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  ی سادات موسوھینوشتھ مرض| عشق منھ سھی آقا پلنیرمان ا

 
 

telegram.me/cafeetakroman 
 

اخـــــــــــــــــــھ - زدمــــــغی و با تمامھ توانم جـــــزی می رودمی کوبدستامو
 چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا مــــــــــــــــن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 برداشت سمتھ من و دستاشو رو دھنم زی خزی از پشت معیسر) پدره بنده( معتمد جناب

 ...گذاشت
 

 ھاددمتمتوبمفممسالیدمت م- من
 

 .... تونستم حرف بزنمی بابا نمھی دستاباوجوده
  حرفا بودنی نداشت چون بابا لجبازتر از ای ادهی و پا زدن ھم فادست

 رهی بابا خھی تو چشماتی و مظلومیر موندگ و با دستادمی از حرکت انیپس بنابرا 
 ...شدم
 ....دمی محیتوض..... دمی محیتوض....  نزنغیمھسا،جانھ بابا ج-بابا

 .. دستاشو برداشتدی تکون دادم،با تردسرمو
 ... دلم سوختی بزنم ولغینفس گرفتم تا دوباره ج 

  منی ھای ضمن تو اداره اصال مناسب نبود واسھ لجبازدر
  بابازی حرف خودمو پرت کردم رو کاناپھ کنار میب

 دخترم مھسا-بابا
 .... ازش برگردوندمرومو

 ... امی مبل کناری نشست روی سمتم قدم برداشت و با کالفگبھ
 ، ھمھ ھیسابقھ کارت عال...  بھ نفعھ توعھتی مامورنی؟؟؟ایکنیمھسا چرا درک نم-بابا
 ...  ھم تو رو انتخاب کردنرهی دای اعضای

 سخت تیتامامور٤لعنت لعنت بابا چرا من؟؟؟؟؟؟؟مگھ تااالن کھ - تو ھمدمی کشاخمامو
  ــــــــــــــــــــــــــنی ھمچدیرو گذروندم  با

  بھم بدن؟؟؟؟؟تازه اونم خارج از کشور؟؟؟؟؟؟؟؟یتیمامور
 

 .....دستھ من نبود وگرنھ-  گفتذاشتی ھمونطور کھ دستشو رو شونم مبابا
 ...تموم بشھ حرفش نزاشتم

 ]یاحترام نظام[ بھ پام دمی و پامو کوبستادمیا
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 ... بسوزمو بسازمدی کھ شده باھیکار- غم تو صدام گفتمبا
 

 .. بھ سمت در قدم برداشتماروم
 ...خواستی بدجور استراحت مذھنم

 ... اومدمرونی اتاق باز
 ...دنی شنوی بود ھمھ چدای بودند و کامال پستادهی تا سرباز کنار در اسھ
  گذاشتندی احترام نظامدنمی دبا

 ... تکون دادم و از کنارشون گذشتمیسر
 خورد بود کھ تی مامورانی سمتھ اتاقم قدم برداشتم؛اونقدر اعصابم بھ خاطر جربھ
 ... حواسمو پرت کنھتونستی نمشدمی کھ از کنارشون ھم رد میی احترامھ سربازھایحت

 ..دوختم]  رادریاتاق سرگردام[ یھ کنار نگاھمو بھ اتاقستادم،ی در اتاقم اکنار
 

  خشک و مغرور مسئول پرونده شدهنی کم بود؟؟؟؟تازه ای بدبختاھھھھ
 یزی محکم چی وارد اتاقم شدم، از اون جسارت و قدم ھاتی زدم و با عصبانیپوزخند

 ...قدم ھام سست شدن...  واسم نموندهگھید
 ... تنھا شدمبازم

 ...ستمی نیشگیمحکمھ ھم اون دختره گھی دامیی تنھاتو
 ی صندلی رسوندم ، نشستم روزمیخودمو بھ م 
 زی می چشمامو بستم و سرمو گذاشتم رواری اختیب

 خارج از کشور تی مامورھی بدبخت باش؟؟؟؟تو تونھی انسان مھی اه اه اخھ تا چھ حد اه
 ی وای واشھی ما می بانده خالاااف ، کھ ھر اشتباه باعث نابودھیری دستگتیاونم مامور
 شمی موونھیخدا دارم د

  
 ....امی اومده کنار بشی پتھی کردم  با موقعی برداشتم و سعزی می از روسرمو

 ... بھ پرونده انداختمنگاھمو
 / اولیصفحھ /

 ھنر یدارا-٦٠:سن-)عقرب(سردستھ بانده -  بوھلنامیلیملقب بھ و-ی اجنبمحمود
قاچاق مواد :خالف-واردات و صادرات دارو .ی سھ شرکت بزرگ تجارتیدارا-یرزم

 ............و- سھ فرزندیدار -قاچاق انسان-مخدر
 
 .... ساعتم نگاه کردمبھ
 ... بلند شدمزی پشت ماز
 ... کنار در قدم برداشتمی نھیی سمت ابھ

 یلی کنج لبم نشوندم کھ خی لبخندی چادره ساده ام رو درست کردم زورکنھی ایجلو
 زود محو شد
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  رفتم و پرونده ھا رو برداشتمزی مجددا بھ سمت مفھکال
 ..رونی اتاقم اومدم باز
 تلخ ی نبود پس با لبخندگرانی کردنھ دکی تو مرامھ من کوچی سخت بود ولیلیخ

 ..... کردمی می و خدافظدادمی سربازا سرتکون میبرا
  اداره خارج شدماز

  قدم برداشتمنمی رو زدم و بھ سمت ماشری گدزد
 ... رفتمنمی ماشی اون حالھ خرابم بازم قربون صدقھ با

  منھی جوووووون فدات بشم البالوعا
 ..   خودمنھی دلم لک زده برا ماشاخ

 ... کمک رانندهی رو باز کردم و پرونده ھارو گذاشتم رو صندلدرش
 ... راحت شدمی دراواردم ھاااااااچادرمم

 ...پختمیداشتم از گرما م 
  و بھ سمت خونھ حرکت کردمنینشستم تو ماش 
 
 
 بلکھ ارمی دربی مزه بازی بکمی گرفتم می تصمکردی مرمی غم و غصھ داشت تسخگھید
 واال... شاد شدمکمی
 

  اھنگو بردم باالھیصدا
 

 ی اره تو اوج احساسھ منیاھااھاع اھااھاع ھووووووووووووووو بگوووو عاشقم- من
  ی اره ارھھھھھ بگو عاشقمییییییی تپشھ قلبھ حساسھ منیواسھ من اخر شانسھ من

   و بھ حالت رقص برا خودم بوس فرستادمدمی دور چرخھی نھی جلو ارفتم
 

 ییییییتو اوووووجھ احساسھھھھھ من- من
 

  کردممی تموم شد و منم دستامو باز کردم و تعظاھنگ
 ھی و طرفدارانھ محوانیعاشقتونم تماشاچ...  منھی نامرعنندگانیب...یمرس....یمرس- من
 ....من

  زدم و نشستم رو تختی قھقھامی مزه بازی بھ ببعدھم
  دارمی ذھنیریکھ در گ.... دونمیم.... دونمیم

 وجدانم ی ولمارستانای گرفتم برم تمی تصمی جانھ شما چن باری من کھ نباشھ ولجانھ
 ....نذاشت

 نی گرفتم شوھر کنم بلکھ از امی ام تصمی چن وقتھی تازھـــــــــــــــــــــــــــــــــــھ
  بزارم کناراموی و خل بازامی دربینگلیس



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 5 

 ... خو نگم بھترهی ام داشتما ولی اگھی دماتھی تصمیلیخ
 .... رو دور اتاق چرخوندمنگاھم

 .. اتاقم قدم برداشتمی و توستادمی مقدمھ ای بیلی خعیسر
 بھ انگلستان شمی ھفتھ اعظام منی من تا اخره انمیاوووووم خب خب خب اتاقھ نازن- من

 ... باھات وداع کنمخوامیم...نی درکار نباشھ بنابرای اصال برگشتدیو شا
  بھ صدام غم دادمیکمی

  آه مگــــــــــــــــــــــــوشودی تنگ متیآه مگــــــــــــــــــــــــــــــــــو اتاقکم دلم برا- من
 ....دمی ھرھر بھ کارام خندبعدم

 ...رونیاومدم ب ازاتاق
  دختره خولھ؟؟؟؟نی چقد ایگی میاالن تو دلت دار 
 ....فداتونم...  خخخخخخخ فداتونمگنی اتفاقا ھمھ مدونمیم

  گھی دنی بابا شرمندم نکننی دارلطف
 نیی پلھ ھا اومدم پااز
 ... کردم شاد باشمی می غم و غصھ بودااااا اما سعی دلم کلتو
 ... بسوزمو بسااازمدی دل دارم باھ؟؟؟؟؟؟منمیخب چ 

 ...خندهی بھت مای دنی کھ بخندای گفتن بھ دنمی قداز
 ..ایدی جدای گفتن ایمی قددونمی نمحاال
 ... گفتھ چرت گفتھی ھرکم،کھیریگی مجھی اخر نتدر
 .... و کناره مامان نشستمدمی کشیپوف

   مخابرات راه انداختھ مامان جووووونمماشاال
 ... داشتم اشاره کردم زودتر قطع کنھی شکالت بر مزی کھ از رومھمونطور

  باز کردم و گذاشتم تو دھنمشکالتو
 ........ پامیکیلم دادم رو مبل و پامو انداختم رو اون  

 کنھ؟؟؟؟؟؟نچچچچچچی قطع منی مگھ احاال
 ای پس از سال ھا کھ من گوسفندا و ستاره ھا و مارمولکا و سوسکا و کرم خاکباالخره

 ... کرد و قطع کردی رو شمردم باالخره خدافظهریغ.....و
 .. سمت منبرگشت

 ...اب دھنمو قورت دادم.  نگاھم کرد، منم زل زدم تو چشماشرهیخ
 از ی دھنھی بدبخت یعنی کنھی نگا مینجوری ایوقت
 ســـــــــــــــانـــــــــــســــــــور.....سر

 
  کار کردم؟؟؟؟؟نگا االنھ کھ منو بخــــــــــــورھــــــــــــی نظرتون باز چبھ

  و جور تر نشستمجمع
 ... کار نکردم باور کننننننچیمامان جانھ خودم ھ- من

 کردی با ارامش نگاھم می حرفچی ھبدونھ
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  محکمش نشوندم سر جامی بلند شم در برم کھ صدااومدم
 ...ترسمی از جنم بھ اندازه مامانم نمی شما تو عمرم حتجانھ

 ...کنھی نگا می جورھی
 ــــــــــــسی خاااااااایکنی مسی خودتو خیعنی یطــــــــــــــــــــــــوفانــــــــــــ

  سرجاتنیبش-مامان
 ...سمی شده مقصرش من نیزی ھرچندفھیبھ جانھ بابا ا- گفتمی استرسی و لحنی کالفگبا

 ...می ھم زل زده بودی تو چشاینجوری نگفت و ھمیچی ھقھی دچن
 ... کم اشک تو چشماش جمع شدکم

 عھھھھ
  و اروم رفتم کنارش و دستمو رو شونش انداختم... کردمتعجب

 بابا یدونیاصن م...  نکردمی باباس من کاررهی شده تقصیمامان باور کن ھرچ- من
 یانیتو کھ خودت در جر...ھختی منو تورو بھم رھیکال زندگ....کنھی میھمش خرابکار

  سره باباس؟؟؟؟ھوم؟؟؟رهی زایکھ ھمھ خرابکار
  شدمرهی دادم باال ومنتظر بھش خابروھامو

 شھی تنگ ماتیدلم برا خرابکار-مامان
 ؟؟؟؟؟یچ- من

  تی ماموررهیداره م"......سیانگل" رهی مامان داره میخرابکاره کوچولو-مامان
 ...روگونش باز کردند بغلم کردو اشکاش راه خودشونو بعدم

   کردری بغض تو گلوم گناخوداگاه
 ...ستی ننی مامانم سنگی بھ اندازه یچکی اشک ھدنید

 شھی تموم متامی مامورھی مثھ بقتمی مامورنی مامانم باالخره ارمی کھ نمشھیبرا ھم- من
 ............گھید
 دی ھفتھ مثھ برق و باد گذشت و روزه رفتن رســــــــــــــــــــــــھی

 .... مگــــــــــــو روزه وداعآه
 ... شعر براتون بخونمھی نیبزار

 ی وفا کھ مرابھ زووور فرستادند بھ کشوری باری دنی از ااری دنی از ارومیم
 خونھ سوتــــــــــــ و ینی ببیی؟؟؟کجایی من کجای نداشتھ ارهی  آه  ــــــــــــبیغر

 کورھــــــــــــ
  داشت؟؟؟؟ی ربطچھ

 ..... گنی ھمھ مدونمی مدونمی ھستم میی شاعره عالدونمیم
. 
. 
. 

 کھ کنارم نشستھ بود وسرش تو لپ ری و بھ جناب سرگرد امدمی پر حسرت کشیاھ
 تابش بود نگاه کردم
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 ی و ابرو مشکچشم
 رهیگی ازش حرصم میی جوراھی

 ... چرادونمینم
 برهی ماتم مکنمی کھ ھر وقت تو چشماش نگا منھی فک کنم بخاطره ایول 

 ھی مشکچشماش
 ییییی مشکھیمشک

 ی کھ حتاونقدر
 
  ی کندای مردمکھ چشمشو  پیتونینم

 نمیبی رو واضح مزی سھ چکنمی تو چشماش نگا میوقت
 غرور- کی

 جذبھ-دو
 جسارت- سھ
 شده کھ مثلھ خودمھ دای پیکی چون ادی کھ ازش بدم منھی بھ خاطره ھمدیشا

 مغرور؛باجذبھ؛باجسارتھ
  کھ نگاھشو از لپ تابش گرفت و نگاھم کردکردمی داشتم نگاھش مھنوز
.... کردمی بود نگاھش ممی بھ صندلھی ھمونطور کھ سرم تکی عکس و العملچی ھبدونھ

 ...کردیاونم با جسارت نگاھم م
 .....مای ھواپیرگردوندم سمتھ پنجره  نگاھمو ازش گرفتم و سرمو بی حرفچی ھیب
. 
. 
. 
 

 ... داشتمی سرگرد راد قدم بر مکناره
  اومدنی ھم پشت ما داشتن مرهی ستاد و دای ھابچھ

 ...میستادی ھتل ارشیکنار پذ 
 اتاقامون کھ از قبل توسط اون بزرگ بزرگا برامون رزرو شده بود رو دی کلسرگرد

 گرفت و تک بھ تک بھمون داد
 ...میسانسور شد اسوار

 .. کھ ھمش چشمم پشتشھنھی بھ خاطره اادی سرگرد راد بدم منی از اگمیم
 !!!یاز بس حسود- سمتش وجدانرهی چرا ھمش نگام مدونمینم

 ؛!!!یلیخداوک...جانھ من وجدان شروع نکن- من
 ؟؟ی تا اخر عمرت نفھم بمونیخوایچرا م- وجدان

 عفتھ ی وجدانھ بیا.... متشخص درست حرف بزنسھیبا خانوم پل...ینفھم خودت- من
 ...کالم
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 ی ادم شدی باخوامینم- وجدان
 من ادمم خودتو ادم کن- من

  توام خنگ بمونزنمی نمی حرفگھیاھھھھ اصن من د- وجدان
 ..یھمون بھتر کھ الل بمون- من

  نگامو جمع کردمااااااری و منم با تالش بسستادی بھتون بگم کھ اسانسور اخالصھ
  و بھ سمتھ اتاقامون حرکت کردمنی شدادهیانسور پ اساز

  بود٣٩٠ من اتاق
  دری رو بھ روستادمیا

  کردمی کوتاه خدافظیلی و خھی سمت بقبرگشتم
   وچمدونمو کنار در ول کردمواردشدم

 ... لباس ھامضی از تعوبعد
 .......... روتخت انداختمو بعدشم الالخودمو

 
 .... باز کردمچشمامو

 ... حرکت بھ اطرافم نگاه کردمیب
 شما نیی پادمی پرگمیحاال من م( نیی پادمی کھ بھ دستم اومد،از رو تخت پرتیموقع 
 نھ نااای زموفتمی کھ مثھ کبوترا و کفترا پرواز کنم و بعدم تلپ پنی برداشت نکنینجوریا

 ..)نیی اومدم پالکسای رنیداداشم نھ خواھرم مثھ بچھ ادم از ا
 عتم انداختم بھ ساینگاھ
 .. کنار در و وارد شدمسی سمت سرورفتم

 ...رونی الزمھ اومدم بی بعد؛ بعد از انجامھ کار ھانیم٥
 
 و رونی اواردم بدی شلواره تنگ سفھی خوشگل بادی سفوری پلھی چمدونم از

 ...دمشونیپوش
 ...دمی خوشگلمم دراواردم و پوشی مشکھی سرم جمع کردم پالتوی باالیموھامم دم اسب 

   اتاق خارج شدمدازی و برداشتنھ کلنھی از نگاه اخرم بھ ابعد
 ... فرو بردمبمی توجدستامو

   بھ خودم نگا کردمنھی سوار اسانسور شدم تو او
  اسانسور افتاده بودی وارهی دی دختره خوشگل روھی عکس وااااااو

  بووودگررررری دختر نبود کھ جیعنی
  باشھ جز بندهتونھی نمی اون دختر کسگھی دبعلھ
 ...نیشما نگرانھ اسمون باش...سقف کھ سرجاشھ...  بلھبلھ

 ...ستادی بوس برا خودم فرستادم کھ اسانسور ادوتا
  شدمادهیپ

 ..رونی گرفتم از ھتل برم بمیتصم
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 .... نباشمکاری ول بگردم بلکھ بنکھی قصده ابھ
 :رمان

 ... و پوچمچی افتاد ھادمی دل غافل ی از ھتل دور نشده بودم کھ اادیز
 ...پول ندارم 

 .. و برگشتم سمت ھتلدمی خندمی حواس پرتبھ
 ..  راست رفتم تو رستوران ھتلھی راھھ رفتھ رو برگشتم و دوباره

  اطراف نگاه کردمبھ
 ..زی نشستھ بودن پشت مرهی ستاد و دای بچھ ھااز

 من و ی البتھ نقش اصل پروژه انتخاب شده بودند،نی ای برارانی از ای نفرستی بحدودا
 ..میجناب سرگرد راد بود

 شندی وارد شرکتاشون می نفوذگھی نفره دھجده
  کنندی متمونی ستاد ھم از راه دور ھدای بچھ ھای ھیبق
 ستادمی نفرشون استی بزی سمتشون رفتم،با لبخند پشت مبھ
 ...ستادندی احترامم ابھ

 نیسالم،سالم،خستھ نباش- من
 ...می جواب دادند و نشستھمشون

 ...  نگرفتھ بودم برگشتملی تحولموی وسای بزنم ولی گشتھی برم تو شھر خواستمیم- من
  خندهری جــــــــنــــــــــبـــــــــھ زدن زیھمھ ام کھ ب...  کھ ماشاالدمی خندینخود

 ..من کھ تا االن خواب بودم- ی محسنستوان
  از سرگرد رادری بودن بھ غھمھ
 خورن؟؟؟ی ساعت چند غذا منجایخب ا- گذاشتم و گفتمزی روممودستا
-گفت) یسروان مراد( و تنھا خانوم جمع بھ جز من دنی ھا بھ لحن خنده دارم خندبچھ

  ساعت تا شام موندهمی نقایدق
 ... کھ تموم شد سرگرد راد ھم از دور اومد سمتمونحرفش

 .. کردکی و بالبخند باھامون سالم علمیستادی احترامش ابھ
  کردم چشمام نره سمتش و خودمو باحرف زدن مشغول کردمیسع

 د؟؟یدونی مفتونوی ھمتون کھ وظاشھی شروع ماتیاز فردا عمل-سرگرد
  کردنددیی سرتکون دادن و حرفشو تاھمھ

  کھ گارسون اومد و سفارش گرفتمیزدی حرف ممی ساعت داشتمی نحدودا
 دادمی سرگرد راد گوش می دوختھ بودم و بھ حرفازی بھ گلدون رو منگاھمو
 کنارھم زی منی کھ سر اھی بارنی اخرنیمن طبق نقشھ، قرار رو گذاشتم،ا-سرگرد

 ؟؟؟؟ی خودشھ اوکھی با تای ھرکسنی بعد ازام،ینیشیم
 ..  کردن کھ ساکت شددیی تاحرفشو

  کوتاه صداش بلند شدی ھی از چند ثانبعد
 مھیھسروان معتمد تف- رادسرگرد
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 ..بلھ جناب سرگرد- دور چرخوندم گفتمھی چشمامو
  ھمچنان بھش نگاه نکردمیول
 و ستی بھ بعد ھم سروان و سرگرد و ستوان ننیخوبھ از ا-  کھ گفتدمیصداشو شن 

 ...دیدونی خودتون کھ ممیندار
 

 ..میانی درجرمھیجناب سرگرد تفھ- سر بلند کردم و گفتمباالخره
  انداختمزی ابروشو انداخت باال کھ بازم نگاھمو بھ مھی

 تی مامورکی اشتباھھ کوچھی دوباره بود درضمن دوست ندارم با یاداواری-سرگرد
 ...خراب بشھ

 کی دادم و نزدکی کوچی سوتھی کھ من ی قبلتھی بھ ماموری نامحسوس اشاره ایلیخ
  بھم بخوره کردتیبود مامور

 ....دمی کشیپوف
 ... حرفاش گوش دادمیادامھ  حرف بھ یب
 ... کھ گارسون اومدزدی گذشت و ھمچنان داشت حرف مقھی ده دقھی

 ..  کردن رو کنار گذاشت و ساکت شدی امر و نھباالخره
 ...ی اخیاخ

 ... شدمراحت
  حرف شروع کردم بھ خوردن غذامبدونھ

 
 ...خب

 ...تی در مورد ماموریکی کوچحی توضھی
 ...می داری خوبی سابقھ یی جنای رهی و دارانی ای و جناب سرگرد تومن
 ...می انتخاب شدتی مامورنی ای برالی دلنی ھمبھ
 میداکنی شرکت ھانفوذ پنی داخل امی باند خالف سھ تا شرکت دارن و ما مامور شدنیا 

 رانی کھ بھ کشور ایی از تمام محمولھ ھامی تا بتونمیو اونقد اعتمادشون رو جلب کن
 می باخبر بشفرستندیم

 ...نگیلی طراح لباس وطراح مزون ومدنی بزرگتریلی بھ اسم اممن
 از افراد یکی توسط ی طراح چھره کھ مثال الکنی بزرگترامیلی سرگرد بھ نام وو

  می رو اماده کنشندی کھ قاچاق میی تا انسان ھامی شدیباندشون معرف
 ...کنندیداخل باند نفوذ م...... بچھ ھا ھم بھ صورت کارگر،کارمند،وی ھیبق
 قاچاق خوادی کھ می کھ بھ صورت انسانی کھ از سروان مرادنھی من افی از وظایکی

 ....کنند محافظت کنم
 تی مامورنی رو بھ ای من و جناب سرگرد و سروان مرادنکھی الھی از دالیکی

 نداره اگھ حجاب نداشتھ ی و موردستندی نی مذھبادی ز مای کھ خانواده ھانھیفرستادند ا
 ........میدونی و حد خودمونو ممی خب ماھم مسلمونی ولمیباش
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 ،دمی دور چرخھی و ستادمی انھی ایجلو
 ... بودمدهی پوشی و کت ودامنھ زرشکی ساپورت کلفت مشکھی
 .... بستھ بودمی رو ھم دم اسبمی قھوه ای موھاامی بھ نظر بی رسمتا

 ... رو ھم پام کردممی مشکی پاشنھ پنج سانتی ھاکفش
 ی بھ نظر برسم تا مورد قبولبای کامال زدی شده بود امروز بابای و زی کامال رسمپمیت 

 رمیقرار بگ
 کردند ھمھ ھی برامون تھلی بزرگ بزرگا چھ مجھز وسانی نشستم ماشاال انھی ایجلو

 .......پول و....لیموبا....شیلوازم ارا... لباسییییییچ
  سبزم گذاشتمی چشمای رو توی قھوه ایلنزا

 ...دنی خط چشم خوشگل پشتھ چشمام کشھی باوسواس
 ...ی کوچولو ھم رژه زرشکھی رژگونھ زدم و یکمی

 ... رنگم از اتاق خارج شدمی مشککی کوچھی دستفی و کلی از برداشتن  موبابعد
 چندقدم مونده بود بھ اتاقش بایتم تقرقدم برداش)اتاق جناب سرگرد(٣٨٧ سمت اتاق بھ

 ...رونیبرسم کھ از اتاق اومد ب
 نی رو زمدمی نامحسوس کھ فقط خوش بفھمھ کوبیلی و پامو خدمی رسکشینزد

 کھ دیببخش... من حاضرمامیلیسالم و- گفتمیسی شدم و بھ انگلرهی تو چشاش خیوزورک
  درست احترام بزارمتونمینم

 ...گھی دمی شروع کندیباالخره با....  ندارهیسالم نھ اشکال- گفتیسی بھ انگلاونم
 می بھ طرف اسانسور رفتکنارھم

  کنار اسانسورتا اول من وارد شمستادیا
 
  لب تشکر کردم و بعد سوار اسانسور شدمریز

 :رمان
 ....رونی بمی از ھتل اومدلکسی ریلی ھم خکنار

 .... منتظرمون بودنی ماشھی
 ...می زدم و ھردو سوار شدنیخوشگلھ ماش بھ مدل یلبخند

 
 - بعدنی مستیب-
 
  طرفھی شدم تو چشمارهی جسارت خبا

 خب؟- من
 دیبود) کرد بھشونی کھ مارو معرفیھمون نفوذ(ایکتوریفقط چون از طرفھ و-اروی

 کنمیقبول م
  دلم گفتم زارتـــــــــــــــــــــــتو
  وسطنی ایگی می تو چی من صدتا مثل تو رو انداختم تو ھلفتونیزورید اخھ پ 
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 باعث افتخاره-سرگرد
 ... خواره بــــدبــــخــــــــتپاچھ

  نھ افتخارتھی خرباعث
 کی قراره بھ مدت دی باشنجای اازتونی مورده نلی  با وساقھیدق٧:٢٠فردا ساعت -اروی

 یون اگھ کارتون خوب بود مھرقبول بعد ازادی بمونمیکنی منیی کھ ما تعییھفتھ تو جا
 دی کارتونو شروع کندیتونی ومدیخوریم
 

 ....می بلندشدیزوری پھی شد کھ بره،منو سرگردم بھ احترام اقابلند
 جمع کردو)پرونده ھاشو( ھاشو نجھی

 دی پس بددی رو بای تاوانھ بدنی واگھ نتونستدی کارتونو خوب انجام بددوارمیام- گفت
 .... کردمدتونییچون من تا

 
 ااااادی باوا بزا باد بشتھی پشتھیپ
 
 دیی من و بوکھی و سرشو اوارد نزدکی انگار قصد رفتن نداشت چون اومد نزدیول

 ی روانعــــــــــــــــــــــــــــــــــھ
 .... دوباره بھ حالت قبل برگشتعی اومدم بزنم پسھ کلھ اش کھ سرتی عصبانبا
 ...داشت تنده عوضش کن عطرت کلھ اتاقو بریبو-اروی

 ..رونی از اتاق رفت بی خدافظی وبدی راشو کشبعدم
 عطر دختره ز،ی ھکھیخاک تو سرت مرد-  گفتمی بھ فارسرونوی فرستادم بنفسمو

 ونھی بزنم درکوراسگفتی مطونھیــــــــــــــــــــــــــــــــــر؛شی برو بمکنھیمردمو بو م
 صورتشو آسفالت کنما

  ژست گرفتم و اداشو دراواردمی ھم با حالت چندشبعد
 .. عطرت کل اتاقو برداشت تنده عوضش کنیبو- من

  دستمو بھ حالت بروبابا تکون دادمبعدم
 چخھ بابا چـــــــــــــــخـــــــــــــــــــھ-

 ... بردارم کھفموی کاومدم
 ـــــن بر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھی وایا 
 
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــودهنجای انیا

 ...  خشکم زدسرجام
 ن؟؟؟؟یدیحرفامو شن- دراومدم وگفتمی کم دھنمو بستم واز ھنگکم

  ی صندلی نشستھ بود روسرگرد
  داشت خنده اشو قورت بده و دستشو رو دھنش گذاشتھ بودیسع

  کــــــــــــــــــــــــــــــــــوفتیا
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  گرازه خشکیخندی خوشگل مچقد
 خنده؟؟؟؟یخوشگل م- وجدان

 نھ من گفتم؟؟؟؟- من
 پس من گفتم؟؟؟؟- وجدان

 .. نکنیتو کاره بزرگترت فوضول- من
 .. یمن برم افق با- وجدان

  چخھ چخھیخوش اومد- من
  باشھی کرد جدی گرفت سمتم و سعفمویک
 می برنییبفرما...ستیمھم ن- گفتیسی انگلبھ

 ... گرفتمفموی نگاش کنم کنکھی ابدونھ
 میبر-  کردم و گفتمی مصلحتی تا سرفھ چن

 ...رونی انداختم و کنارش از اتاق اومدم بوسرمو
 ی ســــــــــــــــــــــــــــــــــوتماشاالاااا

 ؟؟؟؟ی داری شانس خوشگلیلی خیدونستیخاعک مھسا خاعک م- وجدان
 ...انمیاره درجر- من
  شدمنی سوار ماشنیی پاین با سر و ممی ساختمان خارج شداز
 ؟ی بھ سر خودت زدی زدی کھ ھر گلی گفتن چرا عاقل کند کارمی قداز

 ... منتی شده حکااالن
 ... اخھیسیضرب المثلم بلد ن- وجدان

 ... حرکت کردنیماش
  بودنی نامحسوس حواسم بھ اطرافھ ماشیلی خمی کھ بھ ھتل برسی وقتتا
 ...کردی مبمونی داشت تعقیکی

 می شدادهی پنی و از ماشمیدی رسباالخره
 ...می سرگرد وارد ھتل شدکناره

  ازشادی خوشم نمی ھاااااا ولھی اکھی خوب تیلیداشتم؛خداوکی قدم برمکنارش
 ؟؟یمطمئن- وجدان

 نمی وسط؟؟؟؟بزن بھ چاک بیدیباز پر- من
 ...می اسانسور شدسوار

 ... بعد دره اسانسور بستھ شدی ولدمی کھ با عجلھ وارد شد رو دی اخر مردی لحظھ تو
  اتاقکی وارهی دوختم بھ دنگاھمو

 ام بھ وجود نھی بھ سی ام کھ از برخورد مشتنھی سی تودیچی پیدی لحظھ درده شدھی
 ...اومده بود

  اتاقک برخورد کردمی وارهی گرفت و با شدت با دنفسم
 ... برگشتم سمت سرگردرتی تو شک بودم با حھی کھ تا دو ثانشھی ھممثل

  امنھی بود تو سدهی مشت کوببا
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 ... گشاد نگاش کردمی چشمابا
 ... ی وونھی دیکنیکارمیچ- من

 ... جملم تموم بشھ و حملھ اوارد سمتمنذاشت
   از خودم دفاع کنمدی تعجب کنم بادی نبافعال
  گارد گرفتم و ضربھ اشو دفع کردمعیسر

 ..  تو دلشدمیبا آرنج کوب 
 کردی بھش و اون دفعشون مزدمی بود کھ من میی از اون ضربھ ھابعد
 .... کارانتی خی کھیمرد... خاک تو سرتیا- من
 دادمی و فحشش مزدمی منجوریھم

  تا فکر بھ ذھنم حجوم اوارده بودھزار
 
  تو سرمدی کوبی پس گردنھی خم شد و در عوض کمی تو ساقھ پاش کھ دمی لگد کوببا

 تر نی کارا فقط جرمتو سنگنی با ایــــــــخ روانـــــــــــــاخـــــــــــــــــــــــــــــــ- من
 ؟؟؟ی ھمدستی ک؟؟؟بایزنی چرا مــھ؟؟؟؟ی اصن دردت چـــنمیواسا بب!!!!! یکنیم

 ... بازشھخواستی اسانسورمدره
 ... گرفتم در برممی پس تصمدیرسی بھش نمزورم

 دی برداشتم کھ دستمو با شدت کشی برگشتم سمت در اسانسور و قدمعیسر 
  کھ پرت شدم کف اسانسوریجور

  دارھـــــــــــــــــــــــــــــــــی زورچھ
  اسانسورو زدی خم شد و دکمھ عیسر
 ... از کف اسانسور بلند شدمعیسر

 ...یلی سخت بود خیلی وجود لباس و کفش ھام مبارزه خبا
   تو دلشدمی منتظره با تمامھ قدرتم بامشت کوبریغ
   اخھ اروم گفتھی

   چپمو اواردم باالھی خم شد کھ پای کمسرش
 ... پامم حلقھ کردمیکی دور گردنش اون دیچیدور گردنش حلقھ کردم و بعد کھ کامل پ 
 مانندش شپاتااالااق افتاد کفھ اسانسور پامو سفت دور گردنش حلقھ لی گورکلھی اون ھبا

 کردم
   کارانتی خیعوض- من

  درگوششدمی محکم کوبیلی سھی بعدم
  اخ بابا نــــــــــــــــــــــزن-سرگرد
 ... اومد باال و محکم  گردنمو گرفت و خم کرددستاش

 ..از زور درد کمرم پاھامو ول کردم 
  برداشت سمتمزی خعی شد و سرازاد

   اتاقکواری بھ ددمی رو شونھ ھام فرود اومد و کوبدستاش
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 ... تو بدنم و قدرت حرکت رو ازم گرفتدیچی پی بددرده
  ستادی رو بھ روم اامی اومدم بھ خودم بتا

 بافاصلھ وارکی کھ کنارم افتاده بود رو از مچ گرفت و برد باال و چسبوند بھ ددستام
 ... خوب انجام بدمیلی رو خی فن بعدتونستمی بود و من مستادهیازمن ا

  زدمی کھ نفس نفس مھمونطور
  چتــــــــــــــــــــــــــــــــــــھیانبابا رو-گفتم

  بگو بھ من خودردتو
 ... رو اجرا کردمی فن بعدعیسر

 ... تو دلشدمی اواردم باال و لگد کوبپامو
  ماھرانھ عقب رفتیلی کرده بود و خینی بشی رو پحرکتم

  رو بھش ندادمی فن بعدی فرصت استفاده کردم و اجازه از
   زدم تو دلشگھی لگده دھی عی و من سرستادی ااسانسور

 رونی موقع دره اسانسور باز شد و پرت شد بھمون
  کف راھروافتاد

  راحتــــــــــــــــــــ شدمیھااااااااا
  رونی بدمی از اسانسور پرعیسر
   دل غــــــــــافــــــــــــــلی اکھ

  بود افتادم کنارشی برام گرفت ومنم کھ پاشنھ کفشام پنج سانتیی پاری زھی 
 ...نمی تو سدیچی پی بددرده

 اومدم دمی و خودمو باال کشنی زمی نشدم و دستامو محکم گذاشتم رومی بازم تسلیول
  فرار کنم کھ مچھ دستمو گرفت

  با ناخونام افتادم بھ جونھ دستشنی برام نمونده بود پس بنابرایقدرت
 ...کردمی داشتم امتحانت ماخ فرار نکن بابا- گفتزدی کھ نفس نفس مھمونطور

 
  دستش ثابت موندی نگاھم رورتی از چنگ زدن برداشتم و با حدست

   زدخشکم
  اروم نگاھمو اواردم باالاروم

   گشاد نگاھش کردمیبا چشما 
  کنھی نمتمی چشماش اذگھی اومد دادمی یری ویری ھنی تو احاال
 ؟؟؟؟ی چیعنی- من

  بلند شد و دستشو سمتم دراز کردنی نداد و از رو زمیجواب
  اراده دستشو گرفتم و بلندشدمیب

 المصــــــــب
  چھ گرمھدستاش
  چقدرهتیی توانانمی ببنکھی ای امتحان بود براھی-سرگرد
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 ؟؟؟؟یکردیمنووو امتـــــــــــــــــحـــــــان م- بلند گفتمی درشت تر شد و باصداچشمام
  شد امتحان؟؟؟؟؟نمی  اخھ ایم کرد داغونیالمصـــــــــــــــب زد

 ...ھی عالتیی بود توانایبھ ھرحال عال-سرگرد
  توھمدمی کشاخمامو

 ھ؟؟؟؟؟ی عالتیی توانایگی اونوخ می داغونم کردیزد- من
 .....توام ک ماشاال- نبود کردو گفتی نگاه بھ تھھ راھرو کھ کسھی ودی خندزیر

  خودش اشاره کردوبھ
 ستی خشک نیادی انگار زنھ
 شھی حالییزای چھی

 دوارشدمیام
  بابا تموم شدایب- اسانسور شدو گفتسوار

   با خشم نگاھش کردمدادمی کھ تو دلم فحشش مھمونطور
 ... احترامت واجبھی کھ سرگردفیح

 ؟؟؟؟ی در نظر نداریزی چی امتحانگھی دیمطمئن- من
  تموم شداینھ ب- زد وگفتیلبخند

خوب ازخودت دفاع - مورد نظرمونو زد و گفتی طبقھ ستادمی رفتم کنارش ادی تردبا
  کم شدفمی از وظایکی یکنیم
 رلبیز
 ششششیا-گفتم 

  کردیزی ری دوباره خنده کھ
 ستادی بعد اسانسور انی مچند

  شدم و بھ طرف اتاقم حرکت کردمادهی کوفتم پبابدنھ
  گفتمیسی حال ھم بھ انگلنیدرھم

 نمتیبیم-
 نمتیبیم-سرگرد

 بشی بانگاھم تعقکردمی بھ سمت اتاقش حرکت کرد ھمون طور کھ دراتاقم روبازمو
 کردم

 کلــــــــــــــھی درشت ھچھ
 

 ـــــــــــــــــــــــادی ھم ازش بدم نماونقدرا
  لباسامو عوض کردمی تو اتاقم با خستگرفتم

 ترکھی بدنم داره از درد می نبنری خیا
  تختی رونشستم

  از دراواردن لنزام خودمو پرت کردم روتختبعد
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ساعت ٤نیبنابرا١٠وقت دارم بخوابم االنم کھ ساعت ٢اخـــــــــــــــــــــــخ تا ساعت  
 الالاااااااااا

  روھم گذاشتمچشمامو
  شروع کردم بھ فحش مثبت ھجده دادن بھشرلبیز

 ی مصبھ عبضسگ
............... 

 :رمان
 ...دمی دلم از خواب پرری زیھا ھی تو ناحیدی درد شدبا
  ی ای ایا

 یی کمره خم شده رفتم دسشوبا
  نـــــــــــــــــــــــــھیواااا

 
 ... چھ مرگم شدهنی بفھمگھی بھ روتون دخترا خودتون دگالب

 ....رونی اومدم بیی دسشواز
 دونھ ھی اری گشتم و گشتم وباتالش بسنشونی ھام بلھیاروم اروم قدم برداشتم سمتوس 

 برداشتم و مجددا رفتم برنی بھ کار می مواقعنی کھ در ھمچی الھیازاون وس
 ....ییدسشو

 ... رونی اومدم بدادمی لب سرگرد و فحش مری  ھمونطور کھ زنی چن مبعد
  عوض کردملباسامو

  ختمی تنگ موھامم باز دورم رنی شلوار جھی تنگ با ی مشکزی بلھی
 یلی خودم خھی مشکی موھاکردمی کاش رنگتون نمی نگاه کردم امی قھوه ای موھابھ

 نازتر بودن
 اتاقم از دی وبرداشتن کلی قھوه ای و بعد از  لنزادمی رو پوشمی مشکھی سھ سانتیکفشا

 ... رونیاتاق اومدم ب
 کردی دلم بدجوووووور درد مریز

  حد؟؟؟نی تا ای بدشانساخــــــــــــــــــــــــــــــــــھ
  یزمان اصل روز قبل از دو

 پــــــــــــــــــــوف
  رفتمیم)سرگرد راد( بھ قدمام بود و داشتم بھ سمت اتاقھ ھرکولنگاھم

 ... مردونھ متوقفم کردی دوتا کفش مشککھ
  کم نگاھم از کفشاش رفت باالکم

  تولھی داری چھ شلوار خوجلعھھھھ
 نحس خوشگلھ ی افھی قی باالتر رفت و رویرھنی باالتر رفت جوووووون چھ پنگاھم

 جناب سرگرد نشست
 دی فقط تو ذھنم دو کلمھ رسدنشیباد
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 )سگ تو روحت(
 ..یلیسالم و- گفتمی بھ دماغم دادم و با بدعنقکی کوچنی چھی
 ...کردی نمتمی چشماش اذگھید

  چشماش زل زدمتو
 گری لبخندتـــــــــــــ جنی باایری درد بگیا- زد کھ تو دلم گفتمیلبخند

 ..ی کھ بد داغون شدنمیبیم. ..سالم-سرگرد
 شدمی طور کھ باھاش ھم قدم منیھم

 بستھ ھی بازم بدنم کوفتست واقعا چقد مبارزه تو فضای ولدمیچھار ساعت خواب-گفتم
 بدبــــــــود

 ؟؟؟یزدیتازه من کھ نزدم کھ فقط ھمش شما م-سرگرد
  باالدی پرابروھام

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ینــــــــــــــــــــــــــــــــــزد- من
 نھ من فقط ضربھ ھاتو دفع کردم- سرشو تکون داد و گفتسرگرد

 ی چیزدیارھــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارھــــــــــــــــــــــــــــــــــ حاال اگھ م- من
 !!!!!شد؟؟یم

  داغونھ بھ تمام معناھیقطعا -سرگرد
 صد در صد- من

 کھ از کی کوچکروفنیم(شنود درب و داغون  ھی بشی کھ ازتو جمی اسانسور شدسوار
  در اوارد) کنھی رو ضبط میی وصل کردن بھ لباس ھر صداقیطر

  درب و داغون بود کھ کال از کار افتاده بودیجور
تو )می کھ باھاش مالقات کردی اھیزوریپ( دهیویبھ لباسم وصل بود احتماال کاره د-ریام
 ؟؟؟؟یدانکردی پیزیچ
 .... خاکیا
 چرا لباسامو چک نکردم؟؟؟؟؟؟ 

  رفت لباسامو چک کنمادمیاووووخ - من
 .. شدمادهی بود گرفت پستادهی تکون داد و دستشو بھ سمت  اسانسور کھ االن اسرشو
 ...دهیوی کاره دنمی اکنھی مبمی تعقرمی نفر ھم ھرجا کھ مھی-سرگرد

 زدی حرف ماروم
  توجھ کردمنیاوھوم تو ماش- من

  وقتھی می دست از پا خطانکنننی ببخوانیاحتماال م-سرگرد
 می گفتم و وارد رستوران ھتل شدرلبی زیاوھوم

 
 ، چون برامون جاسوس رونی کنار سرگرد غذابخورم، برم بدی بھ بعد ھمش بانیازا

 ...گذاشتند
  بانده خــــــــــلــــــا فند بـــــــــانـــــــدھی ی ناسالمتگھیبعلھ د 
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 ... ھمھی روبھ روزی پشت ممینشست
 ...  اطرافم نگاه کردمبھ

 ....ستی نرهی ستاد و دای از بچھ ھایخبر
 می منتقل شدن کھ باعث شکشون نشگھی دی از ھتل بھ ھتل ھاھمھ

  کردی سرگرد نگاه کردم حواسش بھ من نبود و اطرافو نگاه مبھ
مھ گرفتھ بود  روزناھی تابلو یلی مرد نشستھ بود و خھی دوختم ی بغلزهی بھ منگاھمو

 مارو چوب اھھی در ھر صورت زاغ سی ولخونھی داره مکردی وانمود میدستش والک
  برگشتم سمت سرگردزدیم

 ... زنھی مارو چوب ماھھی داره زاغ ساروی نیاھم اھم ا- من
  رو نشونش دادمی بغلزهی خورده کج کردم و مھی ھم سرمو بعد

 ی خاک بازم سوتــــــــــــــــــــــــــــــــــیا
 ارمی خودم نی کردم بھ رویسع

 ..کنھی مارو مھی بود کھ داره جاسوسنیمنظورم ا- کردم گفتمی مصلحتی سرفھ ھی
  نیی سرمو انداختم پابعدم
  باالادی باعث شد نگاھم بزشی ری خنده یصدا
 ...ستیم ن دستھ خوددی بھ حرف زدنم عادت کندی باگھید- من
  چشماش نگاه کردمتو

 :رمان
 شما راحت باش- کرد و با لبخند گفتنگاھم
 دی خندینخود

 شما نھ تو- من
 ... گرفتمنظورمو

 ..شمی معذب مینجوری من امی ھمکارتی مامورنیباالخره تو ا- من
 .... حرف بزنھ کھ گارسون اومداومد

 و با عی ضازهی چھی سفارش بدم کھ نگاھم خورد بھ یرانی ای اواردم باال تا غذانگاھمو
   خندم گرفتدنشید

  خندمو گرفتم و سفارش دادمی زور جلوبھ
 .... کھ از گذشتھ دارم مطمئنم کھ از زور خنده قرمز شدمی با سابقھ ااما
  خندهری گارسون سفارشا رو گرفت وچند قدم ازمون دور شد زدم زتا

 یــــــــــــــــــیـــــنــــــــــــــده ا اونم چھ خــــــــــــــحاال
 کھ حواس ھمھ بھم دمیخندی باشدت مگرفت؛اونـــــــــــــقــــــــــدری خندم می وقتشھیھم

  شدیجلب م
  بلــــــــــــــــــنـــــــد و البتھ دخترونھ و خوشگلھزنمی کھ میی قھ ھاقھ

 اون صحنھ بازم یاداوریان با  من ھمچنی ولکردی گشاد نگاھم می باچشماسرگرد
 ...گرفتیخندم م
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 دمیخندی تمام فقط منیم ٣
 شده؟؟؟؟یچ-سرگرد 

 ...یچی ھیچیھ- بھ زور جمع کردم و گفتمخندمو
 دمیخندی میرکیرزی ھمچنان زی ندادم ولادامھ

 بلند ی خندم گرفت و با صدادنشی شانس خوشگلم دوباره گارسونھ اومد کھ با داز
 ...دمیخند

 ... نگاه بد بھم کرد کھ خندم شدت گرفتھی گارسونھ بدبخت
   و رفتدی چزی می غذاھا رو روشی پی ھی و بقساالد

 بس کن ایعــــــــــــــــــھ -  شد و گفتی عصبانگھی کھ سرگرد ددمی ھم خندگھی دنھی مده
  شدت؟؟نی بھ ایخندی می بگو بھ چای
 ... بلندش خندم رو کم کم جمع کردمی صدابا
 ...دمی دوباره خندشی اوارادیازم با  بیول

 واقعا خفھ شدم و شروع کردم بھ غذا گھی و با اخم نگاھم کرد کھ دنی خشمگسرگرد
 ...خوردن

 شمی اماده مگھی دنیمن تا ده م-  سرگرد بردم و گفتمکی کھ تموم شد سرمو نزدغذام
 ...رونی بمی گشت زدن تو شھر بری شک نکنن بھ بھانھ نکھی ایبرا

 رونی منتظر جوابش نشدم و از رستوران اومدم بو
 ھم سوار زدی چوب ماھمونوی اسانسور کھ شدم پشت سرم ھمون مرده کھ زاغ سسوار

 .... تو ھمدمیشد اخمامو کش
  تابھش نچسبمستادمی اکنار

  موقع سرگردم باعجلھ وارد اسانسور شدمھمون
 زشد و اخمام باستمی دلم گرم شد کھ حداقل تنھا ندنشی دبا

  ک؟؟؟ی قرار بود بمونامیلی وشدیچ- من
  کردی زد و مثھ خودم نقش بازیلبخند

  باالمی گفتم باھم برگھیخب د-سرگرد
 ... زدمیلبخند
  رو زد و اسانسور حرکت کرددکمھ

 .. بھ شماره ھا نگاه کردم کھ دو طبقھ رفت باالبالبخند
 ... کنارم قدم برداشتمی شدادهی و ما پستادی اسانسور اباالخره

 ... نامحسوس بھ پشت سر نگاه کردم ھمچنان دنبالمون بودیلیخ
  دم اتاقممی رفتباھم

 مونمیمنتظرت م-سرگرد
 .... زدم و وارد اتاق شدمیی مصنویلبخند
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 اومدنم دراواردم و شروع کردم بھ رونی کھ قبل از بیی سمت لباسادمی از ھمھ دواول
   بھشوندنیدست کش
  داکردمی شنود پھی رھنمی پی قھی کنار باالخره

 ...دمی کوتاھمو پوشی پالتومی لباس مشکی و روزی رو مگذاشتمش
 ...  سرم جمع کردمی سفت باالی دم اسبموھامم

  روشدمی و محکم پامو کوبنی باعجلھ شنود رو انداختم رو زمو
  شکستتق

 .... و از اتاق خارج شدمبمی ھاشو گذاشتم تو جخورده
 میخب بر- گفتمییبالبخند مصنو 

 ... روشن کننویماش - زدی حرف مشی باگوشداشت
  رو قطع کرد و راه افتادیگوش

 یھ- کھ گفتممی از کنار اتاقش رد شدمی قدم برداشتم و بھ سمت تھھ راھرو رفتکنارش
 ؟؟؟یای بیخوای مینجوریا

 اره- بھ سرتاپاش کرد و کالفھ گفتینگاھ
  پالتوتو بردارشھیمزمستونھ ھا ھوا سرد - من
 ... لحظھھی یاوک- و گفتدی نامحسوس کشیلی خیپوف

  رفت تو اتاقشعیسر 
  نشده برگشتھی کھ بھ ده ثانستادمی اتاقش اکنار

  باالدی پرابروھام
 چھ زوووود- من

   نشون ندادی والعملعکس
 ششششی چھ مغرور ااه

   بھ سمت اسانسور منم پشت سرش حدکت کردمرفت
   اسانسوری رو بھ رومیستادیا

  رو زددکمھ
  ما سرگرد دستشو سمت اسانسور  گرفتی طبقھ دی کھ رساسانسور

  زارهی بھ خانم ھا احترام منکھی از اادی مخوشم
  یمرس- گفتمرلبیز
  سوار شدم پشت سرم سوار شدو

 اھمونوی کھ زاغ سی لحظھ نگاھم بھ ھمون مردنی کھ تو اخرشدی داشت بستھ مدر
 ورد خزدیچوب م

 ... داشتلشوی گورنی عکلھی در پنھان کردن ھی بود تھھ راھرو و سعستادهیا
 اون رمیھزاران صفت خوبم نم.... باوقار و خوشگل وباوی اندامھ زنی کھ منم با امن

 .... شممیپشت قا
 ؟؟؟یشی ممی قایری مانندت ملی گورکلھی ھنیاونوخ تو باا 
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 ... بستھ شد و منم فرصت تاسف خوردن براش رو از دست دادمدر
 ...می شدادهی ھم کف و ماھم پی طبقھ دی بعد اسانسور رسنی مچند

  دمییپای با نگاھم ھمھ جارو مرونی بومدمی کھ کنارش از ھتل مھمونطور
  نبودیخبر

 می شدنی ماشسوار
 

 ی بردی بزن تا بگم کجا بای گشتھیتو شھر -سرگرد
  سرشوتکون داد و راه افتادراننده

  قبل نشستھ بود عــــــقــــــبی برعکس دفعھ ھاسرگرد
 ؟؟؟؟؟یبــــــراچــــــــــــــــ

 مشکوک...  مشکوکمنی من بھ اعاقا
 گری بازیی اقای تو ماھواره علشی شعربخونم براتون جانھ شما چن وقت پھی نیبزار

  نام خونده بودی کوچھ بیینمای سلمیف
 ... اھماھم

 .... کھدونمیبھ تو اخھ نم... مشکوکم... مشکوکم
 .. رفتادمی ادامشو شدی چیدی دعھ

   بھ کنار چقدم ثابت کردمااااااانای احاال
  کھ من چقد شانسم خوشگلھ؟؟؟؟؟؟یانی جردر

 زی ھمون چقای دقکنمی مفی بھ شدت تعریزی چھی از ی بدون وقتنمی پس ایدونی مقطعا
 .... دل غافلی فکرا بودم کھ انی تو ھمشمی معی من ضا وخورهیبھ فالکت م

 باھاش نھ حرف زدم نھ گھی بابا فرستادم دی کھ برایلیمی انی اومد کھ  بعد از اخرادمی 
 .... بحرفمدی باشھ بھش زنگ بزم بامامانم باادمی.. چت کردم

  کرداااااااھی افتادم اخخخخخ چقد گرامی بخواستمی کھ می موقعادی مامان یاداواریبا  
  خنده ام گرفتھ بودتی چرا تو اون موقعدونمیحاال نم 
 

 کردمی نگاه مروندی کھ با سرعت تند داشت مینی بھ ماشنگاھم
  کردنی مبشی داشتند تعقسی پلنی بود ده تا ماشرانی اگھ احاال

  بزن بغل بزن بغلی فالنی شماره نیبزن کنار ماش-سایپل
 ــــــــــوـــــــــــــــــــــــــھــی
   بـــــــــــــــــــــــــومنشییماش 

  و ترسناک بود کھ کنترل دھنمو از دست دادم و داد زدمییھوی صحنھ نی ااونقد
 ـــــــــــدی پـــوکــــــــــــــابوشیعـــــــــــــــــــــــــھ - من
  دستامو سمت حادثھ گرفتم و برگشتم سمت سرگردو

 سرگرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ی بـــــــــــــــــــــــــازم ســـــــــــــــــــــــــوتیوااااااااااااا
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  شده اونورینگا چھ تصادف- و گفتمارمی خودم نی کردم اصال بھ رویسع
  کھ نشون دادم نگاه کردیی سمت جابھ

  می کنی ھم سرعتشو کم کرد تا ما فوضولراننده
 دمی سرگردو شنی کھ صداکردمی رفت و داشتم تصادفو نگاه مادمی مویسوت

 دی پوکابوشیاره واقعا -سرگرد
 ... سمتشبرگشتم

  با تعجب نگاھش کردمکمی
 ...دی کم کم خندکھ
  خندهری زدم زیپق

  ستی خشک و مغرور بود نی کھ تو کالنتراونقدرا
  باز شده انگارخشی انگار نجایا

  افتادهی چھ اتفاقمینی ببمیبر...  شده ماری دادی بسایدور بزن تا پل-سرگرد
  ستی نرانی کھ انجایعھ نھ بھ ما چھ ا- من

 میسیبھ ھرحال ماپل- سرگرد
 کنمی کار نمچی ھای خارجکنی ایمن برا-  و گفتمدمی کشیپوف

  نیھـــــــــــــــــــــــــ
 ی ســـــــــــــــــــــــــوتبازم

دبانھ باھاش صحبت  محترمانھ و مودی  سرگرده بای بفھمیخوایمھسا چرا نم - وجدان
 ؟؟؟؟یکن

 ... نکنم بھترهری کھ خودم درگنھیمنظورم ا- وگفتمچشماموچرخوندم
 ... دور زد و تو محل حادثھ نگھ داشتنوی ماشراننده

 
 ... شدادهی پسرگرد

 ... و بھ تصادف نگاه کردمنیی پادمی رو کششھی من نشستم در عوض شیول
  کردی نمی خاصکاره
  کنھبمونی تعقی ممکن بود کسچون
 در اوارد و مشغول شوی بھ صحنھ تصادف نگاه کرد و بعد گوشکمی نی ھمواسھ

 صحبت شد
  شددهی بھ سمت صحنھ کشنگاھم

 ... سوراخ کرده بودونوی کامتھی انگار ترانزنھیماش
 مردم دورش جمع شده بودن عــــــــــــــــــــــھ 
  اخھ تصادفم نگاه داره؟؟؟؟عاقا داره؟؟؟دنی پددی نداامی خارجککردمیفک نم 

 ؟؟؟یکنی مکاری چیپس تو االن دار- وجدان
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 کھ ، من دارم بھ کردمیمـــــــــــن؟؟؟مـــــــــــــــن؟؟مـــن کھ بھ تصادف نگاه نم- من
 تو چقد ذھنت خرابھ کنمی نگاه مکننی کھ سوار خروسا تو ھوا دارن پرواز مییالی فنیا

 ... کھستمی ندی پددیمن کھ ند
 منم عـــــــــــــرعـــــــــــــــــــــــر - وجدان

 ... کھی کھ االن وجدانھ من نبودی اگھ نبودگھی دیھست- من
 نی دعوا با وجدانم بودم کھ سرگرد نشست تو ماشرهیدرگ
  شد بھمرهی خینجوری داد و ھمھی بھ من بھ در تکرو

  دادم باالابرھامو
  خووو؟؟؟؟ھیچ- من

 ؟؟؟ییسی چجور پلگھی تو ددونمیمن نم- داد و گفتکھی تسرگرد
  نکردن قانون توسط مردم؟؟؟؟تیخب بھ من چھ رعا- من

 کھ بھ نھی مھم ای محافظت کنی کھ از چھ مردمسی مھم نیسیبھ ھر حال تو پل-سرگرد
 ی عمل کردفتیوظ

 رو یسی چن تا انگلنکھی برم؟؟؟ادی بایبرا چ - گفتمی ولگھی راس مدمی فکر کردم دکمی
 ھمون حادثھ دور نگھ ای کنم؟؟؟امبوالنس خبر کنم؟؟؟مردمو از صحنھ جرم مھیجر

 دارم؟؟؟؟مرده ھا رو نجات بدم؟؟؟؟ بھ من چھ عاقا بھ من چھ؟؟؟؟؟؟
  ولش کنالیخیب.... سر نقطھ کھیباز کھ رفت-سرگرد

و  دنی دی برایدونی کھ خودت میی جاھیبرو - اومدن و سرگرد رو بھ راننده گفتسایپل
 .. خوب باشھحیتفر
 ...میکنی از فردا شروع ملھیامروز کار تعط- برگشت سمت من و گفتبعد

 ھیفکرخوب- زدم و گفتمیلبخند
  شدمرهی خرونی شدم و بھ بساکت
 :رمان
 ...ستادی سبز اطی محھی کنار نی بعد چند مراننده

  می شدادهیھردو پ 
 ن؟؟؟؟یخب من برم شما راحت باش- من

 عھ کجا؟؟؟؟-سرگرد
 گھ؟؟؟ی دنیخب برم تا راحت باش- من

  سبز راحت بوده کھ من راحت باشم؟؟؟طی تو محیی تنھاینھ اخھ ک-سرگرد
  راحتناشونییخب ھزارن نفرن کھ تو تنھا- من

  اوسکولھ بھ تمام معنامھی نگاھم کرد کھ قــــــشـــــــنـگ حس کردم ی جورھی
 بمون نرو-سرگرد

  کردمدای دوکلمھ پنی از ایحس قشنگ ھی ی دونم چرا ولینم
 )بمون؛نرو(

 باشھ- زدم و گفتمیلبخند
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 می بود رفتی کھ اخره راه سنگی و بھ سمت پلمی قدم برداشتکنارھم
 گرفتی ممی جلو و سرشو بھ سمت مستقدادی منشوی سرفتی راه میوقت
  مثل منقایدق

  تفاھـــــــــــمچقد
  صد و ھشتاد درجھ راجبش فرق کرده بودنظرم

   پالتوش کردبی تو جدستاشو
  نگاه بھ ساعتم کردم عــــــــــــــــــــھھی

 ... بعد ظھرشھی زود شد شچھ
 دو یعنی رونی بمی رستوران و دوساعت بعد از ھتل اومدمی ساعت دو ظھر رفتماکھ

 م؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی بودنیساعت تو ماش
 ... تعجب باال تنھ ام رو چرخوندم و بھ کمرم نگاه کردمبا
  ستادی حرکتم سرگردم انیباا 

  بھ کمرم انداختم عـــــــــــــــــــھگھی نگاه دھی دوباره
  چرا خشک نشده خب؟؟؟؟نیا 
 ...شدی نشستھ بود قطعا خشک مھی بود دو ساعت ی االن ھرکمرتا
 ــصـــــــب کھ لـــــــامــــــسی صاحاب کمر نیب

 کـــــلــــنــــــگـــــــھ
 شده؟یچ-سرگرد
 ..یچیھ-  لب گفتمری راه افتادم زدوباره
  نکردم و دوباره راه افتادمنگاھش

   کنارشمیستادی بھ پل و امیدیرس
  چرا اب نداره؟؟؟؟؟نجای اعھ
  االن تو زمستون اب نداره کھھی رودخونھ فصلدونمی مثال من نمیالک

 .. ی مغرور باشکردمیفکرم-سرگرد
  برگشتم سمتش ابروھام رفت باالباحرفش

 ..ی کھ تو مغرور تر ازمنکردمی می فکرنیمنم ھمچ- من
 خب ھستم-سرگرد

 خب منم ھستم- من
 دمی ذھنمو مشغول کرده بود رو پرسشی کھ چند وقت پیسوال
 ستی نھ بش؟نھی و شستیب... حدس بزنمنی سوال؟؟؟شماچندسالتونھ؟؟؟نھ نھ بزارھی- من

 وھفت؟؟
  ونھستیب- کرد و گفتیزی ری خنده
 نیزنیجوون تر م- من

 ی بابا بازم کھ سوتــــــــــــــــــیا
 .. بھتونخورهی کھ جوون تر منھیمنظورم ا- من



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 26 

  سالتھ نھ؟کی و ستیحداکثرشما ب-سرگرد
 .. و دوستی بشمی دارم مگھی دیاره ول- من

 مسارمعتمده؟؟؟یپدرتون جناب ت- بھ سکوت گذشت کھ گفتیکمی
 .. شدمیسی پلیای بابام وارد دنقیاره از طر- من

 ...می سبز شدطی محی و دوباره شروع بھ قدم زدن تومی شدساکت
 
  سرگرد نگاھمو از اطرافم گرفتم و بھش دوختمی صدابا

 می کارنبودری کھ درگیخب شام مھمون من بھ مناسبت شب اخر-سرگرد
  برق زدچشمام

  ــــــور مـــــوافــــــــقــــــــــمبـــــــــــدجـــ- من
  بودقھی دقستی نگاه بھ ساعتم انداختم ساعت ھفت و بھی

  رستورانمی بعدش بری شھربازمیاالن کھ زوده بر- من
 ؟؟؟یشھرباز- گفتی عادیلی انداخت باال و خابروھاشو

  دور چرخوندمھی چشمامو
  ام دل دارنسایخب پل- من

 ...   نگفتم کھیزیمن کھ چ-  زدیلبخند
  نی سمت ماشمیرفت

  درو باز کرد و منتظر شددنمونی با دراننده
 ...می شدنیسوارماش

 ــــــــــــــــشی حاال پــــــــــــــــو
 ی شـــــــھـــــــــر بــــــــــــــــازیبھ سو 
  امیاخ جان من عاشق شھرباز 

  برپا بودی بھتون بگم تو دلم جشنخالصھ
  ی شھربازمیدی رسباالخره

  شدم و پالتومو صاف و صوف کردمادهیپ
 ... نگاه کردمی بازی ھالھی وسبھ

  چـــــــقـــــــــد خــــــطــــــــــرناکــــــــــــــــنعــــــــــــــــھ
 ... کھمی نداشتنای ازارانی اتو

 می شدی شھربازطی مزخرف برداشتم و بھ ھمراه سرگرد وارده محی از فکرادست
 بھ شام پس بھ مناسبت دیچون دعوتم کرد-  رو داد و منم با لبخند گفتمی ورودسرگرد

 .... ی شھر بازنی ای ھای بھ تمام بازکنمی شب قبل کار منم شمارو دعوت منیاخر
- گفتمرفتمی می فروشطی بلستگاهی منتظر جواب باشم ھمونطورکھ بھ سمت انکھی ابدون

 گردمیاالن برم
  اومدادمی کھ ستگاهیھ سمت ا بدمی دوبعدھم

  دلھ غافــــــــــــــــلھ بـــــدبـــخــــتـــی اکھ
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 ... کھدیدونیگالب بھ روتون خودتون کھ م... ھفتھ برام ضرره چونھی نیاسترس تو ا 
 کھ دولت بھمون داده بود کھ ی گرفتم و کارتطیتا بل٢ یتا باز٦ بھ ھر حال از ھریول
 ... روبھش دادم و حساب کردممی حساب استفاده کن از پول داخلتی ماموریتو

 ی قبلی برگشتم سرجاطی بلبعدازگرفتن
 ... کجا رفتھنمی چرخوندم تا ببنگاھمو

  دمیکھ  سرگرد رو از دور با دوتا پشمک بزرگ  د 
   دادم بھشطاروی از پشمکارو گرفتم و بلیکی بلند کردم و ی اخنده
 ؟؟ی اروم تر بخندیتونینم- بھ اطراف کرد و گفتینگاھ
 ..نھ اصال- باال انداختمابرو

 یی ترن ھوامیاول بر- بحث رو عوض کردمو
 .... و منم کھ پشمکمو تموم کرده بودممی ھا بودی بعد مانشستھ رو صندلنی مده
 کردمی نگاه مرفتی سرگرد کھ داشت با پشمکش کلنجار مبھ

  نھ؟؟؟نیپشمک دوست ندار - من
  دوتا گرفتمادی بھ حساب نی تک خورنکھیا ی برایاوووم نھ ول-سرگرد

  کھ داد زدمنیی تا بندازتش پانیی اوارد پاودستشو
 نــــــــــــــــھ- من
  برگشت سمتمرتی حبا

 ... کردمشی ماست مالزود
 خورمشی خوب من مشیندازی کھ چرا منھیمنظورم ا...عھ- من
 .. حرف پشمک و از دستش گرفتم و شروع کردم بھ خوردنی ھم ببعد

 
  ھی تو ھمون حالت موند بعد برگشت و تکقھی حواسم بھش بود چند دی چشمریز

 یالیخیتوچقد ب-سرگرد
 دمی ازخوردن کشدست

 ؟؟؟یواسھ چ- من
 بھش فکرھم ی تو حتی پرونده ولنیاخھ من تموم فکرو ذھنم شده ا-سرگرد

 !!!!!؟یکنینم
 کنم؟؟؟ی من بھش فکرنمیکنیچرا فکر م- من

 ...دهیرفتارت نشون م-سرگرد
 .. لذت برددی بای از زندگکنمیاره خوب بھ موقعش فکرم- من
  نگفتیزیچ

 ...  و لذت منتظر شدم ترن حرکت کنھاقی بااشتمنم
 ... کم شروع بھ حرکت کردکم

  بلند زدمیغی انداختم و جپشمکو
  بھ ھمدمی دستامو کوبو
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 .. سرگرد شدم و تنھا تنھا عشق ترن رو بردمالیخی بگھید
 ـــــــــھـــــــــــــوی اول اروم اروم رفت بعد ترن

 ...سقوط کرد 
 .... زدمــــغیجـــــ

 ...جانی ھی ترس ھم از رویھم از رو 
 .... سرعتش کم شد و بھ سمت باال حرکت کرددوباره

 ....دمی کشیقینفس عم 
  کھ دوباره سقوط کرد 

  دمی چسبی صندلی بنده دلم پاره شد ، دستھ رانگا
 رونی فرستادم بغی دمم رو بھ ھمراه جباز

 ... کستی ترن نالمصب
 یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا- داد زدماری اختی ترس رو پر کرد کھ بی جاجانی ھگھید

 ....جــــــــــــــــــونــــــــــــــــــم
 !!!شد؟؟؟؟ی چیدی دعـــــــــــھ

 و مھمــــــونم ایقدمات رو چشام ب- افتادم و دوباره داد زدمیگی بی اھنگ سامادهی 
 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  خونم شــــــــــــــــــــــــــــــــــویگرم
 تو چھی عطر تنت بپخوامی جـــــــــــــــــونم میا...  ارومم کنایب....  دلمشونھی پرنیبب

 ی الال الالالی جـــــــــــــــــونم ال الالی اوونمی سرگردونھ دھی یستیتو کھ ن.... خونم
 ...ـونم جــــــــــــــــای بونمی حس قشنگو بھ تو مـــــــــــــــــدنی جونم من ایا...الال 
  داد کردم کھ باالخره تموم شدغی تا اخر ترن اھنگ خوندمو جینجوریھم

 کردمی غرغرمی بھ فارسشدمی مادهی طور کھ پھمون
 ... کشدمی اشنا ممی شانس من تازه داشتم با صندلی د بھ  خشکیا- من
 گرفتم و رھنشی مچ دست سرگرد و از رو پاری اختی بمی از نرده ھا دور شدیوقت
 ...یکی نی ایکی نیا- و گفتمدمشیکش
 .... بھ سرگرد توجھ کنم گذشتنکھی ھا بدون ای اخر بازتا
  ھا تموم شدطیبل

  دوباره؟؟؟؟؟رمی بگطیخب برم بل- من
 ... جون ندارمگھی نـــــــــــــــــھ من دیواااا- چشماش درشت شدو گفتسرگرد

 مھی ساعت تازه نھ ونیول- من
 یلی اممی برایب- سرگرد

 
 اخمام بازشد می سوار شدلھی تا وسشی شنکھی ایاداوری با ی اخم دنبالش راه افتادم ولبا

 ... خوش گذشتیلی ھااااا خی مرسیول-  گفتمتیو بارضا
 رونی بمی زدی باھم از شھربازو
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 ... دالم کی من دشوریاخـــــــــــــــــ
 

  خوش گذشتااااااااچقد
 .. بدر کردمی ای و من خستگمی شدنی ماشسوار

 گوسفندارو از کممی.. دمی جو با نگاھمنوی ماشوارهی درو دیکمی بھ رستوران دنی رستا
  بس شمردم کشتم

 .. نگھ داشتکی رستوران شھی ی راننده جلوتی در نھاو
   شدمادهیپ
 ...ادیمنتظر سرگرد شدم تا ب 

 ... شد و اومد کنارمادهی پاونم
 ...می ھم وارد رستوران شدکناره

 ... بودیکیرستورانھ واقعا ش 
 ...شدی ھم پخش میمی مالاھنگ

  پشتشمی و نشستمی رو انتخاب کردزی مھی 
 می تا اومدن گارسون ساکت موندنی بنابرامی کھ باھم بزنمی نداشتیحرف

 ...می سفارش دادیرانی ای و مرتب اومد و ما غذاکی شیگارسون
 ... گشنمھچقد
 امی دستامو بشورم و برمیمن م- من
 ... بلند شدمی رو صندلاز
 .... یی محض وارد شدن بھ دسشوبھ

  سی اوردم سمت سروحملھ
 ... راحت شدمشیاخ
 ... خارج شدمسی الزمھ از سرویبعد از انجام کارھا 

  ، غذاھارو اوارده بودنزی پشت منشستم
   چقد گشنمھیاوووووووم وا- من

  و چنگالمو برداشتم شروع کردم بھ خوردنقاشق
  بودنمونی گذشتھ بود و سکوت بی اقھی پنج دقحدودا

 یچقد شما کم حرف- من
 ؟؟یدیمگھ مھلت حرف زدن م-سرگرد

 من پر حرفم؟؟؟؟؟- من
 اره- بدون پرده و مالحظھ گفتسرگرد

 دونستمی؟؟؟؟؟؟نمیجد- خوردمو گفتممویدنی نوشکمی
 دی منو وسطاش حذف کنیتای البتھ اگھ پارازمی شام رو تو سکوت خوردی ھی بقو

  اون نمکو بده-مثل
 ستمین راحت نی بردارنجای ازاشھی گلو منیا- مثلای
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 نش؟؟ی بدشھی دستمال چقد دوره منیاه ا-یکی نی اای
 ..........ای

 درکل شام ی سکوت بشکنھ ولنکھی ای برانداختمی می مزه ای بیتای پارازھی درکل
  بودیخوب
 ...می کھ برمی از شام بلندشدبعد

 سرگردم رفت حساب کنھ 
 اواردمی خودمم نی کھ کال اصال بھ رومنم
 ... واال

 ...  گفت مھمون منخودش
  شدمنی و سوار ماشرونی باومدم
 ..می بعدھم سرگرد اومد و بھ طرف ھتل حرکت کردنیچندم

  دلم درد گرفتھ بودریز
 ...گھی رو بدم دی و خوشجانی ھمھ ھنی تاوانھ ادی کم باکم

  بستم تا افکارم رو منظم کنمچشمامو
 ... چشمامو باز کردمنی ماشستادنی ابا

  شوادهی پیلیام-سرگرد
 ھتل ی محکم بھ سمت ورودی بھ جلو و قدم ھانھیس.. کردم ضعفم رو نشون ندمیسع

 راه افتادم
 بھم دست ی صورتم فرود اومد و باعث شد حس خوبی رویی کھ گرمامی ھتل شدوارده

 ...بده
 ...می سمت اسانسور رفتبھ

 داشتی حرف کنارم قدم بر می ھم بسرگرد
.. 

