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 لوفرینوشته ن|ی مرگ وزندگنیرمان قمارب

 
telegram.me/caffetakroman 

 
 هیدرمورد مبارزه با ! نشستم و پرونده رو مطالعه کردمزی بود پشت مزی مي رودی جدي باز کردم و وارد اتاقم شدم پرونده درو

 نظارت ي فهی وظاتی در طول عملدیو من با) دارنتی باندا در قاچاق انسان،مواد،کاال فعالنجوریا(باند قاچاق سه گانه هستش
 ! پنهانتی البته با هورم رو بدست دايو کنترل افراد نفوذ

 :پرونده رو بستمو به سرهنگ زنگ زدم!  همه درس خوندم تا پشت پرده باشم؟؟؟نیاخه من ا�!هی مسخره اي پرونده عجب
  جناب سرهنگسالم

 دییسالم بفرما_
  سرگرد مقدم هستم قربان_
 ن؟ی پرونده سوال داريبله درباره _

 !!! عجباگهی بذار حرف بزنم بعد ديری پاخه
  وارد باند بشم؟ي کنترل افراد رو به دست داشته باشم و نتونم به طور حضوردیبله چرا من با_
 .رستمفی براتون ملیمی اقی شده ،مشخصات افراد رو هم براتون از طردهی صالح دنجوریا_
 ....اما قربان_
 !دی انجام بدفتونوی وظدیاما نداره شما با_
 بله قربان فعال_
 

 ! من با شکست مواجه شده؟ي هاتی از ماموریکی اخه تا حاال کدوم مردمی متی رو قطع کردم داشتم از عصبانتماس
 . که در زدندکردمی فکر مداشتم

 ! توایب:من
  گذاشتی بود داخل شدو احترام نظامي احمدستوان

 آزاد:من
 ! شد قربانلیمی براتون ايمشخصات افراد نفوذ:ستوان

 . گذاشت که با چشم اشاره کردم برهیبازم احترام نظام!زیبزارش رو م: من
 ! بودنددی که چهار نفر باي شدم عکس سه نفر قرار داشت اما افراد نفوذلمیمی تاپ رو باز کردم و وارد الب

 ! پنهان داشته باشم؟تی هودی من چرا باحاال
 ...الیخی اما بلنگهی کار مي جاهی نجایا
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 نی که سخت ترشهیساله با نام ستوان تمنا ستوده هست که به عنوان دختر وارد قسمت قاچاق انسان م24 دختر هی شونیکی
 !بخشه

 دارند ی خوبي افهیو قهر د! هست که از قضا نامزد ستوان ستودسیی ساله با نام سروان محمد رضا29 پسر هی هم گهینفرد
 گذار وارد باند هیساله با نام سرگرد آرش رادمنده که به عنوان سرما32 پسرهی خوبن و نفر سوم ی ولستپی نی عالادیز
   محوش شده بودمقهی که تچ عکس پنج دقفذ نااهی سي داره چشمای عالي افهیسرگرد ق!شهیم
 !  داره و کال جذابهی ورزشکلیه
 !یکنی مزی مردمو آنالی نشستی سرگرد مملکتی به سالمتای ی خجالت بکش دختر ناسالمتوا

 !مگه سرگردا دل ندارن؟:1 وجدان
 ! داشته باشندینه نبا:2 وجدان

 �!  شدم رفتونهی دپاك
 
 ی خنگکنمی عجبا االن نشستم خودم همون کارو مدمیخندی اون زمونا مادمهی خوندم ی تو رمانا تو سن و سال نوجوانیعنی

 !شه؟ی مدایمثل منم پ
 FBI سی پلاتی عملگانیساله از بخش 25 مقدملوفریبنده سرگرد ن.   نکردمیمعرف

 
 هی چشمام شبگنی مای بعضی سوخته و اطرافش مشکي قهواي رون پا با چشماي تا وسطای مشکي دختر با موهاهی هستم

 زود سرگرد دهی نشون ماهی خاص کال لنز چشممو سي زمانای احاطه داره که بعضیاهیچشم گرگه چون لنز چشمم اطرافش س
 شتری بدمی جا رسنی خطرناك به اتیکار شدم و با دوتا مامور  واردسانسی درس خوندم و با فوق لیشدم چون چند سالو جهش

 مرد ی وقتمی داشتيادی زي به خاطر بابام دشمناشهی که برادرم مرد البته نمرد کشتنش همی از وقتیعنی خشکم ویزمانا جد
 ای تو درخورهی آب مداره  پسرتي نفر زنگ زده بود بابامو گفته بود جنازه هی اما می کندای جسدشو پمیسالم بود ما نتونست15

 اما پس رمی بخش تا انتقامشو بگنیمن اومدم ا! چرا آخه برادرم؟شمی می اون لحظات عصبي آورادیمن عاشق داداشم بودم با 
 . دونمیکو کجان نم

 سر برم هی افتاد ادمی گذشته بود پاشدم برم خونه که ي انداختم از ساعت کاری بلند کردم و به ساعت نگاهسرمو
 .البته با لباس مبدل!يکالنتر

 قربان خوامی گذاشتم گفتم؛معذرت می افتاد در نزدم احترام نظامادمی عدی درست وارداتاق سرهنگ شدم دمی رسی افتادم وقتراه
 !فراموش کردم

 !؟ی داشتيکار! ندارهيمورد_
 ! بکنم باهاشون؟یی کاراهی ازتون که رمی بگکوی کوچزاتی تجهخواستمیم_
 ک؟ی کوچزاتیتجه_
 .ابی ردنای و انیشنودو دورب_
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 ؟ییاها اما چه کارا_
 ! تو هميجاساز_
 !شه؟یمگه م!؟یییییچ_
 .بله قربان_

  سرهنگه؟نی خنگه ها اعجب
 !با اجازه_
 گذاشتم و برگشتم برم ی افتاد احترام نذاشتم چقدر حواس پرت شدم من درو باز گذاشتم احترام نظامادمی و باز کردم بعد در

  کخودی داغ زی چهی دستش ی کسهیکه خوردم به 
 با فهیاخه سر انجام وظ!ه؟ی چه وعضنیا: گفتمیعصب! که سرگرد رادمندهنی روم انگار قهوه بود سرمو بلند کردم ااااختی ره

 !ن؟گردیقهوه م
 !رم؟ی بگادی کارمو از شما دیبا_
 ! چرا که نهنحاستی هم سمت شما اي همکارهی یوقت_

 ی مخفنای اشی پدی سرم باری گفتم؟؟؟؟ خیمن چ!؟ییییچ! من سرگرد باشم؟کنهی باور می باز موند حق داره کدهنش
 نیمن همچ! کنار صندل کمک راننده؟هی چنی شدم اما انی سوار ماشرونیاز کنارش با حرص رد شدم اومدم ب»ولش!موندمیم

بسته رو برداشتمو بازش ! بازش کرده؟یبادر قفل ک! من ؟نی اما تو ماشستی هست مال من نیهرچ! داشتم؟یاهی سيبسته 
 .کردم
 تونهی می تو خونه کی مامان باباست هرجا که رفتن حتي عکساينای نهههههههه امکان نداره انکهی من ايخدا

 ادداشتی هی اخر عکسا دنی عکس گرفتن که نفهمي رفتن تو خونه چطوريچطور! بابا؟يدشمنا!باشه؟
 ! کردنارتی رو زایداداشت آب نمک در  مامان باباتم مثلدی شادونمیخوشت اومده م!؟يدی دزمویسورپرا.نگوووویب:نوشته!بود

 دی باکننی که منم اونحام پس فرار مفهمنینه صبر کن اگه اونا اونحان وس م!نای مامان اي برم خونه دیبا! نبوديزی چگهید
به مامان : کرده باشن نوشتمي مامان بابا رو دس کاريای به مددکار خونمون اس دادم چون ممکن بود گوشعی برم سریواشکی

 .  باشنه تو اتاق مطالعگهی ساعته دمیبابا بکو ن
 دنیفهمی و اگه خونه تحت نظر بود نمشدمی جا م که کولر کتابخونه اونجا بودرونی از جنگل بخوردی می راه مخفهی اونجا از
 

 فهمنی و منی بذارن تو ماشابمی ردتوننی ندارم حاال بعد اون مزاتی خانه اما من که تجهي به سوشی روشن کردم و پنویماش
 البته با دمی لباس پوشاهی ست سهی پارك کردم رفتم تو خونه نوی ماشدمی رسی دادم وقتریی خودم تغي به خونه رمویپس مس

 ي باشن منم عقل کلما اخه بسته رو جلو کالنتردهی البته اگه تاحاال نفهمسمیپل  فعال بفهمن منخوامیمدل پسرونه چون نم
 کنار موهامو بافت کنهی نمبی عي باشن کار از محکم کاردهی نفهمدی داشتم پس شاي اما من که لباس عادنایگذاشتن تو ماش

 البته قبلش رونی گذاشتم و اومدم باهی سه کالهی جمعشون کردمو یی بعد با شانه جادوننیمو نبزدم که اگه کالهم افتاد صورت
 ي کوپه نمی خوب انگی شوکرواسلحم و بعد رفتم سمت پارکي و شنودم برداشتم با لب تاپم به اضافه نیچندتا دورب
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 يالی به به لی و زدم عجب آهنگیراه پل نداشتم حرکت کردم تو نموی ماشیی ضداابی حوصله و وقت ردمی بپر براهمونیس
 آرامش رو از کجا نی ما امی با بغض تو صداش واقعا تا حاال اصال فکر نکردخونهی نداره اما قشنگ می خوب ربطی فالحاریماز
 اهنگ رو می ما آرامش داشته باشنکهی بخاطر انیدی دختراشونو زناشونو گذاشتن و رفتن جنگایلی خیلی تو جنگ تحممیدار

 عوض کردم چون حالشو نداشتم
 !نی اهنک تو فکرتم فرزاد فرزولیا

 ای بارون لب درمثل
  تو عمق چشاتوی غرقم کنشهیم

   پشت عشقتی کوهمثل
 ادوی خوشم متتی شخصنی از امن

   دوست دارمای که تو دننهی اواسه
   من عاشق تو باشهقلب
  که حق با من نباشهی وقتی تو حتی پشتمشهی همچون

 ادتمی فکرتم به تو
  نه عادتمیتوعشقم

  ادتمی فکرتم به به
 !!! کنارتمیکنارم

  مثل تو اگه سادسیکی مثل من واسه یکی
 . مثل من فوق العالدسیکی مثل تو واسه یکی یول
  ماجراي به سوشی پارك کردم و کولمو برداشتم پنوی دم جنگل بودم ماشتی دردی که رسنجای ابه
 
 پر تار نجای زدمشون کنار و دروباز کردم اوووف ای بود به سختاهی گی دم در اون مکان روش کلدمی که راه رفتم رسیکمی

 چقدر خاکه به نجای جمعشون کردم و بعد رفتم تو اکمی ساقه خورد برداشتم و هیعنکبوته به اطرافم نگاه کردم که چشمم به 
 هی که رفتمی داشتم منهی به سنجوری توش همدمیدم دم کولر با زور بازش کردم و خزی که راهو رفتم رسکمیسرفه افتاده بودم 

 نکهی من اي آشپزخونه که  کردم خداي چهی شکستن بود راهمو به سمت دري از آشپزخونه توجهمو جلب کرد صداییصدا
 تو دمی ومن بهتره پامو محکم کوبر سوپر من بشم البته سوپلمای فنی انی عنیی پامی دستش خوب حاال بپريمامانه با چاقو تو

 چاقو رو کرد تو دستم آخ حاال درد کمرو دوی مامان ترسدمی پری آخ دستم وقتنیی پادمی پرهوی لمهی فنی انی و عچهیدر در
 و به رو رونی بدمی زدم و چاقو رو کشدنی به نفهمشتریحاال خودمو ب!ه؟ی سوپر مني خورد آشپزخونه هم جاییولش آخه بدجا

 عی سریلی منم دنبالشو خدنیی شروع کرد به دوهوی مرد هی مرده آره هی نی پوش بود ااهی شخص سهی نگاه کردم که مبه رو
 و مبارزه کن پاشو بلند کرد ای اما بلند شد حاال بنی روش خورد زمدمی از مبال و پریکی پامو گذاشتم رو عیبود اما منم فرزم سر

از درد ! مشت بزنه پستشو گرفتمو گذاشتم رو شونم و فشار دادم که شکستاست مشت تو دهنش خوهی و چوندمیگرفتمشو پ
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 بگو ستی گرفتم و بهش گفتم برو به رئقشویخالصه !گه؟ی دهی کنی شد با لگد زدم شکمش و ماسکشو برداشتم  انیپهن زم
   رو که دستشیکه کس

 سیل برو دعا کن ندادمت دست پشکنمشی زدن باال بره مای دی تحدي نشانه به
 

با سوزش دستم به دستم نگاه کردم . رونی بدیی دوی چنی ولش کردم عی منم با تو وقتنی خانوادم بشکی نزدگهی بار دهی اگه
 . رفتم سمت مامانعی هم خون اومده ولش سریلی باشه خقی عمیلی خنکهی شده اما نه ای بد زخمیلیبازوم بود خ

 ؟!بابا کجاست مامان_
 !دخترم دستت_
 دست منو ول کن بابا کجاست؟_
 .باال تو اتاق مطالعه اس منم اومده بودم آب بخورم_

 سرنگ هی نفرم با هی رفتوی باال و بله بابا رو تخت عقب عقب ممیبا هم رفت!ای مامان کردمو گفتم ساکت باش همراهم بروبه
 زن هی نی بمونه رفتم پشت طرف انجوری هم در خدارو شکر باز بود به مامان اشاره کردمشدی مکیسوزن دار داشت بهش نزد

 !تق تق:بود با دست زدم پشتش و گفتم
 و فشارش دادم که ولش کرد بلندش افتهیرو دستش که سرنگ ب.  پامو گذاشتمنی برگشت با مشت زدم دهنش افتاد زمیوقت

 بود تا نجای عکساهم از ا شدم پسیعصبان! مددکارمون بودنکهی ماسکشو برداشتم ایکردم و مشت پشت مشت تو دهنش وقت
 بچتو از مرگ ما میما بهت کار داد. نمک نشناس: من: دادغوی جهسر حد مرگ شروع کردم به زدنش و مامانمم شروع کرد ب

 !مینجات داد
 مامان به بابام که ي التماساي صدازدمویمحکم تر زدم کثافت و داشتم ک. ندارمي بچه اچی من هدی فکر کرديشما اونجور_

 کنار که   دختره از فرصت استفاده سرنگ برداشت که به سمت دنی منو با زور کشرهی دختررو از دستم بگکردیالتماس م
سرگرد ! سرگگردددهنکهی انکهی برگشتم متعجب موندم ایوقت!د؟ بوی کنی دستشو گرفت ایکی که بردیگردن بابا م

 :ببره که بهش دستبند زدو برداشت عیسر!رادمند
 !ش؟یبریکجا م_
 !اداره_
 !نه نبرش_
 . ماستي فهی وظنیا!چرا ؟_
 . اما نه ادارهمشیبریم_
 !  جرمهنیکجا ؟ا_
 ! بگممی کجاشم برشهی خبر داره؟نه پس جرم محسوب نمیکس_
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 داره دمی و رفتم داخل دنی رو کنترل کردم رفتمو دختررو گذاشتم وشت ماشي هر زهرمارابوی با ردنموی سمت ماشرفتم
بعد اون تو ! متعجب بودم که چرا رادمند مخالفت نکرد؟نمی از ادمیلرزی متی از عصبانرونی رادمنده اومدم بدهی میتی امنحیتوض

 دمی که دستادمی واادی دست سرگرده و داره مدمی که برش دارم که دگشتمیرم رفت داشتم بادمی بود؟ااا سرنک یسرنگ چ
 لحظه چشمامون گره هی زد هلش دادمو خودم افتادم روش ی وقتدمویی که دودیرو کشو ماشه ! سرگردو نشانه گرفت؟یکی

رفتم .  شد و رفتنی ماشهی ر سواعی سریلی سمت نفر اما خدمییخورد به هم اما وقت برا صحنه عاشقانه نداشتم بلند شدمو دو
 .کشیچرا اومده؟؟رفتم نزد!کرد؟ی مکاری چنحایاصال اون ا! زدهخی نجوری همدمی نه که دای شده شیزی چنمیسمت سرگرد که بب

 ! نشد؟تونیزیچ_
  ،اما چشات. خوبمیعنی زهینه من ااا چ_
 ؟یچشمام چ_
 ! کالاههیس_

 !افتادهی چون از محدود زمانا بود که ده ساله اتفاق نیلی کردم ختعجب
 من ی تنها سرنخم بود حتما وقتنهههه اون دختر!دی ترکهوی که نی سمت ماشمیرفتی ممیبلند شد داشت! ندارهبیعادتشه ع_

 به قاتل برادرم بود دنینهههههههه اون راه رس. نی سمت ماشرفتمی بود داشتم مادیرفتم بمب بود اه چرا فاصلمون ز
 منو گرفته گهی دست دهی بود و با شی به دست خومرهی بود که خمند دستمو گرفت دستم سوخت برگشتم رادیکی.ااااایعوض

 .کردیبود و متعجب نکاه م
 ي لنز چشاکردی مهی اون گری برادرم مثل من بود وقتری بخادشی نکردم هی اما من که گرشدی ماهی مواقع سی چشمام بعضلنز

 .شدی ماهیمنم س
 . بذار برم ولم کنیلعنت_
 . ی بکني کاذیتونی سوخته نمگهیاون د_
 ی فقط سکوت سکوتادی نه فرهی نه گرخی خال نی بودم اما در عي و ساکت موندم جدنی نشستم زمشدمی مونهی داشتم دگهید

 .ادی هزارتا فرهیبه تلخ
 :سرگرد رادمند         

 آمپول برداشت هی زن هی دمی رفتم باال که دعی و سردمی و داد شنغی جي صدادمی رسی اما وقتقی برا تحقتی محل ماموررفتم
 کاری چنجای دختره که دختره صبحه انی گرفتمش و دستبند زدم برگشتم اما اعی مرد که سرهیو برد سمت گردن 

 من داشتم به رونی کنه قبول کردم رفت بکاری چخوادی منکهی اکاو کردم نذاشت دخترو ببرم اداره منم کنجيهرکار!کنه؟یم
برداشتمش و گذاشتم تو ظرف که چشمم خورد به آمپول .... وصل کنن به درو پنجره و ری که دزدگدادمی محیخانوادش توض

 دمی چرا که دم سمت من منم مونددی دوهوی دمی دختره که دنی رفتم سمت ماشرونی رفتم بیوقت!هی بفهمم توش چخواستمیم
 چشامو باز کردم یوقت! و چرا بخواد منو بزنه؟یک. منو االن نجات دادنی اومد مات موندم اکی شلي رو من و صدادی پرهوی

 انگار لنز اههی سوخته اما االن لنزش سي بود قهوه اي لنزشون قهوه ایعنی کرد مطمئنم چشماش ری دختره گيچشام تو چشا
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 حرف زدن ی بلند شد بعد کمی کنیوا ا!  نشد؟تونیزی چگهی دختره مدمی درونی از فکر اومدم با نافذه تیلیگذاشته چشماش خ
 سمت رفتی داشت مکردی داشت مکاری چونهی دنی بود اادی ز خداروظکر فاصلموندی که ترکنی سمت ماشمیرفتی ممیداشت
 برگشت سمتم به دستم نگاه کردم که ون گرفتمش تا دستم به بازوش خورد انگار دردش گرفت چشی اونم تو اون آتنیماش

 قش هی بود از گرگهی دختر حساب نذاشته اگه دختر دنی بد بود اما چرا ایلی تعجب کردم به زخمش نگاه کردم خهی خوندمید
 ساکت فکر نی نشست زمهویو )سمینوی نمگهی ددیچون باال خوند(شهی ازم خواست بذارم بره که گفتم نمدونمیکرده بود نم

 !چرا احساس نداره؟!خه؟ی نقدری که ادهی مگه چقدر درد کشهی چه دخترنی اکردی نمهی اما گرکنهی مهیرکردم گ
 
 لوفرین

 تموم شده بود رفتم سمت نی فقط عادت تعجب داره  االن که سوختن ماشنمی شده ای انگار چکردی با بهت نگام مداشت
 ! سوختش اونجا بودي نگاه کردم جنازه نی سرگردم دنبالم اومد به داخل ماشنیماش
 صبر کنم خودشون برام سرنخ درست کنن نظرم دی ندارم بای سر نخگهید! کار کنه که به رحم نکنه؟ی با کسرهی می کاخه

 !مممااااامممماااان_ وارد خونه شدم یعوض شد برگشتم خونه وقت
 ! شده؟یجونم دخترم چ_
 . مهردادشی پسی پارنیری و چند مدت منیکنی جمع ملتونوی وقت ندارم وساگمی بار مهی_
 _!چرا؟_
 ! که گفتمنیهم_

 پام صدا داد انگار که ری برگردم پارکت زخواستمی می نبود اما وقتيزیو گشتم چ اتاقشي مدد کاره همه جانی اتاق ارفتم
 که کی دستمال کوچهی نبود فقط يزی چرشی بلندش کردم زعی بله سردمی خم شدم و چند تا تقه زدم بهش که دهی خالرشیز
 !گناهکارم و کابوس شب: ي مله مهر بود روش با جهی توش بود بازش کردم يزیچ

 ی بود برش داشتم رفتم آشپزخونه کوله ام اونجا بود برش داشتم و مهرو گذاشتم توش و راهی چگهی دنی شده بود ایهکاک
 سرگرد رادمند؟: صداش زدم کنهی می داره اطرافو بررسدمی شدم دنبال سرگرد گشتم که درونیب

 بله ؟_
 م؟ی بردیایب_
 کجا؟_
 ! اون سرنگهاتی محتوي براشگاهیآزما_
 !اوردمی ننیمن ماش! اون وقت؟نیاشبا کدوم م_

 . کرده اعصابمم خوردهوونمی خنگه دعجب
 می بود اما نبردمش همه چدهی بود بابا برام خرینی ماشنی انگی رفتم تو پارکدیایدنبالم ب! جنابامی شما منیمنم نگفتم با ماش_

 .برا خودم بود
 .به سرگرد اشاره کردم که سوار شه اونم سوار شد. قرمز سسی برجهی
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 هی که نجایا:دی وارد خونه شدم سرگرد پرسی بزرگ داشتم وقتشگاهی ازماهی اطی حي کردم سمت خونم مجهزبود انتهاحرکت

 خونست؟
 . دارهشگاهمیبله خونست اما آزما_

 . اومد جسد دختره موندادمی تازه می شدشگاهی آزما واردی شدم وقتادهی و آمپول رو برداشتم وپستادمی باغ ايانتها
 .می برگرددیبا_
 !چرا؟_
 .جسد موند آخه_
 پرت کردم شویکی بعدرو خودم مسلط شدم ودوتا مانتو برداشتم با محافظ چشم ویتعجب کردم ول.حلش کردم نگران نباش_

 که عادت داشتم شکالت بخورم موقع کار ییجا نبود از اونيزیسمت سرگرد آمپول رو برداشتم و چند بار تکونش دادم اما چ
 فشار وارد کمی خواستم شکالتو بردارم ی خودکار نگه داشته بودم وقتانگار  کهی آمپولم دستم بود به صورتخچالیرفتم سراغ 
برگشتم سمت سرگردو گوشتو انداختم !دهی اسنیا. نی من اي رو گوشت و بعد اونو ذوبش کرد خداختی رکمی يشد و محتو

  سراغشرهیبازم م  و گفتم بدو سرجرد اون قصد کشت پدرمو داشتم حتمای و آمپول رو برداشتم گذاشتم تو ظرفرونیب
 
 چرا؟:دی نجاتشون بدم منگ منو نگاه کردوپرسدیبا
 . خانوادمو بکشنخوانیچون م_
 ؟یک_
 روندمیداشتم م. ری اونارو ازم نگتونمی من بدون پدرو مادرم نمای نه خداي وانی کرد از بس سوال کرد اونمید.حاال سوارشو _

 .که سرگرد مزخرف باز اون دهنشو باز کرد
 !؟يری مينجوری که ايدی دی تر مگه چواشی_
 !آمپوله_
 !گهی هم بگو دشویخوب بق_
 اما باز شهی ادامه بدم بغض گلوم گرفت مثل همتونستمی نمگهی کنه رگ بابام اونوقت دقشی تزرخواستی بود مدیتوش اس_

 ! به اشک نشدلیتبد
 که نی شدم و با دو رفتم خونه همادهی ندادمو پی ترمز کردم که سرم خورد به فرمون اما محلعی سرمیدی سمت خونه رسیوقت

مامانو رو سقف بسته بودن و با چاقو . مامان و بابام کشمتونی مای لعنتزدی احساس کردم قلبم نزد اما مگهیوارد خونه شدم د
 من ي همدمانای اتونستمی نمستادمی اخی ينجوریهم.سه تا چاقو تو شکمش بود  بابامی بودن ولبدنشو آش و الش کرده

 دمی بغلش کنم که کاغذ تو دستش رو دخواستمی اما نشد اشکم با من لج کرده رفتم سمت بابا  می کن لعنتهید گر!بودن؟
 سراغم ادیوقت ندارم چون بازم م ادی زدونمیگلم م دخترلوفرمیسالم ن: بازش کردم و خوندمی نامه بود اما خونهیبرش داشتم 



  ی مرگ وزندگنیرمان قمارب                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 11 

 هی چطور بگم اما تو دونمی نمی و دومی بابا بشطونی وشی دختر قبلنکهی اشی اولهی اجبارشیکیدخترم ازت دوتا خواسته دارم 
 !يبرادر دار

 !!!برااادرررر؟؟! گفت؟یچ!!!!!؟ییییییچ
 اثر انکشت هم کنار هی کن داشی جونت مراقبت کن قبل از اونا پي از اون به بهارنی اونم می کن چون حتما پداشیپ:ادامه

 واری دي روي باشم نوشته ی که نتونستم دختر خوبدی خوندنش بابا جونم چراا؟ببخشای پس عوضستینامه بود اما مال بابا ن
و .شومیعذاب روز کابوس شبت م: نوشتهادداشتی دی سفواری با خون رو ددهیلم دی فادی زهیالینظرمو جلب کرد طرف قاتل سر

 ! بودیاوقات فراغت خوب:نوشته! وصل بودواری کاغذ که با چاقو به دهی
 دادمی و قول مزدمی و دستامو مشت کردم تو دلم حرف منی نداشتم فقط نشستم زمستادنوی توان اگهی مادرم پدرم دیییعوض

 .کنمی کارو منی اره ارمیگیکه انتقامشونو م
 

  رادمندسرگرد
 زبونش ری تو راه از زمی و راه افتادمی شدنی سوار ماشگمی نمیچی هتی دستور منم به خاطر ماموری حالمو بهم زد هگهید

 نی کرد که نگو اي ترمزهیتو فکر بودم که !! قصد کشتیعنی دی اسدمی بوده ترسدی امپول اسي محتوارونی بدمیکش
 شد و منم پشت سرش در و باز کرد ادهی درو باز کردو پعی اما سرمونسرش خورد رو فر! نامه داده؟ی گواهنی به ایه؟کیروان

 یدرو هل دادو رفت تو وقت! شد ؟انگار کچهينجوری چرا انی استی رنگ به روش ندمی نداشتم رفتم جلو دی کافدیاما من د
 نشست خواست پدرش ابود رفت با حال نذار کنار که داغون شد و ندمی به وضوح دستادی اکمی شوکه شدم دمیصحنه رو د

 مردم بلند شد تازه نگاهم به ی که منم از فوضولی خوند بعد مدترونوی بدی کشي دستش کاغذری و بعد از زستادیبغلش کنه که ا
 نوری ا اومددمی نفهميزی باز من چگهی کاغذ دهیو. شومیعذاب روز و کابوس شبت م:نوشته!ی افتاد عجب قاتل خوش خطوارید

 بلند شد نامه و کاغذ رو هوی!هیعجب دختره نامرد!تن؟ی اهمی بیعنی نقدریخانوادش ا!کنه؟ی نمهی گرا چرنیا. نیو نشست زم
 تو حال زی با دستش زد رو مهوی که کارا رو حل کنه بعد قطع تلفن یکی زنگ زد به اورژانس و به بشیبرداشتم و چپوند تو ج

 ! داغون بود؟یعنی نقدریکه شکست ا
 
 لوفرین

 از یکی و زنک زدم به اورژانس تحملشو نداشتم تو دفن باشم پس سپردم به بمی شدم کاغارو برداشتم گذاشتم تو حبلند
 که دهی تا رونش پوشرهنی پهی هامون اومد جلو چشمم مامان خوشحاله ی لحظه صحنات خوشهیدوستام که حلش کنن 

 کنارش دستاشو دورش حلقه ادی مشهی بلند منتشیبی بابا که مش دنبالوفتمی میطونیا شسالمه ب12نیی پاي طبقه رهیقرمزه م
 و شنی جدا معی سرکنمی می مصلحتي و چند تا سرفه نیی پاامی رو لباش که من چند تا پلرو هم مذارعی و لباشو مکنهیم

 هیه لپمو و بابام یمامان .  بعخوامی منم بوس مطونایش:گمی مهوی شهی و مامان قرمز مکنهی بابا خودشو جمع مپرهیرنگشون م
 حال خورد شده بود و زی مي شهی خاطرات دستمو مشت کردم و تا به خودم اومدم شنی اي اورادی با دمیخندی و مبوسهیلپمو م
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 يجنازه ها آوردم و از صحنات جرم عکس انداختم و از نموی دوربنی رفتم از ماشرمی انتقام بگدی من بادیچکیخون از دستم م
 شونمتی ماهیبه خاك س! بود؟ي چه روزنی شکست الممامان و بابا هم د

 نشستم برگشتم برم ی کنند و رفتم وقتلیمی رو برام ای هاب انگشت نگارب و هر چجهی کارتمو نشون دادم و خواستم نتبعدم
 ن؟ی نداری شما کارو زندگدایببخش_: سرگرد کنارمهدمید
 پس تا چند مدت من یی خانواده باشم که اونم از جمله تونی فرستاده بود که مراقب دختر اتیمنو سرهنگ برا مامور_

 ! خونتي توی حتشتمی پشهیهم
 ! دارم به نظرت؟ازیمن به مراقبت ن_
 ! ندارهی دستوره به منم ربطکی نیا_

 کنم البته دایکنه برادرمو پ کمک تونهی اعتراض کنم عوضش مذارهی بگم اون که نمیاما چ! شدم زنک بزنم به سرهنگ؟خفه
هر کدوم از : به سرگرد گفتمدمی رسی وقته حرکت کردم سمت خونه وقتری برم اونجا اما االن ددی آدرسم نوشته که باهیبابا 

نامرو با ! بودنجای تموم سرنخام از اون فرد اژهیو بعد رفتم تو اتاق و.ته راهرو نرو ی بردار اما اتاق سمت چپيخوایاتاقا رو م
 با اهن ربا وصل کردی چاپ کنم داشت و چاپ منی مامان بابارم که دوربي و مهر برداشتم و گذاشتم اونجا عکساادداشتشی

 ی ام پدموی پوشی شلوارك و تاپ ورزشهی تو اتاق تم و در و قفل کردم و رفرونویاومدم ب. اتاق انتقام من بودنیا.کردم به بردم
 و اهنگ کری گذاشتم رو اسپوی تریام پ. دسی که باشگاهو استخر سرپوشنی زمریسمت ز حوله و رفتم قهی برداشتم با مویتر

  اوردمی بوکسم در مسهی سر کموی بهزاد پکس شروع کرد به خوندن منم تموم دق و دلمیعصب
د که  بوبی عجدمی پاکت دهی که ته استخر کردمی خسته شدم خودمو با همون لباسا پرت کردم تو استخر داشتم شنا میوقت
 زدم که رفتم تا ته اب نفس کم اوردم رجهی شهی استخر نشستمو ي از اب و لبه رونی ضد اب بود اومدم بدی نشده شاسیخ

 رفتم سی خسی خينجوریهم. فلش بودهیاب خارج شدم پاکتو باز کردم   ازعی بودم اومدم باال و سريچون ته شانزده متر
 پشت به من اهی مرد با نقاب و کامال سهی کردم شی توش بود پللمی فهیسمت لب تاپم بازش کردم و فلش و وارد کردم 

 اهنگو یلیبود خ  آشنایلی حال خنی بود با ای خوب بود عالیلی صداش خایشروع کرد به خوندن اهنک کاسکادا از  پرومان
 بود از انتقام بود بی عح اهنگشیمعن!کنه؟یزد ابه که کار م!کرد؟ی مکاریاما ته استخر چ.خوندو با گفتن بنگ تمومش کرد

 یاخه ک.درجست1000ری حرارته انتقامه هوا زنی بدن من حرارتش باالست اگفتی اونجا که منی دردناك و خشمگیانتقام
رفتم تو با همون ! در اتاق بازه من که قفلش کرده بودمدمیرفتم فلشو بذارم تو اتاف که د!؟يری بگيخوای میچه انتقام!؟یهست
 . سرگرد بودنکهی اسی خيلباسا

 !نجا؟ی اایمگه نگفتم ن_
 . رمیگی سرگردم اجازه نمهیمن  _
 . تويای بدی نبادمی اجازه نمی منه و منم صاحب خونه پس وقتي خونه نحایاما ا_
 ! چه خبره؟ی بگشهی مامیاما من م_
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 گفته برو کنار من نیو قزي پرووو به سنگ پارمیگی من اجازه نمگهی داره ها تو خونمه میی عجب رورونینوچ حال هم ب_
 نگاهمون گره خورد نی برگشت و تعادلمو از دست دادم و افتادم تو بغلش و اونم خورد زمهوی که دادمیداشتم هولش م!هستم

عجب روز !من االن رو سرگردم؟!ییییییوا!یشی که تو ظلمتشون گم ماهی سي هلی بود دوتاتاهی اروم بود چقدرم سیلیچشاش خ
  کنهری روز دوبار افتادم روش خدا اخرتمونو خهی بود ها تو يپردردسر

 
 سرگرد

 نبود دمی از اتاق سرك کشرونی تو اون اتاقه که گفت نرم رفتم بی گذاشتم چالموی انتخاب کردم و وسارویکی تو اتاقا رفتم
 سنجاق اوردم و افتادم هیتم  رفدمی که گفت نرم خواستم بازش کنم اه قفله که اما کنار نکشی نگام رفت سمت اتاقخیکوه 

 من می بخث کردکمی. شدداشی غرغرو باز پنی کنم که ای فوضولخواستمی زدم ماغو باز شد رفتم تو چرقهیجونش بعد چند دق
 ی وقتنی بود افتاد رو من و من خوردم زمییهوی برگشتم چون رونی بامی بدادی نگفت داشت از پشت هولم مدمیماجرارو پرس

هنوز تو بغلم بود اما . توشه داری گرگ درنده اما غم خاصنی بود عی چقدر چشناش وحشدمیچشمامو باز کردم چشماشو د
 ينجوری اخی کوه نی شدم گشتن با اوونهی پاك ديوا!  تو اصال تو؟یگی میچ)گهی بوسم کن تموم شه دهیخوب .(کردیفکر م

)  رفته؟ادتی ها یخی درون خودتم برج غرورو کوه ي صداای منم وجدانم  ننداز سر دخترني بودوونهیاوال خودت د(کرد منو 
 .گهی دهیری خود درگکنمیپاك زده به سرم دارم با خودم دعوا م! کهارمیم  کمنی اشیمن پ

 
 لوفرین

 !کمی ها يخوردیجات راخت بود جم نم: بلند شدم از روش و گفتمعیسر
 .می طلب کارم شدایی_
 !؟يری میفوضول هان ک_
 .تی اخر هفته اونم مامورمیریباهم م_
 .امیعمرا باتو ب_
 !ازخداتم باشه_
 . ستین_
 ! زوره؟گهی دستین_
چشم بابا . بابا شومی قدطونی شلوفری بابا افتادم همون نتی وصادی!نداختمی کل ممای لحظه گر گرفتم داشتم مثل قدهی

 .دیگفتم ببخش ي بدزیچ: که ناراحتم گفتدی مطمئنم دنیقربونتون برم چرا رفت
 !امی درست من بچی آقا فضول برو ساندورینه خ_
 !من؟_
 !؟ی بخوابي بخورينه پس اومد_

 .ی با هم خونه هام چه بشناسم چه نه راحت باشم البته تا هم خونگعادتمه
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 !ستمیمن بلد ن_
 !؟یییچ_
 .ستمیبلدن_
 تنه بهم زد وا خدا هی از کنارم رد شد و هوی شد؟ينجوری چرا انی رفت و بعدبا اخم برگشت اکمی دنبالش دمیدروغ گو  و پر_

 بده؟و بعد رفت تو ی همه خوشخالنی که پدر مادرش مرده اي برا دختریکنیفکر نم: خواست بره اتاقش گفتیشفا بده وقت
خودمم  ی خدا ولشی پرهی ممی چون شاد بودمیکردی نمهی وقت برا مرده گرچی اما بابا خودش گفت ما هادمهی گفتیراست م

 نخواستم من نوی وقت اچی اما هخمیمن هنوز اون کوه ! بکنه؟يوا مگه اون قراره کار! کرد؟کارمی ساعت چمی تو ندونمینم
 وضو نییرفتم پا!شد؟ی بدتر نمد بوینابودم کردن هرک! عشقمو گرفتن شهابمو کشتنی دو سالگستویبرادرمو از دست دادم تو ب

 قران رو دمی گرفتم بغلم و خوندمش قرآن منبع آرامشه و بعد نماز خوندم و بعد رو کاناپه دراز کشمویشگیگرفتم و دوست هم
 صاحبت اون باالست پس حرفامو بهش بگو بهش بگو چرا اونارم ازم گرفت من تنهام دونمی مقیسالم رف:گرفتم بغلمو گفتم

 .یلی تنهام خیلی ؟خی بغلم کنشهی خدا جونم متنها یلیحاال خ
 بغض درد نی ازم گرفت اروی کنم چرا گرهی کرد به خدا بگو بذاره گرينجوری گناهم زمونه منو ای قرآن جونم من بیندویم

 داره بااهللا
 

 سرگرد
 که چقدر زدی کنم رو کاناپه بود و قران رو بغل کرده بود با خداش حرف می معذرت خواهنیی بد برخورد کردم رفتم پاباهاش

 کنهی معلومه داره التماس مدهی کشی سختیلی اشک تو چشمام حلقه زد مگه چند سالشه؟خ داشتیتنهاس صداش چه بغض
 من مه شدی می همکارمه چنیا. لعنت به من لعنتيا! شاد بودونکه بد رفتار کردم ایلی کمکش کن من خای کنه خداهیگر
 دمشیدی نمگهید
 
 لوفرین

 باز بلند شدم دستو صورتمو شستم و رفتم صبحونه حاضر کردمو دمی شدم من رو کاناپه خوابجی شدم آخ که افلداری خواب باز
 نقطه تا هی تو کردمی و رفتم باشگاه و شروع کردم به ورزش داشتم تمرکز مدمی چند دور اطراف باغ دوئنییخوردم و رفتم پا

 نکهیاا خدا ا لگد زدم تو پهلوش هی پشتمه برگشتم و با ی کردم کسحساس کنم که انی و تمررمیحرکاتمو دستم بگ
 .اخم کردم. لوفرمی اومد من همون نادمی روزشیرفتار د!سرگرده

 !نی بگردينجوری انی عادت دارشهی انگار همنیکردی صدام منی داشتيکار_
 ؟يچجور_
 .یواشکی دزدا نیع_

 . سرگرد شستمتو پهنت کردم رو بند حاال خشک شويخورد
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  ؟هی به خودم نگاه کردم لباسام که مناسبه پس چکنهی مزی آنالنیی زل زده به صفت بنده و از باال تاپازنهی حرف نمدمید
 !ن؟ی داشتيکار_
 !نه نداشتم_
 به می برو بابا فردا آخر شب ساعت دوازده پرواز دارستیاصال مهم ن. تو که دمت کوك بودگهی نداره ها واهللا دی تعادل روانوا

 همون دستور دهنده پس ای من کنترل کنندم دونهی کنترل کنندشونو بشناسن سرگردم نمستیما قرار ن اتی برا مامورسیپار
 حضور دارم که تی که به آب دادم و گفتم سرگردم تو ماموری دسته گلنی هم از اه و احتماال بندسازمی پنهان متی هوهی

 شلپ شلپ آب ي صدانییرفتم پا! زدم نبود پس کجاسدی ساعت برگشتم نبود همه جارو دمی و منم بعد نرونیرفت ب.هیعال
 ي فکر کردوی با ماوبهفرصتتم خ!؟ي باز فلش بذاريبری آهان گرفتمت مي مرد بودهی رفتم جلو استخر واشی ومدیم

 بودم باهم دهی از پشت دستامو گره کردم چون دودمی قسمت کناره ها پشت به من بود که پررونیاومده بود ب!فهمم؟ینم
 دیچسبی طرف باالش لخت بود تو آبم می انصافی انتقامم افتادم پدرم مادرم شروع کردم زدن تو آب ولادی تو آب میافتاد

 و خودش چوندی لحظه دستمو گرفت و پهی ی توجهی که از بزدمی منجوری همهیزی چنمی ایول شدیدرسته از شدتش کم م
 . زل زده به منرغضبی منی سرگرده باز عنکهی ايسرش و از سمت شونم آورد سمتم وااا

 .  گفتمي جدیلی من فکر کردم دزده خدیببخش_
  استخر؟حاال چرا استخر؟ادی مویکدوم دزد با ما_
 يخفه بابا خودم با خودم دعوا دارم جد!) ان؟ی مویاونا با ما.( من فکر کردم اونانیچه دروغ)؟ي نکرددای ها دروغ پگهیراست م(

 شدی می تو اون آب عالدشی و اون موند عضله هاش و بدن سفرونیم ب که هست و از آب اومدهینیگفتم هم
 

 سرگرد
 دمشی کنم دی طبق عادتم رفتم تا بابت شب عذر خواهواشی شدم همه جارو گشتم نبود فکر کردم ورزش کنه داری خواب باز

 انقدر یعنی توهم دیخماشو کش اعیاحمق سر.یسمی سادي وونهی دییییییییآ! برگشت و با پا زد تو پهلومهویاز پشت سمتش که 
 حال کنم کمی رفتم  استخر که دموی برداشتم و پوشوی ماهی اومدم باال گشتم برکنمی نمیناراحتش کردم اما ولش عذر خواه

 هی. بگهخوادی که سرهنگ نمهی کسی رئای کنترل کننده ي کنجکاوم بدونم ایلی اما خی به سالمتمی شب پرواز داشتمهیفردا ن
 تو میچقدر زور داشت که پرت شد دونمی دورم حلقه شد نمیکی بزنم که دست رجهیبار رفتم تو اب بعد اومدم رو لبه که ش

 تحمل درد نداشتم گهی زد تو رونم با پاش که مردم دیکی زدی می سرگرده چشماشو بسته بود و هنکهیاستخر نگاش کردم ا
 . جدا شددی و از پشت کنار شونش نگاش کردم تا منو دچوندمیو دستشو پ اسنفاده کردمشی توجهی مشت بزنه از بخواستیم
 ! فکر کردم دزدهدیببخش_
 ي شناهی داشته باشه تا وهمی استخر که مجهز باشه و ماادی بگه کدوم دزد منی به ایکی سرگرد شده؟ي چجورنی اآقا

 آخخخخخ بدنمو داغون رونی شنا زهرم شد از اب اومدم بدمی منم درونیرفت از اب ب.وانستی شفاش بده دایخدا! برهکیکوچ
 .ییییییسمیکرد احمق ساد

 لوفرین
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 . زدم عجججبببي تو اتاق لباسامو عوض کردم عجب گندعی باال و سراومدم
 رو کی روشن تاری خارجلمی فدمی بازش کردم که دونیزی حوصله نشسته بودم که نگام رفت سمت تلویب
 !یسالگ14 بودم تو لمی فنیمن عاشق ا)twilight(دهیم

 نشست یکی ونیزی برم تو تلوخواستمی انگار مي جدلسی نگاه کردم خلموی برداشتمو و فپسی بسته چهی رفتم دموی کشیآه
 گناهه حسن يناشکر!(گهی دیگرفتیسنگ بودنم م! پر؟هوی تی همه جدنی اایخدا) ور دلت؟ادینه ب(کنارم بافاصله

 !خفههه باووو)واهو واه ناخن بلند واهو!( االن؟ی رو گفتفهیحسن کث!!!!جان؟؟!)جان
 ي کنترل کجاست آبرونی صحنه دارش اومد خاك بر سرم به اطرافم نگاه کردم نبود پس اي که جانمی ببونیزی تلوبرگشتم

 از ونویزی تلودمی کنم پردای پتونمی کنترلو نمدمی که درفتی تر مکی بارينداشتم رفت که نبود بلند شدم همه جارو گشتم جاها
سنگ ! ؟ی چنی منم عخوردیسرگرد داشت خندشو م! کنم هزار سال گذشتهدذی پپشت  ازنوی اي دکمه امی تا من بدمی کشزیپر
 !نیکنیاز لحظات خوب استفاده م: از دهنم در رفتهوی.دمی خجالتم نکشچی که معلومه هنی قزويپا

 انگار ونیزیتا هم قرض کرده بود و چنان زل زده بود به تلو5،6 کنم کن دنبال کنترل بودم اون دوتا چشم داشت کاری چمن
دلم برات تنگ !خدا رحمتت کنه مامان! دلمه عا رو در اوردمو گذاشتم تو فر گرم شه زری فرار کنه رفتم اشپزخونه از فرخوادیم

 !بون خنده هات که االن ندارمشون بشم قرت دستپخت تو بود قربوننیشده مامان ا
 

 بعد ناهار ظرفارو شستم و رفتم باال تا چمدونمو حاضر می دلمه ها گرم شد رفتن سرگرد و صدا زدم و غذا رو باهم خوردیوقت
 نییپا رفتم لمیبعد اماده کردن وسا... ولی و موباي تری و ام پزاتوی الزمو برداشتم با تبلت و لب تاپ و تجهوی راحتيکنم لباسا

 .دهی پوشاهی لباس سسرگرد دمیخواستم برم تو باغ که د
 کجا سرگرد؟_
  بگم؟دیبا_
 .بله_

 .ی فوضولتی مامورسی رئي خونه رمیدارم م_: لب نثارم کردوری زییپرو
 مگه بلدب خونشو؟_
 .پالك ده.....ي تو کوچه.....ابونیبله تو ونک تو خ_

 قبل اون برسم تا خونه دی پنهان بنده باتی شخصيخونه ! که خونه منه؟نیا!!گرده؟ی داره دنبال من منیا! گفت؟ییی چاااایخدا
 .فهمهی متایرو نگرده اگه بگرده با توجه عکسام تو مامور

 ! تو؟ییکجا_
 . جناب رادمندنجامیهم_
 .سرگرد.آرش هستم_
 منو با اسم صدا کن بعد خودش عجبا گهی داره به من مییپرو عجب رو. دی هستم نه سرگرد حاال به کارتون برسلوفرین_
 هامم که با باند بسته نهی بلوزم از پشت سری جمع کردم دادم زنیی و موهامو از پادمی پوشاهی دست لباس سهیرفتم تو اتاق .



  ی مرگ وزندگنیرمان قمارب                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 17 

 رو دمی پسرانه هم از رو پوششرتی سوهی بفهمه اخه فرم بدن زنا با مردا فرق داره دیشا  بفهمه زنم که از اندام بدنمدیبودم نبا
 رفتم نی و با ماشرونی نقاب برداشتمو اومدم بهی رو کالهم و بعد دمی هم کششرتوی سواهی گذاشتم و کاله ساهیسرم کاله س

 و بعد وارد خونه شدم البته تو محل اشتمو دو کوچه قبل گذنوی ماشدمی رسی کردم وقتیسمت ونک وبا سرعت مرگ رانندگ
 اومد دمیمنتظر بودم که د. برسهدی منم نبای با رانندگادی مواری بود پس از باال ددهیاشتم و رفتم تو خونه نرس نقابمو گذیاصل

 گفته بود گفکر کنم سرهن.منتظرتون بودم سرگرد رادمند: گفتمشهی داده شده که با دستگاه انجام مرییرفتم جلوش با صدا تغ
 !پنهانم؟

 !نی هستی شما ک بدونمدیاما من با. بله گفته بودن_
 نیدونستی بود ميازیاگه ن_
 

 تو ي باشم انجای ادی باادی کرده منو قول بزنه امروز حتما مينجوری اادی حتما بازم منیا!!!واقعا؟!!!! برگشت رفت ؟رفت
 !؟يداری نگه منجای منو ايروز اخر.روحت

 یلی دوست دارم تن صداش خیلی فرزادوخي پخش شد من اهنگانی فرزاد فرزتونهی می داخل پخشو باز کردم اهنگ کرفتم
  اری مازهیعال

 .هی هم عالیفالح
 خواست نقابمو گهی پشتمه هه باز سرگرده دیکی برداشتم و نشستم بخورم که احساس کردم ی بستنخچالی رفتم از خوب

  بکشه که دستشو گرفتموییهوی
 ! به پام فشارش دادم آخش رفت باالو
 !د،نه؟یفکر کردم گفتم بر_

  که افتاد ونشی حمله کنه که دفع کردم و آخرش زدم تو سستخوا
 . بلند شددوباره

 .نمتونیبی تو پرواز ميگردی هم برنمگهی ديریم_
 .کنمی مداتی طول بکشه اما پدیشا! ی هستی ککنمی مدایپ_

 هیعجب خر. یی رفته بودم جاگمی خونه مرمی مگهی باشم شب با لباس ددیبا!ن؟ی اادی خدا باز ني رفت ابغد
 !رهی نمينجوری انی گفتما امن
  بود چون پرتش کردم حاالختهی رزی هم که رو می بستنخوندی بگو پخش هم برا خودش مپس

 . سرگرديری بمي آناروی کن ازشی تمایب
 
 لمی فهی زهرمارم شد ی خوب بستنپسی چهی با ونیزی کردم و پخشم خاموش کردم رفتم نشستم جلو تلوزی تمناروی ازویم

 لحظه نی شد و رفت چاقو برداشت تو همداری دختر از خواب بهی بود اسمش گذاشتم بمونه يری جن گدادیترسناك داشت م
  شهی مداریشوهرش ب
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 یعنی اول حرف مجنون گهیرو نوشته که مرده مm حرفنهی و رو آدهی زن با چاقو دستشو برنهیبی دنبال زنش که مرهی مو
 . شدستریتسخ

   چشمشری زرده و زشی عنبنهیبی که مگردونهیبرم و زنشو ترسهیم
 نیآخر.هی چه مسخره بازنی رو خاموش کردم اونیزیتلو. افتادهگود

 حساس خونه دستگاه ي سرگرد خوبه قسمتانی اشهیری عجب سادی از پشت ساختمون صدا مدمی گذاشتم دهنم که دپسمیچ
 زری گرفته تا لنیاز دورب. گذاشتمیتی امنيها
 .......و

 منم انسانم گهی دی دهنده افتاد کمرم داغون شد اه درسته بدنم مقاومه ولریی و صدا تغنی کرد خوردم زمری برم که پام گپاشدم
 . یافتی مونهی بره که روشون شک دهنده دینی تزئي از رو سنگ هادی دوم که باي طبقه رهی داره ماطیبلند شدم و رفتم ح

  شرتشی سنگ بذاره که ازکاله سونی و خواست پاشو رو اولستادی و پشت سرش صداش زدم اما نارفتم
 : پاشدم و شروع کردم غر زدننی رو زممی کع افتاددمی و کشگرفتم

 هست که یجی تدري کن رو هر کدوم از اونا شک دهنده های اول خونه رو بررسی فوضولي بريخوای می وقتي شدوونهید_
 خوردی اونجا هست سرت می سنگ اضافهی بکنه چون ي کارتونستی نمی کسي افتادی اگه مکنهی مهوشتی سنگ بنیتو آخر

 .مداااهمرو با داد گفتم صدام تو داد افتضاح در او.یاونحا روان
 !يتو دختر_
 دونمی چرا نمدمیی دهنده ندارم خاك برسرم پاشدم و به طرف باغ دوریی من تغيوا
 

 .سرگرد
 اونجاس سهی رئدمی باال و خونه که دواری و رفتم از ددمی رسقهی بعد چهل وپنج دقروندمی مواشی داشتم رونی خونه اومدم باز

 رونی رفتم بامی مگهی دکمی نکهی کردو منم با فکر ارونیقشنگ منو از خونه ب
 ی بازم رفتم تو ولقهی ده دقبعد

  پشت بهدمی رفتم داخل دنباریا
  نشسته خواستم ماسکشو بکشممن
  حت آخ تو روچوندی دستمو وکه

 .رونی با ادب گفت گم شو اومدم باز بی واقعي برگشتم بزنم که بلوکه کرد و بعد به معناشوری شکست بدستم
   داخلاطی بعد رفتم از پشت حنیرفتم ده م.  باغههی جا برا ورود هست و انتهاش اطی پشت حدمی دکه

  ساختمون دودمی زدم که ددی دکمی
  ینی تزئي و توسط سنگ هاطبقس

  شروع کرد سهی رئدمی که دنی و منم افتادم رو زمدی منو از پشت گرفت و کشیکی خواستم برم باال که دیرسی تراس باال مبه
 ! نبود کلفت تر بود کهينجوری دختره صداش قبال انکهی انمیاااا صبر کن بب. دارن یدعوا کردن که ساختمون دستگاه محافظت
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 دمیلند شدم و دنبالش دوئ سمت باغ منم بدی دوئدی خودشم فهمیوقت
  کاری مگه دارم چکنهی داره مکاریچ
 کنم؟یم
  آشنا بودیلی شدم صداش خوونهید

   باشههی شبتونهی تن صدا مخوب
 .  چقدر فرضه انگار رفته دو ماراتونی ولگهید
 ! کجا رفت؟یلعنت!ن؟ی زد کجاست ابشی قهوی

 
 لوفرین

  واستادمنی نداشت چندمدی بود اما دی توش خالونیشیکی ی بود منم رفتم تو درخت توخالدنبالم
 و بعد اومدم تو خونه دستامو شستمو و لباس نی عنکبوت رو شونم چندشم شد با دستم زدم افتاد زمدنی با درونی بعد اومدم بو

 رونی  زدم بیعوض کردم از در پشت
 و چمدونم رو برداشتم به در سرگرد زدم مدی لباس پوشرونی اومدم بی حموم وقتدمی شب بود پر11 خونه ساعت دمی رسیوقت
  نگفت درو باز کردم نبود رفتهيزیچ

 و میدی رفتم سمت صندلم و نشستم بعد چند ساعت رسمیشناسی همو نمگهی شدم از االن ما دمای رفتم فرودگاه سوار هواپمنم
 کمتره نجای که وزن مجازش از ارانیوا اخه ا! دارهی که گفت وزن اضافرمی بگلی رو تحولمی شدم و رفتم وساادهی پمایاز هواپ

 و ادرس ی شده بود با زور بردمش تو تاکسنی چمدون رو برداشتم واقعا سنگی وقتدم رو که خواستن دایمجاز نشون داد پول
  رو دادم

 . هتلهی رفتمی مدی بااول
 . شدمی به من منم اخر عصباندیچسبی پسرم سوار کرد که ماشاهللا مهی راه تو
_we are just two person in the a big taxi you are next to me. 
_excuse me. 

