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 : اول شخصدید

 

 : خالصه

گرفتن انتقام از  یندارند و برا یادبه  یخاص یز خود چ یتا دختر از گذشتهپنج 
 .یشنم یباز یهناخواسته وارد  یشخص

 

 انم در دست اوستکه ج  ینام کس به

جنون آوای رمان  ه ک دورگپایان یرمان   قشاه کلید عشرمان    
سررررگرد ااورا پنرااأم مر موری  

ای از بسرریار سرررسرررف و  ر ه
ی اطالعاتم به طور اتفاقأ رسرررته

اش درگریرر تروسرررر پسرررر ررا رره
شررودا او که در ی قتلأ مأپرونده 

این راه ااداف شررر ررأ و انتقا  
اش را ام دنبرا  بیسرررف سرررا ره

قیقرات در بره دنبرا  ت کنردم مأ
رابطه با پروندهم مجبور با شرراکف 

ی شررود که در ادامهبا د تری مأ
این شرراکف اتفاقات ری  و درشرتأ  

 . …آید وبرای ار دو پیش مأ

با قلبأ  سرررتره و آکنده از درداای  
جوانأم د ش با سررکشرأ تن ا در یک  

شررودم یک نگاه دریایأم نگاه قفل مأ
ده کره پیونردی نگرااأ زیبرا و قفرل کننر 

زنردا این قفرل تن را برا  جردیرد را رقم مأ
شرود و شریرینأ و  کلید عشرق باز مأ

شرران پدیدار روی تلخ عشررق را برای
کندا روایتأ عاشرررقانهم امگا  با  مأ

ارای شررریرینأ کره در این بین   س
زند و سرررنوشررتأ نااموارم  ملمه مأ

داسرتانأ جاا  به قلم عشرق نگاشرته  
سررنوشرفم   ای در د شرودا جادهمأ

اراش  سررررنوشرررتأ کره سرررربرا یأ
 . …داستانأ دارد

 .پرای یرک راز در میران اسررررف
کند یکأ را اوس  قدرت را کور مأ

 رون یرکرأ   .و دیرگرری را عشرررق
جوشررررد و دیگری امررا  ون مأ
میرا در گیر د بسررتگأ   .نوشرردمأ

پرراکرأ مریشرررود کرره طر رم  رون 
برنرردد برر داررد و مشرررم مرأمرأ

 قرایقأ کره جرانش را بره برازی 
شررود  گیردا پیوندی بسررته مأمأ

ارا را زیر پرا کره پر  مراقرفم نبرایرد
 را   پرایران ن دیرک .گرااردمأ

اسرررف  پایان یک عشرررق و یک 
 !سا ره و  یک دو رگه

 دانلود دانلود دانلود

https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b4%d9%82/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84/
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 مقدمه

 چشمان دزدت را خواهممی

 .نگاهم حبس کنم زندان قاب و در 

 .است ینسنگ جرمشان

. 

. 

. 

 .اندیده را دزد دلم

*** 

 الهام

 

به  یکنم؛ آب گلوم رو با صدا قورت دادم. آخه چرا من؟ کم یکار بودم چ مونده
 .ینمدستم فشار وارد کردم. سرم رو چرخوندم تا اون دوتا رو بب یبادکنک تو

خشکم وارد کردم.  هاییه به ر یفس! نینآب بخند  ی. روکردنیبگو بخند م ریزریز 
بعد از   هاییبدبخت  یخیالنبود. ب اعصابیافسانه کم ب  ینبود ول یکار شاخ   یدشا
 !خب یلیرو از خودم دور کردم. خ یکارم شدم و افکار منف   ینا
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  یک دستم، سوزن رو نزد  یکیسر افسانه گرفتم و با اون    یدستم بادکنک رو باال  یه  با
دفعه اون دوتا شماره معکوس رو شروع   یندادم برسه! ابادکنک کردم. خدا به 

 :زمان گفتنکردن، هم

 .... دو... سهیک -

بشه. افسانه مثل فنر از   یجادا  یترسناک   یرو به بادکنک زدم. باعث شد صدا  سوزن
تا به اطراف کرد، بعد سرش رو به سمت ما سه ینگاه  یهو  یدخواب نازش پر

. اون دوتا در  ترکیدیبود که با شماره سه م یت بمب ساع  یهچرخوند. افسانه مثل 
ن رو درک کرد و صورتش قرمز  یاجر یقی،بودن. افسانه بعد از دقا یدن حال خند

 من رو به بهشتت ببر، باشه؟خدا! خدا  یاشد. 

خشم افسانه رو تحمل کنم.  یدخدا لعنتتون کنه که به خاطره شما دوتا من با -
 !سوخته منم یمهره یشههم

  یت منفجر شد. افسانه با جد یبمب ساعت  یهبهم کرد و مثل  ینگاه آتش افسانه
 :تموم داد زد

  ین،! مگه کورد؟ترسونیی من رو م یتا به چه حق ! شما سه خندین؟ی مرگ، م -
 !خوابم؟ بینینینم

شون رو قورت دادن و با . اون دوتا خنده کنمیم یسدروغ بگم دارم جام رو خ چرا
 یکار تو  ینبگم. بهتر ی انه نگاه کردن. مونده بودم چ فسا یبرزخ  یترس به چهره 

از اون دوتا، خشم  یکیتا  کردمیلحظه فقط سکوت بود. داشتم خدا خدا م ینا
نازک الهه رو   یکردن بودم که صدا  انکنه. در حال خدا خد یناز ا  یشتر افسانه رو ب

 .مخ افسانه رفت
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 .جنبه داشته باش یکمی جنبهیب  یش: االهه

  جور ینبار افسانه صداش رو برامون بلند کرد. هم  ینلعنتت نکنه الهه! اخدا    خدا!   یا
 :با داد گفت

. یزیخوابه کرم نر یکس یوقت  یقدر شعور نداران یگنتو مبه  جنبهیجنبه؟ ب  -
رو هواست! برو اول   یغت تو رو بکنم، تو ج یتار از موها یهجنبه؟! من اگه  یگیم

 .من حرف از جنبه بزن یبرا  یابکن بعد   یلو تحل یهخودت رو تجز

ها! من حوصله بردن   میرییم  کنییوقت سکته م  یهافسانه خواهرم آروم باش   -
 .د ندارمجس

 .باش هاینتر از اآدم  یگهچرا الهام؟! تو د یگه تو د -

 .مجبورم کردن -

 .یوونیمانگار ما ح ین،ا یگهم ین: همچالهه

  ین وگرنه من رو ا شعوره ینداره ب ور شع ی! کسیستینن یووناز ح تر یش: بافسانه
 .کردینینم یدار ب یجور

 .زد یغشد و ج تر ی بار الهه عصب این

 .باش یتباشخص یکم ی،خودت  شعور ی: ب الهه

. کشتیبرداشت. رفتم جلوش رو گرفتم. افسانه الهه رو م  یز به سمت الهه خ  افسانه
 کردم،یتر مو آرومو مانع از رفتنش شدم. هرچه افسانه ر  یستادمافسانه ا یجلو

 !شدمیم یوانه. داشتم دکردیم  یشالهه دوباره عصب
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خر و پوفش رو   کهینفره درحالمبل سه یرو رو چشمام دنبال آرزو بودم که اون با
از  یکم! کاش ی؟اوضاع بخواب  ینبا ا تونییتو چطور م یکردم. لعنت   یداهوا بود، پ

بودنشم  یدار ه بخواب بود، البتبود! آرزو هم  یدهآرامش درونت به من رس ینا
 که کردمیم گرییانجیم ی،دو وحش ینا یونداشتم م جور ین بود. هم فایدهیب 

ما رو از حالت دعوا خارج کرد. سرم رو چرخوندم به سمت صاحب  یکس  یصدا
 :گفت  یتترانه با جذبه و جد یشهصدا، ترانه بود. اوه اوه! مثل هم

 !کنین؟ی م یتا چه غلط شما سه  یهو -

  یلی خ ینبود ول اعصابی جرعت داره جواب ترانه رو بده؟ ترانه ب  یحاال ک  خب
مثل  کردی طرف رو الل م یگهجذبش که د ست،حوصلهیو خشک بود. ب  یجد
 !االن ینهم

 باغ وحش چه خبره؟  ین: معلوم هست تو اترانه

ه  . تا االنم که بودم، صدقیستمدفعه ن ینقراره جواب بده؟ من که ا  یحاال ک  خب
 .بوده یوونهسر اون دوتا د

 .تاستسه ینا یر : ترانه، به خدا تقصافسانه

خب   یکنم ول  یانگاه، جام رو قهوه   ینبود با ا  یکبهم کرد که نزد  ینگاه برزخ   ترانه
 .بود نگه داشتم تا خراب نکنم یبه هر زور

 .بگو یزیچ یه خب الهه تو هم  یزه،ام... چ -

 !: به من چه؟ الهه

 یم؟افسانه رو بترسون گفتینینم  یشپ یقهچند دق ینا هم ! شما دوت ی؟چ  -
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 .یادنم یادم یزین که چ: مالهه

 !یگمترانه به خدا دارم راست م -

 !یدنه؟ خواب یمگه مبل جا ین،: از رفتارت معلومه! در کل اون تن لشو بلند کنترانه

 .متنفره یفیو کث نظمیی. ترانه از ب یمتامون به آرزو نگاه کردسه هر 

 .کنمیم  یدارشاالن ب شهبا -

 .اتاقم یتو یاینهر چهارتاتون ب ینکرد  یدارشب ی: زود، وقت ترانه

و   یمبه سمت آرزو رفت یگهدفعه خطر رفع شد. با همد ینهم رفت. هوف ا بعد
 ی عسل  ی رو از رو  یخ. پارچ آب  یستن  یانشد! چاره   یدار ب  ی ول  یمبلندبلند صداش زد

 ی ول یختمر یخآب  ینکه. با ایختمت آرزو رور ص ینفره برداشتم و روکنار مبل سه
 .هاش رو باز کرد و بعد بلند شدشم آروم چ یلیخ

 !شده؟  ی: چه خبره؟ چ آرزو 

 .بلند شو یمبر  ید: باافسانه

آرزو رو گرفت و آروم بلندش کرد. هر چهارتامون به سمت اتاق  یافسانه بازو بعد
 .یمترانه رفت

نفره نشسته بود و با  مبل تک  ی. ترانه رویمو وارد اتاق شد یمبه در زد ایتقه
 .خوردیم ییاآرامش تمام، چ

 !...خب -

 .یمبر  ید: باترانه
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 : طرف پولداره؟افسانه

 !یدزد رفتیمی: اگر نبود که نم ترانه

 .: آخ جون! من برم آماده بشمالهه

 یخاص یز چ یدرفت. آرزو هم بعد از الهه رفت. افسانه هم د یروناز اتاق ب الهه
 .اون هم رفت. من موندم و ترانه ،یستن

 !ی؟کن  یکار چ یدکه با  دونیی : مترانه

 !با من یشمابق یگهفقط آدرس خونه رو بده د دونم؛ی معلومه م -

 .آدرس رو گفت و من از اتاق خارج شدم و رفتم تا کارم رو انجام بدم ترانه

*** 

 ترانه 

و  یعال یظر مالظر از نمورد ن ی. خونهیاتاق خال  یههم رفت. من موندم و  الهام
دست   یر شدم و ز  یدهدزد  یهم دارن. من توسط سپهر  ینصددرصد دورب  یعنی  ینا

بهم آموزش داده شد. در دوران  یتا نوجوان  یاون بزرگ شدم. از دوران کودک 
که به   ییخالف بود. کارها یو کارها یکارم شروع شد. کارم در واقع دزد  ینوجوان 

اون کار   یبود. االن هم دارم برا ی و همش زورک  دادمیمخودم انجامشون ن یلم
 .کنمیم

من و باعث جدا   هاییبدبخت  ینا یکه اون مقصر همه دونستمیمدت م تمام
صددرصد مرده بودم. تا االن   کردم،یم  یکار  یشدنم از خانوادمه. اگه دوران نوجوان 

تقاص  ید. اون باگیرمی همش به فکر انتقام بودم و هستم. تا نکشمش، آروم نم
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کردم و به   یداشونهم من پ الهکه کرده رو پس بده. اون چهارتا نخ  ییهمه کارها
 .که استعداد داشتند، در حد توانم بهشون آموزش دادم  یزیآوردم و اون چ جاینا

هست و   ی. الهام دختر معمولکشهیطول م یشتر ب یهکارش از بق  هکر و یک الهام
 .ه ار د ییهوش باال ینداره ول یاخالق خاص

  یباییش فو بلده و به خاطره زمثل تکواندو، کاراته و کونگ  یرزم یهنرها الهه
 .مغروره

داشت و بعد از   یتو کار بوکس بره، ضرب دست قو  ینکهبوکسوره و قبل از ا  افسانه
 خوره،یم یو حرص الک  اعصابهیب  یلیبدتر شده. افسانه خ یگر کس، درفتن به بو 

 !باطن طوفانهر د یدر ظاهر آروم باشه ول یدشا

ماهره    یکوالنچ  ی. آرزو توکنهینم  یو کار  خوابهیم  یادیاز حد تنبله و ز  یشب  آرزو 
 .و استعداد خاص خودش رو داره

  ید رو تنم کردم و شال سف یدممبل تک نفره بلند شدم و مانتو و شلوار سف یرو از 
 یودن و تنها کستا از دخترا آماده برفتم. سه یرونسرم انداختم و از اتاق ب یرو رو

که نبود الهام بود. به سمت اتاق الهام رفتم و در اتاقش رو باز کردم. داشت با 
 .کردیتاپش هک ملپ

 !تموم نشد؟  -

 .کار داره  یقهپنج دق یه نه، -

 .برو حاضر شو یشه،تا آماده م -
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اومدم. به حال رفتم   یرونگفت و از سر جاش بلند شد. از اتاق الهام ب  یچشم  الهام
 .نفره انداختم و منتظر موندممبل سه یخودم رو رو و

 !شد؟  ی: چ افسانه

 .یشهتموم م یگهد یقه. گفت تا پنج دقدهیداره کارش رو انجام م -

 .نگفت یزیچ یگهد فسانها

 !ین؟ مورد نظرتون رو برداشت هاییل وسا -

 :تاشون گفتنسه هر 

 .یمبله برداشت -

  یاز آچارفرانسه ن یدزد یمسرمون رفت یر خ هدفعیککنم.   یادآوردیرو  یز چهمه  باید
و  یمبرگشت یبه دخترا گفتم، گفتن که جاش گذاشتن و ما دست خال یداشتم. وقت 

 .یمار رو انجام داداون ک یگهروز د یه

*** 

 الهه

زود   کشهی قدر طول م. اوف مگه چه یمو منتظر الهام بود یممبل نشسته بود روی
سرم برداشتم و موهام رو آزاد  یشالم رو از رو ،مردمی! داشتم از گرما میگهباش د

بود   یبودم. رنگ موهام شکالت   یزمچکردم. عاشق موهام بودم. البته من عاشق همه
رنگ  سرخ یهاو لب یدپوست سف ای،هام قهوهکمرم بودن. رنگ چشم  یر و تا ز

 .بودم یبدنم راض یو از تمام اجزا یکلداشتم و از ه
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  یچو کاماًل صاف هستن و ه یاقهوه داره و رنگ موهاش یاندام ورزشکار  افسانه
و   یههاش فندقگردنش هستن. رنگ چشم یر مدلشون داد و تا ز یشه جوره نم

 .یبه رنگ صورت  یلمتوسط و ما یهاداره، لب یگندم  یپوست 

و موهاش همرنگ    ی  هاش عسلداره. رنگ چشم  یخوب   یکلالهام متوسطه و ه  اندام
رنگ   یده،به سف یلنگ پوستش ماهاشه و ر شونه  ن ییهاشه. موهاش تا پاچشم
 .یازیههاش پوست پلب

سوخته هستش و   یاداره. رنگ موهاش قهوه  یاندام خوب  یتنبله ول  ینکه با ا آرزو 
 .داره یصورت  یهاو لب یدهپوستش سف یه،هاش هم مشکچونشه، چشم یر تا ز

. ادیبهش م  پوشهیم  یکه هرچ   یهجور  یداره. نه چاقه نه الغر ول   یاندام خوب   ترانه
 یک،کوچ  ینیو ب یهاش طوس و مدل پر زده. رنگ چشم یهرنگ موهاش پر کالغ

هاش پوست  . رنگ لب یادداره که کاماًل به چهرش م  یکیبار  یهاو لب   یدپوست سف
 .داره زیادیبلند تنفر  ی. ترانه از مویهبه صورت یلما یازیپ

 .شون نانازترمنظر خودم من از همه به

*** 

 انه افس

 

 .یمتا بر یمالهام اومد و ما بلند شد یقهبعد از پنج دق  خالصه

*** 
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 ییش . خداکردیمیخونه رو تماشا م  ینما یمو داشت یمبود یستادهعمارت ا جلوی
و ترانه و الهام در  یمزدن عمارت بود یدحرف نداشت. من، الهه و آرزو در حال د

ترانه و الهام   یختنصه نقشه ربودن. ما کجا اون دوتا کجا؟! خال  یختنحال نقشه ر
  یک ترانه قالب گرفتم.  یو برا یستادما یوار تموم شد و اعالم حرکت دادن. کنار د

. وزن ترانه  یدپر  یوار ور دحرکت اون   یکدستم و رفت باال و با    ی پاش رو گذاشت رو
. پشت سر یمباز شد و ما چهارتا وارد شد یکیت یارتا بود. در با صداکمتر از ما چه

 نار . کینیم. ترانه با دستش بهمون عالمت داد تا کنار بوته بشیمنه حرکت کردترا
 .یمبوته نشست

اتاق خواهر طرف    یتو   یا  یرزمینز  یا...  یتو   یدپرونده با  یدم،که فهم  یی: تا جاترانه
 .ینماش ی. الهام تو برو تویمبش یمبه دو دسته تقس یدباشه. با

 .: باشهالهام

 .یرزمینبه ز یرن. افسانه و آرزو با هم هستن و میای: الهه تو با من م ترانه

 :یمو آرزو گفت من

 .باشه -

 . ...من بر یشهنم یرزمین؟: حاال چرا من برم زآرزو 

 .یمزود باش بر  یشه،نه نم -

  تونستم ی. نه مزدیبا ُغر بلند شد و باهام همراه شد. سر راه آرزو همش غر م  آرزو 
بزنمش. تنها کارم فقط صبر بود. باألخره به  متونستیداد بزنم تا خفه بشه، نه م

 .یدیمرس یرزمینز
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 !یاچه کاره  ینمآرزو بب -

 .باشه -

 یقه، د. بعد از چند دقموهاش رو از سرش درآورد و مشغول باز کردن در ش  یره گ  آرزو
سرمون   یشال رو  رفتیم،یم  یینکه پا  جور ین. همیمشد  یرزمیندر باز شد و ما وارد ز

 .یما شال صورتمون رو پوشوندب و یمرو برداشت

دونه   یه بندمی! شرط میز؟قدر تمان یرزمین. جالب بود! زیدیمبه کف رس باألخره
 .شدم و به دنبال پرونده رفتم یخیالنبود! ب هایل وسا ینا یگرده و خاک رو

قدم بذارم که آرزو دستم رو گرفت. برگشتم سمتش و سرم رو به   یک خواستم
 .متکون داد یهعالمت چ

با  یاشاره کرد. به سمت اشاره آرزو نگاه کردم. دختر و پسر یسر به طرف  با
. آرزو  زهی که ت  ینهآرزو ا یبودن و روشون باز بود. خوب  یدهخواب یرونیب یهالباس

 .قدم برداشت  یگهو به طرف د یددستم رو کش

 .مقابلم رفتم یچوب  یوار آروم قدم برداشتم و به سمت د جور همین

دست چپش گرفته بود.   یبراق تو  یءش  یکبرگشتم سمتش    لند شد.آرزو ب  صدای
! ی؟. با سر بهش گفتم خب که چ کردیاشاره م  یءدستش به اون ش یکیبا اون 

 یمکنه؟! ما اومد  یکار چ  خوادیم  یوونهد  ینبرد. ا  یفشبه سمت کرو    یءآرزو اون ش
نزر. آروم صداش  یءنه ش یمپرونده رو بردار نزرپ   :و گفتم زدمو خ 

 !بذار سرجاش  -
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. یمبرش ندار یفهچقدر خوشگله؟! به خدا ح ینبذارم سر جاش، بب یوچ ی: چ آرزو 
 .یشهم  یبموننص یپول خوب 

 .مرگ، بذار سرجاش  -

 .نچ -

و رفتم سر   یز م یو گذاشتمش رو یدمسمتش و اون جواهر رو از دستش کش رفتم
 .خودم یجا

  ی شد. باعث شد صدا ینمشد. خواست قدم برداره که با کله نقش ز  ی عصب آرزو 
بشن. خدا لعنتت کنه آرزو بدبختمون   یدار بشه و اون دختر و پسر ب یجادا یبلند
و  ینزم ی. پسره تا به خودش اومد، پشت گردنش ضربه زدم که افتاد رویکرد
بود و طاقت ضرب دست  یفظر یادیدختره، دختره ز موندیشد. حاال م یهوشب

 :بلند گفتم یمن رو نداشت، با صدا

 !آرزو بزنش -

 !رو بزنم؟ یچ  -

 !به در یزدهاومدم س یبا ک  من

 .دختره رو بزن -

 !ی؟خودت بزن مگه َشل  -

 !میرهیبدبخت م یاده،من ضربه دستم ز -

 به من چه؟ یره خب بم -



 

 
16

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

 .زود باش یستن ی آرزو االن وقت باز -

عجب   بترسه؟!  یابخنده  یامونباز. مونده بود به خلچهره دختره نگاه کردم به
کنه  حواسمون رو پرت کرد. دختره بلند شد تا فرار   یغج یصدا یهو. دارم یخت بدب

 :. گفتمینزم یکه آرزو به گردنش ضربه زد و افتاد رو

 !بود؟ یچ  ی! صدایدیزحمت کش -

 .یمکه بدبخت شد  یمزود باش برگرد ونم،دی نم -

که   یمبرگرد مینشد. خواست یبموننص یچیه یقهکردم به گشتن. بعد ده دق  شروع
 .توجهم رو جلب کرد ی،چوب  ینزم

 !یست؟ن یرزمینآرزو به نظرت ز -

 .یرزمینیمز  یاسکل ما االن تو -

 .جاینکف ا  یر نه بابا منظورم ز -

 !ید شا -

 کنیمیجا توجه نمباشه که ما اصاًل به اون ییجا یدباشه، پس با جاین پرونده ا اگر 
کف   یقدم که رو ینپله رفتم. اولمت راه . به سیدم. فهمشیمیرد م  جوریین و هم
 ینو با پام محکم به زم یستادمپله ا یناول یاست. جلو بعد از پله ذارییم ینزم

پام  یضربه زدم. رو ینزدم و دوباره به زم یشکست، لبخند ینضربه زدم. زم
. بود  جاین شده رو برداشتم. خودش بود پرونده ا تیکهیکه ت یهانشستم و چوب 

 :به آرزو و گفتمبازش کردم. خودش بود! رو کردم   رو برداشتم و پرونده

 یم؟ بر -
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 !: دمت گرمآرزو 

*** 

 ترانه 

. کل عمارت خاموش بود. یماز جدا شدن از افسانه و آرزو، وارد عمارت شد بعد
.  یمشدم و با الهه وارد هال شد یخیال! بیست؟ن ی! پس چرا خدمتکاریبهعج
 .اومدیوک به نظر مشکم یلیمورد خ یننبود. ا کسیچه

 !یست؟مشکوک ن  یکمالهه  -

 مشکوکه؟  ی: چ الهه

 !یست؟ن جاین ا یچرا کس -

دهنش   یجلو یعبزنه که سر یادبلند شد. الهه دهنش رو باز کرد تا فر یغج صدای
 .رو گرفتم

 ی؟ لومون بد خوایی! آروم باش م یسه -

 .سر و صدا کرد کمی

 !ها زنیینم دا یفر دارمیخب االن دستم رو برم یلیخ -

 :و گفت یدکش  یسرش رو تکان داد. آروم دستم رو برداشتم، نفس الهه

 .کردییخفم م یداشت  -

 یادبود. به احتمال ز یهال کنار یداشتم، خفت که نکردم! زود باش صدا از تو -
 .جاستاتاق همون 
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نور   هال رو روشن کرده بود. به منشأ  ی. نور کمیدیمرس ی. به هال کناریمافتاد راه
 .بود  یزیوننگاه کردم، تلو

بودن. به اطراف  یزیونمبل نشسته بودن و مشغول تماشا کردن تلو ینفر رو پنج
کردم. رو کردم   یداوجو، با چشم اتاق مورد نظر رو پجست  ینگاه کردم. بعد از کم

 :به الهه و گفتم

 !کردم  یداشپ -

. َجو بدجور ساکت بود .یمشروع به حرکت کرد یسر تکون داد. با هم به آروم الهه
 یزیون قدر ساکت؟! به تلواما چرا ان  شنیدیم؛یهامون رو نمنفس  یصدا  کهیطوربه

 .نگاه کردم

دهنش گذاشتم. خواستم حرکت کنم که الهه نذاشت. آروم دم   یرو رو دستم
 :گوشش گفتم

 .ینیبب تونییبعدًا م یست،ن یزهاچ یناالن وقت ا -

دهنش   یآروم دستم رو از رومت دهنش برد. دستش رو به س ینگفت ول چیزی
دهنش   یکامل دستم رو از رو  یکنه؟! وقت   یکار چ خوادیبرداشت، مونده بودم که م

تمام سالن رو پر کرد.  یغشج یصدا یهوکرد.   یزیونبه تلو یقی برداشت، نگاه دق
 یصدا ضربه زدم. هنشم رو کنترل کنم و محکم به دنتونستم اعصاب خورد شده 

 ی به حالش نکردم و به کسان   یابهم کرد. توجه  یاد. نگاه مظلومانهع شقط  یغشج
مبل نشسته بودن بلند شدن.   یکه رو  یمبل نشسته بودن نگاه کردم. کسان   یکه رو
  یتمونهو  کرد،یها رفت تا چراغ رو روشن کنه. اگر چراغ رو روشن ماز اون   یکیبعد  

. تمام یستادمشخص ا یرورفتم و روبه  دو به سمتش لت. با حاشدیآشکار م
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 یاون دوتا یبرداشت. صدا یز شخص مقابلم بود. شخص به طرفم خ یتمرکزم رو
 .هم بلند شد یگهد

 !پشت سرت یعل -

گلدون   ییشهنگاه کردم. الهه ش  ی. به پشت سر علیستادبود ا  یکه اسمش عل  طرف
دون رو از لهه رفتم و گلسمت ا یعرو بلند کرد. نه نه قرار ما کشتن آدم نبود! سر

حواس پسرا پرت  یپرت کردم. وقت  یزیون. گلدون رو به سمت تلویدمش کشدست
  یی از همون جا   یترسناک   صدای.  یمرفت  یشد، دست الهه رو گرفتم و به سمت خروج 

به فنا رفته   یزیونخورده بود و مطمئنم تلو  یزیونبه تلو  یشهبلند شد. ش  یم،که بود
که    یمبود یدن. در حال دویرونب یمعمارت زدبود! از  یبود. باز بهتر از مردن کس

 :. از همون دور داد زدمیدیمافسانه و آرزو رو د

 !یید بدو -

 یاکردن. از فاصله  یدنبه پشت سرمون شروع به دو یو آرزو بعد از نگاه  افسانه
. در حال خوردیبه گوشمون م صاحبخونه دادهاییداد و ب  ینه چندان دور صدا

 :ه گفتکه افسان  یمبود یدندو

 .یمکرد  یداشپ -

 :بار الهه گفت این

 !ی؟من رو زد یبه چه حق  -

 .ته سرت یکه صدات رو انداخت   یبه همون حق  -

 .توقع نداشتم  ینماز ا  یشتر بنفش مال الهه خانم بود! ب  یغج  یصدا  ین: پس اافسانه
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 !زر نزن  یگه: تو دالهه

 !ی؟اگه بزنم چ  :افسانه

 .ین! خجالت بکشکنیدیدعوا م یه دبستان همش مثل دوتا بچ  یگه،َاه بسته د -

خودمون.   ینرو نداشتم به خصوص دعوا ب  یزینگفتن. اصاَل حوصله چ  یزیچ  دیگه
 .یمشد ینو سوار ماش  یمراه، از در خارج شد یخالصه بعد از کم

رد و بدل   یزیراه چ یبه سمت خونه. تو یمرو روشن کرد و راه افتاد ینماش الهام
 .کار هم تموم شد  یننشد. خدا رو شکر ا

*** 

  یست کاناپه انداختم. ب یرو عوض کردم و به هال رفتم. خودم رو رو هاملباس
 وقفهیبود. ب  یدرفت هوا، ام یمگوش  یکه صدا  یمهال خودمون بود یتو اییقهدق

 :جواب دادم

 یگی؟ م یچ  -

 !تموم شد؟ -

 :جواب دادم شدم،یاز جام بلند م کهدرحالی

 !ی؟داشت  ما از  اییگه ها! توقع د -

 !یباهام حرف بزن  طوریینا یاددرست حرف بزن، خوشم نم -

تر . قرارمون فقط پرونده بود. قرار نبود گنده زنمیمن هرجور که دلم بخواد حرف م -
 !یاز دهنت حرف بزن 
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 !شده؟ یزی! چایحوصلهیب  یلیامشب خ -

پرونده رو  یابدخالت نکن، فقط  یست که به تو مربوط ن  یزینداره! چ یبه تو ربط  -
 .یربگ

 !پرو شده یادیمنتظر جوابش باشم، قطع کردم. ز ینکه ا بدون

 شد؟  ی: چ الهام

 .یرهتا پرونده رو بگ یادم یگهد یقهزد، چند دق یادیززر  یچیه -

خودش  یدادم. الهام که داشت به کارها یهتک یوار به د ینهسبه حالت دست با
بود و آرزو هم طبق معمول خواب   یدند یزیون . افسانه هم مشغول تلو رسیدیم

 .رفت یبود. الهه هم داشت با موهاش ور م

 :به صدا دراومد. رو کردم به دخترا و گفتم گوشیم

 .اتاقتون خبر مرگش اومد یتو ید بر -

بدون در زدن داخل شد. با  یدبه اتاق رفت. ام یهآرزو رو کول کرد و با بق افسانه،
و  یینش بست. سرم رو انداختم پاقنهاش لب یرو یمن، لبخند چندش یدند

 :نگاهش کنم، پرونده رو باال آوردم و گفتم ینکه بدون ا

 !هم پرونده ینا -

  ی نه؟ چون نگاهم رو  یاپرونده رو گرفت  دونمیرو پرت کردم سمتش، نم پرونده
 .بود ینزم

 .به خدا یادونه یه! یشهمثل هم -
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 !مر اقدر داد نزن، شّرت رو کم کن. حوصلت رو ندان -

 .خشونت سردتم ینعاشق هم -

 !یزر بزن  یگهکلمه د  یه یهکاف  ینی،خشونت گرمم رو بب یاگه دوست دار -

 !نه؟ یگهد یایشنبه م یخب! برا  یمباش بابا ما نبود -

 .نه -

 چرا؟  -

 .چراش به خودم ربط داره -

 .بار به ما هم ربط داره یناتفاقًا ا -

 خب؟  -

 .یرو بد یکی  یبترت ید با -

 .یاومد ی. اشتباه یستمکار کشتن آدم ن  یومن ت -

 .مراقب ما باش یاباشه، پس حداقل ب  -

 .حاال گورت رو گم کن ی! خبرت رو دادیشهم ینمبب -

از  دادن،یبا خنده رفت. دخترها که تمام مدت داشتن به حرفامون گوش م امید
 .یروناتاق اومدن ب

 .ی: دمت گرم آبج الهه

 :مکه داشتم گفت  اییه همون تک با
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 !یاین؟م یدین، نکن! خودتون که شن یرینیخود ش -

 یم؟بر ید: حتمًا باآرزو 

 .کنمیمجبورتون نم  یاینب خواین یبرم. اگه شماها نم ید من حتمًا با -

 :به آرزو زد و گفت یاپس کله  یه  افسانه

 .یمتنهات بذار شهینم یاممن هم م زنه،یم یزر  یهخودش  ینا -

 !؟یاننم یهبق -

 .رو به عالمت مثبت تکون دادن ون سرشونچهارتاش هر 

*** 

بلندم رو   رنگیانقره  ی  . مانتویدبه سرعت گذشت و روز شنبه از راه رس زمان
  یین باالش و از پا  تنهیمجاش، فقط نجذب بود. البته نه همه  یباً . مانتوم تقریدمپوش

 راحت یلیو از سه جا چاک داشت. خ رسیدیحالت دامن داشت و تا مچ پام م
 .مثل دعوا انجام بدم یکار  تونستمیم

 یده مانتوم، پاهام د ی. به خاطر بلندیدمپوش یشلوار نسبتًا چسبان مشک  یه
رو   یبیمتو ج یو چاقو یدمپوش یمشک  یهابا ساق دست  یشال مشک  یه. شدینم

 .یرونم بکردم و از اتاق زد   یشمانتوم جاساز یمخف  یبج یبرداشتم. تو

زده   یعسل یپبود. الهام ت یدهپوش یغقرمز ج یمانتو یهه آماده بودن. اله دخترها
زده بود. هر  اییروزه ف یآب  یپزده بود. آرزو هم ت یاسبز پسته یپبود. افسانه ت
 یریگ  یچبه خواست خودشون بود و من ه  ینداشتن و ا  یشیته آرا  یهچهارتاشون  
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و به مقصد   یمشد ین! سوار ماشنداشت یکه ربط   . به مندادمی کارشون نم  ینبه ا
 .یمحرکت کرد

*** 

 الهه

 

جا بود. معلوم بود که اون ینماش یو طبق معمول کل یمراه بود ی  تو یساعت  نیم
 .هستن یمهمون  ینا یتو یادیز یهاآدم

 !به خودم برسم؟ یشتر ب یکمتا  جاستینا یادیز یهاآدم یچرا به من نگفت  -

بازم   یبهت نگفتم ول یزیچ هرچند  یگه؛د  یز مراقبت نه چ یبرا  یم: ما اومدترانه
 !یدیاز بس به خودت رس یخودت رو ترکوند

 و مد روز باشه؟  یپمگه بده آدم خوشت -

 !ریمینم یما به عروس ی: نه من نگفتم بده ولترانه

 !یش ا یگهبسته د -

 .رو پارک کرد ینکرد و ماش  یداپارک پ یبه زور جا الهام

*** 

 ترانه 

 

 :وگفتجلومون رو گرفت . نگهبان عمارت یمعمارت شد وارد



 

 
25

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

 !کارت -

. مثل یمرو درآوردم و با دوتا انگشتم پرت کردم طرفش، بعد هم داخل شد کارت
 یهاآدم یخیال. بخوردیجا بود. حالم ازشون بهم مناقص اون یهاآدم یشههم

 رفتمیکه داشتم راه م  جور ینناقص شدم و فقط دنبال شخص مورد نظرم گشتم. هم
 :گفتم

. یدو نگران من هم نباش ینافتاد فقط فرار کن ی! هر اتفاق یندتون باشمراقب خو -
 بهتون گفتم باشه؟ یباشه چ  یادتون

  ی خال  یز م یک ی. رویمحرکت کرد یو هر کدوم به سمت  یمجدا شد یگه از همد بعد
 یه یدن. اصاًل حال دیینهم انداختم و سرم رو انداختم پا ینشستم و پاهام رو رو

 :به گوشم خورد یدام یصدا یقه،از پنج دقتم. بعد رو نداش یوونمشت ح

 .سالم -

 :رو بلند کردم و گفتم سرم

 کنم تا شّرت کم شه؟  یکار چ یدبا یگهکه اومدم. د  یام! قرار بود بیگی؟م یچ  -

 !نه؟ یا یخوب  ینمبابا اومدم بب  یچیخورد. ه یشهَمن عسل هم نمتو رو با صد  -

 .که خوبم، حاال برو  یدید -

 .ن، رفتماشه نزباشه ب -

بلکه   ین، نه تنها ا خورهیهام گورش رو گم کرد. حالم ازش بهم ماز جلو چشم بعد
به انسان بود. بودن ما    یهشب  هایییوونح  یدند  کردم،یکه م  یشون. تنها کارهمه

 یه؟چ یانجر جا؟ینا یمنداشت! پس چرا ما اومد اییده مراسم که فا ینا یوت
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 ی حرف راض  یکمکه با    یستن  یآدم  میدن ما بندازن؟! ا کارشون رو به گرد  خوانیم
 .از جام بلند شدم و دنبال دخترها رفتم وقفهیبشه. ب 

*** 

 افسانه 

 