 ...تھی مامورریگ بود کھ ذھنش دردای پکامال
 ...می اسانسور شدسوار
 ... سکوتبازم

 ... کننده نبودکالفھ
 ...می باھم حرف بزنخواستی دلم میول

  شدمادهی و من زودتر پستادی ااسانسور
 رفتیسرگرد ھم کنارم بھ راه م... سمت اتاقم قدم برداشتمبھ

 ...  نگفتمیزی چی کردم ولتعجب
 ستادمی و کنار در ادمی کشیقی عمنفس
  خوش گذشتیلیخ... بودیشب خوب...خب- من

  بودیواسھ منم شب خوب-  زدیلبخند
 ... جونھ عمتاره
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 نمتیبیم- و گفتمدمیخند
 ....نمتیبیم-ریام

 .. باز کردم و وارد اتاق شدمدرو
  بودستادهی ھمونجا اھنوز

 ... زدم و در رو بستمی لحظھ لبخندنی اخرتو
 .... دراواردمپالتومو

 ... و لنزھامو در اواردمستادمی انھیی ایجلو 
  رو تختدمی بھ صورتم زدم و پری اخر ابدر

 ...اخخخخخخخ
 ....چسبھی می خوابھ مشتھی االن

... 

... 
 

 .... تو ھم بوداخمام
 چرا- وجدان

   درشـــــتھی ؟؟؟؟پسرهیدیعھ عھ عھ د- من
 ھرکـــول اصال محل نذاشت 

  محل بذاره؟؟؟یتوقع دار- وجدان
 خوش می از صبح تا شب باھم بودروزیاره معلومھ ما د... خب....خب...خب- من

 .. محل بذارهدی خب معلومھ بامیگذروند
 روز ھی چون شھی نملی اصال رفتارش تعادل نداره بعدشم دلشیشناسیتوکھ م- وجدان

  باھات مثھ دختر خالش رفتار کنھرونی بنیباھم رفت
 ھی ازش رانی ای کھ تویی ھمون مھساشمی منم م بھ بعدنی از ای ولشھی نملیاره دل- من

   حوصلتو ندارمگھی توام ساکت شو دکردنی مادیسروان بداخالق و خشک 
 ... شدمدای پنی برداشتم واز ماشکموی کوچچمدون
    باز کردماخمامو

 ...می بھ طرف ساختمان رفتی حرفچیبدون ھ 
  مشغول کار بودند بودن و حواسشون بھ مانبودایشتری بمی شدوارد
 می و سوار شدمی بلندمون بھ طرف اسانسور رفتی ھاباقدم

  شدی رد و بدل نمنمونی بی حرفچیھ
 خشک یلی و لبخند بھش سالم کردم خی با انرژی کھ اومد دنبالم در اتاقھ ھتل وقتصبح

 !!!!!!!!!سالم کرد
 یل محی از بری رو دارم غیزی تحمل ھر چمن

 ..خوامی منم مخوادی مینجوری بداخالق و خشک اگھ اون ای گرفتم بشم مھسامیتصم
 می رفتیروزی و بھ سمت ھمون اتاقھ دمی شدادهی اسانسور پاز
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   ورود دادی اجازه روزی دی بعد ھمون منشنی در زد و چند مسرگرد
 یمرس- گفتمیرلبی خشک وزیلی دستشو سمت در گرفت خکلی باز شد و درشت ھدر

  و وارد اتاق شدمدمی دنبال خودم کشچمدونمو
  سالم کردمیسی بھ انگلی منشبھ

 ن؟ی ھستنی انوریلیسالم شما ام-یمنش
 ..میبلھ قرار مالقات داشت- من

دستور )  خودمونھیزوریھمون پ( بوران دیوی ددی بردی کھ باھیی ادرس جانیا-یمنش
 دادند

 
  کھ روبھ روم بود رو سرگرد گرفتیکارت

 بھتررر
  ممنون-سرگرد

 ...رونی حرف از اتاق اومدم بیب
 روزی بھش بگھ خب دسی نیکید اخھ - دمیکشی غرغر چمدونم رو دنبالھ خودم مبا

 قتھی الیزوری حقا کھ پمی عالف نشیادرس بده کھ ما سر صبح
 ..می تو دلم فحشش دادم کھ باالخره از اون ساختمان بھ کل خارج شداونقد

  ھرکول ادرس رو داد بھ راننده و راننده ھم حرکت کرددرشتھ
 راه ی بود کھ متوجھ نشدم چقد توختھی اعصابم بھ خاطر سرگرد بھ ھم راونقدر

 ...میبود
 ...ستادی ساختمان بزرگ اھی ی جلوراننده

 ...دمی شدم و چمدونمو دنبالھ خودم کشادهیپ
  اومدی دنبالم چمدون بھ دست مسرگردم

 ...ھل دادم و رفتم تو مجتمع رو دره
 :رمان

  بودی ساکتیلی خمجتمعھ
  بودی گفت انگار مجتمع خصوصشھی مبایتقر

  رو فشار دادزدھمی سی و درشتھ ھرکول طبقھ می اسانسور شدسوار
 رو بھ ی خاصی شده بود و بوی کھ من صبح زده بود قاطی عطرش با عطریبو

 ...وجود اوارده بود
  نحسمونی طبقھ میدی اعالم کرد رسیسی خانوم کھ بھ انگلھی نحس ی بعد صدانی مچند

  شدمادهی منتظره تعارفش باشم پنکھی ابدون
  یشگی ھملھیبا ھمون است 

  بھ جلو کنارم قدم برداشتنھیس
 ... و زنگ رو فشار دادستادی در اھی کنار
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ود  بدهی سالھ کھ لباس خدمتکار پوش٢٥ زن حدودا ھی چند لحظھ نگذشتھ بود کھ ھنوز
 سالم بلھ؟؟-  گفتیسیبا لبخند در رو بازکرد و بھ انگل

 .....  ھاردر ھستم جنابھامیلیمن و-کلی ھدرشت
  دییبلھ بلھ بفرما-خدمتکار
 ... رو گرفتم باال و رفتم داخلچمدونم

 دی رو بددچمدوناتونی خوش اومدیلیخ-  کھ ھنوز رو لباش بودگفتی بالبخندخدمتکار
  بھ من

  چمدونم رو دادم بھشی حرفچی ھی بھمچنان
 واری دی زدن کردم از گوشھ گوشھ دی بھ دشروع

 .. کھ دارهنی خب خب دوربخب
 می بلندش رو رد کردیراھرو

 با فاصلھ گشی طرفھ دھی شده بود و دهی چی سلطنتی طرفش مبالھی سالنھ بزرگ کھ ھی
  شده بوددهی چی راحتی مبالادی زی

 گھی بلند دی راھروھیخونھ  چپ سالن اشپزخونھ بود و کنار اشپزسمت
  دارهنی کجا ھا دوربکردمی نگاه مقی اواردم دقی طور کھ پالتوم رو درمھمون

  دوتا کھ تو راھرو داشتخب
  پنج تا ھم تو سالن گوشھ بھ گوشھو

  دارنددی خونھ  دی گفت بھ ھمھ جاشھی مبایتقر
 .... کجا گذاشت و اومد پالتوم رو ازدستم گرفتدونمی چمدون ھارو نمعی سرخدمتکار

 ...و بعد بھ سمت سرگرد رفت 
  بھش کمک کرد و پالتوش رو گرفت 

  ومدی کارش خوشم ننیازا
  برگشتعی دوباره رفت و دوباره سرخدمتکاره
 ی خونھ زندگنی ھفتھ در اکیخب اسم من دل آراست و قراره شما بھ مدت -خدمتکار

 ھی خدمتکاره شما باشم نکھی ای من ھم بھ عالوه دی کندای رو پ کاملی تا آمادگدیکن
  راھنماتون ھم ھستمییجورا

   رفت باالابروھام
  درستھ؟نی باشنی انوریلی امدیشما با- سمتم دراز کرددستشو

 بلھ درستھ-  زده باشم و دستمو تو دستش گذاشتم و گفتمی لبخندمچھی نی حتنکھی ابدون
 نی ھاردر باشامیلی ودیشماھم با-از کرد و گفت دستشو سمتھ سرگرد دربعد

 بلھ درستھ-  گرم گفتیلی زدوخی برعکس من لبخندسرگرد
 ... دل آزارشھی نو کھ اومد بھ بازار کھنھ مگھی بعلھ دشیا

 !!!!ی بار درست مثال زدھیچھ عجب - وجدان
 

 ... کردتی ھدای راحتی مارو بھ سمت مبالخدمتکار
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 لوی ده کھی ام لوی ککی خب فک کنم از من کھ شصت و ی چقدچاقھ، نھ اونقدراھا،ولیا
 ...شترهیب

 می اسم براش انتخاب کنھی نیبزار
 چاق؟؟؟

 چاقالو؟؟؟؟
 گامبو؟؟؟؟؟

 کل؟؟؟ی ھگنده
 شھی ست مکلمونی ھرکول؟؟؟اه اه اه نھ اونوقت با اسمھ درشت ھچاقھ

 ل؟؟؟یف
  گامبو؟؟؟گرازه
  چاق؟؟؟گرازه
  چاقالو؟؟؟گرازه

 ھیی مثل دنپاکلشی ھنھ
  چاقھییدنپا
   چاق خوبھھیی دنپااره

 ی راحتی رومبالمینشست
 ن؟؟؟ی دارلی میچ-خدمتکار

 .. تلخی قھوه ھی- بگھ گفتمیزی چکلی درشت ھنکھی اقبلھ
 حتما- بھ من زدیخدمتکارلبخند

  ازشادی چرا خوشم نمدونمینم
 لی میشماچ- دادلشی تحویه بزرگتر لبخندھی گرفت و کلی سمت درشت ھسرشو

  جناب؟؟؟نیدار
 شمیمنم قھوه تلخ ممنون م- جابھ جا شد و گفتکمی سرگرد

   بھم نگاه کنھ رفتنکھی چاق بدون اھییدنپا
   و ابروھامو دادمدمی کشیقی عمنفس
  چاقھییدنپا- گفتمرلبیوز

  برگشت طرف منکلی ھدرشت
 !!؟؟؟ی گفتیزیچ-کلی ھدرشت

 ..نھ- تفاوت و خشک گفتمیب
  برگشت و دوباره لبخنده پھنش بازشدینی سھی بعد بانی مچند

  داشدی تازه از شرت راحت شدم باز کھ سروکلت پپووووف
  سمتم و خم شد و تعارف کرداومد
  ھم برداشتمکی ککی بشقاب کوچھی و قھوه

 دیچسبی می بود و قھوه بدجورھواسرد
  شدمرهیکنار دستم و بھشون خ ی گذاشتم رو عسلکموی و کقھوه
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 ست؟ی نیخب سوال-خدمتکار
 ن؟ی کنمونیی راھنمادی بای شما درمورد چقایچرا دق-سرگرد

 ...گھی ددی اماده کندی بانگیلی مدی کھ براییانسانا- زد و گفتی لبخندخدمتکار
 کنندی انسان قاچاق منگیلی مدی بھانھ بھ

  تو کار ھامونمی حرفھ مونھ ما خودمون واردنکھیخب ا-سرگرد
 گھی دنیشیخب حاال بعدا متوجھ م- پھن شد و گفتلبخندش
   گرم صحبت کردنشون رو نداشتمی حوصلھ

 امی بزنمو بی گشتھیخب من برم - و گفتمی گذاشتم رو عسلوانمویل
  باشم از کنارشون بلند شدمی منتظر جوابنکھی ابدون

 .... کنار اشپزخونھ و راھرو پھن و دراز قدم برداشتمی سمت راھروبھ
 ... رو رد کردمراھرو

 ی سالن بزرگتر بود کھ دورتا دورش اتاق بود وسط سالن ھم مبالھی راھرو بعده
  شده بوددهی چیراحت
  نھی کھ حدودا ھفت تا دوربنجاھمی اخب
  درنی سمت اولرفتم

  ارش بود اتاق نسبتا بزرگ کھ دوتا در کنھی کردم بازش
  باز کردمشونویکی سمت در ھا و رفتم
 ھیی دسشوسی سرونکھی اخب

  کھ حمومھنمیا
 ... فقط اتاقارو گشتمنی ده مھی

 نامحسوس کار گذاشتھ یلی خنندکھی دو دوربی تا اتاقھ شکل ھم کھ ھمھ داراشی شخب
 ھیی حمام و دسشوسی سروھی یشده بودند و ھر اتاق ھم دارا

 گھی دمجھزه
  یی سرگرد و دنپاشی برگشتم پدوباره
  رو مبلنشستم

 .... سوالھیخب - من
  داره؟؟؟؟ی مخفنیچرا ھر اتاق دوتا دورب - باشم ادامھ دادمی منتظر جوابنکھی ابدون

 ....دونمیمن نم....خب...خب-  جاخورد و گفتخدمتکار
  رو داخل دھنم بردممینیی باال انداختم و لب پاابروھامو

  کار گذاشتھ شدهنی راھرو ھم دوربی توی کھ حتیدونی نمنمیپس حتما ا- من
 نامحسوس کار گذاشتھ شده یلی ھا خنیاما ھمھ دورب-  کامالجا خوردو گفتخدمتکار

 ؟یدیبودند تو ازکجا فھم
 یلی خیدونی چرا کار گذاشتھ شدند چون میدونیعھ پس م- جوابشو بدم گفتمنکھی ابدون

 نامحسوس کار گذاشتھ شدند
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 ی ولدونمیاره خب م- کامالاااا شک بھش وارد شد و من من کنان گفتگھی دخدمتکار
  بگم چون اجازشو ندارملشوی دلدینبا
 من برم اتاق ھاتون رو اماده کنم- اضافھ کردو
  بلند شد و فرز رفتو

  انداختم باالابروھامو
 )نیی پره پای پره باال می می داره ھکیعادتشھ ت(
 

 ... من و سرگرد سکوت بودنی بھمچنان
 ن؟یدیخب کدوم اتاق روپسند-  بعد چمدون و پالتو بھ دست اومد و با لبخندگفتنی مچند
  ھاااااااکنھی نشدن میچی تظاھر بھ ھی چھ جورنگاه
  از سمت چپیاول- من
 ...دی اتاقتون رو انتخاب کننیایشماھم ب - تکون و داد برگشت سمت سرگردیسر

 یلی خنی و چمدونم رو بزارنی خودتون انتخاب کنشونویکی ستی مھم نادیز-سرگرد
 ممنون

 چشم حتما-ییدنپا
 ..رفت

 یی دنپاـــشیا- لب ریز 
 ..ستی نی خوبگرهیباز- من

  برگشت سمت من و نگاھم کردسرگرد
  انداختم باالابروھامو

 ...کنھی رفتار مییکامال مصنو- من
 ... تکون داد و بلند شدسرشو

 ... ازش گرفتمنگاھمو
  طرف راھرو رفتبھ
  گفتمی من کنینی باھم دارن ببی سر و سرھی نایا

 رونی موقع خدمتکار از راھرو اومد بھمون
  ستادندی ھم ای روروبھ

 دی رسی دماغھ سرگرد منھیی تا پاقایدق
  قدش از من بلندتره کـــہعـــــــھ

   سرگردمی تا چونھ من
  خدمتکارمی تا ابروھاپس

 خدمتکار؟؟؟؟
 کنم؟؟؟ی مسھی مقانی من خودمو بااچرا

 اتاق چندم مالھ منھ؟؟؟-سرگرد
 اتاق سوم از سمت چپ- راھرو کنار رفتی از جلوخدمتکار
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 ممنون-کلی ھدرشت
  داخل راھرورفت

   منکی اومد نزدخدمتکاره
 ن؟؟ی نداراجی احتیزیخب چ-خدمتکار
 کھ کنار ینی نگاه کوتاه بھ دوربھی کردم و سرمو نامحسوس تکون دادم و زی رچشمامو

 ..چراغ بود انداختم
  دارمی خفت نکنم دست بر نمنوی من تا ایریگی ملمی فیبھ درکــــــــ کھ دار 

   زمزمھ کردماروم
 ... دارماجی احتیزی چھیچرا - من

 ؟؟؟یچ-خدمتکار
 کمی نزدادی جلوش گرفتم و اشاره کردم بدستمو

  تر وخم شد رو منکی نزداومد
  زدممھی و روش خی تند پرتش کردم رو مبل بغلیلی حرکتھ خھی با ھوی کھ

 کردی بھم نگاه مباترس
 !!! گفتمی من کنی کاسھ اتھ ببمی نرهی زی کاسھ اھیتو -  فـــــوق ترسناک گفتمیی ضدابا
  تند تند سر تکون دادی ولدی از ضرب المثلم نفھمیزی چنکھی ابا
 !...حواستو جمع کن- از روش بلند شدمی عادیلیخ

  ھم بھ طرف راھرو رفتمبعد
   تو سکوت خونھدیچی تق تقھ کفشام پیصدا

  جــــون چقد دوس دارم صداشـــویا
  شدمی رو رد کردم و وارد سالن دومراھرو

  کوتاه بھ دره اتاقھ سرگرد انداختمینگاھ
  اتاق ازم فاصلھ دارهھی
 دم توجھ وارد اتاقھ خودم شیب

  رو کھ کنار در گذاشتھ بود رو برداشتم و بردم سمت تختچمدون
  تخت نشستمنیی رو تخت و خودمم پاگذاشتمش

 ی کھ دولت برای اگھی دیزای چمدون رو باز کردم و لپ تاپ و پول وکارت وچپیز
  بھمون داده بود رو در اواردمتیمامور

 ..... در اخر لباس ھام رو دراواردم و گذاشتم رو تختو
 ... بودماواردهی نرانی با خودم  ای مشکوکزهی چچیھ
 و درشتھ پرونده رو حفظم و تمامھ اموزش ھام رو قبل از اومدن بھ زی نکاتھ ریھمھ  

  بودمدهی دسیانگل
  نگمیلی کاملھ مدری مدھی االن گھید

  کنار تخت گذاشتمکی کوچھی عسلی ھام رو تو کشولھی تو کمد و وسدمی ھا رو چلباس
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 ی ساپورتھ مشکھی کوتاه  با نی گلھ گشاده استھی لباسھ بلند صورتھی کمد ی تواز
  و لباسام رو عوض کردمواری کنار دھی چوبوارکھیدراواردم و رفتم پشتھ د

 رهی نگلممونوی فنھی و دوربمی رو گذاشتھ بودن تا پشتش لباس عوض کنوارکی دنیا
 ...رونی اومدم بوارکی لباس از پشت دضی از تعوبعد

   پاھام گذاشتمی تخت و لپ تابم رو روینشستم رو 
 می بندازه بحرفسی کردم و در اخر گفتم ملیمی بابا کلھ اتفاقات رو ابھ

   زنگ زدبابا
  رو وصل کردموتماس
  شدانی لپ تابم نمای ھاشون تو صفحھ چھره

 ن سالم بابا جـــــون سالم مامایا- من
 ؟؟؟؟ی نداریزی چیی و کسر؟؟؟کمیسالم دخترم خوب-مامان
 نذاشتھ نگران یی کم و کسرچی خوبم دولت برامون ھیمرس-  و اروم گفتمکی نزدرفتم
 نباش

  ساعتم با مامانو بابا حرف زدممی نھی
   لپ تاب رو جمع کردمو

  کنمی اتاق زندگنی تو انای دوربنی با وجود اتونمی نچ نچ من نمنچ
  دفعھ انداختم تو دھنمھی بستھ ادامس از تو ساکم در اواردم ھمش رو ھی
 کھ مشکوک نباشھ تظاھر کردم ی جورھی در اخر بلندشدم و دنی شروع کردم بھ جوو

 رونی برمیاز اتاق دارم م
   اروم ادامسمو نصف کردمیلی و بعد خنی دوربری شدم زمی قای باز کردم ولدرو

  شتم تو دھنم دوباره گذاشویکی و
  پھن کردمگشوی دیکی و
  نی  رو دوربدمشی کوبی حرکتھ ناگھانھی تو

 عی بعد سرنی دوربیکی ادامسمو چسبوندم رو اون ھی رفتم و بقواری بھ ددهی چسبدوباره
 پام و ری بود رو برداشتم و گذاشتم زشی ارازی کھ پشت میکی کوچھی و صندلدمیدو

 دمی رو باتمامھ قدرتم کشـــــنیدورب
  سفـــــتھچقد

 ... کشھینم
  رو بلند کردمیصندل

 ... بھ خودتھدمی بسم هللا امای
 ..ی چالقمون کنـــــینزن

 ..نی دوربی رودمی کوبی تمامھ قدرتم صندلبا
  پخش شدیی شکست و خورده ھاش ھرجای بلند و وحشتناکی صدابا

 ... رفتمیکی سراغ اون عیسر
  شکستماونم
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 نوی دوربی خورده ھاتونستمی کھ میی و تا جاشی ارازای رو ھل دادم طرف میصندل
  نشستم رو تختلکسی ریلی تخت و خریشوت کردم ز

  تودی باز شد و سرگرد پرھوی در
  دادم باالابروھامو

   گفتمی بھ فارسو
 !! اوالاتاق در داره دوما خجالت دارهدایببخش- من

  شکستن اومدیشده؟صدایچ-کلی ھدرشت
 ستادی خدمتکاره ھم با عجلھ اومد کنارش ادی جملھ اش کھ رسینجای ابھ
 یسی تعجب زده کردم وبھ انگلافمویق
 

 رونھی از بدی شادونمینم-گفتم
 .. رفتدی و با ترددی کشیقی نفسھ عمخدمتکاره

 !!ایمشکوک- کرد و گفتزی درشت سرگرد چشماشو ریول
 صد درصد- زدم و گفتمیزی رچشمکھ

  نگاھم کرد و رفتمشکوک
  بھ بعد در بزننیدرضــــمــــن ازا- زدمداد

  در باز شد و سرگرد اومد تودوباره
 نگفتم در بزن؟- من

  اومدمنیاتفاقا برا ھم-کلی ھدرشت
   باز مونددھنم

  حرف برگشت رفتیب
 درم بــــبــــنـــــد- و داد زدماواردمی نکم

  اومد درو تا اخر باز کرد و رفتدوباره
 ھاااااا؟؟؟؟؟؟؟؟

  فکمو جمع کنمشدی نمگھید
   تو ھمون حالت موندمقھی دچند

  بود؟؟؟؟ی چھ کارنیا
  لجھ منو دراوارد؟؟؟؟االن

  داد؟؟؟؟؟؟حرصم
  نشدم؟؟؟؟؟یشی چرا من اتیول

  خوشمم اومداتفاقا
 خخخخخخ

 می تا بچرخبچرخ
   شدم و درو بستمبلند

   رو جمع کردمنای دوربی خورده ھاتمامھ
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  حاال کجا بندازمشون؟؟؟؟خب
  باز کردمسوی سرودره
  سطل اشغالھی شیاخ

 انداختم تو کمی اون تو و پالستختمشونی از چمدونم برداشتم و ری مشککی پالستھی
 سطل

 رونیلپ تابمو برداشتم و از اتاق زدم ب 
 ھی رفتم تو سالن اولو

  زدمداد
 !!!!یی دنپاییدنپا- من
 !!!!!گم؟؟؟؟ی می من دارم چیوا

 خخخخخخخخخ
 ؟؟؟؟ییدل ارا کجا-دل ارا- من
 رونی از اشپزخونھ بدیدو
 بلھ؟؟؟- ارادل
  بخورم؟؟؟؟یاری بی نداریزی چی ھولھ ا؛ھلھیپسیچ- من
  براتونارمی رو مبل منینیچرا تاشما بش - ارادل
 یاوک- من

  رو مبل و لپ تابم رو باز کردمنشستم
 ھ؟؟؟ی چتیلیدل ارا فام-  ھمون موقع ھم داد زدمدر

 استاندلھ- داد زداونم
 رو اسمش ی بود و ھرکی خارجی ھاسی کھ مخصوصھ پلی تو برنامھ ای حرفچی ھیب

 گفتی خالفش رو می سابقھ یکردیرو سرچ م
   مخصوص خودمو وارد کردمپسورد

 ؟ی اومدایکجا بھ دن- داد زدمو
 سیانگل- ارادل

 سی انگلی کردم دل ارا استاندلھ زاده شده سرچ
   اومدنھیز تا گچند

  ھا رو ھم چک کردملی و پروفادمی دعکساشونو
  کردمکی عکس دل ارا کلی روو

 ضامن ھی انسان بود کھ توسط کی کوچی محمولھ ھی در ی تنھا خالفش ھمکارفقط
 ازاد شده بود

 اومد کھ صفحھ یی دنپای قدم ھایصدا..  بودشی واسھ ازادی ای منطقری غیلی خلیدال
 رو بستم

 زی و پفک و ھلھ وھولھ گذاشت رو مپسی بشقابھ پر از چچندتا
 ... تاب رو بستملپ
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 نم؟؟؟؟ی من ببسی نیزی چیلمیف-  رو پام گفتمذاشتمی رو مپشی کھ ظرف چنطوری ھمو
 !!!ذارمیاالن م.... چرا...چرا-ییدنپا

 دا؟؟؟ی جدترسھی ازم منقدی کاراش بھ کنار چرا انی احاال
 ــدـی ام گرفتھ بــــود شدخنده
 ...دمی تو دلم خنداروم
  بلند شدونی تلوزی صداکردمی کھ من داشتم کوفت منی و بعد چند مرفت

   رو مودبانھ جلوم گرفتکنترل
  ممنونزیبزارش رو م-  گفتمکھ

 ....نی صدام کننی داشتیچشم ھرکار.. باشھ... باشھ- تند تکون دادوگفتسرشو
 دهی زبون بستھ چھ ترساووووخھ

 خخخخخخ
  بھ سمت اشپزخونھ رفت کھ پشت سرش بالبخند براش ادا دراواردمتند

  دوختمونی و نگاھمو بھ تلوزدمی خندزی ربعدم
   عاشقانھ بودلمھی فھی

 کنھی مدای پشوی سالگشی سال عشقھ دوران شستی دختره بعد بکھ
  حساسش اومدکھی گذشتھ بود کھ تی ساعتھی ھی

   دوند سمت ھم تا ھمو بغل کنندی و مننیبی کھ پسره و دختره ھمو می اکھی تاون
 رخندهی باشــــــــدت زدم زی کجاش خنده داشت و چرا خندم گرفت ولدونمی نمحاال

  خخخخخخخخخ
  کھ تموم شد با خنده بلند شدم رفتم سمتھ اشپزخونھصحنھ
 کارو شروع م؟؟؟چرای صبر کندی بایباالخره تا ک- پر از خنده گفتمی بالحنھمراه

 ؟ن؟؟یکنینم
 پرسمی و مزنمیاالن زنگ م-ییدنپا

   و دوباره خودمو پرت کردم رومبلرونی خندم از اشپزخونھ اومدم بی تھ مانده ھابا
 رو گذاشتم بلند شدم رفتم ی توکلنی از حسی تابمو باز کردم و اھنگھ بگو عاشقملپ

  پسسسس؟؟؟شدیدل آرااااا چ- داد زدمداشتمی برمپسی طور کھ چزھمونیسمت م
  دور بھ حالت رقص زدم ونشستم رو مبلھی گذاشتم دھنم و پسویچ

 ..گی ندارم دی کھ تعادل روحی اھی قضھمون
  کھ ھمون موقع سرگرد اومد تو سالنزی گذاشتم رومپاھامو

  طورنی نگاھش کردم اونم ھمباتعجب
خستھ - زد و گفتی خودم اومدم و پامو برداشتم و دوباره بھش نگاه کردم کھ لبخندبھ

  فکرت مشغولھ کارهنھمھی اینباش
  بھ من چھنکھی ای لحظھ دادم جلو و فرستادم عقب بھ معنھی ی برالبامو
 م؟یکنی کارو شروع میباالخره ک- و گفتستادی پشت اپن ارفت
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 قای تا دقفرستنی مامور مھی گھی دی قھیزنگ زدم تا ده دق- آرا با لبخنده چندشش گفتدل
 کارتونو بھتون بگھ

 ونباشھ ممن-سرگرد
  کھ من نشستھ بودم حرکت کردیی بھ سمت مبالو
 ...مینشست رو مبل بغل 
  انداختم دھنم وظرف رو بھ سمتش گرفتمپسی چھی

 ...بفرما- من
 !خورمی نمیمرس -سرگرد
  دادمقورت

 عھ چرا؟؟؟- من
 !!خورمیگفتم کھ نم-کلی ھدرشت

  انداختمی وی باال انداختم و نگاھمو بھ تشانھ
 ی داری رگھ مغرورھی بھ جونت کنن جون

  شروع شده بوددی جدلمی فھی
  جمع کردم وچھار زانو رو مبل نشستمپاھامو

  دفعھ گذاشتم دھنمھی برداشتم و طبقھ عادتم ھمشو الی مشت پفھی
  شدمدنی مشغول جووسخـــــت

 نی امتحان کنکنمی مشنھادی پدهی می چھ حالنیدونینم
  تو دھنمختمی ری برداشتم و اونم زورکگھی مشتھ دھی
 برگشتم سمت سرگرد چشماش درشت شده بود و داشت منو نگاه دمی کھ جوی کمھی
 کردیم

  و قورتدمی کھ نگاھم سمتش بود جوھمونطور
 

 دادم
 ھ؟؟؟یچ- من

 ؟؟یخفھ نش-سرگرد
 ؟؟؟یمزش بھ ھمون خفھ شدنشھ تاحاال امتحان کرد- من

  امتحان کنمخواممینھ نم-سرگرد
  بودی کردم االن وقت تالفزی رچشمامو

  بخورمخوامی برداشتم و تظاھر کردم خودم می مشت دو برابره قبلھی
 مشتمو سمتھ ینی بشی قابل پری تند و غیلی حرکتھ خھی دھنم بردم و در یکای نزدتا

  بردم و بھ زوووورکلیدرشت ھ
  کنم تو دھنشی کردم مشتمو خالیسع
 ستادمیش ا و صاف رو بھ رونیی رو مبل اومدم پااز

  کنھ ھا بودمااااانی من از ای ھولم بده ولکردی می دستامو گرفت و سعمچھ
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  انداختم رو شونشکلموی ھھینیسنگ
 !!! ی بخوردی بای نداریراھھ فرار- من
  مشتمو رو دھنش فشار دادمو

  خندم اومدتی تو اون موقعحاال
   خنده اما مشتمو فشارری قاه قاه زدم زو

  دادم
  خوردالھاروی پفی شد و زورکمی تسلاخر

  جمع و جور کردمکلموی ام رو از رونش گرفتم ودستمو ھم برداشتم وھکھیت
 زنی برالی پفی زدم بھ ھم تا خورده ھادستامو

 دمیخندی ھم قاه قاه مھمونطور
  داد؟؟؟؟؟؟؟فازیخخخخخخخ حاال امتحان کرد- من

   و بھ زور قورتشون داددی دور دھنش کشدستاشو
  خندهری دوباره قاه قاه زدم زکھ
   اومددی آرا از اون ور دودل
 شده؟؟؟یچ- آرادل

  نھ؟؟؟ی دخالت کنھی بقھی تو کارھاشھی ھمیدوست دار- خوردم و گفتمخندمو
  نگام کرد- سگ تو روحت- با حالتکمی

  و رفتنی سرشو انداخت زمبعد
  سمتھ سرگردبرگشتم

 ....کھ
 
  جده سادااااااتای

  پاگذاشتم بھ فرارغی درشت شد و با جچشمام
 ــــــــعی شده بـــــــود فجیعصبان

  برداشت سمتمزیخ
 ی خودت بود تو دره اتاقمو نبستریعاقـــــا خب تقص- من
  زدمغی تو راھرو و جدمیدو

 ی تو سالنھ دومرفتم
 ومدی داشت دنبالم می اون با خونسردیول

 رمتیگی کھ م؟؟؟منی فرار کنیخوایباالخره کجا م-سرگرد
  نکردم تو حلقتلیبابا خوشمزه بود کھ خوبھ حاال ب- من

  شلوارش فرو بردبھی باال انداخت و دستاشو تو جابروھاشو
 ای و بردار بلی و باینھ ب-سرگرد

   بعداامی ملیباشھ چشم شمابرو راحت استراحت کن من با دستھ ب- من
   جملھ روکھ گفتمنیا
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  کردادی شدو سرعتشو زیشی اتگھید
  کردمادی عقب عقب سرعتمو زمنم
  سی نی خبرلمی ملی از بشھی تکرار نمگھیباشھ اصال د- من

 شھی تکرار نمگھی منــــــو باور کن دنیبب- کھ گفتمکی اومد نزددوباره
  پنج قدم ازم فاصلھ داشتای ھنوز چھار واری تو دخوردم
  فرار کنماومدم

 کھ
   دلھ غافلیا

  دستمو گرفتمچھ
  سفت تو دستش گرفتھ بودی کھ فرار کنم ولدمی کشمچمو

  شدمی جــــورھی دستش با دستم بابرخورد
  بھش بودپشتم

  کمــــــکجی باب و الحواای- گفتمرلبیز
  سمتشبرنگشتم

  کردمـــــیبابا من کھ عذر خواھ- من
  ی طور کھ پشتم بھش بود و سعھمون

  دستم فرار کنمدنھی کردم با کشیم
 ...سالھ سربھ سر٢١  دختره ھی ستی زشت نیکنیفکر نم-کلی ھدرشت

 .... شدکمی جملش نزدینجایا
 کردی گوشم برخورد می کھ نفس ھاش با اللھ ی حدتا

  معافقش- گوشم گفتدر
 ... رفتعقب

 رونی رفتنش نفسم رو فرستادم بباعقب
 سالشھ بزاره؟؟؟٢٩کھ - ادامھ دادبلندتر

 ... سمتش و دست از تقال برداشتمبرگشتم
 .. کھ تو وجودم بود رو نشون ندمی کردم حسیسع
  ھم باحالھیلینھ چرا زشت باشھ؟؟اتفاقا خ- من

  دمی دستمو کشی زورکبعدم
 ... در برم کھ دوباره دستمو گرفتاومدم

 دیچی پی حسھی پام ھی تمومھ بدنم،ازفرقھ سر تا نوکھ انگشتاتو
 ؟؟؟ی اماده شی بریخوای نم؟؟؟مگھیریکجام-کلیدرشت ھ 
 یاره اگھ دستمو ول کن- بده گفتمادمونی کارمونو ادی کھ می مامورھیاداوری با

  ول کرد ومنم باعجلھ رفتم تو اتاقدستمو
  دادم بھشھی در رو بستم و تکبالفاصلھ

   رو گونھ ھام گذاشتمدستامو
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  خدا من چمھ؟؟؟؟یوا
  نشده بودمی جـــــورھی اندازه شوکھ و نی بھ ای پسرچی با ھیکیزی حاال از تماس فتا

  و بھ خودم مسلط شدمدمی کشیقی عمنفسھ
 .... سراغھ کمدرفتم

  برداشتمی مجلسھی کت و دامنھ مشکھی 
 

 ...دمی کت و دامن رو پوشی کدمی بودم نفھمشی پقھی تو فکر چند دقاونقدر
  نھیی ای پام کردم و جلوی ای پاشنھ ده سانتھی مشکی ھاکفش
   روگذاشتممی مشکی رو دراواردم و لنزامی قھوه ایلنزا
 رژه قرمز زدم و ھی سی انگلی بار تونی اولی و برادمی کشی مشکی ھی سای چشماپشتھ

 رونیاز اتاق اومدم ب
 دادی بودن بھم مری حسھ مدکای تق تق کفشام رو سرامیصدا

  کردمی فکره مزخرفم پوزخند زدم و راھرو رو طبھ
 نگ اومد زی بھ سالن دوم صدادمی رستا

   بھ سمت در تا درو باز کنھدی آرا دودل
 ی قدم ھای کھ صداکنھی لبخند مزخرف ازشون استقبال مھی بودم کھ با نی فکراتو

 ..دمی نفر رو از پشت سر شنھیاستوار 
  دھنم باز مونددنشی سمتش و با دبرگشتم

 گھی تعجب  کردم دنکھی نموندا ھمون اباز
  چھره اش متوقف شدی بھ باال حرکت کرد و رونیی از پانگاھم

 کمااااااای ی باال ولدی ابروھاش پرکمی حس کردم دنمی دبا
 کنمی فکرمی بھ چیدونیاووووم م- رفت باال و ابروھامم دادم باالمینیی پالبھ

 ؟؟یبھ چ- گفتشیشگی ژست ھمباھمون
  کردمدای برات پدی لقبھ جدھی- من
 ...زنمی صداش مپی بھ بعد سرگرده خوش تنی ااز
 ...بدون حرف برگشتم سمت دل آرا 
  اومدنرونی پسر از راھرو بھی دختر و ھیبا  

 ... بودنیی سرش پادختره
 زدی اشنا میلی خیول

  بودکی و شدهی ھم کت و شلوار پوشپسره
 

 ... نداشتی وضع مناسبدختره
 زدی ھاش گلھ گشاد و رو بھ کھنھ ملباس

 کنمی میخب معرف- آرادل
 یجناب ھر- سمتھ پسره گرفتدستشو
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  گرفتمی بودستادهی دستشو سمت ما دوتا کھ االن کنار ھم او
  ھاردرامیلی جناب وشونیا- ادامھ دادی لحظھ مکث کرد ولھی دنمونی با دکھ
  ھستندنی انوریلی ھم امشونیوا

 خوشبختم- گرم گفتی کردو دستشو درازکرد وبا لبخندی فاصلھ رو طپسره
  دستشو تو دستش گذاشتسرگرد

 خوشبختم-امیلیو
 بای زیدیخوشبختم ل- دستشو سمت من گرفت گفتیھر

  باال و دستمو تو دستش گذاشتمدنی پرابروھام
 نیھمچن- من
 .. کردمشی نامحسوس قھوه ایلیخ

  رونی از دستش اواردم بدستمو
 ھ؟یخب کاره ما چ- من
 خب خب خب و اما کاره شما-یھر
 ھفتھ کی در عرض دیشما با- ادامھ دادداشتیختره قدم برم کھ بھ سمتھ دنطوریھم
 خانم رو نی ازهی و در کل ھمھ چاتی و اخالقی چھره نی و سرو وضع و ھمچنکلیھ
 بھ تمام معنا) نگیلی مدیشرکت کننده ھا( مدلھ ھی و بشھ نی بدرییتغ

 ستادی دختره اکنار
  بھ جلو بھ سمتھ دختره قدم برداشتمنھی استوار ، سی ساکت شدن و منم با قدم ھاھمھ
  سکوت خونھ انداختھ بودی تونی طننشستی ھا مکی سرامی من کھ روی قدم ھاھیصدا

 ستادمی دختره اھی دو قدمیتو
 زنھی اشنا مچقد

  بردم سمتھ چونش و سرشو اواردم باالدستمو
  نکردیمخالفت

 .............یول
  خودمــــــونھھی کھ سروان مرادنی اعھ
 ستادی دادن جون گرفتو صاف ااروی انگار بھش دندنمی دبا

  طرفھ لبم باال رفتھی منم
 عمل ی بود بھ خوبی ام کھ محافظت از سروان مرادفھی بھ وظتونمی خـــــوب االن مچھ
 کنم

 بود ی سروان مراددنھی کھ بھ خاطر دی لبخندمچھی چونش برداشتم و نری از زدستمو
 رو محو کردم

  دارهی خوبیچھره - کھ توذھنم بود گفتمی فکربرعکسھ
 کنمی برانداز مکلشوی تر رفتم و تظاھر کردم دارم ھعقب

  کار دارهکمی کلشیاووووم فقط ھ- من
  راھمو کج کردمو بھ سمتھ سرگردی حرفچی ھم بدون ھبعد
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  نی برنیتونی بھ بعدش با ماست شما منیازا....خب روالھ- و گفتمستادمی اکنارش
 بروگمشو- گفتم نامحسوسیلیخ

  زدی لبخندمچھی نیھر
  فعال خدافظنمیبی کارتونو مجھی نتامی موقع منی ھفتھ بعد ھمھیباشھ -یھر

  تکون دادی بای بای دستشو بھ معنو
 رو ی نکاتھی دی اتاقم بااریدختره رو ب....دل آرا- تا برم گفتمگشتمی طور کھ برمنیھم

 براش روشن کنم
  چشم- ارومھ دل آرا کھ گفتھیصدا
  دمی شنرو

 خانومو دعوت نی امشب من و اامیلی ویآھـــــان راست-  برگشتم سمتشون و گفتمدوباره
 شون؟درستھ؟؟ی پرخورنی شام؟؟؟بھ مناسبتھ اخرھی بھ یکنیم

 لیباکمال م- گفتدی کھ قصدمو فھمھرکول
 ی خرمنچیو بدون ھ می رفتی باھم بھ رستورانی من و سرگرد و سروان مراداونشب

 می و نقشھ بکشمی حرف بزنمیباھم تونست
..... 

 می ساختنگیلی بھ مدی ھفتھ از سروان مرادنی ھفتھ گذاشت و ما تواھی
 طرز راه رفتنش و رقص و موندی خوب شد چھرشم کھ خوب بود فقط مکلشیھ

 گرانیمعاشرتش با د
  اونم با کمکھ من حل شدکھ
 می منو سرگرد باھم کلکل ودعوا کردشترازھزارباری بدی ھفتھ شانیتوا

  چون ممکنھ تو خونھ ھم شنود وصل باشھمیزدینم.. وسی از پلی حرفتوخونھ
چون خودش ھم ... راحت شده بودیلی ھمکارمون بود کارمون خی سروان مرادچون
 کردی متیرعا

 کھ میکردی می اونقد خوب نقش بازمیبردی مشی کارامونو پی نامحسوس وعالکامال
  بگھمونوی بشھ و کاره اصلیمیباعث شد دل آرا باھامون صم

  ھمون قاچاقھ انسانیعنی
 نجای امی اومدرانی و طراح از اری مدنی فقط بھ اسم بھترما
  راحت سھ روز قبل از تموم شدن ھفتھ رازه بزرگشونو بھمون گفتیلی دل آرا خاما
  بودی دالمون انگار عـــروستو
 می کردی نقش بازیول

 ھی کھ ناراضکردی می نقش بازی سرگرد الکی باقاچاق انسان موافقم ولگفتمی کھ ممن
  شد و دل آرا ھم مارو وارده باند کردی بعد طبقھ نقشھ راضیول

 ھی باند بود چون با نی واسھ وارد شدن بھ امونی دل آرا مرز اصلدابودی کھ پاونطور
  باند مارو وارد باندشون کردیتلفن بھ سردستھ 

 ــــھی ما عـــــالـــی برانی او



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 48 

 ادی بی ھرمی و منتظر بودمی ھم چمدونامونو جمع کرده بودامروز
 

  شدمرهی و بھش خستادمی سرگرد اکنار
  نگاھمو حس کرد و سرشو باال اواردینی کھ گذشت سنگھی ثانچند

  بود تو چشماش نگاه کردمبامی ھمون طور کھ دستام تو جی حرکتچی ھبدونھ
 پاش خم شده بود و رو نوکھ یکی پاش جلوتر بود و اون ھی و و واری داده بود بھ دھیتک

  داده بودھیپنجھ ھاش تک
  دستش بودشمیگوش

  کردمی خم شده تو چشاش نگاه مھمونطور
 شده؟یچ-سرگرد

 یچیھ- مکث کوتاه گفتمھی بعده کردمی کھ نگاھش مھمونطور
  ھم نگاھمو ازش گرفتمبعد

 واری دادم بھ دھی تکو
 شھی شروع مگھی جا بھ بعد دنیازا- من

 .. گرفتمنظورمو
 شھی ماجرامون شروع مگھیاره د-سرگرد

 مواظبھ خودت باش- احساساتم گفتمی فکر کنم از روی لحظھ ای حتنکھی ابدون
  از روبھ روم گرفتم وبھش دوختمنگاھمو

   لحظھ مکث کردچن
 نطوریتوام ھم- گفتیول
 می شدرهی ھم خی چشماتو

 کنھ؟ی نمتمی اذگھی چشماش دچرا
 می قفل ھر دو برگشتی تودی چرخش کلی ھم کھ با صدای تو چشمامی زل زده بودھنوز

 سمت در
  تو راھرو؟نیستادیچرا ا- ارا اومد تو و با تعجب نگاھمون کرددل
  رفتھ بودادمیاخخخ - بعد نگاھش بھ چمدونامون افتاد و گفتو
  اومد توی توجھ بھش کھ رفت کنار و ھریب
 می کردکی سالم علی ھربا
  لبخند اومد سمتمونبا

  سمتھ سرگرد دراز کرددستشو
 یلیسالم و-یھر

  گرفتدستشو
 یسالم ھر-سرگرد

سلـــامـــ - و برگشت سمت من و بھ حالت احترام سر خم کرد و گفتدی دستشو کشیھر
 بای زھیدیل
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   طرف لبم کش اومد بھ حالت پوزخندھی
  برداشت کرد و لبخندش کش اومدی اگھی دزهی اون چاما
 سالم- من

  سمتھ اتاقبرگشتم
 ای بنیدیھا)یسروان مراد(نیدیھا- من

 و بااعتماد بھ نفس خارج ی استوار و ضربدری راھرو باقدم ھای از توی مرادسروان
  شد

 ی سمت ھربرگشتم
  کج رو لب ھاش بودی درشت و لبخندچشماش

   رو لب ھاش بودلبخند
  و خانوماونیسالم اقا- اعتماد بھ نفس و احترام گفت و بادی رسبھمون

 واقعا ازتون یجنابھ ھر-  رو جلب کنھ گفتی نظره ھرکردی می ھمونطور کھ سعو
 دارم از یمن واقعا احساسھ خوب. دی سپردی دو استاد حرفھ انیممنونم کھ منو بھ ا

  دو استاد ساختندنی و چھرم رو اپی و تتی شخصنکھیا
  دھنش باز مونده بودیھر

 اما من دی شما کھ بھ ھر حال وارده کارمون شدھیکارتون عال- سمتھ ما و گفتبرگشت
 کنمیبراتون م) باندیھمسر سردستھ "(اماندا" شی سفارش خــــوب ھم پھی

 می کارمون رو شروع کنمی مشتاقم؟؟؟مای برمیخوای میممنون باالخره ک-سرگرد
 می برنییآه بلھ بفرما-یھر

 گذاشت و بھ سمت در ی دست پشتھ کمره سروان مرادشیبرگشت با لبخنده موز و
  کردتشیھدا
 می اومدرونی از دل آرا از ساختمان بی و بعد از خدافظمی از در خارج شدھمھ

 برام ی نحسھ اما برعکس خاطراتھ خوبکردمی ھمون روزه اول فکر منکھی طبقھ باانیا
 بھ جا گذاشت

...... 

...... 
 
  رو بھ روم نگاه کردمبھ

 دمی قبال تو پرونده دعکسشونو
  باندنی سردستھ ی دختراھمشون
  اصالح گره مشکالتتیی جوراھیسالم من آنام - اومد و گفتآناجلو
   امیلیمنم ام- دست دادن ببرم جلو مغرورگفتمی مثل خودش دستمو برانکھی ابدونھ

 ...کی اومد نزدکایجس
  ھمکار و دوستتییرا جوھی کامیسالم من جس-کایجس

  دستشو سمتم دراز کرده بودی اولبرعکس
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 خوشبختم- تو دستش گذاشتم و بالبخند گفتمدستمو
  اومد جلوایمار

  بالبخند دستشو سمتم دراز کردو
  امیسلـــــــام من مار-وگفت

 ی پا فضول کھ تو کارھات فضولھیخبر رسون و کال - اضافھ کردی با لحنھ شوخو
  کنھیم

  باخنده دستشو گرفتمدیخند ھم بعد
 زمیخوشبختـــم عز- من

  دور ھم رو مبالمی نشستیھمگ
  کنمی تکرار مفتوی کلھ وظگھی باره دھیخب - آنا

 رو ییانسان ھا... قاچاقھ انسانھیدونی ما ھمونطور کھ مھیشغل اصل-  کرد و گفتیمکث
 د؟؟؟ی مدل کامل بسازھی ازشون دی باامیلی رو تو و وارنیکھ برامون م

 ..دونمیاره خب م- من
 کردن دیی ھم دل آرا تادیوی ھم دایکتوری شمارو ھم ونکھیباا- تر و گفتکی اومد نزدآنا

 بھ حالتون اگھ دست از پا خطا ی واگمی بھ مادرم کردن اما بازم میو سفارشتونم ھر
 کنمی خودم خفتون می خودم با دستانیکن
  راحتالتینھ خ- گفتمی حال زورکنی باادادمی تو دلم داشتم فحشش منکھیباا

 کردنتون بھ ی بھ افتخار شما و معرفیراس- باذوق موضوع و عوض کرد و گفتایمار
 .... ی بھ خودت برسی حسابدی باشھی برگزار می مھمونھیاعضا امشب 

 فقط اتاقھ من کجاست؟... عھ چھ خـــوب- من
  بلند شد و دستشو سمتم دراز کرد دستشو گرفتمایمار

  خونگرم بودنیلی خای و مارکایجس...آنا برعکس
  باالی طبقھ میباھم رفت 
 

  ستادی اتاق انی ھارو رد کرد و کنار سوماتاق
  اتاقھ شمــانمیا- باز کرد و بالبخند گفتدرو
 تخت دو ھی و شی و لوازم ارانھیی بود اما پر از کمد و آی خوشگلیلی خاتاقھ
  داره؟؟؟نی بھ کنار چرا دوربناشییحاال تز....نفره

  داره؟؟؟ی مخفنیچرا اتاقم دورب- و گفتمای سمتھ ماربرگشتم
 بعدشم ی ادامس بچسبوننای رو دوربیدوباره پانش- زد و گفتی لبخندایمار

 شونـــــایبشکن
 ؟؟یزنی حرف میاز چ-  درشت شد و باتعجب گفتمچشمام

 دونم اما ی نملی بھ چھ دلی داشتند تو دوتاشو شکستنیاتاق ھا ھمھ سھ دورب-ایمار
  کار گذاشتھ شده بود ھمھ کارات رو ضبط کردی پنھانیلی کھ خشیسوم
 .... و رفتدی ھم خندبعد
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 .... رو مرور کردمدادمی اتاق انجام می کھ تویی بار کامل اتفاقات و کاراھی... شدمھول

 ...دمی نرسی اجھی بھ نتیول
 .. کردم بھ خودم مسلط شمی و سعدمی کشیقی عمنفس
  کرده بودنستمی کردم کھ مشکوک بوده حتما تا االن سر بھ نی کاراگھ

 
 

 نشی سی بودم کھ رودهی پوشی رنگیلباس مشک.. دمی دور چرخھی و ستادمی انھیی آیجلو
  دیرسی باسن مریپولک کارشده بود و تا ز

  گذاشتھ بودشی چسبون اندامم رو بھ نماتنگ
 شده بود رھا نیی تا پای مشکیری حری تورھی باسن ی رواز
  ساده ھم پام کرده بودی مشکی کفش ھشت سانتھی و

  با لباسم ست شده بودکھ
   و بھ چھرم نگاهنھیی شدم رو بھ آخم

 ...ی لنز گذاشتھ بودم اما امشب لنزه مشکشھی ھممثل
  بستھ بودمی دم اسبموھام

 نیی بودم پاختھی از موھام رو از سمت راست رکی باری دستھ ھی و
  شدمی عالاومـــــــم

  رو ھم برداشتممی مشکی دستفیک
  بھ ناخن ھام افتادنگاھم
  خوشگل شده بودنیلی بود اما خی الکام مشکرنگ

  بھ سمت در قدم برداشتممیشگی ھمون ژست ھمبا
 ... باز کردم و خارج شدمدرو
  کردم و دستمو رو نرده ھا گذاشتمی اروم راھرو رو طاروم

 گمی خوش اومد مونیخانم ھا و آقا-دیچی پای ماری قطع شد وصدای لحظھ ای براآھنگ
  ھاردرامیلی و ونی انوریلی امدمونیبھ عضو جد

 پلھ ھا و از اون طرف در باز شد و قامت نیی پادمی با اخر جملش من رسھمزمان
  شدانی ھمون سرگرد خودمون نماامیلی وی دهیکش

 :رمان
 دی زود چرختی جمعی تونگاھش

 گشتن از ھمون فاصلھ بھم ی داشت چون نگاھش بعد از کمیزی تی کنم چشمافک
 دوخت

  انگار ھول شدمی چرا ولدونمینم
 .. نشون ندادمی عکس العملاما

 ادی بھش می کت و شلوار مشکچقد
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  اومد کنارمای کھ دوباره اھنگ گذاشتھ شد و مارکردمی داشتم نگاھش مھنوز
 ی شدی دختر عالیوااا-ایمار

 ی توام عالزمی عزیمرس- زدم و گفتمی دوختم لبخندای ازش گرفتم و بھ مارونگاھم
 یشد

 ی ناموسی پارچھ انداختھ رو جاھاکھی تھی شدھـــھ ی عالی باچماشاال
  ھمونم ننداز؟؟؟یخوای منھ
  بوددهی دامنھ کوتاھھ قرمز پوشھی تنھ قرمز و با می نھی

  و بھ سمت سن برددی کشدستامو
  اومدن رو سنامیلی با وگھی پسره دھی اون ورم از

  و با لبخند سالم کردمستادمی اکنارش
  زدی محولبخنده

 گذره؟؟یسالم خوش م-سرگرد
  بودی بود منظورش چدای کھ سرگرد داشت کامال پی اون لحنبا

  چپی زدم بھ کوچھ علخودمو
  بود کھ پر شدی شما خالیبعلھ جا- من

  بھ نگرفتنیزنیو م اما خودتی منظورمو گرفتدونمیم-سرگرد
   کردمیزی ری خنده
  کھ گرفتم و نگمیزیھمون بھتر کھ چ- من

  شدنگران
  شده؟؟؟یزیچ-سرگرد

 نھ واال- من
 دی کشی راحتنفس
  رو گرفتکروفنی دوباره مایمار
 نی انوریلی طراح صورت و خانوم امنی ھاردر بزرگترامیلیخب جناب و-ایمار

 ... بھ افتخارشونرانی ھر دو از انگیلی مدری مدنیبزرگتر
  دست زدن بلند شدیصدا

  روشن بودنیکی کوچھی رنگی ھا خاموش شدن وفقط چراغ ھاچراغ
 ی عادھی مھمونھی داشت تا ی حالت پارتشتریب

  ھا رفتمیدنی و بھ سمتھ نوشنیی سن اومدم پای رواز
  کھ مشروبنھمھ

   کردمدای بدون الکل بھ زحمت پھیدنی نوشھی
 ... دادم بھ اپنھیتک

  شدمیدنی مشغول خوردن نوشدیچرخی متی جمعنی کھ نگاھم بھمونطور
  یی اشنای براومدنی کم مکم

 ..  داشتمی بودم و راجب بھشون اطالعاتدهی رو تو پرونده دشترشونی بعکس
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 ای سمتھ ماربرگشتم
  کل کجاست؟سیی ری مارگمیم- من
  شدت برگشت سمتمبھ

 کینکن  صداش ینجوری اگھید-ایمار
  دوکنھی شرکت نمیکی کوچھیای جور مھموننیاون تو ا- دادادامھ

  سھمی باھم برقصایاالنم ب-  کرداضافھ
 دی خخخخخ خندبعد

 !!ی معنی بگھی دھی معنیب
 ستی فعال حسش نزمینھ عز- من

  زدیلبخند
  رمیپس من م-ایمار

  بھ دست سمت سرگرد رفتمیدنی و نوشدمی کشیقی رفت نفس عمتا
 

 دادی دختره کناره دستش گوش می بھ من نبود و داشت بھ حرفاحواسش
  کالفھ اسیزی چھی بود از دای پکامال

  امیلی ویھ- زدمی کنارشونو و لبخنددمیرس
 ... سمتمبرگشت
 جانم؟؟؟؟- برق زد و بالبخند گفتچشماش

  تعجب کردمی چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمثھ
 جــــــــــــــــانم؟؟؟؟؟؟- حرفشو تکرار کردمباتعجب

  چشم و ابرو بھ دختره کناره دستش اشاره کردبا
 ھی منظورش چدمی نفمقیدق
  خخخنوری اادی بگو بگفتی می حسھی یول

 !!! دارم؟ی فور؟؟کارهیای لحظھ مھیخب ...اھان جانم- گفتمپس
 لیبا کمال م-سرگرد

  لحظھھی دیببخش- برگشت طرفھ دختره و گفتو
   سمت مناومد

  منو بھ سمت مخالفھ دختره ھول دادکلشی با ھیی جوراھی بودم کھ و ستادهی اھمونجا
 ؟؟؟؟یکنی مکاریعــــھ چ- گفتمی بھ فارسرلبیز

  عجوبھنیجانھ مادرت حرف نزن فقط نجاتم بده از دستھ ا-  مثھ خودم گفتاونم
 می قبلی راه افتادم و سر جای حرفچی ھیب

  نگاه کردمافشی دادم و بھ قھیتک
 خب؟؟؟- من

 خب؟؟؟؟-سرگرد
  مزهیب- من
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  مزهیب-سرگرد
  گفت با تعجب برگشتم سمتشنوی اتا

 ھــــــــــاه؟؟؟؟؟- من
 ھـــــــــاه؟؟؟؟-سرگرد

 ؟؟؟یاری منو درمھیادا- من
  دراورد و گفتی بھ حالت عادافشویق

  من؟؟؟؟یک-سرگرد
 نھ پس من؟؟؟- من

 ھی حرفنمیاره خوب ا-سرگرد
  بود؟؟؟شدهی چی شوخیب- من

 کم بود بزنم تو دھنش... زدی دختره حرف منیچقد ا-سرگرد
 ھ؟؟؟ی چفمونی کھ وظیدونیاھان خب م- من

 .. بودنم شک کردمسی لحظھ بھ پلھی نگام کرد کھ ی جورھی
  کارنی ھرکدوم چمینی ببمی ول کن برنارویحاال ا- من

 می اطالعات جمع کندیبا- شدم و گفتمکشی نزدی کمبعدم
  گفتی لبری اوھومھ زھی
 می بھ سمتھ مھمونا رفتو

 میستادی خانمھ خوش پوش اھی و ی مرده کت و شلوارھی کناره
 م؟؟؟ی باھاتون اشنا بشمیتونیسالم م- من

  ھستمی من انجلزمی عزلیبا کمالھ م-خانمھ
 یلیام. ھستمدتونی عضوه جدنیدونیخوشبختم منم کھ م- من

 اوه بلھ خوشبختم-خانومھ
 شدی اشنا مامیلی کھ داشت با وشی و رو کردم بھ سمتھ مرد کنارمی داددست

   ھستمسیسالم من کر- کھ تموم شد برگشت سمت من ودستشو اوارد جلو و گفتحرفش
 خوشبختم- تو دستش گذاشتمدستمو
 دمی کشدستمو
 :رمان
 سی و کریانجل:خب
 می اشنا بشھی با بقمیبا اجازتون ما بر- من

 نییبلھ حتما بفرما- یانجل
 می افراد ھم اشنا شدی ھی و با بقمی صورت رفتنی در ھمو

 می اطالعات بودھی و جمع اوریی کل بگم کھ ما تا اخر جشن فقط مشغولھ اشنادر
  اومد کنارمایمار
 می برقصای دل بکن بیلیام-ایمار
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 ندفعھی اگھی سره داره مھیاز اول جشن تا االن - گفتمی رو بھ سرگرد بھ فارسباخنده
  دکش کنمتونمینم

 شمی من متوجھ نمنی صحبت نکنیعھ فارس-ایمار
 بھتر-  گفتمی بھ فارسدوباره

 نیھم...امی و مرقصمی دور مھی رمی گفتم کھ مزمیعز- گفتمیسی بھ انگلای رو بھ مارو
 می ھم بلندشدبعد

 دنیرقصی بودن وسط داشتن مختھی عالمھ رھی
 می ھم بھشون اضافھ شدای و مارمن

 ....دمیرقصی گفت در حد خوب مشھی میول... نداشتمی ای رقص عالانچنان
  کھ اھنگ قطع شدمیدیرقصی طور کھ منیھم

 زوج ھا یخب لطفا سن رو برا- دیچی پی مردھی اعتراض ھمھ بلند شد کھ صداھیصدا
  نی کنیخال

   کردنی با اعتراض سن رو خالایشتریب
 ردم ودوباره رفتم سمت سرگرد فرصت استفاده کاز
  چقد فعالن نفسم گرفتانایا- من

  حرفم فقط لبخند بودجواب
  بھ سمتمون اومدی گذشتھ بود کھ مردنی چند مھی

  خم شد طرفھ مندی بھمون رسیوقت
  بانو؟؟؟دیدی دور رقص رو بھ من مکیافتخار -مرده

 !نھ خستم-لکسی ریلیخ
  شدتی خخخخخخخخخ

  خندش گرفتھ بودسرگرد
  بانوارخوبیبس-  ھم گفتمرده
  رفتبعدم

  خندهری زدم زیپق
  شنعی ضاتوننی تا چھ حد منای اایخدا- من

  سرش خبیذاشتی میزی چیخوامی معذرت میدی ببخشھیبابا -سرگرد
  بلد نبودمدیاوه ببخش- من

  کردیزی ری خنده
  اومد سمتمونگھی مرده دھی گذشتد دوباره کھ ی اقھی دقچند

  تا اخر بگم نھ خستم؟؟؟؟دینکنھ با-  گفتمی فارسبھ
 دی حرفم سرگرد خندنی ابا
 

  بانـــو؟؟؟دیدی دور رقص رو من مکیافتخاره -کی اومد نزدمرد
  بانـوگنی چرا منایا
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  خودمون خوب تره کی فھی ھمون ضعالیخی ببابا
 نھ خستم- من

  کامال حواسش بھ ما بودی نگاھش بھ سن بود ولسرگرد
 دی خندزی نشد و ری ولرهی خنده اش رو بگی کرد جلوی سعیلیخ

  با خندش خندم گرفتمنم
  خوامیالبتھ عذر م- کردماضافھ

 کنمیدرکتون م...زمینھ عز-  زد و گفتی لبخنده تلخمرد
 نی شرمندم نکنگھید- من

  جمع کن جل و پالستو بزن بھ چاکیعنی نیا
  ازمون دور شددی با تردمرده

 مودبانھ تر از قبل گفتم نھ؟؟؟- من
   بھش چشم دوختمو

  شدرهی تو چشمام خینجوریھم
  پاشدی کننده اری غافلگیلی حرکتھ خھی لحظھ نگاھش بھ کنارم افتاد و با ھی تو
 دی دستمو کشو

 ؟؟یکنی مکاریعـــھ چ- من
 ھی جوابھ ھزارتادی بامینیاگھ اونجا بش- ببرتم رو سن گفتکردی می کھ سعھمونطور

 میاری از عزا دربی دلھی می حداقل برای بمی رو ھم بدگھید
 و ھشت سالھ ستی سرگرده بھی ستیبھ نظرت زشت ن- و اروم دره گوشش گفتمدمیخند
  سالھ برن برقصن؟؟؟کی و ستی سروانھ بھیبا 
   بھم گفتھ بود افتادمگھی دی وهی شھی حرفو بھ نی کھ ھمی اوندفعھ اادهی لحظھ ھی

 نھ چرا زشت باشھ؟؟؟- مثل خودم گفتسرگرد
  زدمی لبخندشی گستاخبھ

 می بوددهی وسط سن رسبایتقر
 می ھمھ ژست گرفتمثل

  دوره گردنش،روشونھ ھاش گذاشتمدستامو
  دستاشو رو پھلوھام گذاشتاونم
 مسخره است- من

 اره-سرگرد
 دی خندزی رو

 ؟؟؟یخندیحاال چرا م- من
 چون مسخرست- گفتطنتی با شامیلیو

 .. وونھید- من
  با خودت مشخصھ؟؟؟فتیتکل- لحظھ مکث کردم و ادامھ دادمھی بعد

 نھ واال-  گفتطنتی با شدوباره
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  باشی لحظھ جدھی مزه یب- من
  و باھمون لبخند نگاھم کرددیخند
  داره ھاااای عجب قدعـھ

  باال گرفتمسرمو
روز  ھی الی خی روز بھی ی روز شوخھی ی روز مغرورھی دمیمن اخرش نفھم- من

 یکنی روز کھ کال اصال ادم حسابمون نمھی نیغمگ
 یحاال مونده تا منو بشناس- محو شد و گفتلبخندش

 .... شناختمبایتقر- من
  چرخوندمدنیرقصی کھ وسط میی کسانی شدم و نگاھم رو بساکت

  دیرقصی کھ داشت می مرده کت و شلوارھی بھی لحظھ حواسم رفت بھ جھی
 ... دارهاسلحھ

 ارنی تو جشن ھاشون ھم از ترس مرگ اسلحھ میحت
  سرگرد رو لھ کردمھی کفشم پای با پاشنھ ی پرت شد و اشتباھحواسم

 یلی ویھ- ھم صداش کردمھمزمان
 ..اخ حواست کجاست-امیلیو

  ھم پامو لھ کردبعد
  تو بودرهیعھ خب تقص- پسھ گردنش کھ گفتدمی کوبیکی دستم با

  رو کمرمدیرو مشت کرد و کوب ھم دستش کھ رو پھلوم بود بعد
 یا- من

 با ناخون پشتھ گردنشو گرفتم 
  با دستش سفت پھلوھامو فشار داداونم
 نکن!!نھیعـــھ خو دستات سنگ- من
 

  رو پامدی فشار دادم کھ با پاش کوبدستامو
  بھ پام؟؟؟یدیاخخخخخخ بابا پھلوم کم بود جسب- من
  متوجھ نشن موھاشو گرفتمھی کھ بقی ھم جوربعد

  بھ موھام؟؟؟یدی گردنم کم بود چسبیا-امیلیو
 میزدی ھمو متی اما با جدمیکردی بحث مطنتی با شنکھی ابا

 کھ با لبخنده مسخره کردنی کھ کنارمون بودن با تعجب بھ کارھامون نگاه میی ھازوج
 کردمی مشی ماست مالیا

 گھیھمد دست از لت و پار کردنھ می تموم شد و چراغ ھا روشن شد مجبور شداھنگ
 نیی پامیای سن بی و از رومیبردار
  بھش بودپشتم

 کمشی تو شدمی کوبی عادیلی و خییھوی ارنج با
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 ی بود و دردش گرفتھ بود ولادی شدتھ ضربھ زی حسابنکھی باال وباادی پرابروھاش
 رمیگی ضربھ ھا دردم نمنیمن باا- گفتشی عادیباھمون چھره 

 ... کنارش نشستمیالی خی ببا
 نمیاره خب ا-  با حرص گفتمنی نکردم بھ خاطر ھمدای گفتن پی برای حرفچیواقعا ھ 

 ی کھ تو داریکلی ھنیبا ا..ھیحرف
  اشاره کردمکلشی بعدم بھ ھو

  رو لباش نشستھ بودی جملھ رو گفتھ بودم کھ لبخندنی باحرص ااونقد
  خرابیعنیاصال نشستن کناره تو - رو مخم بود با حرص بلند شدم و گفتملبخندش
 .. بھتره من برممی عقلستمھیشدنھ س

  پشت بھش کردم و بھ سمتھ سن رقص رفتمو
  کردمدنی شروع بھ رقصھی بقنھی گذاشتھ بودن رفتم وسط و بی اھنگھ خارجھی
. 
 