 .نی بزرگ شما کنار من بشی تاکسهی تو میما فقط دو نفر:شونمیمعن
 .دیببخش_
 

  عی هتل رفتم تو اتاق از قبل رزرو شدم و سردمی رسی کنار وقتدیکش
 .کردم چمدون رو گذاشتم رو تخت و بازش اوردمی در نلباسامم

 . پاکت بزرگ بودهی
 . خوشگلهیلیداداشت خ: نوشته بودهی بود همش اخرشم پی پسر خوشتهی کردم عکس بازش

  باباتیوص!!! خداي واااي؟ایییییچ
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 !دونستم،نااامهی که من نمیداداش
 !!!!چطور؟!ره؟ی مادمی چطور

  سرهنگ گرفتمي شماره لمی موبابا
 دییسالم بفرما_
 .سالم جناب سرهنگ سرگرد مقدم هستم_
 بگو سرگرد_
 .رانی اامی بدیمن با_
 !شهی خراب متی مامورنی از دست داد؟عقلتونویییچ_
 .دیدی کنم جونش در خطره پدر مادرمو که ددای برادرمو پدیاما من با_
 .شهینم_
 .دی کنداشیپس شما پ_
 . میکاریما مگه ب_

  که به جهنم که سرهنگه بذاري بذاردی اخه نبایسی تو پلیعوض
 !ن؟یدی اونم برادرم فهمونهی انسان در مهی جون دی دور من خط بکشستمی هم نتی ماموررانی اامی من مای دیکنی مداشی پای_
 .....فتی وظدی تو بايحق ندار_

 . ادامه بدهنذاشتم
 .دی عمل کنفتونی شما به وظست؟پسی مگه حفاظت از جون مردم نسی پلهی ي فهیوظ_
 چه طرز صحبت با مافوق هستش؟_
 ام؟ی بای دیکنی مداشیپ_
  و بعد؟کنمی مداشیپ_
 .سی پارنشیبعد بفرست_
 ! بفهمن جاتونو و بعد لو بدندی باند ارتباط برقرار کنن شانی با اتوننیم_
 .خدافظ.دی نباشتینگران مامور_

 . کردم مردکه خرفتقطع
   نتونستندی ها شاگهی راست میول

 .تی رفتن مامورنی از بیعنی نی برادرم بفهمن کجام که اقی از طرخوانی کنن مدای پجامو
سالشه و داروسازن 29 اسمش کهاسی پسر داره آرهی کنهی می زندگسی رو برداشتم و زنگ زدم به عموم که اونم تو پارلیموبا

 که شغلش میدونی می ولهی کدونهی نمیکس فرزند خونده که هی و ی المللنی دارن و دوتا داروخونه بیی مواد داروي و کارخونه
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 ی بودن و بعد مرگ دوستش اونو به فرزند خوندگقهی سي عمو هست که برادرادوست نی و فرزند بهترمشینی نبکنهی مجابیا
 ... ورهیگیم

 مثل خونه خودمون داشته باشه و من بتونم ی که راه مخفیی اونجا اما جابرمی و داداشو مکنمی اجاره متی سوئهی که نهی انقشم
 کنترل گروهو شنودهاشون و نکهی اي که و برامیستی نشتری هفته بهی کنن خالصه بمی بفهمن و تعقنکهی بدون ارونیبرم ب
 به من کمک کرده اتمی تو عملشهی اتاق اونجادارم که عمو برام دادتش و همهی شهیهم  عمو چوني خونه رمیانجام بدم م.....

 ی کتابخونه داره که چند کتاب مخصوصو کنار بکشي قفسه هی که دارم ی اتاقنی بود عموم االن بازنشسته شده امساریچون ت
 نی الزمه هتل بهتراتیحضورم تو عمل  همی وقتهی اتاق مخفهی کنار و پشتش رهی که بعد مرهی و اثر انگشت گدی کليجا
 .نستیگز
 .سالم عمو جون_
 ؟یخوب.م دختر گلمسال_
 !ممنون عمو چه خبرا؟_
 !چه عجب؟.یسالمت_
 . خونتونامی دارم مسمیعمو من پار_
 ت؟یباشه باز مامور_
 .دمی محیبله توض_
 ای چشم بيباشه قدمت رو_
 

 تا به  درو باز کردای و رفتم خونه عمو زنگ رو زدم که آرگهی دامی برداشتم و چمدونو گذاشتم بمونه چون باالخره مزاتویتجه
 تو زن می خوش گذشته بود منم بغلش کردم و رفتیلی قبل خي دفعه زونی آوينجوری منو بغل کرد و منم پستام همامیخودم ب

 دخترم چه بود به روز تو اومد؟عمو هم اومد حرفاش باز داغ دلمو تازه کرد رمی بمبرات یاله:هی گرری زد زدی منو دیعمو وقت
   کنمیطونی که خواستم شنیی پاومدمیداشتم از پله ها م.می بودنحایمادرم پارسال با هم ا

  قربون اشکات برم بابام تو ییمامان کجا.کردی مهی زدم رو لباسمو خودمو زدم به مردن که منو زدن باور کردن مامانم گررنگ
 .ارنی بونی ابمگفتی عمو به خودم اومدم که ميبا صدا.بابا جونم . يدی فهممویطونیبازم ش

 م؟ی حرف بزنکمی می عمو جان بردخواینم_
 . اتاق کارممیباشه بر_
 .  بودستادهی قسمت که پارسال مامان اهی اما تو راهرو چشم خورد به می افتادراه

 کرد وسط حرفامون بود که زن عمو با هی دادم اونم چند تا توصحی به عمو توضوی پس زدم و رفتم تو اتاق همه چافکارمو
 یعجب اسم!اسمه؟!!مم؟یآر.ادی داره ممی آرادی گفت وسرم داره می درم نزد چ با خوشحالی با تلفن اومد تو اتاق ختیخوشحال

 بود و داشت دنبال قاتل پدرش و رانی شوهرشو چون اون اي پسر خونده دهید  کههی شخصنی ،زن عمو دومدای جدشهی مدایپ
  هیلیم بفهمم که خ تونستی با هزار تا فوضولنمیالبته ا.گشتیمادرش م
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 . خوشحال شدم و زن عمو رو بغل کردعمو
 . زنگ زد سرهنگ بودلمی که موبامی سر شام بودادی فردا بمی قرار بود آرمیخوردی شام ممیداشت

 خفه بابا)بذار حرف بزنه اول.(دییسالم سرهنگ بفرما_
 .گهی دهی شاکیلی خیعنی نیو قطع کرد ا. فردا با پرواز ساعت ده شب اونجاستمی کرددایبرادرتو پ_

 صبح دمیرفتم شاممو خوردم و خواب.ولش !چطور بفهمم؟!هی پسره چانی جردونمی بابا اما من که نمتی شدم برا وصخوشحال
 !ننهههههههههه! که نیا.  نیی رفتم پادارشدموی بنای سالم و ايباصدا
 .شههینم!اصالااااااا!!ستی نممکن
 ....نکهیا! کهمهی اسمش آرگفتن

 
 ! سرگردهههههههکهنیا

 .شهی در خونش سبز مادی از پونه بدش ممار
 کنم امشب ساعت دهم کاری من چای عمو بگم کمکم کنه خداهی دی کارم مشکله که بانیاه با ا. تعجب کرددی تا منو داونم

 .ادیداداش م
 . اومد و از کنارم رد شدی سالم احوالپرسبعد
 !د؟ییای بقهی چند دقشهیعمو م_
 .شهی بد منجای کنترل کنم که با بودنش ادی تو اتاقم بهش گفتم سرگرد و بامیاومد رفت.بله دخترم_
 .ی استفاده کنی از در اتاق مخفاتی کن تو عملی تو هم سعمی مراقب باشدی طور پس بانیکه ا_
 .چشم عمو_

 دموی چرك پوشیش اسپرت صورت کفهی چرك و ی کت چرم صورتهی و اعی تاپ سهی با اهی شلوار سهی رفت و منم عمو
 شدن دهی جلب توجه و دیعنی تی برداشتمو رفتم قسمت اول مامورئلموی بستمو هدفنمم زدم گوشم و موبایموهامو دمب اسب

  ی لنز توسهی مختصرم کردم میه گری البته نهی منو ببسی بکنم که فرد مرتبط با رئيکال کار
 منو ای که آرافتمی خورد خواستم بچی که پام پرفتمی داشتم از پله ها منییرفتم پا.  کال عوض شدافمی قگهی چند تا کار دهی با

 :گرفت و زل زد تو چشام و بعد
  کرده؟ينجوری دختر چرا ايوا_

 . بدونهدمی نباسمی من پلدونهی خونه به جز سرگرد نمنی تو ای عمو کسری به حضورتون غعرضم
 . گفتم تنوع بشهنروی با دوستام برمیمن دارن م_

 . به بعد کم تنوع به کار ببر رژتم کم کننیاز ا: و کرد تو همو گفتاخماش
 .رونی گفتم باشه ممنون و زدم برونوی تو بغلشم اومدم بينجوری همدمی دهی که عادنجای ها اشهی مشیزی چهی نمی اواااا
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 جذاب و افشی گرفتمو رفتم محل پسره خوب بود قی تاکسهی عی راه بودم که برام اس ام اس اومد و مشخصاته و مکان سرتو
 منفوذ
 که ي رفتم و خودمو زدن بهش طورادی  داره مدمی دی منتظر موندم وقتشهی رد منجای بعد طرف از اقهی به آدرسه دو دقرفتم

 . از دستم افتاد شکستمیانگار اتفاقه و گوش
_hey)!!!.یه(! 
_sorry that is fluck).از قصد نبودیعنیود  بیاتفاق اصابت  ( 
 از قصد نبود نه جون عمت باشه گهی داغون کرده و بعد ملمویاومده زده به من موبا: که بشنوه ي لب طورری زهیرانی ادونستمیم
 هی خونه که گشتمی تمام برمکی ياز کنارش رد شدم برگشت منو نگاه کرد و لبخند  زد پس مورد پسند واقع شدم و مرحله . 

  دمیلباس د
 دمشی مغازه رفتم تو و خرهی نیتری وتو
 

 . ست هم داشتي کوله هی. از کمرش باالتر بازهکهی تهی که سرهمه و ي لباس سربازهی بود ی عالبیعج
دلم .  کس خونه نبود سکوت مطلقچی پامو گذاشتم تو خونه هی عمو وقتي گشتم و رفتم خونه ی به دلم نشست کمیلیخ

 ولی حاال ادهی رو منوی رد کرذم زدادی برقصن رو مدی اهنگ خوشگال بای ام سی زدم پهی ونیزیگرفت حرکت کردم سمت تلو
برا جبران . دنی ندارم ازش شروع کردم رقصینی چرا کدونمی نمیول  باشهگهی از کس ددیشا.ادی غم امروز داداشم مالیخیب

خواستم بچرخم که . در آوردم مني بازعی قر اونور بچرخون بلرزون چپ راست لرزش چه ضاهی نوری قر اهی دمیرقصی مامییتنها
 . بازي البته با دهناکننی و سرگرد دارن نگاه مای آردمید
 شروع کرد ای پخش شد که آري اهنگ شادهیبرقص و بعد : و بعد دستمو گرفتو گفتيدی ممیجونم چه قر: اومد و گفت ایآر

 که چشمم خورد به سرگرد که با اخم زل زده بود دمیرقصی مزدموی منم با خنده دست مدادیه دار قر م خندبیبه قر دادن عج
 . تو رقصوندن استعداد داشتبیعح ایآر. گفتم برقصونشایدم گوش آر.ایبه من و آر

 
 سرگرد

 . افتاد که به سرگرد نگفتمادمی خونه چمدونو برداشتم و رفتم فرودگاه تازه تو فرودگاه برگشتم
 ؟يباز تو اومد)�!؟!!جان؟.( بودلوفری دوست ندارم بهش بگم سرگرد کاش برام ناصال

 )� باشه بابا نزن منو(
 . رد شدشناسهی توجه انگار منو نمی بودم که از کنارم بمای هواپتو
 ي کارهاي سرهنگ برالیعد استراحت با وک هتل و بهی رفتم دمی بعد چند ساعت رسنمی بابا مغرور من از تو مغرور ترنه

 پدرو مادرمو کشتن منو به ی اونجا مادر خواندمه وقترمی جون زنک زدم که فردا مدی برگشتم به ناهی وقتنای اوی گذارهیسرما
 امکی خالصه اونروز تموم شد و فردا صبح رفتم خونه بابا سرمیگیکه از قاتال م  گرفتن کار من فقط انتقامهیفرزند خوندگ

 .چشماش شده بود اندازه دوتا گردو!کنه؟ی مکاری چنجای انی پله ها ثابت موند اي چشمام رو فرد روی بعد احوالپرسدمویرس
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 . زنگ خورد و بلند شد رفتلوفری نلی که وسط ناهار موبامی بعد استراحت ناهار خوردیالیخی منم تعجب کردم زدم بخوب
 بارم با هم باهم رفتن حرف هیکه .لوفرهی ني عموامکی بابا سدمی فهممی تو اتاقم با لب تاپم چندتا لباس سفاذش دادرفتم

 .زننیبزنن مشکوك م
 بود ای گرفتش به اون فرد نگاه کردم آریکی دمی کرد خواستم برم جلو که دری پاش گلوفری ندمی برم آب بخورم که دپاشدم

   داغدی رو دلوی ني افهیل زد تو چشاش بعد که ق اما زکنهیفکر کرد ولش م
 .شی وحشي تو چشازنهی زل ملوفروی گرفته بغلش نومدی اصال خوشم نکرد

 به خودم اومدم بابا یکی اهم ي که با صداکردمی نگاه می از بغلش منم دزدکرونی اومد بلوفری نهینجوری چرا انی اي افهی قااا
 .هی خبرکننی خوب همه فکر مای نگام کرد خاك بر سرم که با اخم زل زدم با آرطونی بود شایس
 . خفهستینه ن)�!ست؟ین(

 نیی اهنگ از پاي اتاقم با صدارفتم
 داشتم لوفری دهنم باز موند نمیدی رسی کچوقترونی بمی هم با من هم زمان اومد با هم رفتای که آررونی اتاق اومدم باز
 . بود انگار معلومه بلدهی اما رقص عربدادی م خوب قرمیلی خدیرقصیم
 چرا اخمام گره دونمی حرف نمنی نگاش کرد با اداری کال انگار به چشم خرومدی نگاش کرد اصال خوشم ني با نگاه بدایآر

  خورد
 بابا به من چه مگه؟. گفتيزی چای و در گوش آردی منو دلوفرین

 
 لوفرین

 ! جون من؟ستی نیسمی خواست بره سمتش که برگشت رفت باال سادایآر
 ؟ییکجا_
 ا؟ی آریبامن_
 ! تو هست؟ری غینه با عمم کس_
 .آره اجنه ها هستند_
 .کنمی دارم مسخره مزای چنی از ادیترسی بد مای آری بچگتو
 . تنوع تموم چشاتو من دوست دارماریبرو لنزاتو درب. مسخرهدمیهر هر هر خند_
 . داد منم تعجب کردمیهول شد انگار سوت!؟ی گفتیچ_،

 .یچیه_
 بگو_
 !سی نيزیجون تو چ_

 ای دنبال آردمییدوی و افتادم دنبالش داشتم از جلو در اتاق سرگرد مشوریجون خودت ب: رو برداشتم و زدم سرش و گفتمکوسن
 که
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 .نی و افتادم روش و اونم خورد زمستمی بادنی لخت جلوم بود منم نتونستم از دوئي تنه می در اتاقش باز شد و سرگرد با نهوی
 بودم اون باال نیی جامونو عوض کرد حاال من پاهوی لحظه گر گرفتم  انکار برق وصل شد بهم هی بود نشی سي رودستام

 سمی هلش دادم ندمویپر ساعت مثل برق دنیبا شن. نی شبه ها ساکت باشمیساعت نه و ن:سرش برد سمت گوشمو گفت
 .ومدی داداش مگهیساعته د

 کت چرم هی بود و روش هم اهی سرهم سهی نقابمم گذاشتم کولم لباسم دمی پوشاهی اتاقم درو قفل کردم لباس ست سرفتم
 .اهیس
   که عمومیاهی کوپه سنی و با ماشرونی زدم بی اتاق مخفاز

 مرد حوان که هی مرد مسن و هی نیی اومدم پاعی جلوم سردیچی مگرفتن پهی جور کرده  رفتم سمت فردگاه تو راه بودم که  برام
 . اومد انگار عکس گرفتنیکی چيروبروشون بودم که صدا. جذاب بود اومد جلومیلیخ
 پس االن ارور خمهی پره و رو تشی و ظرفدهی تمومه صدا مشی روش نصبه چون باترنی پس دوربهی قبلاتهی لباس عملنیا
 . بوددهی هاشون نگاه کردم رنگشون پافهی به قدهیم

 دادم می مارت از کارت قالبهی و نی تو کفششون باشه موهامو دادم رو دوربیگی رنکهی عکس گرفتنم ترس داره مگه امگه
   و سوار شدم ودیری تماس بگدمیعجله دارم  خصارتتونو م:بهش وگفتم

 شهی مری دهه تا برسم دی فرودگاه به ساعت نگاه کردم اه لعنتي به سوشیپ
 

   ساعت ده و ربع اونجا بودمحدود
   کردمری شانسم که دنی به العنت
 ! بود؟ی تصادف چاخه

 رشی کنار پذدمی گشتم که ددنبالش
  خوشگلهشیی خدای ولستادهیا
   بوددهی پوشاهی کت شلوار سهی

 لمیفتم طرفش که به موبا ردهی لباس پوشی بچم چقدر رسمیآخ
   ام اس اومد بازش کردم شمارهاس

 شه؟ی بود مگه مافتادهین
 !ي داری خوشگلتیسوئ: بودنوشته

 ! کردن؟دای رو پتی؟ سوئ!؟ییییچ
 ! نرفتم اونجای من که حتيچجور

 يزی کردن هتل چدای رو پتی ببرمش خونه عمو چون اونجا سرگردم است اما اگه سوئدی باپس
 ! بهشزننی ضررم مستین

 .سالم_
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 !ن؟یسالم خوب هست_
 !؟يممنون تو چطور _

 . کردنشانی کرد از مفرد بتعحب
 !خوبم بنده رو جناب شفاهمند برا قرارداد فرستادن_
 ومد؟ی مگفتینگفته داداشمه؟ اخه اگه م! ؟یییییچ

 ! کهحتما
 . بدمحی براتون توضنیی بفرمانیومدی ننحایشما برا کار ا_

 رونی که من اومدم بدوننی برم اونا اصال نمتونمی لباس که نمنی سوار شد روندم سمت خونه اه با ااومد
 .رونی اومدم بی در مخفاز
 . لب گفت و رفتری زيباشه ا!امی منم بدی کار دارلوفری با خانوم ندی بگدی زنگ در اون خونه رو بزندیشما بر_

 .دی از زانو با کفش سفنیی پاکمی اهی لباس سهی و رونی اومدم بی از اناق مخفی مخفي رفتم سمت جاعی سرمنم
 . اومده تودمی دنیی رفتم پاعی سرو
  انداختی شد و بعد به در نگاهی لنبکي چشاش اندازه دی منو دتا

 . و اشاره گفتم نهفای بگه که با ابرو و ايزی چخواست
 . االن باهاش کار دارمزای عزکنمی میعدا معرف بشونویا: شد روبه همه گفتمییرای پذنکهی خفه شد بعد ااونم

 می سمت اتاقم و رفتدمی کشدستشو
 . اتاقتو
  باال؟يتو چطور اومد_
 !ی صبر کردم و گفتم تو برادرمکمی چون ي تو اومديومدی کار نيهمون طور که گفتم تو برا. باهات حرف بزنم دیبا_
 ! گرفته؟تیخانوم شوخ!؟یییییچچچ_
 ! اسم پدرت تو شناسنامه فرزاد مقدمه و مادرت هما فرهمند مگه نه؟نیی پاارینه صداتو ب_

 . نگام کردگنگ
 !؟یدونیاز کجا م_
 بابا رو بهم داد که بابا سفارش کرده بعد مرگش بده به من ي که عمو دفتر خاطره ی برادرمدونستمی فقط مروزیمنم تا د_

 دورا دور باهم رابطه ی ولرهیگی و ازت فاصله می به کسسبرهی کنم مدای پدی که خودم بایلیتوش نوشته بود که تو رو بنابه دال
 . يری مثل داداش شهاب بمخواستنی چون نمدن مقدمم تو رو سپرلوفری من ننیداشت

 . اسمش بازم بغض کردم داداشمبا
 
 نجام؟ی خواهرمه اون قبول چرا من اگهی مشهی دختر پبدا مهیخوب _
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 . جونمم شده محافظت کنممتی دارم ازت تا به قفهیچون جونت در خطره و من وظ_
 !ادشونم؟یمن اصال !ستن؟یچند ماهه ن!مامان بابا خودشون کجان؟_
 . کشتنشونیعنی با غم گفتم اونا مردن نیی پااریصدا تو ب_
 .ختی اشک از چشماش رهیانگار جملم تازه لود شده بود که !!چرا؟!ا؟یک_

 ! کنم؟هی گرتونستمی من نمچرا
 .رمیگی نکن خودم انتقامشون رو مهیگر. نکن داداشمهیگر_
 . مراقبت باشهيخوای میکی از من محافظت کنه خودت تونهی دختر چطور مهیمگه _
 . عمو بوديصدا.ستی طور ننینه اصال ا_

 .نیدیدر زدم نفهم:عمو
 !دیدونستی نداره عمو مگه شما مبیع:من

پس نگران نباش اما به هر .هستشFBI سی مامور پلهیخواهر تو : گفتانهیاره دخترم و بعد رو به داداش که اسمش شا:عمو
 نگاه کردم دهنش انیبه شا.رونیرفت ب. گمی بعدا ملشویدل.ی زمانهی خونه بفهمه برادرته تا نی تو اچکسی هدی نباگمیدوتون م

  توشرهی مسمگ:باز مونده بود با دستم بستمش و گفتم
 . اتاقتو نشون بدممی بربپر
 . بمونمشهی دوستتم که نمی اگه بگتمی من کیگیماالن _
  هی ي برانجای اي اومدگمی می ندارم ولمیخوب اره چپن من دوست_

 .سمی من پلدوننی همه به جز عمو و آرش نمي و با من همکاذي کارقرار
  نگفتيزی چگهید. تمی مامورهی شرکت دارم االنم تو کننی فکر مهیبق

 اتاق ي اهنگ از توي که صدارونیو بعد اومدم ب... ته راه رو و مسواك زدمو یی نشون دادم رفت منم رفتم دستشواتاقشو
  بودانیشا

 : خوب بود صداشی خوانندشم دختر بود ولهی از کدونستمی نماهنگشو
  حاال که تنهامیی تو کجاپس
 خوادی که دستام دستاتو محاال
 یاهی سنی تو ایی تو کجاپس

 یقت شد باز اشتباه عاشیک
 ی باز اشتباهی اشتباهباز
  حالم خرابهي بس نبوداز

  شکل عذابهامی وقته دنچند
  گوش ندادم اومدم تو اتاقشویبق
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  خبر مرگشدی که داغون ممعلومه
  مادرش  رو دادم منم حالم خوب نبود اصالپدرو

 
  پچ پچي شدم صداداری صبح از خواب بی وقتدمی خوابگرفتم

 . از دم در اتاقمومدیم
 دمی با کمال تعجب درونی باومدم

 .نیشنای وقته همو میلی و خنیمی انگار دوتا دوست صمخندنی و مگنی و سرگرد دارن مانیشا
   هول کردکمی انی شادنی منو دتا
 . دادریی رو تغنشونی جو بعی سرو

 ییسالم کردمو رفتم دسشو. حس کردم چه بدونمينطوری من ادیشا
  دارهلمی موبادمی برگشتم دیوقت

   به شمارش نگاهعی سرزنهی مزنگ
 :برش داشتم. ناشناس بودکردم

 الو_
 .سالم سرگرد ما چطورن_

 . کننده داشتریی اما صداش تغخوندی قاتل بود که مهمون
 .مینیبی همو مادی به بعد زنی از اي تعجب کردیلی که خنمیبیم_

  کثافت انتقامشونیعوض: با داد گفتمی قاتل خانوادم بود داداشم بود عوضی ملمی شدم در حد تیعصبان
 . ازشونیخواستی می چذارمی برات نمی زندگرمیگی ازت مرو
 . همشون جلو در اتاقم بودنبای دادم تقري صدابا
  یلعنت.طع کرد و بعد قشمی نره عذاب روز و کابوس شبت مادتی: خنده و  باز گفتریزد ز.یزنی جوش میحرص نخور خانوم_

 . و سرمو تو دستم گرفتمنی زمنشستم
 !یییییییبیلعنت

   نبود پدرو مادرم حقشونحقشون
 .نبود

 
 . اومد سمتمعمو

 ! شده دخترم؟یچ_
 . یچیه_
 .ی بگیتونیم_
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 .نطوری و عمو هم همرونی گفتم همه رفتن بنوی اتیبا عصبان.یچیگفتم ه_
 از یکی با ی داشته باشم که الکداری دممی قالبي که همون دوستاي چون قراره امروز با افراد نفوذی البته رسمدمی پوشلباس

  باند که همون پسرهيواسطه ها
  وهی بفهمونن کار من چي جورهی داشته باشم و اونا ی اتفاقبرخورد

   خودمو تو دلشون جا کنم البتهمنم
  کردندای پامونی که نفوذپاتوقشون

 دی امروز هم باچارهی شبا هم قمار که من بندازننی راه ميراندازی و دارت و تنگی که صبحا باولنی زمری زهی هیبی عجيجا
 گهی درست کردم البته با لباس دمویصبح اونحا باشم هم شب البته با چهار ساعت فاصله با همون صورت قبل

 .اهی با کت چرم سدی و کفش اسپرت سفاهی با کمربند سدی بلوز سقهی با اهی سنی شلوار جهی
 . بودزونی موهامم مثل گلوله باال گرد کرده بودم و دو تار مو از کنار صورتم آونیی پارفتم
  سرگرد دارهدمی که دنیی پارفتم

  بود با طعم شکالتي هاییلوی کی باال دستشم از بستنادی پله ها ماز
 !؟.هوی کمش نشه ییتنها
 . چشمک رفت باالهی کرد تو دهنم و بعد با هوی رو ی قاشق پر بستنهی کنمی دارم با تعجب نگاش مدی دیوقت
 ! کرد؟ينطوری چرا انی ايوا

  کال تعادل! بودا؟ی دهنقاشقش
 تو راهرو حرف یواشکی دارن انی سرگردوشادمی تو اتاقم که دگشتمی افتاد لنز نذاشتم برمادمیراه افتادم برم که . داره یروان

 .دم شمی پشت ستون قاعی سرزننیم
 م؟ی کنکاری رو چلوفریحاال ن:انیشا

 .مشیچونی بپدیامشبو با:سرگرد
 !شه؟یمگه م: انیشا

 اونم به خواست تو گهی دي ببرن جالوفروی گفتم نای اما من به نفوذشهی قمار ساعت دوازده شروع میآره مهمون:سرگرد
 . قسمتش به خاطر تو حذفش کردمنی اما ادهی رو انجام متیمامور

 !سم؟ی بفهمه منم پلی وقتدهی نشون می چه عکس العملیکنیفکر م:انیشا
 ؟!!سسس؟ییییپل!جااااااانممممم؟

 .امی حتما مامی می اما من امشب به اون مهمونگاردی شدم در حد اللیعصبان
 

  ستشفی کهی و ي مات نقره اي رو با کفش هادی درخشی که می بلند کرمرهنی پهی شد حاضر شدم شب
   پرشاو باال بستم و به طورموهامم

   خوب بودنی لباسم بلند بود اما اي  دنباله رونی بی از در مخفرفتم
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 هی نشه دهی که دیی رونم جاکنار
   بهازی کردم که اگه نی جاسوسچاقو

 . داشتم ازش استفاده کنمکمک
 شهی الزم مدونستمی مکروفنی مهی گذاشتم و ي اسپرهی فممی کيتو
  گرفته بودم و شانسم خوب بودادی اتیقمارو قبل عمل.ی رفتم سمت مهموننی با ماشرونی افتادم براه
 بودم اوردهی جشن بالماسکست اما من ندمی باال که درفتمی رو دادم که پارك کنند داشتم منی شدم و ماشادهی به محل پدمیرس
 بای زیلی درخشان خی نقاب کرمهی که داره با دمی رو دی هنگام زننیدر ا
  بخرنش شانس اوردمگهی مهی بقبه

   و گذاشتمشدمشی و خررفتم
 .... وي خاکستري بود لنزاتمی مامورپیرفتم داخل همون ت. دمی بفهمن که من فهمخواستمی شد نمخوب

 هی دوی سفزی بلهی با اهی کت شلوار سهی بود با نحای که اونروز زدم بهش اونم ادمی مردو دهمون
  کردمی بدجور جلب توجه میتو اون مهمون.اهی کراوات سونیپاپ
  نداشتم امای نقشتی قسمت مامورنیمن تو ا. لحاظ بدههی از نی او
 . ارمی باشه برم از هتل چمدونم رو هم بادمی اومدم سی رئي نداره به جابیع

 ي مرد که عضو و ازکله گنده هاهی سرگرد با دمی رفتم جلو دیکم
 بود اوشی زن اومد و به اون مرده فکر کنم اسمش سهی دمی کردم دری هستش در حال قماره و بدجور عرق کرده معلومه گباند

  نگاه کردم اصالینی تزئي هانهیکمک کرد به ا
 که خودمو زدم ي چشم اون مرددمی که درفتمی راه مهی ترکي منو بشناسن پس منم رفتم جلو به صورت مانکن هاتونستنینم

  با عشوه کنار سرگرد قرار گرفتم و دستمو انداختم دور گردنش و با دقت بهیلی رومه رفتم و خبهش
   کرده وری گیی بد جایلی اوووف خدمی نگاه کردم که دعتشیوض

 خواستی مادی حرکت کمکش کنم که اونم شانس زهی با تونستمی مفقط
  بار صفحه رو چرخوندم اونا فکرهی ونی بار و شهی مرگ ای زدم به دردلو

  حرکت ماهرانه برش گردوندمهی و منم با دنی و شروع کردن خنددمی دارم انجام می حرکت ناشکردن
   بودینی لحظات سنگدیچرخی و فقط داشت مدی که رنگ طرف روبرو پردمی وضوح دبه

 . ستادی استادی ای مدی که بایی چشمشون به صفحه بود که جاهمه
  دمیتو چشم سرگرد د رو نیتحس

  رفتم تودمی برگشتم برم که دعی شد سرلی تبدي بعد به کنجکاواما
   اشاره کرد خوبیی بود منو ول کرد و به جاتی مامورکی ي بود که مرحله ی برگشتم همونیکی بغل

 .میستادی ازی مکی باهم رو خواستمی که میفرصت
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 . هستمدیمن سع_
 !د؟یزنی حرف میخوشبختم اما فارس:من
 سکی رهی بود و شانستون قوي بگم حرکت ماهرانه ادی بادیزنی غر می که با خودتون فارسدمیبار اول که بهتون خوردم د:دیسع

   ادم رو به عرش برسونهتونهی می چون وقتادهی زیلی حرکت خنیا
 .هی مرگ و زندگنی مثل قمار بهی بگم قمار سختدی طرف رو بدبخت هم کنه باتونهیم

 شهی  رو نمی و زندگقمار مرگ:من
 . کردسهی مقای قمار معمولبا

 !ه؟ی چجوردی بگشهیم:دیسع
 .گردهی اطراف رو ممهی سرگرد داره سراسدمی بهتون نشون دادم دي روزدیشا:من
 

 دمی بودم شنکیچون نزد.نیی پامشی گفت برددی مرد اومد درگوش سعهی هوی پسر نی نبود کجا بود اانی نگاه کردم شامنم
 ساختمون رو ي خدارو شکر قبل از اومدن نقشه نیرزمی کردمو راه افتادم سمت در زی خداحافظيبلند شدم و با لحن مغرور

 ی رفتم جلو کسدیرسی به پشت ساختمون مي که به انتهاش به درهست ي سنگ درهی ری زنیرزمی زری کردم و از زیبررس
 نبود بدون جلب توجه درو باز کردم

 ي طوريگری با بازنی باشنجای ادی خانوم شما نباگفتی که مدمی مرد رو رو پله ها دهی چند تا پله رو رفتم هی ی رفتم تو وقتو
  کردم که

 نییپا  افتاد رفتم هوشی گاهش که بجی برگشت بره به پام زدم رو گی اشتباه اومدم و برگشتم وقتانگار
 جووون: از مردا گفتیکیوه رفتم سمتشون  در اوردم و با عشفمی رو از کمی دوتا مرد هستن اسپردمید
 .می و در خدمت باشای اما شانس به ما رو کرده بی باشنجای ادی نباگریج

 اومد جلو که با کفشم زدم یکی رو زدم به چشماش و اون ي حرکت اسپرهی برم بغلش اما با خوامی که فکر کرد مي طوررفتم
   شد کنارهوشی گردنش که بي  نقطهي حساسش و با دست زدم رويجا

 دستو می بفهمه من کخواستی که مانی متعجب وکنجکاو شاي افهی زدم باال و چاقو رو در اوردم و بدون توجه به قلباسمو
 .انی االن مایدنبالم ب: عوض کردمو گفتمکمیپاشو باز کردمو صدامو 

 . ایدنبالم ب: گفتمدمشوی تق در کشيبا صدا!؟ی هستیتو ک:انیشا
  رو باز کردم چاقو که هنوز دستم  بود رو گرفتم دهنمچهی کنار و بعد دردمشیو کش سمت سنگ رفتم به
  با زور درو باز کردمنیی پادمی پرو
 وارد ی خودم نکشم وقتي رفتم که تو جشن حضور داشته باشم و شک رو روی و رد کردمو از در اصلانی من شارونی بمی رفتو

 دیم به رفتن سمت سع و شروع کرددمیشدم نگاه مشکوك سرگرد رو د
  ی رفتم سمت در که اونم اومد دنبالم وقتلکسی کردمو ری خداحافظعی دنبالم سرادی داره مدمی دکه
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 دنبالم انی  دارن مدمی اوردن و سوار شدم و حرکت کردم که دنوی ماشدمی و دوارنی بنوی اشاره کردم ماشرونی در اومدم باز
  دادمیی و الراژی سرعت گذشتم رو اخرش و چندتا وی کارم به سالمتی رالمیحاال محکم بچسپ که رفت

 رفتم تو درو باز کردم و وارد اتاقم شدم و ی خونه شدم و از در مخفی راهعی گمم کردن پس سردمی دی تو فرعدمیچی بعد پو
 ییهوی گذشت که در قهی چند دقدونمی رو تخت که بخوابم نمدمی شکل خودم کردم و دراز کشافممیلباسامو عوض کردمو و ق

   وانی شادمی دکه  خواب آلود کرذمافمویباز شد بلند شدم و ق
 کننی که دارن منو نگاه مسرگردن

 ! شده؟يه؟طوریچ: متعجب کردمو گفتمافمویق
 !؟ی مهمونیتو رفت:سرگرد

 دمی قرص گرفتمو خوابهینه سردرد داشتم به بچه ها گفتم از عمو هم :من
 

  راست گفتم که نگفتمدی دی وقتدی از عمو و زن عمو پرسنیی پارفتن
 .دمیمنم خواب. اتاقشونرفتن

  حرفي صدادمی که دنیی پارفتمی شدم و داشتم مداری خواب باز
   رفتمادی از تو اتاق سرگرد مزدن

 . گوشمو چسبوندم درستادموی در اپشت
  بود؟یبه نظرت ک:انیشا

 . مامورئتهنی اسی دارم رئنیقی:سرگرد
 . منو نجات دادروزید:انیشا

 پس چرا اونجا بود؟:سرگرد
 .کنهی کنترل مکی حضور داشته باشه پس داره از نزددینبا:انیشا
 رمی حرکت کردم که فکر کنند دارم معی سرادی پا مي داره صدادمید

 .کتابخونه
 سرگرد

  لوفرهی دوست ندمی فهمدمشی که دي از روزانی شاشی  پرفتم
 ي از افردایکی منو احمد ی مهمونمی رفتمیچوندی پلوفروی نانی با شاسهی پلدونهی اصال نماتی اون اومده عملدونهی نملوفری ناما

 چوندی زن اومد کنارمو پهی هوی.کردمی گرمم شده بود و داشتم عرق مباختمیباند بود منو نشوند قسمت قمار بد جور داشتم م
 حرکتو نی اتوننی می حرکت ماهرانه که تعداد کمهی دمی که دکنهی کار میخواستم بگم چ  بود زل زدم بهشانهیحرکتش ناش

 دی برگشت بره که سعبی غري آشناهی عطرش مست شدم به چشماش نگاه کردم آشنا بود اما ي شد از بوکمیانجام بدم نزد
 چشمم به همون دختر ستی نانیدم شای بعد گشت دهوی می که جدا شدمی آب بدی سروگوشهی می رفتانیبغلش کرد منم با شا
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 رفت خواستم برم یرکی گفت و بعد دختره پاشد و با زدی به سعيزی اومدو چیکی هوی زدی داشت حرف مدی سعشی پخورد
   دختره از در اومد تودمی بودم که دستادهی اي و منم اجبارگفتیداشت چرت و پرت م.دنبالش که احمد منو گرفت 

  کردی خداحافظعی تو بود دنبالش بودم که متوجهم شد سرمطمئنم
 انمی سوار شدو منو شاعی سردمی دانوی که شادمی رفت دنبالش دوو

 .می اخر هم گمش کردگرفتی سبقط مدویکشی میی کرد ماهرانه الادی سرعت زهوی دنبالش
 .ییییی لعنتاه

 ؟يکردی می چه غلطرونیتو ب:من
 ن؟ی اهیبودن اون دختره نحاتم داد ک نبودم منو گرفاه رونیب:انیشا
 .اتهی عملي و کنترل کننده سی رئای و می و لو رفتلوفرهی نایدوحالت داره :من
 هی خوالوفری ندمی خونه با تعجب دمیرفت
 
 لوفرین
  اومد سمتماستی که اردمی دهوی

    موهامری دسشو برد زهی ها شهی مشیزی چهی جور خاص هی بود ي جورهی چشمام نگاه کرد اصال به
 !رونی جلو  که در باز شد و سرگرد اومد باوردی کنارشون زد متعجب مونده بودم سرشو داشت مو
 هی من نبود که رفت و منم رفتم سمت آشپزخونه تا از خدمت کار خونه ری کردم تقصکاری نگاهم کرد با معنا مگه من چجوری
 خورد و منم از ترس افتادن دستمو دور گردن سرگرد زی پام لیکی که نبود برگشتم برم که خوردم به رمی اب پرتقال بگوانیل

 . نفرستیپاراز!)جااان؟؟(نمی چشمارو ببنی دوست دارم ادرقفل کردم نگاهم تو نگاهش قفل شد من چق
 . گرمم شدهوی چشماش بودم غرق

 یکی هوی افتمیرو کمرم قفل کرده بود که ن گرفته بودن دستاشو که شی که رو گردنش بودن اتدستام
 بود آخخخ کمرم انی شانی دستاشو باز کرد که افتادم زمدی سرگردم فهمی وقتدمی کرد که من دستمو کشی مصلحتي سرفه

 انیشا. خر مگس ي مرض دارهی ول کردنت چهیاخه کمرم داغون شد گرفتنت چ: گمی می نبود چمی حالگعیداغون شد د
  داشت خودشو

 !ان؟ی شای داشتيکار:سرگرد. خندهری که نزنه زداشتی زور نگه مبه
 !؟يای بشهی اره کارت داشتم مزهی چیعنی عهههه نینه ادامه بد:انیشا

 .میاره بزن بر:سرگرد
 

  دمی دی دم در وقتستادمی اقهی بهم دنبالشون راه افتادم چند دقگنی دارن می چدمیفهمی مدی بارفتن
  دروومدی نیی بشنوم در زدم که مثال برم تو اما صدايزی چتونمینم
 .ستنی تو اتاق  ندمی کردم که دباز
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  که اومدن تو اتاقدمی که االن رفتن تو پس کجان خودم دنایا!!!!واااااا
 

 انداختم نبود همه ی اطرافو نگاهنجای اوندن ادمی خودم دي رفتم تو اتاق و به اطراف نگاه کردم جلل الخالق آقا با چشماآروم
 داشته باشه سه دی شانجامی داره پس ای به سرم زد اکه اتاق من راه مخفي فکرهی که رونی بامیجا رو گشتم خواستم از اتاق ب
 ..... تا از اتاقا کتابخونه دارن پس

  رونی بدمی رو کشنی شمت کتابخونه چند تا کتاب معبرگشتم
 ي نهی نشد تولد عمو بازم نشد اما گزیسرگرد و که تو پرونده خونده بودمو زدم ول تولد خی درست بود اما رمز اول تارحدسم

درباز شد رفتم تو . بودمدهی آرش رو از عمو پرسي نامهی خواهرش بود که کشته شده بعد پدرو مادرش رمزو زدم کل زندگيبعد
 چرا دقت نکردم رونیو بستمو رفتم از اتاق ب دررونی اومد اومدم بانی شايو بعد صدا ادی پا مي صدادمی رفته بودم که دیکم
 برا مامورئت بعد اون بار رو رونی برنی امروز مرسهی اون راه به کجا منمی ببدی تنش بود بارونی افتادم بغل سرگرد لباس بیوقت

 !!!!ولی سراغش ارمی گذاشتم پس امروز مکروفونیلباسشون م
  و روشنشونیزی نسکافه گرفتم و رفتم سمت تلوهی نیی پارفتم
 :کردی برات رو پخش مرمیمی تو کانال اهنگ بود و اهنگ مکردم

  براترمیمیم
  بدون چشاتتوی برمیمی میدونستینم
  از برمیرفت
  که دلم بستس به ساز صداتیدونستینم

 !گهیچشمه د!ره؟یمی چشم مهی دنی بدون دیبرو بابا ک! بافن؟ی که بهم مهی خزلباتنچهی عوض کردم اکانالو
 زنده کردن خاطرات دی نشستم به امی کارتون بودم او کودکنی من عاشق ادادی رو می کارتون باب اسفنجگهی کانال دهی زدم

  گذشته
 يآها: جلومدی پرای دفعه آرهی که دمیدی کارتونو موفتهی رستوران که هشت پا هم کنارش راه مرفتی داشت می اسفنجباب

 !؟یکشیخرس گنده خجالت نم
 ؟ینه واسه چ: من
 اون نی کرد عیبعدصداشو کلفت و لوت! خجالت داره واالی برا چکهی بعد منهیبی نشسته کارتون مکلی هنیروروبرم با ا:ایآر

 .دمای طالقت مفهی ضعيآها: گفتموی قديمردا
 !می افهی ظرمیستی نفهیما دخترا ضع: من

   بدوی دنبالم حاال ندو پس کافتاد
 شدم می بدون نکاه به صورتش رفتم پشتش و دستامو دورش حلقه کرد و پشت طرف قادمی دکلی ههی که دمیدوی مداشتم

 من آخرشم خسته شدو رفت اومدم دستامو از دور کمر طرف بردارم که دوتا دست رو دستام ی هرفتی ور منی اای آریه
 نه ای انهینستم بفهمم شا نشست چون پشت طرف بودم نتوتام آتش رو دسي اما گرمم شد انجار گلوله شدی چدونمینشست نم
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 غرق شد اهی سي لهی به صورتش نگاه کردم چشمام تو دوتا تنکهی صورت طرف برگشت سمتم همهوی نداشتم ی کافدیاخه د
 . داد و بعد ولشون کردفی فشار خفهیبه خودم اومدم دستامو خواستم بکشم که ! و خوبنی حس دلنشهیغرق 

 
  سرگرد

 تا آب بخورم نیی رفتم پادموی لباس پوشمی پشت کتابخونه بزنی تو اون قسمت مخفی گشتهی انی باشامی بود امروز برقرار
 . که گرفتمشافتهی بخواستی شد که مي چطوردونمی که برگشت نمدمی دلوفروی جلو آشپزخونه ندمیرس

 بود طنتیجور ش هی لحظه چشمامون بهم قفل شد غرق چشماش شدم تو چشماش هی افتهی دور گردنم حلقه کرد تا ندستاشو
 دنی لحظه نفسام تند شد با دهی کردی داشت منو نگاه مجوری دستاش افتادم که رو گردنمه همادی لحظه هیاما غم هم بود 

 ی داغزی انگار چسوختی دستاش مي جاکردی نگاه می خواستنیلیخ...و  ننیبی می عالمه بستنهی بچه ها که نی انیحالتش ع
 دستاشو یی که با صدامی بودستادعی اي بگم اونحوردی بامی تو هم غرق بودی دوست داشتنی داغهی اما يرو بهش چسبوند

 شروع کرد غر زدن وفرلی دفعه نهی پشتمونه ولش کردم که افتاد ی کسدمی منم فهمی داد وقتهی برداشت و به دستام تکعیسر
 ي جامی تو اون محوطه زدي دورهی و می رفتمی صدام زد و گفت برانی برم جلو که شاخواستمیانگار کمرش درد گرفته بود م

  بعدي برامی و گذاشتمی راهم داشت که نگاه نکردهی بود اما یقشنگ
 چم دونمی و از پشت بغلم کرد نمدی نفر دوهی که نیی از پله ها اومدم پانمی ببونیزی که تلونیی مدت رفتم پاعی بعد رونی بمیرفت

 ای آردمشی شده بود سرمو برگردوندم که دمی اونم قاکردی داشت دنبالش مای بود آرلوفری نيشد اما گور گرفتم دستاش دستا
 .دیکشی مشی روش بود به آتهرفت دستاش گرم بود و دستامو ک

 .یمتی دستا مال من باشه به هرقنی لحظه خواستم اهی چرا اما دونمی فشارش دادم نمکمی دستهاشو بکشه که نذاشتم خواست
 )من رفتم باو سالم برسون)(خوب مگه دست خودمه؟!!)( پسر مغروره هااهیسر رمان من  سرررت پ خاکککک تو(
 
 لوفرین

   فرستادمرونی تو اتاق نفسمو با فوت بدمی رسی باال وقترفتم
 .  بدنم درست شده بوديدما
 . شدم رو تخت و چشمامو بستم و خوابم بردولو
 اومد دیرسی مهربون به نظر مستادمی شهاب وادنی با ددمی دنبالم بود برگشتم پشتمو دی کسدمیدوئی جنگل بودم داشتم مهی تو

 هوی کردمی گرگ شد و دوئد سمتم و منم فرار مهی حدود ده متر ازم دور بود شبی وقتکردی مریی شدنش تغکیجلو اما با هر نزد
 دیتو با:گفتی که مرای گي صداهی اومد یی صداهوی نبود ی کردمو بهش نگاه کردم کسلند برخورد کردم سرمو بیکیتو راه به 

 ییالی وکی شي خونه بودم خونه هی کرد جلو ریی فضا تغهوی! اونجاي بردی اونحا بايبر
 رونی بار مامانو بابا اومدن بنی به من نگاه کردن باز در باز شد اما اي و با طرز بدرونی در باز شد و چند تا گرگ اومد بهوی

 شده باشه داد ونهی بار به مامان حمله کرد بابا موند بعد اونم انگار دنی طرف شهاب اومد دوباره گرگ شد اما اهیاون از 
 !!!نی افشکشمتی مدیکشیم
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 !دارشووووی شو بداریب: همون صدابعد
 . نبودانی عرق کرده بودم و همه اطرافم بودن اما شادمی شد اما از خواب پری چدونمینم

 ! کجاست؟انیشا:من
 !نجامیا:انیشا
 رونی رفتن بدمی دی کردن نگفتم چه خوابي راحت شد هرکارالمیخ

 هی با ی شلوار چسب ورزشهی قفل به قهی دار و نی بلوز آستهی گرفتم کمدو باز کردمو می آخر تصمي در لحظه بردی نمخوابم
  ور موهاموهی دمی ناز پوشاهیاسپرت س

 کل اهی سي پارچه هی صدا به دهنم وصل کردم و بعد روش ری متغهی رشی ورشو انداختم رو صورتم و زهی بافتمو ییقایافر
  هی لنز قرمز گذاشتم شبهی اری اختی بود باهی بودن فقط چشمام ساهیلباسام س

  جن شب شدمی ژاپنلمی تو فدختر
 هم شدم گهی پوش داهی فرد سهیشدم متوجه  خارج ی که وقترونی رفتم بی شب بوداز در مخفکی ساعت نگاه کردم تازه به

 اما اندام
 که اندام یی انداختم از ساختمون عمو بود از اونجای نگاهرونوی روکه اومد بیی داشت جای اندام مرد بود جسه بزرگهی شبنیا

 !رونی بادی ساعت نمنی پس سرگرده عمو هم که استی مدل ننی اای و ارانیشا
 که چمی بن بست خواستم منم بپهی تو دیچی پرفتمی اونحا مرفتیافتادم دنبالش هرجا م! رون؟ی وقت شب چرا اومده بنیا

  تا پسران6 دمی شدم که دمی پا اومد قايصدا
 : بزرگه صدا اومدهی دوتاشون جسشون نسبت به بقنکهی تفاوت ابا
 ؟يگردی لباس منی که شب با اشتی پي داری کجا اقا پسر چيهو_
  نداره هان؟یکه به من ربط_! ندارهی کارتون به شما ربطی پدیبر_
 !سگ در صد_

 با اون همه تنها تونستمی نمیی زد به سرگرد که سرگردم خواست بزنه که دوتا مرد گنده دستاشو گرفتن منم بودم تنهامشت
  سر کنم

 ! سرگرد خرهگمی پس بهش میک در استعداد جفتک انداختن به خرگفته زولی خواست بزنه که سرگرد لگد زد بهش اپسره
   شده بود چاقو رو در آورد و خواستی گرفتن پسره عصبانپاهاشو

 مستادمی وانجای ادی بزنه نباسرگردو
 !نجامی خوب من ايپسرا!یییییدال: که دورگه بود گفتمي بلندي جلو و با صدارفتم
 !می دذ خدمت باشای بي داريگری اندام جعجب: نگاه از سر تا پام کرد و بعد سوت زدهی دی منو دی برگشت وقتپسره
 ! آشغالزی بهم خورد هحالم
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مشت به چپ و راست ( و بعد چپ راست آپرکات چپچوندمی حرکت دستشو پهی جلو و خواست دستشو بزنه صورتم که با اومد
 و با پا زد دی دیی چهار نفرشون اومدن و سرگردم فرصتو طالدنی دی اونام وقتنیافتاد زم)به  چپ به فک و بعد مشت به چپ

 شد منم افتادم جون ری مرده و بعد درگیکی رو صور ت اون دیمشت کوب  دستشو ول کرد بای از مردا و وقتیکی حساس يجا
   تموم شدیوقت نی زمدنیخوابی مخوردنیچهارتا جالب بود همشون تا سه تا م

 . مشکوك اومد جلوسرگرد
 !دونمی نميزی چی شده اما اسمبمی قبال نصسموی با رئیی افتخار اشنادی کمکم کردبایتقر.ممنونم:سرگرد

 !سیکمک که چه عرض کنم نجاتت دادم اسمم مهم ن:من
 ي حوصله گفتمی مدی موند و بعد خواست نقابو بکشه که خم شدم بانجوری بود نفسم بند اومد هممی شد تو چند قدمکمینزد