به مشامم خورد. به  یبد یجلو روم بودم که بو هایبازییوحش  یدنحال د در 
که دست خودش نبود، داشت   یبا حال یپشت سرم نگاه کردم. مرد جوون 

شونم   یدست رو  یکس   ینکهنکردم و برگشتم. با احساس ا  ی. بهش توجهرقصیدیم
 .ترس به دلم اومد یکم  یدنشگذاشت برگشتم. همون پسره بود. با د

باز هم از رو نرفت. کالفه   ی ندادم ول یتبهش اهم پا و اون پا کردم و ینا کمی
افتاد و از درد خودش  ینزم یکردم. پسره رو  یلگد خودم رو خال یکبرگشتم و با 

و   یامتر به چشم بکه کم  ییجا یهرش رد شدم و رفتم جمع کرد. به جهنم! از کنارو 
 .کمتر دردسر داشته باشم

*** 

 ترانه 

 

.  یدمکه افسانه رو د  رفتمیداشتم م  جور ینبودم. هم  یددنبال ام  یمبرزخ  یهاچشم   با
 .به سمتش رفتم و از دور صداش زدم. روش رو به سمتم کرد یعسر

 !. زود باشیدبر جاینکن و از ا  یدادخترها رو پ روب یعافسانه، سر -
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 !شده؟ یچرا؟ چ  -

 .یگمگرفتن ما، د  زود باش م  یست برا تله   یه ینا -

از کنارم رد شد و رفت. دوباره با چشم داشتم دنبال  یعسر یبا حالت عصب  افسانه
 .کردم  یداشمشت زن پ یهکه کنار   گشتمیم یدام

 !یدام -

 ی؟ردما کاز  یادیشد شما  یچ  -

 .کارت دارم  یالحظه ب یه -

 شد؟  یچ  یهو! ینیمن رو بب خواستیدلت نم دونمیم یی من؟ جالبه تا جا -

 .یا دهنت رو ببند و ب -

 .به خدمتتون یاممن االن م یدباشه، ببخش -

 :و گفت یستادروم اجاش بلند شد و اومد سمتم، روبه از 

 جانم؟  -

 .یراییتا پذ یمبر یاب -

 .راه افتادم تر از اونخودم جلو بعد

سفارش داد.   یدنینشستم و اون هم کنارم نشست. دوتا نوش  یراییپذ  یصندل  روی
 :م و گفترو کرد به

 !خب بگو  -
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 .تا بناگوشش باز شد یششلبخندم، ن ینزدم که با ا یحیمل لبخند

 .یگمبعد بهت م یارنبذار سفارش رو ب -

 .ذاشتن جلومونکه سفارشمون رو آوردن و گ  یتا وقت  یمنزد حرفی

 !خب بگو  -

 .باال یهااز اتاق  یکیتو   یارو بردار ب یوانتل -

هاش رو پشت  ها باال رفتم. قدمخودم رو برداشتم و بدون توجه به اون، از پله  لیوان
 یددر رو باز کردم و رفتم داخل، ام یدم،که رس  یاتاق  ینسرم احساس کردم. به اول

که کرد، به در بالکن    یرد. بدون توجه به کارپشت سر من اومد داخل و در رو قفل ک
و منتظر  یستادمبالکن ا یبالکن شدم. لبه داخلشدم و در رو باز کردم و  یکنزد

هام رو تر کردم و  حضورش رو کنارم احساس کردم، لب  ی. وقت یادشدم تا اون هم ب
 :گفتم

 یه؟نقشه امشبتون چ -

 ی؟اچه نقشه  -

 جا؟ ین ا ینو کشوندار م یچ  یمن رو خر فرض نکن! برا -

که شما هم   یمخوب معلومه جشن بود گفت زنی؟یمحرف  یدرباره چ  فهممی نم -
 .یاینب

. پس حدسم درست بود. قبل یرهکردم دستش داره به سمت کمربندش م  احساس
دست گرفتم و َکَلش رو  یهدستش رو به اسلحش برسونه، سرش رو با  ینکهاز ا

 .بالکن یهاگذاشتم لبه نرده 
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 کار رو کرد نه؟   ینا یخب پس حدسم درست بود. سپهر -

 .دونمی نم -

 یدنینوش  یوانل  یع، دستم رو گرفت و خواست بلند شه که سرهاشاز دست   یکی   با
گلوش گذاشتم و   یر دستم موند رو ز  یکه تو  اییشهش  یکهرو به نرده بالکن زدم و ت

 یسنگ  ینرده  یرو ید. امیدمبا زانو به کمرش ضربه زدم. دستم رو از دستش کش
گلوش نگه داشتم   یر رو ز  یشه. شردتو دستم گلوش رو زخم ک  ییشه بالکن افتاد و ش

 :و گفتم

 یین؟ پرتت کنم پا  یا زنییمخب حرف   -

 .شیینم  یروز پ وقتیچ تو ه یبکن ول خوادیمهر کار دلت   -

 ارتپیکهوگرنه ت یستمکه اهل کشتن آدم ن یفتو ندارم. ح یاتبه چرند  یاز ن -
 .کردمیم

و به سمت  یستادمم. دادش گوشم رو کر کرد. صاف اپاش فرو کرد یرو تو شیشه
 :گفتم  رفتمیمداشتم  کهیدر رفتم. درحال

دستم که خون نجست دستم رو نجس   یف. حیستمکش ن! من آدمیشانس آورد -
 .کرد

 .دستم احساس کردم یرو تو یاز دستم حرف زدم، تازه سوزش وقتی

 یفشده. دستم کث یخون بود نگاه کردم. به درک اگه دستم زخم  که غرقدستم   به
 .شد عق
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شدم و بعد از باز کردن قفل در، از اتاق خارج شدم و رفتم تا دخترها رو   بیخیال
 .کنم  یداپ

*** 

 .ینبر جایناز ا ینزود باش -

 یای؟ : چرا تو نمالهام

 ینا یتو یمخف  یسپل  یادز یلیحواسشون رو پرت کنم. به احتمال خ یدمن با -
 .جمعه و مطمئنم که دنبال ما هستن

 ی؟چ  یفتیب یر اگر گ ی: ولافسانه

نظر داشتن. شماها   یر ما رو ز  ی. تا االنم کلیادنم  یشبرام پ  ینه نگرانم نباش مشکل -
 جوریین ا یو فرارمون بهتر. از طرف  یشهگرفتنمون کمتر م  یجور  ین بهتره! ا یدبر

 !نفر اره نه پنجنفر خالفک یک کننیمفکر 

 .ترسمیم:  افسانه

 !یگهد یند  زود باش ترسی؟یم یتو خرس گنده از چ  -

حواسشون رو پرت کنم. داشتم  یداومدن و رفتن. با یینپا یطوناز خر ش باالخره 
 .افکارم رو کنار زد یکی دادیکه داد و ب   کردمیمفکر 

 !یسپل یسپل -

زدن و فرار کردن.  یغ ه جروع کردن بها شمهمون همه  یده،لعنت! کار ام اومدن
هاشون رو درآوردن  مهمون زده بودن، اسلحه  یکه خودشون رو جا  هایمخف   یسپل
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شد. خدا کنه دخترا   یشتر ها بمهمون یغکار، ج  ینکردن. با ا  یراندازیو به سقف ت
 .رفته باشن

. به داد باال رفتم هاجمع کردم و از پله یتمرو پس زدم و حواسم رو به موقع افکارم
داخل بالکن شدم.    یعشدم. سر  ینکردم و داخل اتاق دوم  یتوجه  هایسپل  دادیب   و
بود   یدر حد یبود نه کم ول یادنه ز ینتا زم جاین . فاصله ایستادمها انرده یلبه 

گرد درخت توجهم رو جلب کرد. عقب  یهکردن،    نگاه  ی. بعد از کمینهبب  یبکه پا آس
 .یدمپر یدمها رسنرده  یبه لبه ی. وقت مدیدو یادیکردم و با سرعت ز 

بودم که شاخه بزرگ درخت رو   ینزم یک به گوشم خورد. نزد یسداد پل صدای
هم جمع کردم. شاخه رو ول   یکه تو دستم خورد، ابروهام رو تو  یریگرفتم. با ت
 .داد به باال نگاه کردم یا صداافتادم. ب ینزم یکردم و رو

 !یینهقربان پا -

  ی پام رو گذاشتم رو یهکردم.   یدنکردم؟! شروع به دو  یر گ  یت چه بدبخ بابا تو ای
کوچه سوت و کور بودم. به دو طرف    ی. تویوارور داون  یدمحرکت پر یهو با  یوار د

اگر  .شدیوصل م یابونبه خ یگشبود و سر د یک سرش تار یهکوچه نگاه کردم. 
گرفتم به سمت   یمن. تصمابون رد بشیخ یناز ا یدبا یان،ب یابخوان برن  هایسپل
 .برم یکیتار

از دست داده بودم. در خونه رو  یادیبه خونه رفتم. خون ز یهمون دست خون  با
 .نگران اومدن طرفم یدنمباز کردم و رفتم داخل، دخترها با د

 شده؟  ی: دستت چ الهام

 ی؟ به حال دستم بکن  یفکر  تونییم  ین. الهام ببینبش  یدنسوال پرس  یخیالفعاًل ب -
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 ی کرد سمت اتاق خودش. بدون حرف داخل اتاقش شدم و رو ییمراهنما هاملا
 ینداشت ول  یادیتختش نشستم. الهام اومد و شروع به پانسمان دستم کرد. درد ز

 !لعنت یضعف کرده بودم. لعنت به سپهر یبدجور

بزنم وگرنه خونش بند   یهبخ یدنخور. دستت چاک برداشته. باتکون  یاد: زالهام
 .یادنم

 .بکن ی،بکن یدبا یهر کار -

 .یستینگران دستت ن یادخوشم م -

 .خورهیحالم داره بهم م یفه،کث  یلیفقط زود باش خ -

 .چشم -

زدن دستم. درد دستم برام مهم نبود  یهزد و شروع کرد به بخ حسییبهم ب  بعد
 .مخم بود یرو یم بدجوردست یفیکث  یول

*** 

 بهمن

 

 .ینرو بگرد اجین وجب ابهوجب  ین،خوب بگرد -

 .گفتن و مشغول کار شدن  چشمی

 .فرار کرده یاصل کار یاد: بهمن به نظر مسپهر

 منظور؟  -
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 .از بالکن خودش رو پرت کرده پوشیازن نقره یه یگنم هامونیمخف  یسپل -

 فرارش کجا بود؟  یگهُمرد، د ینکه خب ا -

 !نه اون نمرده -

 :تعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد با

 .با گرفتن شاخه درخت جون سالم به در برده یو پرت کرده ولودش ر طرف خ -

 .کنارم زدم  یوار به د یداغون مشت  یاعصاب  با

. آهان  یدنصورتش رو ند یقبازم دق یبوده ول یطرف چشماش خاکستر یگنم -
 .بوده یهم خون  دستش یهگفتن که 

 نبود؟  یزخم یکس -

 .نه نبود -

 ردش رو بزنن؟  یا  یرنزن رو بگ ینن اتونستما ن هاییساز پل کدومیچ ه یعنی -

 .یوار ور داون یدهپر یوار د ینه، طرف از رو -

 بود آره؟  یدستش خون  یگفت  -

 .آره -

 !کجاست  یمخون بفهم یبا استفاده از قطره   یدشا -

 ی؟ شه چ اگه دربست گرفته با -

 .امتحانش که ضرر نداره -
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 .یمباشه بر -

 .یانتا هم بگو ببه اون سه  -

 .شهاب -

عمارت اومدم و به سمت   یرون ها رو خبر کنه. به بجلوتر از من رفت تا بچه  سپهر 
اتاق شماره دو بود رفتم. سرم رو بلند کردم و از باال به بالکن  یر ز یباً که تقر  یدرخت 
 یدهم یتقدر اهمان ی! به چ یره؟که بم  یدهزن نترس ینا یعنینگاه کردم.  یکاتاق 

جور و بدونم چه  ینمشدوست داشتم بب یلی ! خرهاع بپارتف ینکه حاضر شده از ا
. یمش فرار کرده بود رفتکه طرف از رو  یواری! با اومدن برادرام به پشت دیه؟آدم

  ی رو نگاه کرد. تو ینزم ینگاه کردن، رو یشد. بعد از کم تر یک نزد یوار ساالر به د
 :یدکش  یرونساالر من رو از افکارم ب یفکر بودم که صدا

 !خون -

خون به    ی. سرخ یمکه اشاره کرده بود، نگاه کرد   ییطرفش و به جا  یمرفت  دوانانود
 .خوردیچشممون م

  یاین از کدوم طرف کوچه رفته. ب  یستمعلوم ن  ی بوده ول  جاینهم   یده نشون م  ینا -
 .تا هم با هم. من و سپهر با هم، شما سهیمدو دسته بش

 .به چشممون خورد یدوم ونخ یکه قطره   یمرفت یکیبا سپهر به سمت تار بعد

 .طرف رفته یناز ا -

 .جاستینخون ا یقطره  یه: سپهر
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  یم رد خون رو دنبال کرد  یم،که تونست  ییتاشون اومدن سمتمون، با هم تا جا سه  هر 
 یسخ ینسوت زماز شانس بدمون، همون موقع بارون گرفت و در عرض سه یول
 .شد

 ؟یمکن  یکار حاال چ موقع،ی : لعنت! چه ب پرهام

 .یمبرگرد ید با یستن یاچاره  -

*** 

 افسانه 

 

 حالش خوبه؟  -

خورد تا خونش بند اومد. االن هم  یهبخ یافتضاح بود. کل: وضع دستش که الهام
 .یدهخواب

 سر دستش اومده؟  ییچه بال -

 .یدمدستش د  یتو  یشهش  یکهچندتا ت  کردم،یم  یز داشتم دستش رو تم  ی : وقت الهام

 اومده؟  رشس ییچه بال یستمعلوم ن -

با    یولنشده    یشطور  یادکه به دستش خورده، ز  یضربه اول  کنمی: من فکر مالهام
 .زخم بازتر شده یضربه دوم

 خب؟  -

 .شده بود یدهخراش یلی: دستش خالهام
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 .یگهشه بهمون م یدار اوف بذار ب -

 .یمبکن یاستراحت  یه یم. بهتره ما هم برخواب هست  یدو ساعت  یکی یه: تا الهام

 .یرو گفت  یز چ ین: بهترآرزو 

 .گذرییاز خواب نم ی،بگذر یتو از هر چ  -

*** 

 آرمین

 

 ی. بهمن که حساب یفتهم یمزخرف  یها. واقعًا اتفاق یمحال داغون به خونه رفت با
 کنه یکار رو م  یناتاقش باشه تا کنار ما، البته ا  یکه تو  دادیم  یح بود و ترج  یشونپر

 .رو ناراحت نکنه یتا کس

 .نشه یبتنص یچیآخرشم ه ی،قدر سگ دو بزن هم از کار امشبمون. ان ین: اپرهام

 .غر نزن که حال تو رو ندارم یگه تو د -

 .جاینا یاندارن م یناها مامان ا: بچه ساالر

 !وضع؟  ینتو رو خدا! آخه تو ا  -

 .کرد  یشهنم یشکار -

 .نکرده بودمم  ه  یدر کنم؛ هر چند کار  یخستگ   یکمتمام رفتم تو اتاقم تا    حالییب   با

*** 
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 بهمن

 

 .رو نداشتم یکی یناپرده افکارم رو کنار زد. حال   یمگوش  صدای

 !بله  -

 کجاست؟  دونیمینم یول یمرو راه انداخته شناخت یکه مهمون   یبهمن کس -

 یه؟ خب اسمش چ -

 .یساالر یدجاو -

 خب؟  -

 .موارد باشه جور یندانشگاه و از ا یکارها  یتو یادبه نظر م -

 دانشگاه؟  یمبر ید ما با یعنی -

 .یندانشجوها باش ی  جا ینمجبور یمدت  یهآره   -

 ی؟ از ک   -

 .یگههفته د یهاز  -

 .خب باشه، خداحافظ  یلیخ -

 .یامدرب حوصلگییب  یناز ا یتخت ولو شدم تا کم یرو قطع کردم و رو گوشی

*** 

 آرمین
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 یدر رو برادر از جام بلند شدم و  ی. با صداگذشتیاز اومدنمون م یساعت  نیم
د داخل و سالم کرد. سالم کردم و بغلش  اوم ییرومامان باز کردم. مامان با خوش

 .کردم

. یومدن یممنتظر بهمن شد یکردن. هر چ   یتا هم اومدن و با مامان روبوسسه اون
 یرو  یرونیش،ب  یهابه مامان گفتم و به اتاق بهمن رفتم. با همون لباس   یدیببخش

 .که مامان وارد اتاق شده  یدمدر برگشتم و د یدابود. با ص یدهتخت خواب

 کنم؟  یدارشخوابش برده، ب یدبخشب -

 .بهتون بزنم و برم یسر یهنه بذار بخوابه، اومدم  -

 قدر عجله؟حاال چرا ان -

 یضهاومدم. خالت مر  ینهم  یبرا  ینبود  یر مس  یهخونه خالت، تو    رفتمیداشتم م -
 .حالش چطوره ینمبب یششبرم پ یدبا

 .یدآهان، سالم برسون -

 .باشه -

 .موند و رفت یشمونپ یمامان ربع ساعت  یه. یروناز اتاق رفت ب مامان

*** 

 ترانه 
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رو آروم باز کردم و از جام بلند شدم. با سوزش دستم، به دستم نگاه  هامچشم
اندازه بزرگ    ینتا ا  کردمی اومد. فکر نم  یادم  یز چکردم. با نگاه کردن به دستم، همه

 .ند شدمتخت بل یدستم شدم و از رو یخیاله! بباش

 . چرا من نرفتم تو اتاق خودم؟ یروناتاق الهام اومدم ب از 

  ین آب بخورم و گلوم رو از ا یهال نبود. رفتم به آشپزخونه تا کم یتو کسهیچ
 یآوردم. از رو یرونب یخچال ی. با دست سالمم پارچ آب رو از تویارمدرب یخشک 
 یبا صدا یوانول کردم. ل رو یواندستم، ل یدنکش  یر ه با تشتم کبردا یوانل ینتکاب

و با دست سالمم دست   ینتکاب  یپارچ رو گذاشتم رو یع شکست. سر یوحشتناک 
 .شده بود یمتقس یکهبه هزار ت یواننگاه کردم، ل ینخوردم رو گرفتم. به زم یهبخ

کردش معلومه ف  پ  یالهام برگشتم و به چهره نگرانش نگاه کردم. از چشما  یصدا  با
 .یستادچشماش اومد و کنار الهام ا یخواب بوده. افسانه با ترس تو

 خواهرم؟ ی: خوب افسانه

 .از دستم افتاد یوانها بابا خوبم فقط ل -

 ی؟بلند کرد یوانخوردت، ل یه: با دست بخالهام

 .آره -

  کنی؟یبلند م یواندست ل  ینوقت تو با اخورده، اون یهبخ ی دستت کل یوونهد -
 .یدستت رو تکون بد ید اصاًل تو نبا

 .رو نگاه کن  ینزم یست،ها نحرف  ین: الهام االن وقت اافسانه

 .کنمی خودم جمعش م -
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 .کنمیفکرشم نکن! خودم جمع م ی: حت الهام

 

نشستم تا الهام و افسانه مبل    یکردن. رو  یرونو افسانه من رو از آشپزخونه ب  الهام
من   یرومبل روبه  ی اومدن و رو یرونپزخونه ب ساعت، از آش یم. بعد از نیانب

 .نشستن و منتظر من رو نگاه کردن

 !یه؟چ -

 سر دستت اومده؟  ییبده چه بال  یحخب توض -

 .ییننگفتن و سرهاشون رو انداختن پا  یزیدادم. چ  یحرو براشون توض  یانجر  تمام

 !یین؟پا  ینشده؟ چرا سرهاتون رو انداخت یچ  -

 .شدینم جورییناالن دستت ا یم،ه بوداگه نرفت ید: ببخشافسانه

 یر احتمال گ ین،. اگر شماها بودینمن خودم خواستم شماها بر زنین؟یزر م یچ  -
 . ...شدیم یشتر افتادنمون ب

 :دادم ادامه

 شه؟یخوب م یک    ینحاال ا -

 .کنم  یچیشباندپ ید: بلند شو باالهام

بلند شدم و رفتم به اتاق  بلند شد و جلوتر از من به اتاقش رفت. از جام  خودش
 کشیدیم  یرون تختش ب  یر رو از ز  یهاول  یهاداشت جعبه کمک   کهیحالالهام. الهام در 

 :گفت
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 !رو تختم ینبش -

 

  ی لب تشکر  یر ربع ساعت کار دستم رو تموم کرد. ز  یوتختش نشستم. ت  یو رو  رفتم
 .اومدم یرونکردم و بلند شدم. از اتاقش ب

 .دادنیافسانه گوش م یحاتداشتن به توضودن و شده ب یدار و الهه ب  آرزو

 .یهسپهر  یر تقص هاین همه ا -

 یم؟بکن تونیمیم  یکار : حاال ما چآرزو 

 !یری؟انتقام بگ خوایی: نگو که مافسانه

 یخیالشبکنم، اون من رو کم زجر نداد که بخوام ب خوامیکار رو م  ینهم یقاً دق -
 .بشم

 .یمما هم باهات ی،بکن یبخوا ی: خب تو هر کارافسانه

 ی؟شروع کن خوایی: از کجا مالهام

 .هاش افتادماز نوچه   یکی  یاد  یهواز کجا شروع کنم؟    گفتیفکر کردم، راست م  کمی

 .یساالر یدجاواز  -

 : خب کجاست؟الهه

 !دنبال اون؟  یمبر یدبا یچ  ی: براآرزو 

  ی دانشجوهابعد از اتمام سال،  یارو  ینا ی کجاست؛ از طرف   یسپهر دونهیاون م -
 .فروشهیم یدختر رو به سپهر
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 جزء اون دخترها؟  یمبر یدما با یگیتو م یعنی: الهام

 .آره -

 :دادم ادامه

 ی؟ فته همه کارها رو تموم کنه یکتو  تونییالهام م -

 .یستن ی: ها بابا کار شاخ الهام

 .کنییم یکار چ ینمبب -

 ها؟که کدوم کالس  یست: فقط مهم نالهام

 .داره یادیداره. البته دنگ و فنگ ز یشتریب یتکه اهم  یکالسچرا مهمه،   -

 یاد؟از دست ما برم ی: کارافسانه

چه خبره تا الهام کارش  ینیمجا تا بباون یمهفته بر یک ینا  یدآره من و تو با -
 .باشن جاین مراقب ا یدتموم شه. الهه و آرزو با

 .: خب پس من برم کارم رو شروع کنمالهام

 یختیه؟ر ینهم یک    م تادست یراست  -

 .در خدمتت هست یدو ماه  یه: الهام

 .هم رفت تو اتاقش بعد

*** 

 ی؟اافسانه آماده  -
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 .یمآره بر -

 .یمشد ینو سوار ماش  یمخونه خارج شد  از 

رد و  ینمونب یو حرف  یفتادن یراه اتفاق خاص یسمت دانشگاه، تو یمکرد  حرکت
 .بدل نشد

پر  یاطداخل، ح یمو رفت یمشد یادهپ یناز ماش. یدیمرس یبعد از ربع ساعت  خالصه
 .از دانشجو بود

 ثبت نام؟  یبرا یمبر یا ینیمجاش رو بب همه  یمخب به نظرت االن بر -

 .نام ثبت  یط شرا یبرا یمبعد بر ینیم،جا رو ببهمه  یمبر -

 .یمبر یه،آره نظر خوب -

 .ینیمدانشگاه رو بب یجاتا همه  یمافتاد راه

*** 

 الهه

همش    یادز  حوصلگیی. از ب کاناپه نشسته بودم   ی. رومردمیداشتم م  گیوصلحیب   از 
خونه    یههم باهات تو    یگهقدر بده دو نفر د. چه شدمیور ماون  یا   شدمیم  ور ین ا  یا

 .خودشون باشه یسرشون تو کارها یباشن ول

 .شد یداکه سر و کله الهام پ  کردمیلب غرغر م یر خودم ز یداشتم برا جور همین

 نه؟  یباش جاین تو مثاًل قرار بود مراقب ا -

 .یممراقب باش یمکه بخوا  یستن یزیفعاًل چ -
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 !از دست تو -

 یریم؟انتقام بگ یدبا  یچ  یبرا الهام ما -

 :صورتم گرفت و گفت یروش رو روبه دستش رو آورد باال و انگشت اشاره  الهام

 ی؟شد ی. راضدخوای .دو، چون ترانه میشهما نم یخیالب  یچون سپهر یک، -

 :صورتم کنار زدم و گفتم  یرو از جلو دستش

 !شدم یها بابا راض -

 .یدم نگران آرزو رو شن یگذشت که صدا  یساعت  یماتاقش. حدود ن یرفت تو الهام

 !الهه الهه -

 .صداش استرس تمام بدنم رو گرفت یتو ینگران  از 

 !یه؟چه وضع ینشده؟ ا یچ  -

 :نفس گفتنفس یکمبهش اشاره کردم. آرزو بعد از   بعد

 .ردمون رو زدن  هایسپل ها،یس پل -

ردمون  یدرون بدنم ده برابر شد. آخه چطور یحرفش، شوکه شدم و نگران  ینا با
دوان سمت اتاق الهام رفتم و با تمام زورم  فکر کردن شدم و دوان یخیالرو زدن؟!ب
 .در زدم

 !خب بابا اومدم، چه خبرته الهه؟ یلی: خالهام

 .گرفت  به خودش  یهاش رنگ نگران چشم  ید،صورت نگرانم رو د  یکرد. وقت رو باز    در 
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 .جانین ا هایس... پلهایسالهام پل -

 ی؟: آخه چطورالهام

 .یمفلنگ رو ببند یدبا یست،ن یزهاچ یناالن وقت ا دونم،ی نم -

 .یدخب بر یلی: خالهام

  یشتر رو ب مونکوچه، عجله  یسگ تو ی. صدایممورد نظر رو جمع کرد های  وسایل
 .کرد

. خدا رو شکر  یمخارج شد یو از در پشت  یمکرد  یاز ربع ساعت، خونه رو خال بعد
نبود نگران   یاز ن  ینهم  یبود؛ برا  یاخونه هم اجاره  ی. از طرف یمنداشت  یخاص  یلوسا
 .یمباش یزیچ

 .: الهه زود زنگ بزن به ترانه بگو خودش رو برسونهالهام

 .باشه -

 .تماره ترانه رو گرفرو درآوردم و شم گوشیم

اون لحظه    ی. توکردمیبا ترانه صحبت م  رفتیم،ی تندتند راه م  یمکه داشت  جور همین
 .هم برامون ارزش داشت یهثان یک

 .ترانه فورًا خودت رو برسون -

 .یاماالن م -

 .رو قطع کردم گوشی

*** 
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 افسانه 

 

  یدبا یکار و چ هیثبت نام چ یط شرا ینیمتا بب  یمرفت یدیم،خوب اطراف رو د وقتی
 ؟کرد

و   یمبدون حرف نشست ینیم،. پسره بهمون گفت بشیمو سالم کرد یمدفتر شد وارد
 .ترانه شروع کرد

ترانه زنگ   یکه همون موقع گوش  یرونب یمساعت، از دفتر اومد یمبعد از ن خالصه
 .خورد

 

 .: بلهترانه

- ... . 

 :نگاهم کرد و جواب داد یلحظه ترانه با نگران  یه

 .یامن ماال -

 :تمام گفت یترو قطع کرد و رو کرد بهم و با جد گوشی

 .یمبر ید با -

 .باشه -

تعجب    یا  ید خند  یبهمون م  یا  دیدمونیم  ی. هر کسیماز محوطه گذشت  دواندوان
 .یمشد ینو سوار ماش یماز دانشگاه خارج شد یه. بدون توجه به بقکردیم
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ازبس که ترانه تند  زدن نداشتم؛ بهتره بگم جرعت حرف  یا یمنگفت یزیراه چ توی
 .یریمبگم، حواسش پرت شه بم یزیچ یهکه   ترسیدمی! مرفتیم

که   یزیسرکوچه. با چ یدیمرس اییقهپنج دق یم،که ما داشت  یبا اون سرعت  خالصه
 .بودن یستادهخونه ما ا یجلو یسپل ینتا ماششد. پنج  یخمو به تنم س یدم،د

 به نظرت دخترها رو گرفتن؟  -

 .خارج شدن یاحتمااًل از در پشت  هن -

 ین . ترانه ماشیدیمدخترها رو د  یدیم،در رس  یکیبه اون    یرو حرکت داد. وقت   ماشین
 .یمسوار شدن و حرکت کرد  یعما سر  یدندخترها نگه داشت. دخترها با د  یرو جلو

*** 

 ترانه 

 

 یه؟ چ یانجر -

 .یدبه آرزو بده که فهم یریخدا خ دونم،ی: نمالهه

 !یدی؟ا فهماز کجآرزو  -

 ی پارس سگ نذاشت بخوابم؛ برا یکه صدا  یشدهام تازه داشت گرم م: چشم آرزو 
 .یاندارن م هایس پل یدمکه د  یهچ ینمرفتم بب ینهم

 زدنیبا استفاده از خونم داشتن ردمون رو م هایس خاطر خون دستم بود، پل به
 .بکنه یکار  نتونسته یلیبه خاطر دال یول یدهخون دستم رو د یسیپل یعنی
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 .به خاطر خون دستم بوده -

 .: خدا رو شکر خطر رفع شدافسانه

 .الهام بلند شد یغج یهو

هم خودت رو  خوایی! مکنی؟یم یخوردت رانندگ  یهبا دست بخ ی: تو دارالهام
 !یهم ما رو بدبخت کن یبدبخت کن

 .نشه یتوننگران نباش حواسم به شماها هست تا به خاطر من طور  -

 .نبود ینم... منظورم ا: الهام

 .اندازمیقدر شماها رو تو دردسر مکه ان  یدبود، ببخش ینمنظورت هم یقاً چرا دق -

 .بار افسانه جوابم رو داد این

 زنی؟یکه م  یه چ یگهحرفا د ینا -

 !یتواقع -

 .یمو تا آخرشم باهات یم: هه... ما از همون اول با تو بودافسانه

 .ینباشه خودتون خواست یادتونزدم و گفتم:  پوزخندی

 یم؟کن  یکار بحث، حاال چ ین: جدا از اآرزو 

 ی؟ چ  یبرا -

 .خونه ی: براآرزو 

 .رفت یمشد خانمانی : ب افسانه
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 .یگهد یجا یه یا هتل  یم: خو برالهه

که  یم. سپهریستمقدر پولدار نمن ان ید،صراف نکنخرج کردن ا یخواهشًا تو -
 . ...یگهد

پس الزم نبود   یه،منظورم چ دونستنیخودشون م حرفم رو نگفتم، دخترا  بقیه
 :رو پارک کردم، الهه گفت ینبزنم. ماش یحرف الک 

 یستادی؟ چرا ا -

 کجا برم؟  یمرو ندار  ییجا یوقت  -

 .کارش رو انجام بده  تونهیالهام نم یم،که ما دار  یاوضاع  ین: ترانه با اافسانه

 یم؟بش یننش: چطوره زاغه الهه

 .یوقت نپاش یها : گوله نمک! بپ افسانه

 .ییجا ییسرامهمون یمبر یدبا یست،ن یاچاره  -

 .شناختمیسرا و هتل مرو روشن کردم و حرکت کردم. چندتا مهمون ماشین

*** 

 .داخل یاریدرو ب هایل حله وسا -

آسانسور   یرورو برداشتن و با من وارد ساختمان شدن. روبه  هایل وسا دخترها
 .یروندر باز شد و چندتا پسر اومدن بخره . باألیمو منتظر شد یستادیما

تا در آسانسور بسته بشه. خالصه واحد مورد    یمو منتظر شد  یمآسانسور شد  داخل
 .یمو وارد شد یمکرد  یدانظر رو پ
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اجارش  یترش هم بود ولره و دوتا اتاق داره، البته بزرگمت 130 جاینخب ا -
 .نیمموینم  جاینهفته ا یهاز  یشتر بود. ما ب یادتر ز

 یه؟: منظورت چافسانه

 یها. البته اگه جا باشه، ما مهمونیدنبهمون اتاق م  یم،دانشگاه بر یتو یوقت  -
 .یمناخونده هست

 .: خدا رو شکرافسانه

  ی ها و دوتااز اتاق یکیتو  یندوتا اتاق داره. دوتاتون بر جاینخب، ا یلیخ -
 .اتاق یکیاون  یتو  یدبر تونمیگهد

 ی؟ : تو چ الهام

 .خوابمیم جاین من هم -

 یگه د  ینهم  یبرا  مونم؛یحرفم م  یتا آخرش پا  زنم،یرو م  یحرف   یوقت   دونستنمی
 .رو بذارن هاشونیلاتاقاشون تا وسا ینگفتن و رفتن تو یزیچ

*** 

مشغول   ی. هر کدوممون به کاریممونده بود تا وارد دانشگاه بش یگه روز د یک
بکنم.  یکار  تونستمی دستم نم ینچون با ا یرم بگالبته اگه خودم رو فاکتور  یم؛بود
 .وآمد کردنرفت  یهفته، دخترها کل ینا یتو

 .رفتیم یادممتنفرم، اوه داشت  یکاریاز ب یهستم؛ ول ایحوصلهیآدم ب  من

 !ین؟دخترها! مگه کر یدخترها... ه  -
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ق  از جام بلند شدم و دم اتا یرون؟ نکنه دوباره رفتن ب ده؟یجواب نم  یکس  چرا
 یبازم جواب  یجواب نداد. دوباره در زدم ول یکس  یول دخترها رفتم. اول در زدم

 .بعد از دوتا بوق جواب داد رو درآوردم و شماره الهام رو گرفتم. یم. گوشیدمنشن

 جانم؟  -

 ین؟هست یمرگ و جانم، کدوم گور -

گاه  کار دانش  یبرا یعنی. یرونب یمرفت بهت بزنگم، ما اومد یادم ید ها! ببخش -
 .یمرفت

 خب؟  -

 .دادن یر دانشجوها بهمون گ ینچندتا از ا یهکه   اومدیمیم یمخب داشت -

 ین؟ کرد  یکار بعد شماها چ -

 .یمشون... زدیمکرد  یز خب چ -

 ها؟  -

 !آروم بابا داد نزدن -

 کنین؟یم یکار چ یناالن دار -

 االن  کرد.  یدانشگاه باهاشون بحث کرد و از ما هم عذرخواه  ییسبابا ر یچیه -
 .خونه یایمم یمدار  یرونب یمهم اومد

 !ینباال آورد یچه گند ینینبار تنهاتون گذاشتم، بب یه -

 .که نشده  یزیبابا آروم باش حاال چ -
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 .یدهم یر بهمون گ ینهما رو بب ینشده؟ فردا هر ک  یزیچ -

 .کردن  یقمونقدر تشونه بابا اتفاقًا ان  -

 یفتعر یاندم. از خودشونم مم و قطع کر نثارش کرد یکوره دررفتم و مرگ بلند  از 
شدم   یخیالبده به شوهراشون. ب  ی! خدا صبریشنآدم م  یناا  یک   فهممی. نمکننیم

تا   یرونو از واحد زدم ب یدم رو پوش یاتاق و مانتو، شلوار و شال مشک  یو رفتم تو
 .هوا بخورم یکم

 یکار  ین. اولیروندم باومدم. از ساختمان ز   یینها پاآسانسور نموندم و از پله  منتظر 
. شروع کردم شدمیبود از خونه خارج م  یبار  ین. اولیدمکش  یقیکه کردم، نفس عم

 .به قدم زدن

*** 

 آرزو 

 

 یمدانشگاه رو بدون یقبول یط تا شرا یم. اومدیرونب یمدانشگاه اومد یریتدر مد از 
و  یحالی. با ب یمثبت نام کرد یمشکل یچ . خدا رو شکر بدون هیمو ثبت نام کن

 :گفتم  یادز یخستگ 

 .بخوابم  خوامیخستم م  یلیخونه؟ من خ  یم بر  یشه خب اگه کارمون تموم شد، م -

 یشی؟خسته نم خوابییقدر م: تو ان افسانه

 !یشه؟نه، مگه آدم از خواب هم خسته م -

 .نزد، به جاش الهام به حرف اومد یحرف  افسانه
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 .کارمون تموم شد  یم،بر -

 رفتیمیآروم مآروم  یمداشت جور ین. همیمو راه افتاد یمدتامون سر تکون داسه هر 
 .افسانه بلند شد یکه صدا

 یدی؟ آدم ند  یهو -

که افسانه داد زده بود. چهارتا پسر سوسول داشتن با  یسمت  یمرو کرد ومونر 
 .خوردنیهاشون ما رو م چشم