 ------'راد'سرگرد ------ 
  لبخند بھ رفتنش نگاه کردمبا

 ی خوبی افھی داره ھم قی خوبکلھی نباشھ ھم ھی باززی اگھ ھشییخدا
 نھ گرم گرفتھ بودم نھ نقدی ای دخترچی تا حاال با ھخورهی حرص مادی خوشم میا

  کردمیشوخ
 کنھی گل مطنتمی شنمیبی رو میلی امی چرا وقتدونمینم

 نی باادی دور بھ حالت رقص چرخھی انداخت و ھی بقنی سن و خودشو بی رورفت
  بلند شدانشی ھـــــــو گفتنھ اطرافیحرکتش صدا

  کرددنی شروع بھ رقصتی جمعنھیب
 کننی بھش نگاه می ندارم وقتی خوبحسھ

  دختره پاک اخالقھ منو عوض کردنی دارم ارتی چرا روش غدونمینم
 رمی مشکل بگزاشی چھی و بقدنی خواستم درمورده طرز لباس پوشی بارچند
  خودمو گرفتمھی جلوی بھ سختاما

 ؟؟ داره؟یبھ تو چھ ربط- جملھ بودھی مطمئنا جوابش چون
 کردنی ازش درخواست رقص مومدنی مردا میوقت

 کردی درخواستشونو رد مکردوی دخترونشو حفظ مھیای حجب و حخودش
 دمی بود کھ باھاش رقصنی خاطره ھمبھ

  بودنم رو فاش کنمیرتی وقت از دھنم بپره و راجب بھ کاراش غھی دمیترسی مچون
  نگاھم بھش بودھنوز

  بود بھ رقص کامال تسلط دارهدایپ
  ازش گرفتمنگاه

 ...می دور از ھم کار کندی بھتر بگم سروان معتمد باای یلی گفتن من و امی وقتامروز
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 دونمی حس کردم در خطره نمگھی ساختمانھ دھی ساختمان مستقر و من تو نی اون تو او

 کردمی متیولیچرا نسبت بھش احساسھ مس
  اندفی زن ھا ضعکنمیکر م کھ فنھی بھ خاطره احتما

   نبودنی ای مذھبی خانواده
 می نبودماھم

 نگاه کنن و در کل دست از پا خطا انمی ھمون اطرافای بھ ناموس نکھی بھ اشھی ھمیول
 شمی میرتیکنند غ

  حق دارم منم مردمخب
  رو درک کنمیلی امھی رورتی حسھ غتونمی نمیول

  دارهی مبھمتھی واقعا شخصاون
 ----------سروان معتمد----------- 

 
 پر از اطالعات سر رو بالشت گذاشتم و ی ھم تموم شد و منم با ذھنی مھمونباالخره

 ......دمیخواب
. 
. 

 گذشتی ساختمون منی از اومدنم بھ ای ھفتھ ادو
   از محمولھ و قاچاق نبودی خوب بود و فعال خبری چھمھ

 ...ن جا رفتھ بودنی و خواھراش ھم از اآنا
 دادی بھ درد نخور می و بھم اموزش ھاومدی مای ماریگھ گاھ 

  بھ درد بخور باشھ؟؟؟نی توقع دارواال
 ..می و ھماھنگ بودمی با سرگرد قرار گذاشتھ بودی مدت چند بارنی اتو

  مالقات کنھنجای اومده اشھی می دو روزھی تونستھ بود با پدرم کھ حاال سرگرد
 با بابا در تماس باشم کردمی می سعومدی مشی کھ پیمنم سره ھر فرصت... یاما بھ سخت 

  قرار بزارمھیتا بتونم 
 سکھی جور رھی بابا داری و رفتنھ من بھ دشدی متی مامورھی اشتباھھ ما باعث نابودھر

  کنمرونی گرفتم کھ فعال فکر مالقاتھ بابا رو از ذھنم بمیپس تصم
ـــــتـــــــ مشغولھ مگس پروندن و بھ زبان اسان تر  بودم رو مبل و ســـــخـنشستھ

  بودمیکاریب
  تودی پرای باز شد و ماردر

  ی مارنجامیمن ا- گفتمشستمی جمع و جور تر مکمی طور کھ ھمون
  راستمو باال گرفتمدستھ
 مژده بده مژده بده- گفتومدی ھمون طور کھ بھ سمتم مدنمی با دیمار
 شده؟؟؟یچ- من
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  باالخره کارت شروع شد- نشست و گفتکنارم
  خوب؟؟؟چھیجد- من
  دادم بھ مبلھیتک

  کم تراکمت فرق دارهھی کار با کارانیاما ا-یمار
  مو دوباره گرفتمھیتک
  لو بدهخوادی مدیشا

 تو کامال ســــخــــت دی و باشنی انتخاب منشونیحدوده ھزاران نفرن کھ بھتر-یمار
 یروشون کار کن

 ران نفر؟؟؟خب چرا ھزا- من
  زبونش حرف بکشمری از زخواستمیم

 نیحدودا از ب...میاری برات ماری بگم کھ چند تا دستتونمی منقدری فقط ھمدیببخش-یمار
 ی روشون کار کندیکھ تو با..ھزاران نفر صد نفر ھستن

  ؟؟؟؟کنمی صد نفرو مالقات منی ایخب حاال ک- من
  می بردیفک کنم فردا با-یمار
 م؟؟؟؟یفردا؟؟؟؟؟بر- من
 مدل شدن یی توانایی چھ کسانکھی خودت باتوجھ بھ انکھی فرداس و اگھیاره د-یمار

 ی انتخاب کندیدارن رو با
 حاال چرا من؟؟؟- من
 گھی دی روشون کار کندیخب تو با-یمار
 باشھ- من
  کار دارمی و کلستمی من فردا ننی تا باھم برادیم) کایجس(یفردا جس-یمار
 باشھ ساعت چند؟؟؟- من
 شھی کنسل می کنری وقت شناسھ دیلی خی چون جسیھفت اماده باش-یرما

  روشون کار کنم؟دیکجا با- مکث گفتمھی تکون دادم و بعد سرمو
 یفھمی خودشو داره بعد مھیژگی وگھیاونم د-یمار
 نیکنی رو از من پنھان می مھمھیزای چھی کنمیحس م- من
پس ...  از گروه کھ ھواتو داره منمی کھ تنھا عضویدونی خودت مزمیعز-یمار

  کننغی نکن چون ممکنھ منم ازت دریکنجکاو
  ھم بلند شدبعد
 ؟؟؟یریحاال کجا م- من
  از گروھمی رفتھ ھا منم عضوادتیفک کنم -یمار
 وارد ی بدونم تو چھ گروھدی گروھتون چند نفرس؟؟با من بانیحداقل بھم بگو ا- من

 شدم
 ھ من دوباره نشست و خم شد رو بیمار
   پنھان بمونھدی محرمانس و بایلی خنایا-یمار
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 کنمی دارم مکاری بدونم چدی من باکنمیخواھش م- من
 گمیاه خب ھمش محرمانس اما بھت م- گفتی با کالفگیمار
اما ... نفره بودستی گروھھ بھی ی کھ تو واردش شدی گروھنیا-  کرد و ادامھ دادیمکث

 ھا سی با پلنکھی شدن و بھ خاطر اری دونفر از اعضامون دستگنیای شما بنکھیقبل از ا
  لو ندادن ھر دو رو اعدام کردنیزی نکردن و چیھمکار

  نیدی شغل اونا رو ادامھ مقای دقامیلیو تو و و-دی کشیقی شد نفس عمبلند
  کردمی پنھان شدم بھش نگاه مجانھی طور با ھھمون
 کدوم دونمی نمقی کشور بشن دقھی ھم کھ گفتم قرارن وارده ی ھزاران نفرنیا-  دادادامھ

  می نداشتینی سنگی محمولھ نیکشور اما تاحاال ھمچ
 شتری مھمھ درضمن من بھت اعتماد کردم و بیلیاما بدون کھ خ- دوباره گفتی کالفگبا

 اطالعات نی ادی نبای کسچی ھی بھت گفتم حواستو جمع کن جلوی بدوندی کھ بایزیاز چ
 یبگرو 

  بستم و باز کردمنانی با اطمی لحظھ ای براچشمامو
  تختالتیخ- من
 ی کھ بھم اعتماد کردیمرس- من
 یی خوش اومد گوی کھ برای بھ سمت در رفت و در ھمون حالت بھ خدمتکاریمار

  رمیم- اومده بود گفت
 نمتیبی بعد مکنمیخواھش م- کوتاه برگشت سمتھ من گفتی از مکثبعد
  ستادمی احترامش ابھ

 ... گھی دی خوارپاچھ
 دیبرگشت و بھ راھش ادامھ داد خدمتکارھم پشتھ سرش دو 

   بستھ شدنھ در کھ اومدیصدا
  بھ ھمدمی و دستامو کوبمیدی خفھ کشیغی ججانیباھ
   باالخره گفتــــــنھی ھمـنـھیھـمـ-  گفتمی فارسبھ

 ی عادیلی خبعد
  ستادمیدرست و باوقار ا 

  بودی خوبشرفتیپ- زدم و گفتمیلبخند
  سمت پلھ ھا رفتمبھ
  فکر کردم کھنی حال ھم بھ انی ھمدر
 گروه نی اعدام شدن و ای نفره قبلم،دوی مشغول کار شدمی ما اومدنی بھ خاطره ھمپس

  انتخاب کردن پس کارشونگھیھم با عجلھ دو نفره د
 

  مارو انتخاب کردنی زودنی مونده بوده کھ بھ النگ
 رفتمی کھ از پلھ ھا باال مھمونطور
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 و شھی مرانی محمولھ وارده انی ایدونیتو م.... جونی ماردونمیمن کھ م- دلم گفتمتو
  ی لو بدیخواینم

  مکث کردمی پلھ کمنی اخریرو
 ی کور خوندیھھ ول- بلند گفتمبعد

 .... در اعماقھ فازه شاخ بودن فرو رفتھ بودم کھکامال
  بانو؟؟؟نی فرمودیزیچ- بود گفتستادهیه پلھ ا کھ کناری خارجکخرمگسھ

 ؟یبھ تو چھ گالب-  گفتمی فارسبھ
 دمی خندزی ربعدم

 شمی من متوجھ نمدی صحبت کنیسی انگلشھیم-خدمتکار
 ینھ خرمگسھ گالب- گفتمی بھ فارسگذشتمی زدم و ھمون طورکھ ازکنارش میلبخند
  خندهری زدم زی پقبعدم
 خندم؟؟؟ی می من چھ جورنیدونی کھ مشما

 شکستی بلنده من سکوتھ خونھ رو می خنده ی بگم کھ فقط صدادرکل
  شده؟؟؟یزیخانوم چ- گفتی جلوم و با نگراندی پرخدمتکاره

  بشھ؟؟؟یزی چدینھ با- گفتمیسی بھ زور بھ انگلزی رزی ری خنده ھابا
 شھی ادم زھره ترک مادهیچقد شدتھ خندتون ز- خدمتکار

 نی خبرم کننی داشتیاجی احتیزیچ-  ادامھ دادبعد
  بھ طرفھ اتاق رفتمدمیخندی کنارم گذشت ھمونطور کھ ماز
 حرف ی زبونھ مارری از زی کمھی بود کھ تونستھ بودم نی شدتھ خندم واسھ اشترهیب

 بکشم
  کم خندمو جمع کردم و وارد اتاق شدمکم

..... 
  چھ خبرھـــــــــھنجای اپعــــــــــھ

 ی نھییانداختم و دوباره تو آ٣٠سالھ گرفتھ تا١٦ دختره از  کوتاه بھ ھزارااااانینگاھ
  کنارم بھ خودم نگاه کردمیقد
  بودمدهی پوشدی سفی و کفش ھای شلوارکھ مشکھی با دی تاپھ سفھی

   بستھ بودمی دوم اسبموھامم
  سرد بودرونی بی ھوانکھیباا
  داخلھ سالن بودتھی گرم بود فک کنم بھ خاطره جمعیلی خنجای ایول
  نگاه کردمواری در و دبھ
  سالنھ بــــزرگ و ھزاران دختره جور وا جورھی

  دل کندمنھیی ااز
  زدنھ خودمدی نھ دنجامی اگھی کاره دھی ی برامن
 ؟؟؟ی بھ بعدش رو بھ من بسپارنی از اشھی میجس-  با داد گفتمکای بھ جسرو

 ؟؟؟؟یچ- حرفم نشد و داد زدی سروصدا متوجھ بااون
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    جملھ ام رو تکرار کردمبازم
 دھنش گرفت و از تھھ ی رو برداشت و جلوکروفنی منی بھ خاطره ھمدی نفھمبازم

 نیھمــــــھ ساکت ش-ھنجرش داد زد
 تو دیچی سالن بود خارج شد و پوارهی دی کھ کناره ھایی از تمامھ بلند گو ھاصداش

 سالن
  شدنرهی لحظھ ھلھلھ ساکت شد و ھمھ بھ ما خھی یبرا
 ارمی بشنوم بالفاصلھ دخلشو می از ھرکسییھر صدا- ادامھ دادتی با عصبانکایجس
  بود اشاره کردستادهی کھ کنار در ای نگھبانی ھم بھ اسلحھ بعد
  ساکت شده بودندھمھ
 ی و بھ صف مکردنی کھ داشتند دخترا رو مرتب میی خدمتکار ھای قدم ھای صدافقط

 ومدی مستادنشونیا
 ؟ی گفتیچ- رو بھ من گفتکردی می مخفتشوی ھمون طور کھ عصبانکایجس
  خودم باشھی بھ بعدش بھ عھده نی از اشھی مگمیم- من
 یپس برا چ- گفتگرفتی رو بھ سمتم مکروفنی زد و ھمون طور کھ می لبخندکایجس

 نجا؟؟؟یاواردمت ا
 ممنون- زدم و گفتمیلبخند

 نجای اادی بھ نگھبان اشاره کردم ببعد
 کمی نزداومد

  خانوم؟؟نی داریامر- نگھبان
 نی بزارزی می رو روی صندلنیاره ا- من
   اشاره کردمزی پشتھ مھی بھ صندلو

 زی می رو برداشت و روزی پشت می اھنھی اطاعت کرد و صندلعی سری کرد ولتعجب
 گذاشت

 ستادمی ازی می زدم و بھ زحمت رفتم باالیلبخند
 ادی دوباره اشاره کردم نگھبانھ ببعد
  رو نگھ دار تامن برم روشی صندلنیا- من

  کھ گفتم رو کردی کارھمون
 ستادمی ای رو صندلمنم

   داشتمدی بودن ددهی مرتب صف کشیلی کھ خیی بھ تمامھ دختراحاال
  داشتم گرم باشھی کھ سعی دھنم گرفتم و با تمامھ لحنی رو جلوکروفنیم

  ھستمنی انوریلیسالم من ام- کردم بھ صحبتشروع
   زدمیلبخند

 شما نھی از بدیمن با- ادامھ دادمی نگاه انداختم ولکای بھ جسدی لحظھ باتردھی یبرا
  رو انتخاب کنمنتونیبھتر
 ھ؟؟؟؟یرانی ای ھمتون کنھیب-  گفتمی وبھ فارسدی و باترددمی کشیقی عمنفسھ
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 نیری دستاتونو بگنی ھستیرانیھر کدومتون ا- دوباره اضافھ کردمومدی نیی صداچیھ
 باال

  بخش زدمنانی اطمی لبخندو
  جلو دستشو برد باالی ھافی نفر از ردھی

 خوبھ
  ھم رفت باالگھی کم چند تا دستھ دکم

  صحبت کنیسی؟؟؟؟انگلیکنی مکاریچ-کایجس
 زمینگران نباش عز- من

  بھ دخترا چشم دوختمدوباره
 

 دن بویرانی ھزارتا دختر ھشت نفرشون انی انھی بھ شمردن کردم از بشروع
 رونی از صف بنیایخب شما ھشت نفر ب- من
 کھ دستاشونو گرفتن باال رو ی ھشت نفرنی ادیبر- گفتمیسی بعد رو بھ نگھبان بھ انگلو
 نجای ادیاریب

 ارنی صف تا دخترا رو بنھی تا نگھبان رفتن بسھ
 دیکشی بودم کھ رفتاره نگھبانا کھ باخشونت دستھ دخترارو مرهی طور با لبخند خھمون

  خون بھ چشمام اواردنجای ااوردیو م
  کھ جلو چشمام با ھمجنسام بد برخورد کنھی کسدهیی نزامادر

 ـــــــنی رفتار کنــــــــــمیمال- داد زدمکروفنی متو
  با تعجب برگشتن سمتھ منھمھ

  االنمتھی عصباننی تو صحبتام نھ بھ امتھی بھ اون مالنھ
 نی اخرشو من تضمنی دختر ھا رفتار کننیا با خشونت با ھر کدوم از گھی دکبارهی- من
  ؟؟؟؟نیدی فھمکنمینم
 نھ خوشم اومد- گفتی لبری انداختم کھ زکای بھ جسی نگاھمی لحظھ نھی
  بھ روش زدمی لبخندمچھین
  زود با اخم بھ نگھبان ھا چشم دوختمیول 

 از متیزودتر و با مال- گفتممتی چشم گفتنشون دوباره ارومم کرد و با مالیصدا
  منشھی پنشونیاریصف ب

  ھم دستاشونو بردن باالگھی رفتارم حدوده چھار نفره دنی ادنھی دبا
   رو لبام پر رنگ تر شدلبخنده

 ... کنم بھم اعتماد کردندفک
 ارنی کردم اون چھار نفر رو ھم باشاره

  زی نگھبان ھا بھ ھمراھھ دوازده  دختر اومدن کنار منی چن مبعد
 کردم باال نگاھشون از
  اون گوشھنشونیببر- گفتمو
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  نبود و خلوت بود اشاره کردمستادهی ای سالن کھ کسی بھ گوشھ و
 متیبا مال- سرشونو تکون دادن و اومدن دست بجنبونن کھ ادامھ دادمنگھبانا

 رو از کای جسھی دخترا کردم کھ صدای ھی رفتنشونو دنبال کنم رو بھ بقنکھی بدونھ او
  رقص مھمھ ، ھر کدومشون تو رقص استعداد دارن رو انتخاب کنیلیام-دمی شننییپا
 تکون دادم و بھ ی سرکشتی کھ تو ذھنم داشت خودشو می توجھ بھ عالمتھ سوالیب

 د؟؟؟؟ی و استعداده کامل دارھی رقصتون عالنیکنیخب کدوماتون فکر م- گفتمیسیانگل
 تو نیکنیمتون کھ فکر م ھرکدوگھی دنیزود باش- تا دست باال رفت کھ ادامھ دادمچند

  باالنی دستتونو ببرنیرقص استعداد دار
  ده نفر دستاشونوگرفتن باالحدودا

 ھزار نفر ده نفر تورقص نھی از بیعنی- حرفام کردم و گفتمھی چاشنتی عصبانیکمی
 استعداد دارن؟؟؟

  ام رفت باالگھی تا دستھ دازدهی جملم ده نی ابا
 ارنی ب ھا رو فرستادم تا ھمھ رونگھبان

 براتون ی اتفاقچی تا ھنی من باشی ھی سارهی زخوادی خب انگار شما دلتون نملھیخ- من
 فتھین

 شمی پادی و اشاره کردم تا بی از حرفام تعجب کرد کھ نشستم رو صندلکایجس
   لبرهیز
  انتخاب کنم و اعتمادشونوجلب کنمنشونوی بھتردیبا- گوشش گفتم تو

 یدونیھرطور خودت م-کایجس
 دی خندزی ربعدم

  قھی چند دقنی تو ادی لطمھ دیکمی اعصابم
  ھم رفت باالگھی تا دستھ دستیب

 رمیگی چون من از ھرکدومتون تستھ رقص منایاما مواظب باش- من
 نیی چند تا دست رفت پابالفاصلھ

  بابایا
   نشستم تا نگھبانا زود جمع و جور کنندی اقھی دقچن
 م؟ی انتخاب کندیحداقل چن نفر با- گفتمکای بھ جسرو
  باشھدی کمتر نباسی نی ازھفتاد باشھ طورشتریب...ھفتاد-یجس
 باشھ- من

 مدل ھی در حد کلتونی ھنیکنیکدوماتون فکر م- گفتمکروفنی و پشت مستادمی ادوباره
 ھست؟؟؟

  نفر دستشونو بردن باالسھ
  نطوری ھم ھمگھی نفره دشی کم پنج شکم

 نارنشوی نگھبانا رو فرستادم تا ببازم
 ن؟ی دارییبای زی چھره ھانیکنیو کدومتون فکر م- من
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  دستاشونو بردن باالگھی نفره دازدهی بازم
 می کردی و جداسازمی مدل روچک کردھی اتھی اونقد خصوصخالصھ

 نفر از ھزار جدا شدن٧٥ حدودا کھ
 ادی چون اونقد تعدادشون زنی برداشت کنیادتری ھزار نفر اما شما بھ تعداده زگمی ممن

  زدنی تخمشدیبود کھ نم
 ستادمی اکای جسکنار
 کھ ھفتاد نی از امضا حتما بھ اطالع برسوننمیا- رو امضا کرد و گفتی برگھ اکایجس

  نفر انتخاب شدند
  بود دست دادستادهی کھ اونجا ای بعد با مردو

  اومد سمتمون و پالتو ھامونو بھمون دادینگھبان
  دمی پوشپالتومو

 سوارشون نیاری رو بنایا- گفتفھی بھتر بگم مامورانجام وظایگھبان  بھ چند تا نکایجس
 نیکن
  تادختر اشاره کرد٧٥ بھ و

 پشت بھ ما پارک شده بود) بزرگانی ماشنیاز ا( خاورھی سالن رو کھ باز کردن دره
  دخترا رو فرستادن تویکی یکی عقبو باز کردند و دره

 ادی بود خوشم نمی بدی صحنھ
  ھفتاد و پنج نفره ما رفت افتادنھی وبرونی اومد بھوی صف نھی دختر کھ از بھی بھ نگاھم

 چشماش پر از ترس کنمی دارم بھش نگاه مدی دی ترس بھ اطرافش نگاه کرد و وقتبا
  رفتار کردی عادیشد ول

  لوش ندمکردی چشماش التماس مبا
  باشھیرانی اخوردی مافشی قبھ
  فکر کردمکمی

 لوش بدم؟؟؟- من
 ؟؟؟ینھ اسکول- وجدان

 مش؟ی ببرینجوریالبد ھم- من
 ی ازش استفاده کنیتونی کھ مھی فرصتنیا- وجدان

 ؟؟یچھ جور- من
 گھی دیدونی خودت بھتر مدونمینم- وجدان
  رو لبام اومدیلبخند

  بھش چشم دوختمنانی اطمبا
  نامحسوس باز و بستھ کردم و اشاره کردم زود بره تو خاوریلی خچشمامو

  ھمھ گم شدنھی بدی زد و دویلبخند
  ھمھ سوار شدنیوقت

   بستن و خاور حرکت کرددرو
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 می و حرکت کردمی شدکای جسنھی ھم سوار ماشما
 رونی منو از افکارم انداخت بی جسی کھ صداکردمی ادرس رو تو ذھنم ثبت مداشتم

 یخستھ نباش-کایجس
 

 یمرس- سمتش و بالبخند گفتمبرگشتم
  وقتھ بحث با وجدانھاالن
 وجدان جوووونم- من

 ھاو؟؟- وجدان
  دارماجی عشقم بھ کمکت احتگمیم- من

 ؟یھاو چھ کمک- وجدان
  بکشم؟ی حرفی زبونھ جسرهی از زتونمیبھ نظرت م- من

 تو زهی ھم تیلی خزهی تکای جسیول... ساده اسای فرق داره مارکای با جساینھ مار- وجدان
 یدونیکھ م
 شی امیبرو اصال کمک نخواست- من

 ١٢:٤٥عتم انداختم بھ ساینگاھ
 مایکردی انتخاب ممی سره فقط داشتھیتا االن ٧اوووووه از ساعتھ - من
 ینفر کار کن٧٥ نی سخــــــت رو ادی تازه اولشھ تو بانیا-کایجس
 کنمی مموی سعتونمی کھ میی و تاجادونمیم- من

 ن؟؟؟یبری رو کجا منایا-  و گفتمای دلو زدم بھ درباالخره
 ؟؟؟ی بدونیخوایچرا م- کردو گفتزی چشماشو رکایجس

  جواب ندهیخوای مینطوریھم- گفتمالی خی بیلیخ
 ناتی تمری براگھی سالنھ دھی- بھ خودش گرفت و گفتی حالت عادکایجس
 ؟یناتیچھ تمر- من
 گھی دی بھشون بددی کھ تو بایینایتمر- حوصلھ گفتی بکایجس
 اھان باشھ- من

 دی زبونش حرف کشرهی از زشھی اصال نمداسی پکامال
 .... رد و بدل نشدنمونی بی حرفری تا اخره مسگھید

  توجھ بھ اطرافم وارده اتاقم شدمی خونھ شدم و بوارده
 .... دست لباسھ راحت عوض کردمھی ھامو  با لباس

 ... رو تختدمیدراز کش 
  بھ استراحت دارهازی نافکارم

 
  تو سکوتھ سالندیچیپی تق تقھ کفشام میصدا

 کنارم بھ سمتھ رو بھ رو ھی بھ دخترای نگاھمیبدون ن.....  بھ جلونھیس....بای و زباوقار
 رفتمیم
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 ستادمی صف ااخره
  شدمرهی نفر خنی اولبھ

  خم شدهنیی بھ سمتھ پای تنسرو
  تو سالندیچی گرمم پی مغرور ولیصدا
 ؟؟؟ی ھستیرانیا- من
  ترس سرشو باال اوارد و اب دھنشو قورت دادبا

 بلھ بلھ- نگاھش کردم کھ گفتیسوال
  مبارزه ندارهی جربزه نھ

 ی بھ جلوتر رفتم نفره بعدیقدم
 کنم تا دای رو دارن رو پی رو کھ جربزه و جسارتھ مبارزه و ھمکاری چندنفردیبا

  کنندیباھامون ھمکار
  ستادهی باال و مغرور اسر

  داشتی درشتکلھیھ
  از منم درشت تری باورتون نشھ ولدیشا

  امی پککسی انگا سحاال
 فمی ظری کوچولو موچولو ھانی بابا از ان

 خخخخخخ
  بلند بود حدودا ده سانت بلند تره منقدش

 ؟ی ھستیرانی ایتو چ- من
 ھ؟؟؟یمشکل- گفتی شد بھم و بھ فارسرهی خباجسارت
 ی کره ی ادم رونی ترفی لحظھ حس کردم کثھی ی بود کھ برای نفرتھی توچشماش

 نمیزم
 اوه جسارتشـــــــو- پشتھ سرم قالب کردم و گفتمدستامو

 ادیاشاره کردم ب)ارمیدست(انای بھ آربعد
 جانم؟؟؟- سمتم و با نفس نفس گفتدیدو
 زمی کناره منی ببرنویا-  گفتمی فارسبھ
   بھ دختره اشاره کردمو

 متیالبتھ بامال- اضافھ کردمبعد
  منتظره عکس و العملشون نشدمگھی دو

  بودیسی انگلی بعدنفره
  ستادمی بھ روش ارو

  تو چشماش جمع شده بوداشک
 شھی می عاقبتش چدونستی مانگار

 ؟یکنی مھیچرا گر- ھمون لحنھ مغرورو گرمم گفتمبا
  نداد و در عوض با خشم بھم نگاه کردیجواب
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  از ابروھام باال رفتیکی
 ... ببرنمی اای بانـــــایآر- ھمونطور کھ نگاھم بھش بود داد زدمو
 ی رفتم نفراتھ بعدو

  ھفتاد نفر ده نفرو انتخاب کردمنھی از بحدودا
 ) دوممارهیدست(ھلن.ھلن- بعد داد زدمنی مچند
  سمتھ مندی از تھھ سالن دوھلن
 دی بھم رسیوقت

  کارتون دارمنیجمع ش-گفتم
 ھی خودشون ی بودن کھ ھر کدوم براارامی ھشت تا دستن،ھمونیمنظورم از جمع ش(

 )بردنی از سالن بھ سر مییجا
  گفت و رفتیچشم
 ستادمی کھ انتخاب کردم ای ده نفرکنار

 داد کردمی ھا ازش استفاده متی اوقات تو ماموری کھ گاھمی محکم و سروانھی با صداو
 دیھمھ بھ من توجھ کن-زدم
  شددهی نگاه ھا بھ من کشھمھ
  نشنومییصدا- من
  نکنندی لجبازشدی و باعث مدادی اما لحنم ارامش مدادمی دستور منکھی ابا

 وستنی ھم بھمون پارھامی بعد ھشت تا دستنی مچند
  شدی چھ ادباووووه

 "وستنیپ"
 خخخخخخخ

 ...خب- مغرورم رو دوختم بھ ھمشون شروع کردم بھ صحبت کردننگاھھ
  ھستمنی انوریلی من امدیدونیھمون طور کھ م-  کردم و شروع بھ قدم زدن کردمیمکث

 کوتاه کنم و با جذبھ خاصھ خودم ی نفر باعث شد تا مکثھیاننده  پوزخند میصدا
  برگردم سمتھ صدا

  شدندی مزی تیلی ھام ختی ھام معموال تو مامورگوش
  بزنھ کھ فقط صداشو خودش بشنوهی اگھ پوخندیحت
  شده؟؟؟یزیھ؟؟؟چیچ- من
  بھ ھمون سمت نگاھھ وحشتناکم رو دوختمو

 .......سکوت
  ترسناکمو جمع کردم و دوباره با ارامش شروع بھ قدم زدن کردمنگاھھ

 ومن ازتون دی در اماندی نکنیچی و از دستوراتم سرپدی ھستنجای کھ ایتا وقت -من 
 کنمیمحافظت م

  ستادمیا
 ... ندارمنی راه انداختنی خودتون ،خودتون رو تو انکھی بھ ایمن کار- من



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 70 

  سمتھ مخالف قدم برداشتمبھ
  قدم اولیداص.....تق
  ماهکی کھ در عرضھ نھیمھم ا- من
  قدم دومیصدا......تق
 دی بامن بسازدیبا - من
  قدم سومیصدا..... تق
 یھر دستور- من
  قدم چھارمیصدا.....تق
 یھر اجبار- من

 ستادمیا
 دی ازشون اطاعت کندیکھ دادم و گذاشتم با-  دادمادامھ

 
  بھ ھمھ انداختمی کلی حرفم نگاھنی از ابعد
 ی دار و دستھ شھی پفرستمتونی و گرنھ مدیبساز"ــــدیبـــا..."،"دیبا"دیتوجھ کن- من
 یجس

 )ھی کھ مسئول کلھ دخترانھ قاچاقکاسی ھمون جسی جسیمنظورم از دار و دستھ (
 کھ فکرش رو یزی زودتر از اون چندتونی آشھیھراشتباه ، ھر خطا باعث م- دادمادامھ

 .... افتھی براتون نمی اتفاقچی ماه ھکی تا کنمی منیمن تضم... خراب بشھنیبکن
 ... کھ شمای و رفتاره ناپسندیمتیدر ضمن ھر نامال- برگشتمارامی سمتھ دستبھ

  بھ سمتشون گرفتمدستمو
 .... دخترانی کدوم از اکیبا ھر - من
  دخترااشاره کردمی ھی بقبھ

 کنمی نمنی بعدش رو من تضمنیداشتھ باش- من
 کوچولو مزه ھی برداشتم و زی قھوه ام رو از رو موانھی و لدمیش کیقی ھم نفسھ عمبعد

 مزه کردم
  بھ ھمدمی رو گذاشتم و دستامو کوبوانیل

 مھ؟؟؟؟؟یتفھ.....خب- من
 بلھ- ارام گفتندی کردن و باصداھادیی تاایشتریب

 دی تکرار کننی گفتی چدمینشن- من
 بلــــــــھ- گفتنای صدا مثلھ دبستانکی

  داره ھاااای بودنم فازسیی رخخخخخ
   زدمیلبخند

   بلده؟؟؟ی رزمھی شما ھنرھانھی از بیکس- من
  بلند نشدیی صداچیھ

  قدرتھ مبارزه نداره؟؟؟ی کسچی ھفتاد و پنج نفر ھنھی از بیعنی- من
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  ده نفره کنارم بلند شدنھی دو نفر از بیصدا
 ست؟؟؟ی نی اگھیکسھ د- زدم و گفتمیلبخند

  دست باالرفتھی ھفتاد نفر نی باز
  باالدی از ابروھام پریکی
   ابروھام رفت باالدنشی با دنمی کھ دست گرفتھ رو ببی کسی کردم چھره ی سعو

  انتخاب بشھ دنبالمون اومدنکھی بدونھ اروزی کھ دی دخترھمون
 نمی ببنجای اایبھ بھ ب- من
  بھش نگاه کردمنیی زدم و از باال تا پای اومدنش لبخندبا

 ی کار باشی رزمخورهیبھت نم- من
  کارم اونم بدجـــــــوری رزمیول- اعتماد بھ نفس گفتبا

   پررنگ شدلبخندم
 یمی صمچقد
 ستی ده نفر بانی خب کناره الھیخ- من

 چشـــــــــم- گفتیی پر رنگ زد و باخوش رویلبخند
 ستادی بعد کناره اونا او

 کردنی انداختم کھ با تعجب مارو نگاه مھی بھ بقنگاھمو
  داره؟؟؟ھ؟؟؟تعجبیچ- نم
 ومدی نیی صداچیھ

 زودم یلی زود اومده و خیلی خنی دختر باشنی اھی جانیتونی منیاگھ دوست دار- من
 خودشو تو دلم جاکرده

  گفتمی کلماتنیتوا
  بودی معنپــــراز

 میکنی رو شروع منی از فردا تمرنی برنیتونیھمتون م- من
  نفرازدهی برگشتم سمتھ و

  کارتون دارمنیشما بمون- من
  کردمارامی بھ دسترو
 دی کنیی رو راھنماھی بقدیشما ھم بر- من
  بشھی گذشت تا سالن خالینی مده
  برانداز کردمنیی نفر ھا رو از باال تا پاازدهی اون موقع منم تمامھ تا

  شدی سالن کامل خالیوقت
  کردم بھشونرو
 نوری انیای بدی کاریھر کدوم رزم....خب- من

 ستادندی چھارنفر شدن و کنار اندفعھیا
 .... تو- من

  بود گرفتمستادهی کھ کنارم ای نفرنی رو بھ اولانگشتم
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 د؟؟؟ی کشنجای کارت بھ ای جورھ؟؟؟چھیاسمت چ- من
  امسیمن دن- غم گرفت وگفتی تو چشماش لحظھ اجسارت

 کنارم ترمز کرد و نی ماشھی کھ زدمی قدم مابونینصفھ شب تو خ- کردو ادامھ دادیمکث
 ھی ھی تونکھی تا امیدی نفھمیزی شدم وچھوشی بعد از اون بنیبھ زور ھولم دادن تو ماش

 دارشدمی بگھیسالن پراز دختره د
 ابونای تو خی ول نچرخیخواستی مگھی خودتھ درهیتقص-  گفتمی فارسبھ

  بلند شدشی دختره بغلدنھی خندزی رھیصدا
 ؟؟؟ی ایرانیتوام ا- من

 ی ملگفتنی بھم منجای ای ولنامیاره مل- خندون گفتی با لبدختره
 ؟؟ی افتادری گیتو چھ جور- من
 ی پارتمی برای گفت بمی داشتی دوستھی ما تشیراس- شروع بھ صحبت کردی بھ فارسیمل

 گھی دمی شدھوشی و بمی کھ مشروب بھ خوردمون دادن و ماام مست شدمیآقا ماام رفت
 ادی نمادمیاشو 

 ؟؟؟؟ی ھستشھی می چندتی انکھیاصال نگرانھ ا- و گفتمدمی خندشی لحنھ التبھ
 یری خی و از زندگمی ما از ھمون اولم شانس نداشتگھی دیتھھ تھش خودکش-نایمل
 میدیند

   نجاتت اومده تا نجاتت بدهی شانس بھت رو کرده و فرشتھ یول- گفتمتودلم
 گمـــــای مخودمو

 ی نفره بعدرفتم
 کردی خشم نگاھم مبا

  درشتھکلی ھھمون
 !!! منو بخورایخب بابا چتھ تو؟؟؟؟؟ب- گفتمی شوخی و با لحنی فارسبھ

  بچھیسی نید اخھ خوردن- گمش کردو گفتی با لجبازی محو رو لباش اومد ولیلبخند
   از ابروھام رفت باالیکی

 ......سکوت
  بودنرهی با ترس بھمون خھمھ

 نی بچھ اومده نجاتش بده و بعد از دونستنھ انی افتادم کھ اگھ بدونھ ھمنی اادهی لحظھ ھی
 ودستت درد نکنھ ی کھ دمت گرمو مرسوفتھی بھ پام مکنھ؛احتماالی مکاری چھیقض

 خندم گرفت...مادر
   موفق نشدمی باشم و نخندم ولی کردم جدیسع
 رخندهی زدم زی طبقھ روال با شدت پقو
 دمیخندی توجھ بھ اطرافم میب

  گذشتھ بودی اقھی دقچند
  بوددهیچی من تو فضا پی بلنده خنده ھی ھمھ ساکت بودن فقط صداو

 !!!یی توشھی کھ انتخاب می نفرنیاول- بھ زور جمع کردم و گفتمخندمو
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 دمی دوباره با شدت خندو
 .. منظورمو نگرفتیچکیھ

  سالمھ؟؟؟م؟؟؟؟چندی من کیدونیم-  گفتمیسی کھ تموم شد بھ انگلخندم
بدبخت اگھ من نبودم کھ االن - لحظھ فازه شاخ بودن بھم دست داد و اضافھ کردمھی بعد

 ... کھی نابود شده بودی جسی دستھ دار و دستھ ریتو ز
 ..ستادمی ایجد
   شدمرهی ھمشون خبھ
   دادم جلوشھی مثلھ ھمنمویس

  دمی کشیقی عمنفسھ
   خنده داری بعد با لحنو

 شمی می جدیوقت- سرمو خاروندم و گفتمپشتھ
 
  خخخخخخکنمی مفی کی کلنیترسیم

  دمی دوباره با شدت خندبعد
 دنی خندشونی من چند نفری خنده با

 کنمی لحظھ حس مھی دیترسی می وقتی شوخیب- بھ زور خندمو جمع کردم و گفتمدوباره
 سمی خالفکاره خبھی
  حرفم ھمشون بھم چشم دوختننی ابا

  خالفکارم؟؟؟نیکنی فکر مھ؟؟؟؟نکنھیچ- من
 دارم در فھینھ بابا من فقط وظ- گفتمی شوخی نگام کردن کھ با لحنی جورھی ھمشون
 اش بامن ھی بقگھی دنھی من ھمی فھی مدل درست کنم وظھی ماه شما رو مثلھ کیعرضھ 

 ستین
  از نفرت رو تو چشماشون حس کردمی اشھی رقشنگ
 .. برداشتمی از شوخدست

 
  باشمی باھاشون جددی ندارن بای شوخی جنبھ نای انھ

 شھ؟؟؟؟ی عوض میزیاصال باشم چ-  و با تحکم گفتمیجد
  دنی حالتم ترسریی لحظھ از تغھی ھمھ
 تی برگھ ھا اسم و اصلنیشما توا... کنمی پخش منتونیبھ ھر حال من چند تا برگھ ب- من
 تو چھ سنی بلدن ھم بنوی کھ ھنره رزمیی و کسانی راه افتادنی تو ای چھ جورنکھیو ا

 ...ھی امروز کافی مھارتھ کامل دارند  برایرشتھ ا
  راه افتادمی ھم بھ سمتھ خروجبعد

 انای ارانایار- رو صدا کردمانای بلند اری و باصداستادمی ای دره خروجکناره
  در اومد و جلوم حاضر شدی از کدوم سوراخ سمبھ ادونمی نمانایار
 بلھ خانم؟؟؟-انایار
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 نفر کھ انتخاب ازدهی نی و بھ ھر کدوم از ایاری تا خودکار و برگھ مازدهی یریم- من
 ؟؟؟ی اوکیدی من ملھی برگھ ھا رو پس و روز بعد تحونی و بعد از چند ممیدیکردم م

  نگاھم کردی کمھی انایآر
  پر سوالمو بھش دوختمنگاھھ

 ؟؟؟؟؟یاوک - من
 ..چشم!!!بلھ!!بلھ- ھول شد و گفتانایآر

 میخوای اماده باشھ می فردا ھمھ چھیدرضمن برا- تکون دادم و اضافھ کردمسرمو
 می رو شروع کننمونیتمر
 بلھ حتما-انایآر
 بھ تو سپردم حواست باشھ آھـــــان ویمن ھمھ چ!!! یتا فردا مسئولھ ھمھ تو ھست- من

 مھ؟؟؟ی تفھدی باھاشون رفتار کنمتی باشھ بامالادتونی یراست
 باشھ چشم-انایآر
  قدم گذاشتمرونی سمت ببھ

 فعال- من
  خانمداری ددهیبھ ام-انایآر

  رو لبم نشستیلبخند
  جــــذبـــھگنی منی ابھ

 خخخخخخخخ
  سالن باال رفتمھی زدم و از پلھ ھایلبخند
  رو باز کردنی نگھبانھ مرد دره اھنچندتا
  سالن محافظت شده ھـــــانی ای بدبختا فرار نکنند چھ اساسنی انکھی اھی برانگاه

  کناره در شدمکھی شھی مشکنھی سواره ماشمیشگی ھمگورهی ھمون فبا
  جا نگھ دارھی شام ھی تو شھر بزن و برای دورھی-  بھ راننده گفتمرو

 راست بھ کی خانم من دستور دارم شما رو یول-  نگاھم کرد و گفتنھیی از تو اراننده
 خونھ برسونم

  شما برودمیمبھ ھر حال من خبر - من
 چشم-راننده

 ـــــــنـــــــگید+
 ــــــــــنــــــــــــگید+
 ـــــــــــــــنـــــــــــــــگید+
 !!! مرضیا!!!  دردیا-
 ـــــگـــری جزه جــــیا-
  خــــومیبـــــزار بخواب-
 ــــــــــنـــــــــــگید+
 حـــنـــــــــاق-
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 ــــــــــــنـــــــــــــــــگید+
 ترو جدت بزا بخوابــــــم-
 ـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــگید+
 ....غلط کردم-
 ـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــگید+
 دیببخش..... خوردمکریش-
 ـــــــــــگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــید+
  بزا بخوابموووووووی الویبابا آ-
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــگید+
  تو روحتیا-

  بستھ نشستم رو تختھی زور پتو رو زدم کنار و با چشمابھ
 ــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــگید+

  گشتمزی مھیالود دنبالھ ساعتھ رو دراز کردم و خوابدستمو
  ساعتھھی شبزهی چھی خورد بھ دستم

  برش داشتمتا
 ــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــگید+

 ھی و چشمایاری بلندش باعث شدـسھ متر بپرم باال ساعت از دستم افتاد و با ھوشھیصدا
 درشت شدم بھ اطرافم نگاه کردم

 ھ بود افتاده بود و شکستساعت
 .... از شرت راحت شدمـیھــــــا- من

  کردم بخوابمی خودمو پرت کردم رو تخت و چشمامو بستم و سعدوباره
  کو خواب؟؟؟؟؟حاال

 .....ــــدیپـــــر
  غرغر مجددا نشستم رو تختبا
  ستمگریا.... ظالمیا-
  نی و بعداز چند مستادمیا

  حرکت کردمسی طرفھ سروبھ
  شتــــــریا-

 سی بھ  سرودمیرس
  شمــــــریا-

  باز کردمدرو
  پنـــــگــــولیا-

  شدموارد
 ی کھ خوابمو پروندی راســـــــو بپوکیا-
  من دارم؟؟؟؟؟ھی زندگنمی اه ااه
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 ھ؟؟؟ی انصافا زندگنھ
  الزمھی از انجامھ کار ھابعد

  بود؟؟؟؟؟؟الزمھ
 !!! فک نکنمنھ

  بود؟؟؟؟؟؟واجبھ
 !!ست؟؟ی ننمیا

 !!واھمھ؟؟؟؟؟؟؟
 !!!ست؟؟؟؟؟ین

 "!!وارده؟؟؟؟؟؟
 !!! نبود؟؟؟؟نمیا

 وارثھ؟؟؟؟؟
 !!!!نبود؟؟؟؟؟

 رسھی بھ ذھنم نمیزی چگھی دخب
 رونی بگم کھ انجام دادم و اومدم بباالخره

  راسو نگاه کردمی جنازه بھ
 )گمیساعتو م(
  جمعت کنھادی بیکی تا نیحقت بود حاال ھم بش-
 ستادمی کمد ای زدم و رو بھ رویشخندین
 یاه چھ کمد زشت-

  کمد رو باز کردمدره
 ی ای ای زشتھیاه چھ رنگا-
  دستام لباسا رو کنار زدمبا
  بوده؟؟؟؟؟ی کی قھی سلنای اـــــشیا-

   و رو کردنری ساعت زھی بعد از باالخره
  کردم و انداختم رو تختدای شلواره تنگھ ساده پھی ساده بادهی لباسھ سفھی

 تخت؟؟؟؟؟
   چھ زشتھیا

  بودم؟؟؟؟؟دهی خوابنی رو اشبی دمن
  اه حالم بھ ھم خورداه
 
  اه حالم بھ ھم خورداه

  لباس ھادنھی از پوشبعد
  سرم جمع کردمی با کش سفت باال موھامو

  چھ زشت شدمیا
  بازشون کردمدوباره
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  چقد رنگشون زشت شدهیوا
  شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟افھی زشتھ و بد قی چرا امروز ھمھ چنمی ببواستا

 چرااااا؟؟؟؟؟؟؟
 زنمی خدا من چقد با خودم حرف میوا
  باب و الحوائح نکنھ؟؟؟ای

 نکنھ؟؟؟؟؟؟؟؟
 ؟؟؟؟ی گرفتسمینکنھ ساد- وجدان

  تــــویاه چقد زشت شد- من
 !!ی گرفتسمینھ وجدانن تو ساد- وجدان

  بھ خودم زل زدمنھیی  درشت تو اھی چشمابا
 !!چقد من زشتم-

 ی گرفتـــــــگمین م ماهیب- وجدان
 اھـــــھ چقد صدات زشت شده حرف نزن-

 !! من رفتم افقاابرفضی- وجدان
  موھامو از اول بستمدوباره

 رونی زشت شدم از اتاق اومدم بی افھی بھ قگھی دی بعد از نگاھو
  نیی رنگ و زشتھ خونھ اومدم پای قھوه ای پلھ ھااز
 ن؟؟؟؟؟؟؟یی شمــــــام کجافھ؟؟؟؟؟؟؟؟بای کثنجای انقدیاه اه چرا ا- من

 جانم خانم؟؟؟؟- ونفس زنان گفترونی از اشپزخونھ بدی دویخدمتکار
 !!ی زشت ترم شدی کھ زشت بود؟؟؟؟؟چقدمیفی کثنقدی تو چرا ایـــــــــیا- من

  بھ خودش انداختی مثلھ وزقش درشت شد و نگاھھیچشما
 !!! خانمدونمینم-خدمتکار

 دکوراسونشو ی کفھ؟؟؟؟اهی خونھ کثنی انقدی چرا اگمیم!!!!اھــــــــھ صداشــــــو- من
 ده؟؟؟؟؟یچ

 میکنی مزشی خانم االن تمدونمینم-خدمتکار
  حرف نزن حالم بھ ھم خوردیاااا- من

 !!!!! چندش شدهی امروز ھمھ چچرا
  سمتھ اشپزخونھ راه افتادمبھ

  زشت شده؟؟؟؟؟؟نقدی انجای چرا ایااااا- من
 ی غذا خورزهی تو اشپزخونھ و نشستم پشتھ مرفتم

 !!! بد رنگ شده؟نقدی چرا ازی منیا
  اومد داخلھ آشپزخونھی اافھی بدقخدمتکاره

 دی دستھ خودم باشھ از دھنم پرنکھی بدونھ ااروی اختیب
 !!!ی تو چقد زشتیا- من

 د؟؟؟؟؟ی فرمودیزیسالم خانم چ- با صدام تعجب زده گفتخدمتکار
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 !!!ف نزن صدات حالمو گرفت حریااااااا- من
 ی مثھ قورباغھ واستادینجوری بخورم چرا ااری بیزی چھیبرو - نگاھم کرد کھ گفتمکمی

 ؟؟؟؟؟یکنیمنو نگا م
  چرخوند و رفتشوی الغر مردنکلھی خودش اومد و اون ھبھ

  روکشھیچھارتا استخون داره با - سرش دھن باز کردم و گفتمپشتھ
 ) بدن و پوستھ بدنیاستخون ھا(
 تازه صبحونھ اماده امی من میچرا وقت- گفتم و دوباره غر غر کردمیشیا
 !!! قبل از اومدنھ من درست شده باشھدین؟؟؟؟بایکنیم

  تو اشپزخونھختنی رلی تا گورشیش... صحبتم بود کھ پنجاخره
 )خدمتکار(

  تند شروع بھ کار کردن کردنتند
 دهی شما ندھی بھ زشتی بشرچی تا حاال ھ؟؟؟؟؟؟؟؟مننی زشتنقدیناموسا شما چرا ا- من

 !!!بودم
  بد گفتم و مشکل گرفتمی اخره صبحونھ قشـــــــــنگ از ھمھ چتا

  بد کھ بود من فقط نظر دادمواال
   تو اتاقمبرگشتم

  بدبختانھ باشھ؟؟؟؟؟؟نھ ناموسا تا چھ حد؟؟؟؟؟تونھی میتا چھ حد زندگ- من
 دمی پوشنھیی ای دست لباسھ زشت برداشتم و جلوھی

  زشتم بودمھیشگی ھمنھی بعد من سواره ماشنی مچند
 ن؟؟؟؟؟ی زشت شدنقدی راننده شما چرا امروز اھیاقا- من

  بھ خودش و بعد من کردی اول نگاھنھیی درشتش تو اھی با چشماراننده
  خانم من کھ مثلھ ھر روزمدونمینم-راننده

 !!!ینھ زشت تر شد- من
  دوختمرونی نگفت و منم نگاھمو بھ بیزی چراننده

  مردما خز شدنچقد
  اه اهاه

 میدی از ساعت ھا گذشت باالخره رسشتری من بھی کھ برانی بعد از چند مباالخره
  در نگھ داشتی بزرگ شد و رو بھ رو ی وارده محوطھ راننده

 ستادمی ای شدم و رو بھ رو دره اھنادهیپ
  برم توخوامی منویوا کن ا-گفتم) کنار درینگھبانا( لی بھ دو تا گوررو

 بزرگ رو باز ھی کامل کنار رفت و دره اھنیی نگاھم کرد و بعد از شناساقی دقنگھبان
 کرد

  وارده سالن شدمشی اھی با
   سالن رو با شدت باز کردمھی ھا رو رد کردم و دره اصلپلھ
  بودند برگشتند سمتھ درستادهی کھ پشت بھ در ایی باز شدنھ در،دختراھی صدابا
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  سالن حرکت کردمی در رو بستم و بھ سمتھ باالی حرفچی در ھم بدونھ ھھی اخمابا
  دخترا ساکت شده بودنی قدم ھام ھمھ ھی صدادنھی شنبا
 زی پرت کردم رو مفموی و کستادمی ایروزی دھی توجھ بھ ھمشون جایب

 !!!امروز اصال اعصاب ندارم- من
  کردم بھ ھمشون نگاهو

  زشت تریکی از یکی ماشاال
  و صداش کردمانای سمت اربرگشتم

 انایآر- من
 .. کنارماومد

 ؟؟؟ی زشتنقدی چرا اید اخھ المصب مثال تومسئول 
 !!یکنی ممی تقسیی ده تای ھمشون رو بھ گروه ھایریم- توجھ بھ افکارم گفتمیب

 ؟؟یدونیخودت کھ م...بر اساس اندام؛- بره کھ گفتماومد
 !!..بلھ-انایار

  بھ دماغم دادم و اداشو دراواردمینی کھ بھم کرد چپشتشو
 شیا...بلھ- من
 ھلن- داد زدمبعد
  سمتمدی از تھھ سالن دوھلن
 ستادی بھ روم ارو

 بلھ خانم؟؟؟-ھلن
 اری انتخاب کردم رو بروزی کھ دی نفرازدهی... اون دهنیکنی می بندمی تقسنیتا دار- من

 شمیپ
 زی رفت و منم نشستم پشتھ مھلن

 کردمی حالھ خودمو درک نماصال
  شدم؟؟؟ینجوری من اچرا

  بھ مغزم فشار اواردمکمی
  شده بودم؟؟؟ینجوری قبال امن
  وسطھ افکارمدی جفت پا پریی بودم کھ صداقی فکره عمتو

 د؟؟؟ی با من ندارگھی دی خانم امرنییبفرما-ھلن
 !نھ برو- من
  بودنادهستی ازی ده نفر پشت مھر

  توجھ رفتم تو فکریب
  پدر و مادرم خوب شددنھی با دیول!!  شده بودمینجوری ھم ارانی ای روز توھی ادمھی

 نمی رو ببکامی از نزدیکی دی نظرم بابھ
 

  آشنامھی احتماال دلتنگھ چون
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 ی رفتم شمال و دور از مامان و بابام بودم ولتی دو ماه بھ خاطر ماموری قبلی دفعھ
 امی باعث شده بود از اون حال و ھوا در بنی و ادمشونیباالخره د
  کردم کار کنمی زدم کنار و سعافکارمو

 کھ یی استعداد داشتن و کسای رزمی رو کھ توھنرھایی نفرشون،کساازدهی نھی باز
 جسارت و قدرتھ مبارزه دارند رو انتخاب کردم

  نفرشی شدند شدرکل
  ھی بقشھی رو فرستادم پھیبق

 ی رزمی تا چھ حد تو ھنر ھانمی تا ببنداختمی مھی نفر رو بھ جونھ بقشی شنی ازاھرکدوم
  مھارت دارن

 ی رزمی  ھنر ھادی مدل باھی کھ چرا کردنی سوال نمی کھ حتدنیترسی از من ماونقد
 !بلد باشھ؟
 کردمی نظارت مھی بقی ھم روھمونطور

   خستم کردی بود و حسابی پرکاریلی خیلی کل بگم کھ روزه خدر
 ھی ناگفتھ نماند کھ از ھمون اول بھ خاطره اعصابھ خوردم خستھ بودم کھ کاراالبتھ

  اضافھ کردمیامروز بھ خستگ
 نفر شی اون شنھی از بدی نجاتشون اومدم و باھی ھستم و براسی پلنکھی ای ھی قضفعال

   نگفتمچکدومشونی کنند رو بھ ھیباھام ھمکار
 بگن.... وکای ھلن بگن اونا ھم برن بھ جسای اانی زوده ممکنھ بھ آرفعال
  دست نگھ داشتمفعال

  زود دست بھ کار بشمدی بایول
 رونی کھ توافکارم غرق بودم از سالن و اومدم بھمونطور

  شدمنی باز کردند و با اعصابھ داغونم سواره ماشدرو
 !! خستمیلی خونھ خیری ممیمستق- رو بھ راننده گفتمبالفاصلھ

  حرکت کردراننده
 کردی ترم می عصبنی کم بود و اسرعتش

 گـــھیتند برو د-  گفتمی بلندبای تقرھی صدابا
  تند کردسرعتشو

 پــــــــــــــــــــوف
   قابلھ تحمل شده بودرهی غی چھمھ

 میدی رسنی بعد از چند مباالخره
  شدم و زنگ رو زدمادهی پنی از ماشی حرفچی ھبدونھ

  باز شددر
 !!!ی کھ خانوم خوش اومدرونی بپرنی مالین گور االاحتماال

  تندیی در ھم و قدم ھای اخمابا
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 چی کھ انتظارشو داشتم ھیزی بزرگ رو ردکردم و برعکسھ چاطھی حری زسربھ
 !!دمی ندیخدمتکار

 ...... و با سرعت قدم گذاشتم تا برم تو کھدمی رو با شدت کشی وروددره
  کھ اونم با شدت در رو ھول داده بودبرخورد کردمیکی با

 ی چھ برخــــــورداونم
 !!! گرفتنفسم
 نھی درساعت فرو رفت تو سلومتری و شصت کصدی حدودا سھیبی بنده با سرعتھ تقرسره

 ...اروی ی
 شدی باز مرونی در بھ سمتھ بچون
 داشتی تعادلمو حفظ کنم باز منکھی من رو از انی پشتھ سرم بود و ارهی بھ دستگدستم

  الی واوگھی ھم کھ دی پنج سانتیوبااون کفش ھا
   رو ازدست دادمتعادلم
  خورد و بھ سمتھ عقب رفتنزی لکای رو سرامکفشام

  رواروی لحظھ با دستام کتھ نی اخردر
 رو شترچسبوندمی قرار گرفتھ بود رو سفت نگھ داشتم وبنشی و سرمو کھ رو سگرفتم

 نشیس
 دستش چون یکی دوره کمرم و اون دیچی اول دستھ چپش رو پوفتھی ننکھی ای برااونم

  کوتاه نشست رو کمرم و نگھم داشتیلی خی بود بعد از مکثرهیرو دستگ
  بودوفتادهی اتفاق نشتری بھی اتفاقات تو سھ ثاننیا

 رونی خوبھ وسالمم نفسھ گرفتم رو پرصدا فرستادم بتمی موقعنکھی ادنھی فھمبا
 ستادمی ودرست انی رو زمدمیاھام رو کوب پو
 ....نگاھم رو کھ باال اواردمـ 

  زدخشکم
  دلم براش تنگ شده بــــــودچقد

 دمشیدی مبای بود کھ زی فردنی اولنی تمام اتفاقاتھ امروز ابرعکس
   آل و خوب برگشتدهی و اعصابھ خرابم رو بھ ادی پرمی انگار تمومھ خستگدنشی دبا

 خانــــــــوم چھ یلیبھ بھ ام- گفتی ابروھاش رفت باال و بالبخند بھ فارسدنمی با داونم
 باعجلھ؟؟؟؟

-  و ھول شده گفتمرونی خودم اومدم و با سرعت خودمواز حصاره دستاش اواردم ببھ
 .....امیلیو
 آشنا تنگ ھی یچقد دلم برا- جملھ فقط گفتمھی در اخر دیرسی بھ ذھنم نمی کلمھ اچیھ

 !!!شده بود
   مسلط شدممخود

 ؟؟؟ی کردکاریچ...بارهی ازسرو روت میخستگ-  پررنگ شد و گفتلبخندش
 گھیکار وبار د- زدم و گفتمی تلخلبخنده
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 ؟؟؟یرفتی میداشت- اضافھ کردمبعد
 !!!گھی منم خواستم برم دیای بیخوای نمدمیاره د-سرگرد

  با اومدنم بھ داخل ھولش دادم تو و درو بستمیی جوراھی تو و اومد
 !!.... نره االنکاش
  بره برگشت داخل و باھام بھ سمتھ مبل ھا ھم قدم شدخوامی نمدی انگار فھماونم
 ره؟؟؟؟ی مشیچھ خبرا؟؟؟کارا خوب پ- من

 ؟؟؟یاره تو چ-سرگرد
 دی و بامیتونستی خب نمی ولمیزنی حرف می درمورده چمی دارمیدونستی دو مون مھر

 میدیحرفی میرمز
  خوش امد بھ من اومدی برایخدمتکار

 !..می بخوراری بیزی چھی- گفتمیسی رو مبل و بھ انگلنشستم
  شده؟؟؟ھ؟؟؟؟مشخصی چفتیوظ- ادامھ دادم گفتمی رو بھ سرگرد بھ فارسبعد

 شھی می چند روزھیاره -سرگرد
 اری با ھشت تا دستگنی داغـــــــــونم حدودا ھفتاد نفربھ باال اواردن میمن کھ حساب- من

  اعتماده کامل ندارمچکدومشونمی ھھیبسازشون ،ھنوز 
  سرت شلوغھ؟؟یاھان پس حساب-یلیو

 ؟یکردی مکاری چنجای ایآھان راست.....اوھوم- من
 قصده اومدن دمیبعد د... منتظر موندمیکمی...ی بھت بزنم، نبودی سرھیاومدم -سرگرد

 یدی برم کھ از راه رس،خواستمیندار
 یخوش اومد...اوھوم- من

   اواردنکی برامون قھوه و کخدمتکار
  شده بودمرهی بھش خکردمی کھ داغ داغ قھوه ام رومزه مزه مھمونطور

  تو کارھاش مسلط بودیلیخ
  داشتارامش
  بھ نفساعتماد
 عالقھ
  اخالقشو دوست دارمیلی بگم کھ خدرکل

 
  اش کھ تموم شدقھوه

 !!! پاشدییھوی یلیخ
 کجا؟؟؟- من

 دی باگھی دنجامی وقتھ ایلیخ-  گفتکردیھ کتش رو درست م زد و ھمونطور کیلبخند
 برم
 خب چرا؟؟؟؟- من

 !.. بھ ھمزهی برم تا برنامھ ھات نرگھ؟؟؟؟منی آلھ ددهی رو بھ ایھمھ چ-سرگرد
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 !!!...زهیرینھ نم- من
 فھمونھی کھ بھ ادم میینای نگاه از اھی
  برم"دیبا"

  کردبھم
  اصرار نکردمگھی دھنم بستھ شد ودکھ
  کردمشی دم در ھمراھتا

   باز کرددرو
  باھمھمزمان

 دنمی بھ دایبازم ب- گفتممن
 دنتی بھ دامیبازم م- اونم گفتو

 میدی و خندمی جملمون ساکت شدانھی دو بعده پاھر
  من بلـــــــندیول..ی نخوداون

 !!.. بھ حالھ خنده ھات بکنی فکرھی- گفتسرگرد
  پشتشو بھم کرد و از راھرو خارج شدبعد

  زدمیلبخند
 ستیباور کن دستھ من ن- من

 ..... کننیتمر-سرگرد
 می ھم نگاه کردیتوچشما.... طورنیمنم ھم... بھم نگاه کردبعد
 شمی متوجھ شدم کھ بازم دارم تو چشماش گم می کمالھ تعجب و بدبختدر

  باز شروع نشــــــھنــــــھ
 زمی کردم ترسھ از تو نگاھشو بریسع

 نمتیبیم- موندم و بھ زور گفتمرهی مقابلھ کردم و تو چشماش خسخت
 نمتیبیم- زد و گفتیلبخند

  پشت بھم کرد و رفتبعد
 یخوش اومد-  سرش باغم گفتمپشتھ
...... 