 خواستیمبارزع نداشتم چون اصال دلم نم
 به پشتم نگاه دمی ارتفاع رسهی خونن رفتم باال اونم دنبالم بود به هی ي اضطراري و از پله هادمی ضرر بزنم پس دوئهشی

متر بود نتونست بپره مطمئنم پارکو 10 ارتفاعنی زمدمی حرکت پرهیکردم هنوز اونجا بود چون کالس پارکو رفته بودم پس با 
 د؟یبلده پس چرا نپر

  هم برگشتمادهی اومده بودم پادهی البته چون پومدی شدمو برگشتم خونه خوابم مالیخیب
 

 کمی نشستم بعد زی خمی شدم تو تخت نداری خوابم برد صبح از خواب بدهی درو قفل کردم و سرم به بالشت نرسدمی رسیوقت
 ! باز اتاق شدمي بلند شدم برم که متوجه پنجره دیکه خواب از سرم پر

 و دمی رسیخودم قفلش کرده بودم وقت! قفلهدمی باز کردن رفتم درو باز کنم بپرسم که دنای عمو ادی بسته بود شاروزی دادمنی
 نحای اشهی کم نشده بود رفتم سمت لب تاپم هميزی انداختم چی تو اتاقم بوده به اطراف نگاهیکیخواستم بخوابم پس 

  لب تاپو باز کردمدی دشهی مشبوی دياقا داشت و به لب تاپم وصل بود پس اتفنیدورب
 ي همون مرد بود که اهنگ اتش افروزنیا!دوباره و دوباره نگاه کردم! هنگ کردمدمی که ديزی ساعت رو سرچ کردم از چو

 عالمت نشون داده اول کف دستش بعد انگشت شصتش بعد چهارتا هی فقط نی اما بازم با نقاب اومده جلو دوربخوندیرو م
 ! طرف؟ونسید!باز و بستهانگشت و بعد دوبار 

 که ی با همون کسدونهی داده که اونم نمشنهادی هست منو پهی دوستم که همون نفوذیعنی میشی میی اشناي وارد مرحله امروز
 ! محتاطهیلی اما گروهشون خشرفتهی سرگرد تا چه خد پدونمی نمشهیبهش خورده روبرو م

 بگم متاسفانه هنوز دی دارند و باتی فعالرانی نفرش تو استیحدود دو! هستشاهی اسم گروه آتش سنکهی امی که داریاطالعات
 !نهی باندو ببسی نتونسته از جانب ما رئچکسیه

 بودم ينحوری سرگرد اشی پشبی به لباسام افتاد دی که نگاههی چنی تاپو برداشتم و پاشدم برم به اتاق عمو تا بپرسم الب
 هی عوض کردم و یسیالبته به انگل)  مرگ تواملیمن دل( شرت که روش نوشته بودی تهیلباسامو با ! درست کردمافمویفقط ق

 دستو صورتمو هم شستم و بعد!  نازیلی خدی سفت اسپرهی با دمی چسبون پوشاهی سیشلوار کش
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 مخصوص اتاقش ونیزی زده به تلوی فلشدمی که دشدمی اتاق سرگرد رد مي داشتم از جلورونی بستم رفتم بي آبشارموهامو
 لود شد کمیبعد که ! بنظرم اشنا اومددمی فرد تو عکسو دي کفشای شدم اما وقتمی قاکمی کنهیکه فلشه هم داره عکس لود م

 من دنبال سرگردم و دونستهی پس موونسی رو تخت حتما کار اون دروزمی دباساونم با ل! خودممممممننکهی بله ادمیتا کمر د
 ری عکس دشمی اخه پوفففف خدا کنه که ندونه که بدبخت مینه بابا ول!سم؟ی من رئدونهینم مگه م بفهمونه اون فرد مخوادیم

 شاد يادی زيانکار! گفتم سالااامدم خودمو متفاوت نشون بنکهی لو برم بدون اخواستمی رفتم تو اتاق چون نمعی سرشدیلود م
 .زیو فلشو برداشت گذاشت رو م تی زد رو دکمه اکسعی سکته زد سرمی نهیشد چون پشتش به من بود 

 
 !؟ی داشتيکار:سرگرد

 ! فکر اومدم تو اتاقی بگم بی االن چایخدا
 ! کار داشتم سرگردانیبا شا:من

 !تو خونه من آرش هستم:سرگرد
 !باشه آقا ارش:من

 !لوی نیگی چطور منمیآرش خال بگو بب:سرگرد
 ! صدام زد موندم تو کف صداشبای زیلی اعتراف کنم خدی بای متنفرم وللوی بهم بگه نیکی نکهی از امن
 ! باشه آرش:من

  صبر کردمقهی چند دقرونی به فلش اومدم بی توجهیبه حالت ب!نهیی پاانمی حموم شارمیپس من م:ارش
به لب  رمزمو زدم و فلشو زدم عیسر! عمو لب تاپم دستم بود و در خال اماده باششی برم پخواستمی رفتم تو از صبح که مبعد

 مدلو گذاشتم که کفشاش چفت من بود هی به جاش عکس ی عکسو پاك کردم ولعی پس حمومه سرومدی آب ميتاپ صدا
 در حموم اومد فلشو در اوردمو لب تاپو بستم ي صداهوی دی ندلباسو  سفارش داده بودم کفشو خدارو شکر کهنترنتیمنم از ا

 !دی سرگرد منو درونیفلشو گذاشتم سر جاش تا اومدم برم ب
 !؟یینجایچرا باز ا:آرش
 !؟ي داررمی اومدم ازت چند تا اهنگ بگدمی ندانویشا:من
 ! خواستم اهمیزی مسخرم من چه چآخه

 !؟يخوای رو دارم می فرزادو مالناروی مازيآهنگا: نگام کردو بعد گفتمشکوك
 ���!ده؟یش م گوی مالنکلشی هنی با ایول! منني مورد عالقه ي که خواننده هانای اوا

 ! منندي مورد عالقه يآره اونا خواننده ها:من
 ! کمد برشون داريخوب پس برو از تو اون کشو:آرش
 ! موندم رو کشوخی سمت کشو تا بازش کردم مرفتم
 !یکیاون نه اون : بستمشو با عجله پاشدم برم که آرش گفتعیسر

 !ارمی در مي بازعی ضاينجوری ها ادمی دراشوی جنبم خوبه که فقط لباس زی بر سر بخاك
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 که رو زانوهاش بود اما من کامل نشسته ي که گفت باز کردم اما هر چقدر گشتم نبود اومد نشست کنارم از پشت جوروییکشو
 برداره که يزی بود خم شد جلو که چنشی سي سرم روي برداريزی چی تا بتونینی بشدی طبقه بود و بانی ترنییبودم کشو پا

مقل برق گرفته ها ! باال تنش لخت بود؟نیعههههه ا! لختشيبه باال تنه   ها بود که صورتم خوردي دیساحتماال همون 
 برم خورهی داره زنگ ممی گوشیعنی زهیاممم چ: با تته پته گفتمکنهی آرش داره متعجب نگاه مدمی گرمم شده بود ددمیپر
 !خورهی که زنگ نمتیگوش: در باز شد و سرگرد اومد تو هوی برداشتم که ی رو الکیرفتم تو اتاق خودم گوش!ارمشیب

 !چرا خورد االن قطع شد تا برسم:من
 خر خودته رو بهم ی که معنیی نگاهانیآرش از ا!)گهی بگو دشویکی سرگرد انتخاب کن یگی بار مهی آرش یگی بار مهی(

 ! زنگ خوردمی لبخند زد در اون هنگام گوشمچهی نهیانداخت و بعد 
 ! بشمعی ضای که نذاشتاشکرتیخدا

 !بفرما زنگ زدن:گفتم
 . متعجب بود انگار مطمئن بود دروغ گفتمسرگرد

 !هی خصوصرونی بي برشهیم:من
 !ه؟یپز دادنم چ! هاهی کنمی اخه نگاهم نکردم ببی سوتبازم

 : جواب دادموی ابروشو انداخت باال و بعد رفت گوشي تاهی
 !داری پامایر! اسمو دوست داشتمنی ای از بچگماسی راتی رفت بگم اسم من تو عملادمی هامون بود ي از نفوذیکی

 ! جانمایسالم ر:نیمیس
 !؟ی خوبنیمیسالم س:من
 ننوی ببخوانی که مییزای اونجا چیکنی هست تو هم شرکت می مهمونهی به حاش فردا ایاره زنگ زدم بگم امروز ن:نیمیس
 !؟ی لباس بپوشدی چطور بایدونیخودت که م!ننیبیم

 !) شنود باشهنیمی سی تو گوشدی سرگرد چون شایاسم مخف( هم هست؟ایاره گلم پر:من
 ! برم فعالدیاره گلم من با:نیمیس

 !نمتیبیم. ي تا هايبا:من
  خوبهگردهیعههههه پرووو فوضول داره لبتاپمو م! باز کردمییهوی رفتم سمت اتاق آرش و در و ارمی رفته بود لب تاپمو بادمی
 !هیاونقدر طوالن!رانی تولد کل مردم اخی رمز گذاشتم تارهی
 !ی نکنی ندادن فضولادیبه تو : که خشکش زده بود گفتمی باز به آرششی نبا

 ! تو؟يای ندادن بدون در زدن نادیبه تو هم :آرش
 .نوچ:من

 ! ها هم اونجاس برشون داري دیپرو س:ارش
 !هی باقمشمی بعد دو قورت و نکنهی می خودش فضولنیبب:من
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 شی هارو گذاشتم تو اتاق و بعد رفتم پي دیاول س!رونی ها و زدم بي دی لب تاپو برداشتم با سعی بزنه سری ندادم حرفاجازه
 .عمو

 . بهش نشون دادملمویف
 !پرسمی ماهره صبر کن ازش میلی که خادی دوستم مگهی اما دو روز دستمی نوع زبانه رمزه منکه بلد نهیابن :عمو
 !ن؟ی بپرسلشیمی اای نترنتی از اشهی صبر کنم نمتونمینم:من

 !چرا که نه:عمو
 ! هی برا عمو فرستادم و قرار شد فردا بگه چلمویف

 : که آرش داده بودو گذاشتمیی از اهنک هایکی صبحونه نداشتم پس رفتم تو اتاقم و لی ومحوصله
  من؟چرا
  کردم که دلت شکست؟کاری چمگه
  کرد که به دلت نشست؟کاری چاون
  به منبگو
  کارات،قول و قراراتهمه

 ! بوده پسيباز
  شده؟ينطوری اتاحاال

 ی عشقت باشمو حسش نکنکه
  ی چشمش نکني تونکاه
 !ی که بهش فکر نکنيکردی روزم فکرشو نمهی ی که حتیکس
   شبامومهی ني اشکايدی متو
  هواموی نداشتمعرفتی بيتو
   شکستناموي صدايدیشنی متو
  که تنهامووویدونستی متو
  شده؟ينطوری خاال اتا

  ی عشقت باشمو حسش نکنکه
 ی چشمش نکني تونگاع
 .ی که بش فکر نکنيکردی روزم فکرشو نمهی ی که حتیکس

 ) یمالن-چرامن؟(
 !دمی بود پخشو خاموش کردم دو تا قرص خواب خوردمو خوابیاهنگ عال 
 

 !دم؟ی همه خوابنیشب بود من ا4 ساعتشدینم شدم باورم داری از خواب بیوقت
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 ! بودهادیز)مقدار موثر بودنشون(همونطور که حدس زدم دزشون! برداشتم و بهشون نگاه کردمقرصارو
 دای تا آب بخورم شدنیی پارفتم
  تر آرش بود صورتشکیرفتم نزد!گهی مونی رو کاناپس و داره هذیکی دمی برم آشپزخونه دخواستمی می بود وقتتشنم

 ي واااشیشونی بود و عرق کرده بود صداش زدم بلند نشد دستمو گذاشتم تو پشونیپر
 !دیتب داره شد! من چقدر گرمهيخدا
 ! رو صورتش و شکمشذاشتمی مکردمی مسی بهش دادم بخوره دستمال خنوفنی رفتم قرص استامعیسر

  بعدش دستامو قشنگ شستمی چندش بودن شدم و براش پاشوره کردم ولالیخیب!ومدی ننیی پاتبش
 شده بود رفتم تب سنج آوردم که اگه الزم بود آمپول بزنم براش ادی ساعت صبر کردم تبش نه تنها کم نشده بود بلکه زمین

 !بود42تبش 
  شد صبح که حالش خوب بودضی آمپولو زدم چرا مرشناختمی داروهارو مشتری کارابود بنی بتامتازون آوردم چون بابام تو اعیسر

 بودن و سی دستمال برداشتمو عرقشو پاك کردم لباساش خهی اومده بود نییمنتظر موندم تبش پا!ده؟ی خوابنجایاصال چرا ا
 ! عوضش کنم؟ي ببرم باال حاال چجورنویا تونستمیاما من که نم! شدنی عوض مدیبا
 یوقت! لباساشو عوض کنهادی صدا کنم که بانوی بود و خوابوندمش بعد رفتم باال تا شانییبردمش اتاق مهمان که پا! اومدادمی

 ! نبودی جواب نداد رفتم تو کسیرفتم اتاق عمو و زن عمو در زدم کس! نبود پس کجاست؟انیرفتم باال شا
 خواهرم ي خونه می جون ما رفتلوفرین:دمی رو دخچالی ي سرشون اومده رفتم آشپزخونه که نت رویی کجان نکنه بالپس

 !می خبر داد به آرشمییشبم اونجا
 ! کهکنهی باز تب مگهی بمونه چند ساعت دينجوریا! لباسشو عوض کنه؟ی االن؟پس کمیی تنهاما

 !  شد؟ينطوری چرا انمی کن ببصبر
 ! کارو کرده؟نی ای کسدیشا

 نازك شرتی با تاهی سی شلوار ورزشهی رفتم از اتاقش کردمی خودم لباساشو عوض مدی نداشتم باي کنار زدم چاره افکرارو
 تنش کردم شرتوی تی وقترمی کردم چشمامو ازش بگی خورد سعشی در اوردم چشمام به تن عضله ارهنشوی آوردم پیطوس

 دمی ترسلی دلی بیکی یکنی مکاری چي داريباصدا! بودمتاده افيچشمامو بستم و شلوارشو هم عوض کردم به چه روز
 .روش و چند تا مشت زدم و تا اومدم بازم بزنم آخش دراومد افتادم ي زدم بهش که صداکی چند حرکت کو
 !از روش بلند شدمو چراغو روشن کردم! پاشوونهیخره منم شابانم د_

 نی گونش قرمز گوشه لبشم پاره شده بود ببي چشمش کبود بود و روری براش کردم زیعی طبشی آراهی داداشم ي نازیاوخ
 ! کردمکاریزدم چ

 . گفتني ورينگاه کرد و بعد شروع کرد در گنک به من و بعد به آرش ی نگاهبا
 ..و!؟ي دادتی از د؟عقلتویکنی مکاریچ!؟ي کرده؟مستشی ترکيلمایشده ف:انیشا

 . ادامه بدهنذاشتم
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 خونه نبود منم مجبور شدم لباساشو خودم عوض ی واسه خودت تب کرده بود کسیگی می چامی برو منم بواشیبرادر من :من
 ! آمپولم زدم بهشمردیکنم مگر نه م

 ! آمپولوي که از کجا زدي طرفو برديآبرو!؟!؟؟ییییچ:انیشا
 ! کهمردی مدیانقدر هول بودم خوب نبا!یییوا

 ! کار نذاشتنيزی چمینی ببمی کنی خونرو بررسمی برایب! تب نکردهیعی بوده و طبي کار عمدکنمیمنحرف نباش احساس م:من
 تو خودت:من!ستمیمن که بلد ن:ی زد به موش مردگخودشو
 ی پا کاراگاههیتو خودت : حرفمو کانل کردمگمی می چنهی که ببکردی داشت نگام مدونهی افتاد نمادمی که یسی بگم پلخواستم
 !یتونی مطمئنم بهتر از من مدمی مادتیخودم 
 هم سوال یهگا!هی انگار ناشکنهی ميچند تا حرکت نشونش دادم از حرکاتش معلوم بود که داره طور! دی کشی راحتنفس

 ! که بلههههههمیدیدر اخر جستجو د! چپی ها خودشو زده کوچه علهی عحب موش مرده ادیپرسیم
با خودم گفتم کاش !در اخر رو مبل ولو شدم. رو گشتن پدرمونو در اوردی به اون بزرگي خونه کروفونی و دوتا منی دوربچهارتا

 !گهی چون مطمئن بودم به آرش مگشتمیخونرو تنها م
!  حالش بد شهدی افتاد آرش تنهاس شاادمی و بعد انی رو دادم دست شایکی دوتا شربت اوردم ساعت هشت صبح بود رفتم

 خدا رو شکر تب نداشت بهش چشم دوختم شیشونیشربتم برداشتم و رفتم تو اتاق مهمان خواب بود دستمو گذاشتم رو پ
 ! بودمدهی چرا ترسشبید
 پهن و کلفتش بهش ابهت ي کنارش زدم ابروهاشیشونیبود و دوتا تار مو افتاده بود رو پ دهی خوابی معصوم شده بود وقتیلیخ

 !شدی خوب مافشی قیلی خکردی اخم می که وقتي جوردادی میخاص
 !دمی دستمو گذاشتم رو گونش نوازش وار رو صورتش کشاری اختیب
 ! چشماشو باز کرد دستمو برداشتم هول شده بودمهوی

 ! خوبه؟؟حالتي شدداریب:من
 ! انگار آمپول زدن بهمکنهیآره فقط پشتم درد م:آرش

 ! تشنج کنه حتما دستم تکون خوردهدمیترسی با عجله زدم آمپولو چون مروزیخدا مرگم بده د!يواااا
 !آره آمپول زدن بهت:من

 !دست دکتر بشکنه آمپول نزده که:آرش
 ! اخه خروسي بر سرت دست من بشکنه اره بشکنه که نمک نداره من نبودم که مرده بودخاك
 !چرا رنگت قرمز شد؟:آرش
 ! بخورنمیا: و گفتمی استراحت کن شربتم گذاشتم رو عسلیچیه:من

 رفت تو اتاقش!اره: نه منم گفتم ای شده داری بدی پرسانی شارونی باومدم
 

 سرگرد
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 از یکی بود برگشتم اتاقم قرار بود با دهی انگار خواب دارمی اتاقش منکه خواب نبودم بهونه بمیفت همه رلوفری ني سر و صدابا
 کوچه ي تورونی زدم بدموی پوشاهی لباس سارهی رو که جمع کرده برام بی تا اطالعاتمی کوچه خلوت قرار گذاشتهی تو اینفوذ

 نای که مشت زده بودم بهش با چاقو اومد طرفم ای کنم طرفي کارتونستمی منو گرفتن نمدنبودم که چندتا ارازل اوباش اوم
 یکی تر پاهامو گرفته بودن زیمنتظر بودم که چاقو بره تو شکمم دو نفر که هرکول بودم دستام و دونفر ر!  بودن؟نجای ایاتفاق

 ونستمپاهامو ول کرد و منم ت  از ادما و گفت تق تق و بعد شروع کرد به مبارزه دونفریکیزد پشت 
 با پارکو رفت که میدی سکو رسهی باشه سر سی رئزدمی تموم شد افتادم دنبال دختره حدس ميری درگی نحات بدم وقتخودمو

  ها بود بازش کردم؛ي از نفوذیکی زنگ خورد لمیموبا
 .بگو:من

 دمیفهم!ون مامان  بعد گفت و گو رو عوض کرد تو هم سالم برسی ولرونی با طرف رفت بادی بتونهیجناب سپهر نم:روشن
 باال سرم دست و صورتمو دمی فلش دهی شدم که داری صبح بدمی قطع کردم اه دختره هم رفت رفتم خوابششی اومده پیکس

 ستی که منم گفتم ندی پرسانوی اول شازدی اومد تو مشکوك ملوفریکه ن  تا نصفه لود شده بودونیزیشستمو رفتم فلشو زدم تلو
 گفت اومده کنهی مکاری سمت در گفتم چرهی که داره مدمی دلوفروی نرونی اومدم بی وقترمی دوش بگهی منم رفتم رونیرفت ب

 درشو عی سردید راموی بازش کرد و لباس زی خنگ عوضي رو بهش نشون دادم دختره یی منم کشورهی اهنگ بگي دیس
 حواسش نبودو پشتش به ی وقتعی منم سر کشو رو باز کنهیکی گفتم اون ادی به وحود نینی حو سنگنکهی اي براعیبست سر

 ها رو ي دی نکرد پرتش کردم رو تخت و رفتم سمتش سدای پدمی بپوشم که دشرتموی تخواستمیمن بود شلوار تنم کردم م
 زدی تند تند انگار نفس نفس مشدی منیی باال پانشی کنار سدی خودشو کشعی سرورد و خم شدم که بدنم به صورتش خدمید

 درست فکر کردم خوب پس منم دمی و بهانه کردو رفت فهملی موبایفکر کردم به خاطر خورذن صورتش به بدنمه وقت
 عی تو اتاقمه سراپش لب تدمی تلفنش زنگ خورد و بعد رفتم اتاق دی که شانسمی حرف زدکمی رمیپشتش رفتم حالشو بگ

 !  اومد تولوفریق باز شدو ن لحظه در اتاهیروشنش کردم هر چقدر رمز زدم باز نکرد که 
  هارو برداشت و رفتي دی شانس گند من مچمو گرفت لب تاپو ساز

 منم رفتم جلو انی برگشتم بابا زنگ زد که نمیشب وقت) براتونزارمیعکسشو م( لباسم خوب بودرونی حاضر شدم و رفتم بمنم
 زنگ خورد جواب دادمو برگشتمو دلسترو دادم لمی که موباوانی لختمی دلستر بخورم دلستر روانی لهی که به سرم زد ونیزیتلو
 !باال

 ! که خوابم بردنمی ببونیزی تلورفتم
 ! شدی چدمی نفهمکمی بلند شم بعد تونستمی گرمم بود اما نمیلیخ
 کردی پشتم بدجور درد مدشی کشعی که سرلوفرهی دست ندمی گرفت چشمامو باز کردم که دشی صورتم آتنکهی احساس ابا

 . اومدانی بعد اون شارونی شد قرمز شد و رفت بی چدونمی گفتم دست دکتر بشکنه نملوفریبه ن!ار آمپول زدن اونم با عجلهانگ
  قرمز شد؟نقدری انی کرد اکاریاوه چ:انیشا
 ! سوزن زدنشنی گفتم دست دکتره بشکنه با ایچیه:من
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 ؛!! خندهری زد زانیشا
 !؟يخندی چرا مي شدونهید:من
در ضمن !دهی بعی که از اون وسواسي کرده کارتمی زده بهت کل شبو مراقبت بود پاشولوفریخاك بر سرت آمپولو ن:انیشا

 ! فکر کرد که منو زد صورتم داغون شدشبیصورت بنده رو نگاه د
 . شدمينجوری چرا ادونمینم:من
 لوفری واقعا اگه نمی دوتا شنود برداشتنویرب کل خونرو گشتبم که چهارتا دوستی نی به نظرش اتفاقگفتی مشبی دلوفرین:انیشا

 !يکردی تشنج مشدی نمداریب
  تا صبح باال سرم بوده؟واقعا
خاك بر سر !)(زنن؟ی آمپولو از کجا مانای دختر رفته احشیخاك بر سرت آبروت پ!( هم کرده؟هی پاشوی مراقبم بود؟حتاون

 که تو ای سر در بخواستهی معلومه طرف می کارو کرده ولنی ایچرا و چه کس!) خوب بود؟مردمی مذاشتیمنحرفت وجدان م
 ،خونه چه خبره

 :لوفرین
 !منو باش کمکش کردم خرووووس! دست دکتر بشکنهگهی مپرو

 .دمی ساعت و کوك کردم عصر ساعت شش و خوابومدی باال خوابم مرفتم
 !شدمی حاضر ماتی برا عملدی شدم باداری زنگ بي صدابا
 .رونی دوش گرفتمو اومدم بهی

 
 ! بودی که رنگش زرشکدمی بلند دنباله دار پوشرهنی پهی

 اهی سی و کفش ورنفی کهی مث قبل ساختم اماده بودمافموی کردمو قشی هم آرایکمی جمع کردم شونی به حالت پرموهامم
 بودنم برداشتم چ گذاشتم تو کولم و بالب تاپو سی رئپی با لنز قرمزمو تاهی دست لباس سهی و رفتم سمت کمد دمیهم پوش

 تونسته ی داشبرد که معلوم نشه با هزار بدبختری زنی رو گذاشتم تو ماشوله کنییهم برداشتم رفتم پا!نی دوربابویچند تا رد
 ! فعال کن نصب کنمری غنامیبودم به ماش

 ي هزار مترهی شدم بهتره بگم باغ چون اطیح بزرگ داخل يالی وهیشب اونجا بودم جلو 9 ساعتکی ك دم با ترافحرکت
 .شدیم

 ! وارد سالن شدم جا خوردمی وقتومدی اهنگ از داخل ميصدا
 !  راه رفتن مدال که درازه و مثل سکو و اطرافش صندل هاي محل براهی مدالست ي هاشی اون نمامثل

 ! رفتم سمتشدمی دنویمیس
 ! چه خبره؟نحایسالم ا:من
 !کروفونی میعنی لباسش اشاره کرد ي به گوشه نیمیس
 ! تو باغمیری و بعد مرنی دور راه مهی دخترا و افراد مخصوص نجای ازمی عزیچیه:نیمیس
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 ! بود همه جا و منم نشستمشلوغ
 . همه ساکت شدنکردی که همرو به سکوت دعوت مدی سعي با صداهوی

 !کنمی ممتونی مدل هارو تقدانیخانم ها آقا:دیسع
 ي که کاذالسی واوامی عشوه بنای مثل انجوربهی راه رفتنم اي من عادرفتنی مومدنوی مدل راه رفتن مهیر دختر با  دوازده نفبعد

  افتادکرمی رو می که احساس سنگسنس نگاهی نگاهم به سمت قسمتیکی جلو اون يندارینداره با غرورو پاتو م
 دوباره نگاهم برگشت دی سعي با صداومدی بهش مدی بلوز سفهی بود با کراوات ستش و دهی کت شلوار بنفش پوشهی بود آرش

 !سمت صحنه
 ! چند مرده حالجهنمی بده که ببیی برامون شودمونی شب امروز قراره مدل معروف و مدل ساز جدزیحاال سورپر:دیسع
 ! نگاه به من کردهی با تمسخر بعد
 ! منو صدا کنهخواستی میعنی شوکه شدم اول

خانم :نکهیبا گفتن ا.کنمی معتی االن ضایستی مدل نگفتی کامل با نگاه مسخرش داشت مي معنا مسلط شدم بعرودخودمو
 !قی تشوي و صدادیاری بفی لطفا تشرمایر
 !کردمی درست کار مدی بود باتمی مامورنیا

 با غرورو خاص راه رفتم خودمم کپ کرده یسی با اهنک انگلدمی غرور بلند شدمو رفتم سمت صحنه جلو قسمت که رسبا
 هی بود و با يقای جمع شده بود و کنارش بافت افرشونی موهام که پری خاصي رفتم با عشوه ی همه مدل عالنیبودم از ا

 برگشتم و با کردی لحظه چشمم خورد به آرش با اخم منو نگاه مهی دم موهامو باز کردمو برا همه بوس فرستاشدیحرکت باز م
 !ن حالت برگشتمهمو

 ! بودنی چشاش فکر کنم کف زمستادمی ادی کنار سعو
 شهی معی ضایکی مطمئن نباشن که نقدری که امی بدادی به همه دیای بونیخانوم ها آقا: گفتمدموی از دستش کشکروفونویم

 نیخوایحاالکه شو م:  کردادامه دادمزی همه نگاه هنی ادنی که منو مجبور به خررمیگی خنده رفت باال نه من انتقام ميصدا
 صحنه ي بزرگ روزی سورپراهی با گهی ساعت دمی پس من نستی نیرفتن کاف  راهنیخوای هم از من اگه شو مزی سورپرهی

 !هستم
 . کرم کرده بودقی تشوي صدانیمی رفتم نشستم کنار سو
 !ی کنکاری چيخوایم:نیمیس
 !عی پاشو برام لباس جور کن سرنیمیس:من! کارو هم دارهنی مامورئت اکردمی خودمو بهش ثابت مدی کارو کردم بانیا

 ! چشه؟نی مگه ازمیعز:نیمیس
 !اهی کامال سخوامی مبارز خاموش منی عیلباس:من
 !آخه چرا؟:نیمیس

 . تو اتاق که برا اماده شدنهاری بینیبیخودت م:من
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 اسپرت اهی وکفش ساهی تاپ سهی با اهی کت چرم س خوشگل بود شلوارویلی دست لباس اومد خهی با نیمی سقهی ده دقبعد
 !ینیجاست
 ورو که خودش فر بود و آزاد گذاشتم نصف صورتم توسط هی و بافتاشو درست کردم و ختمی وره رهی و موهامو دمشونیپوش

 ! زدميگری دادم و جرییرژمم تغ! بشهدهیموهام پوش
 مایفکر کنم ر:گهی مکروفونی داره با مدی سعدمی کرده بودم گذشته بود رفتم پشت صحنه که دنیی که تعی از وقتقهی دقده

 .... تو باغ ودیی پس بفرماانی نمگهیخانوم فرار کردنو د
 نکهی مثل انجامی من ادیکنیاشتباه م: که گفته بودم بهم وصل کنن تا صدام برسه گفتمیکروفونی نصفه گذاشتمو با محرفشو
 .دیکنی زود قضاوت مشهیما هم اديدرباره 

همه : هماهنگ بودم رفتم وسط صحنه با داد گفتمنیمی اووووو مردم بلند شد با سي حرفم صدانیبا ا!  دلم خنک شدشیآخ
 به آرش بگه که نیمی چراغ افتاد رو من قرار بود سهیحاضرن و شروع دستامو زاز کردم که چراغا خاموش شد و فقط 

 ! حواسشون به منهی آب بدن وقتیسروگوش
دهن ! باشه تا جلب توجه نکنهينجوری هاپ البته با فرق لباس خودم خواستم اپیه!دنی پخش اهنگ شروع کردم به رقصبا

 خواننده قطع شد خودم ي اهنگ در حال پخش بود با عدد دو که نشون دادم صداکیاخر بلند شدم موز!همه باز مونده بود
 !کنمیم  که من ترجمهشویسییشروع کردم به خوندن البته انگل

 کنمی عوض متوی که اگه بخوام زندگی روانهی نمیمن ا_
 ی برقصم و تو مات بمانتی با زندگتوانمی گونه منی که همیدانی اما نمینیبی رقصم و تو می ممن

 در جلسات ی بورد معرفشهی که همی قسمتي بعد با اشاره وپرده کنمی ماتت مشوی کی ودر زندگی شترنج اما واقعي بازهمانند
  ادم بسته كهی و ری تهی کماپ انداختن سمتم با هی بود باز شد و از کنار صحنه با اشارم ری گری تعیبود 

 
 ! بودمنیمی سونیهمشو مد! بود رو اوردنبی سهی سرش ه

 هی توست که ی و زندگ مرگنی قمار بنی در دستان من است انی تو همانند ایخال مرا نگاه کن زندگ: خوندن ادامه دادمبه
 ي ساعت چجورمی تو ننیمی سدونمی پرت کردم در همان هنگام اهنگ قطع شد و چراغا روشن نمرویو ت!یمانی مای يریمیم
 ! ممنونشمیول! همه کار کردنیا
  بودری گری تي درست روبی با سریت
 !رونی مرد سالم نفسمو راحت دادم بو

 بلند شد از کنار قی تشووي جوون صداي کمونمو انداختم سمت پسرای وقتکردنی سمت مردم که مبهوت نگام مبرگشتم
 !ستادمی که اشدمی که چشاش چهارتا شده بود داشتم رد مدیسع
 ي روزدی شادیدی خدارو چه دنهی ای مرگ و زندگنیقمار ب: گفتمهی چی مرگ و زندگنی قمار بگمی که گفته بودم مي روزادی به

 !نشونتون دادم
  آرش باز تو همي و اخمامی باغ بودتو



  ی مرگ وزندگنیرمان قمارب                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 47 

 
 !شدهی چدمی چشم ازش پرسبا

 ! نداره های ازم برگردوند وا طرف تعادل روانروشو
 داشت رو ی نارنجهی شبي فانتزي که رنگ موي کرد و دختری سمتم خودشو احمد معرفومدی مرد داشت مهی برگردوندم رومو

 که مثال با ثبات خودمو رفتمی مدی االن بادیترکی کردمو برگشتم سرم داشت می کرد احضار خوشبختیهمسرش الناز معرف
 !نشون بدم

 ! خانوم؟مایکجا ر: اومد دنبالمدی گرفتمو راه افتادم که سعپالتومو
 . خونه:من
 !د؟یرنشدیاز من که دلگ:دیسع
 ی و راه افتادم سمت خونه لباس مهونرونی فعال هم گفامو اومدم بهیزدم تو پرش !رمی بگلیعادن ندارم حرف همرو تحو:من

 ! پنهانمو زدم فقط لنز نذاشتمتی هوپی تنی و پشت ماشنیرو گذاشتم تو ماش
 .دمی رو شنی زني هی گري راه بود که صداونی جا پارك کردم و شروع کردم به قدم زدن مهی نویماش

توروخدا بچمو بردن نذار : شروع کرددی رفتم سمتش تا منو دکنهی مهی و داره گرنی زن افتاده زمهی دمی تر دکی نزدرفتم
 !ي دوست داریتورو جون هر ک!ببرنش

 ! بردتش؟یباشه ک:من
 می شدری درگنی انداختم بچرو گذاشت  زمرشی بن بست گهی که تو دمی اشاره کرد دنبالش دوئدوئدی که داشت مي مردبه

 چاقو رو کرد تو بازوم بلند شدم دمی به بچه کنار نکشخورهی مدمی که د بدمی منو با چاقوبزنه خواستم جا خالخواستیزدمش م
 بچرو برداشتم و رفتم سمت خانومه می گذلشت رو کولشو دبرو که رفتو حساسش دمشي زدم جاری مشت آپرکات آندهیبا 
 !زدی بلند نشد نبضشو گرفتم نمدمی صورتش مثل گچه زدم رو شونش و گفتم خانوم پاشو بچتو آوردم ددمی ددمی رسیوقت
 خودت شی پی ندارم توروخدا اگه بچمو گرفتيادیوقت ز: بازش کردمدمی رو دست زنه دينامه ا! چاقو زده بودتش نامردبا

 ! کار کار کابوس شبهنی بزنن رهامو به تو سپردم ابی خودت نگه دار نذار بهش آسشی پزموینگهش دار عز
 هفت ماهس چشماشو باز کرد و بهم نگاه ای هشت شهی سالشم نمهی بغلم نگاه کردم هنوز يو تي برام اشنا بود به بچه اسم

 ! خودم بودي چشماهیکرد چقدر چشماش شب
 کنه مادرشو کشتن پدرم حتما نداشته که بچشو به من سپرده تو بغلم حرکتش کاری نکنه چهی کردن گرهی کردن به گرشروع

 نگاه کردم چقدر ناز بود مطمئن بودم دوسش دارم دست کوچولوشو دطتم گرفتم تشی لحظه به مظلومهیدادم خوابش برد 
 .همون لحطه عهد کردم نگهش دارم

 ی بي ماروی ششهی خشکو شری باشه شي کردم که ظبانه روزدای داروخونه پهی ساعت دو شب بود نی شدم رفتم سمت ماشبلند
 ! دارهازی نهیخانوم دستتون به بخ: که زنه گفترونی بامی بخواستمی مدمی براش خریب

 .ی مرسستی نقی عمادینه ز:من
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 بودو با نی تو ماششهی مردونه که همدی بلوز سفهی بدم که ریی و لباسامو تغارمی در بناروی شدم فقط تونستم ماسکو انی ماشسوار
هممونو !؟ییمعلوم هست کجا: آرش بلندشديکردم صدا برداشتم با رها رفتم باال تا درو باز لوی و وسادمی پوشاهیهمون شلوار س

 کردم تا نگاه فی تعروی حالو همه چي نگفت رفتم تو رها رو گذاشتم رو مبل تويزی چگهی ددتا چشمش به رها خور!يدق داد
  هول شدهی لباسم خورد که خوننیآرش به آست

 
 !دی پس کشدستسو

 ! شده؟یدستت چ:آرش
 اونم هر کنهی مهی رها داره بغل ژن عمو گردنی درونی که زخمه دستمو شستمو پانسمانش کردمو رفتم بینیبی میچیه:من
 هی شبیلی رفتم سمتشو گرفتمش تا اومد بغلم ساکت شد بعد چشماشو باز کرد و منو نگاه کرد خادی بند نمشی گرکنهی ميکار

 : که همه سک کنن دخترمهيمن بود اوتقدر
 ! ی بگیتونیگه بچه خودته م اوفری ننیبب: عموزن
 که دمی بچرو برداشتم و با خود رها رفتم باال تو اتاقم گذاشتم رو تختم ودورش بالشت چلی آخه؟ وساهیزن عمو دروغم چ:من

 : اوم تودمییدرو زدن با بفرما
 ! اون عالمت اومدیدخترم ببخش مزاحم شدم اما معن:عمو
 ه؟ی چشیخوب عمو جون معن:من

 ! کنم کابوس شبمی خوش بگذره معرفلیتعط! گفته مواظب سرگردت باشهی طوالنکمی شی کوتاه اما معننکهیبا ا:عمو
 ! مادر رها گفت بعدم که زنگ زدم اورژانس خودم برگشتمروزی فکر کردم ارهدکمی اسمش اشنا بودچقدر

 ! شدضی که سرگردمرهی مال صبح همون شبامی پنیمواظب سرگرد باشم ا!؟ییییچ
 ! نبودهیدن دز دارو هاهم اتفاق باال بوپس

 .می مامورئتدونهی و نملی تعطمی اومدکنهی که فکر منجاسی اشی خوبیول
 .شب خوش!باشه ممنون عمو جون:من

 رونی گفتو رفت بی شب خوشعمو
 !میدی کنار رها بغلش کردم و خوابدمی لباسامو عوض کردم و خوابمنم

 خشک که مکمل ری شروی ششهی شنیی مبخواد رفتم پاری شدم حتما شداری رها از خواب بهی گري شب بود با صداي هامهین
 رو دستم که ختمی رکمی که روش نوشته بود آماده کردم و راه افتادم باال ی مصرفي قهی هم بود رو با استفاده از طرییغذا

 .ستی گرم ندمید
 دوسش یلی خکردمی روز نشده بود اما من احساس مهی رهارو کامل بغل کرده بودم بردی خوابم نمدی بهش وکه خوابرودادمیش

 ! نگاش کنمخواستیدارم همش دلم م
 !شدی مينطوری اگه خواهر داشتم بچش ادی خودم گفتم شابا

 .دمی و خوابدمشی گرفتم دستمو بوسدستشو
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 !ه؟یی چه سرو صدانی بابا ايا
 !ستی رها کنارم ندمی برم که دپاشدم
 ! موهام که انگار جنگل امازونهختمی بدون توجه به رنیی رفتم پاباعجله

 !رنی رها بغلشونه دارن قربون صدقش مدمی دنای عمو اشی پرفتم
 !؟ياز باغ وحش فرار کرد! چه وعضشه خانوم؟نی خنده اری زد زدی منو دای آرتا

 .دمی ترسستی رها ندمیبابا د:من
 يدی باز و سفکمی بلوزم که روش الو نوشته بود افتاده بود و ي قهی دمی تو اتاق دست و صورتمو شستمو لباس پوشبرگشتم

 که سرگرد داره دمی اتاقم دگشتمی داشتم برمی بد حجاب باشه  صبح وقتیلی خنکهینه ا. دای تر نشون منیی پاکمیگردنمو با 
 !  نگهيزی چمن  بهانی و شاهی که امشب مهمونزنهیحرف م

 ! باشه بهش بگم فوضولادمی
 !رمی مسی به عنوان رئیواشکی که قراره موادم جابجا بشه البته من یی ازاونحارمی می مهموننی به امن
 يبرگشتم خونه تا پامو گذاشتم خونه صدا... کردم ژله ودی خرکمی دموی چند دست لباس برا رها خررونی صبحونه رفتم ببعد

 :زن عمو دراومد
 ! دختر خودشو کشتنی اای بلوفرین: عموزن
 نی به خودم قول داده بودم از ادمشی رفتم بغلش کردمو بوسشهی بچه چطور تو دوروز انقدر وابسته مهی اما هی حس چهدونمینم

 ! کرده؟هیقربون دخترم برم چرا گر:به بعد من مادرش بودم
 .شدی با مزه میلی خدیخندی می کردم وقتي گذاشتمش رو مبلو با هاش بازبعد

 ! دوست دارم؟نوی برم من من چرا اقربونش
 

 : که آرش اومد نشست کنارم و چشماشو به رها دوختمیکردی مي بازمیداشت
 !یدونستی توئه مهی شبیلیخ:آرش
 ! باشههی انقدر به من شبیلی فامي رابطه چی بچه بدون ههیآره خودمم متعجبم :من

 !؟ی کنکارشی چيخوایم:آرش
 که مامورئتم ی تا  زماندهی هفته طول کشهی از شتری بتی نگهش دارم بالخره مامورنجای اتونمیاالن که مامورئتم نم:من

 ! ارمشی متی از دوستام که خونش تو لندنه بعد ماموریکی شی پفرستمشیم
 ! نصفه موندای زدنمون با اومدن آرحرف

 ! دو نفرهدیخلوت کرد:ایآر
 .میزنی درمورد رها حرف ممیدار:من
 ! گلم خوشگله مثل تویلیخ:ایآر

 ! گلش شدم؟یمن ک! گلم؟! جانننن
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 !ای بعد به آرکردوی به من نگاه مرغضبی منی آرش نگاه کردم عبه
 :سرگرد
 کت شلوار که کتش مخمله هی رو که احمد گرفته رو بپوشم ی لباسدی افتاد باادمی بود رفتم حاضر شم که ی مهمونامشب

 بنفشم هست
 . اخههی چنی ادونمینم

  حالت دادم و با عطرم دوش گرفتمکمی و راه افتادم قبال دوش گرفته بودم موهامو هم با ژل دمشیپوش
 ی نشون نداد خودشو و قراره وقتلوفری به خاطر نانی شامی کردم که احمد اومدو نشستی با همه سالم واحوالپرسدمی رسیوقت

 یحواسا پرت شد بره جاسوس
 نوی ایوقت! بره راه بره و ارض اندام کنه خواستی ملوفری که از ندی سعي با صدا صحنه راه رفتن کهي تا زن اومدن و روچند

 ی عالیلی نگاش کنه اومد خی کسخواستمی چرا نمدونمی اما نمادی از پسش بر مدونستمی شد انگار میگفت آب سرد روم خال
 لوفری نيباز کرد محوش شدم با صدا حرکت موهاشو هی بعد با خوردنشیداشتن م  با غرور و اعتماد به نفس همهرفتیراه م

 : برگشتمدمی شنیی از پشت صدازدی حرف مزی سورپراهی به خودم اومدم داشت از نداختی کل مدیکه داشت با سع
 . داشت اونو تو تختت تصور کنیچه اندام:مرد

 چراغا خاموش شد برم ی وقتگفتی که منیمی سي با صداشهیحرف دهنتو بفهم وگرنه برات بد م: سمتش کثافت منرفتم
   اهگهی داشت دکروفونی مرمیشربت بگ

  هم اس دادم که اماده باشه چراغا خاموش شدانی کردم به شاصبر
 رو دی به وضوح نگاه هرز سعدنی و بعد شروع کرد رقصدمیلوفروشنی ني که صدارنی گفتم و خودم خواستم برم بانی شابع

 !ایت لعندی شدم د نگاش نکنوونهید! دمیدیروش م
 بودم بدتر وونهی جوون دي داشت باهاش انداخت سمت پسراشی رو که نمای انجام داد همه تو کفش بودن که کمونیی شوهی

 !شدم
 . نبودي خبرلوفری خونه اما از ناومدم

 !  بچه بغلش وارد شدهی با لوفری پاشدم برم دنبالش که در باز شدو نمی ساعت منتظر بوددو
   خونه به بازوشدمی دستمو برداشتم دی بن بازوش چنگ زدم و دعواش کردم وقتتی اعصبانبا

 اول باورمون نشد چکدوممی داد که بچرو نجات داده اما هحی برامون توضدونمی شده بود قلبم سوخت نمی کردم زخمنگاه
 .  داشت از چشم تا صورتلوفری به نيادیچون بچه شباهت ز

 .کنهی ميوباز!زنهی اسمش رهاست حرف مگفتی داره با بچه که مدمی که دنیی صبح رفتم پامدی خوابالی با هزار فکر و خشبو
 اومد گفت ای که آردی چرا رقصروزی بپرسم دخواستمی دوستش مدهی کنه که کفت مکارشی چخوادی مدمی نشستم و پرسکنارش

 ! گفت گلملوفریبچه خوشگله و اخرش به ن
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عه !من؟)(؟ياریتو چرا جوش م.( الدنگيپسره ! غلط کرده!  دوست دارهلوفروی نای ارکنمی چرا اما احساس مدونمینم
 !) آرشیخر خودت)(یچیه
 
 لوفرین

 . ابروهاش رفت تو هم احساس کردم ناراحت شدی گفت وقتي آرش اونجورشی پای آرومدی خوشم ناصال
 .ارمی بي دی عوض کردن جو رهارو دادم دست ارش پاشدم برم که سيبرا
 ریردم گذاشتمش تو پل اوي دی سهی
  می نگاه کنمی نشستگردهی لورد ولده مرد برماههی که مرد سی پاتر بود بخشي هرلمیف. رو زدمی پلو

 .می بشکناری گفتم پاشو تخمه بای گرفتم از بغل ارش و به آررهارو
 ... نوکربابات:ایار

 .ایآر: حرفشو تموم کنه گفتمنذاشتم
 !ای بابام ارنوکر
   تخمه اورد منم رها رو بردم گذاشتم تو اتاق و اطرافش بالشترفت

  البته اتاق مهمون گذاشتمشدمیچ
 .  رفتمو

  ي صحنه های ورم وقتهی ورم و آرش هم هی ای وسط نشستم آرمن
  که دختر به پسرهدیرسی معاشقانه

 .کردی به من نگاه مای دوست دارم آرگهیم
 ! نگام کنهي متوجه شده بود انگار کالفه شده بود منم دوست نداشتم اونجورآرشم

 که خودش قبال نشسته یی کنم که آرش بلند شد و اوند وسط و منو هول داد دست چپ جادای از دستش نجات پخواستمیم
 ! ممنون بودمیلی کارش خنیبود از ا

  نگاه قدر دانانه بهش انداختمهی
 جلو دی جن پرهی هوی ی ولدمیترسی بود من نملمی ترسناك في ترسناك جن گذاشت جاهالمی فهی عوض کردو لموی فایآر

  نیدورب
 یلی خدمی بود ترسییهوی چون

 ی انداخت دورم منم وقتگشوی رو رودستم احساس کردم آرش بود دست دی دستي که گرماشدمی کردم اروم نمي کارهر
 ! با حرص بلند شد رفتای شد که اری چونمدی نمهوی کردمی ممی سرمو تو بغلش قادمینرسیم
 ! نگفته؟يزی کردم چتی اذچارروی همه مدتو بنی من ایعنی خوابه نکهی تعجب به آرش نگاه کردم واااا ابا

 : زدمصداش
 !آرشششش:من
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 !جانم؟:آرش
 !گهیبابا خواب آلوده د! ؟؟!؟!جان؟

 ! رو تختت بخوابمیپاشو بر:من
 .حوصله باال رفتنو ندارم: ارش
 ! اتاق مهمانمیپاشو بر:من

 ! بردمش رهارو برداشتم و بردم باال از اونجا هم بالشت آرش رو اوردمبازور
 شدو دهی خواستم برم که دستم از پشت کشدمی سرش چون خواب بود مالفه رو هم کشری اتاق شدم وبالشتو گذاشتم زوارد

 .افتادم رو آرش
 .لوفرین: آرش
 !بله؟:من

 . کردمیت اون شبت من دکتررو شوخممنون بابت مراقب:آرش
 . بودفمی قابلتو نداشت وظیمرس:من

 . تی کارخونه برا ماموريریفردا صبح م: آرش
 .دونمیم:من

 د
 . برا پس فرداستی مخفی مهموندمی فهمعصر
 !رون؟ی بمیشب با هم بر:آرش
 !میریباشه م:من

 !  که همه خوننستی نزونی بی کسمی با در خال به خودمون اومدیکی ور رفتن يباصدا
 ور رفتن درو قهی جلو در من سمت راست اون سمت چپ بعد از پنج دقمی رفتمی به ارش نگاه کردم که اشاره کرد برمشکوك

  دمی حرکت زد تو شکمش و منم صورتشو داغونهیباز کرد اول آرش برگشت و با 
 ! ماسک عمو پورنگ گذاشته بودهی طرف نهی اجالب
 . طرف در اومدي خواست بزنه که صداارش

  خانوم صورته هالوفری اول اون خاال دوتاتون؟ نيدفعه ! ي اوردریاه بابا نزن مظلوم گ:انیشا_
 ! جاهی رو انداخته ونهیخدا دوتا د! ستی بوکس نسهیک

 ؟! انیشا:می باهم گفتی آرش به طور اتفاقمنو
 خودشم خندش انی شادمی اون دفعه دلمو گرفتمو خندياداوری روشو برگردوند با ي بعد با حالت قهر مسخره اانیاره شا:انیشا

 !گرفته بود
 

 ! شهی صورتش باز کبود مچارهی بخند بی نخند پس کحاال
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 .می بخوابمی برنیپاش
 .موافقم:من

 .دی برم براش خری باشه برگشتنادمی باال رها تو خواب ناز بود رو تختم رفتم
 .. وي وسرمه ای که چندتا رنگ داشت کرمدمی باالتر از زانوم پوشکمیتا  لباس هی شدم دست و صورتمو شستم  داری خواب باز

 . رفتمنای و به سمت اتاق زن عمو ارونی کردم رهارو برداشتمو از اتاق اومدم بحمی ملشی آراهی و ختمی باز کنارم رموهامم
 . شده بودداری برم رها تازه بقربونش

 . زدمو رفتم تودر
 .ریسالم صبح بخ:من
 !زمی عزریصبح بخ: عموزن
 !د؟ی مواظب رها باششهی مرونی برمیزن عمو من دارم م:من
 ! چرا که نهزمیالبته عز: عموزن
 ! ؟دی بلددی درست کنرشمیفقط زحمت نشه ش:من
 . هر لحظه اگه بفهمن تو خطرهکردمی رها رو مي کارهاعی سردی بادیمن خودم بچه بزرگ کردما و بعد خند: عموزن

 . خوردم و راه افتادمرکاکائوی و شی شکالتکی ککهی تهیدست زن عمو  سپردم رهارو
 . کار خونهامی خواسته بود که بنیمی از سدی خارج از شهر بود سعکارخونه

 بگم که کارم خواستمی برام درست نکردن چون خودم خواستم چندتا نمونه کار مسخره دستم بود و برا سابقه مي سابقه اچیه
 !زهیتم
 . چرممو برداشتمو راه افتادمی دستاهی سفی شدم و کادهی پنی از ماشدمیرس
 ! منتظر باشمدی بعد گفتن بادوی کنم طول کشدای رو پدی اتاق سعتا

 . بهتگمی که گفته بود اونجا بودم صبر کن می سر وقتتی رو نگاه کردم درساعت
 . و به من گفتن برم تورونی ساعت بعد در باز شدو چند تا مرد اومد بمین

 . رفتم سمت اتاقتی شدم و با غرور و عصبانبلند
 . خانوممایبه به ر:دیسع
 .سالم:من
 !؟يدیخب کارخونه رو د: دیسع

 .  نکردمی عذر خواههی خره
 .رمی مگهی کردن شما من دری دارم بنابر دگهی قرار دهی چون نمی ببتونمی نمگهی االن درینه خ:من

  رونی برداشتم و اومدم بفموی کزشوی ها رو گذاشتم رو وطرح
 . تفاوت بودمی کامال بکردی گردو به من نگاه مي اندازه ي که با چشمادی در برابر سعو
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 ! دلم خنک شد قشنگ زدم تو پرشاخ
 ! دارهندهی زدانمیراحت بودچون ماش...اوی ابی از ردالمی شدم خنی ماشسوار

 . کودكدی افتادم سمت مرکز خرراه
   خوشگل بودنی زوده ولدونمی و چند تا کفش خوشگل مدمی دست لباس خوشگل برا رها خرچند
 . ارنی ادرس دادم تا بدموی هم براش خری و صورتدی تخت خوشگل سفهی بعد
 . ورفتم خونهدمیهم خر... بچه وفی کرویش

  الروی وارد خونه شدم وسایوقت
 !  نبوددمی رها کجاست اتاق زن عمو رو دنمی وسط حال و رفتم ببگذاشتم

 چهار دست و پا ي رها داره رودمی نبود رفتم اتاق آرش که بپرسم کجان درو بدون زدن باز کردم که ددمی جا رو دهمه
 .افتهی و آرشم مواظب نکشهی اونور منوریخودشو ا

 . داشتي کنار در ورودواری دهی بود چون اتاق دهی منو ندهنوز
 کار آرش نی فکر کنم از ادی و بعد رها رو بوسیمثل اون گل.گمی ملوفروی مادرت که همون نی مادرتهیشب یدونیم:آرش