. از فکر افسانه هوس دعوا نکرده باشه، اصاًل حال دعوا نداشتم یدوارمخدا ام یا
 یناز اون پسرها که انگار منتظر هم  یکی.  یشهم  یچ   ینمدراومدم و منتظر شدم تا بب

 :بود گفت

 جرمه؟ کردم،یرو نگاه م یبهشت  هاییشتم حوردا -

 :از خشم قرمز شده بود گفت یکه بدجور  افسانه

 .بزن یدد یبهشت  یجهنم بسوز، بعد حور یشاول تو آت -

بشه، لحن صحبتش مثل  یعصب ی . افسانه وقت دادی دعوا م یلحن افسانه بو این
  یباً شدن. تقر یکبهمون نزد یکنه. پسرها چند قدم یر . خدا به خیشهها مالت
 :از پسرا جواب داد یگهد یکیرومون بودن. روبه 

 تو جهنم؟  یانم یبهشت  هاییکه حور  یهد  گناه ما چ -

 :با همون اخم ترسناکش جواب داد افسانه

 یه؟ بگم گناه تو چ -
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دماغ  یمشت افسانه رو یدیمد یهو. کردیبا چهره منتظر افسانه رو نگاه م پسره
افسانه   یجلو  یدیم،صحنه رو د  یپخش شد. وقت   ینزم  یو پسره رو  پسره نشست 

 .که مبادا بدتر بشه و پسره رو بکشه  یستادیما

. بلند شد اومد سمت  یدکش  یدست  یشخون ینیسرش رو باال آورد و به ب پسره
دوان اومدن سمت پسره تا آرومش کنن. افسانه  تا چغندر دوانه، اون سه افسان
 .کردید، داشت پسره رو نگاه مبو یستادها جوریینهم

فحش  یفحش بود. وقت  کنه،یم یکدعوا تحر یکه افسانه رو برا  یزیچ بیشترین
 یست، اآرومش کنه ترانه  تونهیکه م  یتنها کس شناسه،یرو نم کسیچ بشنوه ه
 .رسیدیبود! متأسفانه ما زورمون به افسانه نم جاین ا ترانهکاش 

*** 

 الهام

 

 یزیوقت پسره چ یهکه   کردمی. داشتم دعا مافتادی ر زبونم نمخدا کردن از س خدا
 کردن،یتا داشتن دوستشون رو آروم ممخ افسانه لگد نپرونه. اون سه ینگه و رو

آروم شده بود، برگشت تا بره که   ی. افسانه که انگاریشدمگه پسره آروم م یول
 :پسره دهنش رو باز کرد و گفت

ها... ولم بچه ینولم کن زنی؟ی که من رو م  یهست  یک   یآشغال کثافت فکر کرد -
 !دارمیمن دست از سرت برم ی! فکر کردکنی؟یو فرار م زنیی! مینکن

سمت   تشبرگ داشت،یآروم قدم برمکه تازه آروم شده بود و داشت آروم  افسانه
 .پسره



 

 
55

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

چهره افسانه   ین. ایم فاتحه پسره رو خوند یدیم،چهره ترسناک افسانه رو د وقتی
که محکم کنارمون زد و    یمافسانه رو آروم کن  یم. خواستدادینشون از مرگ پسره م

 .رفت سمت پسرها تا شخص مورد نظر رو وارد قبرستون کنه

افسانه   یقو یهامشت اخواستن آرومش کنن که ب یدن،که افسانه رو د  پسرها
 .شدن ینرو شدن و نقش زمروبه 

 گفتیمیبهش م ی. هر چ یمسمت افسانه که آرومش کن یدیمو دو  یمگفت  ییخدا یا
دستم   یرو  یسوزش  ین،زم  یتامون رو پرت کرد رونداشت. آخرش هم هر سه  یدهفا

  د نبل یدم،که د  یادستم شدم و از جام بلند شدم. با صحنه یخیالاحساس کردم. ب
 :گفتم

 .افسانه! افسانه تو رو خدا بس کن -

 یدر حد زد،یبه خون نشسته، داشت پسره رو در حد مرگ م یبا چشما افسانه
 .که تمام صورت پسره خون گرفته بود

 یانداشت. چاره  اییده فا یرفتم سمت افسانه، چندبار صداش زدم ول دواندوان
افسانه رو آروم کنه   تونستیبود م  جاینکردنش نداشتم. اگر ترانه ا  یهوشبه جز ب

 .یستمتأسفانه ن یول

افسانه   یهرفتم پشت سر افسانه و به رگ خوابش ضربه زدم. بعد از چند ثان آروم
 .گرفتمش و مانع افتادنش شدم  یعکه سر  ینزم یرو یفتادشد، داشت م حالیب 

مقصر اونا    . خدا رو شکر یمدفتر، گذاشتن که بر  یتو  دادیداد و ب   یبعد از کل  خالصه
 .یومدن یشما پ یبرا یودن و مشکلب
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که تازه به هوش اومده بود. خواست حرف بزنه که دستم رو به عالمت    افسانه
 .ینتو ماش یمسکوت دراز کردم و کمکش کردم که بر

، . بعد از ربع ساعتیممشغول بود یو هرکدوممون به کار یمنگفت یزیراه چ توی
 .یمون شد و وارد واحدم یدیمبه ساختمان رس

اومدم و ترانه    یرون. از اتاق بیمو لباسامون رو عوض کرد  یمداخل اتاق شد  یکییکی
 .یرونکه رفته ب  یاد. خب به نظر میدمنشن ییصدا یرو صدا زدم ول

 : ترانه کجاست؟ الهه

 .یروناحتمااًل رفته ب -

 یم؟ جوابش بد ی: حاال چ آرزو 

و داد و  ینیمکه بش ینها یمنبک تونیمیکه م یتنها کار یم؟بگ تونیمیم یچ  -
 .یمرو گوش کن دادهاشیب 

*** 

 ترانه 

 

به  شاپیکاف   یشهنشسته بودم و منتظر سفارشم بودم. داشتم از ش ی صندل روی
 .کردمی نگاه م یرونب

 

 .شدیمیبود که وارد دانشگاه م یروز فردا
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وم  ذاشت و رفت. فنجون قهوم رو برداشتم و آر گ  یز م یقهوه تلخم رو رو گارسون
مشتاق خوردنش  یشتر دهنم پخش شد و من ب یتو یشش کردم، تلخمزه مزه
 .شدم

و به سمت خونه حرکت   یرونم، از جام بلند شدم و از کافه زدم بخوردن قهوه  با
 .کردم

هم   یگهتا پسر دساختمان شدم و منتظر آسانسور موندم. همون موقع پنج وارد
نسور باز شد و پسرها منتظر بودن تا ومدن کنارم و منتظر آسانسور شدن. در آساا

 یپسر  دادیها رفتم باال و به داد و ب پله داخل. روم رو از آسانسور گرفتم و از راهبرم  
در و در رو باز   یرو انداختم تو ید: »خانوم! خانوم!« توجه نکردم، کلگفتیکه م

 :مفتگ  یبلند یشدن، با صدا یمد. معلومه که قانبو کسیچکردم و وارد شدم. ه 

االن  ینکه هم  یستبهتر ن یرون،ب یایناز اتاقاتون ب یدشما چهارتا آخرش که با -
 یم؟مشکل رو حل کن  ینا

ها باز  در اتاق یقه،دق یهکاناپه نشستم و منتظر شدم. بعد از   ی رو یدم،نشن صدایی
 .یروناومدن ب یر زشد و هر چهارتاشون سربه 

 رد؟ دعوا رو شروع ک یک   ین؟دار یحیخب، چه توض -

و منتظر  یستادمجا اکاناپه بلند شدم و همون   یحرف نزدن. از رو کدومشون هیچ
 .نگاهشون کردم

که   جور ین . رفتم سمت در واحد که صدا افسانه بلند شد. همیگننم یچیه دیدم
 .یستادمتم بهشون بود اپش
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من هم کنترلم رو از دست   کردن،یمقصر من بودم، چندتا پسر داشتن نگاهمون م -
 .دمدا

 بود؟  یمقصر ک  -

 .هااون  -

 .یدماز سر آرامش کش نفسی

 که نشد؟   یتون! طورین؟جا بفرستم و شماها گند نزن یهشما رو  بار یه شد من  -

که من کنترلم دست خودم نبود، خواستن آرومم کنن که   ییجا: خب از اون افسانه
 .ینزم یمنم پرتشون کردم رو 

 .نشد؟ الهه اول تو بگو  یتونطور -

 .کنهیخورده درد م یه: خب فقط پام هاله

 .. روم رو کردم سمت آرزو و منتظر شدمینکرده بود هم  یاهس یکردم کم  نگاهش

 .نشده یم: من طورآرزو 

 .حاال نوبت الهام بود و

 .شد یده: خب فقط دستم خراشالهام

 نشد؟  یتخودت که طور -

 .: نه من خوبمافسانه

 .دانشگاه یاینکه با من ب  نمبیینم یاز کنم؟ ن  یکار من با شماها چ -
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بزنه که دستم رو به   یچهارتاشون متعجب نگاهم کردن. افسانه خواست حرف  هر 
 .عالمت سکوت بلند کردم

 .یرونب یارمتونکه گفتم! فردا از دانشگاه م  ینهم -

 .افسانه مانعم شد یاتاق که صدا یبرم تو خواستم

 !یستمنصفانه ن ین : ترانه اافسانه

 :و گفتم برگشتم

 یفتین؟دردسر ن یتو یا نشه  یتون مراقبتونم تا طور ینکه ا یست؟منصفانه ن ی چ  -
که مقصر   ییکسا  ینبشه، اول یزیو اگه چ ینهست یهچشم بق یها االن توشما
 .یینشماها دوننیم

 .یروناز دانشگاه برم ب ید : ترانه مقصر من بودم پس من باافسانه

 ینرو انجام داد یکار  ینرن که رفتتا هم مقصاون سه یول یتو بود یمقصر اصل -
 .که قرار بود من انجام بدم

 !انجام بده؟  یداره که ک  ی: خب چه فرق افسانه

 .رو لت و پار کنم یکیخودم کنترل دارم که نزنم  یقدر روکه ان   ینهفرقش ا -

 ی؟شد ی: ترانه تو رو خدا! بابا من غلط کردم راضافسانه

خورده بود رو کوبوندم به   یهکه بخ یشدم و دست  یعصب یشتر حرفش، ب ینا با
 یدندستم احساس کردم. دخترها با د یرو  یگرم  یهو ما یدکش  یری. دستم تیوارد
 :طرفم که با داد گفتم یاد. الهام خواست بیدنکش  یغیکارم، ج  ینا
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 !یاطرفم ن -

که من   ییجادست سالمم گذاشتم. از اون یکاناپه نشستم و سرم رو رو  یرو رفتم
خط   یه روشون حساسم و دوست ندارم روشون  نهایتیکردم، ب   یداپ دخترها رو 

 .بخورن یفحش یا بشه  یشونکه به خاطره من طور  ینه به اچه برس یفته،ب

. یستادنسرم ا یمبل نشسته بودم. دخترها اومدن باال یرو اعصابیب  جور همین
 .ینمشروم نشست. سرم رو بلند نکردم که بب از دخترها اومد روبه  یکی

 .خوامیترانه، ترانه من معذرت م -

. شدیمن ناراحت م ی به من داشت و از ناراحت  یادیبود. افسانه عالقه ز افسانه 
 .سرم رو آروم بلند کردم و به چشماش نگاه کردم

 .یکن  یعذرخواه  یگهد خوادی خب، نم یلیخ -

افسانه    یهالب   ی. لبخند رویمدانشگاه تا کار رو شروع کن  ریمیتامون مهر پنج   فردا
نگاه کردم. الهام داشت   یهنشست و آروم از جاش بلند شد. از جام بلند شدم و به بق

 ی. رفتم توکردنیو اون دوتا، ناراحت داشتن من رو نگاه م  کردیم یهگر
تا خون   یدمپارچه دورتادور دستم کش  یهآب گرفتم و    یر ش  یر دستم رو ز  ییشودست

 :حالشون گفتم یدنو با د نیرو نجس شه. اومدم ب  یزهنر ینزم یرو

. حاال انگار چطورم شده، الهام شرمنده  ینبسته، مراسم عذا گرفت   یگه خب د  یلیخ -
 ی؟بکن ینا یبرا یفکر یه شهیم یگمم ینوکه ا

 .تو اتاق یمبر یابابا ب یهچه حرف یگهد ین: االهام

 .یمکار کن  یدبا یم،بمون جاین ا ینکها یدخترها ما برا یباشه، راست  -
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 یم؟کن  یکار : خب حاال چامهال

 یم؟کن  یکار به نظرتون چ دونمی نم -

 .ریمیم یشپ یهم با دزد یشپس مابق یم،اومد یشپ ی: ما تا االن با دزدآرزو 

 کردیم،یکار رو م  ین. تا االن هم که ایستیمدزد طال و... ن یول  یمما دزد هست -
 .بود یهمش به خاطر سپهر

 کنیم؟ینم یدزد یگه ما د یعنی یراست   یه،حرف ینم: اافسانه

 کجاست؟  یمتا بفهم  کنیمیم  یدزد  یبار از سپهر  ینا  ی! ولکنیم؟یگفته نم  یچرا، ک  -

 .یمازش اطالعات بدزد یمکه بخوا  شناسیمی رو نم یما کس ی: ولالهام

 .یمکن  یکه باهاش همکار  یستاالن وقتش ن یول شناسمیرو م یکیچرا من  -

*** 

 .یمبرس یر روز اول دانشگاه د یستشد، خوب ن ر ید هیگد ین! زود باشیه  -

 خوادی دلم نم یچ چهارتا کردن، ه ینکه ا  یکار  ینروز اول دانشگاه بود و با ا امروز 
  یم منتظر بودم که اومدن. از ساختمان خارج شد  جور ین. همیمباش  یهچشم بق  یتو

 .یمو حرکت کرد یمشد ینو سوار ماش

باز   یمونکنار  ینماش  یشدن ما، درها  یادهپ. با  یدیمرس  یحتنص  یبعد از کل  خالصه
 :و گفت یدکش  یپسرا سوت  یدن شدن. الهه با د یادهتا پسر پشد و پنج 

 .بهمون خوش بگذره یلیمدت دانشجو بودن خ ینا یآخ جون فکر کنم تو  -

 :به الهه زد و گفت یاکله  پس یه الهام
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 !شعوریب  یمر کنپسر تو کهیننه ا یمکه اطالعات جمع کن  یماومد جاین ما ا -

 .یمقنعم رو بهم زد ی،فقط حرف بزن  تونستیی: َاه، حاال مالهه

درآورد و مشغول درست کردن مقنعش شد. هر چهارتامون   ینهآ  یه یفشک  یتو از 
 .یمسرمون رو به نشونه تأسف تکون داد

 .یمبگو که بر ی،خب اگه آماده شد یلیخ -

 ی؟: انگار استرس دارافسانه

 .خورده نگرانم یهم، فقط نه استرس ندار  -

 .افتهینم ینباش اتفاق  یچی : نگران هافسانه

 .تکون دادم ییدرو به عالمت تأ  سرم

 .یم: من آمادم برالهه

و   یمو داخل کالس مورد نظر شد  یم. از محوطه گذشتیمتامون حرکت کردپنج  هر 
نشسته بودم و داشتم  جور ین. همیمنشست یگهتامون کنار هم دهر پنج 
دخترها توجهم رو جلب کرد. به در نگاه  یغکه ج  کردمیرو نگاه م هامیهمکالس

. لبش چاک خورده  ود ب  یاز پسرها بدجور زخم  یکیکردم. چهارتا پسر اومدن داخل،  
. کردیکم نم  یباییشاز ز ییزحال، چ ینکبود بود اما با ا  یچشماش کم یر بود و ز

 .عجب باز شددخترها افتاد، چشماشون از ت ینگاه پسرها رو  یوقت 

شدم  یخیالشوناز پسراها نداشتن. ب یها هم دست کمدخترها نگاه کردم. اون به
 .ها بودگوشم با اون  یو روم رو کردم سمت پنجره، ول

 کنی؟ی م یکالس ما چه غلط   یتو! تو تو -
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 ینمدادم که آرامش خودم رو حفظ کنم تا بب  یحترج  یشدم ول  یحرفش عصب  ینا  از 
 !یشهم یچ 

 بستت نبود؟  یروز د یاون کتکا یادبه نظر م:  افسانه

 .نکردم پارتیکهشو تا نزدم ت برو گم -

 ی؟ بکن یچه غلط  خوایی! مثاًل میدممادر ترس یوا -

 ی کارم همه نگاها رو  ینبار نذاشتم افسانه جواب بده و از جام بلند شدم. با ا این
 .من بود

 :تمام گفتم یتجذبه خاص خودم نگاهش کردم و با جد با

 .سرجاتون ینیدو بش یدکن  یت لطفًا ادب رو رعا  -

 :نگفت و رو کرد به افسانه و گفت یزیچ  یم،جد ید که د  پسره

 نه؟  یمدار یاستراحت  یهبعد از درس  -

 ینگهش دار  یستخوب ن  ی،بزن   ییشودست  یه  تونییتو هم م  یم،: آره دارافسانه
 .افتنیاز کار م هاتیهکل

 یزیبار چ ینل خون شده بود. اپوستش مث بود، رنگ یعصب یکه بدجور  پسره
 .نگفت و نشست سر جاش

 !دعوا یبرا یومدیمن جاینافسانه مراقب باش ما ا -

 .نگفتم، خودش شروع کرد یزی: بابا من چافسانه

 یم؟رو تحمل کن  یناتا آخر ترم ا یدما با  یعنی: الهه
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 تو که بد نشد، شد؟  یبرا طوره،ینکه هم  یادبه نظر م -

تو کالس ما   شدیم  یتا، چ . آخ فقط اون پنجیستنبودشون برام مهم ند و  : بوالهه
 بودن؟

 .دخترها بلند شد یغحرف الهه، دوباره ج ینا با

تا هم پنج  ینتا پسر بودن. اون چهارتا کم بود ادر کالس نگاه کردم. همون پنج  به
 !کردیم یگهآرزو د یهاضافه شدن. کاش الهه 

 ینم. ایدهم یلکالس پسر تشک  یتجمع یشتر فتم. فکر کنم بتا گر رو از اون پنج  روم
 !از شانس گل و بلبل ما بود

امروز وارد دانشگاه   ینواردن و همکه تازه   یدمفهم زدن،یکه دخترا م  ییحرفا  با
 .شدن

سر و صدا، استاد وارد کالس شد و همه نشستن. استاد شروع  یبعد از کل خالصه
که مبادا ازم بپرسه و من    دادمیرفاش گوش مکرد به درس دادن. به اجبار به ح 

ت هستن، اصاًل دراز هستن، الکه تنبل هستن، زبون   یناا یگنم یگهبلد نباشم. د
 !وارد دانشگاه شدن؟ یچ  یبرا

 .و چشمام رو بستم یدسته صندل یدرس تموم شد. سرم رو گذاشتم رو  خالصه

 ی؟: ترانه؟ خوب الهام

 .رو بلند کردم و گفتم سرم

 .خوبمآره  -

 یرون؟ ب یم: برالهام
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 .حال و هوامون عوض شه یمآره بر -

همون پسره بلند   یکه صدا یمخارج بش یمو خواست یمسرجامون بلند شد از 
 .رو ندارم یکی ینحوصله ا یاشد.خدا

 .خب درس تموم شد -

 .ییشو: تموم شد که شد، خب برو دستافسانه

دبستان، آخه بچه رو چه   رفتینیشماها م دونییم ییت،ممنونم از راهنما یلیخ -
 به دانشگاه؟ 

هاش  که داشت با چشم  یکسهام دنبال اون  رو حس کردم. با چشم  ینگاه   سنگینی
 .تا پسر مونداون پنج یهام روگشتم. چشم  خوردمیم

بهشون نداشتم.   یحس خوب   ی چرا؟ ول  دونمی. نمکردنیتا نگاه مبه ما پنج   داشتن
متوجه نگاهم شد، سرش رو انداخت   ید، وقت من بو یکه نگاهش رو یکیشون

کنم! حواسم رو دادم به دعوا   مشکوکن، بهتره بعدًا دربارشون فکر  یلیخ ینا. ایینپا
 :گفتم  هک  خندیدنیداشتن م یجور ینافسانه با پسره. هم

 .یمکه تازه از قنداق در اومده باش  ینهدبستان بهتر از ا -

شون قطع شد و  منظورم رو گرفتن، خنده   ی پسرها انداختم. وقت   ی نگاهم رو رو  بعد 
 یمخاکستر  یهابا چشمو    یاوردمنگاهم کردن. من هم کم ن  یبه جاش با صورت جد
 :بود گفت یهکه کنار اون پسر زخم  ینگاهشون کردم. پسر 

اون دوستت )بعد اشاره کرد به افسانه( حداقل دستاش سالمه که بتونه   دونیی م -
 .از ما رو بزنه یکی
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 :زد و ادامه داد یخندپوز  بعد

 ی؟ بکن تونییم یکار چ یچیتاما تو با دست باندپ -

چرا   یدمو سرم رو به نشونه تأسف تکون دادم. حاال فهم یینرو انداختم پا سرم
که  دونستمیرو زده بود. خب حق داشت. سرم رو بلند کردم. م یناافسانه ا

 :زدم وگفتم ی. پوزخندزننیهام از خشم دارن برق مچشم

 کنم نه؟  یکار چ تونمیم یبدون  یدوست دار یلیخ -

 :دادم ادامه

که گفتم، الهام خواست حرف بزنه که همون    ین. همدمینت مخب نشو یلیخ -
 ینخوردم رو مشت کردم و کوبوندم تو دماغ طرف و طرف نقش زم یهدست بخ

 .شد یو دوباره خون از دستم جار یدکش  یریشد. دستم دوباره ت

 .ریختیم ینزم یدستم رو خون

بودنم،   یر عصباما به خاط گفتن؛یم یزیدخترها بلند شد و هر کدومشون چ  جیغ
 .فهمیدمینم یزیچ

شده بود نگاه کردم. از دماغش خون   ینهمون نگاه پر جذبم به پسره که نقش زم  با
رو من ناقص کردم. کل کالس دورمون جمع شده بودن.   یکی  ینمتاسفانه ا  اومد،یم

  ی نکردم. پوزخند  یتوجه  یخودم احساس کردم ول  یرو رو  یننگاه سنگ  دوباره اون
 :پسره شدم و گفتم یک دم نزدق  یهزدم و 

  یروز که من د  ینشانس آورد یلیبکنم؟ شماها خ تونمیم ییچه کارا یدیحاال د -
 .نبودم
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 یچیدهکه دور دستم پ  یدیخوردم رو بلند کردم و نگاهش کردم باند سف  یهبخ  دست
 :گفتم و رو کردم به الهام و گفتم  یفیلب کث یر قرمز بود. زبودم قرمز  

 ی؟باند دار -

 .یمشبعد ببند یمبزن یهدستت رو بخ ید : باند؟! اول باالهام

 :اومد طرفم و دستم رو نگاه کرد و گفت الهام

 .بشه یتو دست  یدست برا ینا یدوارمام -

. استاد اومدموقع  . همونیرونآوردم و از اون جمع مزخرف زدم ب یینرو پا دستم
 :ترس برش داشت و گفت یدنمبا د

 شده؟  یچ  -

 .یستن یخاص یز چ -

 :دادم ادامه

 .کنم  یدگیبه دستم رس ید با یست؟ن یمشکل یستممن سر درس شما ن  -

 .یستن ی: باشه، برو حرف استاد

 .گفتم و از سالن خارج شدم  یااجازه  با

*** 

 بهمن
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و منتظر   یمند شد. سر جامون نشستختر بلندتا دچ  یغوارد شدنمون به کالس، ج  با
 :. سپهر که کنارم نشسته بود گفتیماستاد شد

 !ها یستنتا بد ناون پنج  -

 یدی؟د یدیشون،هنوز که ند -

 .نه -

 زنی؟یحرف م یپس چرا الک  -

 .سرت بذارمخواستم سربه  -

اون به  ی. وقت ینمرو بب هامیسپهر شدم و سرم رو بلند کردم تا همکالس بیخیال
. اون چهارتا هم داشتن کردی رو نگاه م یرون داشت ب یکیشون یدم،تا دختر رسپنج 

روم نشسته  که روبه   ی. روم رو برگردوندم و به دخترکردنیکل مبا چهارتا پسر کل
 :بود گفتم

 !ید خانم ببخش -

 :گفت  برگشت سمتم و دختر 

 !بله  -

 تا دختر تازه اومدن؟ بدونم اون پنج  خواستمیم -

 .امروز اومدن ینه، همر آ  -

 .حرفش، دوباره به دخترا نگاه کردم  ینا با
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که روش به سمت پنجره بود، بلند شد و به اون چهارتا پسر    یموقع دختر همون
 .گفت  یزیچ یه

 !سپهر -

 جانم؟  -

 یستن؟ تا مشکوک نبه نظرت اون پنج  -

 باشن؟  یدچرا با  -

 .امروز اومدن ینها هم هماون  -

 .کنمیم یقًا دربارشون تحقر بعد! بذادونمی نم -

 .نگفتم و منتظر استاد شدم چیزی

 .استاد اومد و شروع کرد به درس دادن یقیدقا  بعد

*** 

 یرون؟ ب یماز اتمام درس رو کردم به پسرها و گفتم: بر بعد

 .یستن ی: فکر بدساالر

و به صحنه  یمدعوا سرجامون موند یکه با صدا  یماز سرجامون بلند بش خواستیم
 .یمنگاه کردرومون روبه 

 یح. ترجکردنیبودن و داشتن با اون چهارتا پسر بحث م  یستادهدختر دم در ا  تاپنج 
 یچیکه دستش باندپ  یدختر  ی. تمام تمرکزم رو روشهیم  یچ   ینمدادم بمونم و بب

دختره سرش رو بلند    یهوکردم،    یکه دختره رو نگاه م  جور ینبود، گذاشته بودم. هم
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احساس   ینکهبود. بعد از ا  یز ت  یلینگاهم رو ازش گرفتم. خ  یعکرد. سر  کرد و نگاهم
بود.  یینتره سرش پاکردم دختره نگاهش رو ازم گرفت، سرم رو بلند کردم. دخ

که   یبه پسره گفت. دختر یزیچ یهزد و بعد  یسرش رو بلند کرد، پوزخند یوقت 
به  یاضربه یشیچکنارش بود، خواست حرف بزنه که دختره با همون دست باندپ 

پسرها بلند   ین دخترها و آفر یغ. جیفتهب  ینزم یپسره زد و باعث شد پسره رو
 :شد. رو کردم سمت سپهر و گفتم

 .یستنمشکوک ن ینابعد بگو ا  -

 .نکرد یدرآورد، دختره هم زدش. کار بد یچرا؟ پسره پررو باز  -

 .داختمرو به نشونه تأسف تکون دادم و بعد نگاهم رو به دخترها ان سرم

تا دور شدن. از اون پنج   یزدن و کم  یغیکه اطراف اون دخترها بودن، ج   دخترهایی
آورد باال. تمام باند قرمز شده بود. رو کردم  که پسره رو زده بود، دستش رو    یدختر

 :سمت پرهام و گفتم

 به نظرت دستش چطور شده؟  -

خورده که  یهبخ تازه هم یادست، به نظر مخورده یهدستش بخ یادبه احتمال ز -
 .پشت دستشه یش. فکر کنم بخیشهقدر زود باز مان

ر کالس خارج شد. از سر  رو از پرهام گرفتم و به دختره نگاه کردم. دختره از د روم
 :جام بلند شدم و خواستم برم، که سپهر دستم رو گرفت و گفت

 کجا؟ -

 .دنبالش یرمم -
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 .نداره یموضوع به ما ربط  ینچرا؟ ا  -

 !نداره اما مشکوک که هستن  یربط به ما  -

دختر و پسرها رد شدم و به استاد که تازه وارد  یونو از م یدمدستم رو کش بعد
 .گفتم  یاشده بود، با اجازه 

نگاه کردم.  ینهام دنبال دختره بودم. به زم. با چشم یروندانشگاه اومدم ب از 
 .و راه افتادم . رد قطره خون رو گرفتمزدنیچشمک م ینزم  یخون رو یهاقطره 

دستش رو   خواستی ود و م. باند دستش رو باز کرده بیدمشچند قدم د بعد 
 .دوان رفتم سمتشبشوره، دوان 

  یهاچشم یو نگاهم کرد. وقت  یدصداش زدم، دست از کارش کش وقتی
هاش شده  بگم. تازه متوجه رنگ چشم   یرو بهم دوخت، موندم چ   رنگشیخاکستر

 .و خونسرد یبودم. خاکستر

*** 

 ترانه 

 

 .مانعم شد ییورم که صداآب بش یر دستم رو باز کردم و خواستم با آب ش باند

 یهاکه همش با نگاه   یکنارم رو نگاه کردم، همون پسر مشکوکه، همون   شخص
نگاهش  جوریینخودم رو حفظ کردم و هم ی. خونسرددهی آزارم م ینشسنگ

 :گفت  یکردم. روش رو ازم گرفت و با حالت عاد

 یمارستان؟خواستم بگم که، برسونمتون ب.. ام. -
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 :بهش کردم و گفتم یکج   نگاه

 .کنمیم یشکار  یه یست،ن یاز نه ن -

الزم   یهدست شما بخ ی. از طرف یدکن  یز آب دستتون رو تم ینبا ا یداما شما نبا -
 .داره

 :ست. با حالت پرجذبم گفتمکاره  یهآدم  ینکردم که ا  یداپ یناناطم حاال

 ی؟شما دکتر -

 :تعجب کرد و جواب داد یسوالم رو نداشت، کم ین توقع ا انگار 

 .دونمیازش م یزاییچ یه یستمنه، دکتر ن -

 .خوبه -

درآوردم   یکپالست  یبمج  یآخر باند رو هم باز کردم. از تو  یکهرو ازش گرفتم و ت  روم
. متأسفانه یبمج یبستم و گذاشتمش تو و باند رو انداختم داخلش. سرش رو

 .ل زباله نبوداطراف سط

 .آب رو باز کنم که دوباره صداش مانعم شد یر ش خواستم

 !ینکار رو نکن  ینخواهشًا ا -

 :نگاهش کنم گفتم ینکه ا بدون

 بدنم دست شماست؟ یار اخت -

 .یدبدنتون محافظت کن یاز اجزا یاز راه بهتر تونینیشما م یول یر خ -

 !اًل؟مث -
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 .یمارستانبرسونمتون ب -

 :تا از ابروم رو باال بردم و گفتم هیحرفش،   ینا با

 ین؟سراغ نداشت یراه بهتر -

 !منظور؟  -

 ی؟ هست  یک   ی؟مهندس ی؟دکتر یسی؟ پل -

 یشم؟ منظورتون رو متوجه نم -

خر،    ی؟فرض کرد  یتو من رو چ   ینمبب  ی،باش   یآدم بافهم  یادخب، به نظر م  یلی خ -
من به  یفکر کرد ی؟ببر یایگهد یو تو من رو جا یامبز؟! از کجا معلوم من با تو ب

 !یی؟اونم تنها یرم؟م  ییو شناختمش، جا  یدمشبه خصوص پسر که تازه د یآدم

 !نبود  یننه خانوم منظور من ا -

برم  تونمیمن خودم پا دارم م یول یننداشت یخوبه، خوشحالم که منظور بد -
 .یمارستانب

راهه، خواهشًا به    یکل  یمارستاناما تا ب  ید که شما پا دار  دونمیخب خانوم منم م -
 .ینحرفم گوش کن

. کردیآدم بهش شک م پرسید،یکه م  ییهاسوال یننبود؛ اما ا ینظرم آدم بد به
 .بود یاکاره  یهصد درصد  ین،سنگ یهااون نگاه  یا

خون داشتم  یبود. فکر کنم هر چ  یومدهدستم نگاه کردم، هنوز خونش بند ن به
 :بود گفتم ینکه نگاهم به زم  جور نیرفت. نگاهم رو از دستم گرفتم. هم
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 یهاز دوستام بلده بخ  یکیجور بشه.    ید. فقط لوازمش بایستن  یمارستانبه ب  یاز ن -
 .بزنه

 .لوازم رو جور کنم یرمباشه، پس من م -

روم به سمت مخالف بود   کهیرو جلوش گرفتم. درحال یمبره که کارت پول خواست
 :گفتم

 .نود و پنج، شصت و نه -

نگفت و کارت رو ازم گرفت و   یزیبگه که با باال آوردن دستم چ یزیچ خواست
 .رفت

 .نشستم و منتظر شدم رنگیاقهوه  یمکتن روی

*** 

 الهام

 

. استاد یمنگران ترانه بودم. نه تنها من، بلکه هر چهارتامون نگران بود بدجوری
ما ه ب یاز همون جلو شروع کردن به گفتن. وقت  ی،اسام یدنشروع کرد به پرس

 :گفت  ی. استاد بعد از اتمام اسامیمو نشست یمرو گفت یلموناسم و فام ید،رس

 یه؟بود ک یکه دستش زخم  یدختر -

 .نه افشارمنششدم و گفتم: ترا  بلند

 ین؟ خواهر -
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 .بله ییجورا یه -

 :تکون داد و گفت یسر استاد

 یه؟ک  یرونکه رفت ب  یپسر -

 :شد و جواب داد از اون پسرا که اسمش سپهر بود بلند یکی -

 .یبهمن زاهد -

 ین؟ تا هم برادرشما پنج  -

 .بله -

 داره؟ یبا اون دختر سر و سرّ  -

 :یمفتگروه ما هم گروه پسرا هم زمان گ  هم

 .نه -

 .کرد و شروع کرد به درس دادن  یاخنده استاد

*** 

 :تموم شد، رو کردم سمت دخترها و گفتم درس

 .محوطه باشه یتو  ترانه یدشا یرون،ب یمبر  یدبلند ش -

  یدیمد  یم،وارد محوطه شد  ی. وقت یرونب  یمو از کالس زد  یمچهارتامون بلند شد  هر 
 !یستاز ترانه ن یاثر

 .گردیمیجا از دانشگاه رو م یهدخترها هر کدوممون  -
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 .کنم  یدادخترها جدا شدم تا ترانه رو پ از 

*** 

 ترانه 

 

لب    یر و ز  کردمیفشار وارد م  یکم  یمبخ  ینشسته بودم و با دستمال رو  جور همین
 .زدمیبا دستم حرف م

 ایخوی بازم م یست؟همه خون ازت رفت، بستت ن ینا ی؟تموم بش  خوایی نم -
 ری؟یم یشتا کجا پ ینم!ببیزی؟بر

 .کردمیم یحتو خودم رو نص  زدمیشده بودم داشتم با خودم حرف م دیوونه

  یادبلند م  یهاداره با قدم  یدمد  الهام به گوشم خورد. سرم رو بلند کردم.  یصدا  یهو
 .بود یادز یدننفس زد. نشون از دوخم شد و نفس  ید،بهم رس یسمتم. وقت 

 ی؟ خوب  -

 :بهم نگاه کرد و گفت یو باال آورد. با حالت شاک ر  سرش

 .از دست تو خوب باشم تونمیمن چطور م -

 .مونهیبچت گشنه م یشه،خشک م یرتباشه بابا انقدر حرص نخور ش -

 :داد زد ندبل

 .یستن یترانه! االن وقت شوخ  -

 .تا هم زنگ زدرو درآورد به اون سه  گوشیش
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 .شروع کردن به حرف زدن  یشد و با نگران  یداشونپ یقهدق یهاز  بعد

 ی؟ : خوب آرزو 

 .نشده یها بابا خوبم، طور -

 :الهام در اومد و گفت یغرو که گفتم، ج همین

 ی؟دستت نگاه کرد یر خوب! به ز -

 .پر خون بود یندستم نگاه کرد، زم یر ز به

 .به طرف. همون پسره بود  یمنفر، حواسمون رو داد یه یصدا با

 .خانوم افشارمنش، چندتا داروخانه رفتم بسته بودن یدببخش -

 :رو به الهام داد و گفت لوازم

 یاد؟از دست من برم یکمک  -

 :رو به جهت مخالف کردم و گفتم سرم

 .نیکمک کرد  جاشین تا هم -

 .یمممنون یله: بابت وسالهام

 .و جواب دادن من رفتن یناون چهارتا دوستشم اومدن و بعد از گفتن خوب یهو

 یهااز دفعه یشتر بار ب ینزدن دستم شد. ا یهلوازم رو باز کرد و مشغول بخ الهام
 .باز بشه یهضربه بخ یهزد که مبادا دوباره با  یهقبل بخ

 زنی؟یم یه قدر بخ: چرا انالهه
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 .بزنم یهبخ یشتر انه خانوم، مجبورم بتر  هاییشرباز ین: با وجود االهام