  ازش گرفتم و درو بستمنگاھمو
  دادمھی در تکبھ

  بستمچشمامو
 ..وز خود خوش کردن ری برایی آشنادارهی اتفاقھ خــــــــوب و دھی از نمیا

  کردریی تغی چھمھ
  شدیعال
 !!!..دمشی کھ دی مرسایخدا

 ... روزتون خوش بشھشھی اتفاقھ خاص باعث مھی وقتا یبعض
 .. روزمو خوش باشمی ھی سرگرد ھم باعث شد بقدارهید
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  ھا و اعصابھ خوردم نباشھی از اون زشتی خبرو
 _ روز بعدستیب_

  رو لبام نقش بستیطانی شلبخنده
  آمادستی چھمھ
  منتظرم ھر چھ زودتر روزه جزا از راه برسھفقط

 ....کـــات_وجدان
 کـــــــات_وجدان
  بود؟؟؟ی روزه جزا چنیا_وجدان

  لحظھ فاز برم داشت خخخخھی جانھ تـــــو برا یچیھ- من
 (':افق- وجدان

 !!.. کار ھا کنمیلی تونستم خمن
 ، درست کنمیھ اعتماد پنج نفره و قابلی روز گروھستی بنی تو انکھی ااول

  مقابلھ با باندیقدرت برا-اعتماده کـــــامل-جسارت-ی رزمی مجھز بھ ھنرھایگروھ
 مدلھ بھ کی شکل و نی بھ بھترارھامی تمامھ ھفتادوپنج نفررو ھم با کمکھ دستنکھی ادوم

 میتمام معنا درست کن
 ھمھ رو مجبور بھ اطاعت ارایدست...دادمی فقط دستور مکردمی نمی من کھ کارالبتھ

 کردندیم
 کھ ی بود جورپی کیلی شدم اما دھنش خیمی صمیلی خای مدت با مارنی تو انکھی اسوم

 رونی زبونش سھ تا اطالعات بکشم برهیمن فقط تونستم از ز
 !!!شندی و عربستان قاچاق مرانیانسان ھا بھ کشوره ا-١
 فروختھ ی و عربیرانی ای تجارھانی دستھ ما بودن بھ بھترری کھ زیھفتادوپنج نفر-٢
 !!شندی انسان ھا بھ عنوانھ برده فروختھ و استفاده می ھی و از بقشندیم
 یلی اما ساعاتشون خشھی و عربستان مرانی محمولھ وارده اگھیتا ده روزه د-٣

 ...نامعلومھ
 ای معتمد مساری بھ تیلیمی ماه و چند ھفتھ باالخره تونستم اھی نی بعد از انکھی اچھارم

 بود و ی سختیـــــلـــی اتفاقات رو گزارش کنم کھ کاره خنیھمون بابا بدم و تمامھ ا
 شدی متی باعثھ بھ فنا رفتنھ کلھ مامورکمونیتنھا اشتباھھ کوچ

 ھی اما بھ عنوانھ مسافر و کننی جنسھ مذکر ھم قاچاق مدمی بعدھا فھمنکھی اپنجم
 ھنکی نکتھ انی و بھتری عادیلی خییجورا

  شده بودولشونیمس" ایلیو" رادسرگرد
 دیچرخی دستھ من و سرگرد مرهی تمومھ کار ھا زینجوری او
نھ نھ اشتباه .......پدرمو....دیببخش.......... روز واقعا دھنمـــوستی پنج کار تو بنیا

 خستم کرد.....شد
  بگمتونمی ھس کھ می مودبانھ ای تنھا کلمھ نی ااره

 :رمان
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  بگم کھ داغــــــــــــــــــــونم کردخالصھ
   ھپروت بودمتو

 ..شدی لحظھ ھم از لب ھام دور نمھی میطانی شلبخنده
  وسطھ افکارمدی االغ جفت پا پرھی کھ

 ن؟؟؟ی ندارلی میزیخانوم چ-خدمتکار
  برگشتم سمتشی اعصاب خوردبا
 گمشو... نھ خرمگس-  گفتمی فارسبھ
 !!..ی بریتونینھ ممنون م-  گفتمیسی زدم و بھ انگلی بعد لبخندیول

   رفتخدمتکاره
   رفتم تو فکردوباره

 لبخندم شوم تر و شوم تر شد 
  تو فاز بودن بلند شدم و بھ طرفھ اتاقم رفتمی از کلبعد

  بازکردم و وارده اتاقم شدمدرو
 .. عوض کردمی با لباس ھا تو خونھ الباسامو

  بکشمقی نفس عمھی مدت نی بعد اتونمی محاال
  و راحـــــــــــتـــــــــــــــقیعم

 دره اتاق برگشتم ی کھ با صداومدمی نرونی دو ساعت تو فکر بودمو از اتاق بحدودا
 سمتش

 د؟؟ییبفرما- من
 دییسالم خانوم شام آمادست بفرما-  وارد شد و گفتیخدمتکار
  زدمیپوزخند

 ؟؟؟؟؟یکنی می جـــــون چرا برا خالفکارا کلفتنفلھ
 !! شفتھینی نبری خیا

 ییبای زی ھاھی چھ قافعھ
 شفتھ_نفلھ

 زی ناز و نوز رفتم سره می و منم بعد از کلی اومد پاچھ خواریخدمتکار
 زی رو مدستاموگذاشتم

 م؟؟؟؟ی داریخب شام چ- من
 یرانی اھی غذاشھیمثلھ ھم-خدمتکار

 اوه ممنــــــون- من
  غذا؟؟؟شی پای غذاتونو ارمیب-خدمتکار 

 گھی شروع کنم داری بشمیجانھ تو دارم تلف م- من
 ...زی رو مدنی رو چغذاھا
  و چنگال بھ دست شروع کردمقاشق

 ستــــای بد نای خارجکنی دست پختھ امی حق نگذراز
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 رونی کھ تموم شد از اشپزخونھ اومدم بغذام
  ھمانارونی از اشپزخونھ باومدنم

 
 خل ھمانا بھ داای ماردنھی و پری باز شدنھ دره ورودو

  نگاھش بھم افتاد اومد سمتمی بھ اطرافش نگاه کرد و وقتایمار
 شده؟؟؟؟؟یاومـــــــم حدس بزن چ-ایمار
 شده؟؟؟؟ی دونم خودت بگو چینم- من

 نمونھ از کارتو واسھ ھیمن -زدی اروم بھ سمتم اومد در ھمون حال ھم حرف ماروم
 محمولھ تورو بھ تھی ھمزمان با جشنھ موفقخوادی و خوشش اومد مدیبابام بردم بابام د

 !! کننیھمھ معرف
 ... چشامودرشت کردمیالک

  نشون دادمخودموخوشحال
  چھ خــــــوبیوا- من
بھ باال چون تمومھ ٥٠٠ جشن شرکت دارن؟؟؟؟؟حدودانی چند نفر تو ایدونیم-ایمار

 میخوای مییا جورھی جشن دعوتن و نی داشتن بھ ای کھ تا حاال باھامون ھمکاریافراد
 می محمولھ رو بدنیپزه ا

 !... رو لبام نقش  ببندهخواستی می بدوضعپوزخنده
  زور جلوشوگرفتم و لب از ھم باز کردمبھ

 ...یزی چھیفقط ...ھی عالنی ایوا- من
 می باھم صحبت کنمینی بشایب-ایمار
 می بھ سمتھ مبل ھا رفتباھم

 ی رو مبل دو نفره امینشست
 ــــــوھــــــوی شھی جشنمون ھم اغاز مشھی کھ محمولھ ارسال می روزقایدق-ایمار
  داد کردغی شروع بھ جبعد
 !!!ی ھم عالیلیخ

 میکنی مریافراده باند رو دستگ; از محمولھیری جلوگنھیدرح
 وھاھاھاھاھای

 !! چقد خوبھی ماریوا- کردمی نقش بازیالک
  زد و دستشو دوره گردنم حلقھ کردی لبخندایمار
  تــــویمخصوصا برا.. اره-ایمار
 یمرس!!! یکنی متی کھ ازم حمایمرس!!! ی کھ ھستیمرس!!ی کھ خبر دادیمرس- من

 .....یمرس!!!!یکنیکھ بھم اعتماد م
 ... دھنم گذاشتی دستاشو جلوای ادامھ بدم کھ مارامی بازم بھ پاچھ خواراومدم

 !!کنمی خواھش مھیتفھم...باشھ بابا- یمار 
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 نجاتت تی سادگنیا- سوختو بغلش کردمشی سادگی لحظھ دلم براھی کھ برداشت دستشو
 !.. من مطمئنمدهیم

 ؟؟؟یزنی حرف می داریاز چ-یمار
 رونی زدم و از اغوشش اومدم بی ایی مصنولبخند

 .. شدمی لحظھ احساساتھی یچیھ- من
 ...دمی خندی منم الکدی خندیمار
  رهی ھم معی و سرادی کھ سرزده مشھی ھممثلھ

 !...رفت
 ...نیھم

  !.. تف تو روتیا
  زبونت حرف بشمری از زخواستمی ممن

 پــــــوف
 !!...مای افتادیری گعجب

  بھ کدوم سازشون برقصم؟؟؟دونمینم
 ران؟؟؟ی سازه دولتھ ابھ
 س؟؟؟؟ی بانده خالفھ انگلای

 ! داشت؟ی چھ ربطنی احاال
 !..دونمی نممن
 !! درھم وارد شدمی سمتھ اتاقم رفتم و با افکاربھ

 .. دلم تنگ شدهچقد
 .....لیفک و فام-شغلم-اتاقم-رانیا-بابا- مامانواسھ

 "سرگرد"
 !! براش تنگ شدهدلم

 ... روز از مالقاتمون گذشتستیب
 ومدی نگھید
 .....امیلیو

 ..... حس دارم بھشاومــــــ
 !...ی وابستگحسھ
 ..شی رنگھی حسھ
 ستمی باھاشم تنھا نی کھ وقتیحس

  آشناستھی نکھی احسھ
 ....آشنا

 !.. براش تنگ شدهیلی دلم خپــــــــوف
 .. نمشی دوباره ببادی بکاش
 مثلھ تمومھ رمانا...اره
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 !... عاشقھ ھمکارم شدممن
 ..کردمی کھ فکرشو میزی زودتر از چاما

  رو تخت و چشمامو بستمدمیخواب
  دوست دارم چشمامو باز کنمدنشی ددهی امبھ
 ........ فکر بودم کھتو
 ؟؟؟؟یچ یعنی نیا

 !!!!گھی خوابم برد دخب
  دارن ھمشیری درگمردم
 ؟؟؟؟یخونی مچرا
  من خوابـــــــمعاقا

  بزن بھ چـــــــاکخواب
  چشمامو باز کردمی عسلی ساعت روھیباصدا

 !گھی دھی با بدبختگھی روزه دھی عھ
 ... حرکت کردمـسی و بھ سمتھ سرونیی تخت اومدم پااز

 رونیاومدم ب..  الزمھھی از انجامھ کارھابعد
 " ھی بھ سوشیپ" تو دلم گفتم جانی ھبا

 "یبدبخت" افتاده ادامھ دادمی با تنبعد
  و لباس ھا رو کنار زدمستادمی کمد ای بھ رورو

 اومــــ
 !! بپوشم؟؟؟ی چامروز

 رونی بدمی ساپورت از کمد کشھی و ی مشککھی تونھی
 .. بودنی رسمالھیخی امروز رو بھی

 دمی رو پوشمینی زمھی ژلھ ای ھاکفش
  سرم طبقھ معمول جمع کردمی موھامو باالو
 رونی کردم و ازاتاق اومدم بی خودم خالی ھم روی در اخر عطره تلخو
 ... سمتھ اشپزخونھ حرکت کردمبھ

 دادمی خدمتکار ھارو مرهی حالت ھم جوابھ سالم و صبح بخدرھمون
 زی پشتھ منشستم

 ؟ تماس نگرفت؟؟ایسالم مار- من
 رو دی کار داریچرا تماس گرفتن گفتن امروز ھرچ.. ریسالم صبحتون بخ-خدمتکار
 دی دنبالتون تا باھم برادی و مدیظھر قرار دار٢:٣٠ ساعت یچون برا.....دیکنسل کن

 ؟؟؟؟ی؟؟؟؟مالقاتیوفتاد؟؟؟تماسی نی اگھیخوبھ اتفاقھ خاصھ د-  و گفتمدمی کشیپوف
  ی اس تی تماس گرفتن و گفتن بھتون بگم جینھ خانم فقط مرد-خدمتکار
 .. باالدی پرابروھام

 !!!رمزمون
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   داده بودنادی کھ تو اموزش ھا بھمون یرمز
  من و سرگردنی بیرمز

 ی اس تیج
 !!! مشکل افتادهی توتی بھم زنگ بزن ماموریعنی

  بلند شدمزی از پشتھ معیسر
 کو؟؟؟؟شمارشو بده؟؟؟؟- من

  برگھ بھ سمتم گرفتھی کنارش و ین و دفترچھ  رفت بھ سمتھ تلفخدمتکار
 رونی و تلفن بھ دست از اشپزخونھ زدم بدمی رو کشبرگھ

 اخــــــــدای
 شـــــده؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی چیعنی

  رو گرفتم و منتظر موندمشماره
 بلھ-  از سھ تا بوق جواب دادبعد
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی اس تـــــــی جھ؟؟؟؟چرای چشده؟؟؟؟؟؟موضوعیچ-  گفتمی فارسبھ

 !!!!وفتادهی نیاتفاق...کنترل کن خودتو...  صب کن صب کنی ھیھ-سرگرد
  کردم با ارامش بپرسمی وسعدمی کشیقی عمنفسھ

 شده؟؟؟؟؟یچ- من
 ...ی اروم باشیتی تو ھر موقعدی تو بانیافر-سرگرد

  وسطھ حرفشدمیپر
 

 حفظھ یاالن دار...ی اس تی جی کھ گفت؟؟؟؟؟؟؟اولیگی می چیفھمی میلیو- من
 ؟؟؟یدی من مادهیارامش 
 !!نمتی ببدی خب بالھیخ-سرگرد

 !!ارم؟؟؟ی نظرت من تا اون موقع طاقت م؟؟؟؟بھیچ- من
 ...وفتادهی نی اروم باش اتفاقیلیاروم باش ام-سرگرد

  رو لب ھام اومدی لبخنده پر استرستی اون موقعتو
 کجا؟؟؟!! باشھ- من

  دنبالتامی صبور باش منیافر-سرگرد
  چقد دلم برا صداش تنگ شده بوددمی فھمتازه
 !!اومــــ باشھ پس فعال- من

 ..فعال-سرگرد
  قطع کردمویگوش

 !! لحنھ گرمش اروم شده بودمبا
 ... باشھوفتادهی نی کنھ اتفاقھ بدخدا

 زی برگشتم پشتھ مدوباره
 !!! خوردمی چــــدمی نفھمی استرس حتاز
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 ی و ساپورت کھ شنودی مشککھی تونھی و گشتم و  رفتم تو اتاقم و خوب گشتمھول
 ... بستمی موھامم دم اسبدمیبھش وصل نباشھ پوش

  و نگاھمو بھ صفحھ اش دوختمی وی تھی با استرس نشستم جلوھمونطور
  فکرم مشغول بودی بود ولی وی بھ تنگاھم

  لو برهتی ماموراگھ
 .!!! بدبخـــــــــــتمیشی مبدبخت

  رو بردارهی گوشی کسنکھی ساعت ده بود کھ تلفنم زنگ خورد قبل از ایکاینزد
  و برش داشتمی سمتھ گوشدمیدو

 شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچ- گفتمی ھول بودم کھ بھ فارساونقد
  اضافھ کردتمی سرگرد بھ عصبانزی ری خنده یصدا
 ......کــــــو- من

   منصرف شدمی بگم کوفت ولخواستمیم
 ؟؟؟یایپس چرا نم-  دادمادامھ

 تو راھم اماده شو-سرگرد
 !...من امادم- من

 ...دمی رسگھی دبایتقر!.. اونجامگھی دنھیباشھ من تا ده م-سرگرد
 !!!...فقط زود باش- من

 ... کردمقطع
  بودی تموم شده بود و ھوا کم کم رو بھ گرمزمستون

 با خدمتکاره دمیپوشی مدموی اسپرتھ سفی طور کھ کفش ھانی برداشتم و ھملمویموبا
 زدمیکنار در ھم حرف م

 و خودشو رونی کار داشت رفت بیی جایلی و بگو امای زنگ بزن بھ مارھی نیبب- من
  رسونھی قرار می برا٢حداقل تا ساعت 

  اومدرونی از بینی بوقھ ماشھی صحبتم بود کھ صدااخره
 رونی بدمی شدم و پرھول

 رونی خونھ زدم بھی و از دره وروددمیدو
  بود و روشن بودستادهی کناره دره خونھ انیماش
  درو باز کردم و نشستمعیسر

  دوختم بھ صورتشنگاھمو
  یـــــــلـــــیخ!...  دلم برات تنگ شده بودسھی پلعاقا

-  بود گفتمی کال ھمھ چدنشوی و استرس و شوقھ دجانی لرزونم کھ پر از ھھی صدابا
 !...سالم

 می از محلھ دور شد لب سالم کرد و گاز داد وری زسرگرد
 شده؟؟؟؟؟؟؟؟یچ- من
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 جا باھم ھی میریاالن م!!! یبابا تو چقد عجول-  بھم انداخت و گفتی نگاھمی نیلیو
 ... خبمیکنیصحبت م

  نشستمساکت
مھسا - موضوع تو ذھنم داد زدھی لحظھ از ذھنم کنار زده شد و ھی ی برای ھمھ چکال

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی عاشقھ خودت کننوی ایتونیتو م
 ی ولخندهی و مگھی و مکنھی میدرستھ شوخ!!  از سنگھ عمرانی اتونم؟؟؟؟؟دلھیم- من

 ...داستی از رفتارش پنی ھم سنگھ ایلیدلش از سنگھ خ
 ستی عاشق بشو نسھی عاقا پلنیا 

  چھ کنم کھ دلمو تو نگاھھ گنگش جا گذاشتمیول
  اومدادمی منوشتی مرستانی کھ دورانھ دبیی دلنوشتھ ھایری ویری ھنی تو احاال

 "دل دادم"
  مخم بھنگھ و افکارمو کنار زدمنی از اشتری بنذاشتم

 !!!نجامی اگھی کاره دھی ھی برامن
  خوش برسونمانھی پاھی بھ توی مامورنی ادی اگھ سرگرد ھم عاشقم نشھ من بایحت
 م؟؟؟؟یرسی می کی بگشھیم- من

 فعال میزنی راحت حرف مالھی جا با خھی میری صب کن مکمی-  و گفتدی کشی پوفسرگرد
 !!چونمی نگھبانا رو بپنیبزار ا

  پشتھ سرمون اشاره کردنھی بھ ماشنھیی از تو آو
  کردنھ من بر نداشتھبی دست از تعقی مارنی پس اپــــوف

 پس گاز بده بزن ازشون جلو- من
 کنمی مدای پتیدارم موقع-سرگرد

 می دادم بھ صندلھی نزدم و تکی حرفگھید
 کھ ھی ثاننی سرگرد گاز داد و تو اخری بود چراغ قرمز بشھ ولکی لحظھ نزدھیتو

 ستادندی و اونا پشتھ چراغ قرمز امیچراغ قرمز شد ما ازشون دور شد
 ـ.. زدمیلبخند

 !!گھی دمیخب االن بزن بر- من
  رو گاز فشار دادشتری نزد و پاشو بی حرفسرگرد
 س؟؟؟؟ی پلگنی بھ ما مناموسا
 !نیکنی عمل مفتونیھ وظ کھ بدیکنی نمیکار- وجدان

 !وجدانا؟؟؟- من
 !!گمیانصافا راست م-وجدان 
 !!!انصـــــــــاف-

 ..می وجدان انصاف اومد بدبخت شدیوا- من
 !!ن؟؟ی داشتیبا من کار- انصاف

 !!برو بخواب.....برو گلم!!..نھ وجدانا- من
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 ... بزارـھی از خودت مایھــــــو- وجدان
 !!ناموسا چشم- من

 ستای درکار نی حاال ناموسخوبھ
 خخخخخخخخ

 ستادی انی بودم کھ ماشیری با وجدان و انصاف درحالھ درگھمچنان
 .. شوادهی پمیدیخب رس-سرگرد

  شدادهی بعد پو
 .. شدمادهی و پدمی کشیقی عمنفس

 
  دلــــــــھ غــــــــافــــــــــــــــلی درو ببندم کھ ااومدم

 ... دری کرد الری گوشھ از لباسم گھی
  حد بدشانسنی اتا
 دمشی کشکمی

  باز کنمرمی رو بگرهی دستگاومدم
  زدروی دزدگنی برگرده سمتھ ماشنکھی ھمون موقع سرگرد بدونھ اکھ

 ھـــــــاح؟؟؟؟؟؟
  حد؟؟؟؟نی تا ای بدشانسگھید

 نداختمی بھ سرگرد می نگاھمی ھم نی گھ گاھدمیکشی کھ لباسمو مھمونطور
 نــــوری بر نگرد اتروجدت

  آبروم رفتھ ھااااایعنی برگرده
 کردی تالش ھام رو سخت تر منی بلند بود و بھ خاطره ھمناخونام

 دمی کشبازم
 لحظھ لباسم در اومد و از شانسھ نی کھ در اخرمیدی ســـــفـــــت کشی دفعھ جورنی ااما

 دراومدنھ ی دفعھ اھیخوشگم ھمون موقع ھم سرگرد برگشت سمتھ من و منم از شدتھ 
 نیدم بھ سمتھ مخالفھ ماشلباس پرت ش

 
 !!! رفتآبروم
  الیخی اونو بحاال

 دیکشی مری و داغون شده بود تسوختی طرف سمتھ راستھ بدنم کھ داشت مھی از
  کشھ موھام شل شده بود و کج شده بودتی موقعنی تواگھی طرفھ دھی از
 خوردی لباسم گذاشتھ بودم زنگ مبھی کھ تو جمی گوشگـــــــھی طـــــرفھ دھی از

 رفتم لطمھ وارد تھیثی و وحشتناک بھ حعی فجتھی موقعنی تو ای خـــــرکدوم
 کردھـــــھ؟؟؟؟؟و زنگ زده رو خطم

  کنمیدگی من موندم اول بھ کدوماش رسحاال
  کردری گی مشکی لھی سرمو اواردم باال کھ تو دوتا تی دفعھ اھی
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 اھـــھی کھ گنگھ؛مبھمھ؛سستی نلھی تالمصب
  گرفت بازومرهی زاز

  تو؟؟؟؟؟یکنی مکاریچ-سرگرد
 ... سمتم و خم شد رو بھماومد

 اخ شدمی بلند مامیلی بھ وھی دور بازوش حلقھ کردم ووھمونطور کھ بھ زور و تکدستامو
 ...کردمیو اوخ م
 دیخندی نمی خندش گرفتھ بود ولسرگرد

 خخخخخخ
 .. خودمم خندم گرفتھ بودتی تو اون موقعحاال

  ستادمی کمکھ سرگرد ابا
 ام سمتھ راستھ بدنم گھی دستھ دھی دادم بھش و با ھی دستمو رو بازوش گذاشتم و تکھی

  شده بود رو تکوندمیکھ خاک
  ھم بازومو گرفت وکمکم کردسرگرد

 ریلباسم گ- کوچولـــــــو خجالت زده گفتمھی کوچولوھی کوچولوھی اروم و البتھ ی صدابا
  اخخخخخنیم افتادم زدمشی کشنتیکرد بھ دره ماش

 !! خوب خاک ھاش رفتیوقت
  بردم باال و کشھ موھامو درست کردمدستامو

 .. قطع شدمی گوشزنگھ
  کھ دوباره زنگ خورددی نکشھی سھ ثانتو

  کھ درست کردمموھامو
   کردمبمی تو جدست

  کـــــوفتیا- من
  تماس رو جواب دادمو

  بودایمار
  رو گرفتم دره گوشمیگوش

 کردمی سرگرد نگاه مھی ھمونطور ھم توچشماو
  یالو مار- من

 ؟؟؟ی با اشاره گفت خوبسرگرد
 !..خوبم- بستم و باز کردم و با لب ھام گفتمنانی با اطمچشمامو

 مگھ نگفتم کارھاتو کنسل کن؟؟؟-یمار
 !!... بودی فورنیا- من
 !...کنمی بھ حالت می وایبھ ھرحال ساعتھ دو اگھ سرقرار نباش-یمار

 ...نھ سره دو مطمئن باش من اونجام- نم
 بمی رو گذاشتم تو جی قطع کرد و منم گوشی خدافظی بیمار

  ؟؟یخوب- سرگرد بلند شدھی صدابالفاصلھ
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   ادمــــــوکنھی چشماش نگاه کردم المصب داغون متو
 دمی اموزش دی ناسالمتیاره مرس- من

 یاری درو بزنم تا لباستو دربیخب چرا نگفت-سرگرد
  اوووووم

  بگم االاااان؟؟؟؟؟؟یچ
 ھاااااه؟؟؟؟

 اووووم خب حواست نبود- من
 ی صدام کنیتونستیم-یلیو

 الیخیاصال ب- من
  شدمـــــاعی ضایحساب

 !!!اواردیاصال بھ روم ن...  دمش گرمیول
 می ھم قدم برداشتکناره

  کجاست؟؟؟؟؟نجایا- من
  سرخری امن واسھ صحبت کردنھ بھی جاھی-امیلیو

 !ن بعلھآھـا- من
 دیکشی مری سمتھ راستھ بدنم تیکمی ھنوز
 ستادی دره بزرگ اھی کناره

  کنارشستادمی امنم
  روگرفتی دراوارد و شماره الشویموبا
  تومی بعد در باز شد و ما رفتنی از چند مبعد
  کجاست؟نجایا- من
 ؟؟؟یبھ من اعتماد دار-یلیو

 ....خب....خب- من
  خو معلومھ دادمھی اوسکولعجب

 !!..معلومھ کھ دارم- من
 ایپس دنبالم ب...خوبھ-یلیو
 نیی و از پلھ ھا بھ سرعت رفت پادی دستمو کشی حرکتھ ناگھانھی تو و
 دمی دوی دنبالش می حرفچی ھی تعجب و سرعت ببا
 سالنھ ھی جلومون بود ھولش داد و وارده گھی دھی دره اھنھی و می رفتنیی پلھ ھا پااز

 میبزرگ شد
  و دستھ منم گرفت تو دستشستادیا

   حلقھ کرد تو انگشتامانگشتاشو
 ... حرکتش تعجب کنم اطرافم مانعم شدنی از انکھی از اقبل
 شدی لحظھ چشمام درشت تر مھر

  نشستی ممیشونی رو پعرق
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 ..شدی تند تند منفسام
  دمی عمرم رو دی صحنھ نی ترترسناک
  برام سخت بودتحملش

 !! دستمو سفت تو دستش گرفتھ بودی برگشتم ولاری اختیب
  بستمچشمامو

 !!نمی ببخوامینم- من
 ...چشماتو باز کن مھسا-یلیو
  باره اسممو صدا زدهنی اومد اولادمی تی موقعنی اتو

  فشار دادمشتری بچشمامو
 ولم کن... خوامی نمناینھ نھ ا- من

 کردی ول نمی ولدمی کشدستمو
 ولم کـــــــن- من
 مھســــــــا-یلیو
 . دادش ساکت شدمبا

 فکرشو ی کھ حتھیزی باند خطرناک تر از اون چنی باورت بشھ اخوامیم-سرگرد
  !...یبکن
 .. باورم شداره
 .... وقتھ باورم شدهیلیخ

 و عراق رانی کھ قراره بھ ای قرار بود جزوه محمولھ انایا...نگاھشون کن-سرگرد
 ی جددی تو بانیبب.... شدندیان مخالفت قربھی بھ خاطره تنھا یفرستاده بشند باشند ول

 فرق داره ی کھ رفتیی ھاتی ماموری ھی با بقتی مامورنیمھسا ا....ری سخت بگیباش
 ... فرق دارهیلیخ

  ماه اما سخت ترکی نی مثلھ ارمی بگی جددیبا.....ـــــدونمیم- من
 
 شتری ھفتھ بھی شمیمن دارم داغون م- صدام لحنش درمونده و مھربون شددنی شنبا

 !!!میمھلت ندار
 !... طاقتشو ندارمگھی دــــــرونی ببر بنجایمنو از ا- من

  کنمفشونی توصتونمی نمی بودم و صحنھ ھا ترسناک بودند کھ حتدهی ترساونقد
 .. ول کرددستمو

 رونی بھ سمتھ در رفتم و زدم بعیسر
  و نشستم رو پلھدمی کشیقی عمنفسھ

  کنارم نشستی اقھی ھم بعد از دقسرگرد
 م؟؟؟ی شده؟؟؟لو رفتیزیحاال چ- من

  زدیپوزخند
  نبودپوزخند
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  لبخنده تلخ بودھی
 .... بھمون شک کردندی ولمیلو نرفت-امیلیو

   قطع کردمحرفشو
  ماه ھنوز بھمون شک دارن؟؟؟؟کیبعد از - من
 شھی کھ ھمیی کھ جاسوسایدونیم...میکنی چرا ھمش ھمو مالقات منکھیاره بھ ا-یلیو

 دنی راپورت مکنندی مبمونیتعق
 م؟؟؟یکارکنی چدیحاال با- من

 من بھ می مھلت ندارشتری ھفتھ بھی کھ نھیمھم ا!!!..ستی مسئلھ مھم ننی ایچیھ-سرگرد
 ی انجام بدی کارھی دی مدرک جمع کردم فقط تو بای کافیاندازه 

 ؟؟؟یچ- من
 ی رو باھامون متحد کنای ماردیبا-سرگرد
  درشت شدچشمام

 ــــــــــنیھ
 !!! ممکنھرهیغ- زمزمھ کردمرتی حبا

 از عضوه گروھھ کھ با قاچاقھ انسان مخالف بود ی چون اون تنھاکسستینھ ن-سرگرد
 ...؟!! استکنھی کارو منی خودش الھیو بدونھ م

 ... فکر فرو رفتمتو
 !...می وقت ندارشتری ھفتھ ھم کھ بھی سختھ یول- من
 نی از مھم تریکی دی بامیشاھد ندار ی ولمی ما مدرک داری انجامش بددی بایول-یلیو

 می شھود انتخاب کنی رو براتی مامورنیفرد در ا
 پــــــــوف

  جھنمفرستتمی درجا مسمی کھ بگم پلنی جزوه گروھھ ھمایمار
  چھ برسھ کھ ازش کمکم بخوامگھید

 می ندارنی ھم جز ای اگھی راھھ دیـــــــیوا
 !!ی راھھ سختچھ
 !! سختھیلیخ

 ...کنمی ممویمن سع-  زمزمھ کردملمی مبرخالفھ
 حتما از پسش ی ھستیتو دختره جسور و زرنگ-  زد و گفتی لبخنده گرمسرگرد

 !...یایبرم
  زدمیلبخند

 ...دوارمیام- من
 !!ی و باور کنینی کھ ببنجای اواردمت اگھیخب د- شد و گفتبلند

 ... بودندیرانی بدون کھ نصفھ افرادشون ھم انمیا- دادادامھ
  شدندنی درشت و البتھ غمگچشماش
 می جا باھم صحبت کنھی میاالنم پاشو بر-سرگرد
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 ستادمیا
 !!میباشھ بر- من
 رونی بمی شده اومدنی اون مکانھ نفراز

  می شدنی ماشسوار
 .....یزی چی شنودیمطمئن- من

  ساکت شدمامیلی ادامھ بدم کھ با نگاھھ مطمئن و پرازاعتماد بھ نفسھ واومدم
 ھینیری شھی ی وحشتناک حالم گرفتھ شد ولیھ خاطره اون صحنھ ھا امروز بنکھیباا
  داشتگھید
  صدام زدنی اولی برانکھیا
 )مھسا(

  اسمم از زبونش قشنگ بوددنھی شنچقد
  تلخھقتی حقچقد
 نھیری شی گاھقتی داشتم کھ حقدهی عقشھی ھمی تلخھ ولگفتنی بودم مدهیشن

  ام عوض شددهی عقاالن
  باشھنیری ھم شھرچقدر

 رهیگی داره کھ حالھ ادمو می ای تلخبازھم
  گرفتای دنھیی وفای و بی از نامھربوندلم

  بھ ھموطنھموطن
  بھ دوستدوست
  بھ انسانانسان

  بھ زنزن
  بھ مردمرد

 کنندی مانــــــــتیخ
  کاراشون اسمھ انسان بودن رو خراب کردندنیباا

  کردندنحس
 نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

  رو نگھ داشتنی ماشنی از چند مبعد
  نشھ؟؟رتمی تا دمی صحبت کننی تو ماشیخوایم-سرگرد

 ....اوھوم- من
  چند لحظھ نگام کردی کرد و برایمکث

 ....میری بگی جدتوی ماموردی باگھی بھ بعد دنجایاز ا-سرگرد
 رو نی و بعد ماشمینقشھ امون صحبت کرد و تی ساعت در مورده مامورھی حدودا

 روشن کرد و حرکت کرد
 ... شدمادهیپ

  شدم سمتھ پنجرهخم
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 خدافظ.... خب- من
   زدی تکون داد ولبخندیسر

 ...خداحافظت باشھ!! مواظبھ خودت باش-امیلیو
 !! طورنیتوام ھم- زدمیلبخند
 ستادمی رو راست کردم و صاف اکمرم

 ... زد و رفتیبوق
  کھ از حرفش وجودم رو پرکرد رو خفھ کنم و برگشتم سمتھ دری کردم احساسیسع
   درو باز کردمدی کلبا

  رو رد کردم و در رو بازکردماطی شدم و لبخنده کم رنگم حی قوھی ھاباقدم
 کالرا کالرا- من

سالم خانم با -  زد و گفتی لبخنددنمی با درونیاز تو اشپزخونھ اومد ب)کالرا(خدمتکار
 د؟ی داریمن امر

  داشتھ باشھ؟ی زنگ نزد با من کاریکس-دمی پرسرفتمی کھ بھ سمتھ پلھ ھا مھمونطور
  کردندیاداوری خانم قرارتون رو ایفقط مار-کالرا

  کردمی پلھ ھا مکثی لحظھ روچند
 ی بھ کارت برسیتونیباشھ ممنون م- من
  تکون داد و رفتیسر
 ... راھم ادامھ دادم و وارده اتاقم شدمبھ

  بھ ساعتم انداختمینگاھ
  وقت دارمگھی ساعتھ دکی

   کمدم رو باز کردمدره
  بپوشم؟؟؟ی چاومـــــــــم

 !...ی لباسھ رسمھی
 
 ...دمی تنگ از توکمد برداشتم و پوشھی کت و دامن مشکھی

 ختمی موھام رو باز دورم رندفعھی ھم پام کردم و ای رنگی مشککفشھ
  رو لب ھام نشستیلبخند
  خوشگل باشھ؟؟؟؟تونھی انسان مھی تاچھ حد اخھ

  بنازمــــــــــم اعتمـــــــاد بھ نفسھ خودموماشا
 ... زنگ بلند شدی کھ ھمزمان صدارونی اتاق اومدم باز

  طبقھ معمول با سروصدا اومد توای از اون ھم مارپس
 ...نیی پاومدمی اروم از پلھ ماروم

  کردیگاه م کھ داشت بھ دور و اطراف نھمونطور
 ...گشتی معمول دنبالھ من مطبق
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 بعد ی بذار برایمگھ بھت نگفتم ھرچقدر قرار مدار دار-زدی ھم حرف ھم مھمونطور
 تو چرا نگھبانات رو دک نمی کن ببم؟؟؟؟؟صبی قراره مھم دارھیامروز 

 ...... شما دوتا؟؟؟؟نکنھی بودرونی بامیلی کھ با و؟؟؟؟؟بازمیکرد
  قطع کردمحرفشو

 !!...نجامی من اایمار- من
   مبل نشستمنی ترکی و نزدنی اولی از پلھ ھا فاصلھ گرفتم و روو
  اومد سمتم و دوباره با غرغر نشستدنمی دبا

 مگھ نگفتم قرارھاتو کنسل کن؟-ایمار
 نشد گھی ددی ببخشی ولیاره گفت- زدم و گفتمانی کردنھ جری ماست مالی برای لبخندمین

 !!واجب بود
  واجب بود؟؟؟؟امیلیـــــھ وعـــ-ایمار
 رسھ؟؟؟یچھ زود خبرا بھت م- من
 !!جوابھ منو بده-ایمار
 گھی کارم داشت د؟؟؟خبیچھ جواب- من
 کار؟؟؟یچ-ایمار

  سر ھم کردمی دروغھی دور چرخوندم و ھی چشمامو
 نکھی ادنھیخب پرس....می باھم ھمکار بودرانی ای توامیلی من و ویدونیخودت کھ م- من

 ..می ھستیرانیمخصوصا ما کھ ا... کاره واجبھ برامونھیحالمون چطوره 
 !!!!!!ی دروغـــــــــــــچھ
  منتظرهنی ماشمیبھ ھر حال من قانع نشدم پاشو بر-ایمار

 ...پــــــــــــــــــــــوف
 می بلند شدباھم
 ؟؟؟یکنیحاال چرا نگھبانات رو دک م-ایمار

  بگم؟؟؟؟؟یچ
 ؟؟؟؟؟یچــــــــ

 .....آھان
 ادی مادتی دل ارا رو ی خونھ ی ھانی دوربی ھیخودت کھ قض.خب....خب- من
   سرک بکشندمی تو زندگادی من خوشم نمیدونیوم

 رونی بمی گفت و باھم از ساختمان اومدی آھانایمار
 دادمی گوش می ماری کھ من فقط بھ غرغر ھانی و بعد از چند ممی شدنی ماشسوار

 میحرکت کرد
 ن متوجھ شدمباور ک- من
 !!!!!ـــــایشی نابودمی قرارو خراب کننیاگھ ا.... منــــــونیبب-ایمار
 ھ؟؟؟یخب حداقل بگو طرف مقابلم ک- من
 .... کردی مکثایمار
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 !!!!!!مامانم- گفتییھوی گذشت کھ نی مچند
  سرعت برگشتم طرفش کھ فقط کنم گردنم در جاشکستبھ

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچـــــــــــــــــ- من
 ...شھی باند کھ پدرم محسوب میھمسره سردستھ ....آماندا....مامانم-ایمار

  گشاد شدم نگاھش کردمی چشمابا
  دمی حالت گردنھ ناقص شدمو مالدرھمون

 نھی ماه تونستھ ھفتاد نفرو اصالح کنھ رو ببکی ی رو کھ توی کسخوادیم- دادادامھ
   کنممی کردم تعجبمو قایسع
 !!!!؟؟؟؟؟؟یچرا زود تر بھم نگفت- من
 !!!...ھیمن کھ گفتم قراره مھم-ایمار
  رفتار کنم؟؟؟ی چھ جوردیحاال من با...اره- من
مامانم مغرور ھا رو دوست ..... مغرور باشیگرم باش ول.... نباشی رسمیلیخ-ایمار
 !!..داره
 اد؟؟؟؟ی خوشش بدی چرا با؟؟؟؟اصالی چادیاگھ از من خوشش ن...خب....خب- من
 ادی خوشش نیلی عضو گروھھ اگھ از تو بھ ھر دلنیمامانم بعده پدرم مھم تر-ایمار

 ..ارندی بھ جات بگھی دنھیگزی جاھی دهیدستور م
 آھــــــــان- من
 ... شادو دوست دارهھیمامانم دخترا....لبخند بزن ھمش-ایمار
  نزدمیحرف

  خودشونو بھمون نشون بدن؟؟؟خوانی می زودنی بھ ایعنی
 !!!!! زود اعتماد کردندچھ

 می ماھھ تموم صبر کردھی ی ناسالمتستای زودم ننیھمچ
  در اومدجونمون

  رستوران نگھ داشتندھی ی جلوقھی دقستی از ببعد
 می شدادهیپ

 سایمثال پل.... نکنھدمونی تھدی رستوران امنھ؟؟؟خطرنیا.....ی مارگمیم- من
 گارسونا نگھبان ھیاوال امنھ امنھ دور تا دوره رستوران بھ جا-  و گفتدی خندزی ریمار
 کنھ نگران دمونی کھ خطرتھدیدوما از طرفھ ھرکس...ستادندی مامانم ایھا
 .... عنوانچی بھ ھسی پلیول...میشیم

 عھ چرا؟؟؟؟- من
 !! واسھ اثباتشونیلینھ دل... دارنیچون نھ مدرک-ایمار
 !!...آھان- من
 م؟؟؟؟ی اکارهی چنجای ما اپس
 موندی بامھ تھرانھ خودمون باز می کھ دھنت اندازه یدونستی ماگھ
  بھ دره رستورانمیدیرس
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  خوش امد گفت و درو باز کردینگھبان
   بودیکی شیلی خرستوران

  بھ سمتھ چپھ رستوران حرکت کردایمار
 ... کنارش راه افتادممنم

 نشستھ بود و دوتا نگھبان ھم باال سرش واساده بودن زی خانم کھ پشت مھی بھ نگاھم
  اشنا اومدیلــــــــیخوردو بھ نظرم خ

   بھ سمتھ ھمون رفتقای ھم دقای کھ ماردمشی کجا دکردمی فکر مداشتم
 ..ستادمی و منم کنارش استادی ازی مکنار

  اومدنمون خانومھ سرشو باال گرفت و نگاھمون کردبا
  بودمشدهیھ بانده عکسشو تو پرونده د سردستنی کھ زنھ ھمنیا

 !!...سالم مامان-ایمار
  گفتھ بود رو داشتھ باشمای کھ ماریاتی کردم تمامھ خصوصیسع

  و با لبخند روبھش سالم کردمگرم
  سالم- من

 !!...نینیسالم بش-  بلند شھ مغرور گفتنکھی بدونھ اخانومھ
 می دوتامون نشستھر
 ....کنمی میخب مامان معرف-ایمار

  سمتھ من گرفتدستشو
  نی انوریلیام-ایمار

  بعد دستشو سمتھ مامانش گرفتو
 مادره گلم اماندا جــــــــون-ایمار

 !.خوشبختم-کی دستمو بردم نزددی زدم و با تردیلبخند
  خورده بھ دستم نگاه کردھی زد و ی لبخندمچھین
 

 .. مکث دستشو تو دستم گذاشتی رو با کمدستش
 ر طونیمنم ھم-اماندا

  شد و دستشو فشار دادمقی عملبخندم
  دوختمای و من نگاھمو بھ مارمی ھمزمان از ھم جدا کرددستامونو
 کردی درشت شده بود و بھ ما نگاه مچشماش

  نزدم و گذاشتم تا بعدا ازش بپرسم چھ مرگش شدهیحرف
  بپرسم چرا چشمات درشت شده؟؟؟؟تی موقعنی کھ توانی توقع ندارواال

 ھی و کارت عالی فعالگفتی مایمار....دمی شنیلی خفتویتعر....خب-اماندا
 خودشو جمع و جور کرده بود انداختم و یکمی کھ ای بھ ماری نگاھمی زدم و نیلبخند

 ... بھ من لطف دارهایمار-بالبخند گفتم
   نگاھھ کوتاه بھ ساعتھ دوره مچش انداخت و بعد بلندشدھی آماندا
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 ید من کار دارم فعال با بویخب قراره خوب-اماندا
  درشت شدچشمام

 !!!!...ی زودنیبھ ا- من
  طورنی ھم ھمایمار....بلندشدم

  حرف روشو برگردوند و رفتی زد و بی لبخندمچھین
 !! مامانیبا-ایمار
تازه سالم - گفتمای از رفتنھ آماندا نفسمو بلــــند فوت کردم و رو بھ ماربعد

 چرا رفت؟؟؟؟!!! مـــــایکرد
  راحت لم دادالھی باخایمار
 !!! کار دارهشھی ھمگھی مامانمھ داتھیخصوص-ایمار

  باال انداختمییابرو
 فیپ

 ی گنداتھی خصوصچھ
  برم کار دارمدیپاشو من با....پاشو-ایمار

 ...یتو کھ بدتر از مامانت-  گفتمشدمی پا می حوصلگی کھ با بھمونطور
 می شدنی و سواره ماشمی اومدرونی از رستوران بباھم
  رو بھت بگمی اھی قضھی خوامی مایمار- گفتمدی و با تردای زدم بھ دردلو
 میحرفی مفصل باھم مامیفردا م-ایمار
 ... نزدمیحرف

 !!!!.. خفھ شویعنی نیا
  رسوند و خودش رفتمنو

 شمی اومد پای و ماردی فردا ھم از راه رسباالخره
  سوال بپرسم؟؟؟ھی شھی میمار- من
 !!بپرس- امروز کسل و ناراحت  بود با غمھ تو صداش گفتکمی کھ انگار ایمار
 ؟؟؟ی تو با قاچاقھ انسان موافقگمیم....گمیم- من
  نگاھم کردرهی خایمار
  شدم تو چشماشرهی خمیشگی با جسارت و تحکمھ ھممنم
 ؟؟؟یپرسی سوالو منیچرا ا-  بخونھ گفتیزی نتونست از تو چشمام چنکھی از ابعد
  نگاھش کردمنرم
 !..کنھی خطور مگھیسوالھ دخب - من

 !!!!نھ...خب......خب- دمھ اخر گفتی نگاھم کرد ولدی با تری کمھی فکر کردو یکمی
  زدمی لبخندمچھین

 چھ یکنی می تو قاچاق ھم دستی دار؟؟؟؟؟توھمیکنی کمکشون میپس چرا دار- من
 !!! دارهیفرق
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 رو مجبور بھ انمی اطرافی کارم من فقط گاھچینھ من ھ...نھ.....نھ-  با ھول گفتایمار
 ...کنمی باند میاطاعتھ دستوراتھ بزرگ بزرگا

  از ابروھام رفت باالیکی
 ؟؟یکنی می حال باھاشون ھمکارنی در ھمی ولی تو با قاچاق انسان مخالفیعنی- من
 .... بزنھی بھ خودش گرفت و اومد حرفی در مونده ای افھی قایمار
  بودم بھشرهی کھ منتظر خمنم
  شدی اش جدافھی کم قکم

سوما بھ تو ....دوما من مجبورم.....نامحسوسھ... من فرق دارهیاوال ھمکار-ایمار
  بھت بدمیحی توضچی ندارم ھفھی نداره و من وظیربط

 ھی کافیعنی جلو گرفتم کھ دستامو
 !!!زمی نکردم عزییمن ازت بازجو....ای ماری ھی ھیھ- من

 ...یشی ناراحت مدونستمی نمدیببخش- شد کھ ادامھ دادمساکت
 !! خستھ شدمگھیاما د- از قھوه اشو خورد و گفتیکمی ایمار

 .. ادامھ ندمنکاروی ای ولرمی بمخوادی دلم میدونیم- چونش گذاشترهی زدستشو
 ؟یکنیچرا مخالفت نم...خب- من
  نگام کردی با درموندگایمار
مخالفتھ من بھ ضررم .... باندنھی داره کلھ خانوادم اعضادهیمخالفتھ من چھ فا-ایمار

 شھیتموم م
 ؟ی شددهی راه کشنی تو ایچھ جور- من
 ی دارم زندگدمیاز ھمون موقع کھ فھم- کھ از سواالم کالفھ شده بود گفتیمار

 ..  کردندی بازنیمامان و خواھرام منو وارده ا...کنمیم
 ؟؟ی بامن راحت باششھیم- من
 !!!گم؟ی بھت منارویپس بھ نظرت چرا دارم ا-یمار
 ؟؟؟ی کنکاری چیخوایم....خب حاال- من
 ..رونی بامی منجالب بنی از اخوامیفقط م....دونمینم-ایمار

  کردمسکوت
  االن زودهکنمی ماحساس

 زارمی مونی رو باھاش درمھی بھش بگم فردا حتما قضدینبا
 فعال نگو....ترسمیم- وجدان

 شمااااایاگھ بگم راحت م- من
 شمی بدبخت مشھی خراب متی مامورھویدرک کن - وجدان

  موقعشھی کنمی تاببدارمیاره فعال دست نگھ م- من
  الیخیحاال ب- من
  بحثو عوض کردمو
   و بکشمش سمتھ خودمارمی خوب بھ دست بتھی موقعھی دی توداره بایلیخ
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  کنھی باھامون ھمکارتا
 ھی سختکاره

  بھ باد برهتی و تمومھ ماموری ھمھ چرهی بزنھ زممکنھ
   از باندهی اونم عضوباالخره

 ... رفتای روزم گذشت و ماراون
  وقت ندارمشتری بگھی ھشت روزه دیــــــــــــیوا

 گمی حتما بھش مامروز
  رو مبلنشست

 !! کسچی پاشو تو اتاقم نذاره ھی کسچیھ- زدمداد
 .. کارت دارمای پاشو بیمار- گفتمای رو بھ ماربعد

  دمی تعجب نگام کرد کھ دستشو کشبا
 !!ھیفور- من
  دنبالھ خودمدمشیکش

  باھام ھمراه شداونم
 می و وارده اتاقم شدمی پلھ ھا باال رفتاز

  رفت نشست رو تختبالفاصلھ
 ............ عجب گشنگا

 !!!یخـــــــــــاک چھ بد دھن شد- وجدان
 ..مالھ فشاره کاره- من
 ستادمی اای ماری رو بھ روعیسر
 تو اتاقھ من شنود ھست؟؟؟؟؟؟...یمار- من
  راست بگھدی و باھی کامال بحث جددی دی انداخت و وقتقی عمی بھ چھرم نگاھایمار

 نھ...خب....خب- گفت
 ایراستشو بگو مار- من
 ستی نگمیراست م-ایمار

 دمی کشیقی عمنفسھ
  ھم توشمیاگھ باشھ ھم من بدبخت م- من
 
   گفتم تا اگھ ھست بگھی الکنویا

  من مطمئنمستین-ئن گفت مطمایمار
  بھش اعتماد کنممجبورم

  لحظھ تو اتاق چرخوندمی قدم ازش فاصلھ گرفتم و نگاھمو برادو
 ... دوره چونھ ام گذاشتمدستمو

   گذشتھی ثانچند
 !!.....سمیمن پل- دستمو برداشتم و محکم گفتمییھوی و



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 105 

  بھش دوختمنگاھمو
 درشت شده  بھم کمی ھی حرکت موند و با چشمای باز شده بود بی حرفھی کھ برادھنش

  موندرهیخ
  خنده اش بلند شدھی گذشت کھ کم کم صداھی ثانچند

  تعجب نگاش کردمبا
 احیب

 ستی ننی اسکولھ اونوخ  تو و انصاف بگنی اگمی می من ھری بگلی خانم تحووجدان
 دیری بگلی تحواحی باحیب

 رفتی خندش باال و باالتر می لحظھ صداھر
  شدهوونھی دنی خدا ایـــــــــــیو

 !!!سمی من پلگمیم....یخندیچرا م- من
 کیستریھ... بودی ھاش عصبخنده

  مزهیب...منم دکترم- خنده اش گفتوسطھ
 !! نکنای شوخنی ازاگھید- کم خنده اشو خوردو گفتکم

  دستمو زدم بھ کمرمھی و رونی با حرص فرستادم بنفسمو
 سمیمن پل.... نکردمی من شوخیول- من

 .. شدی جدای مارھوی
 ؟؟؟یگی چرت میبگو کھ دار-ایمار

 تکون دادم"نھ " ھی بھ معنسرمو
 ....قتھی کامال حقیول-من 

 م.....س...ی...ل...پ.....من - شمرده ادامھ دادمشمرده
 

  از سرجاش پاشد کھ بھ سمتش رفتمتند
 ... بکنی بکنی خواستی حرفمو کامل بزنم بعد ھرکارنی بشقھی دھی....نھ....نھ- من

  رو تختنھی ھولش دادم تا بشیکمی
 ...... مدتنی تمومھ ایعنی؟؟؟؟یچ-ایمار

 دمی حرفش پروسطھ
  بھ حرفام گوش کننی مھی کنمیخواھش م- من

من کھ ....نی مھی فقط کنمیخواھش م- نشوندمش رو تخت و گفتمیزورک
  نفقط بھ حرفام گوش ک....ی باھام بکنیتونی می خواستیھرکار...شتمیپ

  شد بھمرهی ختی خورد و با عصبانحرفشو
  کنارش رو تخت و دستشو گرفتمنشستم

  وخ فرار نکنــــــھھی
  خندم اومد از کارمتی موقعنی تو احاال

  چرا دستشو گرفتمدونمینم
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 استرسم خفھ اش کرد...خندمو
 کردم تا از دای پتی ماموررانی من از کشوره اای مارنیبب- کردم بھ حرف زدنشروع

 ایمار...رمی اطالعات جمع کنم و جلوشو بگنی بفرسنیخوای کھ می بزرگی محمولھ نیا
 ... رفتار کنیگوش کن و منطق

 سیچھ بھ دستھ پل...شدی مری زود بانده شما دستگای رید- فشار دادم و ادامھ دادمدستشو
 من وارده باندتون...نیبھ خاطره ھم... اما مھم محمولھ بودیسی چھ انگلیرانی ایھا

 یتازه تو کھ کار..شھی ازمجازاتت کم می کنیاگھ تو باھامون ھمکار...شدم
 ی باھامون ھمکاردیفقط با... ی گناھی کھ تو بمی کنت تو دادگاه ثابمیتونیمام...یکردینم
 یکن

  کردمیمکث
  انگار کمتر شده بودتشیاعصبان

 ھمجنس و ھموطنھ ی ولرهی انسان بمھیبھتره ..ی گفتروزیخودت ھم کھ د- دادمادامھ
 ی باھامون ھمکارنکھی اکی...یمگھ نھ؟؟؟؟االن تو دو راه دار....خودشو نفرشھ

 نیدرھرصورت چھ من تو ا...ی بشری دستگاتی ھمراه با ھم باندنکھیدو ا...یکن
 ...شدیم ری بشم چھ نشم شما دستگستی سر بھ نتیمامور
  رو تو نگاھش حس کردمترس

 خودت ای..ی بھ بابات بگیبر...یامن بکن بی ھرکاریتونیاالن تو م- من
تو ھر کدوم از ....شھی اما بدون کھ باالخره باندتون نابود می اگھی داھرکارهی...میبکش

 ھی ھاسی پلنی ھمای ما ی افراده باندتون حدودا ده تا از ھمکارھای دست ھاریز
 نیاما مھم ا...می کنریکلھ باندتونو دستگ  کھمیو اونقدر ھم مدرک دار.... ھستیسیانگل

 ھم ھزاران رونی بیکشی منجالب منی ھم خودتو از ای کنیاگھ ھمکار...محمولھ است
 ...یدی رو نجات مگھیدختر و پسره د

  شدم بھشرهی از حرفام ساکت شدم و خبعد
  کرده بودسکوت
  کجا بوددونمی کھ نمی نقطھ ھی ازم گرفت و دوخت بھ نگاھشو
 ھ؟؟؟؟یـوم؟؟؟؟نظرت چھــــ- شد کھ گفتمی طوالنسکوتش

 ... و بلندشدرونی بدی دفعھ دستشو از دستم کشھی
 فکر.... فکر کنمدیبا......دیبا......دیبا- در اخر گفتی من من کرد ولیکمی

 ما ھشت ایمار-گفتمی در ھمون حالتم با استرس مدمی بھ سمتھ در کھ دنبالش دودی دوبعد
 کن لگد یدر ضمن سع.... تا فردا فکراتو بکنکنمیخواھش م...می وقت ندارشتریروز ب

 من منتظرن تا من ھی ھا و ھمکاراسی چون تمومھ پلاتی بھ بختھ خودت و ھم باندینزن
 و ھمھ رو اتی ھم باندھی تو خونھ ھازنیکھ بر...شده  خرابتیبھشون خبر بدم مامور

 ...  نگویزی چی بھ کسکنمیپس خواھش م... کنندریدستگ
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 بزرگ یاوال بانده ما اونقدر- گفتتی و برگشت طرفم و با عصبانستادی پلھ ھا انھییپا
 ھی نکن چون ما خودمون دی نشند دوما تھدریھست کھ ھرکدوم گم و گور بشند تا دستگ

 میپا خالف
 اوھوع

 !! خستھ شدمی بازنی فکر کنم چون خودمم از ادیسوما با- دادادامھ
  ازم دور شد و رفت بھ سمتھ درو
 بازم از ھمون جا داد ی کاله نمونھ ولی حرفا رو زده کھ سرش بنی ادونستمی منکھی ابا

 فکراتو بکن... من حرفامو زدمیاره حق باتوعھ ول-زدم
 ... رونی و بعد از در زد بدی شنحرفامو

  موھامھی و دستمو فرو کردم الدمی کشقی نفسھ عمھی
 فتھی نی اتفاقھ بدکاش
 ...فتھی بی نذار اتفاقــــــــایخدا
  دھنمو قورت دادم و با دو رفتم سمتھ اشپزخونھآبھ

  اب بھم بدهوانی لھی و بھ خدمتکار گفتم زی پشتھ منشستم
  حرف زدمانقدی خودمو کشتم تا ایوا
 .. استرس مردماز
 

 کھ وانی لاتھی و تمامھ محتودمی با سرعت کشوانوی گرفت سمتم و منم لوانوی لخدمتکار
 ھمون اب بود رو خوردم

  زی دوختم بھ می و نگاھمو با شومزی رو مدمی کوبوانویل
 ــــــدیبــــا....ی کنی ھمکاردیتو با-  گفتمی فارسبھ
  بلند شدم و بھ سمتھ پلھ ھا رفتمزی و پر استرسم از پشتھ میبا لبخنده موز 

  پلھ باال رفتم و وارده اتاقم شدماز
 چرت و پرت نشونیھ ب کھ بھش زدم فکر کردم کیی تخت نشستم و بھ تمامھ حرفایرو

  کنھینگفتھ باشم تا برداشتھ بد
  رو تخت  و چشمامو بستمدمی فکر دراز کشی از کلبعد

  بـــــودی روزه پر استرسعجب
.. 

 ... روز بعدصبح
 ـ!!. شدمداری بواری شدن در بھ ددهی وحشتناکھ کوبھی صدابا
  ردم گشاد شدم بھ اطرافم نگاه کی بلند شدم و با چشماییھوی ترس با

  بودستادهی و تو چارچوبھ در ازدی نفس نفس مایمار
 نیی رو تخت اومدم پااز
 شده؟؟؟؟یچ- من
 ...... اومدم بھ سمتش برمتا
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 .. سمتمدیدو

 !!!!!...کنمی میاره اره ارھـــــھ من باھاتون ھمکار-ایمار
  صد برار گشاد تر شدچشماش

  نھ بھ امروزشروزشی بھ دنھ
 !!!!!!؟؟؟؟یچ- من
  اومد و دستامو گرفتایمار
 !!.. کنم باھاتونی گرفتم ھمکارمیتصم...من.... منیدیاره درست شن-ایمار
  برام نمونده بودگھی ددھن
  شدنی ھزار متر بازشده بود و وارده زمصدی کنم سفک

 ؟؟؟؟؟یچ- دمی پرسدوباره
  کالفھ شد و دستامو ول کردایمار

 ... رو تختنشست
 خانواده ام ھی کارم باعثھ نابودنی ادیشا!!!... خالص شمی بازنی از اخوامیمن م-ایمار
 !!!شھی مگھیاما باعثھ نجاتھ ھزاران انسانھ د....بشھ
  کردم تعجبمو پنھان کنمیسع

 !!.. شانس بھمون رو کردالمصــــــــب
 !. جـــــــانمیا

 !!؟؟؟ی کنی باھامون ھمکاریخوای واقعا میعنی- من
 .. کردی مکثایمار

 ... شرطھیاما بھ ... کنمدای نجات پخوامیم...اوھوم-ون داد و گفت سرشو تکاروم
  کنارش رو تختنشستم

 ؟؟؟یچھ شرط- من
 !! ثابت بشھمی گناھی بنکھیا....نکھیا-ایمار
  دلم بھش پوزخند زدمتو
دوتاخواھر و مادر و پدرشو ...شھی خــــــاک اصال انگار عشق و محبت سرش نمیعنی

 !! دهی خودشو نجات مفرسھیبھ درک م
 دمی اگھ سرم بره بازم ننھ بابامو نجات ممن

 ھ؟؟؟؟؟ی کگھی دنیا
 یکنی فکر می بھ چدونمیم-ایمار

اگھ مجازات ..  خانواده ام حقشونھ یاعضا- تعجب بھش نگاه کردم کھ گفتبا
کھ بھ زور مجبورم کنن و بھ زور باھاشون ..ستی ننی حقھ من ایول...حقشونھ....بشن

  کنم و دراخر ھم مجازات بشمیھمکار
 بھ خودم گرفتم وگرنھ تو دلم ی ناراحتی افھی قی الکی رو دستش گذاشتم و الکدستمو
 ی بود اونم چھ عروســـــــــــیعروس



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 109 

 ...کنمیدرکت م- من
 اش نخورده و دھن سوختھ.. ھایرانیبھ قولھ ا- گفتمی بھ فارسبعد
 ؟؟؟ی گفتیزی؟؟؟چیچ-ایمار
 گھ؟؟؟؟ی دھی جوابت قطعای مارگمیم....ستینھ مھم ن- من
  کھ دارمھی تنھا راھنیا....اره-ایمار

 تو بغلم و سفت فشارش دمی رو کشای مارمی مھمونھ لب ھام شد و با تمامھ سادگیلبخند
 دادم
 ھم بھ ما ھم بھ خودت....ی بھمون کردی تو کمکھ بزرگایممنونم مار...ممنون- من
  کنم؟؟؟کاری چدی باقایمن دق-ایمار

   رو نذاشتیی مشتاق بودم زودتر بھش بگم اما فشاره دسشویلیخ
 میزنی مفصل باھم حرف ممینیشیم... من اماده بشمرونیفعال تو برو ب- من
  سرشو تکون و بلند شدایمار

  رفترونیاروم از اتاق ب 
 ی بھداشتسی با سرعت بلند شدم و رفتم سرومنم

 .. خودمونھیی دسشوھمون
  کردم کارھامو تا حده ممکن زود انجام بدمیسع
 ..رونی اومدم بسی سرواز

 رونی بدمی عوض کردم و از اتاق پری لباسھ راحتھی لباسھ خوابمو با ی ھولکھول
 !?یی کجاایمار...یمار-زدمی در ھمون حالتم داد منیی حالتھ دو از پلھ ھا رفتم پابا

  اشپزخونھتو....نجامیا- از اشپزخونھ بلند شدای ماریصدا
  رفتم تو اشپزخونھتند

 زی پشتھ مھی بود رو صندلنشستھ
 ؟؟؟؟ی گرفتموی تصمنی کھ اشدیچ- و مشتاقانھ گفتمشی کنارھی نشستم رو صندلمنم

  زدی مشکوک میکمی
  کنھی باھام ھمکارخوادی بھ زور مانگار

 نای و ای نگفتیزی چی مطمئن باشم کھ تو بھ کسدیاز کجا با-  قبلش گفتمنی خاطره ھمبھ
  نقشھ نباشھ؟؟؟؟ھیھمش 

 فکر ینجوریباشھ پس اگھ ا- بلند شد و گفتزی بعد از پشت می لحظھ نگام کرد ولچند
 بدونھ کمکھ من..... جلونی بھتر خودتون پرونده اتونو ببریکنیم

   بره کھ دستشو گرفتماومد
  برگشتم سمتھ خدمتکارایول

 رونی بدیھمتون بر- من
اما ..... خبلھیخ... خبلھیخ- گفتمای رو بھ ماررونی رفتن ب کھ از اشپزخونھخدمتکار

 اثباتھ حرفت رو ی برای مدرکھی... مشکوکھیزی بھ ھرچشھی ھمسی پلھی ی بدوندیتو با
 کن
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 بابام تا وونھید.... نگفتمیعنی نگفتم گمیم- گفتتی و با عصبانی نشست رو صندلایمار
 کھ نقشھ ادینم...سازهی کارشو مادی می معطلی بسھی گروھش پلی از اعضایکیبفھمھ 

 .... رو بندازه تو تلھ کھسایبکشھ پل
  تکون دادمسرمو

 ..ھی حرفنمیا- من
 ؟؟؟؟ی گرفتموی تصمنی کھ اشدیحاال چ- گفتمای مکث کردم و بعد رو بھ مارکمی

  با غم نگاھم کردایمار
 خانواده ام....ھمجنسام.....بھ خاطره ھموطنام-یمار
  رو ثابت کنمتی گناھی کھ بدمیمن بھت قول م....یکنی کارو منی بھتریدار- من
 

 .... نی بدتردمیشا-ایمار
  داد زدویزی چھی گرفت و ی وحشتناکنھی لحظھ درھم شد و دماغم چھی افمیق
 "خـــــاک تو سرت"

 یکنی کارو منی من مطمئنم بھترزمینھ عز- من
 بعد باھم صحبت میاول بزار صبحونھ بخور- گذاشتم رو شونش و ادامھ دادمدستمو

 میکنیم
  سرشو تکون دادایمار
 نی بھ کارتون برسنیای بنیتونیم- بالفاصلھ داد زدممنم

 دندی مجددا اومدن تو آشپزخونھ و بھ کارشون رسخدمتکارا
 ھیبعد از صبحونھ خوردنھ ھول ھولک 
 نمنی تو نشمیست و نشمیاز اشپزخونھ خارج شد 

 خونھ نی و شنود تو انی دوربی کھ ھر چنھی ای بکندی کھ بای کارنی اولنیخب بب- من
 ی فعال کنرهی و غیھست رو بردار

 ی کھ دوست نداردونستمیچون م... راحت من ھمون اول ھمھ رو برداشتمالتیخ-ایمار
 منم بھ نظرت احترام گذاشتم...رهی نظر بگرهی رو زتی خصوصمھی حریکس
 رو کنسل ی نگھبان و جاسوس برام گذاشتی کھ ھرچنھی کار انیخب دوم...ممنون- من

 .. ھمکارھام داشتھ باشمی ھی با بقی تا من ارتباطھ راحتیکنیم
  حلھنمیا-یمار

 ..... کھ از ھمھ مھم ترهی کارنیسوم-  دادمادامھ
   کردمیمکث

 داشت از محمولھ ی خواھندهی و در آی کھ داریتمامھ اطالعت-  نگاھھ مرموزم گفتمبا
 نظر داشتھ رهیو تک تک کارھاشونو ز..ی کھ قراره بفرستن رو بھ من گزارش بدیا

 حلھ؟؟؟...یباش
   نگام کردیکمی

 ...ترسمیم....من خانواده امو دوست دارم- گفتبعد
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 !!.. دوره خانواده اتو خط بکشی کندای نجات پیخوایاگھ م- من
  کھ نگاھش غم گرفتھ بودایمار

 کنمی خودمو مھیسع-بغض گفت با
 بھ دیاتفاقا با..ی بھ خاطره خانواده ات عذاب وجدان داشتھ باشدیتو نبا....ای مارنیبب- من

 ی کارت نجات دادنی کھ جونھ ھزاران نفرو با ایخودت افتخار کن
 

  مثھ گاو سرشو تکون دادایمار
  حرکتش بھ شدت بدم اومدنی اخھ از اـــــدای ببخشالبتھ
 ؟یو مگھ زبون ندار گاوووخو
فقط ....ایبا خودت راه ب... اروم و افکارتو منظم کنطھی محھی برو زمیخب عز- من

 زودتر خبرشو بھم بده.... برامون فرصت نموندهشتری باشھ ھشت روز بادتی
   زدی زورکی و لبخندبلندشد

  ھمکارامشھی برم پخوامی رو دک کن می رو کھ برام گذاشتیی نگھباناایمار- من
 یباشھ فعال با-ایمار
 یبا- احترامش بلند شدمبھ
 می باھم بھ سمتھ در رفتو

 ؟؟؟ی بریخوایحاال کجا م- من
  فکر کنمیکمی باز تا طھی محھی رمیم-ایمار
 ... بار رفتمھیمن ....ھیاونجا واقعا مکانھ خوب(......) پارکھی برکنمی مشنھادیبھت پ- من
 ی باکنمیبھش فکر م-ایمار

  و درو بسترونی رفت بتا
  بوق برداشتنیتو دوم.. سرگرد رو گرفتمی بھ سمتھ تلفن و شماره دمیدو
 من باھاش صحبت کردم باھامون یلیسالم و- شروع کردم بھ حرف زدنی فارسبھ

چن تا از بچھ (.......)بھش گفتم بره پارکھ... االن از خونھ رفتنی ھمکنھی میھمکار
 ھا رو بفرست دنبالش

 زدمی حرف می بود کھ تلفنمون کنترل بشھ رمز کھ ممکنییازاونجا
 یبا...گرفتم...یاوک-  سکوت کرد بعد گفتھی چند ثاناونم

 ... زدمی ولبخنددمی کشیقی قطع کرد نفسھ عمو
  ھــــاکنھی مخش خوب کار مچقد

 
  اروم از پلھ ھا باال رفتم و وارده اتاقم شدماروم

 رونیمھ واجبھ از اتاق زدم ب و بعد از برداشتنھ لوازدمی لباسھ مناسب پوشھی
   سرگرد رو گرفتمی سمتھ تلفن رفتم و شماره بھ

  بوق جواب دادھی بعده
 ...دهی زود جواب مشھیھم... چھ منتظره ھـــــــانگا
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 !! ھستی منتظره کستیمعلوم ن 
 شد؟؟؟یچ...الو سالم- گفتمی صداش بودم بھ فارسدنھی طور کھ مشتاقھ شنھمون

بچھ ھا چن نفرو ..سالم- گفتشیشگی ارامش بخشھ ھمی بم و مردونھ یبا صدا 
  کھ بخواد دورمون بزنھ؟؟؟زد؟؟؟؟یمشکوک نم...فرستادن دنبالش

 ی چمینی ببنی براش محافظ بزاراطی محض احتی بود حاال شما براینھ عاد- من
 ....شھیم

   برمدیفعال با- کردم و بعد گفتمیمکث
 خدافظ..-سرگرد

 خدافظ- من
 بھ سرعت بھ کردمی می تو ذھنم حالجگھی باره دھی طور کھ داشتم مکالمون رو ھمون

 دمیسمتھ در دو
 ...از ساختمان خارج شدم 

  گرفتمی تاکسی جلودستمو
 ..ستادی اومد جلوتر و ایکمی

 .. شدمسوار
 (..........) ادرسنی بھ ادیسالم بر- من

 چشم- گفتیسی ھم مثھ خودم بھ انگلراننده
 
 - بعدنی میس-
 

 ھ؟؟؟یخب جناب معتمد حاال نقشھ چ- من
 یجلو...شھی کھ جشن برگزار میشب- وسط و گفتدی از اونور پری شکوھسرھنگ

 ی فرصتنیا.... کھ در جشن حضور دارنیھمزمان ھم افراد....میریگیمحمولھ رو م
 !!!می کنری باند رو دستگھی ھم اعضامی ھم محمولھ رو نگھ دارمیتونی منکھیا.... ھیعال
 و شنود وصل ابی ردی کھ اموزش دادیشبھ قبل از فرستادنھ محمولھ بھ پنج نفر-بابا

 تا باھاشون در ارتباط میکنی باھاشون درست ممی راھھ ارتباطھ مستقھی و میکنیم
 جشن شرکت ی و تودیشیم......  و شنود و اسلحھ وابیشماھم مجھز بھ رد..میباش

 طی راد  طبقھ شراریشما و سرگرد ام... کردندذ باند نفوی کھ تویی کسانھیاز ب..دیکنیم
 می وارده کار بشی کھ ما چھ موقعدیدیگزارش م

 می مواظب باشیلی خدیبا.... فقط جز بھ جزش خطرناکھھیاوھوم فکره خوب - من
  سرشو تکون دادبابا
  چن لحظھ ساکت شدیبرا
 حید وقت رو کامل توض چننیگزارشھ ا....خب نوبتھ شماست- گفتنی ممی بعد از نیول
 نیبد

  جابھ جا شدمی رو صندلیکمی و دمی کشیقی عمنفسھ



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 113 

  کھ بھم دادندیمن طبقھ دستور- من
 

 ھفتادوپنج نی انھی کھ خواستند اموزش دادم و اما از بی ھفتاد پنج نفر رو جورتمامھ
 کنند ی کھ باھامون ھمکارییپنج نفره قابلھ اعتماد رو انتخاب کردم و تاجاھا...نفر

 چند وقت کامال اموزششون نی دادم و در عرضھ احی توضتمونیبراشون از موقع
 ....یی روزه نھایبرا  پنج نفر اماده اندنیاالن ا...دادم
  نگاه انداختمھی ھاشون افھی کردم و بھ قیمکث

 کھ االن یبعد از جملھ ا....  محتـــــــرمی خواننده ھاگمی از االن دارم بھتون منینیبب
 اونم چھ کننی و تعجب مشھی ھمشون بلند مھی نشمرده صداشتری بگم تا سھ بخوامیم

 یتعجبــــــــ
 ای"یمحموده اجنب"فرزنده سومھ ....ای کھ مارنھی خوب ھم ای نکتھ نیدوم- من

 ..... کنھی شده باھامون ھمکاریراض... باندیسردستھ " بوھلنامیلیو"ھمون
  دلم شمردمتو
 ....کی

 ....دو
 زدی می حرفھی ی صداھاشون بلند شد و با تعجب ھر کھوی

 ... جز نقشھ نبودنی ایول- بابا فقط بلند موندی و صدادی قلقلھ خوابباالخره
 کنھی می بزرگیلی بردنھ نقشھ کمکھ خشی بھ پیول- حرفشنھی بدمیپر
  نبودنیبھ ھر حال قرارمون ا-بابا

  توجھھ ھمھ رو بھ خودش جلب کردیی جملش بود کھ صدااخره
 کنھی مکاری چنجای انی اعـــــھ

  استرس گرفتمدنشی دبا
 شم؟؟؟؟؟ی مینجوری انمیبی نحستو مافھی المصب چرا ھر وخ قد
 " ھاردرامیلیو"
  بودستادهیکنار در ا" رادریسرگرد ام" ھمون ای

 !!!! کارو انجام بدننیمن بھشون گفتم کھ ا-سرگرد
  درشت شدچشمام

 کنھ؟؟؟؟؟؟؟؟ی برا خودش بلغور می چسھی عاق پلنیا
  نقشھ بــــــودمنی از ھمون اولش بھ فکره امن

 !!!جـــــونھ عمت- وجدان
 ... سر بھ تنت نباشھخوامیجونھ تو کھ م- من

 !!شناسمیبــــرو من تو رو م- وجدان
  با وجدانو کنار گذاشتم و نظاره گره صحنھ شدمبحث

  یا صحنھ عـــــــجــــــــب
 .... لو برهتی بود سرگرد؟؟؟؟ممکنھ ماموری چھ کارنیا-بابا
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 ستادی ازی تر و پشتھ مکی قدم اومد نزدچند
  گذاشتزی خم شد و دستاشو رو ماروم

بلھ ممکن - کوتاه بھ منھ منتظره بدبخت انداخت و بعد رو بھ بابا گفتی نگاھمین
 راھھ ارتباطمون رو با شما باز می کار ما تونستنیبا ا!!!!..ستیاما االن ن!!!.بود
 کاری چدونھی و نمدهیمطمئنا االن ترس...ستی نای کفشھ ماری تویگیدر ضمن ر...میکن
 .... بکنھدیبا
  لحظھ داغ شدمھی نگاھش از
  لحظھھی فقط یول

 فتھی شده بود و ممکن بود ھرلحظھ سرگرد تو دردسر بی جدبحث
 د از سرگرد دفاع کنم بلندم کرد و مجبورم کری از رو صندلی حسھی

 گھی میزی بھ پدرش چای مارمینی ببدیاوال با!! می کھ شده راھھ پس ندارھیحاال کار- من
 صحبت ی و باھاش جورنجای امشیاری بمیتونی بگھ ما میزی چنکھی؟؟قبل از ا!! نھای

  کنھی تا مجبور شھ باھامون ھمکارمیکن
  ھمشون نگاه کردم انگار مردد بودنبھ

  بھ نگاھھ سرگرد خوردنگاھم
  نگام نکنینجوری ای لعنتاھــــــھ

  شدنی مشکھی باز مشکدھــــــھی چشاش حرص مچقد
  دوختمھی گرفتم و بھ بقنگاھموازش

  فکر کردنی اقھی دقچن
 دھنمو ی ھم راه افتاد و من مجبور شدم حـــــسابــــــــــی اگھی دھی بعد بحثھ طوالنو

  کنمیکف کف
  کف کردی بود کھ دھنم حسابنی منظورم ادی ببخشاخ

 می شدن و ما دھنامونو بستی راضباالخره
  ساعتم نگاه کردمبھ

 پــــــوف
 زنمی دارم فک منجایساعتھ من ا٤

 کردم و از  مجتمعھ ھمکاران ی ھزار تا سفارش خوردم خدافظنکھی بعد از اازشون
 رونیزدم ب

 ) روش بزارمی اسمھ چدونستمی نمگھی ددیببخش(
  ستادمی اابونی خکنار

 .... نگھ داشتی تاکسھی
  شدم و ادرس رو دادمسوار

... 
 دمی ساعت رسمی بعد از نباالخره

 .. رو زدم و منتظر موندمدکمھ
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  شدماطی باز شد و من وارده حکی تی با صدادر
رباز  در کھ دی جلوستادمیا.... خونھھی تا دره وروداطی کردنھ فاصلھ دره حی از طبعد

  خوش اومد گفتیشد و خدمتکار
  شدم و پالتومو در اواردموارد

  گشنمھ غذا اماده اس؟؟؟یلیمن خ...سالم- من
  نگاه بھ خدمتکار انداختمھی و

 عــــــــــھ
 !!!!! چقد مثھ بزهنیا

  مونھی مثھ بز مافشی قخخخخخخخخ
 ... صورتش خندم گرفتیکال اجزا.... فک و چشماش ودنھی دبا
  خندمو گرفتمی زور جلوبھ

 !!! بلھ خانوم-خدمتکار
 ؟یدیتو خدمتکاره جد- من

 !!!بلھ خانوم-خدمتکار
 قھ قھھ کوتاه اما ھی رهیگی کھ خندم مشھی نتونستم خندمو نگھ دارم و مثھ ھمباالخره
 !!!یخوش اومد- بلـــــــند سر دادم و گفتمیباصدا

  کھ رو لبم بود ازش دور شدمی با لبخندبعدم
 
 -ھشت روز بعد-

... 

