  یکار یزد و گفت : کجا یپوزخند حیمس

 ساده... 

  دینبود همون که اسمش سع  یپسره که با دختر اون

 بود...   سیبود اون پل 

 

  ن یعجبم بابت چطور حواسش نبوده و باعث چن  در

 شده... یزیچ
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 ... کنهیم یهمکار  سیهم داره با پل  دیشا

 

باشه   سیپل   دیسع شهیتعجب و بهت گفتم : باورم نم با

 سازمان بوده باشه....  هیو دنبال مدرک عل 

  یهاشون همکاربابام با یگیچطور م یچیه  نیا حاال

 کرده؟

تو   یساله به صورت رسم۳۰ کینزد  بابام

 سازمانه.... 

 

از تو و کارات و سازمان ندارم   یمن دل خوش درسته

 .... کنهیهمه سال تعهدش رو حفظ م نی پدرم بعد ا یول

 

بحثو    نیباال انداخت و گفت : ا  یشونه ا حیمس

 ولش... 

  یتک تک ادما یآدمام گذاشتم تا حواسشون پ از

 ها باشه...  سی مان و پلساز
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  چیکه اون پسره تا حاال ه نهیهم ا  شی خوب یدونیم

وجود نداره که   یما نداره درواقع مدرک هیعل  یمارک

حرفا قهقه   ن یبخواد سازمان مارو لو بده و بعد گفتن ا 

 زد....  یترسناک
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گارسون   هی مهیبود رو زد و سراس زیکه رو م یزنگ

 اومد...   مونیپش

 

 ؟ یخوریم  یچ زمیگفت : عز حیمس

 

 .. خوادیم دهیفکر کردم و گفتم : دلم کوب کمی
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برگ    هی دهیرو به گارسون گفت : دو تا کوب  حیمس

 که هست..  یجوجه با هر مخلفات هیو  یزعفرون

 .. اری و دوغ هم ب نوشابه

 گفت و رفت.. یچشم گارسون

 

  یخواینگا کردمو گفتم : خودت م حی تعجب به مس با

 ؟یبخور  نارویهمه ا

 

زد و گفت : نه خوشگلم هر دو باهم  یلبخند حیمس

 ...میخور یم

 

تونم کاملش    یرو نم دهیشوک گفتم : من همون کوب با

 م؟یباهم بخور یگیرو بخورم بعد تو م

 من چقدر جا دارم؟ مگه

 

 کرد و گفت : حرف نشنوم ازت...  یاخم حیمس

 ...یالغر شد لویک۲ یکم خورد انقدر

 .. ۵۵باشه نه ۶۰ دیبا  وزنت
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 آوردم... ی واقعا داشتم شاخ در م یعنی

از کجا   نی دونم بعد ا یخودم وزن خودمو نم من

 دونه؟یم

 

 ؟ی دونیبهت گفتم : تو از کجا وزن منو م با

 

لبخند فوق العاده جذاب و خاص زد و گفت :    هی حیمس

 یزیوزن که چ گهی د  دونمیم ویدلبرم من همه چ

 ... ستین

 

 نگفتم ...  یزیچ

بهش    دیبا یتو بهت بودم که ندونم چ  یانقدر درواقع

 بگم...

 

 ... یدار ییگفت : از فردا برنامه غذا  حیمس

 تو نه..  یخودم داشتم ول من

 .. یخوری م یبرنامه ، غذا و هر چ با
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 .. ست یبد ن یاری سالم رو ب یهم به غذا کمی

 ... ستاینکن حواسم ن فکر

 ...یخوریو پر چرب م یفست فود یغذا ها همش

 

دادم که غذا هامون رو آوردن   رونیپر حرص ب ینفس

 رفتن...  حیو با گفته مس  دنیچ زیو رو م

 

  زاشتیهمونجور که از کباب ها تو بشقابم م حیمس

غذا خوردنته، پس لذت    ینجوریروز ا  نیگفت : آخر

سالم و با برنامه   یبه بعد فقط غذا  نی ببر که از ا

 ...یخوریم

 

باعث غش   دیکه شا  ینیبب  یی زایچ هیهم قراره   امشب

از   امی تونم ب یو ضعفت بشه پس کامل بخور که نم

 غش و ضعف نجاتت بدم... 

 

[09.10.21 13:30 ] 
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متعجبم بشقابم رو   یگفتن حرفش مقابل چشما  بعد

گذاشت جلوم و با گفتن شروع کن خودش هم مشغول 

 غذا خوردن شد... 

 

، شروع به غذا   پر از سوال تو ذهنم شهیمثل هم منم

 خوردن کردم... 

 

من هم اضافه موند و    یتموم شدن غذا که برا بعد

 حیسرم غر زد ، غذا رو جمع کردم و مس حیمس

 .. نجای ا ای ... بریبعدش بلند داد زد : ام

 

  حیجلومون ظاهر شد که مس نا یساله ا ۲۳پسر   هی بعد

 ن؟ی گفت : غذا هارو پخش کرد
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رو پخش   نی : بله آقا همون قدر که گفته بود ریام

 ... میکرد

 

 گفت و بهش گفت که بره..  یخوبه ا حیمس

 

 کردن؟یپخش م دی رو با یی: چه غذا دمیپرس

 ؟یدیم یتوهم نذر مگه

 

اوقات   یکرد و گفت : نه.. من گاه یخنده ا حیمس

  نییپا یکه غذا درست کنن و تو محله ها گمیم

 پخشش کنن... 

 

  ویزیچ هیگفت : برکه   ح ی گفتم که مس یکشدار عجب

 رفته بهت بگم...  ادمی

 ... گمیم  میکه وقت دار االن

 

 : بگو...  گفتم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 848



  یعنی  ستمیگفت : من تو طول هفته صبح ها ن  حیمس

،    دمیباند رو انجام م یشنبه و سه شنبه ها صبح کارا

فروشگاه  یرستوران ، دوشنبه کارا یها کارا کشنبهی

 هتل... یو چهار شنبه ها کارا

 سازمان...  رمیبعد ناهار م و

  رمیندارم و م یپنجشنبه ها صبح کار  دونهی

 سازمان... 

 

 .. لهیها هم که تعط جمعه

سازمان من از   میچند روز صبح هم که باهم رفت اون

 کارارو انجام داده بودم... نی قبل ا

 

 بهت بگم.. خوامیم  نویکل ا در

 .. یایو ب یبا من بر  دمیم حی ترج من

 اعتماد ندارم..   یبه کس اونجا

 

بهتره تو خونه    ستیکه سازمان و باند ن ییها صبح 

 سازمان..  میر یبعد باهم م شتیپ ام یو ناهار م یبمون

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 849



 

 یگرگ وحش هیزدم و به مچ دستم که  یتلخ  لبخند

تتو شده بود نگا کردم و گفتم : باشه اشکال   اهیس

 نداره.. 

 

هست که   یوقت هیدلم پر از ذوق شد که باالخره  و

نباشه تا راحت بتونم به نقشه هام   حی تنها باشم و مس

 برسم...

 

[09.10.21 13:30 ] 

 

#part225 

#mashoghe_raeis   

 

در   جانیعالمه ه هیکه   میگفت : حاال پاشو بر حیمس

 انتظارمونه... 

 

 کردم...  یرو درک نم حی مس یذوق و خوشحال نهمهیا
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 وفته؟یب یو چه اتفاق  م یقرار بود کجا بر مگه

برسم    یا جهیتونم به نت  یهر چقدر فکر کردن نم با

 ... شهیم یچ  نمیصبر کنم تا بب  دیپس با

 

 رو ، روشن کرد..  نیو راننده ماش میشد ن یماش سوار

  یرو اصال نم میرفت یکه م ییها  ریکه گذشت مس کمی

 دونستم... 

 و تنگ و کوچه پس کوچه... کی تا یها ریمس

 بودم...  ومدهیکه تاحاال اصال ن ییجاها

 

بعد  ینجوریا  ریچند تا مس دونمیکردن نم  یاز ط  ّ 

 ... ستادیوا ن یباالخره ماش

 

شد و بعدش   ادهیپ  حیباز کردن و اول مسبرامون   درو

 هم من.... 

 

 .. اری ساک من رو ب نی به محافظ گفت : شرو حیمس
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  هی نی گفت و از صندوق عشق ماش یچشم نیشرو

 آورد...  رونیب یساک مشک

 

  یدر هیبه سمت  حیتعجب بهشون نگا کردم که مس با

 محافظ ها هم پشت سرمون...  هیراه افتاد و بق

 

 نجا؟یا  میاومد یچ  یبرا  حیتعجب گفتم : مس  با

 

 ..یفهمیم یزد و گفت: به زود یچشمک حیمس

 

 در رو باز کرد..  بعد

 بود..   کیجا تار همه

 

که پر   دمیمحافظ ها چراغ قوه انداختن و راه رو د  از

 یزیچ گهیرفت و د یم  نییبود که به پا ییاز پله ها 

 نبود... 

 

 بودم..  دهینگم ترس دروغ
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کرد   ی که م ییترسناک بود و کارا حیمس درواقع

 ترسناکتر... 

 

 .... میدیرس باالخره

 ... ن ییشدم انقدر پله اومدم پا  خسته

 

با چند    میراهرو شد هیدر رو باز کرد که وارد  حیمس

 تا در.. 

 

که   نیاز در ها رفت و قبل ا  یکیبه سمت  حیمس

پشت در    نجایمحافظ گفت : هم۲بازش کنه رو به 

 و ساک رو ازشون گرفت....  نی ستیوا

 

 هم کشوند تو اتاق و در رو بست...  منو
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برق زو زد که المپ   د یکل حیبود و مس کیتار  اتاق

 پخش شد... ینور کم هیو  روشن

 

 بود..  کیکمد کوچ  هیکه اتاق داشت  یزیچ تنها

  کبارهیبه   حیتعجب به اطرافم نگا کردم که مس با

 پالتوش رو به سمتم انداخت که تو هوا گرفتمش.... 

 

شروع به درآوردن بافتش کرد و اونو هم انداخت   بعد

 سمتم که تو هوا گرفتم... 

 

کرد و   زشیبل یهم شروع به باز کردن دکمه ها بعد

 کردم...  یگرد شده نگاش م یمنم با چشما

 لباس هاشو درآورد؟ یچ یبرا
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رو  زش یبل حیخواستم سوال رو بپرسم ، مس تا

  یلی که خ یینقصش با اون تتو ها   یدرآورد و بدن ب

 شد...  داری دوسش داشتم پد

جوون کش   تی اون بدن و جذاب  دنیبا د ناخودآگاه

 گفتم که...  یدار

 

  نینگران نباش ا  زمیکرد و گفت : عز یخنده ا حیمس

نگاش کن و باهاش   یبدن مال توعه هر چقدر خواست

 ور هم برو..

  یب ن یاز ا   دمیخجالت کش کمیزد که  یبعد چشمک و

 ... م ییپروا

 

که نگاه    نییخواست شلوارش روهم بکشه پا حیمس

کرد و گفت: بابا کامل   یزیخنده ر  هی  حیو مس میدزد

  ادیکه... البته کامل لخت بودنم رو هم ز ستمیلخت ن

 ... یبرد  ضیو ف یدید

 

تو   گمینم  یچیه یه حیاخم و حرص گفتم : عه مس با

 ... گهی... بسه د یدی ادامه م
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کرد و شلوارش افتاد سرم که با   یخنده ا حیمس

  رونیلباس ب  هیحرص نگاش کردم که از ساکش 

 آورد....

 

داشت به تن   حیکه مس یز یبهت و تعجب به اون چ با

 کرد نگا کردم..  یم

 

 پوشن..   یبوکس م یها یلباسا تو باز نی ا از

  یو فقط شلوارک کوتاه  دیتاپش رو نپوش  حیمس یول

 به تن داشت... 

 

 آورد..  رونیبوکس رو ب  یم دستکش هاه بعد

 

 .... حیبهت گفتم : مس  با

 با جانم گفتن جوابم رو داد..... که

 

[09.10.21 13:30 ] 
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  یخوایرفتم گفتم : م   یکه به سمتش م همونجور

 پس کالهت کو؟ ؟ ی مسابقه بوکس بد

 ؟یدیتاپت رو نپوش  چرا

 ؟ی دیچرا مسابقه م اصال

 ؟یتازه بفهمم که تو بوکس بلد د یهم با نویا

 

 !! یپرسیبرکه چقدر سوال م یگفت : وا حیمس

 هستم توش..  یهم قو یلی بوکس بلدم ، خ اره

  یزینبود که بهت بگم توهم چ  یتیهم موقع تاحاال

 .... یدینپرس

 

دستم بود رو چپوندم تو   رو که تو حی مس یها لباس

  یبرا یریم ینجوریخطرناکه ا حی ساک و گفتم: مس

 مسابقه.. 
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 .. یشیناکار م  زننیم

 

بوسه کوتاه رو لبم زد که منو   ه یپروا زود   یب حیمس

 مجسمه خشک کرد... نی ع

 

 نگران نباش...   زمیگفت : عز حیمس

 برابر شد...  نیچند  میکه انرژ االنم

 نشه و برنده بشم...  م یچیه دمیقول م بهت

 

مسابقه   یچ یدراومدم و گفتم برا یجیاون حالت گ  از

 ؟یدیم

 داره برات؟ یمنفعت چه

 

 با مکث گفت : بوکس رو دوست دارم...  حیمس

کنه...   یکنم و آرومم م  یم ی رو توش خال تمیعصبان 

 ... دمی و قدرتم رو هم نشون م

 ... ادیم  رمیالبته پول هم گ و
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 تعجب گفتم : پول؟ مگه چقدره؟ با

 

  شهیداره به من که هم تیبه حرف یگفت: بستگ حیمس

 .. رسهیم یادیپول ز

 

 ؟یکنیم  کاریاخم گفتم : پول رو چ با

 

که از   ییباال انداخت و گفت : پول ها  یشونه ا حیمس

 بوکس در اوردم رو فعال خرج نکردم.. 

 

دست دور کمرم   حیباال انداختم و مس ییتعجب ابرو با

 انداخت و به سمت در کشوندتم... 

 

 باز کرد و به سمت آخر راهرو راه افتاد...  درو

 ها هم پشت سرمون بودن..  محافظ

 

 تماشا کنم؟ ام یب دی من هم حتما با حی : مس گفتم
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 گفت : آره هم دختر هست هم پسر...  حیمس

 که آخر راهرو بود رو باز کرد...  یدر
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  یبودم همون شکل دهیمسابقات د  یکه تو همونجور

 بود.. 

گفت هم دختر   حیهمونجور که مس ینبود ول یادیز ادم

 بود هم پسر... 

 

 گفتم : پس چرا آدم کمه؟ آروم

 

 گفت : فعال به شروع مسابقه مونده...  حیمس

 ... میزود اومد ما
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ها نشست و   یاز صندل  یکیرو  حی گفتم و مس یآهان

 منم کنارش.. 

 ... ستادنیدو محافظ هم کنارمون وا اون

 

 شن؟یخسته نم ستنیمیعجبم انقدر وا  در

 

 کجاس؟ فتیگفتم : پس حر ح یگوش مس دم

 

وقت   ... گفتم که هنوزومدهیگفت : هنوز ن حیمس

 .. ستیمبارزه ن 

 

برد امروزت   یکه برا ی: پول دمی پرس یکنجکاو با

 هست چقدره؟

 

 بهم انداخت و با مکث گفت : چطور؟؟  ینگاه حیمس
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...  ینجوریگفتم : هم الیخیباال انداختم و ب  یا شونه

 کنجکاو شدم..

 

 یبعد چند لحظه گفت : برا حیمس

 ... ونیلیم۲۰۰امشب

 

 ست؟؟ین  ادیز کمیتعجب گفتم :   با

 

  نی : قوان دمینه خشن گفت که دوباره پرس حیمس

 ه؟یمسابقه چ

 

  یسوال نم ادی و گفت : به نظرت ز دی کش یپووف حیمس

 ؟؟یپرس

 

که   ییزایچ  یکردم و گفتم : چرا ، ول یزیر خنده

 بدونم...  د یرو با دونمینم
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که طرف   یداد و گفت : تا وقت رونیب  ینفس حیمس

بشه و نتونه بلند شه پول ماله اون   ریگ  نیمقابل ،زم 

 ... شهیم یکی

 هم نداره...  یخاص نی قوان

 ... نهیهم

  یتونیهم م یکه بخوا یو هر مدل یضربه ا هر

 .. یبزن

 

 بده..!  یلیخ ینجوری: ا  گفتم

 

  نی هم قوان نیباال انداخت و گفت : ا  یشونه ا حیمس

 ماست... 

 

  یول دمیپرس  یسوال بود که ازش م ن یچندم دونمینم

 ! ست؟ یکه ن یمسابقات قانون  ن ی: ا  دمیپرس

 

 کجا بود...  یگفت : نه بابا قانون حیمس
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رفته بود که شما   ادمیگفتم و ادامه دادم : آهان  یآهان

 ... هیقانون ریغ  تونیهمه چ

 

زل به دور و اطراف  الیخی با اخم نگام کرد که ب  حیمس

 زدم...

 

 ************************ 
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 نشستن...  کجای ن یاز ا شدمیکم داشتم خسته م  کم

سالن پر شده بود و انگار که به زمان مسابقه   بایتقر

 ... میشده بود  کی نزد یلیخ
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انجام داد   یاز جا بلند شد و چند تا حرکت کشش حیمس

 ... شهیشروع م گهیو گفت : مبارزه االن د 

 

 کو؟!  فتیهول گفتم : پس حر با

 

  یکلیه یطرف اشاره کرد و مرد هیبا چشم به  حیمس

 ... دمیرو د

 

  کلشیردم و با ترس گفتم : اوت هروش زوم نک ادیز

 وقت؟!  هی یاز تو بزرگتره... نباز

 

زد و گفت : نه، من قبال بازنده   یچشمک حیمس

بودم..... شکست خوردم.... و از همشون درس  

  شهیم بمی که نص یزیگرفتم... و االن تنها چ

 ... هیروزیپ

 

از خدات باشه تا من   دیبا  ادی تو که از من بدت م یول

 بازنده بشم...!! 
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چشم دوختم و گفتم :    نیازش گرفتم و به زم  نگاه

 .. ادیخوشم هم نم یول ادی ازت بدم نم

 ... یمبارزه تو باش نی حال دوست دارم برنده ا نیا  با

 ..یشد  ریگ نی که زم نمیتونم بب  ینم

 

و   ستادیباال انداخت و رو به روم وا ییابرو حیمس

 ... شهیگفت : اومممممم.... ماجرا داره جالب م

و با برد   یزینگران نباش من بدون خون ر خوشگلم

 .... رونیب  امیم  نیاز زم

 

چونم   ریدستشو گذاشت ز   حی گفتم که مس یخفه ا باشه

 و سرم رو باال آورد...

 

رو  یبوسه ا حیکه مس  میبود رهیهم خ یچشم ها به

 راه افتاد...  یزد و سمت تشک باز م یشونیپ

 

 زد...  یداشت تاالپ تولوپ م قلبم
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 شدم؟؟!! ینجوری چرا من ا آخه

 

  دیبوس  یمنو م ییهویو   شدیم کمینزد  حیوقت مس هر

 کرد...  یحالم رو دگرگون م

 

 هول سرجام نشستم...  با

  ینگاه م  فشینگاه کردم با نگاه خشن به حر  حیمس به

 .کرد..

 داشتم...  یادیز یلی خ استرس

 

انقدر بهش ضربه   ح یکردم مس ی دعا م دیبا االن

 بخوره که لت و پار بشه و دلم خنک شه.. 

  هی ی که حت نهیا  خواستمیکه االن م  یزیتنها چ یول

 ...ادیقطره خون هم از دماغش ن 
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 شروع شد...  مسابقه

 رو نداشتم... دنشیو توان د تاب

 

 کرد.. یها داشت گوشم رو کر م قیتشو  یصدا

 سرم رو بلند کردم....  آروم

 

 .. زدیبا تمام توان داشت ضربه م حیمس

ضربه    هی یداد تا طرف مقابلش حت یامون نم اصال

 بزنه... 

 

 شده بود...  ی و صورت اون مرد خون سر

 

ضربه به صورت اون مرد زد که   هیمحکم  حیمس

 شد...  ن یپخش زم
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 صحنه خودم هم دردم گرفت..  نی ا  دنی د با

  یجور رشته ها ارتباط خوب نی وقت نتونستم با ا چیه

 برقرار کنم.. 

 

و   شهیاز جاش بلند نم گه یخودم گفتم اون مرده د با

 انگار اشتباه فکر کردم ....  ی ول شهیبرنده م حیمس

 

 از جاش بلند شد...  فشیحر

 تر از قبل بود..   یعصب یلیخ

 

  یهمه رو جا خال حیکه مس زدیم یمحکم یها مشت

 کرد... یو از خودش دفاع م دادیم

 

 بود..  یقََدر فیحر

 رفت...  یباال م ی هها  ق یدست و تشو یصدا

 ... دنیکوب یم  خی داشتن رو مغزم ، م انگار
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انداختم و پلکام رو محکم رو هم   نیی رو پا سرم

و صدا ها به اوج خودش   قیتشو  یفشردم که صدا

 ... دیرس

 

بود و   نی نقش زم حیمس  فیتشک نگا کردم که حر به

 تونست از جاش بلند شه.. ینم

 

  ستادهیهم با غرور و افتخار باال سرش وا حیمس

 بود... 

بلند   نی نتونست از م  گهید فشیگذشت و حر زمان

 برنده شده...  حیکه مس دادینشون م نی بشه و ا

 

 انداختم...   حینگاه به مس هی

 رو صورتش نبود..  یزخم چیه خداروشکر

 ... ومد یاز دماغش هم خون ن یکه گفت حت همونجور
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که   خوردیردم انقدر ضربه بهش مک یآرزو م دیبا االن

  ی، قلبم رو به درد م حی فکر به مردن مس یول رهیبم

 آورد...

 

  نیبود که همچ ادمیز ی و دلسوز یاز مهربون دیشا

چرا   ی قبال هم من مهربون بودم ول یداشتم ول یحس

 حس رو نداشتم؟؟ ن یا

 ؟؟یحاال چ یمرگش رو داشتم ول یآرزو قبال
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نگا کردم که داور دستش    حیو به مس  دمیکش یپووف

  غیج یرو باال برد و به عنوان برنده اعالم کرد و صدا

 اومد..   هیو سوت بق
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ها تموم شد ،   یمسخره باز نیچند لحظه که همه ا  بعد

د سمت من و کنارم نشست و گفت : چطور  اوم حیمس

 بود؟؟

 نظر بده...  یاگه نگا کرده باش البته

 

کردم   یاوقات نگا نم یدادم و گفتم: گاه رونیب ینفس

 .. یبرنده شد  دنیخوشحالم که بدون صدمه د یول

 

وقته برنده ام و برنده   یلی با غرور گفت : من خ  حیمس

 مونم...  یم

 

و   یبازنده باش شهیهم  دوارمی که بگم ام نیا  عوض

جور  نی که هم دوارمینابود بشه گفتم : ام تیهمه چ

 باشه... 

 

 از محافظ ها گفت : ساعت چنده؟ یکیرو به   حیمس

 قربان..  ۱۲هم گفت :  اون
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 ... شهیم  ریگفت : پاشو برکه ، که داره د حیمس

 

 ... میرفت یو دوباره به همون اتاق قبل پاشدم

دوش    هی دیعرق کرده بود و حتما با   حی بدن مس کل

 .. شدینم نجای االن و ا یگرفت ول یم

 

 و اضافه هارو تو ساک گذاشت...  د یهاشو پوش لباس

 

از محافظ   یکیو ساک رو به  میرفت رونیاتاق ب از

 بده...  مویگفت : گوش یکیهاش داد و رو به اون 

 

شروع به   حیرو داد و مس حی مس یهم گوش اون

کرد و گفت : پولم رو بزن به همون   یریشماره گ

 ... یشگیشماره حساب هم

 

 یو همگ بشیقطع کرد و گذاشت تو ج ویهم گوش بعد

 ... میاز اونجا خارج شد
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حرکت کرد   نیو ماش  مینشست  نی که تو ماش نیهم

 یامروز روز  پر کار نکهیدم گوشم گفت : با ا  حیمس

  شهیامشب شب جمعه ست نم یبود و خستم ول

 گذشت... 

 

نداره که    یتو فرق یحرص صداش زدم و گفتم : برا با

باشه ، تو کار خودت رو   یچند شنبه باشه و چه روز

 .. یکنیم

 

شب   یکرد و گفت : اون که صد در صد ول یا خنده

 داره..  گهید  یصفا هیجمعه 

،    میبخواب میتونی، راحت م  میل یهم جمعه ست تعط فردا

 .. رونیب  برمتی عصر هم م

 

 فکر... رفتم

 لخت رو تخت...  حیو من و مس میتو اتاق  نکهیا فکر

 .. کنهیفکرش هم تموم تنم رو داغ م  یحت
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  یو چند بار برمی که خودم هم لذت م شمینم نی ا منکر

 قدم شدم...  شیهم خودم پ

 

  حیمس  نهیگفتم و سرم رو ، رو س یباشه ا فقط

 گذاشتم و چشمامو بستم... 
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وقت بود حسش نکرده    یلی که خ یشدم از آرامش پر

 بودم.. 

 

  یکیدستشو دور شونم انداخت و با اون  هی حیمس

 دستش شروع به نوازش موهام کرد... 

 

 .. مینفر  هیکه انگار  میتو بغل هم جمع شده بود انقدر
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 رو لبم نشست..  دلبخن

 نگذشت که به خواب رفتم...  یزیچ

 

 شدم..  داریکردم از خواب ب  یکه حس م ییتکون ها با

 رو به روم بود... ح یمس صورت

 

  یزی.. امشب هم چزمیآروم گفت : بخواب عز حیمس

 نشد ...  بمی نص

 شدم...  یخسته بودم که متوجه حرفاش نم انقدر

 

 بخواب...  ایآلود گفتم : توهم ب  خواب

 

 ... ام یبعد م رمیدوش بگ  ه یبرم  دی گفت : من با حیمس

 

 .. اینشه.. زود ب قهیدق ۱۰از  شتریگفتم : پس ب گنگ

 

 ..دیگفت و پتو رو روم کش یباشه ا حیمس
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 اومد..   یشر شر آب م یصدا

 قفل بود...  ذهنم

 فکر کنم... یزیتونستم به چ  ینم اصال

 

که تو اتاق   ییسرما یخواست ول  یدلم خواب م فقط

 که خوابم ببره...  شدیم نی بود مانع از ا

 

 ...دمی چیدور خودم پ شتریرو ب پتو

کنه...   شتریدرجه شوفاژ رو ب  ادیزودتر ب  حی مس کاش

 سردمه...

 

 باز بود...  مهین چشمام

 ... دیکنارم دراز کش حی رفت و مس نیی پا  تخت

 

 کردم : سردمه... زمزمه

 

و پتو رو ، رو هر دومون   دیمنو تو بغلش کش حیمس

 مرتب کرد... 
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  ی،ت  خوابهیو م گردهیکه لخت م شهیهم برعکس

 شرت و شلوار تنش بود.. 

 .. دمیاز برخورد تنامون به هم فهم  نویا

 

  شتریمن لختت رو ب  ؟ ید یگفتم : چرا لباس پوش خمار

 دوست دارم... 

 .. یکنیم ییودنماکه با عضله هات خ یوقت

 

 منو تو بغلش گرفت... شتریب  حیمس

 کردم..  یحس نم ییگرمم شده بود و سرما حاال
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 پسندم...  یم شتریگفت : دلبرم منم تورو لخت ب حیمس

 نزن و بخواب و طاقت منو طاق نکن...  یحرف حاال

 

 کنم....   یم کاریدارم چ دمیفهم ینم

 ... دمید ینم   یزیبسته بود و چ چشمام

 گذاشتم..  حیمس  یلبامو رو لبا یول

 

چند لحظه لبامو از لبش فاصله دادم و گفتم : چه   بعد

 ..یخوبه که هست

 

  نی گفت : بب یکه م دم یرو گنگ شن حی مس یصدا

که   یکنینم یکار یبزنه باال ول یکنیم یخودت کار

 المصب...  نی آروم بشه ا

 

و پر از آرامش   قی نگفتم و به خواب عم یزیچ گهید

 فرو رفتم...

 پر از حس خوب و گرما...  یخواب
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 شدم...  داریاز خواب ب  ادیز  یحس گرما با

خورد که منو تو بغلش    ح یاز همه چشمم به مس اول

 گرفته بود... 

 

  نی بود بهم و از اون بدتر خودم بودم که ع دهیچیپ  کال

 بودم... دهی چیپ ح یمار به دور مس

 

 کنار رفته بود...  کمیکه رومون بود  ییپتو

 فشار و گرما... نیاز ا   شدمیخفه م داشتم

 رو؟!  دنیمدل خواب  نیتحمل کردم ا یچجور من

 .....!! عجب

 

رها بشم که   شدمیکه م یتی اذ  نیکردم که از ا  تقال

که   شبیخسته و دورگه گفت : د یبا صدا حیمس

حاال هم  م یبه خواستمون برس  ینزاشت  یدیکپ یگرفت

خواب راحت داشته   هی یزار ینم  یپرونی جفتک م یدار

 !!! ؟یصبح جمعه ا  میباش
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 .. شمیم داریب۶ساعت  هرروز

 نداشته باش....  یبا من کار گهیخدا جمعه ها د تورو

 

 با ناله و اعتراض بود... حرفاش

بکنم و گفتم : اشکال نداره   یشد خنده ا باعث

 بخواب... 

فشار دستاتو کم کن من بتونم   نیا  کمیحداقل  یول

 نفس بکشم... 

 

 کردم...  یدستاشو شل کرد که حس آزاد کمی حیمس

  یدرخت مونیم نی ع شبی گفت : خوبه خودت د حیمس

 ؟؟ی گیبه من م  یحاال دار ای شد زونیآوبهم 

 ... ادی نم  ادتی هم  شبید یحت

 ..ی هم گرفت مریخدا آلزا  د یام به

 

ت شد  یگیم یتعجب گفتم : چ با  ؟یتو؟ چ 

 

 ..!! ادی نم  ادتیکه  یمست نبود شبیگفت : د حیمس
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 بخوابم...   کمیولش... ساکت شو  اصال
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نصفه بازش رو   یهمون چشما حی شدم و مس ساکت

 بست... 

 

رو نشون   ۹نگا کردم که ساعت  واریساعت د به

 ... دادیم

 ...ری د ی لیزود بود نه خ یلیخ نه

 

خوابم   گهیمن د  یدوباره خواب رفته بود ول حیمس

 اومد...  ینم

  ح یتکون نخوردم تا مس شدمیکه م  یتیوجود اذ  با

 راحت بخوابه... 
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  دمیتو د  حی به پهلو بودم فقط شونه و گردن مس چون

 بود... 

 

 ح؟؟یخودم اومدم سمت مس شبیمن د واقعا

 ... ادینم  ادمی یزیچ

ستم دارم  دون یانقدر خمار خواب بودم که نم دیشا

 کنم...  یم کاریچ

 

  یکرد ول یشب جمعه شب جمعه م یه شبید حیمس

 نشد... بشینص یزیباز چ چارهیب

 

 که نتونست به خواستش برسه...  دمیکنم خواب فکر

 

شده و حالش گرفته شده   یکه چقدر عصب نی ا از

 رو لبم نشست...  یلبخند

 داشت...  دنیاونموقع د افشیکه ق آخ
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  یچقدر تو اون حالت بودم که دوباره با گرما دونمینم

 خوابم برد.....  حی بدن مس

 

که صدام   ییو صدا  خوردیکه بدنم م  ییتکون ها با

 چشمامو باز کردم...  زدیم

 

 بود...  ادم یکسل بودم که باعثش هم خواب ز یلیخ

 

 ظهره... گهیگفت : پاشو د  یاومد که م حی مس یصدا

 

 : ساعت چنده؟حالت دراز کش نشستم و گفتم  به

 

 گفت : دوازدهه...  حیمس

 ....دمیخواب ادیچقدر ز اوووففف

 

سر   رمیدوش بگ هیجام بلند شدم و گفتم : من برم  از

 حال بشم... 

 م؟؟یریم  ییجا ای  میهم قراره تو خونه بمون امروز
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بعد ناهار رو   ریگفت : برو دوشت رو بگ حیمس

 گم...  ی، بهت م میبخور

 

 گرفتم..  شیگفتم و راه حموم رو پ یا باشه

 کنه...  ریامروزمونو بخ خدا

 

 ... وفتهیبرام م   دیاتفاق جد هیروز  هر

هم الزم به عادت   دینه شا  یعادت کنم ول دی با گهید

 برم...  نجاینباشه چون من قراره از ا 
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 اومدم..   رونیام رو تن کردم و از حموم ب حوله
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 بود...  شی تو گوش حیمس

 

از   ینگاه رهیحضورم رو حس کرد که خ انگار

 سرتاپام رو برانداز کرد... 

 

 ... یگفت : جووون چه لعبت طنتیش با

 لباسات رو تنت کنم؟؟ امی ب یخوایم

 

  یرفتم و گفتم : خودم دست دارم برا یغره ا چشم

 ... ستی کار ، الزم به تو ن نی انجام ا

 

انداخت کنار و همونجور که به سمتم  شویگوش حیمس

 ...!! یاومد گفت : جوون چه دلبر بداخالق و تخس یم

 ها..  خورهیبرنم  ت ییبه جا  یخوش رفتار کمی

 

و شروع به خشک   ستادمیوا  نهیآ یرو به رو رفتم

کردن موهام با حوله کردم و گفتم : اتفاقا بر  

 ...خورهیم
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تر سر داد    نییدستشو از رو گردنم تا کمرم و پا حیمس

 خوره؟ ی و گفت : حاال به کجات بر م

 ... امی شخصا از خجالتش در ب بگو

 

هم اعصاب خورد کردن   حی منحرف بودن مس ن یا

  نی من با اکه  نجاستیداشت هم خنده داشت و جالب ا

 ...!!!شمیم کینوع حرفاش تحر

 

به قطرات آب رو دستم دست زد و گفت :   حیمس

 خودم حولت بشم و خشکت کنم؟ یخوایم

 

 .. خوادیم یپسر دلش باز   نیپس ا  اهاااان

  ییکه داره چه حرفا  نی سازمان رو بب سیرئ یآخ

 ... زنهیم

 

 کارا و اداها و حرفاش...  نیا  زهیتعجب بر انگ  یلیخ

 کارا بکنه...  نی ابهت از ا ن یبا ا  یپسر
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چون به قول  هینجوریفقط با من ا دونمیکه م البته

 ...!!! شمیخودش سوگل

 

که باهاش موهام   یحولم رو کنار زدم و حوله ا قهی

پرت کردم و گفتم : بدم    نیکردم به زم یرو خشک م

 ... ادینم

 

ن موهامو به دستش  و خش ستادیرو به روم وا  حیمس

 از درد گفتم...  یگرفت که آخ

 

بود سرم به عقب خم   ح ی موهام که دست مس بخاطر

 شده بود... 

 

حولم رو باز تر   قهیدستش آروم  یکیبا اون  حیمس

 کرد و دستش رو اغواگرانه رو بدنم حرکت داد... 

 

 شدم.. یخود م یبا نوازش دستش هم از خود ب یحت

 واقعا هات بود...  حیمس
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به   یخودت بخوا شدیکرد باعث م یکه با آدم م ییکارا

 ... یماجرا رو خودت ادامه بد هیو بق  یسمتش بر

 

  کاریاز درد چ یکه ندون زارتتیم یتو خمار یجور

 ... یکن

 تجربه بهم ثابت کرده... نارویا  تمام
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  دونستیشناخت و م ینقطه به نقطه بدنم رو م حیمس

 رو کجا ها حساسم...

 کرد...  یم یحساس شروع به باز یبا همون جاها و

 

 ... دی، رو شونم کش  نمیس یرو باال دستش
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دستش رو   حیمس یکنه ول  یشرویداشتم پ دوست

 برداشت و گذاشت رو گردنم...

 

 حساس بودم... یلیگردنم خ رو

 ...شدیکه پاهام سست م یجور

 همونجور بودم...  االنم

 

که   وفتمیب  نی اراده پاهام سست شد و خواستم زم یب

 گرفتتم....   حیمس

 

 ... دونستیمنو م هیهمه چ یلعنت

 ازش پنهان نبود..  یچیه

 ودم...درباره بدنم و چه درباره خ چه

 

به گردنم زد و امتدادش رو ادامه داد به   یسیل  حیمس

سمت الله گوشم و نفس داغش رو پخش کرد و گفت:  

 ... هیکاف گهیبه نظر من د 

 ! خواد؟ یکه دلت نم تو
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 !! یاینظر خسته م به

 

 بپره...   یشده بودم و باعث شده بود پلکم ه کالفه

 جور بود...  نیهم شهیهم

 سمتش...  یکرد که خودت بر یاغوات م یجور

 

 ... حی ناله گفتم : مس با

 

تا منم    خوادیم یگفت و ادامه داد : بگو دلت چ یجانم

 ... شهیبهت بدمش، مثل هم

 

کردم و گفتم : چرا   زونیآو حی از گردن مس خودمو

 ؟یکنیم  وونمید یدار

 

کرد و بدون توجه به سوالم جواب داد   یخنده ا حیمس

 ... ینی بی: م
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باهات   یکار یول ادیهم بدت م ای  یزم متنفرا نکهیا  با

  یو خودت با پا یاون حس هاتبش الیخ یکه ب کنمیم

 سمتم...  یایخودت ب

 

  نی گفت : و من عاشق ا کانهیبعد آروم و تحر و

  هیو فقط  زنهیبهم زل م ازیخمارتم که پر ن  یچشما

 اونم...   زنهیصدا م ویزیچ

 

 قطع شد.. شیزنگ گوش یجنبش با صدا ادامه

رفت که   شیازم فاصله گرفت و به سمت گوش حیمس

مزاحم اوقات خوش ما   گهیاحتماال خاموشش کنه تا د

 نشن... 
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زل زد و در آخر  شی با اخم به صفحه گوش حیمس

 با؟یفر یگیم یگفت : چ برداشت و خشن ویگوش

 

ابرو   نی ب یاسم دختر چشمام گرد شد و اخم  دنیشن  با

اون طرف   یلی فام نکهیا  یآور ادیبا    یهام نشست ول

 ... دمیکش  ینفس آسوده ا  باستیفر

 

 

 ... بایفر اروی و همون  حی سپردم به مکالمه مس گوش

  ن یباشه ا  یقانع کننده و مهم لیدل دوارمی_ام حیمس

 موقعت...!!  یزنگ زدن ب

 

در   شتریب  حیمس یگفت که اخما یدونم چ ینم  بایفر

 هم رفت و در آخر گفت : آدرس رو برام بفرست... 

 

 ... دیهام پر یتموم حس هام و خمار  گهید

 چه موقع زنگ زدنه...  نیا  اه

 هم کال حال و هواش عوض شد..  حیمس
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 گفت بهش... یچ ست ین معلوم

 

از رابطه و بوسه   یول ادی م ن خوش حیاز شغل مس  دیشا

 ... ادیهامون خوشم م

 هر حال منم حس دارم...  به

 

تفاوت باشم    یببندم و ب زیچ  نیتونم چشم رو ا  ینم

 ...حهیمن مس هیمرد زندگ نیاول  یوقت

 تجربه کردم...  حیهارو با مس نی تمام اول و

 ... کنهیفراموش نم چوقتیهارو ه نی اول آدم

 

از تو فکر در اومدم : لباس هاتو   حی مس یصدا با

 ...میناهار بخور میبپوش و بر

 رو بهت نشون بدم...   زهایچ یسر هیقراره  امروز

 

 ؟؟یی زهای: چه چ گفتم

 

 ... ینی بیگفت : امروز خودت م  حیمس
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 زد...  یبعد پوزخند و

 که به خودش بود ، نه من...  یپوزخند

 

 مونده بودم...  یکه تو خمار  نیشده بودم از ا  کالفه

 .. هیجور هیحالم  ح یمس یگفتم : ول  نیهم یبرا

 

  هیبزار بمونه  یول هیگفت : حال منم همونجور حیمس

 ... گهیوقت د

 دادم...  رونیکالفه ب یگفتم و نفس یا باشه

 

بپوشم    خواستمیکه م ییسمت کمد رفتم و لباس ها  به

 رو برداشتم... 

 

به من نداشت و نگاش فقط به   یتوجه چی ه حیمس

 رو به روش بود و تو فکر بود... وارید
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 ... دمیرو از دورم باز کردم و لباسام رو هم پوش حوله

 بود...  سیخشک و خ مهینصف و ن موهام

 

طرف جمع کردم و  هیهمشو به  اشون کردم و شونه

 بافتمشون... 

بود از    واریبه د رهیکه هنوز خ حیتوجه به مس  بدون

 که اونم پشت سر من اومد...  رونیاتاق رفتم ب 

 به سمت اشپز خونه رفتم...   الیخیب

 

 ... دیچی رو م زیخانوم داشت م اکرم

داد که گفتم   یو سالم د یما از کار دست کش دنی د با

 ادامه بده کارش رو... 

 

 هم کنار من نشست..  حی نشستم و مس  یصندل رو
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، اکرم خانوم از آشپز خونه   زیشدن کامل م  دهیچ بعد

  دونمی م تویسرد  نیا  لیگفت : دل  حیرفت که مس رونیب

خوب   نیاوضاع خوده من همچ یول یو حق هم دار

 ...!!! ستین

  حیکه مس دمیخودم کش  ینگفتم و از غذا برا یزیچ

  یسر هیکه  یعصر  ی گفت : باشه حرف نزن ول

  چی به سوال پ یشروع کن یخوایباز م یدید زارویچ

 کردنم... 

 

غذاتو    الیخیبهش رفتم که گفت : ب  یغره ا چشم

 بخور...

 ... میهر دو شروع به غذا خوردن کرد و

 

 *********** 

 

 یرادیا  یبه خودم انداختم و وقت ینگاه  نهیتو ا  آماده

 گفتم : من آمادم...  حیرو به مس  دمیند
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و دوتا   رونیب م یگرفت و هر دو از برج اومد دستمو

 محافظ هم پشت سرمون... 

 

  رونیروند و منم با استرس به ب  یرو م نی ماش راننده 

 بودم..  رهیخ

 داشتم...  یبد دلشوره

 

س رو  همون ح وفتهی اتفاق بد م  هیکه  شهیهم مثل

 داشتم... 

 

دعا دعا   یول  ستیدر انتظارم ن یاتفاق خوب  دونستمیم

 کردم انقدرا هم بد نباشه... یم

 

 ... ستاد یوا یکالنتر  ه یبا فاصله از   نیماش

 

 ن؟ی ستادی چرا وا  نجای تعجب گفتم : ا با

 ؟یکن  یخودتو معرف یبر یخوایم
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صبر کن به جواب   کمیزد و گفت :   یپوزخند حیمس

 ... یرسیسواالت م

 

نگا کردم    رونیو از پنجره به ب دمینپرس یزیچ گهید

 ه؟یچ وفتهیکه قراره ب  یاتفاق  نیا  نمی تا بب
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  یشد و با لباس نظام ادهی پ  نی که از ماش یکس دنی د با

شد ، داشتم شاخ در   یکه به تن داشت وارد کالنتر یا

 آوردم... یم

 

 دقت بهش نگا کردم...  با

 خودش بود...  مطمئنم

 نجا؟؟یلباس و ا  نیچرا تو ا  یول
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رو صدا زدم که گفت : سواالتت رو  حیبهت مس با

 بپرس... 

 

 کنه؟یم  کاریچ  نجایباربد بود؟ ا   نی: ا  گفتم

 سه؟؟ی!! مگه پل یلباس نظامبا  اونم

 

 رو به راننده گفت : برو... حیمس

 

رو به من گفت : داداشت    حیکه حرکت کرد مس نیماش

 ... کنهیسازمان رو م  یداره جاسوس

 ... سهیپل آقا

 

 کنم....  یبهت گفتم : دروغ نگو.... باور نم با

 

  یکه بدون ط یزد و گفت : تنها کس یپوزخند حیمس

و مراحل وارد سازمان شد   ناتی کردن اون تمر

 داداشت بود... 
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 البته تو...  و

 

 داداشت رو چک کردم..  هیهمه چ من

 بود...  نانیهر لحاظ قابل اطم از

 بودنش وجود نداشت...  سی از پل یرد چیه

 

کنم که توانسته وارد   یم  نشیباره تحس ن یدر ا  واقعا

 سازمان بشه... 

  دهینم  یدست کس ییآتو چ ی سازمان ه دونهیم نکهیا  با

 یپر خطر  سکیواقعا ر زاره، یبه جا نم یمدرک چیو ه

 کرده...

 

 ؟؟ی کن کاریباهاش چ یخوا یتته پته گفتم : حاال م با

 

تونم بکشمش    یزد و گفت : نم یلبخند مرموز حیمس

  دای پ یو اونموقع مدرک کنن یها شک م  سی چون پل

 تو ذهنمه.. ییزا یچ هی ی ول کننیم
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 ...گذرهیکم داره بهمون خوش م کم

خودشون  یواقع یدور و برم کم کم دارن رو یآدما

 ... دنیرو نشون م

 ...کنن یهاشون رو ، رو م نقشه

 ... شهیم یوارد زندگ یدیجد یمعما ها هی و

 

 من استرس دارم... نگرانم...  ی: ول گفتم

 

تازه   زمیدستشو دور شونم انداخت و گفت : عز  حیمس

 .. شهیداره شروع م مونیزندگ  دیفصل جد

 ... جانیاز جدال و جنجال و شور و ه پر

 

  یول یتو نا آشنا هست  یتجربه کردم ول  یلیخ من

 نباش...  یچیخوش بگذره... نگران ه یقراره کل
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 .. ترسمی من از مرگ م م؟؟یریترس گفتم : نکنه بم  با

 

 ... ستیگفت : مردن تو کار ما ن حیمس

 ...می ضربه بخور یلی خ دیشا یول

 ...یزیچ یتفنگ یریت  مثال

 

کرد   یشدم که خنده ا زونیآو حی ترس از گردن مس با

 کردم...  یو گفت : نترس بابا ، شوخ

 ... ینیب یمن هستم تو صدمه نم یوقت تا

تا تمام ترکش ها به من بخوره نه   کنمیسپر م خودمو

 تو... 

 

 حرفاش...  نی تو وجودم پخش شد از ا  ینیریش حس

 نداشتم...   یترس چیه گهید

  یکن هیبهش تک   یباشه که بتون یخوب بود کس چقدر

 باشه...   حیاگه اون شخص مس یحت
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 ... دهیهم رنج د یلیقدرتمنده و خ یلیکه خ یحیمس

 

 خونه؟؟ میریگفتم : م آروم

 

که مطمئنم تو   گهید یجا م یگفت : نه.. قراره بر حیمس

 دلبرم...  ی عادت کن  دیبه هرحال با  یول یدوست ندار

 

  ریرفته بود تو وجودم سراز نیکه از ب  یاسترس باز

 شد...

، تو دلم غوغا هم   کردیکه آرومم م نینار ا در ک حیمس

 ... نداختیراه م

 

 باربد افتادم...  ادی

 دونه؟؟یبابام هم م سهیباربد پل اگه

 

بابام هم   سهیاگه باربد پل  حی گفتم : مس حیبه مس رو

 دونه؟؟؟یم
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 ... دونمینم یبا مکث جواب داد : فعال قطع حیمس

هم باهاشون   دیو شا دونهیهم نم دی و شا دونهیم دیشا

 از کجا معلوم؟؟!!  کنهیم یهمکار

 

 گفتم و تو فکر رفتم... یکش دار آهاااان

 سخت بودم...  یدوراه هی ن یب

 مردم!!  ای  حیمس

 

بهش اعتماد کنم و باهم    تونستمیکه باربد بود م حاال

اومد    یهم دلم نم یاز طرف  یول میمدرک جمع کن

که بهم داره   یاعتماد ن ی رو قال بزارم و به ا حیمس

 کنم...!!  انتیخ

 بودم...  جی گ واقعا

 

انقدر مردم   خواستمیهم م  خواستمیرو م حیمس هم

  نیخودم هم از ا  خواستمی کاراش و م  نی نشن با ا  تیاذ

 احساسات خالص بشم... 
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 ست...  هیبه نفع بق یلی نباشه خ حی به نظرم مس یول

به مردن   کنم؟؟ یفکر م یخدا من دارم به چ یوا

 !! ح؟ یمس

و   دهیتو بغلش که انقدر مظلومانه منو به بغل کش اونم

 شنوم؟؟!!  یقلبش رو م یدارم صدا
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 ا دادم... ج حیتو بغل مس شتریو خودمو ب دمیکش یآه

 

من   هیبا روح میریکه م ییجا دوارمیگفتم : ام آروم

 سازگار باشه.. 

 خشن و پر از خشونت رو بهم نشون نده...  یزایچ
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به   یاومد  یسرم رو نوازش کرد و گفت : وقت حیمس

 ...یزدیرو م  یدل رحم دیق دی من با یزندگ

  یتو هنوز همون یول م یچند ماهه ما با هم نکهیا  با

 ... یکه بود یهست

 

 انجام بشه...  یراتییتغ  هی  دیبا

 من...  هیشب  یبش کمی  دیبا

به    یتون ی ، نم یجزو سازمان و گروه هست گهید تو

 ... .یادامه بد  یکه قبال داشت یتیشخص

 

 ... دمیم ادیبهت  ویکم کم همه چ خودم

 یبرات عاد گهیرحم بودن د یبودن و ب خشن

 ...شهیم

 

 ...حیمس  یاسترس گفتم : ول با

 

قبول  ویهمه چ یحرفمو قطع کرد و گفت : وقت که

 ...یکردیفکر االن رو هم م دی با یو اومد یکرد
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  یم میبه حرف زدنت ادامه نده که عصب گهیهم د االن

 ... یکن

 

 ؟ی هست یکه داشتم گفتم : از دست من عصب یبعض با

 

نگاهش رو حس   یبود ول  نشی سرم تو س نکهیا  با

: از خودم  دمیگرفته اش رو شن یردم و بعد صداک

 ... زهیریکنم دلم م  ی که هر وقت نگات م میعصب

 

نگام نکن، منو   گهیگفتم : پس د  هیبغض و گال  با

 ... نی نب

 

  شتریب  نمتیمنو تو بغلش چلوند و گفت : اگه نب  حیمس

 کنم.... یم ی... قاطشمیم یعصب

 

 جواب دادن بهش نداشتم..  یبرا یحرف

 بود...  یحال  هیدلم  فقط
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حال انداخته   نیبود که دلم رد به ا  یجور هی حرفاش

 بود... 

 

 من دارم... هیچه حس نیخدا ا  یا

که ازش متنفر باشم ، تو بغلشم و با   نیا  عوض

 ...شمیم یبه حال یحرفاش حال

سرم درد   شدیفکر تو مغزم بود که باعث م یانقدر

 ... رهیبگ

 

بودم و خودم هم   حیتو بغل مس  ریآخر مس ات

تکون بخورم و ازش فاصله   کمی  زاشتینم  خواستمیم

 ..... رمیبگ
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برداشتم و   ح یمس نهیسرم رو از س ن یماش ستادنیوا  با

 ... دم ید ییمکان آشنا 

 

منو از بغلش فاصله داد و خودش در رو باز   حیمس

 بشم...   ادهیو به من هم گفت پ  رونیکرد و رفت ب

 

 ساختمون سازمان کپ کردم...  دنیشدم و با د اده یپ

گفتم : مگه امروز جمعه  حی تعجب رو به مس با

 نجا؟؟ی ا  میپس چرا اومد  ست؟؟ ین

 

مجبورم کرد باهاش هم قدم  دستمو گرفت و  حیمس

 بشم... 

اومد و راننده هم   یمحافظ ها پشت سرمون راه م هی

 مونده بود...  نی تو ماش

 

 نشونت بدم..  یزی چ هیگفت : قرار بود   حیمس

 هم تو سازمانه...  زیچ اون
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 هم قدم شدم...  حیدهنم رو قورت دادم و با مس اب

 

 تو سازمان نبود...  چکسیمحافظ ها ه جز

 ... لیجمعه بود و تعط چون

 

ساختمون بزرگ   هیداشت ، با  یبزرگ اطی ح سازمان

 .. الی و ای دونست ساختمون بگه  یوسطش که ادم نم

  دادمیم حی به هر دو شباهت داشت و من ترج چون

 ساختمون بگم... 

 

متصل   نیی راه پله وجود داشت به پا  هیساختمون  کنار

 ... شدیم

 بودم...  ومدهیحاال ن  تا

 ... نمی بب  یناگوار زهیچ دمیترس یم و

 

  نی ا  یهوا سرد بود ول نکه یداشتم و با ا  یلرز کم هی

 از ترس بود... 

 ... ختیر  یشر عرق از صورتم م شر
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 محکم از بازوم گرفته بود..  حیمس

 کرد که قراره از دستش فرار کنم..!!  یفکر م دیشا

 

راهرو  هیبه  یول م یرفت نییچقدر پله پا دونمینم

 که پر از اتاق بود که دراشون بسته بود...  میدیرس

 

  چی هم ه نجای و ا میبود  نی زم ریقرار معلوم ما تو ز از

نفس    یحس تنگ کمی شدی نداشت و باعث م یپنجره ا

 کنم... 

 

  یاز المپ م یکم یلیاومد و نور خ ینم  ییصدا چیه

 ..... دیتاب 

 

 رو..  نجایا  دمید گهیگفتم : خب من د حیمس به

 ... گهید م یبر بهتره
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  یزیتو که چ زمیزد و گفت : عز یپوزخند حیمس

 ... یدیند

اتاق    نیاز ا  یکیتو   ینیکه قراره بب  یزیچ اون

 هاست... 
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 ...دمیلرز  یداشتم م گهید واقعا

  یخوب زهیمطمئنم چ یول  نمیبب  یدونستم قراره چ ینم

 ... ستین

 

 از در ها رفت و بازش کرد...  یکیبه سمت  حیمس

 ...نمینب  یزیبستم تا چ چشمامو
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بسته   یداخل اتاق و بعد هم صدا دیمنو کش  حیمس

 شدن در اومد... 

 

  یشمارم اگه چشاتو باز کرد ی گفت : تا سه م حیمس

باز   شهیتا چشمات هم  کنمیم یکار ه یوگرنه  چیکه ه

 بمونه... 

 

 .... دو.....کی شمرد :  حیمس

 

 خواست سه رو بگه چشمامو باز کردم...  تا

 به اتاق افتاد...  نگام

 

هم از المپ کم   نجای که تنها نور ا کیاتاق نسبتا تار هی

وجود  یسو بود و همونجور که حدس زدم پنجره ا

 نداشت.... 
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مرد روش   هیکه تخت تک نفره گوشه اتاق بود  هی

واضح تر بگم ، بسته شده بود به   ای بود   دهیخواب

 تخت... 

 

که درش   یکمد آهن هیتو کمد نبود جز  یچیه گهید و

 بسته بود... 

 

  نجایا  ه؟ یک ن یرو صدا زدم و گفتم : ا  حیبهت مس با

 کنه؟یم کاریچ

 نجا؟ی ا  نشیآورد یچ یبرا

 ن؟ی کنیم کاریباهاش چ  نجایا

 بسته شده به تخت؟؟ چرا

 

لبخند مسخره نگام کرد و با تمسخر گفت    هیبا  حیمس

 : تموم شد سواالتت؟

سوال هست رو  یتا پدر  هر چ ینی بب یچ هی هیکاف فقط

 ... یاریدرب
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به   یحرص نگاش کردم و با چشم و ابرو اشاره ا با

  ش؟؟ ی شناسیاون شخص رو تخت کرد و گفت : نم

 !! ه؟ یحدس بزن ک 

 

 تر رفتم و چهرش رو از نظر گذروندم...   کینزد کمی

 شناختمش...  ینم

 باز بهم نگاه کرد...  مهین  یبا چشما مرد

 

 شناخت که چشماش تا آخر باز شد..  یمنو م انگار

تونستم بفهمم چه  یبود که نم  یجور هی چشماش

 داره!! یحس

هر  ا یتعجب کرده؟ استرس داره  ده؟ یمن ترس دنید از

 ... گهید زهیچ

 

هم بسته بود و فقط اصوات نا معلوم ازش   دهنش

 اومد...   یم رونیب

 

 ه؟یک  نیگفتم : ا  حیفاصله گرفتم و رو به مس ازش
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 سوال هام رو بده..  جواب

 

رو   تی حدس بزن و اون مخ فندوق کمیگفت :  حیمس

 به کار بنداز... 
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که   دمیحرص گفتم : آخه مگه من چقدر آدم د با

 !!!! ه؟؟؟ یک نی ا  نمیبشناسمشون و بخوام حدس بزنم بب 

 بگم؟!  یشناسم چ ینم یوقت

 

 ... گمیو گفت : اه ، باشه خودم م دی کش یپووف حیمس

 خواست تو رو بکشه...  یبود که م یهمون کس ن یا

   ؟ یکرد دایپ زایچ یسر  هی شی ک الی تو و ست ین  ادتی
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 کردم..  دایرو پ  اروی  نی وقته ا یلیخ من

 هم کرد که قصد کشتنت رو داشته...  اعتراف

  یایوقت مناسب تو ب  هی نکردم تا تو  یفعال کار یول

 ....  ش ینی بب

 

 گوش دادم...  حیمس یبهت به اون شخص و حرفا با

 ... شهینم باورم

 من رو بکشه؟؟ خواست یواقعا م یعنی

 چرا!!! اخه

 

 ؟ی کن داشیپ  یبهت گفتم: از کجا تونست با

با افتخار و غرور به خودش نگا کرد و گفت :   حیمس

 ... گهید  مینی ما ا

 

 ؟؟؟ی کن کاریباهاش چ یخوا یاسترس گفتم : حاال م با

 .. کشمشیباال انداخت و گفت : م یشونه ا حیمس

 که...  ستین یزیچ
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 نه...  ایراحت  نی به هم یول

 کنم...  یکشمش.. زجر کشش م یزجر م با

 

  ستمیترس گفتم : ولش کن بره... من قاتل آدما ن  با

 اگه اونا قاتل باشن...  یحت

 ...گرانیقاتل من چه قاتل د چه

 

 .. یقاتل بش ستیگفت : تو قرار ن ی عصب حیمس

 بکشمش... خوامیمنم که م  قاتل

 ... یگیم یدار یبفهم چ توهم

 ... یاحمق یلیخ

ولش   یگیتورو بکشه بعد تو راحت م خواستیم اون

 کن بره... 

 

 که برکه...  واقعا

 حد ازت توقع نداشتم... نی ا در

 ... یدل رحم یلیخ گهید تو
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  یتو رو بکشه هم دل رحم خواستهیکه م یبه کس یحت

 ... یکنیم

 ... دهیکار دستت م تیدلسوز نیا آخر

 

توهم کار دستت   یغرور و سنگ دل نی اخم گفتم : ا با

 ... دهیم

 

 نداشت...  یربط  چ یبا اخم گفت : ه حیمس

و شکنجه  شی نی هرحال من فقط اوردمت که بب به

 ... ینیشدنش رو هم بب 

زنده باشه و راحت   یکه دوست دار ستیمهم ن  برام

 کنه...  یزندگ

چشم تو تا به   یاونم جلو  دمیکار خودم رو انجام م من

مزخرف و   یحرفا  نی و با ا یعادت کن  زایچ ن یا

 ...!!یدلسوزانت رو مخ من نر
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 تمومش کن...   حیبهت گفتم : مس  با

 ...یبهش بزن   یبیآس خوام ینم من

 

و   رونیبه محافظ کرد که رفت ب یاشاره ا  هی حیمس

 و طناب اومد...  یصندل  هیبعد چند لحظه با 

 

نشوند و گفت : متاسفم برکه   یمنو رو صندل  حیمس

  یکنیم یکار شهینم   تیزبون خوش حال  ی،وقت

 خشونت به خرج بدم... 

 

منو به   یحق ندار حیگفتم : مس ینسبتا بلند یصدا با

 ...!! یببند یصندل 

 

همونجور که منو محکم گرفته بود ، اون   حیمس

گفت : اگه   ح یبست و مس  یمحافظ طناب هارو دورم م
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و مانع کارم   یکنیم دادی و داد و ب یشینبندمت بلند م 

 ... یشیم

 

 !! ؟؟ یانجام بد یخوایم یتعجب گفتم : مگه چه کار  با

 

قاتل   نی زد و گفت : قراره به ا یلبخند مرموز حیمس

 بدم... یدرس درست حساب هی

بهم    جانیبعد مدت ها بهم خوش بگذره و با ه قراره

 نگا کرد و پلک زد... 

 

خودتو   یکارا فقط زندگ نی با ا  حی گفتم : مس یناراحت با

 ... یکنیبدتر م

 

ازم فاصله گرفت و به   حی ها که بسته شد مس طناب

 رفت...  یسمت اون کمد آهن

 

  یا دهی چقدر که تقال کردم طناب ها باز بشن ، فا هر

 نداشت... 
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 نگا کردم...  حی به مس کالفه

 نگا بکن..  هیخدا منو   یا

 افتادم...  یبه چه روز نی بب

 ...!!شهی من تموم م یبال ها نی ا یک

 

 ؟؟یکنیم کاریچ یدار حی بلند گفتم : مس یصدا با

 !!..؟؟ یلعنت ی کن یتموم نم چرا

که قاتلم   یکس یحت نه ی بب  بیآس یکس خوام ینم من

 بشه...!!  خواستیم

 

ازش برداشت   یزیچ هیاون کمد رو باز کرد و  حیمس

 و دوباره بست... 

 

که دستش بود رو به سمتم گرفت تا   یزیچ اون

 ها..  هیخوب زهیچ ی لیو گفت : شوکر خ نمشی بب

 نظرم اولش رو با لطافت شروع کنم...  به

 

 لطافت؟؟   یگی بهت گفتم : تو به شوکر م با
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 !!؟؟ یهست یک گهیتو د  حیمس

 !!! ؟؟ یبریلذت م  گرانیو آزار د تی اذ از
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 ... دمیلحظه ترس هیزد که   یبشکن هی  هوی حیمس

 ... یاشاره کرد یخوب  یلیگفت : به نکته خ حیمس

 ... گرانید  تیاز اذ   برمیلذت م اره

 دووم آوردم؟؟ نجایچطور ا یفکر کرد پس

 ... زا یچ نیهم بخاطر

 

 برم... یهمه لذت نم تی از اذ البته

من   لیکه بر خالف م  کننیم  ییکه کارا ای بعض فقط

 باشه... 
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رو صدا زدم که دکمه روشن   حی مس بهت فقط اسم با

اومد و رعشه به تنم   یشوکر رو زد و اون صداش م

 ... نداخت یم

 

 کرد.. یخاموش روشنش م یه

  حیگفتم : مس  دیکنار تخت اون مرده که رس به

 کنم... حالم بده لطفا تمومش کن...  یخواهش م

 

توجه به حرفم شوکر رو به سمت بدن   یب  حیمس یول

 اون مرده برد و... 

 

  یم غیچون دهنش بسته بود ، هر چقدر داد و ج مرده

نامعلوم    یو فقط صداها  دیشد کامل شن یرو نم دیکش

 اومد...  ی م رونیاز دهنش ب

 

شوکر رو روشن کرد و لباس مرد رو باال داد و   حیمس

 به شکم لختش زد... 
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 کرد...  یلرزه ا تنم

 چشمام اشک جمع شد..  تو

 ... دمیکش یخودم داشتم اون درد رو م انگار

 

من   یمن رو بکشه ول خواستهیمرد م نی ا درسته

 شکنجه بشه.. ینجوری ا  یکه کس ستمین  یراض

 هم واقعا احمق هستم...!!! دیشا

 

من بودن تا حد مرگ طرف رو  یاگه جا ای بعض دیشا

 ینجوری من ا یچون قرار بود بکشتشون ول زدنیم

 ... ستمین

 

  یدهن بسته اش خفه م ری اون مرده ز یداد ها یصدا

 شد...

 گفتم : به کارت ادامه نده...  حی بغض به مس با

 ... حی کنم مس یم خواهش
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شوکر رو از تن مرد فاصله داد و گفت : برکه   حیمس

 لطفا حرف نزن تا به کارم برسم...

 

رفت و بازش کرد   یدوباره به سمت اون کمد آهن بعد

 بسته نمک برداشت...!!!!!!  هیچاقو و  هیو 

 

 کنه...  کاریحدس بزنم قراره چ دونستمیم

 خدا...  یوا
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 ... دیبا چاقو پوست اون مرد رو بر حیمس

 

  ی بس کن... حال اون مرد رو نم یداد گفتم : لعنت با

 ...  نی حال من رو بب ینیب
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 کارات...  نی با ا یدیمن رو شکنجه م یدار انگار

 

  یداد زده بودم که صدام گرفته بود و به زور م انقدر

 حرف بزنم...  تونستم

 

 شد... ی از درد داشت منفجر م سرم

 شدم...  یم جی گ داشتم

ر شده... یم حس  کردم تمام بدنم س 

 

نمک رو  خواستیرو صدا زدم که م ح یته صدام مس با

 رو زخم اون مرده....  زهیبر

 

که چشمام    شدیدونم چ ینگام به اون صحنه افتاد نم تا

 از حال رفتم...  هویو  دیچرخ

 

 ( حی)مس

 

 حرکت بود نگا کردم...  یبهت به برکه که ب با
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 و با سرعت به سمتش رفتم...  نی رو انداختم زم نمک

 

  افت یدر  یچقدر صداش کردم و تکونش دادم جواب هر

 نکردم...

 

دورش رو باز کردم و از زانو ها و   یها طناب

از اتاق خارج   یگردنش گرفتم و بغلش کردم و فور

 ...شدم

 

از   یکیبه   رونیزندان برم ب نیکه کامل از ا  نی ا قبل

رو  ختهیر یمحافظ ها گفتم که برن تو اتاق و هر چ

 مرده رو هم درمان کنن...  یجمع کنن و زخما

 

 .. رونیخودم با دو از سازمان رفتم ب بعد

 

 رفتم...  یم نیسرعت سمت ماش  با

 .. دمیشن یرو پشت سرم م نیشرو یقدما یصدا
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در رو برام باز کرد و  نی شرو دمیرس نی به ماش تا

 نشستم...  نی فورا با برکه تو بغلم تو ماش

 

در رو بست و خودش هم جلو سوار شد و   نیشرو

رو گفت و گفت : آقا برم  نی راننده هم گاز ماش

 خونتون؟؟ ای  مارستانیب

 

تهران نبود و   میداشت  زایچ  نی ا  یبرا شهیکه هم یدکتر

 ... مارستانیدم ببر یبرکه رو م  دیبا

  ادی رو هم ز نیو سرعت ماش  مارستانیکه بره ب گفتم

 کنه... 
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 صورت برکه ، که چشماش بسته بود نگا کردم.....  به

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 930



 با خودت؟ یکنیم ینجوریچرا ا آخه

 یبه چه روز نی اخه بب یکنیم یدلسوز انقدر

 ! ؟ یوفتیم

 برکه...  یاحمق یلیخ

 ... یاریهم حرص منو درم یهر حالت در

 

نه   یگیتو رو بکشه بعد تو م خواستیمرده م  اون

 نداشته باش..   شیکار

 ...یریاز حال م  ینجوریهم ا آخرش

 ... کنهیم م یبرکه واقعا عصب یاخالق ها ن یا

 

رو باز کرد  د نیشرو یفور م یدیکه رس مارستانیب دم

هم پشت   نیافتادم و شرو مارستانیو من به سمت ب

 سرم...
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بسته و با   یتخت بود و با چشما یبرکه ، که رو به

ُرم تو دستش باعث شده بود اخم عم   نیب  یقی س 

 ... وفتهیابروهام ب 

 

و ضعف باعث شد از حال   یگفت که فشار عصب دکتر

 بره... 

 

قاتل   یاحمق تو برا یبگه دختره   ستین یکی اخه

 ... یجونت از حال رفت

 انقدر دلسوز؟؟ آدم

 ... دونستیحرصم گرفته بود که فقط خدا م انقدر

 

که دوست داشتم تا حد مرگ برکه رو   نیا  نی ع در

 ... نهیصدمه بب  یبزنم ، دوست نداشتم ذره ا

 

ام رو ماساژ دادم و بعد هم چشمامو    قهیدستم شق  با

 ماساژ دادم..... 

 در اومد... یصدا قهیچند دق  بعد
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تر    قیحسام اخمم عم دنیسمت در برگشتم که با د به

 ؟؟یکنی م کاریچ  نجایشد و گفتم : ا 

 

بد   یسالم هم بد ه یشد و گفت :  کمینزد حسام

 .... ستاین

 

 ؟یاومد یچ یحرص گفتم : برا با

 حال زن داداشم چطوره؟!  نمیگفت : اومدم بب  حسام

 ... اریدر ن یگفتم : مسخره باز کالفه

 برکه زن منه؟؟ مکه

 

  غهیباال انداخت و گفت : مگه ص  ییابرو حسام

 ن؟یست ین

با پشت دست زدم رو لبش و گفتم : لطف کن و   آروم

 بفهمن...!!  یخفه شو تا همه رو خبر نکرد
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گفت : حاال واقعا  به برکه انداخت و  ینگاه حسام

 حالش چطوره؟

 گفتم...  یا خوبه
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 اونجا...   شیبردیم د ینبا حی گفت : مس حسام

 ...یعوض کن   ویکی یتون ینم تو

 ... ی شکل نیا  اونم

  صیخودش بزرگ شده.. خوب و بد رو تشخ برکه

 خوب...  یزایدنبال چ  رهیو م دهیم

 ... ادیب یکه بد  ییتونه دنبال تو ینم و

 با کارات..  ینکن تشیاذ  بهتره

 ها..!!!  شهیمتنفر م ازت
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 حرص گفتم : به درک متنفر بشه.. با

 دهن لق بهت گفت؟ ن یهم اون شرو زارویچ ن یا

 

 کرد و گفت : خوبه داداشتم.....  یمکث حسام

 

 کرد...  یم میرفته رفته عصب  داشت

برادر  نی کردم گفتم : ا یکه خودمو م یتموم کنترل با

 دونه؟ی تو سازمان م  یبودن مارو ک

 ....ا یو پور نی اراد و شرو دونهی

 هر سه تا شون قابل اعتمادن...  که

 حسام...  میبدونه ما برادر یکس دینبا 

 ... یزنیهمه جا ، جار م ی دار ی بار بهت گفتم ول هزار

 

نازک کرد و گفت : واال من به   یپشت چشم حسام

 ... کنمیم ینگفتم... نقشم رو هم خوب باز یکس

 نباش...   نگران
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 به مامان بزن...  یسر هیزنگ و  هی یراست

 

  یمسئله به تو ربط نی توهم رفت و گفتم : ا  اخمام

 نداره.. 

 نگو...  یزیهم دربارش چ گهید

 

جمالت رو گفتم که حسام با تعجب   نیا  یجد انقدر

دستاشو باال برد و بعد    مینگام کرد و به نشونه تسل 

 ... وفتهیتو سازمان داره اتفاق م  ییزایچ هیگفت : 

 اومدم که بهت بگم...   نیبخاطر هم شتریب

 

 ... نهیکنار دستم اشاره کردم بش یصندل به

که   یکه نشست گفت : خودت حتما خبر دار نیا  بعد

  ییکارا هیبا استفاده از برکه ، باهات    خوانیم

 بکنن..... 

 

 شد و گفتم : خب ادامه بده..  شتریب اخمام
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.. برکه رو دوست  حیگفت : راستش رو بگو مس حسام

 ؟؟یدار

 

 ... یگفتم که گفت : پس دوسش دار ی، نه ا قاطعانه

 

 نه...  یعنینه  گمیم یبلند گفتم : وقت   یصدا  کمی با

  دونمیم نکهیباال انداخت و گفت : با ا  یشونه ا حسام

  یبهش دار ییحس ها ه یو قطعا   یگ یرو نم قتیحق

 باشه.. باور کردم.....  یول

 

[09.10.21 13:30 ] 

 

#part250 

#mashoghe_raeis   

 

نزدم که   یحرف چینگفت که منم ه یزیو چکرد  یمکث

تو   دوننی نم هیآخر خودش به حرف اومد و گفت : بق 

 ... یکرد غهیبرکه رو ص دوننی... نم یبزرگ  سیرئ
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مثال تو رو از همون بخش سازمان بندازن   خوامیم

 برکه...   یعنیاونم بااستفاده از نقطه ضعفت    رونیب

چون برکه دوست دخترته پس قطعا   گنیخودشون م با

 ... یکن یکه ازش محافظت م یبهش دار یحس هی

 ... حیمس هی دست بق  ینقطه ضعف داد بد

 تونستن بکنن...  ینم یکار چیقبل برکه ه تا

 

  نی خودت و دار شیپ یتو چرا برکه رو آورد اصال

 ن؟ی کنیم  یباهم زندگ

 ... ینداد ح یبه من توض یوقت درست حساب چیه

 

زد   یموج م تیکه توش حرص و عصبان  یی صدا با

 ... گمیبهت نداره که نم یگفتم : حتما ربط

 

و گفت : به هرحال مواظب خودت  دیکش یپووف حسام

 شدن...  ادیو برکه باش که دشمنامون ز 

 تا دوباره جوونه نزنن...  یقطعشون کن شهیاز ر  دیبا
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  دهی: دشمن داشتن خوبه... اون موقع نشون م گفتم

 ... یکه چقدر قدرتمند شد

 

من   حیمس یآشکار گفت : ول یبا نگران حسام

قدرتمندن و باهم متحد    یلینگرانتم... دشمنات خ

 کارو بدتر کرده...  نیکه ا  یدونیهستن و م

 ه؟؟یات چ نقشه

 ...!! ایکردن که مات موند  یکار ه ی یدید هوی  اونا

 بکن... یکار هی عتریچه سر هر

 نظر دارن...  ریتو رو ز  یعقاب چهار چشم  نیع  نایا

 

 تو فکر...  رفتم

توهم   کنن یچند لحظه گفتم : حسام اونا فکر م بعد

 ؟؟ی دشمن من

  ییتکون داد که گفتم : اسم تک تک کسا یسر حسام

 ... اری که با من دشمن هستن رو برام درب

 ...عتریچه سر هر
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 من هستن...  هیبرعل  ایبدونم ک   دیبا

 

باهاشون    یخوایگفت و ادامه داد : م یباشه ا حسام

 ؟؟یکن کاریچ

 

 ... یبهتر بدون دیزدم و گفتم : خودت با  یپوزخند

 کدوم که زنده بمونن...  چی ندارن ه اقتیل

 به من فقط مرگه...  انتیخ تاوان

 مرگ پر از زجر...  هی اونم

 

که   ی: اون مرد دمی گفت که پرس یباشه ا حسام

 ؟یکرد کاریالدنگ رو چ

 گذاشته بود...  نی که بمب تو ماش همون

 ن؟؟ی با شرو ی هم رفت یکالنتر
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تکون داد و گفت : همون مرده نادر   یسر حسام

 کنه...  یکه خودکش میکرد یروکار

 ... میهم رفت  یکالنتر

 

که   یو بخاطر سابقه بد  یکه داشت یسابقه پاک بخاطر

 نشد.. به تو شک نکردن...  یخاص زهینادر داشت چ

 

بسته شد که نادر دشمن تو بود و   ینجوریپرونده ا  و

  یو زنده موندت نکهیقصد کشتنت رو داشت و بخاطر ا

  وفتهیب  سایپل  ریگ  نکهی از ترس ا  یو لوش داد

 کرده.. یخودکش

 

 ؟ی گفتم و ادامه دادم : خانوادش چ یا خوبه

 بود...   دهینقشه کش ش یریکب یبا اون دختره ا نادر
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همون دختره نادر رو هم چون   یگفت : ناز حسام

صحنه  یجور هیمشکوک بشه  هیقض خواستمینم

باباش به گوشش   یکه مثال خبر خودکش میکرد یساز

که بهش وارد شد تصادف   یشوک نی و بخاطر ا دیرس

 ... کنهیم

 

 دلم براش سوخت...  یول

 االن فقط رو تخت افتاده... چون

تونه دشت و پاهاش   ینخاع شده از گردن.. نم  قطع

تونه حرف   یرو تکون بده... از شوک هم فکر کنم نم

 بزنه... 

 

مدت   نی، تو ا  نیو گفتم : آفررو لبم اومد  یلبخند

... دلت هم نسوزه براش..  یکارت رو خوب انجام داد

 داداشت رو بُُکشه... خواستیهمون شخص م

 

  یتکون داد که با صدا یسر دییبه نشونه تا حسام

 ... دمیناله وار برکه به سمتش چرخ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 942



آروم آب   یبرکه باز شده بود و با صدا یچشما

 ... خواستیم

 

  ختمیآب براش ر  وانیل ه یجام بلند شدم ، از پارچ  از

 دهنش گرفتم تا بخوره...  یو خودم جلو

عکس اومد که با اخم به حسام که با    کیلی چ یصدا

 گرفت نگا کردم...  ی داشت از ما عکس م یگوش

 

گذاشتم   زیم یرو رو وانی برکه ، که رفع شد ل یتشنگ

هاتو   یمسخره باز نیو با اخم رو به حسام گفتم : ا 

 بس کن احمق.. 

 

بود.   یجالب یلیبا خنده گفت : آخه صحنه خ حسام

 بمونه...  یادگار ی  رمیعکس بگ  هیگفتم 

بهش رفتم و به صورت برکه نگا   یغره ا چشم

 کردم...
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و با لحن آروم گفتم :   دمیرو صورتش کش  دستمو

 برکه حالت خوبه؟؟

 

بغض دار نگام کرد و گفت : خوبم...   یبا چشما برکه

 فقط.. ضعف دارم... 

 

  کمی  هیتکون دادم و گفتم : ضعفت از گرسنگ یسر

 ... شهیحالت بهتر م  یخور یبعد وقت شامه.. غذا م

 

... کارو  نی .. چرا احیبا بغض گفت : مس برکه

 ...  ؟؟ یکنیم

 من.. از حال برم....  شنیتو.. باعث م  یکارا همش

 چقدر.. کارات وحشتناکه...  گهید نی بب
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 کردم با آرامش باهاش حرف بزنم...  یسع

رو گونش گذاشتم و نوازشش کردم و گفتم :   دستمو

که تو سازمان هستن و   ییو کسا یبرکه ما همگ

 ... هیادع  نمونیب  زایچ ن یعضو باند هستن ، ا 

 .. یعادت کن  دیبا ییاز ما  یکی توهم

 ... نی رو بب تتوت

 

و به دستش نگا   ستادیزود اومد کنار برکه وا  حسام

  کاریتو چ  حیکرد و با بهت رو به من گفت : مس

 ؟؟؟یکرد

 

 کردم؟ کاریمگه چ ه؟؟یو گفتم : چ دمیکش یپووف

تتو و برکه و من در  نی همونجور که نگاش ب  حسام

تتو سازمان رو براش   یچ یگردش بود گفت : برا

 ؟ یزد

 

  شک کرده ی.. به اندازه کافزدمیم دیگفتم : با  کالفه

 بودن.. 
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 !! کننیم کارای که دارن چ ینی بیهم م خودت

وارد   ناتیکردن اون مراحل و تمر یبدون ط برکه

تتوش    دیاز اونجاست پس با یسازمان شده و عضو

 رو داشته باشه... 

 

  یواقعا نم یحرفت درست باشه ول دیگفت : شا  حسام

 جهت بد...  هیبگم... از جهت خوبه از  یدونم چ

 

 ! ن؟ یبود؟ حامد؟ حس یاسمتون چ  دیگفت : ببخش برکه

 گفت : حسامم...  حسام

 

 تتو بد باشه؟  نی ا د یگفت : آهان، آقا حسام چرا با برکه

 

اخم آلودم   افهی ق دنینگاه به من کرد و با د هی حسام

برات خوب باشه... چون به   د ی.. گفتم شایچیگفت : ه

کنار   دوارمی.. به هرحال امیحال و روز هم افتاد ن یا

 ... یزندگ ن یبا ا   یایب

 حالت زودتر خوب بشه..  دوارمی برم... ام گهید من
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 ... نی خودتون باش مواظب

 

 حسام باهام دست و گفت : فعال خدافظ..  بعد

و تو سازمان   کنمیرو تا فردا برات آماده م یاسام  اون

 بهت..  دمیم

از اتاق رفت   یگفتم و حسام زود و فور یا باشه

 ... رونیب
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 خونه؟!  میریم یکه گفت : ک  که رفت بر حسام

  نمیبب   ادیباال انداختم و گفتم : دکترت ب  یا شونه

 نه!  ای یمرخص
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ن گفت : با اون مرده چ کمیبا   برکه ن و م    کاریم 

 ش؟ی کشت ؟ یکرد

 

 کردم و ازش فاصله گرفتم و گفتم : نه...  یاخم

  یتو از حال رفت یبکشمش ول  خواستیکه دلم م  البته

تموم رو تموم    مهیوگرنه کار ن مارستانیو آوردمت ب

 کردم... یم

 

 نگم...  یزیچ گهینگام کرد و باعث شد د  دهیترس برکه

و اون   ای قضا نی دادم و گفتم : بهتره ا رونیب ینفس

 ... یمرده رو فراموش کن

 .. یدربارش حرف بزن یحق ندار گهید

  یبرا یای ب  ستی، فردا صبح الزم ن یمرخص شد اگه

 الزمت دارم...  نکهی باند ، با ا یاکار

 .. ی استراحت کن بهتره

 !!! ای شیم ینجوریباره که ا نی آخر نیبرکه ا  یول

 باشم...  گفته
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 یسفت و سخت برات در نظر م هیتنب هیدفعه بعد   از

 ... رمیگ

 

مهربون صحبت کنم   کنمیم یچقدر سخت سع هر

 ...شه یآخرش به خشونت ختم م

 

  یا یسردرد لعنت نی رو با دستم فشار دادم که ا سرم

 بره...  نی که دارم از ب

 

 دکتر کجاس.  نیگفت : برو بب  برکه

 گرسنمم هست...  من

 رفتم...  رونیگفتم و از اتاق ب  یا باشه

 

 برکه بود...  نهیمشغول معا دکتر

 داشتم...  یبی استرس عج هی

 گرفت..  یاسترس از کجا نشات م نی دونم ا  ینم
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و از برکه فاصله   دیکش  نهی دکتر دست از معا باالخره

 گرفت که گفتم : دکتر ، خانومم امشب مرخصه؟! 

 

 بهم انداخت و گفت : حالشون خوبه..   ینگاه هی دکتر

ُرمش  ...  نشی ببر ن ی تونی که تموم شد م س 

 .. هیضعف داره که اونم از گرسنگ کمی فقط

 .. نیمراعات خانومتون رو بکن کمی

 که از حال رفته؟؟ نیکرد کاریچ
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،    دیترسناک د لم یف هیکردم و گفتم :  یمصلحت سرفه

 ال رفت... شد که از ح یچ دونمیبعدش نم 
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هم   دهیباال انداخت و گفت : هم ترس  یشونه ا دکتره

 بهش وارد شده... یفشار عصب

خشونت به   ادی حساس هستن ز زایچ نی رو ا یوقت

  ینگا کردن چه تو زندگ لمی چه تو ف نی خرج ند

 ...یرابطه جنس ن یخودتون و همچن

 ... ادی ن شی پ  یمشکل گهیکه د دوارمیام

 

رو بهم داد و از   صیگفتم که دکتر برگه ترخ یممنونم

 رفت...  رونیاتاق ب 

 

 نگاه به برکه کردم...  هی

 بود... یزیاز هر چ  یو خال یخنث

  هی یترسوند چون برکه در هر حالت یمنو م ن یا و

 بود...   بیداشت و حال االنش برام عج یحس

 

نگاه به برکه انداختم   هی و  ص ینگاه به برکه ترخ هی

داشت   یتوجه  یب نی کرد و ا یمن نگاه نمکه اصال به 

 کرد...  یم وونمید
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و رو به برکه گفتم : من    دمیتو موهام کش  یدست کالفه

 رو انجام بدم...  ص یترخ یکارا رمیم

ُرمت از دستت باز    ادیهم کم مونده که پرستار م س 

 .. کنهیم

 

من   نهیتکون داد و و اصال نگا نکرد که بب  یسر فقط

 !! میتو چه حال

نشم و    یتا دوباره عصب  دمیکش قی تا نفس عم چند

 به برکه بگم...  یزیچ

 درکش کنم...  کمی د یبرکه شوک وارد شده با  به

دادم و از اتاق رفتم   یحرفا به خودم تسل  نیا  با

 ... رونیب

 

داخل   رو که انجام دادم دوباره برگشتم صیترخ یکارا

ُرم رو از دست برکه در م   یاتاق که پرستار داشت س 

 آورد...
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 بود...  رهیباال سرش خ  واریهم بدون حس به د  برکه

 .. دادمیداشتم کنترل خودم رو از دست م گهید

 به من...  کنهیم یتوجه یب

 برکه...!  اونم

 حساسم... یلی که من روش خ یکس

کار پرستار تموم شده    دمیبرکه ، که رس ک ینزد به

 ... رونیبود و از اتاق رفت ب 
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  نیی رو از رو برکه کنار زدم و کفشاشو هم پا  ملحفه

 تخت گذاشتم... 