 یاره؟ نم یدستش گوشت اضاف  ین: خب اافسانه

 .کنمیرو باز م  یاضاف   هاییهبخواد جوش بخوره، بخ  ینکه: نگران نباش قبل از االهام

 شد؟  یکن، چ   یف: خب تعرالهه

  یفرو براشون تعر  یانجر  یمبخرو بلند کردم و نگاهش کردم و بعد تموم شدن    سرم
 .کردم

 !ی؟چه جنتلمن  ی،: واالهه

که داشتم اصاًل حال حرف زدن   یاومده همراه ما تا کمکمون کنه، با وضع  ین ا  خوبه
 یزی ساکت باشم و چ  دادمیم  یحاما ترج  کردمینداشتم وگرنه چندتا فحش بارش م

 :کرد و گفت  یسرفه الک  یهکه نگاهم رو خوند، نگم. افسانه  

 !چرتت یحرفا ینتو هم با ا  یگهبسته د -

 .یتمٔامور یبرا یماومد جاین : ما اآرزو 

 

 گین؟یچندبار بهم م دونم،ی: مالهه

پس بهمون   زنی،یخودت رو م  یتو باز هم حرفا  یم،قدر هم به تو بگ: ما هر چهالهام
 .حق بده
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.  ینباش  یندتونکر آ خورده هم ف   یه  یتمٔامور  ینبابا، کنار ا  ینل: به خدا شماها خُ الهه
. ینندار  یاقت! شما اصاًل لین؟و بترش  ینتا آخر عمرتون مجرد بمون  خواینینکنه م

 ین؟نکن یکار  یاددلتون م  ی،جنتلمن ی،پولدار ی،خوشگل ینپسر به ا

 :گفتم  یشده بودم، با خونسرد یالهه آس یهااز حرف یگهکه د  من

. بهت قول کنیمیانداختن م  یترشواسه    یفکر  یه. بعد  یمتو دعا کن ما زنده بمون -
تو   یدمرو که شوهر م ینفر یناول یم،خالص شد یانجر یناز ا ینکهبعد از ا یدمم

 .یوقت مثل ما چهارتا نترش یهتا  یباش

 !یا : قول دادالهه

تو چه   ینا یمتٔاسف تکون دادم. من تو چه فکرکردم و سرم رو به نشونه   پوفی
به   یافتادم. آرزو تقهدخترها سمت دانشگاه راه ا  ! از سر جام بلند شدم و بایه؟فکر

بودم که  ینفر ین. من آخریمو وارد شد  یمگفت  یاتامون با اجازه در زد و هر پنج 
تر از جوون  یلیبه استاد کردم. خ یوارد شدم. در رو پشت سرم بستم. نگاه 

 یعخودش حس کرد، نگاهم کرد. سر ینگاه من رو رو  یبود. وقت  یگهد یاستادها
 .آوردم و سر جام نشستم یینسرم رو پا 

. خدا به دادم برسه، خدا کنهیاستاد هنوز داره نگاهم م یدمرو بلند کردم. د سرم
از   یدنکرده باشه. با همون نگاه پرجذبم نگاهش کردم. گفتم شا یزیکنه هوس چ

د به  از دانشجوها بلند شد و استا یکی یبود. باألخره صدا  یناتر از اپررو  یرو بره ول
 .طرف اون نگاه کرد

 کنید؟یاستاد درس رو شروع نم -

 .یدها رو باز کنها! بله کتاب -
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 :آورد و گفت یکمکه کنارم نشسته بود، سرش رو نزد  الهام

 بد نگاهت نکرد؟  -

 .از بدم بدتر بود -

 .شده یر فکر کنم طرف درگ -

 .شناختتم  یادنه، به احتمال ز -

 !اسه؟شنی چرا فقط تو؟! چرا ما رو نم -

 .برامون باشه یخطر بزرگ  یادبه نظر م دونم،ی نم -

 ی؟ راست  -

 .تکون دادم سر 

 .نداره  یببود، مانتوت هم که ج  جاینکه ا  یفتک  ی؟ها رو از کجا آورداون دستمال -

 .خب... کش رفتم -

 :با تعجب گفت الهام

 یدی؟ دزد -

 .تکون دادم سر 

 یدت؟ ند یکس -

 .نه، نگران نباش -
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 یساعت   یمنگفت و کتابش رو باز کرد و مشغول گوش کردن درس شد. ن  یزیچ  دیگه
نشسته بودم و گوش  یصندل یاز بس رو شدمیم یوونهگذشته بود. داشتم د

 .کردمیم

گذاشتم.   یز م  ی. سرم رو روشدیم  یشتر ب  یامبدبخت  کردم،یاگه گوش نم  ینها  بدبختی
 یاحالش خوب نبود. خدا  نگفت. معلوم بود افسانه هم  یزیو چ  یدخند  یافسانه کم

 شه؟یتموم م یک  

 یزیناهار، بعد هم خونه. من حاضر بودم چ  یبرا  یمبود. بعدش بر  یدرس آخر  این
، خسته شده بودم. نشستم  یکار ب یصندل ین ا یبرم خونه و از بس رو ینخورم ول

 !دونهیخدا م دونمی. چه ماستادمون بود کفایتییاز ب  یدمشا

رو کم   ینخدا هم یدرس، ا یکرد برا  کردم. استاد صدامکه سرم رو بلند    همین
 .یینداشتم. بلند شدم و رفتم مقابل استاد و سرم رو انداختم پا

 .ینخواهشًا جواب بد  پرسمیخب سوال م -

  ینکه . سوالش رو گفت. خب ایدیزحمت کش دونستمیم مرو که خود  ینا خب
 .آسونه، جوابش رو دادم یلیخ

نگفت و اجازه نشستنم رو داد. فکر  یزیجمع بوده، چ سر درس حواسم یدد وقتی
نگفتم خواستم  یزیچ فهمم؟یاز درس نم یزیچ یز م یسرم رو گذاشتم رو یکرد

رو که گفت، بلند رو به    ین! ایدبر  تونیدیبرم سرجام که گفت درسش تموم شد و م
 :دخترها گفتم

 .یرونب یرممن م -

 .یرونبهشون زدم و رفتم ب چشمکی
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 یاد ز یلیآروم دنبالش رفتم. دانشجوها به احتمال خ یرون،د اومد باستاکه   همین
 .رو دنبال کنم یارو  ینا تونستمیناهار، پس م یبرا رفتنیم

شد   ینشسوار ماش  ینکها  یدنبا د  یول  وارد محوطه شد، خواستم برم دنبالش  وقتی
 رهاختد یشگفتم. دوباره داخل شدم و رفتم پ  یلب لعنت  یر و ز یستادمو رفت، ا

 یدی؟فهم یزیشد؟ چ ی: خب چ افسانه

 .گورش رو گم کرد  ینشنه، با ماش -

 .یمناهار بخور یم: حرص نخور، بر آرزو 

 .خونه یم من حال ندارم بر -

 .یم: نهار ندارالهه

 .یمخب کارد بخوره به شکمتون. بر یلیاوف، خ -

 یم،ل شدداخ یسمت رستوران. وقت  یمتامون با هم رفترو برداشتم و هر پنج  کیفم
و   یمرو انتخاب کرد یجا ینتربودن. خالصه گوشه یز همه دانشجوها سر م

 .یمنشست

نو رو برداشتن. از اون دخترها نو نبردم    ییجا م  که حال نداشتم، دستم رو سمت م 
 .کردمی و رو م یر و با نگاهم رستوران رو ز

 : جوجه خوبه؟ آرزو 

 .یست: بد نالهام

 .: موافقمافسانه
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 .یستن ی: حرف الهه

 ی؟ : ترانه تو چ آرزو 

 .بود یهر چ  -

 .ها رو بدهبلند شد تا سفارش آرزو

 !یستی انگار نرمال ن ی؟: ترانه خوب الهه

 .ین، فقط حال ندارم همنه خوبم -

 کردی؟یفکر م  ی: به چ افسانه

 یم؟کن  یکار ماجرا چ ینبعد از ا ینکها کردم،یفکر م ینده داشتم به آ  -

 .کنیمی: مثل آدم شوهر مالهه

 :کردم و گفتم  ایخنده 

 باال بزنم؟  یناالن برات آست ینهم خواییخاک، م -

 .بده یرت: خدا خالهه

 :هنوز تو فکرم گفت ید . افسانه که دیمآروم شد با اومدن آرزو یدیم،خند کمی

از  ینها کنهیکه فرق م یزی. تنها چکنیمیم یاالن زندگ  ینبابا خب مثل هم -
 .یستن یخبر یردانشگاه و انتقام و خرابکا

 .نه -

 :نگران شد، ادامه دادم افسانه
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 .یرهراه خودش رو م یهر کس -

 .یکیه: راه ما با تو الهام

 .یشهم یما چ  یندهآ  دونهی خب، خدا م -

 .ترانه، کارتت ی: راست الهام

. خالصه بعد یفمک  یبرو به سمتم گرفت. کارت رو گرفتم و گذاشتمش تو ج کارت
 یآخرا یباً . تقریممشغول خوردن شد و برامون آوردن و انتظار، ناهار ر  یاز کم

د سمت مخالف، رد روش رو کر  یه؟غذامون بود که الهه صدام زد. با سر گفتم چ
 .تا پسر بودننگاهش رو گرفتم. همون پنج 

دستم رو به   یه؟نگاهش کردم. با سر گفت چ  یروش رو کرد سمتم. با خونسرد  الهه
و شروع کرد به   یدخند  ی. کمیدخودش فهم نشونه خاک بر سرت تکون دادم که

 .ادامه غذاش

که   جور ین لقمه رو گذاشتم تو دهنم و با همون دهن پرم بلند شدم. هم آخرین
 :خودم رو مرتب کردم. لقمه رو قورت دادم و گفتم جویدم،یم

 .یرم من زودتر م -

 .سر تکون دادن و مشغول خوردن شدن دخترها

رفتن گذاشتم، سر و کله اون  یکه قدم اول رو برا  یناومدم. هم یرونرستوران ب از 
لب گفتم و با همون حالت پرجذبم و خونسردم، راه   یر ز یخیالیبشد.  یداپ چهارتا

دستم رو  یعبازوم رو گرفت. سر یکیشونکه   شدمیافتادم. داشتم از کنارشون رد م
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  ی نگاه  یهرو گرفته بود، دستش رو  ستمکه د  ی. اون یستادمو مقابلشون ا یدمکش
 .غلطا نکنه ینتا از ا کردمی. دوست داشتم دهنش رو خورد میدکرد و خند 

 ی؟خودت ناموس ندار  -

 :کرد و گفت  یاخنده  دوباره

 . ...یچرا دارم ول -

 :رو به نشونه بس کن باال آوردم و گفتم دستم

 .کل کردن ندارممن حوصله کل -

 .یمکل کنقرارم نبود کل  -

 .یرخواهرت اشتباه نگ ی. من رو جایخودت رو بدون  خوبه، پس بهتره حد -

 .آهان منظورت رو گرفتم -

 .فهمیمیپس حرف هم رو م  -

 .یهاسمم عل -

که دست از دعوا کردن با ما   ینها  خوامیکه م  یزیمن اسمت رو نخواستم، تنها چ -
 .یبردار

فکر  گرفتم. پسر مزخرف،    یشنکردم و راه خودم رو پ  یحرف بزنه که توجه  خواست
 !یکارمکرده من ب
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که من   یهم گذاشتم. با شناخت   یهام رو رورو باز کردم و نشستم. چشم  ینشما  در 
. آرزو و الهه و افسانه  اومدنی م یگهساعت د یمن یهچهارتا داشتم، احتمااًل  یناز ا

 .تا باشهتا حواسش به اون سه ینهبش یدالهام هم با خوردن،ی دو ظرف غذا م

*** 

هام رو بستم. و دوباره چشم  ینماش  یشهشم رو کردم سمت  راننده، رو  باز شدن در   با
 :الهامه گفتم ینکها یالبا خ

 خونه؟  یمبر دینیم یتشدن؟ حاال رضا یر س -

رو بشنوم   یگهد یباز شدن درها یمنتظر شدم تا صدا یه. چند ثانیدمنشن جوابی
دم به راننده نگاه  در برداشتم و بلند ش یفلفل رو از تو ی. اسپریومدن ییصدا یول
 .دمکر 

با خنده   یچهره خونسردم رو حفظ کردم. پسر ی نگران شدم ول یدم،که د  یزیچ با
که نگاهم   جور یندستش گرفته بود. هم  یو قمه بزرگش رو تو  کردینگاهم م  یزشت 
 :گفت  کردیم

 .یادصدات درن -

 :زدم و گفتم پوزخندی

 .کردمیو مکار ر   ینهم هم گفتیی نم -

 .ینکن فرار کن یباش سع  یدختر خوب  ین،آفر -

 :هام بود، جوابش رو دادملب  یکه رو  یهمون پوزخند با

 .ییتو کنهیکه فرار م  یمن فرار کنم، کس یست قرار ن -
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 .گلوم گذاشت  یر رو که گفتم، خنده زشتش رو جمع کرد و قمه بزرگش رو ز این

 .برات نداره یسود یحاضرجواب  فهمییم یدم،زبونت رو چ یوقت  -

 خوای؟یازم م یچ  ینمهه، بگو بب -

 . ...بدنت رو یتک اجزاتک  -

 .یانجام بد یکار  تونییبدون چشم که نم یندارم ول یباشه من حرف  -

چشماش کردم.  یرو ول کردم و دوتا انگشتم رو تو  یحرف بزنه که اسپر خواست
 .رو گرفت ینگدادش تمام پارک

*** 

 الهام

 

. حوصلم کردمیدخترها نگاه م یخوردن دوباره  نشسته بودم و به غذا جور همین
 .بدجور سر رفته بود، کاش با ترانه رفته بودم

 .جا رو: الهام اونآرزو 

 یین،پاکه آرزو گفت نگاه کردم. همون چهارتا پسر بودن. سرم رو انداختم    ییجا  به
نحسشون رو   یختانگار قسمت بود ر یول یننما رو نب کردمی فقط خداخدا م

 .ینیمبب

 یتونپاتون با اون خواهر چشم رنگ  یشدارن، پ  یفتشر  جاینا  یَبه خواهران گرام -
 .یمرو شدروبه 
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 یدی؟شن یی: الهه تو صداافسانه

 یدی؟شن یی: نه مگه تو صداالهه

 .به گوشم خورد چندتا مگس ی: حس کردم صداافسانه

 .یاوردمُکش نبا خودم مگس یف: حالهه

خونشون  زدییقرمز اون چهارتا نگاه کنم. کارد م یافهبه ق یابودم بخندم  مونده
 .یادو لبم رو به دندون گرفتم تا خندم بند ب یین. سرم رو انداختم پااومدیدرنم

 !یدار یزبون خوب  -

 .به گفتن تو نبود یاز : نافسانه

 . ...نکنم، وگرنه یخواهرتون ازم خواست کار فیح یف،ح -

 :حرف پسره رو قطع کرد و گفت الهه

 .خورییه دوباره کتک مرنوگ -

الهه رو گرفت و باعث شد که   یقهترانه رو فراموش کرده بود،  یهاکه حرف   پسره
ما   یرو یلی. افسانه که خیمتامون بلند شد بلند بشه. هر سه  یصندل یالهه از رو

 :یدلب غر  یر الهه جدا کرد و ز یقهحساس بود، دست پسره رو از 

 .رو به خواهر من نزن یفتدست کث -

  یکی از قبل اومد سمت افسانه و خواست دستش رو بلند کنه که  تر ی عصب پسره
 .دستش رو از پشت گرفت

 .یخانوم بلند کن یه یدستت رو رو یستخوب ن -
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تا بود، چهارتا برادرشم پشت سر اون سه یصاحب صدا نگاه کردم. پرهام زاهد به
 :و گفت یستادا روشو روبه  یددست پرهام کش یبودن. پسره دستش رو از تو

 ی؟اتو چه کاره  -

 .کاره: تو فکر کن همهپرهام

 .نداره یبه تو ربط  -

 !آرمان یدراز کرد یمتاز گل  یلی: پات رو خپرهام

 .نداره یبه تو ربط  : بازمآرمان

افتاد و با دستش خون   ینزم  یبه صورت آرمان زد. آرمان رو  یبار پرهام مشت   این
تا دوستش آرمان رو گرفتن و نذاشتن  ور شد. سهلبش رو پاک کرد. بلند شد و حمله 

شدن و  یر انجام بده و از ما دورش کردن. دختر و پسرها از نگاه کردن ما س یکار
 .مشغول غذاشون شدن

 پرهام؟  ی: خوب آرمین

 !بشه  یمنکرد که طور ی: ها بابا، کارپرهام

 :رو کرد سمت ما و گفت  بعد

 ین؟ شما خوب -

 :ه گفتجواب بدم که افسان خواستم

 !یم؟بد باش ینانتظار داشت -

 .خواستیمینم یزیچ ینخانوم! معلوم همچ  یهچه حرف یگهد ینا -
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. خواهشًا یادم  یروناز دهنش ب  یهر حرف   ینهم  یبرا  یه،افسانه االن عصب  یدببخش -
 .ینناراحت نش

 .با االنش نداره  یفرق  یادآروم بودنش هم ز اعصابه،یب  یشه: البته اون همآرزو 

 :کرد و گفت  یاخنده  مپرها

 .حق دارن ناراحت باشن یشون. ایستن یمشکل گیرمی نه من به دل نم -

 :رو برداشت و رو به ما گفت  یفشبهش نگفت و ک  یزینداره، چ  یجواب   ید د  افسانه

 !ترانه تنهاست  یم،بر -

 .: نگران نباش از خداشه تنها باشهآرزو 

 .اون چهارتا خرمگس برن سراغش ترسمی : مافسانه

 .ستترانه  شمی که من نگرانش نم  ی: تنها کسالهه

 .یمغذاتون که تموم شد، بر -

 .و الهه: باشه  آرزو

 :ه الهه روش رو به پسرها کرد و گفتک  یمبر یمرو برداشتن. خواست هاشونکیف

 .یمبابت دعوا ازتون ممنون -

 .یستممن که ممنون ن ی: تو ممنون افسانه

 کجاست؟  ینتون: ماشآرمین

 .ینگارک: پالهه
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 یم؟با شما همراه بش تونیمیجاست، مما هم همون ین: ماشساالر

 :گفت  یامقدمه یچبدون ه آرزو

 !نه -

 :نگفتن و خواستن برن که گفتم یزیپسرها چ دیدم

 .ینهمراه ما بش تونیدیم یداگه دوست دار ید،خواهشًا دخترها رو ببخش -

 :کرد و گفت  یاخنده سپهر 

 .چرا که نه -

و   زدیلب غر م یر . افسانه که کنارم بود، زیماومد یروناز رستوران ب یجمعدسته
 :. با آرنجم به پهلوش ضربه زدم و گفتمدادیفحش م

 چته؟  -

 یان؟ب یچرا گفت  -

 گفت؟  یرفت ترانه چ  یادت! یمرو بشناس یناا یتهو  یدرفته ما با یادت -

 .یادازشون خوشم نم ینرفته ول یادمنه  -

 .یمست؛ اما مجبورالههشحاله که خو  یتنها کس -

شناخت پسرها مجبور شدم از جانب ترانه حرف   ینگفت. به بهانه  یزیچ افسانه
 یزیکارم مطمئنم ترانه چ  ینبا ا ینگفته بود ول یزیچ ینه همچبزنم. در واقع تران

 .یگهبهم نم
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به    یزهاییچ  یهلب    یر پسرها ز   یما و پسرها رد و بدل نشد؛ ول  ینب  یزیراه چ  توی
 .گفتنیهم م

آرزو بود و نبودشون مهم نبود. الهه که  یبود. برا  یاز بودن پسرها بد عصب افسانه
ترانه که اون هم    موندی. من هم سردرگم بودم، مکردیداشت پرواز م  یاز خوشحال

 .یستن جاینا

رو   ینگتمام سکوت پارک دادیداد و ب  ی. بعد از چند قدم، صدا یمشد ینگ پارک وارد
از من    یدست کم  خورده نگران شدم. به افسانه نگاه کردم اون هم   یه ود.  شکسته ب

 :داد بود گفت یبه صدا شباهتیبلند که ب  ینداشت. با صدا

 .ستترانه  یترانه! صدا -

به آرزو و الهه نگاه کردم و    ین،سمت ماش  یدمنتظر جواب ما بمونه، دو  ینکها  بدون
 :گفتم

 !زود ید،بر ینزود باش -

به    ینگران   یکمدنبال افسانه رفتن. رو کردم سمت پسرها، با    دوانواندوشون د  هر 
 .کردنیهم نگاه م

 .برم روزتون خوش یدمن با ید،ببخش -

 :برم که سپهر گفت خواستم

 .یاداز دستمون برب یکار  یدشا یایم،ما هم م -
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 یدن،دو  ی. خالصه بعد کلیدیمبه افسانه رس  یدن،دو  یقدم شدن. با کلباهام هم   بعد
بهمون نکرد و  یتوجه یسمتش ول یم. رفتیدیمزنان دنفسترانه رو با حالت نفس

 .شده بود یرهروش خبه روبه 

 ی؟: ترانه خوب افسانه

 :کرد و گفت  یبه افسانه نگاه  ترانه

 .آره -

 شده؟  یچ  -

 !قاتل  یادزد بود  دونمینم یچی،ه -

رو   یشمشک یا. ترانه موهیمحرفش، هر چهارتامون نگران نگاهش کرد ینا با
  یرون تار از موهاش ب یه  ی ول پوشیدیبود. ترانه چادر نم یریپوشوند. نشون از درگ

 .نبود

 یدی؟ صدمه د -

 .ینگ  یبگ  یا -

 ی؟ چ  یعنی -

 .یکخراش کوچ یه -

که    یلباس یولبازوش اشاره کرد، به بازوش نگاه کردم. مانتوش پاره شده بود  به
. ترانه که تازه  یدمکش  یراحت  ود. نفسنشده ب یشبود، طور یدهمانتوش پوش یر ز

 :گفت  یمتوجه ما شد با خونسرد
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 کردین؟ یم یشما چهارتا تا حاال چه غلط  یهو -

 .: خب اون چهارتا خرمگس مزاحممون شدنالهه

 دوباره دعواتون شد؟ -

 ین ا یول شدیداشت م یعنی ید؛نکش یکارمون به کتک کار  یول ینگ  یبگ  یا -
 .نذاشتن یونآقا

 :کرد و گفت  یتا برادر شد. به پشت سرش نگاه کرد. اخمه متوجه اون پنج از ت  ترانه

 جان؟ین چرا ا یناا -

 .با ما همراه شن  خوانیو م جاستینا ینشونگفتن ماش -

 !نه؟  ین شما هم از خدا خواسته قبول کرد -

با خودم گفتم اگه  یاولش دخترها مخالفت کردن و هنوز هم مخالفن؛ ولخب  -
 .یستبد ن یمناسبش  رو یتشونهو

 سمت پسرها  یمتامون رو کردتکون داد. هر پنج سر 

 .یمشما رو هم تو زحمت انداخت یدببخش یلیخب، خ -

 :بهم کرد و گفت یقینگاه دق سپهر 

ما هم   ینهمراهتون چون ماش  یایمب  یمما خودمون خواست  یه،چه حرف  یننه بابا ا -
 .جاستینهم

 !یرینی: عجب تصادف شالهه
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که دهنش بسته شد.    یمرفت  یکیغره شچشم  یه تامون به الهه  ترانه، هر سه ز  ا  یر غ  به
 !حیایدختر ب 

 .کنیمیزحمت رو کم م یگهخب با اجازتون ما د -

 :کلمه هم از دهنش خارج نشده بود گفت  یهکه تا حاال   بهمن

 !ی بابا چه زحمت  نه -

با صورت خونسرد    ریجوین هم  ید، به ترانه انداخت. ترانه که نگاه بهمن رو د  نگاهی
 .آوردیاز نظر نگاه کردن کم نم اومدینگاهش کرد. خوشم م

شد. بعد از سوار شدن   ینسوار ماش ی،و بدون خداحافظ  یحرف  یچبدون ه ترانه
 !سوار شد. خدا لعنتتون نکنه من بدبخت یحرف  یچترانه، افسانه بدون ه

 .بینمتونیخب فعاًل، م -

 .شیمیآشنا م یشتر : بله، فردا با هم بالهه

 .نگفتن یچیاون چهارتا ه ین،از آرم یر غ به

 .بینیمیرو م یگهبله، فردا همد  -

بگه که آرزو دستش   یزیه بود، خواست چخوشش اومد  ینحرف آرم  ینکه از ا  الهه
شدم.  ینگفتم و سوار ماش  یاکرد. با اجازه  یتشهدا ینو به سمت ماش یدرو کش

 .کردرو روشن کرد و حرکت   ینافسانه ماش

 بود؟  یطرف ک  یدی: نفهمترانه

 .یدمنه نفهم -
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. یمفکر بود یه یگذشته بود و هر کدوممون تو  اییقه . پنج دقیمنگفت یزیچ دیگه
عقب رو   ینه و از تو آ  ید خودش رو باال کش یشده بود، کم یزیرانه که متوجه چت

 .نگاه کرد

 !کنهیم یبمون داره تعق یکی -

. یمرو نگاه کرد یرونو ب یمالهه به عقب برگشت حرف ترانه، من و آرزو و ینا با
 .کردیم یبمونداشت تعق ینیماش یه گفتیراست م

 یم؟کن  یکار چ -

 .یمبه راهمون ادامه بد ید: باترانه

 .باشه یسپهر ید شا ی: ولافسانه

 .یستقدرا هم خنگ ناون ان یست، : نه اون نترانه

 ین افسانه ماش یدیم،رس یقت گفت و با همون سرعت ادامه داد. و  یاباشه  افسانه
ما پارک  ینکننده کنار ماش  یبتعق ینکه ماش  یمش یادهپ یمرو پارک کرد. خواست
با باز شدن   یم،شد یاده شد. ما هم پ یادهپ یکنار  ینوجه به ماشکرد. ترانه بدون ت 

 هستن؟  یک   ینیمتا بب تیمکننده، هر چهارتامون برگش  یبتعق یندر ماش

تا همون پنج   یدن. با دکردی و جهت مخالف ما رو نگاه م  ودب  یستادها  توجهیب   ترانه
چشماشون چهارتا شد؛ البته ما هم   یدن،ما رو د  ی. اونا هم وقت یمپسر تعجب کرد

حرف   تونستمینه م رسید،یبه مخم نم یچی. هکردیمیبا دهن باز نگاهشون م
 !یرمها بگهام رو از اونبزنم نه چشم 
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حال   ینسپهر بود، البته ا کردمیکه نگاه م  یکس  یشترینچرا دروغ بگم به ب خب
 .شدیمن شامل حال اون هم م

انگار  کرد،ی. پرهام هم به افسانه نگاه مانه بود نگاهش به پشت سر تر  بهمن
 .یدنرو د یشونخون یهادشمن

و به ترانه نگاه  یمبرداشت یگهمون دست از نگاه کردن همدترانه همه یصدا با
 :پشتش به ما بود گفت کهیال. ترانه درحیمکرد

 .بخورم  ییهوا یه یرمم -

ن دور شد. مونده بودم چطورش  آروم ازمو یهارو داد دست آرزو و با قدم  کیفش
 :االن براش بهتره، رو کردم سمت پسرا و گفتم ییتنها یبود ول

 کردین؟ی م یبمونتعق -

 .کنیمیم یزندگ  جاین: نه، ما اسپهر

 ا؟ جینا یوقت کجا: اونالهه

 :که انگار دوست داشت هم صحبت الهه بشه گفت  آرمین

 .یساختمان اول ینتو هم -

درشت  یشتر هامون ب! ما چهارتا چشمکردیمیم یکه ما زندگ   ییهمون جا دقیقاً 
 :گفت  یدما رو د  یافهشد. بهمن که ق

 شده؟  یطور -

 :یمبهمن رو با سوال جواب داد سوال
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 وقت طبقه چند؟ واحد چند؟ اون  -

باال شده به   یشد و با ابروها یشتر سپهر طبقه با واحد رو گفت وحشتمون ب تیوق
 .ها هم حال من رو داشتندخترها نگاه کردم. اون

 ۴۳ها فقط واحد اون کردیمیم یبود که ما زندگ  یاهمون طبقه یقاً دق واحدشون
 .بود ۴۷بود واحد ما 

هم خوب بود.  یاز طرف  ،یدجد یبدبخت  یهچهارتا واحد ازمون فاصله داشتن،  فقط 
 .یمشون بدوندرباره  یشتر و ب میباهاشون برخورد کن یشتر ب تونستیمیم

*** 

 ترانه 

 

اون مرد  یهابه حرف  کردم،یعبور م یابونکنار خ  روییادهپ یکه از رو  جور همین
نرم؟   یانه؟ برم  یاموضوع رو به دخترا بگم  ینا دونستمیکردم. نمباز فکر قمه

 یاز طرف  ؛کشنمیم یادز یلیبودم. اگه تنها برم، به احتمال خ یر ودم درگبدجور با خ
کوچه و    یکالفه تو  جور ین کنم. هم  یدارو پ  سپهریباهام معامله بشه و زودتر    یدشا
خستم و  گفتمیم یش ساعت پ یه ینکه تا هم  ی. منداشتمیقدم برم هایابونخ

 .ردمراه رفتن صرف ک یرو برا میحال ندارم، تمام انرژ 

از بس زنگ خورده بود،  می. گوشزدمیپرسه م  هایابون خ ی بود تو یساعت  یه
 ید . باتونستمینم  یموضوع بشم ول  یخیالب  خواستمیخاموش شده بود. هر قدر م

 .رو بکنم  یهکنم و قال قض  یدارو پ  یسپهر یدبرم، با
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  ی روم و روبه ها باال رفتبلند شدم و به سمت خونه حرکت کردم. از پله  یمکتن  یرو  از 
 .یستادمواحدمون ا

 یچند جفت کفش مردونه، نگران   یدنم و در رو باز کردم. با ددر انداخت  یرو تو  کلید
 .وارد حال شدم  یعتمام بدنم رو گرفت. سر

دادم. دخترا که متوجهم شدن،   یرونب  یتا پسر، نفسم رو با آسودگ همون پنج   یدد  با
از  یچی. منم که هگفتنیم یزیچ یکاومدن سمتم و هر کدومشون  یعسر

 یمن حرف  یدند یهاشون رو بزنن. وقت ردم حرفصبر ک فهمیدم،یهاشون نمحرف 
 :کرد و گفت  دستییشساکت شدن. الهام پ زنم،ینم

 ی،و جواب نداد  یمزنگ زد  یتاز بس به اون گوش  یمما که مرد  ی؟تا حاال کجا بود -
 کنی؟یرو خاموش م یتچرا گوش

 . ...ینموضوع رو ول کن  ینخاموش شد. ا یمگوش  یناز بس زنگ زد -

 :ادامه دادم یبلند یصدا با

 کنن؟یم یکار چ جاین تا اپنج  ینا -

 .داره  یان: خب جرافسانه

 .ینبد  یحخب توض -

 :کرد و زودتر از دخترا گفت  دستییشپ بهمن

 .یمشما هست ییه ما همسا -

 ی؟ خب که چ  -
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 :شد و با جذبه خاص خودش گفت  یدج  یده،دعوا م  یحرف زدنم بو  یدکه د  بهمن

 .یندونسته باش مخواستیفقط م -

 .یستبه شما ن یاز خواهرام زبون دارن ن -

به بهمن خونش    زدییشده بودن. کارد م  یتاشون جدکه زدم، هر پنج   یحرف   ینا  با
 :. به درک، ناراحت شدن که شدن. الهام رو کرد بهم و گفتاومدیدرنم

 نه؟ ورد با مهموچه طرز برخ ینخواهرم ا -

با  یانب خوانی. اگر میادمجرد خوشم نم یمن از پسرها دونینیخودتون هم م -
 .یانخواهرشون ب یا یمادر ی،پدر

نداره چندتا پسر مجرد   یاتاق و در رو بستم. معن  یحرفم، رفتم تو  یناز گفتن ا  بعد
 !چندتا دختر تنها یخونه  یانتنها ب

*** 

 الهه

 

  یده زبون شنپسرا از جاشون بلند شدن. تا االن همش زخم  اق،ات  یرفتن ترانه تو  با
ها وضع بدتر  آرزو، با اومدن ترانه و اون حرف یا پروندیم یکهافسانه ت یابودن، 

 .شد

م... شرمنده ترانه زبونش تندهالهام  . ...: ا 

 :نذاشت الهام حرفش رو تموم کنه و گفت سپهر 
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 .هم از اومدن ما ناراحتن یگهنفر د ندچ دیابه نظر م کنم؛ی فکر نم طور ین ا -

نگفت چون   یزیچ  ی ول  یدبه افسانه و آرزو نگاه کرد. الهام منظور سپهر رو فهم  بعد
برخورد    جوریینها اترانه بود، اون   یهااون دوتا بودن. اگه تنها حرف   یمقصر اصل

 .کردنینم

رو تش دس اتاق. یو بردمش تو  یدمبگه که دستش رو کش یزیخواست چ افسانه
 :و گفت یدکش  یروناز دستم ب

 .یکن  یازشون طرفدار ینخوا یدوارمام -

 یول  یادخورده درک کن. درسته من از پسرها خوشم م  یه  کنم،ینم  یمن طرفدار -
  یت مأمور  ینهم هستم. خب چرا دروغ بگم دوست دارم کنار ا  یتمونبه فکر مأمور

 .خورده عشق و حال کنم یه

 

 یه؟ها چه ما بدبخت ناگ  یحال کن خوایی تو م -

 ان؟یکدوم خر  هاینا یمبفهم تونیمیم یم،بش یک نزد هاین ! اگه به ایوونهد -

 .یحرف رو تو زده باش ینا یشهباورم نم -

 رو بذار کنار. باشه؟  یبداخالق  یگهخب تو هم! حاال د یلیخ -

 .یدمبهت قول نم -

 .دفعه بعد ی برا یره،االن دحاال  -

 .یدماما پسرها رو ند یرونب  میهم از اتاق اومد با
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 کوشن؟  -

 کوشن؟   ی: چ الهام

 .یگهپسرها د -

بهشون زدن، دمشون رو   یه: آهان، رفتن از بس افسانه خانم و آرزو خانم کناالهام
 .کولشون و رفتن  یگذاشتن رو

 .دفعه بعد  یاشکال نداره، برا -

 :و گفت  یروناق اومد بات یاز تو ترانه

 .گور تو بلند شده  یاز تو یشآت ینا دونمیماره، من وجود ند اییگهد یدفعه  -

 . ...به نفع ماست ین: ترانه، االهام

 :حرف الهام رو قطع کرد و گفت ترانه

 !راه نه  یناز ا ی ول دونمیخودم م -

 ی؟ پس از چه راه  -

. دلم یستمخوشحال ن ینمن هم همچ یم،کار رو بکن  ینا یم: ترانه ما مجبورالهام
 .باز بشه جاینبه ا سر پ یپا خوادینم

 .هوف... قبوله -

 .شام یبرا یانب کنیمی دعوتشون م ریمیپس، فردا م -

 .نبود ین : قرارمون اترانه
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 !یمآخ جون مهمون دار -

 :بهم کرد و گفت ینگاه  یک  ترانه

نه   زنم،ی . من نه حرف مینمن رو خط بکش  دور   یول  ینبکن  ینهر کار دوست دار -
 .جمع یتو یامم

بشر از  ینهاش گذاشت. کاًل اچشم یو دستش رو رو  یددراز کشاپه کان روی
 :حرف ترانه رو داشت گفت ین. الهام که انتظار ایادبدش م یگذرون خوش

 ید؟ من برم خر یست، ن یباشه حرف  -

 :بود گفت یدهکه دراز کش  یبا حالت  ترانه

 یگه؟بهشون م یک   یرم،خودم م یستم نالز  -

انداخت. من و آرزو و الهام به افسانه نگاه  ن ترانهبه گرد یشهکار رو نم  ینا خب
 :. افسانه با تعجب گفتیمکرد

 .بکنم یکار  ینمن؟! من محاله همچ کنین،ی م ی! شوخ یه؟چ -

 .یمبار به آرزو نگاه کرد ین. ایاددرنم یافسانه بخار از 

 .. خب، الهه برهیگممن نم ینمن رو نگاه نکن جوریین ا -

 ی؟ چ  -

 :استه گفتاز خدا خو الهام

دوتا امروز چه  ینکه ا  یدی. دیکار رو بکن  ینا تونییتو بهتر از ما م یگهراست م -
  هزنی درست حرف نم یا داشتن. آرزو که ُرکه، افسانه هم بخواد دعوت کنه  یرفتار
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با پسر جماعت    تونییتو، بهتر از ما چهارتا م  مونهی. میگهبهشون م  یبا لحن تند  یا
 .یبرخورد کن