 . در زدمو دوباره رفتم تورونیاومدم ب.و بعد دوباره بوسش کرد.یطونیاز االن ش: که آرشم گفتدیخوشش اومدو خند
 !؟يدیآرش رهارو ند:من

 !کارخونه چطور بود؟!  اومد و سپردتش به منشی زن عمو کار واجب براش پنجاستیا: رها اومد جلو گفتبا
 !دمشیند:من

 !ییییچ:ارش
 !رونیسر وقت نبود منم گفتم وقتتون کذشته و اومدم ب:من

 !؟ي چرا اون کارو کرد؟ی چیعنی:آرش
 ! بدم؟ادی من ناروی کنن بهت انانی وقتت برات مهمه و کارت که بتونن اطمي نشون بددیبا:من

  رهارو دادمي نگفت غذايزی چگهید
 . خوابوندمشو

   برشون داشتموارمی بلوی وسارفتم
 شم نی هم از دستم افتاد و پخش شد منتظر بودم منم پخش زمالی وساافتادمی خورد داشتم مچی باال که پام پبردمی مداشتم

 ! ثبت شهنسی تو کتاب گدی خورده شدن و گرفته شدنو زدم بانی گرفتم از اومدنم رکورد در حال زمیکیکه 
 ! خونه نبودها برام سخت بود بفهمم آرشهی بود اصال کسی که کار سختزدمی همونطور که حدس مبرگشتم

   گرفته بود برگشتم سمتشمنو
  شداهی سي لهی غرق تو تچشمام

 !شهی خارج منمی دستم رو گونشه و قلبم داره از سدمی به خودم اومدم دی بود وقتی خواستنظلمتشون
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  یلی و خدمی خودمو کنار کشعیسر
 . گذاشت تو اتاق و رفتالروی اونم کمکم کرد و وساالی شروع کردم به جمع کردن وساعیضا

 ! تابه؟ی قلبم بششی چرا پجوری ضعف دارم نقطه ضعفمه ششی چرا اما پدونمی رو تخت نشستم نمکالفه
 !دمی از دست مارموی اختشه؟ی مگرمم

 با ارش هم زمان دستمون رو دسته در هوی خواستم درو باز کنم که نیی در حدس زدم که تختو اوردن اومدم پاي صدابا
  نشست

 که اون درو باز کرد تخت رو تو اتاقم نصب کردن و دمی دستمو کشعی دستش به دستم خورد انگار منو برق گرفت سریوقت
 .رفتن رهارو گذاشتم توش که راحت تر بخوابه

 سرگرد
  لوفری به نای اري چطور شد اما رو کاناپه خوابم برد نگاه هادونمیمن
   نگاه قدردانانههی لوفری اخرشم رفتم نشستم وسطشون نکردی مونمید

   بهشتونستمی انداخت کاش مبهم
 ! نگاه نکنهی به کسينجوری ابگم
  دستمودی بد ترسلمی ترسناك فيجا

 .شدمی نمينجوری ایند تا دخترو بنابر اجبار گرفتم ول رو دستش بازم گرم شد تا حاال دست چگذاشتم
  شدم و رفتم تو اتاقداری برم رو تخت بخواستی که ملوفری تکون نبا

  اورد و رومبالشتمو
 

  اراده دستشوی خواست بره که بدی کشمالفه
  جور حس خواستن بهشهی دونم چرا اما ی که افتاد رو تخت نمدنیکش
 افتاده بود برا پس ی مهمونتیچون مامور! ي ببرمش شهربازخواستمی که قبول کرد فردا مرونی بمیبهش گفتم بر. من بودتو

 .فردا
 . شدو رفت فردا قرار بود بره کارخونهبلند

 . شدمداری در زدن بيباصدا
 .دییبفرما:من

  کردمدارتی بدیپسرم ببخش:مامان
 !؟ي رها رو نگه دارشهی اومد مشی کار واجب برام پیول

 .امیباشه چشم صبر کن صورتمو بشورم و ب:من
  و بعد صبحانه اومدم تو اتاقمنیی و دست و صورتمو شستمو اومدم رها رو گرفتم اول رفتم پارفتم
    کارخونهدی داره با سعلوفری ناالن



  ی مرگ وزندگنیرمان قمارب                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 56 

  گرده؟ی مرو
 برش داشتم و به دادی شدم چشمم به رها افتاد داشت خودشو حرکت مي جورهی دهی به فکرم اومد که االن با سعیوقت

 چشماش
   و با غروری که حاال مادرشه بود وحشلوفری ني چشمانی کردم عنگاه

 گفتم و بازم بوسش کردم که در یطونی شهی انگار خوشش اومد دی که خنددمشی و از گونش بوسلوفرهی نهی گفتم شببهش
 از کارخونه دمی پرسید به من رها رو گرفت و وقت رها کجاست و منم گفتم زن عمو کار داشت سپردی اومد و پرسلوفریزدن و ن

 داد حی توضلشوی دلی برا مامورئت وقتی طرف عصبانهیکه نرفته و از   طرف خوشحال شدمهی داد از میچه خبرو اون توض
 گهی قانع کنندس ددمید
  رفتم کنارشوعی خورد سرچی پلوی ني پادمی دگشتمی داشتم برمی اب خوردم وقتنیی نگفتم رفتم پايزیچ

 دستشو گذاشت رو گونم محوش شدم دوست داشتم بغلش هوی و حرکت قلب ی چشمامون قفل شد و باز همون داغگرفتمش
 .  و جمع کرد ببره که کمکش کردملی وسادوی به خودش اومدو دستشو کشهویکنم اما 

 چند نفر بودن دی دستشو کشعیذاشتم سر دستمو گلوفری چقدر گذشت که در زدن خواستم باز کنم که هم زمان با ندونمینم
 دتشی خرلوفری ننکهیتخت اورده بودن و نصب کردن مثل ا

 
 لوفرین

 گهی دی شدم ولمونی با اتفاقات امروز پشرونی بمی دوش گرفتم و برگشتم قراره شب با آرش برهی رو پس زدم و یکالفگ
 . کردشدی نميکار
 که اهی سینی کفش جاستهی روش داشت با یی که طرح طالاهی بلوز سهیا  بدمی پوشاهی شلوار سهی رونی حموم اومدم باز

 . داشتیی طاليقسمت ها
 . بستمی و دم اسبدمی هم اتو کشموهامو

 . کامال صاف شهدی طول کشیلی خادی زکمی موهام فرش چون
  ساعتهی برداشتم و یی با رگه ها طالاهی سي کوله هی کپم برداشتم به صورت پشت سرم گذاشتمو هی

عصر بود 5بای ساعت تقرستی ننیی پادمی دنیی و رفتم پاي رنگمو برداشتم با هندزفردی هم انداختم و کامل بودم اپل سفاهیس
 : بدم داد زدمی اول ببرمش بهش بستنخواستمیم

 .آرششششش:من
 .نیی بعد با تعجب اومد پاکمی

  شده؟يزی چه؟یچ:آرش
 !؟ی خودت گفترونی بمی بريخواینم:من

 !کم؟ی ستیزود ن!االن؟:آرش
 .می مهمونت کنم برو حاضر شو برجای خوامیزوده اما منم م:من
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 .باشه:ارش
   خنده راستشری زدم زاری اختی تا چشمم به لباساش خورد بنیی اومد پاقهی باال و بعد ده دقرفت

   اومد با من ست کرده بودخوشم
 .اهی کپم گذاشته بود و ساعت سهی. مني کفشای کپبای و تقراهی روش و شلوار سیی با ببر طالاهی سشرتی تهی

 !؟يخندی چرا مهیچ:ارش
 ! کفشاتم جفت مال منهي خوب ست کردیچیه:من

 ! حساب تو کش رفتميدایچون از عکس خر:آرش
 . است هاقهیدق17:45 ساعتگهی دمیبر: دنبالش بعد بدو بدو گفتافتادم
 .می گفتم و راه افتادي اباشه
  دهنش باز موندمیدی رسی وقتمی ادرسو دادم و رفتمی شدسوار
 !؟ي کرددای رو از کجا پنجایا:ارش
 !مگه گم شده بود؟:من

 : پشت چشم نازك کرد که گفتمهی
 !نجای اومدمی منی آرتبا

 !ن؟یآرت:آرش
 .نیارت.اره:من

 !پسر خالته؟: امونشو برد و گفتي که منم نگفتم اخرش کنجکاوهی بفهمه کخواستیم
 !دوست پسر دوران دانشگاهم بود: پس گفتمهی عکس العملش چنمی ببمخواستیم

 . نگاه کردم اخماش رفته بود تو همافشی قبه
 . بودمی کردم هم دانشگاهیشوخ:من
 . نگاه کردم اسوده شده بود انگارافشی و به قدمی خندبعد
 .مشی و خوردمی  شکالت گالسه سفارش دادی بستندوتا
 !نوبت منه: گفتبعد
 !م؟یریکجا م:من

 !يشهرباز:آرش
 !؟يشهرباز:من

 .آره:آرش
 .میباشه بزن بر:من
 .ي سمت ورودمی و رفتدمی رسي شهربازبه
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 .می و رفتمی گرفتطیبل
 !م؟یاول سوار کدوم ش:آرش
 .يرینشانه گ:من

 .میموافقم بزن بر:آرش
 . خطاتم سه تاستي جای ده تا بزندی و تو بازارنی مزهی از باجه ها که جایکی ي جلومیرفت

 !زنمیاول من م:ارش
 .حتما.باشه:من

 ! باخت بزرگ باشهیمنتظر :ارش
 . باشالی خنی گرون بده آش به همهی:من

 ! کردو هشت تاشو با سه خطا زديری گنشونه
 !دهی؟بعيراندازی تنی سرگرد با اهی اخه
 .بزرگ اشاره کردم خرس ناز هیوبعد به .برمی من اون عروسکو منی ببی راستنی ببنیحاال بش:من

 !عمرا:آرش
 .زتونی زشت گذاشت بغلش و گفت جااهی سمونی مهی رو به ارش برگشت و اقاهه
 . خندهری ززدم

 !؟يبری منوی تو هم انمیبب:آرش
 . نگاه کننویبش:من

 :ی پرونکهی شروع کردن به تیسی گرفتم در همون مورد سه تا پسر اومدن و به انگلنشانه
 !زهی جنیی پاست؟بذارشی برات زود نکمیخوشگله :پسر

 . خواست بره طرفشون که گرفتمش و اشاره کردم ساکت باشهآرش
 ! نشونت بدم ؟يخوایم:من

 .لیبا کمال م:پسره
 .ستی کردمو بعد نشانه گرفتم ده تا رو زدم بدون خطا و اتمرکز
 . ارش باز مونده بود چه برسه به پسرادهن
 . برا شماستستی نزی جزای چنی اسی پلهی واسه دیدونیم:من

 یعنی همون خرسو به من داد رو به ارش چشم و ابرو اومدم مرده
 .میخری سوخته مدماغ

 .می و برگشتنی گذاشتم تو ماشعروسکو
 !ارهی باال بخوادی و مخورهی قوس بود که احساس کردم ارش حالش بهم مهی تومی رنجر شدسوار
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 .می شدادهی گذشت که نگه داشت و پکمی زدم ستی نرانی هست البته تو ای هر صندلي رو که روي اضطرارتی وضعي دکمه
 !دهیحالت خوبه؟رنگت پر:من

 .از ارتفاع نفرت دارم:آرش
 .دونستمینم:من

 !؟ي قصر بادمی نداره بریبیع:ارش
 !؟يقصر باد!؟ییییچ:من

 ! کردم بابا گوشم کر شدیشوخ:ارش
 .می و شام خوردمی و رفتمی هم سوار شدگهی دي لهی تا وسچند

 نوی گفت سقف ماشي باشه ارونمی من منوی برگشت گفتم ماشموقع
 )botty_jenifer lopes(  کردمی دادم و درارو قفل کردم و شروع اهنگ و پلنییپا
 

 .میپامو گذاشتم رو گاز و د برو که رفت. بود
 . برونمی رالستی پنی عتونستمی بودن و پس می ها خالجاده

 سرگرد
 .نییتم پا دادش رفبا

 .یی جامی برخوادی چون ممی که زود برگفت
 . داشتی خوبي با صفا بود و هوایلی خي حاهی میدیرس

 ! هم خوردم ههی حرص اساسهی خوردم که البته قبلش ی بستنهی
 .!کشتمشی کردم می شوخگفتی اگه نممیبگذر! دوست پسرم بودنی آرتگهی من مبه
 ! و نتونستم بزنمشدی اون و نگاهش پرت مشی حواسم پيراندازی و تي شهربازمیرفت
 ! کردعشونی بگم که نذاشت و ضايزی پروند خواستم برم جلو چکهی تا پسر اومدو تسه

  رونهی برگشت گفت اون مموقع
 ! نشست پشت فرمونو
 !یلیخ!روندی خوب میلیخ

 ! روندنشودمی دیی جاهی انگار
 !سه؟ی کار باشه رئی که رالي هر دخترگهی کارن دینه بابا  هردو رال!سی رئی افتاد دختر تو مهمونادمی اها
 
 لوفرین

  اعتراف کنمدی خونه بامیدیرس
 . خوش گذشتیلیخ
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 !کنهی مهی زن عمو داره گردمی داخل شدم دیوقت
 ! شده؟شیرها طور!شده؟یزن عمو چ:من
 .نه رها خوبه: عموزن
 !؟یکنی مهی گريپس چرا دار:من
 .مادرت: عموزن
 !؟یمادرم چ:من
  گذاشتهزیبرات چند تا چ: عموزن

 ! تو اتاقت برو برش دار رو تختتهگذاشتم
 !د؟یکنی مهی گرنیبرا هم:من
 . بودی مادرت زن مهربونامرزیخدا ب: عموزن
  نگفتم روزم زهرمارم شديزیچ

  همون غم برگشت هموندوباره
 . برگشت همون حس انتقامنفرت
 . باال تو اتاقرفتم
 ! نبود اطرافشم نگاه کردم نبوديزی باز کردم و رفتم تو رو تخت رو نگاه کردم چدرو
 . رها بلند شدهی گريصدا
 ! منيخدااااا! سمت تختشرفتم

 کنهی مکاری چنجایاما ا!!!! ؟!لی رطهی
 !؟ی چزدی مششی ناگه
  کهی ابي و برداشتم انداختم تو بطرلی حرکت رطهی به عیسر
 .ل کردم اتاق بود و رها رو بغتو

 : به کاغذ کنارش جلب شدتوجهم
  نهای يدی دونم به موقع رسینم
 ییبای زیلی بگم دختر خدی بایول

 !يدار
 ! دفترتم نگرد امانته دست مندنبال

 ! باشي بعدي دفعه موند منتظر دفعه نی دخترت ااگه
 .ادی لعنتت کنه چطور دلت مخداااا

 .رانی امی ری بعد مي هفته نهی اشی خوبقمی تحقي رو برداشتم و نامه رو گذاشتم کوله رها
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 : از کولم که گذاشته بودم وسط حال برش داشتمنیی پارفتم
 )با ترجمه(

  کار داشتمکای با موندیببخش.سالم :من
 

 .دییسالم بفرما:کایمون
 .لوفرمی نکایسالم مون:من
 . چه عجب دختری خودتلوفریاوه ن:کایمون
   وقت ندارم منکایمون:من

 . گرفتمشی در پرونوی در کار باشه پس راه بي شنودتونهی پس ممی ندارندهی افتاد ما تو خونه زداادمی
 .زنمی بعد زنگ مقهی ده دقکایمون:من
 ! شده؟يطور:کایمون
 !؟ییاصال کجا. براتگمیم:من
 ! کار اومدمهی يمن المانم برا:کایمون
 . ممنونم ممنونایخدا
 !نمت؟یکجا بب:من
 !؟یینجایامگه تو هم :کایمون
 !اره:من
 .... شاپیاکافیپس ب:کایمون
 .باشه خدافظ:من

 .رونی کنه انداختمش بشی طورنکهی امادش اما با فکر اری ششهی اوردم با شنوی از باال صندل نگه دارنده بچه تو ماشرفتم
 افتهی عقب و کمربندشو بستم که نی و صندلنی رو گذاشتم تو ماشرها

 .رونی پشت فرمون که آرش اومد بنشستم
 ! شده؟ی چيریکجا م:ارش
 .میو بعد پامو گذاشتم رو گاز دبرو که رفت!دمی محی برات توضامیم:من
 ! شبهازدهی بود فکر کنم ری شاپ بودم و رها هم دستم ساعت دی بعد تو کافقهی دقده
  کای موندنیبا د! جون رها مهمهیول

 .م احتراي شدم البته به نشانه بلند
 .چه خبر.سالم دختر:کایمون
 . باهات دارمی کار واجبکایمون:من
 ! شده؟ی چنمیخوب بگو بب.خوب بابا بذار برسم:کایمون



  ی مرگ وزندگنیرمان قمارب                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 62 

 . لو برهدی که نبای حساسي براش با سانسور از قسمت هازوی چهمه
 ! برات بکنمتونمی مکاری چيخوای میحاال ازمن چ:کایمون
 ! بهش جلب شدکای کرد که تازه توجه مونهی گررها
 !چه نازه! رهاست؟نی ايوا:کایمون
 ! دنبالشامی کارم تموم شد بی تا وقتشی با خودت ببرخوامیم: رو اروم کردموگفتمرها
 .ادی عاشق بچم سامانم خوشش میدونیالبته چرا که نه منم خودت م:کایمون
 .ی شمای تا فرودگاه که سوار هواپمونمی مشتیممنون پس من امشبو پ:من
 .من لباس بردارم میبر

 . ارش حموم بود و زن عمو خوابمیدی رسیوقت
 . ارش به خودم زنگ زدم که شمارشو داشته باشمهی گوشاز

 . رهی رها رو بگخوادی میکی و رونهی که رها بغلشه بکای موندمی که دنیی برداشتمو رفتم پالباسامو
 لگد هی چونه و ری مشت زهی حرکت زدم تو کمرش و بعد برش گردوندم و هی سمت طرف با دمی و دوئنی انداختم زملباسارو

 . حساسيشکم و جا
 ! و نشستم روشدمی نقابشو کشنی زمافتاد
 ه؟ی کستیبگو رئ:من

 سکوت
 !هی کستی رئیحرف بزن لعنت:من

 ! و مشتمو بردم باالارمی دخلتو موگرنه
 اون کابوس شبه که همون ش:مرده

 ! نبود به مرده نگاه کردمشونی بودن طورنی نگاه کردم تو ماشنای اومد به رها اکی شلي خرف ش رو گفت صداتا
 ! مرد کشتنشییییییی لعنتاه
  بشم که به فکرم زد لباساشو بگردمنیبه اورژانس زنگ زدم وخواستم سوار ماش.کشمتیم.کنمی مداتیپ

 ! داشته باشهی سرنخبلکه
 .می شدمو حرکت کردنیبرشون داشتم و سوار ماش!لی موباهیبا ! ادرسهی مهر مثل همون مهر و هی گشتمش

 .اومده  سرمیی شب چه بالهی نتونستم بخوابم فکرم مشغول بود تو شب
 . برداشتم و به ارش اس دادممویگوش
 .لوفرمیسالم ن:من
 مردم ییتو کجادختر : جواب دادقهیبعد چند دق!می کگمی همون اچل منی واسه همسنی بنویی شماهی ی بعد هر سالمادی مبدم

 یاز نگران
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 .کامی مونيخونه :من
 !ه؟ی ککایمون:ارش
 .نیدوستم و خواهر ارت:من

 !ن؟ی رفتي خوبه؟چرا اونطور؟رهاییچرا اونجا:ارش
 . دادمحی براش توضوی چهمه
 !ام؟ی منم بيخوایم:ارش
 .نه مواظبشونم:من

 !تنها مواظب اونا نباش مواظب خودتم باش:ارش
 .يعحب جمله ا!جااااان؟

 . باش به بابا قول دادم و بعد تو هم مواظب خودت باشانیتو هم مواظب شا:من
 .دهی چرا اما بهم ارامش مدونمی اخرو نگم نمي جمله نتونستم

 .باشه شب خوش:ارش
 .یشب خوش خوب بخواب:من

   که توهی همون حسنی حاال فکر نکردم ارش چرا برا من متفاوته اتا
 !!وس داشتن به نام دیحس. خوندمی مرمانا

 ! من ارشو دوست دارم؟یعنی
 

 بره دلم کایفردا قراره رهابا مون!ستینه ن.فکرارو کنار زدم مگه دوست داشتن کشکه.                          پنجاه و سومپارت
.                                                مادرو براش دارمي اما جااوردمشی نای که خودم به دني دخترشهیبرا دخترم تنگ م

 ی شدم داشت صندلداری از خواب بکای مونيباصدا.                                    فکررها به خواب رفتم با. دوسش دارمیلیخ
!                                       شد؟یچ:من                .       تلفنو قطع کرد. ببرتشتونستی صورت نمنی اری برا رها در غدیخری مشویکنار
 خدارو دمی کشینفس راحت!  برهي گفتم قبول کرد با پرواز بعدي بعد که رقم باالتری ولکردیماول قبول ن:کایمون

اگه پول .زمه بخر براش الی حسابت هر چکنمی مزینه پول وار:من!                   ؟ي بديخوای نميزیبرا رها چ:کایمون!شکر
 يزاری مدت مهینه من ممنونم که :کایمون.                                    خبر بده بفرستم برات بازم ممنونمیهم الزم داشت

 حاضر کای مشکلم از سامانه اما مونشنی با سامان چهار ساله ازدواج کردن اما بچه دار نمکایمون.                       کنميمادر
 ومدیسامانم کوتاه ن.ی باشداشتن تو دوستم ننکهی مگر ارمیگی به سامانم گفت که من عاشقتم و طالق نمرهینشد طالق بگ

 ی طراحیعنی طراح لباسه کای مونی و بعد آشتکنهی هم قهر مکای شدم و مونمونی پشگهی طالق سامان ميبعدش تو جلسه 
 ی راهکایبا مون.              نهی زمنی و دوتا شرکت داره تو ايتو کار معمارسامان هم .  براشدوزنی مرونی بدهی مکنهیم

 ساعت طول می که نرانی از طرف اسمی پلنکهی ادی البته با تائمای دادم رفتم تو هواپکای شوکر هم به مونهی تو راه مفرودگاه شد
 از اون یی چقدر سخت بود جدارونی بمای شدم اومدم از هواپنی مطمئنکهیبعد از ا.                                      دیکش



  ی مرگ وزندگنیرمان قمارب                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 64 

.                   بشهشی طورخوامی که نمدونمی منوی ای ولدونمیچرا ارش مهمه نم! مهمهام که بعد پدر و مادرم و آرش بريزیعز
.                     اس برداشتم دست لبهیرفتم خونه و .    کمی پس بهتره برم باشگاه ی جاسوسرمی هست و من میامشب هم مهمون

.                        و راه افتادمي تری اسپرت با ام پاهی تر از رونمو کفش سال شورتک باهی داشتو با یاهی که روش تور سغی جی تاپ نارنجهی
 ی و دوش گرفتم و راهرونی رفتم سمت سالن و شروع کردم به ورزش بعد دو ساعت ورزش اومدم بمی مستقدمی رسیوقت

 رمی من شب با دوستم ملوفرین:انیشا!                           بله داداش:من.      زنگ زدانیتو راه بودم که شا.     خونه شدم
.           خودمو گرفتم اما نتونستم ضد حال نزنمي جلویول!یاون لحظه خواستم بگم خر خودت.           امی پس نميشهرباز

عه : گفتنه کدای رو پی بود به امم اممم افتاده بود اخر نتونست کسعیدستو پاشو گم کرد پشت تلفن ضا!    دوم دوستت؟ک:من
ارنباطو .ممنون فعال: انیشا.                                 باشه برو: من؟                               منکمی مگه بچه کوچلوین

 خود گمی پنهانم باشه اصال متی کنن تا مخصوص هوی بدم طراحیکی باشه ادمی برا شب هیم تکرار افتاد لباسادمیقطع کردم 
 که پشتش به صورت اهی تاپ سهی از مغازه ها یکی که پاساژ توش بود رفتم تو ابونی خهی تو دمیچیپ! کنه ی طراحکایمون

 کت چرم حاال که هی لحظه چشمم افتاد به هی رونی شد با همون تاپ اومدم بی و امتحان کردم عالدمی بود رو پسنديضربدر
 برا تنوع دمی پرنگ هم خری آبنی شلوار جهی بود ییال طپشی زي هوا سردم هست پس خوبه برش داشتم قسمت هازهییپا

 رنگ داشت و اسپرت بود و یی طالپی زهی کفش که کنارش هی اهنی لباسام سي نباشم اما متاسفانه همه اهی سشهیکه هم
 گرفتم میتصم  لحظهنی بودم اما در اخری راضدمیاز خر.                    رونی اومدم بدمویاحت هم از همون پاساژ خر ریلیخ

با :( گفتمیسی مرد بود به انگلهی. زنگ خوردلمی خودم بپوشمش رفتم خونه جلو در بودم که موبااهی سنی لحظه با جنیتو اخر
 به جز خانوادم و اون قاتل نجایکال ا!دییبله بفرما:من!                 ما؟یسالم خانم ر:مرد!               الو؟:من):ترجمه

.                نمی به ماشدی که اون دفعه زدمی من همونیببخش:مرد.                            لوفرهی اسمم ندونستینم
 و بهتون زنگ بزنم تا خسارت دی عجله داردیگفت:مرد!                                           ارمیتم به خاطر ب نتونسدیببخش:من

                       .                  دمیبله فهم:من.                     خوادی زنگ زده خسارت مفته ههی اومد بعد ادمی.   دیرو پرداخت کن
بله :من.            دیپس ساعت فالن تو مکان فالن باش.رمی زنگ زدم خسارتمو ازتون بگدیر که گفتهمون طو:مرده
.                      خوشبختم پس من فردا ساعت ده صبح اونجام فعال:من.                            هستممزی رفت من جادمی:مرد.حتما

 خونه دمیرس.                                             منو بکشونه اونجاخوادیپول م خر پوله ها واسه چندغاز نمی کنه اریخدا خ
  نباشه چون مامورئت داره اوندمیساعت پنج عصره ارش خونه نبود با

 
 نقاب بسته بودم که اگه نقاب  باز هی ری تاپم البته از زریمنم حاظر شدم موهامو جمع کردم و انداختم  ز.   از منی مخفم

 . اسممو بذارن جن شبدی قرمزمم گذاشتم باي لنزارهیبگ. شدموهامو باز کنم که جلو صورتم
 هم اهی  ساعت خوشگل سهی می نه و نشدی ساعت مدمیرسی هشت بودو تا مبایراه افتادم ساعت تقر                            

از حصارا . پشت ساختمون پارك کردم محافظت آن چنان نداشتدمیرس.     هم سرم بوداهیس ی کاله معمولهیانداخته بودم  
 پشت ساختمونن نیرزمی چند مفر تو زدمی باال که دي نبود خواستم برم طبقه يزیچ  گشت زدمهی و رفتم اطراف نیی پادمیپر

 هم ی کوله پشتهی بعد رفتن قهید چند دقبع. شدممی پشت درخت قاعی سررونیخواستم برم تو که درو باز کردن و اومدن ب
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 که وتریچند تا کارتون بود با چند تا کامپ.نی زمری تو زنیی رفتم پااطی کردم بذارم توش با احتدای پيزیبرداشته بودم که اگه چ
 رو باز گهی دیکی شهی بود و شنی گعبه ها رو باز کردم تو چنت تاش هروئنی دوربیعنی داشت دیبه کل ساختمون د

 نی برشون داشتم و گذاشتم تو کوله با چند تا هروئدنشی از اونجا که معلومه ندرانی ای مخفيروهای عکس تمام نییییوا.کردم
 هست نی دوربدی بگه شاستی نی نگاه انداختم خاك تو سر نفهمتون کسنایبعدش به دورب!                            شهیو ش

 رو حذف ي ورودوتروی کامپختمی رو رروسی پس فلش تو کولمو در اوردم و ورسنیك کنم م االن تا همشو پاکنهیضبط م
 ستی ايخواستم رد بشم که با صدا!                                کنهیم  و نه ضبطارهی ملمی پس نه فرونیکردم   و اومدم ب

 به هوی دهنده نذاشتم ریی شانس تغیاه به خشک! سی   رئنجاستی ای کنیبب:آرش!!! ارش تو سالن بود اخهنکهیا. برگشتمیکس
با !افتاد روم   خواست نقابو بکشه که  افتادم ودیباال رفتم کم مونده بود برسم که پامو کش! سمتشدمیی نگاه کردمو دووارید

تو .  میکه رفت د برو نوی ماشدمی و پررونیاومدم ب.مظت زدم صورتش و با پا زدم وسط پاش بلند شد متاسفم اما مجبور بودم
 هلش بدم اما نه زورم تونستمی شد اما ناراحت بودم چرا زدمش می عالیعنی نکرد پس خوب شد بمی تعقیراه کس

ارش شده نقطه ! رو از دست دادمو بعد به زور نگهش داشتمنی کنترل ماشهوی بودم که الی بودم تو فکر و خرمجبو.دیرسینم
.               افتهی اتفاق بدی نبانیاما ا.                          کامل بگم که دوسش دارمتونمی افتضاح االن میعنی نیضعفم ا

 خونه و دمیرس!                                       شترهی نظرم با وجود ارش درصدش بهو ب.      مامورئت گند بزنمنیممکنه تو ا
 دوش تو حموم و ری زدمی پرری لباسامو در اوردم و با لباس زعیرشه پس سر حدس زدم ازدنی رفتم تو  داشتن در میاز در مخف

 دوش نیذارینم!چته؟!هان؟: جاش و در و باز کردم منر کردم رابدوشامبرمو بستم و لنزارو گذاشتم سسی موهامو خنکهیبعد ا
 ! گفتازی انالی البته پس از کلیچیه:ارش!                                     رم؟یبگ
 

 به طور دی کوله هم تو ددمی دکنهی داره تو رو نگاه مدمی دیکنی می منو بررسنیای مرونی هر موقع ار بنایانگار مرض دار:من
 . نباشه هولش دادمعی ضاکهی
 . با اجازه گفتم و درو محکم بستمو قفل کردمیی نه قصد نداره بره با کمال پرودمید
 هم ي دی و نشستم جلو لب تاپ چند تا سدمی لباس پوشرونی دوش گرفتم و اومدم بهی برگشتم حموم عی شدم سرسی خاه

 !هی اونا چنمیبرداشته بودم بب
 ! افتضاحهنی ایییییوا. کردمبازشون

  اطالعات تمام سرگردان ماهریعنی
FBI. 

 .می کامل در حال لو رفتني معنابه
 . رو برداشتم و به سرهنگ زنگ زدملیموبا

 .دییرماالو بله بف:سرهنگ
 !سالم سرگرد مقدم هستم قربان:من

 ! افتاده؟یبله اتفاق:سرهنگ
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 عکسا و اطالعات عوض شه دی بای شده البته من همشون رو برداشتم ولی سازمان کپیمتاسفانه تمام اطالعات مخف:من
 .  تو ادارهمی من مطمئنم جاسوس داری اطالعات اصلي جانی ها رو بذاری جعلیعنی

 .کنمی من درستش مدی شما نگران نباشی ولرهی مامورئت داره لو میعنی نیا:سرهنگ
 .ممنون فعال:من

 جا هی کمونوی قبل هر تی مثل اون دوتا مامور مخفای احتماال شهی می چمی فکر کنم اگه لو برخوامی رو قطع کردم نمارنباط
 .می هستی وحشي جانورهالی ابکش شده تحو ای کننی مدایپ

 !يریراره ساعت ده برم شرکت اون پ فردا قدمی خوابگرفتم
 .دمی موهامو خشک کنم خوابنکهی بدون اکهی شدم هنوز هوا تارداری سردرد از خواب ببا

 . قرص برداشتم و خوردمهی و نیی پارفتم
 . آب افتاد و شکستوانی و لدمی جلو ترسیکی دمی دگشتمی برمیوقت

 : راحت شدالمی خ  استی اردمید
 .دمی ترسایآر:من
 ! مسته  انگارزدیشل و ول حرف م.نترس عشقم:ایار

 .دی شددهی الکل مي بوي جلو وااومد
 . کناردمیکش
 . شو اون ور؟گمي خورديزهرمار:من

 . کجا برم حاال حاالها باهات کار دارم: بهمو گفتدیچسب
 ! من عاشقتم؟یدونستیم:ایار. دستاشو دور کمرم قفل کردنوری اامی بخواستم

 !چشمام چهار تا شد عاشق منه؟!؟یییچ
 حرکت زدم افتاد هی کنهی مدای پخی داره کار بدمی ددیکشی و دستاشو نمرفتی کنار اما نمدمشی گردنم کشي برد گودسرشو

 .شمی هم ظلمته کامل کشته منجای باال چون ممکن بود چاقو برداره ابردمی اما بلند شد منم داشتم حمله منیزم
  چقدر فاصله دارهنمی که ببکردمی داشتم به پشت نگاه مرونی بامیپزخونه ب اشي از ورودخواستمیم

 . فشار دادمنشی فرو رفتم بغلش و سرمو به سهی کنکهی ادنی بدون فهميزی چهی خوردم به که
 . اون بودي پشتم حلقه کرد اره دستادستاشو

 .گرفتمی مشی اتزدی به من دست می وقتشناختمی دستا رو منی صاحب امن
 !ا؟ی اريخوری می گوهچه يدار:ارش

 !ي عشقتم داري که هوانمیبیبه به داداش گل بنده م:ایار
 !؟يزهرمار! ؟ي خوردیچ:ارش

 ! بهت؟دهی چطور چسبنی دوست داشتن ببشتری همه تو رو بشهیداداش از ما بهترون که هم:ایار
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 ! خواتهخاطر
 . نگاه به من کرد که زل زدم تو چشماشهی ارش
 . بهشدمی چسبشتری من هنوز بغل ارش بودم خواست منو بکنه که بشدی چای اردونمی نمرونی بمیاومد

 . اورد باال و تو چشمام نگاه کرد اروم شدمسرمو
 ....  بهت کهیعنی! نکرد؟تیکار:ارش
 !نه نه:من

 !حالت خوبه؟:ارش
 . بگميزی چدی اتاقم بايای بشهینه م: من

 .میبر:ارش
 .کردی وجودش دلمو قرص مدادی بهم دست متی باشه احساس امنشمی پخواستمی چرا اما مدونمینم
 . مامورئت بردمش اتاقمي به بهانه نی همبرا

 . ولش همش کارگهی کاراس؟دست بردار دنیاالن وقت ا:ارش
 !؟ی بموننجای امشب اشهیم:من

 .ترسمی تعحب نگام کرد منم گفتم خب مبا
 . که بخوابم روشستیکاناپه ن:ارش
 کنمیمنم حرکت نمتخت بزرگه :من
 !خوبه؟.میذاری وسطمونم بالش مخوابمی گوشه تخت مهی پس من رمیگی جا نمشترمی نصف باز

 ! بگه بابا خوردمت؟سی نیکی شد ی راضبالخره
که با من همزمان   چشمامو باز کردمهوی مینی گرم و دلنشي شدم چشمامو باز نکردم احساس کردم جاداری از خواب بصبح

 .ارش هم چشاشو باز کرد
 ! و بالشت ها هم رومنی کنار چون من کنار تخت بودم خوردم زممیدی بعد با داد همرمان کشمی وعضمون نگاه کردبه

 هی و  دست ارشم دور من بودهیداشت   ارش بودم و پستم دور کمرش بود و صورتم ده سانت با صورتش فاصلهي رو بازومن
 !می تو هم بودبایپاش دور پام تقر

 : همچنجور بالش رو صورتم مونده بودم که ارش اومد کنارشون زدمن
 !خوبه؟ حالت:ارش
 !اره ساعت چنده؟:من

 !نه و ربع:ارش
 .قرار داشتم. شدرمی ديوا: من

 !؟ي داریقرار چ:ارش
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 .تصادف کردم خسارت بدم:من
 ! خوبه؟نیماش! نشد که؟شیطور!؟یییچ:ارش
 .رونی همه توجه بله سالم و بعد با حالت دلخور اومدم بنیممنون از ا:من
 ! بده خرهحی ترجنوی ماشهی براش بال بزنم و اون من
 

 .دمی دکی شي جاهی دمی که داده بود رسی به ادرسی افتادم وقتراه
 . کار شده بودي سه بعدي اشهی شي ساختمون با نماهی

 و اصال رهی پذریی تغافمی دادم کال قریی تغگهی جور دهی افموی البته الزم به ذکر است که قستادمی ای همون ادرس جلو منشرفتم
 لباس کامال هیبا ! ی شده نسکافه و عسلتی الي هاي با موهاسی خوشگل به همراه کال گی لنز ابهی شمیهم شناخته نم

 .اسپورت
 !داری پامایر! هستممایسالم من ر:ی منشزی جلو مدمیرس

 ! منتظرتهمزیاوه بله ج:یمنش
 !شکر نخورده پسر خاله شد!مز؟یج
 . زدمو رفتم تودر
 !مایاوه سالم ر:مزیج
 ! انگار پسرخاله شدن تو رگ همشونهنه

 !مزی جيسالم اقا:من
 !)گهی ديمرض دار!( ضد حال زدم چه راحت شدماشیاخ
 !د؟یچه خبرا خوب:مزیج

 !مزی وقت ندارم جناب جادی من زیممنون بله ول:من
 !د؟ی خسارتتونو به من بددی شما اومدخوامیاوه بله معذرت م:مزیج
 !می هم بکنی خاله زنکبتی غهی اودم که ی بگم نه واسه احوال پرسخواستمیم

 ... بله:من
  موهاشویکی هی سر منشختنی چند نفر ردمی درونی بمیرفت! قطع شدرونی داد بي حرفم با صداي ادامه

 . کننتی هم جنسمو اذنمی و ببنمی نتونستم بشکردی که نگاه ممزمی جزنهی چک میکی و اون گرفته
 !دیولش کن:من
 . با تعجب منو نگاه کردمزیج
 !م؟یواو و اگه نکن: از مردا گفتیکی

 !شهیعاقبتش برا شما بد م:من
 !ارشیمحسن ب!عه:مرد
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 !نی وسط سر کچلش که افتاد زمدمی بوکس زدم و با پام کوبکی حرکت کهی اوند سمتم که یکی
 .  نخوردم دو سه تا فوقش خوردمگمی کم اوردن و رفتن نمگهی دنکهی و منم مثزدم تا اومدنی منجوریهم

 . شده بودمخسته
 !دیداد  ممنون خانوم جونمو نجاتیلیخ:یمنش
 !خواستن؟ی می بودن کیحاال ک:من
 . مفرق بودنمای به اسم سی جا گذاشتن و دنبال کسنوی اما ادونمینم: یمنش
 ! رو از دستش گرفتمی شاون

 ! با آرم کابوس شبایکی شبسه اون يمهر! کپ کردمکامال
 !؟یشناسی رو ممایس:من
 .اره دوستمه:یمنش
 ؟!االن کجاست:من
 !؟ي بلدی اصال تو از کجا فارسکاری چيخوایم:یمنش
 !کشنشی ممیاری نری و دوما اگه دوستتو گکی میرانیمن ا:من
 شون؟یشناسی م؟مگهیچ:یمنش

 !؟یتو از اونا نباش  از کجا معلوماصال
 ! صدا زد من خبر نداشتممزیج. يو در ضمن منو اقا! که برادر منو کشتننییاره همونا:من
باشه 40زنهی می منشرهی که نسبت به خانومه پمزی عشق همن ؟اما جنایوا ا! بلند شدیمن صداش زدم منش بله عشقم:مزیج

 !ادی بهش منایا70مزیاخرشاما ج
 .خوشبختم! هستممزی زن جایکتوریمن و: دستشو دراز کردیمنش
 !شه؟ی خسارت من چند ممزی جيمنم خوشبختم خوب اقا:من
 !دیاگه ممکنه به جاش از زنمو دوستش  مواظبت کن:مزیج

 .نحامی هفته اهیاما من :من
  هفته؟هی همون یط:مزیج

 !باشه: گفتمی ولکردمی نبود عمرا قبول مانی مهر در مي پااگه
 ی که موقع زدن زنش همونجا مونده بود بمزی جایکتوری و ومزی قاتل پدرومادرم با جدونمی داشت نمی چه ارتباطرونی بمدماو
 .رتیغ

 خوادی مگاردی واسش بادحاال
 

 ! زنگ بزنمکای بادجه که به مونهی افتادم سمت راه
 .دییبله بفرما:کایمون
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   جونکیسالم مون:من
 !  جون و زهر مارکیمون:کایمون
 !شهی خشک مرتی شاریخوب حاال جوش ن:من
 !از دست تو بنال:کایمون
 !؟یخوب:من
 !؟يدکتر:کایمون
 !دانپزشکم:من
 ! کن عجوبهنهیعه پس خودتو معا:کایمون
  عجوبه؛گهی می به کی کنیبب:من
 !هی عجوبه کگفتمی ميشوری متکسی گالب قبرمنو با واي که به جای تو وسواسادی که بزدی اون سامان مخشو خرگاز نماگه
 ! عمتهیوسواس:کایمون
 ) خاله نداشتکایمون:!(خالته:من
 !ی داشتکاری نداشته باشا حاال چي من کاريبه هاله :کایمون
 ! ذره شدههیدلم براش !اها رها خوبه؟:من
 !یزنی من بود و توپ نبود حاال از کجا زنگ مشی پشهیاره توپه مگه م:کایمون
 ! شنود نباشهمی که تو گوشاطیاز بادجه برا احت:من
 !؟یزنی به سرهنگ زنگ نمیخره مگه با همون گوش:کایمون
 ! باشهاهی برا به دختر سخوامی لباس ست مهی من ی نصب شده نگران نباش راستندهی کارت که زدامی سهی نیا:من
 !گه؟یامر د:کایمون
 ! فقط قشنگ باشهيریگینگران نباش پول کارتو م:من
 .فعال!کشمی پول خواست باشه میمرض ک:کایمون

 . قطع کردی بدون خداحافظویگوش
   استراحت کردمکمی! خونهبرگشتم
 . گذشتهری قرار داشتم برا جبران تاخدی با سعادی دو ظهر بود و من هشت شب به اسرار زساعت
 .دونمی شب چراشو نمهشت

 .دمی خونه ناهار نخوردم و خوابدمیرس
 . اطراف چهار عصر بود که زنگ در زده شدساعت

 !مهیی دختر داشی ستادمیدی که با کمال تعجب دنیی پامیرفت
 ! بغلم و خواست آرشم بغل کنه که نذاشتدی جلو پراومد
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 . زد تو بازومی شوخهی کرد نشست کنارم رو کاناپه با مشت یبا همه سالم احوال پرس    
 ! شاد؟لوفریکو اون ن!  چته؟يهو:شیستا
 ! حال ندارمی ولم کنشهیم:من
 .ارمیاالن حالتو جا م: گفتونیزی فلش زد تلوهی بلند شد شیستا

 . روز تولدمهلمی بود بازش کرد فلمی فهی
 انی ساعت منیخدا لعنتتون کنه مردم آزارا اخه ا:زنمی موهام جنگله آمازونه و دارم غر منیی پاامی آشفته مي با موهازننی مدر

 ؟!خونه ادم
 . توپرهی می ستکنمی باز مدرو
 !سالم خره:شیستا
  چه وقته اومدنهتیغوزم! عمته:من
 

 ! شدهری دیلی خیگیراست م:شیستا
 . زنمتای میست:من
 !یتونینم:شیستا
 !يدی خر مي چطور صدانیی بزنم بيخوایم:من
 .بزن:یست
 .نی بغل ارتافتمی که مشی دنبال ستاافتمیم

 ؟؛ي اومدی بوفالو تو کنیآرت:من
 ! بودم گلمنجایا:نیآرت
 !ن؟ی مرض چرا همتون تلمپ شديوا:من
 !يممنون شرمنده کرد:نیآرت

 !شمی زده مجانی جلوم که هرهیگی ميزی چهی نی لحظه آرتهمون
 !کنهی می غلطهی نجای درسته همونطوره اما ای خدا من به ارش گفتم دوست دوران دانشگاهنهی نبشویبق

 ! قطع کنشیستا:من
 !نه بذار باشه:شیستا

 ! شدشدی مدی خواهش کنم که اونچه که نباخواستم
 !کنهی جعبه رو باز مزنیری گل منی کدونمی از باال نمزنهی جلوم زانو منیارت
 ! باشم؟اتی دنيذاری میامی دنلوفرین:نیارت

 پوزخند هیوهاشو که گره زده بود باز کردو  بعد ابرکردی منو نگاه مضیبرگشتم به آرش نگاه کردم داشت با غ! شده بودمشوکه
 !زد



  ی مرگ وزندگنیرمان قمارب                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 72 

 ! هزارتا فحش رو داشتی که معنيپوزخند
 !گذاشته)شیبرادر ستا(نای فکر کنم سدمشی بود ندزمی هم کنار مگهی فلش دهی: قطع کرد و گفتلموی فشیستا

 ! کردشیپل
 !زنمی وسط حال زار منشستم

 !خدااااا برادرم شهابم خداااا برش گردون:من
   و هق هقکنمی ناله مزنمی مضجه

 رهی نشستم کنار مامان داره قربون صدقم مشهی صحنه عوض مهوی
 !ی ناراحت باشستی نی غذاتو بخور گلم داداشت راضایب:مامان

 . شدممی بلندگو مامان و بابا جلون و منم قاي روی گوششهی واستادم صحنه عوض مهمونجور
 !ای تو درخورهی پسرت داره آب نمک ميجنازه : مردهی
 .خندهی مدمی فحش مزنمی داد مامیم
 . قطع شدری تصوهوی

 ! از خودمونهلمی گذاشته و فنای خبر نداشتم فکر کردم سلمی فنیمن اصال از ا! اونهدونستمی بخدا نملوفرین:شیستا
 بکنم دست هی گرتونستمی نمکردمی نمهی گردنی هام مامان بابا همه و همه اومد جلو چشمم شروع کردم به لرزهی گرشهاب

 خودم نبود
 

 سرگرد
 !شهی ميداره پاکساز:  اشاره کرد و گفتنای به دوربانی که شامیگشتی اطرافو مانی با شامی بودم داشتی مهمونتو

 !هی کنمی باش و بگرد منم برم ببنجایهم:من
 !دادی میی آشناي بوهی در رفت گرفتم و افتادم روش رمشی خواستم بگسهی رئدمی درفتم
 ! تا ضربه زد و در رفتچند
 . و قفل کرددی شد و درو کوبی کردم عصبانزشی زدم با رابدوشامبر اومد حموم بود اناللوفروی در اتاق نعی خونه سردمیرس

 . رفت و شب اس دادشونی البته پریکی رها رو سپرد دست لوفرین
 ! خودشلیا شمارمو از کجا داره که گفت اومده بود حموم بودم زنگ زذه موبدونستمینم
 شی با اسم ستالوفری نیی دختر دادمی دختر که فهمهی روز عصر زنگ در زده شد و هی شبش اونجا بود بعد چند تا اتفاق لوفرین

 اما با حرکتش نی ارتدمی پسر اومد فهمهی فلش زد درحال کل کل بودن که هی شاد کنه که لوفرویاومد و بعد سالم خواست ن
 . تموم شد بهش نگاه کردملمی ازدواج فشنهادی پنجای اما اهشهوست دانشگا شدم اون گفت فقط دیعصبان

 . گذاشتهنای سدی زد گفت شاگمی فلش دهی هوی
 .نی غمگیلی خکردی مهی داشت گردمی دلوفروی پخش نبعد

 !نطورهی چرا افهممی سنگ االن حاال ملوفری نشدی باورم نمزدی مضجه
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 . حالش بده بستمشدمی نگاه کردم دبهش
 .شدمی آب ملمشی اما با اشک تو فدونمی به لرز افتاد نمهوی

 . به خودم دروغ بگم دوسش دارمدی نبامن
 
 ينامرد!                                       گرفته؟لموی فنی ایواقعا مونده بودم ک.                                             لوفرین

 چرا دونمی نمنای عمو اي خونه ي بلند شدم و به سمت استخر رفتم با همون لباسا خودمو انداختم تو استخر سربسته. بود یبزرگ
 حرکت ی و بشمی غرق می تو زندگممی زندگي توکنمی تو آب احساس مکنمی خودمو ول میوقت!  بهم آبدادی مشاما ارام

 از ی دونم کینم!                          توشکشهی مشتری و منو بشهیما نم که تموم شه ازنمی دست و پا مکشمی نمگهیموندم د
 نگاه هی منم افتادم بغلش سرمو بلند کردم آرش بود با نی خورد زمپشت  باال خودش ازدی منو کشیاما وقت! رونی بدیآب کش

 موهام رو لباسش بود کردیو آروم م قلبش منيصدا!  فشار دادمنشی دستامو دورش حلقه کردم و سرمو به ساری اختی ببیعج
 کامل بذارم دستشو مونذاشت حرف... لباستخواستمی من نمدیببخش:از روش بلند شدم و گفتم.  شده بودسیو کال لباسش خ

 یشونی بوسه به پهیدستاشو گذاشت دور کمرم و !! تو بغلش دیدوباره همونجور نشسته منو کش.شششش:گذاشت رو لبم و گفت
!              تونمی اما نمخوامیم: من؟ی شی خالیکنی نمهیچرا گر:آرش.                داغ کردم و گر گرفتم!  گذاشتسمیخ

پاشو برو لباستو :ارش!          چشمارو دوست دارمنیبه چشماش نگاه کردم من چقدر ا!          ؟!اصال نه:من! یتونیم:ارش
بلند شدم خواستم برم اما برگشتمو و خواستم از گونش ! باشه ممنون:من          !                يخوریعوض کن سرما م

 خواستم از دیببخش:من.                              کناردمی کشفتبرق گر!  لباش قرار گرفتي برگشت و لبام روهویببوسم که 
 ! کردمياووووف عجب کار!  اومدم تو اتاقعیسر.یگونت ببوسم که برگشت

 
عکسشو (بای لباس زهی دمی پوشرونیدوش گرفتم و لباسامو عوض کردم ساعت هفت بود حاضر شدم و لباس ب هی
 ری اونشبم زي کردمو راه افتادم البته چاقوشمی دادم باز همون چشما آراریی تغافموی و قختمی وره رهی موهامم دمیپوش)ذارمیم

 که در اتاق ارش نیی پارفتمی رنگو از پله ها داشتم منی داشتم است رژ قرمز هم زدم دوهی کردم يلباسم قسمت رون جا ساز
!        برو رژتو پاك کن:ارش!  اخماش رفت تو همهوی ستادی اومد جلو ادیتا منو د. بپرسمدی کجاست باانی شادونمیباز شد من نم

 حرف نیبا ا)ون تورو دوست داره؟ا اخه!( دوسش دارمهیخوب چ)خاك بر سرت!( مثل رمانا ببوستمدیشا!  ؟! گفت؟یچ!جااااان؟
 شلوار بیدستشو برد تو ج!کنمینه پاك نم:من!                          اگه منو دوست نداشته باشه؟! تو دلمختیغم عالم ر
      !         ؟يوا مگه مرض دار:من!!!                   یسمیساد! رو لبامدی و کشرونی اورد بي دستمال کاغذهی و اهشیگرمکن س

 . بود گفت و از کنارم رد شدرهی تیلینه خ:ارش
 

 !پاك کردن لبم به تو مونده؟:من
 !دیشا:آرش
 ؟یی پرویلی خیدونستیم:من
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 !شهی تو نميبه اندازه :آرش
 !ی هاني تا هايبا!سگ در صد:من
 ! شدم و به محل قرار رفتمنی شدم و سوار ماشیراه

 !دمی بودم اونم ددهی ندی بود واال در سلطنتدی و سفیی باغ بود که درش طالهی
 !دیرسی خونه مهی بودکه به ی سنگ فرش طوالنهی توش
 !خدارو شکر لباسم مناسبه!هی مهموننجای ادمی فهماالن
 ! جونمایسالم ر:دیسع
 !سالم:من)تو دهات ما ابگوشت!)( هاهییچا( ابگوشت نخورده پسر خاله نشو هااقا
 !ي خوش اومددیسع
 !هی مهموننجای انیممنون اما نگفته بود:من
 ! تو منو جمع نبند و راحت باشکنمی سوم شخص مفرد خطابت میعنی تو گمی من بهت میاوال وقت:دیسع
 !اتی اوه ادباوه
 م؟یکنی مکاری چنجایحتما حاال ا:من
 ! گرفتممیمن به تصم:دیسع
 !؟یمیچه تصم:من
 !دیقرار بود شما رو مدال کار کن:دیسع
 !یکه چ!بله:من
 هی شجاع بودنتون به اضافه تحکم اخالقتون عالدی دارشتری ذو بتیری مداتی و خصوصنی وقت شناس هستیلیاما شما خ:دیسع

 ! بخش ب قاچاق مواد رو بدم به توتیری مدخوامیپس من م
 ! کاسسمی نری زي کاسه اهی زنهی  مشکوك مبدجور

 !بخش ب؟:من
 ! هاي به مشترنیدی ملی و تحونیریگی ملی مواد رو تحویعنی نی گرفتن و دادن مواد نظارت دارلیرو تحو:دیسع