و گفتم :   اوردمی طاقت ن ن یی پا   ادیکه از تخت ب  نی ا قبل

 ه؟یرفتارت با من چ نی ا  لیدل برکه
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با تعجب به من نگا کرد و گفت : من؟ من که   برکه

 نکردم..!  یکار

 

 به من؟ یکنیم یتوجه  یگفتم : چرا ب یعصب

 من وجود ندارم...  انگار

 

و   ادی ب  نییکردم کفشاشو بپوشه و از تخت پا کمک

 نداره...  یخاص لی، دل یچیگفت : ه

 نکردم.. یتوجه  یب من

 خواستم تو حال خودم باشم...  قهیچند دق هی

 

پس   خورهیگفتم بهش بر م  یبگم ول یچ هی خواستم

 نگفتم و کمک کردم پالتوشو تنش کنه...  یزیچ

 

بغلت    ای  یتونیقدم راه رفت که گفتم :  خودت م چند

 کنم؟؟

 

 با کمک تو..  یول تونمی زد و گفت : م یلبخند برکه
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 من..  یکال ب ایمن  کال با  ای...  گهی: د  نشد د گفتم

 ... دمیم  حی من کال با من رو ترج که

 

 زانو هاش گرفتم و بغلش کردم...  ریبعد از ز و

 دستاشو دور گردنم حلقه کرد... برکه

 آرامش رو داشته باشم؟؟ نی ا  شهیهم یبرا شدیم یچ

به اسم   یزیو سرنوشت من چ یکه تو زندگ فیح

 آرامش نوشته نشده.... 

 

 نشستم و برکه همونجور تو بغلم بود..  نی ماش تو

 .. یشیحرکت کرد و برکه گفت : خسته م نیماش

 .. رونیب  امی از بغلت ب بهتره

 

از بغلم جدا بشه که محکم گرفتمش و گفتم :   خواست

 راحت ترم...  ینجوریشم ، ا یاتفاقا خسته نم

 

بهم   شتریخودشو ب ی باال انداخت ول  ییابرو برکه

 کرد...  یم شتریعطش من رو ب  نی چسبوند و ا
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 به خودم فشار دادم..   شتریرو ب برکه

 

  یکایکه باز خوابش ببره آخه ساعت نزد زدمیم حدس

 دوازدهه..

 هم خستم... خودم

 ....هیلی هم خوابم نبره خ خودم
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 باند رو انجام برم...   یبرم کارا دیکه با  فردا

 ندارم...  یاستراحت چی وقت ه چیه

 ... یکاره کوفت نی ا همش
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نشم   یعصب  نی از ا شتریتا ب  دمیکش قی نفس عم هی

 ... زایچ نیا  یبرا

فکر نکنم   یبرکه نگا کردم چشماش بسته بود ول به

 خواب باشه... 

 

همونجور تو بغلم نگهش داشتم   میخونه برس یوقت تا

 و رفته رفته نفس هاش منظم شد..

 ... دیخواب یم دینبا یول

 اش بود و خوب نبود با شکم گرسنه بخوابه..  گرسنه

 کنم.... یم دارشیخونه ب  میدیرس

 

 ... مید یساعت رس می ن بعد

  ادهی پ نی رو باز کرد و آروم از ماش نی در ماش نیشرو

 شدم...

 

برد و منو و   نگیرو به سمت پارک نی ماش راننده 

 ... میو سوار آسانسور شد م یهم داخل برج رفت نیشرو
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  هی خواستمیم  سیرئ  دیآروم گفت : ببخش نیشرو

 بگم ... یزیچ

 

 گفتم : بگو...  آروم

 

  یزودتر بگم ول خواستمیم سی گفت : رئ نیشرو

 ... ومدین ش یپ  تشیموقع

 

 ... میبود  بی مورد تعق رونیب می که از سازمان زد یوقت

  یم بیتعق یابروهام نشست و گفتم : ک نی ب یاخم

 ؟؟یکرد؟ شناخت

 

پالکش رو    ادمهی  نیگفت : مدل و رنگ ماش نیشرو

که گفتن   ارنیهم برداشتم و دادم بچه ها ته توشو درب

 بوده...   یدزد نیماش
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صورتش   ادی شخص هم که پشت فرمون بود ز اون

هم   یدود نکیمعلوم نبود،  هم کاله داشت هم ع

 ماسک... 

 بود...  یهاش هم مشک لباس

 .. میمراقب باش یلیخ  دیبا

 .. هوفتیب  ینکرده اتفاق بد ییدوباره خدا  ممکنه

 

 تو فکر رفتم...  کمی

خواستم منو مثال از   یبود که م یکار اون افراد قطعا

 کنن...  رونیسازمان ب

  ایفهمم که ک یم رمیرو از حسام بگ ستیکه ل فردا

 ماجرا هستن...!  نیپشت ا 
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که من   دنیخوب بود چون حتما د ادی هم ز بیتعق  ن یا

 .. مارستانیبرکه بغلم بود و آوردمش ب یچجور

 

 حدس زدن که من روش حساسم... حتما

 آتو دادم دست دشمنام... خودم

 

شد باز بهم بگو   یهر خبر یگفتم : اوک نیبه شرو رو

 بکن.   قیتحق هیو دوباره اون شخص رو هم 

 ...م یکن  داشیهر جور شده پ  دیبا

 

 گفت و در آسانسور باز شد...  یسیرئ چشم

و رمز رو زدم و وارد خونه  ستادمیدر وا یرو روبه

 شدم...

 ها خاموش بود...  المپ

 چند تا المپ کم نور رو ، روشن کردم...  هی

خدمتکار ها   هیاز بق ایاالن برم اکرم خانوم   تونم ینم

 غذا گرم کنن...  انیصدا کنم که ب 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 960



اوناهم از صبح در حال تالش بودن و بهتر   باالخره

 بود االن بخوابن... 

 

به سمت اتاقمون رفتم و برکه رو ، رو تخت   آروم

 خورد...  یگذاشتم که تکون

نشد به سمت اشپز خونه رفتم و در   داریب  دمید یوقت

 رو باز کردم...  خچالی

 

 بود...   خچالیشام پخته بودن تو  یکه برا ییغذا 

 غذا گرم کنم..!!   دیافتادم که با یبه چه روز نی بب

 

آروم  یقدم ها یغذا گرم کردن بودم که صدا مشغول

 و حضورش رو حس کردم...  دمیشن ویکی

 

که خواب آلود   دمیبه عقب برگشتم که برکه رو د آروم

 کرد...  ینگام م

 

 وسط آشپز خونه خوابش ببره...  نجای مونده بود هم کم
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  یمجبورش کردم رو صندلبه سمتش رفتم و  یفور

من که   ؟ یشد داریو گفتم : چطور ب نهی بش یغذا خور

 صدات نکردم..!! 

 

  یرو حس م ینخواب شمی تو پ  یآروم گفت : وقت برکه

 کنم... 

 شم... داریباعث شد از خواب ب  نیهم

 

 گفتم...  یباال انداختم و عجب ییتعجب ابرو با

 

 ؟ی کنیخودت غذا گرم م یبرا یگفت : دار برکه

 

خانوم   ریرو لبم اومد و گفتم : نخ یمحو لبخند

 ... کنمیهر دومون گرم م یخانوما... برا

سر رو بالش   یتونستم بزارم با گرسنگ  ینم

 ... یزاریم

 کنم...  دارتیخواستم بعد گرم شدن غذا،  ب یم
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قابلمه رو خاموش   ری سمت اجاق گاز رفتم و ز  به

 ؟ینزاشت  ویکردم که برکه گفت : چرا تو ماکرو و

 

 باهاش کار کنم...  ستم یمکث گفتم : بلد ن  کمی با

دست نزدم که بلد   زای چ نیحاال خودم اصال به ا  تا

 باشم... 
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  هیگفتم : چ یبرکه اومد که حرص زیخنده ر یصدا

 زیچ یسر هیهارو بلده   زیچ یسر هیمگه؟؟ آدم 

 هارو هم نه... 

 خنده داره؟؟ مگه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 963



 ...میبخور اری گفت : نه غذا رو ب برکه

 

غذا   ختنیبشقاب برداشتم و مشغول ر نت یکاب  از

 شدم...

گذاشتم و قاشق چنگال هم   زیبشقاب هارو رو م بعد

 گذاشتم... 

 ؟؟یجور خشک و خال نی هم حی گفت : مس برکه

 

 ؟یخوایم یتعجب گفتم : چ با

 

 ...یزیچ  یماست یگفت : ساالد برکه

 

چپ بهش نگا کردم که از رو نرفت و اونم بهم   چپ

 نگا کرد... 

رفتم و   خچالیلب بهش دادم و به سمت  ریز یفحش

 آوردم...  رونیکه بود رو ب یساالد فصل

 

 ... اریسس هم ب  حی گفت : مس برکه
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کردم و گفتم : الزم نکرده.. مگه قرار نبود   یاخم

سس چقدر  یدونیم  ؟؟ یسالم داشته باش ییبرنامه غذا 

 ضرر داره؟

 نگفت...  یزیو چ دیلب برچ برکه

 

و با ولع شروع به غذا خوردن   ینشستم رو صندل منم

 کردم...

 

 )برکه(

 

 و آماده بودم...  حاضر

 سازمان...  میبر  میخواستیم

 

و پالتوش رو هم دستش   دیکتش رو پوش حیمس

 گرفت... 

 سرده پالتوتو بپوش..  رون یتعجب گفتم : ب با
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بهم کرد و گفت :   نمتی بیم  زیر ینگاه به معن  هی حیمس

 مده...  یبرا ن یا

 ... شهیانقدرا هم سردم نم من

 

  میو گذاشتن گوش فمی گفتم و بعد برداشتن ک یآهان

 ... رونیب  میاز اتاق رفت  حیتوش ، همراه با مس

 

 داشتم...  استرس

 ...شدی کارم داشت شروع م دوباره

 که اصال دوسش نداشتم... یکار

کردم   یحق اعتراض هم نداشتم اگه هم اعتراض م و

 منو بشنوه و به دادم برسه...  ینبود که صدا یکس
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 ... میدیرس باالخره

 ... دادیفقط با من ترس م نجا یا شهیهم

تونستم از   یشد و نم یتو ذهنم تداع  روزید یماجرا

 ... رونیذهنم بندازمشون ب

 

 آورد...  اطیرو راننده داخل ح نیماش

بود در سمت   نیپسره محافظ که اسمش شرو اون

منم با ترس   حی شدن مس اده یرو باز کرد و بعد پ حیمس

 شدم...  اده یپ

 

 انداختم...   الیهمون و  ایساختمون  نی به ا ینگاه کل هی

اسلحه به   یپر بود از محافظ ها اطیتا دور ح دور

 گنده...  یدست و سگ ها

 

استرس و لرز   نای از دم و دستگاه ا دیدفعه من با  هر

 ... رمیبگ

 

 دستمو تو دستش قفل کرد و فشرد... حیمس
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دم گوشم گفت : غش و ضعف و از حال رفتن   آروم

 .. میندار

 ...یوضع عادت کن نیبه ا   دیبا

 معشوقه من.. یهرحال به سازمان خوش اومد به

 

 دهنم رو قورت دادم...  اب

 واقعا و رسما عضو سازمان شده بودم...  گهید

 یدر ورودهم قدم شدم تا به  حی و با مس دمیکش یآخ

 ... می ساختمون برس

 

در رو باز   خواستن یکه دوتا محافظ کنار در م نیهم

 ... رونیکنن در باز شد و باربد اومد ب

 بهت بهش نگا کردم...  با

 روح بود...  یسرد و ب یلیاون نگاش خ  یول

 ... دهینه انگار که خواهرشو بعد چند ماه د انگار

 

 صداش زدم : باربد...  آروم
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انداخت و بعد به   حینگاه به مس هینگاه به من و   هی

 سرعت دور شد.. 

 

 وارد ساختمون شدم... نیغمگ

 کرد؟ ینجوریگفتم : چرا ا حیرو به مس ناراحت

 ... میدینه انگار که بعد چند ماه همو د انگار

 و رفت...  نستادی اصال وا  یبغلش کنم ول خواستمیم

 

واقعا   دونمی باال انداخت و گفت : نم یشونه ا حیمس

 کرد...  ینجوریچرا ا

 کنه...  یباهات رفتار م ینجوری هم بخاطر من ا دیشا

 ...ینکن ریذهنت رو درگ بهتره

 ... میفهم  یرفتارش رو م لیدل باالخره
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 گفتم : بابام کجاس؟ نیغمگ

 

 ... تی داد و گفت : رفته مامور رونیب  ینفس حیمس

 ... ستین

 وارد اتاقش شدم...  ح ی گفتم و با مس یآهان مغموم

 

خودم که گوشه اتاق بود رفتم و آروم  زیسمت م به

 کنم؟!  کاریگفتم : امروز قراره چ

 

  دی نوشته شده که با زتی گفت : رو برگه رو م حیمس

 ..! یکن کاریچ

 

 نشستم...  ی گفتم و رو صندل یآهان

 تاپ رو روشن کردم و اون کاغذ رو برداشتم...  لپ

  یو ک هیبه اسم ک دمیفهم یم دیشماره بود که با  هی

 ... کنهیاستفاده م
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تو دو هفته   دمیفهم یم  دیشماره حساب بود که با هی

ون شخص  شده و ا زیچقدر پول به حسابش وار ریاخ

 بوده...  یک

 

اسم هم نوشته بود همراه با شمارش که هم هکش  هی

 هاشو از همه جا چک کنم...  امیو پ  یکنم هم گالر

 سخت بود...  کمی یآخر ن یا

و خواستم رمز لپ تاپ رو بزنم که   دمیکش یپووف

 تقه در اومد...  یصدا

 

 تو...  ادی گفت که ب حیمس

 که وارد اتاق شد، حسام بود..  یکس و

 چند تا کاغذ تو دستش بود.. هی

 

 داد و گفت :  چطوره برکه؟  ی به من سالم رو

به   یچشم غره ا حیجوابش رو بدم که مس خواستم

 حسام رفت و حسام گفت : برکه خانوم!!! 
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 .. ه یچ هیقض دمیفهم تازه

از   یول ستم یبد ن یزدم و گفتم : از نظر جسم یلبخند

 داغونم...  یحلحاظ رو

 

 نگام کردن... رهیدو شون خ هر

 نکردم و رمز لپ تاپ رو زدم...  یتوجه یول

 

نگاشون از روم برداشته شد و   ینی چند لحظه سنگ بعد

که   ی ستیهمون ل نمی گفت : ا یحسام اومد که م یصدا

 ... یخواستیم

 

در قفل بود ،   یاتاقت ول  ارمی قبل اومدنت ب خواستمیم

 ... یایمنتظر موندم تا خودت ب 

 

 ..یکرد یگفت : باشه ممنون ، لطف بزرگ حیمس

 شد بهم حتما بگو... یهر چ بازم

 

[09.10.21 13:34 ] 
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بهم    یگفت و بعد چند لحظه صدا یباشه ا حسام

 ... دادیخوردن در اومد که نشون از رفتنش م 

 

 رو دادم به لپ تاپ و کاغذ تو دستم...  حواسم

بود که مشغول کارم بودم و از جام   یدو ساعت هی

 تکون نخورده بودم... 

 

 خشک شده بود و کمرم درد داشت...  گردنم

عادت به   گهیدراز کش بودم که د شهیهم انقدر

 شستن ندارم... ن

 

که تو کاغذ نوشته بود رو انجام   یاول  یدوتا اون

 دادم... 

 و از جام بلند شدم...  ارمی نتونستم طاقت ب گهید
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با کاغذ    ایتو لپ تاپ    ایبود   یتو گوش ای هم  حیمس

 رفت...  یدورش ور م یها

 

  هی  نجایا  حی که داشتم گفتم : مس یا یخستگ کمی با

 ؟یبه ما بد  ستین  یو قهوه ا کیک

 

بهم انداخت و از جاش بلند شد و    ینگاه مین  حیمس

 ...ارن ی برات ب  گمیم رمیگفت : م

 باش..  مواظب

 .... گردمیزود برم من

 

حرف  ینجوری که ا یبر  یخوای: کجا م  دمیپرس عیسر

 ؟؟یزنیم

کار دارم تو   یسازمانم ول نی گفت : تو هم حیمس

 ... نجایهم

 دم اتاق محافظ هست..  رونیب

 هم نرو لطفا...  رونیب

 کارت.... یرو بزار برا تمرکزت
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 ... رونیاز اتاق رفت ب  حی گفتم و مس یا باشه

 

 ... انی درب یقدم زدم تا پاهام از اون حالت خشک کمی

چند تا هم کمر و گردن رفتم تا دردم بهتر بشه که   هی

 ترق تروق استخونام اومد..  یکارم صدا  نیبا ا 

 

 در اومد...  ینگذشت که صدا یلحظه ا چند

 رو آورده باشن...  کیدادم که همون قهوه و ک احتمال

 

 تو...  ادی و گفتم که ب ستادمیوا  صاف

 ساله وارد اتاق شد...  ۱۷،۱۸پسر   هیباز شد و  در

 بهم کرد و گفت : کجا بزارم خانوم؟  ینگاه مین

 خودم اشاره کردم....  زیم به

 

[09.10.21 13:34 ] 
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گذاشت و بعد گفت :   زمیرو ، رو م کیقهوه و ک پسره

 ن؟ی ندار یا گهیامر د

 

رفتم گفتم : نه   یم  زمیکه به سمت م همونجور

 ...یبر یتونی م ست،ین  یعرض

 رفت...  رون یگفت و از اتاق ب یچشم

 

  ییجا  نیتو همچ دی ساله چرا با  ۱۷،۱۸پسر  هی

 باشه؟؟؟

  یکنه ول یزیبرنامه ر ندشیا  یدرس بخونه و برا  دیبا

 ... هیفیکث  ی  جا نیتو همچ

 

درست   دیبخواد خودش با یهر چ ینظر من هر کس به

  نجای سن ا نی پسر با ا  هیکه   ستین  نی کنه الزم به ا

 باشه.. 
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  یلی خ نجایکه ا  نهی هم هست اونم ا گهید زیچ هی یول

 تر...  ادیو مشغله هم ز  ادهیآدم ز

رو   یقهوه و چا هیوقت درست کردن  ینکنم حت فکر

 ... گهید یزایداشته باشه چه برسه به چ

 

 نشستم و به قهوه نگا کردم..  میصندل  رو

 دونست...  یمن رو م قی خوب عال حیمس چه

قهوه گفته بود اونم   ریاون ش ی فقط گفتم قهوه ول من

 ماگ بزرگ....  هیفنجون بلکه تو  هینه تو 

 مزه اش کردم...  مزه

 ... نیری ش یلیتلخ بود نه خ  یلیخ نه

 خوردم... یم شهیکه هم یزیچ همون

 دونست... یخوب م نویا  حیمس

 بود...   یهم شکالت کیک

 

ها شروع به خوردن   یوحش نی صبر نکردم و ع گهید

 کردم...
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 بودن...!!  یمنو چه به باکالس و الکچر واال

  نیو قهوه ، شروع کردم به آخر کی خوردن ک بعد

 که تو اون برگه نوشته شده بود...  یکار

 

ساعت که من هنوز مشغول اون کار آخر   کی بعد

 ارد اتاق شد... و  حیبودم مس

 از چهرش مشخص نبود... یچیه

 هم ننداخت......  ینشست و به من نگاه  شیصندل  رو

 

 باال انداختم و مشغول کار خودم شدم... یا شونه

  یکار هم تموم شد و شروع به پوشه بند نی ا باالخره

 اون مدارک کردم... 

 

 ... دادیرو نشون م ش ی رو نگا کردم که ش ساعت

سازمان   نی کردم تا از ا یصبر م دیساعت هم با  دو

 ... رونیب  میبر
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  حی بود ، که گفتم : مس  یزیمشغول نوشتن چ حیمس

 کار من تموم شد... 

 م؟؟یزودتر بر  شهینم

 

[09.10.21 13:34 ] 
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تا لحظه  دی... من کار دارم... با شهیگفت : نه نم  حیمس

 آخر تو سازمان بمونم.. 

کردم که کارام حاال حاالها   یمدت انقدر کم کار ن یا

 ... شهیتموم نم

 بچرخ...  نستایبردار تو ا  تویگوش

 

گفت   حینازک کردم و همونجور که مس یچشم پشت

 ... نستایبرداشتم و رفتم ا  ویگوش
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  یکم شده بود تو فضا متیمدت من هم فعال  ن یا

 ...یمجاز

 گذشت...  نستایتو ا یدو ساعت چجور دمی نفهم اصال

 

کرد به   یکه داشت مسخرم م حی مس یبا صدا فقط

 خودم اومدم... 

 

.. سه ساعت تو  میزود بر یگفت : خوبه گفت حیمس

 ، ماشاال...  یی نستایا

 ... گهید  میبر پاشو

..   میموند شهیاز هم  شتریب  ، ساعت نُه 

 

که رو تنم   یا یخاموش کردم و با خستگ مویگوش

 نشسته بود از جام بلند شدم...

  یچند تا تکون به خودم دادم که دوباره صدا هی

 شکستن استخونام اومد... 
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، همه رفتن. منم    میگفت : زود باش بر  حیمس

 گرسنمه...

 

تا    دیبا یرفتم و گفتم : خوبه خودت گفت یغره ا چشم

 لحظه آخر تو سازمان بمونم...

 من نزن... یغر هاتو برا  پس

 

 .. مینگفت و هر دو از اتاق خارج شد یزیچ حیمس

 تو سالن نبود..  چکسیه

 همه رفته بودن....  واقعا

 همون محافظ ها همه جا بودن..  فقط

 

 ...میساختمون هم خارج شد از

  یبرم یبلند یرفت و قدما ی تند تند راه م حیمس

 بُُدَعم...   بایمن تقر شدیداشت که باعث م

 

 ... مید یرس نی به ماش باالخره
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رو روشن کرد و از سازمان به کل   نی ماش راننده 

 ... میخارج شد

 

 و قرمز بود...  یابر یهوا

 که انگار قرار بود برف بباره...  یجور

 رو لبم اومد...  یلبخند

 

همه جا برف   نمی شدم بب  داریردا صبح که بف دوارمیام

 پوش شده...  دیو سف

 

[09.10.21 13:34 ] 
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 ... میکرد یم  یچقدر برف باز ریبخ  ادشی

  یلیخ م یزندگ یپارسال ول ن یچه تا هم یتو بچگ چه

 عوض شده... 
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فکر نکنم اون حس ها و لذت هارو تجربه کنم   گهید

 ... حیبا وجود مس

 

 کنه!!  یبا من برف باز ادی ب حی کن مس فرض

بهم که تا چند روز و   زنهیگلوله برف رو م یجور

 بشم...  ریگ ن یچند هفته زم

 

از نظر اون   رون،یب امیکنه نزاره ب  میهم زندان  دیشا

 مسخرس...  زایچ ن یا

هنوز هم کودک درونم فعال   یسالمه ول۲۲من نکهیا  با

  یتونه خودش رو خال  ینم یوا طنتهیو پر از ش

 کنه... 

 

  یبه چ یگل کرده بود گفت : دار شی که فضول حیمس

 ؟؟یکنیفکر م
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فکر کردن   اریبهش انداختم و گفتم : اخت یاخم نگاه با

 هم ندارم؟؟؟

 

ابروهاش نشست و گفت : چرا   نی ب یسرعت اخم به

 ...!! دمایسوال پرس  هی  ؟ یریگیپاچه م

 ...یپرسی خودت هزار بار م خوبه

 ؟ یکردیفکر م یچ به

 

نگا کردم و گفتم : اگه بهت مربوط   رونیپنجره به ب از

 گفتم!!  یحتما خودم م یکه سوال بپرس نیبود قبل ا 

 

 زمزمه کرد : چه پررو شده.. حیمس

 ...یون باز کردبلند تر گفت : زب بعد

 باش کار دستت نده... مواظب

 ...ه یز یتند و ت ی لیسالح خ زبون

 

 ... دونمی: اوهوم.. م  گفتم
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  یزینگاه غضب آلود بهم کرد و چ  هیفقط  حیمس

 نگفت... 

 ! م؟؟ یباهم خوش رفتار باش  میتون ینم  قهیما دو دق چرا

 

 ...!!ستیمن ن  ریکم تقص البته

 تونم بکنم؟!  یم کاریچ یول

 ... مینجوری ا منم

 ...یآدم موود هی

 

اوقات    یکنم و گاه یاوقات باهاش خوب رفتار م یگاه

زنم که   یکنم و حرف م یبد باهاش رفتار م  یهم جور

 ... ادیعوض خوب بودنم در م

 

[09.10.21 13:34 ] 
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 زنگ خورد و منو از تو فکر در آورد...  حیمس یگوش

فقط شماره   ینگا کردم ول یبه صفحه گوش کنجکاو

 نبود...  ویس یاسم چی بود و به ه

 

 با اخم و حرص جواب داد : بله..  حیمس

گفت : سالم،   حیگفت و بعد هم مس زیچ هی یخط پشت

 ممنون خوبم.. 

 ......._ 

خشن گفت : مگه من هزار بار نگفتم به من   حیمس

 زنگ نزن... 

  ؟ ی اگه خطم رو کنترل کنن چ  ؟ یدون یمن رو نم کار

دلم برات تنگ   یگیکه م یجاهاش فکر کرد نی به ا

 شده بود؟؟

 هم منو..  یندازیخودتو به خطر م هم

 

 هام باال رفت...  ابرو

 بود؟؟  یک یعنی
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 یکیوچبحث ک نی از خودش بشنوم چون با ا  دوارمیام

 تونم ازش بپرسم..   یشد نم نمونیکه ب

 ... زنهیم  هیو کنا دهیهم جوابم رو نم  بپرسم

 ......_ 

 ه؟؟؟یالک ینجوریمن مگه هم زیگفت : آخه عز حیمس

  نیا  گهیبرات حرف بزنم که تو د  دیدونم چقدر با ینم

 .. یرو نکن گرانهیناش  یکارا

 ......_ 

 ؟؟ی چ یخونه من؟؟؟ برا یای ب ؟؟ یگفت : چ حیمس

 ......_ 

 

گفت : حسام غلط کرد که گفت.. من حساب   حیمس

 دهن لق...  یپسره  رسمیاونو خودم م

 ......._ 

 گفت : آخه ازدواج کجا بود....  حیمس

 ازدواج نکردم....  من

 ......_ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 987



  یمن ، من که تو رو تنها نم زیگفت : آخه عز حیمس

  یتو چرا باور مگفته ،   ی چرت و پرت هیزارم.. حسام 

 ؟یکن

و   ستیزنم ن یدختر کنارم هست ول هی یلی دال هی به

 ازدواج نکردم... 

 بگم که باورت بشه...  دی دونم چطور با ینم

 ......_ 

 

خونه من، من بعدا وقتم   یای ب خوادیگفت : نم حیمس

 ... شتیپ ام یشد م یخال

بعد   امی درب یختگیاوضاع و بهم ر نی از ا کمی بزار

 باشه؟؟  میزنیمفصل باهم حرف م

 

  یگفت و بعد هم خداحافظ یچ دونمیطرف نم بعد

 کردن... 

نگاه گرفتم ازش و به   یبه من نگا کرد که فور حیمس

 شدم...  رهیخ رونیب
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 گفت نه من... یم یزیاون چ نه

 .... مردمیداشتم م  یاز شدت فضول یول

 بود؟؟ یک یاون پشت خط یعنی

 

دختر   هیکه معلوم بود از طرز حرف زدنشون  اونجور

 بوده باشه.. 

 باهاش؟؟ هیم ی، که انقدر صم یک یول

 که فکر نکنم داشته باشه... خواهر

 حرف بزنه...  نجوری هم با مامانش ا یبودم کس  دهیند

 

  یکرد دوست دختر یآدم فکر م  زدیحرف م یجور

 ... هیزیچ
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 .. هیک  دمیفهم یم کاش

 ... دونهیهم زنش نم  منو

 ... حی برات آقا مس دارم

 

 گهید  دمیم  حیترج یول ی کردن حداقل با من خوب فکر

 نباشم...   شتیپ

 ...!!! ارمیسرت م  یچه بالئ نیو تماشا کن بب  ستا یوا

 

 

 رو به روم نگا کردم...  ویبه دست به و ییچا

بابت خوشحال   ن یو من از ا دیبار   یبرف م داشت

 بودم... 

 

بود و نظاره گر من   دهیهم رو تخت دراز کش حیمس

 بود... 

 اومدن......  یم نیی پا  دیسف یقرمز و برف ها آسمون

 

 مزه مزه کردم..  مییچا از
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بمونه    نی، اگه برف رو زم ستین  حیفردا مس خوبه

 ... زنمیقدم م کمی رمیخودم م

 

  رهیخ  رونیو به ب ستادیبا فاصله اومد کنارم وا حیمس

 شد...

باهاش حرف نزدم   گهیبعد اون زنگ که بهش شد د از

 تا االن... 

 

 با من حرف نزد..  اونم

 کلمه...  کی از  غیدر یحت

 

باالخره به حرف اومد و گفت : اگه برف رو   حیمس

 .. رونیب یبر  یتون یبمونه فردا نم نیزم

 خونه..  یمونیم

 حواسم هست...  یول ستم ین درسته

 

 ؟یچ یخوردم و گفتم : برا میی قلوپ از چا هی

 رفتنم؟ رونیداره ب یمشکل چه
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که   نی سمتم ننداخت و گفت : هم ینگاه مین  حیمس

 گفتم... 

 در امان بودن خودته... بخاطر

 ... ینیکه خودت صدمه نب  نیا  یبرا

 .. یبه حرفام گوش کن بهتره

 

 ...رمیگفتم : با محافظ ها م کالفه

 ..... شهیم یچ نمی تو فکر رفت و گفت : بب حیمس

 .. ی کن کاریکه چ گمیم فردا

بعد    شهیو آب نم مونهیم نی برف رو زم نی بب حاال

 ... ریرفتن بگ رونیب  میتصم

 

[09.10.21 13:34 ] 
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چشمام دور شد و به سمت تخت رفت و   یاز جلو بعد

 .. یش داریزود ب د یبخواب.. فردا صبح با ایگفت : ب 

 .. یورزش هم کن قراره

 که نرفته؟!  ادتی

 

گذاشتم و   زیرو ، رو م ییچا یخال وانیگفتم و ل یا نه

 رو تخت..  دمیپر

 

 آخرم رو به برف دادم و چشمامو بستم...  نگاه

تو بغلش و کنار گوشم گفت : برام   دیمنو کش  حیمس

 که روزمون چطور گذشت..  ستیمهم ن

   ،یکه موقع خواب فقط تو بغل خودم بخواب نهیا مهم

 هم به قانون هام اضافه کن...  نویا

* 

 

  داریزد از خواب ب  یکه داشت صدام م حی مس یصدا با

 شدم..
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 اومد..   یخوابم م بازم

 

حال   یلیگرم و نرم خ یپتو ریسرد بود و ز هوا

 .. دادیم

حال داشت صبح زود پاشه و ورزش کنه و   یک

 صبحونه بخوره؟؟!! 

 

گفت : برکه پاشو تا   یاومد که م حی مس یصدا دوباره

 .. ینکردم که پاش یخودم کار

 .. تو یخوابیم چقدر

 .. ادی خوابت م  شتریباز ب یچقدر بخواب هر

 

که لباس   حیباز کردم و خواب آلود به مس چشمامو

 بود و سرحال بود نگا کردم...  دهیپوش یورزش

 

امروز رو بزار   هیچشمامو بستم و گفتم :  دوباره

 بخوابم.. 

 کنم..  یفردا شروع م از
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  یشروع کن یخوایم ویگفت : اگه کار تیبا جد حیمس

 .. یامروز شروع کن نی ز هما  دیبا

 کنه...  یبعد موکول نم  یکاراشو به روز ا آدم

 

و خواب آلود از جام بلند شدم و به   دمیکش یپووف

 رفتم...  سیسمت سرو

 

به دست و صورتم زدم که باعث شد از اون حالت   یآب

 ... امیدرب یخستگ

 

 

 بود...  ستادهیطلبکارانه وسط اتاق وا حیمس

شهر   نمیرفتم تا بب  یا  شهیش واریبه سمت د   الیخیب

 نه..  ا یپوش شده  دیسف
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 .. دیبار ینم  یزیچ یبود ول یابر هوا

 پوش شده بود..   دیاز همه مهم تر کل شهر سف و

 

گفتم :   حیو رو به مس دم یذوق دستامو به هم کوب با

 .. رمیتو برفا قدم بزنم و عکس بگ رمیمن م

گفت : اول ورزش دوم صبحانه سوم دوش   حیمس

 رفتن...  رونیگرفتن چهارم ب 

 

و با اعتراض اسمش رو صدا زدم که گفت   دمیبرچ لب

 بپوش..  یلباس ورزش عیکه گفتم ، سر  نی: هم

 

 کجاس؟ یباشگاه کوفت نی حرص گفتم : ا با

 ...دنیتو رو باهم راه نم و  من

 

 برجه.  نیگفت : باشگاه تو طبقه اول هم حیمس
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 منه؟؟ یبرج برا  ن یکل ا  یدونینم مگه

 

 بفهمم؟!  ریانقدر د  د یبا  ویخدا چرا من همه چ یا

عکس   یبهش نگا کردم و وقت تی حرص و عصبان با

با حرص رفتم سمت کمد و لباس    دمیازش ند  یالعمل

 رو برداشتم..  ازیمورد ن یها

 

هارو به تن کردم و همونجور خودسرانه از   لباس

  یرفتم گفتم : من گرسنمه ، ضعف م یم رونیاتاق ب 

 کنما؟! 

 

 از کنارم رد شد و رفت سمت اشپز خونه..  حیمس

برگشت و گفت :   ین ی ریش هیقهوه و   وانیل  هی با

 .. یبخور تا بعد صبحانه مفصل بخور نارویهم

و درجا خوردم و   دمیرو از دستش قاپ  ینیریو ش قهوه

  ستمیفنجون رو بهش دادم که گفت : من نوکرت ن

 ! ایکن یم ینجوریا
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  ریو گفت : بدو د  نیفنجون رو گذاشت رو زم  بعد

 شد..

 .. میو سوار آسانسور شد میاز خونه خارج شد باهم

 

 رانداز کردم.. آسانسور ب نهیتو ا خودمو

 ... حی مس شیبودم پ  کیکوچ چقدر

 گنده...  کلشیباشه نه ه شتریآدم عقلش ب  نهیا مهم

   حیحرفا خودمو قانع کردم و از مس نیا  با

 

فقط ما   ای هم تو اون باشگاه هست؟  ی: کس دمیپرس

 م؟یدو نفر

  یا گهیشخص د د ی... چرا بامیگفت : ما دو نفر حیمس

 هم باشه؟؟

 

 ...ینجوریباال انداختم و گفتم : هم یا شونه

تو برف قدم   میباهام بر ی ای : تو هم م دمی پرس دوباره

 شه؟یکسر شانت م ای یکار دار م؟ یبزن

 صادق گفت : هر دوش..   یلیخ حیمس
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 گفتم و در آسانسور باز شد... یشیا

و پشت   رونیب  دیزودتر از من از آسانسور پر حیمس

 سرش هم من رفتم... 

 

 از محافظ نبود...  یخبر گهید  نجایا

  میدر رو زد و در باز شد و رفت  یرمز ورود حیمس

 داخل...

 ....  یالتی ... عجب تشکاوه

 امکانات...  چقدر
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اسمشون رو   یبودم ول دهیدستگاه ها قبال د  نی ا از

دونستم و نحوه کار کردن باهاشون رو هم بلد   ینم

 نبودم... 

 

 ام رو در آوردم...  هیو لباس رو  شال

 تنه و شلوار بودم...   میتاپ ن  هیبا  حاال

 

  ییپررو ت ینگاه خبره بهم کرد و در نها  هی حیمس

کار   یلیخ کلتیرو ه دی .. با یستیگفت: هووم بدک ن 

 ... یکن

 

 ... گهیداشته باشم د نوی انتظار ا  دیهر حال منم با به

  یب د یتوهم با کلینقصه ، ه یخودم ب کلیه چون

 نقص باشه... 

 عدالت حفظ بشه و برابر باشه...   دیبا یتو همه چ آخه

 

 پک داشته باش؟ کسی گفتم : مگه من گفتم س پررو
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کار نکن تا عدالت   کلتیورزش نکن و رو ه توهم

 حفظ بشه...

 

گفت :   رفتیور م یستگاهد هیهمونجور که با   حیمس

 ... گهید نشد د

 ... شهینم ینجوریا

 ... یاری بهونه م یدار

 ... یگفت یبدنم جوون م دنیبا د شبید نیهم خوبه

 

 گهیدهنم رو بست که د  یبا جمله آخرش جور حیمس

 نتونستم بگم...  یزیچ

چرت و پرت گفتنات   گهیسر با حرص گفتم : د آخر

 بسه..

رو بگو انجام بدم ،   یکوفت یورزش ها نی ا  ایب

 ... رونیبرم ب  خوامیم

 

 

 صبحونه نشستم..   زی، م  یرو صندل یخستگ با
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 بهم داد...  یسخت  یها میر ینم  یلیخ حیمس

 گفت روزه اوله و برات آسون گرفتم...  یم نکهیا  با

 آسون گرفتناش بدنم رو به درد آورده بود...  تیهم

 

  یفکر نم یکه گرفتم بهتر شدم ول یدوش آب گرم با

 .... رونیکنم که بتونم برم ب

  هیکه با   ارمیکم ب  حیمس  یجلو خوامیهم نم یطرف از

 شدم... ریگ نی ورزش کردن زم

 .... الیخیب  اصال

 

[09.10.21 13:34 ] 

 

#part270 

#mashoghe_raeis   

 

 بهتره صبحونه بخورم... گرسنمه

  چیبدون فوت وقت شروع به خوردن کردم و ه و

 کرد نکردم...  یکه داشت نگام م حیبه مس یتوجه
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برم اونم با سه تا   رونیباالخره اجازه داد که ب  حیمس

 محافظ!

 ... دمیفهم یکاراش رو نم  نی ا  یمعن واقعا

 باشه؟!  یت ی امن یهمه چ دی انقدر با چرا

 ... ستیهم ن خودی ب  نمیب یم مکن یکه فکر م کمی

 

جاساز کرده   نی نرفته اون دفعه که بمب تو ماش ادمی

 بودن... 

 ... رهیگیافتادنش تنم لرز م  ادیدفعه با به   هر

 

پارک خلوت پارک کرد و من همراه دو   هیکنار   راننده 

 موند...  نی شدم و راننده هم تو ماش ادهیمحافظ پ

 

 کردم...  یدرآوردم و شروع به عکس سلف مویگوش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1003



رو   خوامیکه م یینبود که اون مدل عکس ها یکس

تونم و فکر نکنم   یدوتا گنده بک هم نم نی به ا رهیبگ

 اصال بتونن! 

 بود...  یعکس سلف  حمیترج پس

 

 من برف دوست دارم...  چقدر

  یکه سرما تو وجودم رفت ول دمیکش  یقیعم  نفس

 بشم...  شی سرد الیخیب   بود که یانقدر دوست داشتن

 

 کردم...  یدرست م یقبال چقدر آدم برف  ریبخ  ادشی

 گذشت...  یخوش م چقدر

 .... وفتمیروز ب ن یمن به ا  کردیفکرشو م یک

 

 سازمان... سیمعشوقه رئ بشم

که بهم   ییها تی که با تمام کار ها و اذ ش یسوگل بشم

 دارم....  یباز کنارش اندک آرامش یکرد ول یم لیتحم

 

 ... نهیبب یشگی بَد ش منو هم یتمام کارا با
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  یخانوادم ولم کنن و نسبت بهم ب کردیفکرشو م یک

 باشن؟!  الیخ

 ... هیخدا عجب روزگار یا

 

  هیاز   چیخودش که ه یراسته که آدم از فردا واقعا

 بعدش خبر نداره...  قهیدق

 

هست ، با تمام  که تو ذهنم  ییتمام کش مکش ها با

برام   یزیچ هیجور وا جور تو مغزم  یماجرا ها

 سواله...  یاز همه چ  شتریب

 

 نداره..  یکه چرا اراد با من کار نهیا  اونم

گفت من جاسوس سازمان بشم و مثال هم   یم اون

 ازم؟؟ خواد ینم یزیچرا چ یشدم ول
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 .. دهیرو فهم هیقض  ن یا  حی دونه مس یکه نم اون

شدم و اونم بخاطر   حی من معشوقه مس کنهیم فکر

 که دارم بهم تو سازمان کار داده...  یحرفه ا

 

  ی ول ارمیهم ، من اطالعات به دست ب  قیطر ن یبا ا  که

 ... ستیازش ن یخبر چیه

 سواله برام...  یخوشحالم ول هیقض  ن یکه از ا   نیا  با

 

با من نداشت چرا باعث شد که من   یکار چیه اگه

بشم و مهر افراد   ح ی دو سال معشوقه مس یبرا

 بخوره؟؟  میشونیسازمان به پ

 

 مشکوکه...  کمی هیقض

به جا   یمدرک چ یهستن که ه یهم انقدر حرفه ا نایا و

 تا منم بفهمم چه خبره... زارنینم
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 تا امروزم هم کوفتم نشه...  ختمیفکرا رو دور ر ن یا

پاک و سرد لذت   یو از هوا زدمیجور قدم م نیهم

 .. بردمیم

 بود.. یهم کنارم م حی مس کاش

 زمان کم..!!!   نیبراش تنگ شد تو هم دلم

 

 از محافظ ها اومد..  یکی یکه صدا دمیکش یآه

 ...زدی داشت با تلفن حرف م انگار

 _سالم آقا.. 

 ... ح  ی آقا گفتنش معلوم بود مس با

 

نشده که نگران   یزی خانومتون سالمن چ سی_رئ

 .. زننی، دارن قدم م نی باش

 کرد...  یم بمونیتعق ی کی.. یزیچ هی  سی_فقط رئ

 .. کنهیو داره نگا م  ستادهیگوشه وا  هیهم  االن

  ینظر گرفته؟ اصال برا  ریمارو ز یک ؟ ی چ یعنی وا

 ؟ یچ
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گفت که محافظ گفت : بله چشم هر   یچ دونمینم  حیمس

 ... نیشما بگ یچ

گفتم :   یتلفن رو قطع کرد که بالفاصله با نگران بعد

 ؟یچ یکرده؟ برا بیمارو تعق یشده؟ ک یچ

 

 خونه..  میبرگرد گهی گفت : خانوم بهتره د محافظ

رو پشت سر  یاد یاالن هم خطرات ز نی هم تا

 .. میگذاشت

 

 ... وفتهیجون خودتون به خطر ب ممکنه

تا شک نکن که ما حضورشون   نی ای ب عیلطفا سر پس

 ... میدیزو فهم

 گفتم و جلوتر ازشون راه افتادم...  یا باشه
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 کنن؟ نکارویا  دیاچرا ب آخه

 براشون دارم؟  یمن چه منفعت مگه

 کردن؟ یم بی تعق  ییچه کسا اصال

 حن؟یکه تو سازمان مخالف و دشمن مس  ییکسا همون

 

رو باز   نیاز محافظ ها در ماش  یکیو  دمیکش یپووف

 کرد و سوار شدم.. 

به سمت خونه   نیهم بعد سوار شدن و ماش اونا

 حرکت کرد...

 

 راحت و آزاد باشم؟ کمی دی من نبا چرا

 باشم و تو خونه بمونم...   حی مس یتونم زندون  ینم من

 خطرناکه...  گنیم همه

 

داشته باشم    تیکه من امن نی کن یکار هی دیبا  شما

بدون   خورهیم یبه چه درد یزندگ نی وگرنه ا گهید

 ...!!! یو خوش گذرون جانیه
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 *************** 

 

اتاق ها رفته  از   یکیبعد از خوردن ناهارش به  حیمس

 ... ومده ین رونیبود و سه ساعت بود که ب

 به شدت کنجکاو بودم...  یکرد ول ی م کاریچ دونمینم

 

و شروع به گشتن دونه دونه   اوردمیطاقت ن  باالخره

 اتاق ها کردم... 

 که باز نشد..   نییپا  دمیدر رو کش رهیدستگ

 بود..  قفل

 

 رو صدا کردم... حیزدم و مس در

بار صدا زدن باالخره در رو باز کرد  از   نی چند بعد

  یخوایم یآورد و گفت : چ رونیدر سرش رو ب یال

 برکه؟

 

 شده بود نگا کردم.   یتعجب به صورتش که رنگ  با
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  کاریچ یشده؟ دار یچرا صورتت رنگ حی : مس گفتم

 ؟یکنیم

 

رو به صورتش زد که درو محکم هول دادم و  دستش

 رفتم داخل اتاق...  یفور

 به اطرافم نگا کردم...  بهت با

 

 که با اخم نظاره من بود...  حی سمت مس برگشتم

هست که   یچ گهید ؟ یهم ازم پنهون کرد نوی: ا  گفتم

 من خبر ندارم؟؟

 

 کالفه اسمم رو صدا زد... حیمس

که رو   ینقاش ینکردم و به سمت تابلو ها یتوجه

 زده بود رفتم و نگاشون کردم...  وارید

 بود...  یجا پر از نقاش همه

 

  نی و ابهت و با ا بتیه نی با ا  حیمس شد ینم باورم

 باشه...!!!  ینقاش حرفه ا  هی تیشخص
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 وسط اتاق بود...  یصندل  هیبوم و  هی

 کنم مشغول کارش بود که مزاحم شدم...!!  فک

 

 ... دهیکش یچه داشته م نمیسمت اون بوم رفتم تا بب  به

جلوم قد علم کرد و گفت : خب   حیخواستم برم ، مس  تا

بر طرف شد؟؟   تی کردم ، فضول یم کاریکه چ یدید

 ... یبر  یتونیم

 

ده بود  که ز یتوجه به حرف یباال انداختم و ب  ییابرو

  یخوبه چرا چهره منو نم تیگفتم : تو که انقدر نقاش 

 ! ؟ یکش

 ..!!!یدی و نشونم نم  یدیهم کش دیشا
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خواستم دورش بزنم و به سمت بوم برم که کمرم   بعد

 رو گرفت و نزاشت... 

 

و تقال   دادمیو با قدرت دست و پام رو تکون م محکم

 هم نبود...  الشیخ نی ع  ی کردم که ولم کنه ول یم

 

خودم خسته شدم و تو بغلش شل شدم و ناله   آخرش

 نم؟یبب  یزاریکه نم یدیکش یمگه چ حی وار گفتم : مس

 

 االن نه..    یول ینی بیدم گوشم گفت : بعدا م  حیمس

 سرکش... یحرف گوش بده دختره   کمی

  نی به ا یداد ری، اد گ  نی هارو بب ینقاش  هیبق برو

 ..یکی

 

 ولم کرد...   حی رفتم و مس یغره ا چشم

 تابلو ها رفتم...   هیحرفش گوش دادم و به سمت بق به
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بود   دهیهمه دختر که چهرشون رو کش نی ا  دنی د با

دخترا جلوت نشسته بودن   نی حرصم گرفت و گفتم : ا

 از رو عکس؟  ای  شونیدیو کش

 

نگاه خاص بهم انداخت و گفت : از رو    هی حیمس

 عکس.. 

 

  ؟ یعکس دخترا رو بکش  دیاخم گفتم : چرا اصال با با

 ؟یدیچرا پسر نکش

 

  ؟ یکن یم یکرد و گفت : چرا حسود یخنده ا حیمس

 ... دمیپسر هم کش

 

تابلو بزرگ افتاد   هیگفتم و چشمم به  یحرص آهان با

 که دختر و پسر لخت تو بغل هم بودن... 

 

اشاره کردم و گفتم : اونو هم از رو    ین نقاشاو به

 ؟ی دیعکس کش
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. نه پس لخت تو بغل  دمی پرس یسوال احمقانه ا عجب

  یازشون نقاش  نمیو ا  حیچشم مس یهم بودن جلو

 .. دیکش

گفت و حس حسادت ،   یآره ا حیحال مس نیا  با

 تموم وجودم رو گرفت...  ت یحرص ، عصبان

 

  یبرگشتم سمتش و گفتم : چرا به من نگفت  طلبکارانه

 هات بشم؟ یمدل نقاش
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کرد و گفت : برکه حست رو درک   یزیخنده ر  حیمس

  دی با  یتیهمه نوع چهره و جنس یتو نقاش یول کنمیم

 ..... دیکش

 نفر خاص اکتفا کرد...  هیکه به   هشینم فقط
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  نیا  ینداشتم برا  یبود و جواب یمنطق حرفش

 حرفش..

که به ذهنم اومد رو گفتم :   یچند لحظه جمله ا بعد

 ... ستیهمه آدم ن نی ا ن یچهره من ب  یدرسته ول

مختلف   یادما نی و به ا یمنو هم بکش یتونستیم

 اضافه بشه.. 

 

 نکن...  یگفت : حاال حسود حیمس

 ...کشمیتو رو هم م چهره

 

 گفتم و چند لحظه سکوت برقرار شد..  یا باشه

 جالبه..  یلیخ یز یچ هیچند لحظه گفتم :  بعد

 

 ؟یگفت : چ حیمس

 

شیهم آدم م یُکشیکه تو هم آدم م نی: ا  گفتم  ..یک 

 ست؟؟ین  جالب
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گفت : برکه خواهشا لطفا جون   یکالفه و عصب حیمس

 دوباره شروع نکن..!!  یدوست دار یکهر 

 

و متفکر گفتم   ستادمیسمتش رفتم و رو به روش وا به

 شرط..  هی: به 

 

من   یبرا  یباال انداخت و گفت : دار ییابرو حیمس

 برکه...  یدار ییتو چه رو ؟ یزاریشرط م

 ... رونیبرو ب  ایب

 

شدم که متعجب بهم نگا کرد و   زونیگردنش آو از

 گفت : چته؟؟

 

 به گردنش و گفتم : حوصلم سر رفته...  دمیمال سرمو

 

  یا یگفت : دلت چه جور سرگرم طنت یبا ش حیمس

 خواد؟یم
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 به هر حال شب جمعه بود..  میباهم بود   شبیکه د ما

من حاال حاال ها توان دارم اگه اون نوع   یول

 ... یخوایم

 

 .. خوامیاون مدل نم ریبه بازوش و گفتم : نخ دمیکوب

 بهم بده...  یزیچ یپک  سیآ  هی رونیب  میبر

 

رو دوست   ینوع سرگرم  نیمن ا  یگفت : ول حیمس

 ندارم... 

 ؟یبخور گهید زیچ  هیپک   سیآ یبه جا چطوره

 

 ؟ی: چ گفتم

 

فشرد از   یتو بغلش م شتریهمونجور که منو ب  حیمس

خوشمزه تر که   زهیچ هیرفت و گفت :  رونیاتاق هم ب

 .. یدوست دار یلیتو خ
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منظورت چه   دونم یاتاق خودمون شد و گفتم : نم داخل

 واضح تر حرف بزن... هیزیچ
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 واضح حرف بزنم؟  یخوایگفت : واقعا م  حیمس

 

تکون دادم که منو از خودش جدا کرد و به   یسر

 ...!!! نییپا   دیشلوارش رو کش کبارهی

 

  یکه منظورش چ دمیو تازه فهم دمیکش یبلند  نییه

 بوده!! 

 

 !! یمزه ا یب  یلی خ حیحرص گفتم : مس  با
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  نی چرا ا یدیبا خنده گفت : تو که مزه منو چش حیمس

 ! ؟ یزنیحرفو م

 منم خوشمزه ام...  یهمونجور که تو خوشمزه ا قطعا

 

 بهش نگا کردم...  کالفه

 بحث مسخره رو تمومش کن...  نی حرص گفتم : ا با

 

 بحث کجاس مسخره است؟؟  نیگفت : عه عه ا  حیمس

 ..یکنی نگو که ناراحتم م  ینجوریا

حرف مسخره  نی ا یخوشمزه تو خوشمزه کجا من

 است... 

 

 بس کن..  ح یو گفتم : مس دمیکش یپووف

 رو بپوش...  شلوارت

 خواستم...  یسرگرم ازت

 

  یسرگرم یها دهیبا خنده گفت : خب منم دارم ا  حیمس

 کنم...  یم یرو بهت معرف

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1020



 

حرص رفتم رو تخت نشستم و گفتم : اصال   با

  تیلخت و پت  یها  یبرو به اون نقاش  مینخواست

 برس... 

 

 کرد و گفت : باشه تو عالف بمون...  یخنده ا حیمس

 ... رونیبعد واقعا از اتاق رفت ب  و

 

کنم...   کاریکردم اون حرفو زدم... حاال چ یغلط عجب

 اه حوصلم سر رفت... 

 ...ه گیندارم د  ویچ چیه حوصله

 هم رفت و تنها موندم.... حیمس

 

 تورو خدا...  نی عه عه بب عه

 ...کشهیهم م  ینقاش  تشیجد  نیبا ا  حیمس

 بفهمم...   دیتازه با نویمن ا  و

  ای از من پنهونه و آ ییزایچه چ گهید ست ین معلوم

 نه...!!!  ایبفهممشون   خوامیم
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 افتاد..  یو نگام به گوش  دمیکش یپووف

 نداشتم...  یگوش حوصله

از صبح سرم تو   حیمس ش یکه برم پ نی قبل ا نی هم تا

 بود...  یگوش

 

که اتاق مطالعه   حیسر به اتاق کار مس هی خواستمیم

 هم بود سر بزنم... 

 کردم و خوندمش...  دایکتاب هم پ هی بلکه
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 ... رونیاتاق خواب رفتم ب  از

 در اتاق مطالعه رو فشردم و باز شد...  رهیدستگ
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 نبود..   یکردم قفل باشه ول یم فکر

 

 گفتم و وارد اتاق شدم... یعجب

 پر از کتاب بود..  یتا دور اتاق قفسه ها دور

  هیدر راس اتاق و رو به روش  یو صندل زیم هی

 بودش....   یدست مبل راحت

 

 رفتم... زیاز همه به سمت م  اول

 داشت...  کیکوچ یکشو دوتا

کردم نتونستم بازشون کنم و قفل   یهر کار یول

 بودش... 

 

  هیرو بزارم کنار و از تو کتابخونه  یکردم فضول یسع

 کتاب بردارم... 

 

  یداشتم و اسمشون رو م یتو قفسه کتاب بر م از

 کرد... ی خوندم و توجهم رو جلب نم
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 کتاب..  هیبه  دمیرس

 که جالب بود...  اسمش

 رو باز کردم و مقدمشو خوندم...  کتاب

 جالبه...  هوووم

 ... ستمیکه راحت ن   نجایا

 تونم دراز بکشم و بخونم...   یاتاق خواب راحت م تو

از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق   میتصم   نیا  با

 خواب رفتم... 

 

کتاب   ساعت کتاب که نصف شده بود۴از خوندن  بعد

 رو گذاشتم کنار... 

 بود...  ومدهیهنوز هم به اتاق ن  حیمس

 

 کرد که انقدر زمان بره..  یم ینقاش  یچ دونمینم

 برداشتم...  مویگوش

 زنگ به باربد بزنم...  ه ی ومده ین ح یتا مس خواستمیم

 نه...  ای داره یبرم شویاصال گوش نمی بب
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  یبوق تو گوش یو صدا  دمیاسترس رو اسمش کش با

 ... دهیچیپ

 داشت...   یبر نم ویگوش یول

 شد..  یزنگ خورد که آخر خودش قطع م انقدر

 

و دوباره و سه باره و چهار باره بهش   دمیکش یپووف

 داشت... یبرنم یزنگ زدم ول

 داد..  یرد هم نم یحت

 شدم براش...  نگران
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 ... دارهیبرنم شویدادم بهش که چرا گوش امیپ آخر
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 ... ومدین  یبازم جواب یول

 کنه...  یکارو نم نیواقعا از قصد ا  دیشا حاال

 براش افتاده..  یاتفاق  هی دیشا

بار بهش زنگ زدم و مشغول بوق   نیآخر یبرا

 خوردن شد..

 

قطع کردم و سرجام  ویگوش یدر اومد که فور یصدا

 درست نشستم... 

کرد و   ینگاه کردم که با اخم داشت نگام م  حیمس به

 کن..  یازم مخف ویزیگفت : نه به من دروغ بگو نه چ

 ... ستاین  یادیز زهیچ

 ؟یزدیزنگ م  یداشت یک به

 

نکن   ینکن.. کار  می: برکه عصبندادم که گفت  یجواب

  یک نمی و خودم نگا کنم بب رمیبه زور ازت بگ  ویگوش

 بوده..! 
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دادم و گفتم : باشه اه.. انقدر    رونیب  ینفس کالفه

 خودتو کنترل کن...  کمیجنجال نداره که... 

  اممیداره... پ  یبر نم شویباربد زنگ زدم... گوش به

سرش اومده   ی بالئ هی   ترسمیرو هم جواب نداد.. م

 باشه نگرانم... 

 

حداقل جواب بده   گهیچقدر هم ازم ناراحت باشه د هر

 باهات حرف بزنم و قطع کنه..  خوام یبده بگه من نم

 چرا بالکم نکرده اگه ناراحته...  ای

 نگران...   یلیخ حی مس نگرانم

 ش؟ی فرستاد ت ی کجاس؟ مامور یدونینم تو

 

 نگاه پر خشم بهم کرد..  هی حیمس

 شد؟!  ینجوریا  نی ا چرا

 

  یهست که نتونسته گوش یتی گفت : تو مامور حیمس

 رو با خودش ببره... 

 ..یانقدر نگران باش  ستین الزم
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 خودت کن..  یرو خرج زندگ تیاز نگران کمی

به اون برادر نامردت   یبه بعد هم حق ندار نی ا از

  نی ا ف یکه تکل یبابات ، تا وقت  یوحت یزنگ بزن

 روشن بشه..  هیقض

 

 ؟ی ا هیتعجب گفتم: چه قض با

  ادتیباش.. انگار   نویزد و گفت : ا یپوزخند حیمس

 .. سهیرفته که خان داداشت پل

 

 باهاشون هم دسته...   ادیهم به احتمال ز  بابات

 همشون ضد منن..  ماشاال

 من من... شدن دش همه
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  شرفتیروز داره پ  هیسازمان روز  ننیندارن بب  چشم

 .. کنهیم

نکرده بفهمم تو   ییبه حاله تو برکه که اگه خدا یوا

 .. ییهم طرف اونا

 ..زنم یم  شیرو با هم آت همتون

 بمونه...   ادتی شهی تو گوشت فرو کن تا هم  نویا

 

از دست تو ساخته   یکار اسی نجوریگفتم : اگه ا آروم

 .. ستین

تو   هیدرصد سازمان عل ۸۰که معلومه  اونجور

 هستن.. 

 ها هم که دنبالتن...  سی پل

 

 ؟ی کن کاریچ یخوایم قایدق

لشکر از اون که همه نوع ادم    نیبا ا  یتونیم مگه

 ؟یو شکستشون بد یتوشون هست مقابله کن
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 برکه...  یزد و گفت : تو منو نشناخت یپوزخند حیمس

 منم...  سی رئ دونهی نم  یسازمانم..کس سی رئ من

کار سازمان   انتی قراره به حساب افراد خ فردا

 بشه...  یدگیرس

 ... رونیب  ندازمیرو م همه

 

انداختنشون    یبرا یدار  یتعجب گفتم : بهونه ا با

  یهمه کار نایاز ا س؟ ینرن لو بدن به پل رون؟ یب

 .. ادیبرم

 

  نی زد و گفت : نگران نباش... ا یشخندین  حیمس

تونه مانعش   یهم نم یبزرگه... کس سی دستور از رئ

 بشه... 

 

 .. ادیسرم ب  ییبه من شک نداره که بخواد بال  یکس

حقشونه اونا هم   ادی که سر اون افراد ب ییبال هر

 بوده...  نجوریقبل که ا ی، مثل دوره ها رنیپذیم
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  یخوب یواقع یخوابا ادیکه در نم  اد یهم درب کشونیج

 ... دمیبراشون د 

 

 ؟ی کن کارشونیچ یخوایبهت گفتم : م  با

پاش چشم دوخت و گفت   ریو شهر ز رون یبه ب حیمس

مرگه ،   گهیو دروغ م کنهیم انتیکه خ یکس ی: سزا

 مرگ پر از زجر...  هیمرگ راحت  هیالبته نه  

 یچه نقشه ا نمی درست بگو بب حی گفتم : مس دهیترس

 ؟یدار

 

باشه   ادتی نوی .. فقط ایفهم یم یگفت: به زود حیمس

من چه کارا که   یدونی ..تو نم ریکه منو دست کم نگ 

 ..!! فمیاز نظر تو ضع  نیهم ینکردم ، برا

 

 ..! یستین فیاز نظر من تو ضع  ی: ول گفتم

  ینم یکنیگفت : حتماهستم که با خودت فکر م حیمس

کنم.. حتما هستم که با خودت   نیتورو تام   تیتونم امن

 ... یآزاد باش یتون  یمن نم یبخاطر کارا یگیم
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ن گفتم : ول با ن و م  ... من.. من  ستین نجوری ا  یم 

 ... نکردم... یفکر نیهمچ

 

باال رفته گفت : دروغ نگو..   کمی یبا صدا حیمس

 ...اد یکه از دروغ بدم م یدونیم

 

 .. ستادمیوا حی مس ش یجام بلند شدم و پ از

دور شکمش حلقه کردم و گفتم : تا به حال به   دستامو

 .. یکن نیمنو تام  تیامن یتون یفکر کردم که نم ن یا

 

 .... ستمیفکر کردم که چرا آزاد ن نمی ا به

 ..دمیرس یا  جهینت   هیحال االن به  نیا  با

 دارم...  تی که من کنار تو امن نهیا  اونم
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  ینگام م رهیبرگشت به سمتم و همونجور که خ حیمس

نه که احتماال هم  ای یگیدونم راست م یکرد گفت : نم

بگم که تو در کنار من پر   د یبا  یول یگیرو م قتیحق

 ...یاز خطر

 ... کنهیم دتیعالمه خطر تهد هی  یمن باش شی پ یوقت

 

 ..ستی گفتم : اونا برام مهم ن آروم

 دارم...  تی که من حس کنم امن نهیا مهم

 نگفت...  یزیساکت شد و چ حیمس

بعد از چند لحظه ازش جدا شدم و رفتم سمت لپ   منم

گفتم   حیو رو به مس نمیبب لمی تاپم و روشنش کردم تا ف

 ؟یتمومش کرد  د؟ یبه کجا رس  تی: کار نقاش 

 

انگار از عالم هپروت به خودش اومد و گفت :   حیمس

وقت بود که شروعش کرده بودم ، باالخره   یلیخ

 امروز تونستم تمومش کنم.. 
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 ؟یدی نشونم م  یفتم : ک  گ یرکیز با

 جوابم رو داد...  ی هم با گفتن به زود حیمس و

 

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

 

 گذشته بود...  یروز چند

 کردم...  یکار م یمدت تو سازمان حساب  نی ا تو

 مجبور بودم...  درواقع

 هم شده بودم... حیباند مس  عضو

 اون هم بود...  یکارا

 

  ینم حی بود و فک کنم اصال مس نی ولنتا امروز

  یبرا یآن میتصم   هیدونم چرا تو  یمن نم یدونست ول

 کادو گرفتم..  حیمس

 

و   میگفتم که امروز هم زودتر از سازمان بر بهش

 ... رونیب  میبر
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  لیدونست دل یفاز ها نبود و نم نی که تو ا حیمس

 ... هیاصرار من چ  نهمهیا

 

 . ..دونمیمن که م یول دونهیاون نم درسته

 مگه بهش کادو بدم؟!  شهیم یچ

 ساعت و عطر مارک براش گرفته بودم..  هی

 ...ومدی به ذهنم ن  نی از ا ریغ  یزیچ
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 استرس داشتم...  کمی

 ... فمیهارو گذاشتم تو ک کادو

 دو تا هم هزار تا بال سرم اومد تا بخرم...  ن یا
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 یبرا یو چند تا بهونه الک رونیمحافظ رفتم ب با

نگه   حی به مس یزیآوردم به محافظ هم گفتم چ حیمس

 ...  زهیچون سوپرا

 

پس برکه ،    ییگفت : کجا یاومد که م حی مس یصدا

 منتظرم.. 

 مثال؟ یچ یبرا  میاز سازمان اومد  زودتر

 دست تو برکه..  از

 

 تا دوباره ادامه نداده..   رونیاز اتاق رفتم ب یفور

  رید گهیرفت و گفت : زود باش د  یچشم غره ا حیمس

 ها امشب شب جمعس... شهیم

 

 کردم و پر حرص گفتم : لطفا باز شروع نکن!  یاخم

 ... میخوش بگذرون رونیب  میبر  میخوایم

 نکن...  کوفتمون
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بازوم رو گرفت و همونجور که از خونه خارج   حیمس

 گذره؟یگفت : مگه با من بهت خوش م نیشد یم

 ... گهید یکیمنو با   یاشتباه گرفت دیشا

 

 اشتباه نکردم..   ر،یو گفتم : نخ میآسانسور شد سوار

به   ادیکه تو ز یبه شرط گذرهیتوهم بهم خوش م با

 ..ینکن  تی و اذ یند ریگ یهمه چ

 

 فت و سکوت برقرار شد.. گ یباشه ا حیمس

 

 ... مینشست  نی ماش تو

 م؟یگفتم : قراره کدوم رستوران بر  حیبه مس رو

 رستوران خودم..  می ریرو م ندفعهی گفت: ا حیمس

که برات   میریمختلف م یبعد جاها یدفعه ها از

 نباشه...  یتکرار

 

 چشم دوختم... رونیگفتم و به ب یا باشه

 داشتم..  استرس
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 ! ده؟ یاون نم ی ول دم یمن بهش کادو م یعنی

 اشکال نداره..  ن یا

 .. ستیمن کادو مهم ن  یبرا

 

 بگه...   کیباشه و بهم تبر ادشیفقط   نهیا مهم

 دارم من..  یخودیهم انتظار ب دیشا

 بخره؟ ایبگه   یزیچ حیمس شهیم مگه

 

 نظرم جزو ناممکن هاست... از

 دارم من... ییجا یب  انتظارات

 بکنه؟ کیرمانت  یعاشقمه که کارا مگه

 به من نداره...  یحس چیه
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 .. میرستوران شد وارد

 نبود...  چکسیه بازم

کارو انجام داده بود و   نی خودش ا حیمس درواقع

 وارد رستوران نشه..  یدستور داده بود که کس

 

قشنگ لش کرد   حیو مس  م یدو نفره نشست زیم هی دور

 ه؟؟یخبر نم یو گفت : بگو بب

 .. ی کارارو  نداشت نیا  سابقه

 ... ینخواست ی زیچ نی سه ماه همچ نی ا تو

خوش   رون یبا تو ب ام ی سازمان رو ول کنم و ب که

 بگذرونم... 

 شده؟؟ یزیچ

 !! ؟؟ ی بد ینجوریکه خبر بابا شدنم رو ا ینشد حامله

 

بده   ر،یابرو هام نشست و گفتم : نخ  نی ب یکمرنگ اخم

و حال و هوامون رو عوض   رونیب  میای خواستم ب

 م؟یکن
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 زد و گفت : اونم شب جمعه؟؟ یچشمک حیمس

 چرا کارات شب جمعس همش؟!  تو

 ....یزاری م یهم منو تو خمار آخرش

 

مونده   یبار تو خمار ه یکردم و گفتم :   یزیر خنده

 بگو... یحاال ه

 

 بار انگار هزار بار بود..   هیگفت : همون  حیمس

 ... میبگذر

 م؟یگپ بزن  یخوای م ای  ارن؟ ی بگم شام ب گشنته

 

 ... میزنیحرف م م یگفتم : فعال که دار  دستپاچه

 ؟ی کرد کاریبا باربد چ اممممم

 سه؟یاون پل  ی دونیکه تو م دونهینم
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، فعال هم   دونهی کرد و گفت : نه نم یزیاخم ر حیمس

باره   نی در ا یزیچ ی بدونه.. توهم حق ندار دینبا 

 ...یبگ

 

منو جواب   یامایزنگ زده و پ چی گفتم : اون ه مغموم

 بهش بگم آخه...!! یچجور ده،ینم

 بگم...   دیچرا با اصال

 حال خودشو بپرسم..  خوامیفقط م من

 راش... تنگ شده ب دلم

 

من   رایو گفت : بسه، آب غوره نگ دی کش یپووف حیمس

 حوصله اشکاتو ندارم... 
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 ....دونستم از کجا شروع کنم ینم

  خواستمیرو باز کردم و همونجور که م فمیک پیز

  یبزارم گفتم : نم زیجعبه عطر و ساعت رو ، رو م

 .. حی دونم از کجا شروع کنم مس

من هم دوستت   د ی، شا  یتو منو دوست ندار درسته

 دارم...  تی کنارت حس امن ی نداشته باشم ول

  یآرامش خاص هیترسم و برعکس  ی ازت نم گهید

 کنارت دارم.. 

  یگذاشت ول شهیم یحس رو چ نیاسم ا   دونمینم

 بهت کادو بدم...  نی خواستم به بهانه ولنتا

 

دو باکس عطر و   حیبهت زده مس یدر مقابل چشما و

خوشت   دوارمیساعت رو مقابلش گذاشتم و گفتم : ام 

 .. ادیب

 هم مبارک...  نتیولنتا 

 

:  دست دراز کرد و جعبه هارو برداشت و گفت  حیمس

بهانه   نی اومدن به ا  رونیب  نی ا  زدمیحدس م دیبا

 باشه.... 
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  یبرا نی مگه ولنتا یات ول  هیهم ممنونم بابت هد یلیخ

 ست؟؟یعاشق ها ن

 

  شناسنیم ینجوریو هول گفتم : چرا همه ا دستپاچه

 داده باشم...   یا  هیهد هیمن خواستم  یول

 کارم؟؟ نیاز ا   یشد ناراحت

زن و   ییجورا هی  یول میستیعاشق و معشوق ن  درسته

و باهم رابطه  میکن یم ی خونه زندگ هی، تو  میشوهر

 ... میدار

 

باکس ساعت رو باز کرد و بالفاصله از جعبش   حیمس

که دستش بود رو باز کرد و   یآورد و ساعت رونیب

 بودم رو انداخت...   دهیکه من خر یساعت

 

 .. ارشیب  ر،یبلند داد زد : ام حی زدم که مس یلبخند

 

ما که سفارش   اره؟یغذا ب   اره؟ ی ب  ویتعجب گفتم : چ با

 هنوز..!  مینداد 
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 گفتم...  ویکه چ  ینیب یزد و گفت : االن م یلبخند حیمس

 

  چیکه کادو پ  یزیچ یتابلو ا هیبا   ریچند لحظه ام  بعد

دسته گل رز اومد و دادشون   هیشده بود و با 

 دستم..... 

 

بره و گفت که بازش   ر یکرد که ام یره ااشا حیمس

 کنم... 

 

دورش و شروع به   یدست بردم سمت کاغذ ها آروم

بود   ادتیمگه توهم  حی باز کردن کردم و گفتم : مس 

 ؟؟ی داد ناروی مناسبت ا  نیبه هم  نه؟ یولنتا 

 

  دمید یکه م یزینگفت و من دهنم از چ یزیچ حیمس

 باز موند... 

 

 چهره من بود..  ی نقاش ن یا
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 زد...  یخودم مو نم با

  ای  یدیرو تو کش ن یرو صدا زدم و گفتم : ا حیمس

 گه؟؟ید یکی
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 .. دمیبا غرور و افتخار گفت : خودم کش حیمس

 وقت گذاشتم براش...  نهمهیا

 ... شینی نزاشتم بب ستین  ادتیروز  اون مگه

 

  یم یبود که اون روز نقاش  یهمون نی بهت گفتم : ا با

 ؟ یکرد

 

نگاش کردم و   یسر تکون داد که با قدردان حیمس

 قشنگه...  یلیگفتم: ممنونم خ 
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 یگیکرد و گفت : چون چهره خودته م یخنده ا حیمس

 قشنگه...

 

کارت   یزدم و گفتم : اون که صد در صد ول یلبخند

 ... رهینظ یب

 اونم انقدر ماهرانه...  یبلد یخوب که نقاش چه

 بد بود... میکه از اول نقاش  من

 

استعداد   یزیچ هیگفت : باالخره هر کس تو  حیمس

 داره... 

 .. ایب  ریدوباره بلند گفت : ام حی گفتم که مس یا آره

 

 ؟ یبخور یخوایم یرو کرد به من و گفت : چ بعد

 .. ی نیزم بیو س تزا ی فکر کردن گفتم : پ کمی با

 

 ته؟ییبا تشر گفت : مگه جزو برنامه غذا  حیمس

 ؟ی گیم یاالن تو چ  یسالم... ول یبودم غذا گفته
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 شبه ها...   هی حی گفتم : مس یناراحت با

 

که   ریگفت و به ام  یرفت و باشه ا  یغره ا چشم

  تزای بود گفت : دو تا پ  ستادهیوا زمونیکنارم

با    اریهم ب ی.. مرغ سوخارینی زم بی مخصوص با س

 دوغ و  نوشابه.... 

 

گفت و از ما دور شد که با خنده گفتم :   یچشم ریام

 .... ا یبخور ییغذا  ن ی همچ هی یتوهم منتظر بود

 

به صراحت گفت : واال من منتظرم آخر شب  حیمس

 بشه تورو بخورم... 

 

مطمئن شدن   گهیحرفو گفت که د نیا  یجد انقدر

 امشب هم کارم ساخته است...

 

 بود...  نمونیب یسکوت

 گرفت... یواقعا خندم م داشت
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 ... نیحاال مارو بب  ن یکنن تو ولنتا  یکه نم کارایچ هیبق

 ...یزیچ  یبوس  یبغل یعشقوالنه ا نه

 ما دوتا بود...  نیب  یبزرگ یل یفرق خ البته

بود    هیکه تو بقحس دوست داشتن و عشق بود  اونم

 تو ما اصال...!!  یول
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چند لحظه غذا رو اوردن و در سکوت مشغول  بعد

 ... م یخوردن شاممون شد

 

  کاریگفت : خب حاال چ حی تموم شدن شام مس بعد

 م؟؟یکن

 

 کنن؟یم کاریچ هیبق  دونم،یاسترس گفتم : نم  با
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نبودم که    یبا کس ن یگفت : واال من تاحاال ولنتا  حیمس

 ... کننیم کاریچ نمی بب

 

 ... میفکر کردم و گفتم : پاشو برقص کمی

 که داشت گفت : من برقصم؟ یاخم کمیبا  حیمس

 

 مگه؟   شهیم یگفتم : آره چ الیخیب

 کنم...  یگفت : خودت برقص منم تماشات م حیمس

 رقصم...  یخودم نم یول

 .. ادیخوشم نم چون

 بود که زد به سرت؟ یچه فکر نیا  اصال

 

  میامشب رو خوش باش هی  می خوایتامل گفتم : م  کمی با

 .. میباهم نداشته باش یو بحث و جدل

 باز امشبمون خراب بشه...  یکن یکار یتونی م نی بب

 

داد و آروم گفت : برکه من رقص   رونیب  ینفس حیمس

 .. ستمیاز تانگو بلد ن   ریبه غ
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 ... ادیرقص هم خوشم نم از

 فهمم... ی اصرارت رو نم  نهمهیا  لیدل

انجام    میتون یخوش گذروندن م یعالمه کار برا هی

 ... میبد

 

اون کارا  باال انداختم و گفتم : خب... چند تا از    ییابرو

 ...... م ینمون  بینص  یو ب میرو بگو تا ماهم انجام بد

 

خوشت   یرفت تو فکر و بعد گفت : از رال کمی حیمس

 خلوت با سرعت باال؟؟  ابونیدادن تو خ راژیو اد؟یم

 

 برق زد..  چشمام

 عاشق سرعت بودم...  من

 رو دوست دارم...  زیانگ  جانیه یزایچ کال

 

 ام؟ی: دو تا شرط داره که ب گفتم

چه  نمی کرد و گفت : خب بفرما بب یهووم حیمس

 ؟؟یشرط
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 باشه..  دی نبا یمحافظ چی که ه نی : اول ا گفتم

به   میبزن  می که با من تانگو برقص و بعد بر نی ا دوم

 جاده.... 

 

 نه؟؟ یستیگفت : تو ول کن رقص ن  یحرص حیمس

 ... ننی بیم  رونیب  هیبق  میما برقص نجایا

 ! ه؟ یا شه یش واراش ید ینی بینم مگه

 

گفتم : خب تمام المپ هارو خاموش کن تا   لکسیر

 نشه...   دهید یزیاونموقع چ
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تو   یاز جا بلند شد و گفت : چقدر رو دار حیمس

 برکه..
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رو   شنهادتیپ  نیهم یامشب رو خراب کنم برا خوامیم

 کنم..  یقبول م

 نه.. شرط...  شنهادیپ

 

 ریام  حی کردم که مس یطرز حرف زدنش خنده ا نی ا به

 اومد...   مونیپش  ریرو صدا زد و بالفاصله ام

 

 گفت : تمام المپ هارو خاموش کن..  حیمس

 ... نهیداخل رستوران رو بب   رون،یاز ب  یکس وان خینم

رقص تانگو بزار و صداش رو بلند   یآهنگ هم برا هی

 کن... 

 

 گفت و از کنارمون رفت....  یچشم ریام

 شد.. ک یچند لحظه همه جا تار بعد

 ...نمی رو بب حیتونستم مس ینم

 

 ... نمتیب یمن نم حی گفتم: مس  نیهم یبرا

 پس؟؟ میبرقص یچجور

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1052



 

از بازوم گرفته و مجبورم کرد از جام بلند شم   حیمس

 ... یرو داد شنهادیپ  نیو گفت : به من چه.. خودت ا 

 .... مونهیحرفش م یپا  زنهیم  یحرف هی یهم وقت ادم

 

با   میبرقص یآهنگ پخش شد که گفتم : چجور یصدا

 وضع؟!  ن یا

 

 .. میبرقص  یگفت : خودت گفت حیمس

 ... نهی نب یچراغ هارو خاموش کن تا کس یگفت خودت

 ؟ یچجور یگیاالن م بعد

 اصال...   میبحث رو کش نده... بهتره بر ن یا

 

رو صدا کرد و گفت المپ هارو روشن   ریبلند ام بعد

 کنه... 

 

 .. نداشتم یفقط خشک شده بودم و حرف منم

 م؟یکه روشن شد گفتم : خب االن کجا بر فضا
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  م یریبعد م میکن یدور دور م  کمیگفت :  حیمس

 ... میکار دار یلیخونه... تو خونه خ

 

 ؟؟ی تعجب گفتم : چه کار با

 

بازوم رو گرفت و همونجور که به سمت در   حیمس

.. امروز ستایبرد گفت : حواست ن یم یخروج

 که از قضا به روز پنجشنبه افتاده...  نهیولنتا 

 م؟؟یکن  یم کاریپنجشنبه شبا چ  ما
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  یعوض  یلیو گفتم : خ دمیبه بازوش کوب  محکم

 ...یهست
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 ... یزنیباره حرف م  نیدر ا  یطیهر شرا تحت

 موند...   میهم نکشون تابلو نقاش  منو

 

بزار تو   اری اون تابلو رو ب ریبلند گفت : ام حیمس

 نره... ادتی دسته گل هم  نیماش

 راحت شد؟؟  التی رو به من گفت : خ بعد

 

  میدر رو باز کرد و رفت  ح یگفتم و مس یاوهوم

 ... رونیب

  یبه بعد مدل نقاش نی از ا  حیگفتم : مس  ییپررو با

 هات منم.... 

  دونمی من م یکرد یرو نقاش گهید یکیمن   ریغ  نمی بب

 و تو... 

 

 ها؟!!  شهیم تی ادیکرد و گفت : ز یخنده ا حیمس

هام   یمدل نقاش یخوا یکه م یدیتو خودت د یچ

 ؟؟یبش
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 نازک کردم و گفتم : مگه من چمه؟ یچشم پشت

 خوش اندام مهربون دلسوز اخالق خوب....  خوشگل

 !! ؟؟ یخوایم یچ گهید

 

  نی که ا میری.. حاال گیگفت : چقدر تو خودخواه حیمس

  گهید زیچ هی  یشه ولدرست با دی شا یکه گفت ییزایچ

شخص   هیفقط  ادیکه من خوشم نم نهیهم هست اونم ا 

شم....   خاص رو ب ک 

  یها کلیو ه افهیمختلف و تو ق یدارم ادما دوست

 مختلف رو بکشم.... 

 

گفت : حاال   حیگفتم که مس یو ناراحت عجب مغموم

 کشم... یناراحت نباش از تو هم م

 نکردم....   یگفتم و ذوق آنچنان یباشه ا فقط

 

من باز کرد   یدر رو برا  حیو مس می دیرس نی ماش به

به دست داشت ازش گرفت و    ریکه ام یبعد هم تابلو ا

  نیگذاشت صندوق و دسته گل رو هم عقب ماش 
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شد و شروع به   نیگذاشت و بعد هم خودش سوار ماش

 حرکت کرد...

 

رو   حیس م نینگاه سنگ یبه رو به روم بود ول نگام

 کردم...  یخس م

 

 ؟ یچند لحظه گفت : چرا پکر شد بعد

 رو خراب نکنا..!!  امشب

بار خفن طور   هی دمیبخاطر  رقصه که بهت قول م اگه

 باشه؟  میبرقص

 

 اره؟ یناراحت شد یهم بخاطر نقاش دیشا

 کشم... یکه گفتم تورو هم م من

 

 .. دم یرو د حیتوجه مس ی در اومدم وقت یاون پکر از

که االن بهم   ییحرفا ی.... ولستمی: خوبم، پکر ن گفتم

 نره...  ادتی یگفت
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 تو...  یگفت : چقدر سو استفاده گر حیمس

 

 نه اندازه تو...   یلبخند گفتم : ول با

 

نگفت که خودم گفتم :    یزیو چ دی کش یپووف حیمس

 ؟؟یدور دور کن ابون یتو خ یخوایم نجوریهم

 بشه ها...  خوادی شلوغ م میهم جلوتر بر کمی

 

   م؟یکجا بر یگفت : خب دوست دار  حیمس

 

 بام...  میفکر کردم و گفتم : اوممم بر کمی
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بهم انداخت و گفت : به قول خودت    ینگاه حیمس

 ها...  شهیشلوغ م

 !!ست یشلوغ ن ی گفتم: ک   کالفه

 

  هی برمت ینشو.. م یبا خنده گفت : باشه عصب حیمس

 .. میخوب که فقط خودم و خودت باش  یجا

 

 : کجا؟؟ دمی پرس یکنجکاو با

 ...ی فهمیم  میدیگفت : رس حیمس

 

ا  که اگه شب رو اونج میریبگ زیم  زیچند تا چ فقط

 ....میتلف نش یاز گشنگ میموند

 

 گفتم..  یباشه ا متعجب

 

فروشگاه نگه داشت و   هی  یبعد چند لحظه جلو حیمس

و خودت برو بخر  امیتوجه به تمام اصرار من نم یب

 ... نیی منو به زور کشوند پا
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هارو گذاشت تو   دیتمام خر حی مس قهیدق ۲۰از  کمتر

و   ؟یخواینم یزی: چ دی پرس  یم قهیسبد و هر دو دق

 ... دادمیمنم با نه جوابشو م 

 

  میها حساب کردنشون تموم شد و رفت  دیخر باالخره

 .. میشد ن یسوار ماش

ها تو صندوق، اومد تو   دیبعد گذاشتن خر حیمس

 رو به حرکت درآورد... نینشست و ماش   نیماش

 

 ... مید از شهر دور ش واش ی  واشی

 از شهر بود...  رونیب میبر  میخواست یکه م یی جا انگار

 

 بود...   یزد و فقط مشغول رانندگ ینم یحرف حیمس

کردم و چند تا آهنگ زدم   ادی ز کمیضبط رو   یصدا

 جلو تا به اهنگ دلخواهم برسم...
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آهنگ درست و   هیعالمه آهنگ رپ  هی  نی از ب باالخره

 در اومد و مشغول گوش دادن بهش شدم...  یحساب

 

از گوش دادن چند تا ت َرک حوصلم سر رفت و با   بعد

 ؟؟یگینم یچیگفتم : چرا ه حیاخم رو به مس

 سر رفته...  حوصلم

 بزن..  یحرف هی

 ... میبکش دربارش حرف بزن  شیپ  یبحث هی
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 ... میدیرس باالخره

پارک کرد و زودتر از    اطیرو داخل ح نیماش  حیمس

 رفت... یشد و به سمت ادهی من پ
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روشن شد و تونستم همه جا رو   اطیکل ح کبارهی

 ... نمی بب

 خوشگل بود... چقدر

 بود..  شهیاز چوب و ش یبی کلبه که ترک هی

 خوشگل بود... یلیخ

 

بزرگ که   یهم متوسط بود با درختا اطیح اندازه 

 روشون نمونده بود...  یبرگ  گهیبخاطر زمستون د

 

 .. نییپا ایدر سمت منو باز کرد و گفت : ب  حیمس

 

رفت   نی به سمت صندوق ماش  حیشدم و مس  ادهیپ آروم

رو برداشت و جلوتر   میبود دهیکه خر  ییزهایو تمام چ

 گرفت...  ش یراه کلبه رو پ

 

  یرو ک   نجایحالت بهت خارج شدم و گفتم: ا  از

 ؟؟یدیخر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1062



 ... شهیم ی دو سه سال هیگفت :  حیمس

 ... نجای اومدم ا  یگرفت م یوقت دلم م هر

 

 ! ره؟ یکه اونم بگ یخنده گفتم : مگه تو دل دار با

 

نگاه ترسناک نگام کرد که خود   هیو با   ستاد یوا  حیمس

 بسته شد...  شمیبه خود ن

 

 چند لحظه روشو برگردوند و دوباره راه افتاد..  بعد

 ناراحت شد؟ واقعا

 ... دهیاز مسبح بع  زایچ ن یا

 

بخواد  یرحم و سنگدل و هر چ یبه خودش ب خودش

 شده...  یجمله من عصب هیحاال به  گهیم

 ولش..  اه

  یدوباره داره ناراحت مای خوش باش میامشبو اومد هی

 .. ادیم  شیپ
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 کردم...  کشی و خودمو نزد دمیکش یپووف

پر خوش   یمن و دستا ی خال یبه دستا  ینگاه حیمس

 !!.. یوقت کمک نکن  هیگفت :   ضی انداخت و با غ

 

هارو ازش   کیرفتم و دوتا از پالست  یغره ا چشم

 ...یبه در ورود   میدیگرفتم که رس

جدا   شویکیدرآورد و  د یدسته کل هی  بشی از ج حیمس

کرد و به در انداخت و باز کرد و اشاره کرد که اول  

 من برم... 
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 مطلق بود..  یکی کلبه شدم که تماما تار وارد

 در رو بست و بعد المپ هارو روشن کرد..  حیمس
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 خوشگل بود...  یلی کلبه هم خ داخل

  دیدر معرض د شیچپ آشپزخونه بود و همه چ سمت

 هم اونجا بود...  یبود و به شکل اُپن بود و غذا خور

 

  ون یزیو تلو  نهیو شوم یراحت  لیطرف راست هم م تو

 بود.. 