... 
 ستادمی انھیی آیجلو

  کلھ وجودموگرفتھ بوداسترس
  بگذرونری خودت بخــــایخدا

 شھی جشن شروع مگھی ساعتھ دکی تا
 ....کنمی سره دارم کار مھی تا االن شی ھشت روز پاز
  شدسی ھشت روز خــــفــــن دھنم سرونی اتو

 !!! رک باشھدی ادم باواال
 ھشت روز کلھ اطالعات رو گذاشت نی باالخره ناز و نوزشو کنار گذاشت و تو اایمار

 کفھ دستھ ما
   محمولھ ارسال شدروزید
   ما از دو روز قبل منتظرشوننی دمھ مرزن و مامور ھاگھی ساعتھ دکی حدودا تا و
 رنی محمولھ رو بگی جلوتا
 رو برامون وفتھی کھ میاتفاقات کھ انتخاب کردم جز بھ جز یپنج نفر.... ھفتاد نفرنی باز

 دنیگزارش م
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  بھ بزرگشون تو جشن حضور دارنکی باند از کوچھی تمامھ اعضاامشب
 دمی دندونم کشی رودستمو

 کنھی درد مچقد
  کار گذاشتندابی دندونم ردی توروزید
 

 برداشتم زی می کار گذاشتھ شده بود رو  از رونی  کھ توشون دوربی و گرنبندانگشتر
 ر رو دستم کردم و گردنبند ھم دوره گردنم بستمو انگشت

   زدمیلبخند
  بودھی گرھی شبشتری بی چھ لبخنداونم

  بس استرس دارماز
  رو زدمنی فعال شدنھ دوبی پشتھ الماسھ گردنبند بردم و دکمھ دستمو
  انگشتر رو ھم زدمی دکمھ

 گوشم بود  ی کھ توی  شنودی صورتم گرفتمش و دستمو روی احتماالت جلویبرا
  واضحھ؟؟؟ریتصو- گذاشتم  وگفتم

 ...بلھ سروان- تو گوشمدیچی پی ستوان خادمیصدا
  ختمی گوشم ری رو روموھام
   نباشھدای تو گوشم پی کھ شنوده کوچولویجور
   بھ سرتا پام انداختمینگاھ

 .... کھ پشتش بلند بودی رنگی سورمھ اری لباسھ حرھی
 .... زانو بودی جلوش حداقل تا باالی ولدیرسی از پشت تا نوکھ پاھام مدامنش
  بودمدهی پوشدیرسی تا ارنج مرشی حرھینای و استری از حرجنسش

  بودیجنس و رنگش مثلھ لباسم بود و پاشنھ ھاش ده سانت; بودمدهی ام کھ پوشیی ھاکفش
  نصفش رو گل درست کرده بودمموھامم

 شگرایارا) بودند(کھ نھ ) بودم(
 ختھی و بھ سمتھ چپھ سرم و ررونی از موھام زده بود بی دستھ اھی وسطھ گلھ موھام از

 بود
  دستور داده بودمخودم
  نباشھدای گوشم پی شنوده توخواستمی مچون

 )می تا از بحثمون دور نشکنمی نمفی  توصادیز(
 دمی رو برداشتم و پوشپالتوم
  رونی از اتاق اومدم باروم

 کردی بھم غلبھ مشتریھ ب ھرلحظتی ماموراسترسھ
 نیی پلھ ھا اومدم پااز

  جلومدی پریخدمتکار
  اواردنفی خانوم تشرایمار -خدمتکار
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  تکون دادم و راه افتادم بھ سمتھ دریسر
  کردم استرسمو خفھ کنمیسع
   ھامو محکم برداشتمقدم

  زدمرونی باز کردم و از خونھ بدرو
   بھ در بودرهی بود ونگاھش خستادهی انی کناره ماشایمار

   گرفتنی اشو از ماشھی تکدنمی دبا
  تو چشاش خوندشدی فاصلھ استرسو منی ھماز
  محکم و بلندم خودمو بھش رسوندمی قدم ھابا

 ستادمی بھ روش ارو
 ؟؟یخوب....سالم- من
 ...نھ اصال...سالم-ایمار
 طبقھ نقشھ یھمھ چ... استرس نداشتھ باشایمار-  گفتماتمی و برخالفھ ذھندمی کشیپوف

 ....من مطمئنم....رهی مشیپ
  پر استرس زدی لبخندایمار

 !!کنمی میسع- گفتشدی منی تکون داد و ھمون طور کھ سوار ماشسرشو
  شدسوار

 درو باز کردم و نشستم... دور زدمنوی ماشمنم
  بھ رانندهرو
 م؟؟؟یرسی مگھی دی قھیحدودا تا چند د- من

 !!قھی دقستیب...قیدق-راننده
  راننده ات قابلھ اعتماده؟؟؟نیا...ایمار- گفتمای گفتم و رو بھ ماریاوھوم

  راننده اش اشاره کردمبھ
 !!تا االن کھ وفادارم مونده...اره- اروم باشھ گفتکردی می ھمون طور کھ سعایمار

 ... زدمی لبخندمچھین
  کمتر شده بودیلی تا االن استرسم خگھید

 شار دادم رو گذاشتم رو شنود و دکمھ اشو فدستم
 شروع بھ کنمی ارومم کھ انگار دارم با خودم صحبت می ھم اعتماد نکردم و باصداباز

 گزارش کردم
 در گھی دی قھی دقستیتا ب!!!. آغاز شداتی عملکنمیتکرار م.... آغاز شداتیعمل- من

 ....میریگی قرار متیموقع
 مستقر تی آغاز شد من در موقعاتیعمل- تو گوشمدیچی سرگرد پی شدم کھ صداساکت

 ..شدم
  خود بھ خود رو لب ھام نقش بستیلبخند

 .... ندارهی استرسچیھ.... گرمھصداش



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 118 

 .... شدمرهی از پنجره خرونی لبخندم کم کم محو شد و بھ بھی از چند ثانبعد
 یلیام- بلند شدای ماری گذشتھ بود کھ صدای اقھی ده دحدودا

  طرفشبرگشتم
 بلھ؟؟؟- من
 ھ؟؟؟ی چتیاسمھ واقع-ایمار

  درشت شدیکمی چشمام
 چطور؟؟؟- من
 ! بدونمخوامیم..ی طورنیھم-ایمار

  ابروھام رفت باالیکمی
 -یخر خودت-
 !!مھسا- حال نذاشتم وجدانم دخالت کنھ و بر خالفھ دستوره عقلم اسممو گفتمنی ابا
 
  داد بھ پنجرهھی گفتنھ اسمم سرشو تکبا

 ھ؟؟؟ی اسمت چھیمعن-ایمار
  اومد جلویکمی مینییپا لبھ
 !!!دونمینم-  بھش گفتمرهی تعجب خبا

 !!!!!پرسھی سواال کھ نمچھ
 
 !!!میزنی باھم حرف ممی باشھ کھ داری بارنی اخردیشا-  ربط بھ بحثمون گفتیب

 ؟؟؟یترسی منقدیچرا ا- من
  دلشوره دارمدونمینم-ایمار
 !باور کن.... شھی نمیزیچ- من

  نداشتممانی بھ حرفھ خودم اخودمم
  رد و بدل نشدنمونی بی حرفری تا اخره مسگھید
  شدی زد و وارده باغی راننده بوقنکھی اتا

  کوتاهی ھی از چن ثانبعد
  ستادی انیماش

   رو باز کردای شد و دره سمتھ مارادهی پراننده
 ....می شدادهی بعد من  پای ماراول

  نشھفی لباسمو گرفتم باال تا کثی ادامھ
  کھ برام مھمھچقدم

  از لباسم گرفتم و بھ رو بھ روم دوختمنگاھمو
  وبزرگ رو بھ رومون بودبای عمارتھ زھی

  بود داخل چھ خبرهدای پنجره ھا کامال پاز



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 119 

  کھ ھمش در حالھ حرکت بودند ی رنگی با چراغ ھای بود ولکی خونھ تاریفضا
  نور گرفتھ بودیکم

  راه افتادم بھ سمتھ عمارتای و بھ ھمراھھ ماردمی از نگاه کردن کشدست
  بودندستادهی چھار تا نگھبان ای ورودھی دره بزرگھ چوبکناره

  خم شدن و با احترام خوش آمد گفتنای ماردنھی دبا
  حساس خندم گرفتتھی موقعنی تو احاال
 ... بوقو داشتمھی واقعا نقشھ نجای امن

 ... خوردمخندمو
  درو باز کردنگھبان

  کرددای راه پرونی بـــــــــــومــــــــب بــــــومـــبــــھ اھنگ از داخل بھ بھی صداوھی
   بره توھمیکمی باعث شد اخمام کھ
 ن؟؟؟؟ی خودتونو کر کننی خو مگھ مجبورد

  وارد شدایمار
 

 ی از صدامویتی رفتار کنم و نارضای عادکردمی می پشتھ سرش ھمونطور کھ سعمنم
  بلنده اھنگ نشون ندم

 .. شدموارد
 گفتنی بودند و خوش امد مستادهی ایی ھم خدمتکار ھاداخل
  خم شدن و احترام گذاشتنای ماردنھی با دبازم

. 
  نازکشو دراوارد و داد دستھ خدمتکاری پالتوایمار
  بلندمو دراواردمی پالتومنم
  واقعاستی اونقدرا سرد نھوا
 دمی پالتو پوشابونی کوچھ و خی تویی لباس ھانی ھمچدنھی چون عادت نداشتم بھ پوشمن

 !!!دهی چرا پالتو پوشای مارنی ادونمی نمگھید
  کنار زدم و پالتومو سمتھ خدمتکار گرفتمافکارمو

 
  ھم پالتو رو از دستم گرفتخدمتکار

 .. شدمای مارکھینزد
 می رد شدتی جمعانھی ھم از مبا

   چقد شلــــــــوغــــــھاوه
  مثال جشنھ؟؟؟نجایا

 !!! ی گفتھ زکی پارتبھ
 ..گھی دھی ھمون پارتای خارجکنی البتھ جشنھ اخو
   بھ سمتھ پلھ ھا رفتایمار
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 .. دنبالش راه افتادمنیدونی کھ خودتون ممنم
   باالمی کامل از پلھ ھا رفتیوقت

  راھرو شدھی وارده
  اتاق رفت و وارد شدمنی سمتھ اولبھ

 ستم وارد شدم و درو بمنم
  صدا کم تر شدھی از بلندیکمی

  شدمرهی بھ اطرافم خبالفاصلھ
  داره؟؟؟نی دوربنجای اایمار- من
  ِ اتاقھ پرووهیی جوراھی اتاق نینھ ا-ایمار

  رو تختنشست
 !!!... بود کالفھ استدای پکامال

  گوشم و دکمھ اشو فشار دادمی شنوده توی نامحسوس دستمو گذاشتم رویلیخ
  اعتماد کنمدی ھر حال نبابھ
 !!..من مستقر شدم- لب زمزمھ کردمرهیز

  نباشھدای و موھامو مرتب تر کردم کھ شنود پنھیی ای جلورفتم
  کردممی و گردنبند رو ھم دوباره تنظانگشتر

  بھ خودم انداختمی نگاھھ کلھی
 داده بود بھشون ھی کھ ارنجھ دستاشو گذاشتھ بود رو رونھ پاش و تکای بھ ماربرگشتم

  شدمرهیخ
  بودختھی بود و موھاشو دورش ردهی قرمزه براق پوشــــــغـــــــھی لباسھ جـــــھی

 ھی و خوشگلکلی خوش ھدختره
 من تا ابروھاشم.... بلندهقدشم

 ....گھی ام دکوتولھ
 !!میخب من اماده ام بر- من
  تو؟؟؟نیزیری می؟؟؟کیک-  سرشو از رو دستاش بلند کرد و گفتایمار

  باال و چونھ ام تو رفت و لبام جلو اومدندی ھام پرابرو
 )خخخخخ...نی امو تو ذھنتون تجسم کنافھی ققایدق( 

 ...گھی دی قھی چھل دای ساعت کیحداقل ...خب....خب- من
 شم؟؟؟ی میمن چ-ایمار

  برگشتی ام بھ حالتھ قبلافھیق
   سمتش رفتم و کنارش رو تخت نشستمبھ

  رو شونش گذاشتمدستمو
 .!!...شھی ثابت متی گناھیاما مطمئن باش ب!!!!..یشی مریتوام دستگ....ایمار- من

 !!!..دوارمیام- در عوض بلند شد وگفتی بھ خودش نگرفت ولی حالتچی اش ھچھره
 ..ستادمی امنم
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  زد و برگشت سمتھ دریی مصنویلبخند
 ..می اومدرونی از اتاق بباھم

   اھنگ قطع شد و المپ ھا روشن شدندی ناگھانیلی اومدنمون از پلھ ھا خنیی پابا
  اعتراضھ مھمان ھا بلند شدی صدابالفاصلھ

  حنـــــــــاقیا
   چشمامو بھ نور عادت بدمکردمی می طور کھ سعھمون

  شدمرهی بود خستادهی ارکستر ای سکوی کھ روی کت و شلواررمردهی پبھ
 .......خودشھ

 ) بوھلنامیلیملقب بھ و_یمحمود اجنب(
 .....دمشید باالخره
  دارم دندوناشو تو دھنش خورد کنمدوست

 !... مشنگھنی سره ارهی زای بدبختنی اھمھ
 دیچی نحسش تو کلھ فضا پیصدا

 دیدونیھمونطور کھ م....زی عزی مھمان ھاھی بھ تمامگمیسالم و خوش امد م-محمود
 وقفھ بھ دست ی کھ بعد از سھ ماه تالشھ بیتیموفق....تمونھی جشن بھ مناسبتھ موفقنیا

 بھ من داده ی خبرگھی دی قھی دقستی کھ تا بشھی ملی تکمی ما وقتھی و شادمیاورد
 ....شھیم

 َ بـــــبـــــوی کــــــــور خوندھـــــــــھ
 ... تا خبرش برسھباش

  رو لب ھام نقش بستی شوملبخنده
 ...نیخوش باش-محمود

  فضای تودیچیبازم پ اھنگھ بلند و وحشتناک یالمپ ھا خاموش شد و صدا 
 رد شدم و طبقھ تی جمعونھی تو دستم بود از مای ھمون طور کھ دستھ ماری سختبھ

  سالن رفتمھیقرارمون بھ سمتھ گوشھ خال
 تھی من در موقعکنمیتکرار م...تمیمن در موقع- شنود گفتمی و توواری کناره دستادمیا

 ...!! ھستمیاصل
  گرفتھ بشھلمی حرف انگشترمو سمتھ مھمان ھا گرفتم تا از ھمھ فنی گفتنھ ابا
 بھ دی خب من بای دارن ولنی بچھ ھا ھم مثلھ من انگشتره مجھز بھ دوربی ھی بقنکھیباا

  ام عمل کنمفھیوظ
  جمع کردمیری تصوتونستمی کھ میی تک تکشون تا جااز
 میار کنھ و ما نتون فری کسمی کردری و ھمھ رو دستگدی زمانش رسی مبادا وقتتا

 می کنداشی و پییشناسا
  شدمرهی گرفتن برداشتم و بھ اطرافم خلمی از فدست

 بھ سمتم اومدند)یرانی اسھی پلیھمکارھا=ی نفوذھیبچھ ھا(  ھر طرفاز
  گشتمی دنبالھ سرگرد راد مکردمی مکی ھمون حال کھ سالم علدر
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 ومدی متمونیبھ سمتھ موقع.دمشی دتی جمعنھی از بباالخره
 .. کلھ بدنمو گرفتی حسھی رو لبام اومد و ی لبخنددنشی دبا

ِ خوشگل و جذاب شدھــــــــھ تـھـھ دلم لرزچقد   دیَ
   کردم حواسمو جمع کنمیسع

  شدم بھشرهی ختی جمع کردم و با جدلبخندمو
  بھموندی رسباالخره
 می نفر بھ باال بودی سحدودا

  با سر و صدا اومد سمتمونتی جمعنھی از بی بزنھ کھ سروان مرادی اومد حرفسرگرد
  ذوق داشتاونقدر

صـــــاف اومد سمتھ من و تو .. شدم بھشرهی چشمام درشت و با لبخند خدنشی دبا
  چند وقتنی ازش نبود تو ایخبر..آغوشش گرفتم

  بھ بابا ھم گزارش داده بودممن
 

  تو؟یکجا بود- تو گوشش زمزمھاروم
 

 دوباره بھ حالتھ خودش برگشت و ی شد ولی چشماش اشک لحظھھی ی جدا شد براازم
 ..ھزار بار مردمو زنده شدم!!!!. سرواندمی کشی چیدونینم- گفت

  نگران شدنگاھم
 .....تو.....تو - من

 وی ھمھ چتیبعد از مامور- گفتی حرفمو بزنم کھ سروان مرادی ادامھ اومدم
 !!فقط اونقدر بدون کھ سالمم...گمیم

 ...دمی کشیقی عمنفسھ
 می سرگرد راد ھمھ بھ طرفش برگشتی صدابا

  افرادھی گفت و شروع کرد بھ دستھ بندی بھ ھممون سالم و خستھ نباشرو
  حالھ خودشون بودندی و تودنیرقصی حواسش بھ ما نبود و میچکسیھ

 باال در تمامھ ی در طبقھ دیدونیھمون طور کھ م.... تمامھ افراد..... خب- رادسرگرد
 و دی شده ھمھ اسلحھ ھا رو برداری تشکھ تخت ھاشون اسلحھ جاسازرهیاتاق ھا ز

 کھ در جشن حضور ی و از باال تمامھ افرادنی راھرو پخش بشی تودی زمانش رسیوقت
 !!نیریدارند رو نشونھ بگ

  سرم نگاه کردمی باالبھ
ت و  پامونھ اسرهی گرد کھ  دور تا دوره سالنھ زھی راھروھی میری از پلھ ھا باال میوقت

 دهی و دمیری رو نشونھ بگنیی از راھرو پای از ھر منطقھ امیتونی از باال میی جوراھی
 می داشتھ باشنییکامل بھ پا

 و اسلحھ ھا رو دی بردی زمان دارگھی دنھیتا ده م- بھ ساعتش نگاه کرد و گفتسرگرد
 !!نیھمھ پخش ش....نیبردار
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 می گفتنھ اخره جملش ھممون پخش شدبا
 لباسم رو گرفتم با ی گذاشتم و با اون دستم ادامھ ای ماری شونھ ی با عجلھ رودستمو
 ری حرکت بمون تا دستگیب...ی نکن فرارکنیسع- صدامو بشنوه گفتمنکھی ایداد برا

 ..مراقبھ خودت باش!!.یشی مجرم شناختھ میاگھ مقاومت کن!!!.یش
 فتم و بھ سمتھ پلھ ھا ردمی رو کشی عجلھ دستھ سروان مرادبا
 

  می تند پلھ ھارو باال رفتتند
  شدمی خالی از اتاق ھایکی وارده

 ستی ام در کار نینی شده پس دوربی تخت ھا اسلحھ جاسازی تواگھ
  و روش کردمری سمتھ تخت و زدمیدو

  شده بودی سمتھ چپھ تخت جاسازی ااسلحھ
  لباسمی کردم توشی  داشتم و جاسازورش

  طورنی ھم ھمی مرادسروان
 رونی بمی از اتاق اومدی عادیلی خباھم

 ستادمیپشتھ نرده ھا ا 
  گوشمی گذاشتم رودستمو

 !..دستور انجام شد- من
 گوشم کھ اعالمھ انجامھ ی تودیچی نفر از بچھ ھا ھم پنی چندی من صدای از صدابعد

 دادندیدستور م
 ستادی کنارم اسروان

  چند وقت؟؟؟نی سرت اومده اییچھ بال- من
 یلی بد بود خیلیخ... لحظاتھ عمرمو گذروندمنیبدتر- شدو گفت رهی چشمام ختو

ھمھ از ساختمان خارج -دیچی گوشم پی تویی صدای بزنم ولی باز کردم کھ حرفدھنمو
 !!!! لو رفتھتیمامور!!!!!..دی از ساختمان خارج شکنمیتکرار م!!!!!!.دیش
 

 ی سروان مرادھی شدم تو چشمارهی خرتی درشت و با حچشمام
  بلنده اھنگ قطع شدیصدا

  ھا روشن شدندالمپ
  مھمان ھا رو اروم کنھی ھی کرد بقی فضا و سعی تودیچی پی بلنده مردیصدا

  دمی رو کشی فرصت دستھ سروان مرادنی اتو
 اگھ من نتونستم فرار کنم تو خودتو نجات بده.!!! لو رفتھتیفرار کن مامور- من
 ...دیفرار کن...ســـــــــــایپل - دیچی مرد دوباره پی اتمامھ جملھ ام صدابا
 سھیاون پل...دی کندای رو پیلیام- داد زدیکی نی اون باز

  مھمونا رفت ھواھی جملھ صدانی از ابعد
  اتاقی کشان بردمش توکشان
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  اش بھ سمتھ پنجره حرکت کردمی در پی پی توجھ بھ سوال ھایب
  رو باز کردمپنجره

 نیی برو پامی نداریادیوقتھ ز- من
  پنجره اشاره کردمبھ

 ؟؟؟؟ی چیعنی-سروان
 ھولش دادم 

 !! دستورهھی نیا.... فرار کنگمیبھت م- من
 دی پررونی جملم پاھاش رو از پنجره رد کرد و با مھارت از پنجره بنی ابا

 دیھمھ رو از ساختمان خارج کن- اومدی مردیصدا
 شدی مکی کھ بھ اتاق نزدیی قدم ھای بعد ھم صداو

 پنجره رو بستم و برگشتم سمتھ عیسر... من ھدف داشتمی نبود ولری فرار دیبرا
  واری شد بھ ددهیھمزمان در کوب...در
  بھتر بگم نوچھ وارده اتاق شدندای چند تا نگھبان و
  شدم بھشونرهی درشت خی چشمابا

 کی نزداومدند
با ما  اش ھیبق!!!..رونی بنیایھمھ ب!!!..نقشھ کنسل شد- تو گوشمدیچی سرگرد پھیصدا

 ..ستین
 شندی وارده ماجرا میسی انگلی ھاسی پلنکھی ایعنی نیا

 ی رودمی لگده محکم  کوبھی و ی سمتھ اولدمی دوعی کھ سرکمی اومدن نزدشونیی تاسھ
 نشیس

 نی نفر و ھر دو افتادند زمنی دومی شد روپرت
  بھ سمتھ دردی اومد سمتم و با خشم بازومو گرفت و کشیسوم

 و با تمامھ دمیبازمو کش... خم شدی دلش و وقتی مشتھ سفت زدم توھی دستم یکی اون با
 ... بھ سمتھ دردمیسرعتم دو

 
  توجھ فرار کردمی بی شد ولدهی از پشت کشدامنم

 ...رونی بدمی اتاق پراز
 ..دندیدوی دنبالم مادی ھا ھمچنان با داد و فرنگھبان

  گوشم گذاشتمی دستمو رونیی از پلھ ھا پادمی دوی کھ با سرعت مھمونطور
 د؟؟؟؟یشیچرا وارده ساختمان نم- من
 نیی سرعت از پلھ ھا اومدم پابھ

  ھی بھ چی و معلوم نبود چکردندی فرار می ھا ھمھ بھ طرفمھمان
ســـــــــروان معتمد از ساختمان خــــــارج - دیچی داد سرگرد تو گوشم پیصدا

 شــــــــــــــو
 سم گرفت لحظھ نفھی کھ زد ی دادبا
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 د؟؟؟؟؟ی شیچرا وارده ساختمان نم!!!.. افتادمریسرگرد من گ- من
   در حالھ نفوذ اندسی انگلیروین-امیلیو

  توختندی رواری مامور از در و دی موقع کلھمون
 کردی مھمان ھا اعصابمو خورد می کر کننده غھی جیصدا

 بھ اطرافم نگاه کردم... گم شدمتی جمعنیب
 رونی بدمی ھدفم از پنجره نپری واسھ من

 ؟؟؟؟یی خان کجامحمود
  کردم و بھ اطرافم با دقت نگاه کردمزی رچشمامو

 رفتندی از اون وره سالن از پلھ ھا  باال می نفرچند
 اوناھاش

  بھ سمتھ اونوره سالندمیدو
  گذشتمی بھ سختتی جمعنھی باز
  ھا کم کم کلھ فضا رو گرفتھ بودندسیپل

  شددهی کشسیپل ھی توسطھ بازوم
 ...سروان معتمد ھستم- من
  نھای کنھی باور منکھی توجھ بھ ای حرف بنی گفتنھ ابا

  و بازم بھ سمتھ پلھ ھا رفتمدمی کشبازومو
  جلومو گرفتن کھ بھ زور دست بھ سرشون کردمسی تا پلچند

  باالمی از پلھ رفتگھی دسھی ھمراھھ چند پلبھ
 !!!.دی شمیبھتره تسل- زدمداد

  شده بودندی اتاقوارده
  رو با شـــــدت باز کردم و وارد شدمدر
  ھم پشتھ سرم وارد شدندگھی تا ماموره ددو
 شدندی کمالھ تعجب دره کمد باز بود و تک بھ تک داشتند وارده کمد مدر

  بودی کنم راه مخففک
 !!!نشونیریبگ- داد زدمدنشونی دبا

  شدندری باند باھاشون در گی سھ تا نگھبان ھای ولدندی بھ سمتشون دومامور
 ی پشتھ گردنم خورد و درده بدی سفتی سمتھ محمود کھ ضربھ ادمی لحظھ دونی اخردر

 .. سر و گردنمی تودیچیپ
  رو احاطھ کرددمی چشم ھام؛دی از گوشھ و کناره ی ایاھی رفت و سجی گسرم

 
 
 ..یدی سر درده شدبا

  چشمامو باز کردماروم
 نمی بار چشمامو باز و بستھ کردم تا بتونم اطرافمو ببنیچند... تار بوددمید
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   واضح شدری کم تصوکم
   بستھ بودندی دستامو پشتھ صندلی نشونده بودنم و با طنابی چوبھی صندلھی یرو
  بستھ بودندی و کلفت بھ صندلھی سھ الی بدنم رو ھم با  طنابو

  تکون دادمپاھامو
  شکر پاھام باز بودندخدارو

 کردیـــــاک درد م وحشتنـسرم
 کھ ی چوبھی صندلھی داخلش نبود بھ جز ی الھی وسچی بودم کھ ھکی اتاقھ تارھی یتو

 منو روش نشونده بودند
  دھنمو قورت دادمآبھ
  کردم دستامو باز کنمیسع
 !! نداشتی ادهی فااما

 خوردی سانت تکون نمھی سفت بستھ بودند کھ اونقد
 .. لباسھ جشن تنم بودھمون

 دیچی گوشم پی قطع و وصل شدنھ شنوده توی حالھ تالش بودم کھ صدادر
 دی وجودم دمھی تودی نوره امھی دنشی شنبا

-  لباس گفتمی گوشھ کھی کوچکروفنھی می و اروم و پچ پچ مانند تونیی اواردم پاسرمو
 ن؟؟؟؟یسروان معتمد ھستم صدامو دار

 ....... قطع و وصل شدنھ شنودی صدابازم
  تالش کردم دستمو باز کنمی کالفگبا
 شھی بر قرار نمی شنود رو نزنم ارتباطی دکمھ تا

  کردمشتری کم قدرتمو بکم
 نیی رو با نوکھ انگشتام فشار دادم بھ سمتھ پاطناب

 واری شد بھ ددهی کوبی دره اھنھوی بود کھ دهی مچم رسنھیی پاتا
 ... بود ھنوزنیی پاسرم
 زونی و سرمو اوھوشمی کردم کھ انگار ھنوز بی از تقال برداشتم و نقش بازدست

 انداختم
 .. ترس رو تو وجودم انداختشدی مکی کھ بھم نزدی محکمی قدم ھاھیصدا

 ...کردمی نمی حرکتچیھ
 

 .. متوقف شدمی قدمکی ی قدم ھاش روھیصدا
 دنی ترسی اجازه زی چھی ی باشم و قدرتھ مبارزه داشتھ باشم ولی چقدر ھم کھ قوھر

 دهیرو بھم م
 "مونث بودنم"

  دارمدنی ترسیاجازه ..... دخترمھی من
  نفر قطع شدنی ھم اومد و کناره اولی اگھی دھی قدم ھایصدا
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  چشمامو باز کردمھیال
  جفت کفشھ مردونھ رو بھ روم بودنددو

 ... چشمامو بستممجددا
 ...  روم سرمو اواردم باالی شدنھ آبھ سرددهی دفعھ با پاشھی کھ
 ..دمی کشینــــیھ

 زهی تکون دادم تا اب از سر و صورتم برسرمو
   باز کردمچشمامو
  بودندستادهیرو بھ روم ا) یزوریپ(دیوی و دی اجنبمحمود

 اتاق قدم ی فضای محمود بلند شد و قاه قاه کنان توھی عصبی محمود خنده ھیصدا
 برداشت

  نامحسوس شروع کردم بھ تقال کردن تا دستام رو باز کنمیلیخ
  قطع شد و برگشت سمتھ منییھویش  اخنده

 ـھ؟؟؟؟یھـــــــان؟؟؟چـ- بلند گفتمی شد کھ کالفھ با صدای طوالننگاھش
  و اومد سمتماواردی کم نی جسارتم جا خورد ولاز
  تو صورتمدی خشم دستشو باال برد و محکــــم کوببا

  بھ سمتھ راست پرت شدسرم
 ...اخ

 بھ شدت دردم گرفت... بودنھ صورتمسیبھ خاطر خ 
 ه*ز*ر* هیخفھ شو دختره - فضای تودیچی بلندش پیصدا

 از نفرت بھش ی ای کوتاه دوباره سرمو اواردم باال و نگاھم رو با چاشنی مکثبا
 ..دوختم

 
  کردم طنابھ دوره دستمو باز کنمی سعشتری بتھی عصبانبا

 ...اباشوندرست مثلھ ب... شرفتنی بھیه دخترا*ز*ر*ه - من
 ... قرمز چشم ھاش رو احاطھ کردیکم کم گھ ھا..رونی زد بشیشونی پرگ

 
  تو صورتمدی کوبگھی دیکی و محـــکـــم دستش باال رفت و مجددا تی عصبانبا

 ... تو روحتسگ
 
  لبم حس کردمی خون رواز گوشھ ی شدنھ قطره ی جارندفعھیا
  دفع سرمو بھ شدت بردم باالنیا

 ؟؟؟ی دختر رو دست بخورھیاجت نساختھ از  مزھ؟؟؟بھیچ- من
  از پشت نگھش داشتدیوی شدو بھ سمتم حملھ اوارد کھ دیعصبان

 !!. کنمیخودم آدمش م....  منی بھ عھده دی بزارنویقربان ا- دیوید
  زدمیی پرصداپوزخنده
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 کنمی م؟؟؟؟بدبختتی فسقلھی بھ من؟؟؟؟تویزنیتورودست م-محمود
 ???ی گروگان گرفتسیپلــــــ!!یفعال کھ تو بدبخت شد- پررنگ تر شدپوزخندم

   زدمی عصبیقھقھ
 !!!....منتظرتم- من

 ... طناب ازاد شدی از دستام از تویکی لحظھ ھمون
 

 ... بھ ھمون حالت نگھ داشتمدستمو
   رفتنی زود از بیلیاما خ.. رو لب ھام نقش بستی محولبخنده
 رونیاق رفت ب برگشت واز اتی عصبانمحمود

  شد بھ بدنمرهی خی با لبخنده شومدیوید
  شدم بھشرهی خزدی کھ نفرت توش موج مییبا چشما... وجودم رو نفرت گرفتتمامھ

  ترکی قدم اومد نزدھی
 کھ کارتم خوب بوده نمیبیبھ بھ م... از آب دراومدسی ما پلھیخانوم کوچولو...خب- دیوید

 ....نی محمولھ رو گرفتھیو جلو
 ... جملش گل از گلم شکفتانھی پابا

  رو لب ھام نشستی رفت باال و لبخندابروھام
 .... انجام شدهتیپس با موفق- لب زمزمھ وار گفتمرهیز
 پا دی باندفعھیو ا...امی اما مرمیمن م... تازه کنینفس- توجھ بھ زمزمھ ام گفتی بدیوید

  دختر خانـــــومی زنانت بزارھیای دنیتو
 .. زدمخیش  جملھ ادنھی شنبا
 !!!...دمیترسی کھ ازش میزی چقایدق
 رونی ھم رفت بدیوید

 ... بد شدحالم
  گلومو گرفتبغض

 شنود رو ی گوشم گذاشتم و دکمھ ی کھ از طناب ازاد شده بود رو ؛ روی دستبالفاصلھ
 زدم
 د؟یصدامو دار...کنھیسروان مھسا معتمد با شما صحبت م-  اروم گفتمکروفنی مکھینزد

 !!!..دی رو گزارش کنتتونیموقع...سروان معتمد-دیچی سرگرد راد پھی صدابالفاصلھ
  کجامدونمی نمقیدق...ی و محموده اجنبدیویتوسطھ د...  شدمدهیمن دزد - من

 ن؟ی رو دارابیھنوز ھم رد-سرگرد
 ... شدهی دندونم جاسازیبلھ تو- من

 ن؟؟؟ی ھمراھتون نداریزی چی؟؟؟سالحیاسلحھ چ-سرگرد
  کھ پشتھ کمرم بود افتادمی اسلحھ اادهی ھوی

  درشتچشمام
 دمی دفعھ بلند خندھی و
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 دارم...چرا....چرا- من
 ...دیسرگرد کمکم کن- اروم و زمزمھ وار گفتمیلی کردم و خیمکث

 ھیری نجات و دستگی مبارز برامھی تھی گھی ساعتھ دمیتا حدودان...میردتو زد-سرگرد
 !!!ین پاسخو باش کیسع...میفرستیمحمود و دارو دستش م

 .. بگم کھ در باز شدیزی چخواستم
 ... کردممی پشت سرم قادستمو
  دستم ھنوز بستع اسیعنی تظاھر کردم کھ یجور
  بھ ھمراھھ آنا و مادرش اومدند داخلکایجس

 .. کالفھ بودندھمشون
  نشدندری ھم دستگنای پس ادابودی از حرکاتشون کامال پنیا

  کرده؟؟؟؟ری رو دستگای کسی انگلی ھاروی ننی پس ااھـــــــــــھ
  خودمونی ھاروی رحمت بھ نصد

 رونی و پر از خشمھ آماندا از افکارم پرت شدم بی عصبھیباصدا
 ؟؟؟ی فنیلی سوالھ خھی-آماندا

 .. شدمرهی بھش خمنتظر
 دیشنی شنود ھنوز فعال بود و سرگرد صدامونو می دکمھ

 رو کھ محمولھ امو ی من کسیفکر کرد خودت شھیتو واقعا پ- دوباره بلند شدصداش
 رم؟؟؟ی و در مکنمی ول می آسوننیبھ باد داده رو بھ ھم

  رو لبم نشستی از ابروھام رفت باال و پوزخندیکی
  رو بھ رومستادی تر و اکی با آرامش اومد نزدی ولآماندا
با اومدنت دنبالمون کارمونو راحت تر .... تو ھچلی خودت اومدیخودت با پا-آماندا
 !!!یکرد
 دیوی دی خودم بھ حسابت برسم ولخواستی دلم میــلــــیخـــ- و گفتدی کشیقی عمنفسھ

 .... کنھکاری باھات چدونھی بھتر میلیخ
  بھش موندمرهی با جسارت ھمون طور خی دھنمو قورت دادم ولآبھ
 رفت خونسرد برگشت و بھ سمتھ در یلیخ

 !... اش باشماھیدخترا بق-آماندا
 .. اتاق خارج شداز

  و آنا دوختمکای بھ جسنگاھمو
 ی جای رودی محــــــــــکـــم کوبھیلی سھی سمتم و دی بالفاصلھ کھ در بستھ شد دوآنا
  کھ توسطھ پدرش خورده بودمی قبلھیلیس

   بھ شدت بھ سمتھ مخالف پرت شدصورتم
 آخ- اروم فقط گفتمیلیخ
 کاسھ می نرهی زی کاسھ اھی دونستمیھمون اولم م- و گفتستادی خشم رفت عقب ابا

 ــ.!!اتھ
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 سرم برد و بھ طرفھ عقب ی جلوھی موھاھی بھ سرعت اومد طرفم و دستشو الدوباره
 دشونیکش

 کھ یی ھر بالیتونیم- شده بود فقط گفتمتی طور کھ سرم بھ سمتھ عقب ھداھمون
من ...یســـــــوزی می کھ داریدی نشون میفقط دار....یاری سرم بیخواس

 ...سوزوندمت
 ستادی عقب و صاف ادی حرفم دستشو کشنی ابا
 لعنت بھت لعنت بھـــــــت- آنا

 رونی ھم با خشم از اتاق رفت ببعد
 سوختی لبم بدجور مکناره

  شدمرهی خکای جسبھ
 کردی داده بود و نگاھم مواری بھ دھی تکی طورھمون

 ؟؟؟؟ی بزن چرا منتظرایھـــــان؟؟؟توام ب- من
  برداشت و با آرامش بھ سمتم اومدواری اشو از دھیتک
دستشو بھ ...  صورتم چرخوند و موھامو کنار زدی اجزاینگاھشو تو... بھم خم شدرو

 سمتھ گوشم برد
  نھ شنـــــــودیوا

  رو دراواردشنود
 بھ سمتم و خم شد ی صندلی از دستاشو گذاشت رو دستھ یکی

  صورتمی رو گرفت جلوشنود
 ؟؟؟؟ی با خودت داری چگھید-کایجس
  نگفتمیچی نامحسوس قورت دادم و ھیلی دھنمو خآبھ
.. 
  قبلشی عکسھ تصورم شنود رو دوباره سرجابر
 
 ستادی صاف او
 یھرکار...گذرمیازت م- تعجب نگاھش کردم کھ دوباره خم شد و کناره گوشم گفتبا
البتھ ...می خارج بشسی ما از انگلگھیفک کنم تا چند ساعتھ د!!!... بکنی بکنیخوایم

 !!..می موفق شکنمیفکر ھم نم
من ....میفتیرمی تھش گدونستمیم- زد و بھ سمتھ در رفت در ھمون حالتم گفتیپوزخند

 .!!انیمنتظرم بھشون بگو زود ب
  رفترونی من از اتاق برتی کمال حدر
 !!.. موندمرهیتعجب بھ در خ ھمون طور با ی لحظھ ایبرا
  از اون حالت در اومدم و دستمو گذاشتم رو شنودعی سریول

نقشھ ..شندی خارج مسی محمود و دارو دستھ اش از انگلگھیتا چن ساعتھ د..سرگرد- من
 ھ؟؟؟یچ
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 ..ی کن از اون اتاق فرارکنیسع.....میرسی مگھی دی قھی دستیما تا ب-سرگرد
 !..شھیاطاعت م- من
  سرواندیمواظبھ خودتون باش- بعد صداش اروم تر شد و گفتی مکث کرد ولیکم
 .... لحن گرم و حرفش تعجب کردماز

 .... موندرهی خنی رو زمنگاھم
  بھ خودم اومدم جواب دادمی اھی از ثانبعد
 !..چشم سرگرد- من

  شنود رو زدمی دکمھ
  و تظاھر کردم ھنوز دستم بستھ اسی بردم پشتھ صندلدستمو

 دمی حرکت و موندم و نقشھ کشی بی اقھی دپنج
   کلنجار رفتن با خودمی بعد از کلباالخره

  اونجا ھستی ؟؟کسیھــــــــ- داد زدمو
 !..ومدی نیجواب
 !! باشمـــــامیھــــــ- تر داد زدمبلند

  باز شدری با تاخی اومد و بعد دره اھنی کسھی پایصدا
  شدانی چھارچوبھ در نمای توی مردی گنده کلھیھ

 ھان؟؟؟چتھ؟؟؟- مرد
  شرفیدرده بچتھ ب-  گفتمی فارسبھ
 .. جلو کارت دارمایب- ادامھ دادمیسی بالفاصلھ بھ انگلیول

 چھ مرگتھ؟؟؟- زد وگفتیپوزخند
  ورش دارای برهی گردنم راه می داره روی موجودھی- من
 .. برداشتی مکث قدمی کمبا
  ستادی کھ امی قدمھی یتو..ادی حرف منتظر شدم تا بیب

 شی ناموسھی جای تودمی پامو بلند کردم و گالب بھ روتون کوبی حرکتھ ناگھانھی یتو
  ضربھ رو گرفتھی داد زد وخم شد ،جابلند
 رو ی گذاشتم و بھ ھمراھھ خودم صندلی صندلی فرصت دستامو کناره ھانی ای تومنم

 بلند کردم
 ) بستھ بود و فقط تونستھ بودم دستمو باز کنمیھنوز بدنم با طناب بھ صندل(

 ... ھوای رودمی بھش کردم و پرپشتمو
  کمرش خورد کردمی رو رویصندل
  شدمدهی کمرش کوبی روی کھ خودمم ھمراھھ صندلیجور

  لحظھ گوشم سوت زدھی ی زد کھ برای ھم دوباره چنان نعره ااروی نیا
  افتادمنی زمی و مرد روی صندلی خوردم و کناره خورده ھاقل

 کمرم فرو رفت وحشتنـــــاک درد ی توی از چوبھ صندلکھی تھی جدا از ھمھ حاال
 گرفت
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 ..اخ
   پاشدمنی زمی از روی پاشنھ ده سانتی با اون دامنھ بلند و کفش ھای سختبھ

  شده بودھوشی از ضربھ ام بمرد
  پشتھ گردنشدمی کفشم دوباره کوبی پاشنھ با
  ی اعتماد نکنی بشری بنچی وقت بھ ھچی ھریادبگی-  حرص گفتمی و از روی فارسبھ

 .. دورم رو باز کردم و بھ سمت در حرکت کردمیطنابا
  رونی اومدم برونی از اتاق باروم

  و بلند بودکی تاری راھروھی بھ روم رو
 ... برداشتمی و قدمدمی کشیقی عمنفسھ
   راھروی تودیچی کفشم پیصدا

  تــــــفیا-  لبریز
 .. حرص کفشامو در اواردم و پابرھنھ بھ راھم ادامھ دادمبا
 
 .... بزرگھ رو بھ روم رو باز کردمھی اروم دره اھنیلی راھرو گذشتم و خاز

 ...دمی کشیسرک
 گند نجای اادی کار داشتھ نتوستھ بیی جاای خواب بوده ندفعھی شانسھ بنده انی انگار اخب
 بشھ

 .. شده بودن شدمدهیچ... ویدنی نوشی سالنھ بزرگ کھ دور تا دورش کافھ ھاھی وارد
 ارامش یلی خھی و صداکردی حرکت منی زمی دامنھ لباسم ھمراه با خودم روھیانتھا

 شدی مجادی ایدھنده ا
  گوشمی رو شنوده رودستموگذاشتم

  دادمریی رو تغتمیموقع...سرگرد - من
 میکنی نفوذ مگھی دنیتا دو م...میره کردما ساختمان رو محاص...خوبھ-سرگرد

 !.. سرگردمھیتفھ- من
  صدام طولھ سالن رو گذروندمی محکم و بی شنود رو زدم و با قدم ھای دکمھ
  بودگھی دکھی راه بارھی سالن کنار
 ... بوددهیچی کلھ فضا پی تویی آشنای اروم قدم برداشتم صدااروم
 فرده مقابلش شھی پی داشت از کسیی جوراھی و زدی کھ بلند بلند حرف می کسیصدا
 کردیگلھ م
  کنمدای کردم صاحبھ صدارو پی و سعدمی کشیسرک
ِتـھـھ  کی سالنھ دور تا دور مبلھ و شھی بھ شدی راھرو ختم مَ

 و کی شطھی محنی بھ اون اتاقھ درب و داغون کھ منو انداختھ بودن توش  نھ بھ انھ
 ناناز کھ خودشون تلپ شدن توش

 
 دمی و بازم سرک کشستادمی اواریکناره د اروم
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 دوتا داشت نی ای رو بھ روشونیکی مبل ھا نشستھ بودند و ی پشت بھ من رویدونفر
 کردی می وسخنرانرفتیراه م
 ...دهیوی سخنرانمونم کھ دخب

 زدی داد می و ھومدی بھ نظر میعصبان
 کھ تا کردمی باھاش می براش نقشھ ھا داره وگرنھ کارسیی رــــــفیح....فیح- دیوید

 اخر عمرش عذاب بکشھ
 !!!....عــــــھ

 !!!!گھ؟ی منو منکنھ
 ..  باشالی خنیبھ ھم.... گھی کو ماش؟؟؟مگنی آش مبھ
 ...) باشم مثالاوردهی گفتھ باشم کم نیزی چھیخو خواستم ...فحش نده ھـــــا(

  باعث شد کھ حرفشو قطع کنھی کسھی کھ صدادیکشی داشت برام نقشھ مھمونطور
 .. فرار کردهسھیپل..ھمون... دخترهنیا..سییر-صداھھ

  گردنمو چرخوندم بھ سمت صدابالفاصھ
 

 بود ستادهی شدم اری اتاق باھاش درگی کھ توی نگھبانی با ھمون قد و قواره ینگھبان
  جملھ رو گفتھ بودنیکنار چھارچوب در و با ترس ا

 
  نگھبان برگشت طرفھرتی باحدیوید
 ؟؟؟؟؟؟؟یچــــــــــــــــــ- دیوید

  دوباره جملھ اشو تکرار کردنگھبان
 ن؟؟؟؟ی کردی میپس شما اونجا چھ غلط- دیوید

کناره راھرو " رابرت"فقط .... وییمن رفتھ بودم دسشو..خب من...خب...خب- نگھبان
 ..... راھرویتو....  برگشتمیوقت.. بودستادهیا
 نحرف بـــــــــــز - دیوید

دره اتاق باز بود و ...جلوتر رفتم- شروع بھ صحبت کردیشتری باسرعتھ بنگھبانھ
 ....دختره ھم نبود.... کفھ اتاق افتاده بود"رابرتم"
 دی بلند خودشو بھ نگھبان رسوند و دستشو بلند کرد و محکم کوبی با قدم ھادیوید

 توصورتش
 رمنتظرھــــــــھی چھ غاوھــــــــــــھ

  سالنھی فضای تودیچی پیلی سیصدا
 و قد و قواره کم بود کلی با اون ھچارهی و محکم زد تو گوشش کھ بی دفعھ اھی اونقد

 نیبخوره زم
   فقط تلو تلو خوردیول
 !... ارزه ھایب- دیوید

 ....رونی کھ نگھبان ازش وارد شده بود رفت بی ھم پسش زد و از ھمون دربعد
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  ھم پشت سرش رفتنھی وبقنگھبان
 اروم و محکمم خودمو بھ مبل ھا ی امن بودنھ سالن مطمئن شدم با قدم ھا ازیوقت

  مبلھ تک نفرهھیرسوندم و نشستم پشتھ 
 .. شنود گذاشتمی رودستمو

 د؟ی شما نفوذ کردستی رو عوض کردم اما امن نتمیسرگرد موقع- من
  امن باشھتتونی موقعدی کنیسع...میما وارده ساختمان شد-سرگرد

 ....اما- من
 ! دستوره سروانھی نیا-سرگرد

   مکثی کمبا
 ـ!!.چشم قربان- من

 ھ؟؟؟ی حال مھربون چنی دستوراتھ خشن اما در عنی از ازشی انگاالن
 ھ؟؟؟ی واقعا چنھ

 فھ؟؟؟ی من قلبم ضعیگی نمشوری بخو
  جنبھ ام؟؟؟؟ی من بیگینم
  من عاشقم؟؟؟یگینم

  شدی ھندیلی خگھیخو بسھ د- وجدان
 و ی کھ جمع کردی رفتی و جول و پالستو جمع کردتی پارازگھی دی ھیتا دو ثان- من
 ..برمتی و مکنمی خودم جمعشون می و نرفتی نکردیرفت

 ی برگشتم سمت راھروی حوصلگی دوباره با بینــــی سنگیاوه چھ جملھ - وجدان
 ... اماکیبار
 !!..ستیسرجات با- کردخکوبمی سر جام میی صدااما

  اما برنگشتمستادمیا
  موجب شد با ترس آبھ دھنمو قورت بدمشدی مکی کھ بھم نزدیی قدم ھایصدا

  اروم برگرد سمت منیلیدستاتو ببر باال و خ-
  کھ گفت رو انجام دادمی کارھمون

  بھ خودم کھ ھدفش من بودم افتادکی نزدی اسلحھ ای از ھمھ نگاھم رواول
  اروم نگاھمو بردم باالتراروم

  زنھی ی و الک زده فی ظری ھاناخون
   کم نگاھمو از دستش گرفتمکم
  صورتش نگاه کردمبھ
 !!!!!!!!ایکتوریو

  باال رفتابروھام
  ا؟؟؟یکتوریو- من

 کردی تو ھم بود و با دقت نگاھم ماخماش
 !!!....سروان- با تعجب گفتھی از چند ثانبعد
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 ...نیی اسلحھ اشو اوارد پابالفاصلھ
 نی زمی رودیپاشو کوب 
 ) احترامیبھ معنا(
 !!!!!ستی امن نتمونیسروان موقع-ایکتوریو

 ستادی امی قدمھی ی ھم بھ سمتم اومد و توبعد
  شما ھنوز لو نرفتھ؟؟؟تھیموقع- من
 !!..می ھنوز لو نرفتگھی دھینھ من و چند تا نفوذ-ایکتوریو
 میربدیی تغتمونوی موقعدیبا.. سرواننیایب-ایکتوریو

 ...می ازش خارج شد رفتدیوی کھ دی بھ سمتھ درباھم
  بلند شدی در پی پی ھاکی شلی کھ کم کم صدامی قدم بر نداشتھ بودچند

  باتعجب دستمو گذاشتم رو گوشمنی بود بھ خاطره ھمی دفعھ اھی یلیخ
 !!!!!ن؟؟؟؟یشروع کرد...سرگرد- من
 دیپچی گوشم می اسلحھ و ترق تروق توی فقط صدای لحظھ اچند
 یری دستگاتیعمل - بلند شدزدیھمونطور کھ نفس نفس م سرگرد ی باالخره صدااما

 ...می چھار ھستتی موقعیتو:ما...شروع شده
 ) ھمکفی طبقھ یعنی چھار تیموقع(

  قطع شدیراندازی تی صدادی جملھ اش کھ رساخر
 دیاز ساختمان خارج بش- زمزمھ کرداروم

  از پشت سرم اومدیی صدابالفاصلھ
 ..دیستیسرجاتون باا- دیوی و داد ماننده دی عصبانیصدا

   سمتشمی و ھر دو برگشتمیستادیا
  نفوذ کرده بودندسای پلگھی چون ددمی دفعھ نترسنیا
  نھ؟؟؟یتوام جزوشون...ایکتوریبھ بھ و- دیوید

 کی نزداومد
 !!! افرادموننھیریھمکاراتون تک بھ تک در حال دستگ- دیوید
 برام یحاال کھ راھ- سرشو بلند کرد و داد زدھوی گفت و ی جملھ رو با کالفگنیا

  کنمھی حسابمو باھات تصوخوامینمونده م
  ستادی اایکتوری وی تر و رو بھ روکی نزداومد

 ...من واقعا دوستت داشتم...احمق- نگاھش کرد و اروم زمزمھ کردمی مالیلیخ
  نشست رو لبمیپوزخند

  رو حس کردی کمرم نشست و اروم اسلحھ ی رودستم
   دستمِی رفت پواسمح
 ی ناگھانیلی حرکت خھی در کھ
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 ی و کامال جذب حرفاش شده اسلحھ اکنھی نمی اسلحھ داره و حرکتایکتوری ودی دیوقت
 ایکتوری گردنھ وی رودیاز پشت کمرش در اوارد و کوب

  دلھ منی تودی پاشو اوارد باال و کوبھمزمان
 نی زمی خوردمو افتادم روتلوتلو
 دای رو پی کارچی فرصت ھایکتوری بود کھ نھ من و نھ وی حرکت ناگھاننی ااونقد
  مینکرد

  شدھوشی و فک کنم بنی زمی پرت شد روایکتوریو
  اروم بلند شدمدیوی دوختم بھ دچشمامو

 نجایبخوام ھم!.دم؟یآموزش د..سمی پلھیمن !! رفتھ؟؟؟ادتی!!! رفتھادتینھ انگار - من
 ارمیدخلتو م

 تم قدم بھ سمتش رفھی
   بلند شدادی و فرغی و جیراندازی تی صدابازم

 ؟؟؟یکنی تر منیتو کھ کارت ساختھ اس چرا جرمتو سنگ- توجھ گفتمیب
  کالفھ تر شددیوید

 ی بشھ چھ نشھ فرقنی چھ جرمم سنگگھی گوشمھ دخھی اعدام بشمیمن کھ ھمنجور-وگفت
 !..ری کھ انتقاممو ازت بگنھیمھم ا...برام نداره

  زدمیپوزخند
 
 کردمی ندارم وگرنھ خالصت مکی شلی کھ اجازه فیح
 )نیبھ خاطر قوان(
 دمی پشتمو بھش کردمو دوی ناگھانمی تصمھیبا  

  اخرشم فرار؟؟؟ی ھمھ پز دادنیخــاعک ا- وجدان
 خفـــھ- من

 اما بھم نخورد... کردکی موقع شلھمون
  حکمتتو شکرخدا
 شدم گھی سالنھ دھی و وارده رونی بدمی از راھرودوعیسر

  شده بودی قاطدنمونی دوی گفتنش با صداسای واسای وایصدا
  بھ پشتھ سرم نگاه کردمدمیدوی کھ مھمونطور

  ازم فاصلھ داشتیلیخ
  امدهی آموزش دیناسالمت

  کنارموارهی دی گوشم رد شد و خورد روخھی از بقای کرد و باز ھم دقکی شلبازم
  رو بھ روم کھ رو بھ سرعت باز کردم و وارد شدمدره

  کھ اوضاعش بدترهنجای اعــــھ
 کردندی مکی من پشتھ مبل ھا سنگرگرفتھ بودند و بھ ھم شلی باند و ھمکارھاافراده
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 دهی ھم داخلش چلھی وسی بزرگتر بود و کلیلی خیکی نی ای قبلی سالن ھابرعکس
 بودند

  نگاھھ کوتاه انجام شدھی کردن ھام با زی انالنیا
  ھا پشتش سنگر گرفتھ بودندسی کھ پلی بھ سمتھ مبلدمی وارد شدم دوتا

 قل ھی گذاشتم و نی قدم مونده بھشون برسم کھ سرمو خم کردم و دستامو رو زمچند
  خوردم

 )ھمون پشتکھ خودمون(
آواردم  دو زانو نشستم و بالفاصلھ اسلحھ ام رو از پشتھ کمرم در ی روی سربازکناره

 و بھ سمت در نشونھ گرفتم
 کنمی تو خالصت میای کھ بنی خان ھمدیوید

 د؟؟ییسروان شما- کنارم داد زدسربازه
 م؟؟؟ی دارکی شلیاجازه - گفتمی بھش کردم و با داد بھ فارسی نگاھمین

 سرگرد اجازه رو صادر کردند...اره-  مثلھ خودم داد زداونم
  باز شدمھی موقع در تا نھمون

 !! کردمکیل شعیسر
   مجددا درو ببندهخواستی متی وضعدنی کھ با ددیوی دی بازوی روخورد

 !!ستیمھم ن... ھمی شد رودهی عقب پرت شد و در محکم کوببھ
 رونی حقھ بی کسچی نشند ھری تمام افراده باند دستگی محاصره شده و تا وقتساختمان

  کھ داشتھ باشھتونھیرفتن از ساختمان رو نداره و نم
 !! احمقــــــھیــــزوریپــــ-  داد زدمی و شلوغیری ویری ھمون ھیتو

  بودندی اندازری در حال تھمچنان
 ... خم شده و از پشتھ سربازھا حرکت کردم و رفتم جلوی و با کمراروم
  بودندی اندازری سرباز ھا پشت بھ من ، پشت مبل ھا درحالھ تی ھمھ

  مبال نابود شدنبدبخت
   کردمدای سرگرد راد روپنشونیم و از ب انداختقی دقینگاھ

   کردمشتری بسرعتمو
  قرار گرفتمکنارش

 ـــــادی چقد فرمش بھش مالمصب
 کنمی کھ فکر نمای بھ چتی موقعنی منو تو انگا

-  داده بودم و خم شده بھ سمتش قرار گرفتم و داد زدمھی پنجھ پاھام تکی روکنارش
 !!!..سرگرد

 سرشو بھ سمتم برگردوند 
  اشو بھ مبل دادھی دستاش رو جمع کرد و پشت بھ مبل نشست و تکعی سردنمی دبا

 سمتھ دی از اسلحھ ھاش رو رھا کرد و مچھ دستھ منم گرفت و کشیکی بالفاصلھ
 خودش
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   حرکتش چشمام درشت شداز
 شد و دهی کوبنی زمی حرکت رو انجام داد کھ زانو ھام با شتاب رونی با شتاب ااونقد

 ســـــــوخت
  پاھام سوختنینجوری بود کھ ای چنی زمی رودونمی نمگھید

 شد دهی کوبمیشونی فرود اومد و پنشی سمتھ چپھ سی آرنجھ دستم رونای جدا از احاال
  نشیوسطھ س

  ام کھ ماشانھیس
  پکم کھ دارهکسیس

  ضد گلولھ ھم کھ دارهتازه
  داغون شدمیشونیپ

 می حالت نموندنی ای توشتری بھی ثانھی کنم فک
  گرد شده ام تو چشماش نگاه کردمی بالفاصلھ سرمو اواردم باال و چشماچون
  بگم کھ زودتر بھ حرف اومدیزی چاومدم

 !!!؟؟؟یینجایتو چرا ا-سرگرد
 !!!!!!خو کجا باشم؟؟؟؟!!!!وا- وجدان

 ولش کن بابا خولھ- من
  وجدانھ المصب نذاشتنی ای بزنم ولی حرفھی اومدم عاقا

 تمویثیح...پاشـــــو..پاشو....ھیزیخجالتم خوب چ... بندازتتونی نگا بھ وضعھی- وجدان
 !!یبرد

  اش فشار آواردم تا بتونم از روش بلند شمنھی سی دستم رویکی اون با
  نشستمدهی جمع و جور کردم و کنارش خمخودمو

  دستش بودی ھنوز تومچم
گفتم شما چرا ھنوز - کھ سفت تر گرفتش و با اخم گفتدمی کشدستمو

 ن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یینجایا
 خب پس کجا باشــــــم؟؟؟؟؟- من

 مگھ دستور خارج شدن از ساختمانو بھتون ندادم؟؟؟؟؟-سرگرد
 میزدی دوتامون داد مھر

 کردندی مکی ھا بودند کھ شلسی ھا کمتر شده بود و فقط پلیراندازیت
 دیچیِ توجھ ھمھ رو بھ خودش جلب کنھ پخواستی کھ میی بگم کھ صدایزی چخواستم

 !!!!ممیمن تسل.....ـــــدی نکنـــــــــکیشلــــ....دی نکنکیشل- سالنیتو
 سالن گھی و سمتھ دستادی زانوھاش ای اشو از مبل گرفت و روھی با تعجب تکسرگرد

 رو نگاه کرد
 نمی نبود کھ ببتشی اما خب موقعسوختی چرا ھنوزم زانوھام مدونمی اما نمنطوری ھممنم

 چشون شده
 !!!..دی نکنکیشل- بالفاصلھ داد زدسرگرد



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 139 

  برداشتندیراندازی سرگرد سرباز ھا دست از تی صدابا
 باال سرش می مبل ھا اروم اروم ھمونطور کھ دستاشو بھ حالت تسلنی از بی اجنبمحمود

 نگھ داشتھ بود بھ سمتمون اومد
  سکوت کلھ فضا رو گرفتھیند ثان چی حرکت محمود برانی ابا

  دستھ سرگرد بودی ھنوزم تومچم
   بھ سرگرد انداختمی نگاھمین

  بھ محمود بودنگاھش
  شدمرهی بھ محمود خی با کنجکاودوباره
 .!!..دی نکنکی شلگھی دممیمن تسل-محمود

 کی قدم اومد نزدچند
 ... تو ھچل افتادنیبدجور

 شدی ممی محمود بود تسلی اگھ جایھرک
  ھا بھ داخلھ ساختمان نفوذ کردندسی پلی حتگھی دچون

  کھ محاصره استساختمانم
 

  کھ محاصره استساختمانم
  مبارزه ندارنی برای و قدرتشھی کھ داره تموم مخشاباشونم

  زانوھاش افتادیرو
 ) گفت زانو زدشھی مبایتقر(

  از پشتھ سرش بلند شدی مانندھی اعتراض و گری موقع صداھمون
 کردندی مھی کناره ھم نشستھ بودند و گرکایآماندا و جس و آنا

 خـــــاعک
  بھ اون غرورشـــــوننھ
  حالھ زارشــــــوننی بھ انھ

  ملتنی چھ کردن با اسای پلنیا....یھعــــ
  مسلح بشندریمحمـــــود بھ افرادت دستور بده غ-سرگرد
 سمتشون دیاسلحھ ھاتونو پرت کن- سرشو سمت افرادش برگردوندمحمود

  گوش ندادی کچیھ
 !!!...دی شمی برامون نمونده حداقل تسلی راھچیاحمقـــــا ھ-  داد زدمحمود
 رهی بگی اجھی نتنی فکر کنھ و ھمچنی بھ ادهی مخش کشادی مخوشم

  مختلف اسلحھ ھا رو پرت کردند بھ سمتھ مای با مکث ھاافراداش
 ستادی مچھ دستمو ول کرد و بلند شد اباالخره

 !!... انگشتاش نگاه کردمی جابھ
  انگشتاش نشوندمی جای اراده بوسھ ای بیلی زدم و خیلبخند
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 خودت یاما خب بھ رو...ی واقعا دوست دارویزی چھی وقتا ی گاھنیدونیم(
 کھ دوستش دونمیمن م_ غرور_ بھ نامھ یاونوقت چرا؟؟فقط بھ خاطره سد...یارینم

 تا از حد خودم شدی غرورم مانعم مشھیھم.. نخواستم قبولش کنمچوقتیاما ھ...دارم
 بھ دی وقتا بایگاھ...خب...اما خب... اونو عشقھ خودم ندونمچوقتینگذرم و ھ!!!.نگذرم

 )_ کاره دلھ نھ منیزک_و بھ غرورم بگم...خودم بفھمونم کھ عاشق شدم
 رونی بامی و از اون حس و حال برمی قدم ھاش باعث شد نگاھمو از دستم بگیصدا

 رفتی بھ سمتھ محمود مشیشگی ھملھیمون استا با ھداشت
 ومدی نمکای آنا و اماندا و جسی ھانی فنی سرگرد و فی  قدم ھای جز صدایی صداچیھ
 اعدامھ ای تھش نیدونسی خو شما کھ مزننـــــای بدبختا نشستن زار منی سھ تاھم مثھ انیا
 نیکنی چرا خالف مگھی زندان دای

  صحنھ چشم دوختمبھ
 محمود ی و دستبندشو در اوارد و محکم دور مچ ھاستادی پشت سره محمود اسرگرد

 بست
ھمھ گوش - گفتی بلندبای تقری گذاشت و باصداشیشونی پی اشو رواسلحھ

 و نی بھتره ھمونجا نگھش دارنی ذھنتون داری تویھرکدوم از شماھا ھر کلک!!!.دیکن
 نیتا سھ م!!!..ن محاصره شدهساختما!!!.نی افتادریھمتون گ...دیدست از پا خطا نکن

 و تمام افراد ی ساختمان بازرسنیاز ا ی ھم تمام اتاق ھا ، سالن ھا و ھر نقطھ اگھید
اما ... ھم بھتون گفتمیری ھمھ درگنی جمالت رو قبل از انیا!!!شندی مریباندتون دستگ

 دی نداشتیانگار توجھ
  کنندری رو دستگھیبرن بق از صحبتاش برگشت سمتھ ما و بھ سرباز ھا اشاره کرد بعد
  خودم بمونمی بلند شدم کھ بالفاصلھ اشاره کرد سرجامنم
 ؟؟؟؟ی کنری رو دستگنای مثال ایخوای می با چوونھی بگھ دستی نیکی اخھ
 شھی حالیزی چھی سرگرد نی اباز
  بودای جالبی صحنھ اما

  سمتشمیای با دوتا ناخوناش بھ ھممون اشاره زد کھ بسرگرد
 اشاره نی تا من پاشدم اخماش رفت تو ھمو با دوتا ناخونش اول بھ من و بعد بھ زماما

 کرد
  کھ حرف گـــوش کن نشستم سرجاممنم
  شدند و تک بھ تک از ساختمان خارج شدندری کم ھمھ دستگکم
 کردمی مثھ چغندر فقط نگاه ممنم
  خـــــدایھع

  کھ ھمون موقع سرگرد اومد سمتمدمی کشیقی عمنفسھ
 کردمی تعجب داشتم نگاھش ماب

  بردرونی مچھ دستمو گرفت و منو کشون کشون از سالن بعی سردی کھ رسکمینزد
  ســــوالھی عاقا
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  فلجم؟؟؟من
  ھمش دوست داره منو بکشھ؟؟؟نی اچرا

 می راھرو گذشتاز
 کردمی حرف و ھمون طور کشون کشون با تعجب بھ کارھاش نگاه میب

 می و باالخره از ساختمان خارج شدنیی پلھ ھا رفت پااز
  بودندستادهی و آمبوالنس اسی پلی ھانی تا دوره ساختمان ماشدور
   مشغولھ کاره خودش بودی کھر
 ی بزرگ دو ال رو روی پارچھ ھی شونیکی و دندی سھ تا پرستار بھ سمتمون دودو

  بازوم ھام انداخت
 ... بودسی من ھم خی سرد بود و موھایکمی ھوا

 ستادمی امبوالنس انی ماشکناره
  ستادی ھم مچھ دستمو ول کرد و کنارم اسرگرد

  فک کنم خدمھ شروع بھ پانسمان زخم ھامون کردای پرستار ھی
 دهیپشت سرمم فک کنم ضربھ د- گفتمیسی انگلبھ

 نی زمی ھاشو گذاشت رولھی و وسنی تصورم پرستار نشست رو زمبرعکس
 و ی کھ دستش رفت سمت زانوھام و شروع بھ ضدعفونکردمی نگاھش مباتعجب

 پانسمان کرد
  خولم؟؟؟من

  پرستار؟؟؟؟؟ای
  ملت؟؟؟؟؟؟؟ای
  سرگرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ای

 ...  بھ زانوھام انداختمی شدم و نگاھخم
  زخم شدنی کنایا...  جـــونی فردوسدی ببخشدن؟؟اوخی زخمی کنای اعھ
 من با زانوھام ی ککردمی و فکر مکردمی زانوھام نگاه می روی تعجب بھ زخمابا

  کھ افتادم بغلھ جناب سرگرد افتادمی موقعِادی گرفتم کھ یکشت
  جانی جان ایا

  داره بغلھ سرگرداای فازچھ
  ادمشھی می و داغونیلی زخم و زفقط
  موقعم زانوھام زخم شدناون
 و چند تا از سرھنگ و سرگردا و درکل بگم یی فکر بودم کھ نگاھم بھ بابانی ھمتو

  بھ سمتمونومدنیبزرگ بزرگامون افتاد کھ م
  بھمون نگاه کردناقی گشاد و اشتی با لبخنداھمشون

 یی بابامخصوصا
  کھ نگوشھی مگری جزنھی من فداتبشم باباجــــونم انقد لبخند میالھ
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 کی نزدی اھی در ناحی کھ ضربھ اکردمی باز شد و منتظر نگاھشون مشمی نناخوداگاه
 بھ پھلوم باعث شد اخم کنم و بھ سرگرد چشم بدوزم