 !نجای ايای لحظه بهی شهی جان مدیسع: اومد و گفتي مردهی حرف بزنم که خواستم
 !دمی شنزهی تیلی که گوشام خیی فاصله گرفتن اما از اونجاکمی گفت و يدی ببخشهی دیسع
 ! دادن رو قسمت رونشهصی در تشخي داره مراقب هالهی وسششی پدیسع:مرد
 !یگی میمهران چ:دیسع

 ! زنهیمشکوك م:مهران
 ! کار خودشهمیدونی افتاد مي عادری اتفاق غهی اگه کنمی بخش ب امتحانش متیرینترس با ابن مد:دیسع

 !دتش؟ی دسیرئ!هی بزرگسکهیر:مهران
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 دهی ندچکسی کل باند رو هسی البته رئفهمهی نممی و کسادی از مهمونا میکی تو ضاهر شهی همستی نینه امروز مهمون:دیسع
 !ش؟یدیتو د

 !دمی پسره جوونه منم شنهی:مهران
 !نجای دختر اومده اهی به خاطر گنی مهیرانیالبته ا!گنی سه سالس مویس

 !اد؟ی بدی دختر چرا باهی دختر؟برا هی:دیسع
 !ه؟ی چاسمش! ازشرهی انتقام بگخوادی مگنیچون م:مهران

 !گمی بفهم مگهی میکی هفته بعد ی ولدونمینم:دیسع
 ! افرادش؟نی بيجاسوس دار:دیسع

 !آره:مهران
 !هی مگه الککشتتیم:دیسع

 . رانی امیری تمومه منجایاخر هفته هم که کارمون ا.دهیفعال نفهم:مهران
 ! سرم گرم شربتمهکردمی بهشون کرده بودم و تظاهر مپشتمو
 ! تو رونشهی چنیخب چک کن بب:مهران

 !باشه:دیسع
 دستم و به جاش ي توفی حواسش به من نبود پس چاقو رو برداشتم و گذاشتم تو کی خرفاشون اطراف رو نگاه کردم کسنیب
 ! بود و نصب کردم رو لباسم بدون خم شدنهی که هدبای بروش زهی

 !ي معطل شددیببخش:دیسع
 !کردمینه  داشتم اطرافم نگاه م:من

 ! سراغشامی داشته باشه که نصف شب بشوی سلختماني نقشه دی بودم پس باومدهی باغو ننی اتاحاال
 !نمی همه جارو ببخوامی قشنگه میلی خمی بزنی گشتهی شهیم:من
 !نه:دیسع
 رقص ستی و بعد با لبخند به پی هرجور راحتیاوک: خودمو نشون دادم و گفتمالیخی نه منم بای شمی ناراحت منهی ببخواستیم

 !دم عاشق رقصم اما حوصلشو ندارمزل ز
 اون گاردی انگار بادشونیکی پوش که اهی جلب شد دوتا مرد سي کنارزی نبود توجهم به مدی برگشتم کنارم سعکردمی منگاه

 . بودیکی
 ! بوداهی مرد چشماش سیکی اون

 !شهی ساله می مرد سکی داره نزدیکی دمیاخماش تو هم بود به اطراف نگاه کردم که د! بهشخوردی سال می سای و نه ستیب
 نی اسلحه داشت و ارفتی مرده داشت از پشت می هم کنارش پاشدن رفتن ته باغ وقتگاردشی زد اونم رفت البته بادصداش

 ! خطر و مرگیعنی
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 !پاشدم رفتم دنبالشون! نبودي خبردی سعاز
 ! ماهر بودیلی و خزدیساله م37 بای تقرزدی می شد اما پسره عالری درگگاردهی باددمی ته باغ که ددنیرس

 تو مبارزه هم يزی نه چی برج غرور بود نه التماسیکی مخ طرفو نشانه گرفت اون دوی ماشه رو کشدمید! برداشتمزی از آنالدست
 ! ساکتیعنی رفتم پشت مرد به برج غرور نگاه کردمو و دست گذاشتم رو لبم که ومدیکه از پسش بر ن

 )از پاشنه کلفتا( راحت بود که پاشنش نازك نبوداهی مدل پاشنه بلند سهی کفشام
 ! مشت تو دهنشهی برگشت ی دستم زدم رو شونش وقتبا

 نه مثل من به نفس ی سرعتش باال بود ولی ولکردمی بلوکه و دفع مزدی می خستش کنم و هر چکردمی می شد سعریدرگ
 !نفس افتاده بود نوبت منه

 !م تو کمرش و چرخش و زذبرگشتم
 ! شدهوشی حرکت با پام زدم کنار گردنش که بهی بعد با و

 !ونه؟ی دشیکشت: غروربرج
 ! تشکرته؟يجا!ی باز نگرانشکشتاای داشت مهوشهی برینه خ:من
 !من آرتان هستم!ممیچرا نگران بشم نگران مهمون: غروربرج
 ! براشماست؟یمهمون:من

 !بله:آرتان
 !ومدی بر ننی از پس اکلی با اون هنی دم کوزه آبشو بخورنی بذارگاردتونوی بگم باددیبا:من

  کوچولو؟ییلوی جثه خوبه چند کنی نه با ایول:آرتان
 !ه؟ی هستم حرفلویک55 کوچولو نجاتت داد بزرگ در ضمننیهم:من

 ! اومدندی چند نفر همراه سعستینه ن: دوباره مغرور شدآرتان
 !؟یکنی مکاری چنجای امایر:دیسع

 ! خانوم با توئه؟نیا:آرتان
 !نیای بکردمی فکر تمنی خوش اومدسیبله رئ:دیسع
 

 ! تو اتاقمعیحاال اومدم سر:آرتان
 ! افرادش خواست بره که داد زد تنهابا

 !بزرگ چه خبرته؟؛گوشم کر شدا...  عمويهو:من
 ! پس چرا برا من اشناست؟دهی ندی که کسسهی بد نگام کرد که خفه پس ابن همون رئدیسع

 .اوند روبه روم ارتان
 !؟ی گفتیچ:ارتان

 !یهمون که شنفت:من
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 ! صبر کن جوجهکنمیزبونتو کات م:ارتان
 !ي کردکاری مگه چي کردي بازریبا دم ش: اومدم سمتم و گفتدی گفت و رفت سعنویا

 !نجاتش دادم:من
 ؟یچ:دیسع
 ! بزنتش نذاشتم حاال بده نجاتش دادم؟خواستیگوشم کر شد به مرده اشاره کردم م:من
 ! گفت و رفتیدونمی نمدیسع

 ! گشت بودهی برا ی برگشتم تو باغ وقت هخوبمنم
 ماهرانه کار یلی چون خشنی نمدهی داشونی و بعضادنی که مطمئنم زنهی اما همه جاش دوربهی رو نگاه کردم باغ بزرگاطراف

 نکهی اي مشکوك به بهانه ي موقوف از چند از ادمای پس امشب فوضولارمی بعد لنز شب بي باشه دفعه ادمیگذاشتنشون 
 حدود نی کردم که اگه نگاه کردن نبی برنامه مخفهی تو گرمی ديکسا و عی عکس گرفتم و چند تا سلفگرمی میدارم سلف

 ! و دو تا عکس انداخته بودمیس
 ! سمتمادی باز داره مشی با ندی سعدمید

  بازه؟شتین!چته؟:من
 !شانس بهت رو کرده:دیسع
 ؟یچه شانس:من
 !ششی پي  برخوادیاالنم م!ی باشارشی کمک سی همون رئای آرتان شی بخش ب پتیری مدي قراره به جانکهیا:دیسع
 ! چرا؟ششیپ:من
 !دونمینم:دیسع
 ! برم؟دیکجا با:من
 ! راهرو سمت چپي دوم اتاق انتهايتو ساختمون طبقه :دیسع
 !باشه:من
 ! پدرمو در آورد خسته بودم افتادم پله هاراه
 ! زدمدر

 ! توایب:ارتان
 . باز کردم و رفتم تودرو
 ! بز کنه پام درد گرفتنجاروی ايخدا سازنده :من

 ! من بز بشم؟ادهیتو عالقت ز:آرتان
 !دقت داشته باش گفتم سازنده:من

 ! کردمی من طراحنجارویا:آرتان
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 !؟ی داشتيحاال کار)  دادمیسوت(خب:من
 ! بهت گفتدیفکر کنم سع:آرتان

 !اره:من
 ! دارمیطیخب نظرت؟البته من شرا:ارتان

 !طت؟یشرا:من
 ! سوالهیخب اول :آرتان

 !؟یچ:من
 ! همي اندازری رو از کجا داره البته تی همه مهارت رزمنی به سن تو ايدختر:آرتان

 !ارمی شدن اه خاك بر سرم اما من کم نممشکوك
 سی بگم رئدمی بلد باشم از خودم محافظت کنم بادی شد پس بای باند بودم که بعد متالشهی مدلم و همزمان عضو هیمن :من

 !باند توسط من از دست مورچه ها در رفت
 !مورچه؟:آرتان

 !کی و کوچزی اونان رهی شبشهیهم! هاسیپل:من
 ! شد؟ی چستیرئ:آرتان

 ! سکته کردیعنیمرد :من
 !چرا؟:آرتان

 !دونمینم:من
 !دونمی همه دروغ خودمم نمنی سرهم کردم از کجا اومد ایی دروغاعجب
 !کننی ماطی احتیلی گفتم که باور کرد اما انگار خنوی با تحکم اانقدر
 !طت؟یخب شرا:من

 !ی من باششی به مدت دو ماه پنکهی شرط اولم ايچون االن عضو باند!مای ريای که تو هم مرانی امیریهفته بعد ما م:آرتان
 ؟!؟ییییییچ:من

اگه اعتمادمو به !یزنی مشکوك میلی چون خدمی هشدارشو مکنمیواما شرط دوم من تورو امتحان م!يدیهمون که شن:رتانآ
 بگم که فکر نکن هر کس نمیو ا!!داری پامای رهی مرگت حتمی باال اما اگه دست از پا خطا کنکشمتی با خودم مياریدست ب
 ! باشواظبم!ستیراحت ن! باشهشمی پتونهی راحت منجایاومد ا

 ! تو کفششهیگی بگو که ری به کسنارویا!دمی ترسنای مامانم ايوا:من
 

 ! بترس اما مواظب باش چشمم روتهیترسی میخود دان:آرتان
 !حتما:من
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 ی که بتونم اطالعات جمع کنم البته امروزم اطالعات کمارمی اعتمادشو به دست بدی شد فقط بای عالیلی خی ولرونی باومدم
 !اوردمیبه دست ن

 !تی و بند زنشم به جز مامورمزی جي خونه رمی فردا ماز
 ! نبود دلم برا آرش تنگ شدهچکسی خونه هرفتم

 : دست و سوت باال رفت و بعدي چراغا روشن شد و صداهوی چراغارو روشن کنم  که خواستم
 !! مبااااارررکککککتوووولدددت

 . بودومدهی نادمی ی شوکه شدم سه ساله تولدمو حتیلیخ
 !شهی ستادمی زد بهم برگشتم دی پس گردنهی یکی هوی

 ؟!!یهووو چته وحش:من
 !انهی ي اوونهی هنوزم دنمی فقط خواستم ببیچیه:شیستا
 !؟يدیحاال د:من
 .یاره هنورم خل:شیستا

 . گفتن منم ازشون تشکر کردمکی بهم تبرهمه
 !نمی ببادی بدی ها کادوهارو رد کنشهی تولد بدون کادو نميهو:من

 !قربون دخترم برم:عمو
 همون ي گوشواره طالشی دستبند ناز طال داد بهم ستاهیزن عمو .یواشکی مبارز داد البته لهی ست مخصوص وسهی عمو

 يزی جعبه داد بهم بازش کردم چهی هم انی ناز بود اما شایلی که خفی ظردی سفي ست طالهی هم ایدستبندو داد بهم و ار
 !توش نبود

 !اشتم هزارتا بوس برات گذاشتماخه پول ند:انیشا
 !مسخره:من
 ! خونه بودنی تو همیی نامه بود برش داشتم ادرس جاهی نیباشه نزن بابا در جعبه رو بب:انیشا
 !کادوت اونجاس برو برش دار:انیشا
 !زجر کش کن!ای بديخوای کادو مهی:من

 !دهی هم بهم گفت بعدا کادومو مآرش
 ! که کردم خودمم تعجب کردمیی از ارزودمی و برکیک
 )گفتمای مخواستمیمرض م)(آرش(
 !) دروني حاال خفه ندادونمینم)(؟ي همه عاشق شدنی ای خره کدوننیمن نگمم م(

 به دی دادم و شرط آرتانم به سرهنگ گفتم اما بالیمی بزن برقص رفتم باال اطالعات رو هم به سرهنگ و هم به آرش ابعد
 . بگميارش حضور
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 ری همشونو دستگشهی مادی که به دست می با اطالعاتارمی که برم چون اگه بتونم اعتمادش و به دست بنهیرش ا نظسرهنگ
 !کرد
 : زدندر

 !اتویب:من
 !سالم:آرش
 !سالم:من

 ! تو؟امی بتونمیم:آرش
 !گهی دی در ضمن االنم داخلي تاحاال با ادب شدیاز ک:من

 !؟ی ضد حال نزنشهینم:آرش
 . شل شدشمین

 !نه:من
 !نه و نگمه:آرش
 ! دوسرویحرفتو بزن  د:من

 ! سمتمادی داره مرغضبی منی خدا عای! از کجا آوردم؟ووی دنیا
 !!!! گوشم که بغلم کردری بزنه زیکی ستادمی بستم و اچشمامو

 !دم؟ی؟درست د!جاااان
 ! آرتانهشی پيری مگهیسرهنگ م:آرش
 !آره:من

 ! نروکنمیخواهش م.لوفرینرو ن:آرش
 !وا آرش چته؟:من

 !فقط نگرانتم!یچیه:آرش
 . عقبرفت
 !ای دادن زود بی مهمونهی نایفرداشب عمو ا:ارش
 !به چه مناسبت؟:من

 !تولد تو:ارش
 !اهان:من

 ! چند سالشه؟شیستا:ارش
 !شه؟ی همه بغلم کرد برا ستانی؟ایییچ

 !ادی و هفته از سن بهت مستی فکر کنم بی از خودش بپرس ولدونمینم:من
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 ! تمومهی همه چادی مافمی قاز:آرش
 !دی کشری شد قلبم تی چدونمی لحظه نمهی

 !آره خانومه:من
 ! سمتمبرگشت

 !؟يناراحت شد:آرش
 !نینه چرا بشم خوب راسته خوش بخت ش:من

 کمی لوفری منم عاشقتم نيخوای خوب پس منو مگهی ديخوایدختر حسود خوب به خودم بگو نم(؟يدی و بریتو دوخت:آرش
 ) که دوست دارمگمیبهت م!بگذره از حسم مطمئن بشم

 !؟يفکری می به چيآرش دار:من
 !دمی من رفتم کادوتم فردا میچیه:ارش
 ! کردمی شوخستای نمیممنون اما اجبار:من

 .دونمیم:ارش
 

 !هی چه حرفنیا:ارش
 ! پس فعالیاوک:من

 ! رو باز کردمانی شاپاکت
 ! برو اتاق عمو کمد رو بکش کنار اونجاسگفتیم

   داره ها خوب کادوتو بدهمرض
 دوتا کمد هست کمدلباس و نجای دره اما اهی کنار دمی کمد کتاب رو کشستی ساعت خونه ننی رفتم اتاق عمو معموال اپاشدم

 !کمد کتاب
 !!! تو اناق عموی اتاق مخفهی باز کردم و رفتم داخل درو

 ي نبود اما رويزی کارو صندل چوب گردو اطراف رو نگاه کردم چزی مهی نبود فقط چند تا عکس از بابام و خودش و یچیه
 ! دفتر بودهی زیم

 ! داشتم همه جا تار عنکبوت بودبرش
 !نجای اومدنی وقته نیلی خمعلومه

 ! نظرمو جلب کردواری قسمت از دهی ی برگردم که کنار رفتگخواستم
  نظرمو جلب کردگهی دزی چهی اونارم برداشتم اما لمی و دفتر و چند تا فنی دوربهینار  و زدمش کرفتم

 ! تعجب کردم مهریلیخ
 ! بودیکی اون دوتا مهر هیشب

 !!!!  شبکابوس
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 . رو برداشتم اومدم درو بستم و کمد رو گذاشتم سرجاشهمه
 ! و رفتم سمت کمد لباس کنارش زدمزی رو گذاشتم رو ملیوسا

 ! بود برش داشتمکی جعبه کوچهی پشتش
 ! برندهزری به شکل انگشتر اما لزری لهی

 ! کردمداشی پیبه سخت:انیشا
 !ادی جن صدان در منی عهوی دمیترس:من
 !يافتاده بود پشت گفتم خودت برش دار:انیشا
 !ممنون:من

 : اتاقم شدمی برداشتم و راهزی رو هم از رو ملی وساپاشدم
 !ن؟یاونا چ:انیشا
 !تمونهیبرا مامور یچیه:من

 ! اتاق و درو قفل کردماومدم
 !عمو!بابا!شهاب!مهر

 
 !ادی ربط خوشم نمنی به هم دارن اما از ای چه ربطدونمینم

 شدم و دست و داری از خواب بمزی زن جیکی وشی قراره برم پنکهی اادی صبح با دمی رو گذاشتم گاوصندوق و خوابلیوسا
 !صورتمو شستم

 ! داشتیاهی سي که خط هادی اسپرت سفي و کفش هااهی سنی با جاهی سشرتی تهی
 ! بودماهی عاشق رنگ سکال

 :دی کشی اومد سوترونی هم بانی که همزمان شارونی باومدم
 !ادی لخت بهت مي زده موهایپی چه تي خواهرنیبب:انیشا
 !ممنون اخه موهامو اتو کردم:من
 .امیصبر کن ب:انیشا

 ! و کپ رو گذاشت سرمرونی کپ اسپرت جفت کفشام اومد بهی تو اتاق و با رفت
 !بفرما:انیشا
 تو گلوم و به سرفه دی پربی اب سدمی تا لباساشو دنیی که ارش اومد پاخوردمی مبی صبحونه داشتم اب سزی سرمنیی پامیرفت

 .افتادم
 .کردی هم با تعجب منو نگاه مارش

 ! حد؟نی تا اتفاهم
 ! کفشامونی حتمی هم بودیکپ
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 ! اون کپ نذاشته بود و موهاشو حالت داده بودالبته
 !ن؟یکنی ست مهیآقا خبر:شیستا

 !می بگو ها خجالت نکش فردا وقت مامان شدنت خبر دار نشهی خبرلوفرین
 !دنی به سرفه افتادم همه خنددوباره
 ! باز بودششی هم نارش

 ! رفتم بااللمی موباي صدابا
 ! پس؟یی کجامایسالم ر:مزیج

 ! فعالامیدارم م:من
 ! برداشتم و راه افتادماهمی و هدفون ساتشیکولمو با محتو! کردمقطع

 ! کردي اورادی رو ی کردم که زن عمو مهمونی همه خداحافظاز
 ! سر کنمتونمیهمزمان نم.......... و ارش وی و مهمونيگاردی پنهان و بادتی و هوتی بودم با مامورسردرگم

 ! نبوددی سعای از آرتان میخبر بودم یکی روز دنبال واون
 !عصر بود6 نا نداشتم رسوندمش و رفتم خونه ساعت گهید!دی برا خرمی رو کردروی که کل شهرو زبگذرد

 و موهامو جمع کردم به صورتت دمشی پس پوشدمشیپوشی نمشدی بود بد مدهی برام زن عمو خردی لباس سفهی دمیرس
 . لباس به دلم ننشسته بودنکهی شده بودم با ایعال! بافت زدم هی هم یپرنسس

 ! چراغ افتاد رو منهی کردم و رفتم از پله ها باال مهمونا همه سرشون برگشت چون شیارا
 ! اخه اههیای چه بچه بازنایا

 !نیی پارفتم
 

 ي ترکوندن با برف شادي پله چند تا بمب شادنی اخردمی رسیوقت
 ! همه شروع کردن دست زدنو
 .دنی رقص نور هم شروع کرد به چرخهی

 ! وسط تا برقصنختنی ری و معرفکی وسط البته پس از اون همه سالم علختنی رهمه
 ! خانوم محترمدیعه ببخش:گفتی اوم که مي پسريصدا

 .شدی باورم نمبرگشتم
 !نیییی آرتيوا:من
 !نی بغلش اونم کمرمو گرفت و چرخوندم و بعد گذاشت زمدمیپر

 !؟یکنی مکاری چنجای ايپسر کجا بود:من
 . زدمی المللنی شرکت قطعه بهیکجابودن هم سوئد بودم ! دعوتم کردهای که ارنجایا: نیارت

 !مامان بابات چطورن؟:من
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 !عمرشونو دادن به تو:نیارت
 ! خودم بودني عمه و عمونی عشهی همنی ناراحت شدم پدرومادر ارتیلیخ

 ! ناراحت شدمیلیخ:من
 !؟يازدواج کرد:نیارت

 !کننی مینی واال بخوان به بزم علف بدن اول مقدمه چهوی سوال از کجا اومد نی شدم اشوکه
 !نه تو چطور؟:من
  من باشهزی عزتونهی میجز تو ک:نیارت
  تو قلب من جاشهتونهی میک

 !زمی عزي آزمی چهمه
 ! خوب حرفشم از ته دل بودیلی و خهی صداش عالبازم
 !صدات بازم قشنگه:من
 ؟!!!يدی رقص رو به من مهیافتخار .يلطف دار:نیارت

 !البته:من
 ! کناردنی شروع شدم همه کشیی وسط اهنگ تانگومیدی رسی وقتمی شدیراه
 اهنگ دستشو تمی بعد با رمی قدم اون چند تا چرخ زدهی رفتمی قدم من جلو مهی دستمو گذاشتم رو شونش ی طور خاصبه

 و بعد منو از پشت دمی به طرفش خم شدم و بعد بلند شدم و اون دستمو گرفتو من چند تا چرخهپایحلقه کردو من به پهلو رو 
 بود و بعد چند تا حرکت دست و بعد جلو و پام دور کمرش و خم شدم اشته کامل انگار منو برددیبغل کردو دورخودش چرخ

 که من به پشت خم شدم و بعد برگشتم و دی هم گذاشتم کمرش و اونم کمرمو چسبگموی ديکه اهنگ تند تر شد و منم پا
بودو دستا رو شکمم   پشت منتی بود که ارتيدستامو گذاشتم دور گردنش و پاهامو ول کردم و بعد دستامون به طور ضربدر

 .... و
 ! دست و سوت باال رفت اما بعد جوونا شروع کردني اهنگ تموم شد که همزمان صداخالصه
 ! ببوسشببوسش

 !!!  نه آرشيوا!ه؟ ببوسیک!؟یییییچ
 !رهیگی رو هدف میی اگه ببوسه بد جادونستمی مدمی کنه من دست به کار شدم و گونشو بوسي کارنی که ارتنی اقبل
 ! کردی به خون نشسته منو نگاه مي که چشمم خورد به ارش که با چشمارمی بگوهی ابمرفتم
 .ششی پرفتم
 ! شده؟يزیچ:من

 !شما به رقصت برس! نه:ارش
 !رسمیخب بابا االن م:من
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 !؟یبه چ:ارش
 ومدمی حرکات دست وپا ملونبودموی وسط اهنگ شاد بود منم خودمو مدمشی و بعد دستشو گرفتمو کشگهیبه رقصم د:من

 !دیرقصیارش هم خوب م
 کیک قبل از ونیخانوم ها و اقا: اخر شبو گرفتم و گفتمیجی دنی اکروفونی که من مارنی بکی تموم شد همه گفتن کاهنگ

 !نمی ببدیکادوهارو رد کن
 . اشنا بودنشترشونیچون ب!دنی خندهمه
 ! شه؟یبله پس تولد بدون کادو مگه م:من

 ! قسمتمنی پر کادو اوردن اخ که من عاشق ازی معی
 !شتری بنای اما ادی همه مهمشهی برام مهم اند کادوهاشون باز مشتری که بي همه رو باز کنم افرادشهیچون وقت نم:من

 ! کادو داده بودن اما بازم بودنای عمو اروزید
 !ي همون که دوست داريفرار: بغل عمو که گفتدمی بود پرچی سوئهی گذاشته بود بازش کردم کی بسته کوچهی عمو
 ) خرپولنامیخودمون!( بودبلکسیری سهی دی زن عمو هم کليکادو
 ! ارش و باز کردميکادو

 !وی الو ي که تو دستش نوشته آیقلب خرس بود با هی جعبه بزرگ بود که توش هی
 .ولش دوست دارمه مهمه! من بچم؟مگه
 بزرگ یلی جعبه خهی مونده ادشی دونستمی خوشحال شدم نمیلی بازش کردم خی جعبه داد دستم وقتهی اومد جلو نی ارتحاال

 عطر ورساچ درسته مردانه بود اما شهی بود و وسطش شاهی و سدی و سفیکه چهارتا کارگر گذاشتن جلوم که پر رز قرمز و اب
  عطرمنیمن عاشق ا

 ! خرهوی الو يا: گفتمی با شوخی عادت و خوشحالي بغلش و از رودمی ذوق پربا
 ! چون عادت داشتن اما سرگرد کالفه رفت باالدنی خندهمه

 
 !! هشهی شبیلی صداشم خخوندی می عالخوندی خوب میلیخ

 !کنهی م ارش داره منو نگاهدمی کنارم دبرگشتم
 ! و شروع کردمنی زل زدم به ارش و رفتم کنار ارتنمی من باتو عاشق ترگفتی که می به قسمتیوقت
 !کردمی و به ارش نگاه مخوندمی ته قلبم ماز
 ! دست و صوت به خودم اومدمي با صداهوی

 !  خوبهصدام
 !نوری امی دستمو گرفت و اومدنیارت

 ! اهنگمنی عاشق امن
 ! دختري بودیعال:نیارت
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 !ممنون:من
 !؟ي اکارهی چینگفت:نیارت

 !مدلم:من
 !يدوست ندارم خودتو به همه نشون بد! بدهنیا:نیارت
 :می سمت ارش رفتبه

 ....نمیا! ارشهنیا:من
 . وسط حرفمدیپر

 ! بردبارنی ارتشناسمیبله م:ارش
 !بله جناب ارش رادمند:نیارت

 ؟!!دیشناسیهمو از کجا م:من
 !میاشنا شد:ارش
 !ناها:من
 !ی مدل باشخوامی نمیلین:نیارت

 !! یارت:من
 !مرض درست بگو اسممو:نیارت

 !اول تو درست بگو بعد من:من
 !لوفرین:نیارت

 !یحاال شد ارت:من
 !!زمیعز:ارش

 ! نبودی اطرافم نگاه کردم فرد خاصبه
 !؟یبامن:من

 ! من هست؟زی عزمی تو کسریمگه غ:ارش
 !گهی می چنی اگای کردم در حد اللهنگ

 ! خورده ارشییسرت جا:من
 ! رونی نکن اقا ارتتی گلم اذستی نیوقت شوخ:ارش
 ! گفتدی با تاکاقارو

 ؟!!دیاوه شما باهم دوست:نیارت
 !نه:من

 !میاره هست:ارش



  ی مرگ وزندگنیرمان قمارب                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 87 

 ! نه؟ای دیحاال هست:نیارت
 ! فکر کن من با ارش؟کنهی می شوخمیستینه ن: به کمرم داد منم از لج گفتمي فشارارش

 !يای مشتری به من بیول:نیارت
 !پرووووو

 !شهی متیادی زرمینه خ:من
 !اعتماد به سقفتون منو کشته:ارش
 ! اقاستهی چه طرز حرف زدن نیوا ا:من
 ! اغفال کرداينجوری خاك بر سر منو انی ايدید: صداشو نازك و زنونه کرد و گفتنیارت
 ! خندهری زمیزد
 ! راستمنی اورد اونم تو دستش من وسط بودم ارش چپم و ارتیدنی دختر نوشهی

 ! منو حرص بده گرفتنکهی ارش تعارف کرد اونم برا ابه
 !م؟ی برقصيایم:دختر
 !حتما:ارش
 ! تو حلق ارشرفتی دختر مهی چدنیرقص!دنی و رقصرفتن
  براش گرفتمیی پاری زهی نورتری اکمیبعد رقص موقع برگشتن همون وسط ! ارمی کن حالتو جا مصبر
 !نی خورد زمکه

 !دنی خندهمه
 : رفتم که مثال کمکش کنمي جورهی اما دمی هم خندمن
 ! نبودي عمددی ببخشيوا:من

 ! لباسشي نهی کردم رو صورت و سی دستمو خالي تویدنی نوشهوی و
 ! خاك عالمییییوا:من

 ! و با حرص نگام کرد و رفتپاشد
 ! شدهنی پهن زمنی ارتدمی که دبرگشتم

 !؟ي کردياونطور...چرا...نده ...مرگت..... خدايوا:نیارت
 !خب حقش بود:من

 !کنهی لبخند منو نگاه مهی ارش داره با دمی دبرگشتم
 

 آرش
 باال ادی بکنهی خودشو انداخت تو استخر شناهم نمدمی و رفتم دنبالش داوردی دلم طاقت نقهی شد و رفت بعد چند دقبلند

 .شدی خفه مموندی ته اگه مرهی داره مستادهیهمونجا ا
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 ! رو منلوفرمی و ننی خوردو افتادم زمزی باال که پام لدمشی گرفتم و کشدستشو
 .  محکم دستاشو دورم حلقه کردنموی گذاشت رو سسرشو
 .کردی موونمی دسشی خيموها
 .شششش: تشکر کنه که دستمو گذاشتم رو لبشسی خسی شد و خواست به خاطر لباسم که حاال خبلند

 ! کوه ارامش منهنی چرا اما ادونمی بغلم نمدمشی گرم بود کشلباش
 ! بگم مواظب خودت باشخواستمی شد بره لباساشو عوض کنه مبلند

 ! داغ کردم تپش قلبم رفت باال! کناردی کشعی نشست رو لبام اما سری گرمزی چهی برگردوندم که صورتمو
 !ی از گونت ببوسم که برگشتخواستمی مدیببخش:لوفرین
 !شدی مال من مشهی همي لحظه با خودم گفتم کاش براهی! لبش هنوزم رو لبم بودي رفت گرماعی سرو

 !شه؟ی مگه متونمی کن گفت نمهی گفتم گری و رفتم اتاقم فکرم مشغول بود وقتپاشدم
 .ستی امروز ندی صدام کنه اما نکرد شاي احمد قرار بود برا کاررونی رفت بلوفرین

 !کننی منی دارن خونه رو تزئدمی دنیی پارفتم
 . لوفری تولد ندمیفهم
 ! شده بودی بود با اون موهاش عالدهی که پوشیلباس

  زدشونای اومد تا خواست چراغارو بزنه اردی وقتش رسبالخره
 ! رفت اتاقش تلفنم زنگ خوردلوفری نکی فرداست بعد کادو و کشی بود اصلی خانوادگی مهمونهی نیا

 ! آرتان رو گفتي و خواسته لوفرین تی بود مامورسرهنگ
 !؟ی بشه چشی رو سرم خراب شد اگه طورایدن

  بزنمش محکم بغلش کردمخوامی اتاقش اجازه گرفتم ضدحال زد رفتم جلو چشماشو بست انگار مرفتم
 ! چه از عمدی عادت شده چه اتفاقهی برام اغوشش

 ! مغرور باشمششی پتونمی که نمي موجودو دوست دارم فردنی قدر من اچه
 !دمی و خوابرونی اومدم بدمی گفتم نرو و کادوشو فردا میوقت

 ! اهی سي با کفش اسپرت که طرح های جذب مشکشرتی و تی مشکنی جهی و صورتمو شستم و دست
 !نیی پارفتم

 ! به سرفه افتادلوفرمی کردم و نتعجب
 ! اون کپ داشت من نهنکهی تنها امی هم بودجفت

 ! بازم به سرفه افتادشی حرف ستابا
 ! شل بشهشمی برا من باشه و مادر بچه هام باعث شد نلوفری ننکهی اتصور

 ! که پدرم در اومد از بس کار کردممی مامان بگذرنی اشی باز رفت و من موندم پلوفرین
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 ! اومدلوفری شش عصر نساعت
 .می بود پس رقص نور هم داشتی پارتي درسی حاضر شه چراغا خاموش بود برفت
 !دهی خردی ست کت شلوار منم سفکنهی مونهی جالبه مامان منو ددی اومد چراغ انداختن روش لباس سفیوقت

 ! و بعد رفتن برقصنیکی بغل دی پردمی برم طرفش که دخواستم
 !خوردی خونمو مخون
 ! عاشقههی من نگاهش نگاه نی عکردی نگاش مي جورهی داشت پسره

 ! شدموونهی دنهی همون ارتدمی فهمی وقت رقص اومدن با مرده اشنا شدمبعد
 ! راحت بودیلی خنی نسبت به ارتشدی ممی بگم که حسوددی و بامیدی رقصلوفری نبا

 ! منو بغل نکردی شدم حتونهی ددی پسندشتری کادوشو بیوقت
 ! کادومو دستش نگرفتچیه

  و اونم خوندستی رفت رو پدی منو دلوفری تا نخوندی داشت منی برگشتم ارتقهی باال بعد چند دقرفتم
 !خوند؟ی داشت برا من میعنی چشمش به من بود همش

 !خوندی صداش شده بودم از ته قلبش ممحو
 . داد رفتم برقصمشنهادی که پي نه با دخترای شهی مشی حسودنمی ببنکهی صحبت برا اکمی طرفم بعد اومدن
 ! تو منرفتی شده بودم دختر فقط مکالفه
 ی اما وقتهی خواست کمکش کنه منم باورم شد اتفاقنی گرفت که طرف با مالج رفت تو زمیی پاری زهی لوفری برگشت نموقع

 ! نقشه بودهدمی رو صورتش فهمختیشربتشو ر
 !ارمی چپ نگاه کنه چشماشو از کاسه درملوفرمنی که به نی نگاه کرد دوست داشتم بگم کسلوفری حرص به نبا

 ! موجودو دوست دارمنی من اچقدر
 ️❤! حسود منقعش
 
 لوفرین

 دوش گرفتم هی بود اما اونموقع گرسنه نبودم اومدم لباسمو عوض کردم و ی نخوردم درست شکالتکمی تموم شد از کیمهمون
 !دمیو خواب

 ! گرسنم بود شامم نخورده بودمبی شدم عجداری خواب باز
  صبحمی ساعت نگاه کردم سه و نبه

 !نیی پارفتم
 ! سوم راه انداخته بودنی جهان جنگکهی بزرگه و کوچروده

 ! من عاشق کاکائو هستمرکاکائوی ترش برداشتم با شی بزرگ از قسمت شکالتکی ککهی تهی به آشپزخونه دمیرس
  خوردم اومدم بازم بردارم کهکویک
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 !مایهمشو نخور ما هم ادم:ارش
 !يزی چیمیهی ای اهمهی دمیترس:من
 ! گشنمهادی ضمن خوشم مدر

 !می باهم بخوراری بخور اصال بکیباشه بخدا خوردن ندارم نخور منو گوشت تلخم عوضش ک:ارش
 !ختمی هم برا ارش ررکاکائوی شوانی لهی بزرگ جدا کردم و گذاشتم تو بشقاب و کهی تهی دوباره منم

  از ارش بود همشو خوردم اما بازم گرسنم بودکتری من کوچکهیت
 ! کنار ارش نشسته بودممن
 !هی چنی ادیزائی مکی کگهی دزدمی زل منجوری سنگ اهی واال به خوردی اونم با خنده داشت مکشی به ک زدمزل
 ! سمتم گرفتیکی چنگال خودش کبا

 ! اما متعجب بودم که چرا چندشم نشدخوردمش
 ! کهکنهی فرار نمواشیبچه :ارش
 !گرسنمه خوب:من

 .باشه بابا دهنتو پاك کن:ارش
 !نوری اونجا نه اگفتی می اونم هکردمی انگشت اشارم داشتم دور لبمو پاك مبا

 با انگشت شصتش درست سمت چپ لبمو پاك کرد چشمم قفل شد تو چشماش اونم دستش موند رو صورتم چبدر اخرش
 . گرما رو دوست دارمنیا

 ... کهشدی مکمی گذاشتم رو دستش داشت نزددستمو
 !اهمممم

 !م؟ی صحنه عاشقانه داشته باشهی گذاشت ما انی شانیلعنت اگه ا بر خرمگس معرکه يا
 ! بازم بد موقع مزاحم شدمدیببخش:انیشا

 !یشی عجل معلق ظاهر منیتو چرا ع:ارش
 !ی موضوع رو عوض کنيخوای که مدمیاها منم اصال نفهم:انیشا

 !انیشااا:ارش
 ! هوا چقدر سرده نه؟گهیمن برم د:من
  ؟ي شدانی شانی جرم اکی تو هم شری گرمنیهوا به ا:انیشا
 ؟ي انهیدر چه زم:من
 !عوض کردن موضوع:انیشا

 !کردمی رو صورتشو پاك مکی داشتم کانیشا: که ارش با لحن بامزع گفتنیی انداختم پاسرمو
 !اهان با صورتت و دست رو دست و حس؟:انیشا
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 ! برو بخوابانیشا:ارش
 !ن؟ی همو دوست داردمیمنم اصال نفهم!م؟ی کارمون برسهی برو گمشو به بقیعنی:انیشا

 !ششی پمی بد وا داددمی زدم اتاقم خجالت کشمی و منم جانی افتاد دنبال شاارش
 ! گرفتشی گونه هام اتدیبوسی ارش منو مومدی نمانی اگه شانکهی ااز

 ! شدمداری بلمی موباي صبح با صدادمیخواب
 . نگاه کردن جواب دادمبدون

 ! سالم مردم ازارکیعل:من
 ! خانوممایسالم ر:آرتان

 ! نشستمخی و سدمیپر
 !ری صبح بخیعنیعه سالم :من

 !؟ي شدداری تازه بریصبح تو هم بخ:ارتان
 !گهی دي مردم ازارکنمی نمیمنم ازت عذر خواه! نه اصال به توچه ! توچه؟به

 ن؟ی داشتيکار!بله:من
 ! شرکتمای مردم ازار زنگ زدم بگم ساعت سه بيبنده :آرتان

 !دوما شرکت؟!دمی خوابری شدم خودشم شب دداری از خواب ناز بگهی دنیاوال مردم ازار:من
 !کنمی دوما بله شرکت ادرسشو برات اس ام اس می پروئیلیاوال خ:ارتان

 ! یاوک:من
 !يگودبا:ارتان
 ! قطع کردمی خداحافظبدون

 رو راهنی شکم پي و جلودمی پوشدی مردونه سفراهنی  و پدی با اسپرت سفی آبنی شلوار جهی بلند شدم و برهی خوابم نمگهید
   و رژملی در حد ضد افتاب و رادی هم کردم نه زشیگره زدم لنزمم گذاشتم و ارا

 . شونه کردمو باز ولشون کردمموهامم
 !نای به بابلس و استی نيازی فرن نچون

 رونی زدم بلموی و موبااهمی ناز هم برداشتم با هدفن ساهی سي کوله هی
 ! صبحانهزی سر متمنشس
 !یسالم برهمگ:من
 ! تو دختري عوض شدیلیخ!؟ی چرا لنز گذاشتلوفریوا ن:شیستا

 !سمی من پلدوننی به جز عمو و ارش نمچکسیه
 ! زارمی محض تنوع منمی من مدلم و ازمیعز:من
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 !؟يریاها حاال کجا م:شیستا
 !نی پله نبود خورد زمنی زمری بره زخواستیفوضول م:من
 !گهی نکن دتی اذلویعهعههه ن:شیستا
 ! قرار داد ببندمرمیکار دارم دارم م:من
 !اها:شیستا

 ! رو کم کنمشی ستانی شر ادیبا
 رونی و زدم بدمی صبحونه تشکر کردم و عمو و زن عمو رو بوسبعد
 ! امروز خونستخوادی اومده اونم گفت که نمشی کار پرمی زنگ زدم و گفتم نممزی جبه

 . بزنمی گشتهیو از داشبرد برداشتم و انداختم دستم ساعت دوازده بود خودم زود اومدم که  راهمی سی مچساعت
 ! کار سقفشو باز کردمنی شدم و اولنمی ماشسوار

 ! گذاشتم و صداشو بلند کردمیسی اهنگ شاد انگلهی و باز کردم و رییپل
 ! زدمممی افتابنکی بزرگ راه خلوت عهی دمیچی که پدمیچرخی مابونای ختو

 !نی ماشهی چند نفر اومد سرمو برگردوندم چهارتا پسر تو ي که صدارفتمی مداشتم
 !میخانوم کورس بزار)یسیبه انگل:(1پسر
 ! دادم که دور بشن اما بازم اومدنگاز
 !یترسی خوشگله نکنه مهیچ:2پسر
 !نی ببازترسمیاره م:من
 !اوه مادمازل زبونم دارن؟:3پسر
 !اره دارن اندازه تو:من

 م؟یخب ناز نکن بر:4سرپ
 !ستی نی ساعت کسنی ما اونم تو اری غبایخوب بزرك راه خلوته و تقر! کردم چرا که نه؟فکر
 !شهی هم متنوع
 ! تا کجا؟یاوک:من
 ! پل عابر هست تا اونجاهیجلو :1پسر
 !یاوک:من

 ! بودیکی نامونی ماشزننی زور میلی دارن خدمی از جا کنده شد دنی فشار پامو گذاشتم رو گاز ماشبا
 !ه؟یکی کار ی با من رالی چند نفر معمولاخه

  سرعت کمکمی
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 خط دمی که پامو کذاشتم رو گاز و زدم جلو و رسشدنی مکی زبون در اورد  داشتن نزدی که برسن زدن جلو پسر چهارمکردم
 !ستادی و بعد ادی چرخنی ترمز ماشهی و با انیپا
 ! شدنادهی و پستادنی شدم اونام اادهیپ

 !؟ي کارو کردنیواو چطور ا:1پسر
 !ستادمی و درست روبروش انی برداشتم و انداختم تو ماشنکمویع

 !  لقمه بزرگ تر از دهنت بر ندار جوجههی توصهیمثل ادم :من
 !ی معمولشونیاما بق! جذاب بود ی اولپسر

 .مهی و نکی سوار شدم و راه افتادم ساعت برگشتم
 
 ! که ارتان دادیم به ادرس گشتم و بعد رفتگهی دکمی

 !سالم با ارتان کار داشتم:من
 آرتان؟: ابروشو انداخت باال و گفتیمنش
 !بله:من
 !انی ساعت ممی بعد ندیجلسه دارن صبر کن:یمنش
 ! هايری وقت گنی از اادی مبدم
 ! هم دنبالم درو باز کردم و رفتم توی رفتم اونجا منشعی کردم و سردای جلسه رو با نوشته ها پاتاق

 ! جلسه دارمگهی تنها نشسته مشوری بوا
 .. امانیمن گفتم جلسه دار:یمنش

 !ی نداره مرخصيرادیا:ارتان
 م؟یبه به جلسه تک نقره هم داشت:من

 ! ببرم که بردمی پتی به حرف رابط با وقت شناسخواستمیم:آرتان
 !جام؟نی ای من برا چدییچه جالب حاال بفرما:من

 !دی خرمیقراره با من بر:آرتان
 !د؟ی همه راه برا خرنیا!؟ییییچ:من
 !دی خرگهی مارمی شانس منو باش اومدم اطالعات به دست بایخدا

 ! نهی معمولدی البته خردیبله خر: ارتان
 !؟يدیچه خر:من

 !دختر:آرتان
 !فروشنیمگه م!؟ییییچ:من

 ! هاخیخنگ دختر برا ش:ارتان
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 !اها:من
 !؟ی اوکمیپس بر:آرتان

 !یاوک:من
 !ارنیتا دخل دختر بودنشونو ب! دختر بپسندمخای برا شرمی دارم مشهی نمباورم

 ! مننی البته با ماشمی افتادراه
 ! افتادن دنبالمونسی پلنی که چند تا ماشمی راه بودتو

 ! چشونهنایوا ا:من
 !دونمینم:آرتان
 ! محاصره کردننوی ماششونمی بقنایاز ماش یکی شد و اومد البته مال ادهی پسهی کنار پلزدم
 ! افتاده؟یاتفاق:من
 ! هست اونم شصت گرمنیبله به ما خبر دادن همراه شما هروئ:مرد
 !نهی اولش اي وس بازکردیداشت با لبخند مضحک منو نگاه م! ارتان نگاه کردم به

 من گهی کنار و مکشهی دخلم اومده البته دخل من نه مامورئت اونم مستمی واينجوری همکننی کنن که مطمئنم مداشی پاگه
 !همکارشم

 ! منهنی به ماشانای و احومدی مکی شلي جزم کردم پامو گذاشتم رو گاز از پشت صداعزممو
 ! همون پلری بزرگ راه زدمیچی بعدش پی فرعي و سبقت و کوچه هادمی کشییچند تا ال! افتاده بودن دنبالمنی ماشبا
 ! دخترهیاووه کارت عال:تانآر

 ! بودمشدهی داغون شد با دو تا کورس و چند تا گلوله تازه خرنمیماش!؟ي خبر بدهی یتونینم!؟يمرض دار:من
 دوتا کورس؟؛:ارتان

 ! با چند تا پسرشیبله اول:من
 !م؟یکجا بر: گذاشتم و اهنگو باز کردمو گفتمنکمویع
چون نکنم شک ! عوض کنمنموی هماهنگ کنه منم ماشنای به سرهنگ خبر دادم با کال بخش امی ادرس داد  حرکت کردهی
 !کنهیم
 اونقدر پول دارم که بشه دمی خري  خوشگل و قرمزی رالنی ماشهی کردم و گفتم منتظر بمونه رفتم و ادشی شاپ پی کافهی

 !دیخر
 !می چسبوندم و د برو که رفتی پالك قالبهی پالکشم رو

 ! بودیال عنشیماش
 :نیی رو دادم پاشهی شاپ نشناخت شی جلو کافرفتم
 !ارتان:من
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  عروسکو؟نی اي کرددای پيواو چطور:ارتان
 !شگاهیاز نما:من

 ! ساعته؟هی:ارتان
 !خورهی به درد نمگهی دنی ماشیکیبله اقا از دست شما اون:من

 یی جوراهی لنزمو عوض کردم رنگ همون لنزه اما ی عمومیی دسشوهی بگم تو راه تو نمی که داده بود ای سمت ادرسروندم
 !ی که محکم باشه نه پلک معمولی البته با هر پلک زدم نه با پلکگهی دندازهی اما مي چجوردونمی نمندازهیعکس م

 
 ! ساختمون بودهی میدیرس
 !شدی مي پنجم کال متراژش چهار صد متري باال طبقه میرفت
 ! عربي صف دختر بالباس هاهی من ي تو خدامیرفت

 کنمی که دارم عطسه می باال رو نگاه کردم و به صورتشدی و خم و راست مششی مرد از باال نظاره گر بود ارتان رفت پهی
 !پلکامو محکم رو هم گذاشتم عکسه گرفته شد

 ! مرد هم رفتنیی اومد پاارتان
 !خب انتخاب کن:ارتان
 ! مگه کاالستنیی پاارمی صورتشو بونی دکوراسخواستی مدلم

 ! جلورفتم
 ! بودنییبای زي دختراهمشون

 !ه؟یرانی ایک:من
 ! دستاشون رفت باالهمه
 ! رقص بلده؟یک:من

 ! نفر دستاشون رفت باالهشت
 !خوامی هشت تا رو منیارتان هم:من

 !چرا؟:ارتان
 ! شو براتون اجرا کنمهی خوامیچون م:من

 !ه باشه بهتره شو تا فردا شب امادنیپس بگو اما ا:ارتان
 !چرا؟:من

 !نجای اانی ها مخیفردا ش:ارتان
 ! کنمدای پرانی مرکزشو تو ادی رد بدل دختره بانجای سر نخ پس همهی یاوک
 ! مکان حاضر کن ببرمشونهی پس یاوک:من

 !ارشونی بایس!مکانم حله:ارتان
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 ي به خط های بوده اما وقتي که انگار عمدی رد سوختگهی دمی دیبی عجزی که چشدمی دخترا رد مي هی از کنار بقداشتم
 ! نگاه کردم کپ کردمیسوختگ

 ! شبکابووووس
 !خوامی منمیارتان من ا:من

 !برا خودت:ارتان
 !زننی دخترا حرف مي راحت در باره چه

 ؟! دارنی مشغوله چه ربطفکر
 !دمی مکان اسماشونو پرسمیرفت
 !دیاسماتونو بگ:من

 ! به دختر دست سوختهدی گفتن که رسهمه
 ! شده؟یدستت چ:من

 !چطور؟:شبنم
 !يدی فقط جواب مپرسمی میبلبل زبون وقت:من

 !؟یواگه ندم چ:شبنم
 !بذار نشون بدم:من
 ! گوششری حرکت زدم زهی بود و تحت نظر رفتم با نیدورب
 ! حرکت تکواندو بره که بلوکش کردمهی اومد
 و شجاعت ی زرنگنی با اشهی نمنی بهتر از استنیلو که با دست اشاره کردم با که ارتان گذاشته بود اومدن جییگاردایباد
 !زنهی کمک کنه البته مهره بد جور مشکوك متونهیم

 !چوندمی حرکت دست آپکات بزنه گرفتم دستشو پاومد
 !نی لگد به اعصاب پاش افتاد زمهی با و

 ! مقاومتشو بسنجمخواستمی رو پاشو زدم تو ساق پاش مدمی با پاش بزنه پام پراوند
 !واری بلندش کردمو کوبوندمش دکمی پشتش و چوندمی شد خواست موهامو بکشه دستشو پبلند
 ! برداشتمي من هفتاد هشتادشدی ملوی کار خودشو بکنه  کمش شصت کدی خره اون همه وزنه بابال

 !گاردای بادی حتکردنی دهنشون باز منو نگاه مهمه
 ! اشاره کردم که گرفتنشگاردای به بادناسی جون تر از ا بلند شد نه بابا خربازم

 !کنهی که به هم جنساشم رحم نمزی همه چی بهی!؟ی هستی کيفکر کرد:شبنم
 !کابوس شب: نه پس گفتمای اون مهر به اجبار رو دستاشه نمی ببخواستم
 ! زور خوندمشی کل نوشته بودندمنم بایبی مهر ها به طرز عجي رنگ ترس گرفت چون کابوس شب رو رونگاش
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 ! از کجا؟توییچ:شبنم
  ؟ستی نشیزی چننی ببنشیببر!!!شششش:من

 ! گفتن و رفتنیچشم
 ! مني کارشون خوب بود اما نه اندازه می کردنی دخترا تمربا

 ! دست من بودتی و هداخوندن
 ! برا رقصدمی برگشتم خونه البته قبلش برا دخترا لباس هم خرشب

 !  خودمم که حاضرهلباس
 می کردنی دخترا و بازم تمرشی صبح رفتم پدمیخواب

 
 فروش شتری خودم بود چون اگه دختر بشنهادی پدمیرقصی اکه مجبور نبودم نممی ارتان هماهنگ کردم شب پشت صحنه بودبا
 !ستنی کدومم ناراحت نچیالبته ه! کار کردچی هشهی دفعه نمنی البته تو نجات دخترا اکردمی جلب مشتری اعتمادشو برفتیم

 !زدی کرده بود از لذتش حرف می که خودشو سارا معرفيدختر
 !ستی سرش نتیثی بر سرش کنند که ابرو حخاك

 ! و زر زدن چند نفر بالخره ما رو دعوت کردنی سخنرانبا
 !اهی بغل با شلوار و اسپرت سری زرفتی وره باز بودو مهی قشی که دی دست سفهی دخترا لباس همه
 ! مامورئتو زدمپی موهامو باز گذاشتم و تدموی پرنگ با ست کتش پوشی سرهم صورتهی به خرج دادم و ی تنوعمنم

 ! تو صحنهرفتم
 !دمیرقصی و مخوندمی رو همزمان ماهنک

 !نهی احساس من همخواموی هاو تورو مهاو
 !نهی هاو خودم رو هوا و پام رو زمهاو

 !رمی دستاتو تو دستام بگخوامیم
 !رهی احساس من دنیسه ا هاو نگو واهاو
 ! دخترا رفتن پشت صحنه منم از همون صحنه اومدم وسط مردمقی تموم شدن شو با تشوبعد

 ! دمت گرمي کرديعجب کار:ارتان
 !مینیما ا:من

 ! از مهما عکس گرفتمبای همه اشنا شدم و تقربا
 !دی دخترا رسدی خرنوبت

 ! جلورفتنی دونه دونه مخایش
 !بردنشونی می و با دستمالگرفتنی دست دخترارو مو

 ! بکنمي کارتونستمی بودم و نمسی من پلومدی خونم در نميزدی مکارد
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 ! حرصم گرفته بوددنی رو ده برابر پول خرهمه
 ! چته؟يهو:ارتان
 . زدمی مصنوعلبخند

 ! فقط خستمیچیه:من
 ! باشه سر راهت منم برسونیکنیزحمت نشه حاال مه اسرار م:ارتان
 ! گفته برو کنار من هستمنی قزوي به سنگ پاپرووو

 !میباشه بپر بر:من
 ! بوديزی عجب چی نه ولای مال خودش بود دونمی شهر داشت نمي خونه باالهی عکس گرفتم شی محل زندگاز

 ! اطرافش خلوت بودبایتقر
 ! تا صبح فکر اون دخترا بودمدمیخوابی چون اگه نمدمی خونه و دوتا قرص خواب خوردم و خواببرگشتم