 شد..  یسالن هم پله بود که به طبقه باال وصل م وسط

 

 اشپز خونه..  ای گفت : ب یاومد که م حی مس یصدا

 

هم قدم   حیبه کلبه انداختم و با مس گهید ینگاه کل هی

 رو ، رو اُپن گذاشتم...  کیشدم و پالست 

 

زنگ   یها باز کنه صدا ک یتا خواست از پالست حیمس

 اومد...  لشیموبا

 

  یحوصله گفت : چ یبرداشت و ب شب یاز ج یکالفگ با

 ؟؟یموقع مزاحم من شد نی ا یگیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1065



 

 ( حی)مس

 

 پشت خط بود..  نیشرو

  یگیم یبرداشتم و گفتم : چ ویگوش یحوصلگ یب با

 ! ؟یموقع مزاحم من شد ن یا

 

  دی که کامال معلوم بود گفت : ببخش یبا استرس نیشرو

 ... هیات یح یول

 زدم...  یزنگ م دیبا

 شده...  یزیچ هی  قربان

 

 شده؟ی: بگو چ گفتم

 

  نتونیبمب تو ماش هی گفت : قربان  عیسر نیشرو

 جاساز شده... 

 ... دمیاالن فهم نیهم خودم

 ... نیدور بش نی از ماش عتریچه سر هر
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 ... ن یکن  یخنث دیبا نکهیا  ای

 

 اطی رو پس زدم و به سمت در رفتم تا به ح کیپالست 

 بوده؟ یبرم و همونجور گفتم : کار ک 

 وقت دارم؟ چقدر

 نه؟یماش یکجا

 

به   یول ه یدونم کار ک یبا اضطراب گفت : نم  نیشرو

 ...گمیفهمم و بهتون م یم یزود

 ..شه یبمب منفجر م ۱۰ ساعت

 .. ۹.۳۰ساعت  االن

 ... یفقط وقت دار قهیدق۳۰

 هم بمب کجاس...  دونمینم

 

به صدا   یکرد و توجه ی داشت صدام م یه برکه

 زدناش نداشتم... 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1067



  یکه ک  یکنیم دایپ عتریحرص گفتم : هر چه سر با

 کارو کرده...  نیدوباره ا 

 ... کننیدراز تر م  مشونیپاشون رو از گل   دارن

سازمان   سیگفتم به همه که رئ ی م دیهمون اول با از

 ها نکنن...  یگوه خور نیمنم تا از ا 

شد زنگ   یکه گفتم برش و هر چ یبرو به کار توهم

 بزن، فعال... 

 

[09.10.21 13:34 ] 

 

#part291 

#mashoghe_raeis   

 

 قطع کردم... ویازش نشدم و گوش یجواب منتظر

 رفتم...  نی لب دادم و به سمت ماش ریتا فحش ز  چند

 ... شدیم کتریداشت نزد یبرکه ه یصدا
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رو باز کردم و شروع به جستجو کردم که   نیماش در

دوباره؟؟   شدهیچ حیبرکه از کنارم اومد: مس یصدا

 ؟یگردیم یدنبال چ یدار

 

 حرص گفتم : بمب...  با

 

گفت و با تته پته گفت : باز...   یا یبلند چ برکه

 .. بازم... بمب گذاشتن؟؟!!یعنی

تو... در   شی .. چرا من.. انقدر.... بدبختم که... پآخه

 ... ستمیامان ن

 

شده بودم که دوست    یحرفش انقدر عصب نی ا از

 .... رمیبگ رش یز نی ماش نی داشتم با هم

 

داد زدم : خفه شو و بزار کارمو انجام بدم وگرنه    بلند

 ... میدفعه سالم بمون ن یکنم که ا  ینم ینی تضم

 

 ساکت شد..  برکه
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 در صندوق اومد..  یچند لحظه صدا بعد

 کنم..  یبلدم خنث خداروشکر

 کنم...   دایپ  عتریهر چه سر دیبا فقط

 

  نجای تا حد االمکان از ا می اگه نتونستم ، بتون حداقل

 ... میدور بش

 نبود که نبود...  یچیگشتم ه یچقدر که م هر

 

  یبرکه اومد که با ترس داشت صدام م  یصدا هوی

 زد...

 

 ق نگا کردم... به سمتش رفتم و به صندو یفور

 ...!! ادیز ی لیبمب با مواد منفجره خ هی

 شمارش هنوز شروع نشده بود..  هیثان 

و بعد از اون فعال   میوقت دار قهیدق۱۵کنم فقط  فک

 ...شهیم

 

 کن...  یکار هی  حی با ترس گفت : مس برکه
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 ؟ی کن یخنث یتون   ینم یبلد یکه همه چ تو

 ... میاالن فرار کن   نی بهتره هم  یستیبد ن اگه

 ... رمیبم  خوامی... من نمهیمردنمون قطع وگرنه

 

 ازم فاصله گرفت...  کمی و
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 اونور بمب رو نگا کردم.. نوری ا کمی

فعال برکه   خواستمینم  یکنم ول یخنث تونستمیم

 فهمه... ب

 

به بمب تو سکوت نگا کردم که   قهیدق۵جور  نیهم

  قهیدق۱۰فقط  حیگفت : مس هیبرکه با بغض و گر

 ..می فرار کن  یتون یمونده اگه نم
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 ... میجا دور بش نی از ا میکنم بتون  فکر

 

  گهیچند تا کلبه د نجایگفتم : ا یمکث طوالن هیاز   بعد

 پر از مواد منفجره است..  نی ماش ن یهم هست و ا

 ... میریمون به فنا م همه

 

به خودم گرفتم و گفتم : واقعا متاسفم   یناراحت چهره

 برکه... 

 کنم..  ی تونم خنث  ینم من

 

 کن...  یکار ه ی یلعنت ؟ یچ یعنیبا ترس گفت :  برکه

 دادن؟؟ ادی بهتون  یچ ی سازمان کوفت نی ا تو

 ؟؟یکن یبمب رو خنث   ای  یستیبلد ن که

 

 گفتم : منو ببخش که باعث مرگت شدم...  ناراحت

 

 .... نییاشک از چشماش اومد پا یا قطره
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حالش قهقه   نی به ا خواستیناراحت بودم هم دلم م  هم

 بزنم... 

 .. دادیکردنش حال م تیچقدر اذ آخه

 

فرار   میتون  ینشست و گفت : نم نی زم کبارهیبه  برکه

 وقت هست..  قهیدق۵هنوز  م؟یکن

 .. شهیتاسف تکون دادم و گفتم : نم  به نشونه یسر

 ... میتون  ینم

 

 ... میبکن یخداحافظ ه یو گفتم : پاشو  دمیکش یآخ

جام تو جهنمه توهم قطعا جات تو   دونمیکه م من

 ... مینی همو بب میتون یوقت نم چی ه گهیبهشته پس د

 

 کرد... یم ه یواقعا داشت گر برکه

سمتش رفتم و بغلش کردم و همونجور که سرشو   به

کردم گفتم : منو ببخش که شب عشاق رو   ینوازش م

 کردم....  لیبه شب مرگت تبد

 متاسفم...  واقعا
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 بدونم...  خوامیرو م یزیچ هی یول

 ؟؟ی بخشیکه باهات کردم م ییبه خاطر تمام کارها منو

 

دستشو دور گردنم انداخت و گفت : معلومه که  برکه

  گهیاومد که د یبخشم.. تازه داشت ازت خوشم م یم

 .... میریم یم میدار

 

  یزاریرو از گردنم فاصله دادم و گفتم : م صورتش

 م؟؟یبار همو ببوس   نیآخر یبرا
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 ... میهم حمله ور شد یتکون داد و به سمت لبا یسر

 شد..  نیکه برکه پخش زم یجور

 .. دمشیبوس  یعطش و خواستن م با
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 طعم لباش تنگ شده بود...  یدلم برا چقدر

 تونم ازت بگذرم...   یوقت نم چ یبرکه ه آخ

 ... یوقت ازم دور بش چ یزارم ه ینم

 .... یدل ببند گهید یکیزارم به   ینم

 یو خواه یو هست یمال خودم بوداز همون اول  تو

 بود.. 

 

 ... دتم یبوس یهم م برکه

االن    دیگذشته و ما با ۱۰نبود که ساعت از  حواسش

 ... میبا انفجار بمب مرده باش

 

 رفت...  ادشی یغرق من شده بود که همه چ  یانقدر

رو لبم شکل  یجمله تو ذهنم لبخند نی اومدن ا  با

 گرفت... 

 

 .. میشدکم اوردن نفس از هم جدا   با

 به من که شاد بودم کرد...  ینگاه متعجب برکه
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  ۱۰از   قهیدق۵تو دستش که  ینگاه به ساعت مچ هی

 گذشته بود کرد... 

 

که گذشته... قرار بود ساعت   ۱۰تعجب گفت : از  با

 شد؟؟  یمنفجر بشه... پس چ ۱۰

 صورت نگرفته...  یانفجار  چی و ه میکه زنده ا ما

 

 ؟ی ناراحت یکه زنده ا نیگفتم : از ا  یمهربون با

 ؟؟ی که کرد یاز اعترافات ای

 

دندون هاش   یبا خشم و حرص نگام کرد و از ال برکه

 چخبره...  نجای ا نمیبده بب  حی : توض دیغر

 

باال انداختم و از جام بلند شدم و گفتم : بمب   یا شونه

 کردم...  یرو خنث

  یبخشیمنو م نمیدروغ کوچولو هم بهت گفتم تا بب  هی

 نه..  ای
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  یلیاز جاش بلند شد و پر حرص گفت : خ برکه

 .. حیمس  یهست یعوض

 بخشمت...  یوقت نم چی ه رمیگ یپس م حرفمو

 نکبت...  ی پسره

 ؟؟یکرد یبمب رو خنث یچجور

 

 نداشت که..  یاز حرفاش کردم و گفتم : کار یا خنده

 دکمه خاموش روشن کنار بمب ها هست..  هی

هر   ایبشن    مونیممکنه پش زارنیکه بمب م ییکسا

  یکه مجبور باشن بمب رو خاموش کنن ، برا ی اتفاق

 دکمه کنارش هست... هی شهیهم نیهم

 اون دکمه رو زدم و خاموش شد...  منم
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  یمرض دار یلیرفت و گفت : خ یچشم غره ا برکه

 تو..

 ... رمیم یکردم که دارم م یسکته م داشتم

و   دمیبار آخر ند یخودم گفتم بابام و باربد رو برا با

 منو..  دنینبخش

 چشمم... یمدت اومد جلو نهمهی ا خاطرات

  لکسیر ینجوری کنم ، بعد ا هیکه گر یکرد یکار

 ؟؟ی دیم حی و از شاهکارت با افتخار توض یخندیم

 

 بود...  یشوخ هیکردم و گفتم : خب حاال..  یزیر اخم

 

 ..یتا شوخ میدار یحق به جانب گفت : شوخ برکه

 .. یمنو تا مرز سکته برد تو

 ... یدیحال من هم خند  به

 

و دست برکه رو گرفتم و دنبال خودم  دمیکش یپووف

کشوندم و گفتم : لطفا شبمون رو خراب نکن...  

 گم..  یبار چندمه که دارم م یبرا  دونمینم
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امشب خراب بشه    هی خوامیگفت : درسته که نم برکه

 .... یکن یخرابش م یخودت با کارات دار یول

 ادم رفتار کن تا شبامون خراب نشه...  نی ع

 نکردم... یمن که تاحاال کار وگرنه

 خودت بوده...  ریتقص  همش

 

 من..  ریتقص یگفتم : باشه اصال همه چ کالفه

 امشب برنامه ها دارم...   یکه برا گهیشو د  الیخیب

 

  کیپر حرص گفت : منو تو برنامه هات شر برکه

 نکن.. 

 

مه ها فقط دو نفره انجام  برنا نی ،ا گهی: د نشد د گفتم

 .. شنیم

 

که من باشم برنامه هات   نی گفت : تا قبل ا برکه

 بود؟ االن هم همونجورش کن...  یچجور
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  ینم یچیبه ه  گهیمن د  یکنارم نجایتو ا   ی: وقت گفتم

 تونم فکر کنم... 

 بود.. یکه چجور ادی نم ادم یهم  گذشتم

 

به در کلبه و بازش کردن و تعارف کردم برکه   میدیرس

 اول وارد بشه... 

 

که به من رفت ، وارد کلبه شد و   یچشم غره ا با

 پشت سرش هم من رفتم داخل و در رو بستم.. 

 

  نهیشوم نی ا  ایخودشو انداخت رو مبل و گفت : ب  برکه

 .. میکرد خی رو روشن کن 

 زمستون تموم نشده ها.. هنوز
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 )برکه(

 

 لب گفت : توهم فقط غر غر کن..  ریز حیمس

 ... یگفت یچ دمیگفتم : شن بلند

 گفتم...  یکال نم ینشنو خواستمیگفت : اگه م  حیمس

 

انداخت    زمیاومد و چند تا ه نهیبه سمت شوم  بعد

 لش و بعد هم روشنش کرد...داخ

 

سمت من و کنارم نشست و لوس وارانه دستشو   اومد

 دورم انداخت و گفت : حال خانوم گلم چطوره؟؟

 

لوس   ن یبهش رفتم و گفتم : اصال از ا  یغره ا چشم

نه من خوشم   ادیکه نه به تو م اریها در ن  یباز

 ... ادیم
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خودم   نی جانم پس توهم ع یگفت : ا طنت یبا ش حیمس

 ؟؟یخشن دوست دار یزایچ

 

و خواستم از جام بلند شم که   دمیبه شکمش کوب محکم

 زد... مهیگرفتتم و انداخت رو کاناپه و روم خ

 

 چشماش شدم..  قفل

 نکردم...  یحرکت چیه

 یدلت وحش ؟ یشد؟ رام شد یگفت : چ حیمس

 خواد؟؟یم

 

لکش  توجه به حرفش انگشتمو نوازش وار رو پ یب

 خوشگله... ی لیو گفتم : چشمات خ دمیکش

 

تر کرد و گفت :    کینگاه مرموزش رو بهم نزد حیمس

 ؟؟یتازه دونست
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  یلیتوهم خ یگفتم که گفت : چشما یاوهوم

 خوشگله...

 

 ؟؟ی مخ بزن یخوای: االن م گفتم

 

وقته   یلیگفت : مخ تورو که خ یبا مرموز حیمس

 کنم....  یم  فیزدم.. االن دارم ازت تعر

 

تاحاال    ادینم  ادمی رو گونش گذاشتم و گفتم :  دستمو

 مخم رو زده باشه...  یپسر

 

صورتم ، صورتش رو نگه   یتو چند سانت حیمس

 ینکن تو خمار یکار اس؟ ینجوری داشت و گفت : عه ا

 سمتما...!!! یایبزارمت و خودت ب 

 شده....   زده ی مخ ک یفهمیم اونموقع

 

  یحرص اسمش رو صدا زدم که با لحن خاص پر

 گفت...  یجانم
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 کردم...  کشینزد خودمو

 رو مماس لبش نگه داشتم... لبم

 خمار و بسته شده بود... چشماش
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تا خراب   خچالیارو بزار ه د یزدم : برو اون خر لب

 نشن... 

 

و به چهره بهت   دمیکش  رون یب  رشیخودمو از ز بعد

 زدم... ی زده و پر حرصش ، قهقه ا
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چند لحظه به خودش اومد و چند تا فحش بهم داد   بعد

 یو به سمت اشپز خونه رفت و گفت : حسابت رو م

 رسم برکه خانوم.... 

 ؟؟ی زاریم یمنو تو خمار مثال

 کنم...  کار یدونم باهات چ یم امشب

 گرگ بهت حمله کنه...   هیآماده کن که قراره  خودتو

 

  یکردم گفتم : آخ یکه انگار مسخره اش م  یلحن با

 حرفات...  نی از ا دمیترس

 منو بخوره...  ادیب  خوادیآقا گرگه م یوااا یوااا

مواظب باشه که خودش   د یگفتم : آقا گرگه با  یجد بعد

 خورده نشه...

 

و   نتیهارو تو کاب  دیهمونجور که لوازم و خر حیمس

ه  گفت : فاصلمون دوره باعث شد  داد یجا م خچالی

 زبونت دراز بشه... 

 بلدم زبون درازت رو کوتاه کنم..  خوب

 قراره خوش بگذره بهمون...  امشب
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و هر وقت   مونهیم ادتی  نیولنتا  نی آخر عمرت ا تا

 ...یگ یاز درد آخ م یافتاد  ادشی

 ...کُ یم یجور

 

داد   یلب فحش ریتذکر اسمش رو صدا زدم که باز ز با

 کنم... یزیو باعث شد خنده ر 

 

 ... دهیحال م ای کردن بعض  تیفهمم که چقدر اذ  یم تازه

 ... کنهیم تی منو اذ یهم ه حی که مس نهیهم بخاطر

که آدم   ییکردن کسا  تی هم داره ، واقعا اذ حق

 دوسشون داره لذت بخشه... 

 

 گفتم؟ یمن چ ؟؟ یچ

 دوست دارم؟ حویمن مس مگه

 اون منو دوست داره؟ مگه

 کردم واقعا..  هنگ

 کردم... یدرک نم خودمو
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 داشته باشم...  حیعمرا حس دوست داشتن به مس من

 به من داشته باشه...  یعمرا حس اونم

  هیزا یبخاطر چ زنهیم ی حرف هیاوقات  یهم گاه اگه

 نه عالقه..  گسید

 

  کنهیم  تیرو که انقدر جنا حی مثل مس یعمرا آدم منم

 رو دوست داشته باشم... 
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نگاه به من انداخت و همونجور که ته مونده    هی حیمس

کرد گفت : چرا ماتت برده؟   یهارو جا به جا م دیخر

 ستاده؟یاونم ا 

 ...  شنیپاهات خسته م  نیبش
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 نشستم.. ح یبا حرف مس رخودکا

 مشکوک شده بود..  حیمس

 که داشتم...  ینفهمه از فکر  یزیچ دوارمیام

 

هم   یلی داشت و خ یا یقو یلیحس ششم خ حیمس آخه

 باهوش بود... 

 بار ها بهم ثابت شده بود.. ن یا

 

 ... دمیکش یپووف

 داشتم... یبیغر  بی حس عج هی

 ... هیدونستم آخر امشب چجور ینم

کامال معلوم بود   گهید ح ی مس یبا رفتار و حرفا البته

 در انتظارمه..  یامشب چ

 

باطنا    یندارم ول یلیم چ ی در ظاهر بگم خودم ه دیشا

 ..!! ستین ینجوریا
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و بودن باهاش فوق   خوامیرو م ح یمنم مس قطعا

 العادست از بس که اغواگره..

 

  ایحس دوست داشتن و عشق بهش دارم   دونمینم یول

 نه؟! 

روشن بشه چون   فشیتکل دی که زودتر با هیزیچ ن یا و

 بشم...  حی عاشق مس  خوادیاصال دلم نم

منم ، نه   نه یبی که ضربه م یدر آخر تنها کس چون

 ..گهید چکسیه

 

 نرفته..  ادمی  یاون صحبت با گوش هنوز

ماجرا ها   نی دوسش داره و بعد ا یلی که خ هیکس دیشا

  هی یاالن هم باهاشه ول  دمیبخواد با اون باشه شا

 هست... یمشکل

بودن با من رو ، به اون    نیتو روز ولنتا  حیمس

 داده...  حیشخص ترج

 

تو   حیرو لبم ظاهر شد که مس یفکر لبخند نی ا از

فکر   یگفت : به چ  هویکنارم  یفاصله چند سانت
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تا کارم   یزنینکنه له له م ؟؟ ی زنیکه لبخند م یکنیم

 رو باهات شروع کنم؟؟

 

رو باز کرد که گفتم :   راهنشیبعد آروم چند دکمه پ  و

 .. دمیخبر بده.. ترس هی شم یپ  ینیشیم  یایم هوی یوقت

 ! کنم؟ یفکر م یضمن به تو چه که من به چ در

 مفهوم شد؟؟ زنهیله له هم نم دلم

 

که له له   مین یب یمرموز نگام کرد و گفت : م حیمس

 نه برکه خانوم...  ا ی زنهیم

 

  نجای ا  میتوجه به جمالت مرموزش گفتم : حاال آورد یب

رو مبل و ب ر و ب ر   نمیبش ینجوریهم م؟ یکن کاریکه چ

 تورو نگا کنم؟؟!! 
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  دیپر غرور و افتخار گفت : از خدات هم با  حیمس

  بیلطف نص  نی.. ا یمنو نگا کن دمیباشه که اجازه م 

 .. شهینم یهر کس

 

لطف    نیرفتم و گفتم : من اگه نخوام ا  یغره ا چشم

 کنم؟؟ کاریچ دی نشه با بمی نص

 

که خدا   هینعمت  هیگفت : به هرحال  ییبا پررو حیمس

 یکار یتون  یپس نم  یبهت داده تا ازش لذت ببر

 ... یکن

 

حرص بهش نگا کردم که دستشو دور شونم   پر

 من حرص نخور...  یانداخت و گفت : کوچولو

حرص چشم ازش گرفتم و گفتم : مگه تو   با

  میو عصب یدیساعته منو حرص م۲۴فقط  ؟؟ یزاریم

 .. یکنیم
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 دست تو اعصاب آروم ندارم... از

 

آروم   یخوایم زمیگوشم زمزمه کرد : عز ریز حیمس

سراغ   یزیچ  هیمن  ؟؟ یاالن آرامش داشته باش  ویبش

 ...کنهیدارم که حالت رو خوب م

 

طرز حرف زدنش کامال معلوم بود که چه  نیا  با

 داره...  یمنظور

  انیبا اون منظور ب  شه یهم حیمس یحرفا درواقع

 ..شهیم

 

امشب ،    شهیم حیو گفتم : مس دمی کش یکالفه ا نفس

 نه؟؟

تونم و    یکرد و گفت : برکه نه و نم یسرعت اخم به

 ... میندار شهیندارم و نم 

 ضد حال بزن..  یتوهم ه میخوش باش میشب اومد  هی

 ...ومدهین  یمن و تو اصال خوش به

 ... میبرگرد پاشو
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 که از جا بلند شده بود نگا کردم...  یحیبه مس متعجب

من که بهت زده هنوز نشسته بودم گفت : چرا   به

 ؟ینشست

 .. میخونه بخواب می... برگهید پاشو

 

تو دستم نگا کردم و گفتم : ساعت   یساعت مچ به

 .. م؟ یبر یچ  یدوازدهه.. االن برا کینزد

گفتم چرا انقدر   یچ هیمسخره نشو.. حاال من  حیمس

 ؟بهت بر خورد

 

که   یی و گفت : تو دیتو موهاش کش  یکالفه دست حیمس

 ...یهمه چ  یبرا یاریدرم یمسخره باز

 انقدر باهات خوب و مهربونم...  من

 ینجوریمنو ا  یتو جواب مهر و محبت ها بعد

 ... یدیم
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  ریز یزنیتو همش م  یول میاز اول قرار گذاشت  ما

 کنم..  یقرارت منم که دارم باهات مدارا م

  یبه سرت م  ییبال یافتاده بود  گهید  یکی ریگ اگه

 رفت...  ینم  ادتی  یآورد که تا عمر داشت
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 از خوب بودن من سو استفاده کن..  باشه

 ... ارمیکارات رو سرت در م یمنم تالف یول

 ... ومدهین یپاشو.. به من و تو خوش االنم

 ... ینی خوب بودنمو بب یندار اقتیل

 

 اسمش رو صدا زدم...  فقط

 کردم.. یرو ادهی ز کمیمن  درسته
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 کردم..  یلجباز یول خواستیهم دلم رابطه م خودم

 

 ... ستادمیوا  حیمس یو رو به رو  جام بلند شدم از

کردم که   راهنشیپ یبه باز کردن دکمه ها  شروع

خشن گفت :   یرو دستم نشست و با صدا حیدست مس

 نده برکه..  یمنو باز

 

 .. دمینم  تیگفتم : باز  آروم

 

از رو دستم کنار رفت و شروع به باز کردن   دستش

 دکمه هاش کردم..  هیبق

 کردم..  ینگاهش رو ، رو صورتم حس م ینیسنگ

 

دوسش داشتم رو با   یلیخواستم امشب که خ ینم یول

 خودم خرابش کنم...  یدستا

 

دست برد و   حینشت که مس  حیرو کمربند مس  دستم

 انداخت...  یبلوز بافتم رو از تنم در آورد و گوشه ا
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زد و با   مهیکرد و پرتم کرد رو کاناپه و روم خ بغلم

 و رو کرد...  ریتب دار و پر عطش بدنم رو ز یچشما

 نوازش گرش رفت سمت شلوارم و ...  دستش

 

 

 شدم..  داریاز خواب ب  یاحساس ضعف و تشنگ با

 که توش بودم انداختم...  یا بهی نگاه به اتاق غر هی

 کجاس...  نجای اومد که ا ادمی  تازه

 

اومدم به اتاق خواب و رو تخت    یک ادینم  ادمی  اصال

 .. دمیخواب

 همونجا رو کاناپه کار خودشو کرد... حیمس

 

 نبودش..  ح ی اطرافم نگا کردم که مس به

 .. کنهیداره صبحونه آماده م حتما

 !!!!! ح؟؟؟ یمس ؟ ی ک اونم
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تنم   یچیخودم نگا کردم که لخت لخت بودم و ه به

 نبود.. 

 اکنده شده.. پر منیلباسام تو نش تموم

و از   رونیو از اتاق رفتم ب چوندمیرو دور خودم پ پتو

 رفتم...  نییپله ها پا
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 تو آشپز خونه بود...  حیکه حدس زدم مس همونجور

 نگام کرد..  طنتیمن ، با ش  دنی د با

 

به    نهیبگه بر یچ  هی خواد یخدا حتما باز م یوا

 اعصاب من... 
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رفتم و   ح یخودم رو حفظ کردم و به سمت مس آرامش

سالم صبح   کیگفت : عل  حینشستم که مس   یرو صندل

 .. ریبخ

 

بهش انداختم و گفتم : سالم، صبح توعم    ینگاه مین

 .. ریبخ

خوش گذشت؟؟   شبیکنارم نشست و گفت : د حیمس

 ؟؟یدیخوب هم خواب

 

  یچه صبحونه ا نی تکون دادم که گفت : بب یسر فقط

 برات آماده کردم... 

 ام...   یمرد زندگ واقعا

 

  حیرو لبم اومد که مس  ی لبخند  شییهمه پررو نی ا از

رو لبم نشوند که متعجب بهش نگا کردم و   یبوسه ا

 نه؟؟  ای میصبحونه بخور یزاریرو بهش گفتم : م 

 

و   یمن صبحونه مقو ی گفت : برا ییبا پررو حیمس

 کامل فقط لباته.. 
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  حیگرفتم گفتم : مس  یخودم لقمه م یکه برا همونجور

 ... یلوس شد ا یتازگ

 

همون آدم   یباال انداخت و گفت: دوست دار  ییابرو

رحم   یبهت و باهات ب  زاشتمیقبل باشم که محل نم 

 بودم؟!! 

 

شدنم لبخند   غهیخاطرات تلخ قبل از ص یادآوری از

 زدم..  یتلخ

 بد بود..  یلی اونموقع خ حی مس واقعا

 گفت بهتر شده..  شهیم االن

 

  نی رو ا میمن احمق بودم که تو دوران نوجون  چقدر

 کراش داشتم.. 

 خودمو بُُکشم.. خوادی اون روزا دلم م  یآور ادی  با

 من تباه بودم..  چقدر
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کردم و    ینم شی اخالقبه سگ  یاصال توجه اونموقع

چشمم رو گرفته بود که رفته   تشیو جذاب  افهیفقط ق

  نجایرفت و االن به ا  نیرفته اون حس هم از ب 

 ... میدیرس

 

 ؟؟یکدوم دوران افتاد ادیکرد و گفت :   یخنده ا حیمس

 دوران دانشگاهت؟ ا یو کراش داشتنت رو من  تیجاهل

 

  هیعیتوجه گفت : البته طب  یحرص نگاش کردم که ب با

به هرحال جذاب بودم و    یکه رو من کراش داشت

 هستم..

 

وگرنه با   یرو دار افهیق یتمسخر گفتم: خوبه هم با

 زنه؟یرو تو کراش م یک یکه دار یاخالق

 

خونسرد گفت : حاال مگه من از تو نظر  حیمس

 روم..  ی خواستم؟؟ خوبه خودت کراش داشت
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کردن من داشت و   یدر عصب یحرفا فقط سع نیا  با

 ... شدیموفق هم م

نکبت کراش    نیمن احمق و تباه بودم که رو ا چقدر

 داشتم.. 

 

و   تی بسه انقدر دوران جاهل  حیحرص گفتم : مس  با

 ... اری احمق بودنمو به روم ن

 

کرد و گفت: االن مثال عاقل و دانا   یخنده ا حیسم

 ؟ یشد

 .. یهمون دختر بچه ا هنوزم

و شکم و کمرت  یشد  ودیبار که پر   نیاول   ادتهی

 بردت دکتر؟؟   یکرد ، ک یافتضاح درد م
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گونه اسمش رو صدا زدم که گفت : بابا چته   اعتراض

 ... میکنی مرور خاطرات م  میآخه؟ دار

 

  یمرور خاطرات کوفت نی دادم و گفتم : ا رونیب ینفس

 بعد..   یرو بزار برا

 .. میبزار صبحونمونو کوفت کن االن

 

 گفت...  یکرد و باشه ا  یخنده ا حیمس

 حال داغون شروع به خوردن صبحونه کردم...  با

  نجا یلحظه هم ا  هی حیمس  یحرفا نینداشتم با ا  دوست

و   نمی انقدر ضعف داشتم که مجبور بودم بش  یبمونم ول

 صبحونمو بخورم... 

 

و تو   مینزد یحرف چیه چکدومیآخر صبحونه ه  تا

 سکوت گذشت.. 
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وقت لباس   هیگفت :  حی خوردن صبحونه مس بعد

 ها..  ینپوش

 .. شهیم بد

 .. خوادیم گهیراند د   هیخودت هم دلت  دی شا البته

 

توجه از جام بلند شدم و پتو رو دور خودم  یب

لختم   یشونه ها یو گره زدم ول  دمیچیمحکمتر پ

 بود..   رونیب

 

 آب رفتم و دست و صورتمو شستم..  ریسمت ش به

صورتمو    یبا دستمال کاغذ دمیند  یحوله ا چون

 دستمو خشک کردم... 

 رفتم...  منیسمت نش به

 

 د... جا پراکنده بو هیلباس هام هر کدوم  تمام

 جمع کردم...  همشو

 بپوشم..  شدیچندشم م  قتایحق

 رفتم حموم...  یم دیبا
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کرد گفتم : تو   یرو جمع م زیکه داشت م  حیبه مس رو

 ؟یلباس دار  نجایا

 گفت که گفتم : پس من برم حموم...  یا اره

 

 ... ایب عی سر یگفت : باشه ول حیمس

 گرفتم..  ش یگفتم و راه پله هارو در پ یا باشه

[09.10.21 13:34 ] 

 

#part302 

#mashoghe_raeis   

 

 اتاق شدم و به سمت کمد رفتم...  وارد

رو  ح یمس یها یشرت ها و شلوار راحت یاز ت یکی

 . برداشتم

 هم برداشتم...  حولشو

 بود.. فیخودم کث  یرایز لباس
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 تونستم بپوشمشون....  ینم

 

  ریلباس ز نمی و رو کردم که بب ریکمد رو ز یمجبور

 ... انهینو هست 

 لباس ها نو بودن و مارک هم داشتن...  تمام

 تا حاال قسمت نشده ازشون استفاده کنه..  انگار

 

و لباس هارو رو تخت گذاشتم و   دنیکش یراحت  نفس

 حوله به دست وارد حموم اتاق شدم... 

 

 

 ... دمیرو پوش حیشرت و شلوار مس  یت

از   کمیتا   دمیچیدور حوله پ یهم مجبور موهامو

 گرفته بشه...  شونیسیخ

سرد بود و منم که تازه از حموم اومدم   کمی هوا

 .. رونیب

 

 .. کنم.. دایلباس گرم پ هیسمت کمد رفتم تا   به
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  دایپ  یکاپشن مشک هی کل لباسا   ختن یاز بهم ر بعد

 کردم..

  نیی و از اتاق خارج شدم و از پله ها پا  دمشیپوش

 رفتم... 

 

نشسته بود و چشم دوخته    نهیشوم یرو به رو حیمس

 ... نهی شوم شیبود به آت 

 تو فکر؟ یگفتم : چرا رفت دمیپله ها که رس نیی پا  به

 

برگرده سمتم گفت : به قول خودت   نکهیبدون ا  حیمس

 مگه حق فکر کردن ندارم؟؟

 

  یباال انداختم و همونجور که کنارش م یا شونه

 ... دمیپرس ینجوری... همینشستم گفتم : نه، حق دار

 

 ... نهیشد به شوم رهی تکون داد و دوباره خ یسر

شده؟   یزیچ حیچند لحظه با استرس گفتم : مس بعد

 افتاده؟؟ ی اتفاق
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دستشو دور شونم انداخت و گفت : اتفاق که   حیمس

 ...ستیمهم ن  یول وفتهیم ادیز

 

 خونه؟ میریم یکردم و گفتم : ک   یمصلحت سرفه

 ... میریگفت : عصر م حیمس

 ... میینجای: پس ناهار ا  گفتم

 درست کنم؟؟ یتکون داد که گفتم : خب چ یسر
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 ؟یبلد یکرد و گفت : مگه تو آشپز یخنده ا حیمس
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  یگفتم : خونه بابام من غذا درست م  یناراحت  کمی با

 کردم...

گفت   حیخواستم غرق خاطرات اون دوران بشم مس تا

 ... یبلد ایچ  نمی: پس پاشو بب

 ... میدو از جامون بلند شد  هر

آشنا تو   یزایتازه بهم افتاد و گفت : چ ح یمس نگاه

 ...!! نمی ب  یتنت م

 

رفتم و جلوتر به سمت اشپز خونه رفتم   یغره ا چشم

 ... اد یتا چشمات درب نی و گفتم: انقدر بب

 

از    شتریب  یلیبرکه، خ ییپررو  یلیگفت : خ حیمس

 ... شهیهر لحظه بهم ثابت م نی و ا یلیخ

 

 رو باز کردم و از نظر گذروندم... خچالی در

 ... زریهم فر بعد

 ینشسته بود گفتم : ه   یکه رو صندل حیبه مس رو

 ؟یبرنج دار  نجایا  حیمس
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 گفت : فکر نکنم باشه.. حیمس

 ؟ی دار یگفتم : ماکارون دوباره

 

هارو نگا   نتیباال انداخت و گفت: کاب  یشونه ا حیمس

 کن... 

  نتیرو کاب یو شروع به گشتن ماکارون دمیکش یپووف

 ها کردم... 

 

 کردم...  دایبسته پ هیجستجو  قهیبعد از چند دق باالخره

وقت نگذشته   هیرو نگا کردم که  خشیاز همه تار  اول

 باشه... 

 پس هنوز وقت داره...  خب

 

  ینی زم بیو س  ازیاونور رو نگا کردم که پ نوری ا کمی

 کردم...  دایهم پ

 ... لهی تکم یپس همه چ خب
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  شیزدگ خ یتو آب تا زودتر   رونیرو گذاشتم ب گوشت

 بره...  نی از ب

نشستم و شروع   حیو ابکش برداشتم و کنار مس چاقو

کردم و گفتم : هر چند    ی نیزم بی به پوست گرفتن س

 که امکانات الزم رو داره؟؟ نجایا  یایبار م هیوقت 

 

  نجایا  ادی، ز  من شیپ  یایکه تو ب  ن یگفت : قبل ا  حیمس

 بود....   نجایا کردیکه آرومم م یزیاومدم... تنها چ یم

 

و   گاریس ویکیتو   بهیباال انداختم و گفتم : عج  ییابرو

 ...کنهیمشروب و رابطه آروم نم
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سمتم انداخت و گفت : رابطه نه ،   ینگاه مین  حیمس

به حالم داشت که   یاومدم بستگ  یکه م نجای ا یول

 کنم...  کاریچ

 هم کتاب و قهوه..  ی گاه گاریمشروب و س یگاه

 

 ... ختیحرفش برگام ر  نیا  با

 

 ... یمتفاوت زه یگفتم : چه دو تا چ متعجب

 گهیکنم چرا د   یم تیعصب  شتریگفتم : من که ب دوباره

   نجا؟ یا  یاینم  ادیز

 

شدنم و آروم   یعصب  لیدل  گهیگفت : االن د حیمس

 .. یکه اونم خودت هیکیشدنم 

 گاریبه مشروب و س  یازین گهید  یتو هست یوقت

 آروم شدن ندارم...  یبرا

 

گفتم :   یحرفارو زد ول ن ی ا یدونم با چه منظور ینم

 دونستم انقدر خفنم.....  یاوممممم نم
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  یول یخفن یلیزد و گفت : آره خ یپوزخند حیمس

 .. یخودت خبر ندار

 باش خفن بودنت کار دستت نده..  مواظب

 

دو کلمه   میای ... تا محی مس ینی بی حرص گفتم : م پر

حرف   زیآم دیتهد یجور ی،   میادم حرف بزن نی ع

 ...شهی م  خیمو به تن آدم س  یزنیم

 نوع حرف زدنت...   نی با ا ترسهیم آدم

 

 .. یگیکرد و گفت : باشه، تو راست م یآروم خنده

 

ها هم تموم شد و پاشدم   ینی زم بیشدن س خرد

 شستمشون و گذاشتم ابش بره...

 

  شهیها که مثل هم ازیشروع کردم به خرد کردن پ  بعد

 از چشمام اشک اومد.... 
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 پر از عالمت سوال و تعجب شده بود...   افشی ق حیمس

 ؟یکنیم هی گر یسر گفت : چرا دار آخر

 

 دفعه من تعجب کردم....  ن یا

 ازه؟؟ی بخاطر پ  دونهینم  یعنی

 

حاال هر  ای رنده  ای  کننیخرد م  ازی پ یوقت ایل ی: خ گفتم

 ؟؟ی دونستی،مگه نم  ادیاز چشاشون اشک م  یچ

 

دونستم ،تا   یباال انداخت و گفت : نم یشونه ا حیمس

 نه...!!  ا ی ادیاشکم م نمی حاال باهاش ور نرفتم بب

 

گذاشتم و دست و صورتم رو   یهارو هم کنار ازیپ

 شستم... 

  یرو پر از آب کردم و گذاشتم رو اجاق گاز ول  قابلمه

 رو روشن نکردم چون زود بود...  رشیز
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  یباهوش نکهیا  نی نشستم و گفتم : در ع حی مس کنار

  هیدرباره    یاطالعات ی ول یدار یرو اطالعات خوب

 .. یندار زایچ یسر

 کن..  تیتقو خودتو

به کارت   یدون یکه نم ییزا یاون چ یروز هی دیشا

 ... ادیب
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به    میبر  یتکون داد و گفت : باشه ول یسر حیمس

 .. یبحث اصل

 ...میبود مرور خاطرات کن  قرار

 

لطفا گذشته رو به رخم  ح یو گفتم : مس دمیکش یپووف

 نکش.. 
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 ساله بودم...  ۱۵،۱۶دختر  هیمن   اونموقع

  زایچ یلیدونستم درباره خ یرو م زایچ ی لیخ نکهیا  با

 تجربه بودم...  یهم خام و ب

 حرف چرت نزن...  پس

 

... گفتم مرور  یگفت : بابا چه حرف چرت حیمس

 .. ارمیکه از خودم حرف درب خوامیخاطرات.. نم 

 

  دارمونی د نی اول ادته یگفتم که گفت :  یا باشه

 بود؟؟ یچجور

 

رو لبم نشست و   یاون روز لبخند تلخ یآور ادی  با

 ... ادمهی گفتم : آره 

 .. یلیبه چه دل  دونمی خونه ما.. نم یبود اومده

  یباربد دعوات شد صداتون رفت باال ، منم برا با

  نی که دار دمیاومدم و د ه ییچه صداها  نیا  نمی بب نکهیا

 .. نیکن  یباهم دعوا م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1115



تو گوش باربد که من   یَچک زد هیهم تو  آخرش

 اومدم وساطت کنم..!! 

 

رو لبش نشست و گفت : اونموقع   یلبخند محو حیمس

  هیو  میبود  قیرف کمیسالت بود و من و باربد هم ۱۴

 .. میاومد که باعث شد دعوا کن  شیپ  یمسائل

 یبلوز شلوار گشاد باب اسفنج  هیکه  رهینم  ادمی

 .. یبود دهیپوش

 ... ایکالس هشتم بود یبچه نبود ادمیز

 درونت فعال بود البته هنوزم هست... کودک

 

اونجور لباس    ادیجواب دادم : خوشم م یتخس با

  یپوشم حرف یبه بعد هم م  نی رو.. اصال از ا دنیپوش

 ؟؟یدار

 

  هی  شدیباورم نم یگفت و ادامه داد : ول ینه ا حیمس

و داشت منو از   ستادیمن وا  یفسقل بچه تو رو

 کرد...  یم رونیخونشون ب

 ..یهمون اول پررو و حرص درآر بود از
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که   یدیتو من د  یچ دونمیکردم که گفت : نم  یا خنده

 ... یرو من کراش داشت

 

  یسن خاص هیکردم و گفتم : به هرحال تو  یاخم

 ... یکه جذاب بود شمینم  نیبودم.. و خب منکر ا 

 

نگاه به خودش انداخت و گفت: هنوزم    هی حیمس

 ؟یاالنم روم کراش دار  یعنیجذابم،   

 رفت تو فکر..  کمی  حیگفتم که مس یا نه
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چند لحظه گفت : پس چرا کراش داشتنت رو من   بعد

 رفت؟ نی از ب
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 بگم...   یدونستم چ ینم

به   یکه چجور نی ا یدونستم ، ول یتو ذهنم م یعنی

 رو نه...  ارمیزبون ب 

 

 بگو، راحت باش..  یخوایم یگفت : هر چ حیمس

 

سنم بود که   یو گفتم : اقتضا دمیکش  یقیعم  نفس

 .. ادی باعث شده بود ازت خوشم ب 

سر از کار تون درآوردم باعث   شتریکه ب یخب وقت و

  ن یهم حسم از ب  واشی واشیسرد بشم و  کمیشد 

 رفت...

 

 ... نطوریمرموز گفت : عجب... که ا حیمس

 ادا کرد... دهیرو هم کش کلمات

 

 یچیه گهیخودم هم د  دمیرو د  حیسکوت مس یوقت

 نگفتم... 
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جام بلند شدم و به سمت اشپز خونه رفتم و   از

 ول درست کردن غذام شدم...مشع

 

  بی ساعت که من مشغول سرخ کردن س مین  نی ا تو

نزد و   یحرف حی بودم ، مس  زایچ هیو بق  ازیو پ  ینیزم

 مجسمه نشسته بود...  نیهمونجور ع

 

دادم و به   هیتک  نتی قابلمه رو کم کردم و به کاب ریز

 شدم...  رهیخ حیمس

 

ام رو حس کرد که برگشت سمتم و گفت :   رهیخ نگاه

 ؟؟یدیخوشگل ند

 

 ...دم ید نهی گفتم : چرا تو ا پررو

 

بزنم و   یتعجب کرد که باعث شد لبخند  کمی حیمس

 ...ییو پررو فتهیگفت : چقدر خودش
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 ... زمیکنارش نشستم و گفتم : نه اندازه تو عز رفتم

 

 نگام کرد...  رهی نگفت و فقط خ یزیچ حیمس

 شد... کمیآروم آروم نزد سرش

 تعجب بهش نگا کردم...  با

 

  کاریچ ح یگذاشت رو گونم که آروم گفتم : مس دستشو

 ؟یکنیم

 کرد...  یجوابم رو نداد و فقط به لبام نگا م حیمس

 .. هیدونستم قصدش چ یم

از جام تکون   نیهم ی برا  خواستیهم دلم م خودم

 نکردم.... یکار چینخوردم و ه

 

 نکنم...  یسمتم و من کار ادی خودش ب خواستیم دلم

ناخودآگاه   شدیو باعث م شدیم  کتریبهم نزد یه

 مردمک چشمام بزرگتر بشه....

 

[09.10.21 13:34 ] 
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  حی مس یلبالبم بود که چشمامو بستم و  یچند سانت تو

 رو ، رو لبم لبم حس کردم... 

 

 دفعه آروم و با آرامش بود..   نیاکثر اوقات ا  برخالف

 باهاش کردم...  یبا لطافت شروع به همکار منم

 رفته رفته خشن شد..  حیمس

 طور بود..  نی ا شهیهم

 تونست آروم باشه... ینم کمی

نفس   گهیکه د یی کردم تا جا یباهاش همکار دوباره

 بود...   واسم نمونده

 

 نبود...  الشیخ نی ع  حیمس یول

 هم تکون نخورد...  یدادم که ذره ا هولش
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 احمق.. یپسره   شدمیخفه م داشتم

به بازوش که آخر ازم جدا شد و    دمیتا کوب چند

 نفس راحت بکشم... هیتونستم  

 

 .. شدمیاحمق داشتم خفه م  یحرص گفتم : پسره  با

 من نفس ندارم...  ینفس دار خودت

 

  دیهم ازم فاصله گرفت و گفت : ببخش گهید  کمی حیمس

 اصال...   شدیچ دمینفهم

 

بهت..    دمیزدم و گفتم : البته حق م یمرموز لبخند

 خوشمزه ام دل کندن ازم سخته...  یادیآخه من ز

 

 بهم گفت....  ییرو لبش نشست و پررو یلبخند حیمس

نگولکم کرد و  ا یکه ه حی مس یها طنتیرو با ش ناهار

  میکه بر م یو آماده شد میآورد خورد یحرصم رو در م

  میو فردا هم که قراره بر میاستراحت کن کمی

 سازمان... 
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 ؟؟؟یکرد کاریتو چ  حیبهت گفتم : مس  با

نشوند و   یبازوم رو گرفت و رو صندل ظیبا غ  حیمس

 : آروم حرف بزن...  دیغر

 

 تو؟؟ یکرد کاریو با تعجب گفتم : خب ، چ آروم

افراد خائن رو انداختم    یآروم گفت : تمام حیمس

 ... رونیب

 

دارم تا بفهمم   ییبرنامه ها خی همشون هم  یبرا

 ...ه یبه سازمان چ  انتیخ یسزا

خودشون رو   یول رونیمنو بندازن ب  خواستنیم همه

 ... رونیانداختم ب 
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  ی ک  رون،یب ی آدم رو انداخت نهمهی ا  حی: آخه مس گفتم

 کار کنه؟ خوادیبه جاشون م

 

نکردم؟ نه   نجاشویمن فکر ا یگفت : فک کرد حیمس

 .. زمیعز

 تو سازمان...  انیعالمه آدم منتظرن ب  هی

 پشت سر گذاشتن..  یو مراحل رو با خوب  ناتیتمر

 .. ادیب  د یجد یعالمه ادما هی قراره

 

 : از کجا معلوم بهت وفادار باشن؟؟ گفتم

 

 قبل فرق داره..  یبا دفعه ها  ندفعهی گفت : ا حیمس

 تونن...   یبخوان هم نم اگه

ازشون گرفتم که تا آخر عمر به من که   یچشم زهر

 نکنن....   انتیخ چکسیبه ه  چ،یه
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 گفتم..  یآروم شهبا

 داشتم...  استرس

 تموم بشه..  یبه خوب یهمه چ دوارمیام

 

 نشستم....  زمیو پشت م دمیکش یپووف

  هی یو مشغول بررس زشیهم نشست پشت م  حیمس

 کاغذ شد..  یسر

 

که   زیدستام سرمو ماساژ دادم و بعد کاغذ رو م با

 کارام توش نوشته شده بود برداشتم... 

 کار نبود..  زباد

 

 زنگ خورد..  میتاپ رو روشن کردم که گوش لپ

 باشه؟  تونهی م یک یعنی

 

 داره و بابام و باربد ...  ح یشماره رو فقط مس ن یا

که کنارمه و باربد و بابا هم اصال بهم زنگ   حیمس

 ... زننینم
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جمع شد و از جا   میزنگ گوش یبه صدا  حیمس حواس

 اومد سمتم..  عیپاشد و سر

 

 برداشتم و به صفحه اش نگا کردم...  مویگوش

 بود..   بهیشماره غر  هی

 ... شناختمینم

 زنگ نخورد و قطع شد... گهید

 

 ؟یبود؟ چرا جواب نداد یگفت : ک حیمس

 باشه؟  تونستیم یک یعنی ..  شناختمیتعجب گفتم : نم با

 شماره من رو نداره...  یکس

 

 ... نم یبده بب  تویبا اخم گفت : گوش حیمس

 اومد...  امی پ  نگید  یبدم بهش صدا ویخواستم گوش  تا
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وجودم   یبیترس و استرس عج هیرو که خوندم   امیپ

 رو گرفت..

 بشم؟!  حیمس یپاسوز کارا  دیچرا من با  آخه

 

شروع شد مواظب خودت   ینوشته بود : باز امی پ تو

هم بگو درسته ما   حیباش دختر کوچولو به اون مس

 ... رونیب  ادی اونم م  یول میرفت
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اخماش    امیگرفتم که با خوندن پ  حیسمت مس ویگوش

 توهم رفت... 

 

 ... ترسمیبشه؟ من م  خوادیم  یچ یعنیترس گفتم :  با

 ارن؟یسرمون ن  ی بالئ
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 .. دهیتو آخر سرمون رو به باد م   یکارا ن یا

 

 نباش..  یچیبا اخم گفت : نگران ه  حیمس

 .. وفتهینم ی اتفاق

 ازشون..  یبکنن که بترس یکار خوانیم  اونا

 ...شتم یچون من پ ینترس بهتره

 ضمن مگه نگفتم براشون برنامه ها دارم...  در

 .. ینگران باش خوادینم  پس

 

کاسته   میاز استرس و نگران  کمیحرفاش فقط  نیا  با

 شد..

 

  یخوایم ؟ یدار یی چه برنامه ها حی : مس گفتم

 شون؟یبکش

 

  دی مدت با نی بهم کرد و گفت : تو ا  ینگاه مین  حیمس

 کشم.. یکه آسون نم یباش دهیفهم
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همونجور  یول ستین یکشمشون شک  یکه م نی ا در

 کشمشون..  یکه قبال گفتم با زجر م

 ... رنیجماعت که با مرگ آسون بم نی ا فهیح

 

گرفتم که   حیرو از مس یگفتم و گوش  یباشه آروم فقط

 ... ریشماره رو بگ نی گفت : استعالم ا

  شویشکل گو یتونست کنه؟ یاستفاده م  یک ه؟ یاسم ک به

 هک کن.. 

 کار کدومشونه... نمیبب  خوامیم

 

 نشستم و روز لپ تاپ رو زدم..   یصندل رو

نگاه به شماره کردم و شروع به هک کردنش   هی

  انیکه ب ستنیگفتم : انقدر هم خنگ ن حیکردم و به مس

خودشون   یبه گوش ای   رنیبا اسم خودشون خط بگ

 بندازن... 

 

به   مین یگفت : حاال تو کارت رو انجام بده تا بب حیمس

 .. میرس یکجا م
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 حرومزاده.... دارم برا همشون...  یهو یعوض

که همشون اخراج شدن   کنن یم یهم دارن حسود االن

 ... نجام یمن هنوز ا یول

 

 انجام بده...   عتریسر یکنیاسترس گفتم : هر کار م با

 .. میهم ندار تیامن  گهید

 منه بدبخت...  بخصوص

 بدن به من؟؟ ریگ  دیچرا با آخه

 

[09.10.21 13:34 ] 
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 من بهت عالقه دارم..  کننیکالفه گفت : فکر م حیمس

 از تو سو استفاده کنن..   خوانیم

 .. ادی سرت ب یبالئ زارمینباش من مواظبتم.. نم  نگران
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و به   یرو کنار بزار یلجباز  دیبا تیموقع  نیتو ا  یول

 .. یمن گوش کن یحرفا

 

  حی تکون دادم و مشغول ادامه کارم شدم و مس یسر

 یسر هی یکارش رفت و مشغول وارس زیبه سمت م

 شد..  زایچ

 

 یچقدر بود که مشغول هک خط و گوش دونمینم

 بودم.. 

و گردنم خشک شده بود و دستم انقدر رو   مرمک

 کرد..  یبه حرکت درآوردم که درد م بوردیک

 

رو صدا زدم که زود کنارم   ح یتموم شد و مس باالخره

 شد؟؟ ی گرفت و گفت : خب چ یجا

 

هم   یتو گوش  هیباقر  مایگفتم : خط به اسم ن یخستگ با

تو   ینه عکس ینه شماره ا یامی نه پ  ستین یچیه

 ..یمجاز یها شنیکیو نه اپل  یگالر
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فقط بهم زنگ زده   ستین  ویشماره خودمه اونم س فقط

 که بهم فرستاده....  یامی بود همونه با پ

 

 ... شناسمی نم یباقر مایگفت : ن حیمس

  ان ی که با اسم خودشون نم یاول کار نی : هم گفتم

 جلو...

 

رد خط رو  یتونیرفت تو فکر و گفت : م کمی حیمس

 کجاس؟ ی نیبب یبزن

 

من   هیتو حوزه تخصص نی دادم و گفتم : ا رونیب ینفس

 .. ستین

 

برداشت و شماره گرفت و   شویگفت و گوش یا باشه

اتاقم ...    ایب عیبعد چند لحظه گفت : حسام سر

 ...عیسر

 

 نشست.....  یرفت رو صندل بعد
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عصر  ۶برداشتم و ساعت رو نگا کردم که  مویگوش

 ... دادیرو نشون م

 

به در خورد و حسام وارد اتاق   یچند لحظه تقه ا بعد

 ؟؟یداشت یشد و گفت : با من کار

 

  ویکیرد   خوامیاز جاش بلند شد و گفت : آره م حیمس

 خط... قی از طر یبزن

 الزمه انجام بده...  یکار هر

 

توش نوشت   یزیچ خودکار و کاغذ برداشت و هی بعد

  مایشماره به اسم ن نم یو رو به حسام گفت : ا

 ... هیباقر

 ... هیاتیکه ح یدونیکن.. م داشیپ عتریسر یچ هر
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 رفت...  رونیگفت و زود از اتاق ب یچشم حسام

 منم تموم شده بود...  کار

 

  حیمس زیم یرو به رو  یرفتم رو صندل نیهم یبرا

 نشستم.. 

 خونه؟ میریپا انداختم و گفتم : نم یرو پا

 

گفت :   یسر بلند کرد و بعد نگاه کوتاه حیمس

امروز،  همونجور که   ومدین  شیپ یخداروشکر مشکل

 رفت..  شی خواستم اوضاع پ

 ... میتا آخر بمون دیبا  یول

 ..میساعت زودتر بر مین  دیشا حاال

 به محافظ ها هم اضافه کنم...   دیبا

 

 یبرداشتم و تا خواستم سر مویو گوش دمیکش یپووف

خودتو   یگفت : گوش ح ی بزنم مس  یمجاز یبه فضا
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و شماره   لمیعالمه توش عکس و ف  هیهک نکنن؟ 

 ... یدار

 

  ینم چکسیزدم و گفتم : نگران نباش ... ه یپوزخند

هم بخواد تالش   یکس یمنو هک کنه.. حت یتونه گوش

 فهمم.. یهک کردنش بکنه م یبرا

 

  هی یگفت و دوباره مشغول وارس یخوبه ا حیمس

 شد.. زایچ یسر

 

  کیک هیعکس    دنیکه با د  دمیچرخ یم نستاگرامی ا تو

 خواست...  کی ک دیدلم شد  یشکالت

 

نشدم و همونجور که نگام به عکسه بود   یزیچ معطل

  نی ،قبل ا  خوادیم یشکالت کی من دلم ک حی گفتم : مس

 خونه وسط راه بخر.. میکه بر

رو حس کردم و بعد هم صداش که باشه   ح یمس نگاه

 گفت.. 
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حرف  یاومد که انگار داشت با گوش حی مس یصدا

بده و آماده که   یشکالت  کی جا سفارش ک هی:  زدیم

 خونه..  ببر عیشد سر

طنز   یها پیکل دنیرو لبم نشست و مشغول د یلبخند

 شدم...

 

 

 

گفت :    حیبه سمت اشپز خونه رفتم که مس یفور

 چخبرته انقدر با عجله؟

 

 : خوبه گفتم هوس کردم... گفتم

 

 حد؟؟ ن یبا تعجب گفت : آخه در ا حیمس

 رو آشپز خونه... دم یگفتم و پر یا اره

 

من   یی هویبود که با ورود  یخانوم مشغول آشپز اکرم

 .. د یاز جا پر
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 ترسوندمتون..  دیو گفتم : ببخش ستادمیوا  صاف

گفت : اشکال نداره حاال   یخانوم با مهربون اکرم

 ؟یخواستیم یزیچ

 

  ی شکالت کیتکون دادم و گفتم : از محافظ ها ک یسر

 آوردن خونه؟؟

 

 ارم؟ی براتون ب نی خوایخانوم گفت : بله آوردن م آروم

  کی رو باز کرد و جعبه ک خچالیتکون دادم که   یسر

 ... زیرو گذاشت رو م

 

[09.10.21 13:38 ] 
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  یگفت : برا یاز پشت سرم اومد که م حی مس یصدا

 زنه؟یچشمات برق م  انقدر  کیک هی
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بار   هیرفتم گفتم :   یم  زیکه به سمت م همونجور

 کردما کوفتم نکن.. کیهوس ک

 

شده بود بعد اتمام    حی خانوم که متوجه مس اکرم

 .. دیمکالمه با ترس گفت : سالم آقا خسته نباش

 

 ..  یبد  یتونیتکون داد و گفت : م یسر حیمس

گفت و به سرعت از آشپز خونه   یخانوم چشم اکرم

 رفت...  رونیب

 

 رفتم و از جعبه اش درآوردم...  کیسمت ک به

جلوم بشقاب و چاقو و چنگال گذاشت و گفت :   حیمس

 به جونش..  وفتیها ن یوحش نی ع

 ادم بخور.. نی ع
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بزرگ   کهیت  هیو  دمیرو بر کیرفتم و ک  یغره ا چشم

دادم   کهیت  یخودم گذاشتم تو بشقاب و به صندل یبرا

 و شروع به خوردن کردم... 

 

  دیخر یبرا یتشکر نکن هیبا تاسف گفت :   حیمس

 ... یزاشتی من هم م یحداقل برا ک؟ یک

  یکه.. برا یستیدهن پر گفتم : خودت چالق ن با

 خودت بزار.. 

 

 کهیت  هینگفت و  یزی داد و چ  رونیب  ینفس حیمس

 خودش گذاشت تو بشقاب...  یبرا  کیاز ک کیکوچ

 

رو با   رونشیب  یانداختم که لباس ها  حینگاه به مس هی

 عوض کرده بود...  یطوس یو شلوار راحت یهود هی

 

  تشیو جذاب شی پیدلم چند تا فحش بخاطر خوشت تو

 شدم..  کمیدادم و با حرص مشغول خوردن ک

 بزرگ رو تموم کردم..  کهیچطور اون ت دونمینم  واقعا
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رو هم نصف   کشیکوچ کهیت  هیهمون   حیمس چون

  یول زنهیدل آدم رو م نش یریگفت که ش یخورد و م

 من انگار نه انگار... 

 

دستم رو  حیکه مس ک یدست بردم سمت ک  دوباره

  ادیانقدر ز ستیگرفت و با اخم گفت : خوب ن 

وقت   هی ی.. ضرر داره....حداقل بزار برایبخور

 ..گهید

 موقعه شامه...  االن
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رو گذاشت تو   کی ک حیو مس دمیدست کش یلیم  یب با

 ..خچالی
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رو   زیم ادیگفت : برم اکرم رو صدا کنم ب حیمس

 .. نهیبچ

 لباس رو عوض کن..  توهم

 

... اگه خودت گشنته بگو  ستی: من فعال گشنم ن  گفتم

 ... نهیبرا تو بچ

 

  حی رفتم مس یم رونیجام پاشدم و همونجور که ب از

گفت : هر وقت گرسنت شد   یهم به دنبالم بود و م

 ...میخور یغذا رو گرم کنن با هم م گمیم

 .. میباال انداختم و و هر دو وارد اتاق شد  یا شونه

 

و منم رفتم سمت کمد   دیرفت رو تخت دراز کش  حیمس

 بردارم بپوشم...  یتا لباس راحت

 

  یکه رو به روم بود ،لباس ها حی توجه به مس یب

هارو   یرو از تنم درآوردم و لباس راحت رونمیب

 ... دمیپوش
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 راحت شدم..  اخش

 

  دم یتخت و پتو رو کش محکم خودمو پرت کردم رو منم

 روم..

  یکردم و خوابم م یم ی چرا احساس خستگ دونمینم

 اومد... 

 

  شمی.. وگرنه مجبور مایگفت : بدون شام نخواب حیمس

 کنم..  دارتیب

رو برداشتم که حداقل سرگرم   میگفتم و گوش یا باشه

 بشم.. 

 

 به دست گرفت...   شویمن گوش نیهم ع  حیمس

 ساعت چشمام خسته شد.. هیاز   بعد

 تونستم تحمل کنم...  ینم

 

و   دمیکوب حیمس یگذاشتم کنار ، آروم به بازو ویگوش

 تو اگه گشنته برو غذاتو بخور..  ادی گفتم : من خوابم م
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گفت و از جاش بلند شد و از اتاق   یباشه ا حیمس

 رفت..  رونیب

 

رفت رو هم که پتو از روم کنار   یداشت م چشمام

اومد : پاشو خودت رو   حی مس یصداشد و  دهیکش

غذا   دی لوس نکن.. گفتم اکرم غذا رو گرم کرد.. با

 ..یبخور

 

  یخواب آلود باشه ا نیهم یکلکل نداشتم برا حوصله

 گفتم.. 

  ایکه تو لحنش بود گفت : بغلت کنم  یطنتیبا ش حیمس

 ..!! دم یم حیرو ترج یهر چند من اول  ؟ یایخودت م

 

رو لبم نشست و گفتم : چالق که نشدم..   یمحو لبخند

.. به هرحال  امی تونم ب ی.. خودم مادیفقط خوابم م

 .. شنهادتیممنون بابت پ
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  نی با اخم گفت : منو بب حی اومدم که مس  نییتخت پا از

من   یندار اقتی ، اصال ل  شمیم یدارم نگران یواسه ک

 بغلت کنم.. 

 

 ... رونیزودتر از اتاق رفت ب بعد

 ...کردم  حیاز رفتار مس یخنده ا تک

 .. وونسید واقعا

 .. ستین  شی هم که حال منطق

 کنه...  ری آخر و عاقبتمون رو بخ خدا

 شدم... و وارد آشپز خونه  رونیاتاق رفتم ب از

 

  دیچ یرو م زیاکرم خانوم که داشت م یبرا یسر

 نشستم...   حیتکون دادم و کنار مس 
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نگاه ننداخت و با اخم رو به اکرم خانوم گفت :   حیمس

که عالف   میما وقت ندار  گهید نی اکرم خانوم زود باش

 .. میشما بش

 

ابرو هام نشست   ن یب  حیاز طرز حرف زدن مس یاخم

 نگفتم..  یزیچ یول

 .. هیعصب کمیاالن   چون

 دهن به دهن کنم باهاش..  ستین خوب

 

آقا.. متاسفم... االن تموم   دیخانوم گفت : ببخش اکرم

 ..شهیم

گذاشت و گفت : با   زیرو م گهید  زیم زیچندتا چ بعد

 اجازه.. 

 .. یبر  یتونیم ی عنیکرد که   یاشاره ا حیمس

وم  بعد خودش شروع به غذا خوردن کرد و  منم آر و

 شروع کردم... 
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نتونستم بخورم و از   گهیاز چند قاشق از شام د  بعد

 جام بلند شدم... 

 ..کنهی اعتراض م  حی حتما مس گفتم

 حساسه...  یلیرو غذا و خورد و خوراک خ آخه

اومدم    رونینگفت و خودم از آشپز خونه ب یچیه یول

 گرفتم..  شیو راه اتاق رو پ 

 

 یو با فکر دمیاز مسواک زدن رو تخت دراز کش بعد

 شدم...  رهیمشغول بود به سقف خ شهیکه مثل هم

در اومد و   یرفتم که صدا یکم داشتم به خواب م کم

 رفت...  نیی بعد چند لحظه تخت پا 

به خواب فرو  قهیبسته شد و بعد چند دق چشمام

 رفتم... 

 

 

 

 شدم...  داری از خواب ب  دیشکم درد شد با

 ه به دور و برم کردم که هنوز صبح نشده بود.. نگا هی
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دستش دورم حلقه   هیهم کنارم خواب بود و   حیمس

 بود.. 

 از جام پاشدم...  آروم

نشده    داریوقت ب  هینگاه کردم که   حیبه مس  دوباره

 باشه... 

  نیی چهره غرق در خوابش از تخت پا  دنی د با

 اومدم.... 
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 داشتم... یبد  یلیتهوع خ حالت

 .. ارمیکردم هر آن ممکنه باال ب  یم احساس

تا حد ممکن آروم، به سمت   یقدما یسرعت ول با

 رفتم...  ییدستشو
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 نشده بودم..  ودیپر

 

 ینجوری ا نیبود بخاطر هم کی هم وقتش نزد دیشا

 شدم..

 .. شمیم ودیفردا با حداقل پس فردا پر قطعا

 

رفتم و هر   ییاحساس حالت تهوع به سمت روشو با

 خورده و نخورده بودم رو باال آوردم.. یچ

 حال بودم...  یحال  ب یب

 .. نیزم  وفتمیکردم االن م  یم حس

 

  سیآب زدم و به زور از سرو هیو صورتم   دست

 دم.. اوم  رونیب

 

 خداروشکر خواب بود... حیمس

 ... رونیاتاق اومدم ب  از
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شکم دردم رو   نی کنم ا دایپ  یزیچ یمسکن هی برم

 خوب کنه.. 

و   ختمیر خیآب   وانیل ه یرو باز کردم و اول   خچالی

ها شدم که باالخره اون   کن یم یبعد هم مشغول وارس

کردم و زود انداختم تو   دا یمسکن مورد نظرم رو پ

 ...دمیدهنم و آب رو هم سر کش

 

 حال به سمت اتاق رفتم..  یجون و ب یب یتن با

 ... دمیکش یخوابه نفس آسوده ا حیکه مس  دمید یوقت

 

آورد   یم یوگرنه هزار تا حرف الک ست ین  داریب خوبه

 شدم..  ینجوریکه چرا من ا 

 ... دمیاز جا پر   حیمس یرفتم رو تخت که با صدا آروم

 

  کنه؟ یدرد م  تییجا ؟ یشد داریب  ینصفه شب شدهی_چ

  یبعدش هم از اتاق رفت س؟ یسرو یرفت یچ یبرا

 .. رونیب
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 یو گفتم : مگه تو خواب نبود دمیرو لبم کش  زبمونو

 ؟ی دیاز کجا د

 

که چشماش بسته بود گفت : من حواسم   همونجور

 جمعه...

 ... وفتهیم ییبفهمم دور و برم چه اتفاقا  دیبا

 چته؟ نمی بگو بب حاال

 

مسکن   هیکرد رفتم  یشکمم درد م یچیگفتم : ه آروم

که   نهی ، فکر کنم واسه ا شمیخوب م گهیخوردم د

 ..کهینزد  ودمیپر
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   ؟ یباال آورد ؟ ی گفت : حالت تهوع هم داشت حیمس
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 نباشه..   ودتیپر یبرا  دیگفتم که گفت : شا یا اره

 

  ینطوریا  یگاه ودمهیپر ی برا ادی: نه ، احتمال ز گفتم

 ..شمیم

  یموقع ینشم برابگذره و  ودمیمدت از وقت پر هی اگه

  یا گهیاز هروقت د شتریخوام بشم شکمم ب یکه م

 هم حالت تهوع هم داشته باشم..  دی و شا کنهیدرد م

 

نشکن   یکه دار ییعالئم ها  یگفت : درسته ول حیمس

 هم هست...  گهید زیچ هیاز 

 ؟ی: چ گفتم

 

  یکاش مسکن نم یول یگفت : بهتره بخواب حیمس

 اگه حدسم درست باشه... یخورد

 

  کاریدادم گفتم : چ یکه شکمم رو ماساژ م همونجور

 دم؟ی کش یکردم پس؟ درد م یم
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.. اتفاقا  ستیبد ن   دنیاوقات درد کش یگفت : گاه حیمس

 ...کنهی تر م یخوبم هست ادمو قو

 

  یبرا  میریم ا یگفتم که گفت : فردا  یباشه ا کالفه

  مین یخرم تا بب  یاز داروخونه م  یزیچ هی ای  شیآزما

 .. هیچ یدردت برا ن یا

 

بخوابم   خواستمیکه چشمام رو بستم و م همونجور

مگه   ؟ یچ یبرا شیشلوغش نکن! آزما حی گفتم : مس

 چمه؟!

نکن و   ری.. فکرت رو درگیفهمیگفت : فردا م  حیمس

 راحت بخواب.. 

 

 هم بغلم کرد..  بعد

 کرد..  یکه منو تو بغلش خفه م شهیمثل هم نه

 و پر از آرامش...  آروم

راحت خوابم   دوارمیدردش بهتر شده بود ام شکمم

 ببره.. 
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 نگفت.. یزیچ گهیهم د حیمس

 دونم چقدر گذشت که باالخره خوابم برد...   ینم

 

 

 

 چشمامو باز کردم...  ی و خواب آلودگ یخستگ با

 ..دیتاب یقشنگ داشت م آفتاب

 نبود...   حی کردم که مسکنارم نگا  به

 

کنار تخت   یاز رو عسل  مویدراز کردم و گوش دست

 برداشتم و ساعت رو که نگا کردم چشمام گرد شد.. 

 بود.. ۱۱ ساعت

 

 ... دمیخواب  نهمهیمن ا چطور

 نکرده... دارمیب  حیکه مس  بهیعج
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از   یخبر چیه یول  شیگفت آزما  یم یه شبید

 .. ستیخودش ن

 افتادم...  شبید ادی  تازه

 دردم خوب شده بود خداروشکر ... شکم

 

[09.10.21 13:38 ] 

 

#part317 

#mashoghe_raeis   

 

 رفتم..  سیجام پاشدم و به سمت سرو از

نه   ای شدم  ودیاز همه دوباره چک کردم که پر اول

 قطره خون هم نبود.. هی یحت یول

اومدم   سیبه سر و صورتم زدم و از سرو یاب

 ..  رونیب

 کجاس؟ رفته حتما سر کار.. حیمس ن یا
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  یزیچ هیتا برم آشپز خونه  رونیاتاق رفتم ب از

 بخورم چون به شدت گرسنم بود... 

 شام نخوردم.. یهم درست حساب  شبید

 

  رهیافتاد که رو کاناپه نشسته بود و خ حیبه مس چشمم

 بود..   ونیز یبه صفحه خاموش تلو

 .. ستادمیتعجب به سمتش رفتم و کنارش وا  با

 اصال انگار حواسش سر جاش نبود...  یول

 برنگشت نگام کنه...  یحت

 کنم اصال متوجه من نشد.. فک

 

 ؟ی شد داریصداش زدم که گفت : باالخره ب آروم

 ؟یخورد صبحونه

 

  یتو خونه ا  حیب گفتم : نخوردم هنوز... مستعج با

 چرا؟

 سر کار؟ یبر یخواست ینم مگه

 ؟ینکرد داریچرا زود ب منو
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بهم انداخت و گفت   ینگاه خنث  هیاز بلند شد و  حیمس

 ....  میحرف بزن  دی: برو صبحونتو بخور.. با

 

 شده باز؟ یچ  حی مس یگفتم : وا دهیترس

  یاتفاق ه ی یعنی یزن یحرف م ینطوریوقت ا هر

 افتاده... 

 

  یعنیبرو  گمیم یو محکم گفت : وقت یجد حیمس

 برو..

 اتاق خواب..  یایو بعد م یخوریکامل م صبحونتو

 ... میحرف بزن دیبا

 .. یترس و استرس داشته باش خوادینم

 

 گفتم و به سمت اشپز خونه رفتم..  یباشه ا یمجبور

 صبحونه آماده بود...  زیم

 و نشستم...  ختمیخودم ر یبرا ییچا هی

 مشغول خوردن شدم..  ریدرگ یبا فکر و
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 بگه؟   خواستیم یچ حی مس یعنی

  هیسوال نداره  معلومه  گهیکه د نیافتاده؟ ا  ی اتفاق

 شده... یزیچ

 

[09.10.21 13:38 ] 
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هنوز گشنم   یبرم اتاق ول عیدوست داشتم سر یلیخ

 بود.. 

 صبور باشم...   کمی  دیبا

 

از خوردن صبحونم ، اکرم خانوم رو صدا کردم   بعد

رو جمع کنه و با سرعت به سمت اتاق   زیم اد یکه ب

 رفتم..
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  قینفس عم  هیو  ستادمیدر بسته وا  یبه رو رو

 .. دمیکش

 . دادم و وارد اتاق شدم.. نیی رو پا  رهیدستگ

  رونیبود و به ب   ستادهیوا شهیش واریکنار د حیمس

 بود...  رهیخ

 

 ؟یبگ یخواستیم  یچ حیگفتم : مس آروم

  کیاشاره کرد و گفت : برو پالست  زیبه سمت م حیمس

 توشه..  یزیچ هیرو بردار  زیرو م

 

  کیرفتم و پالست  زیباال انداختم و به سمت م  ییابرو

 رو برداشتم و بازش کردم.. 

که توش بود کم مونده بود سکته   یزیچ دنی د با

 بزنم..  

 

...  ه؟؟؟ یچ  نی.. ا نی ... احیتته پته گفتم : مس  با

 .. ی... چیبرا

 .. به من؟؟ یدیم ... ی... داریچ ی.. برا؟ یگرفت
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فاصله گرفت و آروم به سمت من   واریاز د  حیمس

الزم به گفتن من   هیچ یدونیاومد و گفت : خودت که م 

 .. ستین

 یکه برا یفهمیم یهم اگه فکرت رو به کار بنداز کمی

 .. هیک یو برا هیچ

 

 .. دمیکش  یقیعم  نفس

 ..شهیکردم نفسم داره کم م یم حس

 

  هیفقط  نی کنارم نشست و گفت : آروم باش.. ا حیمس

 حدسه.. 

 درست باشه... ستیقرار ن  ومالز

 

 کنم االن؟ کاری تکون دادم و گفتم : چ یسر

 استفادشو؟ قهیطر یگفت : بلد حیمس
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  د یبا  یدونیم  یتکون دادم که گفت : خب بلد یسر

 .. یکن کاریچ

 جام با ترس و لرز بلند شدم.. از

 ...وفته یاتفاق ب  نی نداره ا  امکان

  دیبدبخت تر نبا  ن یبدبخت هستم از ا ی اندازه کاف به

 بشم.. 

 

 ... شمیم  وونهید دارم

 .. حی حدس مس نی اشتباه باشه ا دوارمیخدا ام  یوا

 رفتم..  ییسمت دستشو به

 

 چک رو تو دستام فشردم.. یب یب

 درست نباشه...  کنمیفقط خواهش م خدا

و   یقرارداد یزندگ نی رو تو ا گهید یکی خوام ینم من

 دوساله راه بدم... 

 

[09.10.21 13:38 ] 
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 رو انجام و چند لحظه صبر کردم...  مراحلش

 چک تو دستم بود..  یب  یرو بسته بودم و ب چشمام

 

 .. دمیآورد از جا پر یکه به در م یی ضربه ها  یصدا با

 شد؟ی _ برکه تموم نشد؟ چحیمس

 

چک تو دستم نگا   یب  یرو باز کردم و به ب چشمام

 کردم..

 

  دیپرسی ازم  م یشکوند و ه یداشت در رو م حیمس

 .. شدهیکه چ

رفتم   سیشده در رو باز کردم و از سرو مسخ

 .. رونیب
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من نگا کرد و گفت :   ده یبه صورت رنگ پر حیمس

 شده؟یچ

 ؟ی باردار

دادم و خودمو انداختم رو  چک رو به دستش  یب یب

 تخت.. 

 

چک کرد و گفت : باردار که   یب  یبه ب  ینگاه حیمس

 ؟ یدار   هیچه حال نی پس ا  یستین

 ؟یحامله باش خواستیدلت م نکنه

 

نگاش کردم که اومد سمت تخت و گفت : از   زیو ت  تند

 ..میکن یحواسمون رو جمع م شتریبه بعد ب  ن یا

 .. ستین یبچه ا  یما جا ی زندگ نی ا تو

 ... یستیکه حامله ن خوبه

 

شدن به زمان   کینزد  یکنم عالئم هات هم برا فکر

  هیشب یلیخب عالئم هات خ یبوده ول  ودتیپر

 حامله بود..  یخانوما
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 .. تموم شد رفت.. میبگذر

 ؟ی تو دار  هیچه حال ن یا

 

 ولش...  یچیدو کلمه گفتم : ه فقط

 ؟یناراحت یزیکنارم نشست و گفت : از چ حیمس

 

  ستمیکه نگاش کنم گفتم : خوبه حامله ن نی ا  بدون

 افتاد؟؟ یم ی چه اتفاق بد یدونیوگرنه م

 اومد..  یبچه هم م هی دو ساله حاال   ی زندگ نی ا تو

 اصال؟..   میبچه دار بش دیبا  یچ یبرا

رو دوست  گهیمامان باباش اصال همه د یوقت اونم

 ...!! هیجان هیباباش هم  چی ندارم که ه

 

 انداخته بود...   نییردم که سر پانگا ک  حیمس به

پس    یستیچند لحظه گفت : خب فعال که حامله ن بعد

غم بغل   یزانو ینجوریکه ا یخوریم  ویغصه چ

 ؟یگرفت
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 ؟یترس و استرس گفتم : اگه حامله بشم چ با

از االن غصه    خوادیگفت : نم تیعصبان   کمیبا  حیمس

 .. یرو بخور ندهیآ

 

بچه داشته باشم حداقل   خوامیضمن من خودم هم نم در

 نه االن.. 

 حدس بود..  هیهم فقط  ن یا

 ..یکن یم ینجوری که ا ومدین  نیبه زم  اسمون

 

 .. یگی: آره تو درست م  گفتم

داده بود   امی که بهم پ یاون کس  هیقض  حی مس یراست

 شد؟یچ
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 .. ختهیدونم کارام کال به هم ر یکالفه گفت : نم حیمس

کرده اون از داداشت   دیداده و تهد  امیکه پ یاز کس ن یا

 سازمان..  یو بابات و ادما

 به هم گره خورده.. یچ همه

  یچه نفع رونیب  امیفهمم اگه من از سازمان ب  ینم من

و متحد هم   کشنینقشه م  نهمهیبراشون داره که ا 

 شدن..!! 

 

  یو برا هیکه قصدشون چ یبفهم  دی: خودت با گفتم

  هیسازمان از  یطرف ادما هی.. از کشنینقشه م یچ

 که دنبالته...   سی هم پل گهیطرف د

 .. ستیقصه خوش ن نیمطمئنم آخر ا  من

 جمع کن...  رو حواست

 

گوشه زندان   خوادیدلم نم  یبا کارات مخالفم ول درسته

اعدام رو   یکه کرد یی کارا نیکه البته با ا  نمتی بب

 شاخشه..
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  یانقدر فاز منف  شهیبا حرص گفت : م  حیمس

 ؟؟ی برندار

 .. نهیساله کارم ا نی چند من

 نشده..  یزیحاال هم چ تا

 هست... حواسم

 

: انقدر اعتماد به نفس هم نداشته باش ..   گفتم

 .. ادیسر خودت و من ن  ی حواست رو جمع کن تا بالئ

 

  امیگفت که گفتم : من امروز ب  یباشه ا حیمس

 بشه.. یزیچ ترسمی سازمان؟ م

گفت : نگران نباش تعداد محافظ هارو دو برابر   حیمس

 کردم..

 .. یدیفهمن که ترس یم یای.. اگه نیای ب  دیبا

 کارت تمومه..  ید یدشمن بفهمه ترس هم یوقت

 

 .. ترسمیم  شتریب یگیم ینجوری ترس گفتم : ا با
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باال انداخت و گفت : به هر حال   یشونه ا حیمس

 .. قتهیحق

که همش پر از خطرات و   یا یزندگ هیتو  یاومد

 ترسه..

 ... هیمن که عاد یبرا وگرنه

 بشه..!!  یعاد  دینبا  زایچ یسر هیگفتم :  مغموم
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شده اگه   یمن که عاد یبرا گهیگفت : د حیمس

 نشه!!  یخودت عاد یکن برا یسع یخوایم

 

  ن؟ یتکون دادم و گفتم : رد اون خط رو زد یسر

 کردن؟ داشیپ
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 ..دونمینم ی عنیگفت : نه ، حیمس

انقدر فکرم مشغول بود که   یول برهیکه زمان م  کمی

 اگه حسام بهم زنگ هم زده باشه من جواب ندادم... 