  بود تو پھلومدهی ارنجش کوببا
 
 ھ؟؟؟یچ- دمی شدم و طلبکارانھ پرستمی و کال موقعی و سروانی سرگردالھی خیب

 .... ببندشتوی سبک؟؟؟ننقدیسروانم ا-سرگرد
  جناب سرگرد؟؟؟ھی فضول سنج چنیدونیم- من

   سنجن جناب سروانیاره شمارو باھاش م-سرگرد
 !!!..کنھی می داره تو کار ھام فضولگھی دیکیفعال کھ - من
  بزنھ رو نزدخواستی کھ می بھمون ، حرفنای بابا ادنی رسبا

 ...دیخستھ نباش!!بھ بھ جناب سرگرد- گفتی با خوشحالبابا
ممنون -فشار داد و گفت دستشو دراز کرد کھ سرگرد بالفاصلھ دستھ بابا رو محکم و

  جناب معتمد
 ھی واقعا عالی انجام دادی رو ھم بھ خوبتی مامورنیا-بابا
 ... نقشھ چغندرو دارمنجای کھ امنم
 !!اھم اھم- من

  شددهی بابا بھ سمتم کشنگاھھ
  داشتما و در ضمن ھمکارشون بودمـای مھمیلیمن ھم نقشھ خ.!!..اھم- من

  تو بغلشدی سر داد و منو کشیقھقھ
  جـــــــان بغـــــــــــــلیا

  منکنمیبھت افتخار م...دختره گلمم خستھ نباشھ-بابا
 یلطف دار) پدر ام(می پدریسالمت باش- من
  اومدمرونی از بغلش بو
  گفتندکی بزرگ بزرگ ھا ھم بھمون تبری ھیبق

   باحالھشھی ھمتای تھھ مامورالمصب
  میکشف کرد" نی آالنگتونھیالوید" انگار بگو کننی بھ آدم نگاه منی چنـــــان با تحسآن

 ) ھستیچ(ِ ھھ؟ی چیچ- وجدان
 !! بلغور کردمی چھی یالک... جانھ تودونمینم- من

  شاسگــــولگھی دیشاس- وجدان
  سرگرد نگاھمو بھش دوختمی با وجدانم بودم کھ با صدای کشسی و گسی گرهیدرگ

 حی دختر خانومتون صحنیا.. کھ بھتون داده بودمیخب جناب معتمد طبق قول- سرگرد
 و سالم خدمت شما

 گھ؟؟؟ی ممنو
  دستشو کھ سمتھ من گرفتھگھی داره
 یدستت درد نکنھ سرگرد واقعا باعث افتخاره مملکتمون-بابا
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 چاکرتونم من-سرگرد
 ...نمیصب کن بب... اون کھ کارتھخو

 ن؟؟؟؟؟؟یمی باھم صمنقدی چرا انایا
البتھ - انداخت و گفتکردمی بھ بحثشون گوش می بھ من کھ باکنجکاوی نگاھمی نسرگرد

  از طرفھ شما داشتھ باشمی ھست کھ فقط الزمھ اجازه ای موردھیجناب معتمد در 
 ؟؟؟یچھ مورد- دی پرسی با کنجکاوبابا

 می داشتھ باشی و من و دخترتون باھم صحبتی کالنترمی االن برنی ھمخوامیم-سرگرد
 ــــــــــان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟جــــــــــــــ

  ھمھ از تعجب درشت شدیچشما
 ن؟؟؟ی اگھی میچ

 رو ییزای چھی خوامی مدیفکره بد نکن!!!.نھ نھ نھ- ما گفتی ھاافھی قدنی با دبالفاصلھ
 ادنگرفتنی رو ی مواردشونی دوران آموزشھ نظامیانگار تو...براشون روشن کنم

  جملھ اش ھمھ از اون حالت دراومدننی گفتن ابا
  نگرفتم؟؟ادی ھرکولھ مشنگ من یا

  پسرم؟؟یچھ موارد- بگم کھ بابا گفتیزی چاومدم
 پسرم؟؟؟؟

 پســـــــرم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 پســـــــــــــرم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 کـــــــنی می چرا با روانھ من بازنایا
 من نکھیگرد و ا سروان و سرگاهیدر مورد جا...ی ای جزئیلیموارده خ-سرگرد

  جناب معتمد؟؟؟نیدیحاال اجازه م..معافقشون ھستم
  منم کھ نقشھ چغندر داشتم شلغمم بھش اضافھ شدگھی دبلھ
  کرده؟؟؟یفقط مگھ مھسا کاره اشتباھ...بلھ حتما پسرم-بابا

 !!..گھی ھست دی نکاتھینھ جناب معتمد بھ ھر حال -سرگرد
 نی ایول...ستی نی کالنتری  تویرانی ای ھاسی از پلیادیاالن تعداده ز..باشھ پسرم-بابا
 !!.. دفتردهیکل

  رو گرفتدی کلسرگرد
  ؟؟؟ی کھ نشدیخب دختره بابا زخم- برگشت سمتھ من و گفتبابا
  باشھدهینھ بابا فقط پشت سرم فکر کنم ضربھ د- من
 گاز موینیی کردم و لب پاھی بامزه بھ بقیلی خی نگران شد کھ با چشم و ابرو اشاره ابابا

 گرفتم
 کمی حرکتم خنده اش گرفت اما قانع نشد و اومد نزداز
 می بھتره برگھیبسھ د..می کردی روادهی زیلی تا االنشم خییبابا- اروم تو گوشش گفتمکھ

  خودمونھیمساریتو جلده سروان و ت
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 باالخره رفت عقب و مشغولھ صحبت با سرگرد ی نگاھم کرد ولدی چند لحظھ با تردبابا
 شد

  باھم؟؟زننی چقد فک منای اماشاال
  چھ طرز صحبت کردنھ؟؟؟نیا- وجدان

   ساختمان نگاه کردمبھ
 از دنشیکشی می زده ھمونطورکھ دوتا سرباز زورکرتی دستبند بھ دست و حآماندا

 ساختمان خارج شد
  شدمقی چھره اش دقبھ
 اش ھی وارفت و گرسی ھمھ پلنی ادنیکم کم با د...کردی م ترس بھ اطرافش نگاهبا

 گرفت
  دوختمی بھ بعدنگاھمو

 سی کھ پلی داشت جوری بود و اروم اروم قدم برمنیی و سرش پاکردی مھی گرکایجس
  بردنشی و مدنشیکشیھا م
 کردی و مقاومت مزدی دست و پا می انا بود کھ با لجبازی بعدنفر

 شدند ری کھ ھمھ دستگتی موقعنی شدم اصال ارزشھ نگاه کردن نداره تو االشی خیب
 کنھی میبازم لجباز

بازوھاشو گرفتھ بود اروم اروم قدم )سرباز(سی ھمونطور کھ دوتا پلای سرش مارپشت
  داشتی داشت و ارامشھ خاصیبرم

   حدـــــنی تا اگھی نھ دمیکنی متی حاال من گفتم ازت حماخـــــــــو
 و اروم ری بھ اطرافش انداخت و دوباره سربھ زیمون ارامشھ خاص نگاھ ھبا

 باھاشون ھم قدم شد
  نگاه کردمشدندی کھ از ساختمان خارج می تا اخر بھ تک تک افرادنطوریھم
 ...ی ھوامو دارشھیھم..دمت گرم..گھی دتھی مامورھی نمی خدا ایھع- باعجز گفتمرلبیز

  شکـــــرتایخدا- و بلندتر اضافھ کردمدمی کشیقی بستم و نفس عمچشمامو
  بھ سرگرد دوختمنگاھمو

  کردهوونھی چشاش منو دنی االمصـــــــب
  وقتا ھم بھ شدت ارامش بخشھی و بعضکنھی متمی وقتا بھ شدت اذیبعض

 
 کردمی رخش نگاه ممی فکرا بودم و بھ ننی ھمتو
 بدنم رو دی دیبودم و جلو گردنم نگھ داشتھ ی پارچھ رو روی دستھ چپم دو گوشھ ھابا

 گرفتھ بودم
  برگشت سمتم و نگاھم کردنی نگاھم رو حس کرد بھ خاطر ھمھینی کنم سنگفک

 کھ کم کم اخماش کردمی ، نگاھش مزدی رو لبم می توجھ بھ پرستار کھ چسب زخمیب
 ؟؟؟یکنی میچیکھ از دستوراتھ معافقت سرپ-رفت توھم و گفت
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 کھ با دستھ چپش ، مچھ دستھ راستم کھ بھ کمرم زده کردمی نگاھش مجی گھمونطور
 بودم روگرفت و پشتشو بھم کرد و راه افتاد

 بردی کشون کشون پشت سرش مدیانی کھ درجرمنم
عــــھ - با حرص گفتمدمیکشی در اومدم و ھمونطور کھ مچمو ممی اھی شوکھ دو ثاناز

 ؟؟؟ی چیعنی کارا نیسرگرد ا
 بود ستادهی ستاد ای بچھ ھای ھی کھ کناره بقنای جواب بده بھ سمتھ بابا انکھی ابدونھ

 رفتیم
 د؟؟؟؟؟یشنویصدامو م...سرگرد- و دوباره صداش کردمدمی کشیپوف
 نای بھ بابا امی بوددهی رسبایتقر
  کردمادی سرعتم رو زنی خاطر ھمبھ
  کردنھ سرعتم انگشتاش دوره مچم شل شد و دستمو ول کردادی زبا
 میستادی بابا اھی دو قدمیتو

 میری ممی دارگھیخب جناب معتمد ما د-سرگرد
 ..باشھ پسرم-  بھ ھر دوتامون انداخت و گفتی کوتاه نگاھیلی خی ھی چند ثانبابا
   دادملشی تحوی بھم انداخت کھ لبخنده مسخره ای نگاھبعد
اد و  زد و ھمونطور کھ نگاھش بھ من بود سرگرد رو مخاطب قرار دی لبخندبابا

 نکھیھم..ی بدحی رو توضیزی چی کسی برایستی مجبور نی کالنتریپسرم تو- گفت
  حق دخالت تو کارھاتو ندارهی کسچی ھی سرگرد راد ھستیبگ

  تو ذھنم زدی دفعھ جرقھ اھی
  اشتباھھتیجملھ بند- وجدان

 کنھ؟؟؟ بابا ھم مشکوک کاری چخوادی سرگرد منی اگمیم...ــــالیخی رو بنایا- من
  کھ االن گفتی جملھ انیھم نگاھش، ھم ا!.. نگاش کن..زنھیم
 محکم سرگرد منو بھ خودم ی کھ صداکردمی می و سردرگم حرکاتشونو حالججیگ

 !..دیایسروان لطفا ھمراھھ من ب- اوارد
  بابا زدمی بھ رویلبخند

 یبابا فعال با- من
  راه افتادسی پلی ھانیبھ سمت ماش... راه افتادمدنبالش
 دھن باز کنند و بھمون خواستنی ھر لحظھ مگذشتنیکھ از کنارمون م یی ھاسرباز

 راه ی مکثچی سرگرد بدون ھی بگند ولکی رو تبراتی عملدنی رسانیخوب بھ پا
 کردمی و تشکر مدادمی سرباز ھا سر تکون می و منم دنبالش و فقط برارفتیم

  ھاشد و منم دره کمک راننده رو باز کردم نشستمنی از ماشیکی سوار
   با اخم بھم انداختی نگاھمین

  جذبــــــــھبابا
  خـــــــــــشــــــــمبابا

  اخماش تو ھمھرسھی ماشــــــو نوبت بھ ماکھ مالیخیب
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  باجسارت نگاھش کردممنم
  روشن کرد و راه افتادنویماش
 امـــــا ارزه ی بنی ساکتم فک نکننینیبی ماگھ
 برمی کنارش باشم لذت مشتری بنکھی باوا فقط از انھ

  فحش نده منم دل دارم خـــویھعــــــــ
 شھی براش تنگ مدلم

 نی شھ دو می نمشھی ادمھ خشک و مغرور مھی کھ تموم شد ،تو اداره ام کھ تمیمامور
 یباھاش بحرف

  استفاده رو ببرمتھی نھامی ھستنجای بھتره تا اپس
  بودشیاخم کرده بود و تمام حواسش بھ رانندگ.. رخش نگاه کردممی نبھ

  ازش گرفتمنگاھمو
  واس خودشـــاھیگری جالمصب

 می شدی کالنتری بعد وارده محوطھ نی مده
   اخم داشتھمچنان

 ستادی شد و منتظرم اادهیپ
  شدمادهی مکث در رو باز کردم و پی با کممنم

 تو رفت دی درو بستم راشو کشنکھی ھمتا
:| 

  توجھی مرسواقعا
  شدنم پشت سرش راه افتادمعی توجھ بھ ضایب

 کردمی وگرنھ اصن حسابتم نمگری لنگھ جشتی کارم پفیح
 دمیدوی بودن دنبالش مدهیچی کھ دورم پیبا مالفھ ا 

  نگاھا بھمون بودھمھ
  منمخصوصا

  و من عقب مونده بودم ازشرفتی تند تند میلی خسرگرد
  کمکتون کنم؟تونمی مدیببخش- جلومو گرفت یمامور

  دنبالمدی ندادم و از کنارش گذشتم کھ دویجواب
 د؟؟؟یریخانوم با شمام کجا م-  برد باالصداشو

 ...گھی گمشو برو دتید پاراز -  لبری زی حوصلھ بھ فارسیب
  بابا سروان معتمد ھستمیا-  گفتمیسی برگشتم سمتش و بھ انگلیول

 نم؟ی تون رو ببییناسا کارت شتونمیم-مامور
  سروان معتمد ھستند- سرگرد مانع شدی صدای بدم ولی جواباومدم

   و احترام گذاشتنی زمی رودی جملھ از دھن سرگرد، مامور پاشو کوبنی ادنی شنبا
 می شد و از کنار مامور گذشتدهی بگم کھ دستم توسطھ سرگرد کشیزی دوباره چاومدم

  بودنھ حرکتشییھوی خاطره بھ
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   برگرد سمتمای ستھی بای حتنکھی تلو تلو خوردم کھ بدونھ ایکم
 دی رو ول کرد و بازومو چسبمچم

  ندا بدهھی المــــصــــب د
 میستادی ای دری و رو بھ رومیاز راھرو گذشت... نگفتمیچی دھنمو بستم و ھبازم

  در اوارد و در رو باز کردبشی جی رو از تودی حرف کلی ول کرد و ببازومو
  ھم با اخم دستشو پشت کمرم گذاشت و ھلم داد توبعد

  داشـــتھ باشـــــھ؟؟؟یکیزی تماس فدی بفھمھ با من نباخوادی چرا نمنیا
  من عاشقم بفھــــــمبابا

 ستادمیکنار در ا 
  بھ ھمدی اتاق شد و درو نسبتا محکم کوبوارد

  راه افتادزی توجھ بھ من بھ سمتھ می ھم بباز
  کردی مبشی منم تعقنگاھھ

 زی می و با شدت انداخت رودیکل
   موھاش برد و برگشت سمتھ منی تودست

 ) ناموسندی ھا رو تصور کنافھیاالن ق(
 ی کمی رنگ رو نگھ داشتھ بودم وبا چشمادی سفی دستم مالفھ ھی ھمونطور کھ با من

 درشت شده و دھنھ کج شده بھ سمتھ باال
 

 در ھم ی بودم و اونم با اخم ھاستادهینار در ا  کدهی پولدهی ژولی و لباس ھاشی اراضمن
  بودستادهی ازی داده بھ مھی با لباس فرم تکنھیو ژست خوشگلش دست بھ س

  میکردی حرف و با جسارت ھمو نگاه می قسمتھ جالبش ھر دو بو
  کنھکاری چخوادی درک کنم االن متونستمی طرف نمھی طرف خندم گرفتھ بود و از ھی از

 ی کھ باالخره کالفھ شدم و ھمون طور کھ سعمی حالت بودنی در ھمھی ثانی سحدودا
 ھ؟؟؟؟؟؟یخب چ- خندمو بخورم گفتمکردمیم
  دوره کوتاه چرخوندمھی و رونی ھمزمان دستھ چپم رو از مالفھ اواردم بو
 )ھ؟؟؟یچ:ھیبھ معن(

 با اخم اومد سمتم... گرفتزی اشو از مھی اون حالت در اومد و تکاز
 کردمیگاھش م حرف نی بمنم

 ستادی امی دو قدمی و اومد تا تواومد
  فرو بردبشی تو جدستاشو
 ! مھمیلی سوال خھیخب - بھ حرف اومد  و گفتباالخره
 کردمی تو چشاش نگاه ممی باال گرفتھ بودم و مستقسرمو

  سرگرد؟؟؟یچھ سوال-دمی پرسی ھمون حالت با گنگدر
 دی شنشدی نفسشو می کھ دندوناش روھم بودن و صدای جوردی کشیقی عمنفس



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 148 

 کھ یی چند لحظھ ازم گرفت و با چشمای نگاھشو براقشی نفسھ عمدنھی کشنی حدر
  سرشو چرخوند سمت چپییھوی االن نی چروک افتاد ھمیکنارش کم

  چند لحظھ فقطی براالبتھ
  شما؟ای من باالتره یدرجھ - دوباره بھم نگاه کرد و گفتچون

 !!! معلومھ شماھ؟؟؟خبی چھ سوالگھی دنیا!!!وا-جب نگاھش کردم و گفتم تعبا
 دی لبش کشی دراوارد و با شصتش گوشھ بشی از دستاشو از جیکی

 ی حرکتھ باحالچھ
  مگھ نھ؟؟؟دی از دستوراتھ من اطاعت کندیخب اونوقت شما با-سرگرد

  اومد جلو تریکمی
 یــــــیوو
خب اره -  و با جسارت گفتمواری بھ ددمی چسبشتری دھنمو نامحسوس قورت دادم و بآبھ
 ھ؟؟؟؟ی سواال چنیا!!!گھید
 رو رفت کی کھ اومده بود نزدی کرد و ھمونقدرریی تغی حرکتم چشماش کمدنھی دبا

 عقب
 ـــــــــــرتی غبابا
  شعـــــــــــــوربابا
 ــــــــــــــــدهی فھمبابا
 !!!!؟؟؟ی ھستی کگھی دتو

 ؟؟؟؟یکنی میچیدستوراتھ من سرپپس چرا از -سرگرد
   درشت شدچشمام

 ؟؟؟؟؟یمن؟؟؟؟ک- من
 ؟؟؟ی نکردیچی بود کھ سرپیِ کگھید- و صداش بلند تر شددی کشی پوفسرگرد

  شدم و رشتھ کالم از دستم در رفتجی بلندش گیاز صدا 
 نی از ادی دستور دادم از ساختمان خارج بشیچرا وقت- تر رفت و بلند تر ادامھ دادعقب

 ؟؟؟؟؟؟؟ی نداره خارج نشدیبھ بعدش بھ ما ربط
   درشت شدچشمام

  تـــــویی عصباننقدی حاال چرا ااابرفضی
 ...خب...خب- من
 ؟؟؟؟یخب چ-  تر گفتبلند

اگھ ....ــنیــی پااریخو حاال صداتو ب- لحظھ بھ خودم اومدم و مثھ خودش داد زدمھی
 سرت و دعوا راه یزاریو م صداتی واسھ چگـــھیخارج نشدم پس حتما نتونستم د

 ؟؟؟؟یندازیم
  شدممونی کھ زدم مثھ سگ پشی بالفاصلھ از حرفیول

 می شدرهی بھم خرتی دو با حھر



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 149 

 کھ من ی ھمھ رو و جسارتنی زده از ارتی کھ گفتم و اون حی زده از چرترتی حمن
 دارم

 باره ھی؟؟؟؟یچ-  گفتزی آمدی تھدی کمی کھ بھ خودش اومد و باصدادی نکشھی سھ ثانبھ
 ... تکرار کنگھید

  تو سر منخـــــــــاعک
 ؟؟؟یزنی و حرف میکنی بھت بگھ چرا فکر نمسی نیکی دختر اخھ

  سرگرد معافقتھبدبخت
  رو بھ شدت گاز گرفتممینیی ھم و لب پای فشار دادم روچشمامو

 دمی جواب نمدی دیوقت
 حرف یرنجوی با معافقت ایمن معافقتم بھ چھ حق-  گفتی بلند تری صدابا
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟یزنیم
  نگفتم و در ھمون حالت موندمیچیھ

  شدم از حرفممونی پشی چــــــــمثھ
 یعنی دی از ساختمان خارج شدمی بھتون دستور میوقت- اتاقی تودیجی دوباره پصداش

  دستــــــــــــــــــــــورهھی نی اــســــتی نـــــشنھادی پھی نیا
 دی ھا ھم لرزشھی دستور رو اونقدر بلند گفت کھ شی کلمھ اونقدر

 دادی نشون متشوی کامال عصباننی و اکردی صحبت می فارسبھ
  باز کردمچشمامو

 شھی خوشگل مشھی می عصبانچقد
 دادی حرفاش تکون می دستش و ھمش بھ معنھی تو ھم بود و اخماش

  گرفتھ بودنفسم
 شھی ترسناک مچقدم

 گھی دھی جورھی خب ی کھ نھ ولترسناک
  دونمینم... بھشگنی می چاوم

 ی اش ترسناکھ ولجذبھ
 کنمــــــای فکر می بھ چتی موقعنی منو نگا تو احاال

 اصال حواستون ھست؟؟؟؟!!!!سروان باشمـــــام-  منو بھ خودم اواردصداش
  از صداش رفت توھماخمام

 ... نگفتمیچی ھیول
  شھی می عصبانی کھ کسی در مواقعشھیھم
 زنمی کنھ بعد حرف می تا خـــــــوب خودشو خالمسیوام
  از دستوراتش اطاعت کنمدی بانکھی داد و ھوار از ای کمبعد

 ن؟؟؟یچرا خارج نشد- گفتی اروم تری صدابا
  بار مفردھی
  بار جمعھی
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  بار ھردوھی
 کنھی مریی ھمش تغگھی انتخاب کن بگو دشویکی باوا

 نتونستم..خب...خب- لب باز کردماروم
 نیی انداختم پاسرمو

 مونمی مثال پشی الکاالن
 اونوقت خودت ی دادی رو فراری سروان مراد؟؟؟تویچرا نتونست-سرگرد
 ؟؟؟ینتونست
  کھ نگاھم بھ پاھام افتادکردمی می جملھ اشو حالجداشتم
 گفت مالفھ فقط بازوھامو شھی میی جوراھی بودند و دای بود پاھام پھی مالفھ دو الچون

 پوشونده بود
 اووووخ

  گفت االنی رفت چادمی
 باشمام سروان- سرگرد مجددا بلند شدیصدا

واقعا ...ستی من نھھیسرگرد االن اصال وقت تنب- گفتمی اواردم باال و با کالفگسرمو
  ندارم کھ بھتون بدمی جوابچی و ھستیحالم خوب ن

  جملھ ام منتظر نگاھش کردمنی گفتن ابا
 
 رو برداشت بعد ھم دی و کلزی رفت بھ سمت می اخم نگاھشو ازم گرفت و بعد از مکثبا

 بھ سمت من اومد
  گذاشتبشی جی رو ھم تودی کلومدی کھ بھ سمتم می فرصتدر
  دی کھ رسکمینزد

 و از رو دی مالفھ رو از دستم کشی حرکتھ تند گوشھ ھی رو اوارد باال و با دستش
 بازوھام برش داشت

  شـــــــــــدت گرد شد بھچشمام
   خودش گرفت و الش رو باز کردی رو جلومالفھ

  بازو ھام انداختشی اش کرد و مجددا روھی الھی
 کردمی دھنمو قورت دادم و بھ کارھاش نگاه مابھ

  دورمدیچی رو کامل پمالفھ
  نبوددای ذره از بدنم ھم پھی ی کھ حتیجور
 بھم انداخت و انگار کھ نظرش عوض شده دوباره ورش داشت و انداختش ی نگاھبعد
  سرم و مجددا کامل پوشوندمیرو

 !!! نگو سروانیچیھ-  لب گفتری بزنم کھ با اخم زی حرفاومدم
  خــــــــــــدایوا

 شمی موونھی دنی از دستھ ادارم
 ُ و دو طرفھ مالفھ ر بھم رو بھ شکمم گره زدنیی اومد پادستاش
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  گره اش زدشھی کھ نمدی دو طرفھ مالفھ رو از باال باھم گرفت تو دستش و ددوباره
  کردیمکث

 حرکتم دنھی سرگرد با دی ولرمی مالفھ رو بگی باال تا گوشھ ھاارمی دستامو باومدم
 کاری چدونمی خودم مدی کنیالزم نکرده شما کار- ھم رفت و گفتی توشتریاخماش ب

 !..کنم
 نییپا مجددا اومد دستام

  چرادونمینم
  اصلـــــــــــــــا فازه مخالفت نبودیول
 ام بود و با دستھ نھی سی کھ دستش باالی دستش دو طرفھ مالفھ رو گرفت جورھی با
  اش درو باز کردگھید
 رونی سرش اشاره کرد برم ببا
 ھی از دستم عصبانیلــــی بود خدایپ

 اونم ھمون طور کھ مالفھ رو ھنوز نگھ داشتھ بود رونی اطاعت کردم و اومدم بمنم
 رونیاومد ب

 پـــــــــــوف
 کنــــــــــھی متمی کم کم اذداره
 بشی گذاشت تو جدوی قفل کرد و کلدرو
  نگاھا بھ ما بودی ھمھ
 شیی خدادمی خجالت کشیلـــــیخع
  کرده ھـــــــاکاری منو چنگا
  فازه مخالفتو ندارمفیح

 نیی پااواردمی فکتو موگرنھ
 گری خودخواھھ جی پسره

:|||||| 
 خخخخخخ

   قدم برداشتی کالنتررونی سمتھ ببھ
 کھ با دستھ چپش مالفھ رو نگھ داشتھ و ینطوری معذبھ ایلی خدی راه دی نصفھ ھاتا
 دستشو از پشت گردنم رد  کرد و بازوش کامل نی راه بره بھ خاطره ھممی مستقتونھینم

  مالفھ رو گرفتی شونھ ھام قرار گرفت و با انگشتاش لبھ ھایرو
 و دستھ پسره از رهیگی بغلھ پسره قرار مرهی چپھ دختره کامل زی بازونکھیحالتھ ا(

 دختره قرار ی گلوی و انگشتاش روشھی دختره رد می شونھ ھایپشت سر و رو
 ) رهیگیم

 گھی بھتون بگم دتونمی نمنی از ابھتر
 دی تصور کنخودتون
 گھی تو بغلش فرو رفتم دیی جوراھی خالصھ
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 یــــــــــــــیو
  نبودیچی و فازه ھکردی درد مسرم

 ـــــــستیگری دزهی بغلھ سرگرد چیول
 یکارا... استغفرهللا کنھی کھ ادم فک مکردنی بھمون نگاه می جوری کالنتری توافراده

  مامیکنیبد بد م
 رونی بمی اومدی محکم از کالنتری سست و سرگرد با قدم ھای حرف من با قدم ھایب
 می در ھمون حالت بودنی دم ماشتا

  کامل ولم کرد و بھ سمتھ دره راننده رفتنی بھ ماشمیدی رسی وقتکھ
  شدمنی ماشسوار

 ــــــــھیرتی سرگرد چقد غنیا
  نباشھ چھ کارا کھ نکرددای بدنم پنکھی ایبرا
  نچ نچنچ

  شوھرانی بده از اخدا
 دهیخااااعک شوھر ند- وجدان

 راھھ درستو نشونم ینھ بلد....ی بندازتی پارازی کھ ساکت باش فقط بلدیکیتو - من
  نکنمیی تا کاره خطایری خدا ھم کھ شده جلومو بگی محض رضای برانکھی نھ ایبد
 

 کھ ی وجداننی اسی اون وجدان نگنیمنو سننھ؟؟؟نگا بھ اسمم نکنـا وجدان کھ م- وجدان
 کھ تو فکر ی فرق داره وجدانیکنی کھ تو فک میمن ھستم ھزار تا وجدان با اون

 البتھ وجدان ستی کھ من ھستم وجدان نی ھست کھ وجدانھ و وجدانی وجدانھی یکنیم
 کھ تو فکر ی نھ من اون وجدانمی حساب کنیدان وجمی اگھ بخوایھا در کل وجدانندا ول

 سمی وجدانھ نیکنیم
 |||||||:- من
 |:باشھ قانع شدم...شھ...با...اھا- من
 

  اتاق شدم و درو بستموارد
 کردیسرمم درد م... سوختی مچشمام

   نگاھمو باال اواردمی حالی و با بنی زمی و مالفھ رو انداختم روستادمی انھیی ایجلو
 ــــــــــــنیھ
  من؟؟؟؟ــــبــــنــــمی میچ

 دمی پوکتی نھای بواو
 ختھ بود ذره گل انداھیلپ ھام  

  سرخ شده بودیکمی چشمام یدی حال بود و سفی بچشمام
  شده بودی مشکیکمی چشمام ری بود و زختھی کم ریلی خملمیر
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 زخم ی و رونیی چونم اومده بود پای سمت چپ لبم پاره شده بود و خونش تا باالگوشھ
  زده بودندیکیھم چسب کوچ

  نــــاز شده بودمایلی خشیی خدایول
  رولبم اومدلبخند
  ستادمی تر اعقب

  پشت لباسم ھم پاره پوره شده بودی زانوھام بود و انتھای کھ جلوش تا بااللباسمم
  شده بودیچی کھ باند پزانوھام

  خوشگل شده بودی ولختھی بھم ری باورری بھ طرز غموھام
  صورتم بود رو کنار زدمی کھ جلویی زدم و تاره مویلبخند
 دمی کشیقی عمنفس

 دمی خندی شدن سرگرد نخودیرتی غیاداوری با
 ... تو اون حالو بمونم بھم ندادنکھی ای سردرد اجازه یول
  سمت حموم قدم برداشتمبھ

....... 
 
 ]سھ ھفتھ بعد[

  رو صادر کردی و دادگاه حکمھ اصلگذرهی متی مامورانھی سھ ھفتھ از پااالن
  ھمون محمود بھ قصاصای امیلیو
  ھمسر و دخترش آنا ھم قصاصو
  آنا حبس ابدو
  سال زندانستی بھ بای مارو
 
  مختلفی دارو دستھ اش ھم حکم ھای ھیبق

  بازتر بودھی از بقیکمی بختش ای وسط فقط مارنی کل بگم کھ ادر
  با مای بھ خاطر ھمکاراونم

  ما رو نگھ داشتنی سھ ھفتھ الکنیا
 می ھمھ بموننی نداشت کھ ما ایلزوم جی ھنمیبی مکنمی االن کھ فکر ماصال

  ندادهی چراغ قرمزچی اون ھمچنان ھی ولسوختمی ھمچنان در عشق سرگردمون ممن
  خستھ شدمگھی دپـــــــوف

  مخشو بزنماااای خرکی بدجـــــور ھوس کرده از راه عشوه ھادلم
 رهیگی المصب و ھمچنان جلوم رو مزارهی نممیسی خو رگ پلیول
  برمی بھش چراغ قرمز بدم نھ عشوه خرکزارهی منھ
  شدمرهی رخش خمی نبھ
  کھ حداقل انکارت کنمی ھم کم نداریچی اخھ ھد

  ی کھ ھستخوشگل
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 ی کھ ھستگریج
 ی کھ ھستسمیپل
 ی اخالقم کھ ھستبا

 یدی محل سگ بھ من نمنجاسی مشکل افقط
 پــــــــوف

  ازش گرفتم و بھ پنجره دوختمنگاھمو
 دمی من ندنی از ایچی ھی ول تموم شدتمیمامور

  نباشھایر
  غم بدجـــــــــور نشست تو دلمیول

  کم نداشتم االن محتاج توجھ شدمیچی ھمی زندگی کھ تا حاال تویمن....کنمی ماعتراف
  سرگرده مغرورمِتوجھ

  خداااایھع
 ؟؟؟یکردی عاشق من منوی اشدی میچ
  ازشنمیبی نمیچی اگھ عاشقم ھست چرا ھای
 شمی دارم کالفھ مگھید

 نداشتم رو بھ ھمراه اب دھنم قورت یی موضوع ھانی وقت سر ھمچچی کھ ھیبغض
 دادم

 
  غنچھ کردم و براش بوس فرستادملبامو

 ااااایب..اهیب- سمتم گفتمادی بکردمی اروم ھمونطور کھ با دستم اشاره می با صداو
  درشت شد و با تعجب نگاھم کردچشماش

  سفت براش فرستادمی غنچھ کرد و بوسی لبامو غنچھ ندفعھی پررنگ شد و البخندم
 ادی کردم باشاره

  کنارشزی داد بھ مھی کم اخماش رفت تو ھم و تککم
  انداختمیی جنای رهی دای بچھ ھای ھی بھ بقینگاھ

  حواسش بھ من نبودی کچیھ
  کردچی برگشتم سمتش و زبونمو در اواردم و چشمامو قدوباره
  لب ھاش اومدی چشماش درشت و اخماش باز شد کم کم لبخند رودوباره
  ھمون حرکتو انجام دادمدوباره

 دی خندی نخودکھ
 ـــــگـــری خنده ھات جیمن فدا- کنھ گفتمی کھ بتونھ لب خونی لب جورریز

  خندم گرفتھ بودخودمم
  کرد محلم نزارهی و سعزی داد بھ مھی تکدوباره

 یھــــو..خـــوشگلھ-  صداش کردماروم
 دنی شنی نمھی کھ بقی اروم بود جورصدام
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  چون نگاھم نکرددی کنم خودشم نشنفک
  بودزی خودکار وسط مھی گردوندم زی می رونگاھمو

  داشتم و برگشتم سمتش کھ حواسش بھ من نبودبرش
  ھا پرتش کردمھی زاودنھی کردم و بعد از سنجیری نشونھ گخودکارو

  بازوشیو تخورد
  سمتم و اخماشو کرد توھمبرگشت
  براش فرستادمی زدم و بھ ھمراھش بوسیچشمک
 کردی نگاھم مظی توھم بود و غلاخماش
 ....گھی دایب-  کردماشاره
  تکون داد و روشو ازم برگردوندی بھ تخسسرشو

 !!ستی رام بشو ننیا
  نگاھم بھ درھی بھ بچھ ھا انداختم و ی نگاھھ کلھی

 َـــعـــــھَیپـــ
 
  اواردن ندارنفی معتمد انگار قصد تشری اقانیا

  ازم جام بلند شدم و بھ سمتش قدم برداشتمیواشکی و اروم
  قدم مونده بود بھش برسم کھ نگاھش بھم افتادچند

 ستادمی زدم و رو بھ روش ای گلھ گشادلبخنده
 زی بھ مدی گرد شد و چسبچشماش

  تا ھم قدش بشمنی زمی نشستم رواروم
 ھ؟؟؟؟یسالم کوچولو اسمت چ- من

 )خخخخ..چاکرتونم!ن؟؟یدی فحشم منیفک کنم االن دار(
 زی بھ مدی چسبشتری نگفت و بیچیھ

  کردمچی در اواردم و چشامو قزبونمو
 دی حرکتم خنددنی دبا

  و دستمو جلوش دراز کردمدمی خندمنم
 ھ؟یاسم تو چ..اسم من مھساس- من
  ھا حلف نژنمبھیمامانم دوفتھ با گل- طرف لبش باال رفت وگفتھی اومد جلو و یکم
 دمی خندزیر

  باباتایھمکاره فک کنم مامانت !سمیمن پل... کستمی نبھی من کھ گلزمیعز- من
 )؟یگیراست م(؟یجی ماسیعھ -  گفتاقی باال و با اشتدی پرابروھاش

 ھ؟ی اسمت چیاوھوم نگفت- من
 سپھل- دستم گذاشت و گفتی تودستشو

 ھ؟یاسم مامانت چ!!ی جان چھ اسم قشنگیا- من
 !!!خالھ سوسکھ- سپھر
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 شدی چدمی لحظھ نفھمھی یبرا
  باال و چشمام بھ شدت گشاد شددی پرابروھام

  لب ھام اومدی کم لبخند روکم
  خنده ام بلند شدی صدای نخودی ھم نخودبعد

  خالھ سوسکھگھی بھ مامانش مخخخخخخ
 ومدی نمی اگھی دی صداچی بود و ھدهیچی اتاق پی فضای خنده ھام تویصدا

   دستم دلم رو گرفتمھی نشستم وبا نی زمی شدت خنده رواز
  دستم بودیدست سپھر ھنوز تو 

  دیخندی مسپھرم
  بلند و محکم بابا بھ خودم اومدمی صدابا

  خندمو جمع کنمتونستمی ھنوزم نمی جمع و جور کردم ولخودمو
  کید خــــاعک باز کھ خراب کریا- وجدان

 ی کسدنی با دی پاشدم و دستھ سپھرو محکم گرفتم برگشتم سمت بابا ولنی زمی رواز
 کھ کنارشھ لبخند از رو لب ھام محو شد

  کلھ وجودمو گرفتاسترس
  بودمشدهی ماه بود کھ ندکی کینزد
  دھنمو قورت دادمِآب

سروان معتمد - بدوزمنی و بھ زمرمی بابا باعث شد نگاھمو ازش بگزی تحکم امیصدا
  چھ خبره؟؟؟نجایا

  ھم قرار گرفتنی محکم روھی چند ثانی براچشام
 ... جناب معتمدخوامیمعذرت م- بود گفتمنیی کھ سرم پاھمونطور

  باال اواردمسرمو
  کردم بھش نگاه نکنمیسع
  عشق خودمبھ
  سرگرده مغرورمبھ
 سھی عاقا پلنی ابھ
 

  من اتاقدیایبعد از جلسھ حتما ب-بابا
 چشم حتما- من
 وارده اتاق شدند" راد" با اخم بھ ھمراه سرگرد بابا

  ھااا کارت دارمیخالھ جلسھ کھ تموم شد نر-  سپھر و ول کردم و گفتمدست
  نگفتیزی تکون داد و چسرشو

  رفتمی کم شده بود بھ سمت صندلی کھ از شدت استرس از تحکمشون کمیی قدم ھابا
  بھ آب داشتمیدی شدیلیخ اجھی خشک شده بود و احتدھنم

 ی صندلی رونشستم
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  کم نظم جلسھ شکل گرفتکم
دو ھفتھ ..گذرهی باند محمود میری دستگتی ماه از مامورکیخب - بابا بلند شدیصدا

 بھتون داده ی مھمی پرونده چی ھی و بعد از گرفتن درجھ و مرخصدی داشتیمرخص
  نشده

 سروان ی بھ درجھ یی جنای رهی سروان دوم از دای ماه من از درجھ کی نیدر ا(
 بھ درجھ سرگرد تمام انتقال یی جنای رهی سرگرد دوم دایتمام و سرگرد ھم از درجھ 

 گھی دتی نامورکی می کھ بگمی دادلی رو تشکی جلسھ انی االن ایول) می کرده بوددایپ
 بھمون داده شده

  جده سادات دستم بھ دامنت منو نگـــــــــھای... نھیوا
   طرف سرگرددی لغزنگاھم

  حال منو داشت انگاراونم
 و سروان ی سرگرد محمدی بھ عھده تی مامورنی اتی دفعھ مسئولنیاما ا- ادامھ دادبابا

  خودشون رو نشون دادندیستگی و شااقتی لی قبلتیچون در مامور... ھستندیمراد
 دمی کشیقی جملھ نفس عمنی ادنھی شنبا

 خدا دمت گرم...ھـــــــوف
 دمی نفھمیچی بابا ھی تا اخر صحبت ھاگھید

  داشتمی حسفقط
 ی دلتنگحس
  بھمون دادندی دو ھفتھ مرخصتی از ماموربعد
 دمی ھفتھ سرگرد رو نددو
  برگزار شد و بھمون درجھ دادندی جشنی از مرخصبعد

 ھفتھ بعد دوباره کی ھم اومد و بعد از گرفتن درجھ جشن رو ترک کرد و سرگرد
 ومدین

 فوت کانشی از نزدیکی گرفتھ چون ی گفت کھ مرخصدمی از بابا پرسمیرمستقی غیوقت
 شده

  کوتاه بھشون انداختمی بھ خودم اومدم و نگاھرهی دای بلند شدن بچھ ھابا
  رو بھ روم رو برداشتمی و پرونده نیی رو اواردم پاسرم

  و با دست ازادم چادرم رو درست کردمستادمیا
 رهیبگ سرگرد باعث شد نفسم یصدا

  رو بھ روم نگاه کردمبھ
 ادی بھش می لباس مشکچقد

 ششی رتھ
  خدایـــــــــــــــیوا

 !!گمی مکیسالم سروان تبر-سرگرد
 ..ممنون...سالم- زدم و گفتمی لبخندیزورک
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 شما کھ گمیم- کھ صداش دوباره محبورم کرد بھش نگاه کنمنیی سرمو انداختم پادوباره
 ن؟؟ی نبودی خجالتنقدریا

  تو چشماش نگاه کردممی درشت شد و مستقچشمام
 ھا؟؟؟؟- من

 دی خندینخود
   بگمکی گرفتنتون رو تبرعی بھتون ترفخواستمی میچیھ-سرگرد

  خودم اومدمبھ
  کھارمی در می شدم واقعا؟؟ دارم تابلو بازینجوری چرا امن
 ..چاکر شما-دی از دھنم پرییھوی دونمینم
  بعد لبمو گاز گرفتمیول

  ممنون سرگردیعنی - ادم دادامھ
  و از کنارم گذشتدی خندزی ردوباره

 اھـــــــــــھ
 کنمی شدم؟؟؟من چمھ؟؟؟؟؟؟حالھ خودمو درک نمینجوری اچرا

 کشمی طرف ازش خجالت مھی از
 دهی بھم دست می احساس اشنا بودن و راحتییھوی طرف ھی از
  طرف عاشقشمھی از
  شدمی طرف روانھی از
  گرفتجھی نتھی شھی ھمھ فقط منی ااز

  درک کنمتونمی خودمو نمحال
 پـــــــــــــــوف

  بھ سمت در راه افتادمزی پشت ماز
 کردی صحبت می راھرو با سروان محمدی توداشت
 ؟ی کالم دالیخالھ دوفت-  اومد کنارم و گفتدی دوسپھر

  تا االن؟یتو پشت در واساده بود...زمیاره عز- من
 ) کردرونی سرباز منو بھیاره ( تلدنلوی سلباز منو بھیالھ - سپھر

 ینیبی رو مسھیخالھ اون پل-  و بھ سرگرد اشاره کردم و گفتمنی زمی کنارش رونشستم
 ستاده؟ی ایکھ کنار صندل

 ! عشقھ منھسھی عاقاپلنیا-  تکون داد کھ گفتمی سرسپھر
 

  رو لب ھام اومدلبخند
  خالھ؟ی شینی- سپھر

  مامانتشی خودم برو پی بود برایاداوری ھی گلم یچیھ- من
 خدافظ-  و دستمو تکون دادمستادمیا
 اوداپز- نگاھم کرد و گفتجیگ
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 دی از افسر ھا دویکی بعد بھ سمت و
  ادارهی راھش داد توی بچھ رو من موندم چھ جورنیا

  محکم وارده راھرو شدمی ولاروم
 گذشتمی از کنار سرگرد میوقت

 دمی کشیقی عمنفس
 !سھی دلم برات تنگ شده بود عاقا پلچقد

   اتاقم شدموارده
  رو بھ روم شدمی پرونده ھای نشستم و مشغول بررسزمی مپشت

 کردم حواسم ی ساعتھ بعد فکر سرگرد ذھنمو مشغول کرده بود اما باالخره سعمی نتا
  مشغول شدمی جدیلیو خ..بھ کارم باشھ

  حواسم بھ پرونده ھا بود کھ زمان از دستم در رفتاونقدر
  خونھمی بردی تموم شده و بای بھ خودم اومد کھ ساعت کاریوقت

  برداشتمفموی رو سرم کردم و پرونده و کچادرم
  انداختمی بھ در کناریقی اتاقم خارج شدم و بعد از قفل کردن در اتاقم نگاھھ عماز
  اتاقھ ھاااانی عشقھ من تو ایھع
 می قدیعاشقم عاشقا..یاری در میبس کن بابا چقد خز باز- جدانو

  کیکنیتو کھ درک نم- من
   شدمنمی اداره خارج شدم و سوار ماشاز

  رو روشن کردمنی گذاشتم و ماشمی کنارھی صندلی ھا رو روپرونده
  بودماواردهی چادرم رو در نشھی ھمبرعکس

 نی تو ماشدیچی اھنگ پی رو روشن کردم و صداضبط
 

 عماد طالب زاده: خواننده
 تک آھنگ: آلبوم
 دوست دارم: ترانھ

 
 :  ترانھمتن

  نگاتو ، خنده ھاتو ، ھر لحظھخوامی مچقدر
  لرزهی ، با تو مشھی می قلبم چھ حالیایم

 شھی روبھ رومھ ، آرزومھ ، با تو باشم تا ھمنگاھت
  ی ھستنکھی ای تو ، برای فداامی دنھمھ

 ی حرفاش نشستی پا ،ی دل بستوونھی دنی ابھ
 
  تو قلبمی ، نشستگمی می چیدونی متو
 شھی موونھی تو دی چشم ھای داره واسھ دلم
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 شنی ، ساعت ھا گم مینیشی روم مروبھ
 شنی ، لحظھ ھا آتمیشی صحبت مگرم

 رمیگی ، دستاتو میریگی مدستامو
 رمیمی می ، از خوشی خوشحالیگی متو
 

  توی دارم پای ھرچزارمی دارم مدوست
  توی ارزه چشم ھای منی از اشتری بیول

  تو غمتی ، تو شادمونمی مکنارت
  خندونمتی خودم مرهی کھ بگدلت

 
  توی دارم پای ھرچزارمی دارم مدوست

  توی ارزه چشم ھای منی از اشتری بیول
  تو غمتی ، تو شادمونمی مکنارت

  خندونمتی خودم مرهی کھ بگدلت
 

  توی دارم پای ھرچزارمی دارم مدوست
  توی ارزه چشم ھای منی از اشتری بیول

  تو غمتی ، تو شادمونمی مکنارت
  خندونمتی خودم مرهی کھ بگدلت

 
  توی دارم پای ھرچزارمی دارم مدوست

  توی ارزه چشم ھای منی از اشتری بیول
  تو غمتی ، تو شادمونمی مکنارت

  خندونمتی خودم مرهی کھ بگدلت
  دارمدوست
  دارمدوست

 ) خوبھیلیخ_دیحتما دانلود کن(
 

  بشھ و تند تند کارھامو انجام بدمشتری مامان باعث شد استرسم بیصدا
  دوستات منتظرناگھی دای پس؟؟؟بیکجا موند!!!!مھسا-مامان

 !اومدم... اومدم- من
  بھ خودم انداختمنھی ای اخر رو ھم تونگاھھ
  بودمدهی پوشی ای تنگ و شال مشکی قرمز براق کوتاه و شلوار مشکیمانتو
  قرمزم رو ھم پام کردمھی سانتشی پاشنھ شی ھاکفش

  اومدمرونی قرمز براقم رو برداشتم و از اتاق بفیک
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  نیی تند از پلھ ھا اومدم پاتند
 زدی حرف مرای بود و با المستادهی کنار در امامان

 کشونی رفتم نزدتند
 می رفتگھیمامان ما د- من
 رونی ھم از کنارشون گذشتم و از در اومدم ببعد

 :)||||| از در(
  دنبالم اومدکردی می ھم ھمونطور کھ با مامان خدافظرایالم
  و سوار شدمدمی دونمی بھ طرف ماشعیسر
  با غر غر سوار شدراھمیالم

 رونی زدم باطی روشن کردم واز حنوی توجھ بھش ماشیب
 باتوامــــ!!!!!مھســــــــا-رایالم
 ھ؟؟یھــــان چ- من
  سالمکیعل-رایالم
  کھ سالم بعدش؟میریگ- من
  بازومی تودی مشت کوببا

 شعــــــوریب-رایالم
 ــــــــھ؟؟؟؟؟یخـــــــــو چ- من
 ان؟ی منمی و معنای ملگمیباتوام م-رایالم
 ی روانانیعھ خوب معلــــــومھ م- من
 زودتر بگو خب-رایالم
 شفتالو- لب با غرغر گفتمریز

 ھن؟؟؟؟-رایالم
 ؟یدینشن- من
 نھ بلندتر بگو تا بشنوم- و با اخم گفتی با قلدررایالم
 ھ؟؟؟؟یحـــــرف...ھـــــا گفتم شفتالــــــــو- من

 !!.. فداتشمینھ بابا چھ حرف- گفتتی درشت شد و با مظلومچشماش
 دمیبلند خند 

 بدبخت ترسو- من
  جماعت نباس در افتادسیبا پل!!!والــــــــا-رایالم
 

  کردمکی و دستمو بھ ضبط نزددمی خندبلند
  بھ نام اروم ارومشمسی و علی جھانی اھنگ تـــــــوپ از مھدھی

 م؟یخب حاال باس کجا بر-رایالم
 بام اونجا سامان و ماھان میری بعد منای و ملنی دربند واسھ معی طرفامیاول باس بر- من

  دردر دودورشھی بعدشم کھ ممی کندایو مونا رو پ
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  مھسا؟گمیم...باشھ-رایالم
 ھاو؟- من
 !..یچیھ-رایالم
 ھی اصال شعـــــوریب- نگفتم کھ با دھنھ باز برگشت سمتم و با اعتراض گفتیچیھ

 ــــــای نکنیسوال
  من بپرسم؟ی واسھ چگھی دزنھی حرف داره زرشو میھرک- من
 مھســــــــا-رایالم
 د یا-برگشتم سمتش کھ فقط واسھ حرص دادنش بود یی کامال مصنوھی کالفگبا

 ..ـ!زھـــــــرماررر
  زد پسھ کلم و با حالت قھر برگشت سمت پنجرهیکی

  ادامھ دادممی و بھ رانندگدمیخند
  زنگ خوردمیگوش
   بھ صفحھ اش انداختمینگاھ

  بودنیمع
  رو چسبوندم در گوشمی رو زدم و گوشاتصال

 !?بنال- من
 !..خاک تو سرت حداقل مراعات کن من مذکرم-نیمع
 !زرتو بزن؟- من
  نفھم؟ییکجا-نیمع
 !دهی فھمنیتو راه حس- من
  ماھھ بعد شدهزدھمھی سیای تو تا بمیایآدرس بده ما ب-نیمع
  مشنگای کنارا زود بنی ھممیسیما وام.............. ابونیخ- من

  قطع کردموی گوشبعدم
 مھسا چتھ؟- بلند شدرای المی صدابالفاصلھ

 من چتم تو چتھ؟- من
 شده؟ی چگمی مزه میب-رایالم

  ابونی پارک کردم کنار خنویماش
 ؟یپرسی میواسھ چ- من
 ی اخالق شدیاخھ ب-رایالم
 گنیاره ھمھ م- من
 شدهی چگمیکـــــــوفت م-رایالم
 !.. باوا ولمون کنــــــدونمینم- من
 ؟ینکنھ عاشق شد-رایالم

  از تاسف تکون دادمی نگاھش کردم و بعد سرری با تحقکمی
  دوباره زد توسرمرایالم 
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  گذاشتم پشت گردنمدستمو
 اخ چھ مرگتھ خــــــو- من
 ?ابویتو چھ مرگتھ -رایالم
 !...اره عاشق شدم االغ- من
 

 ؟؟؟؟؟یچ...چ- دو متر باز موندرای المدھن
 ن جرمھ؟؟؟خب اره عاشق شدم واسھ شما حکمھ واسھ م-با حرص و داد گفتم 

بگو - لحظھ شک زده ، با دھن باز نگاھم کرد و بعد کم کم بھ خودش اومد و گفتچند
 بھ موال؟
   ناراحتش کنمخواستمی نمی خورد شده بود ولاعصابم

 ھی حسش بھم چدونمی شدم کھ نمیکیعاشقھ !..گمیبھ موال راس م- زمزمھ وار گفتماروم
   شدمادهی پی ھم درو باز کردم و با کالفگبعد
  صورتم گذاشتمی دادم بھ در و دو دستامو روھیتک

  و بھ اعصابم مسلط شدمدمی کشیقی عمنفس
 ھــــــــــــوف

 رهی نمرونی فکرش از سرم بنی ای خوش بگذرونم ولخوامی امروز رو مھی
  بستمچشمامو

 .... روزمو خراب نکنخدا
 کنھی باشم داغونم مفی بالتکلنکھی افکر

  سمت در و بازش کردمبرگشتم
 

 خوش باشم خوامیامروز م...الیخی بنویا...خب- و با لبخند گفتمی صندلی رونشستم
 ضدحال نزن

 ؟؟؟؟ی داداش من چ؟؟؟پسی چیعنی- دی اومد و پرسرونی شک باز
  حدودا دو سال بود خاطرخواھم بودرای المداداش

  من جواب مثبت بھش ندادمی ولی بار اومد خاستگارچند
  بھش ندارمی خب حسی ھم ھستا ولی خوب و خوشگل و بااخالقپسره

  وقت بھش فکر نکردمچی ھگھی عاشق سرگرد شدم دنکھی از ابعد
 "سرگرد"  تمام فکر و ذھنم فقط شده بودچون

  نگفتم کھیزی من کھ چـــــــالیخی امروزو بھی یال- محو شد و گفتملبخندم
   نگاھم کرددی تردبا

 ... امروزو خوش باشمھی فکرم مشغولش ھست بزار ی کافیه بھ انداز-  دادمادامھ
  نگفتیزی نگاھم کرد و چی دلخوربا

   بھ رو بھ رو انداختمنگاھمو
 می دو سکوت کرده بودھر
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 دستمو بھ نی واسھ ھمھی ام کھ گذشت حس کردم سکوت وحشتناکگھی دی قھی دقچند
 سمت ضبط بردم و ولومشو باال بردم

  نگاھم کردرهی حرکت برگشت سمتم و خنی ابا
  نگاھش کردمی ھمونطورمنم

 ی کنفی برام تعروی بعدا ھمھ چدی بایباشھ ول- لب باز کرد و گفتباالخره
 الیخی امروز بیول- تکون دادم و گفتمسر

  طورنیمنم ھم... زدی زورکیلبخند
 بود موفق ھم بای کرد بحث رو عوض کنھ کھ تقریسع... روشن فکرهادی مخوشم
 رونی بھ کل از فکر سرگرد اومدم بچون

  بھ سمت بام تھرانمی راه افتادی و ھمگدنی ھم رسنای انی ساعت بعد معمین
  اومدنی خودشون بودن و پشت سر ما منی تو ماشنای و ملنیمع

 میای از اون حس و حال در بنکھی ای لحظھ براھی
  کردمادی اھنگو تا تھ زیصدا
 دیترکی داشت منمی ماشی مدل باالستمھی کھ سیجور
  زدم و سقف بھ کل جمع شدنوی سقف ماشدکمھ

  ھم ذوق مرگ شده بودرای مدت المنی اتو
 خوندی و بااھنگ مزدی مغی جیھ

 دیرقصی مرای و الممیخوندی ھا با اھنگ موونھی دوتامون مثھ دھر
  باال نبرده بودمنمی ماشسرعت

 شھی خودم بد متھی واسھ موقعچون
  بودی درکل بگم کھ عاولیول

  بھ خدااااــــــــونــتمید....ــــــــــونـــــمید- من
  از تو جدااااااشمینم-رایالم

 می و درکل شاد شده بودمیزدی مقھقھ
 کردی متی صورتم بھ عقب ھدای و موھامو از جلوزدی مباد
 میستادی چھار راه ، پشت چراغ قرمز اھی دم

  کم کردمکمی اھنگو یصدا
  تازه کن بابای نفسھی یلا- من

  اومدی کنارنھی انداختن از ماشکھی تیصدا
  نگاه کردمی بغلنی خم شدم و بھ ماشیکم

 ای جوجھ فاکولنی پسر از ادوتا
  بخورمتــــــوتیی ھاکھی جان چھ تیا- داد زدرانندشون

  تو گلوتون؟؟؟می نکنری وخ گھی- من
 دنی شدن و بلند خندفی جوابم خرکاز
 نیی پامتونیفرستی می جورھی پا بده ما زمینھ عز-  گفتشیبغل
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  وقت؟ھی یینچا- داد زدیال
  دو قھقھ زدنھر

 زنگ بھ من بزن شمارمو حفظم ھی اراده کن و ھی من مواظبم تو فقط زمینھ عز-پسره
 ٠٩....گلم 
شما شماره پالک !!... شصت پات تو چشمم نفسم-  لحن بانمک گفتمھی زدم و باداد

 شکششی شماره خطتت واس پگھیظ کن د حفنتویماش
 ...دمی ، خنددیخندی کھ داشت می بھ الرو

  خورد تو برجکشصـــــــــاف
 ... چراغ قرمز شد گازشو گرفتمتا

  میدی ساعت رسمی بعد از نباالخره
 می دستفی کی تونموی ماشدی در گوشم بود کلی شدم و ھمونطور کھ گوشادهی پنی ماشاز

 گذاشتم
  اومد کنارمرایالم

 الو ؟؟-  گوشمی تودیچی ماھان ھم پی صداھمزمان
  شما؟نییکجا- من

  کنار کافھ بزرگھمینییما پا...کمیسالم عل-ماھان
 !..خو- من

  قطع کردموی گوشبعدم
  کارم بودنی ھم فحش پشت اشھی ھمالمــــصـــــــب

 می و عزم رفتن بھ کافھ رو گرفتوستندی ھم بھمون پنای و ملنیمع
 )خخخخخ... تو کفشم؟؟؟خودممیکلمھ رو حال کرد(

 از زدنی کھ ماھان و سامان و مونا ھمونجور کھ بھ سر و کلھ ھم ممی کافھ بودی دمادم
 رونیکافھ اومدن ب

 اومد نی برداشت و سنگی موند روم و دست از جنگولک بازرهی سامان خنگاه
 کمونینزد
 باشھ و نیمرد باس سنگ....ادیم مزه بدم ی سبک و بی از پسراگفتمی بھش مشھیھم
  رفتار کنھ کھ من بپسندمشی جورکردی می ھم سعشھیھم

  نداشتمی حسچی بود کھ من بھش ھنی کھ داشت ای دار بود و تنھا مشکلی ھمھ چپسر
 می  راه افتادی اومدن و بعد از خوش و بش ھمگکمونینزد
  رای کنار الممن

  و سامان و مونا کنار ھمماھان
  ھم کنار ھمنای و ملنیمع
  داشتھ باشمی حس خوبشدی باعث منی و امیدیخندی و ممیگفتی می ھمگبایتقر
 پی اکھی و می تا االن باھمرستانی گفت از دوران دبشدی مبای تقرنای و مونا و ملرای الممنو
 میبود
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 باز شد پمونی ھم بھ اکنی سامان و ماھان و معی ازدواج کردند پانای مونا و ملی وقتاما
 سست شده یکمی پی اکنی باھاشون باشم اتونمی نمادی و زسمی پلھی کھ من ییز اونجاو ا

  دوباره مجددا پابرجا شدھی دورھمھی ی من براشبھی دھییھوی مھیبود کھ با تصم
  درد گرفتھ بودن و حوصلمم سررفتھ بودپاھام

  افتادممی رفتھ بودرونی بپمونی کھ با اکی بارنی اخرادی
  رو لبم اومدیلبخند

  سامانو مجبور کردم کولم کنھی اونقد خستھ بودم کھ با تخساونروز
 می تازه کنطنتی شی نفسکمیقراره -  گفتمرای کردم و رو بھ المی ایطانی شی خنده
 ســـــــــــــامــــــــان؟؟- ھم داد زدمبعد

   کپ کردبدبخت
 شده؟؟؟یچ- سمتم و گفتبرگشت

 !!کولم کن- کردم و گفتمی نمکافمویق
   لحظھھی شدی چدینفھم
 ؟؟؟یچ- و گفتکی قدم اومد نزدچند

 
  سنگھ گندهھی بھ سمت دمی حرف دستشو کشی بَشتنھیَ انیلی خنی ادمید

 تکون نخور تا بھت بگم- من
 نجای اایخب ب-  سنگ و گفتمی باالرفتم

  کی تعجب اومد نزدبا
 برگرد- من

 سامان بـــــرگــــرد- بگھ کھ گفتمیزی اومد چکالفھ
   برگشتزدی کھ غر مھمونطور

  رو کولشدمی پری حرکتھ ناگھانھی یتو
  زانوھام گذاشتری کھ تعادلش رو حفظ کرد و دستاشو زنی کم بود بخوره زمبدبخت

 یاوه روانـــــــ- داد زدھمزمان
  باعث شد بخندم و دستامو دور گردنش حلقھ کنمانی اطرافدنھی ھــــــــــــو کشیصدا
 ــــــــــوونیبرو ح- من

 خخخخخخ
 !!! زشتھنیی پاای گل کرده؟ بابا بتی بازیباز روان- و گفتدیخند
  زر نزن راتو برو- و گفتمدمیخند
ُ قلدراز   بچھ ھاکی و رفت نزددی خندمیُ

 رفتنی و چشم غره مکردنی بد بد نگاه مانمونی از اطرافیبعض
  بودای وضعھی و در کل دنیخندی ھم مایبعض

  زشتھ بابانیی پاایپعــــــــــھ ب-رایالم
  می نداریازی زر زنا نستمھیفعال بھ س- من
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 دمی خندبعدم
 می راه افتادی ھمگدوباره
 دلم برات تنگ شده بود تولھ-سامان
   زدمیلبخند

  بودی واقعا پسره خوبسامان
  نداشتماقتشوی در کل من لیول

 یاز بس خر- من
 من خرم؟- و گفتدیخند

 ؟؟؟؟؟یستیمگھ ن- دمی پرسرتی تعجب خم شدم و تو چشماش نگاه کردم و با حبا
  قھقھ زنان سرمو اواردم باالبعدم

 نیی پاای بھ؟؟؟؟؟پسینجوریعھ ا-سامان
 زر نرن راتو بــــــــــروو- من
  کردادی سرعتشو زییھوی و دیخند

 زود ی شدم ولتی ھم بھ عقب ھدای و البتھ کمفتمی بود از پشت بکی حرکت نزدنی ابا
 دستامو دور گردنش سفت کردم

 ستمی کھ انگار من رو کولش نــــــــدیـــــــدوی مانچنان
 ؟؟؟؟؟یکنی مکاری چیاوه روان- من
 دیدوی توجھ فقــــط می سامان بیول

 کردنی مدادی ھا پشت سرمون داد و ببچھ
 دی دوی فقط مالی خی سامان باما
 ابـــــــــــوی جان بدو بدو یا- کم منم مشتاق شدم و با خنده داد زدمکم

  دیدوی و مدیخندی ماونم
  خخخخخی بود و منم خر سواردنی درحال دونی ھمچنان اعاقا
 می مردمم ھم ھر ھر و کر کر راه انداختھ بودجلو

کم کم  گھی  دخوردی کھ میی و منم از تکون ھادیدوی ھمچنان منی کھ گذشت ایکمی
  شدمی مزونیداشتم او

 سامان بســـــھ- من
 دی دویشتری تازه گرفتھ باشھ با سرعت بی جونانگار

  بھ خودت رحم کـــــــــــنیکنیبابا بھ من رحم نم- من
 دیخندی و مدیدوی توجھ می باما
 فتــــــــمی منو سامان دارم منیبب- من

  ھمھ مدت دلت برام تنگ شده بود بگـــــــونیبگو ا-  توجھ فقط گفتی باونم
 ھم ھواسش بھ ما نبود در اون لحظھ ی سردادم کھ اگھ کسی حالت انچنان قھقھتواون

  خنده حتما برگشتھ سمتموننی با ایول
  شده بودمزونشی اوی در حده چـــــــــگھید
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 ــــــــــــنیباوا جانھ مادرت بزارم زم- خنده داد زدمبا
 بگو دلم برات تنگ شده بــــود -سامان

 بروووو بابااااا- من
 چی افتادم و ھی واقعا داشتم مگھی سنگ کرد کھ من دھی ی از روی پرشھ جانانھ اھی

  کھ بلد بودم خودمو نجات بدمی ای ھم نبود کھ با حرکتھ فنیراھ
  ذره شده بود واستھیبھ جان خودم دلم اصن - زدمداد

 گھی بار دھی دمینشن- و گفتدی خندسامان
 بابا دلم برات تنگ شدھــــــــھ بـــــــــــود- زدمداد
  و اروم اروم سرعتشو کم کرددی خندبلند

  بشمادهی خم شد تا من پیکمی و
 شدی میی جوراھی نبود و ی فتا و گشت خبرسی پلنجوری از امی کھ مارفتیاون مکان(

 داشتند ، در کل ی ان چنانی ھاپی افاشون اومده بودن و تی اف و جیگفت ھمھ با ب
 ....)گھی واسھ خودمون ھھ تھرانھ دمیبگم کھ ازاد بود

 نگھ فموی کھ باھاش کی دور چرخوندم و دستھی و بالفاصلھ نگاھمو نیی اومدم پااروم
 لحظھ نی در اخری بزنم تو گوشھ سامان ولیداشتھ بودم رو اواردم باال تا از رو شوخ

   شدمخی سرگرد مدنھی نگاھمو بھ سامان بدوزم با دخواستمیکھ م
   و لبخند ھم از رولبم محورهی ھوا معلق موند و نگاھمم خی رودستم

 /سرگرد/
 ـــــــــــدی ھنگمغزم

  بھ سامان دوختمعی گرم شدنھ پشتھ دستم بھ خودم اومدم و نگاھمو سربا
 ــــود زده بـــی دستم ھمونطور کھ رو ھوا معلق بود بوسھ اپشت
  دارمی چھ حسدونمی نمقای دقحاال

 نجای سرگرد اونم اھی ناگھاندنھید
  سامانھی ناگھانی بوسھ

 دادی رک احساساتشو بروز منطوری اولش بود کھ ابار
  لباش بودی رولبخند

   درشت شده بودچشمام
  نگاھمو از سامان گرفتم و بھ سرگرد دوختمعیسر
  بودرهی بود و بھ ما خستادهی انشیاش بود و کنار می زنونھ افھی دستش کتو
  و بھ سمتش قدم برداشتمدمی دستھ سامانو کشی چرا ولدونمینم
بھ بھ جناب - زدم و بلند گفتمی ایی شدن بھشون لبخنده پراسترس و مصنوکی نزدبا

 سرگرد
   اشو برداشتھیتک

 ـــــــدی توھم بود شـــــــداخماش
  زن کنارش محو شد و قدم ھام ارومدنھی با دمیی مصنولبخنده
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 میستادی رو بھ روشون ادرست
 و حرصھ سرگرد نگاھمو از زن کنارش برداشتم و ی عصبانی محکم ولی صدابا

  سالم پدر خوبن؟؟کیعل...بھ سروان معتمد- دوختم بھ خودش
 گــــــھی کن دشی لبخندھم چاشنھی ی روانخو
  کردم بھ خودم مسلط شمی دھنمو قورت دادم و سعاب
 !!..بلھ سالم دارن خدمتتون- من
 د؟؟؟یکنی نمیمعرف-  مکث کردم و بعد گفتمیکم

 د؟؟؟یکنی نمیمعرف- سرگرد شدی من ھماھنگ با جملھ ی جملھ نیا
 ...می شدرهی لحظھ بھم خچند

 
  نبوددنی اصال حس خندیول

 کایدخترخالم ھستن مل- دستشو سمت خانومھ گرفتسرگرد
 !..ھمکارم ھستن سروان معتمد- دستشو سمت من گرفتبعد
 خوشبختم-  گفتدیچسبی سرگرد و می زد و ھمونطور کھ بازوی لبخندعی سرکایمل

 رفت باال)اھان( ی بھ معنای ھام کمابرو
  شدتی بھ داخل دھنم ھدایکمی ھام ولب

  کای ملی دستای رودی لغزنگاھم
 گرفتم دادم و نگاھمو لشی تحویی کامال مصنویلبخند

  سمت سامان گرفتمدستمو
 !..میمی البتھ دوست صمیبرادر دوستم ھستن اقا سامان ول- من
 جناب سرگرد راد معافق و ھمکار بنده-  بعد دستمو سمت سرگرد گرفتمو

  کننی ازشون گرفتم و منتظر شدم تا اظھار خوشبختنگاھمو
  کھ تموم شد با حرص بھ سرگرد نگاه کردمحرفاشون

  المصب بھش بگو دستشو بکشــــــــھد
  ی فقط عشق منــــــــــتو

  جا خوش کرده بودشیشونی رو پفی ظری اخماونم
  باھاتون دارمی کار مھمنوری انیاری بفی لحظھ تشرھیسروان - گفت

 ... راه افتادی و بھ سمتدی و بازوشو کشکای داد دستھ ملفوی بعد کو
 کت کردم گفتم و پشت سرش حری بااجازه امنم

  شدم تو چشماشرهی و خستادمی و منم رو بھ روش استادیا
  باالی با سرالبتھ

   کستی قد نالمصب
 ؟ی حد بچھ انیواقعا سروان تا ا- و گفتشیشگی ھمشھی تھ ری رودی کشدستشو
 ھــــن؟؟؟- گفتمیجی درشت شد و با گچشمام
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ُ ملت افت نداره سروان مملکتشون یبھ نظرت برا- توھم و گفتدی کششتری باخماشو
  پسر سوار شھ؟؟؟؟ھیرو کول 

 گھی دنیکنیواقعا درک نم- کھ ادامھ دادکردمی نگاھش می ھمونطورجی حرف و گیب
 جامعھ رو دیتو با..ی جامعھ اھیالگو!!... یسی اصال تو خودت پلاین؟؟؟؟یبزرگ شد
 ..... نھ بدتریاصالح کن

  و ادامھ نداددی کشیپوف
  متوسط و کنترل شده بودبای تقرصداش

 من چھ ی کارانیم؟؟؟ای دل ندارسای چھ؟؟؟مگھ ما پلیعنی شمیمتوجھ منظورتون نم- من
  بھ ملت داره؟؟؟یربط