 
 ! شدمداری در بي صدابا

 ! توایب:من
 ! روزا خوابيحاج خانوم شبا عشق باز!کمیسالم عل:شیستا
 !؟ي چه عشق بازیگیچرا چرت م:من
 !گمی نمی به کسگمی ارشم نبود بهم بگو قول مروزید:شیستا
 ! براتامای مشیستا:من
 !؟يچجور:شیستا
 خواستمی نرده بود که مي منم بدو بدو از نرده ها سر خوردم اخرانیی و افتادم دنبالش رفت پانیی پادمیبذار نشونت بدم پر:من

 !نی و افتادم زميزی که خوردم به چنییبپرم پا
 جونم عجب ستون یی خدایول! دارم داغون شدمی سر راه من اخه من چه گناهيزاری مزاحمو چرا مي ستون هانی اایخدا:من
 ! بوداینرم

 به رسهی حساس ستون مي دست داره جاهادمی باال که درفتمی داره داشتم م خدا جون ستونه شلوارميوا: زدم بهشدست
 !میدی وستون با امکاناتم دمیخدا نمرد:خدام گفتم

 !؟یچه امکانات:ارش
 !ستونه کو؟:  بلند شدم و با تعجب گفتمانی شادمی بلند کردمو عهه دسرمو
 ! سرجاشمدییبنده رو اگه بفرما:ارش
 ! شده بودنی از خنده پهن زمشی برگردوندم ستاسرمو

 ! که نگفتمای چای خدایییییییوا
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 زور کمی!رهی ابرومو بدم باال وا چرا دوتاش مهی کردم مثل خودش ی ابروشو انداخت باال منم سعهیو !ستون با امکانات؟:ارش
 !ی راه من سبز بش جلويانگار دوست دار!؟یکنی مکاری چنجایتو ا:  شدمو گفتمالیخی بستی نی شدنشهی نه نمدمیزدم د

 .  لحظه با خودم فکر کردمهی
 !يچه فکر:ارش
 ؟یچ:من

 ؟!ی به چگمی لحظه فکر کردم منم مهی ی شفا بده گفتایخدا:ارش
 !مگه اونو بلند گفتم؟:من

 !بله:ارش
 !دهی بلند فکر کردن سر منو به باد منی خدا اخرش ايوا
 اصال دی به همراه کفش پاشنه بلند سفدی سفنی و جدی تاپ سفهی شدم و برگشتم اتاق و دست و صورتمو شستمو ی ستالیخیب

 . از اتاقمرونی برداشتم  و موهامو از باال جمع کردمو زدم بدمی کت سفهی!  شدمازهی پاستورریش
 !ای رو مبل که افتاد سر ارافتهی بدمی کتمو شوتخوردنی داشتن  صبحونه منیی پااومدم

 !چته دختر:ایار
 ! چوچولوی الگهی ددی ببهشیچیخخخ ه:من
 !ي دختره بردی هر چي ابرواری ادا بچه در ننیباشه بش:ایار

 ! زده طرفیپی ارش اووف عجب تي روبرونشستم
 از اونا هم پوشنی کت مری زدونمی هم که اسمشو نمی چی چهی نمیبی کفشاشم که نماهی سنی مردونه و شلوار جدی بلوز سفهی

 نی عطر ورساچه من عاشق انی دستشه و صبر کن ااهمی ساعت سه موتوره چرم سهی زده باال ناشوی استدهی بلوز پوشيرو
 !عطرم
 ! گرچه اونم دارمدادمی شماره مدمیکشی اگه خجالت نمی هستيزی عجب چاوووف

 دی پرخوردی داشت لقمه مشی که دستش خشک شد ستازدی هم مي عمو داشت چاکننی همه دارن منو نگاه مدمی دهوی
 !دیخندی مزی رزی داشت رانمی قندون رو برداذه دستش رو هوا موند شاخواستی مایگلوش و ار

 ! نترکهداشتی که داشت خودشو نگه مارش
 ! شدهیوا چ:من
 ! نه؟يدیکه شماره هم م:یست

 ! داد؟يدی ددنی بگذره االن گفتما سرمو به باد مقهی اولم پنج دقی از سوتذاشتمی خاك برسرم ميا
 !هبله چرا نه مگه من چم:من
 ! از سر سفره پاشد رفتای اما اردنی از خنده پوکشی و ستاانی حرفم ارش و شانی اومدم درستش کنم زدم خرابش کردم با اآخ
 ! عشق منو زده؟یک: خنده همه که سر بنده رفت گفتمبعد
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 !ارشو زدن؟! زده؟وی کیک:انیشا
 ! شدمقرمز
 ! عطر ورساچ زده دستش باالی کگمیم! حرف مفت نزناااانیشا:من

 ! دستشو برد باالارش
 !ستی از عطر من که نانایاح:من

 ! زدمکمی خوش بوئه دمی ددونمینم:ارش
 !شدم که اونم از رو صندل بلند شد و در رفت.  اون عطر منه صبر کن نشون بدم بلنی دوش گرفتکمی:من

 ! عمو که پشت ارش بودینشوی مبل رو برداشتم که بندازمش که خم شد و خورد وسط پکوسن
 ! نره غولو بزنمخواستمی عمو من مدی ببخشيوا:من

 ؟�ویک:عمو
 ! ارشویعنیعهه :من

 !اسم من نره غوله؟:ارش
 !شهی نه اسم ستازهیعه چ:من
 !لوامیمن کجام نره غوله شصت ک:یست
 ! چاق خپلگهی دیهست:من
 !دیخندی افتاد دنبالم عمو هم داشت میست
 ! پدر سگارمیبذار پدرتو در م:یست
 ! گفت؟ی چنیا!؟یییچ

 . حق نداشت به پدر من بگه سگگای شدم در حد اللیاعصبان
 !دی ترسافمی قدنی با دبرگشتم

 !نی ندارم برو آفرتی جونم کاذلوفریعه ن:شیستا
 ! پشت سرشواری لباسشو گرفتمو چسبوندمش به همون دي قهی

 !کنمی مکاری چهممفی بزنه باال نمتی اعصبانگهی دمنم
 جا داشت نگفتم سگ درسته سگ کمه هیمن به پدرت که سه تا زن !پدر خودت سگه آشغال! پدر سگ؟یگی میبه ک:من

 ! سگ؟ی به پدر پاك من بگي داریچون سگ وفاداره باشه به زنش باشه به بچش تو چه حق
 ي هی اومدن جلو رفتم بقمهی اوضاع وخدنی بردم باال بکوبم تو صورتش که همون هوا نگه داشتم عمو و ارش ددستمو

 ! رو هوا گرفتیکی بزنم که دستمو مویلیس
 به پدرم فحش بده ی که کسنوی بود اما پدر من مرده من تحمل ای شوخي درسته از روکردی مهی گري هاي داشت هاشیستا

 ! رو ندارمی شوخی چه بیچه شوخ
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 !ول کن دستمو ارش:من
 !اروم باش!ي دارکارشی چایبابا ولش کن به خودت ب:ارش
 !نی بلندش کرده بودم که افتاده رو زمنی از زمدمی کردم که افتاد فهمولش

 ! به مجرمم قسمت نکنهی من که حتهی رونی به ايوا
 !نجای از ايری و میکنیجولو پالستو جمع م: اومدم قبل خروج گفتمی و به طرف در خروج  کتمو برداشتمعیسر

  اشنباکنمی جا اومد فکر نمکمی شدمو حالم مینیورگی و سوار المرونی باومدم
 
 .شهی مامتی بشم قی که عصباني به روزي اما وارمی کرده باشم من زود از کوره در نمه

 ! ارتان زنک زدمبه
 !سالم ارتان:من

 !؟ي داريسالم کار:ارتان
 ! ؟ي نداریامروز کار خاص:من

 !میر پرواز  داازدهی چهارشنبه شب ساعت ینه راست:ارتان
 !ام؟یمگه با تو م:من

 !اره و بعدش تو نه شما:ارتان
 !فعال! جلورمی خودم ماتیمن با ادب:من

 ! هم متنفرميگاردی بادنی شدم از امزی جي خونه ی کردم و راهقطع
 ! اب بدمی سروگوشهی گرفتم می حموم بود پس تصمزنش

 !دمی دی محکمزی چرمی نبود  نشستم رو مبل که زيزی به اطراف انداختم چی نگاههی
 !اهی داشتم همون مهر کابوس سبرش

 ! رونی اومد بایکتوری لحظه وهمون
 ! دستت؟هیسالم اون چ:یکیو

 !  بودرمی زدی ببخشیچیه:من
 !  ندارهبیع:یکیو

 ! بپرسم؟يزی چشهیم:من
 !اره:یکیو

 !هی مهر برا چنیا:من
 ! بگمتونمینم: یکیو

 !ی نگی اما قول بده به کسگمیباشه م: که گفتنیی کردم و سرمو انداختم پازونی لوچمو اولبو
 !باشه حتما:من
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 نی داره نتونست ادامه بده تو ای افراد کمنجای و ارانهی گروه انی بود البته چون مرکز امزی جی مهر برا محل کار قبلنیا:یکیو
 ی هشت هر کسسیی اخر ري اپارتمانش بزرگه و پنج طبقه تو طبقه ی وارد بشیتونی اپارتمان بدون مهر نمهیمکان که 

 ! باالرنیاگه تونستن به طرف اعتماد کنن طبقه به طبقه م  ودهی پس می بره باال امتحاناتتونهینم
 ی شخص خاصهی برا گنی افراد تا حاال سه نفر بودن البته منی نه همه و ای قتل اشخاص مهمه و البته اشخاص خاصهدفش

 تونسته به مزی بگم چون جدی دنبالشه و باسی شخص که رئهی! بزنهي نتونسته به اون ضررچکسی شده که تا حاال هسیتاس
 ! بکشنشخواستنیطبقه پنجم برسه م

 !؟يدیحاال چرا پرس!راننی رو نوشته اما تو ای هر اطالعاتمزیج
 !دونمی نميزی چي چجوردونمی اما نمرمی انتقام بگخوامیچون اون سه نفر کشته شده مادرو پدرو برادر من بودن م:من
 !گفتمی اما مگفتمی چرا مدونمینم
 !نی سمت من افتاد زمومدی که داشت مایکتوری اومد و وکی شلي بگه صدايزی خواست چتا

 ! باال سرشرفتم
 ! شدی چیکیو:من
 ! باز اومده توي شهی و از ششستی ساختمون بود چون از شي جلوي از نماکیشل
 !يتو منو نجات داد:یکیو

 ! خودتو خسته نکن زنک بزنم اورژانسیشیشششش حرف نزن خوب م:من
 ری دخترمنم اونا کشتن انتقام اونم بگی دخترمي تو جاشهی نمنباری اما اي بار منو نجات دادهی تو يزی چهیصبر کن :یکیو

 .....هستش برو برشون دار انتقام دختر منم1121ادرس خونمون با اطالعات الزمت تو گاوصندوقه رمزشم
 ! رفتنمیرفت ا.مرد
 ! و همونجا نشستمفمی تو کختمی بود رو برداشتم ری خبر دادم رفتم سربخت گاو صندوق هر چمزی اورژانس و جبه
 .  خونه شدم ده شب بودی راهزی ماحرا و هزار تا چحی اومد بعد توضمزیج
 ! اونجا بودشمی انگار منتظر من بودند ستادمی همه رو نشسته تو حال ددمی رستا

 !مگه نگفتم برو؟:من
 !یکنی رفتار مي بچگونه  داذیلی بسه خلوفرین:عمو
 !رونی گم شه بره بنجایاز ا:من

  منه وي خونه نجایا:عمو
 

 ! کنمرونی رو بی کسنجای از اتونمیفقط من م:عمو
 !کنه؟ی داره منو دعوا مشوری بهی عمو به خاطر دمیشنی میچ

 !مطمئنم حرفم از قصد گفته!اسی حسود بچگشی هنوزم همون ستاکردی پوزخند نکام مهی با داشت
 !رهیم:من
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 !رهینه نم:عمو
 !رمیپس من م:من

 تو اتاق نموند دو تا لمی از وسایچی گاوصندوقو دفترها هي توی خر مدرکي تو اتاقم و لباسامو جمع کردم به اضافه رفتم
 !چمدون بزرگ شدن

 ارشو ي هی رو فقط هدشی داده بودن و ست ها طال و گوشواره ستاهی عمو و زن عمو رو که به عنوان هدتی سوئنوی ماشدیکل
 .زی گذاشتم رو موی همه چنیی عمو رو رفتم پازاتی وست تجهانیبرداشتم با شا

 . دستمو گرفتیکی چمدنارو برداشتم برم که و
 ! هاتو بذارلهی برو وسلوفری نکن نیبچگ:ارش
 !م به تو چهاصال من بچ:من
 ! برهنی نذارگفتی و مکردی مهی عمو گرزپ
 !يری نمیی جاگفتی هم معمو
 ! ذارمی خونه نمنی پامو تو اگهی دنباری نه فقط ارمی من مي دادحی دخترو ترجنیعمو تو ا:من
 ! دختر بردار زن داداشش؟ای زهی کرد منو نخواست دختر برادرش عزعی اما منو ضادونمینم

 !دیدوی ارش دنبالم مرونی باومدم
 . با تواملوفرین:ارش

 ! راه رفتم ادامه دادمبه
 !صبر کن:ارش

 !ه؟یچ:برگشتم
 !؟يریکحا م:ارش
 ! قبرستون:من

 ! کجاگمی مزه نشو میب:ارش
 !نجایالبته ا! من تمومهتی قسمت ماموررانی امیگردی فردا شب برمی ولدونمینم:من

 ! توجه به ارش گازشو گرفتمی شدم و بنی ماشسوار
 ! هتل و رفتم باالهی اتاق گرفتم از هی

 !دمی برداشتم و با همون لباسا خوابدشمیلی گذاشتم تو کمد و قفلش کردم کالرویوسا
 
 عوض کردم و موهامو ی پررنگ ابنی و شلوار جاهی سی راحتشرتی تهی شدم دست و صورتمو شستم و لباسمو با داری خواب باز

 ! هتل برا صبحانهي غذاخورنیی بستم و رفتم پایدمب اسب
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 روم بود ی نگاه کسینی دختر مو بلند بور صبحونه رو اورد در طول صبحونه سنگهی ی و منتظر شدم بعد مدتزی سر منشستم
 سبز شرتی تهی کنهی داره منو نگاه می عسلي و چشمایی خرماي و موهاي پسر قد بلند با اندام ورزشکارهی دمیبرگشتم که د

 !اهی سنیتنش بود با شلوار ج
 .زدی حرف می بود پسر داشت با دوستش فارسزی طول صبحونه حواسم زه همون مدر

 قدمام ي رفتم سمت اتاق با تند کردنازننی مشکوك مبی تموم کردم بلند شدم برم اتاقم که اونام بلند شدن عجصبحونمو
 !می اخر هتل بودي طبقه ی فرعيتن به اتاقا  و رفدنیی شروع کردم از پله ها دوومدنیاونام تند م

 !کنم؟ی چرا فرار ممن
 !ستادی پسرم جلوم وابرگشتم

 !ن؟یخوای میچ:من
 !فهممی بگو من نمیسیانگل: گفتیسی انگلپسربه

 !دیزدی مرد حرف مهی از نی داشتی و حتدمی حرفاتونو شنزیجون عمت سر م:من
 !یحاال که چ:پسر
 ! دنبالمنی افتادنی دارکاری دوما چیاوال نخودچ:من

 ! اما چرا؟رنی منو بگخوانی اشاره کرد مطمئنم مگهی چشم به پسر دي گوشه با
 ! باشهای از قاچاقچتونهی چون مسمی بگم پلتونمینم
 ! برداشت سمتم خم شدم و پا گرد و زدم تو کمرشزی مرد خهوی

 !کردی داشت با تعجب نگام مپسر
 ! تو اتاقمدمی منم با سرعت از نرده ها سر خوردم و پرقشی رف بشم پسر رفت سمتری در گخواستمینم

 ! برداشتممزی که از خونه جي اب پرتقال اوردم و دفاتر و اسنادهی کمی و بعد نشستم
 ! کردمبازشون

 !1000 ساختمون پنج طبقه با متراژهی ي نقشه
 ! پنجم پوشش کامل دارهي هست اما طبقه گاردی هر طبقش ده نفر باددر

 ! مسخره داره به شکل الياتاقا
 ! و فقط موانع هستشستی تو نقشش نيزی چگهید
 ! چند دست نوشته هم نوشته بود نتونستم بخونم چون به زبان فرانسسهی
 !مزی جي برم خونه رانی رفتم ادیبا

 ! زنگ خوردلمیموبا
 !بله:من

 ! سالم:ارتان
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 !؟ي داري کاریسالم ارت:من
 !  هست قبل رفتنی مهمونهیپسرخاله نشو امشب به مناسبت دخترا :ارتان

 ؟!! باشمدیمنم با:من
 !شهی شروع میبله پس حاال تند حاضر شو ساعت هفت مهمون:ارتان

 ! مبشهکی اون موقع هم هوا تارگهی روزا کوتاهه دگهید
 !باشه فعال:من

 گذاشتم تو کمد و قفل کردمو درم سه قفله کردم خدا کنه از  بود اسنادو گذاشتم تو چمدون ومی و نکی کردم ساعت تازه قطع
 !اون دوتا خبر نباشه چون حوصله جنگ و دوئل ندارم

 ! صندلو به اونا انتخاب کردمو نشستمنی ترکی و نزدي اگوشه
 !ومدنی خوردم اما اونا نناهارمو

 !!!!ستی چمدونام ني اتاقم وارفتم
 ! بوديزی در کمد باز رو تخت چختهی بهم راتاق

 ! زندنی داشتم سرگرد رادوبرش
 اتاقشو گرفتم و رفتم سمت اتاقشون درو زدم و کنار در گارد گرفتم با باز شدن در با مشت ي شماره رشی رفتم از پذعیسر

 ! باشهی کارت جعلدی بگم شاتونستمی که درو باز کرده بود بازم نمیرفتم صورت طرف
 !وز همکارش بود من آش و الشش کردم امرهمون

 ! ممنوعه؟ی ندادن فوضولادینوچ نوچ نوچ به شما :من
 ! نتونستن قفالشونو باز کننهنوز
 ! زدم کلتشو در اوردکی جلو بزنه با سرعت چند تا تکتاومد

 شد هوشی مبارزه کنه بتونهی و نمهی که زخمکردمی تو گردنش احساس مدمی و کلتو گرفتم و کوبچوندمی سمتم دستشو پگرفت
 ! خوردههی و بخهیون نشست زدم باال بله اقا زخم خراهنشیرو پ

 ! نبوديزی من نبود تو اتاقمم که جز چمدونا چي اون هتل جاگهی برداشتمو راه افتادم دچمدونامو
 ! خدمه گفتم به اورژانس زنگ بزننبه

 !نمی گذاشتم صندوق عقب رمز داره ماشچمدونارو
 ! اما برا نصف روزگهی اتاق دهی موقتا باز می د برو که رفتو

 کفش هی کردم و ونی دوش گرفتم و موهامو شنهی شدمو داری بمی پنج و نمی با االرم گوشدمی خوابکمیبود گرفتم 3ساعت
 حساب کردمو راه هی و حله چمدونارو بازم گذاشتم صندوق عقب و با هتل تصفدموی پوشدی سفاهی پاشنه بلند با لباس سيبند

 ! داده بودمارییتغ افممی قیافتادم تو مهمون
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 ! خوردی بار اضافالمی فرودگاه که وسادمی بودن همونجا هم اومدی قبلي و همون مهموناافتادی نی اتفاق خاصی مهمونتو
 !دمی خرشرتی فقط هشت تا تایکتوری اون روز با وگهی دخورهی پس مبله

 ! خاموش کردم فقط هدفونمو برداشتمممی گوشمای کردم و اومدم تو هواپحساب
 با ی که هنهی نشرزنی پهی لی قي مثل دفعه کردمی خدا خدا می ولنهیشی می کنمی ببخواستیدلم م! کنار ارتان نبودمیصندل
 !کننی مارچ و مورچ راه بندازه انگار دارن خشت لگد ماشیخوراک

 ! احمدهدمی نشسته که دی کنار ارتان کنمی نشستم برگشتم ببکمی
 !افتهی من نشی اه خدا کنه پزشی با نگاه هدی اون سعادی خوشم نمچکدومشونی هاز
 ! نشست کنارمیکی فکرا بودم که نی همتو

 ! ارشهدمی که دبرگشتم
 ؟!ارش:من

 ! اسمم آرشاستنجایششش چه خبرته من ا:ارش
 !هههه؟یچ:من

 !ارشا:ارش
 !؟یکنی مکاری چنجایتو  ا:من

 ! صندلو برداشتمنی پول دادم و من اکمی طوی کنار تو بود بلدیمنم با احمد بودم اما سع:ارش
 ! گلمي قربونت برم من که منو نجات دادي خاطر من آبه

 ...... قربونت منيآ:من
 ! دادم بازی ندادم سوتادامه
 !شهی همخورهی حرکت کرد منم موقع صعود حالم بهم ممایهواپ

 !اوردن و شروع کردم بدون  وقف خوردن در فموی کي تويشکالتا
 ! عقب در اومدی ارتان از صندلي تموم کردم که صداي تا شکالت تخته اهشت
 ! خودتوي خفه کردمای ريهو:ارتان

 !می بودمای هواپژهی بگم بخش ودیبا
 !کننیساکت همه دارن مارو نگاه م:من

 !گهیخب راست م:ارش
 !عادتمه:من

 !ترك کن:ارش
 !ترك عادت موجب مرض است:من

  دهن به دهن نذارنیارشا با ا:ارتان
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 !ياری مکم
 !سگ در صد:من

 ؟! گفتدوی اسم سعیکس:احمد
 ! شده؟ی اما من موندم چدنی و ارتان خندارش
 ن؟یخندیچرا م:من

 !رهیگی سگا پاچه منی سگ چون عمیگی مدیما به سع:احمد
 !آهان:من
 

 !میدیخند
 ! گوش دادمکی راه رو با هدفونم موزي هیبق

 !میری همراه بودمو فاکتور بگای که با قاچاقچنی بود البته اگه ایسفرخوب
 ! پنهانمتی هوي نشم رفتم خونه بی تعقنکهی با توجه به امی خونمون منم مستقمی اونجام رفتاز

 ! دوش جانانه گرفتمهی که کردم ي کارنی اولدمی رسیوقت
 ! مانکنی زاده گرفته تا ساسلی کنسرتم راه انداختم از شماهی انواع شامپو با

 .دمی موهام وسشوار کشدموی لباس پوشرونی باومدم
 !ارنی هم بتزای پهی زدم زنگ

 !دمی رو باز کردمو مدارك و گذاشتم تو گاوصندوق و لباسامو چچمدونم
 .  خونمیکی برم اون ی کنم و هر از گاهی زندگنجای ادی بافعال
 ! داشته باشممی نه که از اونا بشهی مخی ارتان باشم مو به تنم سشی پدی دو ماه باوفتهی مادمی یوقت
 ! کنترل کنم و بزنم لهشون کنمتموی نتونم اعصبانترسمی فقط منه
 بود اسمشم یسی که پلکردی داشت پخش مي هندلمی فهی ونیزی اوردن گرفتمو پولشو دادم و اوردم و نشستم جلو تلوتزارویپ

 !نگامهیس
 ! تموم کردمتزاموی پدموی داونو
 ! خواب جانانههی بعد

 با ی و کوله ارتشاهی دخترانه و شال سي کتان با بوت سربازاهی با شلوار سی ارتشهی مانتوهی شدم دست و صورتمو شستمو داریب
 !!اهی سي نهیپس زم
 ! بستمی دم اسبموهامم
 انداختم دستم ممی داده بود رو هم برداشتم و ساعت مچهی هدانی که شايزری برداشتم و کلتم رو به لمزوی جی خونه قبلادرس

 ! چراغ قوه هم گذاشتم تو کولمهیو 
 !کنهی جلب توجه مادی عوضش کنم زدی برداشتم بانگی قرمزمو از پارکسیبرجس
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 ! خلوتشي افتادم خونش اطراف ونک بود اما قسمتهاراه
 واری چراغ قومو از کولم د اوردم واماده نگهش داشتم از دکهیه پس هوا تار هشت شببای ساعت تقرییالی وي خونه هی دمیرس

 ! صاف بود پدرم در اومدیلیرفتم باال اما چون خ
 !اطشونی حي انتهاشهی شتی سوئهی و دی و سفي قهوه اي خونه با نماهی تو رفتم
 .  سمت خونه و درو باز کردم و چراغ قوه رو هم روشن کردمرفتم

 ! پر گرد و خاك بوداطراف
 تولد خی رمزشم تارقاسی افرعتی طبي دوم اتاق مشترکشون پشت تابلوي تو دفتر گاوصندوق طبقه مزی جفی تعرطبق

 !اسیکتوریو
 ! و رفتم توي به اتاق اخردمی باال و تموم اتاقا رو نگاه کدم که رسرفتم

 ! بودخودش
 ! گاو صندوق ماهرانههی رو برداشتم و تابلو
 .  زدم اما رد کردرمزو
 !  زدم که دوباره رد کردبازم

 البته دور دمی حرکت قسمت چهارقفل رو برهی کردمو با می نداشتم انگشترو تنظي وقت رمزنگارومدی حال داشت صدا ماز
 تو ختمی بود ری باز شد کولمو باز کردمو هر چدمشی برشتری سخت بود پس با حرارت بدنشیانگشتم سوخت چون اهن بود بر

 .کولم
 .  بازش کردمعی تخت بلندش کردمو با سنجاق سر سرری زي موند کشوحاال

 ! و فلش بودي دی سچندتا
 ! در بودي درست جلویی پاي برداشتم صدااونارم
 .نیی تو تراس و با هزار تا زحمت خودمو انداختم رو درخت کنار تراس و رفتم پارفتم

 . بودمزی جوون اون روز کنار جدمی اومد برگشتم دی صبر کن کسي که صدارونی از در برم باومدم
 !می د برو که رفتنوی و نشستم تو ماشنیی پادمی پرواری و از ددنی برگشتم و شروع کردمو دوعیسر
 ! خونهدمیرس
 ! کاناپه خودمو ول دادم و راحت شدمرو

 زیه بودمو به اضافه لب تاپ گذاشتم رو م که اوردیلی وساي مدت لباسامو عوض کردم و نشستم تو اتاق مطالعه و همه هی بعد
 !کار
 

 ! اسون تره هانی هفت خان رستم از ایعنی کردم خوندن شروع
 !شهی و رفته رفته دو مرحله اضافه مشهی امتحانا از هشت مرحله شروع منی اشهی گرفته میدر هر طبقه امتحان 

 !زنهیحرف اولو م.... وی دادن زنداني فرارای ي دزدای دنی پري از مکان بلندای دفعه هم هر
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 میزی چهی احداث کنه البته ي ارهی دانی پنج سال تونسته همچیسالست که ط32 پسر هی فقط ی گروهنی همچری مدجالبه
 .نهی مونده اسم اون باندم زهر آگیکی چند تا باندم داره که دوتاش لو رفته و دمیفهم

 ! تو دل ادمندازهی ترس می اسمعجب
 ! مرکز انجام بشهي کنم که با همکاردای پی راهدی کار بزنم بانی دست به ایی تنهاتونمینم

 !دمیجمعشون کردمو خواب    
 ! دارشدمی در بي با صداصبح

 ! ارش بودوا
 ! و رفتم جلو دردمی دهندمم نصبریی جمع کردمو روش شال گذاشتمو نقاب مجهز به صدا تغپسی موهامو با کلعیسر
 !سالم چه عجب:من

 .سالم:رشا
 !؟یخوب:من

 !ومدمی ننمی ندارم و برا ایوقت برا احوال پرس:ارش
 !خب کارتو بگو:من

 !  خاموشهشمی گوشستی نروزی از دلوفرین:ارش
 ! کنم؟کاریخب من چ:من

 ! کجاستي پس خبر داريتو توو فرانسه هم با ما بود: ارش
 ! ازشرهی انتظار نمنمی مطمئنم سالمه کم تر از ای ولدونمینه نم:من

 !اتهی بدونه تو عملدوارمی امستیارتان دنبالشه کارش داره و اون ن:ارش
 !برو به خودش بگو حاال هم فعال!خب اقا به من چه؟:من

 ! گم شو؟یگیمودبانه م:ارش
 !دمی گم شو بعد خندگمینه همون م:من

 ! بد کارتون ها شده بوديتای مثل شخصصدام
 !موم کرده بود زدم شارژ خوبه همش ده ساعت نبودما شارژ تمی و منم اومدم تو خونه گوشرفت
 ! نگران من شده؛یاوخ

 ! کال از ارتانسی و پنج تا مستی روشن کردم بمویگوش
 ! گرفتمشمارشو

 الو:من
 ! چرا خاموشه؟تی؟گوشیستیچرا ن! ؟یی سر به هوا کجايمرگ الو دختره :ارتان

 !یکنیر م دخترا غر غنی انیع! فرصت بده بگم نفسم تازه کنهی:من
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 !؟ی کار داشتیچ!دهی شارژ تمومممی بودم گوشخواب
 ! هست البته از شش عصر تا چهار شبی مهمونهیامشب :ارتان

 !چه خبره؟!؟یییییچ:من
 .ستی هم نی معمولی و مهمونستی نی معمولي جاهی تو ی مهموننیا!شش گوشم پاره شد حاال گوش بده:ارتان

 !؟ی چیعنی:من
 ! طبقه اولرهی که اگه هر کس بتونه مراحل رو رد کنه مشهی توش مسبقات برگذار میعنی:ارتان
 ! طبقه اولونی ادمی کجا شنایخدا
 !دمی فهممزیج...کتاب...روزی داها
 !رع؟یکجا م:من

 :باش... جلو پاساژگهی ساعت دمی فعال اماده شو ندمی محیتوض:ارتان
 !ه؟یفقط ارتان اسم باند چ:من

 ! فعالنیزهر آگ:ارتان
 ! ممنونیلی ممنونتم خایخدا
 

 ! عاشقتمایخدا
 ! کارت از آکبندا برداشتم و به سرهنک زنگ زدممی سهی يفور

 !دییسالم بفرما:سرهنگ
 !سالم جناب سرهنگ سرگرد مقدم هستم:من

 !دییبله شناختم بفرما:سرهنگ
 !می برسعی باند سرسی به رئمی که بتونی دارم و راه حلیسرهنگ اطالعات:من
 !دی بگدیتونیم!هی عالنیواقعا ا:رهنگس

 ! بگمي حضوردیبا:من
 !ادهی زسکشی رنیاما ا:سرهنگ

 !دیفقط گوش بد!  دارمياما نقشه ا!دونمیبله م:من
 !ادی بي و چجورادی کجا بی دادم که کحیتوض

 مزون لباس زنانه و مردانه هی و در ظاهر نهی زمری زکی که توي آی از مراکز اف بیکی حاضر شدم تا برم قرار بود تو خودمم
 !افهی قریی البته با تغمینیاست همو بب

 !ی مهمونمی ساعت ارتان جلو در بود تا برمی نبعد
 ی برداشتم موهامم لخت شالقی لباس مهمونهی برداشتم و ي سرمه ای لباس ورزشهی پس هی دونستم چه جور مهمونینم

 ! بستمیکردمو دم اسب
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 ! هم گذاشته بودمموی طوسلنز
 !می حرکت کردموی شدنشی ماشسوار

 می و پنج نفر بودستی وسط جنگل حدود بمی و رفتمیستادی خوشگل ایلی جنگل خهی رونی بی ساعتهیبعد !می شهر خارج شداز
 !و وسط جنگل حاضر شده بود

 !دشی دشدیم کال نیعنی اونجا نبود ي از بلندگو ها بلند شد اما فردیی صداهی بعد میستادی اکمی
 ! جلوانی حاال داوطلبا بمی انتخاب کني ورودهی تا می جمع شدنجای همه امیدونیخب خب خب ما م:مرد
 !دمی پوشی به ذکر مثل همه گرم کن و شلوار ورزشالزم
 اونا نی بودن من بلمای کچل تو فيگاردهای و از اون بادی ورزشي هاکلی با هییبه افراد نگاه کردم همشون مردا! وسطمیرفت

 !مثل جوجه بودم
 !؟یسی الف ب بنوي رو نگاه خانوم کوچولو شما بلدنجای اي وايوا:مرد

 !گای شدم در حد اللیاعصبان
 ! وصل کرده بودنکرفونی مبراهممونم

 !ن؟یستیمن که بلدم شما بلد ن:من
 ! وجود ندارهی رحمنجای کنار چون اي بهتره برستی نی کافنیشجاع و زبون دراز اما ا:مرد
 ! آقا بزرگمیچه طوره امتحان کن:من

 !نداختمی که طرفش معلوم نبود کل میی بود داشتم با صداجالب
 !  خانوم کوچولوي هايها:مرد

 !دیی مسابقه حاضره بفرمادانیم
 ! نهنیگفتی هنگ کردم مگفتمی کردن میی راهنماییجا

 !يری داره که اگه نوکشم بهت بخوره به باد فنا مغی تي هاغلطک
 !ي مترزدهی سي و پرتگاه هاي راه بردی که باکی باريقسمتها

 ! پر از ماري هانی ها زمپرده
 ! قسمت اخر تبر ها و سرعت عملو

 ! برا منی بود حتسخت
 !دی نخوره بهش پرنکهی از مردا رفت و غلتک اومد برا ایکی

 نی مارها خورد زمنی تو زمیدوم
 . شنی تر مکی و به من نزدرفتنی دونه داشتن مدونه

 ! چشم بهم زدن نوبت من شدهیتو
 !ی پس بکشیتونی مستی نری همه مرد نتونستن برن دنیخب خانوم کوچولو ا:مرد
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 !ومدی ارتان ميصدا
 ! کنارای بي شدوونهیدختر د:ارتان

 !  کردم و رفتم جلو گرم کنمو در اوردم و با تاپ موندم و رفتم جلوحرکت
 ! گفتم و حرکت کردم بسم اهللایتونمی من مهیردن  غلتک ها حرکت کهوی که رفتمی راه مداشتم
 !رفتمی مي ضربدردی به راست پس بایکی رفتی چپ مهی یکی داشتن تمی ها رغلتک

 ! و اطرافش مار زهر دارکهی که باری راهدمیو رس! هزار زحمت رد شدمبا
 به اخرش که پام دمیراه افتادم رس! سخت تر بودنی ها بود افتادم از اواری محافظ دي هازهی ني که رومونی بخش اموزشادی
 هوی عقب و دمی خودمو کشخوردی منی پارکورقفل کردم موهام به زمي که پامو مثل کالس هاوفتمی خورد و خواستم بچیپ

 . اخرش و حاال تبر هادمیباالنس پشت و رس
 ! شدیشد و گوشم زخم درست از بغل گوشم رد شی اخردادمی می خالي جای و من هکردنی سمتم پرت مبه

 ! پرش و چپ راستحاال
 ! خود دارندي جاهی بقکردمی شد برگشتم همه هاج و واج بودن خودمم باورش نمتموم

 ! رو موهاتمایر:گفتی داد ارتان که مي با صداهوی
 ! مارهی که صورتم مصادف  شد با صورت برگشتم

 ! داشت پس زهر دارهی شکل بود و گردن مشخصی سرش مثلثنی بود و چشماش خشمگاهیس
 !نی گرفتمشو انداختمش زمعی حرکت سرهی با
 ! زدنش نبودمشی پا زدم رو سرش و شوتش کردم کفشم کلفت بود پس نگران نبا

 ! مرد متوقف شدمي طرف ارتان که وسط راه با صدارفتم
 !دمی مثل تو نديتا حاال دختر:مرد
 !دهی محی بهت توضدی سعي اول خوش اومدي طبقه به
 

 ! اومد سمتمدیسع
 !ی هستی دختر تو چگمی مکیتبر:دیسع
 ! سوال بپرسمهی تونمی مدیسع!ممنون:من    
 !بله بفرما:دیسع
 !ی راستشو بگيدیقول م:من
 !امر بفرما:دیسع
 ی اجازه نداد بمی و فوضولدمی دختره متاسفم اما ناخواسته شنهی دنبال ستونی به اسم مهران گفت رئياون دفعه پسر:من

 !تفاوت باشم
 ! بگمتونمینم:دیسع
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 ! نگمی به کسدمیقول م! از خودتمگهیعه من د:من
 ! هستیشب مهمون!گهیباشه اما بهم نگفته فردا م:دیسع
 ! اهی چقدر مهمونبابا
 !باشه ممنون:من

 !  جنگلي انتهاي مهی منتظرمه برم تو خیی باباهی پسر اومد و گفت هی
 !پوففف! شدم؟ری جونم ساز

 ! رفتمی مدیدم جالبه تنها با افتاراه
 ! بنفش بودمهی خهی

 ! بودکی تاریلی تو خرفتم
 ! و برگشتم بلندگو بوددمی بلند شد ترسیی از پشت گوم صداستی نی که کسنحای اوا

 !ي اول خوش اومديخب به طبقه :مرد
 !ه؟ی اول چياصال طبقه ! کنمکاری چدیمن االن با:من
 !ی رو شروع کنتتی فعالی تا بتونخوامی رو ميزی چي ورودياالن فقط ازت برا! و اشنا شونیتند نرو کوچولو بب:مرد
 !ن؟یخوای می ارزه دوما چی کوچولو به هزار تا از اون غول تشنا منیاوال ا:من
به  هستش شروع ی شرکت قطعاتهی شرکت همافر که دی عامل جدریاز دو روز بعد به عنوان مد!ی معما رو حل کنهی دیبا:مرد

 !ياری رو برام در بنیمی به نام سي فردي ته و توخوامیالبته م!یکنیکار م
 ! خودمون؟نیمی خدا سيوا!نیمیس

 !؟ینیمیچه س:من
 !نیمیدوست خودت س:مرد
 !باشه:من
 ! که دوستته؟یکنی نمیچرا اعتراض:مرد
 !رمیگیکار مهمه بخاطرش همه رو فاکتور م:من

 !رونی باومدم
 رمیگی به خاطر انتقام ماد پدرم همه رو فاکتور ماره
 

 !می تنها چادر بزندی بانهی و جالب امیینجای سمت بچه ها تا چهار صبح ارفتم
 ! بود اما منو محل ندادنجای ارش هم انهیجالب ا! شدخی تنم سموبه
 !ترسمی هست میوونی جنگل که هر حهی شب تنها تو گهی چقدرم شجاع باشم دهر

 ! تو چادرم به ارش اس زدمنشستم
 !  براش تنگ شدهدلم
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 !سالم:من
 !؟يارش قهر: نداد دو باره اس دادمجواب
 !نه:ارش
 !؟يدیپس چرا ج سالممو نم:من

 :.......ارش
 !دلم برات تنگ شده:من

 ! نوشتمی خدا چای
 !����:ارش

 ! اومدیی صداهی! کهي نداراقتیل!دهی من شکلک تعحب مبرا
 !مترسیارش من م:من

 .���:ارش
 !یلی خدمیترسی میلی اس ندادم خگهی دمرض

 ! رو دهنم قرار گرفتی بزنم که دستغی چادرم باز شد خواستم جپی زهوی
 ! توجه خودمو انداختم بغلشی ارشه بدمی اوند جلو مه دشدی منیی باال پانمی ترس ساز

 !ستی نيزی چمایاروم باش ر:ارش
 ! خوفناکهنحایارشا ا:من

 !دونمیم:ارش
 ! شدمداری بی کي دی شدي شد اما رو بازو هاش خوابم برد با تکونای چدونمینم

 ! بودارتان
 ! ساعت چهار منو بلند کردن پاشو برو خونتنیبی قدر عجنی که ارمی گل بگدهنتونو

 ! ارتاننی کرد ادارمی شدم و خوابم برد دوباره بنی غرغر سوار ماشبا
 ! برم؟ین من با چ نگه داشته االی جلو خونه قالبنه
 ! خداااا عجق وجقااايا
 ! ارشهنی ماششی بوق زد اخیکی که رفتمی مادهی شدم داشتم پی خالفکارا راهنی شدم و با هزار تا فحش به هفت حد اادهیپ

 ! تو و سالم دادمو خوابمو از سر گرفتمدمیپر
 ! شدمو رفتم باالداری ارش بي تکونابا

 ! هفته باهام موندهی بود که ارش می قبلي خونه
 ! با سرهنک قرار داشتمازدهی شدم داری ده بود بيکای نزددمی باال و خوابرفتم
 ! صورتمو شستمو صبحونه خوردمدستو
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 !ستی ننحای اومد لباسام اادمی حاضر بشم که اومدم
 !کردی نمبی تعقی زوم کردم کسی رفتم سمت خونه مخفی و با تاکسدمی دست مانتو شلوار پوشهی
 ! اواره نشمينطوری برا خودم باشم که ای و قالبدی دنبال خونه جددیبا

 و کوله دی و مانتو سفاهی باشلوار ساهی ساده با چتر گذاشتم سرمو شال سسی کاله گهی و رفتم باال موهامو جمع کردمو دمیرس
  و راه افتادمرونیاوندم ب بوس برا خودم فرستادمو هی ی افتابنکی و عيگری رژ جهی و دی با اطالعات و اسپرت سفاهیس
 

 !؟ی وقت شناس باششهی نمی سرهنگشهی می بگه چستی نیکی کرده بود ری سر ساعت محل قرار بودم امل سرهنگ ددرست
 ! شدداشی ساعت صبر اقا پمی بعد نبالخره

 !سالم قربان:من
 !سالم:سرهنگ

 !د؟یخوب:من
 ! اصل مطلب؟انی به بي برعی سرشهیممنون دخترم م:سرهنگ

سالس 32 مرد هی باند نی اسی بنابر چنداتفاق و حادثه تو نستم بفهمم که رئنهی باند سه گانه اسمش زهر آگنیجناب ا!بله:من
  شدهی بگم سه باند بود که دوتاشون متالشدیبا!  فرد به وجود امدههی يکه تا حاال سه نفر مشخص رو کشته و فقط برا

 ! دارهی طبقاتستمی سهی مونده نی فقط او
 !؟ی چیعنی:هنگسر
 سی اخر رئي داره و در طبقه گاردی بادیهست و پنج طبقه هر طبقه تعداد مشخص1000 خونه با متراژهی نکهی ایعنی:من

 ! نقل مکان ولش کردنلی اما به دلنهیی رو بسی تونسته رئکی هنرمزی فرد اونم جهیهستش تا حاال فقط 
 !  به کابوس شب مشهورهالتی تشکنیا

 ! دادمحی اطالعاتو براش توضکل
 !می رو واردش کنیکی دیپس با:سرهنگ

  مسابقه که خود باند گذاشته بودنی چون طستی نيازی بگم ندیبا:من
 ! واردش شدم معلومه آدم کم دارنمن

 ! مراحلش سختهی گفته هات خطرناکه تنها باشنیاما با ا:سرهنگ
 !ستی نيچاره ا:من

  رفت و منم بالفاصلهسرهنگ
 ها ي نفوذي دقت افراد رو بکشه روکنهی می داره سعي فردهی به سرهنگ گفتم که اونم گفت نمی شرکت ارفتمی مافرد

 ستیچراش معلوم ن
 ! اونا بردارمي کنم تا بتونم دقت رو از رودای رو پگهی نفر دهی  دی من باو
 ! همه ساعت اونجا بودمنی شک نکنه من چرا ادی دی لباسم گرفتم تا اگه کسهی
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 ! خونه و رفتم تودمیرس
 !شهی خود ادم نمي جا خونه چی هگنی که ماووف

 !  عوض کردملباسامو
 ! ارومش کنمي جورهی خواستی مدلم
 هی اروم بشم خواستمی می بود وقتنی اشهی همرونی بدمی از دفاتر رو کشیکی کتاب هام و ي شدم و رفتم سمت قفسه بلند

 .خوندمی ميزیچ
 ... پرستمت اما تویست دارم و عاشقانه م وار دووانهی تو را دمن
 ! هر لحظه دستانم دلتنگ دستان توستیدانینم

 !کنمی و خودم را درك نمشناسمی تو را نمچی هگاه
 ! با منیکنی که چه میفهممی و خود نمیکنی با نگاهت من را ذوب متو
 ! و گاه با توجهی توجهی گاه به من بو

 ! اما تو؟خواهمی تو را ممن
 ! مني است بزرگ برای مجهولنی او
   وقته دوستش دارم اما اونیلی ارش افتادم من خادی خوداگاه نا

 !دونمی نه نمای خوادی ممنو
 !نمشیبی کم میلی تنگ شده بعد از اومدنمون از فرانسه خیلی براش خدلم
 !دهی وقت اول به من اس نمچی اما اون هدمی من بهش اس مشهی برداشتم هممویگوش

 !ی مخفشهی هست که همه اونجان اما ارتان مثل همی سرهنگ فردا مهموني گفته به
 . می پارتنر هم داشته باشهی کنارمون دیبا

 ی ارش چنمی دادم من با ارش برم اونم گفت ببشنهادی من به سرهنک پرهی می بهونه قرار دادم و خواستم بپرسم با کنویهم
 !گهیم

 !یخوب!سالم:من
 !؟يممنون تو چطور:ارش
 !ه؟ی فردا پارتنرت کیخوبم راست:من

 !دل ارامه:ارش
 !ه؟ی کگهیاون د: گرفت با بغض نوشتمدلم

 !؟يای می دختر خوشگل تو با کهی:ارش
 ! بشمکی کنم به ارتان نزدی گفته بود سعسرهنگ

 !با ارتان:من



  ی مرگ وزندگنیرمان قمارب                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 117 

 !يریبا اون نم:ارش
 !به تو چه تو به دل ارامت برس:من

 !کنمی مي زود خودمو لو دادم که حسودیلی خشهی نمباورم
 !يایبا من م:ارش
 !ریخ:من

 ! لج نکنالوفرین:ارش
 !ریبازم خ:من

 !یخودت خواست:ارش
  نه اون اس داد و نه منگهید
 

 !دی شب لباس نداشتم پس اماده شدم برم خری مهموني صبحونه مفصل خوردم براهی صبح شد بالخره
 چشمام رو که دمی کوچولو خط چشم کشهی زدم و ملی رکمی تنوع هیرست کردم با  دشهی مثل همافموی گذاشتم و قلنزامو

 دادی تر نشون می بود وحشیحاال رنگش طوس
 ! لب تر کن که براق بشهکمی و روش ی رژ صورتهی افتاب زدم و ضد

 ری شال حرهی سبز خوشرنگ و ي و مانتونی جاهی سبز رنگ داشت و با شلوار سي هی الهی رشی که زاهی کفش اسپرت سهی
 ! نازك سبز کار شده بودیلی خي هی الهی قسمتاش ی که بعضاهیس

 هی مساونی عطر اکمی نیا( هم دستم کردماهی سی ساعت مچهی عطر زدم و کمی برداشتم و اموی افتابنکی از عیکی شدم یعال
 )دونمی من مدیبا دوش گرفتنشا باور کن

 !می شدم و د برو که رفتمینی سوار المبورگرونی باومدم
 ! شدمادهی معتبر ونک نگه داشتم و پي از پاساژهایکی يجلو

 ! پسر هم وارد شدني پنج نفره پی اکهی پشت سرم دی پام به مغازه رستا
 مردونه رو گرفت راهنی پهی که چشمم شدمی مردونه رد مي نبود داشتم از طرف لباسای خاصزی به لباسا انداختم چی نگاههی

 .ادی بهم میلی رنگ خنی بود ای اسمانی برا خونه رنگش ابدادیجون م
 !  الرج بود برش داشتم و بردم سمت صندوقکسی ازشی سانی داشتم متاسفانه کوچک تربرش

 ! اقاتون؟زهی رنقدری ایوا برا اقات برداشت: از پسرا گفتیکی
 ینی ببيدوست دار:گفتی اومد که میی اشناي دوباره حرفشو تکرار کرد که صداگفتی نميزی ندادم خوبه مغازه دارم چمحل

 !نی برگرد ببهیاندام اقاشون چه جور
 ! قشنگشي افهی جلو پسرا بود با اون قدشی ورزکلی با هنی ارتبرگشتم

 !ي سر دارری بهترشو زهی گهی ديدیپس بگو چرا محل نم:پسر
 !بله پس:من
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 ! حلقه کردمنیب کردم و دستمو دور دست ارت برداشتم و پولشو حسارهنویپ
 ! خونه؟ي تودنشونی به پوشيهنوزم عادت دار!؟يخریاخه دختر خوب لباس مردونه چرا م:نیارت

 !؟یکنی مکاری چنجایاره چه جورم تو ا:من
 !تو چرا؟! که شب دعوتم لباس بخرمیاومدم برا مهمون:نیارت

 ! دعوتمی مهمونهیاتفاقا منم به :من
 !می کندی باهم خرایپس ب!چه جالب:نیارت

 !چسبهی نمیی تنهاشمیباشه خوشحال م:من
 ونی پاپهی پف و تو کمرش ی به مدل پرنسسنشی به حالت هفت باز بود و پاقشی اهی لباس بلند سهی نگام افتاد به می افتادراه

 !داشت
 !خوشگله:نیارت

 !زممی پرو کنم سارمیم:من
 !رات باذرنی بگمی االن مدونمیم:نیارت

 برم خوادی داد که نمی که بهتره بگم نصف شب از تلگرام پشبی بگم که ارتان دنمی اادشهی زی تو اتاق پرو جالبه همه چرفتم
 !ستی ني خبرنیمیشرکت از س

 !دمیفهمی مي به زودی شده ولی چدونستمی شدم نمشوکه
 !دادی نشون می و سر شونه هامو عالکردی مجادی ای تضاد خوبدمی اورد با پوست سفلباسا
 !رونی کردمو اومدم بپرو
 !دمیدی منم ميومدیعهه م:نیارت

 !الزم نبود:من
 !چرا بود خوشگله:نیارت

 !کنهیوا چه پرو بکش کنار فروشنده داره نگاه م:من
 !  اسرار کزد نذاشتم اون حساب کنهنی هرچقدرم ارترونی لباس رو خساب کردمو اومدم بپول
 ! گرفتاهی بلوز براق سهی و ي با کمر چرم قهوه انی شلوار جهی خودش برا

 !ی وقت خداحافظدی بند بندم برا خودم گرفتم و رسی کفش خوشگل ورنهی رونی بمیاومد
 !تی ممنون بابت همراهگهیخوب د:من
 !بعد مسخره شروع کرد به خوندن خانوم برسونمت سونمت سونمت! تو رگمی هم بزنيزی چهی يومدینه بابا ن:نیارت

 ! دارم بازم ممنوننی خودم ماشستی بخون در ضمن الزم نی اهنگ  متنفرم هنی من از اایدونیم:من
 !الاقل تو منو برسون:نیارت

 ! داره؟ومدی تعارف اومد نیگینم!؟يکردی نداشته تعارف منیوا با ماش:من
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 !ستیاکه زحمت ن!گهیخوب حاال نزن منم برسون د:نیارت
 !می منم که دل رحم بپر بریزحمت که هست ول:من
 ! دادفی کیلی زدم بر بدن که خچی ساندوهی خونه شدم تو راه هم ی رسوندمو خودمم راهنویارت
 

 !دمی دوش گرفتم و تا ساعت شش عصر خوابهی خونه ساعت سه ظهر بود دمیرس
   اب پرتغال خوردموانی لهی شدم تا حاضر بشم داری شش بساعت

 ! که در زدن اومدم تو اتاق حاضر بشمو
 ! اف اف نگاه کردم ارش بوداز

 !نیی شال گذاشتم رفتم پاهی و سی وفرنتی نقاب و ددوباره
 ! هاي نداریی جانجایانگار بعد ا:من

 ! سالمتهيجا:ارش
 !؟يخوای میبه فرض که سالم حاال چ:من

 !يای بدی هست بای مهمونهیامشب :ارش
 ! کنترلتونو از دور دارمي دوم من عهده شهی فاش متمی هوکی تونمیمن نم:من

 ! که بتونه بدون جلب توجه مدرك جلب کنهمیخوای رو میکی ما ی باشدیاما با:ارش
 !امی چون بدون دعوت مکنمی جلب توجه مامیمنم اگه ب! بسپارلوفری کارو به ننی اتونمیبه هر حال من نم:من

 !اما:ارش
 !ي بریتونیم!اما نداره:من

 ! نقابو بردارهدخوای نمگهیجالبه د!رونی برفت
 ! رنگ متنفرمنی از اگهی کردمو لنزو گذاشتم دشی باال ارارفتم

 !  کردم و جمعشون کردمزی فر رموهامو
 .  شال بازهی پالتو و هیبا ) زانو پاره هانیاز ا(یی گدانی جی شلوار ابهی
 هی رو صورتم لباسامم برداشتم ختمی موهامم به صورت کج ري خالفکارم جلوهی نحای چون من ادمیپوشی لباس منجوری ادیبا

 ! کامل کردشمویرژ قرمژ ماتم ارا
   گرفتمشی افتادم و راه رو در پراه
 ! تو لواسون بودالی وهی تو
 

 ! اتاق لباسمو عوض کنمهی کرد که تو یی خدمتکار راهنماهی شدم وارد
 !رونیو اومدم ب! همون کارو انجام دادممنم