 .ه بابا باشه من بدبختباش هوف، -

 .: تو که از خداتهآرزو 

 یمکن  یزکاریواقعًا از خدام بود. الهام صدام زد تا برم کمکش تا تم گفت،یم راست
 .فردا یبرا

*** 

 ترانه 

 

خونسرد    یشه. مثل همیمدانشگاه! وارد کالس شد  یروز گند و مزخرف تو  یههم    باز 
جمع شدن. هر تا دختر دورمون رو نداشتم. چند یو ساکت بودم و حوصله کس

. زدنیو باهاشون حرف م کردنی خنده م ی. دخترا کمگفتنیم یزیکدومشون چ
قدر محبوب  چرا ان  یهوبه من نداشتن.    یدسترس   یاددخترها جلوتر از من بودن و ز

 .دخترا شدم و از کنارشون رد شدم و سر جام نشستم یخیالب یم؟شد

به   یخودم احساس کردم ول ی رو رو یننگاه سنگ شدم. دوباره اون  یره خ یرونب به
. دخترها سر یادهاش دربقدر نگاه کنه تا چشم . به درک انیاوردمخودم ن یرو

 :ه کنارم بود گفتجاشون نشستن. الهام ک

 یای؟م یه؛ها مهموناز بچه یکی یفردا شب خونه  -

 :فکر کردن گفتم بدون
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 .نه -

 : چرا؟ الهام

 .حال ندارم -

 .یحال ندار  وقتیچ ه: تو افسانه

 .یاعصاب ندار وقتیچ تو ه -

 :و گفت ید خند افسانه

 یای؟ نم یجد -

 !د  نه -

 .ریمی: پس ما هم نم الهام

 .ریمیمعلومه که م ریم،ینم  یچ  یعنی: نه الهه

 جلوت رو گرفته؟  ی: تو برو، ک افسانه

 .یمبا هم بر یدبا یشه: نمالهه

 .یمما هم بر ینمبینم یلیپس دل یاد،: خب ترانه نمالهام

 :بهم نگاه کرد و با حالت التماس گفت الهه

 !ترانه تو رو خدا -
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  ین . اول مطمئن بشیننکن  روییادهز  یزیچ   ی حواستون جمع باشه، تو  یدشماها بر -
. الهام حواست به دخترا باشه. هر کدومتون ینسالمن بعد بخور هایخوراک 

 .حواستون به خودتون باشه

ه نشونه سکوت بلند کردم. از تکرار حرف  ه که دستم رو بخواست حرف بزن الهام
  یید حرف من حرف بزنه، سرش رو به نشونه تأ  یرو تونهینم  یدد یمتنفرم. وقت 

 یگذاشتم. اصاًل حال درس و کالس رو نداشتم. با صدا  یز م  یتکون داد. سرم رو رو 
 .بلند کردم یز م  یالهام سرم رو از رو

 .چهارتا خرمگس اومدن -

دعوا رو نداشتم. سرم  ینگاه کردم، همون چهارتا بودن. اصاًل حوصله کالسدر   به
  ی از باال یعل یدم. صدارو نگاه کر  یرونچرخوندم و منظره ب  یرونرو به سمت ب

 :سرمون بلند شد

 .دارن یفتشر جاینا یگرام  یهاخانم بینمیبه مبه  -

 .یمبرات سر و دست بشکون یایمب ی: توقع داشت افسانه

 .از شماها داشتم یکی رو از  یانتظار ینراستش همچ: علی

لوم . الهام که کنارم نشسته بود، به پهگفتیمن مهم نبود کدوم از ما رو م برای
سرش رو به سمت پسرا   یه؟زد. سرم رو چرخوندم طرفش و با سر گفتم چ  یاضربه

 وجهتی. ب کردیداشت نگاهم م جور ینهم یگرفت. به اون چهارتا نگاه کردم. عل
خودش کرده؛ هه!  یبرا  ییچرخوندم. چه فکرها  یرونبهش، سرم رو به سمت ب

رو روشن کنم. از جام بلند شدم و با جذبه خاص خودم   یفشامروز تکل  ینهم یدبا
 :گفتم
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 .و حوصله دردسر هم ندارم  یستمپسر جون من دنبال دردسر ن ینبب -

 :گفت  یبا لحن مهربون  علی

 !دردسر یشهم ین، امن دوستت دارم یه؟دردسر چ -

 :زدم و گفتم پوزخندی

چه برسه   یاد،عنوان از تو خوشم نم یچبگم من به ه یددردسر. با یشه تو م یبرا -
 !به دوست داشتن؟

 . ...بهم فرصت بده -

 .گورت رو گم کن  یاد،ها بدم محرف  یناز ا -

 .کم آدم نبود  جاینا یول  یدمبهش بگم بهت فرصت زنده بودن م خواستیم دلم

 دو کلمه باهات حرف بزنم؟  یشهم -

 .وش بردمبگه که دستم رو جل یزیخواست بلند بشه و چ افسانه

 .یستن یحرف  -

 .محوطه یتو یمبر  یاپس خواهشًا ب -

بزنم، راه افتادم سمت در و از کالس خارج شدم. پشت سرم راه   یحرف  ینکها بدون
 .زدی نم یو حرف  رفتیم

  یین . سرم رو گرفتم پا یستادیمدرخت ا  یکو کنار    یماومد   یروناز دانشگاه ب  خالصه
 :بود گفتم یینکه سرم پا  جور ینهم پالتوم کردم. یبج  یهام رو توو دست

 .خب، بنال -
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حاضرم به خاطر تو   یول یاد؛خوشت م یجور آدمتو از چه  دونمی من نم ینبب -
اول   ی،به صورتم مشت زد یعاشق نشدم. وقت  یروز تا د ینبدم. بب ییر خودم رو تغ

 مردمیم  یجاناز ه  کردمیبهت فکر م  یوقت   یدوست داشتم سر از تنت جدا کنم ول
نگاه اعتقاد  یک یتو قتا آروم بشم. من به عش ینمتو فقط دوست داشتم بب

. یفتههر زمان ممکنه اتفاق ب یعشق تو یدمفهم یدم،تو رو د یوقت  ینداشتم ول
 . ...زنمی رو م  رفح ینفکر نکن ا ی،خاص یلیمن خ یتو برا یدمفهم

 ی ها. حرفخوردیم مبه ه هایبازمزخرف  یننذاشتم ادامه بده، حالم از ا دیگه
 :بدون مقدمه گفتم ی،تکرار

  ی بعض   ین. ببیستبرام مهم ن  یول  یداشت   یادیز  یتو دوست دخترها  یشهمعلوم م -
اخالق  یدیعاشقت شدن درست مثل االن! تو د یافتاز دخترها به خاطر پول و ق

 .یشد  ییهوا ینهم یدور و برت فرق داره، برا  یابا دختره من

 . ...طوریننه! انه  -

بهت بگم    ید با  یرو بشکونم ول  یکه دوست ندارم دل کس  ییجاچرا هست، از اون  -
 .کن  یدابهتر از من رو پ یکیکه دور من رو خط بکش و 

 :قدم رو بردارم که صداش مانعم شد ینپشت کردم. خواستم اول بهش

 یه؟احساس چ دونیی تو م -

 :پشتم بهش بود گفتم جور همین

 .بدونم خوامی... و نمدونمی نه نم -
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. یدمعمرم ابراز عالقه شن یبار تو یناول یراه افتادم. برا یاحرف اضافه یچه بدون
به در کالس زدم و داخل شدم. همون استاد جوونه  یاوارد دانشگاه شدم و تقه

 .رفتم سر جام نشستمفتم و بهش گ یابود. با اجازه 

 شد؟  ی: چ الهام

 .کنییدت فکر مکه خو  یهمون  -

  ی رو رو  یننگفت و کتابش رو باز کرد. دوباره همون نگاه سنگ یزیچ یگهد الهام
 ی رو هم بدم. بعد از کل یکی ینا یبباشه ترت یادمخودم احساس کردم. 

رفت.  یرونس بو نشستن سر کالس، درس تموم شد و استاد از کال یبازمزخرف 
 :کالس بلند شد  یر توچندتا دخت یبزنه که صدا یافسانه خواست حرف 

 یان؟م یمهمون  یبرا یخب فردا شب همگ  -

 :تا پسر گفتنتا با اون پنج از ما پنج  یر به غ همه

 .بله -

 یاد؟هست که ن یکس -

 :گفتم  کردمی که منظره رو نگاه م  جور همین

 .یستممن ن -

 : چرا؟ دختره

 .مندار حال  -

 .نگفت یزیچ ینهم یبگه، برا یمبه لحن جد  تونهینم یزیچ یدد دختره
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 یای؟نم ی: ترانه مطمئنآرزو 

 .یامنم یعنی یامنم یگمم یرو بزنم؟ وقت  یحرف  یک ید چندبار با -

 .ییتو یادکه نم  یتنها کس یرن،: آخه همه مآرزو 

 ین؟گفت  یبحث رو ادامه نده؛ راست  یگهچه بهتر! د -

 .نه، هنوز بهشون نگفتم یوا ی: االهه

 .یومدهاستاد ن: زود برو تا الهام

 .: باشه، رفتمالهه

 .تاسمت اون پنج  رفت

*** 

 الهه

 

باز هم استرس   یپسر بگو بخند کرده بودم ول یبا کل ینکهداشتم. با ا یبد استرس
بهشون   کوچیکیککوچ  یهاقدم ی! بعد از کلاومدیالهام باهام م کاشیداشتم. ا

 :گفت  کردیکه انگار از همون اول نگاهم م  ینکردم. آرم  یسرفه الک  یه. یدمرس

 ین؟داشت یکار -

 .دستپاچه شدم یشتر حرفش، ب ینا با

 .آره یعنیخب... نه،  -
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 خالصه کدوم؟  -

 .یناز شما دعوت کنم که امشب شام رو با ما باش  خواستمیبگم که... م  خواستمیم -

 یم؟شام مزاحم بش یبرا -

 .ستامکانش ه بله اگر  -

 :رو کرد به برادراش و گفت آرمین

 یم؟بر یم،ندار یامشب کار -

 یم؟ بشنو  یکهکه ت  یست: قرار نبهمن

 یادندارن؛ فقط ترانه... اون ز ینه اصاًل! خب افسانه و آرزو با امشب مشکلنه -
 .یگهحوصله نداره، اخالقشه د ی. از طرف یستاهل حرف و بگو بخند و جمع ن

 .یستن یحرف : خب پس سپهر

 .یممشب منتظرتون هستپس ا -

بود قلبم کنده بشه از بس تند   یکدخترا. نزد یشرفتم پ اییگهحرف د یچه بدون
بودن، از نظر ظاهر   یکه عال  یحرف نداشتن. از نظر اخالق  ییشخدا یول تپید؛یم

 ینهمچ یقدر ُخلن؟ آخه ک چهارتا ان ین چرا ا فهممیهم که معرکن! من نم
 !کنه؟یخ و تف ماَ  رو  ییپسرها

 یمو داخل واحد شد یمها باال رفت. از پلهیمخونه شد یراه  یاز دوتا درس بعد  بعد
 یهامون و خوردن ناهار، هر کدوممون مشغول کارآوردن لباس یرونو بعد از ب

 .یمشد
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*** 

 ترانه 

 

 ستمتونیم  یکار . چکردمیرو نگاه م  یوار کاناپه و در و د  ینشسته بودم رو  جور همین
 :من حوصلم سر رفته گفت یدبکنم؟ الهه که د

 ی؟کرد  یدترانه، خر یراست  -

 .یرمنه، االن م -

ها برم . خواستم از پلهیرون. از واحد زدم بیدمپوش  یرونیجام بلند شدم و لباس ب  از 
تا روم رو از آسانسور گرفتم و از  اون پنج  یدنکه در آسانسور باز شد. با د  یینپا
 یمن یباً کردن شدم. تقر  یدو مشغول خر یرون ساختمون زدم ب از  تم.رف یینها پاپله 

 .یدطول نکش یشتر ساعت ب

*** 

 ی،اافسانه قهوه   یی،زده بودن؛ الهام طال  یپیبود. هر کدوم از دخترا ت  یشش  ساعت
 یشتر قرمز؛ البته ب یا پوشیدیم یصورت  یاالهه هم که طبق معمول  یمویی،آرزو ل

 .بودم یدهپوش  ی. من هم سرتاپا مشک یزهاچ جور ینو از ا یمهمون  یبرا

 ی؟سپارمراسم خاک یریم ی: دارالهه

 .یربگ یرادنگاه کن، بعد از من ا  ینهاول برو خودت رو تو آ  -

 کجاش بده؟   ی،خوب  ینبه ا -
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 !رنگش  -

 .یدیپوش یاهبهتر از توعه که س ی،ناناس  ینرنگ به ا -

 .یادداماد م هوف، باشه برو عروس خانوم االن -

 یناز آرم  یشتر من ب  یبشه؛ ول  یندم تا شوهر آ از اون پنج   یکی فکرش رو بکن،    یوا -
 .یادخوشم م

 .یادتو از همه خوشت م -

گفت و   یجون و از جام بلند شدم. الهه آخ  یدمکش  یواحد به صدا دراومد. پوف  زنگ
 .رفت تا در رو باز کنه

برش داشتم و به  ن یزیوکنار تلو بلند شد. رفتم از  یمگوش یموقع صدا همون
دخترا بلند   یکسالم و عل یاز طرف ناشناس بود. صدا یامش نگاه کردم. پصفحه

رو وارد کردم و   یمنکردم و رمز گوش  یاومدن داخل. توجه یجمع شد و بعد دسته
 .شدم هایامداخل پ

 «.شب منتظرتم؛ اون چهارتا نباشن فردا»

ا رو وادار به رفتن کردم. دًا دختر بود. عم ی. فردا شب مهمون هم رفت یتو هاماخم
اومدم   یروناز فکر ب ی،جا بود. با صدا زدن کسرفتن به اون  یموقع برا ینبهتر ینا

 .طرف نگاه کردمو به اون 

از بهمن اون   یر تا اشاره کرد. ناچار به پسرا نگاه کردم، به غبا سر به اون پنج الهام
نفره نشستم. هر مبل تک یرو کردم و رفتم یلب سالم یر چهارتا سالم کردن. ز

 .تاشون نشستنپنج 
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*** 

 بهمن

 

. اگه به خاطر  خوردیوضع به هم م  ینساعت گذشته بود. حالم از ا  یماومدنمون ن  از 
 دادنیبهتره بگم دل م یا  زد؛یبا الهه حرف م یننبودم. آرم جاین د، االن ا کارم نبو
دختر داشته و داره، وست ه د هم  ینا  کشهی پررو خجالت نم  ی. پسره گرفتنی قلوه م

خودم بود. خودم   یر بگم تقص ید ! البته بازنهیم ف بنده خدا حر  ین حاال داره با ا
نه در حد دوست    یبشن؛ ول   یک ون نزدبهش  توننیکه م  ییبهشون گفته بودم تا جا

 .زدنیترانه حرف م  یاز خواهرا یکیداشتن. هر کدوم از برادرهام با 

دختر   ین. ایمگرم بود، من و ترانه بود  ییو سرش به جا   زدیکه حرف نم  یکس  تنها
از سنگ بود. انگار احساس نداشت، هر قدر برادرهام و خواهراش خواستن باهاش 

بهش   یکس  ذارهیهاش رو ندارم. اصاًل نمحرف بزنن نشد. من هم که حوصله حرف 
ه. ودب یلب یر سالم ز یک پریده که تا االن از دهنش  یابشه، تنها کلمه یکنزد
دانشگاه    یاون روز تو  کهین داره. با اتو    یلیبشم خ  یکبهش نزد  یجورچه  دونمینم

نه  ی،نه لبخند ی،نه جبران  ی،هنوز هم همونه. نه تشکر یبهش کمک کردم ول
زد،   یروز که د  ییبا حرفا یبودم. از طرف  یاز دستش شاک  ی! بدجوریچیه ی،حرف 

 ذاشتمش؛یاطر شغلم نبود، زنده نمتنش جدا کنم. اگه به خ  ز سر ا خواستیدلم م
 .اومدم یرونسپهر از فکر ب ی! با صدایفح

 شده؟ یزیچ ی؟خودت  یچرا تو -

 یاین؟فردا شب همتون م یبرا  ی. راست یننه، فقط حوصله ندارم هم -
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 :ساکت شدن. الهام که کنار ترانه نشسته بود گفت همه

 .یادفقط ترانه نم -

 :حالم،. رو کردم به ترانه گفتم یتورد خو  یحرفش بدجور یندروغ؟ با ا چرا

 رانه خانم؟ چرا ت  -

 :جواب داد ی گذاشت و با جذبه خاص  یز م یرو رو ییشاستکان چا ترانه

 جواب بدم؟  ید با -

 .نبود شیشدم مثل لحن خودش حرف بزنم. با زبون خوش، حال  مجبور 

 .بله -

 .نداره ی: به تو ربط ترانه

هاش، صداش، حرف یختش،الم از اون رحرفش خونم به جوش اومد. ح ینا با
دلم  یتو جور ین. برو به درک! همخورهیش به هم مجذبه  یش،غرورش، خونسرد
اون انگار نه انگار   یول کردیبهش نگاه م یو با حالت عصب دادمیبهش فحش م

رو برداشت و   تکانشروش رو ازم گرفت و اس یا! با حالت خونسردانه می من عصب
  یه نشم  یعصب یناز ا یشتر نگم تا ب یزیدادم چ یح شد. ترج ییا مشغول خوردن چ

. کاماًل کردی. رو کردم سمت پرهام که داشت با خنده نگاهم میارمسرش ب ییبال
 .دارهیش رو نگه مبود که داره خنده  یعضا

 طوره؟ راحت باش... تعارف نکن، اوضاع تو چه -

 خواد یم  یا  یشهم  یعصب  یعسر  یلیخ  یا  کنه،یم  یم حاضرجواب باز ه   یبهتر شده ول -
 .از حرف زدن طفره بره
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 .یننکه راحتن سپهر و آرم  ییتنها کسا -

 :گفت  یدکه حرفامون رو شن  سپهر 

 یشو با عقل پ  یدهجوابت رو م   یبا خوب   تونهیم  ییداره. تا جا  یالهام اخالق خوب  -
 .یرهم

 .یدازش اطالعات کش یجور یه یشه: خوبه، بازم مپرهام

 !الهامه؛ تمام حواسش رو حرف زدنشه  ینشونترًا بعد ترانه سمج اتفاق: نه سپهر

 !یدناول کار که خودشون رو لو نم یناز هم -

*** 

 ترانه 

 

نبودم. الهام  ینبودم؛ هرچند از همون اولش هم راض یوضع موجود اصاًل راض از 
 :که کنارم نشسته بود و متوجه حالم بود گفت

 .یرنم یگهدساعت  یهتا   یناباش ا یخیالب -

حالم داره به    ینین،. زودتر سفره رو بچکننی تا شام نخورن، گورشون رو گم نم  ینا ا -
 .خورهیهم م

ا برن  گفت و از کنارم بلند شد و الهه و آرزو و افسانه رو صدا زد ت  یاباشه الهام
رو برداشتم و خودم رو سرگرم کردم. دخترا سفره رو پهن کردن و   میکمکش. گوش

 ی رو گذاشتن. کارشون که تموم شد، پسرا نشستن سر سفره و افسانه برا  یاتمحتو
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 یخودم کم  یدخترا سر سفره نشستم. برا  اشام صدام زد. آروم از جام بلند شدم و ب
 .زده نشد یحرف  یچ غذا هو مشغول خوردن شدم. موقع  یدمغذا کش

 ی. از وقت یمستنش  یمونقبل  یو دوباره سر جا  یماز اتمام شام، سفره رو جمع کرد  بعد
که با بهمن داشتم.   یاز اون بحث   یر نگاه کردم؛ البته به غ  یناومدن، تا االن فقط به زم

 .ساعت بلند شدن و شرشون رو کم کردن یمخالصه بعد از ن

 یدین؟فهم یزیخب چ -

 که مشکوک باشن؟   خورهیم یناا ی: آخه به کجاالهه

  ینا ا  یگیوقت مکرد. تو اون  ونموید  ید،: سرتاپاشون. پسره از بس سوال پرسافسانه
 !یستنمشکوک ن

هر   نباشن... ولش کن بابا حاال یدمباشن... شا یسکه پل  خورهی: بهشون مالهام
 .بودن یخر

 .آرزو انگار ذهنم رو خوند گفت خورد،یبه چه درد ما م یتشونهو یدنفهم ولی

 خوره؟ یبه چه دردمون م یتشونهو یدنفهم  ی: ولآرزو 

وقت   یلیتا خپنج  ین ا یت... هرچند هو یمبش یخیالشون... بهتره بمدونیمنم نم -
. اگر قرار یددور بش  برعکس ازشون  ین؛بش  یکبهشون نزد  یستن  یاز معلوم شده... ن

 .از ما دو گروه مشخص بشه، صد درصد به ضرر ماست یکی  یتباشه هو

 یای؟نم  ی: ترانه مطمئنالهام

  یلی فردا خ یبرا یشده... راست  یدهازم پرسآره مطمئنم... از صبح تا االن چندبار  -
 .ینمراقب باش
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 .یدمکاناپه دراز کش  یاز جام بلند شدم و رو بعد

*** 

 سپهر

 

ترانه بدجور    یداد بهمن دراومد. معلوم بود از حاضرجواب   یم،که وارد واحد شد  همین
 .یهعصب

 . ...کشمی دختره رو م ین: آخر من ابهمن

 یشپ یکرد  یچه فکر یده،جوابت رو م جورین یمعلومه دختره ا یوونهآخه د -
 !خودت؟

از  یکیگر ... اینرو بب یج! خب نتایروزکنم؟ اون از پر یکار چ یگی: تو مبهمن
 .نه با غرور و جذبه دادیجوابم رو م ییروخواهراش بود، االن با خوش

 یده؟ ما رو فهم یتترانه هو ینشماها متوجه نشد یعنی: پرهام

 یدی؟رس یجهنت ینبه ا یرطووقت چه : اون بهمن

نظر   یر ست. ترانه از همون اول ما رو زترانه یشه نم یکمونکه نزد  ی: تنها کسپرهام
 .یمبگم که ما در مقابل ترانه شکست خورد یدد. باگرفته بو

. به یدهالبته فکر کنم فقط ترانه فهم یشن؛نم یکبهمون نزد یگهد یاداحتمال ز به
 .باشن یده فهمما رو ن یتخواهراش هو یادنظر م

 !یده؟به نظرت از کجا فهم ی... ولیگی: درست مبهمن
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 پرسیدی،یازش سوال م یوقت  ی،که براش لوازم گرفت   ی. اون روزدونمی : نمپرهام
بهت مشکوک   یا  یدکتر  یا  یسیکه تو پل  گفتینم  یاهات تمرکز نداشت  حرف   یرو

 نشد؟ 

 !: چرا شد بهمن

که عمدًا اون    یستن  یدیما بوده! بع  یتوه   ی: از همون اول کار، تمرکزش روپرهام
 .یفتهب یزیرپسره رو زد تا دستش به خون 

*** 

 آرزو 

 

 یگمبار آخر م یبرا ین؛حواستون جمع باشه... مراقب خودتون باش یلی: خترانه
 .یننکن روییادهز

 !یستیم: باشه ترانه تو رو خدا بس کن، ما که بچه نالهام

تا بهتون گفتم از اون پنج  یشب... دیعه راست . ین: شماها از بچه هم بدترترانه
  ی باز یسدزد و پل یدینشون که تا د یستن ینا یمنظورم از دور ین،کن یدور
 .ینرفتار کن یشهمثل هم یعاد یلی... خینو فرار کن یاریندرب

 دهنشون؟  یمشت بخوابونم تو یک تونمی م یعنی:  افسانه

خودتون رو پنهان  یت... هوینکنشدم؛ نه مثل آدم رفتار   یوونهخدا د ی: اترانه
 .یدکن

 .باشه خواهر بسته -
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 .مراقب باش ی،گت رو بذارکپه مر   یوقت نر یک : آرزو ترانه

 :رو کرد به الهه و گفت  بعد

 .ینکن رویهیادخوردن ز یتو -

 :کردن خودش برداشت و گفت  یشدست از آرا الهه

 !باشه بابا باشه -

 . ...: ترانهالهام

 :فتطع کرد و گحرفش رو ق ترانه

 .نه به سالمت -

 :اتاق و درو بست. رو کردم به الهام و گفتم یهم رفت تو بعد

 یستیم؟وا جاین قرار ا یتا ک   -

 .یم: برالهام

 یلب سالم  یر . زیرونتا پسر اومدن بباز شد و پنج   یاومدن ما، در واحد بغل  یرونب  با
و حرکت    یمشد  ینو سوار ماش  یم اومد  یینها پاها و از پله سمت پله   یمو رفت  یمکرد
. بعد از دادن یمشد یاده پ ینو از ماش یدیمبحث رس یراه بعد از کم ی. تویمکرد

و   یاز زهرمار ی. برام جالب بود؛ خبریمکارت ورود به داخل سالن جشن شد
همون   یبه اطراف که صدا  یمزل زده بود  جور یننبود! هم  یگهد  یزایو چ  یکارخراب

 .دختر کنارمون بلند شد

 یومدن؟ ... ترانه خانم نینخوشحالم که اومد -
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 . ...اسم شما ید. ببخشیومدنه ن -

 .وقتممن نهان هستم، خوش ید ببخشاه  -

 یم؟کن  یمعرف  یا شناسینیخب ما رو م -

 .شناسنی بگم همه شما رو م یدالبته با  شناسم؛ی: بله منهان

 ی؟چ  یوقت برا : اون افسانه

 .ینشهور شد: شما با کتک زدن پسرا منهان

 .داشتن یککوچ  یدعوا یهفقط افسانه و ترانه  یم،تا که نزد: واهلل ما سه الهام

 .ینکن  یراییاز خودتون پذ یخیال: بنهان

 ین؟ندار یستمس جاینوقت شما ا: اونالهه

و بزن و   یشنبعد پسرا از دخترا جدا م یانب یقراره همگ  یم؛: معلومه که دارنهان
 .یندازیمبکوب راه م

هرچند من    گیره؛ینباشه که خوابم م  یاکسل کننده  یهم رفت. خداکنه مهمون   بعد
 .خوابم یو در هر حال  یشههم

. امشب مثل یدیکه خواب  ینیخواب بب  یبگم تو  یدبا  ی،: اگر فکر خواب هست افسانه
 .یمبخواب یومدیمور... ما که نو اون  ور ینا یایآدم با ما م

 .یادمن خوابم م یعه ول -

 .موندییترانه م شیپ اومدیگر خوابت مب ا: خالهام

 .خوابمی باشه بابا، باشه نم -
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 جور ین ا  یول  شد؛یکل کالس م  یبود و جا برا  یکنار هم. خونه بزرگ   یمو نشست  رفتیم
 ی. دخترکننیاصراف م یزها چ جور ینا یقدر ولخرجن که پولشون رو براآدما چه

 :کنارم نشست و رو کرد بهم و گفت

 .زو خانمسالم آر  -

وقت ما  اون شناسن،ی قدر ظلمه همه ما رو مچه شناسه؟یجا منو ماز ک ینا جانم
 .شناسیمی رو نم کسیچه

 شناسین؟یشما من رو از کجا م یدسالم ببخش -

 .شناسنی همه شما رو م -

کالس. و با  پوشیکهمون حرف نهان شد! دختره از اون دخترا بود؛ ش کهین ا خب
 .گشتیم یدنبال کس هاش انگار با چشم

 گردین؟ ی م یدنبال کس -

 .گردمیپسرم مبله دنبال دوست  -

خودش   یبرا  ینگفتم و مشغول نگاه کردن اطرافم شدم. هر کس  یزیچ  یگهد  اوهاوه
فضا بود؛ کاًل هر   یخودش تو  یبرا یکی زد،یحرف م یبا پسر یکی. کردیم یکار

 ی ن دختره، دست گذاشتم روموه یغکرد. با ج  یداپ جاینا شهیرو م یجور آدم
بلند   رفت،یکه م  جور ین گوشم. فکر کنم پرده گوشم پاره شد. دختره بلند شد و هم

 :گفت

 !ینآرم -
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اوه پس  بغلش بود نگاه کردم. اوه یکه دختره تو یاسم، به شخص یدنشن با
و   زدیحرف م یشت با کنار. الهه داشداره! رو کردم سمت الهه صداش زدمسابقه
کارم    ینپس کلش زدم که با ا  یکیخم شدم و    یا زدن من نبود. کمش به صدحواس

 :بلند گفت یبا اخم و صدا

 یگی؟ م یچ  ی: مرگ! کرم دارالهه

 .جا رواون  -

جا و دختره اشاره کردم. الهه روش رو از من گرفت و به همون   ینبه سمت آرم  بعد 
 :نگاه کرد، بعد بهم نگاه کرد و گفت

 ی؟ : خب که چ الهه

 .درست نگاه کن -

نکرد و دوباره رو کرد و    ییریبار متوجه شد. چهره الهه تغ  یننگاه کرد انگار ا  دوباره
 :بهم گفت

 .: ولش کن بنده خدا روالهه

 .دوباره مشغول حرف زدن با دختره شد بعد

 .هام رو بستمافسانه گذاشتم و چشم یشونه  یگرم. سرم رو رو  دمش

 ی؟که ندار  یدن : فکر خوابافسانه

 !نه بابا خواب کجا بود؟ -

 .یناطراف بزنم مراقب باش یگشت   یک یرم: من مالهام
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 .یمبزنحرف رو به تو   ینا ید: ما باافسانه

قدر کسل ان یمهمون  دونستمیهم رفت! اگر م ینرفت. ا یبدون حرف  الهام
هام رو باز کردم و با  افسانه چشم ی. با تکون خوردن شونه اومدمیست نمکننده 

کار داره؟ ساالر لبخند  چه جاینا ینسر جام نشستم. ا یخس یدم،که جلوم د  ییزچ
 :زد و گفت یجذاب 

امشب شما    یشهبپرسم که م  خواستمیمزاحم شدم... م  یوقعآرزو خانم انگار بد م  -
 ین؟ همراه من باش

بود، بله رو دادم   یافسانه که عمد  یمخالفت کنم که با تکون خوردن شونه  خواستم
 .شدم تا همراهش برمو بلند 

*** 

 الهام

 

داخل  یشتر به صورتم خورد که باعث شد سرما ب ی. باد سردیرونسالن اومدم ب از 
 .یدمرو پشت سرم شن ییشخص آشنا یبدنم بره و به خودم بلرزم. صدا

 یرون؟ب ی... چرا اومدخوریی: سرما مسپهر

 .رو شدمخندون سپهر روبه  یافهو با ق برگشتم

 ین؟ م هوا بخورم... شما چرا اومداستخو جوریین هم -

 :دستپاچه شد و گفت یکم  سپهر 
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 .خواستم هوا بخورم  -

 :زدم و گفتم یمنظوردار لبخند

 کردی؟یم یبمتعق -

 :دستپاچه شد و گفت بیشتر 

 !معلومه که نه -

 خوایی م  یا  یمقدم بزن  خواییم  یمنم باور کردم؛ حاال که اومد  یگیتو که راست م -
 داخل؟ یبر

 .: برم داخل؟ نه همون قدم زدن خوبهرسپه

 یزیمن چ  یدم. دقدم رو برداشت  ینبگم، روم رو ازش گرفتم و اول  یزیچ  کهین ا  بدون
. کردمیبه آسمون نگاه م رفتم،یکه راه م  جور ینخودش اومد همراهم. هم یگمنم

 :کرد و گفت  یالک  یسرفه  ینهکه جو سنگ  یدسپهر د

 ین؟ هست ی ناتن یشما خواهرا -

 :و نگاهش کنم گفتم یستمبا ینکه ا ونبد

 آره؛ شما چطور؟  -

 ... پدر و مادرتون کجان؟یمهست ی: بله ما برادرا ناتنسپهر

 .دونمی نم -

 :و نگاهش کردم. با تعجب نگاهم کرد و گفت ایستادم

 پدر و مادرتون کجان؟  ینندون یشهمگه م -
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 یبفهمم کجا زندگ  هکین نه... چه برسه به ا یازنده هستن  دونمینم یمن حت  -
 !کننیم

 :گفتم  پرسهیداره سوال م یادیز یگهد دیدم

 .داخل یمبهتره برسرده  یلیهوا خ -

منتظر جوابش بشم، به سمت  کهینبدون ا یه،حرف چ ینمنظورم از ا یدفهم انگار 
. داشتیو همراهم قدم برم یدسالن حرکت کردم. سپهر با چند قدم بلند بهم برس

 ینبودن. با کم یشونقبل یها سر جااما اوندنبال دخترا گشتم داخل سالن شدم. 
و آرزو هم   یدمهم با پرهام د و و افسانه ر  یدمد یپسر یه وجو الهه رو با جست

  ی هام دنبال بهمن گشتم ول . با چشمکردیساالر گوش م  یهانشسته بود و به حرف
 :نکردم. رو کردم سمت سپهر و گفتم یداشپ

 آقا بهمن اومدن؟  -

 طور؟ : بله اومده... چهسپهر

 .جوریین هم یچیه -

حاال که توجه  یگینراست م ید... ولاومده باشه چون همراهمون بو ید: باسپهر
 .یستن بینمیم کنمیم

 .رفته دست به آب  یدشا -

 ی انگار قراره اتفاق  زدیقدر دلم شور مچرا ان دونمینگران ترانه بودم. نم بدجور 
 .همه سالن رو پر کرد یبلند ینگران شدم. صدا یشتر ب با نبود بهمن  یفته؛ب

 .وارد سالن دوم بشن  یانوارد سالن دوم بشن... خواهشًا آقا  یان : خواهشًا آقانهان
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 :کرد و گفت  یمجبوره، اخم یدکه د  سپهر 

 .یمفعاًل از هم جدا بش یدبا کهینمثل ا -

 .فعاًل نداره... خداحافظ  -

افسانه و الهه دستم   یدننشستم. با د  یمقبل   یجا  از سپهر جدا شدم و رفتم سر   بعدم
 اومدیاومدن سمتم و نشستن کنارم، الهه که به نظر کالفه م  یدنمرو تکون دادم. با د
 .بود یو افسانه هم عصب

 شده؟ یزیام... چ -

 .خانوم یناز ا یااز پرهام بگم  یدبا دونمی: نمافسانه

 .به الهه اشاره کرد  بعد

 !شده؟ی مگه چ  -

 .خوردم یکممن فقط   یاره؛شورش رو درم ی بابا الک  یچی: ههاله

  ی رفت ترانه چ  یادتکه جلوت رو گرفتم.   خوردییبازم م یداشت  ی: بله ولافسانه
 .نکن روییادهگفت! ز

 .ینش یتو هم عصب کهین : و االهه

 !نشدم ی: من که عصب افسانه

 .زدیم یرونت بسمتم، بخار از کله یاومد یوقت  یگی: چرا چرت مالهه

 .شدم یمنم عصب زد،یحرف م یادی: ولش کن بابا... پسره زافسانه

 :گفتم  ینگران  با
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 !گفت؟  یخدا از دست شما دوتا... چرا مگه چ  یا ی؟کرد  یکار تو چ -

کس و کار نداشتم رو    و همه  ییبابا درباره پدر و مادر و خاله و دا یچی: هافسانه
 اییگهتو کار د  پرسی،یقدر سوال مهشدم و گفتم چ  یچشمم، منم عصب  یآورد جلو

 .ینهم ی؟انجام بد یندار

 :رو تکون دادم و رو کردم سمت الهه و گفتم سرم

 ی؟کرد  یکار قدر مراقبتونه... تو چترانه ان  یستن یالک  -

 یشبار اومد و گفت که برم همراهش. بهش گفتم برو پ. چندیچی: هالهه
  ی از پسرا و کم  یکی یشم پر نره، رفتم سحوصله  کهینا  یدخترت، بعدم برادوست

 .خوش و بش کردم

*** 

 ترانه 

 

  یعنی اما رفتن    رفتمیم  یدرو برداشتم. با  یبیمج  یتو  یو چاقو  یدمرو پوش  هامباسل
باشه.  جور ین باشه! اوف خدا کنه هم یار اگر شانس باهام  یاز طرف  یول یخودکش

اومدم.   یروناز آپارتمان ب  یو بدون معطل  یرونافکارم شدم و از واحد زدم ب  یخیالب
برم. شروع کردم به قدم  یادهپ یت با پابایسیرو دخترا برده بودن؛ م ینماش

افتادن. سرم رو    ینزم  یرو  یککوچ  یهاراه بودم که قطره  یوسطا  یباً برداشتن. تقر
گفتم و سرعتم   اییلب لعنت  یر صورتم نشستن. ز یبارون رو یهابلند کردم. قطره 