 .. لنتهیرو سا میگوش

 

زنگ بزن تا   عیتخت نشستم و گفتم: برو سر رو

 اوضاع از چه قراره..  میبفهم

 سازمان..  میبر  دیساعت بعد هم با دو

 گفت و از کنارم بلند شد..  یباشه ا حیمس

 

 بود..  یجوری حالم

 خوشحال بودم هم ناراحت.. هم

 داشتم...   یبیعج حس

 شد؟یم یحامله بودم چ اگه

 

 محکم تکون دادم..  سرمو

 ینجوری فکر نکنم ا افتادهیکه اتفاق ن  ییزایبه چ بهتره

 کنم...  یم دایآرامش پ  کمی
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 ..زدیحرف م یاومد که با گوش  حی مس یصدا

 شد؟ ی_ الو حسام چحیمس

گفت   یا  یفقط اوک حیگفت که در آخر مس یچ دونمینم

 رو قطع کرد که با استرس   یو گوش

 

 شد؟یچ حی : مس گفتم

 کجاس؟  ه؟ یکردن؟ ک  دایرو پ طرف

 کامال آشفته شده بود..  حیمس

 شد.. ینجوریگفت که ا  یحسام چ دونمینم

 هم که تو سکوت بود... خودش

 

باالخره به حرف اومد و گفت :    قهیاز چند دق بعد

 ..یفت رد خط رو زدن ول حسام گ

 

 .. حی بگو مس ؟ یچ ی کرد که گفتم : ول مکث

رو انداخته   یداد و گفت : گوش رونیب  ینفس حیمس

 ... یزیبود نه چ یجا که نه خونه ا هیبودن  
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 بشه.. ینجوریکه ا  زدمیم حدس

روش داره   یاثر انگشت  ننیرو بردارن بب یگوش گفتم

 .. دونمیم  دینه که البته بع ای

 تعجب کرد...  د یبا  زاشتنیاز خودشون م  یاثر اگه

 

[09.10.21 13:38 ] 

 

#part322 

#mashoghe_raeis   

 

 یخوایاز کجا م  ؟یکن کاریچ یخوای: خب حاال م گفتم

 ؟یبفهم

 

من و   هیبر عل  ییچه کسا دونمیگفت : من م  حیمس

نقشه هارو   نی ا  یک نمیبب   خوامیسازمان هستن فقط م

من   هیکه همه رو بر عل یو اون شخص اصل دهیچ

 ! ه؟ یکرده ک
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 ندارم...  زارویچ ن یوقت ا  گهید یول

 .. شونهینابود وقت

 

دوباره برداشت و بعد چند لحظه گذاشت   شویگوش بعد

نقشه اول رو شروع کن   نی دم گوشش و گفت : شرو

 شروع شد...  یباز

 

  کاریچ یدار ح یبعد قطع کرد که با ترس گفتم : مس و

 ؟یکنیم

 

نگران نباش همه   زمیزد و گفت : عز یلبخند حیمس

 .. شهیداره درست م یچ

 .. دنیتقاص پس م  همشون

 بخشمشون..  ی وقت نم چیه

  یکه افتادن به دست و پام برا نمیب یرو م یروز اون

 بخشش... 
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بگو منم   ه؟ یترس و استرس گفتم: نقشه اولت چ با

 بدونم.. 

 

  ،ی بدون  ستیالزم ن زمیگفت : عز یبا مهربون حیمس

 ..کنمی رو حلش م هیمن خودم قض

اصال اصال نگران نباش و استرس به دلت راه   تو

 نده.. 

 

 داشت..  یهم چه انتظارات حیمس ن یا

داره   نی رو ا شهیپ یکنم از اتفاقا یدارم سکته م من

 ... زنهیو آروم با من حرف م لکسیر

 

نکنه فقط باشه    دای بحث کش پ نی ا  گهیکه د نی ا بخاطر

 گفتم..  یا

 . دراز کش شدم. شتریروم و ب  دمیرو کش پتو

 آشفته بود..  فکرم

 

 درش وجود داشت.. هیقض هزاران
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 کنم..  کاریچ دیدونستم با  ینم

تونست به   یمشکالت وجود داشت که آدم نم انقدر

 کنه..  یدگیکدومش رس

 گنگ و نامفهوم بود.. یچ همه

 

هم دور از   زایچ یلی، خ دم ی د یرو خودم م زایچ یلیخ

 افتاد..   یچشم من اتفاق م

  ی حت ای  وفتهیب  حیمس یبرا ی اگه اتفاق ترسمی واقعا م و

 ها هستن..  انیجر ی بابام و باربد که تو بعض

 ترسم.. ی م یلیخودم که از مرگ خ و

 

  رهیو مغموم به سقف خ دمیکش  یدلم اه سوزناک تو

 شدم..

 گفت: انقدر غمبرک نزن..  یاومد که م حی مس یصدا

 ..شهیدرست نم  یچیه ینجوریا

دارم   ویمن همه چهم گفتم تو نگران نباش  بهت

 ... کنمیدرست م
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 ناهار...  یگردم برا ی_من برم زود بر م

 ؟یریو گفتم : کجا م دمیاز جا پر زود

 

 افتاد..  شی خونگ پیتعجب نگام کرد که نگام به ت با

 شل شدم رو تخت و گفتم: باشه برو..  دوباره

 بسته شدن در اومد..    یتکون داد و صدا یسر

  یهم تو اتاق ها ایمحافظ ها  شیبره پ خواستیم ای

 کار داشت..  گهید

 بره...!!  خوادیبگو فکر کردم کجا م منو

 

 دوباره شروع به درد کرده بود..  شکمم

 بشم..  ودیپر  گهیکنم د فک
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 شد..  یم شتریرفته دردش ب رفته

 اومد اه...   یچرا نم حیمس

 .. ادی فرض هم که ب به

 کنه مثال؟ تونهیم کاریچ

 

  ود یپر نمی چک کنم بب سی جام بلند شدم تا برم سرو از

 پام بود..   نی ب یسیخ ه ینه آخه  ایشدم 

 شدم..  ودیپر  بله

 اشکال نداشت..  دردش

 ...هیل یخ ستمیکه حامله ن نیهم

 

 برداشتم و شلوارم رو عوض کردم... نوار

وارد اتاق شد و   حیکه مس دم یپوش یشلوار م داشتم

 ؟یگفت : چرا شلوارت رو عوض کرد

 

 عوض کنم...  فهیشدم ، گفتم کث ودی: پر  گفتم

 .! ینشست رو کاناپه و گفت : پس باالخره شد حیمس
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 ... یداد یامروز تست باردار نی هم اونم

 

 .. گهیشده د  گهیتم : درو درست کردم و گف  شلوارم

 خوبه!!  یلیخ ستمیکه حامله ن نیهم

 

از   یبهم انداخت و گفت : دوست ندار  ینگاه حیمس

 بچه باشم؟؟ یو من بابا یمن بچه داشته باش

 

 سوالش واقعا جا خوردم... نی ا از

 نداشتم که بگم.. یجواب

دوست   گهید لیدوست داشتم هم به دال یلیبه دال هم

 نداشتم... 
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بود که ما همو  ن یا  لشی دل شترینداشتنم ب دوست

  کیدو ساله که  یهم برا یزندگ نیو ا  میدوست ندار 

 مونده..  مشیسال و ن

 

  یلی نداره و خ یشغل خوب حی هم مس گهید زهیچ هی و

 ..میرحمه همش در خطر یب

  د یتهد ی،اونجور هیکه دوست دخترشم از نظر بق من

 چند تا محافظ کنارم هست...  شهیو هم شمیم  بیو تعق

 

 بچه رو راه داد؟ هی شهیچطور م ی زندگ نی ا تو

 جوابم نه هستش..  کنمیفکر م شتریکه ب حاال

من دلم   یگیتخت نشستم و گفتم : درست م رو

کامال   لیاونم بخاطر دال  میبچه داشته باش ادخوینم

 ..!! یمنطق

 

.. درکت  دونمیتکون داد و گفت: م یسر حیمس

 ... کنمیم
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 ندارم..  ی.. منم اعتراضیگیدرست م تو

ماجرا ها تموم شد   نیکه ا  نی بعد ا خوادیدلم م  یول

 حاملت کنم..!! 

 

  یفهمیم حی کردم و گفتم : مس یتعجب تک خنده ا با

تو    غهیدو سال ص یمن فقط برا  ؟ یگیم یدار یچ

 شدم..

 

خشن شده بود گفت : فکر   کمیکه  ییبا صدا حیمس

کنم هزاران بار با هزاران زبون بهت گفتم که تو تا  

 .. یآخر با من

 توعم..  ی که من تا آخر برا همونجور

 

حرصش گرفت و   شتریکردم و مطمئن بودم ب یا خنده

 خوام؟یگفته من تو رو م یگفتم : حاال ک

 

بهم کرد و گفت :   یو اخم ینگاه پر از عصب حیمس

 ؟ی خوایرو م دینکنه سع
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 ه؟یک دیتعجب گفتم : سع  با

 

.. همون  گهید دیزد و گفت : سع یپوزخند حیمس

 .. سیجوجه پل  یدانشگاهت.. همون پسره  یهمکالس

 ..کنهیم یبا داداشت و بابات هم همکار دمیشن که

 

 ... یگیباال رفت و گفتم : آهان اونو م ابروهام

فقط  خوامیرو نم یپسر و مرد چی بگم بهت من ه یول

 ..!!  یست یتو ن

 

 .. شمارنیم زییگفت : جوجه رو آخر پا حیمس

االن اوضاعم   یول زدمیحرف رو م  نی مثل تو هم منم

 فرق کرده... 

 

 ؟یگفتم : چه فرق یکنجکاو با

 ..یفهم یم یگفت : به زود حیمس

دستم رو شکمم گفت :   دن یهم انداخت و با د ب ینگاه

 کنه؟یشکمت درد م
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تکون دادم که گفت : دراز بکش.. امروز هم  یسر

برات مسکن   گمیسازمان.. به اکرم م یایب  ستیالزم ن

 .. ارهیب

 .. نجایا  ارنیب  گمیم ایناهار   یبرا م یریبعد هم م کمی

 

 .. رونیاز اتاق رفت ب  حی گفتم که مس یا باشه

و   دمیاز حالت نشسته در اومدم و دراز کش منم

 مشغول ماساژ شکمم شدم...
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  وانیل هیهمراه با اکرم خانوم که   حی چند لحظه مس بعد

 آب و بسته قرص دستش بود وارد اتاق شدن... 
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  یبه سمت حیاومد و مس  حیمس یوشزنگ گ یصدا

 رفت..

 مسکنتون...  دیخانوم گفت : بفرمائ اکرم

 

درآوردم و گذاشتم دهنم   یکیرو ازش گرفتم و   مسکن

 ...دمیو بعد از رو ازش گرفتم و همه رو سر کش

 

  یا گهیرو ازم گرفت و گفت : امر د  وانیل اکرم

 ن؟ی ندار

 

که حرف  ح یگفتم که رو کرد به مس یو ممنونم نه

  زیزدنش تموم شده بود و گفت : آقا غذا رو رو م

 نجا؟یا  ارمیب  ای  نمیآشپز خونه بچ

 

 .. نجایا  اری گفت : ب حیمس

 رفت...  رونیگفت و از اتاق ب  یچشم اکرم
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حالت..   ن یسازمان با ا  یا یگفت : امروز که نم  حیمس

  چی هبه   وفتهیکه داره م  ییاتفاقا  نی بخصوص با ا

 باشن..   شتیاگه محافظ ها پ ینرو حت  رونیعنوان ب 

هم بگو   ای دم در  ارنیسفارش بده ب یخوایم یچ هر

 .. رنیمحافظ ها بگ

 

  یکار اشتباه دونمیگفتم که دوباره گفت : م یا باشه

حواست باشه چون حواسم بهت   یول یکن ینم

 هست... 

 

که   ستمیرفتم و گفتم : انقدر احمق ن یغره ا چشم

 جون خودمو به خطر بندازم.. 

مراقب باش جون منو هم به   یول نیگفت : آفر حیمس

 ... یخطر ننداز

 

که گفتم االن   یشد جور شتر یلحظه دردش ب هی شکمم

 ... پاشهیاز هم م
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گفتم: تو هنوز به من   حیاز درد گفتم و رو به مس  یآخ

 ؟؟یاعتماد ندار

 

گفت کامل   شهیباال انداخت و گفت: نم یه اشون حیمس

  یبه جا خوادیاعتماد دارم چون تو هنوز هم دلت م

 ... یخانوادت باش  شی پ  یمن باش شی که پ ن یا

 

دراومد و بابات هم داره   سی هم که داداشت پل خانوادت

 خودشو مثال کم کنه..   یتا جرم ها کنهیم یهمکار

 

 واال..  دونمیشده ، نم یاشتباه دی: شا  گفتم

 وجود نداره..  یزد و گفت : اشتباه یپوزخند حیمس

  نی که کار ما و ا شنینم ن یبرکه من منکر ا  نی بب

 .. هیچ یدونیم یول ستیسازمان خوب ن

  انتی بد ، خ ای  یخوب باش یجا هینداره تو  تو  یفرق

 .. انتهیخ

 

[09.10.21 13:38 ] 
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بهت    گرانیاز اعتماد د  ی وقت یفروشیم ویکی یوقت

 .. انتی خ یعنی  یکنیسو استفاده م

 کردن..  انتیو بابات هم خ داداشت 

خوب بکنن بازم تاوان   یبه بعد کارا نی اگه از ا  مثال

 .... ننی بیرو م  انتیخ

 گم؟؟یم یکه چ یفهمیم

 

  انتیفهمم، خ یتکون دادم و گفتم : آره م یسر

و   یکرده باش انتیخ  یهم نداره به ک یفرق انتهیخ

چطور بوده باشه باالخره تو   یهر چ ایشغلت   ایطرف 

 .. یکرد انتیخ

 

 دختر خوب..   نیگفت : آفر حیمس
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  یکه حت ینکن  انتیو خ ینش  ییحواست باشه هوا  پس

 .. یتقاص پس بد کنمیم یهم کار رمیاگه بم

چه   یچه روح یبه من!! چه جسم یمتعهد شد تو

 داره..  یبه من عواقب بد انتیپس خ  یشرع

 

منو تو دو   یول دونمی دادم و گفتم: م  رونیب ینفس

که   یخودت قبول دار  ی.. وقتیقرارداد یبد یراه

 ؟؟ی دیچرا دوباره انجامش م ستیکارت خوب ن 

هر  گهیت د به عبار ای  روزیهر روز بهتر از د  اونم

 .. روزیرحم تر ازد یروز ب

 

شم که کارم بده   ینم  نی گفت : گفتم منکر ا حیمس

 برم!!!   ینگفتم که لذت نم

 

 ؟یبری خالف لذت م یهمه کارا نیتعجب گفتم : از ا  با

 ؟ی بریلذت م گرانیشکنجه و آزار دادن د از

 که..  واقعا
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  نی کالفه و پر حرص گفت : اه بس کن!! بب حیمس

 .. یبحثو به کجا کشوند

  گهیهم د حیدر جواب حرفش نگفتم و مس یزیچ

 نگفت..  یزیچ

 

  حیدر زدن اومد که مس  یلحظه که گذشت صدا چند

 تو..  ایگفت : ب 

بزرگ تو دستش   ینیس هی باز  شد و اکرم خانوم با  در

 ... دیو همه رو روش چ زیرفت سمت م

 

 رفتم..  زیآه و ناله از جام بلند شدم و به سمت م با

چند لحظه اکرم خانوم دوباره وارد اتاق شد و   بعد

 یو گفت : امر دیچ ز یرو م زا یچ یسر هیدوباره 

   د؟ یندار

 

 ..  یبر یتونیهم گفت : نه م حیگفتم که مس یا نه

 در اومد..  یگفت و بعد هم صدا یچشم اکرم

 رو به روم نشست و گفت : خوب غذا بخور..  حیمس
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 ...یشیم  فیدوران ضع نی ا تو
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و مشغول   ختمیخودم غذا ر  یرفتم و برا یغره ا چشم

 خوردن شدم..

 

 اده شده بود که بره سازمان... آم حیمس

کرد   یدرست م نهیکه کراواتش رو جلو ا همونجور

 ... رونایب ینر  گمیگفت : برکه دوباره م

دادن دوباره ، اصال   امیاگه بهت پ ی عنوان حت  چیه به

 نخون و جواب نده... 

 که چقدر خطرناکه.. یمتوجه

من   یوقت به حرفا چیه  ییسر به هوا  یلیکه خ توهم

 .. یاریسر خودت م یو بالئ یدیگوش نم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1187



 

و گفتم: باشه توهم مواظب خودت  دمیکش یپووف

 باش.. 

 

بهم انداخت و گفت : من مواظب    ینگاه کوتاه حیمس

چون   یمواظب باش شتریب  یلی خ دیتو با یهستم ول

 تو ضربه بزنن به من..  قیاز طر  خوانیم

 

گفت و رفت سر وقت کمد   یگفتم که خوبه ا یا باشه

... 

به کاغذ   ینگاه سرسر هی و   رونیب  دیتا پوشه کش چند

 تو دستش کرد و دوباره گذاشت تو پوشه..  یها

زنگ   یرو برداشت که صدا ش یو گوش چی سوئ بعد

بلند شد و رو به من گفت : فعال خداحافظ از   شیگوش

   یودیهر لحاظ مراقب خودت باش به خصوص که پر 

 ، باشه؟؟
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  یو صدا رون یگفتم که از اتاق رفت ب یآروم هباش

  یکه پشت خط بود م یکه انگار به کس دمیآروم رو شن

 گفت : مگه نگفتم بهم زنگ نزن ممکنه برکه بفهمه!! 

 

 چون دور شده بود..  دمی مکالمه رو نشن ادامه

 ؟یچ یعنی

 دونستم؟ یم د یکه من نبا  زدیحرف م یک با

 

رو  میگوش یکه باعث شد فور دیبه ذهنم رس یفکر

 ...رمی بردارم و شماره آراد رو بگ

 

 اشغال بود..  شمارش

 .. دیبه ذهنم رس گهیفکر د هیگفتم که  یا  یلعنت

 

 زد؟یآراد حرف م نی مسبح داشت با هم نکنه

  یکی زدیکه باهاش حرف م  یاون گفته بود آراد یول

 .. گسید

 کجا معلوم بهم دروغ نگفته باشه؟ از
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 روش!!  نمی کرده ا  یرو مخف زایچ یلیحاال خ تا

 

گفتن   یم یدو دوستن و تا حاال هر چ نی اصال ا نکنه

 دروغ بوده باشه؟

 امکان نداره..   نی ا نه

 داره...   دمیچرا شا یول

 

[09.10.21 13:38 ] 
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  یچیاراد ه یرو بکنم ول ح یمس یقرار بود جاسوس من

 مشکوک بود..  نیبه من نگفته که انجامش بدم و هم

 !! کنمیمن دارم زود قضاوت م دمیشا

تا بفهمم رابطه    ارمیدرب ویهمه چ یته تو دیبا  یول

 !! هیچجور حیآراد و مس
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  نهمهیا  یشمارش اشغال بود و من الک ی تصادف دمیشا

 کردم.. الیفکرو خ

 

کردم خودم رو آروم کنم و به خودم  یحرفا سع نیا  با

 سو تفاهمه.. ه یبفهمونم که همش 

 

 شد..  شتریشکمم ب درد

 .. یلعنت اه

 کم بود..  ودمی پر  نی آشفته بازار هم نی ا تو

 

 رو کنار گذاشتم و به سمت کمد رفتم..  دیترد

 پوشه هارو برداشته بود..  حیکه مس یهمون

  هی ینجوریا  دیبود حداقل با  ینتاپش که هک نشد  لپ

 کنم..  دایپ یزیچ

 

نشون   یزیچ سیبه پل   خوامیکردم نم دایپ یزیچ اگه

 بدم.. 
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خودم ارضا بشه و بفهمم   یکنجکاو خوامیفقط م فعال

 ... گذرهیدور و برم م یچ

 

 کردم باز نشد ... یرو هر کار کشو

 رو خفه کنم..  حیداشتم مس  دوست

 همه طرف دست و پام رو بسته بود..  از

و لپ   یو کشو ها قفل ، گاو صندوق قفل، گوش کمد

 ..شهیعنوان هک نم چ یتاپ که به ه

 

  هیو محافظ که همه منتظر  نی پر از دورب خونه

  هیرو بخ ح یحرکتن و از همه مهمتر که انگار دهن مس

 ...گهینم  یچیزدن بسکه ه

 

  یرو گشتم ول گهید ی کمد و کشو ها یالک دیام  نا

 نبود جز لباس هامون... یچیه

 

اونموقع تمام    حیمس دی دسته کل دمیفهم  یکاش م یا

 ... دمیفهم  یرو م خواستمیکه م ییزایچ
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 .. دمی دست از تالش نکش یکرد ول یدرد م شکمم

 که کتابخونه هم بود..   حی رفتم اتاق کار مس یم دیبا

 کردم...  دایپ  یزیچ هی دیشا

 استتار خوبه...  یهم که برا اونجا
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 فکر به سمت کتابخونه رفتم...  نیا  با

 رفتم که کشو هاش دوباره قفل بود..  زیسمت م اول

 

 داشت..  نیخونه دورب  تمام

بودن منو   توریکه پشت مان  یی قطعا اونا االنم

 ... دنیدیم
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گزارش ندن تا من کارم رو   حی خداکنه به مس حاال

 تموم کنم.. 

 

 .. گمیکارم رو بهش م لیاومد دال حی که مس بعد

که  کشهینم  قهیرو خبر کنن به دو دق حیاالن مس  اگه

 .. ستادهیجلوم وا

 

  یمشکوک نباشه ال ادی که ز یگفتم و جود یدرک به

 کردم...  یکتاب هارو وارس

 یزیساعت گذشته بود که مشغول بودم و هنوز چ مین

 نکرده بودم...  دا یپ

 

بودن هم    توریاون دو تا دختر که پشت مان خداروشکر

عجل باال  نی رو خبر نکردن وگرنه ع حیفکر کنم مس

 سرم بود..

 

کتاب بردم که دستم شل شد و   هیدستمو سمت  خسته

 ... نی کتاب افتاد زم
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برداشتم که انگار   نیگفتم و کتاب رو از زم یا  یلعنت

 افتاده بود..   رونیچند تا عکس از الش ب

 

هم الش   گهیرو ورق زدم که چند تا عکس د کتاب

بود   نی که رو زم ییمونده بود رو برداشتم و عکسا

 رو هم برداشتم... 

 

 نشستم...   نیزم کف

 آوردم.. یعکسا داشتم شاخ در م  دنی د با

 مختلف..  یمن بود تو جاها  یعکسا نایا

  رونیکه با دوستام ب  یی، وقتا دی، موقع خر  دانشگاه

 بودم.. 

 ... حیرستوران مس  یتو یحت

 کنه؟یم کاریچ  نجایگرفته و ا یعکسارو ک  نی ا یول

  حی از من عکس گرفته بشه و دست مس دیبا  یچ یبرا

 باشه؟؟
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 عالوه بر شکمم ، سر درد هم اضافه شد..  حاال

بفهمم فقط به مجهوالت ذهنم  یزیچ نکهی ا یجا به

 .. شدیاضافه م 

 

نگفتم و عکسارو برداشتم و کتاب   یزیدنبال چ گهید

 .. رونیرو هم گذاشتم تو قفسه و از اتاق اومدم ب

 

و   زیرو گذاشتم رو م  اتاق خواب شدم و عکس وارد

که خواستم شماره آراد   نیرو برداشتم و هم  میگوش

 اومد..   امیپ  هی رمیرو بگ

 

 از باال زدم رفت..  زود

داد    امیپ  یافتادم که گفته بود اگه کس حی حرف مس ادی

 نخون و جواب نده.. 

 

[09.10.21 13:38 ] 
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 بودم..   یبد یدو راه تو

جون خودم   شتریرفت که ب ینم ادمی حیمس یحرفا هم

کشدتم تا بفهمم   یداشت م یدر خطر بو همم کنجکاو

 گفتن..  یچ گهید ندفعه یا

 

رو زنگ زدن به آراد قرار دادم و بهش   تمیاولو  فعال

 زنگ زدم.. 

 

از چهار تا بوق باالخره جواب داد و گفت : سالم   بعد

 چخبر؟!..  یبرکه ، خوب

 

تو   یانگار طرفا یول ستی ن  ی: سالم ممنون خبر گفتم

 هست...  یادیز یخبرا

 

شروع کردم که آراد با تعجب گفت :   یاول کار نیهم

 شده؟؟ یزیبرکه چ
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  یچ یمنو برا قایزدم و گفتم : اراد تو دق یپوزخند

 ح؟ی مس شی پ یفرستاد

 کنم؟ یقرار نبود جاسوس مگه

و من   یازم بخوا زایچ یسر هیقرار نبود تو   مگه

 شد؟یگزارش بدم بهت پس چ

 ؟ی خوایازم نم یچیه چرا

 خونه.. نیسه ماهه اومدم تو ا  من

 .. یازم نخواست یچیتو ه یول

 کنم؟؟یدارم م ی ه غلطچ نجایمن ا  قای دق پس

نجات خانوادم از دست تو ، مجبور به   بخاطر

 شدم..  حی با مس یهمخوابگ

 ...یازم نخواست یچیتو ه یول

  یپس چرا باعث شد ی خواست یازم نم یچیه یوقت

 ام؟یجهنم ب  نی من به ا

 منو بده اراد؟؟!!  جواب

 

 برقرار شد..  یسکوت
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که نگاه کردم   یبه گوش یکردم قطع کرده ول فکر

 هنوز پشت خط بود.. 

 

 یچیعمال ه  یاسما جاسوسم ول  یگفتم : وقت دوباره

 نجا؟یا  امیب  یپس چرا خواست  ستمین

 نجا؟یاز بودن من تو ا یبردیم یسود چه

 

بلند گفتم : جواب منو   یسکوت شد که با صدا  دوباره

 ..!! یبده لعنت

 بدونم دور و برم چه خبره.. دیبا  من

 .. نجای ا  امیاز خونوادم جدا بشم و ب یشد باعث

 

 برات..  دمیم  حیگفت : برکه توض  آراد

 

  یگفتم : بفرما من سراپا گوشم و منتظر حرفا یعصب

 هستم...  یجنابعال
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  نی سکوت شد و بعد چند لحظه آراد گفت : تو ا دوباره

به   یزیافتاد که من مجبور شدم چ  ییاتفاقا هیسه ماه 

 تو نگن و مشکل ساز نباشه..

  یمشکالت حل شد کارمون رو با تو شروع م گفتم

 ... میکن
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حرفارو   نی من ا یزدم و گفتم : فکر کرد یپوزخند

 کنم؟یباور م

 .. یقانع کننده داشته باش لیدل  هی  دیاب

 

بدم؟ اگه   حی بهت توض ویمحرمانس چ  یگفت: وقت آراد

 .. یخودت رو کشته فرض کن دیکلمه بگم با هیبهت 
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 ینجوری افتاده به جون تو که ا  شدهیچ یاعتماد  یب ن یا

 ؟یزنیحرف م

 

به تو بگن و   شدیبود که نم  یمدت مشکالت نی ا تو

 ..ی کن یازت هم بخوام جاسوس

سراغ   ومدمیکردم و بعد م یاوضاع رو درست م  دیبا

 تو..

هم اوضاع درست نشده پس توهم انقدر از من   هنوز

 سوال نکن که من نتونم بهت جواب بدم... 

 

  ای افتاده   ینداره هر اتفاق یگفتم : به من ربط مشکوک

 بدونم...  خوامیرو م  قتیشده من حق یهر چ

 .. یار من نخواست یچیتو ه نجای ماهه من اومدم ا سه

 

بعد بودن    یبرا یبزار یتونست ی بود م یهم مشکل اگه

مشکالت   ن یا  یدادیحداقل بهم خبر م ای  حیمن و مس

 انجام بدم...   یمن کار ستیهست الزم ن
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که واقعا معلوم بود کالفه شده گفت : باشه تو   آراد

  شیمشکالت بعد از رفتن تو پ  یول یگیدرست م

اومد منم انقدر سرم شلوغ شده بود که   شی ، پ حیمس

 رفته بود..  ادم یتو رو هم از 

 .. دیهر حال ببخش به

  کارایچ دیکه با گمی درست شد م کمیکه  اوضاع

 .. یبکن

 

  یگوش یا گهیگفتم و بدون حرف د یباشه ا مشکوک

 رو قطع کردم...

 ..هیچ قت یدونستم حق یمن نم هنوز

 

 !!! هیچ حیمس ش یبودن من پ  یاصل لیدل

خبر نداره   چکسیاون هم ه ریو  غ گهینم یچیه آراد

که بخوام ازش   ستین  یا گهیشخص د  نیهم یبرا

 بپرسم.. 

 

 بپرسم..  حیرفت درباره مس  ادمی یوا یا
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 نه؟!   ایباهم دارن   یارتباط نم یبب خواستمیم

 رفت..  ادمی  یلعنت اه

 باز زنگ بزنم بهش..  شهیهم روم نم گهید

 

خودمو انداختم رو تخت و دوباره عکسارو نگا   کالفه

 کردم..

عکسا   خی عکسا رو نگا کردم که رو همه ، تار پشت

 بودش... 
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از من عکس داشته باشه تو اون   دیچرا با  حیمس آخه

 دوران؟

داره از من   یکس دمیچرا انقدر احمق بودم که ند من

 ! ره؟ یگیعکس م
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 .. پرسمیخونه ازش م  ادیب

 عکسا..  ن یدرباره آراد هم درباره ا  هم

 کنم..  دایدست پ یبه همه چ دی هر حال با به

 کنم؟!   کاریمن چ ادی ب حی تا مس حاال

 .. رمیم یم یاز فضول دارم

 

کنار تخت و از جام بلند   زیپرت کردم رو م عکسارو

برگشتم   یخوراک یشدم و رفتم آشپز خونه و با کل

 اتاق.. 

 

رو تخت دراز   شهیتاپ رو روشن کردم و مثل هم لپ

 .. دمیکش

نگا   کنهیدور م یکه منو از همه چ یزیتنها چ االن

 .. ده یجد لمهیکردن به ف 

 

 ... شدم لمیف  دنیدادم و مشغول د رونیب ینفس
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  کمیکه باالخره  دمیرو د  چند قسمت از سایر  دونمینم

 از اون حال و هوا خارج شدم..

 

 دردم نسبتا خوب شده بود به لطف مسکن..  شکم

 .. ادی م یک حی مس نمی کردم که بب یبه ساعت نگا م یه

 چقدر سخته..  انتظار

 

شده بود و ساعت هشت بود که باالخره در اتاق   شب

که   دم یرو د حیاز جام بلند شدم و مس یباز شد که فور

 .. کنهیبا تعجب داره نگام م

 

و تمرکزم رو بهم   اد یرو زدم استپ که صداش ن لمیف

 .. زهینر

  یگفتم : سالم پس چرا نم ح یاخم رو به مس  کمی با

 ؟یاومد
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آورد گفت :  یهمونجور که لباساش رو در م حیمس

دلت برام تنگ   یلیخوبه امروز زودتر اومدم.. انگار خ

 !!!؟یگیم ینجوریشده بود که ا 

 

  یکه بر نی توجه به حرفش گفتم : امروز قبل ا یب

اون شخص   یحرف زد ی کیاتاق با   رونیسازمان ، ب 

 بود؟ یک

 

انداخت و با اخم   نیرو در آورد و زم رهنشیپ  حیمس

 ؟ی ستادیگفت : فالگوش وا

  دیبود که من نبا  یک نمی حاال بگو بب دمیشن ری: نخ گفتم

 دونستم؟ ینم

 

زد د نگاه   یکردم ول کلش یبه بدن خوش ه ینگاه

  دیهست که تو نبا  زایچ  یلی گفت : خ حیگرفتم که مس

 .. یبدون

 ... ستین  یدیجد زهیکه چ ن یا
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حرف   یبا ک یتو گفتم : داش دمیکش  یقیعم  نفس

 ! ؟ یزدیم

 گفت : چطور؟  حیمس

آخه خط اون   یزدیگفتم : فکر کنم با آراد حرف م که

 هم همون موقع مشغول بود...!!
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 خونسرد نگام کرد..  حیمس

 گفتم..   یزینه انگار که من چ انگار

 نداشت..  یحس چی ه یتعجب کنه ول دی شا گفتم

 

 ؟یگفت : خب که چ حیمس

و با تعجب نگاش کردم و پر خشم گفتم:   یحرص

 چته تو؟؟ حیمس
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من   نکهیاونم درباره ا  یزد یبا آراد حرف م  یداشت تو

 بفهمم...  یزیچ دینبا 

 بفهمم؟ د ینبا ویچ من

شما که دشمن   یزنی تو چرا با آراد حرف م اصال

 !! ن؟ یهم

 

شلوارش رو درآورد که نگاه گرفتم و گفت :     حیمس

 یشک میکه من و آراد دشمن هم  نیبرکه تو ا  نی بب

که ما با هم   میبگ  میای تو حرف نم ی ول ستین

 ... میدشمن

 

  ویو بعد گوش  یدیمکالمه رو شن یضمن تو ک در

من با اون   یبه آراد که بفهم یو زنگ زد یبرداشت

 نه!   ای زنمیحرف م

 من..  زیعز نه

بهش من مکالمم با   یزنگ بزن یای که تو ب یموقع تا

 تموم شده بود..  زدمیکه حرف م یکس
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به من چه که   زدهیحرف م یآراد هم داشته با کس حاال

 ..یکن یم یسر من خال ویهمه چ

 

 حرفشم درست بود...  ن یا

زدم به آراد حتما مکالمه   اون موقع که من زنگ تا

حرف   گهید یکیتموم شده بود و آراد با  حیمس

 ... زدهیم

همه   حی مس یچون تماس ها ستیدور از احتمال ن   نمیا

 است...   هیثان  ۱۰ ریز

 

 ؟یندار  یارتباط چیبا آراد ه  یعنیگفتم :  مشکوک

 ؟؟ی من دروغ نگفت به

 

  ییگفت: با آراد هر جور هم بشه باز ارتباط ها حیمس

 من تا حاال دروغ نگفتم...  یول میدار
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هنوز هم مشکوک  یتو دلم  اومد ول یحس خوب هی

  یگفتم : پس چرا به طرف گفت نی هم یبودم برا

 نا؟؟یممکنه برکه بفهمه و ا 

 بدونم؟ د یمن نبا ویچ

 

، به   زهیسوپرا  گهیزد و گفت : اون د یچشمک حیمس

 ..یفهمیم یودز

 

 گفتم..  ی هام باال رفت و باشه ا ابرو
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بود و رو تخت افتاد   دهیهاشو پوش یلباس راحت حیمس

لپ تاپ و بند و بساطت رو جمع  ن یا  ایو گفت : ب 

 کن... 
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رو جمع کردم و گفتم : بازم حرف دارم   لمیوسا

 باهات.. 

 

دارم جواب پس   یو گفت : ه دی کش یپووف مسبح

 .. دمیم

 در بره... میخستگ یگذاشت اگه

 نداره بگو...  اشکال

 

مثال   چیبه آراد؟ که چرا به من ه   ی: تو شک ندارگفتم

  یفرستاده ول یجاسوساون منو به   ده؟ ینم  یاتی عمل

 ... خواد یازم نم یچیه

 

به وجود اومده که   ی گفت : براش مشکالت حیمس

 .. یکن ینتونسته به تو بگه که جاسوس

 

 مشکالت رو..!!  نی ا  دونهیهم م حی مس پس

 خبر ندارم...   یچیمنه بدبختم که از ه فقط
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نگفته   یزیشده که آراد به من چ  ییزا یچ هیحتما   پس

 ته دلم هنوزم بهش شک دارم...   یانجام بدم ول

 تموم نشده...  ح یهنوز کارم با مس یول

 

  یشد رهیخ هیکردم که گفت : چ ینگاه  حیبه مس رهیخ

 ؟ یبگ یخوایم یبه من؟ دوباره چ

 

کنار   زیشدم گفتم : رو م یم کشیکه نزد همونجور

 .. ن یعکس هست بب یسر هیتخت 

 

دست دراز گرد   و ز یبرگشت سمت م  کمی حیمس

 سمتشون و برشون داشت... 

 

  دایاز کجا پ ناروی کرد و گفت : ا یاخم  دنشونی د با

 ؟ یکرد

 ؟؟یفضول  یریم  ستمیمن ن  یوقت
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  ؟ یریاز من عکس بگ  دیحرص گفتم : تو چرا با با

 !! ؟ ینگهشون دار د یچرا با

 

عکسا برا قبله ... در ضمن من    نی گفت : ا حیمس

 نگرفتم... 

 

 : به هر حال به دستور تو بوده..  گفتم

 رن؟یاز من عکس بگ  یگفت یچ یبرا

  یتر شد و گفت : به تو ربط ظیاخمش غل  حیمس

 نداره... 

 نکن لطفا.. یهم فضول نهمهیا

 ...!!ای دیخودت رو به باد م  سر

 

 نکنه...  ای

 یو بد یمن مدرک جمع کن هیبر عل  یخواستیم نکنه

 زت؟؟یهمه چ یبه اون داداش ب
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حرص گفتم : فعال که دنبال مدرک نبودم که بر   پر

 باشم و بدم به داداشم... هتیعل

ذهنم باز   یبدونم تا گره ها ویهمه چ خوامیم فقط

 بشه... 

 !! بهت اعتماد ندارم... یگیبه من نم یچیه تو
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که   یو گفت : هر چ زیعکسارو انداخت رو م  حیمس

 ..گمیبهت مربوط باشه بهت م

 

کردم آروم  یم یکه سع یکنارش نشستم و با لحن  رفتم

هم به من   یزی.. اگه چنجاس یباشه گفتم : مشکل هم

 .!! یگیمربوط باشه تو نم 
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 گفت... ی نیفرزد و آ یشخندین

گذاشت و چشماشو    شیشون یساعدشو رو پ بعدم

 بست.. 

 گرفته بود..  حرصم

جواب نداده   یاز سواالم درست حساب چکدومیه به

 بود.. 

 

  یچرا به سواالم درست حساب حیگفتم : مس آروم

 ؟ی دیجواب نم

 

 ینم یخوب یهم آروم گفتم : چون سواال حیمس

 .. یپرس

 .. ست یفعال وقت درست جواب دادن ن چون

 

 شه؟؟یوقتش م ی: پس ک گفتم

 .. یگفت : به زود حیمس
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تموم   ودتیپر نی ا یدادم که گفت : ک رونیب ینفس

 شه؟یم

 

 روز.. ۱۰هم  یروز گاه۷ ی، گاه  دونمی: نم  گفتم

 

  هیپر حرص گفت : پس کارمون ساخته است..   حیمس

 رابطه..   یروز رابطه ب ۱۰ یهفته ال

 

 حرص گفتم : چه بهتر..  با

منو که پشتم بهش بود رو انداخت رو تخت و   حیمس

همونجور که دستاش دورم محکم بود تا مبادا من بلند  

 .. یشم گفت : زبون دراز شد

 .. ادی حساب کار دستت ب کنمیم یعادتت کار بعد

 به الالت گذاشتم..  یل  یل ادیز

 ..ی پررو تر شد یکه بود پررو

 

ولم کن   حیگفتم : مس کردمیکه تقال م همونجور

 خستم..
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فشار روم   یلیخمار گفت : منم خستم.. امروز خ حیمس

تو بغلم بمون   کمیعالمه کار داشتم...   هیبود ،  

 در بره..  میخستگ

 

که معلومه از خواب   نجوریزدم و گفتم : ا یپوزخند

 تو بغلم اونم بدون خوردن شام...  یشیم  هوشیب یدار

 باهات حرف دارم..  من باز حاال

 

حالم   کمی یزارینم ؟ یکالفه گفت : باز چه حرف حیمس

 خوب بشه..

 

  ن یگفتم : خب به من چه که اومدم تو همچ کالفه

 .. یا یزندگ

 گنگ و نامفهوم..  یچ همه

 داد...  امیپ یکی بهت بگم که    نویا  خواستمیم

 

 ولم کرد و نشست و گفت : خب؟؟ کبارهیبه   حیمس
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باال انداختم و گفتم : نخوندمش زدم رفت   یا شونه

 نخونم....  یآخه گفته بود

 

 .. یبار به حرفم گوش داد ه یگفت : چه عجب  حیمس

 نوشتن..  یچ  نمیب ب اری رو ب تیگوش حاال

 

کنار کاناپه   زیرو از رو م یجام پاشدم و گوش از

 .. حی برداشتم و دادمش به مس

 ها.. ام یرو زد و رفت تو پ  رمزش

 

  حیمس  یآخه ابرو ها نمیرو بب  امیجلو بردم تا پ سرمو

 توهم بود..  یلیخ
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 ابروهام ناخودآگاه باال رفت..  امی خوندن پ با

 

  شی شونیگردن و پ  یانداختم که رگا حی به مس ینگاه

 باد کرده بود.. 

 گذار بود؟؟ ریانقدر تاث  یعنی

 

بفرستن؟    یامیپ  نیهمچ دیتعجب گفتم : چرا با  با

 ؟ی کرد یازم مخف ویدوباره چ

 

که تو   نی : بخاطر ا  دیبا اخم و حرص غر  حیمس

 ینجوری.. ا یرو بدون یهمه چ یو دوست دار یفضول

 .. ششونیپ یبر  یبش  کیگفتن که تو تحر

 

درباره   ویهمه چ یخوایرو خوندم : اگه م امیپ  دوباره

 .. ایآدرس ب  نی ساعت به ا نیتو ا   یبفهم حیمس

 

درباره  خودت به   ویچ ح یو گفتم : مس دمیکش یپووف

 ؟ی من نگفت
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 ..زایچ یلیرک گفت : خ حیمس

 

 .. یگیشد و گفتم : خب چرا بهم نم شتریب اخمم

تو خطر  شتریب یبدون  شتریب یگفت : هر چ حیمس

 .. یوفتیم

  نیبکن که با ا  یفضول یباز سوال کن ه یه حاال

 ... یدیکارات سر خودت رو به باد م 

 

 کنم..  یکه تو هپروت زندگ شهیگفتم : آخه نم ناراحت

 .. یقتیدونستن حق بدون

 برفه...  رهیکپک ز نی که سرم ع نیا  نی ع

حاال   دنیم  امیپ ینجوریا   یبه من نگفت یچیتو ه حاال

 ... یبدونم چ یزیاگه چ

 

برکه هر   نی گذاشت و گفت : بب یکنار ویگوش حیمس

الزم بود  یزیبه نفعته... اگه هم چ  یکمتر بدون یچ

 در زمان مناسبش..  گمیخودم بهت م  یبدون

 خوب بود..  کارت
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دادن و زنگ زدن اصال نگا   مای به بعد هم اگه پ نی ا از

 نکن.. 

بگن بهت که   خوانی م  یدفعه بعد چ ست ین معلوم

 .. رونیبکشوننت ب

 .. یبه حالت برکه اگه حرفم رو گوش نکن یوا

 ..... امینجاتت نم  یبرا
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  چیه  حیمس یمتعجب بهش نگا کردم ول یچشما با

 نداد...   یتیاهم

 

 ؟یی ای نجات جونم نم یسر گفتم : واقعا برا آخر
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خونسرد نگام کرد و گفت : من که بهت هشدار   حیمس

 .. ینر رونیحفظ جون خودت ب  یدادم برا

  یوقت نمیب  یمرض از خودته پس الزم نم یاگه بر پس

 نجاتت بدم...  امی ، ب یبهش عمل نکرد گفتم و یحرف

 

  یلیخ یول رونیب رمیگفتم : باشه من نم  مبهوت

 ...ینامرد   یلی... خح یمس ینامرد

 برات ارزش نداره...  چکسیه جون

 کردم که منم جزو همون آدما باشم...  ینم فکر

 

و   گمیم یحرف هی یگفت : وقت تیبا عصبان  حیمس

 حقته..  اد یسرت ب ییهر بال  یکنیگوش نم

و انقدر   ادیسرت ن  ییحرفم رو گوش کن تا بال  پس

 منو حرص نده... 

 

 نگا کردم..  شی گفتم و به چهره عصب یا باشه

 ست؟یشام گشنت ن  میگفتم : پاشو بر دوباره
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نگام کرد و گفت : انقدر حرص   ضیبا غ  حیمس

 غذا ندارم..  یبرا  ییاشتها  گهیخوردم که د

 

 شام..  می: پاشو بر دادم و گفتم رونیپر حرص ب ینفس

 ..  اریدرن یباز مسخره

 .. ی کنیبچه ها قهر م نی ع

 قهر کنه منم نه تو...  دیکه با یاون

 

آدم   یگفت : من قهر نکردم... فقط بلد ی عصب حیمس

 با کارات و رفتارت و حرفات..  یرو حرص بد

 ..یکنی جز خودت توجه نم یچیه به

 انجام نده..   یعنیرو انجام نده  یکار گمیم یوقت

 .. ستیکار حتما خوب ن  اون

 ..یبفهم دیحرف رو لزوما نبا  اون

 ؟؟یتو چ یول

اگه    یحت یاریسر درب ی تا از همه چ یکنیکار م هر

 بهت مربوط نباشه...  یذره ا
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دخالت کردم که بهم   یزی تعجب گفتم : من تو چه چ با

 مربوط نبوده؟
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دخالت کردم که بهم   یزی تعجب گفتم : من تو چه چ با

 مربوط نبوده؟

 که دخالت کردم بهم مربوط بود..  یهر چ تو

 ..ی رو گفت قیکه تو حقا چقدرم

 بعدا و زمان خودش..  یگیم همش

 .. یرو داغون کرد اعصابم 

بشم بس    یبستر مارستانیتو ت  دیبا واشی واش ی گهید

 .. یکرد وونهیکه منو د
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پر حرص گفت : برکه من صالح تو رو   حیمس

 .. خوامیم

 .. وفتادهین  یبه حرفم گوش کن تا اتفاق بد فعال

 .. دمیخودم جواب م یداشت یهر سوال بعدا

 

 دادم..  رونیب ینفس

 حوصله بحث نداشتم..  گهید

 .. کنهیبگه بهش عمل م  یزیچ یوقت حیمس

 

 .. میشام بخور میآرامش گفتم : باشه پس پاشو بر با

 هم نباشه...  یا گهید حرف

 

گفت و از جا بلند شد و هر دو از اتاق   یباشه ا حیمس

 .. میخارج شد
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 دادم..   هیتک یبه پشت صندل خسته

  یفقط سه ساعت بود تو سازمان بودم ول نکهیا  با

 خسته شده بودم... 

 ..میهم قول داد که زودتر بر حیمس

 

انجام بدم تا   عیکردم که کارام رو سر یم یسع منم

 زودتر تموم شه... 

 

 نداده بود..  امی شخص هم فعال پ اون

 حوصله نداشتم..  گهید واقعا

 

 نداشتم..  یبرنامه ا  چی و من ه میبود  دیع  کینزد

 داره...  یچه برنامه ا نم یحرف بزنم بب حیبا مس   دیبا

 

 هم که خداروشکر کم بود تموم شد..  کارام

 ... دادیساعت نگا کردم که پنج رو نشون م به

 نگاه به اتاق انداختم..  هی
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از اتاق رفت    یک حیمس دمیسرم گرم بود که نفهم انقدر

 .... رونیب

 

 ... میو بگم بر ادیصبر کنم تا ب   دیبا

 کم بود دردش..  یکرد ول یشکمم درد م هنوز

 

 .. ادیب  حی و سرمو ماساژ دادم تا مس دمیکش یپووف

 کنه..  تیو اذ  خی توب و یرفته دوباره ک ست ین معلوم

 فقط.. نهیهم کارش

نداشته   یریاگه تقص یحت  گرانیو آزار دادن د تیاذ

 آورد براشون...  ی باشن ، مسبح بازم بهونه م
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  حیکردم،  مس یرو م حیمس بتیکه تو دلم غ  همونجور

وارد اتاق شد و همون اول نگاش بهم افتاد و 

 شده؟   یزیاومد گفت : چ یهمونجور که به سمتم م

 

کارم هم تموم شد   کنهیگفتم : بازم شکمم درد م کالفه

 خونه..  میبر

 

من ، من   زیو گفت : آخه عز ستادیوا کمینزد  حیمس

 خونه..  امی تونم هر روز زودتر از موعود ب یکه نم

 کار دارم...   نجایا

 

کنه..   یگفتم : من خسته شدم.. شکمم درد م لکسیر

 یگیمشکل کجاس که م دونمیکارم هم تموم شده نم 

 نه.. 

 

  یصبر کن  دیاخماش رفت تو هم و گفت : با  کمی حیمس

 کار من هم تموم بشه بعد.. 
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  ستی.. الزم ن رمیم یی: خب تنها  حرص گفتم  کمی با

 حتما با تو باشم که.. 

 

خودم   شیخودش و گفت : پ  زیرفت سمت م  حیمس

 دارم...  یاحساس بهتر یباش

  یی تنها یگی، بعد تو م می مواظب باش دیبا  گمینم مگه

 رم؟؟یم

 

  یمحافظ ها رو برا نی و گفتم : پس ا دمیکش یپووف

 .. رمیبا همونا م ؟یاستخدام کرد یچ

 نده لطفا...  ریگ  انقدر

 ...یار یمزخرف م یبهونه ها فقط

 

گرفت گفت   یشماره م شی همونجور که با گوش  حیمس

 با محافظ ها...  ی : باشه برو ول

 خونه... یریراست م هی..  نستایهم وا  رونیب
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بر خالف خواسته   یبکن ی به حالت برکه اگه کار یوا

که   یو تو و بالئ دونمیمن ، اونموقع من م یو حرفا

 ... اوردمیمدت سرت ن  نهمهیا

 

 .. یتکرار یحرفا نهمهیدرد گرفت از ا  سرم

 گفتم و از جام بلند شدم...  یفقط باشه ا یول

 

 ... میاز اتاق خارج شد  حی با مس همراه

محافظ و راننده بود   هیکه توش   ن یماش سوار

 نشستم... 

که مواظب   زدیبا محافظ ها حرف م یهم ه حیمس

 . باشن.. 

 

هم که توش دوتا محافظ بود قرار بود   گهید نی ماش هی

 پشت سر ما باشن... 

 

تکون دادم و    حیمس یبرا  یکه حرکت کرد دست نیماش

 ... میاومد  رونیاز سازمان ب
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 اومد...  یوضع خوشم نم  نی از ا اصال

 محافظ و راننده.. یچ یعنی آخه
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  نی هم تموم بشه بازم ا ا یقضا نی اگه ا مطمئنم

 هستش...  التیتشک

 چه کنم...  گهید یییه

 من...  یزندگ نمیا

 

  میخوده واقع یو فدا  گرانید یکه خودمو فدا یمن

 ... ادی به کمک من نم چکسیه یکردم ول
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هم حواسش هست بخاطر منافع خودشه نه   حیمس اگه

 .. گهید زهیچ

 

  دنیبرداشتم تا رس فمیرو از ک میو گوش دمیکش یپووف

 کنم....  یبه خونه باز

 

حرف زدن محافظ اومد   ینگذشته بود که صدا  قهیدق۵

 .. کنهیم  بمونیداره تعق  نی ماش ه ی: سالم آقا 

 

بود نگا کردم که   نیتعجب به اون محافظ که شرو با

رو با پالکش   نی دوباره گفت: مشخصات ماش

 برداشتم... 

مرد   هیساله ست   ۲۷،۲۸پسر  هیانگار   راننده 

چهره هاشون واضح   یهم کنارش نشسته ول انسالیم

 ... ستین

 و کاله دارن هر دو..  نکیع
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من توجه نکرد و دوباره با   یبه صدا زدن ها نیشرو

حرف زد: بله آقا همونجور که درست حدس   یگوش

 ... نیزد

 .. میجاساز کرد  نیرو هم پشت ماش  نیدورب  اون

 ... نی نی بب  نی تونیخونه م  نی وقت از سازمان اومد هر

خونتون   یها توری به مان میمستق  نی دورب یلمایف آخه

 وصله.. 

 گفت و بعد هم قطع کرد... یا باشه

 

  یبه منم بگ شهیگفتم : م نی حرص رو به شرو با

 چخبره؟ نجایا

 که نزاشتن باز؟   نای شده؟ بمب ا یچ دوباره

 

بهم کرد و گفت : بمب نزاشتن   ینگاه کوتاه نیشرو

 ... ستیوجود خودشون کمتر از بمب ن  یول

 

واضح تر   شهیم ؟ یچ  یعنیکردم و گفتم :   یاخم

 ! ؟ ی بد حی توض
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 ... کننیم بمونیگفت : دارن تعق لکسیر نیشرو

 ؟یچ ی: برا فتمگ

 

اومده    شیپ  ادیز ینجوریا   یول دونمیگفت : نم نیشرو

 هم نتونستن انجام بدن..  یکار چیکه ه

 احمقن...  واقعا

 

و   کننیم  بمونیکه تعق میبر  میخوایکجا م  انگار

 محافظ.....  نهمهی بندازن اونم با ا ریشما رو گ  خوانیم

 

برگشت به جلو نگا کرد و بعد به راننده گفت   نیشرو

 برو...  عتری: سر

 

 کرد...  شتریب کمیگفت و سرعت رو  یچشم راننده 

گفت :   نی خواستم برگردم به عقب نگاه کنم شرو تا

اتفاق    چی.. آروم و خونسرد باش هیبهتره برنگرد

 .... وفته ینم یبد
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 آروم و خونسرد باشم؟ یچجور  آخه

تونم هم عادت   یعادت نکردم و نم  یزندگ نی به ا من

 کنم... 

 

 اومد...  امی پ  نگید  یصدا

رو زدم رفت و نگاش    ام یپ  گسیشماره د هی دمی د تا

 نکردم...

 

  دهیکه به دوتا نرس دمی کش  حیرو شماره مس دستمو

  یشده؟ اتفاق یزیجواب داد و گفت : الو برکه؟ چ

 افتاده؟؟
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  حی که داشتم گفتم : مس یتیحرص و عصبان  کمی با

ها.. االنم که با   زیو گر ب ی تعق ن یا  ه؟ یچ ایمسخره باز

 دادن..  امیپ

 از دست همتون راحت بشم؟!   خوامیمن م یک

 

 یدو گفت : به زو دیکش یچند تا نفس عصب حیمس

و هر جا   شهی... نگران نباش... من همشهیتموم م

 ...ین ی اگه منو هم نب  یمواظبتم حت

 گفتن دوباره ....  امیتو پ  یچ نمی برو بب حاال

 

 هام...  امیگفتم و رفتم تو پ یباشه ا کالفه

گفتم :   حی خودم خوندم و بعد به مس یتو دلم برا اول

نداره همونجور که شما دست  دهی فرار هافا نینوشته ا 

 ... میکش یماهم دست نم ن یکش ینم

  زهیچون چ یکن یخانوم بهتره با ما همکار برکه

خودت و   یزندگ قیو تمام حقا شهیم  بتی نص یخوب

 ... یفهم یرو م حیمس

  متیو  تصم  یبا ما فکر بکن یبهتره به همکار پس

 ...یرو بگ
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  حیخودمون بمونه و به مس نی هم ب هیقض نیا  بهتره

مگو دست   یوگرنه عمرا بزاره به راز ها ینگ یزیچ

 ... یکن دا یپ

 

گفت : به   حیاومد و مس یزیشکستن چ یصدا

تا تورو   گهیحرفاش اصال فکر نکن داره دروغ م

 ها؟ بهیغر  ای  یکنه ، تو به من اعتماد دار کیتحر

 

به تو   یول یگینم یزیو چ یدی : هر چند آزارم م گفتم

 اعتماد دارم.. 

اعتماد نخورم و بهم حداقل   نی از ا  یضربه ا  مدواریام

 ... یدروغ نگ

 

قسم   زهیعز ی لیکه برام خ یگفت : به جون کس حیمس

برکه ، من تا حاال بهت دروغ نگفتم و   خورمیم

 ...... گمینم

 فعال وقتش نشده..   ی بدون د یرو هم با یزیچ اگه

جون خودت به خطر   زایچ یسر هیدونستن   با

 .. وفتهیم
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  یاز سواالتت جواب ندادم ول  یلیمن به خ نیهم یبرا

رو درباره خودم و همه   یکه کندم همه چ نارویشر ا

 باشه؟ دمیسواالتت جواب م 

 

 رو قطع کردم... یگفتم و گوش یا باشه
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 ... ح  ی اعتماد کنم مس تونمیکه م یبه تنها کس االن

 ندارم...   ویاون کس ریغ

 دادم...  هیتک یو سرمو به پشت صندل  دمیکش یآه

 سر دردم شروع شده بود...  دوباره

 

 رفتم دکتر..  یم دیگرفتم با  یسر درد م یلیمدت خ میا
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فشار   ریتاث نایکه همه ا ستیدور از عقل ن  البته

 هستش..  یعصب

 

چشمامو باز   نیشرو یچقدر گذشت که باصدا دونمینم

  نیتون یم  میدیگفت : برکه خانوم رس نیکردم و شرو

 .. نی بش اده یپ

 

که   ینیشدم گفتم : اون ماش  یم ادهیکه پ همونجور

 شد؟یکرد چ  یم بیتعق

 رفتن..  گهیگفت : اونا د نیشرو

 داخل...  میبهتره زودتر بر االنم

 

و   ستادنیکنارم وا  گهیمحافظ د  هیخودش و  بعدم

 ..میداخل برج و سوار آسانسور شد میرفت

 

 .. دمیاصال نفهم من

خونه   امیراست م  هیو  رمینم یی من جا دوننیکه م نایا

 بکنن؟؟...  بیتعق  دیبا  یچ یبرا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1239



 

 وسط مشکوکه... نی ا یزیچ هی

 ازش بپرسم... ادی ب ح یمس بزار

 ... دهیجوابم رو م  ندفعه یکه ا شاالیا

 

رمز رو زدم و وارد  نکهیآسانسور باز شد و بعد ا  در

 خونه شدم...

 کنم...  دایقرص سر درد پ هیرفتم آشپز خونه تا  اول

 

  دنیخانوم مشغول درست کردن شام بود و با د اکرم

  یو گفت : سالم خانوم امر دیمن دست از کار کش

 ن؟یدار

 

 م؟ی.. دارخوام ی: قرص سر درد م گفتم

 

 خدمتتون...  دمیخانوم گفت : بله خانوم االن م اکرم
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کرد و بعد   یرو باز کرد و چند جارو وارس خچالی بعد

  یآب بهم داد که تشکر وانیل  هیبسته قرص رو با 

 کردم..

 

و با ممنونم   دمیرو خوردم و آب رو هم سر کش قرص

اومدم و به اتاق خواب   رون یاز آشپز خونه ب یکوتاه

 رفتم... 

 

تا   دم یاز عوض کردن لباسام رو تخت دراز کش بعد

 بزنم... ی چرت هی حی اومدن مس

 

خوابم   عیرو بستم و انقدر خسته بودم که سر چشمام

 برد... 
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 شدم..  داریاز خواب ب یدست یها نوازش با

که کنارم نشسته بود  و لبخند   حی آلود به مس خواب

  داریبه لب داشت نگا کردم که گفت : باالخره ب یحیمل

 ..یشد

 خوبه؟؟ حالت

 

 تخت نشستم و گفتم : خوبم..  رو

 تو راه؟ وفتادیکه ن یگفت : اتفاق حیمس

چرا از من   یخبر دار ی: تو که از همه چ گفتم

 ؟یپرسیم

 نشد..   یچیه نترس

 

 گذشت..   ریجا بلند شد و گفت : بخ از

زارم   ینم  یی، تنها  امیبه بعد خودم هم باهات م نی ا از

 ... یبر ییجا
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تکون دادم و به ساعت نگا کردم که هشت   یسر

 بود... 

 بودم...  دهیساعت خواب دو

 

 کردن؟ یم ب یمارو تعق یچ یگفتم: برا حیبه مس رو

و دارم راه خونه رو   رمینم  ییبدونن که من جا  دیبا

 .رمیم

 کنن؟؟ بی تعق  دیچرا با پس

 

  یچه قصد دونمیرو کاناپه لش شد و گفت : نم حیمس

 ... بهیخودمم عج ی، برا  بیداشتن از تعق

 

  یافتاد و گفتم : راست  ادمی یزیچ هیگفتم که   یآهان

 ؟یدار ی.. برنامه ادهیع  گهیهفته د هی حیمس

 

 ؟ی نگاه بهم انداخت و گفت : مثال چه برنامه ا هی

 ... یزیچ  ی: مسافرت گفتم
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  التی زد و گفت : من تا حاال تو تعط یپوزخند حیمس

 مسافرت نرفتم...  دیع

  نی که اونم با وجود ا میرفت یم دیشا  یباز توهست حاال

 خونه..  میبمون  دی.. باشهیاوضاع نم 

 

 گفتم و رفتم تو فکر... یا باشه

 ادامه داره؟! یاوضاع تا ک   ن یا

 

لباس   دی ع  یوسط فکر کردنم و گفت : برا دیپر  حیمس

  رونیسفارش بده چون ب یخوایاگه م  نیو هفت س

 ... میر ینم

 

تا برم آشپز   رونیباشه گفتم و از اتاق رفتم ب کالفه

 گشنم بود...  یلینه ، آخه خ  ایغذا امادس  نمی خونه بب

 اومد... یهم پشت سرم م حیمس
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اکرم خانوم نشسته بود که با    دمیآشپز خونه که رس به

از جاش پاشد و سالم داد که گفتم :   عیما سر دنید

 اکرم خانوم غذا امادس؟

و خودم   زیگفت که گفتم بکشه و بزاره رو م یا بله

 .. یهم نشستم رو صندل
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 بود و نگاش به من بود..   ستادهیهمونجور وا حیمس

منو نگا   یستادیچرا وا  گه، ید نی تعجب گفتم : بش با

 ؟یکنیم

 

نگفت و نشست که گفتم: کارات تموم  یزیچ حیمس

 شد تو سازمان؟
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 تکون داد...  یفقط سر حیمس

  رونیو از آشپز خونه رفت ب دیرو چ زیخانوم م اکرم

 م؟یتو خونه ا لیگفتم : سال تحو حیکه رو به مس

 

مامان بابات   شیپ  یعنیگفت که گفتم :   یآره ا حیمس

 ؟یبر یخواینم

 

ابروهاش نشست و گفت: من   نی ب یسرعت اخم به

 بابا ندارم.. 

 

  ؟ ی ، پس مامانت چ امرزهی گفتم : خدا ب یناراحت با

 ... ششهیحسام پ  دمی شا ای حتما اونم تنهاست 

 

من نمرده.. مامانم هم بهتره   یخشن گفت : بابا حیمس

 تنها بمونه.. 

 خطر ناکه..   ششیحسام پ  ای من  بودن
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تعجب گفتم: پس مامان بابات طالق گرفتن و   با

  ششیحسام هم پ یو حت کنهیم  یمامانت تنها زندگ

 !! ستین

 

گفت که گفتم : پس چرا تاحاال نگفته   یاره ا حیمس

 ؟یبود

 سخت بود؟ انقدر

 

سرد   یگفت : بهتره غذاتو بخور یخشک و جد حیمس

 ..شهیم

 

قاشق از غذام خوردم و گفتم : به نظرت بهتر   چند

هم تو    ،یمامانت باش شی پ  لیامسال سال تحو  ستین

 هم حسام؟! 

 تنهاس اونم قطعا چشم انتظار شماس..  باالخره

 

  ستیمسائل به تو مربوط ن  نی گفت : ا یجد حیمس

 ... یو نقشه بکش یدربارش فکر کن خوادینم
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 کنم..!!  کاریچ دیکه با  دونمیخودم م من

 

 گفتم...  یباال انداختم و باشه ا یا شونه

من   حی مس یکه از غذام خوردم گفتم: ول گهید کمی

 بابام و باربد باشم..   شیپ  لیسال تحو خوامیم

 

  زارنیزد و گفت : اونا اصال محلت نم یپوزخند حیمس

ل ک پاش  یخوایحاال م ل ک ه  سال  لیموقع تحو یه 

 ! ؟ یبر  ششونیپ

 

  ن یباشه خانوادمن... ا  یگفتم : هر چ یناراحت با

 داره... یلیدل  هیرفتارشون قطعا  

 ... ستمین ششونیکه من پ هیسال  نیاول  ن یا

 دارم...  یبد  یلیحس خ هی

 ... هینجوری من ا تیو وضع دیهفته مونده به ع  هی

 

خودم... هر جا من   شی پ  یگفت : بهتره بمون حیمس

 ..  یباش  شمیپ  دیرفتم و بودم توهم با
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خونه بابات ،   یبر یکنم اگه بخوا  یکه فکر نم من

 باهات بشه..  یاستقبال خوب
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تک و تنها که   نجایحرص گفتم: پس بمونم ا کمی با

 بشه... یچ

 

رو درک   طیزد و گفت: اصال شرا یپوزخند حیمس

 .. یکنینم

 ... وفتهیبرات م یاتفاق بد  رونیب یبر

وگرنه   ستنین یکیباش خانوادت منتظر تو  مطمئن

 ... گرفتنی ازت م یهمه مدت خبر ن یا
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  هی گهیبهم م یحس هی  حی مس دونمیگفتم : نم کالفه

 کارشون هست...  نی پشت ا  یلیدل

 

خشک و سرد گفت : خانواده اگه خانواده باشه   حیمس

 ...کنهیبچشو رها نم چوقتیه

 ؟ی اونا چ یول  یاونا کرد یخودتو فدا تو

 منو نابود کنن...  کشنینقشه م  دارن

 .. یشیبا نابود شدن من توهم نابود م کا

 بگو بابام و باربد... باز   بعد

 .. یاحمق یلی از خ شتریب یلیخ

 .. ستیبد ن  یهم فکر کن زا یچ نی ا به

 

 بهش تا حاال نگا نکرده بودم..  هیزاو  نی ا از

 .. گفتیداشت درست م حیمس

 هستن که دارمشون...  ییباشن تنها کسا یهر چ یول

 

کور شد   گهیاشتهام د میکه زد  ییافکار و حرفا  نیا  با

 نداشتم...  لیو م
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گفت : غذاتو کامل   حیاز جا بلند شم که مس خواستم

 بخور بعد برو... 

امشب    هیندارم ،   لیجا بلند شدم و گفتم : م از

 بزار کنار...  توییوسواس غذا

 

اتاق   میهم از جا بلند شد و گفت : باشه ، بر  حیمس

 خواب... 

 

تکون دادم و جلوتر راه افتادم و وارد اتاق   یسر

 .. میشد

رفت سمت لپ تاپش و منم لپ تاپم رو برداشتم   حیمس

دور  کمی یمشغله فکر نهمهیو از ا  نم یبب لمی تا ف

 بشم... 

 

 شه؟یتموم م  ودتیپر دی تا شب ع  شاالیگفت: ا حیمس

 آره... ادیگفت : به احتمال ز آروم

 

 ..کنیم یجور دیگفت: پس شب ع  حیمس
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گونه اسمش رو صدا زدم که گفت : مگه  اعتراض

 اد؟ی بدت م

 .. یبود هیپا  شهیکه هم تو

 

  رمیگفتم : نخ یگفت ول یرو م قتیحق نکهیا  با

 ... ستین ینجوریا
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ومد  ا یزد و گفت: پس عمه من م یپوزخند حیمس

  یاز سر لذت ک یآه و ناله ها خواست؟ یازم رابطه م

 د؟یچیپ  یبود که تو اتاق م

 !! ستم ینشو که من هات و اغوا گر ن نی منکر ا برکه
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اعصابم رو خورد   قتیحق  نیگفت و ا  یدرست م داشت

 ..کردیم

 شدم...  کیحرفاش تحر نی که با ا شد ینم باورم

 ...یود یدوران پر نی االن تو ا اونم

 

  نیدر ا  یزیچ خوامیبس کن نم  حیگفتم : مس یعصب

 باره بشنوم.. 

  کیسرداد و گفت : جانم تحر یخنده بلند حیمس

شب   هیچند روز صبر کن بعد   ه یاشکال نداره  ؟ یشد

 سازم...  یو پر از درد و لذت رو برات م زیخاطره انگ

  شتریکه ب  ینی بهتره عاشقانه نب  یحال نی که تو ا االنم

 ... یشیم کیتحر

 

کرد که چند تا فحش تو دلم بهش   یخنده ا دوباره

 دادم... 

بودم   یاز دست خودم هم عصبان ی ول دادمیحق م بهش

 که چرا من انقدر تابلوعم!!! 
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  خواستمیکه م  یلمیو ف دمی کش  قیچند تا نفس عم کالفه

 کردم...  ینگا کنم رو پل

 

گذشت و االن کم   عیهفته انقدر سر هی شد ینم باورم

 سال...  لیلحظه تحومونده بود به 

 

که   ونیز ینداشت و فقط به تلو یحس چی ه حیمس

  کردیسال داشت رو نگا م  لیتحو  ژهیو یبرنامه ها

 ...فهمهی نم یچیمطمئن بودم ه یول

 مشغوله... ی لیبود فکرش خ معلوم

 

روشن   ی آب نیشلوار ج هینگا کردم که   پشی ت به

 ...د ی شرت سف یبود با ت دهیپوش

  ده یروشن پوش یآب لی مام استا نیشلوار ج هی منم

 .. دیشرت تنگ سف  یبودم با ت

 

 داشتم...  یبی حس عج هی

 کردم..  یم ییتنها  حس
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 گلوم رو گرفته بود..  بغض

 

  ی ، ارتباط آنچنان لیقبل هم با فام  یساال نکهیا  با

بود   ای دن  هیبودن با باربد و بابام خودش   یول مینداشت 

 اونا رو هم ندارم...  یاالن حت یول

 

  ونیز یآدم قاتل که با اخم به صفحه تلو ه ی شیپ  نشستم

 شده بود...  رهیخ

 

و من فقط دعا   میشد یم ک یسال نزد لیبه تحو  میداشت

 یکنم و همه چ دایمخمصه نجات پ نیکردم که از ا  یم

بابام و باربد و    شیتموم بشه و بتونم برم پ یبه خوب

رو زود   کننیم یخفرو که همه ازم م  قیهمه حقا

 بفهمم... 

  یامسال سال خوب دوارمی سال که خوب نگذشت ام ن یا

 باشه... 

 

[09.10.21 13:38 ] 
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زود بغلم کردو   حیسال که اومد مس لیتوپ تحو یصدا

 .. زمیمبارک عز   دتیآروم دم گوشم گفت : ع 

 شوک رفتارش بودم...  وت

 

  یحالت چیه یقبلش که سرد و خشک و ب کمیبه  نه

  کیرو تبر دیبود نه به االن که منو بغل کرده بود و ع 

 گفت.. 

 

توهم مبارک..    دیمنم متقابال زمزمه کردم : ع آروم

که   ییماجرا ها  نی بگذره و ا ی امسال به خوب  دوارمیام

 تموم بشه...   میهست رشیدرگ

 

داغش   یآروم موهام رو نوازش کرد و نفسا حیمس

  کیرو رو گردنم فرستاد و گفت : مطمئن باش که به 

 ...شهیتموم م  یماه نشده همه چ
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اومد که به اجبار ازم    حیمس یزنگ گوش یصدا

برش داشت و از جا بلند    زیفاصله گرفت و از رو م

 رفت تا جواب بده..  یشد و به گوشه ا

 مامانش..  ایحسام بود   ای

داشته   یارتباط  الشیدونستم با فام ینم گهید چون

و دوست هم که فکر کنم اصال   قی نه رف ای باشه 

 نداره... 

 

  یچ حیمس  نمیفکر نکردم  و گوش سپردم بب  گهید

 که پشت خطه.... یبه کس گهیم

 

 توهم مبارک.. دیع  زمی_سالم عز 

 _اخه قربونت برم مگه نگفتم زنگ نزن.. 

.. جونت مهم تره.. آخه من چند بار  دهیکه ع  دهی_ع

 بگم..   دیبا

 ... شهی_نم

 انقدر اصرار نکن..!!  شهینم  یعنی  شهینم گمی_م
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 .. زیاعصاب منو به َهم نر  ی_اول سال

 .. یندار ی حاال کار ینیب ی_به وقتش م 

 _خداحافظ... 

 

  کمیو معلوم بود رفته بود توهم  افشیق  کمی حیمس

 .. بهیعج

 بود؟ ی نشست که گفتم : ک کنارم

 

 ..یچکیسمتم انداخت و گفت : ه ینگاه مین

 

در   افتیکه ق یحرف زد یچکیه یگفتم : برا کنجکاو

 هم شده؟؟

 

 نپرس..  یزیگفت : برکه خواهشا چ  حیمس

وادارم   یبهت دروغ بگم..خودت دار خوامینم

 ... یکنیم
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  یکه با کس نی تعجب گفتم : انقدر سخته گفتن ا با

 ! ؟ ی زدیحرف م یداشت

 گفت : آره..  حیمس
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 زنگ خورد... ش یگوش دوباره

از جاش بلند نشد و همونجور جواب  گهید ندفعه یا

 داد.. 

 حسام... ی_سالم چطور

 _آهان پس بگو.. 

 ... نجایحسامه نشسته ا  چون

که ازم دور   زدیحرف م  یبا ک شیپ  کمی ست ین معلوم

 شد...
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 تو هم مبارک..   دی_ممنون ع

  یوقت عمل نم چ یرسومات ه نی که من به ا یدونی_م

 .. ادیکنم وخوشم نم

 _آره..

 نشده؟؟ ی_خبر

 

 زنده موندن؟ ایک  ؟ یکرد کارای_چ

 _چند نفر موندن؟؟

  یدوست داشتم با زجر بکشمشون ول یلی_آهان،  خ

  عتریماجرا ها هر چه سر نی خوام ا ی.. مشهینم فیح

 تموم بشه و راحت بشم.. 

...  مشونیکشت یدیبد باشه دم ع یچ ی_ نه بابا برا

 از صفحه روزگار حذف بشن..   دیبا ییادما  نیهمچ

 

 بودم بهم بده..  ی_باشه دوباره اگه خبر

 اگه هم حالش خوبه.. _

 بهش..   گمی_باشه م

 ؟ی ندار ی_کار
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 _فعال خداحافظ... 

 

 بهم بگه..  خوادیم یچ  نمی نگا کردم که بب  حیمس به

رو از   دیو گفت : حسام گفت ع  دیکش  یقیعم  نفس

 بگم... کیطرف اون بهت تبر 

 

  کی ازش گرفتم و گفتم : از طرف من هم تبر نگاه

 ... یگفتیم

 

 بهش...  یگیخودت م شی ن یبی م یگفت : به زود حیمس

 رو تو دستم گرفتم...  میگفتم و گوش یا باشه

 

  کیسال نو رو به بابام و باربد تبر  خواستیم دلم

 بگم..

 نه..  ای داشتن  یرو بر م  یگوش دونمینم یول

 بابام رو گرفتم... رو کنار گذاشتم و شماره  تعلل

 

 ؟؟یزنی زنگ م یگفت : به ک حیمس
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داره؟ به بابام زنگ   دنیاسترس گفتم : آخه پرس با

 ... زنمیم

 

باش که   الی خ نیزد و گفت : به هم یپوزخند حیمس

 جوابت رو بده... 

 

 .. یناراحت شدم هم عصب هم

زمان خوشحال باشم ، نبودن   نیکه تو ا  نیا  عوض

که اتفاق افتاده بود باعث   ییبابام و باربد و ماجرا ها

 باشم...  شهیشده بود ناراحت تر از هم
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 تو گوشم.. دیچیپ  یبوق م یصدا
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 داشت.. یرو بر نم یگوش بابام

 کرد...  یرد هم نم یحت

 

ذاشت انقدر زنگ بخوره که آخر خودش قطع   یم

 بشه..

جواب   خواستینه ، انگار نم  یبار زنگ زدم ول چند

 بده... 

 شروع کردم به زنگ زده به باربد..  حاال

 

ته دلم    یدیام ه ی یول دارهی برنم  نم یا  دونستمیم نکهیا  با

  یصداشون تو گوش صبر کنم تا شدیبود که باعث م 

 ... چهیبپ

 نبود..  شیب  یا  یواه دیام  هیانگار   یول

 باربد هم برنداشت...  چون

 

 گفتم...  کیرو تبر دیدادم بهشون و ع ام یپ  یناراحت با

 ... دارن ی گفتم بر نم یدیزد و گفت : د یپوزخند حیمس
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فقط به خاطر تو   شهیگفتم : آخه من باورم نم کالفه

 ...کننیم ینجوریدارن با من ا 

که دارمشون   یتنها کس  دوننیخانواده منن.. م اونا

 خودشونن.. 

 کنن...  ینجوری ا د یبا چرا

نرم    کمی دیبا  یول ی کرد تیجنا  یلی تو خ دونمیم

 تا االن...  شدنیم

 

باش دختر    الیخ نیگفت : به هم یبا مسخرگ حیمس

 خانوم.. 

مدرک جمع کنن تا   خوانیو م  سهیجونت پل داداش

 .. ریسازمان رو نابود کنن و اعضاش رو هم دستگ

که خودش   کنهیم یهم داره باهاشون همکار بابات

 .. وفته ین ریگ

 ... دنینم  یتی اهم چی تو ه به

و   ی عصب دمیبه کنار.. حق م یمعشوقه من شد حاال

  تی حاال به تو هم اهم ی.. ول یناراحت باشن ول

 . ...دن ینم
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و براشون   النی خیب یول  یجزو افراد سازمان دوننیم

 ... ادیسرت م یکه چه بالئ ستیمهم ن

 

 تا اونا خوشبخت بشن..  یخودت رد بدبخت کرد تو

 .. یاونا کرد یفدا خودتو

 .. یکه ازش متنفر بود یشد یمرد همخوابه

تبهکار  هیو   تهیکه پر از جنا یشد یمرد معشوقه

 .. هیحرفه ا

 ؟؟یاونا چ یول

 .. دنی بهت نم یتی اهم چیه
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 ناراحت بودم که حد نداشت...  انقدر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1265



 ... ادی مونده بود اشکم درب کم

 بود..   قتیحرفاش حق  تمام

 

  نیبا دخترش و خواهرش همچ یگفتم: آخه ک مغموم

 قابل باوره... ریغ  کنه؟ یم یرکا

 زندان..  وفتمیمن ب  خوادیدلشون نم اونا

  ییبا کارا  رمیاگه به فنا بره قطعا منم به فنا م  سازمان

 که اونجا به زوره شما انجام دادم... 

 

مهم   زایچ هیزد و گفت: زور و بق یپوزخند حیمس

 یاز سازمان و عضو یکه تو عضو نهی، مهم ا   ستین

 .. یاز افراد من

 شده؟ یروش خالکوب یچ ن یدستت نگا کن بب  به

  یکلفت یاگه پارت یحت کننیبهت رحم نم رنتیبگ اگه

که اونم تو زرد از آب در  یمثل داداشت داشته باش

 ...فروشهیاومد و داره تو رو م

 

 ... میکس یب  نیکرده بودم از ا  بغض
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  زایچه چ یدیروز اول ع ن ی بب حی گفتم : مس یناراحت با

 .. یو ناراحتم کرد یگفت

 

  شهیهم قتیحق زمی بغلم کرد و گفت : عز  حیمس

 تلخه... 

  یکار هی خوامیکه م  ایب رون یحال و هوا ب نی از ا حاال

 کنم.. 

 

نگاش کنم گفتم   نکهیبغلش تکون خوردم و بدون ا  تو

 ؟ی: چه کار

  یدیتو چرا به من ع ست؟ ین د یگفت : مگه ع حیمس

 ؟ی نداد

 

  تیدی رفت.. ع ادمی و گفتم :  م یشونیکوبوندم تو پ  دونهی

 تو اتاقه... 

تو تخت خواب   یخوایم ی عنیگفت :   طنت یبا ش حیمس

 ؟یبهم نشون بد
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با    ینکردم ول یکه به سرش زده بود تعجب یفکر از

گفت و گفتم   یکه آخ نشیمشت زدم به س  هیتمام توان  

 .. ستیکه فکرته ن یزی: منظورم اون چ

  رمیتوشه تو اتاقه... االن م تی دیکه ع یباکس

 ..  ارمش یب

 

ولم نکرد و دم گوشم گفت :   حیپاشم که مس  خواستم

زحمت   ستیقبول دارم... الزم ن ویدیع  نی من هم یول

 ...یبکش

 .. ستین  یگفتم : زحمت طنت یمثل خودش با ش  متقابال

 .. یا  قهیدق هی  امیو م رمیم

 

 ... نمی بب  اریب و ولم کرد و گفت : برو  دیکش  یاه حیمس

 .. خوامیرو هم م یدیع  یکیمن اون  یول

 ... رمیگیجور شده ازت م هر

 ... خوادیدلت م یلیکه خ توهم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1268



به نشونه تاسف براش تکون دادم و رفتم اتاق   یسر

 بودم رو بردارم...  دهی خر حیمس یکه برا یزیتا چ
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به عنوان کادو بهش   یزی و چ حیمس یکردن برا دیخر

 سخت بود..  یلیدادن خ 

 

 دونستم..  یرو م قشیعال  شیو ب کم

اول   ن یهم یبه کت و شلوار داشت برا یادیز  عالقه

 خواستم کت و شلوار بخرم... 

 

استفاده   ینقاش یکه برا یی افتاد که رنگا  ادمی بعد  یول

کرد تموم شده و چند تا از قلمو هاش هم خراب   یم

 شده..
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براش،  اگه   خرمیم د یخودم گفتم : به بهونه ع  با

که   هیکارم هم اشکال نداره کار نی از ا ومدیخوشش ن

 شده..

 

تخت برداشتم و از اتاق خارج شدم   ریرو از ز باکس

  حی سمت کاناپه گفتم : مس رفتم یو همونجور که م

 برات گرفتم..  یچ نی بب

 ... ادیخوشت ب دوارمیام

 

و باکس رو گرفت و   نم ینزاشت اصال من بش حیمس

متعجب نگاش کرد و    یزود بازش کرد و با چشما

گفت : واقعا ممنونم ازت ، اتفاقا از رنگ هام تموم  

 شده بود و از قلمو هام هم خراب شده بود... 

 

م که باکس رو گذاشت کنار و  کرد یمرموز خنده

  یدیخر یرو که رفت نایا  یدونستی: تو مدیمرموز پرس

 برکه...  یفضول یلی اره؟ خ
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  ادیحرصش درب  شتریب  نکهی ا یکردم و برا یا خنده

ازش تشکر هم کردم که گفت : باشه انقدر به خودت  

 افتخار نکن.. 

 بدم بهت...  موید یبزار من ع حاال

 

 باکس متوسط برداشت و داد بهم..  هیاز پشتش   بعد

نگا کردم و گفتم: باورم    حیبه باکس و مس  متعجب

 .. یگرفت هیمن هد  یتو برا شهینم

 .. یزد و گفت : آدم برا یحیلبخند مل  حیمس

 

چرا حرفتو   شدیبهش نگا کردم و گفتم : چ متعجب

 ؟ی ادامه نداد

 

بگم آدم    خواستمی، م  یچیخونسرد گفت : ه حیمس

 نخره؟! هیهد شهیزنش مگه م  یبرا
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باال رفت و گفتم : چه عجب.. منو زن خودت   ابروهام

 ! ؟ یدونیم

 .. ستین  یعاد یزن و شوهرا هیشب  مونیچیما ه آخه

 

باره بعدا   ن یکالفه شده بود گفت : در ا  کمیکه  حیمس

 .. میزنیحرف م

 .. ادیب  شی بحث پ خوامینم

 .. یباز کن  تویهد بهتره

 

 گفتم و به باکس تو دستم نگا کردم..  یباشه ا متعجب

 طال توش بود...  سیجعبه سرو  هیکردم که   بازش
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آوردم و بعد چند لحظه مکث بازش   رونیرو ب جعبه

 کردم..

 بود.. فیظر یل یخ سیسرو هی

 خوشگل بود.. یلیخ

  یخوشم م زایچ نجوریبودم که از ا یمن آدم نکهیا  با

 قبول کنم..  نوی تونستم ا ینم  یول نداختمیاومد و م

 با تمام ظرافتش..  یگرونه حت  ی لیبود که خ معلوم

 

  یگرونه من نم یلیمعلومه خ نی ا  حیگفتم : مس آروم

 تونم قبول کنم.. 

 

  یم یکه سع یی کرد و با صدا یبه سرعت اخم حیمس

تو   یبرا نوی برکه من ا  نی کرد آروم باشه گفت : بب

 نگران گرون بودن نبودنش نباش..  دمیخر

 .. ش یندازیم یو هر وقت خواست یداریم برش

رو  یریحرفات فقط م نینشنوم که با ا  هم حرف گهید

 اعصابم.. 
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رو خاموش کرد و   ونیزی کنترل رو برداشت و تلو بعد

  دیرو با  یبعد یدیاتاق که ع میگفت : االنم پاشو بر

 .. یبهم بد

 

  شهیجام بلند شدم و باکس رو برداشتم و گفتم : م از

 من خستم..  گه؟ یشب د هی

 

جلو هلم داد و گفت :    هیآروم به کمرم زد و  حیمس

ماجرا ها فقط   نیا  یبرا  ..اری... بهونه نیستیخسته ن

 .. ختهیذهنت بهم ر  کمی

 ...شهیبا رابطه حالت خوب م مطمئنم

 ... مینگفتم و به سمت اتاق خواب رفت یزیچ

 داشت..  حق

 

 ... می بودم و رابطه نداشت  ودیهفته پر هی من

 ... هیلیخودش خ زدی حرف مکه آروم باهام  نیهم
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  یهمه چ ستین  دیداره بع ح یکه مس ی تیشخص نیا  با

کنم با من   یدقت که م یوقت  یرو زور بکنه به آدم ول

 ... گرانهیبهتر از د یلیخ

درکش کنم و حرفش رو گوش  کمیمنم بهتره   پس

 کنم... 

 

  یو ت نی شو گذاشت زم  هیبه سرعت باکس هد  حیمس

 ... نیشرتش رو از تنش کند و انداخت زم

 

به    حیکه مس زیرو گذاشتم رو م سیجعبه سرو منم

 سرعت اومد سمتم و لباشو گذاشترو لبام.. 

 

  یمنو تو بغلش گرفته بود و خشن نوازشم م محکم

 کرد..

 قرار بود فرار بکنم...  انگار

شدم و شروع به   کیکه خودمم تحر دیبوس یم یجور

 م... باهاش کرد یهمراه
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شرتم رو ، تو تنم پاره   ی انداختتم رو تخت و ت حیمس

 کرد..