 کھ مشغولھ حرف زدن بودن کای کوتاه بھ سامان و ملی تر شد و نگاھظی غلاخماش
  دیانداخت و محکم مچھ دستمو گرفت سھ متر دور تر دنبالھ خودش کش

 ؟؟؟ی چیعنی کارا نیسرگرد ا- من
 ؟؟؟؟یکشی خودت خجالت نم؟؟؟واقعای چیعنی- و گفتستادیا

  بھ تو داره؟؟؟یخو بلفرض کھ من خجالت نکشم چھ صنم- من
  شدی مفرد می فعل ھا جمع و ھیھ

  مونده بودم کدومشو بگـــــــــممن
 
چون بھ  گمی رو منایا- زود بھ خودش اومد و گفتی لحظھ انگار جا خورد ولھی

 . ـ!نفعتھ
  نبودی اصال منطقالشیدل

  منو داشتناتھی ام مثل من بودن کھ تمام اخالقی اگھی دی ھاسی پلچون
  و البتھ کم سنطنتی و پراز شازاد
  شدنشھیرتی غی الکی دادن ھاری ھمھ گنی الی دلپس
 تی ماموری تومثل
 ستی حس نی کنم سرگردم نسبت بھ من بفک
  محو اومد رو لبمی فکر لبخندنیازا
 خب تو اون ی ولمی ھم زل زده بودی و اخم تو چشمای با جسارت و طلبکارنکھی ابا

  شدنیحالت خندم اومد و اخم و خنده باھم قاط
 کردی کم کم رفت و با تعجب بھ کارھام نگاه ماخمش

  المصب نشدی کردم خندمو بخورم ولی سعیلــــــــــــــــــیخ
 رفتی لبام کش میھم ول تودمیکشی می ھاخمامو

  بودی وضعھی اصن خخخخخ
  خندهری بلند زدم زی کم مقاومتم تموم شد و با صداکم

 یوااااااا
  شدنـــــــاشیرتی ھمھ غنی الھی دلپس
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  ھــــــــاشتوجھ
 لبخنداش

 ردادناشیگ
 تی مامورتو

 تی ماموربعد
  بودهنیا

  دوستم دارهاونم
  جـــــــــــــــــــــــانیا

 کردی نگاھم می سرگرد نگاه کردم کھ بااخم و کالفگی شوق و خنده تو چشابا
 سرگرد حق باشماست من دیببخش-  از خنده تو صدام بود گفتمیی ھاھی تھ ماھمونطور

 کنمیاشتباه م
  ھم اومدم از کنارش رد شمبعد

 دمیخندی مزی رزی لب ھام بود و ری ھم رولبخند
  شددهیدستم کش دو قدم برنداشتھ بودم کھ مچھ ھنوز

  کوتاه بھ دستش انداختمی سمتش و نگاھبرگشتم
 ؟؟؟ی چیعنی نمیواسا بب-سرگرد

 !!..شھی سرم نمیزی من بچھ ام و چگمی میجد- من
   ازش فرار کنمخواستمیم

  دور شمازش
  بغلشدمیپری و مدادمی نشم کنترلمو از دست ماگھ

  شدھــــــــــھ؟؟؟؟یمی با من صمنقدی چرا انی احاال
 رهیگی مچھ دستمو میھ

  کرده اخھ؟ی خودش چھ فکرشھی پواقعا
 دی تو موھاش کشی دستمو ول کرد و دستی نگاھش کردم کھ با کالفگیسوال
 کنمیاصال رفتارتونو درک نم- گفتاروم

  تـــــــــوشمی بار مھی سروان شمی بار مھی نطوریمنم ھم- زدم و گفتمی ایطانی شلبخنده
 تم بعد ھم از کنارش گذشو
 ...ادیّ جملھ رو عمدا گفتم کھ باخودش کنار بنیا
  بشم سروانای براش بشم مھسا ای

  خستھ ام کردهواال
  بودیی دلم غوغاتو

 دمی من خرم کھ زودتر نفھمنقدی اچرا
  نھای بھ رفتارش توجھ نکردم کھ بفھمم دوستم داره چرا

  شمی مقی رفتارش دقی مطمئن شدنم کھ شده روی برای بھ بعد حتنی ااز
 ستادمی لبخند کنار سامان ابا
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خـــــــب پس حاال مارو - مانع شدنای ملی بپرسھ کھ صدایزی کرد و خواست چنگاھم
 ن؟؟؟؟یزاریقال م
 کمونی نزداومد

 رمی تقصی سرش نرفت من بیبھش گفتم ندو ول- گفتم ری تقصی مظلوم و بی افھی قبا
  دادملشی تحوی ھم برگشتم سمت سرگرد و لبخند ژکوندبعد
 بچھ ھا جناب سرگرد ھستن- من

 ستادی اکای و کنار ملدی رسکمونی نزدسرگرد
 یــــــــــــــــــــــیو

 ؟؟؟ی وانستنی کناره اشدی نمحاال
  بھش نداشتمی حس خوبی ولدونمینم

  مشغول صحبت شدنباھم
 

 کردمی با لبخند تو بحثشون شرکت ممنم
  داشتمی خوبحال
  دوسم دارهکردمی حس مچون
  بھ پشت سرمون بندازمی باعث شد نگاھی پسریصدا

  اومدنی داشتن بھ سمتمون مگھی تا دختر و سھ تا پسره ددو
عــــــــھ - اومدی تند و غرغر کنان جلوتر از ھمھ می با قدم ھای بور و چشم سبزپسره

 !!...می برنیای بن؟؟؟بابایینجای شما اریام
 کوتاه بھ ھر کدوممون ی کرد و نگاھکی تند تند سالم علدی ترمون کھ رسکینزد

 انداخت
 دی بھ من رسنکھی اتا

 انداخت و سالم کرد اما بالفاصلھ تا نگاھشو بھ سرگرد انداخت مجددا ی نگاھھی بقمثل
  برگشت سمت من

 کردمی نگاھش مالی خی بمنم
  دوباره برگشت سمت سرگردقی کوتاه و عمی بعد از نگاھکھ

  ھمھ زنگ زدم بھت؟؟؟؟؟؟؟نی ایدی جواب نمتوی چرا گوشریام-پسره
 تا یاوه بابا فعــــــــال س- در اوارد و گفتلشوی کرد و موبابشی جی دست توسرگرد

 ؟ی انداختسیم
 می و مشغول صحبت شدوستنی ھم بھ جمعمون پھیبق

 می نشحشونی مزاحم تفرمی برنیای بچھ ھا بگھیخب د- من
 زدی واسھ خودش می حرفھی یھرک

 می باھم باشنیای بکردی تعارف میکی
 می برنیای نھ بگفتی میکی

  بودی وضعھی کال
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 می بھتره ما برگھینھ د- من
 خوشحال شدم خدافظ...سرگرد- رو بھ سرگرد گفتمبعد

   سمتش دراز کردمدستمو
  زد و دستمو گرفتیلبخند

 یــــــــــــــــــیو
 !.. سرواننطوریمنم ھم-سرگرد
  کردم و جلوتر از ھمھ راه افتادمی ھم خدافظھیواردم و با بق ارونی از دستش بدستمو

  ھم پشت سرم راه افتادنھیبق
 بود ی اکھی سرگرده چھ تنی مھسااا ایوا- و خودشو بھم رسونددی دورایالم

 المصــــــــب فک کنم عاشقش شدم
 ستادمی حرفش سرمو بھ شدت برگردوندم سمتش و از حرکت انی ابا

 !..ی عاشقش شدینع نبا...نع- من
  و باتعجب نگاھم کردرهی و خستادی ااونم
  کنرونینھ سرگردو از ذھنت ب- من
 چرا؟؟؟- باال و گفتدی ابروھاش پررایالم
 ...چون...خب...خب- من
 نھ؟؟؟؟ینکنھ ھم..نکنھ- کھ سرشار از تعجب بود گفتی وسطھ حرفم و با لحندیپر

  خب...خب- باز موند و گفتممھی ندھنم
  بود المصبی اکھی چھ تی عاشق بشـــــــــیبابا تو حق دار-ھ شونم و گفت زد برایالم
  نگفتم در عوض لبخند زدم و اروم بھ راھم ادامھ دادمیچیھ

...  بھ ھرحال داداشھ من گناه دارهیول- دنبالم راه افتاد و گفتجانی ھم اروم و باھرایالم
 ... ھمھ مدت کھ داداشم بھ پات موندنی بعد از استی فکرکن باشھ؟؟؟انصاف نشتریب

 بعد باھم درموردش الیخیب.... نشده کھیزی االن کھ چرایالم- وسط حرفش و گفتمدمیپر
 !..کنمیصحبت م

  و خوشگل و باوقارهنی مرده سر و سنگیلی خشیی خدایول-رایالم
  درموردش حرف نزنادیخوشم نم......گھیاره بس کن د- من
 دارن فی تشرمیرتی جان چھ غیا- با خنده دستشو دوره گردنم حلقھ کرد و گفترایالم

 !!..  سھی خانوم پلنیا
  پھلوش سفت کردمی و دستمو پشت کمرش گذاشتم و انگشتامو رودمیخند
 ستی دلھ دستھ من نگھی کنم دکاریچ- من
  بودن و مشغول صحبت باھم بودندهی رسکمونی نزدبای ھا تقربچھ
 ھ؟؟؟یبچھ ھا برنامھ چ- ھمون حالت گفتمدر
  برگشتن سمتم و نگاھم کردننی صدام باال بود بھ خاطر ھمتن
 ی شھربازمی برگمیمن کھ م-نایمل

  اه گفتنھ مردا بلندی بگم کھ صدایزی برق زد و اومدم چچشمام
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  توی چقد بچھ االیخی بیاھـــــــــــھ مل-ماھان
  نگفتمیزی چبی ترتنی بھ اپس

 ستی پمی برگمیمن م-نساما
  باوایخیاوه ب- من

 عاقا مگھ بام خودش چشھ؟؟؟-مونا
 می بموننجایمنم با مونا موافقم ھم-رایالم
 ی طوالنی بحثبعد

 می بعد برمینی بشیزی چی کافھ ای راه تونی بی ولمی بام بموننی شد کھ ھمنی بر اقرار
  موندمنگلینگا تروخدا ھمھ جفت دارن من ھنوز س- و با لبخند گفتمزی پشت منشستم

  انداختیفی ظری کھی و سامان تدنیخند
  در اواردمفمی از تو کموی توجھ بھش گوشیب
   از سرگرد رادجی مسھی
 )-دیتعجب نکن- می ھمکارامونو داری شماره شھی ھا ھمسی ما پلیلیبھ دال(

  کردمباز
 "سی نی عادادی با پسرا زیمی صمیلی خی رابطھ رانھی انجایفقط  ا..خوش بگذره"

  کردمپی زدم و تارتشی از غیلبخند
 "بلھ حتما حق باشماست...نیھمچن"
 دمی اروم خندیلیخ
  رو براش بفرسمیزی چنی دوست داشتم چنی ولدونمینم

 ... گذشتی اونروز ھم بھ خوشباالخره
 نسبت بھم داره یی حساھی ی کھ سرگرده خشن و مغرور و جددمی رسجھی نتنی من بھ او

  شدمدواری کھ بھش داشتم امی بھ عشقیی جوراھیو 
 

 ِ بھ در زدم و بدون انتظار وارد شدمی اتقھ
  در سرشو اوارد باالی نشستھ بود و با صدازی مپشت

  چادرمو محکم فشار دادم و درو بستملبھ
  گذاشتمی نظاماحترام

  سرگرد؟نی با من داشتیامر- من
 نمی خاصھ خودش اشاره کرد بشی باجذبھ
  قدم برداشتمزشی بھ سمت مبل کنار ماروم

 ... نگاھش کردمرهی و خنشستم
  گذاشت رو کاغذ و نگاھم کردخودکارشو

  نگاھش کردمرهی خمنم
  کم احساس کردم گرمم شدهکم

  تنھا موندن باتورو ندارمی من جنبھ المصــــــــب
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 ـــــــمبفھـــ
  من کار دارم؟نی زودتر بگشھیسرگرد م- من
 ...امشب- تکون داد وگفتیسر

  نگاھش کردممنتظر
  باھمرونی بمی امشب برای مادرت بگو بجـــــــونھ

 ... برگذار کردهیمامانم جشن- برعکس انتظارم گفتیول
 خب؟- من

  مای خونھ نیای امشب بگھی دیچیھ...بھ جمالت- دادادامھ
 

  باالدی پرابروھام
 دی صورتش کشی روی و دستدی کشیقی کھ کوه کنده باشھ نفس عمانگار

 ؟؟؟یچ- من
 دوباره از اول بگم؟؟؟-سرگرد

 ... کنھیمنظورتون ا...یعنی...نھ خب- من
 ی بھ مناسبت جشننیشما امشب خونھ ما دعوت- حرف بزنم و شمرده شمرده گفتنذاشت

 کھ مادرم برگزار کرده
 ... پدرم ویعنیخو - من

 ھستن منتھا من خواستم خودم با شما در انیبلھ پدرتون در جر- وسط حرفمدی پردوباره
  بزارمونیم

 اھـــــــان- انداختم و ھمزمان گفتمنیی باال و پاابروھامو
 اجازه ھست؟...باشھ...نطوریپس ا- بلند شدم و گفتمبعد
  تکون داد کھ بھ سمت در قدم برداشتمیسر

 صدام زد.... ار گرفت کھ در قری رهی دستگی رودستم
 !..مھسا-

  حبس شدنمی سی تونفس
  دھنمو قورت دادمِآب

  شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ینجوری امروز چرا انیا
  خدایوا

  جمع و جور کردم و برگشتم سمتشخودمو
 کردی نگاھم می کالفگبا

 ... نگاھش کردمیسوال
 گھ؟؟؟ی دیایم- گفتاروم
 ِ از جو اتاق ، لب زدم و اروم سرمو تکون دادمکالفھ

 اره...ا- من
  رو لبش اومدیلبخند
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  گذاشتمی نظاماحترام
 بااجازه- من
 رونی از اتاق زدم بعیسر
  چش بـــــــود؟؟ ، من چرا داغ کردمـــــــ؟؟نی ایوا
  سرعتم خودم رو تو اتاقم انداختمنی اخربا

 مبل ی و پرت کردم رودمی رو با حرص کشچادرم
  با چادر سختھی ولنھی خالفھ قواندونمیم

 یـــــــــــــــــیوا... و دستامو رو چشمام گذاشتمزمی پشتھ منشستم
 زی رو مدمی کوبمشتمو

   المصـــــــبد
 ؟؟؟؟؟؟ی چـــــــــــیعنی کارا نیا

 دمی کشیپوف
 !..یکنی موونمی دیدار- رفتم با حسرت زمزمھ کردملی تحلی لب با صداریز
 ..دمی کشیقی کم بھ خودم مسلط شدم و نفس عمکم
  دوستش دارمکنمی حس مشی از پشیب

  رد کننی امشب برام مرخصی در اواردم و از بابا خواستم برابمی از جلمویموبا
  برمتونمی ، بابا زنگ زد و گفت منی از ده مبعد

 رونی رو سرم کردم و از اتاق اومدم بچادرم
 رونی سرعت از اداره زدم ب بھ در اتاقش بھی نگاھمی نبا

  شدمنمی ماشسوار
  کار دارمی کلامروز

 دی خربرم
 رمی بگلباس

  برمشگاهیارا
 ......و
 چون امشب از طرف سرگرد دعوت شدم دوست ی ندارم ولیی کارانی بھ ھمچیازین

  باشمشھی از ھمباتریداشتم ز
  سمت خونھ حرکت کردمبھ

 دوستم داره نکھیحس ا.......شھی از ھمباتریز... بودبای زی کالفگنی ای بودم ولکالفھ
  دوستم دارهدونمی می ولکنھی کالفم مگھی نمیول

 دوستم داره.... دارهدوستم
 دوستم داره- کردمزمزمھ
 دوست داره-بلندتر
 دوست داره- رو بھ بلندتریباصدا

 دوستم دارھـــــــــــھ- کم داد زدمکم
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 دوســـــــتم دارھــــــھ- فرمون و با خنده داد زدمی رودمی کوببامشت
 :رمان

  شدموونھید
  شدموونھی عشقش داز

 .. ترمز و بوق زدمی خونھ زدم رویجلو
  دور باز کردمی کراقا
  جلو رفتمی ساختمان اصلیکای رو گاز گذاشتم و تا نزدپا

   برداشتمفموی کمک راننده و کی صندلی انداختم رودست
 دمی شدم و بھ سمت ساختمان دوادهی عجلھ پبا

  دره ساختمان باز بودشھی عکس ھمبر
  راست بھ سمت اتاقم رفتمکی توجھ بھ اطرافم ی شدم و بوارد

 دی لرزبمی تو جلمی اتاقم شدم کھ موباوارده
  کردم و درش اواردمبمی جی تودست

 "ایب...شھیھفت شروع م"
 اوفـــــــــ

 رمیگیرس م و استشمی ام گرم می از پشت گوشیحت
 اواردم بھ سمت کمد ی تخت انداختم و ھمونطور کھ لباس ھامو در می رو رویگوش
 رفتم

  بپوشم؟؟؟؟ی حاال چی وایوا- اراده زمزمھ کردمیب
 ... پرتش کردم اب دھنمو قورت دادمی در اواردم و گوشھ امانتومو

 .....اروم... اروم باش... خونسرد باشمھسا
.. 

  المصبتونمی نمپـــــــــــــــوف
  باھمھ فرق دارهسرگرد

 ادی بود اشکمم در بکم
 لباس ی پس وقت براشدیجشن ساعت ھفت شروع م... بھ لباس ھام انداختمینگاھ
  ندارمدنیخر

 تخت ی خوب اند رو تک بھ تک در اواردم و روکردمی کھ بھ نظرم فکر میی ھالباس
 انداختم

  رو ، رو بھ روم نگھ داشتم بنفشی ھاھی تو مابای لباس تقرھی ھمھ نی باز
 ھی اسکقھی گفت لباسھ شدی میی جوارھی

 استفاده شده ی ای و تورییبای نقش دار و زی کمرم پارچھ ی تا لبھ ھانیی گردن بھ پااز
 از ی نداشت ولنی استگھی شونھ دی و از لبھ ھاذاشتی مشیبود کھ تمام بدن رو بھ نما

 استفاده شده ی کلفتی داشت کھ از پارچھ ی ای و عروسکینی چنیکمر تا زانو دامن چ
  بود
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 یعنی نی و ازاشتی مشی تا کمر رو بھ نمانھی سی لخت نبود اما خب از رویادیز
  من و سرگردنیاوجــــــھ دعوا ب

  کھ بدنم رو بپوشونھ گشتمیری نوع زھیِ در کشوم رو باز کردم و دنبال نیبنابرا
 کردم و کنار لباس دای بنفشھ پررنگ پھیری زھی و رو کردن ری زی بعد از کلباالخره

 گذاشتمش
  بودتی فتھی فکامال

 شی کھ خوده لباس رو بھ نمایی گفت جاھاشھی مقی نداشت و دقنی ھم استیریز
 کردی رو پنھون مزاشتیم

  زدمیلبخند
 شی کفش و مو و ارامونھی کھ حلھ فقط ملباسم
  رو گرفتممیشگی ھمشگرهی برداشتم و شماره ارامویگوش
 !الو سالم مھساجان؟- از چند تا بوق برداشتبعد
 دارم اجی االن بھت احتنی دارم ھمشی در پی جشن فورھی من زمیعز!..سالم نرگس- من

 ؟یای بیتونیم
 نی من کاره اریدوشتم بگ...تولباستو اماده کن!!.. عھی فجیلیاوه فک کنم اوضاع خ-

 ..امی مندازمی رو راه میمشتر
 خدافظ!..باشفقط زود - من

  رو قطع کردمی انتظار گوشِبدون
 

  برداشتم و وارده حموم شدمی احولھ
 رونی از حموم اومدم بدهی شوق و استرس داشتم کھ سھ سوتھ اما ساباونقد

 ندفعھی ساعت تو حموم بودم امی و نکی کھ تا شھی خب برعکس ھمی دراون حدا ولنھ
 دی ساعتم نکشمیبھ ن

 .. بھ ساعت انداختمی نگاھمی نرونی و اومدم بدمی امو پوشحولھ
 یــــــــــــیووووو
٤:٣٦ 

 دمی پوشراموی سمت کمدم رفتم و گالب بھ روتون لباس زبھ
  سشوار رو روشن کردمعیسر...ِ و کاله حولھ رو برداشتمستادمی اشمی ارازیکنارم
  موھام رو خشک کردمی کدمی ذھنم مشغول بود کھ نفھماونقد

  بھ در خوردیوش کردم کھ بالفاصلھ تقھ ا خامسشوارو
  سمت دردمیدو

 بھش گفتم کھ کیبعد از سالم و عل.... بودستادهی دستش ای توفی کھی خانوم با نرگس
 حال زود کارم رو راه نی نقص و در عی و ببای زتونھی کھ میی و تا جاھیکارم فور

 بندازه
  و نرگس کارشو شروع کردی صندلی رونشستم
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  کھ زود باش و فالن شد و بسان شدزدمی غر می ھمون اول تا اخر کارش ھاز

  نگاه کردمنھیی ای و من خودم تودی کنار کشقھی دقمی ساعت و نکی حدودا ِبعد
  شده بودمگری جییبای طرز زبھ
 )ابی جملھ رو خودت درگھید(

 ومدی بھم می برداشتھ بود کھ حسابیدی رو مدل جدابروھام
ِدم   صورتم بازتر شده بودینجوریکھ بھ کل برداشتھ بود و ا ابروھامو ُ

 ی مخصوصش جلوه ی ھالی بود و با اکلدهی کشییبای بنفش و زی ھی چشمام ساپشت
  بھش داده بودییبایز

 برام شھی از ھمشی نبود و فقط بیی بھ مژه مصنویازی داشتم نی بلندی مژه ھاچون
  زده بودملیر

 یگری بنفش و جی ھاھی مای توی شده بود و رژدتری دی و توباتری زشھی از ھمپوستم
  لب ھام کامل زده بودیرو
 بھ تمام ی لبوھی شمیَ گونھ ھم استفاده کرده بود و مطمئنا اگھ لپام خودش گل بندازه مرژ

 معنا
  رو لب ھام اومدیلبخند

 !!!!؟؟یچھ کرد!!گری بال جیدستت ب- من
 شکل جمع کرده بود و موھام رو یضی سرم بھ حالت بی رو ھم ھمھ رو باالموھام

 کھ الماس ییبای دست و البتھ گرد شده بود و تاج زھی فرستاده بود کھ کامل یضیداخل ب
 گذاشتھ بود و دوتا از دستھ ھیضی اون بقای بنفش روش بھ کار رفتھ بود رو کنار دقیھا
  کرده بودزونیو صورتم ای موھام رو از جلویھا

  شده بودم محشـــــــری واقعی درکلمھ
 واقعا ممنون- من

 لباستو بپوش کھ واقعا کنمیخواھش م- گفتکردی جمع ملشوی ھمونطور کھ وسانرگس
 !!..یھول
   ھم با خنده بھ سمت در اتاقم رفتبعد

   در منتظرتھی جلوشی مامانت گرفت شیراس- راه برگشت و گفتنیب
 رونی برفت

  حد ھولم؟؟؟نی تا ایعنی
 ھـــــــــــــــوف

 ... زدم و بھ طرف تخت رفتمیلبخند
 دمی رو انداختم و لباس رو پوشحولھ
 ستادمی انھیی ایجلو

 ھی عاولاومــــــــــــــم
 !!!..کنمی موونتیامشب با عشوه ھام د- لب زمزمھ کردمری پررنگ شد و زلبخندم
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  نظرشو جلب کنمخواستمی با وجدانم کنار اومده بودم و مباالخره

  صبر کردمتمی ھرچقدر بھ خاطر موقعبسھ
 !!.. مالھ منھسرگرد

  پاھام نگاه کردمبھ
  بودندای زانو بھ بعد پاز

 ستی نیرتی نداره اونقدرا ھم غیاشکال
 ... باشھدمیشا

 ....بدرک
  ھم تنم کردمی گلھ گشادی و مانتودمی رو پوشمی مشکساپورت

  سرم انداختمی رواطی با احتی ای ھاشو نبستم و شال مشکدکمھ
 و نی ماشِدی اواردم و کلرونی بی رنگی سورمھ اِکی کوچفی کمد ، گشتم و کیتو

  و رژ لبم رو داخلش انداختممیگوش
 و بنفشھ بای ساده و البتھ زھی سانت٥ انداختم و کفش پاشنھ ی کنار اتاقم نگاھھی جاکفشیتو

 دمی در اواردم و پوشیپررنگ
  رفتمرونی اتاق رو باز کردم و بدر
 ن؟؟؟؟یاومد...بابا...مامان- زدمداد

  اومدی مامان و بابا از تو اتاقشون میصدا
  اتاقشون شدمکی قدم برداشتم ونزدآروم

  بستی لباسھ مامان رو مپھی باز بود و بابا داشت زمھی ندر
 َ اندهی صدامو نشنپس

 .. اومدمنیی خلوتشون نشدم و اروم اروم پلھ ھا رو پامزاحمھ
 ود ام بگشنھ

  نخورده بودمیچی ھشھی شکھی کھ اومده بودم تا االن کھ نزد٣ ساعت از
  انداختمی اجمالی رو باز کردم و نگاھخچالی دره

 اخر بود ، برش داشتم و در ی ظرف مخصوصش کناره طبقھ ی جفت اسنک توھی
  رو بستمخچالی

 ھم برداشتم و نشستم پشت ی و بشقاب ،  چاقو و چنگالی غذا خورزی می روگذاشتمش
 زیم

  خوردماطی رو تکھ تکھ کردم و با احتاسنک
  خـــــــوشھی خراب مرژم

   انقد حساس و ھول نبودمی ای مھمونچی وقت نسبت بھ ھچیھ
 کنھی فرق مندفعھی ااما
 تونمی اشو نمھی برنداشتھ بودم واقعا از استرس و فکر سرگرد بقشتری سھ تا لقمھ بدو

 بخورم
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  نوشابھ خوردمیکمی سرجاش و شگذاشتم
 .....گھی دنیایمامان بابا ب- رو برداشتم و داد زدمفمیک
 

 خودت نیتو با ماش- گفتنیی پاومدی بود از پلھ ھا مشی ھمونطور کھ سرش تو گوشبابا
ِ باھم برسخوامیم...امی مگھیاروم برو ماام د.. ھنوز کار دارهکمیمامانت !!..برو  مایِ
  و بھ سمت در رفتمدمی کشیپوف
  خب دلم گرفتیناراحت نشدم ول.. نگاھمم نکردیحت

 رونی شدم و از خونھ زدم بنمی ماشسوار
 کردمی حرکت ماروم

 ھی عکس العملش چکردمی راه ھمش فکر منیب
  زنگ خوردمیگوش

 .. نداشتم و زدم کناری اعجلھ
 بابا بود...رونی اواردم بلموی برداشتم و موبافمویک

  گوشم گذاشتمی رو روی رو زدم و گوشاتصال
 جانم؟؟- من
 ؟ییجانت سالمت ، کجا-بابا
 (....)ابونیخ- من
 

 رونی بمی بزن کنار ماھم اومدیی جاھی-بابا
 نیایباشھ زود ب- من

  رو قطع کردم و منتظر شدمیگوش
  کردم انقدر بھ سرگرد فکر نکنمی گذاشتم و سعیاھنگ

 شد؟؟؟ی مگھ میول
  فکر و ذھنم فقط شده سرگردتموم

  بابا از کنارم گذشتنی اومد و بعد ماشی تک بوقھی صداقھی کمتر از ده داوفـــــــــــ
  رو روشن کردم و پشت سرشون راه افتادمنیماش

 گفت ھنوزم کھ ھنوزه شدی میی جوراھی خوب بود و یلی مامان و بابام خی رابطھ
 عاشقھ ھمن

  زدمیلبخند
 ...کنمیَ سنگ رو نرم مِ سرگردنی اامشب
  خاموش روشن شدمی گوشی صفحھ
  از سرگردامی پھی... داشتمبرش
 کنـــــــــھی ام موونھی داره داوف

 "دنی مھمونا رسی ھمھ باین؟؟؟تقریایپس چرا نم"
 یُکشــــــــــــی منو می کھ داراوخ
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  کردمپی بود براش تامی کھ حواسم بھ رانندگھمونطور
 "میکی نزدگھی دبایتقر"

  اومدی اگھی دامھی رو زدم کھ بالفاصلھ پسند
 "گھ؟ی دیایتوام م"

 اخخخخخخخ
  نکــــــــــــــــــــنمیروان

  کردمپیتا
 "گھیمنم ھستم د...پس جمع بستم...میکیگفتم نزد"

  رو رو پام گذاشتمی زدم و گوشیلبخند
 اطرافش پارک شده یی ھانی بزرگ کھ ماشی خونھ ی و جلوی کوچھ ای تودیچی پبابا

 ستادیبود ا
  رو پارک کردنشیماش
 فمی و کی کردم و بعد از برداشتنھ گوشدای پنمی واسھ ماشی پارکھی فاصلھ جانی در امنم

  شدمادهیپ
  شدمکشونی دست تکون داد و من نزدبابا

  ھر دو خوشگل شده بودنیحساب
 کردنی نگاھم مرتی باز مونده بود و با حمھی نیی ، دھنھ دوتادمی رسکشونی نزدیوقت
 !!..ای جولای و انجلتیبراد پ... مننمیبیواو چھ م- من

 ؟؟؟ی کردکاری؟؟چیچقد خوشگل شد!!!!مھسا- مامان گفتمی توجھ بھ مسخره بازیب
 واقعا؟؟؟- من
  دست نرگس درد نکنھ-بابا
  از خودمھ نھ دست نگاریعــــــــــھ خوشگل- من
   کرد بھ سمتھ درتمونی دست پشت کمر من و مامان گذاشت و ھدابابا
 صد البتھ- ھمون حالتم گفتدر

 باغھ ھی بای جلومون بود و بعدش تقری راھھ طوالنھی...می و باھم وارد شددمیخند
 ..... و چراغ وزی مھمون و میبــــــــزرگ با کل

 یچھ جشن...یاومــــــــم چھ خونھ ا- من
 !!.. چشن بھ مناسبت تک فرزندشونھگھیبلھ د-ت و گفدی خندبابا

 .. استرس گرفتمھوی
 ؟؟؟یبھ چھ مناسبت- من
 سرگرد ی ھالی از فامیکی قبل از درجھ گرفتن و جشنھ خوده اداره زمیخب عز-بابا

  برگزار نشد و االن براش جشن گرفتنی جشنلی دلنیفوت شدن و بھ ھم
  بھ ھمھ مھمون ھامیدی رس کھ ھمزماندمی کشیقیِ تکون دادم و نفس عمیسر

  شد و خوش امد گفتکمونی نزدی اخدمھ
  کردیی لباس راھنماضی تعوی و مامان رو بھ سمت ساختمان برامن
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  کجا برددونمی بابا رو نمگھی دی اخدمھ
 می مھمون ھا گذشتنھی کنار مامان قدم برداشتم و از باروم

 رقص ستیَ ھا نشستھ بودن و جوون ھا ھم وسط پی و صندلزی مھمون ھا پشت مِشتریب
 دادنیِقر م

  اواردی و منو بھ رقص مشدی پخش می شاداھنگ
  کنمدای چشم انداختم نتونستم سرگرد رو پھرجا
 می ساختمان شدوارد
  از پلھ ھا باالرفت و ماھم پشت سرشخدمھ

ق لباس ھامون رو  اتانی تو امیتونی از اتاق ھا رو باز کرد و بااحترام گفت میکی ِدر
 میعوض کن

  شدم و مامانم پشت سرموارد
  تخت انداختمی دراواردم و رولمی و موبافی رو بھ ھمراه کشالم

  ساپورتمم رو ھم در اواردم و کنارشون انداختممانتوو
   سمت مامانبرگشتم

 َ تـکـھشھی مامانھ من ھماومـــــــــــ
 ..ـ!! ساختم منی چیوا- بھم افتاد و گفتنگاھش

  اشاره کردکلمی بعد بھ ھو
  زدم و بغلش کردمی اقھقھ

 خستھ فی ھمھ توصنی چون تا االنش حتما از اکنمی نمفی مامانو تعریلباس ھا(
 ی عالنی مھسا رو با دقت بخونشھی لباس و ارافھیاگھ توص..بھ ھرحال شرمنده..نیشد
 )دی تجسمش کنی بھ راحتنیتونی و تا اخر مشھیم
  کردمدی رژم رو تجدی کمنھیی ای رو برداشتم و رو بھ روفمیک

  برداشت و درو باز کردفشوی ھم کمامان
 !!.. مھساگھی دایب-مامان

 مامان خوبم؟؟؟-  و گفتمدمی دور چرخھی استرس با
 !...ی شدباتری زیلی خشھیبرعکس ھم- نگاھم کرد و اروم سرتکون دادمشکوک

 رونی بدی درو باز کرد و پرطنتی ھم با شبعد
 !...یتو از منم بچھ تر- خنده داد زدمبا
 .. رو برداشتم و از اتاق خارج شدمفمیک

 ذاشتی ھمچنان سر بھ سرم ممامان
ِ سنھ مامانم کمتر از منھکنمی وقتا فک میگاھ ِ 

 رونی بمی اومدازساختمان
  جلومون سبز شدی اگھی زنھ باوقار و مغروره دھی خدمھ و ندفعھیا

  کردی امد گفت و خودش رو مادره سرگرد معرف خوشی با لبخندزنھ
  اومدم و با لبخند باھاش صحبت کردمرونی از جلده مغرورم ببالفاصلھ
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 شھی واجب می وقتا ھم پاچھ خواری بعضخخخخخخ
  حبس کردنمی صحبت با مامانش بودم کھ صداش از پشت سرمون نفسمو تو سمشغولھ

 یــــــــــــــــــــــــــــــیو
 اومــــــــــــــــــــدش

  خودم رو سپردم بھ خودتایخدا
 !..کننی پس صدات مییمامان کجا-

 ..کنمیدارم صحبت م... اواردنفی خانومھ معتمد و دخترشون تشرزمی عزریام-مامانش
 دمی رو شنشدی مکی قدم ھاش از پشت سر کھ بھمون نزدی صدابالفاصلھ

  از کنارم رد شداروم
  عطرش کامال رفت تو وجودمیبو

 ؟یشدی از کناره ننم رد مشدی می خو چالمصب
 ستادی دور تر از من ، کنار مادرش ادوقدم

  کردم بھ خودم مسلط باشم ، سرم رو اواردم باال ونگاھش کردمیسع
 

  کردی بھ مامانم بود و گرم احوال پرسنگاھش
  سمتمبرگشت

  شده المصبپی خوشتچھ
 کردیثابت نگاھم م... ھم گره خورد بھنگاھمون

  چشماش جذبم کردھیمشک
  رو حس کردمیزی چھی فقط

 نی مثل ای اجملھ
 " بزار جوونا راحت باشنای بزمیعز"
  بعد از کنارمون گذشتنو

 میکردی ھم نگاه می تو چشماھنوز
 !..سالم- کم بھ خودم اومدم و دستمو بھ سمتش دراز کردم و اروم گفتمکم

 کردی حرف نگاھم می بھنوز
 !..اھم سالم- کردم و بلند تر گفتمی ای مصلحتی سرفھ

  زدی خودش اومد و لبخندبھ
 یشی مگـــــری جیخندی می تو وقتیوا

 ...سالم- محکم گفتی کمی تو دستم گذاشت و با صدادستشو
چقد - اروم و بمش ادامھ دادی و با صدادی کرد و دستشو پشت گردنش کشیمکث

 !!!!!یخوشگل شد
 !!.. اولنیری شی ضربھ بـــــــــــــــــــــــوم

  حرف رو نداشتمنی انتظاره ایی جوراھی
  اصلـــــــــــا نداشتــــــــمیعنی
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  کوچولو گشاد شده نگاھش کردمھی ھی و چشمادهی پری ابروھابا
 امی کردم از بھت دربیسع
 ...ممنون..مم..م- من

 !!..ی کھ اومدیمرس- زد و دستمو ول کردم و گفتیلبخند
 !... دومنیری شی ضربھ بــــــــــــــــــــــوم

 !!..کنمیخواھش م- زمزمھ کردمآروم
  رو صورتش افتادنگاھم

  زده بود و بھ شدت خوشگل شده بودشویشگی ھمشھی رتھ
  دوست داشتمششوی خب من تھ ریول

  پشت کمرم گذاشتمدست
  سومی ضربھ بـــــــــــــــــوم

 ــــــــفھیِـــــب قلب من ضع المـــــصـد
 !.. ی ام خوش اومدیلیخ-  کرد و در ھمون حالت گفتتمی بھ سمت جلو ھدایکم
  دھنمو قورت دادم و باھاش ھمراه شدماب

  افتاده؟؟؟؟یاتفاق... سرگردگمیم- زمزمھ کردماروم
  سرعتم رو کم کردمیکم

 ھـــــــوم نھ چطور؟؟؟- رو بھ روم و گفتستادیا
 .... اداره وی تویاون جذبھ ...اخھ- من

  اداره اس؟؟؟نجایا- زد و گفتیلبخند
 !!ی صد و ھشتاد درجھ فرق کردیول- زدم و گفتمی گرملبخنده
 !..دونمیم- گفتاروم

  کردتمی دست پشت کمرم گذاشت و ھدادوباره
 .. نگفتمیزیچ
 زدی مشمی دستش اتی گرمایول

 !.بچھ ھا- گفتابشیِ و با لبخند کمستادی از جوونا ای جمعکناره
   صداش برگشتن سمتمونبا

 !..سروان مھسا معتمد...ھمکارم ھستن-  دادمادامھ
  کردمکی زدم و باجمع سالم علیلبخند

  ھم بودکایمل
  شبم بھ کل خرابھ فک کنمیعنی نی او

  کردی تک بھ تک معرفسرگرد
  ازم شدیی سوال ھای از معرفبعد
 چن سالتھ؟-مثل

 اد؟یشن خوشت ماز ج-
 رون؟؟ی بمی پنجشنبھ با برو بچ برھی چنینظرت راجبھ ا-
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 ......و
 ِ توجھ ھمھ روجلب کردیی جواب داد بودم کھ صداریدرگ

 ...نیخوش اومد... سالمونیخانوم ھا اقا-
 دی سن لغزی دست زدن و نگاھشون روھمھ
 رو جلب ھیِ داشت نظر بقی بھ دست سعکروفنی بود و مستادهی ای نگاه کردم ، مردمنم
 کنھ

 یلطفا ھرکس...میپخش کن(.............) اھنگھ مخصوص رقصمیخوایم-  دادادامھ
  اجرا کنھادیمھارتشو داره ب

 کھ طرف مونث رو نوکھ ھی رقص شاد و پر از تحرکی ولدونمیاسم رقصش رو نم(
 )ھی و کال رقص خوب و پرجنب و جوشرقصھیپاھاش م

  نفر رفتن وسطنیچند
  نداشتمی ھمراھی رقصش رو بلد بودم ولنمم

  سمت بچھ ھابرگشتم
  برهی بلده و با کی بحث باھم بودن کھ کمشغولھ

 میبر...ارمی سر در مییزای چھی کھ بلده منم ریام-  پاشد و دست سرگرد رو گرفتکایمل
 .ـ!!ریام

  کھ تو وجودم رعد برق زده باشھانگار
 !.. بلده؟گھی دیک... امی ھم حرفھ ایلیخ...من بلدم- رو بھ بچھ ھا گفتمعیسر

 ای گفتم تا خوده سرگرد بگھ بنوی بازم ای ولستی جز سرگرد بلد نی کچی ھدونستمیم
 میبر

 ...ھی ھم حرفھ اریام- دختره کھ فک کنم اسمش شبنم بود بلند شدھی ھیصدا
 نیبر..مھسا بلده...ریام- کنھ گفتشی داشت راضی سعکای کھ ملری رو بھ امبعد

 !!..وسط
  برگشت سمت من کھ شونھ باال انداختمنگاھش

 !!..میرقصی باھم می شدی حرفھ ایصبر کن وقت- گفتکای بھ ملرو
  ستادی بھ سمت من اومد و رو بھ روم ابعد

  بچھ ھا بودمی ھی کھ من پشت بھ بقیجور
 !!!یچقد امشب مظلوم شد-  مردونھ اش اروم زمزمھ کردی صدابا

   رفتستی و بھ سمت پدی مچھ دستمو کشبعد
 !!.. بزارمفمویعھ عھ خب واسا تا ک- من

 ی انداختم روصندلفوی و منم کستادیا
   راه افتادمجددا
 ھیشگی بھ جونش کنن ھمون سرگرده مغروره ھمجون

  کردمی نشھ و قدم ھامو باھاش مساویزی کردم ابرو ریسع
   دستمیکی با اون اروم
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ِ کـفـھ دستمو تو رو از دوره مچم باز کردم وانگشتاش   دستش گذاشتمیَ
  ھاش اروم شد و برگشت سمتمقدم

  وقتشھاالن
ِ کھ منو بکشستی الزم نشھیھم- دخترونھ و با نازگفتمیلیخ  امیمن خودم م!!.یِ

  زدمیلبخند
 ختمی تمامھ عشوه ام رو تو نگاھم نریول
  کم ناز کردم فقطیلیخ
 بھ دستم اوارد و بعد نگاھش رو ازم گرفت و دوباره ی نگاھم کرد و فشاررهیخ

  می شدستی شد و وارد پادیسرعتش ز
  رقص بودنی بودن و اماده ستادهی تا پسر و دختر کنارھم اسھ
 میستادی ھم ای و رو بھ رومی ھم بھشون ملحق شدما

  بھ کفشام انداختم ، پاشنھ بلند بودن و رقص باھاشون سخت بودینگاھ
 !!کفشام- گفتم بھ سرگردرو
 سختھ باھاش؟- انداخت و گفتی گذرا نگاھیلیخ

 اره- من
  رو صدا زدی تکون داد و خدمھ اسرشو
   شدکمونی با عجلھ نزدخدمھ

  بھش گفت و خدمھ با عجلھ ازمون دور شدیزی چسرگرد
 

 کای از ملری بھ غکردنی نگاھمون ماقی برگشت سمت بچھ ھا ، ھمھ با اشتنگاھم
 ی صندلی و با اخم نشستھ بود رونھی بھ سدست

  ازش گرفتم و بھ سرگرد دوختمنگاھمو
 دادی و اشاره بھ ارکستر عالمت ممایبا ا 
  مھمونانھی شدم و نگاھمو چرخوندم بالشی خیب

 ستادهی کھ فک کنم پدره سرگرد بود ، ای اگھیِ و بابا کنار مامان سرگرد و مرد دمامان
 بودن
 کردندی بھ ما بودن و پچ پچ م و مادر سرگرد نگاھشونمامان
  زدم ، کھ ھر دو با لبخنده گرمشون ازم استقبال کردنیلبخند

  خدمھ برگشتم سمتشی صدابا
  دستش بودی پاشنھ ای بیکفشا
  خانمدییبفرما-  زدیلبخند

  زدم و ازش گرفتمی لبخندمین
  و اروم کفش ھامو در اواردمنیی سن اومدم پااز

 دمی پوش کھ خدمھ اوارد رویی ھاکفش
  اواردم باالسرمو
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 کردی داشت با چن تا از خدمتکار ھا صحبت مسرگرد
 !!.. مشکوکھیی جوراھی

  سنی دوباره اومدم روالیخی بیول
 !.. من اماده ام...خب- من

  زد و بھ سمتم اومدی لبخندسرگرد
 ستادی بھ روم ارو
 دمی کشیقی زدم و نفس عمی لبخندمنم

 دیچی فضا پی اھنگھ مخصوص توشی کرد و پی رو بھ ارکستر اشاره اسرگرد
  خاموش شد و حواسھ ھمھ بھ ما جلب شدھلھلھ
  و دستامو اواردم باالدمی کشی ترقی عمنفسھ

  ھم دستاشو مقابل دستام نگھ داشتسرگرد
  ھم قرار گرفت و انگشتامون تو ھم قفل شدی دستامون رواروم

  خدایوا
 ھیلی خرمی نمامشب

  اش دادمھی قدم عقب بردم و رو انگشتام تکھی چپم رو ھیپا
  ھم در حال اتماممی اھنگھ مالشی کامل بود و پگورمونیف

 دیچی پی تموم و اھنگھ شادمی بعد اھنگھ مالھی ثانچند
 می کنادهی ھا رو پکی از تکنیکی می مجبور شدنی بھ خاطر ھمکھ

 و از حالت رو بھ رو بھ ھم در دمی کشعی دست راستش بود  رو سری چپم کھ تودست
 میاومد
 می بودستادهی رو بھ تمام مھمون ھا ااالن

 می بودستادهی دست چپش بود و کنار ھم و رو بھ مھمان ھا ای راستم تودست
 می انجام بدی اگھی دکھی و مجبورم کرد تکندی کشدستشو
 می تحرک نشون بدشی از پشی بمی بود و ما مجبور بودی شاداھنگھ

  کمرم قرار گرفتی رودستاش
  اشنھی سی منم رویدستا
 عقب عقب دادمی ھمونطور کھ کمرم رو قر مییبای قدم اومد جلو و منم با حرکتھ زچند
 رفتم

 میدیرقصی بھ شدت ھماھنگ و خوب می ولمی باھم نداشتی ای قبلنھی اصال تمرنکھی ابا
 دیجد ی ھاکی رو بھ اتمام بود و ما سخت مشغولھ اجرا کردن تکناھنگ

 و دمی باال نگھ داشت و مجبورم کرد بچرخم ، سھ دور پشت سر ھم چرخدستشو
 ستادمیا

 قانونھ ی ، ھم از روی خستگی پشت کمرم قرار گرفت و در اخر ھم از رودستش
 کیتکن
  دستش ، اونم رو بھم خم شدی عقب خم شدم و کل وزنم رو انداختم روبھ
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  لحظھ اھنگ تموم شدھمون
 میکردی ھم نگاه می تو چشمامیزدینفس م کھ نفس ھمونطور

   کامال از عقب خم بودم و اونم روممن
 کردی میری دو دستش کمرم رو گرفتھ بود و از افتادنم جلوگبا

  اروم دستامو باال اواردم و دوره گردنش حلقھ کردمکی تکنطبق
  بلند شدغی دست و جیصدا
  می از اون حالت در اومدھی از چند ثانبعد

  دستش کمکم کرد تعادلم رو حفظ کنمبا
 می اما کامال رخ بھ مھمونا بودمی بودستادهی ھم ای بھ رورو
 زدنیھمچنان دست م.... البتھ مھمون ھا،و

  و سوت و دست تموم شدغی جباالخره
  باغی فضای تودیچی ھمون مرد پی صدادوباره

 !!..یول... بودی و خوبیخب رقص واقعا عال-
  انداختگھی دی بھ من و سرگرد و بعد بھ مھمونای ھمون فاصلھ نگاھاز

 ...می داری عالزهی سوپراھیامشب - دادادامھ
 ...کردمی تعجب نگاه مبا

 ... اومدن و رفتننیی سن پای ، از رودنیرقصی کھ درکناره ما با ھم می چھارنفرھر
  بود انداختمستادهی الکسی بھ سرگرد کھ رنگاھمو

 ؟؟؟یزیچھ سوپرا-دمی لحنھ متعجب پرسھی و ی کنجکاوبا
 !!.. ھم نروییجا.. نگویچیفعال ھ- گفتی و مردونھ اکی شیلی لب با لحنھ خریز

  متعجب بودھمچنان
 دیچی مرد دوباره پیصدا

 ..... امشــــــــــــــبزهی سوپرایول-
  دیچی پی اھنگھ شادبالفاصلھ

   بود ، زانو زدستادهی سرگرد کھ رو بھ روم او
  گشـــــــــــــاد شدچشمام

 کنھ؟؟؟؟؟؟؟ی مکاری داره چنیا
  بلند شـــــــدغی دست و جیصدا

  بھ سرگرد دوختمنگاھمو
  در اواردی کتش جعبھ ابھی جی ارامش از توبا
  نــــــــــــــھیوا
 .. بھ عقب برداشتمی دھنم قرار گرفت و قدمی دستام روجانی شدتھ تعجب و ھاز

  رو باز کرد و با ھر دو دست بھ سمتم گرفتجعبھ
  جعبھ بودی تویفی ظری حلقھ

 یـــــــــــــــــــــــــــیو
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  رو نداشتمی کارچی ھھیی زده بودم کھ توانارتی متعجب و حاونقد
 شــــــــــــــھی نمباورم

  کھ منی بلند ، جوری کر کننده ادامھ داشت و مجبور شد با صداغھی دست و جھمچنان
 ؟؟؟؟؟یکنیبا من ازدواج م!!..مھسا- بشنوم داد بزنھ

 ... گرفتنفسم
 شدی کم داشت اشک تو چشمام جمع مکم

   دھنم برداشتمی دستامو از رواروم
 کردمی شوق بھ وجود اومده بود مخالفت میبھ شدت با بغض تو گلوم کھ از رو 

  و با زور نگاھمو از سرگرد گرفتم و سمت مامانو و بابا رو نگاه کردمعیسر
 زدنی ملبخند

  اونا ھم خبر داشتنپس
  تکون داد و با لبخند بھ سرگرد اشاره کردی سربابا

  کرددیی ھم با لبخند تامامان
 !!...موافقن 

 کردی سمت سرگرد کھ با انتظار نگاھم مبرگشتم
 زدی چھرش داد می توینگران

  ھم نروییجا.. نگویچیفعال ھ- گفتی و مردونھ اکی شیلی لب با لحنھ خریز
  متعجب بودھمچنان

 دیچی مرد دوباره پیصدا
 ..... امشبببببببزهی سوپرایول-

  دیچی پی اھنگھ شادبالفاصلھ
   بود زانو زدستادهی سرگرد کھ رو بھ روم او

  گشاااااد شدچشمام
 کنھ؟؟؟؟؟؟؟ی مکاری داره چنیا

  بلند شددددددغی دست و جیصدا
  بھ سرگرد دوختمنگاھمو

  در اواردی کتش جعبھ ابھی جی ارامش از توبا
  نھھھھھیوا
  دھنم قرار گرفتی دستام روجانی شدتھ تعجب و ھاز

  رو باز کرد و با ھر دو دست بھ سمتم گرفتجعبھ
  جعبھ بودی تویفی ظری حلقھ

 ییییییییوووو
  رو نداشتمی کارچی ھھییکھ توانا زده بودم رتی متعجب و حاونقد

  راستم بودی چپم عقب تر از پایپا
 دادمی دھنم فشار می دو دستم رو روو
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  گشاااااادتر شده بودشھی از ھمچشمام
 ...نھ...نھ

 شھھھھھی نمباورم
 کھ من ی بلند،جوری کور کننده ادامھ داشت و مجبور شد با صداغھی دست و جھمچنان

 ؟؟؟؟؟یکنیبا من ازدواج م...مھسا- بشنوم داد بزنھ
 ... گرفتنفسم

 شدی کم داشت اشک تو چشمام جمع مکم
   دھنم برداشتمی دستامو از رواروم

 کردمی شوق بھ وجود اومده بود مخالفت میبھ شدت با بغض تو گلوم کھ از رو 
  و با زووور نگاھمو از سرگرد گرفتمعیسر

  رو نگاه کردم مامانو و باباسمت
 زدنی ملبخند

  اونا ھم خبر داشتنپس
  تکون داد و با لبخند بھ سرگرد اشاره کردی سربابا

  کرددیی ھم با لبخند تامامان
 .....موافقن 

  سمت سرگردبرگشتم
 کردی انتظار نگاھم مبا

 زدی چھرش داد می توینگران
  قطره اشک از چشمم سرخوردھی اروم

 و سرمو تکون دادم زدم ی لبخندھی حالت گربا
  شدی کھ طوالنسکوتم
 دی ھا خوابغی دست و جی و صدااھنگ

  بلندی رفتم وللی تحلی صدابا
 ...کنمیازدواج م...اره..اره- گفتمی فکرچی ھبدون

 خواستی اما بھ شدت خوشحال بودم و دلم قھقھ مختنی بالفاصلھ اشکام رو
 
  قطره اشک اروم اروم از چشمم سرخوردھی
  زدم و سرمو تکون دادمی لبخندھی حالت گربا

  شدی کھ طوالنسکوتم
 دی ھا خوابغی دست و جی و صدااھنگ

  بلندی رفتم وللی تحلی صدابا
 !!...کنمیازدواج م...اره..اره- گفتمی فکرچی ھبدون

 خواستی اما بھ شدت خوشحال بودم و دلم قھقھ مختنی بالفاصلھ اشکام رو
  مجددا پخش شدی و سوت بلــــــــنــــــد شد و اھنگھ شادغی دست و جیصدا
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  و از حالت زانو در اومددی کشیقی کردم با تمومھ وجودش نفسھ عمحس
  دستامو باال بردم و دور گردنش حلقھ کردمی بالفاصلھ با خوشحالستادی اتا

 کردمی کدوم از کارامو درک نمچی زده شده بودم کھ ھجانی ھاونقد
  المصــــــــــــــب درک کنخو
  ھمھ مدت بھ عشقش صبر کردمنی امن
  حق دارم با کلھ قبول کنمپس

 شھی ھنوزم باورم نمیــــــــــــــــــــیو
  شونھ اش فشار دادمی روصورتمو

 کردی مسی کتشو خاشکام
  اشکھ شوق بود المصبیول

  دورم حلقھ شد و محکم بھ خودش فشارم داددستاش
  اومدشی پییھوی روز بودم و چقد نیظر ا من منتچقد

 !!!!!ییھویچقد - شونھ اش برداشت و کنار گوشش زمزمھ کردمی سرمو از رواروم
  بھ کمرم اواردی و فشاردیخند

  ازش جدا شدماروم
 حلقھ ی دستش گرفت و بھ ارومی جعبھ در اوارد و دست چپم رو توی رو از توحلقھ

  کردمی انگشت دومیرو تو
 !!!!!!!!!شھیرم نم باوھنوزم
 خوابم؟؟؟- زمزمھ کردماروم

 !.. منیالاقل برا... محضھھیداری بنیا!!نھ- تعجب گفتبا
  زدمیلبخند

 ی اینی بشی پرقابلی غیلـــــــیتو خ- من
  و اھنگ باالتر رفتغی دست و جیصدا

 نیی پامی سن اومدی گرفت و اروم از رودستمو
 می گذشتی گرفتھ بود و باھم از کناره مھمونا مدستمو

  اومدن جلوی می دست و رو بوسی براایشتریب
 گفتنی مکی ھاھم از ھمون فاصلھ تبریبعض

 باز و لبخندامون کش و تشکر م،دھناموی برسنای کھ بھ مامان و بابا ای کل تا موقعدر
 میکردیم

 اواردمی داشتم بال در می خوشحالاز
  دمت گرم خـــــــــدایوا

  گفتن تشکر کردمکی کھ تبریی زدم و رو بھ خانم و اقایلبخند
 میدی رسنای کنار مامان اباالخره
 ...نھ...سرگرد

 ... برامشھی حاال بھ بعد ماز
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 ...ریام
  و منم اروم دستمو از تو دستش در اواردمستادی اریام

  نھ؟؟؟نیدونستیشما ام م- سالم کردم و بعد رو بھ ھمشون گفتمری بھ پدر امرو
 ذاشتی نمری بگم امخواستمیمن م- و گفتدی خندبابا

  بھش انداختمی نگاھمی و ندمی خندینخود
 گھی دمیاری مفی تشری اصلیپس ما اخر ھفتھ برا حرفا-ری امیبابا

  باالدی پرابروھام
  زودچقد
   دخترم بگھیھرچ- با خنده گفتبابا
  بھ من اشاره کردبعد

  زوده؟؟؟ی کمھی انای احنیکنیفکر نم- تعجب کردم و گفتمی از روی زورکی خنده
   خورد تو پھلومی اسلقمھ

 اوخ
 ری ام در ھم شد و برگشتم سمت امافھیق

 میایمھساام موافقھ اخر ھفتھ م- بھم زد و گفتیلبخند
  نگمیزیو چ...امی کوتاه بخواستم

  المصب ضربھ اش بد بودیول
 یلیش بردم و با تمامھ قدرتم لھش کردم و بعد خ پاکھی نامحسوس نزدیلی خپامو

 !..نطورهیبلھ ھم- گفتمھی رو بھ بقلکسیر
ِ ھا و جشن جو اولی رو صندلمینشست   خودش رو گرفتی ھیَ

 رونی بمی کال اومدی و از بحث خواستگارمی مشغولھ صحبت بودما
 دادی تکون می نشستھ بود و پاشو ھمی کنارھی صندلی روریام
 می مالحظھ کنیکمی می مجبور بودنای وجود مامان ابا

ِ پاشد و جو بری امباالخره   کردریی تغنمویَ
 می باھم صحبت کنمیبااجازه اتون ما بر- بھ ھمھ گفترو

 دی زد و مچھ دستمو ھم کشی ایی مصنولبخنده
 شدمی مدهی کشی صندلی کھ از روھمزمان
  ھم گشاد شدچشمام

 دونستمی بشر پروو بوده من نمنی اچقد
  گفتم و باھاش ھمقدم شدمیدی و ببخشبااجازه

 !..بچھ ام ھولھ-دمی شنروی خنده و مامانھ امی در اخر صدافقط
 داشتم بھش برسم مچھ دستمو از تو دستش در ی و ھمونطور کھ سعدمی خندینخود

 اواردم و کفھ دستمو تو دستش گذاشتم
ِ ھمش منو بکشی داری چھ اصراردونمینم- ھم زمزمھ کردماروم  !!!یِ

   نگفتیچیھ
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   باال اواردم و نگاھش کردمسرمو
 دیخندیاروم م 

 کردمی می و منم کھ دنبالش ھمونطور سعرفتی طور داشت واسھ خودش منیھم
 باھاش ھم قدم باشم

 میگرفتی از مھمونا فاصلھ ممی داشتگھید
 ؟؟یری میکجا دار- من
 اغ رفت نگفت و قدم ھاشو تند کرد بھ سمتھ چپھ بیچیھ

  چپھ باغ ھم کھ فقط دارو درخت  بود و بسسمت
 ؟؟؟یری کجا مگمیباتوامـــــا م-دمی تو کاسھ چرخوندم و دوباره پرسی حالی با بچشمامو

  نگفتیچی ھبازم
  بھ درختامیدیرس
 دی درختا و دستھ منو کشنھی اون رفت بی ولستادمی امن
  باتوامـــــــ؟؟یھـــــــــــــ- من
 می درختا شدی دستم وارده محوطھ دهی شدنھ شددهی کشبا
  جلوتررفتی طور منی ھم ھمری بود و امکی تاریی جوراھی

  و برگشت سمت منستادی و باالخره از حرکت امی رد شدی کناره درختاز
 می ھمھ دور شده بوددهی کامال از دگھید

   شدکمینزد
 کنھ؟؟؟ی مینجوری چرا انیا!!!وا
  قدم رفتم عقب ، دست خودم نبودھی

  تر و تر و منم دو قدم رفتم عقبکی نزداومد
  جسم محکمھی بھ عقب برداشتم و محکم خورده بھ ی ذره اومد جلو و من ھم قدمھی

  بود؟؟؟ی بھ نظرتون اون جسم محکم چخب
 درخـــــــــت... معلومھخب

 یشگی ھمتھیپاراز
  دستاش کناره ھام قرار گرفت بھم و دو تادی فرار کنم کھ چسباومدم

 
  درختی کناره پھلوم رویکی پھلوم و اون ی رویکی
 گھی محاصره شدم دیی جوراھی
 !!!!؟؟؟؟یکنی مکاریچ- اروم و پر استرسم گفتمی صدابا
   نگفتیچیھ

 دمی بازم لبخندشو دیکی تاری من تواما
  ترکی اوارد نزدسرشو

 !!!!!ـــــــــــــــــــریام- گرم صداش زدمی اعتراض و لحنبا
 زدمی بود کھ اسمشو صدا می بارنیاول
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 جانم؟؟-  خنده اش بلند شد و گفتیصدا
 ھا و اموزش کینزار از تکن- گفتمیشی بامزه و نمای با خشونتی تو دلم اب شد ولقند
 !!!! استفاده کنمامیسی پلیھا
 کی و دوباره سرشو اوارد نزددی کممون بلند خندی ھمون فاصلھ از

 ! کھ نھاسترس
  نبودشیاما امادگ... داشتماقشوی اشتیول
  زود بود حاالیلیخ

  صورتمی توخوردی کھ نفس ھاش می تر جورکیاومد نزد... گرفتنفسم
 دیچی از فرق سر تا ناخونامو پی کننده اکی حسھ تحرھی

  بستھ شدچشمام
   دستش گذاشتمی کھ اروم دستمو اواردم باال و رومی فاصلھ داشتیلی مھی کنم فک

 !رینھ ام- بھ دستش وارد کردم و اروم زمزمھ کردمیکی کوچفشاره
 یلــــــی زود بود خیلیخ...خواستمی نماالن

 شونی بالفاصلھ گرمی حس کردم نفس ھاش ازم دور شد ولی چشمام بستھ بود ولھنوز
  حس کردممیشونی پیرو رو
  باز شدچشمام

 !...رتتوی بنازم غیا
  ومجددا چشمامو بستمرونی اروم فوت کردم بنفسمو
  کاشت و ازم دور شدمیشونی پی روینیری و شی طوالنی ولمی مالی ابوسھ

  دستشی پھلوم بود و دستھ منم روی ھنوز دستش رواما
 !...امشب ازت گذشتم-  بھ پھلوم اوارد و گفتیفشار
   رو لبام اومدلبخند

 ... تازهدمی خجالتم کشی نشھ ولایر
 !! بلندت تنگ شدهیدلم واسھ قھقھ ھا-  کھ گفتدمی خندینخود
  مجددا گرفتنفسم
 نھیری محبتاش شچقد
  و خوشمزه ترننیری و ادامسامم شالی پاستاز

 ||||||:- وجدان
  شدداشی باز پنی ایوا- من

 ؟؟؟یکنی مسھی و ادامسات مقاالی شوھرتو با پاستیخاک تو سرت محبتا- وجدان
  بزار نپر وسطھ خلوتمون نکن و برو راحتمونیفضول- من

 لیشوھر ذل- وجدان
 ؟؟؟یواسھ خودم چ- توجھ بھ وجدان اروم زمزمھ کردمیب
 ... حرفم انگار دلش واسم ضعف رفتھ باشھنی ابا

  و کھ افتادم بغلشدی دستھ امو کشمچھ
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  اش خورد و دستاش محکم دورم حلقھ شدنھی سی روسرم
دلم کھ واسھ خودت -  بم و مردونھ اش کناره گوشم لبخند رو لبامو پررنگ کردیصدا

َپرپر شد  !!!!عشق من...َ
 یـــــــــــــــــــیو

  کھ تو بغلش قش کنماالنھ
 )خخخخ... دارهی مختلفیحالتا...گھی ددونمیغش؟؟؟قش؟؟؟نم(

  دادمھی اش تکنھی دستامو دورش حلقھ کردم و سرمو بھ ساروم
 توجھ نشی چرا ھر دوتامون اصال بھ ادونمی خب نمی ما زود بوداااا ول واسھیلیخ
 میکنینم

 یخبر... راجبھ لباست نگفتمیزیفک نکن تا االن چ-  داد بھ خودش و گفتفشارم
 !!!!ستاااااین
  حرفش لبخندم محو شدنی ابا

 !..منتھا نخواستم شبت خراب شھ... ام خوب حواسم بودیلیخ- دادادامھ
  اواردم باالسرمو

 یکی نگاھش کردم تو اون تارکمی
اصن اگھ تا االن شبمو خراب نکرده - دلخور ازش جدا شدم و گفتمی ولمی مالیلی خبعد
 ـــــــشیا...ی االن خراب کردیبود

 کنم؟؟؟ی دارم ناز مداسی پکامال
 خخخخخ

 یا- و دستشو دوره گردنم حلقھ کرد و گفتدی چون خندھی اونم ناز کشھ خوبانگار
 ... ام دارهیجاااان چھ ناز

  پھلوش گذاشتمی و دستمو از پشت رد کردم و رودمیخند
  بھ سمت مھمونامی قدم برداشتاروم

 می درختا بودنھی ھنوز بیول
 ؟؟؟ییھویحاال چرا انقد - من
 !.. طاقتم تموم شدگھید-ریام

 !.. بعدمی شیمی صمکمی یکردی داره خب صب میعھ چھ ربط- من
 !!..دنتیدوزدیاخھ م-ریام

 ؟؟؟ی ایاالن ناراض-  کھ گفتدمی خندینخود
 داس؟؟؟ی پیلیخ- من
 !!بد جنس- فشار دادی و شونھ امو کمدیخند

 ؟؟؟یبا من- گفتمی اعتراض و قلدربا
 ام کھ با حرکات و لبخنداش عقلو یبا اون دزد..نھ-  لحن داد و مظلوم گفتریی تغعیسر

 از سرم پرونده
  نگفتمیزی پررنگ شد و چلبخندم
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 رونی بمی درختا اومدنھی باز
 کردنی مھمون ھا پاشده بودن و بھ سمت ساختمان حرکت ماکثر

 چھ زود گذشت!!!عھ وقتھ شامھ-ریام
م توقع ھ..ی وسط دار و درخت و کال زمانو فراموش کردیدیمنو کش!!گھیبلھ د- من
  نشھ؟؟؟ری دیدار
 نطوری و قدم ھاشو تند کرد منم ھمدیخند

 .... کھکردمیاگھ م... ام نکردمیحاال خوبھ کار-ریام
 !!!!!ــــــــریام- اعتراض صداش کردمبا

 ــــــم؟؟؟؟؟ی شدیمی چقد صمنگا
 !!!! در عجبمخودمم

 نگوھـــــــــــــاا لباست امشب کــــــــــامال رو مخ یچیھ- خنده برگشت سمتم و گفتبا
  بود

 ااااایب
 دهی مری بھ لباسم گارهی کم متا

 پـــــــــــــــوف شبمو خراب نکنـــا- من
پاھاتو کامال ... نگا بھ خودت بندازھی...گھی نگفتم دیزی کھ چنھی بھ خاطره ھمقایدق-ریام

 !..ی گذاشتشیبھ نما
  بس کن باشھ؟؟؟ریام-  گفتمدهی رنج و با لحنھستادمیا
  رو بھ روم نگاھم کردستادیا
  مظلوم کردمی امو تاحد چــــــــــــافھیق

 پوشمی بعدا لباس مناسب تر مگھی ددیببش- من
 ھی بود زوردای پی زد ولیلبخند

 و بھ سمت ساختمان می گذشتای و صندلزی منی دستشو دورم حلقھ کرد و از بدوباره
 میحرکت کرد

 !! کستی بعدا کھ دستھ تو نگھید- در ھمون حالت گفتاروم
 دمی خندینخودک
  بودم انگاربرهی کال رو وامشب

  دستورا رو دوست دارمنی امن
 می پلھ ھا باال رفتاز

  باز نگھ داشت تا من وارد شمدرو
 

 کردنی مھمون ھا پاشده بودن و بھ سمت ساختمان حرکت ماکثر
 گذشتچھ زود !!!عھ وقتھ شامھ-ریام

توقع ھم ..ی وسط دار و درخت و کال زمانو فراموش کردیدیمنو کش!!گھیبلھ د- من
  نشھ؟؟؟ری دیدار
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 نطوری و قدم ھاشو تند کرد منم ھمدیخند
 .... کھکردمیاگھ م... ام نکردمیحاال خوبھ کار-ریام
 !!!!!رییییام- اعتراض صداش کردمبا

 ممممم؟؟؟؟؟ییییی شدیمی چقد صمنگا
 !!!! در عجبمخودمم

   نگوھاااااا لباست امشب کاااامال رو مخ بودیجیھ-  خنده برگشت سمتم و گفتبا
 ااااایب
 دهی مری بھ لباسم گارهی کم متا

 پوووف شبمو خراب نکنااااا- من
پاھاتو کامال ... نگا بھ خودت بندازھی...گھی نگفتم دیزی کھ چنھی بھ خاطره ھمقایدق-ریام

 ی گذاشتشیبھ نما
  بس کن باشھ؟؟؟ریام-  گفتمدهی و با لحنھ رنجستادمیا
   رو بھ روم نگاھم کردستادیا
 یییییی امو تاحد چافھیق

  کردممظلوم
 پوشمی بعدا لباس مناسب تر مگھی ددیببش- من

 ھی بود زوردای پی زد ولیلبخند
 و بھ سمت ساختمان می گذشتای و صندلزی منی دستشو دورم حلقھ کرد و از بدوباره

 میحرکت کرد
 !! کستی بعدا کھ دستھ تو نگھید- در ھمون حالت گفتاروم

 دمی خندینخودک
  بودم انگاربرهی کال رو وامشب

  دستورا رو دوست داررررررمنی امن
 می پلھ ھا باال رفتاز

  باز نگھ داشت تا من وارد شمدرو
 !!!گھی دیمرد

 !!!ی منعشق
 تھ کمرم گذاشت سرم وارد شد و دست پشپشت

  کردتمی ھدای سمتبھ
  بودی خوری فک کنم سالن غذاکھ
 

 ... شدموارد
  سرم وارد شد و دست پشتھ کمرم گذاشتپشت

  کردتمی ھدای سمتبھ
  بودی خوری فک کنم سالن غذاکھ
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   کردمونیی راھنمای و خدمھ امی سالن شدوارد
  و شروع کردم بھ خوردنزی پشت ممینشست
 کردی متمی اذری نگاه امھینی و سنگخوردمی اروم غذامو ماروم