 .جا باشمرأس ساعت اون  ید ؛ باکردم  یشتر رو ب
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بودن  یمیقد یوارها. تمام دیدمتا به مقصد رس ید طول کش یسه ربع ساعت  یباً تقر
کرده بود. کاله پالتوم رو   یسمکاماًل خراب بودن. بارون بدجور خ  هاشونمی و بعض

 یکوچه   یه راه رفتن، به  یدختر. بعد کم یاسرم تا معلوم نشه پسرم  یانداختم رو
 .یچیدگوشم پ  یتوش یهکر  ی. صدایدمرس  یکتنگ و تار  یباً تقر

که جون سالم   یشانس آورد یلیدفعه خ... اونیدیمرو د یگه: باز هم همدبازقمه
 مونه؟یبار تنت سالم م ین... به نظرت ایبه در برد

 :جذبه گفتمو پر  یجواب سوالش رو بدم، جد  کهین ا بدون

 کجاست؟ -

 :همون خنده گفت با

 .داخل... اون منتظرته دییبفرما -

 :زدم و گفتم یصدادار پوزخند

شکمتون   یراست تو یروده  یهبهت اعتماد کنم؟ شما آدما  تونمیطور مچه  -
 ی؟کشتنم نکرد  یکار رو برا  ین از کجا معلوم تو ا یست؛ن

  ییطرفم که صدا یاد. خواست بیستادنهم اومدن و کنارش ا  یگه. دو نفر دخندید
 .نذاشت

 !گفت؟  یچ  یکه نرفته سپهر  یادتولش کن...  یو،نبود؛ آر ینا قرارمون -

 :لب گفت  یر ش رو جمع کرد و زخنده  آریو

 .کشمیرو م یاچشم نقره ینخودم آخر ا -
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درست طرف مقابلم رو   یکیحرفش شدم و رفتم داخل کوچه. به خاطر تار بیخیال
رده بودن که با  کعادت  یکیهام تازه به تار. مرد در رو باز کرد. چشمدیدمینم

 .انداختم یینهام، سرم رو پا خوردن نور به چشم

 .برو داخل -

آروم داخل خونه شدم. اومد داخل و در رو پشت سرش  یهاحرف، با قدم  ینا با
هام به نور عادت نکرده بود. دستم رو گرفت و آروم من رو به  بست. هنوز چشم 

با گرفتن   یادبودم، ز ه دیکه پوش  یدنبال خودش کشوند. به خاطر دستکش مخمل
هام به نور عادت کرد. کاله پالتوم رو برداشتم و کم چشمنداشتم. کم یدستم مشکل

نکردم، همون استاد جوونه بود! دستم   یش تعجبچهره  یدنبه طرف نگاه کردم. با د
 .هام رو داخل پالتوم کردمو دست  یدمکش  یروندستش ب یرو از تو

 .تینمبی... خوشحالم مین: بشاستاد

 :نشستم و گفتم یصندل روی

 .یاز همون اولشم مشکوک بود ی،تو باش کردمی کرش رو مف -

 :هاش رو به هم گره زد و گفتمقابلم نشست و دست یصندل روی

 .اسمم آرشه یراست  دونم؛یم -

 .اسم نخواستم... کارت رو بگو -

 .باهات معامله بکنم خواستمی! باشه... میجد  یشه: مثل همآرش

 :و گفتم یدمهم کش یهام رو تواخم کمی

 !معامله  -
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 .یهست  یخون سپهر یتو تشنه  دونمی: من مآرش

 یستی؟مگه تو همدستش ن -

 .هم هستم شیه: چرا هستم اما علآرش

 .معامله رو بگو -

 .کنمیم یامک... که بعدًا برات پیاریب یز من چندتا چ یبرا ید: باآرش

 رسه؟ یبه من م یخب چ ... کنم  یدزد یددوباره با یبه عبارت  -

 .ی: سپهرآرش

به مراد   خواستمیم  ی بود؛ وقت   جوریینهم  یشهحرف تمام تنم سرد شد. هم  ینا  با
که آغشته   یبه روش زدم و با لحن خاص  ی. پوزخند شدیدلم برسم، تمام تنم سرد م

 :بود گفتم یجانبه نفرت و ه

 شروع بکنم؟  یقبول... از ک   -

به   یدتا پرونده باخواهرات حرف بزن و بهم بگو. سهه با . باشیاتشنه  یلی: خآرش
 .یاریرو به دست ب یتا زودتر سپهر کنمیم ییت در عوضش راهنما ی،دستم برسون 

 یام؟خواهرام موافقن... الزم هست دانشگاه ب -

 .دانشگاه یایکه تو م  دونهیم ی! سپهریا: آره بازم بآرش

 :و گفتم یینرو انداختم پا سرم

 خواهرام نباشن؟  یچرا گفت  ی،. راست کردمی و مکرش ر ف -

 :صورتش متعجب شد و گفت آرش
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 ی؟کار رو کرد  ینچرا ا یوونه! دیومدن؟نگو که ن -

 :ابروم رو دادم باال و گفتم یکحرفش  از 

 .یامکه بدون خواهرام ب  یداد یام... برام پیخودت گفت  -

 .شتتبک خوادیاون م یوعه،نگفتم؛ کار آر یزیچ ین: من همچآرش

 .کنمیم یکار   یهنه؟ اشکال نداره  یاز طرف سپهر -

 :جام بلند شدم و رفتم سمت در و گفتم از 

 .هستم یامتمنتظر پ -

 :گفت  ینگران  یهم از جاش بلند شد و با صدا اون

 .کمکت کنم  تونمیکه نم  یفمراقب باش. متأسفم، ح -

و   یرونخونه اومدم ب به صورتم خورد. از  ینگفتم و در رو باز کردم. باد سرد چیزی
 یوآر یجا رو گرفت. بارون قطع شده بود. با صداهمه  یکیدر رو بستم. دوباره تار

 .به خودم اومدم

 .یشهبهتره بگم کارت تموم م یاکه کارت تموم شد...   یادخب به نظر م -

 کنم؛یم یکشتحر یشتر لبم ب یگفتارم و پوزخند روبا رفتار و   دونستمیم کهین ا با
رو آروم   یبیمج یتو یزدم و چاقو ی. پوزخند صداداریومدمم کوتاه نز هبا یول

 :برداشتم و گفتم

 .یشهکار من با کشتن شماها تموم م -
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با استفاده از صدا  یول ینمبب تونستمیرو نم ییجا کهینشدم سمتش. با ا ور حمله 
 یجادا یدستش چاک بزرگ  یت. چاقو رو برعکس کردم و روکجاس  یدفهم شدیم
دراومد.   یکیجا از تارلحظه همه  یهزده شد و  یهمون موقع رعدوبرق بزرگ  دم.کر 
  ی به صدا  یهشب ییشد. با صدا یک جا تارهم بود. دوباره همه  یتو شیه کر  یافهق

 :غاره گفت

 .کشمتیم -

سخت بود.  یلیاون لحظه خ یتو یوآر یدن استفاده کردم و نشستم. د یکیتار از 
 یروناز کوچه ب یوار آروم با استفاده از دگرفتم و آروم   یوار به اجبار دستم رو به د

 .بود یدتر و قابل داز کوچه روشن  یروناومدم. ب

تم  نتونس یزیچ یبدم اومد. داخل کوچه رو نگاه کردم ول یکیبار از تار  ین اول برای
  یل بلند تبد  یهاکم به قدم کم  یدنمجا دور شدم. دوشدم و با دو از اون  یخیالب  ینم؛بب

 یی که صدا  یدمکش  یاز سر آسودگ   ینبود. نفس  یه پشت سرم نگاه کردم، کس. بشد
تا من رو   یناا اومدیبه نظر م یدم؛. به طرف صاحب صدا چرخیستمباعث شد با
 :گفت  یو. آرکننی نکشن ولم نم

 ؟ برینیم یفتشر  ییجا -

  ت یدو نفر باعث شد تا پشت سرم رو نگاه کنم. موقع  یهاقدم   ینگفتم. صدا  چیزی
 ی نداشتم، از طرف  یخونسرد باشم. راه فرار  دادمیم یحترج یبود ول یخطرناک 
 :و گفت  یدخند  یگم،نم  یزیچ  یدد  یو. آرکردیهام رو نجس مفقط دست  یناکشتن ا

 تموم شد؟  یتدرازشد زبون  ی چ  -

 :زدم و گفتم پوزخندی
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 .مار دارم یشمن زبون ندارم... ن -

رفتم و به  طرفم. حواسم رو از اون دوتا گ حرفم خنده زشتش جمع شد و اومد  از 
دهنم. دوباره حمله    یتو  ریختیدندونام م  دادم،ینم  یجمع کردم. اگر جاخال  یوآر

پالتوم درآوردم و   یب. تنها صالحم رو از جدادم یهاش رو جاخالضربه  یکرد. همه
 یهاجا رو پر کرد. با چشمکمرش چاک انداختم؛ دوباره همون غاره همه  یرو
 :غاره گفت یهشب یینگاهم کرد و با صدا یشخرز ب

 !خورین؟یم یپس شما دوتا به چه درد -

حرفش، به پشت سرم نگاه کردم. هر دوشون هم زمان به سمتم هجوم  ینا با
هم رد کنم که کمرم   یکیرو رد کردم، خواستم ضربه اون  شونیکی ن. ضربه آورد

 تونستمی تنه نم  یهباشم، باز هم    ی زانو زدم. هر قدرم هم قو  ینزم  یو رو  یدکش  یر ت
و خواست مشت به صورتم یتشن بشم. سرم رو بلند کردم، آرتا غول سه یفحر

بدنش خون پوشونده بود. دستش، تمام  یبکوبه که چاقوم رو تا ته فرو کردم تو
هام رو از پشت گرفت. چاقو از دستم افتاد. بارون مجدد از اون دوتا دست یکی

 یکار  یچکه داشتم، ه  ی. با وضعکشیدیم  یر ت  جور ین. کمرم همدکر ی حالم رو بدتر م
اومد   یوبشه. آر  خوادیم  یبه درک هرچ   یین،رو انداختم پا  مبکنم. سر   تونستمینم

 .جلوم نشست

 .یمرگ کن  یکه آرزو  یدمزجرت م ی... جورزنییخوب من رو م -

 :و گفتم دمز  ی. پوزخند صداداریومدمکه داشتم، بازم کوتاه ن  یاون وضع با

 .پنبه دانه  یندبگم شتر در خواب ب  یدبه التماس... با  یفتمم  یزجرم بد  کنییفکر م -
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. خورهیداره خون خودش رو م  یجورچه  کردمیحس م  یول  دیدمشینم  کهین ا  با
که  جور یننگاه کنم. هم شیهپالتوم رو گرفت و مجبورم کرد به صورت کر یقه

 :مشتش رو آورد باال گفت

 .یهم پوزخند بزن  یدنبعد از زجر کش رموایدام -

هام رو بستم و سرم رو  تر، آماده کتک خوردن بودم. چشمرو برد عقب  مشتش
دستش، چونم رو گرفت و مجبورم کرد که به صورت  یکی. با اون یینانداختم پا

دهنم حس کردم.  یمزه خون رو تو ید،صورتم کوب  یزشتش نگاه کنم. مشتش رو
و به   شههوا خشک ب یباعث شد مشتش رو ییصدانه که رو بز  یخواست دوم

 .صاحب صدا نگاه کنه 

 .رو بهش نزن یفتکث  یهادست -

اومد. توان نگه داشتن سرم رو نداشتم.   یینصورتم رو ول کرد. سرم ناخداگاه پا  آریو
 :بلند شد و گفت یوآر

 . ...اگر دست بزنم -

روم نگاه کنم. به خاطر وبه دستش دوباره صورتم رو گرفت و مجبورم کرد به ر  با
ناس  به مرد ناش   یو. آرینمچهره ناشناس رو بب  تونستمی و دور بودن طرف، نم  یکیتار

شد و به سمت  یخیالمب یونگاه کرد. سرم رو به شدت از دستش جدا کردم. آر
 .ناشناس رفت

که کنارم   یهام رو گرفته بود. مرددست جور ین نشد و هم یخیالمپشت سرم ب مرد
و   یوبه سمت ناشناس رفت. سرم رو بلند کردم و آر یوبود، همراه آر دهیستاا

شدن. کار مرد  یر درگ یگهن و با همدمرد شد یکهمدستش رو نگاه کردم. نزد
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آموزش   یاد؛و همدستش برب  یواز پس آر  تونهیطرف م  یادناشناس بد نبود. به نظر م
اشتم. درد کمرم م گذخود یاونا شدم و تمرکزم رو رو یریدرگ یخیالبود. ب یدهد
  یکار  یه  یدبا  یول  شدیحرکت دوباره مثل روز اولش م  یهبا    یبهتر شده بود ول  یکم
احساس   یتق  یو با تمام قدرت عقب بردم. صدا یین. سرم رو انداختم پاکردمیم

 .خودمم داغون شد یکله  لیکردم. چرا دروغ و

ه غاره زدن. با دستام هام رو ول کرد و شروع کرد بکه پشت سرم بود، دست  مردی
بود و با   یرو نگاه کردم. تمام صورت طرف خون مانع افتادنم شدم. پشت سرم 

بود، بلند   یفرصت استفاده کردم و به هر زور ینرو گرفته بود. از ا یشیندستش ب
بلند شدم و پشت    یجام به سخت   ز قابل تحمل بود. ا  یشد ول  یشتر شدم. درد کمرم ب

 ینزم ضربه زدم. طرف بعد از نگاه کردن من نقش سرش رفتم و به رگ خوابش
زانو   یبرداشتم. توان راه رفتن نداشتم، دوباره رو ینزم یشد. چاقوم رو از رو 
به مهره کمرم ضربه    یلگد  یاکمرم گذاشتم. نامردا با مشت    ینشستم و دستم رو رو 

هم   یکی . اون آوردیم دستش خون باال  یر ز یوآر نگاه کردم. اس زدن. به مرد ناشن
که احساس کردم   کردمیداشتم بهشون نگاه م جور ینافتاده بود. هم ینزم یرو
. احساسم درست بود. مرد آروم خورهیافتاده بود، داره تکون م  ینزم  یکه رو  یمرد

 نمدوی رفت. نم  سبرداشت و به سمت ناشنا   یزیچ  ینزم  یاز جاش بلند شد و از رو
 :به غاره گفتم یهشب  ییبا صدا ینه ول یابهش  رسیدیصدام م

 .پشت سرت -

برداشت و به پشت سرش نگاه کرد.   یوو دست از زدن آر  یدطرف صدام رو شن  انگار 
مثل خنجر باال سرش برد و خواست به گردن ناشناس چاک  یزیچ یوهمدست آر

و سپر کرد و اون دفاع از خودش دستش ر  یبرگشت و برا یعبندازه که طرف سر
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وره به دستش خورد. نفسم رو با آرامش گردن ناشناس بخ  که قرار بود به  یاضربه
  یو بلند شدم و با چند قدم پشت سر همدست آر یدادم و از جام به سخت  یرونب

جا با حالت زانو نشستم  شد. همون  ینرفتم و به گردنش ضربه زدم و طرف نقش زم
زانو زد و  به سمتم اومد و کنارم  ید،که حالم رو د  و به ناشناس نگاه کردم. ناشناس

 :گفت

 حالتون خوبه ترانه خانم؟ -

 کرد؟یم  یکار چ  جاینا  ین! به صورت طرف نگاه کردم. اشناسه؟یمن رو از کجا م  این
خودم به درک؛ خواهرام،  ید؟تمام ماجرا رو فهم یعنیاسترس تمام بدنم رو گرفت 
 یطرف  هام زل زده بود. از به چشم جور ینبهمن هم ی؟اگر اونا رو بازداشت کنن چ 

 :گفتم  یشگیمدر خطر بودم. با لحن سرد هم یبودم، از طرف  یونبهش مد

 کردی؟یم یبمتعق -

 :گفت  یاسترس و تعجب یچسوالم بود؛ بدون ه ینمنتظر ا انگار 

 .کردمی م یبتآره تعق -

 .کردمینه باور نم  گفتییم -

شده   شیهوب  یادکه از ضربه ز  یونگفت و روش رو از من گرفت و به آر  یزیچ  بهمن
 :بود، نگاه کرد و گفت

 داشتن؟ یکار با شما چ یناا -

  یدرونم به خونسرد یبود. نگران  یدهنفهم یاز ماجرا سپهر یزیچ اومدینظر م به
 :شد و گفتم یلتبد
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 .ار گذاشتنبه خاطر کارم باهام قر  -

 یزیرراحت شد. به دستش نگاه کردم، بازوش زخم خورده بود و خون   یالشخ  انگار 
 .داشت

 :رو ازش گرفتم و خواستم از جام بلند بشم که گفت مرو

 !ی؟ بلند بش تونییحالت م ینبا ا -

 ی که به خاطر چندتا ضربه خودم رو بندازم رو  یستمن ییو پا دستیمن آدم ب  -
 .بشم یهو وبال گردن بق ینزم

 :بهم کرد و بلند شد و گفت ی. بهمن نگاه یستادما آروم

 ؟یمکن  یکار رو چ هاین حاال ا -

 .یدمرو م یبشونولشون کن بعدًا خودم ترت -

 !یس پل یزنگ بزن  خوایی نم ی؟مطمئن -

 .یستن یاز نه ن -

 .شدیمیبدبخت م شدیآشکار م یناا یتهو اگر 

 یم؟کن  یکار خب حاال چ -

 . ...خونه ریمیم -

 ی؟طوروقت چه اون  -

 .یگهبا پا د -
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 !تونی؟یحالت م ینوقت با ا: اون بهمن

 .نداشته باش یراه خودت رو برو به منم کار ی؟دار  من به یکار تو چ -

 یکیه،... ما که راه خونمون یدیتو هم صدمه د یخطرناکه... از طرف  جاینا یول -
 .ریمیپس با هم م

 :گفتم  یداده. با خونسرد یر گ  ینمخوب نبود ا یادآدم کنه بود. حالم ز ینا قدر چه

 یمارستان؟ب یریم -

 :کرد و گفتحرفم تعجب   یناز ا بهمن

 . ...یاگه تو بخوا ینه؛ نه پول دارم نه حالش رو... ول -

 :و گفتم  یدمحرفش پر وسط 

 .یستالزم ن -

داشت. پشتم رو بهش کردم و   یزیربه دستش نگاه کردم؛ هنوز خون یچشم زیر 
که موهام کوتاه   ییجاسرم انداختم و شالم رو درآوردم. از اون یکاله پالتوم رو رو

سرم رو   یو کم یدمکش   یینکه تونستم پا  یی. کاله و تا جاشدنی نم یده بودن، د
تعجب   یول دیدمشینم هکینا با. شالم رو به سمت بهمن گرفتم. یینانداختم پا

 .کردمیصداش احساس م یرو تو

 یه؟ چ ینا -

 .یشهپوشوندن مو استفاده م یشال... برا -

 . ...ندارم یاز : خب من که نبهمن
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 :ادامه بده نذاشتم

 .داره یزیردستت... خون یبرا -

 :سکوت کرد و گفت یهثان چند

 .یشهنجس م -

 .رو ندارم جاینحال ا یم،بر یعسر یداز سرش دارم... زود باش با -

 :که پشتم بهش بود گفتم  جور ینگفت و شال رو از من گرفت. هم  یاباشه بهمن

 یم؟ تموم شد، بر  -

. گرفتیکمرم درد م  داشتم،یکه برم  یبدون توجه به بهمن راه افتادم. هر قدم  بعد
درد کمرم شدم و به راه رفتن ادامه دادم. بعد از چند قدم بلند، حضور بهمن   یخیالب

و   یماز اون محل خارج شد یباً نگفتم و ادامه دادم. تقر یزیرو احساس کردم. چ 
  یحرف زدن نداشتم؛ تمام تمرکزم رو رو ی. حوصلهیمبزرگ شد هاییابونوارد خ
بود مطمئن بودم که  یینپا ور جینبه خونه گذاشته بودم. سرم هم یدنرسم و کمر 
 .پسر یادخترم  شدی بود که معلوم نم یجور یپم. تبینهیچهره من رو نم  یکس

 یری؟م یدفاع شخص ی... راست یادپسر بودن بهت م -

 :حال گفتم ین با ا یجواب دادن رو نداشتم ول حوصله

 .دارمهم حرف نزن حال ن  یگه. درفتمی. آره ماره..تو د  یبرا  یچه سود  یدنش فهم -

. اگر به خاطر کمرم یمدارن؟! وارد ساختمون شد   یانگفت، چه حوصله   یزیچ  دیگه
رو تحمل کنم. از   یارو  ینمجبور بودم با آسانسور برم و ا  یول  رفتمی ها منبود، از پله 

بود،  یینم پابوده. از بس سر  یینسرم پا جوریینشالم رو بهش دادم، هم یوقت 
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واحد   یدو کل یمدردم به کمرم اضافه شده. از آسانسور خارج شد یندرد گرفته و ا
که بهمن پشت سرم    جور ین آوردم و در واحد رو باز کردم. هم  یرونب  یبم ج  یرو از تو
 :بود گفتم

 خونتون؟ یبر خوایی نم -

 .ندارم برم ید: عه... کلبهمن

 :بشه. با تعجب گفت خدا، به اجبار رفتم کنار تا داخل ای

 .یانبرادرام م یگهساعت د یمن یه... یستن یاز ن -

 :گفتم  یتعارف کردن نداشتم، با لحن خونسرد حوصله

 داخل؟ یبر یا یپشت در بمون  خواییم -

  یرفتم تو  راستیکنگفت و داخل واحد شد. خودم وارد واحد شدم و    یزیچ  بهمن
گرفت. باعث شد ابروهام رو    یردم. دردبود بلند ک  یینسرم که تمام مدت پااتاق و  

سرم انداختم و از اتاق  یشال رو یهبه گردنم ورزش دادم و  یهم بکشم. کم یتو
تم به خاطر دستش رو به  دونسیبود. م ینزم یخارج شدم. بهمن نگاهش رو
 ی. رفتم توکردمیدرد کمرم رو حس نم یگهد یاد،ضعف بود. به خاطر راه رفتن ز

گذاشتم و   ینتکاب  یآوردم و رو یرونب یخچال یرو از تو یخآب  آشپزخونه و پارچ
از بهمن بدم   یدبرداشتم و شروع به درست کردن شربت کردم. شا یواندوتا ل

 بایستیکه کرده بود، هم عذاب وجدان داشتم هم م  یبه خاطر کار یول اومدیم
تم و  نفره نشسمبل تک  یذاشتم و خودم روبهمن گ یجبران کنم. شربت رو جلو

نگفت و مشغول خوردن شد. بعد از خوردن   یزیشربتم شدم. چ مشغول خوردن
رو برداشتم. چشمم به  یهاول یهااتاق الهام و کمک یشربت بلند شدم و رفتم تو
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کار رو به الهام    ینا  دادمیم  یحترج  یبزنم ول  یهافتاد. بلد بودم بخ  یهبخ  نخسوزن و  
 :بسپرم. از اتاق خارج شدم و گفتم

 .یاررو درب هنتر یپ -

 .گفتم  «ی»منحرف  یهلب  یر از تعجب گرد شد. ز هاشچشم

 .گرفته بشه  یزیرخون یبشه و جلو یضدعفون  یدزخمت با -

 :شد و گفت یجد یافشحرفم، تعجب از صورتش رفت و ق ینا با

 ی؟مگه بلد  یست؛ن یاز ن -

من باعث   یف ! از طر یکه کرد  یفقط به خاطر کار کنم،ی کار رو نم  ین و ات  یمن برا -
 .یدمکار رو بکنم. آره... همراه خواهرم آموزش د  ینا خوامیشدنت شدم م  یزخم

گذاشتم و بازش   یز م  یحرفم ساکت شد و آروم کتش رو درآورد. جعبه رو رو  ینا  با
  ین ا یم الزم شدم. توکردم. با فاصله کنارش نشستم و و مشغول درآوردن لواز 

 .رو درآورد یرهنشفرصت پ

و موفق هم  یفتهدستش گذاشتم که مبادا چشمم به بدنش ب یرو حواسم تمام
نداشت؛  یهبه بخ یاز نبود. ن  یقعم یخورده بود ول یچاک بزرگ  یباً شدم. بازوش تقر

 .شدی شسته م یدداشت، دستش با یزیرکه خون  ییجااز اون

 .بلندشو برو زخمت رو بشور -

 .یستادهنگفت و بلند شد؛ اما سر جاش ا چیزی

 .استجاون  -
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. بعد از  ییشوکرد و رفت سمت دست  یاشاره کردم. تشکر ییشوسمت دست به
کردم.   یرو برداشتم و زخمش رو ضدعفون  ینسر جاش نشست. بتاد یقهپنج دق

بهش   یخش بلند شد؛ توجهزخم گذاشتم. آ   یپنبه رو برداشتم و سوزوندمش و رو
. بدون  تمشو بس  یچیدمنکردم و مشغول زخمش شدم. باند رو دورتادور بازوش پ

جعبه گذاشتم و بلند شدم و جعبه رو سر جاش گذاشتم   یتوجه به بهمن، لوازم رو تو
 :گفتم  ینمبش خواستمیکه م  جور ینحال. هم یو برگشتم تو

 !یدیآدم تا حاال ند -

. خواستم ینمشبب تونستمیچشم دوخت. نم ینو به زم رو از من گرفت نگاهش
 :بلند بشم که گفت

 .یستن اییگه د یز به چ یاز ن -

 .کنمیرو م کار ینخودم ا یشآسا یمن برا -

نگاهش کنم، پرت  کهینتخت رو برداشتم و بدون ا یرو یبلند شدم و مالفه بعد
 .شدم بهمن یکردم سمتش و سر جام نشستم و منتظر دخترا و برادرا

*** 

لهام با اومدن داخل. ا یکییکی در بلند شد و دخترا  یساعت بعد، صدا یمن حدود
 :گفت  کردیم یتالهه رو هدا کهیحال. افسانه در یدکش  یغبهمن ج یدند

 خوره؟ یم یچه شکر جاین ا ین: اافسانه

 .کن  یت: افسانه... ادب رو رعا الهام

 :بهشون نگاه کنم گفتم کهین ا بدون
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 . ...تر از اون... مهمکنمیم یفداره براتون تعر یانجر -

 :دمختم و ادامه دارو بهشون اندا می برزخ  نگاه

 چه مرگشه؟  ینا -

 :دستپاچه شد و گفت یحرف، کم  ینا یدنالهه اشاره کردم. افسانه با شن به

 .کرد  روییاده خب ز -

 :گفتم  یبلند یبا صدا  یباً بلند شدم تقرشدم و از جام  یشیحرفش، آت ینا با

  یستند نحال خودشون    یکه تو  ییها. صدبار بهتون گفتم من از آدمیرونب  ینش ببر -
 .یرونب ینمتنفرم... پرتش کن

 .خواهش بار یه  ین: ترانه آروم باش؛ همالهام

 :گفتم  اییه لحن کنا با

 قدر کوفت کرده؟ چه مرگش بوده ان  -

 :خواست حرف بزنه که آرزو گفت الهام

 .بحثش شد یکیبا  -

 یم؟ حرف بزن ذاریی : آرزو چرا نمالهام

ن یا یگیندروغ م  یا: چون آرزو  ن مم   .کنینیم 

 .اتاق تا نظرم عوض نشده یتو  ینلشش رو ببرتن  -
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الهه رو به سمت اتاق خودش و الهه برد. بهمن که تا اون لحظه ساکت بود   افسانه
 :گفت

 برادرام اومدن؟  یدببخش -

 .: آره اومدنالهام

 :از سرجاش بلند شد و خواست مالفه رو بندازه که گفتم بهمن

 .گیریمیخودم ازتون م یااز دخترا  یکیببرش؛ بعدًا  -

 :کرد و گفت  یتشکر بهمن

 .یارمشخودم م -

کرد و رفت و در رو پشت سرش    یهاش رو برداشت و ازمون خداحافظ لباس بعد
 .بست

 !چرا بهمن مالفه دورش بود؟  یه؟چ یانخب جر :الهام

 .هاش نجس شدنداشت لباس یزیردستش خون -

رو   یانکاناپه نشستم و جر   ی. روستویو به جمع ما پ  یروناز اتاق اومد ب  افسانه
 .کردم  یفبراشون تعر

 یم؟اکاره ما چه دونهی: االن بهمن مافسانه

 .نه نگران نباش -

 :و گفت یدکش  یانفس آسوده  افسانه

 یم؟کن  یکار چ یدخب االن با  -
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 .یدهم یامفردا پ یاد. به احتمال زیمآرش باش یاممنتظر پ ید با -

 که نشد؟   یت: طورالهام

 :گفت  یبا لحن عصب  هافسان

  ییبود چه بال یدهاگر بهمن نرس دونییم  ی؟رفت  ییچرا تنها ی؟چرا به ما نگفت  -
 !اومد؟یسرت م

 :جواب سؤاالش رو بدم گفتم کهین ا بدون

و  ینماش یاومد تو یوافتاد؟ اون روز آر یچه اتفاق  یادتونه  ینگپارک یاون روز تو -
حرف، بهم حمله    ینمتروکه. بعد از ا  گفت که امشب ساعت ده برم به همون مکان

به آرش گفتم،   یمانتوم پاره شده بود. گفته بود که تنها برم... وقت   ینهم  یکرد؛ برا
اومده بود که من رو   یاز طرف سپهر یونگفته. آر یزیچ ینگفت که اون همچ

 .بکشه

 یبه مهمون  ینهم ی. پس برایما رو ببر بایستییحال بازم م ین: با اافسانه
 .یو ما رو تنها فرستاد یمدیون

 :نگفتم و الهام اومد طرفم و گفت چیزی

 نشد؟  یتطور -

 .رتمصو  یمشت رو یهبا  ید،د یبفقط کمرم آس -

 : جالبه پس چرا کبود نکرده صورتت؟ الهام

  ی و دستم رو رو یدمکاناپه دراز کش  یباال انداختم و بدون توجه دخترا رو ایشونه
 .هام گذاشتمچشم
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 یارم؟بابا حاال من از کجا مالفه ب ی: اافسانه

 .من بخواب یشپ یا: اشکال نداره امشب بالهام

من حال   یدناتاق. الهام و افسانه هم که د یگفت و رفت تو  یریشب به خ آرزو 
 .اتاقشون یگفتن و رفتن تو  یریندارم، شب به خ

*** 

 بهمن

 

سه در چهار  یافهو قباز شد  یدر رو باز کنه. در با تق  یکیزدم و منتظر شدم تا  در 
هم. بدون توجه سپهر در رو هل دادم   یهاش رفت تواخم  یدنمشد. با د  یدهسپهر د

 .تعجب کرد یدنمو داخل واحد شدم. پرهام با د

 کنی؟ی نگاه م یبه چ  -

 !ی؟هست  یختیر ین: تو چرا اآرمین

 یم،و صدات کرد یماز بس دنبالت گشت ی؟ بود یتو کدوم گور ینتر از ا: مهمسپهر
 .حنجرمون پاره شد

 .یهطوالن یانشبابا... جر یکییکی  -

انداختم و داخل اتاق  ییشورخت نیماش یهام رو تورو انداختم و لباس مالفه
 .مبل نشستم یو رو   یرونو از اتاق اومدم ب یدمپوش یاخونه  یشدم و لباس تو

 شده؟  ی : دستت چ ساالر
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. یومدن  یبه مهمون   یچ   یبرا  ینم... ببتا حواسم به ترانه باشه  یرونزدم ب  یاز مهمون  -
شد. به خاطر  یکیمتروکه رفت و داخل کوچه تار یجا یهکردم.   یبشخالصه تعق

. یاوردمدرست سر از کارش درن ینجلو نرفتم؛ واسه هم یادز یکیو نزد یاد ز یکیتار
خارج شد و با دو از کوچه دور شد.  کوچهبا سرعت از   یقهدق یست خالصه بعد از ب

رانه  شدن. ت یر و با ترانه درگ یدنرد گردن کلفت رفتن دنبالش و بهش رستا مسه
که از پشت سر به کمرش    یابه خاطر ضربه   یرو رد کرد ول  شونیکی  یهاهمه ضربه 

 ین بود و معلومه چند یاحرفه  یلیخ هاشیخورد، به زانو افتاد. حرکات و جاخال
شدم.  یر جلو با دوتاشون درگ به کتک گرفتنش! رفتم و یدمتا کالس رفته؛ خالصه د

  ی شده؛ برا  یهوشب  ید. با خودم گفتم شایشه مبلند ن  یگهد  یدمپرت کردم د   شونیکی
قدر سرم به دعوا گرم بود که  گذاشتم... ان  یکیاون  یتمام حواسم رو رو ینهم

ترانه   یصدا یهوکه خون باال آورد.   دمرو ز  یاروقدر رفت. خالصه ان یادمترانه رو 
که فکر    ی. دست از زدن برداشتم، به پشتم نگاه کردم. همون مردیدرسبه گوشم 

دستش بود.  یتو یبزرگ  یشه ش یکهشده، باال سرم بود و ت یهوشب کردمیم
. ترانه یدبه گردنم ضربه بزنه که دستم رو سپر کردم و دستم صدمه د خواستیم

درد   د به خاطر کرد و بع  یهوشضربه طرف رو ب یه بود، اومد با  د حالش ب ینکه با ا
تم، سرش رو بلند کرد و نگاهم رفتم کنارش نشس  یزانوش نشست. وقت   یکمرش رو
خالصه شالش رو داد بهم تا دستم رو ببندم.   یگهتعجب کرد. د یدنمکرد. با د

بود،  تهتونس یی. کاله پالتوش رو تا جااومدیبهش م یلیپسر بودن خ ییشخدا
که   ییجا. خالصه از اوندیدمی نم که صورتش رو  یسرش در حد یبود رو یدهکش

خونش و اون هم زخم دستم رو پانسمان کرد و مالفه  یونداشتم، رفتم ت یدمن کل
 !نگاهم به بدن برهنم نکرد یک ی. جالب بود حت یچمبهم داد تا دورم بپ

 .یست ن انصافیقدرها هم ب : پس اونسپهر



 

 
149

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

 ین؟نکرد یکار  یا یننگفت یزیچ  یگه: دپرهام

 .اتفاق، نه باهام حرف زد و نه نگاهم کرد ینا نه. بعد از  -

 . ...تو بودم یمن اگر جا : خاکآرمین

 یبسته. اگه ترانه جا یامشب حال الهه رو دگرگون کرد ین: خفه شو... همساالر
 .الهه بود، تکه بزرگت گوشت بود

 !یدین؟فهم یزیچ ی؟شماها چ  -

 .هستن  یناتنبهتره بگم  یا یستنپدر و مادر ن یهها از : اونسپهر

 .یرممن برم دوش بگ ین،ندار یمثل ما... خب حاال اگر کار -

 .حموم یبر تونییدستت نم ین: با اپرهام

 ینآرم یرفته بود. از جام بلند شدم، به سمت اتاقم رفتم. با صدا یادمکل  به
 :یستادما

 یاین؟راه انداختن م یمهمون  یه فردا مامان و بابا  -

پدر و مادرم بودن پس  ی! ولیفت مهمون ر  یشهه مگه محال خسته و کوفت ینا با
 .رفتمیم یدبا

 

*** 

 ترانه 
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هام رو مبل نشسته بودن و منتظر بودن. چشم یآرش بودم. دخترا رو یامپ منتظر 
رو برداشتم و  یمبلند شد. گوش یمگوش  یهام سرم رو گرفتم. صدابستم و با دست

و از جام بلند شدم    دمیهم کش  یم توهااخم  یغاتی،تبل  یامپ  یدنروشنش کردم. با د
درد کمرم  ی. آب داغ برایرمبگ دوشکاناپه انداختم و رفتم تا   یرو رو یمو گوش

 .. در حموم رو باز کردم که الهام صدام زدکردیآرومش م  یکم  یدخوب بود شا

 !یت: ترانه گوشالهام

  یرونب دوش گرفتم و اومدم یساعت  یمشدم و داخل حموم شدم. ن یمگوش  بیخیال
رو   یامرو برداشتم و روشنش کردم؛ خودش بود. پ  یمو گوش  یدمپوش  یو لباس راحت 

عالم   یاز الهه که هنوز تو یر البته به غ یرون؛باز کردم. دخترا از اتاقاشون اومدن ب
باهاش داشته   یکبحث کوچ  یهشد،    لنداز خواب نازش ب   یخودش بود. قرار شد وقت 

 :داده بود یامباشم. آرش پ

 «.خوامی... پرونده رو میعمارت زاهد یشب تو افرد»