 .. کنهیم  کاریداره چ فهمهینم احمق

 رو برام بخره...  نیهم  نی مجبورش نکردم ع اگه

شلوارم   پیکه رفت سمت ز حیافکارم با دست مس  ن یا

 ، دود شد... 
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 چشمام رو باز کردم.. یخستگ با

 داشتم..  یادیز یگرما حس

دورم   چکیپ نی ع  حیدور و برم نگا کردم که مس به

 بود..   دهیچیپ

 

 که محکمتر گرفت..  رونیب ام یاز بغلش ب خواستم
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شده بود که گفت :   داریبا تقال هام از خواب ب انگار

 .. تقال نکن..میبخواب  گهید کمی

 

 برو اونور...  کمیگرممه   حیگفتم : مس کالفه

و  دیچرخ گهیطرف د هیولم کرد و و به  ی عصب حیمس

 نگفت..  یزیچ

 انگار بهش برخورد... یول

االن   یبغلش رو دروغ نباشه دوست داشتم ول من

 انگار تو جهنم بودم... 

 گرمم بود...  واقعا

 

بود رو برداشتم و به   یرو که رو عسل  حیمس یگوش

 ... دادیظهر رو نشون م ۱۲ساعت نگا کردم که 

 راحت بود..  المی ناهار خ از

قبل رفتنش چند   یاکرم خانوم رفته بود ول نکهیا  با

که   خچالیه بود و گذاشته بود تو نوع غذا آماده کرد

 .. می گرمشون کن دیفقط با
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 خودم نگا کردم که لخت بودم.. به

 اومدم..  نیی و از تخت پا دمیکش یپووف

 .. رمیجور به سمت حموم رفتم تا دوش بگ همون

 گرمم بود هم عرق کرده بودم...  یلیخ هم

 

طرف  ه یانداختم که هنوز به   حیآخرم رو به مس نگاه

 بود..  خواب گهید

 و وارد حموم شدم... دمیکش یپووف

 

 اومدم...   رونیو از حموم ب دم یتن پوش رو پوش حوله

و   یدستش گوش هیرو کاناپه نشسته بود و  حیمس

 قهوه..  ا یبود  ییچا  دونمیهم نم گشیدست د

 

 بود..   سیخ موهاش

 رفته بود حموم.. انگار

 ... گهی، رفته بود حموم اتاق د ومدیمن که ن  شیپ

 تنش بود..  یمشک  یشرت و شلوار راحت یت هی
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 نگا نکرد..   ح ی مس یحموم رو بستم ول در

 توجه شده بود...   یب یمنم ول دونستیم
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مت کمد تا لباس بردارم که  کنارش گذشتم و رفتم س از

 .. میگفت : شب مهمون دار  حیمس

 ؟یتعجب نگاش کردم و گفتم: ک با

باشه؟ داداشم   خوادی م یگفت : به نظرت ک  حیمس

 ..گهید

 

 گه؟یشام د  یهامو برداشتم و گفتم : برا لباس

گفت که از کنارش رد شدم و گفتم : پس   یاره ا حیمس

 که من قراره شام درست کنم؟ نهی منظورت ا
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 نباشه..  یگفت : البته اگه زحمت  حیمس

 کنم..  ی آشپز خواستیدلم م خودمم

 دلم تنگ شده بود.. ییجورا هی

 کردم..  یغذا درست م شهیتو خونه من هم آخه

 

نگام   حیکنم مس یتوجه نکهیگفتم و بدون ا  یا باشه

  ینه حوله رو از تنم درآوردم و لباس راحت  ای کنهیم

 .. دمیهام رو پوش

 

خودم   یبرا یزیچ یا ییچا  هیتا  رونیاتاق رفتم ب از

 .. زمیبر

 صبحونه بخورم.. شدیوقت نم  فعال

 .. شدیداشت وقت ناهار م  گهید آخه

 و دوباره برگشتم تو اتاق...  ختم یر ییچا هی

 

 هنوز تو همون حالت بود.. حیمس

درست   یشام چ یبه روش نشستم و گفتم : برا رو

 کنم؟ چند مدل غذا؟
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گفت :   رهیبگ ینگاه از گوش نکهیبدون ا  حیمس

 ..خوادیدلت م یهر چ دونمینم

هست که حسام   ییغذا نهی : امممم منظورم ا گفتم

 وقت من درستش نکنم..  هیدوست نداشته باشه؟ تا 

 

  ید و گفت : ماشاال اون همه چز یپوزخند حیمس

 نگران نباش..  خورهیم

گفتم و بعد چند لحظه مکث گفتم : فقط حسام   یا باشه

 اد؟ی قراره ب

 برداشت و گفت : چطور؟ شی چشم از گوش حیمس

 

 اد؟ی مامانت نم یعنیاسترس گفتم :  با

 ابروهاش نشست و گفت: نه..  نی به سرعت ب یاخم

 اونم تنهاست...  اد؟ یکه ب  یگی: خب چرا نم گفتم

 گفت : گفتم نه..  یخشن و جد حیمس
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بهم نداد و    یجواب چیه  گهیگفتم : چرا ؟ که د کالفه

 شد..  شیدوباره مشغول گوش

 کنه؟؟یم ینجوریچرا ا آخه

 اد؟ی مامانش ب دینبا  چرا

بهم   گمیاصال  چرا هر وقت درباره خانوادش م ای

 زه؟یریم
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 .. نمی بب  سایوا

 خبر نداره؟ التیتشک  نی مامانش از ا نکنه

 خدا..  یوا

 

مامانت   حیگفتم : مس  حی رو به مس رتیتعجب و ح  با

 ؟ی سازمان سی و رئ تکاریتو به جنا  دونهینم
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رو پرت کرد رو کاناپه و    یگوش یکالفه و عصب حیمس

  دنیم یچ ؟ یبه کجا برس یخوایسواال م  نیگفت : با ا 

 بهت؟

 

  شتریدربارت ب  خوامیباال انداختم و گفتم : م یا شونه

 بدونم... 

 

گفت : محض اطالع،  مامان من   ی عصب حیمس

 سازمانم..  سیکه رئ دونهینم

 بخش سازمانم..  هی سی رئ کنهیفکر م هیمثل بق اونم

 

کار   نیتو ، تو ا  نکهی مامانت از ا یعنیفتم :  تعجب گ  با

 ه؟؟یراض  یهست

از جاش بلند شد و گفت :    شهیتر از هم ی عصب حیمس

خطر  دونهی... فقط م میدیکه ما چکارا انجام م  دونهینم

 ناکه..  
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 ؟ی: اگه بفهمه چ گفتم

  چیاون روز ه خوامیگفت : نم  یسرد و جد حیمس

 .. ادی وقت ب

 ندارم..  ویجز مادرم و حسام و تو کس من

 

نگفتم   یزیچ یمن رو هم گفت تعجب کردم ول نکهی ا از

  ؟ یچ التی : پس فام دمیباره ، به جاش پرس نی در ا

 ؟ی ندار  یدوست چیه

 

  یبود گفت : وقت رهیهمونجور که به شهر خ حیمس

کنار.. همه   یبزار وی همه چ دیکار با نی تو ا یایم

 ادمارو... 

 

 .. یشیکه تنها م ینجوری گفتم : ا متعجب

 

  ییبده؟ تنها  ییزد و گفت: مگه تنها یپوزخند حیمس

دورت پر   یکه وقت ییزای.. چ  ده یم ادی بهت   زایچ یلیخ

 ..ی فهم یوقت نم چیآدم بشه ه
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 االن تو سازمانه تنهاست؟ یهر ک یعنی: دمیپرس

تنها.. اکثرا خانواده   یگفت تنها شهیگفت : نم حیمس

  یمراقبت کنن تا اتفاق دی بخاطر سازمان با ی دارن ول

 .. وفتهیبراشون ن

 

سرد شده بود سر    کمیکه  موییگفتم و چا  یآهان

 .. دمیکش
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سازمان نابود بشه هممون   نیا  شاالیدلم گفتم ا  تو

 .. میراحت بش

خودش کال خالف رو بزاره   حی مس شدیم یاصال چ ای

 کنار؟
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 که داره..  گهید یکارا

 هم خوبه.. درآمدش

 سازمان رو داشته باشه..  ست یالزم ن اصال

 ..یخالفکار  یاون گروهک ها ای

 فهمم.. یکارارو نم نیاز ا   قصدش

 پوله؟انقدر تشنه  یعنی

 

  یکارخونه ا ایشرکت داشته باشه  هی اد یب خب

 ..یزیچ

 کنم... یم هیچه فکر نی اصال ا اه

به حرفام گوش   یلیمنو دوست داره و خ حیکه مس نه

 .. دهیم

 من احمقم...  چقدر

 

 ... ادیاز دستم برنم یکار چیه

کارو بزاره    نیو ا  ادی به خودش ب حی مس دوارمیام فقط

 کنار.. 

 از حد خطرناکه..  شی ب یلیخ
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 تونم بکنم....   ینم یکار چی من ه یول

 .. کنهیبدتر باهام لج م  ح یبگم مس یزیچ اگه

 صبر کنم..   کمی بهتره

  نکهی با ا گمیتموم شد بهش م  ایکه قضا  نیا  بعد

 ...دهیبه حرفام گوش نم  دونمیم

 اشکال نداره..  یول

 ..ست ین  بیحرفا که ع نی ا  گفتن

 

غذا رو گرم   رمیمن م  حی جام بلند شدم و گفتم: مس از

 .. ایکنم توهم ب 

 گفت...  یتکون داد و باشه ا یسر

 اتاق خارج شدم و به سمت اشپز خونه رفتم..  از

 رو باز کردم...  خچالی

 خب کدومش رو گرم کنم.. خب
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  حی مونده بودم که مس  یفسنجون و قرمه سبز ن یا

غذا چرا   هیون رو بردار.. برا انتخاب  گفت : فسنج

 ! ؟ یکن یانقدر دست دست م

 

رفتم و فسنجون رو برداشتم و   یغره ا چشم

تو ظرف مناسب و گذاشتم    ختمیبرنج رو ، ر نطوریهم

رو گاز و شعله رو کم کردم و بشقاب و ساالد رو  

 ..زیاماده کردم و گذاشتم رو م 

 

فقط  کرد و  ینم یکار  چی هم نشسته بود و ه حیمس

 بود به من...  رهیخ

کرد بهم ،   ینفر زوم م  هی  یوقت شدیخورد م اعصابم 

 ؟یدیگفتم : چته؟ آدم ند  نیهم یبرا

 

با لبخند مرموز اعصاب خوردکنش گفت :   حیمس

 ؟ی، مگه تو آدم گهیجاست د  نی هم هیقض

 

[09.10.21 13:38 ] 
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باشم تو هم حتما   وونیحرص گفتم: اگه من ح با

 ..یفهمیکه زبون من رو م یوونیح

 

کرد و گفت: چرا از طرف من   یتک خنده ا حیمس

 به خودت؟ یچسبونیانگ م 

 ..یوونینگفتم که ح یستیگفتم آدم ن من

 .. یفرشته ا تو

 

 کردم از جملش..  کپ

 بگم در جوابش...  یچ دونستمینم

کردم و رفتم سر غذا و گفتم : من   یمصلحت سرفه

 .. یطانیفرشته باشم توهم قطعا ش 

 

 روز فرشته بود..  هیهم  طانیگفت : ش حیمس
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نه   میزن یدرباره االن حرف م می: ما دار گفتم

شده به   لیکه اون فرشته تبد  نهیگذشته... مهم ا 

 .. طانیش

 

  یتو که فرشته ا یول طانیگفت : باشه من ش حیمس

 طان؟یمعشوقه ش یچرا شد

 به جهنم... یخودت اومد یپا با

 

  نجایگاز رو خاموش کردم و گفتم : من متعلق به ا ریز

 .. ستم یو تو ن

 

در کنار من ، پس   ،یینجا یاالن ا  یگفت : ول حیمس

 .. یو من هست نجایمتعلق به ا 

 

 . ...د یفکم بر گهید ندفعه یا

االن   دادمیجواب م شهیکه هم ی، من زدیحرف م یجور

 الل موندم..

 با حرفش الل شدم..  درواقع
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کرد که    یم انیب نجوری محض رو ا قتیحق شهیهم

 ..ی رو حرفش حرف بزن ینتون

 

گفتم   یبگم و فقط درسته ا یزینتونستم چ  نیهم یبرا

  روزیلبخند پ  حیتو ظرف که مس ختم یو غذا رو ر

 رو لبش نشست...  یمندانه ا

 

 

  چهیپلو با ماه یو باقال ای گفت که حسلم الزان حیمس

دوتا   نیشام ا  یمنم برا ن ی هم یدوست داره برا یلیخ

 رو درست کردم...

 

رو گذاشتم رو   وهیرو مرتب کردم و ظرف م لباسم

 ..زیم

 لیهم لم داده بود رو کاناپه و همونجور که آج حیمس

 ... دیدیهم م  لمیخورد ، ف یم

 بود..  الیخ یب
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 استرس داشتم..  کمی من

 چرا..  دونمینم

 فقط حسام بود.. آخه

 .. ستیناک تر نکه ترس ح یباشه از مس یچ هر

 خوب بوده...   شهیمن هم که تا حاال هم با

 ه؟یچ  یبرا یاسترس لعنت ن یا  پس

 

ب َهم    کمی حیرو که مس زیو م دمیکش قی تا نفس عم چند

 بود مرتب کردم..  ختهیر

 بود..   لمیمحو ف حیمس

 

 نگام کنه گفت : هان..  نکهیزدم که بدون ا  صداش
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 استرس دارم..  کمیمن   حی : مس گفتم

حسام   ؟ ی چ یسمتم و گفت : استرس برا برگشت

 .. ستیکه ن  بهی .. غرگهید ادی قراره ب

 

 کنم.. استرس دارم..  کاریچ یول دونمی: مگفتم

نگران    رهیم نی گفت : استرست از ب الیخیب  حیمس

 نباش... 

 

 اومد..  ای گفت : ب حیزنگ واحد اومد که مس یصدا

 جا بلند شد که منم متقابال از جام بلند شدم...  از

 در رو باز کرد..  حیو مس میدو به سمت در رفت هر

 

که کنار حسام بود با تعجب   انسالیزن م  هی  دنی د با

که صورتش   حیبهش نگا کردم و بعد هم به مس

 برافروخته شده بود.. 

 

 گفت..  ینم یچیه
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  نییبفرما نی گفتم : سالم خوش اومد  نیهم یبرا

 داخل..

 خانومه وارد خونه شد و بعد هم حسام..  اول

رو به دستم داد و گفت: سالم   ینیریجعبه ش حسام

 مبارک..   دتی ع ؟ یبرکه خانوم چطور

 

 شما هم مبارک..  دیزدم و گفتم : ممنون ع یلبخند

کرد   ینگاه به خانومه که موشکافانه منو نگا م هی

 ؟ی کن ینم یو گفتم: اقا حسام معرفنگا کردم 

 

که داشت   ییبا صدا حیبزنه مس یحسام حرف نکهی ا قبل

  یچ یکرد باال نره رو به خانومه گفت : برا یکنترل م

خونه من   یمگه نگفتم خطر ناکه.. حاال اومد ؟ یاومد

 اونم با حسام؟

 

 .. یبرخورد کن نجوریگفت: انتظار نداشتم ا  خانومه

باهام حرف   ینجوری ا یول  م یدید گرویچند ماه همد بعد

 ..  یزنیم
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 پسرم؟؟ دنید امیجرمه ب مگه

 

[09.10.21 13:38 ] 
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بود نگا    حیبه اون زنه که انگار مامان مس  مبهوت

  یداشت نگاش م یکه عصب حی کردم و بعد هم به مس

 کرد..

 

و گفت: آخه مادر من مگه   دیکش قی تا نفس عم چند

 ..  یایب ست ینگفتم خطرناکه.. خوب ن 

 بدم؟!  ح یبهت توض دی من چند بار با آخه

 

برگشت سمت حسام و گفت: آخه تو چرا مامان   بعد

 ؟یرو با خودت آورد
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 .. اوردمی باال انداخت و گفت: من ن یشونه ا حسام

 برج بود.. ی اومدم تو الب یوقت

 .. نجایا  امی بهش گفته بودم قراره امشب ب من

 .. ادیدونستم خودش هم م ینم یول

 

  کاریاز دست شما چ  دونمیگفت : نم ی عصب حیمس

 کنم.. 

 رو اعصابم...  نیریم فقط

 گم... ی من بخاطر خودم که نم آخه

 ..گم یخاطر جون خودتون م به

 

کردم مسبح رو آروم   یاون بهت دراومدم و سع از

 کنم.. 

 شده بود..  یعصب بد

باد کره بود و صورت و گوشاش و گردنش   رگاش

 سرخ شده بود.. 
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دختر خانوم   یکنینم یمعرف حی گفت: مس حیمس  مامان

 رو؟ 

  یمدت هیو گفت: دوستمه..  دی کش یپووف حیمس

 .. نجاستیا

 بشه؟ یکه چ یپرسیکه گفته بودم االن باز م بهت

 

  میبر ن یا یگفت: ب حی نگفت که مس یزیچ مامانش

 .. مین یبش

 .. میکنیفقط بحث م میستادیساعت وا سه

 

نگاه به من انداخت و بعد هم رفتن   هی  حیمس  مامان

 ... ییرایسمت پذ

رو باز کردم و   ینیریرفتم آشپز خونه و جعبه ش منم

 .. دمیتو ظرف چ

 ... ختمیر یینگاه به غذا ها انداختم و بعد هم چا هی

 

  رونیو از آشپزخونه ب دمیکش قی تا نفس عم چند

 اومدم... 
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هارو تعارف کردم و بعد دوباره برگشتم ظرف   ییچا

 ... زیرو آوردم گذاشتم رو م ینیریش

 

 نشستم ...  حی مس کنار

 بود..   نیسنگ یلیخ جو

 ... نجاستیا  حی مامان مس شد ینم باورم

 

[09.10.21 13:38 ] 
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حسام   یاصال به مامانش شباهت نداشت ول حیمس

 مامانش بود...  هیشب یلیخ

 

که کنار هم   حینگاه به منو و مس هی  حیمس  مامان

دستش دور شونم بود انداخت    حیو مس می نشسته بود

 .. نیهست ی میصم  یلیخ و گفت : انگار
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 مامان بزرگ شدم.. ادیخبر ب هوی نگرانم

 

 شدم..  یعصب  کمیهم  دمیخجالت کش هم

 .. انهیدونستم جوابش رو بدم  ینم یول

 

اعتراض گونه مامانش رو صدا زد و گفت:   حیمس

 ؟یراه بنداز یاوقات تلخ   نجایا  یمامان اومد

 نداره..  یربط ینه به کس ای هست  یمیما صم  رابطه

 .. یمامان بزرگ بش ادی ضمن تو که بدت نم در

با برکه ازدواج کنم!! بعد االن   یگفتیخودت م خوبه

 ه؟یچ ینوع حرف زدنت برا ن یا

 اد؟ی حساب کار دستش ب یخوایم مثال

 

رفت و گفت: به   حیبه مس یچشم غره ا حیمس  مامان

حرف  ینجوریبا عروسم ا خوادیتوجه اصال؟ دلم م

 اعتراض کنه خودشه نه تو..  د یکه با یبزنم.. کس
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..  میندار  یزد و گفت: من و برکه فرق یلبخند حیمس

 ... مینفر  هیما 

 .. زیگفت: انقدر زبون نر حیمس  مامان

 

 هیکنم رابطه شون چجور  ینی ب شی تونستم پ  ینم اصال

 داره..  یتی چجور شخص حیمامان مس  ای

 جور بودن.. هیهر دفعه  چون

که   نیاز ا   شتریکه ب نه یهست اونم ا  یزیچ هی یول

و دوست هستن و   قیباشه رف یرابطه شون مادر پسر

 باهم راحتن..  یلیخ

 

 .. شهیسرد م نیی برداشتم و گفتم : بفرما موییچا

خوردنشون شدن و سکوت خونه   ییمشغول چا همه

 رو گرفت..

 

ت  به خواستمیم یزیچ ه ی  حیمس یگفت : راست حسام

 بگم..

 گفت : درچه باره؟ حیمس
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 گفت : سازمان..  حسام

.. بزار  ستیکرد و گفت: االن زمان کار ن  یاخم حیمس

 بعد..   یبمونه برا

 

گفت و مامانشون مشکوک بهشون   یباشه ا حسام

 نگاه کرد.. 

  زمیبه من نگاه کرد و گفت : عز   حیمس  مامان

 خانوادت کجان؟

 

  یانداختم که سرد داشت نگام م  حینگاه به مس هی

 کرد..

به اون پسر خشک من نگا   زمیگفت: عز  حیمس  مامان

 بگو.. یخوایم ینکن و هر چ

 

[09.10.21 14:05 ] 
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  یو گفتم: مادرم که فوت شده ول دمیکش  یقیعم  نفس

  نجایبرادر هم دارم که هم هیو   اتهی ح دیپدرم در ق

 .. شنیم

 

 یبگ  شهی: م دی گفت و دوباره پرس یآهان حیمس  مامان

 ن؟یکن یم یو باهم زندگ حی مس شی پ یچرا اومد

 

 تونستم جواب بدم..  یسوالش رو واقعا نم ن یا

  یگفت : مامان جان قبال هر چ حیکردم که مس سکوت

 که الزم بود من بهت گفتم.. 

 .. یبپرس  یسوال ستیالزم ن  گهید پس

 منه..  شیفعال پ  برکه

ماست و   نی ب یو چ نجاستی چرا ا نکهیدرباره ا گهید

 نپرس..  یزیخانواده و گذشتش چ

 .. دهیواقعا آزارمون م چون

 ! م؟ یما ناراحت بش یخوایکه نم تو
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زودتر همه  دوارمیام ی ه ولگفت: باش حیمس  مامان

 .. نیبگ ویچ

 ! هیچ یها برا یکار یمخف نی دونم ا  ینم

 

  ریگ یگفت: مامان چرا به همه چ یعصب  کمی حیمس

 ؟یدیم

 کن لطفا..  بس

 بپرس و حرف بزن..  گهید  یچ هی درباره

 

 نگفت..  یزیسکوت کرد و چ مامانش

 .. شدیرد و بدل نم یحرف

  لیکردم که دل یکردم و فکر م یم یبگیغر  احساس

 من باشم...  نیجو سنگ ن یا

 

  نی بمون نی خوایم الت یمدت تعط نیگفت: ا  حیمس  مامان

 خونه؟

 

 .. میخونه ا شهیگفت: نه پس کجا؟ مثل هم حیمس
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 ره؟یگفت : حوصلتون سر نم مامانش

گذره که به   یگفت : نه اتفاقا رمان انقدر زود م حیمس

 برسه..  تونهی همه کارا هم آدم نم

 ؟یبه کجا برس یخوایحرفا م  نیبا ا  حاال

 

وقته   یلیمسافرت.. خ  میگفتم بر یگفت : م مامانش

 .. مینرفت  ییجا

 

کرد که حسام گفت : آخه مادر من شما   یاخم حیمس

 .. یزنگ بزن ادی ز  ایما   دنید یای ب د یاصال نبا

 مسافرت؟ میبر یگیم حاال

 ؟یکنیاصال درک نم  چرا

با   می که دوست ندار میزن  ی نم نی حرفارو بخاطر ا ن یا

 .. م یشما باش

 که کار ما خطر ناکه... میگیم نی ا بخاطر

 ..م یبدتر یلیزمان خ  ه یتو  االنم

 .. میگیجون خودتون م یبرا
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مسافرت   میریکه کارا سبک شد م نی محض ا به

 خوبه؟

 

[09.10.21 14:05 ] 
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که   نی کنیم کاریفهمم شما چ یگفت : من نم مامانش

 ن؟ی هست یزیچ یسیپل یخطرناکه.. مامور نیگیم یه

 

  یاز خنده رو لبم نشست که سع یلبخند ناخودآگاه

 نشه.. یباز  عیکردم جمعش کنم تا ضا

 

  یواقعا چ نایکرد و شغل ا یفکر م یبه چ مامانشون 

 بود!! 

 کرد.. یتا آسمون فرق م نیزم

 به مامانشون هم دروغ گفتن..  ی حت شهینم باورم
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دو سال بلکه  یکیحداقل   ای دو ماه  یکی ینه برا اونم

 ..یاز بچگ

 .. دنیآموزش د یاز بچگ آخه

 

 داشتم که انگار درست هم بودن..   ییحدس ها هی

وارد   یدوتا رو از بچگ نی و حسام ا حیمس پدر

  نی زنش که مامان ا نکهیسازمان کرده بود. بدون ا

 دوتاست بدونه.. 

 

 ... هینکردن  باور

 ! زا؟ یچ نیمادر خبر نداشته باشه از ا  هی شهیم مگه

 خنگ..  یلیمامانشون خ ا ی زرنگ بوده  یلی باباعه خ ای

بهش گفتن که اصال فکرش سمت خالف   یچ هیهم  با

 .. رهینم

 

 .. نی شیباباتون م  هیشب ن ی گفت : شما هم دار مامانش

 بود..  ینجوریهم اونم
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  یبود برا یکرد و مامور مخف یسازمان کار م هی تو

 .. کردیمردم تالش م تیامن  یدولت و برا

 ..س یپل ییجورا  هیگفت  شهیم

  نی تون  یکه نم نی باش یشما هم اونجور  زنمیم حدس

 .. نی به من بگ یزیچ

 

و ادامه داد : اشکال نداره.. شوهرم   دیکش یاه

 بود ، دو تا پسرامم مثل اون..  یاونجور

 

نگفتن که    یچیبه مامانشون ه نکهیشدم  از ا  ناراحت

 عالمه دروغ هم گفتن..  هیبلکه  چیه

 اعتماد داشت..   نای به ا بدبخت

 کردن..  اراکیکه بفهمه پسراش چ یاز اون روز یوا

 .. کنهینکرده سکته م  ییخدا

 

اومد که    حیمس یعصب  یفکرا بودم که صدا  نیهم تو

  یکی زمونیهمه چ یب یگفت : مارو با اون بابا یم

 نکن..  سهیندون و مقا
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 .. میفرق دار یلی با اون خ ما

 

کرد و گفت: درباره بابات درست حرف   یاخم مامانش

 بزن. 

 باشه بازم باباته...  یچ هر

 

حسام گفت : مامان خواهشا بحث گذشته ها و   ندفعه یا

 .. زهیریوسط که اعصاب مارو هم بهم م اری بابا رو ن

 

[09.10.21 14:05 ] 

 

#part363 

#mashoghe_raeis   

 

 نگفت.. یزیکرد و چ یاخم مامانش

 بستن..  یپسراش با حرفاشون دهنش رو م انگار

 نگه..  یزیکرد تا چ یهم اون خودش رو کنترل م ای
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..  نی سکوت شد که گفتم : به نظرم گرسنه باش کمی

 شام رو آماده کنم... زیم رمیم

 

  یگفت : اگه کمک حیجام بلند شدم و که مامان مس از

 .. امی هست منم ب

هم   حیگفتم که پشت سر من مس یو ممنونم نه

 .. امیهمراهم اومد و گفت : من همراهت م

 

خلوت کنن با مامانشون اون موقع  کمی  خواستمیم من

 راه افتاد دنبال من..  حیمس

 بکنه..   خوادیم یاصال هر کار ولش

 

بار چندم   یو همونجور که برا میآشپز خونه شد وارد

  نجایگفتم : هم حیکردم رو به مس یغذا رو چک م

 ؟ یسالن  غذا خور ای  نمیشام رو بچ

 

 بهتره...   نجایگفت : هم حیمس
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 ..یای و ب یبر یه یشیم خسته

 گفتم و شروع به گذاشتن بشقاب ها کردم..  یا باشه

 

ساالد و پارچ دوغ و آب رو   خچالیهم از تو  حیمس

 .. زیبرداشت و گذاشت رو م

  حیهارم گذاشتم که مس یدست شیچنگال و پ  اشقق

 هارو گذاشت..  وانیل

 

و   ختمیرو تو ظرف مناسب ر چهیپلو و ماه یباقال

 گفتم بره صداشون کنه...   حیو به مس زیگذاشتم رو م

  یرو از تو فر درآوردم و اونم گذاشتم تو ایالزان  بعدم

 ظرف..

 

و حسام و   حیمس زیرو گذاشتم رو م ایکه الزان  نیهم

 مامانشون وارد آشپز خونه شدن..   

 

نگاه به من کرد و گفت    هیو  زینگاه به م  هی مامانش

 غذا که معلومه خوشمزس..  افهی: از ق
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اومد نشست و پشت بندش حسام گفت : به به زن   بعد

 کرده.. کاریچ نی داداش گلم بب

 مورد عالقه منو هم درست کرده...  یغذا

 

که مامانش   میهم نشست  ح ینشست که منو و مس بعد

 ن؟ی گفت : زن داداش؟؟ مگه شما باهم رابطه دار

 

 توعه..  ریتقص  شهیم یحسام که هر چ یریبم

 ، اگه گذاشت...  میشام بخور میخوایم
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نپرس ،   یزیکرد و گفت : گفتم که چ یاخم حیمس

 ... نی بهتره شامتون رو بخور
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  حیمس یحرف جد ن ینگفت و با ا یزیچ یکس گهید

 .. میساکت شدن و مشغول غذا خوردن شد

 

 

 بود و مشغول شستن ظرفا بودم..  کی  ساعت

  میبر  یاز پشت بغلم کرد و گفت: برکه خسته ا حیمس

 .. میبخواب

 وقت خوابمون گذشته..  از

 

 هوش بشم..  یب حیمونده بود تو همون بغل مس کم

چند تا رو   نی ولم کن بزار ا حیحال گفتم: مس  نیا  با

 تو رو بخواب..  امی بشورم بعد م

 

  نی تو ماش یزاریگفت : چرا نم یحرص کمی حیمس

 ؟ییظرف شو

 .. ادی : خوشم نم گفتم

شده بود و گفت : برکه چرا   یحاال واقعا عصب حیمس

 بردار..  یدست از لجباز ؟ ی ا وونهیانقدر د 
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تو    یبا همسن ظرفا شناسمیکه من تورو م اونجور

 از خواب..  یشیهوش م یدستت کف آشپز خونه ب

 

 گفت..  یراست م چقدر

بغلم نکرده    حیحس رو داشتم ، اگه مس نی هم واقعا

 بود االن کف آشپز خونه دراز کش بودم.. 

 

و   نکیکه تو دستم بود رو گذاشت تو س  یظرف حیمس

 شورم..  یم شویگفت : تو برو بخواب من خودم بق

 

  شیگفتم و راه اتاق رو پ یخدا خواسته باشه ا از

 گرفتم.. 

وقت   هیرو تا حد ممکن باز نگه داشتم که  چشمام

 نخورم..  نیزم

 

المپ رو ، روشن کنم   نکهی اتاق شدم و بدون ا وارد

دست انداختم تو   ینجوریکندم  و هم  لباس هامو از تنم

 تاپ شلوارک برداشتم و به تن زدم..  هیکمد و 
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 رو تخت..  دمیخواب پر خمار

 خونه انجام دادم...  یمدت ها امروز کارا بعد

 خوب بود..  یول

 

حساس بود رو   یلیهم بدک نبود فقط خ حیمس  مامان

 کنجکاو...  نی پسراش و همچن

 بود..  یزن خوب یول

 کامال مشهود بود...   میکه حرف زد بعدا

 نقاش باشه.. هیکه  شد ینم باورم

عالقه مند    یبه نقاش حی هم مس ق یطر نیاز هم  انگار

 شده..

 

  قهیدو دق  یکیاومدم و بعد   رونیدر از فکر ب یصدا با

 فرو رفتم...  حیاومد و تو بغل مس  نیی تخت پا 
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هم نشسته بودن و منم   یو حسام رو به رو حیمس

 کنارشون بودم.. 

 

بگه چون    حیبه مس ی زیچ خواستیانگار م حسام

 .. نجایاومد ا   ینم لیبدون دل

منظورشو گفتم :   دمینگاه به من انداخت که فهم هی

 .. رمیاگه مزاحمم م

 

،   یبر  خوادیگفت : نم حی خواستم از جا بلند شم مس  تا

 .. ویهمه چ یبدون  دیباالخره ، با  یتوهم عضو سازمان

 

 نگفتم.. یزینشستم و چ درست

  ییتعداد ادما  حیبعد چند لحظه مکث گفت: مس حسام

کردن   یکه ضد سازمان بودن و دوبار هم بمب گذار

 نفر هستن..  ۱۳۰ تن یتو ماش
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بودن    دهیکه نقشه بمب رو کش ییو کسا یاصل یادما

 رو وداع گفتن..  یهمشون دار فان

 .. میبکش  یرو هم که خودت گفته بود گهید  یتا چند

 نفر.. ۳۰جمع شدن  سر

 ؟یکن کاریچ یخوایمونده م ینفر باق ۱۰۰ نیبا ا  حاال

 

چه کشتنشون چه زنده موندنشون برامون   ترسمیم

 دردسر بشه... 

 خودشو داره..  یکدوم ضرر ها هر

هم که کشته شدن در عرض دو ماه و با   ۳۰ نیهم

شک   یکس نیهم یبرا  یو عقالن یمنطق یبهانه ها

 نکرده... 

 ؟یکن کاریچ یخوا ینفر رو م ۱۰۰ نی ا یول

  یکار شهینم یموندنشون هم به ضررمونه ول زنده

 شک نکنه به ما..  یو کس رنیمکرد ب

 وسط.. اد یهم م  سیپل  یکه پا یدونیم

 کنه..  یتونه کار یسابقه خوبت هم نم یحت

 گم؟یم یکه چ یمتوجه
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 سکوت کرده بود و من تو بهت بودم..  حیمس

  یزیچ هی ی بازم وقت یول  انیل یعامل مرگ خ  دونستمیم

 ... شدمیم یجور  هیگفتن  یباره م نی در ا

 .. گرانیچه خودم چه د ادی از مرگ خوشم نم اصال

 شکل..  نی به ا اونم

 

که   شهینم حی حرف بزنه گفتم: مس حیمس نکهی ا قبل

 شون؟ینکش

 

 یعقلت چجور  نی کرد و گفت: واقعا با ا یاخم حیمس

منو از   خوانی.. اونا میاحمق یلیخ ؟ یهکر شد

  ی.. منن ی کنن که خودشون جام بش رونیسازمان ب

 خوان تو رو بکشن..  

 رو نکش؟ یکس یگیتو م بعد

فکر تو   نی باشه که ا وبیمع  تونهیچقدر م مغزت

 سرته..

 کردن.. انتیکه خ یدونیم خوب
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 .. میریمونده بود خودمون هم بم  کم

  یداشت نهی بمب تو ماش  یدیفهم یوقت ست ین  ادتی

 ؟یکرد یسکته م

 

من   دونهیکه معلومه قصدشون فقط  نجوریا  نایا

 .. ستمین

 تصاحب کل سازمانه..  قصدشون

 سازمان بشن..  سی رئ  ینفر۱۰۰ خوانیم مثال

 بمونن..  الی خ نیهم به

  گاهیبخاطر جا گرویمدت هم بگذره خودشون همد هی

 .. کشنیم
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 بود..  قت یاش حق همه
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 .. رمیبم  خوادیدلم نم من

 .. رهیبم ح یمس خوادینم دلم

 .. رنیهم بم گه ید یادما خوادیدلم نم  یحت

 

اونا   ؟ یآدم بکش نهمهی ا  دیبا یچ ی: آخه برا گفتم

اگه قصد   ی و آرزو دارن.. حت دی خانواده دارن.. ام

دستت   گهیتو د  خوادیکشتن مارو هم داشتن من دلم نم

 به خون آلوده بشه.. 

 

برکه.. تو به   هیچ یدونیزد و گفت: م یپوزخند حیمس

قانون   هیداره شب  ایدن  نی .. قوانیدقت نکرد یزیچ هی

 ..شهیجنگل م

 .. یبُُکش تا کشته نش یعنی

 

 فکر جملش بودم..  تو

 گفت..  یراست م ییجورا هی

 ..گهی راست م  شهیهم حی مس اصال

 ... دادیم ینو عقال  یمنطق یجواب ها شهیهم
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 دهن من بسته شه..  شهیباعث م نیهم و

 

رو به حسام گفت : بعد   ح ینگفتم که مس یزیچ

 ندارن؟ یزیچ  یا یمهمون  یجشن الت یتعط

 

 ؟یدار یگفت: خبر ندارم.. نقشه ا حسام

 

  یم یمهمون نمی بب دیبا  ینقشه دارم ول هیگفت :  حیمس

 نه..  ای  رنیگ

جا جمع باشن   هیدرصدشون  ۹۰حداقل  ایهمشون  دیبا

 بشه..   یتا نقشه عمل

 ... میبکن  د یبا گهیفکر د  هیصورت   نی ا  ریغ در

 

 نقشتو بگو.. نی گفت : خب هم حسام

 

  شهیکه هم ییسردسته شون و جا ن یگفت : بب  حیمس

 .. هیصادق  یالیگرفتن و  یم یمهمون

 داره که پر از مواد منفجره ست..  ن یرزمیز ه ی اون
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 کاراست.... نی که تو هم یدونیم

خوب   یلیاونجا خ رنیبگ یمهمون هیگفتم اگه   یم

 ..شهیم

 رو هوا..  رهیم الیکل و میرو منفجر کن نیزم ریز

 

 ... م یمنتظر باش دیبا  یگفت : اوهوم خوبه.. ول حسام

 نه..  ای هست  یا یمهمون نمی بب رمیگ یباز آمار م من

 نگرفتن..  یهست مهمون یچند وقت آخه

 

قطعا   یگفت که گفتم : تو اون مهمون یباشه ا حیمس

هم هست.. زن و بچشون دوست دختر   یا  گهید یادما

اونجا   تونهیم یا گهیهر کس د  ای دوست پسرشون 

 باشه.. 

هم همراه با اونا   گهی د یمنفجر بشه ادما ال یو اگه

 .. رنیمیم

نکردن   یکار چی که ه یگرانیفاجعه ست که د هی ن یا و

 .. نیکن یم نایا یرو قاط
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کنم؟ منتظر باشم   کاریکرد و گفت: مثال چ یاخم حیمس

 مارو بکشن؟ انیاونا ب

 

به   یربط چیعالمه آدم که ه هی  خوادی: من دلم نم گفتم

 .. رنیسازمان ندارن بم 

 

هم   گهیزد و گفت : از جهت د یپوزخند حیمس

مثل اونا برام گرون تموم   یارزش  یب یادما  زارمینم

 بشن.. 

 برام..  شهیزنده بمونن فقط دردسر م اگه

 برکه؟  یبفهم یخواینم چرا
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  چیکه ه  یادم خوادیگفتم : من فقط دلم نم  ناراحت

که شما  یازمان نداره ، بخاطر کاربه س یربط

 .. رهیبم  نی بکن ن یخوایم

 

 گفت : مرگ دست خداست.. حیمس

از حرص و خنده زدم و گفتم: ماشه اسلحه   یپوزخند

مرگ دست   یگیو بعد م گرانیسمت د یریگیرو م

 خداست؟

جات هم   چیو به ه  یانقدر خونسرد باش یتونیم چطور

 نباشه؟

 

..  نهیباال انداخت و گفت: کار من هم یشونه ا حیمس

 کارا کردم..  ن یقبل توهم از ا 

من رو  یمسخرت جلو یبا دلسوز  یتون  ینم پس

 ..یریبگ

 بود..  شنهاد یپ  هیفقط  نی ضمن ا در

  ادهی پ گهینقشه د  هی دی نداشته باشن با  یمهمون اگه

 .. میکن
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 ... یلی.. خحیمس یرحم ی ب یلیتونستم بگم : خ  فقط

 .. یکنیخودت م یخواسته ها یربانرو هم ق گرانید

 

 ؟یانجام ند یخوایسکوت کردم که حسام گفت: م بعدم

 

احمقه    نیچرا حسام؟ ا   گهیگفت: تو د ی عصب حیمس

 چرا؟؟ گهی.. تو د کنهیم یدلسوز

بعد خانوم   کنمیکارو م  نی بخاطر جون خودش ا من

 ..یرحم یب  یلیتو خ گهیم

تو رو   انیاسکل احمق اگه من نکشمشون که م آخه

 .. کشنیم

 .. یتو ساده ا چقدر

 ندارن؟ یکار چیبه تو ه یکرد فکر

 ازت..  کنن ی.. هزار تا سو استفاده مزمیعز نه

 .. کنمیکارو م نیدارم ا  ی توعه لعنت تیحفظ امن  یبرا

 .. یکنیرفتار م ینجوری تو با من ا اونموقع

گلوله تو مخت   هیبگو خودم  یریبم  خوادیدلت م اگه

 کنم...  یخال
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شده بود و سر و گردن و گوشاش قرمز   یعصب بازم

 شده بود و رگاش هم باد کرده بود.. 

آب کم مونده بود تو دستش بشکنه انقدر که   وانیل

 ... دادیفشار م

 

نداد و فقط نگاش   یجواب چی صداش کرد که ه حسام

 بود...  ن یبه زم رهیخ
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شدم و دستمو گذاشتم رو بازوش و گفتم   کینزد  بهش

 نشو..  یانقدر عصب  حی: مس

  یکه ادما میکش یم گهی نقشه د  هی  میکن یفکر م باهم

 .. رنیگناه هم نم یب
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  نی و گفت : بب زیرو م دی رو کوب وانیل  یحرص حیمس

که   ستیمن مهم ن  ی.. برایکنیم یدلسوز یباز دار

 ... شنیچقدر آدم به دست من کشته م

و تو   یتا تو زنده باش کنمیتمام تالشم رو م من

 .. تی امن

 کشم.. یکه بخاطرت چقدر آدم م ستیمهم ن  برامم

 بدم؟ حی باز برات توض  ای یدیفهم

 

من دلم   یحفظ کنم و گفتم : ول مویکردم خونسرد یسع

 .. رهیگناه بم  یکه بخاطر من آدم ب  ستین

قسمت شد همون   یهر چ شاالیکارو نکن، ا نی ا تو

 ..شهیم

 

زد و گفت : من بخاطر هدفم جنگ   یپوزخند حیمس

  ییشعار ترسو ها یگیقسمت که م  نی .. اندازمیراه م

 مثل توعه... 
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تو   ست یوار صداش کردم که گفت : برام مهم ن ناله

  یینسبت به اون کسا ای ی راجع به من دار یچه فکر

 ..یدار یحس دلسوز رنیکه قراره بم

 .. ستیبرام مهم ن چکدومیه

که تو سالم و زنده   نه یکه برام مهمه ا  یزیچ تنها

 .. کنهینم رییتغ چوقتیهدفم هم ه نیو ا  یباش

  یکار چیکه ه یکن یکار  ینکن که بخوا یسع پس

 نکنم..!! 

 ممکنه...  ریغ  نی ا چون

 

 نگاه سرد و پر خشم بهم کرد..   هیگفتن حرفش  بعد

و   شدیتر م  یعصب یجوابش رو بدم ول  تونستمیم

 .. شدیبه تمام معنا م وونهید  هی تی موقع عصبان

 

دادم آروم بشه بعد   حیجواب ندادم و ترج نیهم یبرا

 باره..  نی در ا میحرف بزن
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  یبرم.. خبر گهیاز جاش بلند شد و گفت : من د  حسام

 .. نیهم شد بهم خبر بد  ی زی.. اگه چگنیشد بهتون م 

 

 گفت و از جا بلند شد که منم پاشدم..  یباشه ا حیمس

گفت : حسام مواظب خودت   حی و مس میدم در رفت  تا

 باش.. 

 نفهمه.. یزیهم چ یباش کس مراقب

 

 رفت..  یتکون داد و بعد خداحافظ یسر حسام

 

رو برداشتم تا   ونیزیمبل لش شدم و کنترل تلو رو

داداش من چرا انقدر   یگفت : جلو حی که مس نمی بب لمیف

 ؟ یکرد  یو لجباز یزبون دراز

  کمینگفتم..  یزیرفتم و گفتم : من که چ یغره ا چشم

 جنبه داشته باش.. 
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 کنارم نشست و سکوت کرد..  حیمس

رو عوض کردم تا   ونیزی تلو  یشبکه ها الی خ یب منم

 نه..   ای  دهیمن نشون م لیباب م یزیچ نمی بب

 

  طونیحرف بزنم تا از خر ش حیبا مس   خواستیم دلم

نه آخه تازه    ایدونستم االن وقتشه  ینم  یول نیی پا   ادیب

 آروم شده.. کمی

 

 هم باشه..  یحاال عمد  ادیکال از مرگ خوشم نم من

 .. بهی غر ا یآشنا باشه  یهم نداره مرگ برا یفرق

کردن بشه گفت حقشون    انتیکه خ ییاون کسا  دیشا

خبر که تو   یاز همه جا ب یها چارهیب  هیاون بق یول

 ؟یهستن چ یمهمون
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گناه هاش   ینی از پس سنگ  خوادیچطور م حیمس موندم

 ... ادی بر ب

 به من چه..  اصال

 تاوان بده..  خوادیم خودش

 ... شهینم  یزیمن که چ به

 .. زنمیحرفا فقط دارم خودمو گول م نیا  با

 .. حیمس یمنم ناراحتم از کارا چون

 .. ادیب  رونیاز سازمان ب   خوادیم  یک دونمینم

 ... میآدم خوب یلیانگار خودم خ گمیم یجور حاال

 

نه انگار خودم تو سازمان بهشون کمک   انگار

 کردن..  کاریبا اون ادما چ ستیو معلوم ن کردمیم

 من مجبور بودم..  یکارم ول  ریهرحال منم تقص به

 

  ونیزیانداختم که چشمش به تلو   حینگاه به مس هی

 بود.. 

 .. گسید یجا هیمطمئنم فکرش  یول
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  دمی، شا کنهیفکر م شمونیپ  کمی یفاداره به حر دیشا

 .. کشهیم دینقشه جد  هیداره 

 

 گفت.  ینگام کنه بله ا نکهیزدم که بدون ا  صداش

آخه به قول   ؟ یکشیم گهینقشه د  هی  ی: دار گفتم

  یداره که مهمون نی به ا یخودت نقشه ات بستگ

 نه..  ای  رنیبگ

 ؟یکن کاریچ  یخوایم رنینگ یمهمون اگه

 

داد و با لبخند که از نظرم ترسناک   هیبه مبل تک حیمس

 کنم..  یبود گفت : اونموقع خونه هاشون رو منفجر م

 

بازم باعث    ینبود ول د یبع  حیاز مس  ییحرفا نیهمچ

 عالمه احساس رو تو وجودم حس کنم..   هی شدیم

 .. یو ناراحت ت ی ترس، تعجب، عصبان حس
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 .. میوارد خونه شد  حی مس با

 خسته بودم.  کمی

 که شروع شده..  شد یم یهفته ا هی کارام

 از اون آدما نبود..  یخبر فعال

 فرستادن بهم نه زنگ زدن..  یامینه پ  گهید

 

  اطی احت  یلیکرده بود و خ شتریمحافظ هارو ب حیمس

 کرد.. یم

و هم اتاقمون تو سازمان   نی دفعه هم ، هم ماش هر

 نباشه..  یزیچ یوقت شنود هینه یکرد تا بب یروچک م

 کرد..  یم اطیاحت  یلیکل خ در

 

 .. ستیازشون ن یچرا خبر گهیشده بود که د مشکوک

 من که مهم نبود..  یبرا
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 ..وفتهیم وفتهیبخواد ب   یاتفاق هر

 .. میهم که راحت  فعال

 

فکر کردم که   نی و به ا  یانداختم تو جا کفش کفشامو

از بابام و باربد   یخبر  چی ه یامروز تولدمه ول

 .. ستین

 

..  ی بعض  هیصبح  از  تو گلوم 

 بدن..   امیپ  ای منتظرم که بهم زنگ بزنن و  همش

 .. ستیازشون ن   یخبر چیه یول

 باهام قهرن..  هنوزم

 .. ادینه ز ین ولداشتم که زنگ نزن انتظار

 حساس بودن..  یلیرو تولدم خ آخه

تولد بزرگ با   هیگرفتن برام اونم  یتولد م شهیهم

 تمام دوستام.. 

  شهیاصال باورم نم  وفتمی م شمیپ یتولد ساال  ادی یوقت

 هم نگفتن..  کیتبر  هیکه امسال بهم  

 واقعا برام آزار دهندست..  ن یا و
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 کامال مشهود بود..  میناراحت 

گفتم   یم یول دیچند بار از صبح حالم رو پرس حیمس

 که خوبم..

 اصال انتظار نداشتم..  حیمس از

 باشه امروز تولدمه..   ادشی نکنماصال  فکر

  کی چرا بهم تبر دوننیبابام و داداشم که م  یول

 نگفتن.. 

اومدم و باعث   یم ایبه دن   دیکنم اصال نبا یم حس

 شدم..  ی نم ایل یعذاب خ

 و وارد اتاق شدم.. دمیکشیدلم آه تو

  یم زیاز رو م ینور هی   یها خاموش بودن ول المپ

 شمع بود..  یکه برا دیتاب 
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، اسم    زیرو م کیک هی دن یجلوتر رفتم و با د  مبهوت

 رو صدا زدم..  حیمس

 

 از پشت بغلم کرد و گفت: برکه تولدت مبارک..  حیمس

همه اتفاقات که باعث آزارت شده معذرت   بخاطر

 .. خوامیم

 بتونم جبران کنم..   دوارمیام

 

 شد که اشک تو چشمام حلقه زد.. یجور ه ی فضا

اومد گفتم :   یم در مکه به زور از ته گلو یی صدا با

از بابام   یمن از تو انتظار نداشتم ول  ح،یممنونم مس

 و باربد چرا.. 

 

 .. ختیمحکمتر بغلم کرد که باالخره اشکام ر حیمس

اونجور که معلومه اونقدرا   ینبودم ول  یفیضع دختر

 .. ستمین یهم قو

 بابام.. داداشم..   یدلم تنگ شده.. برا اره

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1335



 ..گذرهیم یتو دلشون چ  دونمینم

 .. شمیم وونه یدارم د  یخبر ی ب نی ا از

 .. نمشونی بازم بب  شدیم کاش

 حرف بزنم...  باهاشون

 رفتار رو دارن...  نی بپرسم چرا با من ا فقط

 .. میداشت  یماجرا ها ما رابطه خوب نی ا قبل

  حی مس شیو اومدنم پ  ری اتفاقات اخ ن یبا وجود ا  یول

 بهم خورد.. یهمه چ

 منم مجبور بودم..  یول

 کارو کردم.. نیخودشون ا  یبرا

خبر   یچیکه اونا از ه نجاست یاصل ماجرا ا  یول

 ندارم..  

 .. کننیهر جور دلشون بخواد دربارم فکر م و

 .. کنهیو هم ناراحتم م دهیهم آزارم م ن یا و

 

و گفت : دوست ندارم تو    دیدستشو رو سرم کش حیمس

حالت خوب بشه و   یخوای اگه م  یول نمت یحالت بب  ن یا

 کن..  هی، اشکال نداره گر   یسبک بش
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 ... شهیتموم م یبه زود یهمه چ دمیقول م بهت

 .. دمی م انیکه تاحاال بوده رو بهش پا ییماجرا هر

 .. یشیراحت م  کمی اونموقع

 بابات و باربد.. شی پ  میریم باهم

و اصال دوست ندارم   کننیم انتیبهم خ  دارن نکهیا  با

تا اونا    میریبخاطر تو م ی باهاشون رو در رو بشم ول

 .. انیاومده در ب   شیکه براشون پ  یهم از سو تفاهم

 

  یتکون دادم و اشکان رو پاک کردم و ممنونم یسر

 گفتم.. 

 

  کتیشمعات رو فوت کن و ک  م یگفت : خب بر حیمس

 .. دمی رو ب بُر و بعدم کادوتو م

  یول رمیخوب برات تولد بگ یجا هیداشتم تو  دوست

 باشه..  نجایدادم هم  حیترج  تتی بخاطر امن
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 .  میرو کاناپه نشست  میآروم هلم داد و رفت بعد

 

که در حال آب شدن بود نگا کردم   کیرو ک یعاشم به

 .. یبد  تیاهم زایچ نجوری کردم به ا یو گفتم: فکر نم

 االنم که تولدم.. د،یع  ن،یولنتا 

 

 رسومات احترام قائلم.  یگفت : من برا حیمس

هم تولد   ایباشه   نی باشه ولنتا دیع  خواد یم حالت

 گرفتن باشه.. 

دارن انجام   ت یکه برام اهم ییکسا یبرا نکارویا  من

 . دمیم

 

 دارم؟ تیمن برات اهم یعنیتعجب گفتم:   با
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  تیدستشو دور شونم انداخت و گفت: اگه اهم حیمس

 کردم از دست آراد.   ی وقت کمکت نم چیه  ینداشت

 یجاسوس دمیهمون موقع که فهم ینداشت تی اهم اگه

 کردم تو مخت.  یم یگلوله خال هی

 . یینجا یام که االن ا بر  یدار ت یحتما اهم پس

 

 تو وجودم بود.  یحس خوب هی

 دارم.  تی اهم یکی یخوب که برا چه

 باشه..  تکاریجنا هیاگه اون شخص  یحت

 

داره   تی اهم یآدم نی همچ یبرا  یکه شخص نیهم

 .. زه یتعجب برانگ یلیخ

 

 .  یفکر نکن ادیگفت : بهتره ز  حیمس

 آرزو کن و شمعارو فوت کن.  هی

 

 انداختم   حینگاه به مس هی

 مهربون شده بود.  یلیخ
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   شدیباورم نم اصال

کارو پول بود   دادیم تی که بهش اهم یزیچ نی شتریب

 فرق کرده  یلی االن خ یول
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 شده.  مهربون

 تولد گرفته.  کی ک برام

 

کردم و   یزندگ ششیکه چند ماه پ یمن یبرا نا یا همه

  نی و در ع بهیعج  یلیشناسمش خ  یچند ساله که م

 حال لذت بخش.. 

 

بود نگا  ۲۳گرفتم و به شمع که عدد  حی از مس نگامو

 کردم.
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تموم بشه و   یماجرا ها به خوب نی کردم تمام ا آرزو

 کنن و راحت بشم.  یبابا و باربد هم باهام آشت

 

دم گوشم گفت:   حیشمعارو فوت کردم که مس بعدم

 .یاومد ای خوب شد که به دن یلیخ

 ..گمیم  کیتولدت رو تبر بازم

 

 گفتم.. یزدم و ممنونم یلبخند

 

 سراغ کادوت  م یگفت : خب بر حیمس

 

 لحظه صبرکن..  هیگفتم:  عیسر

 

تولد تو   یبگ شهینگام کرد که گفتم : م یسوال  حیمس

 ه؟ یچه روز
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نقش بست و از   شیشون یرو پ  یاخم کمرنگ حیمس

 جاش بلند شد.. 

 رفت المپ رو ، روشن کرد.. اول

  یلیبه سمت کمد رفت و گفت : به تولد من خ بعدم

 مونده. 

 

 !هی: خب بگو چه روز دمیپرس

 

بزرگ از تو کمد برداشت و به    بای باکس تقر  هی حیمس

راحت   التیآذر  خ ۱۵سمتم اومد و گفت : تولد من  

 شد؟

 

 گفتم.. یکردم و آره ا یا خنده

 

 باکس رو به دستم داد.  حیمس

 ذوق ازش تشکر کردم و باکس رو باز کردم..  با
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  یکه توش بود داشتم شاخ در م یزیچ دنی د با

 آوردم..

بده اونم تو   یکادو ا نیهمچ هی ی بودم کس دهیند  تاحاال

 روز تولد. 

 بود معقوالنه تر بود..   نیاگه ولنتا  حداقل
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که   یبگ شهیبرگشتم و گفتم: م حی بهت سمت مس با

 برام؟  یدیخر نویچرا ا

 

گفت : دلم خواست   شده بود یجد کمیکه حاال  حیمس

 .. نمی لباسو تو تنت بب ن یا

 

 لباس؟ ن یگفتم : آخه ا  متعجب
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  یلباس  نیهمچ دی که ازدواج کردم با یوقت یکنینم فکر

 بپوشم؟

 

راستش رو   پرسمیسوال ازت م هیگفت : برکه  حیمس

 بگو..

 

 تکون دادم و گفتم: بپرس..  یسر

 

گفت : اگه همه اتفاقات تموم بشه و تو هم با   حیمس

 ؟یکنی، با من ازدواج م  یکن ی بابات و باربد آشت

  یکی یبرا غهیص  یمونده ول غمونیاز وقت ص درسته

 .. زنمیعمر باهات حرف م  هیدو ساله من دارم درباره 

 

 زد.. خشکم

 .. دادی ازدواج م شنهادیرسما داشت بهم پ حیمس

  شی فکر کرده بودم که اگه تا آخر عمر پ نی به ا  قبال

 .. شهیم یباشم چ حیمس

 ..خوادیهم دلم نم خوادیدلم م هم
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 فکر کنم..  شتریب د ی من با حی گفتم : مس دیترد  با

 نه..   ایتا آخر عمر باهات بمونم    تونمی دونم م ینم

 

پکر شد که گفتم : من فقط در سه صورت    کمی حیمس

 بله بگم..  بایتقر  تونمیم

 باشن..   یراض د یاز همه بابام و باربد با  اول

  یکنن و مهم منم ول یبا تو زندگ خوانیاونا نم درسته

 مهمه..  یلی نظر اونا برام خ

 

ما باشه و حداقل   نی ب یعالقه ا  هی دی ، به نظرم با دوم

 دوست داشته باشم.. 

 

  نهمهیمثل تو که ا  یتونم با کس یمن نم هنکیا سوم

 کشهیو م دهیرو شکنجه م گرانیو د کنهیم  تیجنا

 کنم..  یزندگ

 کنار  یکارت رو بزار نی ا  دیبا

 .. ی دونیم نارویا خودت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1345



 

[09.10.21 14:05 ] 

 

#part376 

#mashoghe_raeis   

 

 به وضوح ناراحت شده بود..  حیمس

 

تو   حی حالت نباشه گفتم : مس ن یتو ا  اد یز نکهیا  یبرا

 ..یمهربون یکه دوسشون دار یی کسا یبرا

و بهشون   ی کنیم تیحما ی که دوسشون دار ییکسا از

 .. یدی م تیاهم

تو کارت هم   تیجد یول  ستیکارت خوب ن  درسته

 خوبه..

برخورد  یو به موقعش جد یکنیم یموقعش شوخ به

 .. یکنیم

 منحصر به فرد ازت ساخته..  تیشخص  هی نا یا همه
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به چشم   ادی ز نای ا شهیباعث م یکه تو دار یکار یول

 .. انین

 

 بهت..  دمی گفت : درسته، حق م حیمس

 حرفارو داشتم..  نی ا  انتظار

 

  یتو عاشقم حی گفتم : مس دیسکوت شد که با ترد کمی

 ! ؟ یو دوسم دار

 باهات ازدواج کنم..  یخوایم آخه

 .. یعوض شد هوی

 

  نویا  یول دونمیبعد چند لحظه مکث گفت: نم حیمس

 .. یبش  میزندگ کی شر دی که فقط تو با دونمیم

 

و بچه دار   یازدواج کن  دیکه نبا ی: مگه نمگفت گفتم

زن و   یخودت خطرناکه هم برا یچون هم برا یبش

 بچت؟
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و کالفه گفت : اونا   دی به موهاش کش   یدست حیمس

 قبل بود..  یبرا

  یانقدر ب ی دشمن دارم ول شهیکه هم میمن کس درسته

به زن و بچم وارد   یکه بزارم صدمه ا ستمیعرضه ن 

 بشه..

 

  نی به هرحال ا حیباال انداختم و گفتم: مس یا شونه

 االن جواب بدم..  ن یکه من هم ستین یزیچ

ها تموم   ماجرا نیفکر کنم هم ا شتریب  دیخودم با هم

کنم و نظر اونارو   ی بشه هم با بابام و باربد آشت

 بپرسم و بدونم.. 

 

[09.10.21 14:05 ] 

 

#part377 

#mashoghe_raeis   

 

 متعجبم..  یلیخ االن
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  یمن باهات تا آخر عمر زندگ یخوایتو م  شهینم باورم

 کنم.. 

 .. یباش یآدم  نیکردم تو همچ ینم فکر

  ای یو دوسم دار یفکر کن عاشقم نیهم بش خودت

 نه.. 

 

  هیتموم شد من  یهم با خوش نایضمن اگه همه ا  در

 شرط دارم..

 

خوشحال شده بود دوباره اخم کرد و   کمیکه  حیمس

 ؟یگفت : چه شرط

 

ن گفتم: راستش.. شرطم ا با ن و م  تو   گهیکه.. د  نهیم 

 .. یسازمان.. نباش

 .. یببر  نی. خالفت رو هم.. از ب یگروه ها اون

 

 ؟یچ یعنیشده بود گفت:  یعصب  کمیکه  حیمس

 ! ه؟ یچه شرط گهید ن یا
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برسم چقدر    گاهیجا ن یکه به ا نیمن بخاطر ا  یدونیم

 دم؟یکش یسخت

 

 . یدونیتو نم  نه

 .  یدونینم یچیه

 یچیخودمه که ه ری ، تقص  ستایتو ن  ریتقص البته

 درباره خودم بهت نگفتم.. 

 

  میبچه پولدار که به واسطه پولدار  هیمن  یکنیم فکر

 اومدم تو سازمان؟

 

 شدم..  تیاونجا ترب  ی، من از بچگ  زمیعز رینخ

 منو برد اونجا؟ یک یدونیم

 

  یگفتم که گفت : بابام منو برد اونجا م ینه ا آروم

 ؟ یفهم

 جنگ..  وندی م هیخودم منو برد به  یبابا

 ..هیکدوم گور ستیهم معلوم ن خودش
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  ریدر غ  یاز افرادشون بش  دیبا یاونجا هم که بش وارد

 ! یشیکه نه کشته م یریمیصورت م  ن یا
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 و زنده بمونم..  رمیانقدر تالش کردم که حداقل نم منم

مارو رها کرد  یبابام که تو همون بچگ یدونیم

 ازمون گرفت؟ ویسازمان هم همه چ

 .. مینداشت یچیه گهید

 خوردن نبود.. یبرا ییغذا  یحت

 

منه   یاز دردا یتو که تو ناز و نعمت بزرگ شد آخه

منو  یکه حاال هر جور بخوا یفهمیم  یچ یلعنت

  ای از اونجا ب یگیم  یو به راحت یکنیضاوت م ق

 .. رونیب
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 .. شهینم باورم

 حد..  نی نه در ا یگذشته تلخ داشته ول هی زدمیم حدس

 ماجرا رو باز نکرد..  ادی تلخ تر هم بوده آخه ز دمیشا

 

بردم که باباش ولشون   ی پ نی حرفا به ا نی از هم یول

 کرده..

 کارو بکنه؟ نی ا  دیبا یچ یبرا آخه

 

خودشو ببره تو سازمان و بعد چند   یبچه ها د یبا چرا

 مدت ولشون کنه؟

 چند ساله بوده اونموقع؟  حیمس

 

 ازش بپرسم..   یزیتونم چ  یکه نم االن

 شده..  یعصب  یقدر کاف به

 ..کشهیم  قیهم نفس عم  یه
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 چند لحظه به شهر و ساختمونا نگا کرد..  حیمس

 نگفتم تا خودش حالش بهتر بشه..   یزیچ

 گفتم شرطم رو..  ینم کاش

 

کار   نی که اگه تو ا دیفهم یم د یجهت هم با هیاز  یول

 تونم باهاش ازدواج کنم..  یبمونه من نم

 

و بعدم   ستادیکنارم وا ح یلحظه که گذشت مس چند

 نشست.. 
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 .. میحسام اومده بود و دور هم نشسته بود دوباره

 داشت..  یخبر انگار

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1353



 

چرا پشت تلفن قرار مدار هاشون رو   دونمینم

 .. زارنینم

تنگ   گهیهمد  دنید یزود به زود دلشون برا  دمیشا

 ..!! شهیم

 

 انس رو کرده بهمون .. ش حی گفت : مس حسام

 دارن..  یهفته مهمون آخر

 

از همونا از خارج اومده و به مناسبتش   یکی پسر

 گرفتن..  یمهمون

  یکار یمهمون هی یمهمون نیا  یدونیخودت که م البته

 شه.. یهم محسوب م

 عالمه جنس قاچاق کنن..  هی قراره

 

 ...نطوری گفت : خب پس، که ا حیمس

 خوب شد...  یلیخ

 ..میرسی راحت تر به هدفمون م حاال
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گذاشتن   یبفرستم برا وی ، ک  حی مس یگفت : ول حسام

 بمب؟

 

 بگو..  انیتو فکر رفت و گفت : به شا   کمی حیمس

 باشه ها..  حواسش

 بکنه..   د ی با  کاریکه چ دونهیم خودش

 

:اگه منفجر   دیپرس  حیتکون داد که مس  یسر حسام

 ره؟یگیرو در بر م یبشه به نظرت تا چه حومه ا 

 

 بزرگه.  یلیخ اطشیو ح الی گفت : خب و حسام

با اون حجم از   یول شهی جا م  اطشیتو ح  الی تا و چند

  ریدرگ کمیهم  یبعد یها  الی مواد منفجره فکر کنم و

 بشن.. 

 

 کنه؟یم یزندگ یکرد و گفت: توشون کس یاخم حیمس
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ن حسام ن و م  اون   ی ول هیخال شیکیکرد و گفت :  یم 

 ..یکی
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 ؟ یچ یک یگفت : اون  یحرص حیمس

 

هم بغل   انیرفته که خونه شا ادتی گفت : انگار  حسام

 .. هیصادق یالیو

 

 گفت..  یا یرو دسته مبل و لعنت دیمشتشو کوب  حیمس

 

  هیرو تخل  الی و میگیگفت : نگران نباش بهش م حسام

 ..گهید  یکنه و تا آخر هفته بره جا
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 .. انی به شا  کننیگفت : نه شک م  حیمس

چخبره، پرس و جو هم بکنه   نهیتا بب ادی قطعا م سی پل

 .. هیو خونه اش هم خال ستین  انی که شا فهمهیم

 .. کننیشک م بخش

 ..شهیم دردسر

کارو بخاطر زن و   نی ا واشی واشیکه تازه داره  اونم

 کنار..  زارهیبچه هاش م

 

دفعه هم اگه قبول کنه بخاطر  نیگفت : درسته ،ا  حسام

 توعه.. 

 

  یخوایم  یتکون داد و گفت: باشه ول یسر حیمس

 ؟ی کن کاریرو چ انیخونه شا

اونم   یرو منفجر کن یصادق یالی و یبخوا اگه

 بشه..   ریاحتمالش هست درگ

 ؟ی دار یا نقشه

 

 فکر کنم.. ستا یلحظه وا  هیگفت :  حیمس
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 .. دمیخودم رو م یالی و  دیگفت : کل قهیچند دق  بعد

 به نامش..   زنمیمدت هم م هی بعد

 .. شهیهر حال بخاطر منه که خونش خراب م  به

 .. کننی م یبه بعد اونجا زندگ  نی ا از

خواستن بخرن به   یباز هر چ یهم که داره ول لهیوس

 .. خرنیحساب خودم م
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 گفت : خب؟ حسام

 

جمعه شبه.. امروز تازه   یادامه داد : مهمون حیمس

 شنبه ست.. 
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 بگو لوازم سفر رو جمع کنه برن شمال..   انی شا به

 

 صبح زود برگرده و بره بمب رو جاساز کنه..  جمعه

برکه تا تنها   ش یپ نجایا  ارهی و بچش رو هم م زن

 نباشه.. 

 که بمب منفجر شه..  یتا وقت  نجایهم  ادیم  انی شا بعدم

 

 اونجا..   رنیو زن و بچش م انیکه منفجر شد شا  بمب

 هم اونجا هست..  سی پل قطعا

و چه خبر شده   میدیما تازه از سفر رس گنیهم م نایا

 .. کننیم ینقش باز کمیو 

خودم که قراره مال   یالیبه همون و  رنیم بعدم

 خودشون بشه.. 

 .. یسادگ نیهم به

 

 .. ان  ی رو دوش شا نا یگفت : درواقع همه ا  حسام

 نه..   ای کنهیقبول م نم یبهش بگم بب دیبا  یول

 ؟ید چقبول نکر اگه
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باال انداخت و گفت: من به خاطر  یشونه ا حیمس

 هم خاکستر نشن..  نایکه ا گمیخودش و خانوادش م

 .. کنمیکمک بزرگ در حقشون م هیدارم  درواقع

رو   یبمب گذار ای اونجا باشه نباشه  انیچه شا چون

 رو هوا.. رهیم ال ینده اون و ای انجام بده 

 

  میرو بهش بگو تا بفهم  طیهم زنگ بزن و شرا  حاال

 ! ه؟ یچ فمونهیتکل

 

و مشغول   دیکش رونیب بشیاز ج شویگوش حسام

 شماره گرفتن شد.. 

 

 کردن تو جمعشون..   یهم که اصال حساب نم منو

  یازشون م یگفتن نه من سوال یبهم م یزیچ نه

 .. دمیپرس

 مثل دفعه قبل بشه.. دمیترس یم

 رو ندارم..  حی مس تی عصبان حوصله
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 رفت و منتظر موند تا جواب بده..  یگوشه ا هی حسام

 

  یخوایواقعا م حیزبون باز کردم و گفتم : مس باالخره

 ؟ی رو منفجر کن الیو

 

بهم انداخت و گفت: چه عجب    زینگاه ر  هی حیمس

منفجر کنم.. چاره   خوامیتو.. آره م یحرف هم زد

 ندارم..  یا گهید

 

هر  یغم نگاش کردم که گفت : هر جور نگاه بکن با

 .. شمیو خام نم دمیبه حرفت گوش نم  یبگ یچ

 .. کنمیکارو م نی من بخاطر تو ا برکه
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 که انجام ندم؟! یخوایتو م بعد

 ! م؟ ی ریخودت و خودم بم یخوایم

 

خودمون   خوامیشدم و گفتم: من نه نم ره یخ نیزم به

توشون باشه تو   نای هم که ا ینه اونا که راه حل  میریبم

 .. یندار

 ..یبه دنبال کشت و کشتار فقط

 

گفت : اتفاقا   هیکه از صداش معلوم بود حرص حیمس

 .. ستیکشت و کشتار ن ریفکر و ذهن من درگ

 

کرده باشم و همه نوع   ت یاذ  یادیز یمن ادما دیشا

 هم آدم نکشتم..  ادیانقدر ز یکرده باشم ول یخالف

 نبوده..  ی و الک یخودیهم کشتم ب  اگه

 اگه زنده بمونن..   شدیبه ضررم تموم م حتما

 ..! ستین  یشغل من آدم کش چون

انقدر زود قضاوت   یخبر ندار  یزیاز چ  یوقت پس

 نکن.. 
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کردم خودمو هم  یرو درک نم ح یمس نکهیبر ا   عالوه

 کردم..  یدرک نم

و به دنبال کشتن   رمی میاونا زنده بمونن من م  اگه

 .. وفتنیم حیمس

که بخاطر   رمیگ  یمن عذاب وجدان م رنیاونا بم  اگه

 ما اون تعداد آدم مردن.. 
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اون   یکنیزد و گفت : برکه فکر م یپوزخند حیمس

 ن؟یخوب یادما رنیکه قراره بم ییکسا

 

عالمه    هی خوان یم ی.. تو همون مهمونزمیعز رینخ

 ببندن..   فیقرار داد کث
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 .. یدیکار دستمون م  تیدلسوز نی با ا یتو دار و

 تر بشن..  فیتر و کث یاونا قو یکنیم یکار

 ؟یاخویم نوی ا تو

 

نگاه کردم و   شیگرفتم و به چهره جد نی از زم نگاه

 گفتم : نه .. 

 

نگو و بزار به   یچیه  گهیگفت : خب پس د حیمس

 .. میکارمون برس

 

نگاه ازم گرفت و رو   حی اومد سمتمون که مس حسام

 شد؟یبه حسام گفت : خب چ 

 

داد و گفت : قبول کرد و گفت   رونیب ینفس حسام

 باره..   نیآخر یبرا

خودش و زن و بچه هاش هم در خطرن تو اون   چون

 خونه قبول کرد..
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  زایچ میسمت ا گهی گفت به زنش قول داده د یم

 .. رهینم

 

  ینجوریا  دونستمیزد و گفت: م یپوزخند حیمس

 ..گهیم

 خودشه..  هیهر حال خودش مختاره.. زندگ به

 

  ن یگیکه م  یانی شا نی رو به حسام گفتم : ا  متعجب

 بخاطر زنش خالف رو کنار گذاشته؟

 

 گفت و رفتم تو فکر.. یآره ا حسام

 ..کنهی خالف نم گهیزنش د بخاطر

 

  شیزندگ  کیخواست شر  یبخاطر من که م  حیمس یول

 کنار..  زاره یگفت نم  ییجورا هیبشم 

 

 وسط فکر کردنم.. دیبا سوالش پر  حیمس

 ؟یدی سوالو پرس نی : چرا ا حیمس
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کرد نگاه کردم و گفتم   یچشماش که مرموز نگام م به

 اومد.. ش یبرام سوال پ یچی: ه

دوست داره که حاضر شده    یلیزنش رو خ معلومه

 ف رو بزاره کنار.. خال

 .. ایبرعکس بعض  

 

 ؟ی زنیبه من طعنه م یگفت : دار حیمس

 

گفتم تو   یزیچ هیباال انداختم و گفتم: من  یا شونه

 ؟یریگیچرا به خودت م
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  یخواست جواب بده ، حسام سرفه مصلحت حی مس تا

 برم.. گهی کرد و گفت : به نظرم من د 

 .. نجایا  امیم ا ی  زنمیشد زنگ م  یزیچ بازم

 

باهات در باره   خوامیگفت : بمون شام رو.. م حیمس

 حرف بزنم..  یخصوص یموضوع هی

 

 ؟یگفت : در چه باره ا حسام

 

 .. نی بش  ای.. حاال بیفهم یگفت: م حیمس

 

و   حیمس  کیگفت و نشست رو مبل نزد یباشه ا حسام

 ..یشروع کردن به حرف زدن درباره همه چ

 

 بود..  ریمن ذهنم درگ یول

با حسام حرف بزنه که    خواستیم یدرباره چ حیمس

 دم؟یشن ی م دیمن نبا
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نگار بهم گفتن گمشو از    یگفت خصوص یجور هی

 .. رونیجمع ما ب

 

گفت : فعال حرف   حیاز جام بلند شم که مس خواستم

 .. یریم یکه دار میزن ینم یخصوص

 

گفتم : از حرفاتون خسته شدم.. بحث   یحرص

 .. ستین یخصوص  ریغ  یخصوص

که به   نهی کتاب بخونم بهتر از ا ای نم یبب لمی ف هی برم

 شما گوش بدم.. ت یپر جنا یحرفا

 

نگفت که از جام بلند شدم و   یزیکرد و چ یاخم حیمس

که از   دمیحسام رو شن یصدا   یبه سمت اتاق رفتم ول

انقدر دعوا و جر و بحث   شهی: هم دی پرس حیمس

 ن؟یکنیم

 

جواب داد چون وارد اتاق   یچ ح یمس دمی نشن گهید

 شدم و درو هم بستم.. 
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 تخت نشستم. یو ناراحت رو کالفه

 

 نداشتم.  ویچیه حس

 کتاب بخونم.   ای  نمیبب   لمیخواست ف ینم دلم

 تونستم بکنم فکر کردن بود.   یکه االن م یکار تنها

 

رو منفجر کنن که   الیو  هیقراره  شهیباورم نم هنوز

  یکه تو سازمانن کار  ییتوش پر آدمه من با کسا

 ندارم. 

 .. یول ارهی سرشون ب خوادیم ییهر بال  اصال

 

 از خانواده هاشون هستن.  یتو اون مهمون قطعا
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 قطعا خدمتکار هم داره...  یمهمون اون

 ...رنیبم  نای خواست ا ینم دلم

 

 کرد... یا گهیکار د  هی  شدیم کاش

  ینم  یا جهینت چیکردم به ه یفکر م یهر چ یول

 .. دمیرس

 

فکرم  ح یمس ی، اون مثال خواستگار گهیطرف د از

 کرده بود..  ریرو درگ

  یبرا  ینه پس بر چه اساس  ایکه دوسم داره   نگفت

  میزندگ کیگفت شر یگرفته بود و ممن لباس عروس 

 باش؟

 

 ! هیخوشش اومده و گفته زن  زندگ تمیاز شخص دیشا

 مشکوکم... یمشکوکم، به همه چ یول

 

جز اعتماد کردن   ی چاره ا یاعتماد کنم ول دینبا 

 ندارم... 
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 .. گهیبهم دروغ نم حی گفت که مس یم عقلم

 ینکرده و حرف مشکوک یتا حاال هم کار مشکوک آخه

 هم نزده... 

 

 ... گمیهم رک گفته نم ایبا صراحت جوابم رو داده   ای

 سخته..  نیهم یبرا

 نداشتم...  یدر مقابل عقلم حس خوب  یول

 حس دلم.!   ایکنم   هیبه عقلم تک   دونمینم

 

 کار نبود..  نی تو ا حی مس کاش

 نداشتم..  یفکر یریمن انقدر درگ  اونموقع

  یبله م حی هم قطعا به درخواست ازدواج مس یجهت از

 گفتم. 
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 دادم...  رونیب ینفس خسته

 رسم... ینم یزیکه هر چقدر فکر کنم به چ من

  ه یکنم قض یاز اون چه که فکر م شتریب ی لیخ انگار

 ... دستیچیپ

 

شب رو نشون  ۸نگاه کردم که  یواریساعت د به

 ... دادیم

 گشنم بود.  یلیخ

 اکرم خانوم بگم اگه غذا آمادست برام بکشه...  به

 رو به رو شم...  حیخواست با مس یدلم نم یطرف از

 

  یلی همون جملش خ یول م یهم نکرد یبحث آنچنان حاال

 بود... 

شب تولدم  بود که  یهمون آدم نی نه انگار که ا انگار

 ... دمید

 ...شدی زود حالتاش عوض م  چقدر
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 شکمم اومد و مجبور شدم از جام بلند شم...  یصدا

و حسام نگاه   حیرفتم و اصال به مس رونیاتاق ب از

 نکردم...

 

سمت آشپزخونه رفتم که اکرم خانوم مشغول غذا   به

 درست کردن بود.. 

 

من   دن یکه برگشت و با د  دی پامو شن یصدا انگار

 ن؟ی الزم دار یزیزد و گفت: سالم خانوم، چ یلبخند

 

نشستم و گفتم : غذا   یصندل یرفتم و رو جلوتر

 من گشنمه...  ست؟ یحاضر ن

 

  نیر بزا ی پررنگ تر شد و گفت : حاضر  ول لبخندش 

 ... نمیچیم  زویآقا رو هم صدا کنم بعد م
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،راهش رو سد    رونیخواست از آشپزخونه بره ب تا

صدا    خوادیکردم که با تعجب نگام کرد و گفتم : نم 

 غذا بخورم...  ییتنها  خوامی... من م یکن

 

 ! ن؟ ی زد و گفت : با آقا قهر یلبخند مرموز اکرم

 

گفتم و از جلو راهش کنار   یکردم و نه ا یاخم

 رفتم... 

من غذا   یبرا کمینشستم و گفتم : حاال   یصندل رو

 ... زیبر

 شدم... ینجوری چرا ا دونمی، نم  گشنمه

 خوردم... وهیعالمه م  هیتازه  خوبه

 

  زمیریخانوم گفت : اشکال نداره ،االن غذا م اکرم

 براتون... 
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.. ن ی بشه گفت بدتر دیشا امروز  روز عمرم 

دارم که باعث شده حالت تهوع   یادیز یلی خ استرس

 ... رمیبگ

 

 بود...   نجایبا دوقلو هاش ا  انی، زن شا  ساحل

 ... میهم بود شیاتاق پ  تو

کردن   یم طنتیسوزوندن و ش یم شیکه آت  پسراش

شدن ، لبخند رو لبم   یو عصب  یناراحت یبه جا یول

 بود از کاراشون... 

 دلم پر آشوب بود...  یول

 

نشسته بودن و    ییرایتو پذ  انیو حسام و شا  حیمس

 .. زدنیباهم حرف م

انجام شده بود و حاال   یبه خوب  یبمب گذار انگار

 شروع بشه و بعد بوووم!  ینشستن تا مهمون لکسیر
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 ...م یالمه حرف زدع  هیساحل  با

 رو نداشت...  یاونم تنها بود و کس انگار

 .میاگه باهم دوست بش شدیم خوب

 

:   دمیکه ذهنم رو مشغول کرده بود ازش پرس یسوال

 ؟ی آشنا شد انیبا شا یچجور

 

 تلخ بود..  یلی زد که انگار خ یلبخند

چشماش رو پوشونده بود و گفت : ماجراش   غم

 درازه... 

 .. ادیب  ادمیاون روزا به   خواد یمبشه گفت دلم ن دیشا

 

 ... یبگ یزیچ خوادینم ی شیم ت یگفتم : اگه اذ یفور

 

رفع بشه خالصه   تیکنجکاو نکهی ا  یگفت : برا ساحل

 بهت..  گمیم

 رفتم..  انیکار به شرکت شا یبرا من
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کار نبود و من مجبور شدم بشم خدمتکار خونه   اونجا

 .. انیشا

 .. میشد که آشنا شد نجوریهم

 

 گفتم و به فکر فر رفتم.. یآهان
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خالفکار   ه ی: برات سخت نبود که با  دمیپرس بازم

 ؟ی ازدواج کرد

 

بشه گفت    دیشا لیگفت : چرا سخت بود.. اوا ساحل

 اونقدرا هم برام مهم نبود.. 

تجربه و خام   یب یل یخ نمی بیم  کنمیکه فکر م االن

 بودم.. 
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فکر بکنم   شتریرفته رفته که گذشت باعث شد ب یول

 باره...  نی در ا

 

باالخره گذاشت   واشی واشیکه بود   یهر جور یول

 کنار... 

بار هم    نیا  کنه،یخالف نم گهیهست که د یوقت چند

 بار بود...   نیآخر یبرا

چون جون ما در خطر بود قبول کرد وگرنه انجام   نمیا

 داد..   ینم

 

گفتم و ادامه دادم : خوبه که انقدر تو   یخوبه ا مغموم

و بچه هارو دوست داشته که حاضر شده از اون  

 . شغلش دل بکنه..

 بکنه.  یکار  نیفکر نکنم همچ حیمس یول

 

شما ازدواج   یول پرسمی م دیگفت : ببخش ساحل

 ن؟یهمو دوست دار  ای  ن؟ یکرد
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  ی.. ولمیدادم و گفتم : نه ازدواج نکرد رونیب ینفس

 شدم... غشی مدت دو سال ص یبرا

 مجبور بودم...  یکنم ول نکاروی خواست ا ینم دلم

 بگم دربارش..  یزیتونم چ  ینم االنم

 برات.  دمیم  حیمدت بعد توض  هی

 

 بگم.. یداشتن هم که چ دوست

منم هم دوسش   ینگفته از احساسش ول یزیچ حیمس

  کنهیکه م ییدارم و بهش وابسته ام هم بخاطر کارا

 ازش متنفرم.. 

 حال... ن یبا ا  یرحمه ول یب یلیخ
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بود   ش یدو هفته پ بایحال شب تولدم که تقر نی با ا یول

لباس عروس بهم کادو داد و ازم خواست باهاش   هی

گفت   دمیدرباره حسش هم که پرس  یازدواج کنم ول

 . دونمینم

 

دور خالف رو خط بکشه و از  دیگذاشتم که با  شرط

گفت نه و منو درک کن، من   یول رونیب ادیسازمان ب

 وابسته ام به اونجا و...  

 فعال جواب ندادم بهش...  و

 ماجرا ها تموم بشه بعد جواب بدم...  نی ا منتظرم

 

زد و گفت : من مطمئنم اونم دوستت   یلبخند ساحل

 داره.. 

 اومد جلو... یدوست نداشت نم اگه

بهت داره که لباس عروس بهت کادو   یسح حتما

 داده.. 

نبود که واقعا    نی منظورش ا دونمیهم گفته نم  اگه

 فعال بگه..  خواستمینم  دی، شا   دونمینم
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هست که باعث   گهیمسئله د هی  دمیشا ایغرورش  ای

 شده نگه.

 

 بود..  ی حرف هی نمی گفت ا یم راست

 بودم..   فیمن بالتکل یول

 بهش بدم.  یتونستم جواب  ینم فعال

 

 . م یتو حالت قهر و سرد بودن ، بود کمیهفته هم  ن یا

 مزخرف بود.   ی لیهفته خ ن یا

 .. شعوریب یفکر کنم ، پسره  دیاصال نبا اه

 .. میا یحال درب نی نکرد که از ا یتالش چ یهم ه حیمس

 

رادمهر بود کدومش   دونمینم  ای به سمت مهراد  ساحل

 بود رفت و شروع کرد به تذکر دادن بهش.. 