 می و بھت بلھ دادمی عاشقت شدمی ما غلط کردبابا
 ...گھی کن دول
 شدی نمالیخی بیول

  پاشدمی صندلی قورت دادم و از روی اخرم رو ھم زورکی لقمھ
 ستادی و ادی دست کشاونم
 می خارج شدی از سالن غذاخوری حرفچی ھی دو بھر
 می مھمونا کھ از غذاخوردن فارغ شده بودن حرکت کردی ھی سمت بقبھ

  ری امی دوستازی سر ممی رفتدوباره
  باحالشون محل ندادمی ھاکھی لبخند نشستم و بھ تبا

 کردی و حسادت نگاھم منھی با ککای ملی بود ولی اخالقشون عادھمشون
  شدمھی و مشغولھ صحبت با بقذاشتمی نممحلش

 کردی نشستھ بود وتو بحث ھا شرکت ممی کنارھی صندلی ھم روریام
 وفتادی نی اتفاقھ خاصی تااخر مھمونگھید

ِ و مسن ھا ھم باھم صحبت مکردنی جوونا با رقص خودشونو خفھ مھمھ  کردنیُ
  شده بودمخستھ

 ومدیکم کم سردرد داشت سراغم م...کردی مینی سنگموھامم
  رو خراب نکردمی بازم شبھ کسیول

  مھمونا کم کم بھ خودشون عزم رفتن دادنباالخره
  مونده بودنکی نزدیالی مھمونا رفتن و فقط فاماکثر
  مای خانواده البتھ
 !!..مھسا- منو بھ خودم اواردری امیصدا

 بلھ؟؟- سمتشبرگشتم
  شده؟؟؟یزیچ-ریام

 نھ چطور؟؟- من
 ..ی کالفھ اکنمیحس م-ریام

 فقط خستھ ام.. نشدهیزینھ چ- من
 !.. دنبالتامیفردا م-ریام

 ؟؟؟یواسھ چ- من
  کردتمی پشت کمرم گذاشت و بھ سمت ساختمون ھدادست

 رونی بمیبر..یچیھ- ھمون حال ھم گفتدر
 باووشھ- من
 می پلھ ھا باال رفتاز



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 200 

  معمول درو باز نگھ داشت تا اول من وارد شمطبق
 کردی رفتارمینجوری ھم ھمتی مامورتو

 مرد خودمھ...گھی دمرده
 ستادمی اتاق شدم و کنار در اوارد
 ستادی ھمونجا ااونم
 امی مپوشمیمنم االن م.. کنیتو برو با مھمونات خدافظ...گھیخب د- من

 ھلم داد داخل و وارده می شونم گذاشت ومالی زد و برعکس انتظارم دست رویلبخند
  اتاق شد

   کھ پشتش بھ در بود با دستش درو ھول داد و بستھمونطور
  کردتی منو بھ عقب ھداکلشی رو دور کمرم حلقھ کرد و با ھ اشگھی ددست

  خورده گشاد شدھی شھی مثلھ ھمچشمام
  متعجب عقب عقب رفتمو

  رو لباش بودلبخند
 !ی لعنتاه
  دوباره چش شــــــــــــدنیا

 واری بھ ددمی قدم ھام عوض شد و چسبرهیمس
  سرمو اواردم باال و توچشماش نگاه کردماروم

  لب ھامی اروم اروم محو شد و نگاھش سرخورد رولبخندش
 ــــــــــــــایگذری امشب ازم می گفتشی ساعت پھی خوبھ المصب

 کی اومد نزدسرش
 !!!خواستمی می ولخواستمینم

  خودموکنمی نمدرک
  کردمیزی بھ خودم اومد و اخم رباالخره

 !!..ریام- من
 ـــــــــشیھ-  وسط حرفمدی پربالفاصلھ

  شدمساکت
  ترکی نزدومدا

  اومدی صورتم فرود می ھاش رونفس
  دوره کمرم محکم شد و کامل بھ خودش فشارم داددستاش
 .... لب ھامکھی تر اومد و لب ھاش نزدنیی پاسرش

  لپم فرود اومدی داد و لب ھاش روری مسریی در اخر تغیول
  شانسی بھ خشکیا

  منصرف نشو خــــــویری تو کھ تا مرزو مخو
  نکندنموی ھمون اول قصد بوسای
 گھی تا تھش برو دیکنی اگھ مای
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 میشونی بھ پدی چسبشیشونی ھاش جدا شد و پلب
 !!...ی باھام ازدواج کنیقبول کرد-ریام

   کردیمکث
 !!...یپس مالھ من شد!...یبلھ داد- و ادامھ داددی کشیقی عمنفس

  داخلھ چشمام نفوذ کنھخواستی نگاھش انگار مبا
 ...کنمی اگھ روت باشھ کورش می اگھیدچشم -ریام

 ...کنمی بھت بخوره قلمش میدست- کردیزی راخم
  صورتمی اجزای رودی چرخنگاھش

 ...کنمی بشن محوشون مکتینزد-
 ...یاما اگھ بر- گفتی شد و با لحنھ خاصساکت
 مالھ من بمون...یمالھ من شد...تونمینم- نرم و خستھ شدلحنش
  زدمی و لبخنددمی کشیقی عمنفس

  اش چسبوندمنھی سی دورش حلقھ کردم و سرمو رودستامو
 !...مونمیم- وار گفتمزمزمھ

 ...ادایاالناس کھ مامانم ب- زدم و گفتمیلبخند
  و ازم جدا شددیخند

  منتظرتمنییپا- گرفت و گفتدستمو
   زدمیلبخند

 بھ سمت در رفت 
 رونی باز کرد و از اتاق رفت بدرو
  جوابشو دادمید و من با لبخنده گرم تر گرم بھم زی اخر لبخنددر

 ... بستم و بھ سمت لباس ھام رفتمدرو
توام واسم ...مونمیمن واست م...توھم مالھ من...من مالھ توشدم-  زمزمھ واررلبیز

 !!..بمون
  بھ خودم انداختمنھیی ای توگھی دی و نگاھدمی ھام رو پوشلباس

  در باز شد و مامان وارده اتاق شدھمزمان
 ؟؟؟یعھ اماده شد-مامان

 !..اوھوم- من
  تکون دادی سردیپوشی ھمونطور کھ لباسشو ممامان

 ایزود ب- من
  باز کردم و از اتاق خارج شدمدرو
 .... اومدنیی پلھ ھا رو پااروم
   در اواردمفمی کی از تومویگوش

 ساختمان ھم خارج ی از در ورودکردمی چک مسکاالموی ھا و مامی ھمون حال کھ پدر
 دمش
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  رو جمع کردم و نگاھمو چرخوندممیگوش
  بود و مشغولھ صحبت بودستادهی انای کناره بابا اریام

  گذاشتم و بھ طرفشون حرکت کردمفمی کی رو تومیگوش
جشن ... خوشحال شدم واقعایلیخ- گفتمری رو بھ پدر و مادره امدمی کھ رسکشونینزد
  بودیخوب

 !! صدام کن گلمیاسی!!یچقد رسم... عروسھ خودمیشی بعد می ھفتھ گھید-ری اممامان
  زدمیلبخند

  اومدھـــــــــــــھرمی گی مادر شوھره خوبچھ
 
 ...انشاال- کھ فقط خودم بشنوم زمزمھ کردمی جورطنتی لب با شریز
  جونیاسیچشم - بعد بلندتر گفتمیول

 کنم؟؟؟ی می پاچھ خوارداسی پیلی خشییخدا
 !!! ؟؟؟مجبــــــــوریفھمیم!!م مجبورسی دستھ خودم نخخخخخخ

  نظرشونو جلب کنمدیبا
 !.. منتظرمنیپس من تو ماش-  بھ بابا گفتمرو

بازم - گفتمری رو بھ مادر و پدر امدمیکشی رو مری امی و ھمونطور کھ بازوبرگشتم
  فعال خداحافظیمرس

  باھام ھم قدم شدریام
 می حرکت کردنی و بھ سمت ماشمی خارج شدی ساختمانھ اصلاز
  از خودمونری غمیزدی حرف میزیراجب ھر چ..میکردی لبخند باھم صحبت مبا

 .. نشستمری رو باز کردم و درو باز گذاشتم و رو بھ امنی ماشدره
  بودرونی کھ پاھام بیجور

 ن؟؟ی تو ماشنی بشای بیخوایم-  خنده رو بھش گفتمبا
 !..نھ راحتم- و گفتدیخند
 می کھ گذشت رو حس نکردی و اصال مدتمی صحبت شدِگرم

 ریام....خب-  گفتمری بھش انداختم و رو بھ امی نگاھمی ننی ماشی نشستن مامان توبا
 !.مواظب خودت باش- وسطھ حرفمدی زد و پریلبخند

 ستادی ھمزمان ارنجشو برداشت و صاف او
 نطوریتوام ھم- من
  فاصلھ گرفتنی از ماشری روشن کردم و امنویماش
  زدم و راه افتادمیبوق

  نگاھش کردمنھییاز تو ا 
  بودباشی جی بود و دستاش توستادهی اھمونجا

  تکون دادمی زدم و دستیبوق
 ...دهیشوھرند..ــــــــــــشیبابا خورد- رمی مامان باعث شد نگاھمو ازش بگیصدا
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 !!.عھ ماماااان- من
 !!...ی امشب بلھ رو دادنیخوبھ ھم...گھی دگمیراس م-مامان

 دمیندخ
 ؟؟؟ی ایاالن ناراض- من

 !!.. بودنی خونگرم و خوبی خانواده یلینھ اتفاقا خ- رو لباش اومدلبخند
 ؟؟؟ی بھ من نگفتیزیتو چرا چ!!!!یعھ راست- من

 و؟؟یچ- و گفتنیی سمت خودش دو داد پای شھی شالیخی بمامان
 !!!!گھی دوی خاستگارنیھم- من

 !..ی بشزی سوپرامیخو بدبخت خواست- گفتزی امری لحنھ تحقھی سمتم و با برگشت
 دمیخند
  ھم بودی خوبزهی سوپرایاوووه ھان- من

 ِ گفت و دستشو سمت ضبط بردیشیا
  ارامشھ محضیعنی نی با مامان راحت بودم و ایلیخ

 نی ماشی تودیچی پیمی کوروش مقیصدا
 
  ھـــــــــا بدرسھی مریمامـــــان االن ام- استرس داد زدمبا

   اومدنیی تند تند پلھ ھا رو پامامان
 ستادمی بھ روش ارو
 کــــــــــوش؟؟؟؟...بده- من

  رو در اواردی لباسش و گردنبندبی دست کرد تو جمامان
 .. منو مھسانیبب-مامان

 ..ھا؟؟- من
 !!.و االن دستھ منھ... از مادرش گرفتھ بودهامرزمی گردنبند رو مامانھ خدابنیا-مامان
 ...ردنبند رو دور گردنم بست کردم بھش و گپشتمو

 بار با بابات تنھا نی اولی بھم داد کھ داشتم برانوی ایموقع- ھمون حالت ھم ادامھ داددر
 !!...دمی بھ تو منویاالن من ا...شدمیم

  سمتشبرگشتم
 حواست جمع باشھ گم نشھ خب؟؟؟-مامان

   تکون دادمیسر
 باوشھ چشم- من

  درش اواردمبمی بلند شد ، با ھول از تو جمی زنگ گوشی موقع صداھمون
  بودریام

 در گوشم بھ سمت در گرفتمی رو می مامان تکون دادم و ھمونطور کھ گوشی برایدست
 حرکت کردم

 !...الو؟- من
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 رونی بایسالم ب-ریام
 ...باش- من

 رونی رو قطع کردم و با دو از در زدم بیگوش
 دو متر با فاصلھ پارک شده بود و شنیماش.. گرفتم و بازش کردمیقی در نفس عمپشت

 نشی داده بود بھ ماشھیخودشم تک
 یــــــــــــــــیو

 گری ژکوندشـــــــــــو جلبخنده
  رو لب ھام اومد و درو پشت سرم بستملبخند

..  اشو برداشتھی زد و تکی لبخنددنمی محکم و بلندم بھ سمتش رفتم با دی قدم ھابا
 ر کمک راننده رو باز کردھمونطور کھ نگاھش بھم بود د

 !!..سالم شاھزاده ام- من
 دی خندینخود

 میبای زیسالم ملکھ -ریام
 دور نویاونم درو بست و ماش.. ی صندلی نشستم رودمی و بلند خندستادمی اشی دو قدمتو
 زد
  سمت راننده رو باز کرد و نشستِدر
 !خب چھ خبرا؟-ریام

  روشن کردنویماش
 بوده ییصبح امروز ممکنھ چھ خبرا١٠ تا شبی نصفھ شبھ د٢بھ نظرت از ساعت - من

 باشھ؟
 !.یقطعا اتفاقھ مھم- و گفتدیخند

  مثالیچھ اتفاق-دمی جمع شده پرسی رفت باال و لب ھاابروھام
   تکون دادی کرد و سرشو بھ حالت متفکرانھ احرکت

 بھ نام ی ادهیماننده پد- ت گفیفی کامال اندر سھیابروھاشو داد باال و با لحن 
 خـــــــــوابــــــــــــ

 !!!.. بگھخوادی می حاال گفتم چاوه
اوه - بھ ھم و گفتمدمی با حالت مسخره کھ انگار واسم جالب بوده دستامو کوبمنم

 ادی حواسم نبود خوابم اتفاق بھ حساب مدی ببخشیھـــــــــــان
 ؟؟؟؟یاوم پس چ- باال انداخت و گفتیشونھ ا 

   انداخت تو بحثمونتی زنگ خورد و پارازمیگوش
  بھ صفحھ اش انداختمینگاھ

 "سامان"
 ھ؟؟؟یک-ریام

 !!..اقا گرگھ- من
   بھم انداختی نگاھمین
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  مزهی بگھی تو دلش ماالن
  شددهی از دستم کشی اتصالو بزنم کھ گوشاومدم

 !!!وا
  گذاشت دم گوششعیسر

 دییبفرما-
 
 ن؟ی کار داریبا ک-
 
 امرتون؟؟؟...درستھ-
 
 م؟ی من کیشما زنگ زد-
 
 ھ؟یسامان ک-
 
 ؟؟ی دارکارشیچ....خانوممھ-
 
  خانومم شدشبید...دهیانگار خبرا نرس-
 
 رو گھی بار دھیشمارتو ...ی باشانیخواستم در جر...ی بھ من مربوط نگھی دنشیا-

 کنمی نمنی اشو من تضمھی بقنمیخطش بب
  رو قطع کردی گوشو
 

 ھ؟؟؟یسامان ک- گفتی بلندبای تقری رو انداخت رو داشبورد و با صدایگوش
 ....ریام- من
 ھ؟؟؟ی سامان کگمیم - کرداخم
 مونیدی دشی بام چن وقت پی کھ تویھمون- من

ِدکش م- با ھمون لحن حق بھ جانب گفت... مکث کردیکمی سمتم و برگشت  یکنیَ
 گھ؟؟؟ید

 !!..ِکش کنمَ کھ بخوام دستی ننمونی بیزیچ- تکون دادمیسر
ِدکش م... ندارهی بھ من ربطگھی دنشیا-ریام  یکنــــــــــــیَ

 سی ننمونی بیزی چگمی منیی پااریاووووووو صداتو ب- من
 یبلھ داد... بھت گفتمشبمید-شمرده شمرده گفت...  زد کنار و کامل برگشت سمتمنویماش

 در ارتباط باشھ ی اگھی کھ مالھ منھ با کسھ دیدوست ندارم کس...یو مالھ من شد
 !..؟یدیفھم
  کردماخم



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 206 

  نبودی دعوامون آنچنانشیی خدایول
 !..کشمیِ مرد دور و ورمھ رو ھم خط میدوره ھر چ!!...باشھ من مالھ تو- من

 !... مالھ منیشی توام میول- سمتش گرفتم و ادامھ دادمناخونمو
 زود... بـــــدهتوی کو؟؟؟گوشتیگوش- بھ اطرافم انداختمی بھ جانب نگاھحق

 کردی نگاھم مکردی شلوارش مبی جی تعجب ھمونطور کھ دست توبا
   رو در اواردی گوشتا

  و از دستش کش رفتمدمیپر
  تا پسوردمو بزنمســـــایاوووو خو وا-ریام

  پسورد باز شدی قفلو فشار دادم کھ صفحھ ی دکمھ
  حذف نکنھیزی وخ چھی کھ ی سمتش و خودمم خم شدم رو گوشگرفتم

  و نشستم سر جامدمی رو کشی پسورد رو وارد کرد گوشتا
   خنده اش بلند شدی کرد و صداریی تغشی عصبانلحنھ
   روشن کرد و حرکت کردنویماش

 مطمئن باش...زنمی رو پس مھی بزارم بقشی نفر پا پھی بخوام واسھ یوقت-ریام
  پسر بودناشونیشتریب....اماشی تو باکس پرفتم

  بودنشونی تک و توک دخترم باما
Yasi 

  باز کردمشویاول
  خودش و مامانش بودیمکالمھ  

 نیی پااومدم
Melika 

  سوژه مورد نظــــــــــراوه
  اس ام اس بھم داده بودن رفتم باال و باال تر تا از اول بخونمشیلیخ

 اس ام اسھ ھی شدم و دنبالھ الیخی رو بیشگی ھمیفای روزانھ و تعری ھامکالمھ
 مشکوک بودم

  کردمداشی پباالخره
 اد؟یچرا از من خوشت نم-کایمل
  بھت ندارمی گفتھ؟من فقط حسیک-ریام
 یکنی سرد باھام برخورد میول-کایمل
 گھ؟؟؟ی دیایفردا م...سرد برخورد نکردم-ریام
  بحث رو عوض کرده بودو

 ......  دخترهنیا- و با اخم گفتمری سمت امبرگشتم
  برگشت سمت مننگاھش

 ادیازش خوشم نم...کایلم-  دادمادامھ
 خب؟-ریام
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 !..ی باشیمی باھاش صمخوامینم- من
  ؟؟؟ی اگھیمورده د...چشم- و گفتدیخند

   انداختمی پنھانش کردم و دوباره نگاھمو بھ گوشی اومد رو لبم ولی سمجلبخنده
 کنمی بود حتما ذکر میفعال ھمھ رو چک نکردم مورد-  ھمون حال ھم گفتمدر
 ی عادیزای بھ جز چی و رو کردم ولری زویکلھ گوش... نگفت و منم مشغول شدمیزیچ

  نکردمدای پی موردیو رسم
- گفتمیُ قمی بامزه ی با لحنری رو گذاشتم رو داشبورد و رو بھ امی لبخند گوشبا
 ...ی ھستیشوھره پاک!!!!.ِکـــــــالینھ بار!!!!.ِکـــــــــالیبار...نھ

 دمی خندی نخودبعدم
 ؟؟یمھسا بھ من اعتماد دار- بحث رو عوض کردی دفعھ اھی و دی خندنماو
  نگاھش کردمالی خیب

  داشت؟یچھ ربط- من
  نھ؟؟؟ای یدار-ریام

 ..معلـــــــــــــومھ...خب- من
ِ از اون جو غکال  رونی بمی و دعوا اومدیرتیَ

  خونھ ام؟؟؟؟یایپس م- زد و گفتیلبخند
 ؟؟؟یواسھ چ-  متعجبم گفتمی درشت شد و با صداچشمام

  شونھ باال انداختالی خیب
 ...ینی خونھ امو ببخوامیخب م-ریام
 ؟؟؟یکنی میتو مستقل زندگ- دمی ربط پرسی اون حالتھ متعجب در اومدم و باز

  گفتیاوھوم
 ...خو باشھ- من
 م؟؟؟یبر-ریام

 اره- من
  رد و بدل نشدنمونی بی حرفری تا اخر مسگھید

  پارک کردی اپارتمان بزرگی رو بھ روباالخره
 !..میدی شو رسادهیخب پ- خاموش کرد و گفتنویماش
  شدمادهی باز کردم و پدرو
 دست پشت کمرم گذاشت و دی کھ رسکمی ، نزدمی ھر دو بھ سمت ھم حرکت کردبایتقر

  کردتمیبھ سمت آپارتمان ھدا
  آپارتمانھنی ھجدھمھ ای طبقھ ی من تویخونھ - ھمون حال ھم گفتدر
 می تکون دادم و وارده ساختمان شدیرس

  نبودداشی پنگھبان
 |:کری دروپی بچھ
 می سمت اسانسور رفتبھ
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 تک واحده؟- من
  کرد داخلھ آسانسورتمی تکون داد و ھدایسر

   ھجدھم رو فشار دادی طبقھ ی دکمھ ری و اممی آسانسور شدوارد
 ی چشماتو ببنددی بھ بعد بانجای از اخب
 ؟؟؟یواسھ چ!!..عھ- من
 ی ببنددی باگھیخب د-ریام

  کردماخم
 !!!....ــــــــــــریام- من

   زدیلبخند
 ....بھ جانھ خودم عاشقھ حرص خوردنت شدم-ریام

  بھ بازوش زدمیمشت
 زھـــــــھیخو بابا سوپرا... جــــــانیا- گفتکھ

 ؟؟؟یگفتی زودتر میمردیخو م-دمی کشیقی عمنفس
 شمام گذاشت چی دستاشو روری و امستادی اآسانسور

  اروم قدم بردار من ھواتو دارمینی ببدی بھ بعدشو نبانیاز ا-ریام
  کی دستاتو رو چشمام بزارستی الزم نبندمیبابا خودم م- من
 می سھ قدم با شک برداشتم و از آسانسور خارج شددو
 !!ستی نیبھ تو اعتبار-ریام
 ی کرد بھ سمتتمی دستاش ھدابا

 !!...ی کھ بھم داریواقعا ممنونم بابتھ اعتماد- من
 !..کنھی گل متی کنجکاوھوی...گھی دستی نیخب اعتبار- و گفتدیخند
 ھر دو تا چشمام گذاشت ، اون ی دستشو روھی و ستادی تا قدم اازدهی از حدودا ده بعد

  رو برداشتیکی
  دری بھ ھم اومد و بعد چرخشش تودی برخورد چند تا کلی بعد صدای الحظھ

 
  قطع شد و ھر دو تا دستاش رو چشمام قرار گرفتدی کلی صدامجددا

 جلو جلو برو-ریام
  کلھ دماغمو در بر گرفتھ بود المصبعطرش

 !..عطرت خفھ ام کرد...یری بمری امیا- من
  مردونھ اش لبخند رو لبام اواردی خنده یصدا

 !!..کنھیاتفاقا عطره تو داره منو خفھ م-ریام
  پشت سرمون بستھ شددر
 م؟؟؟اوفـــــــیدی ھنوز نرسریام- من
 فقط تو چشماتو باز نکن ھر وقت گفتم باز کن...گھیچرا د-ریام
  و اروم دستاشو از رو چشمام برداشتستادیا
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 خب باز کنم؟؟؟- من
  چک کنمتوینھ بزار من وضع-ریام

  کھ باعث خنده اش شددمی بلند کشیپـــــــــــوف
 زتی سوپرانیکـــــــــوفت توام با ا- من

  خنده اش اوج گرفتی از ھمون فاصلھ حس کردم صدایول.. کنم ازم دور شده بودکف
 !!..بابا تحمل کـــــــن-ریام
 دادمی راستمو تند تند تکون می بستھ پای نگفتم در عوض با چشمایزیچ

 دمی رو شنشدنی مکی قدم ھاش کھ بھم نزدی صداھی از چند ثانبعد
  باز کنم؟؟؟ریام- من

 باز کن- از پشت سرم اومدصداش
  چشمامو باز کردمی الاروم

   دھنم باز مونددمی کھ دیزی از چاما
  چرخوندمی با تعجب چشمامو مفقط

  داشتییبای و زکی شی اخونھ
 اما ینی کلھ تھرانو ببیتونی انگار میستی کنارش باای کھ وقتی بزرگھ قدی ھاپنجره

 کرده کی خونھ رو تاریند کھ کل فضا بوددهی روشون کشیری کلفت و نور گیپرده ھا
 بودند
  شده بودنددهی گرد وسط سالن چی ای راحتی ھامبل
  کھ منو متعجب کرده بودیزی تنھا چاما

 شده بودند و حالتھ دهی بود کھ کناره ھم کناره ھم چی و خوشگلادی زاری بسی ھاشمع
  بــــــــــــــزرگ رو وسط سالن بھ خودشون گرفتھ بودنیقلب
  رو درست کرده بودندییبای زی بودن اتاق ، فضاکی خاطر تاربھ

  حالتی پھن تری قلب ھم با شمع ھانی اوسط
 رو درست کرده بودند" دوستت دارم"

  گشاد شده بودنییبای زنی از اچشمام
  شونھ ھام مانعم شدی کھ دست ھاش روری تعجب خواستم برگردم سمت امبا

تکون !!...شیھ-ادی ارومش کنار گوشم باعث شد چشمام از حالت گشاد در بیصدا
 نخور

 ستادمی حرکت ایب
 رو شالم ی کوتاه گردنبندی ھی شونھ ھا برداشتھ شد و بعد از چند ثانی از رودستاش

 قرار گرفت
  ھم تعجب و البتھ حس خـــــــــــوبباز
 !..وست دارمد-ِ پشت برام قفلشو بست و کنار گوشم زمزمھ کرداز

  برگشتم سمتشاروم
 کردی رو لب ھاش بود و نگاھم ملبخند



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 210 

   بغلشدمی پرییھوی یلیخ
  دوره گردنش سفت حلقھ کردمدستامو
  دوره کمرم حلقھ شددستاش

 دوستت دارمـــــــــ...منم دوستت دارم- من
  قھقھ اش بلند شدیصدا

  دور چرخوندمھی جام بلندم کرد و تو جاش از
  دمی کوتاه ھمراه باخنده کشیغیج

 نیی و گذاشتم پاستادی اسرجاش
  شدمرهی بلند کردم و تو چشماش خسرمو

  ھم قدش بشمی تا کمستادمی نوکھ انگشتام ایرو
  رو لب ھامدی چشمام لغزی از رونگاھش

  طــــــــــــورنی ھممنم
 شدی لب ھامون اروم اروم محو می رولبخنده
  بھم دست دادی خواستنحس

  تر شدمکی اراده نزدیب
 ومدی ھر دومون فرود می لب ھای کھ نفس ھامون رویی جاتا

  اراده چشمام اروم بستھ شدندی ھم بباز
  دوره گردنش محکم شددستامو
  دوره کمرم محکم شددستاش
 ... باز ھم کمتر شدفاصلھ
 کردمی لب ھام حس می لب ھاش رو روی بعد فقط گرمی لحظھ

  اروم اروم لب ھاش رو لب ھام تکون خوردی از مکثبعد
  کردمشی اراده ھمراھی و من باز ھم بزدی رو لب ھام می ارومی ھابوسھ

 ... ارادهیب
 ..... ارادهیب 
 ......... ارادهیب 
 ... اراده نبودیب

 ...اره
 .... اراده نبودی حس خواستن بنیا

   کوتاه رو لب ھام نشوندی بوسھ نیاخر
 ...می ھم فاصلھ گرفتاز

 .. چشمامو باز کردماروم
 ) جانھ من کھ نباشھ جانھ شما اصال حسش نبودی خجالت بکشم ولخواستی دلم میلیخ(

 !... شدمشی مشکی ھالھی تقفل
 ..... بـــــــــــودی خوبیلــــــــی خزهیسوپرا- کردمزمزمھ
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  رو لب ھام زدی تند بوسھ ایلی و خییھوی رو لب ھاش اومد و لبخند
 .. اروم ازم جدا شدیبامکث

  بودری نگاھم بھ امی جمع و جور کردم ولخودمو
 !...یکنی مکمی تحریمھسا دار- و زمزمھ وار گفتدی تو موھاش کشیدست

 !!!!!ھـــــــــــــــان؟؟؟؟؟
 !!!!!!؟؟؟؟یچ

 |:من
 :((((((وجدان

 ://///انصاف
 :)))))) درونکودک

 ـــــــــــــــوات صلـــرونی کلھ جد و اباده وجودمو نکشم بحاال
   و نگاھشو دوخت بھمدی کشی کھ پوفکردمی ملی و تحلھی داشتم جملھ اشو تجزھنوز

   صورتم رو از نظر گذروندی اجزاکل
 کردمی نگاھش مجی گی عکس و العملچی ھی بمنم

  خورد و نگاھشو ازم گرفتتکون
 ھم نجاشیتا ھم..ی نشکمیبھتره نزد- گفترفتی کھ بھ سمت اشپزخونھ مھمونطور

 !!... خودمو گرفتمی جلویلیخ
 !!!.... درشت شدچشمام

 رونی و از ھنگ اومدم بدی زبونم چرخباالخره
 َھـــــــــن؟؟؟- من

 !!!... کار دستھ خودمو،خودت دادمااااایدی دھوی... وسوسھ ام نکن- توجھ ادامھ دادیب
   کامال از حالت بھت در اومدمگھید

 ... لب ھام اومدی خجالت بکشم ، کم کم لبخند رونکھی اھی جابھ
 ... بردمی کھ بھ عمقھ جملھ اش پشتریب

  قھقھھ ام رفت ھوای اروم صدااروم
  ھووووه قاه قاه قاه ھھ  ھھھھ ھھھھھییییییخخخخخخ ھــــــــــھ ھاه ھاه ھاه ھ-
 ) مختلفی ھاوهیبھ ش.... گھیبلھ د(

  داده بودھی اپن تکبھ
  بھ گوشم برسھفی ضعکمیاعث شده بود صداش  قھقھ ام بیصدا

 
 ...شدمی نمینجوریا' تو'  ازری کس غچیتا حاال در مقابل ھ!!! واال-

  کرداری بسیدی کلمھ تو تاکرو
 کردی با لبخند نگاھم می ولزدی تو چھرش مـــــــوج میکالفگ

 خخخخخ
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و ..د ت...چق- گفتممی خنده امو جمع کنکردمی میھمونطور کھ سع..دهی بردهیبر
 خخخخ... یُرکــــــ

  مبل پرت کردمنی ترکی نزدی امونم نداد و خودمو روخنده
  کھ خنده ام تموم شد برگشتم سمتشخوب

   ھم کنجھ لبشی ھمون حالت بود و لبخنده جذابتو
 ..ریام- از خنده توش وجود داشت صداش زدمی اھی کھ تھ مایی صدابا

  کردریی اش تغرهی خنگاھھ
  گفتی تکون داد و اروم ھـــــومیسر

 !! کھ قانع شم؟؟؟نی توقع نداراالن
 ؟؟!!.ـــــــــــریام- من

 بلــھ؟؟؟- گفتنباری تکون داد و ای سریجی با گبازم
 دوباره بای تقری تازه حرصمم گرفت با اعتراض و صداــــــــــچی کھ نشدم ھقانع

 صداش کردم
 !!!!ــــــــــــــر؟؟؟یعھ ام- من
 ، با ی جا خوش کرده بود از ھمون فاصلھ طوالنمیشونی کھ رو پی اخمھ کمرنگبا

  نگاھش کردمی طوفانیچشما
 ... رو لب ھاش جا خوش کردی نگاھم کرد و کم کم لبخنده محواونم

   بھ قھقھ شدلی کش رفت و تبدلبخندش
  تعجب نگاھش کردمبا
 شد؟؟؟؟یچ
  کردملی و تحلھی قبل رو تجزی و صحنھ ھاتی موقعکمی

.... 
 ری امی سکوت من و خنده ھمچنان

  بردم و داد زدمی عمق فاجعھ پبھ
 !!!! ـــــــــــــــــــــــــــــریام-
 با حرص نگاھش کردم 

  کردی خنده اتک
 !جـــــــــــان؟-

  کردم جذبھ ام رو نگھ دارمی سعی ام گرفتھ بود ولخنده
 ؟؟؟یندازیمنو دست م- من
  حسش نبودی برم بزنمش ولخواستی دلم میلیخ

  نگاھش کردم کھ بحثو عوض کردنی خشمگھمونطور
  مھسا ھوا چھ خوبھ نھ؟؟؟گمیم...خب...عھ-ریام

 .. کامال طنز بودلحنش
  حس بلند شدن اومدییھوی شدم و کی حرفش تحرنی ابا
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   رو مبل رھا کردمفمویک
   شالمی انداختم رودست

 گردنبند ی برام گرفتھ بود افتاد روری کھ امی طرفھ شال رو باز کردم و گردنبنددو
 مامان

 ...ھی خوبھیاره ھوا- گفتمیزی امدی توجھ با لحنھ کامال تھدیب
 ... در اواردم و موھام رو باز کردمشالمو
  حرکت بازش کردمھی ی بند مانتوم گذاشتم و توی رودستم

 خوره؟؟؟ی می خوب بھ درد چی ھوانیا!..؟یدونیم- من
 کردی داده بود بھ اپن و نگاھم مھی تکھمونطور

 ..شدی خونده نمیزی بود و از رو نگاھش چیخنث
  رو در اواردممانتوم

 رو صد کلمی بودم کھ ھدهی رنگ پوشی و صورتدی چارخونھ و نازکھ سفزی بلھی رشیز
 دادی نشون مباتریبرابر ز

 کردمی رو حفظ مزمی امدی مبل و ھمونطور کھ لحنھ تھدی دستھ ی انداختمش رواروم
 بھ سمتش قدم برداشتم

 ...ھی واسھ دهیجــــــون م- من
 ستادمی اشی و تو دو قدمدمی رسکشینزد
  اشو از اپن گرفتھیتک
  چشماش زل زدمتو
 ... ی حسابـــــــــــــــھی گوش مالھی- من

  کردی باال و تک خنده ادی کوتاه پری لحظھ ھی ی براابروھاش
 ستادمی چپمو بھ کمرم زدم و کج ادستھ

  از پاھام انداختمیکی ی رووزنمو
 ...زمی شوھر عزنیخب بب- من

  بھشون انداختمی باال نگاھی جلو صورتم گرفتم و با ابروھاانگشتامو
 !!..یدو راه دار- من

 ی ھاوهی از شنکھی ایکی-  شده ادامھ دادمزی ریی باال و چشمای با ھمون ابروھانگاھمو
 موزش ھام استفاده کنم و اش و الشت کنم و ایسیپل

 ری امی انگشت ھام و چھره نی چرخوندم بنگاھمو
 گـــــــــــاز است و ،وی کشسیچنگ،گ: دخترونھ ام کھ شاملھی وهی از شنکھیدوم ا- من

 ...شھی چھرت در کل عوض میبای زونھی دکوراستیدر نھا
 ستادمی دادم و صاف الشی تحوی ژکوندلبخنده

 دمیِ دست انداخت پشت کمرم و با شدت کشییھوی یلی چرخوند و با لذت خچشماشو
 سمت خودش

  بھشدمی کھ کامل چسبیجور
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  اش قرار گرفتنھی سی رودستام
   بودم و صورتش کامل مقابل صورتم قرار گرفتھ بودستادهی پاھام ای نوک انگشتارو

  ساکت شده بودمنی بود بھ خاطر ھمییھوی کامال
  ھم بودیب ھا رو لنگاھامون

  محکم دوره کمرم قفل شده بوددستاش
   ھاش تکون خوردلب

  باال اومدنگاھم
 ... سومی نھیگز- وار گفتزمزمھ

 ...می نداشتی انھی گزنیھمچ-  گفتمطنتی باال انداختم و با شابروھامو
  لب ھام نشستی و رونیی توجھ بھ حرفم نگاھش اومد پایب
 !..مھسا-

  منتظر جواب باشھنکھی ابدون
 !!!ستمی قبل نری امگھیمن د- دادادامھ

 االن وقت چرت و پرت ی عاشقونھ انیاخھ الـــــــــاغ وسط صحنھ بھ ا_وجدان
 !یی کھ تو بدتر از مھسانمیبی االن می مھسا فقط خولھ ولکردمیگفتنھ؟؟؟تاحاال فک م

 واقعا ممنونھ وجدانمم://////من
  از رو لب ھام محو شدلبخند

  دختر کم اواردمھیدر مقابلھ ..ستمی قبال نری امگھیمن د-ریام
  رفتادمی بھ کل شی بعدی با جملھ ی بزنم لھش کنم ولخواستی دلم میخعل

 ... بودمدهی کھ تو عمرم تاشو ندیدختر-
 میبردی ھم بھ سر می تو چشمارهی خھمچنان

 احساس شدی مکی مرد بھش نزدھی کھ تا یکی... دختر کھ عقل و ھوشمو بردھی-
 ...دمی دارم از دستش مکردمیم

   بھ کمرم اواردیفشار
 ...دمی خودمو از دست مارهی کھ در مقابلش اختیدختر-

  رو لب ھام نشستنگاھش
 ــــــــــــعی شده بود فجگرمم
 خوردمی حسھ المصبم مثھ خوره داشت ماون
 ...موندی دلشوره و اضطراب ممثھ

 !..ستمی قبل نرهیمن ام-
  لب ھاشو رو لب ھام حس کردمی کنم گرملی و تحلھیم جملھ اشو تجز اومدتا
 
 ... اراده چشمام بستھ شدی بیلی بود و خییھوی یلیخ

   اومدن باالدستام
 بوسدی ھام رو با ولعھ باال ملب
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 دهی انگار کھ ده سالھ تشنھ اشھ و االن اب بھش رسی کنم ولشی ھمراھکردمی میسع
 ...دمیبوسیم
  ام رو تو موھاش فرو بردمگھی از دست ھام پشت گردنش نشست و دست دیکی

   اراده دو قدم بھ عقب برمی از اپن جدا شد کھ باعث شد بکامال
   اومد جلواونم

 دادمی از دست مارموی اختداشتم
 گرفتنی مشی ھام انگار داشتن اتلب

 اش رو گھی از دست ھاش کمرم رو رھا کردم و تو موھام فرو رفت و دستھ دیکی
 کمرم محکم تر شد

 اری اختی حساس بودن بنی کمر و گردنم حساس بودم و ای روشھی ھمی چرا ولدونمینم
 موھاش فرو برده بودم رو فشار بدم و لب ھاش رو لب ھام ی کھ تویباعث شد دست
 محکم تر بشھ

  اراده چند قدم بھ عقب رفتم و اون ھم ھمچنان اومد جلویب
  عقب عقب رفتمی عوض شد و کجکرمیمس

 کردی متمی ھدااونم
  و محکم بودی ھاش پشت سر ھم و طوالنبوسھ

 می نداشتدنمی فرصت نفس کشیحت
 واری ام عقب رفتم کھ محکم خوردم بھ دگھی قدمھ دچند

  خو فعال وقتش نبودی حس کردم ناخوناش شکستـــــــــا ولقشنگ
  شددهیردنم حالتھ نوازش کش گنھیی از توموھام در اومد و از کنار گوشم تا پادستش
 می گونھ ھاش گذاشتی رودستامو

  شده بودی از حد طوالنشی ھامون ببوسھ
   برخورد کردیزی کرد کھ پام محکم با چتمی سمت چپ ھدابھ
 خخخ..گھی دنیدونیخودتون م..... و اوخ ام بلند نشد چوناخ

  بھ عقب خم شدمی تعادلمو از دست دادم و کمفقط
  بود روم خم شدهاونم
  باالدمی دستاش دوره کمرم محکم شد و کشدوتا
  کھ کامال بھ سمت باال شــــــوت شدمیجور
  بود کھ در کل بلندم کنھنی کنم قصد افک
  زرنـــــــــــگی مواقعنی در ھمچمنم
  کھ بھ سمت باال شوت شدم پاھامو دورش حلقھ کردمنیھم

  سرش باال بود و من روش خم شده بودمحاال
 ) از افتادنمیری جلوگیبرا( رون پاھامری اون زی رو گونھ ھاش بود و دستادستام
  بلندم کرده بودکامل

  رفتی کرد و بھ سمتحرکت
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 و چشمامونم کھ می ھم بوددنھی لب ھامون ھمچنان رو ھم بود و در حال بوسچون
 میفتگری مواری کھ دستامونو بھ در و دفتھی تلو تلو بخوره و بیکم بود چن بار....بستھ
  بود و قدرت مقابلھ نداشتمدهیچی بدجــــــــــور تو وجودم پی خواستنحس

 پام برداشتھ شد و بعدش ری از زری امی از دست ھایکی و یزی پشت خوردم بھ چاز
  واری شدن در بھ ددهی کوبی باز شدن در اتاق اومد بالفاصلھ ھم صدایصدا

 ی ھمونطور کھ لب ھامون رو ھم بود رومی مالیلی حرکت کرد و بعد خی سمتبھ
 سطحھ نرمھ قرار گرفتم

 میدیکشی نفس مینی خفھ نشدنمون از راه بی برای گاھگھ
   باز کردمچشمامو

 رو گھی پاھام زانو زده بود و ھمدنیی تخت نشستھ بودم و اونم پای لبھ یرو
 ....میدیبوسیم
ورتش اونو بھ سمت خودم  صی اراده عقب رفتم و با دست ھام کناره ھای بندفعھیا

 دمیکش
  حالت زانو در اومد و بھ سمتم خم شداز

   عقب رفتم و خم شدمکامال
  تخت قرار گرفتی کھ زانوھاش رویجور

 دمی اخر رو ھم زدم و کامل دراز کشی ضربھ
   زدمھی اراده روم خی باونم

  اشتباھھدونستمی فقط مکنمی مکاری چدمیفھمینم
 فشار ی و گاھشدی تشک بلند می سر من از روی کھ گاھمیدیبوسی با ولع ھمو ماونقدر

 شدی مادی صورتم زیصورتش رو
  گلومری شد تا زدهی گونم کشی ھاش از رو لب ھام جدا شد و بالفاصلھ از رولب
 یـــــــــیوا

 دهی گونھ اش سر خورد و اروم اروم بھ سمت گردنش کشی اراده دستم از روی ببازم
 شد
  لباس رو لمس کردیرار گرفت و دکمھ  لباسش قی قھی یرو
 زدی مشمی گردنم اتی ھاش رولب

 دیبوسی رو مگردنم
 کردی اخر لباسم رو باز می دلم قرار گرفت و دکمھ ی اونم رودست
 رفتی باھاشون ور مدی بود و سھ ساعت باکی کوچیلی لباسم خی دکمھ ھاِدرز
 ... اون زود تر باز شدی دکمھ ھانی ھمواسھ
   کنار و باال بردمدمی دکمھ کشنی اخری رو از رودستم

 ... کنار گردنش شروع کردم بھ نوازشاز
 ....نھی چشتون روز بد نبعاقا

  کنمفی تعراتمی جزئدیبا
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 ....دیمکی مگردنمو
 کنندی حالمو درک مدخترا
  اشنھی سی رودمی کشدستمو
  باال اومد و لب ھاش رو لب ھام قرار گرفتسرش

 می ھم شددنھی بوسمشغولھ
  دلم قرار گرفتی لباسمو داد باال و رونھیی اروم پادستش
 ... اروم اومد باالتراروم

  فاصلھ حواسمو جمع کردنی ترکی از نزدی زنگ گوشی صداکھ
  لحظھ بھ خودم اومدمھی

 م؟؟؟؟یکنی مکاری چمی ما داریوا
  باز شد و لب ھام رو جدا کردمچشمام

 کی باز شد و ھمونطور کھ نگاھش بھ لب ھام بود بازم اومد نزدچشماش
 !!..ـــــــــــریام....عھ- من

 دمیکشی مخجالت
  بوددهی رو لب ھام بود و انگار نشننگاھش

 ...بســـھ...ریام- من
  باال اومد و دوخت تو چشمامنگاھش
 خورهی زنگ متیگوش- کردمزمزمھ

  سمتم برگشتعی انداخت و سرتمونی بھ وضعینگاھ
  دمی اروم خندی چرا ولدونمینم

 در بشی از تو جلشوی تکون خورد و ھمونطور کھ موبای رو لب ھاش اومد و کملبخند
  کوتاه رو لب ھام نشوندی شد و بوسھ اکمی اوارد نزدیم

  لب ھاش جدا شد بازشون کردمی چشمامو بستم و وقتفقط
  در اومد ، درست نشست رو تختمھی حالتھ خاز

 شی دوخت بھ گوشنگاھشو
  شدمزی خمی اروم نمنم

  دستمم تو موھام فرو کردمھی دادم و وزنمو انداختم روش و ھی دستمو تکھی
 

  رو گذاشت در گوشش و مشغولھ صحبت شدیگوش
 دی اروم با حالتھ زانو اومدم از کنارش رد شم برم کھ متوجھ شد و مچھ دستمو کشمنم

   افتادم کنارشدوباره
 ام اومد لب ھی رولبخند

  باال نگاھم کردھی دست ازادش رو دوره کمرم حلقھ کرد و با لبخند از زاوندفعھیا
  داره؟؟؟ینھ بابا چھ فرق-
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  شن کری دستگدیباالخره کھ با_
  منم سر رفتھ بودی و حوصلھ کردی داشت صحبت مینجوری ھمعاقا

  و سرمو گذاشتم رو پاشدمی کشدراز
  تو موھام فرو کرددستشو

 رو قطع ی کرد و گوشی خدافظعی بزنم کھ سریزی چی چرتھی چشمامو بستم بلکھ منم
 ...کرد

  بود؟؟؟یک- گفتمطنتی باز کردم و با شچشمامو
  بھ لب ھام بودنگاھش

 سرھنگ- گفترفتی زد و ھمونطور کھ با موھام ور میلبخند
 دمی کشیقی عمنفس
 !!...نھی ببری خیالھ- من

 چرا؟؟؟- اومد باال و با تعجب گفتنگاھش
  نگاھش کردمی چپککمی

 رشی خدا خمی از دست داده بودارمونویما کھ اخت- جوابشو دادمی ولدمیکشی مخجالت
  انداختتیبده سرھنگو پاراز

  دیخند
 ... بودیاره ضد حالھ بھ موقع-ریام
 می بودرهی ھم خی و تو چشمامی ساکت شدکمی

 رو لب ھام نشست و نیی کم نگاھش اومد پاکم
 !.. مھسا- گفتو
  جانم؟-دی از دھنم پرھوی

 !!... افتادهی اتفاقھی-  چشمام نگاه کرد و گفتتو
  شدمساکت
  داده بھش؟؟؟؟یسرھنگ خبر بد!..نکنھ

  در اومدم و رو بھ روش صاف نشستمدهی از حالت دراز کشعی فکر سرنی ابا
 شده؟؟؟؟یچ- من
  بھ دندون گرفت و بازم نگاھشو بھ لب ھام دوختشوینیی پالبھ
 پاشو....عــــــــــــھ خب-ریام
 نیی پامی پاشدم و از رو تخت اومدی تعجب و نگرانبا
 دی کنار تختش رفت و دستھ منم کشھی قدی نھیی سمت ابھ

 میستادی بھ روش ارو
 نھیی بھ اری بود و نگاھھ امری نگاھم بھ اممن
 ؟؟؟ی چیعنی کارا نیا...ریام- من

   کردتمی ھدانھیی امو با دوتا انگشتش گرفت و بھ سمت اچونھ
  نگاه بھ خودت بندازھی- ھمون حالت ھم گفتدر
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  دوختمنھیی ای تعجب نگاھمو توبا
  دوختمی وقت نمچی کاش ھیول
  بھ لب ھام بودمرهی درشـــــــــــت فقط خی چشمابا

  ھام بھ شدت قرمز شده بودن و ورم کرده بودنلب
 دهی لب ھامو مکیکی بود دای شده بود و کامال پی لب ھام ھم رنگ خاصدوره

 ری برگشتم طرف امرتی کم با حکم
 میشونی پی رودمی کوبی دستمو با حالت بامزه اکف
 !!..ری امیوا- من
  کردی حرکتم خنده اش گرفت و تک خنده ااز
  کنم؟؟؟کاریکـــوفت حاال چ- من

 دی تخت و دستھ منم کشی لبھ نشست
  کرد و نشوندم رو پاشتمی کنارش کھ ھدانمی بشخواستم

حاال مامان ....یالی خی تو چقد بــــــــــری امیوا- حالت بھت در اومدم و با خنده گفتماز
 روناااای بار باھم رفتن بھی... جنبھ انی بنای چقد اگنی منندمی ببنایا

 ..... کنم خو تازه اگھ سرھنگ زنگ نزده بود کھکایچ- و گفتدیخند
  خندهری حرفشو خورد و بلند زد زی ادامھ دمی کھ بھ بازوش کوبی مشتبا
 نھیی رو پاش بلند شدم و دوباره رفتم جلو ااز
  لب ھام زوم کردمی شدم و روخم

  بوددای بھ ھرحال پی اون ھمـــــــھ ھم باال نبود ولشی کبودشدتھ
  دورم حلقھ شدری امی کھ دستاستادمی افصا
  نگاھش کردمنھیی تو ااز
 !..ریام- من

  جملھ رو گفتم کھ ناخوداگاه دستاشو دورم سفت تر شدنی با حسرت ااونقد
  حرص نخورزمی عزستی نیحاال طور-ریام
  شونھ ام گذاشتی بھم و چونھ اشو رودی پشت چسباز

  کھ شدهھیکار- دادادامھ
  ھام اومدن جلو و اخم کردملب
 رهی منایابروم جلو مامان ا- من

 ستادمی شل شد و صاف ادستاش
  گردوند سمت خودشبرم

  گونھ ھام گذاشتی رودستاشو
 اصال انگار نھ انگار...گھی خب من مھسام دی ازش ولدمیکشی مخجالت

ا کرم و رژ  بشھیم... نشدهعیاومـــــــ خب تا اون حدم فج - شد و گفترهی لب ھام خبھ
 لب محوش کرد

  بازمداسی پیاره ول- من
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  اوارد جلو تا ببوستمصورتشو
   اش گذاشتمنھی دستام رو سیول

 شھیبدتر م...رینھ ام- من
  با حسرت گرفت و رفت عقبنگاھشو
 نھیی سمت ابرگشتم

 دمی افتاد کال لب ھامو فراموش کردم و خندتمونی نگاھم بھ وضعتا
 ــــــــــــــــریام- من

  نشستنھیی رو انگاھش
 اخر لباس منم باز بود و لباسم باال یسھ تا دکمھ .. کامل باز بودری لباس امی ھادکمھ

 رفتھ بود
 میکردی مکاری چشی بود تا چن لحظھ پدای پقشنـــــــــگ

 شی کامل پشوی پقھی ده دی بود اتفاقانجای االن ایھرک-  خنده اش بلند شد و گفتیصدا
 کردی مینیب

 ..و برگشتم سمتش دمیخند
  لباسشی کردم بھ بستن دکمھ ھاشروع

 ... باشھنجای ام قرار نبود ایکس- من
   دکمھ رو ھم بستم و نگاھمو بھش دوختمنیاخر
 ... حق نداره خلوتمونو خراب کنھیچکیھ- من

  پررنگ شد و دستش دورکمرم حلقھ شد بھ خودش فشارم دادلبخندش
 شھی کل وقتمون گرفتھ ممی برشی پینجوری اگھیخب د- من

  بھ روش زدم اروم اروم از اون حالت در اومدمیلبخند
  کردتمی دوره گردنم حلقھ شد و بھ سمت در اتاق ھدادستش

 ... درست کن شوھرت بخورهیزی چھی ایفعال ب- ھمون حالت ھم گفتدر
 یا- بستم گفتمی خودم رو می و ھمونطور کھ دکمھ ھارونی بمی اتاق اومداز

  داره؟؟؟لی میجــــــــــان شوھرم چ
  ام خوبھیلی خمی بگم کھ اشپزتونستمی منانی بلد بودم و با اطمییزای چھی

  خانومم درس کنھیھر چ-ریام
 ..می و ازھم جدا شدمیدیخند

  کھ نگاھم بھ اطرافھ خونھ بود بھ سمت اشپزخونھ رفتمھمونطور
 

 اومدم دمیمن شمعارو چ..اونا اومدن خونھ رو جمع و جور کردن...نھ- گفتبالفاصلھ
از اون ور ھم چن تا خدمھ اومدن خونھ رو اماده کردن و شمعارو روشن ....دنبالھ تو

 کردن
  رو باز کردمخچالی گفتم و در یاھان

  تو خونھدیچی اھنگ پیصدا
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  زدمیلبخند
  مورد عالقمـــــــــھاھنگھ

 م؟؟؟ درس کنی چاوم
  ھا رو گشتمنتی رو بستم و کابخچالی در
  درست کنمی گرفتم ماکارانمی تصمییھووی یلی خقاتھی تحقیط

  گازی پر کردم و گذاشتم رومھی نی اقابلمھ
 دوره کمرم حلقھ ری امی بودم کھ دستااھای خالصھ شده بگم در حال درست کردنھ سوو

 شد
  پشت تو اغوشش فرو رفتماز

 ومد رو لب ھام البخند
 !! نھ؟؟؟یکنی می احساسھ راحتیلیخ- من
 !! خبیمالھ خودم- و گفتدیخند
 دمیخند

 رونــــــھی وھی...شمی موونــــھی دیاگھ نباش-  گوشم با اھنگ زمزمھ کردکناره
 شمی مووونھیمن د....شمی عاشق نمگھید....شمیم

  کردمشی و ھمراھدمیخند
 ...با چشمـــــــات بھ چشمام زل بزن...دستاتــــــو بزار تو دست من-

  رو لپم زد و ازم جدا شدی کھ بوسدمیخند
 زی پشت می صندلی رونشست

 گفت؟؟؟ی میسرھنگ چ - بود گفتماھای کھ حواسم بھ سوھمونطور
 ...کردی صحبت میرانی باند اھیدر مورد -ریام

 ...می و باند شدتی صحبت در مورده مامورمشغولھ
  رو کردم و گذاشتم بپزهی ماکارونی ھم کارامن
 

 ....می روز ناھار رو باھم خورداون
 برم اداره،جول و پالسم رو جمع کردم و دی کھ بابا بھم زد و گفت حتما بای با زنگیول

 ...می خونھ و بعد ھم اداره شدھیراھ
 ... بودی خوبیلی خروزه

 ... خوبھی ھمھ چری کنار امدر
 دختره تخس و لجباز ھی سرگرده مغرور و خشک عاشقھ ری امکردی فکرش رو میک

  اشھ بشھ؟؟؟وونھیکھ د
  زوده زود عاشقش شده بود؟؟؟یلی کھ خیدختر

 
 ...شدمی مری عاشق امشی از پشی و من بگذشتنی مروزھا
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 رو باھم ی و قرار شد عقد و عروسی و خانواده اش اخر ھفتھ اومدن خاستگارریام
 ...میری روز بگھی یتو

 ... ماھھ بعدکی ی ھم شد برای اصلخیتار
 می خونده شد تا راحت باشنمونی ھم بی موقتی غھیص

 )خخخخ..می معذب بودیلیانگار تا حاال خ(
  شده بودادی زیلی خانواده ھامون خی و امد ھارفت

  اشنا شدمالشونی کھ با کل فک و فامی طوربھ
 ...روال بود و رو بھ ی عــــــــــــالی چھمھ
  بودکای وجوده ملکردی متمی اذیکمی کھ یزی تنھا چفقط

 ری در تالش بود کھ خودشو بچسبونھ بھ امھمچنان
  سالم کنھتونستی نمی خب با وجود وجود سرسخت و محکمھ من حتیول

 ....واال
 ... خومی حسوددختره

 
 - ماه بعدکی-
 ـلـم؟؟یبنده وکـ-

 ....عروس رفتھ-  بود دھن باز کرد و بلند گفتستادهی سرمون ای کھ باالیدختر
 ... عقدش تکــــون نخوردهیِ عروس از سر سفره ــــــرینخ- وسط حرفشدمیپر
 یبااجازه - و من ادامھ دادمدنی حرفم ھمھ بلـــــــــند خندبا

 بــــــــــــــــــلــــــــــــــــــھ.....بزرگترااا
 ... خنده ھا بلند شدی بلھ رو کش دار گفتم کھ صدااونقد
 ... فشرده شدری دست امی تودستم

  خنده برگشتم سمتشبا
 ... گونھ ام کاشتی روی خنده بوسبا

 ...یباالخره مالھ خودم شد- وار گفتزمزمھ
 ...دمیخند
  مالھ تو بودممن

 واال
  سرمون جمع شدی و قند از باالپارچھ
 ... و بابا با سمتمون اومدنمامان
 می کردیاھاشون دست و روبوس و بمیستادی اماھم

 ..کردمی می و من واقعا حس خوشبختزدی واقعا تو چھره ھاشو موج میخوشحال
  و انگشترھامونو بھمون داددنمونی بھ سمتمون اومد و با لبخند بوسریِ و مادر امپدر

  دستمو گرفت و حلقھ رو داخل انگشتم فرو کردری و اممینشست
  رو تو انگشتش فرو کردمری امی ھم حلقھ من
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 ...ِ و دست ھا بلندتر شدن و عاقد رفت زحمت کردـــغی جیصدا
  تو فضادیچی پی اھنگِ بلندِیصدا

 زدنی دست مانمونیاطراف
  ساده باشھگھی دی ھای مثلھ عروسمی عروسخواستمینم
 ... متفاوت باشمخواستمیم

 ورمون خلوت شدِ گفتن و نشستند سرجاھاشون و دکی ھمھ تبری وقتنی ھمواسھ
 دمی رو کشری و دستھ امستادمیا

 !..می پاشو برقصریام- من
 دمی تعجب نگاھم کرد کھ دستشو کشبا

  اش گرفتھ بود و دنبالم اومدخنده
  بلـــــــــند شدغی دست و سوت و جی بلند شدنمون صدابا

  رقص حرکت کردمِستی بھ سمتھ پباخنده
  کردندقمونی رفتن کنار و تشوی ھمگستی پِی اومدنمون روبا

  رو شروع کردی عوض شد و ارکستر اھنگِ شادتراھنگ
 دنی بھ رقصمی رو گرفتم و شروع کردری امیدستا

 شتریِ رقص از طرف من بی برااقی اشتشدی باعث منی و ادیرقصی خوب میلی خریام
 بشھ
   دارم منی چھ شوھرنگا

 ھم ری دوره امکردمی کردم با حالتھ رقص ھمونطور کھ اھنگ رو زمزمھ مشروع
 رفتمیِ و گرد راه مداشتمیاروم اروم قدم برم

 دیرقصی و مدیخندی حرکاتم مِدنی با دریام
  اھنگ تموم شدباالخره

  و دست و سوتھ اخره رقصمون ھم بلند شدغی جیصدا
  حرکت کردگاھمونیِ بھ سمت جاری شدم کھ امی و منتظره اھنگھ بعدستادمی امن

  گرفتم و مانعش شدمدستشو
 ؟؟یریکجا م!!ریعھ ام- من
 نی بشای بی سرت عروسِریبابا خ- تعجب گفتبا
 دی بعد ھم خندو

  باشھ؟؟میری بعد مگھی اھنگھ دھی- من
  کج کردم و مظلوم نگاھش کردمسرمو

  شدکمی و نزددیخند
 !! از دست بدمارموی ھمھ مھمون اختنی نکنا ممکنھ جلو اینجوری اافتویق- گفتاروم

 ی اگھی ددهی کھ شد ھمزمان با اھنگھ جددمی خندبلـــــند
 

 دنی وقفھ شروع کردم بھ رقصِبدون
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  کردمی و ھمراھدی ھم خندریام
  اومدیِ پروندن مھمونا مکھی و تدنی خندیصدا

  بودیگی بی از سامی ایمیِ کالمھ قدی دفعھ اھنگِ بنیا
 میدیرقصی و ما ھمچنان ھماھنگ با اھنگ مومدی بھ سمتمون مینکروفوی با ممامان
   مامان بھمونِدنی زدم کھ ھمزمان شد با رسیچرخ
 ِ شد و من اروم اروم سرعت رقصمو کم کردمکمونینزد
 جانم؟؟- من

 جانت سالمت- بھم زدیلبخند
 ایب- گفتی بلندی گرفت در ھمون حالت ھم با صداری رو بھ سمت امکروفونیم 

 !! واسھ خانومت اھنگ رو بخونزمیعز
  ام بود اتفاقایِ چھ بھتر ، فکر خوبی کردم ولتعجب

 .... رو گرفت و شروع کرد بھ خوندنکروفونی با لبخند مریام
 
 |ده ماه بعد|
  ی وااااـــــــــــــــــــــــــــــریام-

  و با سرعت بھ سمتم اومدرونی بدی اتاق دواز
 ....گھی بدو دینــــــــــــــی نبری خیا-
  سرم انداختی استرس مانتوم رو تنم کرد و شال ام رو روبا

  پاھامری انداخت زدست
  ارومــــــــــــیا- من

 اخم کرد 
 ...یکنی مغی جغیعھھھ چقد ج-ریام
  زامـــــی مــــــــــــ؟؟؟دارمیفھمی وقتشھ میروان- داد زدمرتی حبا
   و بلندم کرددی جملھ خندنی ادنھی شنبا

  دی کشری تدلم
  تند بــــــروری خــــــــدا امای - زدمغی جشھی دلم داره پاره پوره مکنمی احساس ماخخخخ

  تند کرد و درو باز کردسرعتشو
 می خونھ خارج شداز

 می سرش درو بست و وارد اسانسور شدپشت
 داشتمی برنمی دست از مسخره بازی شده بود ولدی شددردم

  اواردمی در می مسخره بازری نگران نکردن امی و ھم براکردمینالھ م واقعا ھم
 !!...ی گوه بخورم بزارم بھم دست بزنگھیمن د- من
 دیخند

 !!..ی بھ کشتن بدی دمھ اخرنی بچھ امو اینزن..چشم تو فقط خونسرد باش-
  پسھ کلھ اشدمی کف دست کوببا
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 حاملھ بشھ ،عروسی ھفتھ بعد از عروسھی خـــــــــــاک د اخھ مرده گنده یا-
 تــــــــھیخ

 دیخند
 ستادی ااسانسور

  درد دارمـــی شوخی بریام- من
  رفتنی تند بھ سمت ماشتند

   عقب و سوار شدی و زد و در عقب رو باز کرد منو خوابوند رو صندلریدزدگ
 ـــــــریاخخخ ام- من
 انقد استرس ری بگگرید المـــصـــب دندون بھ ج- رو فرمون و داد زددی مشت کوببا

 !!..ننداز تو جونم
 مردمی ھم از درد داشتم می خنده ام گرفتھ بود و از طرفی طرفاز
 رونی زد بنگی پارکاز
 کردمی و داد مغی مدت فقط جنی طول اتو
 دادی خبر ملمی بھ دست بھ کلھ فک و فامی ، گوشروندی ھمونطور کھ با سرعت مریام

  کردم اروم باشمیسع
  دلم شدری زی ھی تو ناحی دردناکرهی با تی جا بھ جا کردم کھ مساوی کمخودمو
  برگشت سمتمرتی از دستش پرت شد و باحی گوشری زدم کھ امیغی جانچنان

  رو محکم گرفتھ بودردلمی بھ دندون گرفتھ بودم و دستم زموینیی پالب
 ؟؟؟؟؟یمھـــــسا خوب-ریام

  جملھ اش دھنم باز شدنی با اانگار
  تند بـــــــروــــــــــــری امیواااا-داد زدم 

  گونھ ھامی روختنی کم از فشار درد اشکام راھھ خودشونو باز کردن و رکم
  از جاش کنده شدنی رو گاز فشار داد و ماشپاشو

 !!تحمل کن..ــــمیزندگ... فداتشمیالھ- زدی حرف ھم مروندی کھ مھمونطور
 روندی ممارستانی سرعتش بھ سمت بنی اخربا
 

   بوددهیچی پنی ھق ھقم تو ماشیصدا
 دستمو و شالمو و لباسمو و لبامو از درد گاز گرفتھ بودم کھ ھمشون نابود شده اونقد
 بودن

 
  شدادهی پعی نگھ داشت و سرنوی ماشباالخره

  کمر و زانوھامرهی باز کرد و دست انداخت زدرو
  ارومــــــــــــری امی ایا- من
  و عرق ھامو پاک کرددی کشمیشونی پی استرس دستشو روبا
 ر؟؟؟ی عشقھ امیخوب-
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  ھق کردمھق
 نھ نــــــــــــــھ-

  دی بوسمویشونی پعیسر
 ...می نکن زندگھیگر-

 ...کردمی درد داشتم کھ محبتاشو حس نماونقد
 .. شدادهی پنی کرد و از ماشبلندم

  رفتمارستانی بی تند بھ سمت ورودتند
 .. کمک کنھیکی-  داد زد بالفاصلھ

   رفتی بود تند بھ سمتی دره ورودکی کھ نزدپرستار
 ...دیاریبرانکارد ب- پرستار

  اواردند و منو خوابوندن روشی لحظھ بعد برانکارچند
 گھی تا مردمکھ چشمام رو احاطھ کردند و دی ایاھی کم از دور تا دوره چشم ھام سکم
 ...دمی نفھمیچیھ

 ...یاھی سفقط
  احساس درد چشم ھام رو باز کردمبا

  ، چند بار باز و بستھ اشون کردمدمیدی متار
  اواردمادی رو بھ شی چند ساعت پاتفاقات

 دکتر ی گنده گنده یکالیھ....ریدستھ فشردم تو دستھ ام...مانی درد وحشتناک زایوااااا
  سرمیو پرستارا باال

  ترس بھ اطرافم نگاه کردمبا
 ـــــــــــــــــــریام- تمام توانم داد زدم با

  تودی پرری نگذشتھ بود کھ در باشدت باز شد و امھی ثانچند
 .. شمزی خمی کردم نی سعاروم
  مھم تر از بچھ ام نبودیچی ھی داشتم ولدرد

 بچھ ام کـــــو؟؟؟؟...بچھ ام-با استرس گفتم 
  سمتمدیدو
 ....زمیاروم باش عز-ریام

  کنارم و اروم بغلم کرداومد
  بچھ ام کـــــو؟؟؟؟ـــــــــریام- من
  بابا سالمھ تو بخش نوزاداســــشیھ-ریام
 ...دمی کشیقی جملھ نفس عمنی ادنی شنبا

  ازم جدا شداروم
 ؟؟ی مھسا؟درد نداریخوب-ریام

  تکون دادم و مظلوم گفتمیسر
 !..خوامینھ فقط بچمو م- من



                اختصاصی کافھ تک رمان                          ھ عشق منسھی آقا پلنیرمان ا

@Cafeetakroman 227 

  نگاھمو بھ سمت در کشوندیی قدم ھای صداھمزمان
  اومد سمتمونیپرستار

 نجاااای انشیاری بنمشی ببخوامیم- من
 .ـ!چشــــم- گفتی باشھ اریام
  زد و بھ سمت در رفتی بوسمیشونی پیرو 

  چک کرد و رفتتموی وضعپرستار
 تو بغل اومدن ی بھ ھمراھھ مامان و بچھ اری از رفتن پرستار نگذشتھ بود کھ امھنوز

 تو
  زدیلبخند

 نمشی بباری جــــــــــــــان بیا- من
 ..... بار گفتم؟؟صدی ندار؟دردیخوب- اومد سمت تختمزدی ھمونطور کھ حرف ممامان

  شروع شدپـــــــــــــوف
تو برو استراحت کن چشمات ...من خوبم مامان- بھش زدم و حرفشو قطع کردمیلبخند

 قرمز شدن
 دش سمتم گرفتم کھ گرفتھ بوری بچھ رو از امبالفاصلھ

 
  جـــــــانم چھ نازهیا

 
 ... بھ کل بھ بچھ ام پرت شده بودحواسم

 رفتمی لبخند قربون صدقھ اش مبا
   منو و باباش بودھیکپ

 کردی نمھی ھا اصال گری نیبرعکس تمامھ ن... بازمھی نی سرخ و چشمای ھالپ
 ... بھ جاش کردمجا

 بھ ریتو د...دنی پسرمو دمارستانی اومدن بلیکلھ فام- کھ گفتدمی رو شنری امیصدا
 ... بدهری شنمیبھ پسر نازن...  نا ندارهگھی کھ دمشیدیاونقد بوس...زمی عزیھوش اومد

 !..بابا فداش بشھ - لحن با نمک گفتھی با بعدم
   بھ روش زدمیلبخند

 ..چشــــــــــــــم- من
 کردی بود و با لبخند نگاھمون مستادهی کنار تخت امامان

 ... رو ھم بفرستم برنالی فامنیا...ی بخورارمی بیزی چھی رمیمن م-ریام
  لب گفتم و نگاھمو بھ پسر کوچولوم انداختمری زی اباشھ

   بچھ کھ مطمئن شدم برگشتم سمت درھی راحتاز
 رونی برفتی داشت مریام
  لبخند صداش زدمبا
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 !!....ـســـھیعـاقـا پـلـ!!!!یھـــــــــــــــ-
 
. 
. 
. 

 :سندهی از نویسخن...خب
 !!کمی علسالم

 ... نوشتمشی مجازیای دنی رمانم بود کھ تونی اولنیا
  رو براش نگذاشتھ بودمی ای وقت کافانچنان

  از ذھنم رو مشغول کرده بودی بھ ھر حال جزئاما
 بعدم ی کار ھادوارمی بھ ھر حال دوستش داشتم و امی شده باشھ ولی ندارم کھ عالتوقع

 ..انی آب در بھم خوب از
 
 ...نی کردمی ھمراھنجای ممنون از ھمتون کھ تا ایلیخ
 ... کردندتمی ممنون از انجمن کافھ تک رمان کھ حمایلیخ
 کنندی متی کھ کافھ رو حمای باقری ممنون از اقایلیخ
  زحمت کش کافھی ھانی ممنون از ادمیلیخ
 .... گھی دی ھانی ادمیو تمام...ثناجون...خانوم ارزو اتشگاه-  جملھاز
  زحمت کشی ممنون از خانم قھرمانلویلیخ
 ... کھ باھام بوددهی سپزمی ممنون از دوست عزیلیخ
 
  کردند و پشتم بودندتمی کھ حمایی کسای ممنون از ھمھ یلی در اخر خو
 

 ....کھی ھم نزدیلیکھ خ...می بعدی تا کارھاخدانگھدارتون
 )بامداد٢:٢٣_١٣٩٥/٤/١١:(انیپا
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