 :رو خاموش کردم و گفتم یمجواب ندادم و گوش چیزی

 .خوادی... پرونده رو مهای عمارت زاهد یمبر  یدفردا شب با -

 . ...همون ینا ینم! صبر کن ببی؟: زاهدالهام

 .یمبر یددارن با یآره، همونان؛ فردا شب مهمون  -

 یه؟مونور مهجچه دونیی: نمانهافس

 یک...  یستن  یپسراشونه، پارت   یانتخاب همسر برا  یبرا  یمهمون   ی،به احتمال قو -
 .است ساده یمهمون 
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پسراشون همسر انتخاب کنن؟ بدون در نظر گرفتن نظر  یبرا خوانیم یعنی : آرزو 
 !پسراشون

 .یشهفکر نکنم؛ احتمااًل به خواست خود پسرا انتخاب م -

 هست؟ قدر مزاحم ا چهج: به نظرت اونافسانه

 .خودشون یلفک و فام ینباشن... هم یادز یدنبا -

 .یستن یاد: بازم خوبه... سرخر زآرزو 

. فرستهیم  ینامه تقلب. آرش برامون دعوتینفردا بکن  یبه هرحال کاراتون رو برا -
  یتباشه و موقع  یداخل سالن مهمون   یدرو از کار بندازه، آرزو با   هاین دورب  یدالهام با

محوطه عمارت باشه و   یرونب ید که جنبه نداره با  یرو گزارش بده، الهه... از طرف 
 .کمک من باشه  یدافسانه هم با 

 . ...: خب چهرهالهام

 .ید... برکنهیم یمکه گر  شناسمی رو م  ییک  -

م فردا رو آماده کنن. حوله یاز تاشون سر تکون دادن و رفتن تا لوازم مورد نسه هر 
 .غول خشک کردن موهام شدمرو برداشتم و مش 

*** 

 ین؟اآماده  یم؟بر -

 :گفت  کردی شالش رو درست م کهیدرحال الهام

 .م... من آمادهیمبر -
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 ت؟لش کجاساون تن  -

 .یومدهن یرون: از ترس تو هنوز بالهام

 :بلند گفتم یصدا با

 .به من جواب بده... حاال هر قدر دوست داره فرار کنه یدآخر با  ینا -

  ینگ رفتم و وارد پارک یینها پاو از پله  یروننموندم و از واحد اومدم ب تظر من دیگه
صدام  یمنتظر بودم که کس جور ین. همیاندادم تا دخترا ب یهتک ینشدم و به ماش

 یه تک ینبه ماش یشخص یپ بهمن بود. با ت یدم؛زد. به سمت صاحب صدا چرخ
 :فتو گ اشتصورتش برد یرو از رو یشآفتاب  ینکداده بود. ع

 برین؟یم یف تشر یی: جابهمن

 جواب بدم؟  ید با -

  یشبش رو از من نداشت. فکر کرده من به خاطر کار د یرفتار ینتوقع همچ بهمن
 !یشماش دخترخاله مباه

بود   ییناومدن دخترا روم رو از بهمن گرفتم و به دخترا نگاه کردم. الهه سرش پا با
وار شدم و منتظر دخترا شدم. نگاه کردن به من رو نداشت. بدون حرف س یو رو

رو روشن کرد    یناز بهمن، سوار شدن. افسانه ماش  یپرساز سالم و احوال دخترا بعد  
 .و حرکت کرد

 یم گر  یتامون رو حساب صحبت کرده بودم؛ قرار بود هر پنج  یمورمونل با گرقب از 
با کرد و   یسالم بلند یترا. میمرو پارک کرد. وارد سالن شد ینکنه. افسانه ماش

 :گفت  یدبهم رس یکرد. وقت   یرام روبوسخواه
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 .کنم، حداقل دست رو بده  یباهات روبوس ذاریی تو که نم -

دست دادن دراز کرده بود، نگاه کردم و بدون توجه   یبه دستش که برا جور همین
 :گفتم  یترابه دست م

 ی؟ رو عوض کن یختامونر تونییم -

 :و گفت  یینو آورد پادست دادن ندارم، دستش ر  یالخ یدکه د  میترا

 .کشینی ساعت طول نم  یماز ن  یشتر نگران نباش، مثل آب خوردنه! هر کدومتون ب -

تامون رو متفاوت درست کن. رنگ به کار نبر، هر پنج  یکارت از لنز طوس  یتو -
 .با خودت یشاستفاده کن ما بق یو نخود یچشم از سبز، آب 

 ی؟لنز بذار خواییهات خوبه م: رنگ چشم میترا

 .یمشک  -

مشغول درست کردن الهام شد. بعد از   یترا سر تکون داد. الهام نشست و م میترا
بعد کارمون تموم   یمافسانه بعد آرزو بعد من. حدود دو ساعت و نالهام، الهه بعد 
به بدنش    یکش و قوس  یه. الهام  یمدادم و از سالن خارج شد  یتراشد. پول رو به م

 :داد و گفت

 .کارش حرف نداشت  ییشخدا: دمش گرم الهام

  یتقلب  یهانامه. دعوتیمحرکت کرد  یبه سمت مهمون   یمو سوار شد  یمنگفت  چیزی
بود. کل  یمعمول یعمارت بزرگ ول  یم؛و وارد عمارت شد یمنگهبان داد رو به
 .داده بود یلرو دختر تشک یتجمع یشتر . بشدنیم ییتاها صدمهمون
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  ها یزاهد  یلدخترا فام  یننظرت همه ا.. به  دارن.  یشچقدر قوم و خو  ینا: اافسانه
 هستن؟ 

  ها یبه زاهد خوانیکه پولدارن م   ییجادورشونن؛ از اون  هاییلفام ینا : نه االهام
 .کنن... هر کدومشون به فکر خودشون هستن  یزورم چپون 

 .ین... مراقب باششیمیخب حاال از هم جدا م یلیخ -

خودشون رفتن. افسانه کنارم   یگاهاسر تکون دادم و هر کدومشون به ج دخترا
 .بودم اما هر قدر نگاه کردم نبودن های هام دنبال زاهدبود. با چشم  یستادها

 .وقت طالست یمبر یومدن،هنوز ن یادبه نظر م -

  یخورده خوراک   یهرفتم و    یراییآروم به سمت پذ  یهاسر تکون داد. با قدم   افسانه
 یمجا رو انتخاب کرد  ینترانه گوشه ن و افسبود. م  یشنما  یبرداشتم که اون هم برا

. نگاهم به  یرونب یانها با پدر و مادرشون از اتاقت یانب هایزاهد ید. بایمو نشست
باز هم   یگذشت ول یساعت  یمبودم. ن هایفقط منتظر زاهد رفت؛یجا مهمه

حوصلم سر رفته بود. به افسانه نگاه کردم؛ طبق معمول داشت   ی. بدجوریومدنن
که افسانه دست از غذا    کردمی به افسانه نگاه م جور ین. همکردی کوفت م  یوراک خ

خوردن برداشت و به پشت سر من نگاه کرد. رد نگاه افسانه رو گرفتم و به طرف  
 .کردیبا اخم داشت ما رو نگاه م ینگاه کردم. پسر

 یدی؟ آدم ند -

 .یدمرو نداال شما من تا ح ید؟باش یشما ک  یدببخش یدم؛ند  یبهغر یدم،چرا د -

 ؟ یمکه جوابت رو بد  یباش  ی: ک افسانه
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 .هستم هایزاهد یی: من پسرداپسره 

 .هست... درست بگو  یادز یزاهد جاین ا -

 . ...نداره من به شما جواب بد ی: لزومپسره 

ها نذاشت پسره حرفش رو تموم کنه. تا روش رو برگردوند،  زدن مهمون دست
 .یمو داخل آشپزخونه شد یدمشال خودم کشدست افسانه رو گرفتم و به دنب

 .یمبش یکبه پدر و مادر پسرا نزد یدبا یشهنم جوریین ا -

 .تا اومدناون پنج  یاد: به نظر مافسانه

 .دیمیکردن پرونده به الهام خبر م  یدابعد از پ یم؛پرونده رو بفهم یجا ید با -

  ها یم از زاهدنگفت و همراه من وارد سالن عمارت شد. هر کدو یزیچ افسانه
رو   یرو مأمور کردم تا پدر و مادر زاهد بودن. افسانه یبودن و مشغول کار جایک 

 یر بود که ز اییقهبزنه. ده دق یمها جاتاق یسرگرم کنه و بعد از داخل شدن من تو
  ییش مشغول حرف زدن با پسردا تاد،پاهام علف سبز شده بود. چشمم به بهمن اف

. به افسانه نگاه کردم، داشت گفتیما رو براش م یابود. احتمااًل پسره ماجر 
ها قدم گذاشتم. پله   یآروم رو  یلیها رفتم و خپله. آروم به سمت راه دادیعالمت م

 :گفت  ییآشنا یکه صدا  یدمها رسبه آخر پله  یباً تقر

 خانم؟ خواینیکمک م -

 :که پشتم بهش بود گفتم  جور ینبود؛ سرخر! هم پرهام

 .خلوت کنم یدارم، خواستم کم جهیسرگ یکمفقط... فقط   نه حالم خوبه -

 .از اتاق من و برادرام ُپرن یر ها به غهمه اتاق  یادز یلیخب به احتمال خ -
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 یشتر ب جوریینجمعش کردم. خوبه ا یعزدم و سر یرنگ کم  یحرفش، خنده  ینا با
 ی پرونده تو  یبه احتمال قو  یسن تا پلپنج  ین که ا  ییجااز اون  رسم؛ی به مراد دلم م

 .تاستپنج  یناتاق ا

 .یهشخص یجا یهاتاق شما  یشممزاحم نم -

 .یید... حاال بفرمایمداخل سالن باش ید من و برادرام با ید: نه نگران نباش پرهام

زدم و پشت سرش حرکت کردم. بعد از رد کردن    یخودش حرکت کرد. پوزخند  بعد
 :و گفت یستاددر ا یه  یچندتا اتاق، جلو

راحت  کنمیاتاق منه، اون چهارتا اتاق هم اتاق برادرام. خواهش م ینا دییبفرما -
 .ینباش

بود  یارفت. از خدا خواسته داخل اتاق شدم. اتاق ساده یابدون حرف اضافه بعد
نداره وگرنه پرونده   یربط  یچپرونده به پسرا ه یعنیعمارته  یاگه پرونده تو یول
  ی قدر راحت من رو آورد توان  ینهم  یرابود. پرهام ب   یشونهمون خونه واحد  یتو

اتاق   یتو ید. پرونده بایستن دهاتاق خودش و برادراش پرون  یاتاق؛ چون تو
 یرو نگاه کردم. کس یرونصاحبخونه باشه. بدون گشتن اتاق، در رو باز کردم و ب

پرهام هستن، پس  یاتاق برادرا ینبود. از اتاق خارج شدم. اگه چهارتا اتاق بعد
. یدماتاق صاحبخونه باشه. با چند قدم بلند به در اتاق صاحبخونه رس  یدبا  طرفاون
و خواستم   یدمکش  یرونب  یبمج  ید. پنس نازک رو از تونبو  ینگاه کردم کس  راف به اط

 .بلند شد. از طرف افسانه بود یمگوش  یدر رو باز کنم که صدا

  یی تو رو شناسا  خواستیمکارش    ین... پرهام با ایرونب  یاترانه زود از اتاق پرهام ب -
 .گردهیو داره دنبال برادراش م یینهکنه. االن پا



 

 
157

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

  یاد به احتمال ز  کردمی از کردن در شدم. فکرش رو مبا پنس مشغول ب   یعسر  لعنت،
من   خواستیکارش م  ینبودن ما رو گفته و پرهامم با ا یبهغر  یاناون پسره جر

من حرف بکشن و من رو  از و  یانتاشون باتاقش حبس کنه تا هر پنج  یرو تو
گوشم خورد؛ خودشون بودن.   پله بهراه یقدم چند نفر از رو یکنن. صدا  ییشناسا
رو حفظ کردم و مشغول ادامه کارم شدم. در با   یمکه تونستم خونسرد  ییتا جا

که من   یباز شد و همون موقع پسرا اومدن باال و بدون نگاه کردن به سمت  یکیت
 .رهاماتاق پ یهستم، رفتن تو

کار وسط   یز م یک اتاق فقط چندتا تابلو بود و  یرو باز کردم و داخل شدم. تو در 
 یزیچ  ی رفتم پشت تابلوها رو گشتم ول  هایلمنبود. مثل ف  اییگهخاص د  یز اتاق. چ
  ی رو دست زدم ول   یو صندل   یز م  یرفتم و تمام جاها  یز فکر کردم طرف م  ینبود. کم

بودن   یدهبلند شده بود و صد درصد فهم  هامهمونداد و غاره    ی. صدایفتادن  یاتفاق 
 .یفتهم یداره اتفاق 

  ین . با ااومدیچندتا مرد م یو گوشم رو به در چسبوندم. صدا یستادمادر  پشت
ها دادم که چراغ یامرو درآوردم و به الهام پ یم. گوشیرونبرم ب تونستمیاوضاع نم

ها . همون موقع چراغ یرونرن برو از کار بندازه، بعد هر چهارتاشون از عمارت ب
. شنیدمیغاره بهمن رو م ی. صداشدها بلند مهمون یهمه یغ خاموش شد و ج

 یم. نور گوشیدمند یزیرو روشن کردم و باز هم گشتم و باز هم چ یمقوه گوشچراغ
 .هام رو بستمانداختم و چشم ینزم یرو رو

بهمن  یصدا یدم،م چرخخود دور  یقهپنج دق کهینکنم. بعد از ا  یکار بودم چ مونده
ردن به بهمن شدم و به در و  فکر ک یخیالپشت دره. ب یبلندتر شد. به احتمال قو
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  جایچقوه رو خاموش کردم. هچراغ  یعبه سرم زد. سر  ینگاه کردم که فکر یوار د
 .مچرخیدی آروم م یهانبود. با قدم یدنقابل د

. سمت نور رفتم و دستم رو نما بود، به چشمم خوردنور شب یهکه شب  ینور قرمز
اتاق روشن شد. نور قرمز از کار   یکرد و کم  یکیشد و ت  یشتر نور گذاشتم و نور ب  یرو

که روش دست گذاشته بودم تکون خورد و کنار رفت و نور    یواریافتاد به جاش د
و داخل شدم. قدم دوم رو گذاشتم  مبه اتاق کرد یهام خورد. نگاه شمع به چشم

 .خودش برگشت یلت عادبه حا یوار که د

تًا کوتاه از راهرو رد شدم و  نسب یهاکرده بود؛ با قدم   تاریکیمهشمع فضا رو ن نور 
بودن   یمی قد یوارهانگاه کردم. د یوارها و به د یدمو تنگ رس یککوچ  یجا یک به 
گرفتم    یوارها! نگاهم رو از دیجالب  ینبودن؛ چه جا  یتار عنکبوت   یا  یفکث  یاذره  یول

زور   یسنگ گذاشتم و با کم یهام رو روکردم. دست گرد مقابلم نگاه  و به سنگ  
 ین ترسخت ینبه جرأت بگم، ا تونستمیبازش کردم. پرونده داخل سنگ بود. م

بود که انجام دادم. پرونده رو برداشتم و در سنگ رو بستم و راه اومده   یتیمأمور
وشن بود؛  رفت. اتاق ر  خورد و کنار  یتکون  یوار دست زدم، د یوار رو برگشتم. به د

 .رده بودنپس برق رو وصل ک

رو هم داره. سمت   جاین به پرونده رو داره، پس راه خروج از ا   یراه مخف   جاینا  اگه
  یی دوباره صدا یدم،رس یز م یز به لب ت یرفتم و هر نقطه رو فشار دادم و وقت  یز م

زدم و  یدرفت. پوزخن  یین پا یناز زم یکهت یکاومد. به پشت سرم نگاه کردم. 
قوه رو فعال  رو درآوردم و چراغ یمبود. گوش یکتار   یکشدم. تار یراه مخف  یکنزد

خودش برگشت. مثال  یبه حالت عاد ینکردم و داخل شدم. بعد از چند قدم زم
راهرو معطل بودم   یتو اییقهجاش سوراخ سوراخه. ده دق! همهیهعمارت عاد ینا
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ودش خ یسر جا یناومدم، زم یرون برو کامالً از راه  یدرآوردم. وقت  یاطتا سر از ح
قرار دارم؟!  یاطح یکجا  دونستمیبود که نم یناالنم ا یبدبخت  ترینزرگ رفت. ب

طرفش ادامه محوطه؛ به  یکطرفش عمارت بود،  یکاطرافم رو نگاه کردم.  یکم
که از علف و گل و درخت گذشتم، چشمم به بهمن   ینسمت ادامه محوطه رفتم. هم

 یدر خروج  مت. روم رو ازش گرفتم و به سگشتیداشت اطراف رو م خورد که
 :یدمکه صداش رو شن  ذاشتمیمتوسط م یهاقدم  جور ینرفتم. هم

 .یستا -

عمارت   یبه در خروج   کردم؛ی . به پشتم نگاه نمیدنشروع کردم به دو  یمعطل  بدون
ت بهمن  کردم در باز نشد. لعنت! درو قفل کرده بودن. به سم یر. هر کایدمرس

. کارامون مثل دزد و زدینفس مبود، داشت نفس یده. تازه بهم رسیدمچرخ
 :قدم اومد طرفم و گفت یهبود.  بازییسپل

اول جواب قانون رو بده، بعد هر   ی؟فرار کن تونییم یراحت  ین به هم یفکر کرد -
 .بکن یخواست  یغلط 

 :زدم و گفتم ندیپوزخ

بعد حرف از  یر،ر کنم... تو اول من رو بگراف یراحت  ینبه هم کردمیمنم فکر نم -
 !خونییرجز م یوقت داراون ی،دادگاه و قانون بزن. تو هنوز من رو نگرفت 

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت بهمن

 .ینباش کنمیکه فکر م  یاون کس کنمیدعا م -

باشه.  یهمکه جونم رو نجات داد عل  یکس  کردمینم ور شد. فکرشمسمتم حمله به
اش رو رد کردم. پشتش بهم بود که گردنش رو گرفتم و بهش فشار ها از ضربه چندت



 

 
160

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

خواست با مشت بهم ضربه   کنه،ینم یاافاقه  یدتکون خورد. د یوارد کردم. کم
افتاده بود و   ینزم یکردم. رو  هرفتم. بهش نگا یوار زدم و سمت د یبزنه که پشتک 
بود نگاه   یوار د یکنزد  یباً رکه تق  یشدم و به درخت  یخیالش. بزدیداشت سرفه م

درخت و با همون پام   یپام رو گذاشتم رو یک سمت درخت رفتم و  یعکردم. سر
بلند شده بود، داشت با   ین زم ی. به بهمن نگاه کردم. تازه از رویوارد یرو یدمپر

 :زدم و گفتم یپوزخند یشهثل هم. مکردینگاهم م ینگاه ترسناک 

گردنت بکن...   یبرا یفکر یه یم برسه... راست . فکر نکنم دستت بهیبازم باخت  -
 .فعالً 

کردم. بعد    یخداحافظ   یچشمک   یهسرم آوردم و بعد با    یکدوتا انگشتم رو نزد  بعد
رفتم و زنگ   یابونبا دو سمت خ ییناومدم پا یوار خودم رو هل دادم عقب و از د

 .ه الهامزدم ب

 ی؟ الو ترانه خوب  -

 .المنبد یاب یست،ن یزهاچ یناالن وقت ا -

  یع شد. سر  یداشوننشد که پ  یقهرو قطع کردم. دو دق  یمگوش  یبدون خداحافظ   بعد 
 .سوار شدم

 که نشد؟   یتطور ی؟: خوب افسانه

 :گفتم  یشگیمهم حوصلگییو ب  یخونسرد با

 .دعوا کردم و اومدم ینشد، فقط کم یمخوبم... نه طور -

 دعوات شد؟  ی: با ک الهام
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 .بهمن -

 که؟  ید: نفهمآرزو 

.« منم بعد ینباش  کنمی که فکرش رو م  یاون کس  یدوارمالبته گفت: »ام  یدمنفهنه   -
 .باال یدمپر یوار از د یپوزخند و حاضرجواب  یاز کم

 ی؟شد یر : باهاش درگافسانه

 .گردنش رو گرفتم  یجاخال یآره... بعد از کم -

 .ی: نگو که گردنش رو مچاله کردافسانه

 .یستم... من که قاتل نیقصدش رو داشتم ول -

*** 

 .هم پرونده ینا یاب -

داخلش کرد. بعد از نگاه سرش رو باال آورد   یپرونده رو از من گرفت و نگاه  آرش
 :گفت

مکان  ین،آماده باش یگهد یهفته  ی... خب برارفتیطور که ازت انتظار مهمون -
 .کنمی م یامکو برات پر 

پالتوم بردم و با   یبهام رو داخل ججا دور شدم و دستنگفتم و از اون چیزی
. وارد کالس شدم و سر  یمآروم سمت کالس رفتم. درس رو با آرش داشت یهاقدم 

 ی ها. نگاهیومدنهاش دور و بر ما نو دوست یعل یگهجام نشستم. از اون روز د
 .تا شک نکنه یدممن رو نم  یبهمن بدتر شده ول
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 : تموم شد؟ الهه

 .یمتا به هدف برس یمراه دار یلینه هنوز خ -

 نگفت؟ یزی: چالهام

 .کنهی م یامکرو برام پ یگفت مکان بعد -

 یشه؟تموم م یز چهمه  ی... به نظرت ک  یددردسر جد یه: پس افسانه

 :جواب دادم میشگیهم حوصلگییب  با

 !دونمیچه م -

 ی؟اخالقت دست بردار یناز ا  ی: تو قصد ندارالهام

 چرا؟  -

نگاه  ی،زد یمشت به صورت عل ی... از وقت یفقط قلدر کالس شد یچی: هالهام
 .توعه یاز پسرا رو یلیخ

داد. نگران نباش بخوان  ییرشتغ یشهکه نم  یزیه! چینهم محوصلهیمن فقط ب  -
 .ریزمیو کف کالس مدراز کنن، فکشون ر  یمشونپاشون رو از گل

 .مراقب باش ی... ولیستدرش ن یبابت که شک  ین : از اافسانه

 !ور کنمشم پسر ت کنم؟ پا  یکار چ ینتوقع دار -

 :کرد و گفت  یاخنده  الهام

تو دهن  کنهیافسانه فکرش رو بکن ترانه بخواد مخ بزنه... کاغذ رو م ی: واالهام
 .یرهو م  یارو
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 !ین؟ موندم چرا تا حاال عروس نشد کنین؛یکه شماها م  ییفکرا ینخاک... با ا -

 .: معلومه همش به خاطر توآرزو 

 ین؟ تا حاال عروس شده بوداگر من نبودم شماها  یعنی -

 شد ی که عروس م ینفر ینمطمئنم اول یموضوع ول ین: شک دارم به اافسانه
 .ستالهه

 .دارم یل: من هنوز قصد ادامه تحصالهه

 بود؟ با شما  ی: ک افسانه

بده، من رو از  یرشالبته خدا خ ید؛دهنمون ماس یحرف با اومدن آرش تو بقیه
 .بحث چرت نجات داد ینا

خونه. از خدا   یمبر  تونیمیو م  یومدندرس، اعالم کردن که دوتا استاد نتمام  از ا  بعد
 .رو برداشتم یفمخواسته بلند شدم و ک

 یم؟ بر -

 ی؟ : ناهار چ افسانه

 .یرمم یادهن پم ین خب شماها بمون -

 تونیمیموقع متا اون   یدنم  یگهراهه... بعدشم ناهار سه ساعت د  یلی: نه بابا خالهام
 .میغذا درست کن

 ینو سوار ماش یمسر تکون دادن و بلند شدن. با هم از دانشگاه خارج شد دخترا
 .رخ نداد یراه اتفاق خاص ی. تویمو حرکت کرد یمشد
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. دخترا یدمکاناپه دراز کش ی. بدون عوض کردن لباس رویمواحد شد  وارد
هاشون رو عوض کردن و مشغول درست کردن ناهار شدن. کارد بخوره به لباس
در اومد.   یهام گرم شد که صداساعت چشم  یمشدشون. بعد ن  صاحبیکم ب اون ش

 حالییو با ب  مخوابم شد یخیالدخترا وضعشون مناسب نبود که در رو باز کنن، ب
 .در رو باز کردم. بهمن و پرهام بودن

 یش؟ فرما -

رو جلوم گرفت؛ همون مالفه بود. بدون   یزیچ یدهدر هم کش یبا ابروها بهمن
 :فه رو از دستش گرفتم و گفتمحرف مال

 هست؟ اییگهد یز چ -

 ی؟ رو بهم بگ  یتواقع خوایی: نمبهمن

 :خونسردم رو حفظ کردم و گفتم صورت

 .فهممی منظورت رو نم -

 نه؟  یکه همه اون کارها رو کرد تو بود  یکس  ی: اون شب... شب مهمون بهمن

 .تر حرفت رو بزن... لطفًا واضحیمهمون  -

 .که چند ساله دنبالشم  ی... همون دزدیازد چند ساله : تو همون دبهمن

 :ابروم رو دادم باال و گفتم یتا یهبه خودم گرفتم و  یمتعجب قیافه

 !یهات رو نخوردقرص  یادم دزد چند ساله؟! به نظر  -
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رو به   یمطوس یهاو چشم یدمهم کش یحرف بزنه که ابروهام رو تو خواست
 :گفتم  هاش دوختم و با جذبه خاص خودم چشم

اما بهتره   کنید؛یم مدرباره  یچه فکر  یستمن مهم ن  یاز تهمت زدن متنفرم... برا -
 !...یحرمتت رو نگه دار

 :پشتم رو کردم بهش و گفتم بعد

تهمت هم ازت خوشم  ینالبته قبل از ا ینم؛رو بب یختتاون ر یگهدوست ندارم د -
 .... شرت کماومدینم

حرف زدن بهش ندادم. صد درصد  یزه در رو پشت سرم بستم و اجا بعدم
 یدکه نشون دادم با  ینه اما با رفتار یامن همونم  ینهامتحانم کنه بب خواستیم

 .ر خطا شده باشهدچا

 یزیچ یهتخت گذاشتم و بازش کردم.  یموضوع شدم و مالفه رو رو ینا بیخیال
م کردم. شال  بود، نگاه ینزم یکه رو  یزیآوردم و به چ  یینبه پام خورد. سرم رو پا

  یکنگاهش کردم و صورتم رو نزد  ی. شالم رو برداشتم و کمیاهمبود؛ همون شال س
بودن  یز که نشون از تم  دادیم ییشورخت ینماشپودر  یبردم و بوش کردم. بو

دوباره  یدو با اومدیپسر بود، ازش خوشم نم  یه یشکه پ  ییجاشال بود. از اون 
 ین ماش  یاتاق خارج شدم و شال رو انداختم توبشورمش. مالفه رو مرتب کردم و از  

 !ییشورخت

 بود؟ ی: ک الهام

 .بهمن و پرهام -

 داشتن؟  یکار شد چ ی: چ الهام
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 .یناومده بود که مالفه رو بده هم یچیاوف... ه -

 .یدآشپزخونه به گوشمون رس ی افسانه از تو صدای

 !یول ا خوابم؟یکنار الهام نم  یگهمن د یعنی: آخ جون افسانه

بال   یتو که بد نبود که دار یشما بوده... جا یمدت مالفه بنده رو ین: تمام اهاملا
 .یل باشه منم نه جنابعالخوشحا یدکه با  ی! کسزنییم

 .هم دلت بخواد یلی: خافسانه

  ی هام رو رونفره نشستم و چشممبل تک   یبحث الهام و افسانه شدم و رو  بیخیال
 !هست؟   یست و چ جاک  یهم گذاشتم. معلوم نبود مکان بعد

*** 

 هفته بعد  یک

 .یستمنه امکان نداره من ن -

 :گفت  آرش

تو   یره،به لندن م یندهتا دو ماه آ  یهربشو. سپ یسپهر یخیالخب پس ب یلیخ -
 .و حوضت مونییم

... اگر خودت بچه یستمدزد بچه ن یمن دزد طال، پرونده، سند و... هستم ول -
 شدی؟یم یحالچه رد،کیکار رو با تو م  ینهم یکی یداشت 

 یشه، مثل خودت م یکی ینترس! اگر فکر کرد یرهنم یبد ینگران نباش بچه جا -
 .یرهم یخوب  یبگم اشتباهه... اون جا یدبا
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که پشتم   جور ینبچه؟ هم یا یبهش اعتماد کنم؟ سپهر تونسمیطور م! چه لعنت
 :بهش بود گفتم

 ؟ یشهنم یشمطمئن باشم... مطمئن باشم که بچه طور -

 .مطمئن باش -

گفت صد    یشهموضوع رو به دخترا نم یناز آرش دور شدم. ا اییگه حرف د بدون
  یاز من به کمک اونا ن ی! از طرف فهمیدنیآخر که م یول کردنیت مدرصد مخالف

 .دارم

امشب    ینهم  یاز آرش بود مکان بچه رو فرستاده برا  یامبلند شد. پ  یمگوش  صدای
آژانس رو نداشتم بدجور به  یا یتاکس رفتم. حالبه خونه  یادهپ یبود. با پا
ردارم و در رو باز کنم که  ب یدداشتم. وارد راهرو شدم. خواستم کل یاز ن یهواخور

به طرف، خواستم برم داخل  توجهاومد. بدون  یمونباز شدن در واحد کنار یصدا
 هگید ینو به صاحب صدا نگاه کردم. ا یرون صدام زد. به ناچار اومدم ب یکه کس

درهم    یساله. با همون ابروها  ۲۴پسر جوون    یه.  یدمرو ند  ینتا حاال ا  یه؟کدوم خر
 :و جذبه گفتم یدهکش

 یش؟ فرما -

 .وقتمهستم خوش  ین: آترپسره 

 :ابروم رو دادم باال و گفتم یتا یه! یکینه عل یزود پسرخاله شد، نه سالم قدر چه

  ی تو به من ربط   یو. خوشبخت ... زود پسرخاله نشیشمن اسم نخواستم گفتم فرما -
 .یربرم کار دارم وقتم رو نگ یدنداره. حرفت رو زود بزن. با



 

 
168

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

 :لبخندش رو جمع کرد و گفت آترین

 . ...که  ییجاقصد مزاحمت نداشتم... از اون  یدببخش -

 .برو سر اصل مطلب -

 .یرامر خ یبرا یمبا خانواده مزاحمتون بش خواستمی: مآترین

 :تمبدون مقدمه گف رو حفظ کردم و حالتم

 وقت؟ چه  ی؟ک   یبرا -

 .دونمیاز خواهراتون... اسمشون رو نم یکی یبرا -

 .پس فردا یبرا -

 .داخل واحد شدم و در رو بستم بعدم

*** 

 ی؟ به ما بگ  یزیچ یدنبا یرون،ب یریم ی: تو وقت افسانه

 :گفتم  آوردمیکه پالتوم رو درم  جور همین

 .بینمی الزم نم -

 دونی؟یرو الزم م یزیچ ی: تو ک  آرزو 

 !وقت یچ ه -

 .یخودت  یتو یادیشده؟ ز  یزی! ترانه چیگه: اه؛ بسته دالهام

 :هام گذاشتم و بدون مقدمه گفتمچشم یو دستم رو رو یدمکاناپه دراز کش  روی
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بچه  یهست؛ بچه یه یاریمآرش ب یبرا یدکه با  یزی... چیمبر یدامشب با یبرا -
 .مل شدهکه تازه سه ماهش کا  یرخوار ش

 :گفت  یبا حالت عصب  افسانه

 .کارو بکنم... من مخالفم  ینمن محال ا -

 ی؟: ترانه تو قبول کردالهام

 .آره -

 !: چرا؟ آرزو 

 .یستچون آرش گفت جاش مثل من بد ن -

 ی؟: تو هم باور کردالهه

 !داره؟بچه رو الزم  یچ  یبگه برا یدبا  یدم؛بچه رو بهش نم یراحت   ینبه هم -

رو انجام  یکار  یخودکه ب  دونمیکه بهت اعتماد دارم و م  ییجاز اون: خب اافسانه
 .قبول یدینم

 .یمابق  -

 یم؟بر یدبا ی... ک  یمتا هم هست: ما سهالهام

 .۲۳امشب ساعت  ینهم -

 :چهارتاشون با هم گفتن هر 

 !ی؟ چ  -
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 !قدر زود؟: چرا انالهه

 !یندارخواستگار  ی،برو از آرش بپرس... آهان راست  دونمیچه م -

 :بلند گفتن یبا صدا دوباره

 ی؟ ک   یبرا  ی؟چ  -

 .ینفردا شب آماده بشپس یبرا یست،گفت اسم بلد ن  دونمی نم -

و خودمون رو   یمکن  یرایی پذ  یدهر چهارتامون با یگیم یعنی ینم: صبر کن ببافسانه
 .تمیسکاره ن ینمن ا یخود... بیمآماده کن

 هت نگفته؟ما باز  یطور نشون ! چهطورین: منم همالهام

 .فروشیهیوهم جاینبرداره بره؛ انگار ا یکی خوادی: معلومه مآرزو 

 .یندلتون خواست بگ یفردا هر چ پس  ین. بذارینرو نگ یزهاچ ینبه من ا -

  ی شم ک بعد یم؛کارها بکن  یلی. ما قراره خکنیمی: آقا اصاًل هر چهارتامون رد مالهام
 یان؟ب یکه گفت   خوایمیگفته ما شوهر م

  یک بره و  یباز ینبکنه و از ا  ییر تغ یشاز شماها بخواد زندگ یکی  یدگفتم شا -
 .راحت داشته باشه یزندگ 

وقت  تموم بشه، اون   یباز  ینا  کهین مگه ا  خوایمی رو نم  یزیچ  ین: ما همچافسانه
  ید شا  یمکه بر  یست. اون هم معلوم نکنیمیهر کدوممون راه خودمون رو انتخاب م

 .یمبمون یگههمد یشاالن پ ینمثل هم
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! چرا  ی؟فکر افتاد ینا  یباشه که تو یجورچه  یتزندگ ی: ترانه تو دوست دارالهام
 ی؟ رو گرفت  یمتصم ینما ا یفقط برا

کار    ینشماها ا یداشته باشم و مستقل و... آزاد. براآروم  یزندگ  یهدوست دارم  -
رو    یباز  ینا  یگهو د  ینخارج بش  یباز  یناز ا  تونیدیرو کردم چون شماها راحت م

 .یستنقش شماها هنوز پررنگ ن یاز طرف  ین،ادامه ند

پس چرا تو  دیمیها رو انجام مما با هم همه کار  زنی؟یحرف رو م ین: چرا االهام
 تره؟ نقشت از ما پررنگ 

که چندبار    یادتونهمسخره، من رو هدف گرفته...  یباز ینا کنمیچون... حس م -
  ید هستم که با یمن کس کهین ا یعنی کارهاشون   ینمن رو بکشن. ا خواستنیم

قدر ان یکه سپهر  یهچمن  یانجر دونمیکشته بشه چون براشون خطر دارم. نم
 !تشنه به خون منه 

*** 

 داره؟یبرش م ی: خب حاال ک الهه

. کردیمیخواب بود، تماشا م کهیحالو بچه رو در  یمبود یستادهسر بچه ا باالی
  یهتک یوار کنم. از کنار گهواره بچه دور شدم و به د  یدارگه بچه ن ینمحال من از ا

 .دادم

کرد... منم که حال بچه مچه ندارم پس من رو    ی: خب ترانه که شونه خالافسانه
 .یدحذف کن یستاز ل

 .یگهد ینبردار  تونیکی یشنم  یدار االن ننه_باباش ب  ین: بابا زود باشالهام
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 داری؟ی: چرا خودت برنم الهه

 !کنم  یداربچه نگه یامب دارم،ی م رو به زور نگه مخود : منآرزو 

 یک   گیریمیم  یمتصم  یمو دار  جاییمینساعته که ا  یمرفت کنار. در اتاق بچه ن  بعدم
 امیه قدر کار داره؟ به درک! تکالف بچه چه یهاز بچه مراقبت کنه. مگه نگه داشتن 

 :آلود رو برداشتم و گفتمگرفتم و رفتم سمت گهواره بچه و بچه خواب   یوار رو از د

  ینقدر کار داره، زود باشبچه مگه چه   یه.  یندختره رو برد  یآبرو هر چ   ین بر  یاین ب -
 .یاناالن پدر و مادرش م یمبر

بزرگ خونه   یخودم زودتر رفتم و دخترا هم پشت سرم من اومدن. از راهرو بعدم
احساس کردم بچه ه ک  رسیدیمیم یمداشت یباً . تقریمشد یاطد ح و وار  یمعبور کرد

هاش رو آروم باز کرد و با  و به بچه نگاه کردم که چشم یستادمخورد. ا یتکون  یه
من رو   کهین ا شدیمهاش رو مالوند. بدبخت چشم یکشکوچ یهامشت