 ! تر بودننی سنگدنیپوشی نمیعنی بودن دهی لباس پوشي اطراف نگاه کردم دخترا بد جورهی گوشه نشستم و هی
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 ! بند انگشت بره توهی ی کردن که فکر کنم دست به صورتشون بزنمیشی اراهی
 ! کنارم برگشتم سمت ادمیکی نشستن با

 !؟یکنی مکاری چنجای پسر تو اعهههه
 ! منه هاهی مهمونیخب مهمون:ارتان

 !ی باشیمگه قرار نبود مخف:من
 ! کهشناسهی نمی منو جز تو کسی کسیعنی میخب االنم مخف:ارتان

 !ایگیاها راست م:من
 !؟ي زل زدیحاال به چ:ارتان

 ...... به:من
 بلند بود به یلی سمت ما دختره خومدنی دل ارام باشه داشتن مزدمی دختر که هدس مهی چون ارش با دی تو دهنم ماسحرف
 ! که با کفش بابت دو سه سانت از ارش بلند تر بوديطور
 عجق وجق بود و یلی بود که خدهی لباس قرمز تا زانوش پوشهی داشت و ی لختیی خرمايدختره موها! من تا شونش بودماما
 ! کردفشی تعرشدینم
 !! ستش برداشته بودفی و با کاهی سی بابت ورنهی و

 ! ماشیحرص خوردم اومدن و نشستن پ!بود دست ارش دور کمرش بود خوشگل نمیلی داشت اما خی ابي چشمادختره
 ! خانوممای ريچطور:ارش

 !شبی اس ام اس دیعنی نیا
 !ی خواستخودت
 ! برگ چغندر ارشا؟نحایما ا!ماس؟یفقط ر:ارتان
 !نه خود چغندر:ارش
 ! زدمي چه گنددمی برداشتم که دزی سمتش خمی برقصمیارشا جونم بر: ارامدل

 ! شده؟يزیچ:ارش
 !می برقصمی بری که با ارتانشدمینه داشتم بلند م:من

 ! سمت ارتانبرگشتم
 !میبر: بهم انداخت و گفتبی عجی نگاههی!م؟یبر:من

 ! بودیمی مالکی اهنگ کالسمی پاشدباهم
 ! دل آرام و ارش هم اومدندمی تو دستش گذاشتم و بدنمو با فاصله نگه داشتم که ددستمو

 ! دستامو دور گردنش انداختم و اونم دستاشو دور کمرم حلقه کردمی دور  بودادی اهنگ زنینو ارتان با ا رفتن تو هم مدمی دکه
 !کردی بهم نگاه میبی جور عجهی
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 !زدی مدی داشت با حرص منو دارش
  داشته باشنوی شد خب اشی دل آرام دلم ري کرد تو موهاسرش
 ! ارتاننهی گذاشتم رو سسرمو
 !زدی چه تند مقلبش
 ! تموم شداهنگ
  شروعي سرجامون اما ارش و دل ارام هنوز اون وسط بودن اهنگ بعدمی دستمو گرفت و اومدارتان

 ! تانگوشد
 ! ارام اصال ماهر نبوددل
 ! ؟يارتان بلد:من

 !فوت ابم:ارتان
 !می بدادی به تازه کارا میپس بر:من

 . با حرکت بودیلی خاهنگ
 اخر اهنگ بود که ارتان به می اما ما ادامه دادنیی رفتن پاکردیبا حسادت داشت نگام مدل ارام داشت !شدمی اونور منوری ایه
 ! سانت فاصله داشتهی که لبامون ي روبرو صورتش قرار گرفت طورقای حرکتمنو چرخوند که صورتم دقهی

  اوووويصدا! تموم شداهنگ
 !می که ارتان دستمو گرفت و باهم اومدنیی پاامی کنار خواستم بدمی رفت کشباال
 !زدی حرف می ارام لنگ فارسدل
 !یلی کدی تو خوب رقصمای ريوا: ارامدل
 !ممنون:من
 ! هست خوبیلی کیلیپارتنرت هم ک: ارامدل

 ! نگاهدیکنی خوب میلی کیلی کيبا چشما: گفتمهوی
 ! خندهری زد زارتان
 !وا دل اراممو مسخره نکنا:ارش
 !سخره کرد ؟واقعا م: ارامدل
 !عی ضایحرفی میلی کیلیاره کرد ک:من

 !دی بد تر خندارتان
 !چه پرو:ارتان

 ! گاه ارشداشتموی برمزی شام کار ما شده بود حرص دادن بهم گاه من ختا
 ! بودسیسلف سرو! شاممیرفت
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 ! بوددی سس سفي غذا ها داراتموم
 ... وهی الو،ساالدی ماکارونساالد

 ..... غذاهام که ماشاهللا حرام اندر حرام گوشت خوك تایکی اون
 ! نشستموسی که تموم شد ماکبابم
 !؟ي بخورياوردی نيزیچرا چ:ارتان

 !کبابم تموم شد! اخههی خرچنگ چشهی چندشم مامیکی اون سازنی هستن و به معدم نمیهمشون سس:من
 ! قاشق گرفت سمتم که توش کباب بودهی

 ! بخورنویا!ایب:ارتان
 ! نشون بدم بهش اعتماد دارمدی افتاد باادمی شد اما حرف سرهنگ دشمچن

 ! باز کردمو خوردمشدهنمو
 !ممنون:من

 ! رولت مرغ بخورمای ی ساالد ماکارونرمی بخور دست نخوردس من منوی اایب:ارتان
 !ممنون اماخودت بخور:من

 ! هم بخورمي اگهیزدی چتونمیمن م:ارتان
 ! که بالفاصله ارش نشست سرجاشرفت
 !نجاروی انی کردي هندلمی با اقاتون فگذرهیخوش م:ارش
 ؟! بود برا شماچطوریخب برا ما که عال:من

 !دل ارام معرکست:ارش
 ! هستیلی کیلیک:من
 !دادی خنده خودشم خندش گرفته بود اما بروز نمری ززدم

 
 !ادم درخواست ارش افتادی می شام با چند مرد اشنا شدبعد

 ! اب بدمی سروگوشدیبا
 .  باالي رفتم طبقه یی دسشوي بهانه به

 ! بودي که اتاقاش ضربدرکی باري راهروکی بود تو يادی زاتاق
 )گالب به روتون(میی تاب که مثال دسشوی خودمو نشون دادم و بي عادیلی راهرو بود خي تونیدورب
 !زهیری مداره
 ! نداشتنی راهرو دوربي انتناي از اتاقا یکی دونه اتاقا رو باز کردم دونه

 ! بود مثل تاس بودنکی کوچی مربعي توش چند تا بسته و
 ! منچي بازتاس
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 !یکنی مکاری چنجای اگفتی ارتان که از پشت مي لباسم با صدابی برداشتم و انداختم تو جدوتا
 ! از در فاصله نداشتمادی شدم خوب شد زخیم

 ! نکردمدای بود پادی اتاق زییاومدم دسشو:من
 !هیی به نظرت دسشونجایا:دی نگام کرد و پرسمشکوك

 ! جاهی همه اتاق نی اخه اگشتمی داشتم دنبالش مستی ندونستمیخب منکه نم:من
 ! نشونت بدممی برای خوب بابا بلیخ)دیخند:(ارتان

 ! باال سه طبقس پسمیرفت
 !زارن؟ی منی هم دوربییکردم اخه تو دسشو وقت تلف کمی و یی رفتم تو دسشوی چپ بود رفتم تو الکقسمت
 !رونی شستمو اومدم بدستامو

 !؟يدیچقدر لفتش م:ارتان
 !وا مگه دست خودمه:من

 !دی کشموینی خوب زبون دراز بیلیخ:ارتان
 ! معصومهیلی انگار خدمی ندی باحالنی تا حاال خالفکار به اراستش

 !کردمی نگاش مرهی خنطوریهم
 !اههی بود االن سی شد مطمئنم لنز چشماش عسلخی تو چشماش مچشمام

 )؟!لهی کن داشته باشه با تو فامرییمگه هرکس لنز تغ!( منهنیع
 ! برداشتم از چشماشچشمامو

 !م؟ی بدانسنیی پامیبر:من
 !م؟ی کار کنیچ:ارتان

 !دنی رقصگمیبابا همون دانس رو م:من
 !میمن موندم تو فرهنگ لغت تو باشه بر:ارتان
 !!تی تو جمعمی رفتمویدی رقصکمی رقص ستی پمیاومد

 ! نداشتمي چرا اما به ارتان حس بددونستمینم
 ! که نظرم به گفته هاشون جلب شدمیشدی و مهران رد مدی از کنار سعمیداشت
 ! بود؟ی اسم دختره چیگفت:دیسع

 !لوفرین:مهران
 !ختیقلبم ر!ستادمی اهوی که رفتمی کلمه داشتم راه منی ادنی شنبا
 ! تنها اسم منه؟لوفرینه بابا مگخ ن! لو رفتم؟یعنی
 ! قبلشون افتادمي حرفاادی
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 !التی تشکنی دختر که به خاطر اونه اهی
 ! کنم؟داشی شهر هزارتاس چجور پهی اسم که تو هی با گهی اطالعات بکشم ازش ددیاما با! بگردم دنبال دخترهدیبا

 !یکی نی ای تموم شد برگشتم خونم نه مخفیمهمون
 !رونی دوش گرفتم و اومدم بهی زی در اوردم و تاس هارو گذاشتم روملباسامو

 ! ها رو گذاشتم تو کشو و قفلش کردم حوصلشو االن نداشتمتاس
 .  بازي قهی تاپ با بند نازك و هی که دمی پوشلباس

 و نی از رو مبل بخورم زمي که باهث شد سکندردمی از جام پریکی که با پخ کردن ونیزی دامن تا رونم نشستم جلو تلوهی
 ! بشهی بخوره و زخمزی مزی تيبازوم به گوشه 

 ! بودارش
 !؟یکنی تو خونه بعدم منو زهر ترك ميای منیی پايندازی کوسفند سر تو منی عیکنی مکاری چنجایمرگ تو ا:من

 !خوش اومدم! بعدری نفس بگکمیبسه بابا :ارش
 !؟ییتا حاال گفتم پرو:من

 !نوچ:ارش
 ! یی پرویلی خگمیپس االن م:من

 ! برگشتهی اولي ارش با جعبه کمک هادمی گذاشتم رو بازوم و بلند شدم و نشستم که ددستمو
 !می بودکی بهم نزدیلی کنارم خنشست
 ! نگاهشو دنبال کردمنهیبی رو میی که احساس کردم داره جابستی بازومو مداشت

 ! کهرونهیم ب تاپنی با امی خدااااا دارو ندارم همه زندگيآ
 !) تو اتاق؟يدیپری مغی دختر رمانا با جنی مثل ادیخاك بر سرت االن نبا!( کنشی چشاتو درويهو:من

 !)شد؟ی مي اونجوردیبا(
 ! برم لباسمو عوض کنم دامنموعی شدم سربلند

 ! ازترمیگی عمرتو مزنمویبخدا م! ازترمی ارش سي ازت ارمی خدا دلگيا
 !)ی خوبنی تو اهنگ به ايد...ر(

 ! شد و باعث شد پرت بشم عقبدهی کشدستم
 !کجا:ارش
 ! لباس عوض کنمرمیخونه اق شجاع م:من

 !نی بشخوادینم:ارش
 !ماینه بابا کمت نشه نامحرم:من

 !گرفتی محکم تر مرونی دستمو از دستش بکشم بخواستمی میه
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 ! حدنی اما نه تا استمی حساس نای جور قضانی تو اادی زدرسته
 ! نکنتیاذ:من
 ! که افتادم بغلشدی کشمنو

 ! نرمه هاعجب
 که مجبور شدم برم باال که ي در برم به طورخوامی بغلش بودم دستاش دور کمرم بود و محکم منو گرفته بود انگار مدرست

 !رهیدردم نگ
 ! نشمنی گذاشتم دور گردنش که اگه مثل اون دفعه ولم کرد پهن زمدستامو
 ! افتاد به چشماشچشمم
 !زدی تند تند مدلم! شدگرمم

 ! و حرکت دادمینی گذاشت رو بشوینیب
 !هوی هم که دنی به بوسمی شروع کرددادی میفی کعجب

 !وا ارش کو؟!دمی خواب پراز
 !اه! خوابم برد اخهیمن ک! خواب بود؟همش
 !  دست و صورتمو شستمدپرس

 ! روزانی منو اکنهی متی اذیلی گاده ما خي او مانی خال خورده بودم بدجور اضد
 

 ! زنگ خورد برش داشتملمیموبا
 !سالم:ارتان

  ؟یسالم خوب:من
 !؟ی تو خوبیمرس:ارتان

 !؟ی داشتياره کار:من
 !می سفری هم حاضر کن فردا راهلتوی حاضر شو وسامایر:ارتان

 !کجا؟!واقعا؟:من
 !الس وگاس:ارتان

 .. باشم چون براسی منتظر دستور رئدیاخه اونجا چرا من با:من
 !میری ممی دارنمی برا همدونمی مدونمیم:ارتان

 !م؟یری مایباشه با ک:من
 ! و دل ارامدیارشا من تو سع:ارتان

 !باشه:من
 !فعال:ارتان
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 !اتی تو حشگاهی تاس ها افتادم رفتم و برشون داشتم و راه افتادم ازماادی! قطع کردملویموبا
 ! رو زدمنکی مانتو و عدمیرس

 ! که تاس جابجا کنن؟کارنی انقدر بیعنی بود محکم
 ! فشارش دادمکمی دمی ور اون چرشو دنی اکروسکوبی مبا
 ! شکستکمشی
 !دمشی برزری لبا

 !نای انی مارمولکعجب
 ! قرص بود داخلشدوتا

 ! درست کردمو انداختمش توشي محلول با موادهی! حتماکسهی اقرص
 !محلول کف داد! حل نشد واکنش دادقرص

 ! قرص برنجهنی انیا
 !م؟ی خارج کنن که نفهمرانی مارو از اخوانی م چرااما
 !! کنن؟کاری قرصا چنی با اخوانیم

 ! زنگ زدمانی به شايفور
 !بازم زنگ زدم خاموش کرد! کردجکتیر

 !پنج بار شش بار نه جواب نداد!جواب نداد! ارش زنگ زدمبه
 !دونستمی قرصا مشکوکن فقط مواد منیا! شدمنگران

 !هی اغهی چه صگهی الس وگاس دنیا
 . و رفتم تونمی جبی گذاشتم تو جگروی شدم تاس دبلند
 ! وصل شدم و الس وگاس و سرچ کردمنترنتی تاپمو باز کردم و به الب

 !هوراااا!هیی جاعجب
 !کشمی نه هورا مای برگردم ستی و معلوم نرمی می برا چسی وضع که معلوم ننی خدا مرگم بده تو ايوا

 ! هاهی باند خرکعجب
 

 ! باندههی نی که ادونهی نميزی لحظه به فکرم زد ارتان چهی جمع کنم که لمویوسا شدم بلند
 !دم؟یپرسی و ازش مکردمی مسکی ردی اس ام اس زدم به ارتان باهی

 !ارتان:من
 !جانم:ارتان
 !شوکه شدم! جواب نبودمنی امنتظر

 ! الس وگاس؟می نرشهیم:من
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 !! جواب زنگ زدي جابه
 !سالم:ارتان

 !سالم:من
 !؟يای بيخوای چرا نمهی موضوع چمایر:ارتان

 ! اخه؟میریچرا م:من
 ! منهي گویی صدا سال ها الالنی انگار اشهی همنهیشی اروم صداش به دلم میلی اروم بود خلحنش
 !می بدلشونی تا تحومیری می سرگرمي جعبه هايما با محموله :ارتان

 !؟ی سرگرميجعبه ها:من
 ...منچ و عروسک و:ارتان

 !کننی تاس ها رو دارن حمل میعنی يوا
 !ه؟ی سرگرملیآها فقط وسا:من

 !اره:ارتان
 ؟!ی مهره اصلهیشده ! اومده؟نجای چطور تا ادونهیاخه اگه نم! چپ؟ی خودشو زده کوچه علای دونهی نمای خدااخه

 !یی اونجامایالو ر:ارتان
 !فقط چند روزس مسافرت؟!امیپس من م!دیاره ببخش:من

 !میگردیبرمسه روز بعد :ارتان
 !باشه:من

 !فعال گلم:ارتان
 ! هاشهی مشیزی چهی ای تازگنی کردم اقطع
 !می  و کوله پشتکی ساك کوچهی برا سه روز برداشتم که شد ییلباسا

 ! برا خانوادم تنگ شده بودبی باز کردم دلم عجدفترمو
 ! ارش افتادمي چشواادی لحظه هی

 !اهی ساههیس
 : باز کردمو شروعدفترمو

  چشمانت به من نگاه نکنبا
 ! نقطه ضعف من چشمان توستچون

 یکنی به من نگاه میتی در هر موقعیوقت
 زنمی مخی جا کی و شومی مکور

 نمیبی نميزی چاهی سي لهی جز ان دو تو
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 !شومی ماهی سي غرق عشق ان دو چاله ییگو
 ! دو افسونگرنی با من اکنندی که چه میدانینم

  بازمی خود را به انان میی گوکنمی به چشمانت نگاه میوقت
 !شومی ممشانی تسلو

 ! کنمی با انان زندگتوانستمی مشهی من بود تا همي برالهی ان دو تکاش
 ! بستمدفترو
 ! دنبالمادی که ممی پرواز داری خصوصيمای اس داد که فردا ساعت دو با هواپارتان

 !  ساعت نگاه کردم پنج عصر بود چند وقته باشگاه نرفتمبه
 !رونی و زدم بنای و اشی برداشتم و حاضر شدم و باز لنز و اراي تری با امپی ورزشسلبا
 ! باشگاهدمیرس

 !هی تکراریلی تو باشگاه خونه خودم ورزش کنم رو نداشتم خنکهی اي تو و مبلغ رو دادم حوصله رفتم
 ! گذاشتم تو کمد و درشو قفل کردمالموی و وسادمی شدم لباسامو پوشوارد
 !ادی کند رفتم و بعد رفته رفته سرعت زلی اول تردملی سمت وسارفتم
 ...! ووزنه
 کنار با ترس هی بخرم که متوجه شدم زنا همه يزی چی ابرونی اومدم بدموی تموم کردن ورزش دوش گرفتمو لباسامو پوشبعد

 !ستادنیا
 !چتونه؟:من

 ! زنم بود دورم کردنهی نشونیب پوش که مرد بودن و اهی حرفم رفتم جلو که حدود هشت تا سنی ابا
 ! روزبدون اکشن داشته باشم؟هی من شهی خدا نمیعنی

 ! نکردم همونجور وسط موندميکار
 ! حوصلم سر رفتکننی نمي کاردمید

 !دیی پام علف روریز!تموم نشد؟:من
 ! رد بشم که زنه اومد جلوخواستم

 . گفتيزی از مردا اشاره کرد و تو گوشش چیکی به زنه
 !نجاست؟ی ای کنی به به ببگنیخانوم م: برگشت سمتم و گفتغولتشن

 !خانوم خودش زبون نداره؟:من
 ! از کنار مرده رد بشم که دستمو محکم گرفتخواستم

 !کنمی لهت مای دستمو یکنی ول مای کی!ي دارنهیدو تا گز:من
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 زدم تو شکمش و بعد دانگ رونویب دمی حرکت دستمو کشهی و با یهر طور راحت: همونحور نگه داشته بود که گفتمدستمو
 ! مورد نظر فکر نکنم بچه دار بشهي خر داد طرف زدم نقطه يصدا

 . ها حمله کردنیکی کارم اون نی ابا
 ! زدم که اون چهارتاشون باهم اومدن و منو گرفتندوتاشونم

 ! مشت زد تو دهنمهی اومد جلو و زنه
 ! آخ هم نگفتمی لبم پاره شد ولگوشه

 ! شروع کرد به حرف زدنیسی با لحن روون انگلزن
 ! خوشحالمدنتیاز د:زن
 !؟يخوای می چی هستی پز نده سوما کرانهی انحایاوال من بدحالم دوما ا:من
 ! گوشمری زد زیلی سهی که حرصش در اومد و گفتمی ملکسی ریلیخ

 !زارمشونی حساب نمی بیبزن ول:من
 ! شل شدمی کردم دست مرد بغلاحساس

 ! بودکیروبی انی سرمم که چوب تمر البا
 ! ول کردگموی از پاهامو ازاد کردمو زدم تو صورت مرد که دست دیکی و نردع رو گرفتمو رونی بدمی کشعی سردستمو

 ! سه تا مرد سر پا بودناالن
 ! شدمزی مي روی پودر شربت فروشمتوجه

 !یدال: از مردا چشماش باز بود کف دستمو باز کردم و گفتم یکی برشون داشتم و بازش کردم و برگشتم سمت دمیپر
 ! تو چشمش و افتاد به نالهختی فوت کردم پودر رو

 !نی فشار دوتا مردم افتادن رو زمهی و با رونی بدمشی زن بچد جلب شد با دو رفتم و کشهی که تو دست ي به اسپرنظرم
 ! چشم رو در نظر گرفته بودماکال
 ! رو برداشتم و پرت کردم سمتش که کامال رفت تو قسمت مچشزی مي کارد روکردی داشت فرار مزن
 !  توختنی رسای پلرمشی بگامی تا بیول

 !نشیریبگ:من
 !ساکت دستا باال:مرد
 ! درجش نگاه کردم ستوانبه

 ! دستورههی نی ارشی بگگمیم:من
 !ي وايوا:مرد
 !نشیریسرگرد مقدم هستم بگ:من
 !مسارمیمنم ت:مرد



  ی مرگ وزندگنیرمان قمارب                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 130 

 !ستادمی داد ناستی رفتم سمت کمدم حکم اگمیدر رفت بذار بهت م:من
 ! کولم در اوردمي از جاسازمویی شناساکارت
 ! کرده بودنری دستگمردارو
 ! رو گرفتم جلوشکارت

 ! تته پته افتادبه
 ..واقعا...من :مرد
 !يدی از مافوق درجتو از دست میچیبه علت سرپ!ساکت:من
 !نی فرم نداشتیونیمن که نشناختمتون خوب :مرد

 ! هاگهی راست مبدبخت
 

 !مساریباشه اما بار اخر ت:من
 !در واقع دستور دادم!سمی که من پلی گذاشت و رفت به اون ستوانم سپردم که نگه به کساحترام

 دی رد شدم از کنارش برگشت منو دادی مرد اون روز تو هتل داره مدمید
 _! زبون در اوردمو در رفتمهی

 !کردی سرگردم انم الزم بود وگرنه ول نمدی کس به جز ستوان نفهمچی شکر هخدارو
 ! شدمو حرکتنمی سوار ماشعی دنبالم اما سرافتاد
 !دونمی بودن نمی کاونا
 ! صبحونه خوردم و حاضر شدمدارشدموی صبح بدمی دوش گرفتمو خوابهی دمیرس

 !نداره که زود حاضر شدنم تعجب رهیگی وقت مقهی خودش چهل و پنج دقممی گرواال
 !زدی لبم بد تو ذوق مگوشه

 !از صبح دوبار اتفاق افتاد!وفتادی خون راه مشدی دوجا پاره شده بود و اگه خشک ماز
 ! فرودگاه شدمیراه
 وارد شدم دل ارامو ارش کنار هم نشسته بودن و یوقت!مای پرواز و هواپستی برداشتم و رفتم به پلوی پارك کردم و وسانمویماش

 !شونارتان روبرو
 ! کنار ارتانتمی گذاشتم و رفتم نشلویوسا
 !پیسالم بر اک:من
 ! تا با هم سالم دادنسه

 ! شده؟ی گوشه لبت چمایر:ارتان
 ! رو لبم که دردم اومددی دستشو کشو

 ! رو سرمختنیآخ نکن ارتان تو باشگاه چند تا خر ر:من
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 !ن؟ی کيدینفهم:ارتان
 ! دهن ارش خشک شددادی موهی حرف بزنم که چشمم رو دست دل ارام که داشت باهاش مخواستم
 ! شده بودیچی مچش باند پقسمت
 !ادی نبودم که صبر کنم بلکه به کارم بي فرد صبوراونقدر

 !گرفتی ساعت، اوج ممی هنوز حرکت نکرده بود بعد نمایهواپ
 !دمیفکر کنم فهم:من

 !ه؟یک:ارتان
 ! کنار گوشششی ارتان رو برداشتم و پرت کردم سمت دل ارام که خورد به صندلي وهی بشقاب مي توکارد
 ؟!یکنی مکاریچ:ارش
 !؟ي شدونهید:ارتان

 ! لحظههیششششس :من
 !ست؟ی نادتی حرکت نیدل ارام ا:من
 !؟یکنی مينطوریچرا ا!وونه؟ید: ارامدل
 ! خورده اره؟یی بد جاروزی کارد دي وايوا:من

 ! به دستش اشاره زدمو
 !؟یگی میچ!؟ییچ: و ارش با هم گفتنارتان

 ! کردم؟ی بگم دستشو خوب نقاشنیبذار:من
 !مای هواپي شدم از گردن دل ارام گرفتمو زدمش به بدنه بلند
 !دمیمن گفته بودم که عوض مشت و چکتو م!؟يچرا اونکارو کرد:من

 ! جونشافتادم
 ! و ارش به زور گرفتنمارتان
 ؟!دل ارام کار تو بود:ارتان

 !نی همتون به اون توجه دارکشتمشی مشدیحقش بود اگه م: ارامدل
 !؟ي کردکارشی چنی بچگونه ببي حسودهیسر : برداشت و گفتزی سمتش خارش
 ! کردکاری اون دستمو چنی ببيریگی طرفشو مي داری تو که مثال عشق مننیبب: ارامدل
 !د حرکت ارش ارتان متعجب مونده بونی ااز

 ! انقدر براش مهمم؟یعنی!نطوری هممنم
 !باشه ولش کن:ارتان
 !کنار_ دی کشارش
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 !کنمی بلند بشه قلم ممای که دستش رو ری کسینیبیدل ارام بد م:ارتان
 ! شوادهیپ

 ! تو؟گی میچ! شمادهیپ: ارامدل
 !نییبرو پا:ارتان

 ! کردم چه برسه به دل ارامی داد گفت که منم قالب تهبا
 !رونی نفرت نگام کرد و رقت ببا

 ! هنوز تو کف قلم کردن مونده بودماما
 

 ! اوج گرفتمایهواپ
 ! حوصلم سر رفتزدی حرف نمچکسیه

 !ن؟ی سکوت گرفتيعه روزه :من
 !کردنی داشتن به هم نگاه مي جورهی! نگفتنيزی چبازم
 !ارتان:من

 !جونم:ارتان
 !ست؟ی نيزی چنجایحوصلم سر رفت ا:من

 ! باشه؟یخواستی میچ:ارتان
 ! خلبان؟شی برم پشهیم:من

 ! سرجاتنینه بش:ارتان
 !شهی کم ممای که متوجه شدم از ارتفاع هواپکردمی رو نگاه مرونی منم بزدنی حرف مداشتن

 !ارشا!ارتان:من
 !بله: هم گفتنبا

 !دهی داره ارتفاعشو از دست ممایهواپ:من
 ! جت بلند شدننیع

 ! خلبانشی بلند شدم و رفتم پعیسر
 ! مردهنکهیا

 !ارتاااااان:من
 !دمی زدم که خودمم ترسغی جور جهی
 ! گفتیی خداای هی دی عجله اومد تا خلبان رو دبا

 ! برونه؟ستی بلد نیکس:من
 نه:ارتان
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 !؟ینه تو خودت چ:ارش
 ! بلدمکوپترینه من هل:من

 ! انداختم بغل ارتانخودم
 ! بوديزی از هر چشتری احساس ترس بی ولدونستمینم

 ! بغلشدی اما من ولش نکردم که ارش منو کشارمی بقهی ول کن برم جلمایر:ارتان
 ! کنمهی گرتونستمی نمطمی شرانیلعنت به من که تو ا!دمشی چسبسفت

 ! فرق دارهنی اما ادمی اموزش ددرسته
 !میابونی بي باالدرست

 ! اروم باش:ارش
 !دادی قلبش بهم ارامش ميصدا
 ! نباشهگهی قلب دنی اي صدادمیترسی مدمیترسیدم نم شد اما من از خواروم

 !دمشی چسبشتری فکرم بنی ابا
 !ي دختر خفم کرديوا:ارش
 ! شد مواظب خودت باشیهر چ:من

 !تو هم: بلند کرد و به چشمام نگاه کرد و گفتسرمو
 !میدیپری مدی بامی اورد گرفتسهی چند تا کارتان
 !میکردی سقوط ممیداشت!وفتادی داشت ممایهواپ
 !میدی ارتان بعد ارش بعد من پراول

 ! اما مال ارتان باز نشدمی باز کردچترارو
 ! کرد باز نشدي کارهر

 طرفش و پاهامو دور کمرش دمی به زور خودمو کشزدی واستم داشت داد متونستمی منم سقوط کنم اما نمدی شانهی سنگدرسته
 !قفل کردم

 ! نگام کردبرگشت
 ! نگاه قدر دانانههی

 شد منم چون پاهام دور کمر ارتان بود با کمر پرت شدم ی باد چتر خالنی ارتان پاهاشو گذاشت رو زممی شدکی نزدنی زمبه
 ! و چند تا غلت زدمنیرو زم

 ! خداي آییییییآ:من
 !  وول خوردمکی چال کوچهی کجا افتادم اما انگار از دونمینم

 !گشتنی و دنبالم مکردنی و ارش داشتن منو صدا مارتان
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 ! صدا در اوردن نداشتمينا
 نجامی بگم من افی تونستم ضعفقط

 ! چه برسه به اونادمی بود که خودمم نشنفی صدام اونقدر ضعاما
 ! دور پرت نشده بودمادیز

 !کهی تاریلی خنجاهمی هوا اادی چراغ قوه به کار مزهیی االن ساعت شش عصره و چون پابایتقر
 ! و تکون دادمرونی قوه رو در اوردم و گرفتم سمت بچراغ
 ! فکر کنمدمی ديزی چهیاونجا :ارش

 ! گفت و اومد سمتمیی واهی دی به سمتم تا ارتان منو داومدن
 !دیکشی مری قشنگ پشتم ترونی بدنی کشمنو

 ! تاپ داشتمرشی در اوردن  زمانتومو
 ! از درددمی کشغی جهی و دستشو گذاشت پشتم که دی کشی ههی ارش
 ! درد داشتستمی انسانما از سنگ نمنم

 ! بسهشیکی اری هارو بسهی کي توهی اولي کمک هاي پانسمانش کنم ارتان برو جعبه دیبا:ارش
 !ی تاپمو در ارم تو نامحرمشتی پتونمینم: رفت گفتمتا

 !ی پانسمان بشدی باشهینم:ارش
 !  حد کهنی راحتم اما نه تا اینه تو نامحرم:من

 !خونمی سه ماه متی محرمغهی صهیپوووف باشه :ارش
 !پنج روزه بخون!سه ماهه؟!؟ییچ:من

 ! بلدمنوی اي هیمن ا:ارش
 ...اما!باشه:من

 !رونی بمی برمیتونی منجای از ای کمیدونی نمنکهی الزمه هم برا زخمت هم برا امیاما ندار:ارش
 ! تموم شد ارتانم اومدکردمی جاهاهم من تکرار می کرد بعضشروع
 !اارتان برو اونور واست:ارش
 !؟یبرا چ:ارتان

 !ی ناراحت شخوامی نمکنمی خواهش میارتان:من
 ! داشت اخهی ربطچه

 ! گفت و راه افتادي باشه اچارهی بارتان
 ! موذب بودمیلی در اورد ختاپمو
 !زدی مشمی در اورد دستش رو بدنم اترممی زلباس
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 ! جلودمی کشهی چند ثانهی
 ! شد؟یچ:ارش
 !گرمه.... یعنی..یچیه...عه:من

 ! خوبهمی نزنخی! گرمه؟ابونی ساعت بنیا:ارش
 !اصال ولش.. دستاتیعنی زهیچ:من

 ! از سمت چپ کمرم تا شونمهدمی اومد جلو تازه فهمارش
 !کنهیعفونت م! بشه وگرنههی بخدیبا!قهیعم:ارش
 !میاخه ما که لوازمشو ندار!ه؟یبخ:من

 باال تنم کال لخت بود و من فقط با دستام جلومو پوشونده بود دمیکشی خجالت میلیمنو گرفت تو بغلش خ! شدکمی نزدارش
 ...... گهیاما د
 ! کنمکاری چدی بادونمینم:ارش

 ! به رنگ احساس من افتادمی رمان ابادی
 ! درست کنشی اتهی برو و با ارتان دونمیمن م:من

 ؟!یبرا چ:ارش
 ! بدو فقطگمی مشمیهم برا شب و بق:من

 ! رفتم جلوم منم به زوز مانتومو گرفت
 !دمی سختاشو کشنی درد داره اما من از ادونمیم

 !البته به لطف هزار تا کرم! ازش نبودیی مس داغ در رفته بودم و اصال هم جاهی با ی سوختگری از زمن
 ! حاضرهشیات:ارش

 ! شلوارم چاقومو در اوردمو انداختم سمتشبی جاز
 ! داغش کنریبگ:من

 !ی کنکاری چيخوایم:ارش
 هی بار کافهی فقط قسمت شونمه ستی نقی همه جاشم عممونهی رو زخمم تا بسته شه نترس جاش نمشی بزاردی بانیبب:من
 !شیبزار

 ! کارو بکنمنی اتونمیمن نم:ارش
 !بدو! که به ارتان بگمتونمی نمی بتوندیبا:من

 !) عشق خودمو بسوزونمتونمیاخه دختر خل من چطور م(نه:ارش
 !رهی از دست دادن دستم باال مای مرگ ارش اگه عفونت کنه درصد:من

  بری و بعد چند لحظه با دستمالشی چاقو رو گذاشت رو اتناچار
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 ! داشتش
 ! با ما فاصله داشت سقوط کردیلی که خابونی بي گهی قسمت دمای بگم هواپدیبا

 !يحاضر:ارش
 !اره:من

 ! حرکت چاقو روگذاشت رو زخممهی با
 !سوختی که ارتان هم اومد  مدمی فرا بنفش کشغی جهی

 ! ی عوضي کردکارشیچ:ارتان
 ! نکردمشیمن کار:ارش
 !ي کردکارشی چگمیم:ارتان

 ! مونده دعوا بشهنمیهم
 !خواستی مهیمن گفتم ارتان زخمم بخ:من

 !سوزه؟یم:ارتان
 !اره:من
 ! و پانسمانم کردنختنی رنی زخممو شستن و روش بتادزدمی داشتم حرف می سختبه
 !ذشت از دردش کم شد که گکمی

 !دی  دور نششمی از اتمای سمت هواپمیری فردا ممیمونی منجایامشبو ا:من
 !شی دور اتمینشست

 ! بودیبه نظرتون کار ک:من
 !دل ارام:ارتان
 ! فکرو دارمنیمنم هم:ارش
 ! کشته شدهشهی ساعت پرتاب ممی که با تنظغی تهی ي با جاسازچون
 !ناستی ايو پدر دل ارامم سازنده :ارتان

 ! دمیلرزی خشم ماز
 !اگه دستم بهش برسه کشتمش:من

 !ياری چرا لنزاتو در نممایر:ارتان
 !زبونم بند اومد ارشم مثل من بود! شدمشوکه
 ! چشات در اومدی ولگمی نمسی به رئيزینترس چ:ارتان

 !شی خدا خواسته درشون اوردم و انداختمشون تو اتاز
 !کنن؟ی مکاری اونا چیدونیتو م:من
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 !ناستیکارشون واردات و صادرات کاالست که اکثرا عروسکو ا:ارتان
 !ستینه ن:من

 !ششونی پکنمیمن پنج ساله دارم کار م!؟یچ:ارتان
 ! که نپرسمکردی با ابرو داشت بهم اشاره مارش
 تی فعالنجای ايدار باند سه گانه اند و تو پنج ساله هی گروه نیا!در ظاهر کارشون واردات و صادرات عروسکه اما در باطل:من

 !یکنیم
 !دی پررنگش
 !یدونیتو از کجا م!دونستمیمن من نم:ارتان

 ناخواسته جرم محسوب ایچون پخش مواد خواسته !ي داریی مجازات باالرنتی اما اگه بگدی بگم اما بعدا شاتونمیاالن نم:من
 ! مجازات بشهدی و طبق قانون باشهیم

 ! کنم پسکاری چدیمن با:ارتان
 ! بهتگمیفردا م:من

 !می اومد باخبر بشي که اگه درنده می بدکی کشمی گذاشتنوبت
بلند شدم ارش هنوزم خواب بود رفتم سمت صدا !ست؟ی رزم بلد نهی کلی هنیاخه با ا!دمی شنیغی جي ارتان بود که صدانوبت
 !  ارتانهي مار روهی دمیکه د
 ! بزنه کارش تمومهشیاگه ن! استي مار کبري جلو وارفتم
 !ارتان حرکت نکن:من

 ! بازخوردی وول مداشت
 !یکنی مکشیحرکت نکن با حرکتت تحر:من
   شدم وکی حرکتش کم کرد نزداز
 !دمی دم مار گرفتمو کشاز

 ! شانسی به خشکي دور دستم ادیچی پکه
  حرکت موندمیب

 
 ! روزام کار من شده نجات ارتان و خطر انداختن جون خودم براشنیا

 !دیکشی مری و تسوختی بودم شونم داشت مزی خمی بلند شدم و نییهوی نکردم اما چون حرکت
 .شدی طاقتم تموم مداشت

 ! ياری پشت بدبياری چند روزو بد بنیا
 ! حرکت نکنی خودت بهم گفتمایر:ارتان

 ! درد دارمتونمینم:من
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 !شدی چشمام داشت بسته منی بد تر شد افتادم رو زمدردم
 !یچی هگهی و ددمی دیاهی تر لحظه اخر بود که سکی مار بهم نزذو

 ! خواهم داشتي شد مرگ بدون دردخوب
 ! باز کردمچشمامو

 ! ارشههی مرده چقدر شبنی اوا
 !هی شکلنی المی ممنون که عزرائایخدا

 !؟يبه هوش اومد:ارش
 !من مردم؟! شد؟یماره چ...مار:من

 ارش
 !کردی مي نقش بازشی که ستادمی بچگونه عمل کرده بود اما به شخصه دیلی برگشتم خلوی مسافرت بعد ناز

 !فهممی و مسمی پلهی من
 !پرهی با ارتان مادی بد ترش ززنهی مشکوك میلی روزا خنی الوین

 ! و احمدم و اونم دنبال ارتاندی من دنبال سعنمشیبی کم میلیخ
 ! دارهيدی اطالعات جدلوفری سرهنگ زنگ زد و گفت نروزید
 !اهی جذب و کفش ساهی شرت سی تهی با ي سرمه انی جهی و لنز و سی گذاشتم و کاله گی مصنوعلیبیس

 ! سرقراررفتم
 !سالم جناب سرهنگ:من

 !سالم بر سرگرد جوان ما:سرهنگ
 !نی داري با من کارنیگفته بود:من

 ! بدمحی توضنیبله بش:سرهنگ
 ! رو گفتلوفری و تمام اطالعات منشستم

 ! همه اطالعات جمع کردنی ای دختر کنیا
 ! افتادمشی دو روز پادی

 !دی خطرناك و ترسناك بود شدی همه مرد اونجا بود از نقشه نبود من مسابقه بدم ولاون
 ! شدنی زخمای مردن ای همشون

 !کردنی چه با لذتم بهشون نگاه مایعوض
 ! قرار بودمی نشه بشیزی شد از استرس که چلوفری نوبت نیوقت

 . خورد و پرت شدچی که پاش پکردنی و تعجب نگاش منی رفت همه داشتن با تحسخوب
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 اما دمی کشي پاشو بند کرد و بلند شد نفس اسوده ادمی دی اما وقتومدی نمرونی اون همه مار زنده بنی لحظه نفسم رفت از بهی
 ! ارتان بودبی نگاه عجکردی که منو متعجب ميزیچ
 !؟ی چومدی سرش میی بودم اگه بالی شد اما عصبانرد

 ! تنهاش بذارم رفتم تو چادرشومدی مسخرش کردم اما دلم نترسهی بود که اس داد که مشب
 !دیخواب

 ! قبلي روزامی برگردخوادی دلم میلیخ
 ! لباشي دستشو رو دستم حس کردم گرماي گذاشتم رو صورتش گرمادستمو

 .همه و همه رو دوست دارم!خجالتش!انیشا
   فقطخوامی برا خودم مشهی همي صورتو برانی صورتش نگاه کردم چقدر معصومه من ابه

 !اتمی عملانی پامنتظر
 ! دارهي بدانی پااتی عملنی اگهی ته دلم ميزی چفقط

 :  کردمی داده بود رو پلانی که شای صوتلیفا
 ! کنم؟کاری تو باشم چی باگه
 ی منيای چشات نگاه کنم؟و بگم دوست دارم و تو همه دني بگو چطور توتو
  فدات کنماموی دنتونمیم
 ی بگتا

 !ي داردوسم
 ی زندگنی تو ایشمی پبگو

   قمارههی که یزندگ
 ! در ان برنده باشمتوانمی تو نمی که من بيقمار

 ی مرگ و زندگنی قمار بنی و در اایب
 ! من باش و به من جان ببخشیزندگ

 !می با عشق تو به پرواز در آقی پرتگاه عمنی باش تا بتوانم در ادمی و امایب
   تو باشمی من بدان اگر من بعشق

  وجود نخواهد داشتیمن
  تو وابستسی من به زندگیزندگ

 !توانمی تو نمی من بو
 !خواهمی را با می تو و زندگی را بمرگ

 ! طرف محذوب کننده بودي نبود صدابد



  ی مرگ وزندگنیرمان قمارب                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 140 

 !ی مهمونادی چند بار حرف زدم اما حاضر نشد بسی چند وقتم با رئنی اتو
 !هی قشنگيجا! شدن به الس وگاسی برا راهمی شدمای هواپسوار

 ! خلبانشی و رفت پوفتهی داره ممای گم کرده گفت که هواپي با دست و پالوفری که نکردمی صحبت می با ارتان در الکداشتم
 ! مدم ارتان به خودم اوي با تکونامی ارتان تو شک بودمنو

 !مای رشی پمیبدو بر:ارتان
 ! که مردهی خلباندنی جلو با دمیرفت

 ! که از ترس ارتان رو بغل کرده  بودلوفرمی افتاد به جونم نترس
 !ارهی چتر نجات رو بسهی تو بغلم که ارتان بره کدمشیکش!خوردی خونمو داشت مخون

 !میدی و پرمی اورد وصل کردیوقت
 ! ارتان باز نشدچتر

 !وفتهی چتر مادهی که با خودم گفتم وزن ما زرمشی رفت و پاهاشو دورش قفل کرد خواستم برم من بگلوین
 !نی ارتان رو گذاشت اما خودش خورد زملوفرمی فرود اومدم و ننی رو زممن

 ! نبودمی صداش کردشدی نمدهی بود دکی تاریی افتاد جاو
 !رونی بمیدی رو کشلوی سمتش و نمی رفتدمی گوشه دهی از ي که نورکردمی داشتم صداش منحوریهم
 ! بودی مانتوش پشتش کال خونيوا
 .  فقطي ارتان که ضرريری بميا

 .ارمی و مانتوشو در اوردم اما نذاشت تاپشو در باهی نخود سی پفرستادمش
 !می نامحرمگفتی مراست

 ! شدهی نکنم  معلوم بود بد زخمي سخت بود کاربرام
 !ناچار قبول کرد! رو دادمقهی سشنهادی وپس

 !قهی باز کردم البته بعد سرشوی باال زدم و لباس زتاپشو
 ! راست بودي حواسمو پرت کردم زخمش از کمر قسمت چپش به سمت شونه دی بود و پوستش سففی ظریلی خبدنش
 . بودقی عمیلی شونش خقسمت

 !خوردی مهی بخدیبا
 ! رو نههی فقط بخمی بودم ما لوازم پانسمان داشتکالفه

 ! کارشدنی رو که گفت روشن کردم اما با فهمیشی تعحب کردم اتلوفری حرف نبا
 !ومدی کردم بابا دختر و چه به سوزوندن زخم دلم نمهنگ

 ! کارو انحام دادمشهی دستش قطع مای رهیمی منکهی با گفتن ااما
 ! که قلبم درد گرفتدی از درد کشیغی جهی
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 ی بیاتی عملنی بعد اگهی خودم قول دادم که نذارم دبه
 
 !اد

 !ی عوضگفتیداشت به من م! اومدارتان
 ؟ي چه به روزش اوردنی ببی خودتبابا
 ! تموم دندوناشو خورد کنمخواستمیم

 !شی دور اتمی کردم و نشسنپانسمانش
 !لوی صبحم نيکای اول من بعد ارتان نزدمی گذاشتکی کشنوبت

 شدع و ی مار که با سنگ مغزش متالشهی و نی افتاده رو زمجونی بلوفری ندمی رفتم که ددمی ارتان از خواب پرغی جي صدابا
 !زنعی رو صدا ملویارتان داره ن

 !لوفری سمت ندمی به کار افتاد دومغزم
 !چش شده؟:من
 يری بگلی دختر تحوی رفتمای من به تو اعتماد ندارم تو با رکنهی داره کمکت ممای چرا اما ردونمینم:گفتم. ماجرارو گفتیوقت

 !ریازش فاصله بگ!افتاد؟
 ؟!؟يچه دختر!دختر؟:ارتان
 ! چپیخودتو نزن به کوچه عل:ارش
 !شی رو بردم کنار اتلوی شدم و نبلند

 
 لوفرین

 !ارتان تو خودش بود!مای سمت هواپمی مدت راه افتادهی بعد
 ! بودی گرمابونیب

 ! و دستامو گذاشتم رو زانوهامستاددیا!می راه اومده بودیلیخ
 ! توروخدادیبسه صبر کن:من

 !ستادنیا
 !خسته شدم:من

 !ادهی راه زمای تا هواپقهی اما پنج دقمی کنیپس استراحت م:ارش
 ! اوار شدم ارتان نشست کنارمنی زمرو

 !حالت خوبه؟:ارتان
 !اره:من

 ! من باعثشممای رخوامیمعذرت م:ارتان
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 !کردی کارو منی هم بود ایهر کس! تو نبودریتقص:من
 !ن متاسفمم:ارتان

 !دی چشمش چکي اشک از گوشه نیی انداخت پاسرشو
 !سرشو با دست بلند کردم! شدشی ردلم
 ! نکنهی تا منم مثل شما باشم پس گردی باشي قودی االن باستی متاسف بودن ني برايزیارتان چ:من

 !بسی غرهی عمرهی که برام يزی چشماشو پاك کردم چاشک
 !میوفتی راه بدیبلند ش:ارش
 !چارهیجزغاله شده ب! بودنی اگه من اون تو بودم عاقبت منم استادمی امای هواپيکای نزدمی شدیراه
 ! به گشتنمی اطرافش و شروع کردمیرفت

 ! مثل تلفنزی چهی که دستم خورد به گشتمی مداشتم
 ! تلفنههی نحایارش ا:من. داشتم برش
 !صبر کن اومدم:ارش

 . و سودا دستش بودتییسکوی دست پر اومد چند تا ببا
 ! و از دستم گرفتشنی زمگذاشت

 ! دهی باهاش زنگ زد انتنم نمشهینم: اونورش کرد و گفتنوری کم اهی
 !میی کجامیدونی اصال نممیکنی مکاریپس ما چ: گفتمدیناام

 ؟!ي ها  اورده بودی خودت چشیتو پ:ارش
 ! کولم افتادمادی

 ! لحظههی:من
 !ردم کدای کولمو پری زور از اون زبه

 . تاپم که پودر شده بودلب
 ! اونجا و ارتان و ارش کنارمنشستم

 ! سمتهی تاپو پرت کردم لب
 ! کردمی خالکولرو

 . و برداشتم گذاشتم تو کمرماسلحم
 !کردی داشت با تعجب منو نگاه مارتان
 !اسلحست؟...اون اس:ارتان
 !نه اب نباته:ارش

 !پرنی بهم میه! با هم دشمنن؟نای خدا ايا
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 ! گرفتم سمت ارشزرموی لانگشت
 !کار؟ی چخوامیم:ارش
 استفاده کنه تونهی ارتان نمنمی اکنهی بدم دستت چون کار نمتونمی نمکنهی که کلتم فقط با اثر انگشت من کار مییاز اونجا:من

 ! به تودمیپس م
 ! بزن بدنش اومد طرفت يزی چستی الزم نی تو کار خاصي برانمی اایب: شوکرمم گرفتم سمت ارتانگرفت
 !؟ي داری لوازم جنگيمغازه !  ؟ي اکارهیتو چ:ارتان
 ! باشتی فضولی تو پمی ما فکر جونمونیگی می چیفهمیخودت م:ارش
 ؟!نیپریاه بسه چقدر به هم م:من
 !نیکشی هم شما دوتا همو منیری نممی زنده بموندی قول ارش بابه

 ! دهندشو روشن کردمگنالی برداشتم و سموی بلند شد که بازم بگرده گوشارش
 ! کردم  روشنش کنم که روشن نشدی سر لب تاپ سعنشستم

 با نور می گوشي بده اگه کار کنه خدا رو شکر باطرگنالی سشدی رد ميزی چییمای بهش وصل کردم که اگه هواپي ارندهیگ
 !شهی شارژ مدیخورش
  و شکالت بود تا موقع فرودلی برداشتم توش چند تا پاستکولمو

 ! بخورمشهی طبق معمول حالم بد مکه
 ! بودفمی ته کمی اب معدنهی
 ! فعال برداشتم و گذاشتم پشت لباسامونابی پشت کولم سه تا رداز

 !دی از لباساتون جدا نکنناروی با خداست اشی بفرستم بقگنالی کردم که بتونم سيمن هر کار:من
 ! هم از دست جانورامیریمیهم از سرما م!شهی وگرنه نممی جمع کنزمی تا همی جدا شدی باحاال
 !يایارتان تو با من م:من

 !چرا؟:ارش
 ! از خودش محافظت کنهتونهیچون نم:من

 !ادیبا من ب:ارش
 !رسهیدعواتوپ بشه زورش به تو هرلوك نم!شیکشی هم تو مرهینم:من
 ! مینی تا اونجا همو ببمی قرار دادنی معي جاهی و می شدیراه

 ! هرزياهای و خرد شدن گومدی خاك مين بود از پشت صدا جلو تر از مارتان
 ! درنده نترسمهی که از تونمی باشم نمی هر چدمی کشینفس راحت! ارشهدمی که ددمی کلتمو در اوردمو چرخعیسر

 !ارون اروم منم: باال برد و گفتمی به حالت تسلدستاشو
 !ی جن ظاهر بشنی عي صدا بده مجبورهی يمرض دار:من
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 !می برمی جمع کنمی جدا شنحای نبود هميزیخوب بابا زدن ندارم اونجا چ:ارش
 !موافقم:من
 ! بتونم بشکنمشدی بود رفتم سمتش تا شای درخت نازك و الغر مردنهی می شدجدا

 !یدال:ارش
 !می بودکی اونقدر نزدشینی خورد به بمینی برگشتم سمتش که بدمیترس
 !دمی ترسکشمتی بخدا میییه:من

 !لوفرین:ارش
 !بله:من

 !ی دور و ور ارتان نباششتری بشهیم:ارش
 ! دفاع رو تنها ول کنم و محلش ندمی بهی تونمیمن نم!شهینم:من

 !ی باشه تو زن منادتی:ارش
 ! منهي فهیمواظبت از ارتان وظ! نه من توروي نه تو منو دوست دارقسی سهی یکه چ:من

 ! داد بودهی شبشتریحرفاموپ ب! به شونمدی شکستش چسبي به درخت که جادی که پشتم چسبکی نزداومد
 !یییییآ:من

 ! نزنیخودتو به موش مردگ:ارش
 ! خداییییوا:من!دمیاز درد نال! که بگه دروغ گو امشهی نمنی بر الیدرسته منم گفتم دوسش ندارم اما دل!یلیخ! شدمناراحت

 !ادی شد از شونت داره خون می چمایر: پشت درخت بود اومد سمت مانتوم و گفتي که تو قسمتاارتان
 !مای نگام کرد و بعد کالفه دستشو تو موهاش برد و رفت سمت هواپمونی پشگمی راست مدی که دارش
 !می لباستو عوض کنرونی بارمی ساکترو بمیپاشو بر:ارتان

 !دی نپرسی و سوالدیفهمی بودم که حالمو مخوشحال
 !مای سمت هواپمی کمکش بلندشدم و رفتبه

 ! و منم لباسمو عوض کردمرونی بدی رو با زور کشساك
 ! نبودي ارش خبراز

 ! بودمنگرانش
 !می و نشستمی روشن کردشی زور اتبه

 ! به خودت سپردمشای؟خدا! االن کجاستارش
 بخ:ارتان

 
 !کمی واب
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 نیقبول کرد و سرشو گذاشت رو زم! شمداری خواب بنی عادت ندارم بکنمی نوبتت صدات مدمی مکینه تو بخواب من کش:من
 دیو خواب

 !برهی نمی خوابی بگم از نکرانتونستمینم
 ! بود که موقع خواب نسوزهشی اما ارتان دور از اتشی اتشی بودم و پاری گذشت هوا سرد بود اما من هوشکمی

 ! شی ارتان نشستم کنار اتي دورمو باز کردم و انداختم روی مسافرتپتو
 ! کردنمری گنجای بودم نه به خاطر انیغمگ!ت؟سی سردش ناالن