 

  هی یبودن ، دوسشون داشتم ول یخوب یلیخ یها بچه

از اندازه و نسبت به    شی که ب نهیهست اونم ا زیچ

 سنشون کنجکاو و باهوش هستن... 
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 حواسشون جمعشون باشه..  یحساب دیبا
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بهشون ، اومد   زایچ یسر هیبعد گوشزد کردن   ساحل

 کنار من نشست.. 

 

حل   یچهره درهمم گفت : نگران نباش همه چ دنی د با

 .شهیم

 اعتماد کن.   حیهم به مس کمی

باهم   ویو درست حرف زدن همه چ یکن با دوست یسع

 . نیحل کن

غم بغل گرفتن و همش حرص و    یزانو ینجوریا

 نداره.   یا  دهیفا  چیدن هجوش خور
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طرف دلم   هیبه حرفاش تکون دادم و گفتم: از   یسر

هم اگه نشه   یمنفجر بشه و از طرف الی اون و  خوادینم

 ... میخودمون تو خطر

و نه   حینه مس رمیخودم بم خوادینه دلم م من

 ... گهید چکسیه

 

  یرو بزار یدلسوز دی اوقات با یگفت : گاه ساحل

 به نفعته...  یکنار، اونجور

 ... یدار یچه حال دونمیم

 ... ه یعیطب ن یا و

 روزا رو گذروندم...  نی ا منم

 .شهیگذره و تموم م یروزا هم م ن یا

خودتو تو فشار   یکه الک یفهمیچند وقت م  بعد

 .. یو مضطرب بود یزاشتیم

 

 به حرفاش گفتم...  یا درسته

 گفت...  یم راست

 ..استرس داشتم ی لیخ گهید من
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 بود..   دهیو روم هم پر رنگ

 

  ا یکرد از اون قضا یسع  دیکه پرس ی با سوال ساحل

 .. رونیب ارتم یب

 ؟یریبرکه چند سالته؟ دانشگاه م  ی: راست ساحل
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سالمه ، آره دانشگاه  ۲۳دادم و گفتم:  رونیب ینفس

 ؟ی دارم تو چ  سانسیرفتم ل

 

  یسالمه ول۲۵زد و گفت : منم  یلبخند ساحل

 دانشگاه نرفتم... 

 جور نشد..  تشیموقع

 به درس عالقه نداشتم.  گهید خودمم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1384



 ی گرفتن نقاش ادیبه جاش شروع کردم به  یول

 ... رمیگیم ادیهست که دارم  ی سه،چهار سال هی

 

تر شد و گفتم : چقدر من نقاش   ق یعم  لبخندم

 و مامانش و االنم تو...  حی ... مسنمی بیم

 

 ... گهیکرد و گفت: باالخره شده د یزیخنده ر ساحل

 ؟یخوند یدانشگاه چ تو

 

خوندم.. چند تا دوره هم بود   ITگفتم : من   مغموم

 هکر شدن چندتاشو گذروندم...  یبرا

 کار کنم...  سی پل  یداشتم برا  میتصم

کار بود گفت   نی از دوستام باباش هم تو ا یکی چون

 . کنهیم  ییراهنما

خبر داشت منو هم آورد   ه یقض ن یچون از ا  حیمس یول

 تو سازمان... 

 چند ماه فقط شده اجبار...  نی تو ا میزندگ

 روش.  نمیا
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روزا   نی و گفت : همه ا  دیرو شونم کش یدست ساحل

 گذره...  یم

 نباش...   نگران

 .. شهیها هم تموم م لیاجبار و تحم ن یا

 کن و تالش.  صبر

 ..  یبش مونینکن که بعدا پش یکار یول

 

انداختم و گفتم:   زشی محبت آم یبه چشما ینگاه

 ... دوارمیام

 توان ندارم...  گهید

 اتفاق...  هیروز  هر

 خبر ندارم..!  زایچ یلیخوبه از خ حاال
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خبر نداشته   یزیخوبه که از چ یگفت : گاه ساحل

 .. یباش

 

که به   ینه تا وقت یکردم و گفتم: آره ول دییتا حرفشو

 ... شهیمن مربوط م

 

 دستشو برداشت و گفت : نگران نباش...  ساحل

آشکار   ی، به زود یبفهم  دی باشه که با یزیچ اگه

 ...شهیم

 مونه..  یکه ماه پشت ابر نم یدونیم

 

  قتیکنار تا حق رنیم یابرا ک  نیا  دونمیگفتم : نم کالفه

 ها روشن بشن.. 

 نگفت...  یز یو چ دیبه حرفم خند ساحل
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از دانشگاه و رشته به چه   ن یچند لحظه گفتم : بب  بعد

 .. میدیرس یبحث

 واقعا چرا؟!  دونمینم

و   حی آخرش به مس میزن یکه حرف م یهر چ درباره

 ..رسهیپنهان م  قیکاراش و حقا 

 

که بحث   یخوایبا آرامش گفت : چون خودت م ساحل

 بشه..  دهیبه اونجا کش 

 

 گفتم..  یدی تامل شا یکم با

 

 سکوت شد..  نمونیب  دوباره

 کردم.. یفکر م انیبه ساحل و شا داشتم

 

  یزود نی زدواج کردن؟ و به اعاشق هم شدن و ا  یعنی

 هم بچه دار شدن؟

 .. ستیممکن که ن ریغ  یول بهیعج کمی

 هستن..  ییکسا نیهمچ
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به ازدواجشون   یچطور خانواده ساحل راض موندم

 شدن... 

  زهیچ انیهر دوشون به دروغ گفتن شغل شا  دمیشا

 .. هیا گهید
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 .. ست یهم ن راهیپر ب  البته

  انی گفت، شا  یدو ساعت قبل م یکیکه ساحل  نجوریا

 شرکت داره... 
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رو از   شدیم  نای خالف که حاال انواع قاچاق ا یکارا

 ... دادهی همون شرکت انجام م قیطر

 مونه...  ینم یشک گهید پس

 

که آره دامادمون   کننیخانواده ساحل فکر م اونموقع

 شرکت داره...  هی

 

تو اون    دیساحل مامان و بابا داره چرا با یوقت یول

 سن بره کار کنه؟

 بشه...  انیکه مجبور بشه خدمتکار شا یدر حد اونم

 بد بوده؟  یلیخ شونیوضع مال یعنی

 

 خانواده نداره؟!  دمیشا  ای

 ... یبرکه تو چقدر خنگ یول

کالم درباره   هی یول  م یساعت باهم حرف زد چند

 ... میخانواده هامون و خودمون به هم نگفت
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تا    میمسائل باز کرد ن یه اسر صحبت مرو دربار تازه

 ... میهمو بشناس شتریب

 ...میشیم یخوب یدوستا انگار

 رو ازش پنهون کنم..  یزیچ ستیهم ن الزم

 من بوده...   تیخودش هم تو موقع چون

 ...میشیبا هم آشنا م  شتریب حاال

 

 ... یناراحت بش  دیشا پرسم،ی م دی: ببخش دمی پرس ازش

 ؟ی دار یخواهر برادر ایتو ، مامان بابا   یول

 

که از صورتش معلوم بود ناراحت شده گفت :   ساحل

 نه ندارم... 

 تصادف فوت کردن...  هیبابام هر دو تو    مامان

 

که   دوننیگفتم که گفت : تو خانوادت م  یمتاسفم

 ؟یشد حی مس غهیص
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... بخاطر همونا  دوننی زدم و گفتم: آره م یپوزخند

 باشم...  حیبود که من مجبور شدم با مس 

 اونا باهام قطع ارتباط کردن...  یول

 .. دمشونیکه ند  یوقت چند

 ... دن یها و تماس هام رو نم امی پ جواب

 

 کمی.. شهیحل م یگفت : نگران نباش همه چ ساحل

 صبور باش... 

 زمان بده.. گرانیخودت و د به

 

 گفتم..  یدوارمیو ام  دمیاز سر غم کش  یاه
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از دوقلو ها به سمت   یکیدر اتاق اومد و   یصدا

حرفاتون تموم   گهیساحل اومد و گفت: مامان،  بابا م

 ما...  شی پ  نیا ینشد؟ ب

 

 ... میایه ماهم االن م گفت: باش  یبا مهربون ساحل

 

 هم گفت...  گهید زیچ  هیپسره گفت : بابا  دوباره

نگاه به من کرد   هیگفت که پسره  یگفته ا یچ ساحل

 و گفت : گفت دلش برات تنگ شده.. 

 

تر شد و گفت :   قی که رو لب داشت عم یلبخند ساحل

 مهراد؟   ی اریچرا از خودت حرف درم

 

 مهراد بود..  ن یا  پس

 ... ادیکرد و گفت : چون خوشم م یخنده ا مهراد

  شمون یباشه از پ یمنتظر حرف نکهیبدون ا  بعدم

 رفت...
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از خودش   یدیزدم و گفتم : از کجا فهم یلبخند

 گه؟یم

 

به من بگه   یزیاگه بخواد چ  انی گفت: شا ساحل

 که بهم بگن.  گهی... به بچه ها نمگهیخودش بهم م

 

  مینیبب   ششونیپ می گفتم که گفت : فعال بر یآهان

 چخبره...

 . میهر دو از جا بلند شد و
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  م ینشست  میو رفت میدوباره بهشون کرد یدو سالم هر

 رو مبل..

 نشستم..  یرو مبل تک حی مثل مس من
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مبل و دو قلو ها هم رو   هی و حسام و ساحل رو  انیشا

 مبل دو نفره... 

 

 شد.. ینجوری قهرمون ا نی چرا ا دونمینم

صورت    نی انقدر طول بکشه و به ا خواستمینم من

با   زارهیمحل نم ادیهم ز حی مس دمید  یوقت یبشه ول

 چه بهتر..!  دهیخودم گفتم : به درک که محل نم

 سرد باشه.. ینجوریا  شهیهم اصال

 

 ندارم...  یحس ن ی که ته دلم همچ دونمیم یول

نداره و   یکنه و بهم توجه  ینگام نم  ادیز نکهی ا از

 ...ده ی ، آزارم م  ستیباهام گرم ن

 از اثرات حسم بهشه...  دیشا

 سر به تنش نباشه...   خوادیهم دلم م یطرف از

 

 خدا چرا من انقدر تناقض دارم؟ یوا

 کنم..!  یدرک نم خودمو

 ..خوامشیهم نم خوامشیم هم
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قهر   خوادیکنه هم دلم م  یباهام آشت  خوادیدلم م هم

 ... میبمون

 

 ... بهیواقعا عج حسن

 کنم...  فشیتونم توص  ینم یجور چیه

روانشناس و باهاش حرف  هی  شیبرم پ   شدیم کاش

 بشم..   یبزنم و خال

 شه...  ینم یول

 

 رو لو داد...  حی مس یدید هوی

 لو داده...  ویمدرکش که همه چ شمیمنم م و

 

 راه حل... نی ا  ستیاصال خوب ن نه

 بشم از همه بهتره..!   وونهیکنم همون د فکر
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انداختم که رو به روم    حی به مس ینگاه یچشم ریز

 ...زدیحسام حرف م نشسته بود و داشت با

 به من نداشت...  یتوجه چیه

 

 ... دمیکش یدلم آه تو

 روش...  نمی ا میاورد یشانس ن یچیکه از ه ما

 

صدام زد که نگامو به سمتش که کنارم بود   ساحل

نگاه کردن   یواشکیبا  ینجوری دوختم و آروم گفت : ا

 ...ی اریدلشو به دست ب  ی تونینم

 وا نده...  زود

 سمتت...  ادیخودش ب  بزار

 

که مقصر   ینظر من تو دعوا ها و بحث ها اون کس به

 ... یکیجلو نه اون   ادی ب  دیبا
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...  حی انگار هم مس که  مقصر 

 سر سخت باش...  پس

 

تو رو تصاحب    تونهیقدرتمنده م کمینکنه که حاال  فکر

 کنه... 

 .. اد یبکشه تا حساب کار دستش ب یسخت کمی بزار

 

 م بهش لبخند زدم... زد و متقابال من یلبخند بعدم

  شدیتو وجود ساحل بود که باعث م  یچ دونمینم

 بزاره.!  ریحرفاش روم تاث

 

  شتریب  یلیکه مثال خ ستیهم ازم بزرگ ن ادیز خوبه

  هی یخب چه کنم که هر ک ی تجربه داشته باشه ول

 ... گهیداره د یاتیخصوص

 

گرفتم   زدیحرف م انیاز ساحل که داشت با شا نگامو

 و به مهراد و رادمهر زل زدم...
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  حی که ساحل گفت نگامو اصال به مس همونجور

 ننداختم... 

و شروع  به   شمونیاومد پ  ییچا ینی خانوم با س آروم

 تعارف کرد... 
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 ... دید آخر به من رس شروع کرد حیمس از

 رفت..  شمونیگفتم و اکرم از پ یممنونم

 دلم بهم خورد.. دیچ یپ مین یکه ب  ییچا یبو

 ... دادیزعفرون و هل م یبو

 

 حالم بد شد که مجبور شدم از جام بلند شم..  یانقدر

 . ارمیکردم هر لحظه ممکنه باال ب  یم حس
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به سمت اتاق   یو فور زیرو گذاشتم رو م ییچا

 رفتم... 

  یکه حالم رو م دمیساحل رو پشت سرم شن یصدا

 ... دیپرس

 

 شدم و عق زدم..  سی اتاق و سرو وارد

 اومد...  ینم یزیچ یول

 

 یتوجه یضربه خوردن به در اومد ول  یصدا

 نکردم...

 حال شده بودم...  یب

  ییچا یرو داشتم و حاال با بو هیچ یدل پ ن یصبح ا  از

 وضع افتادم...  نی به ا

 

 من راحت بشم... حیمس یریبم

 شد... ینجوریکه ا  دمیاسترس کش   انقدر

 بودم...  ینجوریهم شهیهم
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  ینجوریا  شدیاز حد بهم استرس وارد م شی ب اگه

 ... شدمیم

 

تو؟   یشد یاز پشت در اومد : برکه چ حی مس یصدا

 ... رون یب  ایب

 ..!مارستان یب  میحالت بده بر اگه

 

 عجب آقا نگرانم شده...  چه

 زبونش سر جاشه...  خوبه

 

و   رونیب  یایب  شهیساحل اومد : برکه جان م یصدا

 . می! ما نگرانت؟ یچطور یبگ
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خورده  یدفعه هر چ  نی حالم بهم خورد و ا دوباره

 بودم رو باال آوردم... 
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 و آب زدم و خشکش کردم... صورتم

 ... رونیحال اومدم ب یب

 

 و ساحل پشت در بودن.. حیمس

چت شد   هویزودتر به حرف اومد و گفت :  حیمس

 برکه؟

 مارستان؟یب میبر  یخوایحالت خوبه؟ م  االن

 

تکون دادم و گفتم : خوبم ،    د ییبه نشونه تا یسر

 ... ستین مارستان یالزم به ب

 ... ینگران باش خوادینم

 

 کردم..  انیآخرمو با تمسخر ب جمله

 شدن...  نیهم ساحل متوجه ا حی هم مس انگار

 

خورده  یزیچ ؟ یدراز بکش یخوایگفت : م ساحل

با   زایچ یبعض یکه حالت بهم خورد؟ آخه گاه یبود

 ... ستیمعده آدم سازگار ن 
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که   ستیانداختم و گفتم: خوبم الزم ن  حینگاه به مس هی

 م.. دراز بکش

 ... شمیم ینجوریا شمی مضطرب م ادیز شهیهم من

 به خورد و خوراک نداره. یربط

 

 ؟یمضطرب یچ یگفت : برا حیمس

 

 داره؟ دنی، سوال پرس نمیزدم و گفتم : ا یپوزخند

  نی رو امشب قراره بفرست الی و هینه انگار که   انگار

 رو هوا.!

 گناهن..  یب یکه اونجان ول  ییبا ادما اونم

 

موضوع   ن یبا اخم گفت : برکه ما قبال درباره ا  حیمس

 .. میحرف زده بود

بحثو   ن یهر دفعه تو مکالمه مون ا  ستیالزم ن پس

 وسط...  یاریب

 . دهیرنگ و روت پر یبخور یزیچ هی  میبهتره بر االنم
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جلوتر راه افتاد و من و   ح یبگم مس  یزیچ نکهیا  بدون

 ساحل هم کنار هم... 

 

  ،یی رایمحض خارج شدن از اتاق و رفتن تو پذ به

 حسام از جاش بلند شد و گفت : برکه حالت چطوره؟

 

 گفتم...   یزدم و خوبم یکمرنگ لبخند

بندازم   یبهش نگاه زدیکه پرپر م  حی توجه به مس یب

 نشستم...  یرفتم رو مبل تک

 

 ...کردمی رو ، روم حس م  رهیخ نگاه

 بهش نکردم... یتوجه  جیه یول
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 بودم...  زیزعفرون رو م  ییبه چا رهیخ

 رفت بخورمش... یدلم نم گهید

 زعفرون دوست داشتم...  ییچا ی لیخ نکهیا  با

 

بود داشت چشمک   زی م یکه تو ظرف رو یپرتقال

 .! زدیم

 ور شدم دست ببرم و برش دارم... که مجب انقدر

 

و چاقو برداشتم و مشغول پوست  یدست شی پ هی

 کندنش شدم. 

 

  یاصال خوشم نم خوردی م مینی پرتقال که به ب یبو از

 اومد... 

  کمیو همون حس   چهیدوباره دلم بپ شدیباعث م یعنی

 رو داشته باشم...  شیپ

 به اون شوت نبود...  یول

 تحملش کردم...   نیهم یبرا
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 پرتقال گذاشتم دهنم..  کهیت هی

 ... رمیبگ یملسش باعث شد حس خوب طعم

هم   گهید یکیکه تموم شد دست دراز کردم  پرتقالم

که بهم زل زده   حیبردارم که نگام به نگاه متعجب مس

 بود افتاد. 
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 ه؟یهان چ یعنیتکون دادم که   سرمو

 باال انداخت و نگاشو ازم نگرفت...  یا شونه

 

 برداشتم...  گهیپرتقال د  ه ینازک کردم و   یچشم پشت

 به پوست کندنش کردم و بعدم خوردمش...  شروع
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 بهتر شده بود...  حالم

کمتر شده    یلیخ ینرفته بود ول نی حس تهوع از ب اون

 بود.

 

 گفتم و از جام بلند شدم... یدیببخش

 گرفتم...  شیاشپز خونه رو پ راه

 شده بود بشورم...   فیدستامو که کث  خواستمیم

 داشتم...  یحس بد ینجوریا

 

 آشپز خونه شدم...  وارد

  دنیخانوم مشغول درست کردن ساالد بود که با د اکرم

هر   ستی، الزم ن  نی زود از جاش بلند شد که گفتم : بش

 .. یاز جا بلند ش ینجوریا  یدیوقت منو د

 

 خانوم گفت : آخه آقا...  آروم
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و   حی حرفش رو کامل کنه و گفتم: آقا مس نزاشتم

 ... الیخ یمزخرفش رو ب یقانون ها

 

بدون توجه به چهره مبهوت اکرم به سمت   بعدم

 ن دستام شدم... رفتم و مشغول شست ییظرفشو

 

ترس   کمیگفت با  شهیاز جا پروندتم و م حی مس یصدا

 بهش نگا کردم... 

 

قانون   یخوایکه م دهیرس  یی: حاال کارت به جا  حیمس

 ؟یخونه رو نقض کن نی منو ا یها

 .!یباش  یدختر خوب کردمیم فکر
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 بود...   دهیرنگش پر کمی اکرم خانم نگاه کردم که  به

گفت : با اجازه من   حیجاش بلند شد و رو به مس  از

 ن ی برم شما راحت باش

 

تکون داد و اکرم خانم از اشپز خونه   یسر حیمس

 خارج شد... 

 

از    یفتم : بعضکردم گ یکه دستامو خشک م همونجور

  تشونی که رعا ستنیهات انقدرا هم واجب ن نی قوان

 ... میکن

 نقضشون کنم... دم یم حی ترج پس

 ... مینگفتم دختر خوب چوقتیمن ه درضمن

 .! ستیبرام مهم ن  یبرداشت کرد نطوریاگه تو ا  حاال

 

  یصورتش سرخ شده بود با صدا  کمیکه  حیمس

  شهینکن! من هم  میکنترل شده آروم گفت : برکه عصب

آروم  کمی یزاریتو نم یرو اعصابم مسلطم ول

 بمونه.! 
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 ... شمیم یکه عصب یگیم ییزا یچ هی همش

 

 مزخرفتو.! یرفتار ها  نی ا  لیفهمم دل ینم

ها و حرف گوش نکردنات   یسرد نی فهمم ا ینم

 رو...

هتره  بگم ب دیکه با  الستیبمب و انفجار و  هیقض  اگه

 ... ینکن یو دلسوز یایباهاش کنار ب

تو گوش تو   یبهت گفتم دهنم کف کرد ول انقدر

 نرفت... 

 ... یکه اصال حرف گوش بد یخوا ینم یعنی

 

 ...ت یدلسوز ن یا  ستیمهم ن  برام

 ...شهیامشب منفجر م الی و اون

 ... میشی از دست همشون خالص م و

 

  یکارو برا نی تو گوشت فرو کن که من درسته ا  نویا

بخاطر   شتریب یکنم که در امان باشم ول یخودم م

 ... تی و امن ی توعه که آرامش داشته باش
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 جونت در خطر نباشه...  که
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 باشه حرفات درسته...   و گفتم : دمیکش یآه

 به درک به من چه... رنیبم  اصال

 

 گفت...  ینیزد و آفر یلبخند حیمس

 حرفام از ته دل نبود...  یول

 ... امی کنار نم حیمس ستمیس  نیوقت با ا  چیه من

 

هم قبول کنن و خوده   نای اگه بابام ا  یحساب حت نیا  با

هم بگه که دوسم داره حاال سازمان رو هم   حیمس

 بزاره کنار فکر نکنم بله بگم بهش... 
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 اونجا خو گرفته...  حیمس

 رو عوض کرد...  اتش یاخالق و خصوص شهینم

 ... میباهم تفاهم داشته باش  ینکنم تو زندگ فکر

 

  میو رابطه دار  میکن یم یبا هم زندگ   میاالن دار درسته

 ... م یستین یعاد   یمثل زن و شوهرا یول

و معشوق   سیبه عاشق و معشوق که نه ، رئ  شتریب

 ...میخور یم

 نکنم...  ییفکرا  نی بهتره االن همچ اصال

 

  یشک چی و ه رسهیجا نم چیبه ه  حی من و مس رابطه

 ...! ستین نی در ا

 

آب رو که  شهیرو باز کردم و و ش خچالی در

 ...دمی مخصوص خودم بود سر کش

 

 گفت..  ینم یزیاومد و چ ینم  گهید حی مس یصدا
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 همونجا...  ستادهیکه وا دونمیم یول

 

 رو بستم...  خچالیرو سرجاش گذاشتم و در  یبطر

 بچه ها...  شی پ  میگفت : بهتره بر حیمس

 به ادامه کارش برسه... ادی هم ب اکرم

 ... یمثل قبل رفتار کن یحق ندار گهید

شوهرش ، اونموقع زن    شی نشسته پ نی رو بب ساحل

جاش   چیمن رو مبل جدا نشسته و شوهرش به ه

 ...! ستین
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باره حرف    نیدر ا  حی که باالخره مس شد ینم باورم

 زد...!

 کرده...  یمعلوم بود که حسود قشنگ
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  هیکردم و به سمتش رفتم و گفتم : چ یا خنده

 !؟ یکرد یحسود

 

حرف نباشه   گهید   ر،یکرد و گفت : نخ  یاخم حیمس

 .. هیبق  شیپ  میبر

 

گفتم و پشت سرش   یباال انداختم و باشه ا یا شونه

 راه افتادم... 

 

 

 آماده شده بود...  حیمس

 ...کرد یم وونمیداشت د  استرس

 ... ارمیکردن بازم قراره باال ب یم حس

 

  شیهم آماده بودن که طبق نقشه پ  انیو شا ساحل

 برن... 
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رو با   الی منفجر شدن و خوادیهم گفته بود دلم م حیمس

 . نمیچشم خودم بب

 

که بشه تماشا   ییبره جا  خواستیاونم م   نیهم یبرا

 کرد.

ها تو   یکیهمون نزد رفتنیهم م انیو شا ساحل

گذشت   کمیمنفجر شد و  ینشستن تا وقت  یم نیماش

 ونجا... برن ا

 

 ... میو حسام قرار بود خونه بمون من

 

درست   یدم گوشم گفت: نگران نباش همه چ ساحل

 ...شهیم

 ... ستیبه خودت استرس نده برات خوب ن  انقدر

 

 کردم...  یتکون دادم و باهاشون خداحافظ یسر فقط

 ... ستادیرو به روم وا  حیمس
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 ... نمشیباال گرفتم تا بتونم بب سرمو

  رهیپر غمم خ یرو گونم گذاشت و به چشما دستشو

 شد...

 حسام...  شی خونه پ  یمونی: برکه م گفت

 ... امی ... نگران هم نباش منم زود ماینر  رونیب
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نشوند و رو به حسام گفت :   میشون یرو پ یا بوسه

 حواست بهش باشه... 

 ... رونیاز خونه بره ب نزار

 دوباره گل کنه...  شیدلسوز ممکنه

 .. وفتهیب یبه حالت حسام اگه اتفاق  یوا

 کنم...  ینم غیکشتنت در تو
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سرشو برگردوند طرف من و گفت : در ضمن اگه   بعد

 بهت گفت بهش اعتماد نکن...  یزیداداشت هم چ

 برکه ، اعتماد نکن بهش...  کنمیم تکرار

 ...ه یفیچه موجود کث یدونینم تو

 ... فهیاونم کث یباشم ول ف یمن کث دیشا

منم ، نه   ی بهش اعتماد کن دیکه با  یتنها کس تو

 ... گهید چکسیه

 باشه؟

 

 مشکوک شدم... کمیحرفاش  به

 کنه؟ کاریقراره چ ایکرده؟   کاریباربد چ یعنی

 گفتم... یو فقط باشه آروم دمینپرس یزیچ یول

 

 گفت... یتکون داد و خداحافظ آروم یسر حیمس

 

رفتم و   یی رایاز در فاصله گرفتم و به سمت پذ  مغموم

 رو مبل نشستم. 
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 .. دادیرو نشون م ۱۰نگاه به ساعت انداختم که  هی

 . شدیمنفجر م۱۲ساعت  یبم احتماال

 ... ی اوج مهمون تو

 

که حسام گفت : برکه انقدر دلسوز  دمیکش یآه

 نباش... 

  شی خوب پ یتا همه چ وفتهیب  دیاتفاقا با نجوری ا یگاه

 بره... 

  یو حت حیاگه اونا زنده بمونن تو و مس یکنیم فکر

 اون سازمان از دستشون در امان بود؟

 ... نه

 ترن...!   فینره که اونا از ماهم کث ادتی  نویا
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 تکون دادم  یحرفاش سر به

 به کدوم ساز برقصم...  دونمینم

 ..گهیم یچ هی یک هر

 ...نمیب یم گهید یزایهم چ خودم

 

  یکه همشون کثافتن ول ستین  نی در ا یشک اصال

 بگم... یزیچ دیحداقل االن نبا 

بازم بحث داشته باشم اونم االن و با    خوامینم چون

 حسام!

 

 اومد... میگوش امی پ  نگید  یصدا

 برش داشتم...  یفور

  یبگه ول یزیباشه و بخواد چ حی که مس زدمیم حدس

 ! ؟ یزود نی به ا

 

  یبه گوش رهیچشمام گرد و مبهوت خ ام یپ  دنی د با

 موندم... 

 داده بود..  امیپ  باربد
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 مدت...  نهمهی بعد ا اونم

 و حرفاش اعتماد نکن.!  حی بود: به،مس نوشته

 

 بگه؟ نویا  دیچرا با  اخه

 هم گفت به باربد اعتماد نکنم...  حیمس

 افتادن تو جنگ؟ ینجوریچرا ا یعنی

 خبرم؟ یافتاده که من ب  یچه اتفاق دوباره

 

  حیشده؟ مس  یزیداد؟ چ امیبهت پ  یگفت : ک حسام

 گفته؟ یزیچ

 

 نه؟!  ا یبهش بگم  دونستمینم

حالم   نهی بب خواستیمکث گفتم : ساحل بود م کمی با

 نه...  ایخوبه 

 

 گفت...  یآهان مشکوک

نداشتم   یا گهیچاره د یبود که باور نکرده ول  معلوم

 . گفتمیم نویهم  دیبا
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 ه؟یچ حیمنظورش از اعتماد نکردن به مس  دونستمینم

نکرده و از اعتمادم سو استفاده   یکار حیمس اخه

 نکرده... 

 

 گه؟یم یداره الک نکنه

 .! ستین  یبابا ، باربد انقدرا عوض نه

 

باربد آدم   گفتیکه م  دیچیتو گوشم پ حی مس یصدا

 ... هیفیکث

  حیجلو چشمام نقش بست که به مس  امیصفحه پ بعدم

 و حرفاش اعتماد نکنم... 
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رفته و به من دروغ   گهید  یجا حیاصال مس  نکنه

 گفته؟

 کجا؟ یول

 ... رونیاز خونه برم ب  شدیم کاش

  نمی گرفتم و رفتم بب یم از ساحل مرو ه الیو آدرس

 واقعا چخبره... 

 

واقعا بهم داره   ایو  آ کنهی م کاریدوباره داره چ  حیمس

 گه؟یدروغ م

 

بود که اصرار کرد فقط به خودش    نای بخاطر هم دمیشا

  رونیاعتماد کنم و به حسام هم گفت مراقبم باشه ب 

 نرم... 

 ... ادیفکرا به ذهنم م نی ا  دونستیم

 

 برم؟ یبا وجود حسلم چجور حاال

 کنم که متوجه نشه... یکار دیبا

 ! کار؟ یچ یول
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 کنم...  کاریکه چ دمیفهم آهان

 سمت اشپز خونه رفتم...  به

 ول شستن ظرفا بود... خانوم مشغ اکرم

 

 گفت.  یصداش زدم که برگشت و جانم آروم

 ؟یخواب آور دار یرفتم سمتش و گفتم : دارو آروم

 

  یچ یگرد شده نگام کرد و گفت: برا یچشما با

 ن؟یخوایم

 

 نه؟ ای  یگفتم : دار کالفه

 

نگه   اطیگفت : بله دارم ، آقا گفته محض احت اکرم

 دارم.. 
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 ... یزیر یحسام م ییبعد تو چا  کمی: من رفتم  گفتم

 بخوابه...  ادتریتا زودتر و ز زیبر  ادیز کمی

 

 تونم...   یخانوم من نم یبا ترس گفت : ول اکرم

 ندادن...  یاجازه ا نی همچ حیمس آقا

 

که گفتم رو انجام   یکار  ن یشدم و گفتم : هم یجد

کنم ،   یباهات خوش برخورد نم گهیوگرنه د یدیم

 ! گم؟ یم یکه چ یفهمیم

 

حرف  نجوری ا د یبا یجا خورد با لحنم ول  کمی اکرم

 تا گوش کنه...  زدمیم

 

 ... نت یگفت و رفتم سمت کاب  یآروم باشه
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 که چرا اومدم اشپز خونه.  کردیشک م دینبا  حسام

برداشتم و از   نتی از کاب یچند تا خوراک نیهم یبرا

 اومدم...   رونیآشپزخونه ب

 

 بود...  یسرش تو گوش حسام

 به سمتم انداخت...  ینگاه مینشستن من رو مبل ن  با

 

رو برداشتم و چون فلش هم وصل   ون یزیتلو  کنترل

 بشه...  یپل لمی ف هیبود زدم 

 

ها کردم و گفتم :   یبه خوراک یبه حسام اشاره ا رد

 ؟یخورینم

 

نگاه کوتاه به   هیدر حال پخش و  لم یگاه به ف هی حسام

 من انداخت و گفت: نه ممنون خودت بخور... 

 

 وقتا...  هی   یگفتم : تعارف نکن دوباره

 ست... بازم ه  نتیکاب  تو
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 ... یگفت و دوباره سرشو کرد تو گوش یممنونم

 

کردم  یم یکه سع یزدم و با استرس یدلم لبخند تو

  یها م یکردم و از خوراک ینگاه م  لمیمعلوم نشه به ف 

 خوردم...

 

 شد..  ییرایگذشت که اکرم وارد پذ یا  قهیدق چند
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رو اول به سمت من گرفت و گفت : چون شما   ینیس

حالتون بد شد براتون شربت آلبالو   ییچا  یبا بو

 آوردم...
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گرفت که   حیرو به سمت مس ینیگفتم و س  یممنونم

 . یآورد یحسام هم شربت آلبالو م یگفتم : برا

 

ام شربت آلبالو دوست ندارن ،  گفت : آقا حس اکرم

 . دن یم  حیرو ترج ییچا

 

 برداشت و اکرم هم رفت.  شوییگفتم و حسام چا  یآهان

 

  یم شییبه حسام نگا کردم که کم کم از چا یچشم ریز

 خورد.

 زود اثر کنه...  دوارمیام

نگا   لمی گرفتم ازش تا مشکوک نشه و به ف نگاه

 کردم...

 

  شتریب دم یشا ا ی قهیدق۱۰ ایگذشت   قهیدق ۵ دونمینم

 حسام رو مبل خوابش برده بود...  یول
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رو خاموش کردم و   ونی ز یرو تلف نکردم و تلو وقت

 لباس کردم...  دنیبه سمت اتاق رفتم و شروع به پوش

 

 به ساحل دادم تا آدرس رو برام بفرسته...  امی پ هی زود

 

 جواب نداده بود...  گهیبودم د  دهیپرس یباربد هر چ از

 . دمیفهم یرو نم  ضیرفتار ضد و نق  ن یا

 . حرفاش دروغ باشه دوارمیام یول

 . حی باربد هم مس یحرفا هم

 متوجه بشم که بهم دروغ گفتن...  خوامینم

 حرف زدن.  ینجوریا  یاز سر لجباز  دوارمیام فقط

 

 اومد.  امی پ  نگید  یصدا

  یچ یآدرس رو فرستاده بود و گفت برا ساحل

 ؟یخوایم

  گمیسوالش رو ندادم و نوشتم بعدا م نی جواب ا که

و من   گهیم  حینگو چون به مس انیبهت فقط به شا 

 بفهمه.  حی مس خوامینم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1428



 

[09.10.21 14:05 ] 

 

#part409 

#mashoghe_raeis   

 

فرستاد و منم زود از اتاق خارج   یباشه ا ساحل

 شدم...

 

 همونجور خواب بود.  حسام

 خارج شدم...  ییرایتلف نکردم و از پذ  وقتمو

 دادم.   رونیب یو نفس دمیراهرو کفشامو پوش تو

 

  ستادهیجلو در وا  گاردیباز کردم که اون دوتا باد درو

 بودن. 

 من از هم فاصله گرفتن و راه برام باز شد.  دنی د با
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 صورتاشون نگا کردم.   به

 جزوشون نبود.  نیشرو

 

  دیگفت : خانوم ببخش شونیکیرد شدم که  ششونیپ از

  میآقا خبر دارن؟ آخه به ما گفتن نزار ن؟ یریکجا م

 .! رونیب  نیبر

 

من   ستیگفتم : به شما مربوط ن یکردم و جد یاخم

 . رمیکجا م

 . نینکن  چمیکه سوال پ  گمیم یول

 خودش هم خبر داره.  حی مس شی پ رمیم  دارن

 

 .. نییتا پا  امیپس من همراهتون م  گفت : یکی اون

 هستن...  نیی بچه ها پا از

 محافظ هم راننده.   هم

 آقا.  شیپ  نی بر نی تونیم راحت
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من به پا   یبرا  ستیتر شد و گفتم : الزم ن ظیغل  اخمم

 .  رمیمن خودم م  نی بزار

 

 ...شهیاصال نم ن یگفت: خانوم ا  یاول

 خطرناکه...  نی بر ییشما تنها  میبزار  میتون ینم ما

 . نی درک کن کمی

 ما هم...  ادی سر شما ب ینکرده بالئ  ییخدا اگه

 

 حرفش رو خورد.  ادامه

  د یبا  یول وفتهیب یهم اتفاق  نایا  یخواست برا ینم دلم

  حیبودم که به مس  یم دوارمیام  نی و به ا رفتمیتنها م 

 خبر ندن.! 

 

 ... شهینم یزیرفتن من چ رونیبار ب   هیبا  حاال

  نوی اصال وقت ا  نیاون آدما هم که تو مهمون همه

 .. امیم  رونیب  یمن ک ننی دم در تا بب   ستنیندارن که وا
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  ادیب  یکس ستیبازم ن  دم یم ییگفتم: خودم تنها  یجد

 باهام چه محافظ چه راننده. 

 .وفته یمن نم یبرا  یاتفاق چیه

  یزینگران چ خوادینم گهیبهتون نم  یچیهم ه حیمس

 . نی باش

 . نی حرفام اعتماد کن به

 

 .... شهیگفت : خانوم نم یترس و نگران  با

 

بگه و با اخم و لحن سرد گفتم   یا گهید  زهیچ نزاشتم

 ...ن ی: انقدر رو اعصاب من نر

 همتون رو اخراج کنه ها...  گمیم  حیمس به

وقت منو  نی و شما االن دار ششیگفته برم پ خودش

 .! نیریگیم
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نگفتن و منم زود رفتم سوار آسانسور   یزیچ گهید

 شدم...

 

 کشت منو... یداشت م استرس

 ... ضرب گرفته بودم ن یپام رو زم با

 

خبر ندن وگرنه قبل    حی به مس کردمیدلم دعا م  تو

  یم دمیو تحد  زدیزنگ م رون یاز آسانسور برم ب  نکهیا

 کرد...

 

 ... دم یکش یقیعم  ینفسا

 . ال یتا برم سمت و  ادی اسنپ ب  هیزنگ بزنم  دیبا

 کار دارم.  ح یکه من با مس اخ

 

 اسنپ بگم.. هیبرداشتم تا   مویگوش

 ..وفتهینم  نیماش  هیچرا   یلعنت

 ندارم از هر لحاظ.!   شانس
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 اسنپ افتاد.  هیکه باالخره  دمیبرج رس یالب به

تا   ستادم یبرج منتظر وا   رونیو رفتم ب دمیکش یپووف

 اسنپ برسه.. 

 

 نفر صدام زد خانم.   هیرفتم که  یرو م قدم

مشت تو صورتم خورد و   هیتعجب برگشتم که   با

 شدم...  ن یپخش زم
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خون رو حس  یسیگذاشتم که خ مینی رو بب دستمو

 کردم...
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که با مشت زده بود   یدرد از جام بلند شدم و به کس با

 .  دمیبا چهره خشن د  یکلیمرد ه  هینگاه کردم که 

 

مگه   ؟ ی زنیم یچ یآقا چته منو برا یگفتم : ه یعصب

 ؟یمرض دار

 

به جاش با سر اشاره کرد که   ینگفت ول یزیچ

 ! ؟ یچ یعنی دمینفهم

 

دورم و از دستام   ختنیبعد چند لحظه چند نفر ر  یول

زدن و تقال کردن که با   غی گرفتن که شروع کردم به ج

 که به گردنم خورد که از هوش رفتم...  یضربه ا

 

 باز کردم...  چشمامو

 اطراف نگا کردم..  به

 بود...   ییجا ینی رزمیز انگار

 

 ... ه یتوشون چ دمیفهم یتا جعبه اطرافمون که نم  چند
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 ... دمید  ینم نمیالمپ روشن بود وگرنه هم خوبه

 

 ... دیکش ری رو تکون دادم که بد ت گردنم

 ... یلعنت

 محکم زد...  یلیکه ضربه رو زد خ  یکس اون

 

 نجا؟یمنو گرفتن آوردن ا  یچ یبرا اصال

 خودم نگا کردم که دست و پام هم بسته بود...  به

 

  نی با ا  یو شروع کردم به داد زدن ول دمیکش یپووف

  یم یعمرا صدام به کس شد یکه پخش م یآهنگ یصدا

 ..دیرس

 

 تو ذهنم خورد...  یا جرقه

 س... کجا نجای ا  دمیفهم تازه

  نجای گرفتن و ا یکه توش مهمون هیصادق   یالیو  نجایا

بمب کار    نجایهم انی که احتماال شا ینیرزمیهم ز

 گذاشته... 
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کردم خواستم برم سراغ   یخدا عجب غلط یوا

 ... حیمس

 افتادم...  یبه چه وضع نی بب

 دونم هم ساعت چنده...  ینم

 

  نجایبمب منفجر بشه و منم هم  نیلحظه ممکنه ا هر

 ... رمیبم

نبودن چطور اومدن منو هم   یمگه تو مهمون نای ا اخه

 گرفتن؟! 

 

 ... م یو بد شانس یبدبخت نی کنم از ا  هیگر  خواستیم دلم

 ... رونایب  امی گفت ن حیمس
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منه احمق حرف گوش   یول  میای ها گفتن ماهم ب محافظ

  یرو رو حرف خودم پافشار یندادم و با لجباز

 کردم...

 

 تو سرم؟ زمیبر یچه خاک حاال

 رون؟یچطور برم ب نجای ا از

که از وجود بمب خبر ندارن که در   دمیهم م احتمال

 ... ن یحال شاد

 

 نجاتم بده...  ادی و ب دنیمنو دزد دیفهم یم حی مس کاش

 تونم بکنم...   ینم یکار ینجوریا خودم

  یکه از پشت بسته بودن و با پاها ییدستا   نیا  با

تا برم سمت   دنیکرم خز نیبسته شروع کردم به ع 

 در....

 

و تماما صورتم درد   نیبار با صورت خوردم زم چند

جور با درد رفتم   نینکردم و هم یتوجه یول کردیم

 به سمت در... 
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 از نفس افتادم...  گهید  دمیه رسدر ک به

 ... دمیکش قی تا نفس عم چند

 

نگام    رونیزور از جام بلند شدم و از پنجره در به ب به

 کردم...

 ... نهی رزمیز نجای تعجب نبود که راهروعه چون ا یجا

 

 ... شد ینم دهیهم د یکس چیه

 شدم تا درو باز کنم... برعکس

امتحانش که   ینه ول  ایقطعا قفل کردن  دونستمینم

 ضرر نداره... 
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همونجور که انتظار داشتم   نییپا دمیرو کش رهیدستگ

 قفل بود. 

 

 به در کردم و صدا زدن...   دنی به کوب شروع

 نبود...  چکسیه یول

 ... یاند بدبخت یعنی

 

و   شهیوگرنه بمب منفجر م رونیبرم ب   نجایاز ا   دیبا

 ... رمیمیمنم م

 

به حرفم گوش    یکارو نکن ول نی گفتم ا حیبه مس انقدر

اتفاق داره دامن منو   نی ا  شینداد آخرش هم آت 

 ... رهیگیم

 

 افتادم...  یبه چه روز  ینیبب  یی کجا حیمس

 باشه...   دهیکنه حداقل بهش خبر داده باشن و فهم خدا
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 آهنگ قطع نشده بود... یصدا

 ... زدیتند تند م قلبم

 پرتگاهم....  یکردم لبه  یم حس

 ... رمیلحظه ممکنه سقوط کنم و بم هر

 

 آخرمه؟!  یعنی

 نم؟یتونم خانوادمو بب  ینم گهید

 ... نمیرو بب حیمس یحت و

 

 ...کردی م  وونمیتهوع داشت د حالت

 آوردم...  یباال نم یول

 

دوباره شروع به   یجون یدر فاصله گرفتم و با ب از

 کردن..  دادیداد و ب 
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 خشک شده بود...  لبام

 بودم...  تشنه

 دادم...  ه یتک واریبه د سرمو

 .. بستم. چشمامو

 

 باز شدن در اومد...  یگذشت که صدا قهیدق  پنج

که وارد اتاق شده بود    یباز کردم و به کس چشمامو

 نگاه کردم... 

 

 آشنا بود...  چهرش

 بودمش...  دهیکنم تو سازمان د فکر

 ... رونیانداختشون ب  حیکه مس  ییهمونا از

 

 تنها بود...  خودش
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با پوزخند گفت : به به   شدیم کمیکه نزد همونجور

 ... حیبرکه خانوم... معشوقه جناب مس

 که؟ نینشد   تیاذ ادی خوبه؟ ز حالتون

 

 ! نجا؟ یا  نیآورد ی چ یحرص گفتم: منو برا با

 ن؟ی کن یچه غلط ن یخوا یم مثال

 

واضحه چطور  یلیکرد و گفت: خ یتک خنده ا مرده

 ؟یمتوجه نشد

 

تا به خواسته هامون   میاز تو استفاده کن  قراره

 ... میبرس

 ... شهیشروع م یاصل شی نما یزود به

 هستم...  حیصبرانه منتظر اومدن مس  یب

 ... ادی بهش خبر دادم که ب آخه

 

ازش   یچون خبر یستیانگار تو براش مهم ن  یول

 نشده! 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1443



 

افتادم که گفته بود   حیاون حرف مس  ادیگرفت و   بغضم

  شیمن پ و برخالف خواسته  یاگه دردسر درست کن

 ... ام ینجاتت نم یبرا   وفتهیهم ب یهر اتفاق یبر
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 بروز ندم...  یزیکردم چ یسع

تونستم محکم گفتم : خب حاال که    یکه م ییاونجا تا

ندارم   یو ارزش تیاهم چ یه حی مس یمن برا نیدیفهم

استفاده   حی مس هیاز من بر عل   نیخوایم یپس چجور

 ن؟یکن

 

که   یدار یزیچ هیمکث کرد و گفت: باالخره  کمی

  هیو حواسش بهت بود ،   زاشتیانقدر برام محافظ م
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  یتو خونش زندگ یکه چند ماهه دار یداشت یزیچ

 .. یکنیم

گفتم حتما تا االن حامله هم   حی مس یکارا  نیا  با

 .!یشد

 

کردم خونسرد باشم و    ی سع یگرفته بود ول حرصم

 گذشتس...  یگفتم : اونا برا

 منو دوست نداره...  حیمس

 ده؟ی نشون م  ویچ نیا   ومده،یکه دنبالم هم ن ینی بیم

 من براش ارزش ندارم...  ده یم نشون

 من برم...   یو بزار یبهتره وقتت رو تلف نکن  پس

 

 ..گهیشد و گفت : نشد د  کمینزد

 ... میمون یمنتظر م بازم

 نقششه... نایمطمئنم همه ا  من

 دنبالت...  ادی م حیمس

 نه.!  ای  ادیم می ن یتا بب  نی تا اونموقع بش پس

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1445



  نجای از ا یآسون نی به ا زارنیمن نم  ومدیهم ن اگه

 ...یبر

 نباش..  الیخ خوش

 

مرموز گفت : تو دختر   یزد و با لبخند یپوزخند

 ...یهست یخوشگل

 ... متیهم بفروش دیشا

 نه...   ای کنهیم یکار  حی مس نمیهم بب  اونموقع

  بی به ج یادی بازم پول ز  یول یستیکه دختر ن معلومه

 ... میزن یم

رو هوا   یبود حیکه اگه بفهمن تو معشوقه مس یوا

 ... برنتیم
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 ... دمیاز حرفش ترس واقعا

 ...ادیازشون برم یهمه چ نایا

هم بازم   د یعالمه معالمه داشتن و شا  هیهم که  امشب

 دارن... 

 

  یتون یو آروم گفتم : تو نم دمیکش  یقیعم  نفس

 ... یکن یکار نیهمچ

کار فقط جون خودتو به خطر    نیا  باش با مطمئن

 ... یندازیم

 

 ؟ی کنیم دیمنو تهد  یزد و گفت : مثال دار یبلند قهقه

 ولت کرده...  حیمس

 !؟ یدار ویطردت کردن ک  خانوادت

   ؟ ی کنیم دیمنو تهد  یدار یک با

 مثال؟ یکن یتونیم کاریچ

 

 تو دست ما...  یافتاد ریگ
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  نی بکشمت و ع  یحت ایبفروشمت   تونمیاالن م نیهم

 من باهات کار دارم...  ی نباشه ول المیخ

  یادیشاهد اتفاقات ز  یباش که به زود منتظر

 ...یهست

 

 گفتم...  ینم یزیچ یخوردم ول یم حرص

 نداشته باشم...نه...   یکه حرف نی ا نه

 بشه و بدتر باهام لج کنه...   یعصب خواستمینم یول

 

قبال بهم هشدار   نکهی با ا اد یب  حیکه مس  دوارمیام فقط

 ... ادی داده بود نم

 ... ادیکنم م  یحس م یول

 نداشتم...   دیام  نیجز داشتن ا  یا چاره

 

 نجاتم بده؟  خوادیم ینجاتم نده ک حیمس

 ...ست ین چکسیه گهید معلومه

 

 فکر نکن...  ادی گفت : ز مرده
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 و آسوده باش...  راحت

له له   ایل یباال؟ مطمئنم خ یای ب  خوادیدلت م یراست

 تو...   دنید  یبرا  زننیم
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من اصال دلم   یدهنم رو قورت دادم و گفتم: ول اب

 باال...   امیب  خوادینم

 

باال انداخت و گفت : باشه خودت   یشونه ا مرده

 ... کنمیمجبورت نم یفعال به کار یدونیم

 

،   میحرف زد ادینگاه به ساعتش انداخت و گفت: ز هی

  نمی برسم و منتظر باشم بب  میمن برم به ادامه مهمون

 ... انهی  ادیم  حیآقا مس
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و  ۱۱.۱۵: ساعت چنده که گفت دمی ازش پرس زود

 رفت...

 

 وقت هست...  قهیدق۴۵خداروشکر  بازم

 زمان...  ن ینجاتم بده تو هم   ادیب  حیمس

 

از وجود بمب خبر ندارن وگرنه انقدر راحت و   نایا

 نبودن...   الیخیب

 ... رمیمن دارم به فنا م یول

 

 ... رمینم  حی مس شیبشه پ  یزنده بمونم هر چ اگه

 هم به درخواست ازدواجش جواب مثبت بدم...  عمرا

 

  نیدر ا  گهینه د یدوست دارم ول ی تو زندگ جانیه من

 حد...

 گذشته... کال استرس و خطره...  جانیاز ه گهید ن یا
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که هر لحظه ممکنه  خوامیرو نم یزندگ نیهمچ من

 ... رمیبم

 

 گرفت و چشمام پر اشک شد...  بغضم

همش چشمام پر   ا یکردم تازگ ینم هیکه اصال گر  یمن

 ... شدیم

 

و  ن یکردم و و به زم ی دلم خودم رو سرزنش م تو

 باز شدن در اومد...   یکه صدا دادمی زمان فحش م

 

  دنمیصداش زدم که برگشت و با د  حیمس  دنی د با

 به سمتم اومد....  یفور
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که نشده؟   تیزیکرد و گفت : حالت خوبه؟ چ بغلم

اومد   یکس ؟ یکه باهات نکردن؟ شکنجه که نشد یکار

 بهت گفتن؟ یزیچ شت؟ یپ

 

مرده اومد   هیرو لبم نقش بست و گفتم :  یلبخند

 قبال تو سازمان بود...  دونم یاسمش رو نم   یول شمیپ

از آدماش بهت خبر داده باشن که    ایکنم خودش  فکر

 منو گرفتن... 

 

  یسر هیگفت و گفتم : اومد   یآره ا یحرص حیمس

دنبالت و ارزش   ادینم  حی گفت مس یحرفا زد و م

 براش.  یندار

دردسر درست کنم   یحرفات افتادم که گفته بود اد ی منم

 . ینجاتم بد یاینم

 . یایداشتم م  دیام  یباورم شد ول کمی

 

در هم گفت :   یخشن و اخما یبا چهره ا حیمس

 بعد...  یرو که گذاشتم کنار برا هتیتنب 

 ولت کنم...   نجای ا ستم یهم نامرد ن انقدرا 
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انگار گوشات   یول یحرفو هم زدم بهم گوش بد اون

 ناشنواست... 

 گفت...  یچ گهید خب

 

منو   یای کردن و گفتم : گفت اگه تو ن یو من من

 ... برنمیچون معشوقه تو هستم رو هوا م فروشهیم

 

کثافت رو   کهیگفت: حساب اون مرت ی عصب حیمس

 ...رسمیم

 که..  یدونیخطرناکه م میبر  نجای ر اا  دیبا فعال

مشغول باز کردن طناب   حی تکون دادم و مس یسر

  یاز خونه اومد یچ ی دور دستام شد و گفت : برا

  یصبر کن  یتون  یانقدر  مهم بود کارت؟ نم رون؟ یب

 خونه...  امیب

 

  رونیب  نجا؟ یا یاومد یتوجه گفتم : تو چجور یب

 نجام؟یا  یدیاز کجا فهم  دت؟ یند یکس

دوباره در   یخواستم سوال بپرسم که با صدا دوباره

 باز موند و حرفم تو گلوم موند...   مهیدهنم ن
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دو نگاهمون به سمت در رفت که همون مرده با   هر

کنارش که انگار محافظ بود وارد   گهیدوتا مرد د

 شدن...  یانبار

 

[09.10.21 14:05 ] 

 

#part419 

#mashoghe_raeis   

 

به اون مرده نگاه   یو با خونسرد ستادیکنارم ا  حیمس

 کرد...

 

  حی گفت : به به مس ییجلوتر اومد و با خنده رو مرده

 خبر؟!   ی.  چه بیجان خوش اومد

 استقبالت.!   میاومد یزودتر م یایکه م  یدادیم خبر

 

 ... ستیکارا ن نی زد و گفت : الزم به ا یپوزخند حیمس
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 ه؟یکارت چ نی ا  لیدل یول

 

کرد و منم مشغول باز کردن طناب دور   یمکث مرده

پام شدم که بعد چند لحظه مرده جواب داد : خودت  

 ... نجاستیا  یچ یبرا  یبدون  دیبا

 

 ... دونمیقفل کرد و گفت : نم  نهیدستاشو رو س حیمس

 

که از   رونیب  نیبر زارمیم یگفت : به شرط مرده

 ... رون یب  یایسازمان ب

 

گفت ما   یکرد و گفت: مگه کس یتک خنده ا حیمس

 رون؟یب  میبر  میخوایم

 .! یتو عرضه کشتن مارو هم ندار اخه

  یمطمئن باش شما هم زنده نم میریاگه ما بم چون

 ... یدونیحاال خودت م  نیمون

 

 شده..  یمعلوم بود اون مرده حرص قشنگ
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و از بازوش   ستادمیوا حی جام بلند شدم و کنار مس از

 گرفتم... 

 

داخل اتاق   یخوب یها یبود و انرژ  ینیسنگ یلیخ جو

 ... شدیحس نم

 ... وفتهیقراره ب یچه اتفاق دونهیم خدا

 

اونموقع  م؟ یگفت : چطوره با برکه شروع کن مرده

 نه...  ای  رونیب  یایاز سازمان ب  یخوایکه م یفهمیم

 

  یبرا نی بکن  نیخوایم یخونسرد گفت : هر کار حیمس

 ... ستین مهم نم

   نیکنیماجرا ها رو فکر م نیبفهمه ا   سیضمن رئ در

 اد؟ی سر تون م یچه بالئ
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  یگفت : االن دار ییباز با پررو ی ول دیترس کمی مرده

  یکه چه بالئ یدید یوقت ی ول ستیبرام مهم ن  یگیم

 ... یریگیدرست و به نفع ما م  میتصم هی  ادیسرش م

 فهمم... یخرم نم یکرد فکر

 

 جون برکه برات مهمه...  یعنی  نجایا  یاومد یوقت

من   یباش  سینگران رئ  خوادینم  یکیضمن تو  در

  یچیه نی حاال ا گمیبهش م کنمیبهونه جور م هیخودم 

 خبردار بشه؟!  خوادیاز کجا م  سیرئ

 

من بهش   دی باال انداخت و گفت : شا یشونه ا حیمس

 گفته باشم... 

 

زد و گفت : شما رابطه تون انقدر   یپوزخند مرده

 ... یزنیالف م یپس دار  ستیهم ن  کینزد
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که داشتن   ییحرفا ینبودم ول  یراض تیوضع  نی ا از

 برام خنده داره... یلی گفتن خ یم

 نگم...  یزیخودمو گرفتم تا چ یزور جلو به

 همشون...  رنیمی به هرحال اونا امشب م  اخه

 

فکر  ای دارن به چ تی وضع ن یبه من چه تو ا  اصال

 ... کنمیم

 بکنن؟ یبا من هر کار  زارهیم ح یواقعا مس حاال

 

قفل شده ما   ینگاه به دستا ه یجلو تر اومد و  مرده

  ح؟ یمس یدوست دار یانداخت و گفت : خب خودت چ

 هان؟

 برکه رو بفروشم بره؟ یدار دوست

 ...ادی که همه کار ازم برم یدونیم

 ! نیاگه ازدواج هم کرده باش  یحت
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  دتهیزد و گفت: واقعا جرات دار یپوزخند حیمس

 ... یزنیم یحرف نیهمچ

 

منه  که من نگام بهش بوده و لمس کردم ماله  یزیچ

 ... یبکن یتون ینم یغلط چی پس ه

 غرق خون کنم!   نجاروینکن ا  یکار
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روش   یدیکرد و گفت : د یتک خنده ا مرده

 ...یحساس

 

با   نجوریکه ا یدیتو خودت د  یگفت : واقعا چ حیمس

 ؟ی زنیمن حرف م
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بود اگه   یکیگفت : ما مقاممون تو سازمان   مرده

 حواست باشه... 

 

 ... یستیتو سازمان ن گهیگفت : فعال که د حیمس

 ... میبر  میخوایاز سر راهمان برو کنار م االنم

 

وب   ح؟ یمس یفکر کرد یگفت : با خودت چ مرده

 ن؟ی بر ینجوریهم کنمیم

  نجایاز ا   میزارینم رونیب یای از اون سازمان ن تا

 .! نیبر

 ... ستیفقط سازمان هم ن  حاال

 به ما.!  یببخش دیاموالت رو با  تمام

 

کرد و گفت : من مال مفت به   یخنده ا یحرص حیمس

 ... دمینم یکس

 که...  یدونیم  نویا

 ...یخواه هم هست ادهیز ماشاال

 ... یستیقانع ن زیچ هی به
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به اون دوتا محافظ اشاره کرد و گفت : حرف   مرده

 بسه... االن وقت عمل کردنه...   گهیزدن د

 

کلتشو در آورد و   حی دوتا اومدن جلو که مس اون

 ؟ی ریبم خواد یباال انداخت و گفت : دلت م  ییابرو

 

و دو تا گلوله زد تو مغز اون   د یماشه رو کش حیمس

جلو   ادی ب یدوتا و با ژست مغرورانه گفت : هر ک

 ...  زنمشیم

 خودت.! یحت

 

زد که از بغل گوشش رد شد و مرده   گهیگلوله د  هی

 داخل...  ختنینفر ر  نیزد و چند  یادیفر یحرص
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 ترس زبانم بند اومده بود... از

 بودم... ه دیچسب حیبه مس محکم

 نفر مرده بودن...  دو

 

 بگم...  یچ یحت دونستمینم

 ...یتو انبار  ختنیعالمه آدم ر هی

 هم مسلح...  همه

 زبون باز شد و اسمش رو صدا زدم...  باالخره

 

  ختیداره  واشی واشی جلوتر اومد که گفت :  مرده

 ... شهیآب م

 ؟ی ایآدم برم نهمهیاز پس ا  یکنیم فکر

 

گلوله به پاش زد که همه اسلحه   هیبا خشم  حیمس

 هاشون باال اومد... 
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و پاشو محکم گرفته بود و با خشم  ن یافتاد زم مرده

  نی ارینگاه کرد و گفت : اسلحه هارو ب  حیبه مس

 ... نییپا

 ...ست یالزم به کشتنشون ن  فعال

 

 ... نیی ها اومد پا اسلحه

کرد که دو نفر اومدن جلو و کمکش کردن بلند   اشاره

 بشه... 

 

در آورد و به سمت من نشونه گرفت و گفت   اسلحشو

 درد تو پام رو عشقت بچشه؟ نی هم  خوادی: دلت م

 

 یبا حرص گفت : انقدر عرضه و جرات ندار حیمس

 ... یجنگ یکه با خودم نم

  یدونینم  یول یکنیاز نقطه ضعفم استفاده م یدار مثال

 ... یکرد یکه اشتباه بزرگ
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رحم  ندفعهی وگرنه ا نیزم یاون کلت رو  بنداز بهتره

 به قلبت...  زنمیم میکنم و مستق  ینم

 

از    ییسر داد و گفت : من ابا یقهقه وحشتناک مرده

 مرگ ندارم... 

  ن یرینم  رونیخودتون هم زنده ب یمنو بکش یول

 که؟ یمتوجه
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 کردن...  یدو با حرص و خشم به هم نگاه م هر

 بشن.  زیخودم گفتم هر لحظه ممکنه با هم گالو  با
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همونجور که پشت کرد به ما و با کمک دونفر  مرده

  عیبده سر تونی کیگفت :  هیرو به بق رونیب رفتیم

 . ارهی دکتر ب

 . نی هارو پوشش بد نجا یهم هم تونیبق

 . رونیکفتر عاشق برن ب دوتا  ن یا  نی ندار

 

  چی کردن که اسلحه الزم شدن به ه یهم کار اگه

 . نشونی عنوان نکش

 . هیکاف ن یبه پا و دست بزن  ریتا ت  دو

 

 ما خارج شد.  دیاز د  بعدم

 

که فقط   ینگاه کردم و آروم جور حی ترس به مس با

ساعت چنده؟ هر چه    حی خودش بشنوه گفتم : مس

 ... م یبر نجای از ا  یبا عیسر

 ها...  شهیمنفجر م بمب
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به نظرت    نای نگام کرد و گفت : همه ا  نیخشمگ حیمس

 تو.!  ریتقص ه؟یک  ریتقص

 رون؟یاز خونه ب یاصال اومد یچ یبرا

 

 ... زدمیباهات حرف م دی با  یول دی: ببخش گفتم

 

 .  یبهم زنگ بزن یتونست یگفت : م حیمس

 

 . دمتید  یم دی: با گفتم

 

 باهام؟ یداشت یکالفه گفت : خب چه حرف حیمس

 . نمی بب بگو

 

داد بهت   امی مکث کردم و گفتم : باربد بهم پ کمی

 اعتماد نکنم... 

بهم   یو دار یکرد یکار  هیبا خودم گفتم حتما   منم

 . یگیدروغ م
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داداشت فقط دلش    ن؟ یزد و گفت : هم یپوزخند حیمس

 رابطه ما خراب شه.   خوادیم

 سته اش برو جلو.!خوا نی ع  قایدق توهم

 تا حاال دروغ گفتم من؟ مگه

 داداشته نه من.!  یبهش اعتماد  کن دیکه نبا  یکس اون
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 ... گهید نیگفتم : هم یتعجب و کنجکاو با

 گه؟یدشمن همد ن یشما دوتا امشب شد  شدهیچ

تو اون    نکهیامشب بعد ا ن یکه داداشم هم شدهیچ

 داد؟  امیبهم پ یحرفارو زد

 به من...  نی گیوسط مشکوکه که شما نم نی ا یزیچ هی
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بهت   یزیزد و گفت : من اگه چ یپوزخند حیمس

 ... ستیبهت مربوط ن  گمیمربوط نباشه م

 ..  .گمیم ویمربوط باشه همه چ یزیچ اگه

 تا حاال دروغ نگفتم...  یول

 رک و راست بودم...  شهیهم

 ... گرانیبا تو چه با د چه

 فکر کن  خوادیهر جور دلت م حاال

 

بحث رو   یواشکی یاالن هم دار  نیگفتم : بب  مرموز

 ... یکنیعوض م

بده و    امیمدت پ  نهمهیبعد ا دی چرا داداشم با گمیم من

 اونم در رابطه با تو؟! 

 

باال انداخت و گفت: من چه بدونم برو   یشونه ا حیمس

 از خودش بپرس... 

 دروغ گفته!  ی ک نیبب  اونموقع
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  شدیکه باعث م زدیبا اعتماد به نفس حرف م یجور

 حس کنم باربد دشمنمه تا برادرم.!

 

 کردم بحث رو عوض کنم... یسع

خطرناک فکرم   تیموقع ن ی خواست تو ا یدلم نم چون

گفتم :   ن یهم یجز نجات باشه برا یا گهید یجا

..  ریبگ  میتصم عیسر رون؟ یب  میبر میخوایم یچجور

 منه...  ریکه تقص  یسه ساعت فک بزن ستیالزم هم ن

  میبر یاالن فقط بگو چجور یدارم ول  هیکه تنب  دونمیم

 آدم مسلح؟ نهمهیبا وجود ا   رونیب
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دستشو دور شونم انداخت و با لبخند گفت : تو   حیمس

 ...کشمیمن خودم همه رو م ریفقط پشت من پناه بگ
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اونا هم بالفاصله   یکن کی استرس گفتم : تو اگه شل  با

 ... کننیم کیشل

 

 بادا باد...  یچ گفت : نگران نباش هر حیمس

 ربع مونده به انفجار...  هی

 

 شد...  شتریحرفش ب نی با ا استرسم

  یدارم عذاب م ینجوریکردم که ا  یخدا چه گناه یوا

 ... نمیب

تا محافظ  ۱۰دوختم که  یبه سمت در انبار نگاهمو

 بودن...  ستادهیوا

 

 بودن...  اطیهم انگار تو راهرو و ح شونیبق

 داخل...  انیبالفاصله اونا م ادی ب ریت  یاگه صدا که

حال داشت   نی دونست با ا یهم م حیخود مس نارویا

 کرد...  یم سکیر

 نگاه اون ده نفر هم رو ما زوم بود...  ماشاال
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  ستادیآروم گفت : با شمارش من برو پشتم وا حیمس

 خب؟

..  کیگفتم و اروم شروع به شمارش کرد :   یا باشه

 دو.. سه..

 

  ک یشل ینگذشت صدا یا  هیپشت سرش که ثان  دمیپر

 اتاق رو پر کرد. 

 

 دستش گرفته بود...  گهیکلت د  هی حی مس انگار

 کرد... یم  کیدو تا دست داشت شل با

 

  نیهمه اون ده نفر پخش زم هیعرض چند ثان  در

 شدن. 

  رونیکه از ب ییزود خشاب هارو پر کرد و کسا حیمس

 اومدن رو هم زد...  یم

 ... ومدیداخل ن یکس گهید  یلحظه گذشت ول چند

 همه رو کشته بود.!  انگار
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آدم کشته   نهمهی ا قهیدر عرض چند دق شد ینم باورم

 باشه... 

 بشه... یخودش زخم یحت نکهیبدون ا  اونم

محافظ ها   اون اهمیداره  یادیمهارت ز  حی مس دیشا

 هر دو.!  دمیشا ایخنگ بودن  

 

  ۱۰ میدستم رو گرفت و گفت : بهتره بر یفور حیمس

 رو هواست... نجایا  گهید قهیدق

 

 کردم...  دنیگفتم و پشت سرش شروع به دو یا باشه

 داخل.  ن ی زنده نمونده بود ا چکسیه

 قطعا نگهبان و محافظ هست... رونیب یول
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 ... ستادمیدر وا یجلو میپله ها باال رفت  از

 ... ستیمحافظ ن نجای دم در ا خوبه

 

.. یگفتم : چجور زدمیکه نفس نفس م همونجور

 رون؟ی.. ب میبر

..  پر  از.. محافظ 

 

 رفت تو فکر... حیمس

 نگاه کرد. اطی در به ح شهیش از

 

... به  ییدو یگفت : فقط پشت سرم م هیچند ثان  بعد

 فقط بدو...  پشت سرت نگاه نکن و

 داره...  یکه در پشت وارهیاونور تر د  کمی

 ... میاز اونجا خارج بش  دیبا

 هم اونجاست...  نمیماش
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محافظ ها بدونن تو   هیبق  نکهیضمن احتمال ا در

عوض    فتشونیبوده کمه ، چون ش یکس یانبار

 شده...

 

تکون دادم که دستمو محکم تر گرفت و گفت :   یسر

 نره بعد در رو باز کرد...  ادتیحرفام 

 کس نگاهش به سمت ما نبود...  چیه

 . ننی بب یزیبود فکر نکنم چ کیماهم تار  سمت

 

کرد و دست منم   دنیصبر نکرد و شروع به دو حیمس

 شد...  دهیهمراهش کش
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 ... مینستادی وا اصال
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 ...شدیداشت از جا کنده م  پاهام

  کاریچ نجا یگفت : شما ا  یکیکه  میبود  وارید  کینزد

 ن؟یکنیم

 

 ... میبدبخت شد  یوا

  ینبود و م  کیچون چراغ بود تار وارید  یکنارا

 ... ننیتونستن مارو بب

 

بهش نکرد که   یدر رو باز کرد و توجه یفور حیمس

اومد   یاون مرده دوباره جملش رو تکرار کرد و م

 تر...  کینزد

 

  ریت  هی یو صدا رونیمنو از در هل داد ب حیمس

 اومد... 

و از دستم گرفت و   رونیاومد ب عیسر ح یمس بعدم

 ... نی به سمت ماش دتمیکش

 

 بود.   نیتو ماش  راننده 
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 برو.  عیگفت: سر حیمس

 

 ... دیچیتو کوچه پ  کیشدن الست  دهیکش یصدا بعدم

 

داد و به ساعت تو   ه یتک ی سرشو به صندل حیمس

  گهید قهیسه دق  یدستش نگاه کرد و گفت : دو ال

 .. شهیمنفجر م

 

برات در    یهیمن نگاه کرد و گفت: به نظرت چه تنب به

 ... یجون خودتو خودم رو به خطر انداخت رم؟ ینظر بگ

 یخورده و خون ریومون ت مهارت من نبود هر د اگه

 اونجا منتظر مرگمون..  می نشسته بود

 

 مارو هم دست کم گرفته بود.  دیکه وح البته

تا از محافظ  ۳۰بفهمه  یکنم شوکه بشه وقت فکر

 هاشو کشتم..  
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از   دمیسر داد که واقعا ترس یخنده وحشتناک هی بعد

 حالتش.. 

که تموم شد گفت : البته اگه تا اونموقع منفجر  خندش

 نشده باشه و تو جهنم نباشه...
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 ترسناک شده بود...  کمی حیمس

 بودم.   دهیروش رو ند  ن یا

 

  ایبود  یجد ای دمشی د یمن بود و م شی پ یوقت

 االن ترسناک شده بود.   یول یخنث اهمیو  یعصب

 

که   هیحرفه ا  تکاریجنا هی   شدیکه واقعا باورم م یجور

 .! ستیرو دستش ن  چکسیه
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سازمان به   سیرئ یاحمق پس به نظرت چجور برکه

 شده؟ یاون بزرگ

 

االن با   یکردم ول یفکر م زایچ نی هر روز به ا من

 گرفتم...  یس بدح هیکه جلو چشمم رخ داد  ییزایچ

 دونستم انقدر وحشتناکه... ینم

 

رحم داره که قطعا   حی کردم مس یمن فکر م دمیشا

 فکرم اشتباه بود. 

تر از اون   یرحم یب یلی خ حی فهمم مس یواقعا م االن

 ... کردمیکه من فکر م هیزیچ

 

بود گفت :   رهیخ رون یهمونجور که به ب  حیمس

 آره؟ یدیترس

 

به    نایبهش ندادم که بغلم کرد و گفت : همه ا  یجواب

 خاطر تو بود... 
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 کنم...  یحاضرم هر کار تتیامن   یبرا من

 

 ؟یآدم بکش یمسخره زدم و گفتم : حت یپوزخند

 

  یخوب یو گفت : اونا ادما دی کش یقینفس عم حیمس

 نبودن. 

 مرگ بود.  حقشون

  کاریباهات چ  خواستنی رفته م ادت یضمن انگار   در

 کنن؟

 احمقانه ات رو...  یدلسوز نی فهمم ا ینم

 مرگ اونارو داشت.  یتو بود آرزو یجا یک هر

 

 اومد.   یدی انفجار شد  یجواب بدم که صدا خواستم

رو لب داشت   ینگاه کردم که لبخند مرموز  حیمس به

  ییگفت: به خاطر تو منظره تماشا  نی و با لحن غمگ

 انفجار و سوختنشون رو از دست دادم.! 

 ... یدیکارات رو پس م نیهمه ا  صتقا

 . زمیخونه که باهات کار ها دارم عز میبر
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 اره؟یسرم ب ینکنه بالئ دمیترس کمی

  دمیتحد شهیهم حیآوردم که تاحاال مس اد یبعد به   یول

 نکرده... یوقت عمل چیه یکرده ول

 

باهام   یو کار نطورهیهم هم ندفعهی کردم که ا احساس

 نداره... 

 که من بترسم و مثال ازش حساب ببرم.  گهیم یالک

 

 ... حسام افتادم ادی  تازه

 شده...  داریخدا حتما تا االن ب  یوا

 ... هیعصبان قطعا
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 روبه رو بشم باهاش؟ ییچه رو با

اتفاق باعث   نی که باهام خوب بوده ، نکنه ا تاحاال

 بشه باهام بد تا کنه؟! 

 که باال آوردم... یگند نیبا ا  اونم

 مونده بود خودمون رو به کشتن بدم.  کم

 

کرد گفت : به   یهمونجور که محکم تر بغلم م حیمس

 ؟یکنیفکر م یچ

 بپرس.  یدار یسوال اگه

  چون باهات میتو خونه وقت صحبت کردن ندار چون

 کار دارم. 

 

  ای، خبر داد که من اونجام  د ی: همون مرده وحدمیپرس

 رون؟یاز خونه اومدم ب  یدونستیم

 

  رهیبه رو به رو خ میرخش نگا کردم که مستق مین به

 بود.  
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  رونیب  یای کردم ب یمکث گفت : فکر نم هیچند ثان  بعد

 راحت بودم.  نیهم یبرا

 زنگ زد و گفت. دیوح نکهیا  تا

که رو گردن بندت کار گذاشته بودم   یاس یپ یج منم

 ... ییواقعا اونجا دمیرو چک کردم و فهم

 

تعجب دستم رو باال آوردم و به سمت گردنم بردم و   با

اس کار    یپ یج یچ ی گفتم : برا تیعصبان   کمیبا 

   ؟ ی گذاشت

 من بدونم؟ نکهیبدون ا  اونم
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  ینباش برا یآروم و خونسرد گفت : عصب حیمس

 کارو کردم.  نیخودت ا  تی امن
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 شده؟ یحاال چ مگه

 

کردم که از بغلش   یگفتم و سع  یا یچیه یحرص

نکن، جات تا   یخودیب  یکه گفت : تقال ام یب  رونیب

 .! نجاستیاخر هم

 

  یحرکت چیجملش ناخودآگاه شل شدم و ه نیا  با

 نکردم...

تقال    گهید یچند لحظه حواسم اومد سرجاش ول بعد

 تو بغلش موندم.  ینکردم و همونجور

 

 یگفت: در ضمن از حسام هم معذرت خواه حیمس

 بخاطر کار احمقانه ات.! یکنیم

 

 گفتم.  یانداختم و باشه ا  نییسرم رو پا شرمنده

 

سکوت رو  حی د که باز مسسکوت ش نمونیب  دوباره

 ه؟یبرکه نظرت درباره بچه چ  یشکست و گفت : راست
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 نوازش وار دستش رو ، رو شکمم حرکت داد. بعدم

 

جواب   تی کردم و گفتم : من فعال به خواستگار یاخم

 .! ینیچیمثبت ندادن که حاال برنامه بچه م

 

  نی مجبورت کنم به هر حال ا خوادیگفت : دلم نم حیمس

 بدن توعه... 

 ... یقراره بچه رو حمل کن تو

 دربارش فکر کن.  کمی یول

 بچه داشته باشم.  خواد یدلم م یلیخ من

 .یکه مامانش تو باش یبچه ا اونم

 

 نه؟ یزدم و گفتم : بازم نقشه دار یپوزخند

و نگهم  یبا حامله شدنم منو به به بچه وابسته کن که

 ... یدار

  نیبه ازدواج با تو ندارم ا  ی لیم ادیمن ز یدونیم چون

 آره؟ یدینقشه رو کش
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اخماش تو هم رفت و گفت : برکه چرا   د یشد حیمس

 ! ؟ یگیچرت و پرت م

با تو ازدواج کنم و تا اخر عمر باهات   خوادیدلم م  من

 . یکنم و تو مادر بچه هام باش یزندگ

 

 ! دنه؟ یکجاش نقشه کش ن یا

 ؟یمخت رو به کار بنداز کمی شهیم

  یوقت مجبور نم چیه  هیقض نیا  نی تو رو تو ا من

 کنم. 

شوهرت و پدر   یکه ک ی ریبگ  میتصم دیخودت با  تو

 م.! باش  دیشک من با یبچه هات باشه که البته ب
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کردم لحن آرومم رو حفظ کنم و با خشونت   یسع

اگه خودم و    یحت حیمس  نی باهاش حرف نزنم : بب

بشن من    یو اونا راض  میکن یخودت با خانوادم آشت

 ... شمینم  یراض

 وضع تو... نی بخصوص با ا اونم

 

  نهیازدواج باهات شرط دارم و شرطم ا یکه برا گفتم

  یکال خالف و گروه ها و قاچاق و سازمان رو بزار

 کنار... 

 

 ! ؟ یکنار... حاال چ زارمیگفت : نم یجد حیمس

 

باال انداختم و گفتم : پس منم باهات ازدواج   یا شونه

 اگه عاشقت باشم!  یکنم حت ینم

  شتیکه قرار داد دو ساله تموم بشه پ یفقط تا موقع و

 مونم...  یم

 

 . یرفتار کن یبا خوشمدت  نیتو ا   دوارمیام
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 که حامله بشم! ینکن یضمن کار در

 . رمیتو صورتت و م ندازمی هم بشم بچه رو م حامله

 مونم.!  یو م  شمیم ینکن احساس فکر

 

و درد   دیکش  یم ریگفتم قلبم ت یکه م یهر جمله ا با

 کرد... یم

 

 نداشتم...  یچاره ا یول

و   امی که من انقدر آسون به دست نم دیفهم  یم دیبا

 بخاطر خالف رو بزاره کنار...   دیبا
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 که دورم بود شل شد. ح یمس یدستا
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 نگاه کردم.   بهش

 وحشتناک شده بود.  چقدر

 

و گردنش باد کرده   یشونیپ  یسرخ و رگا صورتش

 بود.

 قرمز شده بود و پر آب شده بود.   چشماش

 

 یتو فکرش م یزد که حداقل بدونم چ ینم یحرف

 گذره. 

 .! هینیب  شی قابل پ البته

 . نهی بی عاطفه م یاحساس و ب   یدختر ب هی منو

 

و   گاریبسته س  هیو  بش ی دست برد سمت ج حیمس

 فندک درآورد.

 داشت؟ گارینبود چطور همراهش س یگاریکه س ن یا

 

بهش زد   یو روشنش کرد و پک دیکش رونینخ ب هی

 که به سرفه افتاد... 
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 زدم پشت کمرش...  محکم

 

 شدم... مون یهمه حرفام پش از

 تند باهاش حرف زدم...  یلیخ

 

دستم رو پس زد و با حرص گفت : بزار خفه   حیمس

 .!گهید یبشم از اسارت من راحت بش 

 ! ؟ یتا حاال منو نکشتعجبم چرا  در

 

 فکر کرده بود...   ییزا یبه چه چ ن یخدا بب  یوا

 

  یلیو دل ستمین  یگفتم : من ازت متنفر و عصب آروم

 کشتنت ندارم...  یبرا

رو   گاریتو هم چرت و پرت نگو و اون س پس

 خاموش کن. 
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  شهیکه هم یکس یزد و گفت : وقت یپوزخند حیمس

آروم  گهید  زهی، مجبورم با چ ستین کردیآرومم م

 بشم... 
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افتادم و با شک گفتم : منظورت   حی قبال مس یحرفا ادی

 منم؟! 

 

 نداد.   یرو فوت کرد و جواب گارشیس دود

 . ..میحالت باش  نی دوباره تو ا خواستمینم

با هم    حیکه من و مس  نی هست اونم ا  یمشکل هی یول

انقدر جر و بحث هامون   نی هم یبرا  میایکنار نم 

 ... ادهیز
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 شدم.  رهیخ رونینگفتم و به ب  یزیچ گهید منم

 

 فضا رو پر کرده بود.  گاریس یبو

نکنه   تی داد تا بوش من رو اذ ینم  نییپنجره هم پا هی

 بشم.  ی عصب  شتریب  خواستیقطعا م

آزاد نفس   کمیتا   دمیکش  نییطرف خودم رو پا پنجره

 بکشم.

 

  نی شدم که باالخره ماش  رهیخ رونیچقدر بهب دونمینم

 . ستادیا  نگیتد پارک 

  ادهی پ  نیاز ماش  یو بدون توجه به کس حی از مس جلوتر

 شدم و به سمت آسانسور رفتم...

 

وارد شد و   حیدر آسانسور بسته بشه مس نکهی ا قبل

 د.دکمه طبقه رو ز

 . ستادیو باالخره آسانسور وا نمونیسکوت ب  بازم

 ... رونیرفت ب یفور حیاز من مس  قبل
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تو فکر   دایاومدم و شد رون یاز آسانسور ب آروم

 بودم... 

 . دمی ترسیم  هیبا بق حی عکس العمل و رفتار مس از

اونا رو هم مقصر   یکار بودم ول ریکه خودم تقص البته

 ... دونهیم
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در  یدوست محافظ جلو یبا تکبر رو به رو حیمس

 روشن کرد. یگاریو س ستادیوا

  یم نی کنارش و با استرس تند تند پامو زم رفتم

 ... دمیکوب

  یچ یچند لحظه سکوت با آرامش گفت : برا بعد

 ! رون؟ یب   ادیبرکه از خونه ب  نی گذاشت
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 آقا...  د یگفت: واقعا ببخش شونیکی

 

  نی گذاشت یچ یبرا کنمیگفت : دوباره تکرار م  حیمس

 ! رون؟ یاز خونه بره ب 

 

شما و   شی پ  انی ب  دیگفت : خانوم گفتن با یکی اون

 . رونیب  ندازنیبرن مارو م  میو اگه نزار هیضرور

 

ترس   یپوزخند به قهقه ا نی زد که ا یپوزخند حیمس

 شد.  لیتبد   زیبرانگ

آورد تموم  یخندش که تن آدمو به لرزه در م یوقت

زد و گفت : شما از من دستور  گارش یبه س یشد پک

 خانم.!  نی نه ا رنیگیم

باهاش    نیکرد  یمخالفت م یالک نی کرد یم تش یاذ  اگه

 . رونیب  نداختمتونیاونموقع م

 

  نیکه من داده بودم رو گذاشت  یابله ها دستور شما

 . رونیرفت ب  نی پا و ا ریز
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  میفرار کن میتونست  یو نم دمیرس  یم رترید اگه

 افتاد؟  یم یچه اتفاق یدونیم

 .! میهمراه اون انفجار دود شده بود ماهم

 موند!  ینم یازمون باق یچیه

 

دوشون شروع کردن به التماس کردن و طلب   هر

 بخشش کردن... 

 در هم و ناراحت بودم.  اخمام

 . نایمن بودم نه ا شدیم  خیتوب  د یکه با یکس
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  یگفتم : کس حیوسط التماسشون و رو به مس دمیپر

 .!نا ی بشه منم نه ا  خیتوب  د یکه با

 بودم که مجبورشون کردم. من

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1494



 

هم   نایبهم انداخت و گفت : پس ا ینگاه سرد حیمس

 .ی بمون  کردنیمجبورت م دیبا

 چون دستور داده بودم بهشون.  

 

 نکنن که من بگم.  شی تونستن عمل یم یفقط وقت و

 گفتم؟ نه. یزیمگه من چ یول

 .یگذاشتن بر سرخود

  نی تو و من رو هم به خطر انداختن که ا جون

 . هینابخشودن 

 

زد و تهش رو که هنوزم   گارشیبه س  یا گهید پک

 گذاشت...  شونیکیسوخت کف دست  یم

ازش    ییصدا یسوخت ول یدستش داشت م نکهیا  با

 . ومدیدر ن

 

 .  میرمز در رو زد و وارد خونه شد حیمس
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داشت خودشو نشون   واش ی واشی ح یمس یرو اون

 . دادیم

 کنه...  کاریچ خوادیبا اون دوتا بدبخت م دونستمینم

 

 منه...  ریتقص  همش

  یاتفاقا نم نی کردم و ا یبه حرف باربد اعتماد م  دینبا 

 افتاد. 