 !تونستمی اون نمی ارش وابستش بودم بيبرا
 روم بود پس شی داشت نور اتییبای و به ستاره ها نکاه کردم چه اسمون زدمی دراز کشنی فاصله گرفتم رو زمکمی شم و بلند

 !ترسنی مشی بشه از اتکی نزدتونستمی نميدرنده ا
 ! شعر افتادم شروع کردم با خودم خوندنهی ادی بغض گلوم با

  توي پاي ها صداشب
 میاهای روي انتهای بي حاده در

  استی ابمی عبور نسچون
 یی تنهاری دشت کواز

 تی نفسهاي بواحساس
   استی مرهمچون
  های داغ دلواپسي شن هايبررو

 ی اکر باشتو
 يزی تنها عز،توی مرحم عشقیباران
 ییای باگر

 ،ي انتظارانی،پاي بهاررنگ
 يداری همان شوق دتو

 .ییای بدی که شاکنمی مدعا
 !ومدیچرا ن! گرفته بوددلم

 !زمهی بود اون تنها عزراست
 دور شده بودم که شی از اتکمی کنم داشی بلند شدم و چراغ قوه و کولم رو برداشتم و راه افتادم که پنمی بشنحای همتونمینم

 ! صدا برگشتم ارش بودینحا نبود ب جز ما سه نفر اوی دهنم موند کسي رویدست
 ! خوشحال شدم بغلش کردمدنشی داز

 ؟!حالت خوبه!؟ی کجا رفتوونهید:من
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 !شی سمت اتمیارع بر:ارش
 ! بودختهی من ري خون برانی نبود اما باعثش من بودم اادمی نبود زقی بازوش قلبم مچاله شد زخمش عمدنی با دنیرفت

 !تشنمه:ارش
 !می رو داشتی منم تشنه بودم ظهر سوزانگفتی مراست

 ! کولم اب رو در اوردم و دادم بهشاز
 !دمی زخمشو بوساری اختی بخورد

 ! رو زخمشختی و ررونی قطره از گوشه چشمم اوند بهی
 ! بلند کرد و به چشمام نگاه کردسرمو

 !نیی سرشو انداخت پاو
 !کردی مهی گرشدی مثل خودش سرشو بلند کردم باورم نممنم
 ! ارشیکنی مهیچرا گر:من

 ! صبح بد حرف زدم من اشکتو در اوردمخوامیمعذرت م:ارش
 ! ادامه بده که دستمو گذاشتم رو لبشخواست

 !گفتمی دروغ مدیمنم مقصرم نبا:من
 !؟ي تو ناراحت نشدیعنی:ارش

 !نه: گفتمکردمی که اشکاش رو پاك می حالدر
 !. نکرد؟هی به خاطر پدر مادرش گری که حتیکس!؟ي کردهیپس چرا گر:ارش

 ! هم نبودی نداشتم که عشقمو بفهمه اکه اون نبود منی ترسگهی چشماش زل زدم دبه
 خواهدی مي اشهی شاخه رنی که تنها ست اکرانمی بي باد صحراری خشک اسي شاخه استمی نشی بيدر نبود تو من عاجز:من

 ! من باششهی و رایب
 ! تو چشماش بودنچشمام

 ...ارش من دوس:من
 ! حرفمو ادامه بدم لباشو رو لبم احساس کردمنذاشت

 !دی کنار کشی بعد مدتمی و مالنرو
 !ری چشماتو ازم نگیاهیس:من

 !دوست دارم:ارش
 !منم:من

 !میدی و خوابمی و به اسمون نگاه کردمیدی هم رو ماسه ها دراز کشبا
 ! باشدداریب امد او ی داشت به ظاهر گرچه خواب بود اما دلش نمدرد
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 !شانی گفت و گو هادنی اومدن ارش و شنبا
 !دیرسی در قلبش احساس کرد معشوق داشت به عشقش ميدرد

 ی قدرداني عشق نشود و خود بسوزد و بسازد برانی نظاره کر دو عاشق بود به خود قول داد که هرگز مانع اانی کری چشمانبا
 ! نخواهديزی چارشی ی که او جز خوشبختشدیا زحمات نبود عشق مانع ماما تنه!شناختی ممای که با نام رياز زحمات دختر

 ! بداندنکهی دختر صاحب قلب او بود بدون اان
 
 ! شده باشهی چون ممکنه سممی سودا هارو بخورمیتونی هواگرمه و ما نممیینجای روز بود که انی سوممی شدداری خواب باز

 !هی گرمیلی خروز
 !می بسازيزی چیبانی ساهی دی باينجوری امیاری گرمه تاب نمیلیخ:من

 !میاری رو از کجا بلهی وسمیدونستی نمیخوب شد گفت:ارش
 ! نظر بدمکنمی می ها سعياعصاب ندار:من

 ! خداخنگ
 !میاری دووم بمیتونی نه اب دو روزم نممینه غذا دار:من

 !ابونی بمی ما افتادرهی تو جزوفتنیمردم م:ارتان
 !میدی اگه داشته باشه ما ندای درنده نداره شیی خدایول:من

 !میری خوش بمنی بذارربمیخب پس اگه قرار بم: بلند شد گفتارتان
 !ن؟یای اطراف بگردم نمنی ارمی ممن
 !امیچرا من م:من

 !دینی بشدی کننتحملیتونیاب بدنتون کمه کم تر م:ارش
 ! توجه رفت و منم دنبالشی بارتان
 .  کهمیگشتی ممیداشت
 !لوفرین:ارتان
 ! برگشتم سمتشی چهی شبي اافهیبا ق! شدمشکه
 !دمی شننیزدی با ارش حرف منی داشتی وقتروزید:ارتان

 !بله؟:من!دمی کشخجالت
 !؟ی هستکارهیتو چ:ارتان

 !من....من:من
 ! من قول دادم کمکت کنمی راحت باشیتونیم:ارتان

 !سمیمن پل:من
 !دی پررنگش
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 ؟... منيخوایتوکه نم..تو!؟ي..چ:ارتان
 !نه نه نگران نباش:من

 ! من به قول خودت چه بخوام چه نخوام جرم انجام دادمیمطمئن:ارتان
 !برمی ازت نمی اسمی گناهیاگه بفهمم واقعا ب:من

 !يدیاگه بفهمن شغلتو از دست م:ارتان
 ! بفهمهی کسستیقرار ن:من

 !چشمات مثل چشم گرگه: و گفتدی به روم پاشی گرملبخند
 !گنیاره همه م:من

 .می و برگشتمی گشتکممی
 !کهی شد باز هم هوا تارشب

 !زارمی بیکی تارنیازا
 !دمی کمش چند ساعت خوابکم

 . ستاره هاي باز به تماشانشستم
 ! رو گذاشتمی معافثمی مي رو برداشتم اهنگ تنهامیگوش

  هر شبي من دلشکسته تنهابا
  که گم بودیحس
  خنده هامونتو
  ی عشقي تو قصه با

  اروم ردشو گم کردکه
  تو صداموناز

  کردمهی با تو گرمن
  دلواپس حال تو بودمهرشب
  ارومهی مثل ساهرشب

  به دنبال تو بودمي بودهرجا
 ي دل ندادی حتتو
 نمی تو بنشي ساعت با هواکی
  خوابنی کن از ادارمیب

 نمیبی هر شب خواب چشماتو ممن
 ی من رفتیب
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   تو موندمیب
 هون شد من بود و پننی بیعشق
  دور از تومن
  دور از منتو

  خون شدی کرد و دلهی گریچشم
 می پنهون بر جان داريدرد
 ستی درمان ما ننی ببی دلتنگکه

  توی من خاموشخاموشم
 ستی ما نانی بدون پایخاموش

 . کنارم برگشتمی ارامش گرفتم با نشستن کسشهی هممثل
 !؟يدی خواننده گوش منی به اشهیهم:ارتان

 !نهیشیاوهوم صداش به دلم م:من
 !جالبه:ارتان

 !؟یچ:من
 !گهی عشق رو ميشعله !ستی ما نانی بدون پایخاموش!گفته هاش:ارتان

 !؟يتا حاال عاشق شد:من
 !اره:ارتان

 ؟!یبه ک:من
 !گمی شد حتما بهت مي اگه روزی بگم ولتونمینم:ارتان
 ! سمت چپم وسطشون بودمتی بود اومد و نششی کنار اتارش
 ؟!هیموضوع چ:ارش
 !عشق:ارتان
 ! ارش تو هم رفتيابروها
 !یعه چه موضوع جالب:ارش
 !؟يتو عاشق شد!قایدق:ارتان
 !اره عشقمم کنارم نشسته و به من اشاره کرد:ارش
 ! ناراحت شدافشی قارتان

 ! به ارش رفتمی چشم غره اساسهی
 !دمیخواب
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 ! شدمداری بی احساس تشنگبا
 !دیکشی مری تشونمم

 !آب:من
 !دارشوی بدارشویب:ارش

 !دیچیپی پشتم مي تشنم بود و درد بدي شدن نداشتم بدجورداری بينا
 ! دختردارشوی بلوین:ارتان

 !آب...تشنمه... درد دارم ییییآ:من
 !می کني کارهی دیبا:ارتان

 !دمی نشنيزی صدا چنی ابعد
 ! چشمامو باز کردميزی تق و توق چبا

 ! پوش کنارم بوددی زن سفهی بود و دی سفاطراف
 !مردم؟!من کجام؟:من

 !یمارستانی تو بزمینه عز:خانومه
 ؟! شدمیمن چ:من

 !ی االن خوبي و تشنه بودي از دست داده بوديادیزخمت باز شده و خون ز:خانومه
 !ارش و ارتان کجان؟!نجای اومدم ايمن چطور:من

 ! کردنداتونی پنی که فرستاده بودیگنالی سقی اونا حالشون خوبه شما رو هم از طرسیس:خانومه
 !ممنون:من
 ! دفعه تشنمم بودنی همه نبوده اما انی داشتم تا حاال درد شکنجه هام ايعجب درد! مدت دوبار قش کردمنی اتو
 

 ! رونی برم بمارستانی بنی زود از اخوادی دلم مفقط
 !ومدهی و ارش ننجامی ادوروزه

 !گهی نميزی هم چسرهنگ
 ! منفجر شدهی نبود ما ساختمون پنج طبقه توسط شخص نامعلومی طفقط
 ! پنهان ما فرار کردهسی شدند اما رئری افراد دستکشتری تلفن به مرکز بکی یط! باندواما

 !  زدهبشی وجود نداره و ارش هم غیاتی عملگهی دنکهی بودم از اکالفه
 !میوفتادیجا ن و انتقام دل ارام اونی ما به صورت اتفاقنکهی دارم به اشک

 ! مارو از اونجا دور نگه دارهخواستی می نظرم کسبه
 !شنومی مرونی دو نفر و از بي و گوگفت
 !میکنی رو خودمون حل مشی تو سرمش بقزی برنی از اکمیفقط :مرد
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 ! خطاست ممکنه از کارم اخراج بشمهی نیا: پرستارزن
 !ای بيریگی می پول خوبفهمهی نمیکس:مرد
 ؟!هی کضی مریگفت: پرستارزن
 !! اتاقهنیهم:مرد

 !؟!؟یییییچ
 ! شد از دستمي که خون جاررونی بدمی از دستم کشسرمو

 ! خودم بالشت گذاشتميو جا! شدممی گفت کنار کمد قاي باشه ازن
 ! به سرم من بد بخت زد و برگشت که متوجه بالشت ها شديزی چزن

 ! افتادشهی شهی بشی و از جنی افتاد زمهوشی گاهش که بجی پشتش و با دست زدم رو گرفتم
 !کیکابوس تار!ایلعنت! داشتمبرش

 ! الکلهنیا
 !  سراغمانی دارن میعنی میکنی حل مشوی نداشتم اگه گفتن بقوقت

 !رونی همون لباس ها زدم ببا
 ! محوطه چند تا دکتر و پرستار افتادن دنبالمتو

 ! گرفتمی تاکسهی رونی باومدم
 !ی افتادن دنبالم اه لعنتنی  تا ماشچند
 ! لطفاعتریاقا سر:من

 !رفتی اشتباه مروی و مرموز نگام کرد داشت مسبرگشت
 !هیفرار کار اشتباه:مرد

 !دی بعد قش قش خندو
 ! بود سرعتش کم درو خواستم باز کنم که قفل بودکیتراف!نه

 !یباز کن درو عوض:من
 !کس شعر نگو:مرد
 ! نداشتمي باز نگاه کردم چاره اي پنجره به
 ! هانی ماشانی مدنی و شروع کردم به دوئرونی بدمشی رفت تو رونم کششهی شهی نی خودمو از پنحره پرت کردم زمزی خهی با
 !دمیدوئی ها مونهی دنی عمارستانی لباس ببا

 ! سمتش درو باز کردم و نشستم سمت کمک رانندهدمی جلب شد دوئیسی پلنی به ماشنظرم
 !برو:من

 !نیی برو پایکنی مکاریخانوم چ:افسر
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 !  بروگمیم:من
 ! شدمادهی زور ادرس خونمو دادم و دم در پبه

 !  لطفایی خونه کارت شناسانمی انی سرگردنیگفت:افسر
 !تونمی خودم نمهی پشتم زخمی باال بازش کني برشهی ندارم مدیمن کل:من

 !ی وعضت دروغ نگنیباشه فقط خدا کنه با ا:افسر
 ! محافظت ها افتادمادی بره باال که خواست

 !نه نه نرو باال:من
 !؟ي؟منو مسخره کرد!چرا:افسر
 !هی محافظتي خونه پر دستگاه هانیاوال با مافوقت درست حرف بزن دوما ا:من

 ! رو برداشتم و درو باز کردمدكی دی رو کنار زدم و کلي جا سازاسفالت
 ! توایب:من

 ! جلو حرکت کردمخودم
 ! رو نشون دادم و رفتکارت

 جسدم یی جاهی ای بود ي اگهی بودم اگه افسر دي عوض کردم خوش شانس بودم افسر باور کرد وگرنه االن کالنترلباسامو
 !شدی مدایپ
 ستیعشقم ارش ن! نگرانشونم یلی نداره خي سرهنگم ازشون خبرستی ني از ارش و ارتان خبرگذرهی مانی هفته از اون جرهی

 !کنمیو من دارم دق م
 !کردمی فقط ورزش مکردمی رو که کار نمیی هفته کال وقت هانی اتو

 ....وی سواردوچرخه
 ! بدنم دو برابر شدهمقاومت

 ! شدمي کالنتری زنگ زدن سرهنگ راهبا
 !ذاشتی اعصاب برام نمشدی مدهی کوبنی که به زمیی پاهاي ورودم تاق تاق هابا
 ! گذاشتمی اتاق سرهنگ رو زدم و بازش کردم احترام نظامدر

 ! دخترمنیبش:ي مرادسرهنگ
 ! نشستم

 ! افتاده؟یاتفاق:من
 ! شدنیی هامون شناساي قاچاق انسان توسط نفوذي از باند هایکیدخترم سرگرد و ارتان تو :سرهنگ

 ؟!اخه باند قاچاق انسان!؟یچ:من
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 فروشهی عرب نمي همون خلفاای باند تنها دختر به پسران نی ادمی پرونده فهميمنم شوکه شدم دخترم اما بامطالعه :سرهنگ
 !فروشهیبلکه پسر هم به دختران عربم م

 !دی سوت کشگوشام
 !ن؟ی نداري اگهیخب اطالعات د:من

 مامور زن هی هم هست متاسفانه سرگرد فروخته شده اما ارتان هنوز است ما گهی فروش دهیچرا دو روز بعد :سرهنگ
 !ارهی تا بخرتشون و اطالعات به دست بمیفرستیم

 !رمیمن م:من
 !ی هستیاما تو زخم:سرهنگ

 !! برم که سرگردم منو نشناسهي اافعی با قخوامی بار منی اما اامیمن از پسش برم:من
 !یتونی کمکت نکنه نمیاگه کس! ممکنهری غنیاما ا:سرهنگ

 !دی بهم اعتماد کنکنمیخواهش م:من
 ! یشی می راهمای فردا هم با هواپفرستمی ممری خوب من برات گراریبس:سرهنگ

 !ممنون:من
 !نکنه دلش رو ببره!؟خوشگله؟!کنهی مکاری داره براش چهی کشی االن عشق من پرونی باومدم
 ! رو کنار زدم رفتم خونه بازم ورزش و حمومی منفافکار
  مه زنگ در زده شددمی پوشلباس
 ! ها بودنموری گررفتم

 ! کردمشونیی اتاقم راهنمابه
 ! قوس خوشگل انداختنهی ي مانندری خمزی چهی با مینیکنار ب!  کردنتی الي هاموهامو

 ! کار گذاشتنی لنز شب ابهی برام
 !نی چی چدونمیهمشونم ضد اب و نم! گذاشتني ماسک مانندهی صورتم هم برا

 ! باز کردنکمی هم تن رنگشو موی و هشتی معمولي کوتاه کردن و مدل ابرو هایچی بلندمو با قي هامژه
 ! نگاه کردمنهیی برگشتم و به ایوقت

 ! خودمو نشناختمخودمم
 ! عوض شدمچقدر

 !ارمی تا از نظر لباس کم ندی حاضر شدم و رفتم خرعی رفتنشون سربعد
  کالفه بودنمی برنگرده و منو نگاه نکنه از ای کسشدی را نمتو
 
 !م

 . دمی تموم شد برگشتم و چمدونمو جمع کردم و خوابدمیخر
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 ! شدمداری االرم ساعت از خواب ببا
 !  فرودگاه شدمیراه
 ! شب شدفتمی جا بمی تا جابجا بشم و تو خونه فعلدمی رسی مدتبعد

 ! چک کردم تا با سرهنگ هماهنگ باشملمویمیا
 !ي سرهنگ گرم عحب سابقه ادم
 ! و دوازده تا کارخونه دارمرانمی اي هاادریلی سابقه من جز تنی ابا

 ! مدرك  از من منو ول کردن شدم اما به خاطر نداشتنری وقتا دستگیبعض
 ! منمیزی چعجب

 ! بستم  از اون باال که بسته بودم بازم تا باسنمهی کردم و موهامو دم اسبي گربه شورهی شدم و داری صبح بدمیخواب
 ! بار کوتاه کردمهی ی ده سالگاز
 ! تمومهملی هم زدن و ری رژ صورتهی يگری جي های و ده سانتدی سفنی با شلوار جدمی پوشيگری جراهنی پهی
 ! برداشتماهمی با کت ساهی سفی کهی

 ! ستش انداختمي نقره هم با گوشواره هافی گردنبند ظرهی شدم یعال
 ! که مرکز برام گذاشته بودینی شدم با ماشیراه
شش عصر  بای بود ساعت تقرنجای هم ادرس رو چک کردم همگهی بار دهی ستادمی شده اي منبت کاراهی در بزرگ سهی جلو

 !قستی االن پنج و چهل و پنج دقشهی شروع میمهمون
 ! اورده بودری ها برام کارت دعوت گي هم از نفوذیکی زدم در باز شد رفتم تو بوق

 ! رو دادم و رفتم توکارت
 !السی نارنح و گي باغ بود پر از درخت هاهی

 ! هم گرمهنجای ندارن اوهی چون زمستونه ماما
 ! رو دادم به دربان و رفتم تونی تو ماشرفتم
 ! پرستنقهی خالفکارا چرا عتنی ادونمی جات ها هستش من نمقهی خونه پر از عتهی داخل
 ! و وارد شدمیکی تو کتمو دادم به رفتم

 ! مرداومد جلوهی
 ! طرفنیاز ا! هستماوشیبنده س!يدیسالم خانوم سپ:مرد

 انیمگه اش!رهیگی بده اون ادم ميشتری بمتی قی و هر کننیشی منحای ایعنی بود شی هماستی پهی رفتم حال رو مانند دنبالش
 !کردمیاز حرص ناخن هامو تو دستم فرو م

 ! اول نشستمفیرد
 !  سالن کال پرشدی مدتبعد
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 ! انگار خون پدرشو بهش بدهکارمکردی جور به من نگاه مهی هم نشست کنار من و ي دختر افاده اهی
 چوبمو ي لخت و شلوار اومد رو صحنه فوري تنه هی شد چند تا پسر اوردن و دختر نوبت نفر هشتم بود که ارتان با شروع

 ! گفتيشتری مقدار بيبردم باال اما دختر کنار
 !ده هزار دالر:من

 ! هزارستیب:دختر
 ! هزاریس:من

 ! و پنج هزاریس:دختر
 !چهل هزار دالر:من

 !پنجاه هزار دالر:دختر
 !تاد هزار دالرهف:من

 ! با چوب فروخته شد راحت شدمکردنی نگفت  همه داشتن ما رو نگاه ميزی دختر چگهید
 ! تموم شدمجلس

 ! گرفتم و بردمش خونهلی رو تحوارتان
 ! رو بهش نشون دادمی اتاقمی شدادهی پیوقت
 !اونجا اتاقته:من

 !؟يدی چرا منو خری هستیتو ک:ارتان
 ! نجاتت دادم؟کننی مکاری که معلوم نبود باهات چیی از دست اونایناراحت:من

 !؟یکنی مکاری معلومه باهام چنجایا:ارتان
 !اره:من

 دستشو گذاشت کنار واری به ددمی ازادم اومد جلو و من عقب تا من چسبنحایاونجا شوکر به بدنم وصل بود ا: جلو و گفتاومد
 !سرم
 !دستاتو بردار:من

 ! که تو چشمته لنزهین اونمیصبر کن بب!برندارم؟:ارتان
 !بکش کنار:من

 !يدینه تو منو چرا خر:گفت
 !خرن؟ی می ها برا چیکیاون:من

 ! پس منم خواستتونو انحام بدمنیدی حال خرياها پس شما منو برا:ارتان
 ! بزنمشومدی انداخت رو کولش دلم نممنو
 ! بشهکی تا نذارم بهم نزدنشی برد و انداخت رو تخت و چمبره زد روم دستامو گذاشتم رو سمنو
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 !رمی که نتونستم جلوشو بگشدی مکمی نزدداشت
 !؟یکنی ميکاری چيصبر کن دار:من

 !يدی رو که براش منو خريکار:ارتان
 ! بود هاریسر به ز! شدينجوری ای کنی ااقا

 ! سمت لبام کهومدی مداشت
 !لوفریمنم ن!صبر کن صبر کن ارتان:من

 ! برق گرفته ها بلند شدنیو بعد ع شد و برگشت بهم نگاه کرد خشک
 ! خندهری ززد

 ! واقعا خنده دار بود خودمو به زور نگه داشتمافتیق:ارتان
 ی بد جنسیلیخ:من
 

 !دی خندارتان
 !؟يعههه از ارش خبر ندار:من

 ! بودی ازش راضدی خری دختر بلوند غربهیچرا اونو :ارتان
 ! بود؟ی ازش راضی چیعنی! گفت که دلم گرفتنوی غم زده اباحالت

 !بود؟...یراض....ازش:من
 !ادیاما گفت ازش خوشم م!من واقعا متاسفم:ارتان

 !کجاست؟...االن:من
 ! صاحبشم همون دخترسدنی هست که صبح به افراد خبر می فردا مهموندمی که فهمییتا اونجا:ارتان

 !پس اماده شو:من
 !کجا؟!االن؟:ارتان

 !میاالن نه فردا چون ما هم دعوت:من
 ! اتاقشرفت

 ای داره اي ارش چه نقشه ادونستیبه اتاقش رفت نم! عشقشهی که عاشقشه بگه اخر هفته عروسي بود چطور به دخترمونده
 ؟!انهی کنهی اصال باهاش ازدواج مایا! دارهي اگهی دلی دلای باهاش ازدواج کنه خوادیعاشق دختربلوند هست که م

 بگم دی ناهار تا فردا صبح و باي همونطور که حدس زدم منم دعوتم از ساعت سه ظهر برادمی رو اصال نخوابشبی شد دصبح
 !! هستنی مهموننیتموم افراد باند تو ا

 دستبند هی با پاشنه بلند و موهام رو باال جمع کردم دمی سرهم قرمز پوشهی ناهار ي برداشتم اما برای درخشان شباهی سلباس
 می هستی ما تو مهمونیپس وقت!می سره کنهی دور گردنم و به سرهنگم زنک زدم که کار رو های ست سهی بستم با اهی سفیظر

 !شهیمکان محاصره م
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 ! سري رهی گهی زر داره برداشتم و ي و نقره اشهی گردنبند که دور گردن سفت مهی لباس شبمم يبرا
 ! کتش پولک بودي قهی بود که دهی پوشاهی کت شلوار براق سهی ارتان هم رونی باومدم
 ! دختريواو چه کرد:ارتان
 ! صبحانههی البته بعد می و لباسمو برداشتم و راه افتاددمیخند
 ! دستمو دور دست ارتان قفل کردممیدی رسیوقت
 !خوردی خونه که کنارش پله به باال مهی داخل میرفت

 ! دنبال ارش بودچشمم
 !زی سر ممینشست

 !پس ارش کو: گوش ارتان گفتمدر
 ! شهی مداشیاالنا پ:نارتا
 !می سرمونو بلند کردقی تشوي صدابا

 !نیی دختر از پله ها اومد پاهی دست تو دست ارش
 ! رو دستاشون ثابت موندچشمام
 ! ماي درست روبرونشستن

 ! به خودم گرفتمي مغروري افهیق
 ! پامو انداختم رو پامو
 ! ناهار صرف شدی حرفچی هیب

 ! شروع شدیپارت
 ! اومد سمتميمرد
 !ننی هنرتونو ببخوانی ماوشی شماست جناب سییوقت هنر نما:مرد
 ! کردمي  شلوغ اشارهستیو به پ! جمع باشمهی تو يعادت ندارم با مردم عاد:من

 !نییو سرمو انداختم پا! تو دستم شدمي با سوداي و منم مشغول بازرفت
 !خانوم:مرد
 ؟!هی چگهید:من

 !نییبفرما: گفت کرد وی خالستی به پي ااشاره
 ! پاشنه هاش کلفت بودکفشام

 !ستی شدم و رفتم رو پبلند
 ! اهنگ تانگو گذاشتنهی

 ! وسطستادمیوا
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 ! رو برداشتم و روشنش کردمستی کنار پکروفونیم
 !خوامی پارتنر مهیمن ! لحظههی:من

 !رقصنی اهنگ تانگو تنها نمبا
 ؟!خب پارتنرت در چه سطح باشه: از اونور گفتاوشیس

 !دنی خندهمه
 پوزخند هیارش ! و به دختر بلوند همراه ارش اشاره کردمارهی شربتم بده دست اون دختره که بهی بفرست و البته نشویبهتر:من

 ! حدتنهی همیعنیبه دختره زد که 
 ! گفتن همه جوون  بودنیی اوهی همه

 ! شربتت دستتهیاگه بتون:و گفت! کردي ارش اشاره ابه
 ! چرخ خودمو انداختم تو بغلشهی کرد و دستشو گرفت جلوم گرفتمش و با می کردن تعظیاره پل شد و اهنگ رو دوببلند

 ! که قسمت تند اهنگ اومدمی گرفت دستش چند دور زدمیکی دستمو از دور سرم رد کرد دستمو گذاشتم رو دوشش و و اونو
 ! بردم باالیشیا کنه که خودمو ول دادم رو دستش و پامو به حالت نممی عقب ضاچی با پخواست

 بازش رد شدم و از ي حرکت از وسط پاهاهی که با وفتادمی تعادلمو از دست دادم و داتم موفتمی و منو حل داد که بچرخوندم
 ! کردمتشی کنار و من هدادمیپش بغلش کردمو بعد کش

 ممنون شربتو گرفتم و همونجور رفتم هی ی تفاوت بدون گفتن حتی اومد بستی تموم شدن رقص دختره با حرص کنار پبعد
 !زمیسمت م

 !زمی اومد سمت مارش
 !نشست

 !ش؟یفرما:من
 !ي کردی جرزني منو داغ کنه پس فکر نکن بردتونهی نمیبعد تو کس: شد و گفتکمینزد
 ! تعجب برگشتم سمتش که گفتبا

 !خودم سوزوندمش ها!کمی زخمت هنوز مونده ي جالوفرمیقربون ن:ارش
 ! کردنداتی پيچطور!هحالت چطور:من

 !تو دستشم هم از اونا تاس ها بود! شربت گرفت سمت ارتانهی دختر هی دمی بگه که ديزی خواست چارش
 ! به دخترهدمی بلند شدم و رسعیسر

 ! دهنش که گرفتمشبردی داشت جام رو مارتان
 ! دخترهي روختمی تعجب به من نگاه کرد برگشتم سمت دختره و شربتو ربا

 !یی نخوره و دنبال دختر رفتم دسشويزی اشاره به ارتان زدم که چهی ییرفت سمت دسشو!لباسم!یکنی مکاری چيا:دختر
 

 !شستی شدم داشت لباسشو موارد
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 ! گردوندمبرش
 ! تو شربتیختی بود ریاون چ:من
 ! تو داميافتاد: و گفتدیخند
 ! نفر حلقه زده بودنهی برگشتم تو سالن افراد دور عیسر

 ! خبر کردن رو که رو لباسم بود زدمي دکمه
 ! افتاده بودنهوشی رفتم سمت حلقه ارش و ارتان بو
 ! برگشتمی دست زدن کسبا
 ! فرد روبروم کپ کردمدنی داز

 !هاب..ش..ش:من
 ! شددهی شندی هستسی پلي شما در محاصره ي اسم صدانی گفتن ابا

 ! به تقال افتادنهمه
 ! رفت و از حال رفتمیاهی به گردنم چشمام سینی خوردن جسم سنگبا
 ! شدمداری روم بي اب سردختنی ربا

 ؟!من کجام:من
 ! فکرکردمکمی ومدی نادمی يزیچ

 !،ارش،ارتان،شهابیمهمون
 !ي خواهرلوفریسالم بر ن:شهاب

 !شهاب داداش دستامو باز کن:من
 !ستی تو نفی دهن کثقی اون کلمه الستمیمن داداشت ن:شهاب

 ؟!یگی می چيرتو دا:من
 ! که به برادرت داشتم جاهامونو عوض کردنی با شباهتی نقشه تو سن ده مالگهی و با ستمی بگم من برادرت ندیاوال با:شهاب

 من بودن قول داده بودم که همون یمادرو پدرت قاتل خوش!نیشما مادر و خواهر منو کشت! از اول با نقشه تو خونتون بودممن
 !ارمیبالرو سر دخترش ب

 !دمیشنی می چداشتم
 !کاری چيخوایم...تو:من

 !ادی بال سرت منی بگم همونطور که نامزد خواهر من جلو چشماش مرده تو هم ادیشششش با:شهاب
 شهاب!فهممی نميزیمن چ:من

 ! بودرانی خالف بزرگ اي از باندهایکی پسر ی زمانهیپدر تو ! ی عوضاریاسم منو به دهنت ن:شهاب
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 اما مادرم عاشق پدرم بوده و حاضر نشده با بابات شهی اول پدرت عاشق مادر من مشنیهم عاشق مبا!کشی من هم شرپدر
 !ازدواج کنه

 هی بابات با ی سالگستیخواهر من از من ده سال بزذگ تر بود سن ب! و بعد برادرت و بعدش تو و میشی ازدواج اول ما مبعد
 ! بودهری خودشم گي چون پازنهی نمی اما حرفشهی مری بابام و اونهم دستگفی کزارهی مواد ميپاپوش مقدار

 !  من دست خالم بودمدزدهی مادرو خواهرمو مفتی کثپدر
 ! سر بختشفرستهی؟و بعد چند نفرو م! نهی با من ازدواج کنيحاضر نشد: مادرم گفتهبه

 ! بود قرمز شده بودی و عصبگفتی با داد مداشت
 مادرم خودشو ارنی که به سرشون میی و بال هازارنیمش و رو بدنش داغ م جلو چشبندنی نامزدشو مچارمیخواهر ب:شهاب

 !شهی و خواهرم کشته مکشهیم
 ! کننی نمي کارنی اونا همچیگی تو دروغ میگیدروغ م:من

 !اشکم سرخورد رو صورتم!شدی نمباورم
حاال حاال ها ! رو که ازت گرفتم مهمون چشمات کنمیاها من برگشتم اون اشک: کرد و گفتیکیریستی خنده ههی یعصبان

 !کار دارم باهات
 ! که به سقف وصل بودیی هاری اشاره کرد ارش رو بستن به زنجي مردبه

 !؟با توام!ی کنکاری چيخوایم:من
 ! جون ارش و به مشت و لگد گرفتنشافتادن

 !نی دارکارشیچ!ای عوضدینهههه ولش کن:من
 ! خونمو تو دهنم حس کردمیت که تلخ جلو و چونمو محکم گرفاومد

 !لذت ببر:شهاب
 ! بودی سمت ارش که دهن و سرش خونرفت

 ! سطح زغال اومدهی شبيزی مرد با چهی جر داد اشاره کرد که رهنشویپ
 !یکنی مکاری چيدار:من
 !ارمی ها در بری دستامو از حصار زنجکردمی و تقال مزدمی مداد
 !نی باهاش نداشته باشي کارنینکن:من
 !گفتمی و مکردمی مهیگر
 ! تورو خدا:من

 ! جون ارشی سمت بدن ببردی داشت مزغالو
 !شهاب! نکنکنمینه خواهش م:من

 ! زغال رو چسبوند بدن ارشتی که گفتم با عصباناسمشو



  ی مرگ وزندگنیرمان قمارب                                      اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 161 

 ! رفت هوادادش
 ! کثافتي کردکارشی اشغال چیعوض:من

 ! با حرص اومد طرفمشهاب
 !یزنی میانگار زر اضاف:شهاب

 ! ندارهيری ولش کن اون تقصي دارکارشیدن که کار توئه چزر ز:من
 ! رفتن کنارکردی بدنم درد مگهیدوباره زد و دوباره د! نهادی فرود مشت تو شکمم خفه شدم درد داشت اما زبا

 !نیری منو به جاش بگدیای آخ بدی نداشته باشيباهاش کار: من گفتي افهی قدنی با دارش
 ! رو برات روشن کنمقتی حقهی بذار ي دوسش داریلی که خنمیبیم:شهاب
 هی که ینیبی از خودت مکی کوچي دخترشهی درتون باز میکنی مي فوتبال بازقاتی با رفرونی بي دارزننیزنگ درتونو م:شهاب

 !رهی با دو معی پدرت و سردهی شده میچیبسته کادوپ
 ! هوارهیخونتون م! اورده که بومبی و کهی چی خونتون تا بفهمي بريخوایم

 ؟!یدونی از کجا منارویتو ا:ارش
 !با توام: و با داد گفتکردی متقال

 ! اون بود و به من اشاره کردي درست حدس زدنیافر! بود؟ی اون دختر کی بدونيخوایم:شهاب
 ! صحنه اومد جلو چشممهی ناباور به من نگاه کرد ارش

 !؟ینیبیدخترم اون در زرد رنک رو م:بابا
 !اره بابا جونم:من
 !دونمی داد بگو نمی کدنی باشه اگه هم پرسای بدو بعی خوشگل رو ببر بده اون خونه و سري کادونیپس دخترم ا:بابا
 !ییباشه بابا:من
 !رونی بادی میی عموهی زنمی مدرو
 ! اونو برا شما دادنییسالم عمو:من

 ! داد؟یممنون دخترم اما ک:عمو
 !دونمینم:من

 !کشهی به سرم می و دستدهی بهم میشکالت
 !ممنون خانوم خوشگله:عمو

 ! بترسمشهی باعث مي بلندي بابام که صداشی پگردمی دو برمبا
 !انی بند نمگهی اشکام دامی مرونی خاطرات باز
 !اههی برام سایدن
 !ستنی عشق ن پر ازي چشما همون چشمانی تحمل کنم انوی اتونمی ممکنه من نمری غنی نه اکنمی ارش نگاه مبه
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 !بندنی منم مي شهاب پاهاي مرد با اشاره دوتا
 !می کنییرای ازت پذکمیخب :شهاب

 ؟! لباسامو عوض کردمیمن ک! بوداهی و کفش اسپرت ساهی سنی با شلوار جاهی تاپ سهی تنم
 دا
 

 ! رو رو بدنم احساس کردميزی که سوزش چکردمی فکر منی به اشتم
 نداشته ي که با من کارگفتی نميزی چگهی و دکردی پوزخند منو نگاه مهی شالق افتاده بودن به جونم ارش داشت با نفرت و با

 !باشن
 ؟! من بچه بودمدیفهمی اون نمیعنی

 ! شالق ها نبود درد ارش بودي درد جاي اما بزاکردمی مهیگر
 !میپو بود مثل دیی جاهی بود ي دست برداشتن از بدنم خون حای کمبعد

 !کردی درد میلی افتادم بدنم مخصوصا شونم خخسته
 .... من ارش من:من

 ! صداتو بشنومخوامینم:ارش
 ! نداشتميریمن که تقص:من

 ! خفه شوگمیبهت م:ارش
 ! چه برسه به من که خفه شدمستادنی اخی بدنم از ترس سي زد که سلوالي دادهی
 !دمی خوابادی باهامون نداشتن با درد زي شب کارتا
 !دمی کبونده شدن در از خواب پري صدابا

 ؟! خواب بودنيدیبه به ل:شهاب
 ! بذار برههی اصال منو ولش گناه ارش چهی نکردم گناه من چتیشهاب من که کار:من

 !ي منو بخواي ازادخوادیتو نم:ارش
 ! شرکار خانومي داریعجب عشق: کرد و گفتي خنده اشهاب
 !دی قطره اشک از گوشه چشمم چکهی!گفتی مراست
 ! زد متعجب نگاهش کردمدست

 ؟!ی کنکاری چدی که بایدونیم: به من کرد و گفتي مرد اومد تو با دست اشاره اهی که
 !بله:مرد
 ! اومد جلو و کفشامو از پام در اورددمیترس

 ! پاهامي گذاشت جلویخی نصب کرد و منی به زميزی چهی و
 !جلو رمی زدم من که نميپوزخند
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 !دی رفت سمت ارش و مرد کنار کششهاب
 چاقو رو فشار بده که تقال خواستی مستی بهت نيازی نگهید: اورد و گذاشت رو گردن ارش و گفترونی ببشی از جییچاقو

 ! رو تو پاهام حس کردمخی مي قدم مه جلو رفتم سردهیکردم 
 !باش...نداشته...شیکار.....کنمیه خواهش م.ن: گفتمی تکونشون بدم اما بازم با سختتونستمی از درد نمي شدم همونجورخشک

 !جون خودم مهم نبود!دهی هارو تو پام تکون مخی مرد داره مدمی زدم که دغی جي دردبا
 !آخ ..ایعوض.....رو....ارش..... دیش کن...ول:من
 !رونی بدیپام کش از خاروی حرکت مهیبا ! ولش کننکردمی و التماس مزدمی مغیج

 !می پسر هنوز کار دارنینگران نباش با ا:شهاب
 !نی افتادم زمحالیب

 !دمیشنی ارش رو ميغای بسته بود و فقط جچشمام
 
 ! باز کردمحالی دستم چشمام رو بي تکونابا
 ! انداختمی اطراف نگاهبه

 تر بهش نگاه کیکشون کشون با دستام بدنمو بردم سمتش پاهام درد داشت نزد! افتادم بودنی رو زمی زخمی با بدنارش
 کردم
 !کنمی التماست مکنمیخدا خواهش م! خدا منو با عشقم امتحان نکنکنمی خواهش مهی گناه من چایخدا
 ! ارش رو زانو افتاده بودمکنار
 ! پدر کنهی رو بیکی اما چطور تونست  گاه بود پدر بودهیاون تک! قهرمان من بودشهی من هميبابا
 يایرو! من بودیزندگ!شهاب برادر من بود! من بودي هایی؟پدر من مرد بود مرد تنها!ي چرا منو وارد ماجرا کردي پدر بوداخه

 !من بود
 ! بودییدسشو! توشدمی اتاقک بود خودمو کشهی اتاق يو بدنش پر خون بود گوشه ! ارش جر خورده بودراهنیپ
 ! بودیی هوای ابي نوع باز نشده رهنی پهی بود برش داشتم توش کی پالستهیاتاق گوشه  
 ! کردمسشی از تاپم روجرش دادم و خیکمی

 ! بزارم بمونهتونستمینم
 ! شدش از ضربات شالق نگاه کردمی زخمي سمتش به بدنه رفتم

 !دادم؟ی مهی که من سرمو بهش تکهی اون بدننیا
 ! و مهمون چشمام بوددیفهمی گرفت اشک فقط منو ممیگر

 ! بردم جلو و شروع کردم به شستن زخماش تموم که شد لباس رو تنش کردم زمستونه و هوا سرددستمو
 !یینگاهم به رفتم دسشو!اما مهم نبود!دمیلرزی بود من خودمم داشتم مخی بدنش

 ! توشدمی اتاقک بود خزهی کنارش
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 ! کهنه گوشش بودي پتوهی
 ! ارششیپ داشتم و برگشتم برش

 ! پتو پوشوندمشبا
 !نی زمخوردمی می اصال راه برم هتونستمی نمکردی درد مپاهام

 ! بودخی بدن ارش دست زدم هنوز هم به
 ! نبودي بودم چاره امجبور
 !ستی در اوردم اون شوهر منه پس گناه نرموی باز کردم و خودم تاپ و لباس زراهنشوی پدکمه
 ! چسبوندم بدنشبدنمو

 ! خودم به تماشاش نشستمو
 ! چشماشي افتاده بود زدم کنار دلم تنگ شده بود براشونشی رو که رو پییموها

 ! لحظه رنگ عشق رو باختهی که تو ییچشما
 !لباسشو تنش کردم! بدنش گرم شده بود اما بدن خودم سردکردی عفونت مدی بد بودن نبازخماش
 ! بود تنهمی تاپم که االن ندمی لباسامو پوشخودمم

 : اروم شروع کردم به زمزمهي با صداواری دادم به دهی خودم کنار اتاق سرمو تکي جادمیخز
 خواستمی فقط توروممن
  ازت نخواستميادی ززی که چمن

 ی خواستم مال من باشفقط
 ی من باشیزندگ

  کن دلمهی کن گرهیگر
  منو تنها گذاشت رفتخواستمی که میاون

  و رفتتورونخواست
  کنهی کن دلم گرهیگر
 ! وقت رفتنهکه
   کنهی کن دلم گرهیگر
 میری ممیدار
  تا شاد بمونهمیریم

  خوش بمونهدلش
 ! نمونهشیشونی رو پاخم

 ! هق هق ادامه دادمبا
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  کنهی کن دلم گرهیگر
 خوادتیکه نم 

 ستی تو نری تقصدونهی نماون
   کنهی کن و گرهیگر
 شنوهی دادنزن که نمگهید

 !یستی مقصر نیدونی م کن فقط خودتهیگر
 ! من بچه بودم بچهمیدونی فقط منو خدام ماره
 !هی تو اون چدونستمینم
 !دیچیپی تو پام مي دردخوردی که به پاهام مي سوزبا

 ! همه نامردنی انی تنهام تنها بیلی خی بغلم کنشهی جونم مخدا
 ! دروغ بود خداجونممی؟زندگ! بفهمميزی چگهی دي و نذاری بغلم کنشهیم

 تو ی تنهام نذار بکنمیخداجونم خواهش م!ي قول بده تنهام نذارییخدا!رمی نمیی اون جای من بای قول بده ارشمم بغل کنخدا
 ! کسمیب

 ! شد که خوابم بردی چدونمینم
 ! شدختهی روم ری داغزی چدمی پرخیس!سوختممممممم

 !یییییی بدنم آيهمه !سوختمی مداشتم
 ! اون برا فرداستستینترس آب جوش ن:شهاب

 ! شدخی به تنم سمو
 !نبود! ارش نگاه کردمبه

 ؟!ارش کجاست:من
 :......شهاب

 !با توام ارش کجاست؟:من
 !ددر دودور:شهاب

 !نی کردکارشی چیکجاست لعنت:من
 ! نمونبی نسیخوب حاال تو ب!می کردي بازیکمی باهاش یچیه:شهاب

 !؟فکرمو به زبون اوردم! کننکاری چانخوی دستاشون گر گرفتم مي توزی چدنیبا د!نشیاریب
 ؟!ی کنکاری چيخوایم:من

 ! اشاره کردمی الکي و به ناخن هامیکنی اون دستاتو خوشگل مکمی فقط یچیه:شهاب
 ! دهنمو قورت دادماب
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 !دمی رو انجام مشیخودم گشا: به مرده اشاره کرد و گفتشهاب
 ! بدهروی مکانه خدا بهم صبر و نمگه

 !دی دستگاه و کشي گذاشت الناخونمو
 ! زدم که گوش خودمم کر شدیغیج

 ! شدي از دستم جارخون
 !حاال ادامه بده:شهاب

 ! دستگاه رو انداخت طرف مرد و مردم اوند سمتمو
 !دادمی شدن ناخنم ده بار جون مدهی هر بار کشبا

 !ارش
   منتظر موندم برگشتنیمدت! بگردن انگار نه انگار که من شوهرشمرفتن

 ! دنی جا موندم منو حساب نمهمون
 ! بهمنیگی می چی اخه لعنتزننی محرف
 !دمی عشق رو شنهی موضوعه صحبت چدمی در جواب سوالم که پرسی بر من غلبه کرد و رفتم سمتشون وقتي کنجکاوحس

 ....لوی لحظه گفتم نکنه نهی
 !دیبوسی که منو نمشدی بابا اگه نمنه

 ! شدهوشی اصرار کردم بلند شه اما بدمی شنخواسی رو که اب ملوی ني ناله ي شدم صداداری صبح بمیدی خواببالخره
 رو ي بردم سمت کولش بطرورشی نی سرشو گذاشتم زمرهیمی ممی اگه اب ندخواستی راه و چاره تو بغلم گرفتشم اب میب

 یعنی نمی اختی ررونیو ب برداشتم و بازش کردم که کف کرد شویکی سودا ها بود دمیتنها ام! توش نبوديزی چرونیاوردم ب
 ! و فاسد شدههیدیاس

 ! و کمکم کنهرتشی ازم نگکردمی و به خدا التماس مرفتمی ور اونور منی به اناچار
 ! رو دادنای در حال نشست انکار بهم دني هلوکپتردنی دبا
 ! رو بغل زدم و رفتملوفرین

  نخالصه
 
 جلومون ینی ماشهی که می خونه لباس عوض کنمی که برمی اومدرونی بمارستانی منتقل شد با ارتان از بمارستانی به بلوفری
 ! کردهوشی و با شوك به اعصاب مارو بستادیا

 ! باز کردمچشمامو
 ؟!من کجام:من

 !دمید  کاخهی تو خودمو
 !ی منيسالم تو خونه : دخترهی
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 !اونوقت چرا؟:من
 !دمیاوال من سانازم دوما چون تورو خر:دختر
 ! مگه کاالمدمیخند:من

 !بایاره تقر:ساناز
 ؟! من کجامی چیعنی:من

 !یدب:ساناز
 !کجااااا:من

  درست کنزروی بلند شو برو تو اتاقم واوراق رو می برا من کار کنیینجایداد نزن تو ا:ساناز
 

 ]01:28 13,07,16[,  ی مرگ و زندگنی بقمار
 ! انجام دادمشوی حسابيکارا
 ! کردممی جمی ها ارتان چه سی از مهمونیکی که تو می بانده بگذرهی کار دمیفهم
 !ادی گفتم از دختره خوشم مي جدي افهی اما با قی به شوخمنم

 !هیارشا حاضر شو مهمون:ساناز
 !یاه بازم همش مهمون:من

 ! نزنیزر اضاف:ساناز
 ! بود اشنا بود انگاری مهموني تودی دنبال دختر جدچشمم

 !ارهی شربت بلوی کردم برا ني کارکشهی زدم مطمئنن ساناز منو می حدسهی  داغ کردم اوشی البته با دستور سمیدیرقص
 رو دختره ختی برداشت سمت جام ارتان ورزی خشدی چدونمی شد اما نمی لنبکي بهش گفتم شناختمش چشماش اندازه یوقت

 !و رفت دنبالش
 !یهوشی حساس و بي هی به ناحینی سنگی ارتان که باز برخورد ششی پرفتم
 ! و دستام به باال بسته بودمی بودیمی دپو به شکل اتاق قدهی تو دمی چشمامو باز کردم دیوقت
 بهش ضرر خواستمی خانوادنو به مرگ کشوند ازش متنفر شدم به خودم پوزخند زدم داشتم ملوفری دلم سوخت نقی حقابا

 نزنن؟
 که لوفری اون همه شالق رو نداشتم از حال رفتم با باز شدن چشمم نگاهم به پتو و لباس تنم دوخته شد و بعد به نتحمل

 !نی افتاده بود زمجونیب
 !نشیببر.؟! نی شدداریبه به ب:شهاب

 !دنی انداختن پشتش و کشی بستنم دستامو از پشت به هم بستن و چوبیی برداشتم و جامنو
 !یتو باعث! لوفریازت متنفرم ن!بود من ي براای دندرد

 لوفرین
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 !منم ول کردن! دستش کبود بودهی که ی تموم شد در باز شد و ارش رو انداختن در حالناخنام
 !نمی هوش بود چشمامو بستم تا عذابشو نبی بمهی و ندیچیپی از درد به خودش مداشت

 ! به قلبم بودیی اخ اون چاقوهر
 !رو شکسته بودن سمتش دستش دمی نداشتم خزتحمل

 !شکنمی موال قصم دستتون رو مبه
 ! فرار نبودي برایی جااطراف

 کردم و گذاتم تا تکون نخوره و دستشو وبال دای چوب پکهی دور دست و به تدمیچی دستم بغل بلند پتو رو جر دادم و پبا
 !گردنش کردم

 !نمی نبينجوری و تورو ارمیمن بم:من
 ! معلوم بود شبهومدی مکی که از از پنجره کوچی بود از نور کمشب

 ! و دوتا قاشق و دوتا نون دادنای کنسرو لوبکی
 ! پاهام نا نداشت ظرفم بردمسوختی شالقا مي جاکردیدستام ذوق ذوق م: کنار ارشرفتم

دش دادم تمومش کرد  به خورای نون برداشتم و گذاشتم دهنش و از لوبکهی تهی گذاشتم رو پاهام کنسرو رو باز کردم و سرشو
 !و ابم دادم بهش

 ! درری پرت شد داخل از زيزی چهی سر جام که دمیخزیداشتم م! دورشدمیچی رو با توجه به دستش پپتو
 ! سمتشرفتم

 ! رو باز کردماداشتی! و اسلحه بوداداشتی هی
 ! اسلحه که صدا خفه کنم داره رو به زور برات جور کردم ازش به موقع استفاده کننی گلم اخواهر

 ؟!خواهرم
 ! پاشم بدون توجه به خون هامتونستمی کم کم مگهی رو برداشتم و گذاشتم رو پاهام داسلحه

 ! فقط فکر کردمدمی شب نخوابکل
 ؟! دارمی نحسی چرا زندگمن

 !نشیاریب! دارمزی سورپراهیبراتون !دیداری که بمنیبیتو م: در باز شد و شهاب  اومد صبح
 ! رو اوردن توارتان

 ! حروم زادهتی برادر اصلنمیا!دارارارام:شهاب
 !  باز مونددهنم
 ! کردنزونشی ارتان رو بستن و اوي سمت ارش دستارفت

 ! لگد زد به دست ارش که اخش رفت به هوابا
 !ستادمی پاهام اي زور روبه
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 ! بهش دست نزن: من
 !برگشت
 !؟ی کنکاری چيخوایمثال م!دمی ترسنایاو مامانم ا:شهاب

 !شمی قاتل پدرو مادر ارشه اما من قاتل خود ارش نمدی بود باشه شای باش پدرم هر کی باشی هر کیمنو دست کم گرفت:من
 !سمی پلکی چون من زن قانونم من کشمتی چه نه وقتش برسه میچه برادر باش:من! اوردم و امدش کردم رونی رو باسلحه

 ! کردم تو قلبشکیشل
 ! اش رفتنگاردی دفعه بادنیا

 !می و راه افتادمی بغل ارش رو گرفتری دستاشو باز کردم با ارتان زدی سمت ارتان و با کلرفتم
 ! شدندای که چند نفر پمی اخر بودي پشت ساختمون بود راهروی خروجدر

 !امیب منم  دیسرعتمون کمه شما بر:من
 !میری جا نمچی تو هینه ما ب:ارتان

 !دمی قول مامی منم منیبر:من
 !ایباشه قول داد....اما:ارتان
 ! که مطمئن باشهدمی به روش پاشيلبخند

 !  پنج نفر بودن من فقط سه تا گلوله داشتمارمی دووم بتونستمی بدنم داغون بود نمبرگشتم
 زی بود مه تيزی چهی اومد سمتم ی هم چهارمی کردم و سومی اومد رو سر اونم خالیتا دوم!  گرفتم رو مرد اول و دانگنشانه

 ! رونی رفت شکمش رفتم بيزی بود و هلش دادم رو تی پاهام خوندمییبود پشت مرد رفتم عقب و به سمت دو
 ! از کجا اومدندونمی که نمسی پلينهای سمت ماشرفتنی و ارتان داشتن مارش
 !ن رو نشانه گرفت و خواست بزنه که خودمو انداختم جلوش و ارتارونی اومد بيمرد

 ! نا نداشتمگهید
  محضیاهیو س! افتادمهمونجا
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