 ... یلعنت

 نداره... دهیحرفا فا  نی ا  گهید االن

 نداشته باشه.  یکار نای به ا حی کنم مس یکار دیبا

 ممکنه.!  ریغ  دونمیم یول

 زنه.  ینم رشیز چوقتیه  رهیبگ یمیتصم   هیاگه  چون

که حسام   م یشد ییرایو وارد پذ میرفت رونیراهرو ب از

 روبه رومون در اومد... 
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گفت : چه   حیاخم به من نگاه کرد و بعد رو به مس با

 ده؟یکه صدمه ند تییجا شد؟ یخبر چ

 

و   دیبه سمت مبل رفت و روش دراز کش حیمس

 یگذاشت و گفت: نه اتفاق بد شیشون یدستشو رو پ

 ؟یاریتو حالت خوبه؟ کامل هوش وفتادین

 

 خوردم.  یبودم و تکون نم  ستادهیوا یجور نهمو

 .اوردمیسرم رو باال ن یشرمندگ از

 حسام اومد که دور شد. یقدمها یصدا

 . دمیکش قی چند تا نفس عم باالخره

 شده بود.  نیسنگ جو

 

  ادی دارو ها ز نی که ا یدونیگفت : آره خوبم، م  حسام

دونم برکه جونت   یمن نم  یرو من اثر نداره ول

 به خواب رفتم.  یکرد که اونجور کاریچ
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 گفت : ولش اشکال نداره... حیمس

 در نظر گرفتم. ه یبراش تنب ی اندازه کاف به

 تو هم چند تا اضافه کن.   یخواست

 

کارو   نی گفت: قطعا! حتما هم یبا خوشحال حسام

 .  کنمیم

 

 کردم...  یغلط عجب

 کنن؟ کاریقراره باهام چ  یعنی

 اخه...  هیچه فکر نی بفروشنم؟ نه برکه احمق ا نکنه

 . یحیتو معشوقه مس مثال

 

 ... کردنیبودن و داشتن پچ پچ م نشسته

 .  گنیم یچ دمی فهم ینم اصال

 درباره من بود.  احتماال

 بودم خسته شده بودم.  ستادهیوا  انقدر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1498



به خودم بدم و برم سمت اتاق که   یتکون خواستم

 شک اکرم بود.  یاومد که ب یکی  یقدمها یصدا

 ... دیماجرا و بحث جد هیخدا بازم   یوا
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بهش   یداد که با نگران ی لرزون سالم یبا صدا اکرم

 نگا کردم.  

 . دهی بود ترس معلوم

 

  ستادیاکرم وا یاز جا بلند شد و اومد رو به رو حیمس

 و در سکوت بهش نگا کرد. 

 

اکرم جلوش زانو زد و شروع کرد به طلب   هوی

 بخشش کردن.! 
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 صحنه حالم بد شد.  نیا  دنید از

 

جلوتر و به زور اکرم رو بلند کردم و رو به   رفتم

 من بوده...  ریکه افتاده تقص  یگفتم : هر اتفاق حیمس

 بشم.  خی توب دیبا  من

 نداشته باش.   یکار گارد یاکرم و اون دو تا باد  با

 فقط به حرف من گوش کردن.  اونا

 

کردم   دشونیمن تحد یخواستن هم گوش کنن ول ینم

 و مجبور شدن. 

 . حی مس کنمیم خواهش

 نداشته باش.  یکار چیه نایا  با

 حساب تو منم.  طرف

 

 . دمیتمام حرفام رو گفتم و تند تند نفس کش  زیر هی

نگامون کرد و گفت :   ی با آرامش و خونسرد حیمس

 تو سرجاشه.   ه یتنب زمیعز
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  کنمیهر دفعه هم که به کارات و عواقبش فکر م و

 . شهیتر م  نی سنگ هتیتنب 

بخاطر دل    نمیکشمشون که ا ینباش نم  نگران

 .مهیرحم

  هیمنو از تنب  یتون  ینم یهم کن یهر کار یول

 .! ینکردشون منصرف کن
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درصد احتمال داشت که من به    هیحرص گفتم: اگه  با

  هیاون  گهیدرخواست ازدواجت جواب مثبت بدم د

 .! ستیدرصدم ن 

 مثل تو ازدواج کنم...  یعمرا با آدم من
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تو از برکه   حیبلند گفت : مس یبا صدا حسام

 ؟یکرد یخواستگار

 ؟ی به من نگفت چرا

 

و خشم نگام کرد و گفت : اگه حرف   ضیبا غ  حیمس

 !ی گفت الل ینم یکس یزد ینم

 

لحظه واقعا نگران شدم که نکنه دوباره مشکل  هی

 کرده باشم...  جادیا یبد

 

و گفت : واقعا   ستادیوا حیمس یاون  رو به رو حسام

 ؟یازدواج کن نی با ا یخوایم

 چقدر خطرناکه؟ یدونیم

 نقطه ضعفت.  شده

 نو؟ی ا یفهمیم

 

و گفت : برکه که هنوز  دی به موهاش کش   یدست حیمس

 جواب مثبت نداده... 
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 . ینگران باش ستین الزم

 .  وفتهینم  یاتفاق چیه

 

 و با خشم بهم نگا کرد.  ستادیمن وا یرو به رو حسام

و  چوند یدستشو گرفت پ حی باال اومد که مس دستش

 گفت : حسام حد خودتو بدون.!  یعصب

  ینجوریبرکه ا با  یحق ندار یدرست ول یداداشم

 ! یدست روش بلند کن یو بخوا یرفتار کن

 

و با خشم  دیکش  رونیب ح ی دستش  از دست مس حسام

با داداشن   ینی بیبلند رو به من گفت : م یو صدا

 ؟یکرد کاریچ

 ...شهیاز گور تو بلند م شهیات یچ هر

 باهات نداره.  یکار چی احمقم ه ن یا

  نی بگم برا هر دو تون متاسفم با ا تونمیم فقط

 کاراتون. 
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تا جواب    نستادیوا یرفت و حت شمونیاز پ عیسر بعدم

 بشنوه. 

 و رفت.  دیمحکم کوب درو

 

دوتا داداش خراب بشه که   نی خواستم رابطه ا ینم من

 شد!

 بودم...   دهیحسام رو ند یرو نی واقعا ا یول

  یلیانگار مثل خ یشوخ و باحال باشه ول کردمیم فکر

 از فکرام اشتباه از آب در اومد.!
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 ..یگفت : اکرم اخراج یحرص حیمس

 ... یریو فردا م ی کنیو بساطت رو جمع م بند

 .! یباش نجا یامشب ا زارمیکه م کنمیم لطف
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 هم نشنوم.   یا گهید حرف

 

من به سمت اتاق   یبدون توجه به صدا کردنا بعدم

 رفت...

 

 چشماش پر اشک شده بود. اکرم

منه که   ری... همش تقصدیگفتم : واقعا ببخش ناراحت

 شده.  ینجوریا

 برگرده.   مشیکه از تصم   کنمیم شی نباش راض  نگران

که   کنمیم  دایپخوب  یجا  هیهم برنگشت خودم  اگه

 اونجا...  یبر

 

 تکون داد و از کنارش گذشتم...  یسر

  یا  شهیش وارید یرو به رو حیاتاق شدم که مس  وارد

 . دیکش یم گاریبود و س  ستادهیوا

 بود.  دهیکش  گاریس یلی امشب خ احمق

 بودمش... ده یند ینجوریا  تاحاال
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که زدم   ییگند ها  ن یکنم تا ا کاریچ دیبا  دونستمینم

 پاک بشه.  

 

که واقعا   ییگذاشتم و با صدا حیرو شونه مس دستمو

تو رو خدا   حی توش مشخص بود گفتم : مس یخستگ

 کارارو نکن.  ن یا

 نداشته باش.    یاکرم و محافظ ها کار به

امشب جبران   یاتفاق ها یکنم تا همه  کاریچ بگو

 بشه؟

 

فکر   دیبا   یگند بزن  نکهیسرد گفت : قبل ا  حیمس

 ... یتاوانشو پس بد د یاالنم با یکه نکرد یکردیم

 ... امیرقمه کوتاه نم چیه من

بدون که قطعا اکرم و اون دو محافظ اخراج    نویا

 . شنیم

  ممیکه از تصم  یکن میراض یتون یهم نم یکار کن هر

 برگردم.!
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 کرد که کالفه گفتم : خب ادامه بده.  مکث

 

امشبت انواع   یکارا یو گفت : برا دیکش  یقیعم  نفس

 و شکنجه رو در نظر گرفتم. هیتنب 

تار مو از   هی یو حت  ینی بب بی آس خوادیدلم نم من

و   هیتنب  خوادیخودت دلت م  یوقت یسرت کم بشه ول

 ندارم.  ی حرف گهیمن د یشکنجه بش

 هر حال بدن خودته.   به

 

 دهنم رو قورت دادم...  اب

 تمام وجودم رو گرفت.   ترس

 شکنجم کنه؟! خواستیم واقعا

 شکنجه هاش...  ر یاز ز  امیب  رونیزنده ب عمرا
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  ح ینگو مس ی ول دمیدیم گهید  زهیرو تو چ هیکال تنب من

رحم   یاحساس و ب یعزمش رو جزم کرده و ب یحساب

 شده.

 . نه  ایمنو دوست داره   یکه حت  ستیبراش مهم ن گهید

 

راه هست   هیگفت : البته   حیبگم مس یزیچ نکهی ا قبل

 نه شکنجه.  یبش  هیکه نه تنب

 

 ! ؟ یگفتم : چه راه یتعجب و کنجکاو با

 

برگشت تو چشمام زل زد و گفت : به   حیمس

 نجوری و منو هم یدرخواست ازدواجم جواب مثبت بد

 . میو البته بچه دار بش یکه هستم قبول کن

 

 چشمام رو لبش بود.   شوکه

تو اون حالت بودم که باالخره به حرف   قهیدق چند

  یمجبورت نم چوقتیمن ه ی اومدم و گفتم : تو که گفت

 ؟یگیم  یکنم االن پس چ
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باال انداخت و گفت : من مجبورت   یشونه ا حیمس

 نکردم.!

 تا راه گذاشتم برات...  دو

 ازدواج و بچه دار شدن؟  ایو شکنجه  هیتنب 

 ... یپس بد دی کارت رو با  یال بهاهر ح به

 انتخاب کن.  عیسر
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ازدواج   یاسترس گفتم : من که گفتم فقط در صورت با

کرده باشم و اونا   یکه با بابام و باربد آشت  کنمیم

 کنار.   یباشن و توهم خالف رو بزار یراض
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با    دیباال انداخت و گفت : حاال شا یشونه ا حیمس

من به   یشدن ول یو راض میکرد ی بابات و باربد آشت

 زارم کنار...  یقول تو خالف رو نم

 .! یمنو بخوا دیکه هستم با  ینجوریکه ، هم گمیم

 

 . خوامتینم ینجور یحرص گفتم : و من ا با

 

 .لته یگفتد: هر طور م خونسرد

 گه؟ید یشکنجه رو انتخاب کرد  پس

 . یاوک

 رحمم. یب یل ی مورد خ نیاالن بگم تو ا  از

 کشمش.  ینم یبرم ول  یرو تا مرز کشتن م طرف

 درد بکشه.  زارمیم

 . رهیکه هر لحظه دلش بخواد بم یجور

 گه؟ید یخوایم نوی ا تو

انقدر ازدواج با من برات سخته که شکنجه   دونستمینم

 .! یرو قبول کن
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 . دم یحرفاش واقعا ترس از

  دیاز تحد  یدفعه خبر نیو ا  هیکردم واقعا جد  یم حس

 . ستین یو الک یتو خال

 

گفتم    شدیترس و اضطراب که باعث لرزش صدام م با

 ؟یمنو شکنجه کن یخوای: واقعا م

 اد؟ی م دلت

 

 . یکن یونتی گفت : ازدواج هم م لکسیر

 انتخاب با خودته.   کامال

 

مگه   یبلند گفتم : آخه لعنت یبا صدا یو حرص کالفه

باهات ازدواج   یخوایازم م یکه ه یمنو دوست ندار

بخاطرم   یحت  ای یشکنجم کن ادیکنم؟ پس چطور دلت م 

 کنار؟ یخالف رو نزار

 ... یندار یکه مشکل مال تو

 ه؟یپس مشکلت چ یاری هزار جا پول درم از

 ؟یت ی کشت و کشتار و جنا عاشق
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 سرد گفت : من نگفتم دوستت دارم!  حیمس

 انقدر بحث رو کش نده.  ریبگ  میهم تصم زود

 نکن که خودم مجبورت کنم!  یکار

 

 ش نگا کردم. به  دیو ناام  وسیما

 . حهیآدم مس نی ا شد ینم باورم

 نداشت. یرفتار نی وقت همچ چیه

 .  دم ید یداشت و من چشمام رو بسته بودم نم دمیشا

 

  یول کنهیجلز ولز م نهمهیکردم عاشقمه که ا  یم فکر

 تو سرشه.  یدوباره چه نقشه ا ست یمعلوم ن
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رفتار   ینجوری با معشوقش ا  یعاشق  چیه وگرنه

 . کنهینم

 

 . شدیحالم داشت بد م تیحرص و عصبان  از

 کرد.  یتهوع و سردرد ولم نم  حالت

 در حال مرگ بودم.  انگار

 

که برام مونده بود گفتم : من شکنجه  یتمام توان با

 .  دمیم حیرو ترج

 

 گرفتتم.  حیکه مس وفتمی سست شد و خواستم ب  پاهام

 

 سرتق.  یدختره  یابله و احمق یلی حرص گفت : خ با

 

 توانش رو نداشتم.  یجوابش رو بدم ول ستخوایم دلم

 . دمیشن ینم یزیچ گهیو د  شدیداشت بسته م چشمام

 تخت رو که حس کردم به خواب رفتم.  ینرم
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 ( حی)مس

 

خنگ انقدر حرص خورد آخرش غش کرد افتاد   دختره

 بغلم.  

 . نجای ا اد یدکترم زنگ زدم و خواستم ب به

 

 برکه نشستم و دست تو موهاش کردم.  کنار

 ...کنهیچرا با من ازدواج نم اخه

 . ستین یبرام منطق  لشی دونم چرا دال ینم

 . کنمیدرکش نم اصال

هارو دوست داره   یمنف تی شخص شهیها هم لمیف تو

من رو   ختیر خوادیاصال نم  یواقع یتو زندگ یول

 چه برسه به دوست داشتن.  نهی بب
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 شدم.  رهیصورت برکه خ به

بدون جنگ و دعوا و تو آرامش   قهیچند دق  هی حداقل

 کردم.  ینگاش م

 

 . کنمیکرد من شکنجش م یابله بود که باور م یلیخ

حرف زدم که باور کنه و برسه و بخواد   یجد انقدر

انقدر از من تنفر داره که    یباهام ازدواج کنه ول

 .! ستیحاضر به ازدواج ن

 

 . میاز اول شروع کن  ویهمه چ خواستیم دلم

 دور. می و اتفاقات بد رو بنداز گذشته

 داره.  یهمش به برکه بستگ نی ا یول

 

 موهاش رو نوازش کردم... دوباره

 بشه. ی رکه راضکنم ب یکار دیبا

 طاقت ندارم.   گهید
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 وضع رو تحمل کنم.  نی تونم ا ینم

 

  هیبرکه رو آزاد کنم بره از  خوادیطرف دلم م  هی از

 خودم باشه.  ش یهمش پ خوادیطرف دلم م

 نداره.  ییهم ولش کنم بره جا  اگه

 . ست یو باربد اصال برکه براشون مهم ن باباش

 ! ستیخانوادشون ن انگار

 

 دادم.   رونیب  ینفس کالفه

 جواب دادم.  یاومد که فور میزنگ گوش یصدا

 گفت دم دره.  یبود که م دکتر

 

 . دیزود رس نیهم یکوچه بود برا نی تو هم خونش

و به سمت در رفتم و بازش   رونیاتاق رفتم ب از

 کردم.

کرد که بدون   یشروع به سالم و احوالپرس دکتر

 . ادی جواب دادن بهش فقط گفتم دنبالم ب
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 نزد و دنبالم اومد تا اتاق. یحرف

غش   ینجوری که ا شدهیسمت برکه و گفت چ  رفت

 کرده...

 

رو   رهیمو گفتم : فقط  دمیکش م یشونیبه پ  یدست

 اعصابم. 

 افتاد تو بغلم.    هوشیب هویهم حرص خورد که  انقدر

و   زیانگ  جانیه یلیخ یاتفاق ها   یسر هیامشب  اخه

 حال بد و خوب افتاد.  نی در ع

 ینجوری کنم گرسنه هم بود که همش باعث شد ا فکر

 شه.
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کردنش بود گفت :   نهیهمونجور که در حال معا دکتر

 مارستان؟یب  شی چرا نبرد

 

برم   اد یکه خوشم نم یدونی کاناپه نشستم و گفتم : م رو

 . مارستانیب

 . یاریدرش م یا یگلوله هم بخورم تو م  یحت

 . زا یچ نی برسه به ا چه

 سازم.  یم مارستانیب هی  نجایباشه هم الزم

 

  یافتادم و گفتم: ب یزیچ  هی ادی گفت که  یباشه ا فقط

 ؟یچک آورد یب

چک رو درآورد  یب یب  فشیتکون داد و از ک یسر

 که رفتم سمتش و ازش گرفتم.

 

 برکه حامله باشه.  زدمیم حدس

 رو داشت.  عالئمش

کرد بخاطر  یخودش مثل دفعه قبل فکر م یول

 که عقب افتاده.  ودشهیپر
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مهمتر از من   یکه دوست داشتم حامله باشه ول من

 خودشه.

بمونه    شمیدوست دارم حامله باشه و پ یطرف از

چون ناراحت   دونستمیبخاطر بچه از اون طرف هم م

 حامله نباشه.  خواستیدلم م شهیم یو عصب
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ُرم به دست برکه وصل کرد و بعد گفت :   هی دکتر س 

 حواست بهش باشه.  شتریب  دیاگه حامله باشه با

 از نظر من که قطعا حامله ست.  البته

 چک مطمئن شو.  ی ب یباز با ب حاال

 و احتماال گرسنش باشه.  ادیبعدم به هوش م کمی و
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  سمیبراش بنو ستیهم الزم ن یو مسکن دارو

 بخصوص اگه حامله باشه.

 

بخواد   دی و گفتم : شا زی چک رو گذاشتم رو م یب یب

 بچه رو سقط کنه.

 به من داره نه به اون بچه.  ینه حس برکه

 

کارو   نی ا یبزار یخوای متعجب گفت : واقعا م دکتر

 انجام بده؟

 

 بدن خودشه...  یول دونم،یگفتم : نم کالفه

 باشه.    یراض دیبا اونم

 . خوامیبچه نم وگرنه

 

  نیخودتونه. پس بهتر  یو گفت : زندگ  دیکش یاه دکتر

 . نی ریرو بگ میتصم

 .یبش  مونینکن که بعدا پش یکار

 بهتره برگردم خونه. گهید منم
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 بخوابم.   کمی، بهتره   مارستان یبرم ب دیزود با  صبح 

 

 گفتم.   یتکون دادم و باشه ا یسر

کردم و دوباره به اتاق   شی دم در رفتم و راه تا

 برگشتم. 

 

چک   یب ی بگم بهش با ب یشد چجور داریبرکه ب  یوقت

 نه؟!   ایحاملست  نهی ، چک کنه بب

 

 . شهیداغون م حالش

 باشه.  ودیکنه مثل اون دفعه بخاطر پر خدا

 حامله باشه.!  خوادیدلم نم  کنمیکه فکر م االن
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 .وفتهی نم  یکه اتفاق بد شاالیا حاال

عوض   یسمت کمد رفتم و لباسم رو با لباس خونگ به

 کردم.

 

 افتادم.  انیشا  ادی  تازه

 رو برداشتم و زنگ زدم بهش.  یگوش

طبق نقشه   یچند بوق برش داشت و  : همه چ بعد

 رفت.  شیپ

 هم مشکوک نشد. سی . پلوفتادین  یبد اتفاق

 خونه قشنگ پودر شده. حیمس یول

 . یبغل یها  الی هم و یصادق الیخود و هم

 

که دادم بهتون   الی: اون ودمیگفتم و پرس یا باشه

  گهید یکیبگو  یخوایاگه نم   ن؟ ی هست یخوبه؟ راض

 . رمیبرات بگ

 

 خوبه. نجایگفت : نه ممنون هم انیشا
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 رو قطع کردم. یگفتم و گوش یا باشه

 حل شد. نم یا خب

 راحت شدم.  کمی باالخره

 مرگه.  نی هم انتکاریخ یادما یسزا

 گوشه لبم نشست.  یلبخند

 

 کنار برکه و شروع کردم به درآوردن مانتوش.  رفتم

شلوارش رو   پیانداختمش کنار و بعد دکمه و ز آروم

 باز کردم. 

 درآوردم و انداختمش کنار.  اونم

 رو که هنوز رو سرش بود رو هم برداشتم.  شالش

 

 شلوارک گشاد برداشتم و پوشوندم بهش.  هی

 .  ستیمهم ن  یول شهیم یشه از کارم عصب  داریب یوقت

 

 . دمیدراز کش کنارش
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 . دمینوازش وار رو شکمش کش دستمو

 

برکه هم منو دوست داشته باشه و بدون   شدیم یچ

 کنه؟!  یکه دارن باهام بمونه و زندگ یشغل توجه به

 . رونیب  امیتونم از سازمان ب  یواقعا نم من

 . زارهیسازمان نم  نیهم قوان  خوامیخودم نم هم

،    کنهیو درک نم شهیدونم چرا برکه متوجه نم ینم

 .!یاحتماال خودشو زده به نفهم 
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 شب رو گذشته بود. کی  ساعت

 اومد.  ی خوابم نم یول 

 نه.   ای شهیم  داری دونستم برکه هم ب ینم
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 فاصله گرفتم که راحت تر بخوابه.  کمی ازش

 یزمان چجور دمیشدم و نفهم رهیصورتش خ به

 گذشت.  

 

 خورد به خودم اومدم.  یکه برکه م ییتکونا با

 دوختم. یا شهیش واریبه د نگامو

  میساعت چهار و ن یبود و حوال  شیگرگ و م هوا

 ،پنج. 

 

به دور و برش   یچشماش رو باز کرد و نگاه برکه

 انداخت. 

  کمیبودم و بهش زل زده بودم   داریمن که ب  دنی د با

 . دیترس

 

 من چم شد؟ ؟ ی داریخفه گفت : تو چرا ب یصدا با
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  نی هم یبرد برا یفتم : نترس... من خوابم نمگ آروم

 موندم.  داریب

 تو بغلم.  یافتاد یغش کرد  هویو  یهم ضعف کرد تو

 حالت خوبه؟ االن

 ؟یا گرسنه

 

 گفت و ادامه داد : هم تشنمه هم گشنمه.  یآهان

 

 ارم؟ی برات ب یخوایم  یجا بلند شدم و گفتم : چ از

 

 .گهید  اریب یچ هی  دونمیگفت : نم  خسته

 

  یلیبردارم که گفت : خ یگفتم و خواستم قدم  یا باشه

 گرممه.

 

کنار زدم و کنترل کولر رو   کمیرو از روش   پتو

برداشتم و کولر رو روشن کردم و گفتم : االن زود  

 . امیم
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 و به سمت اشپز خونه رفتم.   رونیباتاق رفتم  از

 رو باز کردم و براندازش کردم.  خچالی

 کنه.!  ی ببرم که رفع گشنگ یچ خب

 

و   ختمیظرف ر یکه مونده بود تو یبرنج و خورشت از

 گذاشتم تا گرم بشه. 

 و براش بردم.  ختمیر خ یآب  وانیل هی

 

 چشم باز به سقف زل زده بود.   با

 . دیرو به دستش دادم و همه رو سر کش وانیل
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 رو ازش گرفتم و گفتم : برکه حالت خوبه؟ وانیل

 

و شکنجه   هیتنب هیتکون داد و گفت : قض  یسر

 سرجاشه؟ 

 گفتم : معلومه که آره. خونسرد

 . میزن یبعدا دربارش حرف م یول

 . یو جون داشته باش یبهتره استراحت کن االن

 برم به غذا نگا کنم تا نسوخته.  من

 

 شدم.  میاز اتاق ج  یفور بعدم

 . ینیتو ظرف و گذاشتم تو س ختمیرو براش ر  غذا

 رو پر آب کردم و گذاشتم کنارش.  وانیل

 

 و رفتم تو اتاق.  دمیکش  یقیعم  نفس

گفت :   یرو که رو تخت گذاشتم برکه با حال بد ینیس

 ازم دورش کن.  زنهیبوش داره حالم رو بهم م 

 حالت تهوع گرفتم.   یوا
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ُرم رو از دستش   یرو کنار گذاشتم و فور ینیس س 

خودش رو به  یچجور دمیدرآوردم که اصال نفهم

 رسوند.  سیسرو

هم شروع   ارشیکه حامله ست و و شمیمطمئن م  دارم

 شد.!
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و تو اشپز خونه گذاشتم    رونیرو از اتاق بردم ب  غذا

 تا بوش دوباره حالش رو بد نکنه. 

 

اومد    سیسرعت به اتاق برگشتم و برکه از سرو به

ت شد؟  چ هویداد که گفتم :   هیحال بهم تک یو ب رونیب

 دکتر؟ میبر یخوایم ست؟ یحالت خوب ن 
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 تکون داد و گفت : حالم خوبه.  ینشونه نه سر به

 غذا باعث شد حالم بد بشه.  یبو فقط

 

حاال چطور شده از  یدوست داشت مهی: تو که ق  گفتم

 خوره؟یبوش حالت بهم م

 

 گفت و رو تخت نشست. یدونمینم

 .یبخور یزیچ هی  دی: خب االن گشنته با  گفتم

 بگو.  خوادیدلت م  یزیچ اگه

 

سرخ کرده و   ینیزم بیکرد و گفت : دلم س یو من من

 . خوادیم یمرغ سوخار

 

 جواب دادنش.   نی با ا  ختیبرگام ر یعنی

 کردنش.  اریشد و شروع

 واقعا.  دونهیخودش نم انگار
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گفتم: باشه   نی هم ینه بگم برا شدینم  یبودم ول خسته

 و خوابت نبره.  یتنها نباش نجا یتو آشپزخونه تا ا میبر

 

 آشپزخونه.   میکمکش کردم و باهم رفت  بعدم

درآوردم و   زرینشست و منم مرغ رو از فر  یصندل رو

 یسوخار یقابلمه رد پر آب کردم که برکه گفت : بلد

 ؟یدرست کن

 

 بلدم.  یته آشپز هی  گهیزدم و گفتم: د  یپوزخند

 .! ریدست کم نگ منو
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  ینی زم بیقابلمه چند تا س  ریروشن کردن ز بعد

برداشتم و شروع به پوست کندن و خرد کردنشون  

موقع خسته و کوفته   ن یا  دیکردم که برکه گفت : ببخش

 . یدرست کن ناروی من ا یباعث شدم برا

 

فتم : اشکال نداره، خودت رو ناراحت  زدم و گ یلبخند

 نکن. 

 . هیمن کاف  یحالت خوب بشه برا فقط

 

  ؟ یشکنجم کن یخوایم ینجوریمکث گفت : ا  کمی بعد

 .! ادی تو که دلت نم

 

نشست و گفتم : اون    م یشونیناخودآگاه رو پ  یاخم

 فرق داره.  هیقض

 نکن.   یمسائل رو باهم قاط همه

 

  بیتا تموم شد خرد کردن س  گهیگفت و د یآروم باشه

 ها حرف نزد.  ینیزم
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درآوردم و  خچالیو تخم مرغ رو از  یسوخار پودر

  ودی: برکه چند وقته پر دمیپرس هویو  ختمیتو ظرف ر

 ؟ینشد

 

  هیچه شوال  نی افتاد و گفت : االن ا نی ابروهاش چ ن یب

 ؟یپرسیم

 

 : چندشت شد؟ گفتم

 تکون داد که گفتم: بهتره چندشت نشه.  یسر

 تو بدنه.   یعیطب زهیچ هیهرحال  به

 ؟ینشد  ودیبگو چند وقته پر حاال

 

 تو فکر رفت و گفت : احتماال سه هفته...  کمی

 

  ینامنظم  نیا  یبرا ی خوایگفتم : نم یلحن عاد با

 دکتر؟ یبد  ودتیپر
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  شهیمن هم  یباال انداخت و گفت : برا یا شونه

 . هینجوریا

 . ستین  ینگران یجا

 

 دکتر!  برمتیمن فردا م  یگفتم : ول یجد
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ها رو   ینیزم بیس یگفت و منم فور یباشه ا متعجب

 مرغ هارو. نیسرخ کردم و همچن

 برکه. یتو ظرف و گذاشتم جلو ختمیر

 

 زد حمله کرد سمت غذا ها.  یکه برق م ییچشما با

 کردم.   یلبخند بهش نگا م با
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 ده؟ینشون م یبفهمه حامله ست چه عکس العمل اگه

 واقعا حامله ست؟ اصال

 اون دفعه که نشده؟ مثل

  خواستمیهم م یاز طرف خوادیم یدلم چ دونستمینم

 حامله باشه هم نباشه.! 

 

هم   میچک تست کن   یب ی هم با ب ادیفردا ب  زودتر

 .  شیببرمش آزما 

ناراحت   ای  رهینکن و استرس نگ یزیاالن چ بهتره

 نشه.

 

سس رو بده هم کچاب    خچالیاز   حی گفت : مس برکه

 هم فلفل.

 

 جا بلند شدم و امرش رو اطاعت کردم.  از

  دمیانجام م یکی یکارا برا نیمن از ا  شد ینم باورم

  نکهیشکنجش کنم تا ا  ده یم حی که ترج یاونم برکه ا

 باهام ازدواج کنه. 
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ها دوباره   یوحش نی هارو گذاشتم جلوش و ع سس

 حمله ور شد.

 چش بود؟!  واقعا

 حد؟!  نی در ا گرسنه

 .... عجب

 در انتظار مونه...  یسخت  یحامله باشه روزا اگه

 

  یو مرغ هارو خورد و حت ین یزم بیهمه س برکه

رو  که خودم درست کردم ییتعارف هم نکرد غذا 

 بخورم.!

 بشر پرروعه.   نیا چقدر
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  یلیاز جا بلند شد و گفت : دستت درد نکنه خ برکه

 خوشمزه بود.

 ... رونیاز اشپز خونه رفت ب بعدم

 تشکر کرد.! هیعجب الاقل  چه

 

از جا بلند شدم و ظرف هارو همونجور گذاشتم تا   منم

 کنه.  یدگیبعدا اکرم رس

 رفته بود.  ادمی چرا  اه

 . رهیرو که اخراج کردم و صبح اول وقت م اکرم

و آدم قابل   عتریباشم هر چه سر  یکیدنبال  بهتره

 باشه.  یاعتماد

 . انیدوتا محافظ هم بگم ب  دیبا

 !نارو؟یفراموش کردم ا چطور

 من؟!  یبرا زارهی برکه هوش و حواس م مگه

 

 جا بلند شدم و سمت اتاق رفتم. از

 بود.  دهیراحت و آسوده رو تخت خواب برکه
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دادم که دو تا   امیپ  نی برداشتم و به شرو مویگوش

 ...عتریکنه هر چه سر دایمستخدم پ هیمحافظ و 

 ... نهیرو بب  ام یزود پ دوارمیام

 

 . دمیخت دراز کشکنار انداختم و رو ت مویگوش خسته

 ؟یشکنجم کن یخوایگفت : از فردا م برکه

 ؟ی قراره انجام بد ییکارا چه

 

قراره   ییزا یچ هیرو ماساژ دادم و گفتم :  چشمام

 . یدیکه تاحاال ازم ند  ینی بب

 .ام یماف  سی نره که من رئ  ادتی

 . ادیاز دستم برم زایکارا و چ  یلیخ

نظرت رو   یاگه خواست دمی فردا بهت فرصت م تا

 ... یعوض کن

خستم روز و   یلیبخواب و حرف نزن چون خ االنم

 داشتم.  یشب خسته کننده ا
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 صبح بود. ۸از جام بلند شدم ساعت  یکرخت با

 هم غرق در خواب...  برکه

  ریوابم ، اعصابم داغون و ذهنم درگ بخ  ادیز نتونستم 

 بود.

 

  یم س یکار هارو راست و ر یسر هی د یبا امروز

 کردم.

با    اممویجواب پ نیکه شرو دمیبرداشتم و د مویگوش

 داده...  یچشم

 

  یکه جلو یدادم : اون دوتا محافظ امی بهش پ دوباره

 در هستن با اکرم رو بکشه. 

رو   دیجد یندارم بهشون و اون ادما  یازین گهید

 کنه.  نیگزیجا
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در   یکردم که فقط اخراجن ول یبرکه تظاهر م یجلو

 واقع مرگه.!

پا   ریو اگه ز  دونهیرو م نیقوان  نجا یا  ادیکه م یکس

 .! رهیبم  دیتو سرش قطعا با   ادیفکرش ب  یحت ای بزاره 

 

 . دمیابهتو قدرتمو دارم از دست م   نیبرکه هم بخاطر

رحمم که به   یبفهمن که من همون آدم ب  دیبا همه

 کنم...  یرحم نم چکسیه

 

  دنیوگرنه با د دهیمنو د یچشمه از کارا هیفقط  برکه

 تا حاال هزار بار سکته کرده بود.   زایچ یلیخ

 

 اومد.  امیپ نگید  یکه صدا دمیکش یپووف

امروز ظهر کارشون   نیبود ، نوشته بود : هم نیشرو

 کنم اصال نگران نباش.  یرو تموم م

 

  شب؟ یکه زنده نمونده از انفجار د ی: کسدمیپرس

 حواست بود؟! 
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زنده نمونده   چکسیچند لحظه جوابش اومد : ه بعد

 حواسم بود. 

 

داد :   امیدوباره پ  نیکه شرو دمیکش  یآسوده ا نفس

 ...یزیچ هی یقربان ول دیببخش

رو بفرسته و فرستاد : با   امشیموندم ادامه پ  منتظر

  هیو پدرشون؟ رسما بر عل میکن  کاریآقا باربد چ

 سازمانن... 

 ... میخبر دار یکه ما از همه چ  دوننینم یول
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نوبت مرگ اوناهم   یزدم و گفتم: به زود یپوزخند

 .رسهیم
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 . میصبر کن د یبا کمی فقط

 با برکه حرف بزنن.  دیقبل مرگ با  حداقل

 

 گه؟ید  ستین یفرستاد که گفتم : خبر  یچشم

 

برم دنبال    نی اومد : قربان گفته بود امش یپ  دوباره

 گذشته برکه خانوم... 

 

 شد؟یفرستادم : خب چ یفور

 

 . نمتونیبب   دیبا شهی نم ینجوری گفت : ا نیشرو

 

خودتو برسون   عتریگفتم : باشه هر چه سر  کالفه

 .  نجایا

 رو کنار انداختم.  یگفت و گوش یچشم

 

برکه نگاه کردم که داشت خواب هفت پادشاه رو   به

 . دید یم
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 بود.   دهیکه آروم خواب  انقدر

 

 رو گونش زدم و از جام بلند شدم.   یآروم بوسه

اتاق خارج شدم و به سمت اشپز خونه رفتم تا   از

  یبخورم که سرو صدا و به هم خوردن ظرف م یزیچ

 اومد. 

 

 بود.   شبید  یمشغول شستن ظرفا اکرم

مگه   ؟ یکنیم کاریچ یاخم رو صورتم گفتم : دار  با

 ؟یقرار نبود بر

 

تم  برگشت سمتم و گفت : گف  یاشک یچشما با

 بعد برم.   نیوفتی بشورمشون شما تو زحمت ن

 

کارتو تموم کن وگرنه از خونه   عتری: هر چه سر گفتم

نه از در... از پنجره که  ی ... ولرونیب ندازمتیم

 بشه.! یمتالش ابونیمغزت کف خ
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  هی عیگفت که گفتم : سر یترس و لرز چشم با

 صبحونه آماده کن واسم. 

 گفت و منم رفتم سمت اتاق.  یچشم دوباره

 

 . گرفتمیدوش آب سرد م  هی دیگرمم بود حتما با  یلیخ

 رو برداشتم و به سمت حموم رفتم. حولم

 

 . رونیو زود اومدم ب دیربع طول کش هی دوشم

 هنوز غرق در خواب بود. برکه

 نداره اونم خسته ست حتما...  اشکال
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آروم   میو بعد از برداشتن گوش دمیپوش  یراحت لباس

 از اتاق خارج شدم.  

 

  دهیآشپزخونه چ زیرو م  یخانوم صبحونه مفصل اکرم

 بود.

 کرد. یهم االن قطعا داشت لوازمش رو جمع م خودش

 .! ستیکه مهم ن  برام

 

سرد   کمیو گذاشتم  ختمیخودم ر  یبرا  ییچا هی  الیخیب

 بشه.

 اومد. میگوش امی پ  نگید  یصدا

. نیشرو  بود که نوشته بود پشت در 

 

 جا بلند شدم و رفتم درو براش باز کردم.  از

 در بودن.  یجلو گاردیدوتا باد  همون

روز  نیامروز آخر  دونستنیها نم چارهیب

 ... شونهیزندگ
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که از دستور و   هیبق  یبرا شهیدرس عبرت م  ن یا

 نکنن.  یچیمن سرپ نی قوان

 

 داد و با اجازه من وارد خونه شد.  یسالم نیشرو

گفتم : خب چه   میبست و از در که فاصله گرفت درو

 خبر؟

 ؟یخورد صبحونه

 

 گفت که گفتم : من نخوردم... یا اره

آشپزخونه هم من صبحونه بخورم هم تو ماجرا   میبر

 ... یکن ف یرو برام تعر
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که سرد شده بود خوردم و گفتم:   میی قلوپ از چا هی

 ... یدیفهم ایچ نمی بگو بب نیخب شرو

 

 گمیکه م  ییزایچ نی کرد و گفت : ا یمن و من نیشرو

سکرت و  یتا بفهمم چون همه چ دیطول کش یلیرو خ

 تو سکوت بود. 

 رو بدونم.   قتیحق کمی دادم تا    نایعالمه رشوه ا  هی

 

باال انداختم و گفتم: همه رو با پاداشت کارت    ییابرو

 . کنمیبه کارت م 

 

 نگفتم. ن یگفت: نه بخاطر ا  نیشرو

  یبود و به راحت یمخف  یگفتم که همه چ نی ا بخاطر

 . دیفهم شدینم

 

 .  نمیاسترس گرفتم و گفتم: خب بگو بب  کمی
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  هیرو به روم و گفت :  ینشست رو صندل نیشرو

 ... گمیکه همه رو االن م دمیهم فهم گهید  ییزایچ

 پدرتون رو کشت باربد بود.  ش یسال پ۵که  یکس

 دوستتون بود.   نیکه اونموقع بهتر  یکس

 به باربد...  میاصال شک نداشت ما

سال  ۵و حاال بعد  میکن نکرده بود که شک  یکار یعنی

 ... میدی فهم نویا

 ...دوننیپدرشون هم م احتماال

 

نداشتن و   یچون مدرک یشما بودن ول  هیاول بر عل  از

تونستن بکنن   ینم یکار نی قدرتمند یلی مسلما شما خ

  یمسئله کار م نی تر دارن رو ا یجد ی لیو االن که خ

 کنن... 

 

 . دمیرس یم تی از عصبان یبد یلیبه حد خ  داشتم

ضربه هارو از دوست و    نیدرسته که آدم بدتر  واقعا

 نه دشمنش... خورهیم قشیرف

 برات باربد خان.  دارم
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که پشتت هستن رو نابود   ییو تمام کسا  خودت

 ... کنمیم

 

  نیتوجه به حال و وضعم ادامه داد : و ا   یب نیشرو

 ... ستیکه برکه خواهر باربد و دختر بابک ن
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 چشم دوختم.  نی و مبهوت به دهن شرو مات

 ! ست؟ یکه دختر اون ن یچ یعنی

 ه؟یدختر ک  پس

 خبر داره؟ برکه

 

پس دختر    ستین  گفتم: اگه دختر اون یو عصب کالفه

 موضوع؟ نیبرکه خبر داره از ا   ه؟ یک
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که خانوم آقا بابک   ش یگفت : چند سال پ  نیشرو

و آقا   شهیبچشون فوت م مانیحامله بودن موقع زا

چون اگه   کنهیم نیگزیرو جا گهیبچه د  هیبابک هم  

 کرد...  یبچش مرده دق م  دیفهم یخانومش م

 

 شدم.   رهینقطه خ هی به

 برکه... نی داره ا ی داستان عجب

با   یرفتار بد نیکه همچ شهیباعث نم  نایهمه ا یول

 برکه داشته باشن... 

باهاش نداشته   یکار چ ی تو خونه من و ه  بندازنش

 باشن. 

انگار نه انگار که برکه وجود   ینه حرف یزنگ نه

 داره. 

رابطه مارو خراب   خوادیهم باربد خان م  ایتازگ حاال

 کنه... 

 .  یصفت عوض  طانیش پسره
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برکه    یبودم گفتم: نگفت رهینقطه خ هیکه به  همونجور

  شینه؟ خانواده واقع  ای موضوع خبر داره  نی از ا

 ! ن؟ یک

 

خانواده   یگفت : فکر نکنم بدونه ول نیشرو

 ... شیواقع

 ... نیار یبگم شاخ درم اگه

 

 رو صورتم نشست...  اخم

ماجرا نداشتم و کالفه گفتم :   نیبه ا  یخوب حس

منو تا دو کلمه حرف  ی. دق داد نیبگو شرو عتریسر

 . یبزن

 

  سیزد : دختر رئ  خ یکه زد تمام تنم  یبا حرف نیشرو

 . یقبل

 دختر عمتون.  درواقع
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 ... شد ینم باورم

 نداشت...   امکان

 از چشم من پنهون بود.  یمدت همه چ نهمهیا

 

  نی ا  نکهیرو به برکه دروغ گفتم اونم ا یزیچ هی من

و به من   دهینسل به نسل چرخ ییا یسازمان ماف

 . دهیرس

 

با   یحادثه ا یسازمان عمه من بود که ط یقبل سیرئ

شوهرش فوت کرد و نوبت من بود که تو اونجا  

 حکومت کنم.
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  یول شدیم  سیداشت اون قطعا رئ یعمم بچه ا اگه

  نجوریبچشون به ا  یخواست که پا یانگار دلشون نم

 بشه...  دهیجاها کش

 .  دمیعمم نفهم  ی از باردار  چوقتیمن ه یول

 .  دمیفهم ینم  دمیبا

 .  شدیظاهر نم هیبق یدر عموم و جلو چوقتیه اون

  خواستمینداشتم از کجا م  شتریسال سن ب ۷،۸که  منم

 بدونم؟! 

 

که   دمیرس جهینت  نی به ا قاتمیتحق  یگفت : ط نیشرو

برکه وارد سازمان   خواستنیعمتون د شوهرش نم

 بشه.

  یبچه بابک فوت کره خودشون با دستا  دنیفهم یوقت

که تازه متولد شده بود رو دادن به   یخودشون برکه ا

 بابک تا ازش مراقبت کنه. 

 . ختنیر یادیبعد هم براش پول ز یساال یبرا

 ... رنیبم یکه قراره به زود دونستنیم  نویا  انگار

از دشمنا به قتل   یکیکه توسط   دیهم نکش یطول و

 .  دنیرس
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 داغون شده بود.  اعصابم 

 داد؟یمنشون  یچه عکس العمل دیفهم یبرکه م اگه

  یمخف زاشتمیم ایگفتم  یبهش م دیرو با  قتیحق

 بمونه؟

 .!شدیدختر عمم م  یاز طرف اخه
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 . رهیعمرا بخواد سازمان رو به دست بگ  برکه

نابود   ویهمه چ رهیرو بفهمه م قتیاگه حق مطمئنم

 . کنهیم

 

 .  دمی تو موهام کش یدست
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 کرد.  یآرومم نم یچیه االن

 زمان بگذره تا حالم بهتر بشه.  دیبا فقط

 

 گفت : نگران سازمان نباش.   نیشرو

 شماست.  یبرا  گهید اونجا

 . یکنیحکومت م یساله که دار۵

 کرده که سازمان متعلق به تو بشه.   تیهم وص  عمت

به سازمان   یتلنگر یتونه حت  یکنه نم یهر کار برکه

 .! یبزنه چه برسه به نابود

 تو ذهنت بود.  ن یکه ا  دونمیم

 راحت بشه.  التیخ گفتم

 

  نی ا  یرو یانداختم و گفتم: از ک ن یبه شرو  ینگاه مین

 ؟یکرد یکار م قات یتحق

 

فکر کرد و گفت: از همون موقع که   کمی نیشرو

 افتادم ردش.  نی گفت

 . شهیم نایسه ماه ا بایتقر
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که پشتش   نی دیاونموقع که عکس برکه رو د از

 نوشته بود نام پدر نامعلوم.  

 

که برکه دختر   دونستنیم  ایگفتم : اون عوض  یحرص

 . دونستمیمدت نم نهمهی و من ا ستیبابک ن

 

  دهی رو د یان ا ید شی گفت : احتماال آزما  نیشرو

 . هیواقعا دختر ک دوننیبودن وگرنه نم

 

 موضوع خبر دارن؟ نی از ا ای : ک گفتم

 

 هستن.  یهفت نفر شی ش هیگفت:   نیشرو

 

 گفتم : همه رو بکش.  یعصب
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تعدادن، اونا   نیگفت : باربد و بابک هم جزو ا نیشرو

 ؟ یچ

 

 رو بکش...  هیاز جا بلند شدم و گفتم: بق یعصب

 هم زنده بمونه...  یکی نزار

زنده بمونن من بخصوص با   دیباربد و بابک با  فعال

 باربد کارها دارم... 

 

امروز همشون   نیگفت و گفتم: هم یباشه ا نیشرو

 دو محافظ و اکرم.! نیبه همراه ا  یکشیرو م

 

گفت که دوباره گفتم : مستخدم و   یچشم نیشرو

 ؟ یکرد  دایکه گفتم رو پ ییمحافظ ها

 

رو   نای که کار ا نی گفت : آره،  به محض ا نیشرو

 . نجای ا  انی بسازم اونا م
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  دی. ناهار هم با اد یب ع ی: به مستخدم بگو سر گفتم

 درست کنه. 

 

  رونیگفت و از جا بلند شد و از آشپزخونه ب یمچش

 رفت.

 همراهش رفتم و بدرقه اش کردم.  منم

 

 در حال انفجار بود.  مغزم

 

اون بابک   یآدم قحط بود که داد زمیعمه عز آخه

 بچتو نگه داره؟  یعوض

  چیو به ه کننیم یقربون  یبچتو تو همه چ  دارن

 .! ستیجاشون ن

 

اگه حامله باشه   یولبه برکه بگم   عتریهر چه سر دیبا

 .  ستیکه براش خوب ن  شهیشوک بهش وارد م

 . یخدا چقدر بدبخت یول
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 اتاق شدم.  وارد

 شدن نداشت. داریهم قصد ب  برکه

شدم بهش  و در حال فکر  رهینشستم و خ  کنارش

 اوضاع رو کنترل کنم.   نی کردن بودم که چطور ا
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زنگ   یبودم که صدا  رهیچقدر به برکه خ دونمینم

جواب دادم تا برکه از خواب   یاومد که فور میگوش

 نپره. 

 

گفت : کار اکرم   یکه م دی چیپ  یتو گوش نی شرو یصدا

 یجلو دیو اون دو محافظ رو تموم کردم دو محافظ جد

 . ستادنیدر وا
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 هم گفتم که پشت دره.  گهیمستخدم د هی

 

 قطع کردم و از اتاق خارج شدم.  یا  گهیحرف د بدون

  ستادهیپشت در وا یکلیرو که باز کردم دو پسر ه  در

 ساله. ۲۵دختر  هیبودن همراه با  

 

متوجه من شدن برگشتن سمتم و با احترام   یوقت

تکون دادم و گفتم: بعدا با شما   یدادن که سر یسالم

شما   یول میبند یو قرارداد رو م زنمیدو تا حرف م

 خانوم.  

 

به چشماش دوختم و گفتم : شما خدمتکار   نگامو

 ن؟یدیجد

کردم   یفکر نم یکه خدمتکار باشه ول زدمیم حدس

 بفرسته.دختر جوون رو   هی نیشرو

 

انداخت و گفت : نغمه هستم،   ریسر به ز دختره

 . دتون یخدمتکار جد
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 تو.  ایتکون دادم و گفتم: ب  یسر

 

 . ایو جلوتر راه افتادم و گفتم : دنبالم ب  دمیکش کنار

که   نجایاشپز خونه رو نشون دادم و گفتم : ا  راه

 اشپز خونست.  ینی بیم

 . ینگا بنداز  یتونی جاها رو هم م هیبق

  یما غذا یپس برا  کنمیم یهمسرم زندگبا  من

 . یکنیمخصوص درست م

دو محافظ   نینفر هم تو اتاق کنترل هستن همراه با ا ۳

 . یکنیو خودت که غذاشون رو درست م

 گه؟یبهت گفته د  نیرو شرو فتیوظا هیو بق  نی قوان

 

گفتم و ادامه دادم : دست از   یگفت که خوبه ا یا بله

پس    شهیگلوله تموم م هیکارت فقط با  یپا خطا کن

 حواست رو جمع کن.! 
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 و گفت : بله چشم. دیترس کمی

بدون نگاه کردن بهش برگشتم و راه اتاق رو  بعدم

 .عتریگرفتم و گفتم: دست به کار شو هر چه سر شیپ

 گفت و منم وارد اتاق شدم.  یچشم

 

نشد که    داریبرکه ب  نی ا ی بار وارد اتاق شدم ول هزار

 نشد. 

 مگه؟ یخوابیم چقدر

 

عقب    یو لپ تاپم رو برداشتم و به کارا دمیکش یپووف

با   ی نداشتم ول یو به ساعت توجه دمیموندم رس

برکه و بعد بلند شدنش نگاه بهش   یتکون خوردنا

 کرد.  یو منم به اطراف نگا م جیکردم که گ
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گفت که   یریکه به من افتاد سالم و صبح بخ چشماش

 نگفتم.  یزیچ

نشون ظهر رو  ۱۲یکایساعت نگا کردم که نزد به

 . دادیم

 

بشم   ادآوریخواستم به برکه ساعت خوابش رو   تا

 . سیبرکه به سرعت رفت سمت سرو

 کنم باز حالت تهوع گرفته. فکر

 . خوامینم  نویو من ا  شهیم  تیهمش اذ  یتحودی ا  یلعنت

 

بچه تو شکمش   هیکنم که  یفکر م نی به ا یوقت یول

 . شدمیباشه و درحال رشده پر از ذوق و حس خوب م

 . ادی کنار ب شیحداقل برکه با حاملگ رمدوایام

 

رفتم و برکه رو صدا   سی جا بلند شدم و سمت سرو از

  واریحال به د یو ب رونی زدم که بعد چند لحظه اومد ب

 داد و گفت : خوبم ، نگران نباش.  هیتک
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کردن و از بازوش گرفتم و به سمت تخت بروم و   اخم

 خوب؟ یگیحالت م نی گفتم: به ا

 هم حالت بد شد االنم.  شبید

 که چته.  زنمیم ییحدس ها هیدکتر البته   میبر  دیبا
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 تخت نشست و گفت : مگه چمه؟  یرو

 

چک رو برداشتم و به   یب یرفتم و ب زیسمت م به

 چک.  یب یشده به ب  رهیبرکه دادم که خ

 زده بود.  بهت

 زد.  یحرف نم اصال

 بشه بهش.  یچ هی دمیترس یم
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بهم نگاه   یاشک یصداش زدم که با چشما  آروم

 کرد...

 ... نمشیبب  ینجوریا  خواستینم دلم

 کرد. یحالش حالم رو داغون م  ن یا

  یرو به هم م ستممیرفت رو اعصابم و تمام س یم

 .ختیر

 

و گفتم : هنوز که معلوم   دمیبه گونش کش یدست

 ؟ی کنیم هیگر یچ ی. براستین

 

به خواستت    ؟ یاگه حامله باشم چ یبغض گفت : ول با

که بمونم   یبا بچه مجبورم کن  یخواستینه؟ م  یدیرس

 م آره؟و باهات ازدواج کن

 

  ی تو؟ هر چرت و پرت یگ یم یکردم و گفتم: چ یاخم

 .یاری به زبون م  وبتیبه  اون مخ مع  رسهیم

 ... ستیبد ن  یفکر کن کمی
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نه توهم   ا ی یکنیقبال بهت گفتم با من ازدواج م من

  کمی م یکه من قبول نکردم و گذاشت یشرط گذاشت

 .  شهیم  یچ مینی بگذره تا بب

من   نکهیکال قبل ا  میموقع ها هم رابطه داشت همون

 جواب رد بشنوم! 

و من دو تا راه گذاشتم   یگند زد شبیتو تازه د بعد

 جلو پات. 

مجبورت   ی تا اخر عمر ول  میکه با هم باش  خوادیم دلم

 نکردم که.

 که زدم دو تا راه حل بهت دادم.  ییگند ها با

 . هیمنطق  میلیخ

 ! ستیمشکل من ن یستین یتو منطق حاال
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  خوامیمن نم  یبفهم یخوای با بغض گفت : چرا نم  برکه

 باهات باشم. 

 

تر شد و گفتم: فقط بخاطر سازمان   ظیغل  اخمم

 ؟ی با من باش یخواینم

باهام    یتون یبخاطر کارم نم یول یدوسم دار درواقع

 ؟یباش

 

 نگفت.  ی زینگام کرد و چ رهیخ برکه

صرفا فقط    ایخواد  یواقعا منو نم  دمیفهم  یم دیبا

 .گهیهم نم یز یکه چ خوادمیبخاطر کارم نم

 

 فکر کنه.  شتریب  کمیبهش زمان بدم تا  دینظرم با  به

 کنم.   شیباهاش حرف بزنم تا راض  دیبا

 بهش بگم.   دیرو هم با قیحقا یسر هی

 نه.  ای مطمئن بشم حامله ست  دیاول با  یول

 

 ؟ یتنهام بزار   شهیگفت : م برکه
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نه ،    ای  یکه حامله ا ستیگفتم : هنوز معلوم ن  یجد

 .! ریغم بغل بگ یبزار معلوم بشه بعد زانو

 

رفت و   سیاز جاش بلند شد و به سمت سرو یفور

 .میشی االن مطمئن م  ن یگفت : هم

 

 بودم.   یو عصب کالفه

 داشت که البته حق هم داره.   یرفتار بد برکه

 . هینجوریچرا با من ا  دونمینم

اگه دوسم   یبده ول یلیرفتارش خ نی دوسم داره ا اگه

 نداره حق داره.  

 ضد منه.  همش

 بار نشد موافقت کنه باهام. هی

 کردم. یمجبورش م د یبا شهیهم
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 کشت منو.  یداشت م سردرد

درد   شتریحرص چند ضربه محکم به سرم زدم که ب از

 گرفت.

 

برگشتم   یاومد که فور  سیباز شدن در سرو یصدا

 ... دمیفهم ویچهره اش همه چ دنیسمت برکه و با د

 

 ز دستش گرفتم و نگاش کردم.  چک رو ا یب یب آروم

 برکه خانوم حامله ست.  بله

 داشتم.  ینیریحال ش نی و در ع بیعج حس

موجود کوچولو تو شکم برکه در حال  هی نکهی ا از

که داشتم با   یحس و حال خوب نی تمام ا یرشده ول

 .  دیپر اشک برکه پر یچهره غم زده و چشما  دنید
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از    یاحتدور شونه اش انداختم و گفتم : نار دست

 ؟یواقعا باردار نکهیا

 

االن و   خواستیحس گفت : دلم نم یسرد و ب برکه

 حامله بشم.  ینطوریا

 

که تو شکمته   یکردم و گفتم: اصال اون بچه ا یاخم

 ؟یرو دوست دار

 گفت و رو کاناپه نشست.  یدونمینم فقط

 

ربات سرشو چرخوند طرفم و گفت  ن یچند لحظه ع  بعد

شد؟   یچ همیتنب ؟ ی کن یشکنجم نم گهی: پس د 

به زور بچه رو نگه دارم و باهات ازدواج   یخوایم

 کنم؟

 

 . یدر کاره نه شکنجه ا  یهیتنب گهیگفتم : نه د  یجد

 . یخوام که باهام ازدواج کن یزور هم نم به
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بچه   یدرباره ازدواج ول  یکه فور کن دنی وقت م بهت

 ... ینگه دار  دیارو ب

سقطش   خواد یکه دلت م یرحم شد ی انقدر ب یعنی

 ؟یکن

 

 نگفتم.  یز یچ نیگفت : من همچ برکه

 

تو فکرت   یزیچ نیهمچ یزدم و گفتم: ول یپوزخند

 بود.

 حرفام.  نی دور نزن برکه من خودم ختم ا منو
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که اومد   ای و به دن دارمیگفت : بچه رو نگه م برکه

 . رمیم تیبهت و از زندگ  دمیم
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 که برات دردسر درست کردم. نیبخاطر  ا   نمیا

 

 من برکه بود.  یزندگ

 مهم تر از بچه ست.  برام

 حرفا رو بگم. ن یتونستم ا  ینم یول

 . رمینه ماه جواب مثبت ازش بگ  نیو ا ت  دوارمیام

حرفاش از   نیو همه ا شهیبه بچه دلبسته م قطعا

 . رهیم  ادشی

 من هم بمونه...   یتونه ب ی که نم اونموقعست

 که بخوام با بچه نگهش دارم.  ستمیانقدر احمق ن  یول

 که خودش بخواد همونه. یچ هر

 . کنمیزورش نم  چوقتیه من

 . مونهیهم باشه م یدوسم داشته باشه هر جور اگه

 

اجبارت   خوامیرو گرفتم و گفتم : برکه من نم دستاش

 . یبمون شمیپ  ای  یکنم بچه رو نگه دار

 ...یراحت یخودت چجور نی بب
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  یبرا ای لجباز نی پس ا یبه من دار یحس یحت اگه

 ه؟یچ

 درباره بچه...   یکه باشه ول یهم ندار اگه

 

خودم کنم   بند ی بچه تو رو پا نی ابا وجود   خوام ینم من

 .یهرچ ای

و بعدم از   یسقطش کن ی تونی م یاگه واقعا بخوا یحت

 ... یبر شمیپ

 

جمله قلب خودم به در اومد و برکه هم   نی گفتن ا با

 متعجب شده بود.  

 

  مونیکه بعدا ازش پش رینگ  یمیتصم  ی دادم : ول ادامه

 .یبش

 گردن.  یبرنم گهی فرصت ها د ن یکه ا  یدونیم

 .یریو خوب بگ یمنطق میتصم بهتره

حاال خود   کنمیمجبور نم یزیبه چ  چوقتیتو رو ه من

 . یدان
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چهره متعجبش نگا نکردم و از اتاق زود اومدم   به

 .  رونیب

 بغضم گرفته بود.  واقعه

 

کرد  یکرد و بچه رو سقط م یبرکه منو ترک م اگه

 . مردمیمن م

 ماند.   ینم  یاز من باق یچیه گهید

 

  زارویچ یسر هیو وارد اتاق کارم شدم تا   دمیکش یآه

 کنم.   سیراست و ر

 

 )برکه(

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1574



 

 اون حرفارو  بهم زد.  حیمس شد ینم باورم

 مجبورم کنه. خوادیواقعا نم  انگار

 بود.   حیمس ب یاز عجا ن یا و

 

بود به زور به ازدواج و نگه داشتن بچه   یهرک

 کارو نکرد.  ن ی ا  حیمس  یول کردیوادارم م

 انتخاب داد بهم.  حق

 

بچه رو هم دوست   نی رو دوست داشتم ا  ح یمس من

 کنم.  ی سقطش نم چوقتیدارم و ه

بود تا    حیامتحان کردن مس  یکه زدم فقط برا یحرفا

 .  دهی جواب م یچ نمی بب

 کشم. یبچه خودم رو نم چوقتیمن ه وگرنه

 

تو    حیکه بچه من و مس نی داشتم از ا یخوب یلیخ حس

 وجود منه.

 . شدیم یکردم چشمام اشک یکه بهش فکر م یوقت
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 بود. ح یمشکل من کار مس تنها

 

و   میباش بخاطرش در خطر  دمیترس یکه م یکار

بچه هم   هیبخصوص االن که   وفتهیبرامون ب  ی اتفاق

 . میدار
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سازمان رو   چوقتیه ح ی دونم مس یم یاز طرف یول

 . کنهیول نم

 ام؟یکنار ب هیقض  نی با ا  تونمی م یعنی

 

جام   چیکردم و به ه یزندگ  حیکه چند ماه با مس من

اونموقع که روش کراش داشتم   ی حت کارستینبود چ

 که االن برام مهم شده!  به یعج  یهم برام مهم نبود ول
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  گمیم حی بعد به مس کنمیخودمم دارم اونجا کار م حاال

 . رون یب  ایب

 مسخرست...  واقعا

 فکر کنم.  دیبه هرحال با  یول

  یبچه چ ن یا  فیشغلش اونموقع تکل با  امی کنار ب اگه

 شد؟یم

 

 و از جا بلند شدم. دمیکش یپووف

 خوردم. یم ی زیچ دیگرسنم بود با  یحساب

 و به سمت اشپز خونه رفتم...  رونیاتاق رفتم ب از

 

 اکرم خانوم نبود.   یبود ول یدرحال آشپز یکی

 نجا؟یا  هیک ن یا

 کردم : خانوم؟ صداش

 

  ییابرو یدختر جوون دنیبرگشت سمتم و با د یفور

 باال انداختم و گفتم : شما؟
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 احترام گفت : سالم خانوم من نغمه ام.  با

 . نجامیامروز به بعد من خدمتکار ا از

 

 ؟ یگفتم : پس اکرم خانوم چ متعجب

 

و  شناسمشون یباال انداخت و گفت: من نم  یا شونه

 هم ندارم.  یخبر

 گفتم.  یا باشه

 

 آخر کار خودشو کرد. شعوریب ی پسره

 بدبختو اخراج کرد.  اون

 

کردم انقدر رو حسام حساس باشه که   ینم فکر

 کنه...  نکاروی بخوادا

 کرده بود.  شیکه نارو خورده بود هم عصب  نیا  البته
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 ؟یزیریمن م یبرا  ییچا  هیدختره گفتم :  به

 برداشت. وان یل هیگفت و  یچشم

 

 رو باز کردم.  خچالی

 . خواستیدلم نم یچیه ی انداختم ول ینگاه

 شدم؟!  ینجوری چرا ا یوا

 

 رو از نغمه گرفتم.  یی رو بستم و چا خچالی کالفه

 نشستم و رفتم تو فکر...  یصندل رو
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ر کردن بودم که متوجه گذر زمان نشدم  غرق فک  انقدر

سرد شد   تونیی گفت خانوم چا ی نغمه که م یو با صدا

 به خودم اومدم. 

 خوردم و از آشپزخونه خارج شدم.   موییچا

 

  لمیاتاق شدم و به سمت لپ تاپ رفتم تا حداقل ف  وارد

 نکنم.  الیبلکه زمات زودتر بگذره و فکر و خ نمی بب

 

 . انهیسازمان قراره بازم برم  دونستمینم

 برسم.  لممی، بهتره به ف  ستیمهم ن  اصال

نگا کردن   لمیتاپ رو روشن کردم و مشغول ف لپ

 شدم.

 

باز شدن در اومد و قطعا   یگذشت که صدا یساعت هی

 بود.  حیمس

 

 ... یکنار اومد هیقض  نی اومد : انگار خوب با ا صداش

 .! یغم بغل گرفت یحتما زانو گفتم
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رو زدم استپ و به سمتش برگشتم و گفتم :   لمیف

 بچه رو نگه دارم.  نی قراره ا

 . کنهیکردن حالم رو خوب نم هیداشتن و گر  غم

 ماه تو اون حالت باشم؟ ۹من  یتو انتظار دار یعنی

 

االن رو حداقل انتظار    یماه نه ، ول۹گفت :  حیمس

 نداشتم. 
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  شتریب د یبه بعد با نی کنارم نشست و گفت : از ا حیمس

 . یستیفقط خودت ن گهید یمراقب باش

 بچه تو شکمته.  هی
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  میگفتم که گفت: بهتره بر یزدم و درسته ا یلبخند

 . میناهار بخور

 

جا بلند شدم و گفتم : من قراره بازم تو سازمان   از

 باشم؟

  خوامیبه خودت داره نم  یکرد و گفت : بستگ یاخم

 مجبورت کنم. 

 . یدوست دار یخودت چ نی بب

 

که سر  یکار کنم تو حرفه ا خوادی: من دلم م گفتم

  یتو و سازمان و کارا  ینه برا  یرشته دارم ول

 خالف.! 

 

  یبرا یبر یخوایم هیزد و گفت : چ یپوزخند حیمس

 ؟ی کار کن سا یپل

 .! یکنیداداشت رو پر م یجا پا یدار

 . یدر خطر شتری ب  سیپل  نی تو ا یضمن بد در

 تونم اونموقع ازت محافظت کنم.   یمنم نم یحت
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 گفت.  یم درست

گفتم : حاال   نیهم یفکرامو کنم برا دی با  نمیا  درباره

 بهت.  گمیم کنمیفکرامو م

 

 پر از انواع غذا بود.  ز یکه م  میدیآشپزخونه رس به

ما با احترام   دنیانداخته بود و با د   نیی سر به پا نغمه

من تنهاتون   نی ندار یداد و گفت : اگه امر  یسالم

 .  زارمیم

 

 . یبر یتونیگفت : م حیمس

.  اتاقت  تو راهرو دست راست اتاق دوم 

 

رفت و ماهم   رونیگفت و از آشپزخونه ب یچشم نغمه

  یتونست یگفتم : نم حی و به مس م ینشست  یرو صندل

  یقدرتت رو به رخ م د یحتما با ؟ یاکرم رو نگه دار

 ؟یدیکش
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  ختیر ید مساال یهمونجور که با خونسرد حیمس

کرده ،   انتیکرده ، خ یچی گفت : اکرم از دستورم سرپ 

از اعتماد سو استفاده کرد و بهم نارو زده و اون بال  

 قابل بخششه.  ری غ  نی رو سر برادرم آورد و ا

 

بهم زنگ بزنه و بگه تو ازش اون    تونستیم فقط

داد بهم   حی زنگ نزد و ترج یول یدرخواستو رو کرد

 مرگ.!  یعنیمن   نی قوان  تو  انتیکنه و خ انتیخ

 

 که؟ شینکشت ؟ ی چ یعنیگفتم :   متعجب

 

 زده نشه.  یحرف چیباره ه نی گفت : بهتره در ا حیمس

 بخور سرد نشه.  غذاتو
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 گشنشه.  دخترمون

 

رفت و   یبا جمله آخرش به فراموش  میکه داشت یبحث

 .  ستیمعلوم ن تشیگفتم : دخترمون؟ فعال که جنس

 

ساالد رو به چنگال زد و   اری از خ کهیت  هی حیمس

  یدونیدهن من گرفت که خوردمش و گفت : م  یجلو

 هستن. یی که دخترا اصوال بابا

 دوست دارم.  شتریدختر ب  من

سالم باشه حاال دختر   نهی نداره مهم ا  یواقعا فرق البته

 هم باشه که چه بهتر.  

 

 نگفتم و مشغول غذا خوردن شدم.  یزیچ

 نزاشته بود. یحرف یجا درواقع

 

 

  ا یدونستم حامله شدنم رو به باربد و بابا بگم  ینم

 نه؟! 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1585



 شن؟یناراحت م  ای  شنیخوشحال م اصال

 

  ینم یجور چیبودم و ه ف یهمه لحاظ بالتکل از

 . رمیبگ  یدرست م یتونستم تصم

  یکه برام افتاد حس بد یباربد و اتفاق  امیاون پ  با

 کردم.  دایبهش پ 
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 . گمیرو گرفتم هم به باربد هم به بابا م میتصم  یول

  امیبهشون پ  دنیرو جواب نم یبزنم که گوش زنگ

 . دمیم

 

 .میدلم خوشحال بودم از حاملگ ته

 داشتم.   یخوب حس
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ابراز   کمیاومدم و   یهم کنار م حی با کار مس اگه

 . شدیخوب م یلی کرد خ یاحساسات م

 

دادم و   امیرو برداشتم و به باربد و بابام پ  یگوش

 بهشون گفتم که باردارم. 

 

 .  ومدین یجواب  یصبر کردم ول  قهیچند دق هی

 رو انداختم کنار.  یگوش

 

 هم رفته بود سازمان.  حی سر رفته بود و مس  حوصلم

 بگذره.  خوادیچطور م ینجوریروزام ا  ست ین معلوم

 

دوتا کتاب بخونم اطالعاتم بره باال و وقتم هم   حداقل

 درست بگذره.  

 

بودم بردارم    دهیرو شن فشیکه تعر یکتاب هیخواستم   تا

 اومد.   امکیپ  نگی د یبخونم صدا
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  یانگار اشتباه م یباربد باشه ول ایزدم بابام   حدس

باشم  داده بود که مراقب خودم  ام یپ  حیکردم چون مس

  یها هیبخورم و توص  یمقو یزاینرم و چ ییو جا

 که موقع رفتن بهم گفته بود.  یا گهید

 

نوشتم و سند کردم و   یجواب تمام حرفاش باشه ا  در

دراز کش شدم رو تخت و کتاب به دست شروع به  

 خوندن کتاب کردم. 
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کنترل رو برداشتم و   دم یرو که شن  ییقدم ها  یصدا

 رو کم کردم.  ونیزیتلو یصدا
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  رونیاز چند ساعت کتاب خوندن از اتاق اومدم ب بعد

 . نمی بب لمی ف هیبخورم هم  یزیتا هم چ

 

اومده بود    حیچقدر گذشته بود که مس دمی نفهم اصال

 خونه.

 

رو از تنش در اورد و رو کاناپه انداخت و گفت   کتش

 السالم خسته هم نباشم حال تو چطوره؟  کی: عل 

گفت : چه گفتم که  ی اش خوبم  هیتوجه به کنا یب

 خبر؟  

 

رو به بابام و   میدادم و گفتم : خبر باردار رونیب ینفس

 . دمیازشون نشن  یجواب ی باربد دادم ول

 

زد و گفت : خودت هم همون اول تو   یپوزخند حیمس

از   یبعد چه انتظار دار یو شوک و بهت بود  یناراحت

 ! ؟ یاونا دار

از من متنفرن ، االنم با وجود بچه من تو شکمت    اونا

 . شهیم  شتریتنفرشون ب
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از تو متنفر   دی : چرا با دمیرو پرس میشگیهم سوال

 باشن؟

 ! ؟ یبود ق ی رف یلیکه با باربد هم خ تو

 

من با داداشت اشتباه محض بود   یگفت : دوست حیمس

 من رو تو ذهنش داشت.  یاون از اول هم فکر نابود

اون همراه شد و گذشته خودش رو  هم با  بابات

 فراموش کرد. 

 . دنیکرد که از کجا به کجا رس فراموش

و   دنیکثافتشون رو پس م یباش تقاص کارا مطمئن

 .!  یعوض یها یگذرم الش یوقت ازشون نم چیه

 

 گرفت...  ش یاز جا بلند شد و راه اتاق رو پ بعدم

 شد؟ یعصب نقدریا چرا

 کردن؟ کاریخانواده من باهاش چ مگه
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  ی بیبهشون آس  خوادیهم باشن دلم نم یهر چ خانوادم

اگه اونا براشون مهم نباشه که من   یوارد بشه حت

 .! نمی ب یم بیآس

 

 کار دست خودش بده.  حی مس دمیترس یم

و   شهیم  مونیباربد رو بکشه،  به نظرم بعدا پش اگه

 . رهیگیعذاب وجدان م

 نه...  یول

 

  نیرحم تر از ا  یکنم ب یفکر م  حیمس یبه کارا یوقت

 حرفهاست که عذاب وجدان داشته باشه. 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1591



جا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم و بدون در زدن   از

لباس    هیت فقط با لخ حی در اتاق رو باز کردم که مس

 کمد لباس بود. یرو به رو ریز

 

: با بابام و باربد   دمیبرگردوندم و همونجور پرس چشم

 ؟ی کن کاریچ یخوایم

 شده که من ازش خبر ندارم؟ یزیچ

 

  شهیبعد چند لحظه مکث گفت: خبر که هم حیمس

 هست.

 . گمیرو بهت م زایچ  یلیموقعش خ به

 

جمله رو   نی ا شهیهست که هم زایچه چ ست ین معلوم

 . گهیبه من م

 

  چوقتیه یول گمیبه موقعش م یگیم  شهی: تو همگفتم

 .یگینم یزیچ

 اد؟یم یاونموقع ک پس
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،لباس    ینگاه کن یبرگرد یتونی گفت : اوال م حیمس

 . دمیپوش

 رو. زایچ یسر هی  گمیامشب م  نیهم دوما

 

 کردم واقعا.  تعجب

 . حیبود از مس دی حرفا بع ن یا

 شده. یدوباره چ  نمیصبرانه منتظرم بب یب
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 کرد : دلم برات تنگ شده. زمزمه
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که باعث   شدیم دهیهاش رو لبم و گونم کش نوازش

 خود بشم.  یاز خود ب شدیم

 

  تونمینم  یکه دلم براش تنگ شده ول مشینم نی ا منکر

 بروز بدم. 

رو  ح یمس یرو نفهمم و حس واقع زا یچ یسر هی تا

 نشون بدم.  یتونم عکس العمل   ینم دونمیم

 

دوستم   ح یکه مس شدیداشت برام واضح م گهید البته

 .! کنهیمنو متعجب م گهیکه چرا نم  نی ا  یداره ول

 .ست یاونقدرا هم مغرور ن آخه

مانع شده باشه که نتونه حرف   دی با  یزیچ هی پس

 دلش رو بزنه. 

 دونم.! یمن نم هیاون مانع چ حاال

 

 مکث نکرد و لبشو رو لبم گذاشت.  گهید حیمس

باهاش    یشدم و شروع به همراه یهمه چ الیخیب

 کردم.
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زد که رو تخت دراز شدم و به کارش ادامه   مهیخ روم

 داد... 

 . دهیکه به آب رس یتشنه ا  هی نی ع

 

که با   می، انقدر ادامه داد دمیبوس  یو م دیبوس یم

 نفس ازش جدا شدم.  یتنگ

با   ح یآوردن نفسم باعث شد سرفه کنم که مس کم

 بهت؟ شدیگفت : حالت خوبه؟ چ ینگران

 

رو به عالمت سکوت جلوش گرفتم و بعد از   دستم

سرفم گرفت بخاطر   کمیمنظم شدن نفسم گفتم : خوبم. 

 کم آوردن نفس. 

 خوبم نگران نباش.  االن
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فت و  فاصله گر شتریکه از روم بلند شده بود ب حیمس

 .می شام بخور میگفت : بهتره بر

 

که   حی مکث از جام بلند شدم و به همراه مس یکم با

 . رونیب میدستم رو گرفته بود از اتاق اومد

 

آماده بود و   زیم شهیمثل هم میآشپزخونه که شد وارد

  یتونیبود که با جمله م   ستادهیوا ینغمه هم گوشه ا

 . رونیاز آشپزخونه رفت ب  حیمس یبر

 

و   ختیمنو نشوند و برام از همه غذا ها ر  حیمس

 کرد تا همه رو بخورم. یمجبورم م
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که سکوت   حیرو کاناپه نشسته بودم و به مس منتظر

 کرده بود نگا کردم. 

 

 نه؟  ای یکنی شروع م حیگفتم: مس  کالفه

 

  ،یخبر دار زایچ یلیچند لحظه گفت : تو از خ  بعد

من و در   یداداشت و بابات دنبال نابود که یدونیم

برادرت   ش یوقت پ یلیسازمانن و از خ  یاصل نابود

باهاش    ایو بابات هم تازگ ده ینقشه رو کش ن یا

  ستیبند ن  ییدستشون به جا  یول کنهیم یهمکار

 .! ستیچون قدرت دستشون ن

 

  دیبود که چرا با  بیبرام عج  شهیبه کنار ، من هم ن یا

  یاگه کار بد یاونا دختر خودشون رو دور بندازن حت

نجات خانوادش تن   یدختر برا ن یا  نکهیکرده باشه با ا 

 خانوادش خبر ندارن.  نکهی داده با ا غه یبه ص

 

من که اگه نابود بشن تو   یدنبال نابود ؟ یاونا چ یول

 .! ستیو براشون مهم ن یشیهم نابود م 
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 شد.  ساکت

خواست قبول   یدلم نم یمحض بود ول  قتیحق حرفاش

که منم همراه با   خوانی کنم که پدر و برادر خودم م

 نابود بشم.!  حیمس
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گفتم   یکیبه   شی ادامه داد : از چند وقت پ حیمس

درباره خانواده   شتری ب  کنه درواقع قیدربارت تحق 

 .! تیواقع

 

خانواده   یچ یعنیبهش نگا کردم :   یتعجب و نگران با

 منم متوجه بشم.  حیدرست حرف بزن مس  ؟ یواقع
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و فکر  ی که داشت یا  یگفت : اون ماد  قالب حیمس

و   رهیمیبچش م  مانیموقع زا تهی مادر واقع یکردیم

اون بچه مرده   نیگزیرو جا  گهیبچه د هیشوهرش 

 .رهیتا جاشو براشون بگ کنهیم

 خبر نداشت.   هیقض  نی که زنش از ا البته

 نبود جز تو.!  یبچه هم کس اون

 

 آوردم.  یشاخ در م داشتم

 . لممیف هیکردم وسط  یم حس

 افتاد.  یم ب یکه اتفاقات عج انقدر

 

من   یکه اون خانواده ، خانواده واقع شد ینم باورم

 هم باشن من دوسشون دارم.  یهر چ ینباشن ول

 

گذاشتن   ستمیکه من بچشون ن نیبه خاطر هم یعنی

 و گاها خودشون نازل بال شدن؟ ادیهمه بال سرم ب 

 .... نه
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منو عضو   یچ یزود از همون اول برا ینجوری ا اگه

 کردن؟ ی خانوادشون م

 

 کجان؟ ن؟ ی ک می: خانواده واقع  دمیپرس یفکر

 

 . یدیپرس یزد و گفت : سوال خوب یلبخند تلخ حیمس

مردن ، درواقع   شی تو چند سال پ یواقع خانواده

 اون موقع  سازمان.  س یمامانت عمه من بود و رئ

نوشته بود و   ینامه ا تیروز قبل مرگش وص  چند

 و من بودم.   هیک یبعد  سیگفته بود که رئ 

 تو ، دادنت به بابک.   تیامن  یبرا و

 . نری که قراره بم دونستنیم انگار
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  یدونست که عمه ام حاملست و اگه کس ینم چکسیه

  یبخصوص دشمنا ، اون بچه تو خطر م   دیفهم یم

 افتاد. 

که عضو   یکیقبل مرگش دادت دست  نیهم یبرا

 سازمان بود و بهش اعتماد داشت. 

 بچه خودش کرد. نی گزیبابک هم تورو جا و

 

  شتریب  ینه ول ایتو رو دوست داره   دونمیمن نم حاال

که زنش از خبر بچه مردش خبردار نشه   نی به خاطر ا

 داشت.  یادیز ریهم تاث  ادی کارو کرد و البته پول ز ن یا

 

بود   اردی لی م نی دکه عمه ام به بابک داده بود چن یپول

که هم خرج و مخارج تو رو بده هم ازت محافظت کنه  

 خودش بمونه.  یبرا یزیو در آخر هم چ

 

 برده بود.  بهتم

 تونستم بزنم.  ینم یحرف
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 نشون بدم!   یدونستم چه عکس العمل ینم اصال

 برام سخت بود.   زایچ نی کردن ا باور

 ته دلشون منو دوست ندارن؟ یعنی

 

: مامان   دم یکه انگار از ته چاه در اومد پرس یی صدا با

 مردن؟ یچجور میواقع یبابا

 

 سرد گفت : به دست دشمنامون کشته شدن.  حیمس

که پدر منو کشته   یکس نجاستیماجرا هم ا  یجالب یول

 . تهیداداشت قالب

  ینم یهم از خودش به جا نزاشته ول یآثار چیه و

ر در بره.!  تونه از دست من ق س 
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 ش؟یبکش  یخوایم  یعنیترس گفتم :  با

 

که با   کنمیرو م یخونسرد گفت : همون کار حیمس

 بابام کرد. 

 

  گهیبار د هیگفت:   حی خواستم دهن باز کنم مس  تا

 و تو ها...  دونمیمن م یکن شویطرفدار

  نیپا قاتل و روان  هینه انگار اونا هم خودشون  انگار

  ششونیسال پ ۲۲که  یدختر یحت چکسیو به ه

  یو جزو خانوادشون بوده رحم نم کردهیم یزندگ

 کنن. 

 

 حرفاش دهنم رو بست.  بل

 ...یناراحت بودم از همه چ یلیخ

رو کشته و از اول نقشه   حیمس یکه باربد بابا ن یا

 داشته. 

من کشته شدن و معلوم   یواقع یکه مامان بابا ن یا

دور   قتیمدت از حق نهمهیو من ا  یبه دست ک  ستین

 بودم. 
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 مه ییپسردا  حیشد که مس  ینم باورم

 خنده داره.  ییجورا هی

 

 ... شهیمن باورم نم  حیمس ی پوزخند گفتم : ول با

 

 شه؟یباورت نم ینشست و گفت: چ کنارم

 

 .خورهیبه هم نم  مونیچ ی. همیلی که فام نی: ا  گفتم

 

 . ستنیهم ن نی: همه که ع  گفت

 .گهی باشه د  د یبا یهرحال فرق به

 

  یگفتم و ادامه دادم : اگه مامانم و بابام نم یهوم

االن    دیخودشون بودم و شا  شی مردن من قطعا پ

 سازمان بودم.  سیرئ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1604



  یشدن وراثت سیزد و گفت: اوال رئ یپوزخند حیمس

 . ستین

 . یقدرتمند باش دیبا

و   شهیانتخاب م   یقبل سی توسط رئ  یبعد سی رئ دوما

 شه. س یرئ دیقدرتمنده و با یک دهیم  صیاونه که تشخ

  نی از ا زاشتیعمه نم یاگه تو قدرتمند هم بود  سوما

تو   یایکه ب  نی چه برسه به ا یماجرا ها خبر دار بش

 .! سیو بعدهم رئ یسازمان و قدرتمند بش
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تو    امیب یپس تو چرا منو مجبور کرد : دمیپرس

 نبود؟ ی عمه ات ، مامانم راض ی سازمان وقت
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چرا   یزنیکرد و گفت: خنگ م یتک خنده ا حیمس

دونستم عمه ام بچه داره که اونم   یبرکه؟ من اصال نم

 ! ییتو

 خودت انجام دادم.  تی امن  یضمن من اون کارو برا در

 .یمن باش شیبود اونجا و پ  بهتر

 بچه. یتا حاال هزار بار مرده بود وگرنه

 

که داد گفتم : از مامانم و بابام   ی توجه به جواب یب

 ؟ی عکس دار

 . نمشون یبب  خوامیم

 کدومشونم. هیخوام بدونم شب  یم

 

  یکه من م یبود هی گفت : اگه بهشون شب  حیمس

باشه عکس   یول ستین  یعیطب یزیچ هی دمیفهم

 . دمیهاشون رو نشون م 

 

 از جا بلند شد و به سمت کمد رفت.  بعدم

 . شمی آلبوم دستش برگشت پ هی با
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 کنارم و صفحاتش رو ورق زد. نشست

 

 عمه و شوهرش.  نم یو گفت : ا ستادیصفحه وا هی تو

 

 رو از دستش گرفتم و نگاش کردم.  عکس

 نبودم.  چکدومیه  هیشب گفت،یراست م حیمس

 

 گرفته بود.  بغضم

  یلیخ  یش هیو اون عکس رو که انگار  دمیکش یاه

 ارزشمنده آروم گذاشتم سرجاش. 

 

  سی رئ یآلبوم رو بست که گفتم : مامانم ک حیمس

 سازمان شد؟

 

  شهیم  بای سالش بود ، تقر ۲۴ یگفت : وقت حیمس

 . شیسال پ۲۷

  ایتو به دن یسالگ ۲۸هم ازدواج کرد و   یسالگ۲۵

 هم فوت شدن. و چند روز بعد  یاومد
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 سازمان بشم.  س ی فوتش گفت که من رئ قبل
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 ساله بوده؟ ۹،۱۰اونموقع تو   انایتعجب گفتم : اح با

 بشه؟ سی به بچه رو گذاشتن رئ  یعنی

 .! یسیساله رئ ۵ یکه گفت تو

 

 ... ستین  اینجوری کرد و گفت : نه ا یخنده ا حیمس

 رو به عهده گرفتم.  است یسالم شد ر۲۰ یوقت من

سال قرار بود پدرم اونجا رو   ۱۰،۱۱مدت  نی ا تو

 برسه. ۲۰اداره کنه تا من سنم به 

 هم شد. ینجوریهم و
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 کرد.  یم سیراست و ر ویسال پدرم همه چ۱۰

 

  ؟ ی سیساله رئ۵ یزدم و گفتم: پس چرا گفت یپوزخند

 ساله؟!  ۱۰ نکهیباا 

 

 باال انداخت و گفت : به هرحال   یشونه ا حیمس

 لو بدم.  ویکه همه چ شهینم

 

: پدر مادرم  دمیکه تو ذهنم بود رو پرس یسوال

 باهم آشنا شدن؟ یچجور

 

سوال   یلیکرد و گفت : برکه تو خ یخنده ا تک

 ... یپرسیم

 ! یلی از خ شتریب یلیخ

 ویدارم همه چ ینگران فک من هم باش ه کمی

 .  دمیم حی توض
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 پرسمی که م ییزا ینازک کردم و گفتم : چ یچشم پشت

 !یحقمه که بدونم پس بهتره بگ 

 

 بود.  ییای باند ماف هی سی گفت : شوهر عمم رئ حیمس

محموله ها و معامله و قرار داد ها باهم   یسر هی سر

 ازدواج.  ویآشنا شدن و بعدم عشق و عاشق

 

 ... لمایرمانا و ف  ن یزدم و گفتم : ع  یلبخند
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از جا بلند شد و همونجور که آلبوم رو  حیمس

  لمای گفت : به هرحال اون رمانا و ف زاشتیسرجاش م

 .گهیسرچشمه گرفتن د  یتی واقع هیو کتابا از  
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گفتم و از جام بلند شدم و رو تخت دراز   یهووم

 .  دمیکش

 .شدی م ک یخوابم داشت نزد زمان

:   دمیپرس  حی که فکرمو مشغول کرده بود از مس یزیچ

 مامانت و حسام خبر دارن من حامله ام؟

 

و گفت : خودمون تازه   دی به موهاش کش   یدست حیمس

 وقت نکردم بهشون بگم. میدیفهم

 

 ناراحت؟  ای شنی : به نظرت خوشحال م گفتم

 

، البته حسام هنوز از   شن یگفت : خوشحال م حیمس

 .  یاری از دلش درب  دیو با  هیدستت عصبان 

 

 ؟ ی_چجور

 . خوادیکه شاخ و دم نم ی+معذرت خواه

 

 گفتم و رفتم تو فکر. یا باشه
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 شه؟یکنم درست م یمعذرت خواه یعنی

 خودمه.  یها  یعقل یب  ریکه تقص البته

 . دادینکبت،  داشت منو به کشتن م باربر

 

 داره.! یفهمم چه قصد ینم اصال

 . میهم دو کالم باهم حرف بزن ادینم

 

 . دیدراز کش شمیالمپ رو خاموش کرد و اومد پ حیمس

عادت خواست بغلم کنه که فاصله گرفتم و گفتم :   طبق

 گرممه. یلیخ

 کن. شتریاون کولر رو ب  درجه
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  گهیکه گفته بودم رو انجام داد و د یکرد و کار یاخم

 نشد.  کمینزد

 ناراحت شد.  دمیشا

 گرممه. یلیکنم؟ خ کاریخب چ یول

 تونم تو بغلش باشم.  ینم

 

  یایب  یخوایاومد: برکه م حی سرد و خشک مس یصدا

 سازمان؟

 .ارمی ب  نی گزیبگو تا جا یای نم اگه

 

  یسقف رو نگاه م میچرخوندم سمتش که مستق چشم

 بعد ظهر ها.  ام،یم  شهیکرد و گفتم : مثل هم

 

سازمان   یبه بچه ها یخوا ینداد که گفتم : م یجواب

 ؟یحامله ام و بابا شد یبگ

ودشون شکمم بزرگ شه خ گهیهرحال چند وقت د به

 . فهمنیم
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 بفهمه. یزیچ چکسی ه خوامیگفت : فعال نم حیمس

 .  رینه تو بگو ، شب بخ گمیخودم م نه

 

خالص رو زد و فهموند که  ریبا جمله آخرش ت  و

 الل شم. گهید

 گفتم و چشمامو بستم.  ریآروم شب بخ منم

 

 

 .  یی رایوسط پذ زدمیداشتم قدم رو م  نگران

 بود.  ومدهین  حی ظهر گذشته بود و مس از

 

االن چند   یاومد خونه ول یناهار م یبرا شهیهم

 .ومدهیساعت از ناهار گذشته و ن

 . دهیجواب نم  زنمیبهش زنگ م یچ هر

  یبه حسام زنگ بزنم ول ینجوریاالن و ا  خواستمینم

 نداشتم.   یچاره ا

 رو برداشتم و شماره حسام رو گرفتم. یگوش
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  یکه خورد جواب داد که فور یادی ز یاز بوق ها بعد

و   خوام یاونشب معذرت م  یگفتم : حسام من واقعا برا

  هیاالن    ستیمتاسفم و االن هم وقت بحث دربارش ن

چند ساعته خونه   حیکه مس نی مهمتر هست اونم ا زیچ

 . ومدهین

 

 اومد.  یناهار م یبرا شهیهم

 ۳.۳۰االن ساعت  یخونه بود ، ول ۱۲ساعت  راس

 . دهیجواب نم زنمیزنگ م  شیچقدر به گوش هر

 

 نگرانم و استرس دارم.  یلیخ

 کنم؟!  کاریچ

 ؟یندار ح یاز مس یخبر تو
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 حسام اومد : نگران نباش.  یصدا

 تحت کنترله.  یچ همه

 .  شهیحالش خوب م یخورده و زود ریت  هیفقط  حیمس

 

 برده بود...  بهتم

 خورده؟ زیکه ت  یچ یعنی

 ؟ی چ یکرده و اصال برا کیبهش، شل یک

 

زده؟   یچ یزده؟ برا یخورده؟ ک ری: کجاش ت دمیپرس

 کجاست؟ حالش خوبه؟ به هوشه؟ حی االن مس

 

بهت بگم که به   تونمیحد م نی گفت: در هم حسام

نخورده  یحساس یجا  یخورده ول رهیشکمش ت

 خداروشکر وگرنه االن زنده نبود. 

بخاطر آمپول و   شتریکه ب ومده یهم به هوش ن هنوز

 که زدنه.  ییسرم ها
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 . نمشی بب خوامیم  مارستانه؟ یبغض گفتم : کدوم ب با
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 .ی ای ب ستیگفت : الزم ن حسام

 

 حسام.  مارستانهیبلند گفتم : بگو کدوم ب یصدا با

 

کرد با   دیرو گفت و تاک  مارستان یباالخره اسم ب  حسام

 برم.   نگنیکه تو پارک یمحافظ و راننده ا

 

 . دمیلباس پوش یندونستم چجور اصال

صورتم پر از   دمیخودمو د نهیآ یلحظه که جلو هی

 اشک بود. 
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 متوجه نشده بودم؟ چطور

 .ستی ن  نای وقت فکر درباره ا فعال

 برم.   دیبا

 

پرنده سمت در پرواز کردم    نیاتاق خارج شدم و ع  از

 و بازش کردم. 

 

  فیکجا تشر دیاز محافظ ها گفت : خانوم ببخش یکی

 .! ستیحالتون مساعد ن  ن؟ ی بریم

 

 . مارستانیبرم ب دیبغض گفتم : با  با

که با راننده و محافظ  نگ یپارک  رمیم  نینباش   نگران

 برم.

 

سمت آسانسور رفتم که همون محافظه همراهم  بعدم

 . کنمیم  تونیهمراه نگی اومد و گفت : تا پارک
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و خودش  میتکون دادم و وارد آسانسور شد یسر

 رو زد.  نگی دکمه پارک

 

آسانسور خودمو نگا کردم که چقدر داغون   نهی ا تو

 شده بودم. 

 بشه.  ینجوری حالم ا حینبودن مس یبرا  شهینم باورم

 به نبودنش فکر کنم.  یلحظه ا تونمینم یحت
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هر اتفاق خوب   شد و نشد و یبسه هر چ  گهید واقعا

 که افتاد.  یو بد

 آخر خطه.  گهید
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  رونیو با اون محافظ از آسانسور ب ستادیوا آسانسور

 کرد و بعدم رفت.   م یهمراه نی و تا ماش میاومد

 

از جا کنده   نی رو به راننده گفتم و ماش مارستانیب اسم

 شد.

 کشت منو.  یم تی و آ استرس

بودم که نکنه حال مسبح بد باشه و حسام   نی ا  نگران

 من اون حرفا رو گفته باشه.!  یدلخوش یبرا

 

 . گهیخدا واقعا بسه د  یا

  یبشم تا راض زیماجرا ها سوپرا نی با ا  دیبا چقدر

 ! ؟ ی و دست بکش یبش

 

هزاران فکر به ذهنم اومد و   مارستانیبه ب دنیرس تا

 رد شد.

که همراهم اومده بود   ی با محافظ  ستادیکه وا نیماش

بعد گفتن   رشیاز پذ عی و سر  میشد مارستانیوارد ب

 خواستم بدونم کجاست. حیاسم مس
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 جت از اونجا دور شدم.   نی گفتن شماره اتاقش ع بعد

حسام تو راهرو داشت    دمیاتاق رس یکیبه نزد  یوقت

 . زدیقدم م

 به سمتش رفتم و صداش زدم و برگشت سمتم.  یفور

 

  تونمیش خوبه؟ به هوش اومده؟ م حال  حی : مس گفتم

 نمش؟ی بب

 گفت : آروم باش و آرامش خودت رو حفظ کن.  حسام

 ! یهست یتیتو چه وضع  نی بب
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 . ستمیبغض گفتم : بسه حسام ، من مهم ن با
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 . نمشی بب خوام یحالش چطوره؟ م حیمس

 

 . هوشهیهنوز ب یگفت : حالش که خوبه کل حسام

 بود.   زیآم تیموفق  عملش

 .ششی پ یبر  یتونی م قهیپنج دق  فقط

 

:   دمیمکث کردم و  پرس  یبرم سمت اتاق ول خواستم

 کارو کرده؟ نی ا یچ یو برا یک

 

کرد   یاطالع یباال انداخت و احضار ب یشونه ا حسام

 نگفتم و وارد اتاق شدم.  یزیکه چ

 

 و.  لیجون رو تحو یب حیمس

 بودمش.  دهی ند ینجوریا  چوقتیه تاحاال

دفعه هم که کمک کردم گلوله رو از بدنش   اون

 . ومدیبود و صداش در ن یدرآوردم قو

 کاراش رو انجام داد.   یهفته استراحت همه  هی تو

 . ستیاون موقع ن هیاالن اصال شب  یول
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شکمش خورده که هنوز   یگلوله به کجا ست ین معلوم

 .ومدهیبعد چند ساعت به هوش ن 

 

 نشستم. یرفتم و رو صندل کنارش

بسته اش انداختم و دستشو آروم   یبه چشما ینگاه

 تو دستم گرفتم.  

 

 م.  داشتم که تاحاال حس نکرده بود  یبیعج حس

 رو از دست بدم؟ ح ی گفتم نکنه مس یخودم م با

واقعا ته دلم   یکردم ول یباهاش بد رفتار م دیشا

 دوسش دارم. 

 اومد ازش.  یخوشم م شی وقت پ یلیخ از

 یهوامو داشت که با مرگ پدرش همه چ یلی خ قبال

 عوض شد. 

باباش مرده که رفتارش   دونستمیمن نم اونموقع

 شده. یاونجور
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 . دمی نپرس یزیباربد هم چ از

که من از   یاتفاق همچنان سکرت موند تا وقت ن یا

 . دمیشن حیزبون خود مس

 

 واقعا...  هیخدا عجب روزگار یه

 رو بکشه؟ حیمس یچطور تونست بابا باربد

 که باهم دوست بودن؟ یوقت اونم

 هم سنگدله.  باربد

 

اونو هم بشنوم تا بتونم قضاوت کنم   یحرفا دیبا  یول

 نرم!  ی طرفه به قاض هیو 

اگه   یچند که کارش رو اصال دوست نداشتم حت هر

 بهش دستور داده باشن بکشه.!
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  حیتو سرم رو کنار زدم و شروع کردم با مس  یفکرا

 حرف زدن.

 حرفام رو بزنم.  خواستی دلم م یول هوشهیب  دونستمیم

 

سرپا   شهیمثل هم خوامیگفتم که دلتنگشم و م بهش

 بشه.

وقته   ی لیحس خ نی گفتم که دوسش دارم و ا بهش

خبر   شیچون از احساس واقع  دمیباهام  و من محل نم

 ندارم. 

 منو دوست داره بهم بگه.گفتم که اگه  بهش

  تونمی بشه چون من اصال نم داری ب عیگفتم که سر بهش

 . ارمیدووم ب

 

در اومد و بعدش هم   یکه صدا زدمیحرف م داشتم

شد و   شتریب  قهیگفت از پنج دق  یحسام که م یصدا

 . کنهیم خمونیتوب  اد ی، دکترش ب رون یب  امیب
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زدم و از جا بلند شدم و بعد   حیبه دست مس یا بوسه

 بهش از اتاق خارج شدم.   ینگاه کوتاه

 

 . یخونه استراحت کن یگفت : بهتره بر حسام

 . ستیحال و هواش کال خوب ن مارستانیب
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ر  . رمینم  ادی به هوش ن یگفتم : تا وقت  ُمص 

 هم نباشه. یا گهید حرف

 

کرد بگو که خودت  خیمنو توب  حی : پس اگه مسگفت

 .یخواست
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 تو سالن.  یگفتم و نشستم رو صندل  یا باشه

 گشنم بود.  دیشد

 بودم ناهار هم بخورم و ضعف داشتم.   نتونسته

 

  د یام افتاد پرس دهیپر یتا نگاهش به رنگ و رو حسام

 ده؟ی چرا رنگت پر: 

 ست؟یخوب ن  حالت

ُرم بزنن برات؟ ه ی ادی دکتر پرستار ب بگم  س 

 

 . هیفقط بخاطر ضعف و گشنگ ستی: الزم ن گفتم

 صبحونه خوردم از صبح فقط.  دونهی

 

 ها.  کشهیبفهمه منو م  حی کرد و گفت: مس یاخم حسام

 آخه   ینخورد یزیچ چرا

 .شهیحل نم یزی دادن به خودت چ یگشنگ با

 

 خب...  دیکش  ینم لمی : م گفتم
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 ... هیت یتو چه وضع  حیدونستم مس  ینم

 

برات    رونیب  میو گفت : پاشو بر دیکش یپووف حسام

 .  یبخور رمیبگ یچ هی

 .ستی خوب ن  مارستانیب  یها غذا

 

خواستم اعتراض کنم گفت: حرف اضافه نزن و   تا

 پاشو تا اعصابم خورد نشده. 

 از جان بلند شدم و همراهش رفتم.  یمجبور

 

 

خوردن غذا که هم ناهار و هم عصرونه محسوب   بعد

 . مارستانیب  میدوباره برگشت شدیم

 

 بشه.  فمینتونست حر یاصرار داشت من برم ول حسام

  ومدهیهنوز به هوش ن  حیبه اتاق مس   میدیرس یوقت

 ...کردینگرانم م یلی خ نی بود و ا
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به حسام اصرار کردم و رو مخش رفتم که بره   انقدر

  داریب  حیمس یچ ی برا  مینی دکترو صدا کنه تا بب

 ... شهینم

 

 هوش باشه.  یانقدر ب یکی  دمیتا حاال ند چون

از پرستارا گفت تا دکتر رو صدا کنه   یکیبه  حسام

 بعدم برگشت کنارم نشست. 

 

  ش یپ یو اومد ی: تو از کجا خبردار شد دمیپرس

 ح؟یمس
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  ریخودش زنگ زد و گفت ت حی گفت : مس حسام

 آدرس.   نی به ا ایخوردم ب

 . مارستانیرفتم و بعدم رسوندمش ب عیسر منم

 

 ؟ی: چرا به من نگفت گفتم

 

 باهات حرف بزنم.  خواستم یسرد گفت : نم  حسام

 . مردمیم یمن داشتم از نگران یحرص گفتم : ول با

 

  یزیمنبه چ گهیباال انداخت و گفت: د یشونه ا حسام

 فکر نکردم.!

 

 آتشفشان بودم.  هی نی ع

رو از   حی کردم خودم رو کنترل کنم و گفتم : مس یسع

  نی ا ی بهت نگفت که ک یزیچ  مارستان؟ یب یکجا اورد

 کارو کرده؟

 

 و گفت : نه برکه. دیکش یپووف حسام
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 ؟یپرسی نگفت و منم خبر ندارم چند بار م یچیه حیمس

 کافه افتاده بود.  کینزد یکوچه پس کوچه ها یتو

 

از   عینگفت و هر دو سر یزیچ گهیاومدن دکتر د با

 . م یجامون بلند شد
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و   ادی به هوش نم حیچرا مس دمیاز دکتر پرس یفور

 حالش چطوره.

 

زد و گفت : نگران   یبود لبخند ی انسالیکه مرد م دکتر

 . ادی وش مبه ه یبه زود  نینباش 

 خوابه.   شتریب کمی می که زد یی آرامبخش ها بخاطر

 هم از دست داده بود. یادیز خون
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 و خطر رفع شده.  ستین ی نگران یخداروشکر جا یول

 

  ششیبرم داخل پ شهی : نمدمیگفتم و پرس یممنونم

 باشم؟  

 

 . شهیگفت : متاسفانه نم  دکتر

 

 .. قهیفقط چند دق کنم یگفتم : خواهش م دوباره

  ششیپ  یتونی م قهیکرد و گفت: فقط ده دق یمکث دکتر

 . یباش

 

 رفت.  شمونی گفتم و از پ ی ممنونم دوباره

  ش یخودم رو رسوندم پ یاصال ندونستم چجور منم

 . حیمس

 

 بشم.   یکنارش و حرف زدم و حرف زدم تا خال نشستم

 گذر زمان رو حس نکردم.  اصال
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از  اومدن پرستار و وقت رفتن به خودم اومدم و  با

 . رونیاتاق اومدم ب

 و تماشاش کردم.  ستادمیوا  شهیش پشت

 

 .  زدیشور م دلم

 نداشتم.   یحال خوب اصال

 بود.  دهی تهوع هم امونم رو بر حالت

 گرفت منو.  یداشت م مارستانیو هوا و بو ب حال

 

  یبهداشت سیسرو  یتابلو نمی چرخاندم بب چشم

 کجاست.

و تا حد   امی به حسام گفتم من االن م  دنشید بعد

 . سیرفتم سمت سرو عیاالمکان سر
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 تونستم باال آوردم. تا

 تا حالم بهتر بشه. ستادمیوا کمی

 

حسام رو به روم  دنی با د  رونیکه اومدم ب سیسرو از

غذات بد   ؟ یشد ینجوریجا خوردم که گفت : چرا ا 

 نگاه بندازه بهت؟ هی  ادیبود؟ بگم دکتر ب 

 

 یتکون دادم و همونجور که م  یبه نشونه نف یسر

 . هیع یگفتم : نگران نباش طب حیرفتم سمت اتاق مس 

 

  یچ یعنیخودشو بهم رسوند و با حرص گفت :  حسام

 ه؟یعیکه طب

دمار از روزگار من   نهیوضع بب نیتورو با ا  حیمس

 . ارهیدرم

 

 . کنهینم  تی : نگران نباش کار گفتم
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رو  حی و مس ستادمیاتاق وا شهیدوباره پشت ش  بعدم

 . نی بش  ایگفت : حداقل ب   یتماشا کردم که حسام عصب

 گمیهر وقت به هوش اومد م  کنمیخودم نگا م من

 بهت.  

 

 .  دمیرو شنکالفه اش  ینفسا یگفتم و صدا یا نه

 . حینکردم و نگامو دوختم به مس یتوجه

 

چشماشو   حی مس دمیگذشته بود که د قهیده دق  بایتقر

 باز کرد. 

 .  دمی د ینه درست م ی فکر کردم توهم زدم ول اول

 

 شکرت.  ایخدا یبه هوش اومده بود وا  حیمس

 به هوش اومده.  حیرو صدا زدم و گفتم که مس حسام

 

خواستم برم داخل حسام دستمو گرفت و گفت: اول  تا

 تو.  یبعد بر میبه دکترش خبر بد   دیبا
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  ی لیداره؟ چه دل یچه فرق گهیکردم و گفتم : د  یاخم

 باشم؟  ششیپ  دیداره که من نبا
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 .یگفت : قانونه و بهتره بهش احترام بزار حسام

 دکتر رو صدا کنه.  گمیاز پرستارا م  یکیبه   االن

 

از   یکینگاش کردم که ولم کرد و رفت سمت  یحرص

پرستارا و بعدم گفت دکتر رو صدا کنه و بعد دوباره  

 ؟ی کرد و لب زد خوب شهی من و رو به ش شی برگشت پ

 

تکون  یجون کردم که آروم سر یب حی به مس ینگاه

 داد.  

 ... یبرم تو اه لعنت خواستیدلم م  یلیخ
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 دکتر کجاست پس؟ ن یا

 

صبر دکتر همراه پرستار    قهیبعد از چند دق باالخره

 شدن.   حی وارد اتاق مس

کرد و بعد هم شروع به سوال   نهیرو معا  حیمس اول

 کرد.  دنیپرس

 

 اومد تو دهنم.  یداشت م قلبم

لحظه که تو کل عمرم  نی تو ا دمیاسترس کش   انقدر

 بودم.  دهینکش

 

خودمو کنترل کردم   یسخت بود نرم داخل اتاق ول برام

 و منتظر دکتر موندم. 

 

فکرا بودم که دکتر از اتاق خارج شد و روبه   نیهم تو

بپرسم گفت :   یزیکه چ نی و قبل ا ستادیما وا یرو

 حالش خوبه خداروشکر. 
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  نینکن  تی اذ  یول نی باش  ششونیداخل پ  ن یبر  نی تونیم

 . ن یریبه حرف نگ  ادیو ز
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 تو اتاق.   دمیبه حرفاش گوش ندادم و پر گهید

 جا گرفتم.  حیکنار مس یفور

 

ازش بپرسم با اخم   یبزنم و حال  یکه حرف نی ا قبل

بهت خبر داد؟ من اون    یک ؟ یاومد  یچ یگفت : برا

 کشم.! یحسام رو م

 

پس تو به   ام؟ ین  یانتظار داشت ؟ ی چ یعنیگفتم:   یعصب

 به من نگه.! یحسام گفته بود
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اونموقع تو به فکر حال     مردم یداشتم م یاز نگران من

 ؟ی من نبود

 خبر نده؟!  ی گفت یبرگشت  ؟ یچ بعدم

 خودم بهش زنگ زدم.  خوبه

 

 . ستیبرات خوب ن   طشیمح نجای گفت : ا حیمس

 . یاومد یم دینبا 

 

 : نگرانت بودم.  گفتم

 ... گهیسرت اومده باشه که د یبالئ دمیترس

 

نگران   گهیرو ادامه ندادم که گفت : باشه ، د حرفم

 نباش من حالم خوبه. 

غذا   ؟ یی نجایا یبچه خوبه؟ از ک   ؟ یخوب خودت

 ؟ یخورد

 

 ، غذا هم خوردم.   میگفتم : آره خوب مکث با

 .نجام ی که ا شهیم یدو ساعت هی
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خونه منم به   یکرد و گفت: بهتره برگرد یاخم حیمس

 .شمیمرخص م یزود

 

  یحرص که باعث شده بود صدام باال بره گفتم: چ با

  نیا  یتا موقع مرخص  مونمیم شتیتو؟ من پ  یگیم

 .  کی

زود مرخص  یخوایخورده بعد م ری، تو شکمت ت  دو

 ؟یبش

 . حیحماقت نکن مس  انقدر

 هم حرص نده.  منو

 همه اتفاقات.   نی سرش بعد ا ومدین  یبچه بالئ  نی ا اگه

 

گفت : بچه؟ چه   یحسام از پشت سر اومد که م یصدا

 ؟یبچه ا
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 و گفت : برکه بارداره.  دی کش یپووف حیمس

 

 جان و مبهوت به ما نگاه کرد. حسام

 نشون بده.   یدونست چه عکس العمل  ینم انگار

 ناراحت؟ مثل خوده ما.  ای خوشحال

 

  گمیم کیزد و گفت: تبر  یچند لحظه لبخند بعد

 . ادی ب  ایسالم به دن شاالیبهتون، ا 

 

 گفتم.  یزدم و ممنونم  یکمرنگ لبخند

 

:   دم ینشست و از مسبح پرس حی اون طرف مس حسام

از حسام   یهر چ ؟ یچ  یکرد؟ برا کیبهت شل  یک

 . دونمیمن نم گهیم پرسمیم
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به   ادی حرف بزنه حسام گفت : برکه ز حیمس نکهی ا قبل

 گفت. یکه دکتر چ یدید رشیحرف نگ

 

که   ینی بیبهش رفت و گفت : م  یچشم غره ا حیمس

 حرف بزنم.  تونمیراحت م

 رو کرد به من و گفت : از دشمنام بود ناغافل زد.  بعد

 

با محافظ و راننده ات   شهیگفتم : تو هم مشکوک

 همه جا. یریم

 ؟یکردیم کاریچ ییکافه تنها  یکوچه پس کوچه ها تو

دهنت شله ،   یلیبا اخم رو به حسام گفت : خ حیمس

 کنم محکم چفت بشه. یکاری  دیبا

 

گفتم: چرا دروغ   ینگفت که جد یزیچ چارهیب حسام

 داره؟ یرو بگو مگه چه ضرر قتیبه من؟ حق یگیم

 

 گفت : من تا حاال بهت دروغ نگفتم.  حیمس
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و   گمیبهت که اره نم گمیم  یرو ندون یزیبخوام چ اگه

 . یبدون دینبا 

همون   یدروغ نگفتم تو کوچه پس کوچه ها االنم

برام   یچ هیقرار بود  یکیاطراف تنها بودم چون 

 . ارهیب
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شد و زد اون   دایپ یکیکه بسته رو گرفتم   نیا  بعد

 کرد. یطرف رو کشت و منو زخم

 که مجبور شد فرار کنه.  یزدمش ، جور منم

 دنبالم.   ادیبه حسام زنگ زدم ب  بعدم

 جنازه رو هم گفتم جمعش کنن.  اون
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دنبالت؟ به   انیب  ی: چطور به محافظ ها نگفت دمیپرس

 تر از حسام بودن.  کیهرحال اونا نزد 

 

  رفتم یمن داشتم م ، حسام جواب داد :  حیمس یجا به

 بودم.  دهیکافه و رس

خودش زنگ زد   قهیبودم که بعد چند دق  حیمس منتظر

 و رفتم دنبالش. 

 

  یکه ب یاون  چارهیگفتم : ب یگفتم و با ناراحت یآهان

 گناه مرد... 

 .یمراقب خودت باش  دیبا  یلیخ

ات بخوره و اونموقع االن   گهید یبود گلوله جا ممکن

 . ینبود گهید

 

 گفت و سکوت برقرار شد.  یفقط باشه ا حیمس

 

 .کردیپر شده بود و حالم رو بد م  مین یالکل تو ب  یبو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1644



نشون بدم که در   یزیچ  حیمس یجلو خواستمینم یول

 خونه.  فرستتمیجا م

 باشم.   ششیپ  خوادیم دلم

 

 نتونستم تحمل کنم و از جا پاشدم.  گهید یوا

که قطعا   یدر دنیبه اطراف انداختم و با د ینگاه

به سمتش رفتم و وارد   یبود فور  سیمتعلق به سرو

 شدم و تا تونستم عوق زدم. سیسرو

 

 به خودم انداختم.   ینگاه  سیسرو نهی ا تو

 بود.  ده یحال و رنگ پر  یب صورتم

 .! شدیبود باعث تعجب م  نیجز ا یزیچ
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و   حی نگران مس یرفتم و با چشمها رونیب  سیسرو از

 حسام روبه رو شدم.

 

 . هیعیطب  نیزدم و گفتم : نگران نباش  یکم جون لبخند

 

از حد    شیکه ب  یکنیکرد و گفت : فکر نم یاخم حیمس

 ه؟یعیطب

 تازه ماه اولته.  تو

 که حسام گفت امروز حالت بازم بد شده بود.  اونجور

و بوش   مارستانیب یفهمم که هوا ینکن خرم نم فکر

 . شهیباعث بدتر شدن حالت م 

  هیچه برسه به تو که   شهیم ضیمر  نجایسالم ا  آدم

 بچه تو شکمته. 

 

خواستم حرف بزنم اصال نزاشت و گفت : حسام   تا

 خونه.  برتتیم

 . امیهم زود م خودم
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کردم و با تشر گفتم : اگه من برم خونه تو هم  یاخم

 . ی بمون مارستانیب  دیبا

 ! ؟ یخورد ریت هیکه   ستیاصال برات مهم ن  انگار

 ؟ی چ یعنی یفهمیم

 

حرفا رو   نیا  یبه ک یزد و گفت: دار یپوزخند حیمس

 ؟یزنیم

 ست؟ هیزخم و بخ یکه رو تنش پر از جا  یآدم به

 ! میرفته من ک  ادتی  انگار

 

 . یهست یتو ک دونمیرفتم و گفتم: م  یغره ا چشم

 یادآوری یشغل شرافتمندانه ات رو ه ستین الزم

 .! یکن

 

نکن که باعث    یو گفت: خب پس کار اوردیکم ن  حیمس

 .! ارمیبه روت ب  یبشه ه
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برگشت سمت حسام و گفت : محافظ هارو بگو   بعدم

 . ستنیجلو در و سالن وا

هم همراه محافظ برکه ببرش خونه بعد برگرد   خودت

 کارت دارم.  شمیپ

 

نازک کردم و خواستم بدون حرف برم   یچشم پشت

  هی شمیپ  ایصدام زد و گفت : ب   حیسمت در که مس

 رفته.  ادتی یزیچ

 

 رفته؟ ادمی  یکلکل چند قدم جلو رفتم و گفتم : چ بدون

 

 ؟ی انقدر نگرانم بود  یچ ی: برا دیپرس مرموز
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تفاوت گفتم : به هرحال    یباال انداختم و ب یا شونه

 . یشوهرم

 

مهم   ادیباال انداخت و گفت: شناسنامه ز   ییابرو

 . مهم قلب آدمه. ستین

 ؟ی دیجمله رو که شن ن یا

 

که قلبم نگرانت شده بود   میر یزدم و گفتم : گ یلبخند

 خوبه؟

 

 زد و مجبورم کرد جلو صورتش خم شم.  یحیمل  لبخند

 

رو گونم زد و گفت : مواظب خودت   یآروم بوسه

 باش. 

 . یطیشرا چیت هتح  رونینرو ب  گهیخونه د یرفت

 هم غذا بخور. خوب

 .یگفت که ناهار نخورد حسام

 نکن مجبورت کنم باشه؟ یکار
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 ... رونیگفتم و از اتاق اومدم ب یآروم باشه

  یداخل اتاق ننداختم و با حسام و محافظ ینگاه گهید

 . میرفت یفاصله کنارمون بود به سنت خروج کمیکه با 

 

لم غنج   کنمیفکر م حی مس  زیبه اون بوسه ر یوقت

 ... رهیم

 من چرا حاال گرمم شده؟ یوا

بچه   هیکه االن  میتا ته راهو رفت حی خوبه با مس حاال

 کنم؟یبوسه چرا انقدر ذوق م  هیتو شکممه حاال با 
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اومد به ذهنم رو پس زدم و از   یمکه  یمنحرف یفکرا

  کیکه بهش شل یاون شخص حی : مس دمیحسام پرس

 ده؟یکرده رو د

 

 ازش؟ یدی: چرا خودت نپرس د یگفت و پرس یدونمینم

 

به حرف گرفتمش و سوال    یلیخجالت گفتم : خ کمی با

  ریخوبه که حالش خوبه انگار نه انگار ت  یکردم ول

 خورده.

 

 . میخارج شد مارستانیگفت و از ب  یا درسته

 

 

همون روز اومد  یگفت فردا  حیکه مس همونجور

 مرخص شد. مارستانیخونه و از ب

 

 من نکرد.  یهم به اخم و تشر ها یتوجه چیه
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 یبود و من ازش پرستار  دهیرو تخت دراز کش فقط

 .کردمیم

 

  یبا لپ تاپ و گوش شهیکاراش رو هم مثل هم تمام

 . نمیمن بب  اشتزیو نم دادی انجام م

 

رو گذاشت   یکه شام بخوره گوش  نیا  یبرا باالخره

 کنار. 

 

حرص کنارش نشستم و همونجور که با کاسه   با

  ا یخودت دست دار حی گفتم : مس رفتمیسوپ ور م

 .یبخور  یتونیم

 . ستیبه من ن  الزم

 حالت هم کامال خوبه.  ماشاال

 

  ی، حاال چ  ادیگفت : به هرحال بهم فشار م خونسرد

 ؟یبهم غذا بد شهیم
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و گفت : البته که   دیبه سوپ انداخت و لب برچ ینگاه

 .! ستیسوپ غذا ن

 بپزه؟    نویگفته دختره ا یک

 

 رفتم و گفتم : من گفتم درست کنه.  یغره ا چشم

 هم حرف نزن و سوپتو بخور. حاال
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رو گذاشتم کنارو با من    ینیتموم شدن سوپش س  بعد

کرد رو   کیکه بهت شل یکس حیو من گفتم : مس 

 ؟یدید

 ه؟یک  یشناسیم

 

 نشناسم.  شهیزد و گفت: بله مگه م یپوزخند
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 نزده بود؟ یزیچ یماسک یعنیتعجب گفتم:   با

 

منو دست کم   صیخب قدرت تشخ ی: زده بود ول گفت

 .رینگ

 

 بود؟ ی استرس گفتم: خب حاال ک با

 

 .! تی با لبخند مرموز گفت : داداش قالب حیمس

 

 تورو بکشه؟  دیبهت گفتم : اون چرا با  با

تو سر   یاالتی خ دیمتفکر و مرموز گفت : شا حیمس

 داره! 

 

 ! ؟ یاالتی گفتم : چه خ متعجب

 

 . یفهمیرو برداشت و گفت : بعدا م  شیگوش
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 عالمه سوال تو ذهنم بود.  هی

 کارو کنه؟ نیباربد ا  د یبا چرا

 بهش دستور دادن؟ یعنی

 کارو کنن؟ نیا  توننیمگه بدون سند و مدرک م یول

 ... رهیگیجاشو م  گهید یکینباشه   حیمس خب

 سازمان رو خشک کنن.  شهیر  دیبا

 .  شهینم ینجوریا

 

 با باربد حرف بزنم.  دیبا  من

  دیبا  یخوب شد نکهیگفتم: بعد ا  حیرو به مس یجد

 خونه بابام.  میباهم بر

 حرف دارم باهاشون.  من

 . رونیرو برداشتم و از اتاق رفتم ب ی نیس بعدم
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ن ماجرا گذشته بود و با اصرار من االن  هفته از او  دو

 . میهم دم در خونه بابام بود 

 

  یچیکه از اول اخم کرده بود گفت : برکه ه حیمس

کرد داداش   کیکه بهم شل یاون کس نکهیدرباره ا 

نقشه دارن   یسر هیو  سهیپل  میدونیم نکهیو ا  تهی قالب

 .  یگیمن نم ینابود یبرا

 شد؟ میتفه

 ... یگینم یچیه

 .! م یو ندار یخبر ندار یزیاز چ انگار

 

 . میشد ادهی پ ن یگفتم و از ماش یا باشه
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زنگ در رو زد   شونیکی پر از محافظ بود و  دورمون

خونه   یگفتم: مطمئن حیو رو به مس  ومد ین یکه جواب

 ان؟

 

ساعت   ن یگوشم گفت: بهشون گفته بودم که تو ا  دم

 خونه باشن. 

 . زارنیما نم  ریباش دستورم رو ز مطمئن

 هستم.  سشونیهر حال من رئ  به

 ندارم. یشوخ یکه با کس دوننیم

 .! شهیخودشون بد م  یبه حرفم گوش ندن برا اگه

 

 گرفتم از حرفاش. یلرز کم هی

دوباره زنگ رو زد و بعد چند لحظه بدون   محافظ

از   ی، در باز شد و به همراه تعداد  فونیاز آ یحرف

 . میمحافظ ها داخل رفت

 

 بودن.  ومده یاستقبال هم ن یبرا یحت

 من احمقم.!  چقدر
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 که من دارم!  هیچه انتظار  نیا آخه

 

[09.10.21 14:34 ] 

 

#part503 

#mashoghe_raeis   

 

 

گفت که همه محافظ ها   حی و مس میاسترس داخل رفت با

 باشن و حواسشون جمع باشه.   رونیو ب اطیداخل ح

 

رو مبل نشسته بودن و هر   ییرایو باربد داخل پذ بابام

 به رو به روشون.  رهیدو خ

 

کردم که باالخره نگاه از رو به   یسرفه ا یالک

 ما از جا بلند شدن.  دنیروشون گرفتن و با د 
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  حی ه شکمم که مسبود و نگاه باربد و بابا ب سکوت

به   ن؟ یبگ  کیتبر نی خوایزد و گفت: نم  یپوزخند

 . نی و پدربزرگ شد ییهرحال دا

 

 حواسم نبود...  آخ

 ... نیستی و پدربزرگش ن یی که دا شما

 

شروع کرده بود و با جمله   دهی از راه نرس حیمس

به   دهیرنگ پر  کمیآخرش هم ، باربد و بابا متعجب و 

 هم نگاه کردن. 

 

همه مدت ازم قائم   نی جلو رفتم و گفتم: چرا ا آهسته

 ن؟ی کرده بود

ازم    یحال چی بود که براتون مهم نبودم و ه  نیهم یبرا

 ن؟ید یپرس ینم

 

 ! ده؟ یکه داره منو عذاب م هیکاراتون چ نیتمام ا  لیدل

 . ن یزیبازم برام عز   نینباش  میاگه خانواده واقع  یحت
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اتفاق    نیو نزاشت  نیهمه مدت ازم مراقبت کرد ن یا

 چرا؟ یبهتون شک کنم ول یو حت وفته یبرام  ب یبد
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  بینگفت که ادامه دادم : چرا منو فر  یزیچ یکس

 ن؟یو بهم دروغ گفت  نی داد

 ن؟یچند ماه باهام سرد بود نی ا چرا

 

پس    ستمیکه من جزو خانوادتون ن  نهیبه خاطر ا  اگه

 ن؟یمراقبم بود یچ یسال برا ۲۲
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که من تو سازمانم پس چرا   نهی اگه هم به خاطر ا ای

 باشم؟ د یو من نبا نی خودتون اونجا مشغول

 

 . میبهت بگ   شدیگفت : نم اباب

 خبر نداشت.  مامانت 

 

فوت   شیسال پ ۱۰زدم و گفتم : مامان که  یپوزخند

 شد.

 ن؟ی سال بهم بگ ۱۰ نی تو ا نی تونستینم

 مامانت بهونه ست.!  ،یبدون میخواست ینم  نیبگ

 ن؟یبد  حی برام توض شهی دونستم؟ م یم دی من نبا چرا

 

 . یبدون  میخواستیچون نم  می گفت : نگفت بابا

و بهتر بود بازم خبر   یهمه مدت خبر نداشت ن یا

 . ینداشته باش
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اگه    میگفت یباش  ایخواست تو ماف ینم تی واقع مامان

  یو بالئ ای تو ماف یریم  نیک  تیخانواده واقع یبدون

 . ادیسرت م

 . یو مارو ترک نکن یبود ندون بهتر

مدت   نهمهیا  یاگه بدون  یاز ما متنفر بش دیشا  میگفت

 .میکرد یمخف

 

 کرد. ی گلوم رو داشت پاره م بغض

 یمدت چرا از من خبر نی زور گفتم : تو ا به

 ن؟ینگرفت

 ن؟ی هام چرا جواب نداد امیزنگ و پ  به

 

  ازیو به ما ن  یبود حی مس  شیپ  گهیگفت: تو د بابا

 خبر داره.!  تیاز واقع  حی مس  دونستمینم  یول ینداشت
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خبر دارم   یبا نگاه مرموز گفت : من از همه چ حیمس

 منو.  نی دست کم گرفت یلیخ

 

حرفا مشکوک بودم و به حرفاشون   نی با تمام ا یول

 باور نداشتم. 

 اعتماد ندارم.   چکسیبه ه گهید درواقع

 

 ازم.  هیمخف زا یچ یسر هیکنم  یم حس

 بفهمم  دیبا یدونم هم چجور ینم

چه برسه به   گهیرو بهم نم زایچ یسر ه ی حیمس یحت

 .! میخانواده قالب 

گفت   یرسم که م یم ح یحرف مس نی دارم به،ا االن

 نقشه دارن. 

 .دونهیخدا م ؟ ی چه نقشه ا یول
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سر   ادیز  ستیتو خوب ن یبرا  نی نی بش نی ای گفت : ب بابا

 . یپا باش

 

 زدم و گفتم مگه مهمه؟  یدلم پوزخند تو

 مرگ رفتم. یآقا باربد تا پا بخاطر

 

نشون ندادم و رفتم رو مبل   یزیدر ظاهر چ یول

 گرفت. یهم کنارم جا  ح ینشستم و مس

 

و هر چقدر   نی رو نگفت قتیحق دونمیم نکهی: با ا  گفتم

 سوال دارم.  هیحال   نی با ا نی گیهم بپرس نم 

 ن؟ی ناراحت حمیکه من زن مس  نی که شما از ا نهیا  اونم

 

 ن؟ی کرد و گفت: مگه عقد کرد یاخم  باربد

 

دستش رو دور کمرم انداخت و گفت: نه برکه   حیمس

 . غمهیص
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 . ارهیلجش رو در ب  شتری داشت ب ی رفتارش سع نیا  با

باربد رو   دمیترس یحد باشه خوبه چون م نیهم در

 که کرده.  ییبکشه بخاطر کارا
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 .! یهست شی ا غهیگفت : آهان پس زن ص  باربد

 

زد و خونسرد گفت : آره   یلبخند حرص درآر حیمس

 . میازدواج کن   میخوایم یول

 . نیباش  یراض دیشرط گذاشته که شما با  برکه

 

  ش یدونست که خانواده واقع یاونموقع نم البته

 . نیست ین
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 منم ، نه شما.!  شیواقع لیخانواده و فام گهید االن

 

  دیخودته ، خودت با  یرو به من گفت : زندگ بابا

الزم به   یدار یهم آگاه یاز همه چ یریبگ  میتصم

 . ستیگفتن ما ن

 

هم   افشیو ق رسهیدستش به دهنش م حیمس درسته

  یباهاش ازدواج کن یخوایتو بخاطر بچه م یخوبه ول

 بهش؟ یعالقه دار ای

 .زهیاز نظر من عالقه مهم تر از همه چ چون

 

 شد. سکوت

 گفتم؟ یاالن درباره عالقه ام م  دیبا یعنی

 اصال نگفتم.  تاحاال

 بگه بعد من بگم.  حی منتظر بودم مس درواقع

 

گفت: آره   حیبگم مس ی چرت و پرت هیخواستم   تا

 . میرعالقه دا
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 . میبچه باهم ازدواج کن هیکه بخاطر  میندار مرض

 مثل من!  یآدم اونم

 

 خودم.!  یو بابا هر دوشون تعجب کردن ، حت باربد

 

 ؟یبا بهت گفت : تو واقعا برکه رو دوست دار  باربد

 ؟یگیکه نم  یالک
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 بودم. حی ابراز عالقه مس منتظر

 . تی موقع نی کردم بخواد بگه اونم تو ا ینم فکر
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،    میگفت : آره ما به هم عالقه دار یجد یلیخ حیمس

 ؟ی دار یخب بازم سوال

 

 گفت.  ینم یزیچ یکس

 به همه وارد شده بود.  یقیشوک عم  انگار

 

لحظه بعد که به خودم اومدم گفتم : آره ما به هم   چند

  نی داشته باش تیشما رضا  خوادیو دلم م میعالقه دار

 ازدواج ما.  یبرا

  نیز یمن عز یبرا  نینباش  میاگه خانواده واقع  یحت

و من   نیهم گفته باش  ی ا گهید یاگه دروغ ها یحت

 براتون مهم نباشم. 

 

رو ازت پنهون   تیگفت: ما فقط خانواده واقع بابا

 . مینگفت  یا گهیدروغ د  میکرد

 

 گفتم.  یزدم و باشه ا یتلخ  لبخند

 .گهید  میاز جا پاشد و گفت : بهتره بر حیمس
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 نمونده.  یحرف

 

 فضا رو تحمل کنم. نی تونستم ا ینم خودمم

 نداشتم.  یخوب حس

 معذب بودم.  انگار

 

اومد : منتظر   حیمس ی از جا بلند شدم که صدا منم

 در ضمن...  نی باش یکارت عروس

 

  یگفت : هر غلط یطرفشون و با لحن ترسناک برگشت

که   نی ما انجام ند یحداقل شب عروس نی بکن ن یخوایم

  یکنم و م ینم د یترد اد یسر برکه و بچمون ب یاگه بالئ

 کشتمون. 
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بهشون   یجلوتر راه افتاد و منم بعد نگاه کوتاه بعدم

 پشت سرش راه افتادم.  

 

  ینجوریکه دارن ا یکه داره نقشه ا  زدمیم حدس

 گفته. 

 

 زنه؟یم  بیدارن که به من و بچم آس ینقشه ا یعنی

 ازشون.  دمیترسی داشتم م واقعا

 بزنن بهم.  ب یخوان اس که ب شد ینم باورم

باشه که از هر کس هر   ادم ی شهیهم  دیبا نی ا یول

 . دهیبع یزیچ

 

و بعدم با   میاز خونه خارج شد  حی با مس همراه

 . م یشد نیسوار ماش ادیز یلیمحافظت خ

 

رو   تیمن ، محافظ ها و امن یو دزد یراندازیبعد ت از

 کرده بود.  شتریب یلیخ
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دستشو دورم انداخت و به راننده گفت که   حیمس

حرکت کنه و بعد رو به من گفت : پس تو هم عالقه  

 آره؟ یدار

 ! یآورد یمن ادا در م ی برا یهمه مدت الک ن یا  پس

 

  ییجورا هی یشدم ول یجور هیبه روم آورد  نکهی ا از

 داشتم.  یراحت بود و حس خوب  المیخ

 

با   یخوایو م یشد مونی نکنه حاال تو پش  هی: چ گفتم

 ؟یمن نباش

 

 یحرف یکرد و گفت : من وقت یتک خنده ا حیمس

 کنم.  یبهش عمل م زنمیم

 قطعا دوستت دارم.   یعنیگفتم عالقه دارم   اگه

 همه مدت .  نی ا  یدیکه تو نفهم هیزیچ ن یا

بگم که   یانتظار دار دم یلباس عروس کادو م  یوقت

 بوده؟ یو شوخ یالک یچ
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باال   یشونه ا الیخی ب  یول گهیراست م دونستمیم

 . ست ین  دیبع یچیکه از تو ه دونمیانداختم و گفتم : نم

 

از خانواده   یکرد و گفت: بهتره بگ یاخم حیمس

 .! ستین  دیبع  یچیه تی قالب

 

که چرا   کنمیو اصال درک نم دونمی هنوزم نم من

 .! ی هنوزم باهاشون خوب

بار به    نیباربد داشت تو و من رو هم که چند نیهم

 ست؟یجات ن  چیبه ه  دادی کشتن م

 

 .یو پرتاشون رو هم که باور کرد چرت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1672



 .گن یدارن بهت دروغ م همش

  ایتازگ   ایاز اول برات نقشه داشتن  ست ین معلوم

 شدن.  ینجوریا

 

با من خوب بودن   شهی فتم : همزدم و گ یتلخ  لبخند

که تو اکثر خانواده ها   میداشت  ییدرسته جر و بحث ها

 خب دوستشون داشتم. یهست ول

 بودن برام.  یخانواده واقع نی ع

 

 شدن.  ینجوریدونم چرا ا  یچند وقت نم ن یا

گذشته و   یازشون ول میناراحت و عصب  درسته

 هوامو داشتن.  یخاطرات جلو چشمامه که چجور

رو   زایچ یسر هیزمان بگذره تا بهتر درک کنم و  دیبا

 بفهمم.

 

داد و گفت: نگران نباش خودم ته   رونیب  ینفس حیمس

 . ارمیتوشو درم

 . گمیدارم که اگه درست بود بهت م   ییحدس ها هی
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خودت و   ینده که برا یبه خودت استرس و نگران  تو

 . ستیبچه خوب ن
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دکتر   هی  شیپ  میبر  دیبا حی زدم و گفتم : مس یلبخند

 .هیبچه چجور  تیوضع مینی بب

 

رو شکمم و گفت : از   دی ذوق دست کش کمیبا  حیمس

 . ششیپ می ریدکتر وقت گرفتم فردا م  هی

 هم نداره.  یمشکل  چیکه سالمه و ه شاالیا

 

نکنه بخاطر    حیگفتم : مس یاسترس و نگران  کمی با

 ارن؟ی سرش ب یشغلت بالئ
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کارو  نی جرات نداره ا  یگفت : کس تیبا جد حیمس

 کنه.

 

 . وفتهیبار م  هی، اتفاق   حی مس ی: ول گفتم

 راحت مدرسه بره.  تونهیبچمون نم   ی، حت  ترسمیم من

  دیبا   تشی دورش پر از محافظ و نگران امن همش

 باشه.  

 ؟یهم فکر کرد زا یچ نی ا به

 

بود گفت :   تشیکه نشون از عصبان  یبا لحن بد حیمس

بچه رو  یخوایعوض شده و م  متینکنه تصم

 ! ؟ ی بنداز

 

که از لحنش به جونم    یگرد شده و ترس یچشما با

  تار موش کم  هی خوامیافتاده بود گفتم : نه بخدا من نم

 بشه چه برسه بخوام سقطش کنم. 

 دوستش دارم.   من
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 کردم. یسقط م  شیوقت پ  یلی نداشتم خ اگه

بچه رو هم تو رو فقط   نیدوستش دارم هم ا  یول

 نگرانم. 

 درکم کن.  کمی

 

و گفت : منم دوستتون    د یبه موهام کش  یدست حیمس

 دارم. 
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 ... زدیتند تند م قلبم

 شده بود...  گرمم

 داشتم.  یحس خوب یول

 نشده بودم.  ینجوریا  تاحاال
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 جنبه چته؟ یبرکه ب یوا

 ؟یکنیم ینجوری دوستت دارم گفته ها چرا ا دونهی

 

 نشون بدم.  دیبا   یدونستم چه عکس العمل ینم اصال

 نگم. یزیدادم فعال سکوت کنم و چ حیترج

 

گفت :   حیمنوال گذشت که مس نیبه هم  قهیدق چند

 ؟ینکرد اری و یزیچ خواد؟ یدلت م یزیچ

 . رنیبگو بگم برات بگ یخوایم اگه

 

  حیافتادم که مس ییلواشک ها ادی حرفش  نی گفتن ا با

 رو خودش خورد. شترش یب  یبود ول  دهیبرام خر

 

 . خوامی: لواشک م گفتم

 

متعجب نشون داد و گفت: مگه اون همه رو   خودشو

 ؟ یخورد
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  شتریبه بازوش زدم و گفتم : خودت ب  یمشت یحرص

 . یاز من خورد

 .یمن گرفت ینه انگار که برا انگار

 من باردارما.!  خوبه

 

 کرد و گفت: انقدر حرص نخور. یتک خنده ا حیمس

 برات بخرن.  گمیکه ، م ستین یزیچ

 دادن کرد.  امیرو برداشت و شروع به پ  شیگوش بعدم

 

 ؟ یکار دار ایخونه  یای : مدمیپرس

 

 سر برم سازمان.  هی  دی: با گفت

 

از    شتریب  یلیگفتم که گفت : برکه خ یباشه ا مغموم

 مواظب خودت باش.  شهیهم

 ست. وونهید ی دونیکه م داداشت 
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 نداره.  یهم آبائ یچیاز ه اره یوقت بال مال سرت م هی
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و   دمیترس کمیگذشته  یادآوری و  حی حرف مس نیا  با

 نگران شدم. 

 به حرفاش گفتم. یباشه ا یول

 

 حواسم جمع باشه.  دیبا

 .! وفتادهیمدت کم اتفاق بد برام ن نی ا تو

 

 **** 
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آهنگ رو  یلواشک گذاشتم تو دهنم و صدا کهیت هی

 کردم.  شتریب

 

چشمم   یجلو یامروز ه  یفکر رفتم و صحنه ها به

 . شدیم داریپد

 

  یدر اومد و بعدم صدا یگذشت که صدا  یا  قهیدق چند

 ؟یگفت : خوب حیآهنگ کم شد و مس

 

 اومد.   میگوش امیپ   نگید  یگفتم و صدا یا آره

 

 برش داشت.  حی برش دارم مس نکهی ا قبل

 رو پوشونده بود.  شیشونینگاه کردم که اخم پ  بهش

 شده؟ ینجوری داده که ا امیپ یک مگه

 

ضربان قلبم   امی پ  دنیو با د دمیاز دستش قاپ  ویگوش

 باال رفت. 
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  ح یبا مس یخوایبود که نوشته بود : واقعا م  باربد

 ؟ی ازدواج کن

 ؟ی موضوع گرفت نی به ا میداره که تصم یچ

 رو بنداز دور...  عالقه

 

 قاتله.  هی حیمس

بچه ات   یو حت یکن یزندگ  یکنارش عاد یتون ینم

 نخواهد بود.   تیهم راحت و تو امن

 رو سقط کن و ازش جدا شو. بچه

 . زهیآدم نفرت انگ هی حیمس
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 صورتش قرمز شده بود... حیمس
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 شده.  یعصبان  یلیخ یلی االن خ  دونستمیم

 

 خراب کنه.  ویشعور فقط قصد داره همه چ یب  باربد

 ... ارهی سرش ب یبالئ حی مس دمیترس یم

 

 . دیکش  یم قیعم یپشت سر هم نفس ها  حیمس

در آروم  یسع یتو اون حالت بود و منم ه قهیدق چند

 کردن داشتم... 

 

 . کشمیم نویگفت : من ا  یبم یآخر با صدا در

 جلو دارم بشه. تونهیکس هم نم چیه

 تو.!  یحت

 

 گونه صداش زدم که گفت : بابام رو که کشت.  التماس

 کشتن منو هم که داشت.  قصد

که برات   اموی پ نی و ا ریرو فرستاد تو لونه ش تو

 سوزه؟ یفرستاده بازم دلت براش م
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 . یچقدر احمق تو

 ... یچقدر ساده ا آخه

ساله دارم حرف  ۲۳خانوم   هیکه با   شهینم باورم

 . زنمیم

 .! یبچه ها هم کم عقل تر از

 

 و نزاشت جوابشو بدم.  نستادیوا گهید

 ... رونیاز جا بلند شد و از اتاق رفت ب  یفور

 

 و ناراحت بودم.  یعصب خودمم

 خوش و خرم باشه؟ یمثل قبل همه چ شدیم یچ

 

  یداره که هر کار حیبا مس یا  یباربد چه دشمن ن یا

 کنه؟یزدنش م ن یبردن و زم نی از ب  یبرا

 

 . کنهیاستفاده م  لهیاز من هم به عنوان وس یحت
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  خواستیتنفرم ازش باال رفته بود که دلم م  یانقدر

 .! میواقعا بکشتش و راحت بش حیمس

 

 

 

 

 

 

       نیبچه ها چطور سالم

  نکهیا  یبرا نیی پا  نی ا زارم یم ینظر سنج هیها  بچه

  ای رو تو تلگرام بزارم  د یرمان جد دینظر بد

     نستاگرامیا

     توش  نیشرکت کن  حتما
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 آشفته ست. یچ همه

 کجا رفت؟ حی مس االن

 برداشتم و شمارش رو گرفتم. مویگوش

 کنار تخت اومد.  زیاز م  شی گوش یصدا

 

 پرت کردم رو تخت.  مویگوش کالفه

و استرس رو   یو نگران ی و ناراحت یحاالت عصب تمام

 جا داشتم.  کی

 

 . ومدهین یما خوش به

 کوفتمون بشه. یهمه چ دیبا  ما

که چه   مینیرو بچ یبرنامه عروس  خواستمیم تازه

 باشه.!   یمیتا
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 ...یدار یچه قصد  دونمیباربد که نم اخ

 داره؟ یکجا بفهمم چه نقشه ا از

 

 رو هک کنم؟ شیگوش چطوره

 یباشه فور شیتو گوش یز یممکنه چ نکهیفکر به ا  با

 لپ تاپ رو برداشتم و شروع به کار کردم. 

 

 ...دمیخستم کش یبه چشما یدست

 .  د یساعت طول کش دو

باشه که   یتی انقدر امن د یباربد با   یوشچرا گ دونمینم

 انقدر هکش طول بکشه.! 

 

و   دادیرو نشون م ۱۲به ساعت انداختم که   ینگاه

 بود.  ومده یهنوز اتاق ن حیمس

 خلوت کرده بود.!  یاصال خونه بود و تو اتاق دیشا

 

به صفحه لپ تاپ انداختم و باالخره دل کندم و   ینگاه

 از جام بلند شدم.  
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خونه ست   حیمس  نمیبب  دیاالن با  کنم یم بعدا چکش حاال

 . هینه و در چه حال ای
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 . دمینشن یجواب یزدم ول  یو صدا رونیاتاق رفتم ب از

باشه رو باز کردم و با نبودنش    زدمیکه حدس م یاتاق

 مواجه شدم.

 

 نبود.  یکس یتمام اتاق هارو باز کردم ول در

 . دمیند  یزیچ یکیبخاطر تار یشدم ول ییرایپذ وارد

 

که رو مبل   دمیرو د حی رو روشن کردم و مس المپ

 . دهیدراز کش
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من   یبا صدا زدنا یول داریب  ای خوابه  ست ین معلوم

 باشه.  داریب  دیبا

 

 کنارش و بازم صداش زدم. رفتم

صداتو بشنوم ، حوصله حرف زدن هم   خوامی: نم  گفت

 ندارم. 

 

 آروم باش.  کمی آخه چت شده؟   حی : مس گفتم

 

  گمیم ؟ ی شنویو گفت : نم دیحرف زدنم پر وسط

 صداتو بشنوم.    خوامینم

 

 حرف بزنه. ینجوری کردم که بخواد ا یم درکش

ن احمق از اون  سرش آورده بود و م یهمه بالئ  باربد

 کردم. یم یطرفدار

 

 با باربد بکن.  یخوایم یگفتم : هر کار ت یجد با
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 . ستیبرام مهم ن گهید

باربد    یتو اون حالت بودم ول شی پ کمیدونم چرا   ینم

بچه  گهیکشت و حاال هم م یکه داشت تو رو م هیکس

 ام رو سقط کنم. 

 نداره.  ی طرفدار اقتی ل یآدم نیهمچ

 . رهیبهتر که بم  همون

 بازم نقشه داره...  مطمئنم

 ...کشهیاون م   میما هم نکش اگه

 .! میست یفدا بشه که اون ما ن یکی  دیبا
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از جاش پاشد و با   هو ی حی که گفتم مس ییحرفا با

 ؟ی گیدروغ م یبهم نگاه کرد و گفت: دار یناباور

 که باهات حرف بزنم آره؟ ی دست انداخت منو
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 زدم و گفتم: نه...  یپوزخند

 کنم.!  سکیتونم ر یسر جون تو و بچمون نم  من

 . ادی سرتون ب یبالئ  ممکنه

 

 ؟ی گرفت یمیتصم  نیبا بهت گفت : چطور همچ حیمس

 ... یشیخطرناک م یدار

 ؟ی گیم یچ یدار یدونیم

 برادرت رو بکشم؟ یخوایم

سال داداش  ۲۲ یول ست ین  تیبرادر واقع درسته

 ! یزدیصداش م

 

سرش   یبالئ خوادیکردم و گفتم: حاال تو دلت نم  یاخم

 اد؟یب

و از من   یتو و بگم نباش خوادیکه دلش م  یبرادر من

 خوام.  یرو نم گهیو دروغ م کنهیسو استفاده م

 ه؟یچاره چ یول ره یبم خوادینم دلم

نداشته    یکن با ما کار یبدون کشتنش کار یونتیم اگه

 باشه.  
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 . شهی: قطعا نم  گفت

 

هر چه   دیبا  یباال انداختم که گفت : ول یا شونه

 . میر یبگ یعروس عتریسر

 .ره یکه بم شعینم یعروس قبل

 داداشته.  کننیفکر م همه

 . یبمونه بعد عروس  دیبا

 

تکون دادم و بعد گفتم : خب   د ییبه نشونه تا یسر

چه   نمی باربد رو هک کردم بب هیکه گوش م یبهتره بر

 خبره. 

 . هیمنطق ریغ  ییزایچ هی کنمیم حس
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 . میاز جا بلند شد و باهم به اتاق رفت  عیسر حیمس

 

 لپ تاپ که خاموش شده بود رو روشن کردم.  صفحه

 چه خبره...  مین یباربد بب یتو کار گوش میخب بر خب

 

به   زهیچ ی هاش ول امی از همه رفتم تو صفحه پ  اول

 به چشمم نخورد.!  یخصوص

 

 وارد واتساپش شدم.  متعجب

 .کردیچت م یکیداشت با  انگار

.   دمیرو که خوندم فهم شماره  شماره آراد 

 

صفحه لپ تاپ بود نگا    خی که م حی مس تعجب به با

 کنه؟یچرا داره با آراد چت م ن یکردم و گفتم : ا 

 باهم؟ ستنیدشمن ن  نایا مگه
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گفت که زود وارد صفحه چت شدم   یفقط آره ا حیمس

 دوتا به هم. نی ا  گنیم یچ نمی تا بب

 

 ... شد یم شتریبهتم ب  خوندمیم شتریب یچ هر

 که گفته بودن رو...  ییزا یچ نی کردم ا ینم باور

 

 اومد.  یهم صداش در نم حیمس

به چند ماه   دیچت هاشون رو خوندم که رس انقدر

 ... شیپ

 ... حی مس شیپ  امی موقع که آراد به من گفت ب همون

 

  دنیقبل تر از اون هم حرف زده بودن و بد فهم یوقت

و ناراحت   یبوده عصب یکه قصدشون واقعا چ ن یا

 بودم. 

 

 ... ختیچشمم پر شد اشکام ر ناخودآگاه

 در لپ تاپ رو بست و گذاشتش کنار.   حیمس
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  یبرا  اینش  یگوشم زمزمه کرد : عصب ریکرد و ز بغلم

 . ستیخودت و بچه خوب ن
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 یکار نیبخاطر پول بخواد همچ یکی شد ینم باورم

 بکنه. 

دوست   یخواهر و حت هیاز اول هم منو به چشم   یعنی

 دونست...  یهم نم

 کنم بخاطر منفعت هوامو داشتن...  فکر

 

  خواستیبود که دلم م یاز باربد انقدر تنفرم

 بکشمش... 

 ... یالش یعوض

 دونستم.!   یبوده و نم یفیآدم کث چقدر
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باش، خودم دخلشو  دم گوشم گفت: نگران ن حیمس

 . ارمیدرم

 تا زود تر بتونم بکشمش.    میریگ یم یعروس عیسر

  یداشته باشه ول یینقشه ها نی همچ هی زدمیم حدس

 حاال.  میدیو فهم یهک کرد گهیگفتم مطمئن بشم که د

 .زینر یاشک هارو به خاطر اون الش ن یا

 

که داشتم   یادیز یرو پاک کردم و با ناراحت اشکام

 ... شهیگفتم : هنوزم باورم نم

 .! دما یخودم د یبا چشما حاال

 

باشه از هر   ادتیو گفت:   د یبه موهام کش  یدست حیمس

تا شوکه و   یداشته باش یزیانتظار هر چ یکس

 . یناراحت نش

 . شمیفاز نباش که منم ناراحت م  نی تو ا االنم
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گفتم که از بغلش جدام کرد و گفت: بهتره   یا باشه

 . میخوابب

 المپ رو خاموش کنم.  بزار

 

بعد خاموش کردن المپ   ح یو مس  دمیتخت دراز کش رو

 و بغلم کرد. دیاومد کنارم دراز کش

 

 ... ح  ینزده بهم مس بی که آس یکس تنها

 کنه که شوکه بشم؟ یکار هیهم  حی نکنه مس یول
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 ... ستین نجوری ا  حیمس نه
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 نبود.  ینجوریهم ا باربد

 بود.  یکردم باشه ول یواقع من فکر نم در

 افتاد...   ادمیباز   اه

 

 فکر نکن و بخواب.  یچ یاومد : به ه حی مس یصدا

 

 واقعا...  شدینم

 .... شکنهیقلبت م یرو بفهم زایچ نی مدت ا نهمهیا  بعد

 از شکستن هم گذشته...  البته

 شده.  نابود

 

 . رهیبم یبا زجر و درد طوالن دیمثل باربد با  یآدم

 وجودش خطرناکه. یاز جهت یول

 . هیکه وجود نحسش پاک بشه کاف  نی هم  ن،یهم یبرا

 

 . ستیهم ن  سیپل  یزدم و گفتم : حت یدلم پوزخند تو
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 یکه ما از همه چ دونهینم  یخودشه ول سیرئ خودش

 . میخبر دار

 

 .! ستیجمع کنه بره که باهوش هم ن  دیباشه با  باهوش

حدس   تونهیو نم دونهینم  ویچیخنگه که ه یانقدر

 به نفع ماست.   نیبزنه که ا 

 براش به خواب رفتم.  دنیفکر و نقشه کش نی با هم و

 

 ********* 

 

 

ال گفت :  شاد و خوشح ح یو مس  میزد رونیمطب ب از

 خب بچه هم که سالمه خداروشکر...

 م؟یکجا بر خواد یم دلت

 . میدیانجام م  یبگ یکار هر

 خوشحالم...  یلیخ چون
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و گفتم :   میشد  نیزدم و هر دو سوار ماش یلبخند

 مهمونم کن که گرممه.    یا وه یآبم یا  یبستن  هی میبر

 

 جا رو داد.  هیگفت و به راننده آدرس  یچشم حیمس

 

 آماده شده؟ ی: کارت عروس دمیپرس

 

دعوت   میخوا یم اروی: کدم یگفت و دوباره پرس یا آره

 م؟یکن

 و دوست ندارم.  لیفام ادیکه ز من

 . شی د ماه پدوستام کال قطع ارتباط کردم از چن با

 . دمشونید  ینم ادی ز چیعمه و خاله دارم که ه دونهی
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 . ستنین   میاونام عمه و خاله واقع که

 دعوت کن فقط.. یخوایم ویک هر

 

 ؟ی+فقط چ

 هارو دعوت نکن.  ای _فقط خالفکار و ماف

 باشه.  ییادما  نیپر از همچ میعروس  یوقت ترسمیم

 

و دوست ها رو دعوت   لی+نگران نباش فقط فام 

 . کنمیم

زودتر خبر بدم   دیبا  ستنین ران یمن ا یمادر لیفام

 بهشون. 

 . شنیتوهم م  لیهم که فام میپدر  لیفام

 

موضوع خبر   ن یاز ا  چکسیزدم و گفتم: ه یپوزخند

 نداره... 

 

 . دنیفهم  دیمرموز گفت: شا  حیمس
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 که...  کنهیبه حالمون نم  یگفتم: فرق تلخ

 

زد و بغلم کرد و گفت: ناراحت   یقیلبخند عم حیمس

 ... گهینشو د

 ... میکن  یعروس قراره

 ... کنهیم رییداره تغ یچ همه

راحت   المونیو خ شهی درست م یهمه چ یزود به

 ...شهیم
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باشه   نجوریکه هم دوارمی و گفتم: امدادم  رونیب ینفس

 نگرانم و استرس دارم.  کمی یول

 فضا متشنجه.  کال
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 ینجوری آروم گفت : چرا انقدر به خودت ا حیمس

 . ستای اصال خوب ن   ؟ یکن یم نی تلق

 باش.    دواریام

 . شهیدرست م یچ همه

 بهت.  دمیم قول

 . یجا بزن  دیاول راهه ، نبا  تازه

 ... یهست یا یدخترا قو تو

 

 به حرفاش زدم.  یلبخند

استرس   شهیهم یجمع باش نیکال تو ا  یوقت یول

 . یهمراهت هست و نگران

 

 نگفتم.  یزیچ گهید یول

 ناراحت بشه.  حیمس  خواستمینم

 

 کافه.  هیبه  میدیرس باالخره

 . ییجا  نیهمچ  میریم  میمدت ها دار بعد
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 . میو با محافظت کامل وارد کافه شد میشد اده یپ

 نبود.  چکسیه

 

 ست؟ی ن  یتعجب گفتم : چرا کس با

 

رفت گفت :   یم زیم هیهمونجور که به سمت   حیمس

 باشه.   یگفتم خال

 شرط عقله.  اطی هرحال احت به

 نشه.  مونیچ هی یعروس دم

 . ارهیسرمون ن  یاالغت بالئ داداش

 

با   ساختمیم دیو با  زایچ ن ی عادت کرده بودم به ا گهید

 وضع.   ن یا

 

  یچ زمیگفت : خب عز   حیو مس ی رو صندل مینشست

 ؟ی کن لیم خواد یدلت م

 گارسون رو صدا کرد.  بعدم
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سفارش   ی شکالت یاومد و هر دومون بستن گارسون

 . میداد

 

  شدیکرد که باعث م ینگام م  رهیخ رهیخ حیمس

 . نهی رو لبم بش یلبخند

 

بگم گفت : به نظرت بچمون دختره   یزیچ نکهی ا قبل

 پسر؟ ای

 

 سالم باشه.   نهینداره که... مهم ا  ی_فرق

 

 . ادیب  ای منتظرم به دن یلی+اون که قطعا. خ
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 دارم.  یحس خوب هی

 

 که باردارم؟ ی_به مامانت گفت

 

 مامانم رو.  یانداخت ادمی +حسام قطعا گفته ، خوبه 

 شام دعوتمون کرده.  فردا

 

 ؟یگیم  ۹۰ قهیدق وی_تو چرا همه چ

 

 وقت هست تا فردا.  ادی داره حاال؟ ز ی+چه فرق

 

دادم و سفارشمون رو آوردن و    رونیب  ینفس یعصب

رو بخور که  ت ینباش بستن  یگفت : عصب حیمس

 بچمون منتظرشه. 

 

 ***** 
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 رو برداشتم و دم گوشم گذاشتم.   یگوش

 ...د یچیپ  یساحل تو گوش یصدا

 

 برکه؟ ی: سالم چطور ساحل

 ... حال کوچولوت چطوره؟ یریگینم خبر

 

 ؟ی زدم و گفتم: سالم ممنونم تو خوب یلبخند

 ... کنهیم تیاذ  یلیخ یکوچولوم هم خوبه ول حال

 و حالت تهوع.  اریو همش

 

و   گذرهیمدت م ن یا  هیعی : نگران نباش طب ساحل

سالم   نهی . مهم اگذرهیم  عیچقدر عمر سر ینی بیم

 . ادی ب ا یبمونه و به دن

 

 شد با جمله آخرش. نی غمگ  کمی لحنش

 

 شده؟ یزیگفتم : حالت خوبه؟ چ  متعجب
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که انگار غم داشت گفت : من   یآروم و لحن یصدا با

نموند و   یبار دوم باردار شدم ول یبرا شی چند وقت پ

 سقط شد.

 نتونست تحمل کنه.  بدنم

 اومدن.  ای ها هم واقعا معجزه بود که سالم به دن دوقلو
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 ناراحت شدم از حرفاش. واقعا

 شده...  تی اذ  یلیخ حتما

 

 ناراحتت کنم.   خواستمیسفم نمگرفت و گفتم : متا بغضم
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 بوده که افتاده.  ی: نه ، اتفاق ساحل

 باشه.  نجوریخواسته ا  خدا

 گمیم  کیتبر شی پ شی هم پ تونویضمن عروس در

 . نی کنیازدواج م  نی باالخره دار

 

کردم بحث رو عوض کنه و منم دنباله شو گرفتم   یسع

و   یبا خوب یهمه چ دوارمیام  گهیو گفتم: آره د

 . وفتهین یتموم بشه و اتفاق بد  یخوش

 

نده برات   ی به خودت نگران  وفتهینم  شاالی: ا ساحل

 .  ستیخوب ن

 

برو به کارات    شمیگفتم که گفت : مزاحمت نم یا باشه

 برس. 

 

 . زمیعز ی_مراحم

 +فعال خداحافظ.  
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 رو قطع کردم.  یگفتم و گوش یخداحافظ

حرف   ادیکردم حالش خوب نبود که نتونست ز حس

 بزنه. 

 

 ناراحت شدم براش...  یلیساحل خ یطفل یآخ

خداروشکر دوقلو هاش سالمن و در حسرت بچه  حاال

 نموندن. 

 

 عیفکر کنم و سر یزینزاشت به چ  دمیتهوع شد حالت

 شدم...  سیوارد سرو

 

 .  رونیاومدم ب سی از سرو حالیب

 بود.  دهیتهوع امونم رو بر حالت

خونه مامان   میبه خصوص امشب که قراره بر اونم

 به اصطالح خونه مادر شوهر.! ای  حیمس
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 م؟یبر  یو گفت: آماده ا وارد اتاق شد حیمس

 

شالم رو از رو کاناپه برداشتم و گفتم : آره ول  حالیب

 حالت تهوع دارم. یلیامروز خ

 

  میبر  یخوایو گفت: م  ستادینگران کنارم وا  حیمس

 مارستان؟یب

 

 ... هیع ی... با دکتر حرف زدم گفت طبهیعی: نه طب  گفتم

 

خونه مامان؟ اگه حالت خوب   مینر  یخوای: م حیمس

 استراحت کن.    ستین

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400 1710



نه همش درحال استراحت   شهیزدم و گفتم: نم  یلبخند

 باشم... 

 . شهینم  یزیچ گهیشبه د هی

 ... هیتازه اول باردار  حاال

 حساس نباش.  انقدر

 

رو   فمیگفت و خودش هم ک یبا همراه باشه ا حیمس

 ... رونیب  میبرداشت و از اتاق رفت

 

 

بود رو از دست   دهیکه خر یا  ینیر یجعبه ش حیمس

 گرفت و گفت: حواستون جمع باشه.   نیشرو

 کننا.!  ینم  هیبار توص هزار

 

 زنگ آپارتمان رو زد.  حی گفتن و مس یچشم

  کمی  دینداشتم با یچاره ا ی به هم ول دیچیپ  یم دلم

 کردم. یتحمل م
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داشته باشه دفعه   خوادیم  یمامانش چه رفتار دونمینم

 خوب بود.   بای قبل تقر

 

 شد.   داریو حسام پد حیباز شد و قامت مامان مس  در

 

  تمیدستشو رو کمرم گذاشت و به جلو هدا  حیمس

 کرد...

 

 کنم.  کاریچ دونستمی نم گهیدادم و د یسالم

 فقط دست بدم؟ ای کنم  بغلش

 

  مییهمون زندا ا ینگذشت که تو بغل مامانش  یا هیثان 

 فرو رفتم...
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 تو بغلش بودم...  نکهی داشتم از ا یحس خوب هی

 

و همونجور که هولم  م یاز هم جدا شد  هیچند ثان  بعد

  ی لی... خنی خوش اومد  یلی: خ  گفتیبه جلو م  دادیم

 خوشحال شدم.

 

  یگفتم و با حسام هم احوالپرس ینیو همچن ممنونم

 کردم...

 

درو بست و از همون اول گپ و گفت ها شروع   حیمس

 شد. 

 

مامانش خوش برخوردتر   کردمیکه فکر م یزیچ از

 بود.

 

 هم بود به اضافه حسام.  یهمه چ انیجر در
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 من.  یود از باردار خوشحال ب یلیخ

ظاهرش   یچخبره ول دونمیدر باطنش که نم حاال

 . دادیرو نشون م شیخوشحال

 

از    حیگفت که من و مس   یم  ادی هم ز یعروس درباره

 . مینظراتش بهره مند شد 

 فرا برسه... یدل تو دلم روز عروس و

 

 

 نبود...  یخبر چی هفته گذشته بود از بابا و باربد ه هی

 ... یخبر چی ه واقعا

 

عقد    یو برا انیم یگفت به عروس حیکه مس اونجور

 بابا الزمه...  ت یهم رضا

 

 شده بود برام...  یعاد  گهیاسترس داشتم که د کمی
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عوض شد    میزندگ ریاومدم و مس  حی مس شیپ  یوقت از

 که داره...  ییفضا نی شدم بخاطر ا یاسترس یلیخ
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سرجاشه و   یداده بود که همه چ نانیبهم اطم حیمس

عالمه محافظ گذاشته دور و بر   هیبرقراره و   تی امن

 تاالر... 

 

  رهیبار هم کند و کاش کردن داخل تاالر رو تا چ هزار

 بزنه بهمون...   بینباشه که آس یمشکوک

 

مهمون ها از هر جا که بودن اومده بودن که   همه

  دونستنینم یول شدی منم م  دیجد  لیفام اشونیلیخ

 ! میدراصل من ک
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نبودن هم کارت دعوت    ی که واقع یعمه و خاله ا به

 اومده بودن...  نکهی و مثل ا میداد

 

  میداخل اتاقم تا بعدش بر شگریدست آرا ریز االنم

 الر... تا  میراست بر هیو بعدم   میر یعکس بگ

 

تو تنم بود به   یا یاز گرفتن عکس و خستگ  بعد

پر از محافظ بود و   یمتر نی تا چند م یسمت تاالر رفت

 راحت بشه...  الم یخ کمی  شدیباعث م

 

 . وفتادهین  یاتفاق بد  چیکه خداروشکر ه فعال

 حالم در نوسان بود حالت تهوع داشتم.  یول

 

  مینگ یرو به کس میخواسته من هم قرار بود باردار به

برنامه داشت آخر مراسم اعالم کنه که    حیچون مس

 من مخالفت کردم. 

 بدونه...  یاالن کس  خواستیم دلم
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حالت ممکن به در   نیتر  کیرو در نزد نیماش  حیمس

 شدم...  ادهیپ  نی تاالر ، پارک کرد و با کمکش از ماش

 

 فرق داشت.  یلیها خ  یبا عروس یعروس ن یا

 ... یشیمتوجه م نویا  ینگاه کن یهر لحاظ بخوا از

 

 نشم...   مونیپش  دوارمیام فقط

 ... وفتهین یاتفاق بد  دوارمیام

 خودمو به تو سپردم...  خدا

  میدستمو گرفت و رفت  حی، مس یقینفس عم  بعد

 داخل...
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  دیسف  یمحض داخل شدنمون رو سرمون گلبرگ ها به

 شد که باعث شد لبخند بزنم.  ختهیر

 

 بود...  دیشروع جد هی  نیگفت ا  شهیم و

که با تمام وجود و با همه اتفاقات دوستش   یشروع

 داشتم... 

 برام...   هیزیامشب شب عز و

 

بره و   ش یپ خوامی م همونجور که مدار دوست

 هم شد... ینجوریهم

 . میا  گهیتمام اتفاقات حاال وا رسما واسه همد بعد

 

  چ یرفت و ه شیهمونجور که دوست داشتم پ یچ همه

 نبود.  یکم و کسر

 

 رقصمون که از همه بهتر بود.  قسمت
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رو بگه که   میکا من ک   نیا  تی واقع خواستیم حیمس

 باز من نزاشتم. 

 بگذره...  کمیعجله کرد... بهتره   دینظرم نبا به

شد و گفت که   جهینت ن ی هم بعدا خودش به ا حیمس

 خطرناک بشه برام.  دیشا

 

 کل واقعا خوب بود.  در

  لکسی و بابام و باربد ر ومدین  شیپ  یمشکل چیه

 اومدن سر سفره عقد. 

 

 .  یشب عروس میما رابطه نداشت  هیبق برعکس

که   نی مراقب باش یول  ستین  یگفته بود مشکل دکتر

  یخدا خوادیو نم کنهیگفت چند ماه صبر م  حیمس

  یمنم اعتراض ادی ب شی بچه پ یبرا ینکرده مشکل

 باره.   نی نداشتم در ا
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  داریپد  حیبعد قامت مس ی اتند پا اومد و لحظه یصدا

 شد...

 افتاد... شی خون یبه دستا چشمم

 شدم... شوکه

 از دستم افتاد...  شونه

 

  یچ حی رفتم سمتش و دستشو گرفتم و گفتم: مس عیسر

 شده؟

افتاده؟   یکه نشده؟ چه اتفاق تیخوبه؟ طور حالت

 . یدیسکتم م  یحرف بزن دار

 

 شد... رهینگرانم خ یچشما به

 آروم بود...  چشماش
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 افتاده.   ینه انگار اتفاق انگار

 که آرامش وجودش رو فرا گرفته...  انگار

 

 از لب باز کرد و گفت : نگران نباش...  لب

 تموم شد... یهمه چ گهید ندفعه یا

 . میراحت شد گهید

 

 .شدهیبگو چ ی: جون به لبم کرد گفتم

 

  دیمدت تو کلنجار بود و ترد نی: باربد تو ا  حیمس

 نه. ای انجام بده   یداشت که کار

نقشه   یماه و خورده ا  هیداشت بعد  تیدر نها  یول

 کشتنمون.  یبرا دیکش یم

 

کنه ، هم اونو   یبخواد نقشه شو عمل نکهی قبل ا و

 کشتم هم آراد رو... 

 و نابود شد... ستیهاشون هم ن  جنازه
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 ل شدم. چرا خوشحا دونمینم

 عوض شدم....  واقعا

خوشحال  یواقع ریمردن برادرم هر چند غ  یبرا

 .!شمیم

 گردونم.  یرو بر م میاصل  یمنم دارم اون رو انگار
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 هام.  ا یکه از خاندان ماف الحق

 ... رهینم  نیهم جز ا  یانتظار

 به وجود اومده...  دیمن جد هی حاال

 

 بهتر  که باربد مرد.  همون
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 . یاشغال الش ی پسره

و بعد با   یبند کن حیمنو به مس یکشیآراد نقشه م با

رو   گاهشیاموال و جا  یهزار دوز و کلک بخوا

 ؟ی صاحب بش

 ...یکور خوند یول

 ... یوستیپ  یباق  اری خونده شد و به د اشهدت

 

 ... مهیزندگ یروزا نیجزو بهتر روزام

 جشن گرفت.  دیکه با یانقدر

 

گفت : حاال خوبه؟ دچار   دیکه منو تو فکر د حیمس

 براش؟ ی ناراحت  ؟ یشک نشد

 

  یاون پست ب  یبرا چکسیکردم و گفتم : ه یا خنده

 ناراحت بشه...  دیشرف نبا 

که گفت و   ییکه سرم آورد و دروغ ها ییاون بال ها  با

 بازم بکنه.   خواستیکه م ییحاال هم کارا

 حاال که مرده!  یبخشمش حت ینم چوقتیه
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 خبرت...  نیخوشحال شدم از ا  یلیخ

 نحسش کنار رفت...  هیسا باالخره

 تو جهنم قشنگ بسوزه...  دوارمیام

 

 ... ی تعجب گفت : فکر کردم ناراحت بش کمیبا  حیمس

 شوک شدم.!  واقعا

 

 م: اون برکه سابق مرده... زدم و گفت یپوزخند

 .! ینی بیرو م دیبرکه جد هیبه بعد   نی ا از

 

[09.10.21 14:43 ] 

#part530 

#mashoghe_raeis   
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بعد چند لحظه لبخند رو لبم اومد که   یتعجب بود ول تو

  فهیگفتم : دستت رو بشور خون نحسش پاک بشه ح

 تو...  یدستا

 

  یبه دست من انداخت و گفت : برا  ینگاه حیمس

 توعم بشور... ای شد ب یتوهم خون

 

شدم و دستامو شستم و اومدم   سی من وارد سرو اول

  نیو شونم رو از زم یشی آرا  زیو رفتم سمت م رونیب

 شتم و موهام رو شونه کردم...بردا

 

دلت   یزیاومد گفت : چ  رونیب  سی که از سرو حیمس

   خواد؟ ینم

 

  خواستمیزدم و گفتم : چرا اتفاقا... االن م یلبخند

 خودم بگم...

 . خوامیم همبرگر
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چند وقته   نی گفت : ا شدیم  ک یهمونجور که نزد حیمس

 . یکنیم  اریهمبرگر و یلیخ

 

برآمده بود گذاشت و گفت :   کمیرو شکمم که  یدست

که مامانش   کنهینم تی دختر کوچولومون خوبه؟ اذ

 رو؟ 

 

 تحمل کنم...  دی با گهیزدم و گفتم: د یلبخند

 ... نهیر یهم ش درداش

 

 اروم بغلم کرد...  حیمس

 دور گردنش حلقه کردم... دستامو

 

 یکه همه چ شهیدم گوشم گفت : باورم نم حیمس

 درست شده... 

راحت   شتریب  المیخ کنمیهم مشاور خودم م تورو

 بشه... 

 دوستت دارم برکه...  یلیخ
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 گفتم.!  یدونم اون همه مدت چرا بهت نم ینم

  نی هم یبرا  یتو منو دوست ندار کردمیفکر م دیشا

 اومدم...  یجلو نم

 

 تموم شد....  یهمه چ گهی: د گفتم

 ... میبچه دار  هیو  میما مال هم االن

 دوستت دارم.  یلی خ یلیکه منم خ  یدونیم

 

 

 

 

 ان ی #پا

 س یرئ معشوقه

 ی #فاطمه_صالح
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