از قبل  یشتر ! نگاهم رو ازش گرفتم و سرعتم رو بیهگر  یر ز زنهیاالن م شناسه،ینم
  یم و حرکت کرد یمشد  ینو سوار ماش یمخارج شد کردم. الهه در رو برام باز کرد و

 .بچه رو دادم به الهام و خودم درست سر جام نشستم

 !خدا چقدر نازه... کوچولو یی: واالهام

کرد. خدا من چهارتا بچه داشتم،   یهبچه دراومد و شروع به گر  یموقع صدا  همون
 .هم اومد روش یگهد یکی

 .نکن یهگر  یزم: نه عزالهه

  یقه آروم شد، بعد از دو دق یدرآورد. بچه کم یبو غر یبعج یهاشکلک  بعد
چهارتا رو   ینا ی. من سر و صداشدمیم یوونهداشتم د یگهشد. د یشتر صداش ب
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پام   یبکنم چه برسه به بچه! به اجبار بچه رو از الهام گرفتم و رو تونمیتحمل نم
 یگهد ینا .یدجاش خند هکم آروم شد و ب بهش نگاه کردم، کم ینشوندمش. وقت 

 .کردیتا حاال داشت خودش رو پاره م کهینشد؟! ا جوریینا یدنمچرا با د یه؟چ

 چرا اومد بغلت آروم شد؟   یبه،: واو عجافسانه

 .یرهتر مگاز بده. الکپشت از تو تند   یشتر ب یکم... دونمیخودمم نم -

  راه بچه صدا نداد و  یهکرد. بق یشتر رو ب ینگفت و سرعت ماش یچشم افسانه
! آروم وارد  یرینهبچه ش یگن. راست میدداد و خواب یهسرش رو به بازوم تک

بچه   .یمو داخل شد  یم. در واحد رو باز کردیمو سوار آسانسور شد  یمساختمون شد
به بدنم دادم و  قوسیهام رو عوض کردم. کش و کاناپه گذاشتم و لباس  یرو رو

بودم و دوست داشتم  هوصلحیخسته و ب  ینشستم. بدجور ینزم یکنار کاناپه رو
 :گفت  کشیدیم یازهخم کهی و درحال یرونتا صبح بخوابم. آرزو از اتاقش اومد ب

 خوابه؟یم یک   یشخب حاال بچه پ -

 .از شماها یکی -

 .یستم: من که نآرزو 

هم  ی...حرف اضاف یناز بچه مراقبت کن ید نه، با  یا  ی هست  یستمن مهم ن یبرا -
 .نزن حال ندارم

... غذاش با افسانه... خواب با آرزو... لباس و یمکار کن  یمتقس یاینب: خب الهام
هم   یاز گاه هر  کنه،یم ید روزانه با الهه و شبانه با من... ترانه هم خر یدارنگه

 یدی؟م یلبچه رو تحو یک    ی. راست کنهیکمکمون م
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 .یگهسه روز د -

 !رفت دانشگاه یشهبا بچه که نم ی؟: دانشگاه چ آرزو 

 .یمسه روز دانشگاه دار  ین روز از ا یهفقط  -

 مونه؟ یم ی: خب ک الهام

 .من -

 ی؟: مطمئنالهه

 !نباشم؟  -

 ی؟ : اگه آرش سراغت رو گرفت چ افسانه

از خواب نپره؛ حوصله    ینمراقب باش  ینببر   ین،! حاال بچه رو بردارهمهفیخودش م -
 .ید ازش مراقبت کن یدبشه خودتون با  یدار رو ندارم. ب هاشیهگر

به اجبار خودش  یره،بارش نم یر ز یکس  یدکردن. الهام د  یگهنگاه به همد یه رادخت
بچه رو برداشت و به اتاق خودش و افسانه رفت. خوش بگذره. از جام بلند شدم 

 .یدمکاناپه دراز کش   یو رو

که با   ینهعادت من ا ینهام رو باز کردم. بدترچشم یخراشگوش یصدا با
ور بشم تا خوابم ببره.  و اون  ور ین ا یدقدر باو ان  میشبلند م یی صدا ترینیککوچ
لب  یر ! زشد؟یمگه صدا قطع م یکردم بخوابم ول  یام رو باز کردم و سعهچشم
اون اتاق؟!   یتو کننیم طیگفتم و از جام بلند شدم پس اون دوتا چه غل   یلعنت 

دنبال   ی چ  خوبه بچه رو به اون دوتا سپردم. در اتاق رو باز کردم و داخل شدم. هر 
جاست؟ سمت تخت الهام پس بچه ک ی؟چ  یعنینکردم.  یداصدا گشتم، بچه رو پ
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  ی پتو رو رو  کهینخدا، بدون ا  یا .  یدمبچه رو ند  یول  یدمرفتم و پتو رو از روش کش
. بچه با صورت قرمز داشت یدمافسانه رفتم و پتو رو از روش کش  تالهام بکشم، سم

  یکار افسانه رو چ ین. خدا بگم اکشتیرو م خودش یگهبه عبارت د کرد؛یم یهگر
. یشننم  یدار دوتا ب  ینا  ی. خوش به حالشون بمب هم بزن یدنهچه طرز خواب   ینکنه ا

افسانه و   یرو رو توبچه برداشتم و بچه رو برداشتم و پ یدست افسانه رو از رو
آروم شد. چراغ رو روشن کردم، به   یو از اتاق خارج شدم. بچه کم یدمالهام کش

بود؛ درست هم رنگ    یهاش طوسنگ چشمقدر جالب ر هاش نگاه کردم. چهچشم
 :کاناپه و گفتم  یهاش گرفتم و گذاشتمش روخودم. نگاهم رو از چشم  یهاچشم

 یست؟ تو گشنت ن ینمبب کنی؟ینم  یهچرا االن گر یهچ -

. از جام یمرو ندار کدومشیچ و پوشک و ه خوادیم یر بچه ش ین شدم. ا بدبخت
 یمو پالتو مشک  یدمپوش  یو شال مشک   یمشک   یبا شلوار ل  یدمانتو سف  یهشدم و  بلند  

سرد سرما   یهوا ینا یبکنم تنش؟! تو یکنم؟ چ  یکار رو تنم کردم. بچه رو چ
 .خورهیم

الهه رو برداشتم و شال رو دورتادور بچه   ی اتاق الهه رفتم و شال بافتن سمت
نکرد.    یهگر  بارمیهمدت بچه    ینتمام ا.  یرونو بغلش کردم و از واحد زدم ب  یچوندمپ

سخت بود  یلیبا بچه خ یشدم. رانندگ  یناومدم و سوار ماش یروناز ساختمون ب
دست فرمون رو   یه. به اجبار با اشیکار نداشته ب  یندر ا یامخصوصًا که تجربه

و با دست چپم بچه رو گرفته  کردمیو با همون دست دنده رو عوض م گرفتمیم
نه  کردم،یم یداوپر مارکت پنه س روندمیاطراف ساختمون م یچ بودم. هر 
 .داروخانه
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دورتر روندم. به ساعت نگاه   یاجبار از اطراف ساختمان فاصله گرفتم و به جاها به
و  یساعت کدوم سوپر مارکت  ینا یصبح بود. آخه تو یمکردم ساعت سه و ن

ساعت گشتن   یماز نعد ! بیرمخشک بگ یر داروخانه باز بود که من برم پوشک و ش
شدم و داخل  یادهو پ  رداشتمکردم. بچه رو ب  یداپ یسوپرمارکت  یهدن، و غرغر کر 
پوشک بچه   یهشدم و بدون توجه به سالم کردن صاحب مغازه،  یسوپرمارکت 

فروشنده گذاشتم تا حساب کنه. بعد از حساب، پوشک رو بدون   یبرداشتم و جلو
کنم.    یداپ داروخانه یهشدم و حرکت کردم تا  ینبرداشتم و سوار ماش یحرف  یچه

دستم بچه رو برداشتم   یکسمت خونه حرکت کردم. با    هاز داروخانه، ب  یدبعد از خر
آوردم. بعد از وارد شدن به ساختمان،   یرونب یترو از ماش یدخر  یگمو با دست د

کاناپه گذاشتم و مشغول    یسوار آسانسور شدم و وارد واحد شدم و بچه رو رو
 .نکرده بود یکر هنوز خرابکارخشک شدم. خدا رو ش  یر رست کردن شد

کردم   یموقع هر کارگذشته بود. از اون  یدنشخوردن بچه و خواب  یر ساعت از ش  دو
نباشم، خودم رو مشغول خوندن آموزش  یکار ب کهینا ینتونستم بخوابم. برا یگهد

  یرون ام از اتاق اومد بسه روز بچه راحت باشه. اله  ین ا  یکردم. حداقل تو  یداربچه
 :و گفت  یدکش  یازهو خم

 .یشیبلند م یهزودتر از بق یشهمثل هم -

 :بود گفتم یمگوش  یکه سرم تو   جور همین

 .بچه حکم جغد رو داشتم ینبله البته با وجود ا -

 :متعجب گفت یهابا چشم الهام

 !شده؟ ی مگه چ  -
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ساعت   هاشیهگر  یاز صدا ی! صبح یکن  یداراز بچه نگه  سرت قرار بود یر مثاًل خ -
دست افسانه خانمه... خودتم  یر بچه ز بینمیتو اتاق م یامسه صبح بلند شدم. م

تا ساعت چهار و   برهی تا روز بعد خوابم نم یگهمن از خواب بلند بشم، د دونییم
کنم.    یداونه پو داروخ  یسوپرمارکت   یه  تا  زدمیداشتم پرسه م  یابونخ  یصبح تو  یمن

و مشغول   یدارمو االن هم دو ساعته که من ب یدرو خورد، خواب یرشآقا پسر تا ش
از بچه هستم؛ از بس خواهرام فعااًل مجبورم خودم تمام   یدارخواندن آموزش نگه 
 .کارها رو انجام بدم

من  یهابهش گفتم. الهام تا تموم شدن حرف  یهام رو با خونسردحرف  ینا همه
بود، به   یشگیشخنده. کار هم یر ردم زد زبهش نگاه ک یبا تعجب نگاهم کرد. وقت 

 :گفت  خندیدیکه م  جور ینرفتارش عادت کرده بودم. الهام هم ینا

 !قدر دلت پر بود؟! چه ییچه ماجرا -

 :و گفتاومد   یروناز اتاق ب کشید،یم یازهخم کهی درحال افسانه

 .یمما هم بخند ین! بگخنده؟یشده چرا الهام م ی. چ یرسالم صبح به خ -

 یرو برا یانکردم که الهام دست از خنده برداشت و جر  دارییالهام نگاه معن هب
 :بگه گفتم یزیافسانه بخواد چ کهینکرد. قبل از ا  یفافسانه تعر

و ما  مردیبچه م م،شدی نم یدار ! اگه صبح بیمثل آدم بخواب  تونییتو نم -
 .و حوضمون موندیمیم

 :تبه زور خندش رو نگه داشت و گف افسانه

 !به خدا  یستکنم دست خودم ن  یکار چ -
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 .یهبکن که کنترل بدنت دست خودت باشه نه بق یکار  یکبه بعد   یناز ا -

 :اومد و گفت یروناز اتاق ب خندید،یم کهیدرحال الهه

 بود؟  یحرف چ  ینمنظورت از ا -

برداشت و   یز ر یهابگه. الهام دست از خنده  یزیبه الهام کردم تا الهام چ گاهین
 :فتگ

 جا یه یر با قل و زنج یهافسانه عادت کنه که مثل آدم بخوابه و بق کهین ا یعنی -
 .نخوابوننش

 .نگفت و مشغول خنده شد یزیچ الهه

 .خوابهیالهه و آرزو م یشبچه پ یدفعه بعد -

 :رو کردم به الهه و ادامه دادم  بعد

 شدن ندارن؟  یدار آرزو خانم قصد ب -

 .نشد یدار م بصداش زد ی: واهلل هر چ الهه

شدم، سمت اتاق آرزو رفتم و در رو باز کردم. خانم هنوز خواب بودن و داشتن   بلند
از  یدم؛. سمتش رفتم و پتو رو محکم از روش کشدیدنیخواب هفت پادشاه رو م

باشن. آرزو با   یدار شون ببودم، دوست داشتم همه  یدهه درست نخوابک  ییجااون
 :گفت  یآلودخواب یصدا

 .یگهساعت د یهخدا فقط   تو روالهه  -

 .نکردم بلند شو یبلند شو! تا اون پارچ آب رو روت خال یه  -
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 :نشست و گفت یخس ید،من رو شن یتا صدا  آرزو

 .یرسالم صبح به خ -

 .یرونب کنمیکه از واحد پرتت م  یدوباره نکپ یرونبلند شو. رفتم ب یعسر -

نشسته   یز رو آماده کرده بودن و سر م یز . الهام و الهه میروناز اتاق اومدم ب  بعدم
در کار نبود. بدون   یادست به آب بود وگرنه صبحونه  یبودن. افسانه به احتمال قو

مبل  یاز جام بلند شدم و رونشستم و بعد از خوردن چند لقمه  یز حرف سر م
  ی به من ربط  یگهبار د ینشد. ا لندبچه دوباره ب یهگر ینفره نشستم. صداتک 

 .یرمن طرفش نمدشم بکشه منداشت، خو

*** 

. اومدیپسره با مادر و پدرش م  یگهد  یقهتا پنج دق   یرایی پذ  یآماده بودن برا   دخترا
راحت بود. در مورد  یالمونبابت خ ینتخت الهه خواب بود و از ا یبچه رو

و الهام   یاره رو ب یوهبه دخترا گفته بودم. قرار بود الهه م یزاییچ یک یخواستگار
از  یچیکه آرزو ه  ییجااز اون  ینه؛بش نو آرزو هم کنار م ییانه چا افسو  یرینیش

 .بود ینکار هم  ینبهتر دونه،ینم یدارخونه 

. به اجبار در رو یمنگاه کرد یکربع ساعت، زنگ واحد به صدا اومد. به هم  از  بعد
نگاهشون کنم و سالم بکنم برگشتم. الهام تعارف کرد که   کهینباز کردم و بدون ا

اومد و جعبه    یرینیداخل. پدر و مادر پسره اومدن داخل، بعد پسره با گل و ش   یانب
 :بهش کردم و گفتم یاجذبه نگاه پر  یکرو سمتم گرفت.  یرینیش

 آشپزخونه؟  یتو یرو ببر ینا ا یشهآرزو م -

 .: آرهآرزو 
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گذاشت. بدون نگاه کردن به    یز م یرو گرفت و رو یرینیگل و شآرزو دسته بعدم
. آرزو نشست  یننها بش نفره نشستم و منتظر شدم تا مهمونمبل تک  یرو پسره،

ها نشستن، مادره خواست شروع کنه که  مهمون ینفره کنارم. وقت مبل تک  یرو
 :گفتم

 .یاررو ب یی... افسانه چایدصبر کن -

سرش رو نگه داشته بود،   ی. افسانه که به زور چادر رویددهن مادره ماس  یتو  حرف
 :رو پخش کرد. رو کردم به آرزو گفتم ییچا یلب یر زغر  یبا کل

 یاری؟ قند ب یشهم -

ما خوشش   ینوازمهمان  ینسر تکون داد و بلند شد تا قند پخش کنه. مادره از ا  زو آر 
 :ل..*باش بود. دوباره خواست حرف بزنه که گفتم  یرو  یتاومده بود و لبخند رضا

 .یشهسرد م ییچا -

 کهیننگفتن. قبل از ا  یزیچ  یی. تا تموم شدن چاییشروع کردم به خوردن چا  بعد
 :بخوان حرف بزنم گفتم

 .یاررو ب یوهالهه جان م -

تاشون از تعجب گرد شد. خونسرد نگاهشون  هر سه  یهااسم الهه، چشم  یدنشن  با
  ید ها رو چظرف  کرد،یشالش رو درست م  کهیکردم و منتظر الهه شدم. الهه درحال

 :ه که گفتمر خواست حرف بزنرو پخش کرد. پد یوهو م

 .یوهم ییدبفرما -
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تموم   یرایی مادره فکر کرد پذ یوه،م. بعد از اتمام مشد یوهمشغول خوردن م بعدم
 .حرف رو شروع کنه تونهی شده و م

 . ...: خبمادره

بعدًا زد... الهام  یشهحرف رو م یده،به اتمام نرس یراییهنوز پذ یول یدببخش -
 .یاررو ب یرینیش

  ین رو پخش کرد و نشست. ا یرینیمادره چهارتا شد! الهام خانومانه ش ایهچشم
مادره رو کرد به سمت   یرینیخورده شد. بعد از خوردن ش یرینیبار بدون حرف، ش
 :پسرش و گفت

 ی؟ مند شدعالقه  ی: به ک مادره

 :زدم و گفتم ی. پوزخندکردی گنگ داشت خواهرام رو نگاه م  پسره

 .اسم خواهرام رو بگم؛ افسانه، الهه، آرزو و الهام مواخیم یزیاول از هر چ -

با تعجب داشتن  ینهم یکه در ذهنم بود، خبر نداشتن؛برا  یموضوع  یناز ا دخترا
 :. توجه نکردم و گفتمکردنینگاهم م

حاال اسمشون رو   ین،مند شداز خواهرام عالقه  یکیکه به  ینخب شما گفت -
 یه؟ فرد مورد نظر ک ینبگ یشهم یدینفهم

 :پسره جواب بده مادره گفت کهین از ا قبل

 هر کدوم از خواهراتون چقدره؟  یهبپرسم مهر یشهم -

 !رو برداره و بره یکی فروشی یوهانگار اومدن م یفی،کث  یآدما چه
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 تا و ۵۵۰افسانه پونصدتا، الهه هفتصدتا، آرزو  -

 .صدتا الهام

 .حرف زددراومد و باالخره  یاز اون گنگ  پسره

 . ...یدمکه الهام خانم رو د  یوقت  من از  -

به    یهشب  ییشدم و بدون توجه به حرف زدن پسره، از جام بلند شدم و صدا  عصبی
 :غاره گفتم

 .یرونب یدما بر ی! از خونه یرونب -

براق که نشون    یهاو با چشم   یدهدر هم کش  یخواست حرف بزنه که با ابروها  پسره
 :یدمغرب ل  یر بودنمه بهش نگاه کردم و ز یاز عصب

گنگ   ی،رو بشنو  یهمهر  کهینقبل از ا  یه! چفروشیه؟یوهم  جاینمگه ا  یرونگمشو ب -
 !...یبگ  یچ   دونستییو نم یبود

 :ادامه دادم لرزوند،یتک استخون بدن رو مکه تک  یابا غاره  بعد

 .یاهلل... د  یرونگمشو برو ب -

  یچ شد و بدون ه از جاش بلند یعکنه. سر  یسکم مونده بود جاش رو خ  پسره 
رو برداشتم و محکم دادم دستش.  یرینیگل و شکه دسته  رفتیداشت م یحرف 

بگن!    یکنن و چ   یکار و مونده بودن که چ کردنیدخترا داشتن با دهن باز نگاهم م
 :خون گرفته بود گفتمادره که تا اون موقع خفه

 .ست حرف بزندر  یه  -
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  فروشی یوه برو م  خواییم  یوه. میکردتو کالت! تو که درست پسرت رو ادب ن  یه  -
 ین... برکنهیپهن م  یابون خ  یبساطش رو تو  یفروش  یوه مادر من؛ م  یاشتباه اومد

 .یرونب

پسرم   یبهتر از خواهرات رو برا یکیهستن...  یتوأم با اون خواهرات انگار چ  -
 .گیرمیم

 .رو بردار ینزم یکپک خورده رو  هاییوه و م فروشییوهآره برو م -

شد. خواست دست روم بلند کنه که دستش رو گرفتم و   یحرفم کفر ین با ا مادره
. پدره بدون حرف از واحد  یرونولش کردم. مادره با صورت قرمز از واحد رفت ب

خودم رو  ع یو سر یدمکش  یرفت. پشت سرشون در رو محکم بستم و نفس یرونب
 .دمش یشگیهم یکه ترانه   یدنرس یهثان یست آروم کردم. به ب

. بدون نگاه  کردیم یهشده بود و طبق معمول داشت گر یدار من بچه ب یهاغاره  از 
 :انداختم و گفتم یین کردن به دخترا سرم رو پا

ُبره؟  یصدا  خوادینم تونیکی  -  اون توله رو ب 

 .شاتاق یبه خودش اومد و رفت تو الهه

 .ینزد یبه ما حرف  یهموضوع مهر ینا ی: درباره الهام

 .ینفردا دانشگاه دار یدبخواب  یدر برچه بهت -

 یرفتن تو یر پس با شب به خ یارنحرفم ب یرو یحرف  توننی نم یدنکه د  دخترا
 .اتاقاشون

*** 
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 !یلیحاال هر طور ما یدمش،بهت نم خواییم یچ  یبچه رو برا یتا نگ  -

 :گفت  آرش

. قرار یدکه دا  یکارت رو انجام بد  بایستییتو م ی،دار یکار چ یزاشچ ینتو به ا -
 .... حاال بچه رو بدهیمن سرک بکش یهاکار   ینبود تو

بار  ین... ابچهیبچه ب  خواییم یچ  یبچه رو برا یتا نگ  یگمبهت م یگهد بار یه  -
 .آخر بود

 .یشهنم یتتو حرف حال کهیننه مثل ا -

  ی بچه بود رو رو یکه جا   ی. عروسک یرهمتم، خواست بچه رو به زور بگاومد س بعد
گردنش گذاشتم و فشار   یرو رو  یبیماختم و گردنش رو گرفتم و چاقو تو جندا  ینزم

 :لب با جذبه گفتم یر دادم، ز

 .گفتییننه_باباش... خب م یشپ گردهیبچه برم یا زنییحرفت رو درست م یا -

 .گردنم بردار  یرو از رو  ینباشه؛ فقط اخب باشه   یلیخ -

 .کنمیم یتالف که بد    یسوار نکرده باش یکلک   یدوارمام -

 ید سف ین. متوجه زمیبمج یگردنش برداشتم و گذاشتمش تو  یچاقو رو از رو بعد
از ما  یر نذاشته بود. به غ یاهرو س ییکرده بود و جا  یدرو سف ینشدم. برف تمام زم

و اطراف گرفتم و به آرش   یننبود. نگاهم رو از زم هایابونو خ کوچه  یتو یکس
و حرکت کرد. به اجبار پشت سرش حرکت   یدنش کشبه گرد  ینگاه کردم. آرش دست 

  یره که خ  ییو به جا یستادم. با فاصله کنارش ایستادساعت آرش ا یمکردم. بعد ن
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بودن.  یمنتظر کسبودن و انگار  یستادهزوج جوون کنار هم ا یکبود، نگاه کردم. 
 :گفت  کردیکه آرش به اونا نگاه م  جور ینهم

  یده بچه دزد  یشروته! دوماه پزوج روبه   ین بچه ا  ینیدکه شما دزد  یابچه... بچه -
ُکلَفت   ی. اون زن به بهانه یدینکه شما بچه رو ازش دزد  ییشده توسط همون کسا

و برداشت و رفت. از بچه ر  شد،یدار نمکه بچه ییجاخونه و از اون یاومد تو
  ی رج زندگ خواب راحت نداشتن. اونا خا  یه بچه    ی موقع تا حاال پدر و مادر واقعاون
 یران گرفتن بچه به ا  یشده و برا یداشون پبهشون گفتم که بچه یروز . دکننیم

 !یناومدن... هم

 . ...خب پس -

گذشت که   یقهدق یه. یارهدادم تا بچه رو ب یامآوردم و به الهام پ یرونرو ب گوشیم
 :به الهام نگاه کنم گفتم کهین اومد. بدون ا یکس  یپاها یصدا

 .کنمیم  یفرو بعدًا براتون تعر یانجر ه، نگران نباشبچه رو بهش بد -

 .کرد و بچه رو از الهام گرفت  یبچه تشکر یدنبه عقب برگشت و با د آرش

 .ش بدها به خانوادهچشم م یاالن بچه رو جلو ینهم -

ازمون دور شد و به سمت اون زوج رفت.   یآروم یهاسر تکون داد و با قدم  آرش
رش و بچه رو ازش گرفت و بلند تشکر کرد و با  ت آ سم یدبچش دو یدنزن با د

نشست. مرد به سمت زن و بچش رفت و هردوشون رو به  ینزم یو رو یهگر
تا از اون  برداشتمافتاده قدم  یینسر پاآغوش گرفت. نگاهم رو ازشون گرفتم و با 

قدمم شد و هردومون به سمت خونه  کنم. الهام هم  یداترسناک نجات پ یسرما
 .یمدحرکت کر 
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*** 

 الهام

 

  ی تا درس بده. افسانه سرش رو رو   یمو منتظر استاد بود  یمکالس نشسته بود  توی
ترانه هم طبق معمول  و    زدی گذاشته بود؛ الهه هم با چندتا از دانشجوها حرف م  یز م

حوصلمون سر   یبگم کاًل خواب بود. بدجور یدشده بود. آرزو هم با  یرهخ یرون به ب
 .یمبکن  تونیمینم  کارییچ ه  جاین ا  یول  یمتذاشیسر هم مه ربس  یکمخونه    یرفته! تو

طرف کردم. و اون   طرفین سرم رو ا  یاومدم و کم  یروناز فکر ب  ی،خوردن آرنج کس  با
 .ترانه باعث شد سرم رو بچرخونم طرفش یصدا

 یگه؟داره م یدختره چ  ینا -

 .شد. رد نگاهش رو گرفتم، الهه بود  یره خ طرفیه به  بعد

 یگه؟م یگه چ خب م -

 .یررو بگ ین دهن ا یجلو یکم. برو زنهیزر مفت م -

 :نگفتم و از جام بلند شدم و سمت الهه رفتم و گفتم چیزی

 یگی؟م یچ  یلهه جان دارا -

 .زنمیحرف م یبه خواستگاردارم راجع  یچیه -

 اختیار ی. ب ینآب بشم برم تو زم خواستیرو بلند گفت. دلم م یخواستگار کلمه
. سپهر با تعجب کردینگاه م مونیکی نگاه کردم. هر کدومشون به  هایدبه زاه 
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. نگاهم رو  کنهیداره نگاهم م جوریینشده ا ی. حاال انگار چ کردیداشت نگاهم م
 .انداختم یینازش گرفتم و سرم رو پا

و با هم رفتن   یدشاز جاش بلند شد و دو طرف شال الهه رو گرفت و کش  ترانه
  یافه گذشت که ترانه با ق  اییقه حرف سر جام نشستم، پنج دق  بدون  خدا!   یا.  یرونب

در هم رفته داخل اومد. نگاه  یهابندش الهه با ابرو خونسرد اومد داخل و پشت 
  ی بود ول یر کردم. نگاهش دلگ  هسپهر رو احساس کردم؛ به اجبار بهش نگا ینسنگ

فتم و سر جام روم رو ازش گر  یعبهش نکردم و سر یشده؟! توجه یچرا مگه چ 
 :شستم و رو کردم به افسانه و گفتمن

 .یمکن  یطونیش یکم یهست افسانه...  -

 یکار؟ چ -

 .حوصلگییاز ب  میرمیبه خدا دارم م یمکن  یکار  یه یا. بیکار  یه دونمی نم -

 هستن؟  یهبق ینبب -

 :به آرزو و الهه گفتم رو

 یم؟کن  یطنتش یکم ینهست -

 :زدن و گفتن یشخندیو ن بهم کردن ی نگاه  یهو الهه   آرزو

 .آره -

. نخ رو  یمبلند شد جایه درآوردم. هر چهارتامون  یفمک  یسفت رو از تو ینامرئ  نخ
کم بازش کردم. قرار باز کردم و سر نخ رو به افسانه دادم و سر جام نشستم و کم

نخ رو هم   رفت،یرو پرت کنن. افسانه به هر جا که م یهشد الهه و آرزو حواس بق
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استاد بست و بعد خودش    یو نخ رو به صندل  یددورتادور کالس چرخ  یباً . تقردبر یم
نکرد و آروم سر جاش نشست. الهه و آرزو هم به   یر اومد که پاش به نخ گ یجور
 .یمسر جاشون نشستن و منتظر اتفاق شد یسخت 

. دوستش یناز دخترا از جاش بلند شد خواست حرکت کنه که با سر رفت رو زم  یکی
از خنده.   مردیمیم یمما چهارتا داشتنم افتاد کنارش، کمکش کنه که اوخواست  
شد.   ینهم نقش زم خواست بره کمکشون که اون  یرینیخودش یپسره برا
 شدی از جاش بلند م  کیخنده. هر    یر ز  یمو زد   یریممون رو بگخنده  یجلو  یمنتونست
 .ینرو زم رفتیبا کله م

تعجب   یا نگاه کردم. مونده بودن بخندن  اهی به زاهد خندیدم،یکه م  جور همین
هامون کنده شده بود. استاد روده  یگهبودن، د  یننصف کالس نقش زم  یباً کنند. تقر

کارش بلند شد و خودش   یز م  یوارد کالس شد. خواست حرف بزنه که با سر رفت رو
 ین زم یدانشجوها رو دیدنرو درست کرد. با  ینکشرو جمع و جور کرد و ع

م جلو اومد که اون هم به جمع قد یهبگه!  یه بود چ د شد و موندهاش گر چشم
 .یوستافتادگان پ ینزم

رفت.   یرونتا وقت استاد گذشت و از کالس ب  یدقدر موضوع نخ طول کشان  خالصه
هم سر جاشون نشسته   یها افتادن و مابق به جون نخ  یچی_دوتا دختر با قیکی
 .بودن

بعد از درس. درس   یموند برا   شیمابق   شد و  ینصف کالس پاکساز  یدرس بعد  تا
. من یمخودمون نشست یگوشه برا  یهو  یمرفت شاپیکه تموم شد به سمت کاف 

و ترانه    ینو سرد، آرزو کاپوچ  یچاکلت، افسانه قهوه نسکافه سفارش دادم، الهه هات
. چهارتامون یمسفارش داد خ قهوه تل یجمعدسته بار یهتلخ سفارش داد.  یقهوه
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سفارش  یجمعدسته بار یه  یزیاومد. از هر چفقط ترانه خوشش  یمیدعقب کش
  یگه متنفره؛ م ینوبدمون اومد. مثال افسانه از کاپوچ یاخوشمون اومد  یا یمداد
 .نزنه ینولب به کاپوچ یقهوه تلخ بخوره ول یدهم یحترج

 .یشهرستوران باز م یگهربع ساعت د شاپ؟یکاف   یماومد  یچ  یترانه برا -

 .شینی متوجه مخودتون  -

.  یمو مشغول خوردن شد  یمباال انداخت  یاش شد. شونهمشغول خوردن قهوه   بعدم
رستوران به گوشمون   یداد و غاره از تو یهامون تموم شد که صداقهوه  یباً تقر

 :گفت  یبیخورد. افسانه با حالت با عج

 شده؟  ی چ  یعنی -

 :گفت  خوردیش رو مته قهوه کهی درحال ترانه

 ینرستوران کرده که با ا  یتو  یکار  یهکنه،    یعمن رو ضا  کهینا  یترا برادخ  از   یکی -
طرف اصاًل از من  یاداتفاق رو به گردن من بندازه؛ به نظر م خواستیکارش م

 .یادخوشش نم

 یدی؟: تو از کجا فهمالهه

 یک  خواستیاست که م یع. ضازدیپوزخند م کردی: هر بار به من نگاه مترانه
 ی تو ید. گفتم شاکنهینم یکار  یدمکالس منتظر شدم، د  یتو یر چ . هکنهب یکار

 .یمخب بر یلیرستوران؛ خ یمبکنه... گفتم بعد از اتفاق بر یکار  یهرستوران 
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  یکار چ  یستخنگ معلوم ن  ی. دخترهیمو به سمت رستوران رفت  یمجامون بلند شد  از 
بودن تا پولشون   ادهیستا یراییپذ یلب به غذا نزده بود و همه جلو یکرده؟! کس

 :اوضاع، رو کردم به ترانه و گفتم یدن. با دیرنرو بگ

 یم؟ بر یستبهتر ن -

و سر  یمکار ما بوده. به اجبار حرکت کرد  کننیفکر م یماگه بر ینیمنه بهتره بش -
 :گفت  ی. گارسون اومد سمتون و با دستپاچگ یمنشست یقبل یجا

 .دیمیاومده... امروز ناهار نم یشپ یغذا مشکل یامروز برا یدببخش یلیخ -

 شده؟  ی: چ الهه

.  یدنرو نم یشونمزه خود واقع یرینن،ش یاتندن  یاشورن  یا: غذاها گارسون
 .هم خطا نکرده بار یه و  یهآشپز ما عال یغذاها یه؛شده و کاره ک یچ  دونیمینم

 !ید؟که بفهم  یستن ینرستوران دورب  ینا یتو یعنی: ترانه

 .یمبهشون بنداز ینگاه  یککه   یمهنوز وقت نکرد یل: چرا هست وگارسون

 .یرونب  یمو از رستوران زد  یمنگفت و رفت. از جامون بلند شد  یزیچ  یگهد  گارسون

 یم؟کن  یکار : آقا حاال ناهار چافسانه

 .حال ندارم غرغراتون رو بشنوم خوریم،یغذا م یرونب ریمی : مترانه

 .هم زودتر از ما قدم برداشت و رفت بعد

*** 

 ترانه 
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زنگ خورد؛ به شماره نگاه کردم آرش بود. تماس   یمغذام بودم که گوش هاینصفه
دهنم که باز هم زنگ خورد. لقمه رو گذاشتم   یرو رد کردم خواستم قاشق رو بذارم تو

زنگ زد، همش    ی. هر چ زنهی دم. بدموقع زنگ مدهنم و دوباره تماس رو رد کر   یتو
  یم زنگ نزد. بعد از خوردن غذا بلند شد  یگهرد و دآو  کم  یگهد  کهینتا ا  کردمیرد م

 :که دوباره زنگ زد، جواب دادم  یمبود ینماش ی. تویمو به طرف خونه حرکت کرد

 .بنال -

 .اول سالم بعد کالم -

باشه   ینشدم. تا ا  یرونب  یدنغول درو قطع کردم و مش  ی. گوششدیپررو م  داشت
رو نگاه   یرونکه ب جور ینهمزنگ زد. دوباره  یقهدق یهدرست زر بزنه. بعد از 

 :تماس رو برقرار کردم و گفتم کردم،یم

 .درست بنال کارت رو -

 .دانشگاه یپرونده تو یه: باشه... آرش

 ی؟ ک    یبرا -

همون پرونده بره   یبرا  یکیه فقط فردا قرار  ی؛هر موقع که خودت راحت  دونمینم -
 .یلیهر جور که ما یگهدانشگاه د یر مد یشپ

 .رو قطع کردم ینگفتم و گوش یچیز

 یگه؟م ی: خب چ افسانه
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دانشگاه   یر و پرونده رو از مد یادقراره فردا ب یکی یگهدانشگاهه؛ م یپرونده تو -
. صبح به دیمیم یفقط به خودمون زحمت الک  یمشب برنامه دار ی. اگه برایرهبگ

 .دانشگاه یمکه بر  یمدانشجو کالس ندار یکعنوان 

 . ...افرد: خب پسالهام

 شد؟  یدستم چ  یراست  کنیمیکار رو م   ینآره هم -

رو  یاضاف  هاییهدستت رو بکشم، امروز بخ یهبخ یدبا یگههفته د یه: الهام
 .کشمیم

رو  ید. کلیمها باال رفتو از پله  یمارد ساختمون شدرو پارک کرد. و ینماش افسانه
که   یتوجه به شخص باز شدن در آسانسور اومد. بدون یدر که صدا یانداختم تو

آسانسوره، در واحد رو باز کردم و داخل شدم. دخترا بعد از سالم کردن اومدن   یتو
  یسانه و رواتاق الهام و اف  یهام رو درآوردم و رفتم توتو و در رو بستن. لباس

آورد و   یرونلوازمش رو ب یرونیشب یهاتخت الهام نشستم. الهام با همون لباس
اومدم و   یرونشروع کرد و بعد از اتمام کار، از اتاق ب یف ضاا هاییهبخ یدنبه کش

 دادیهاش رو ورزش مدست کهیحال. الهه در یدمکاناپه دراز کش  یطبق معمول رو
 :گفت

 .خشکش مونده یر هنوز پوشک و ش یم،به اون بچه عادت کرد -

 .بود یادلم براش تنگ شده. بچه بامزه   یلی: آره منم خالهام

رفته سر  یادتوندلتون تنگ شده، انگاره  گینیم ینچ. همبره بایستیم -
پوشکش رو عوض کنم، من حال ندارم   یاد... من بدم مینکرد  ییچه کارا  یشدارنگه
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رفته؛ هان؟ همه کارهاش رو   یادتونبدم، من حال ندارم مراقبش باشم...  یرشش
 .آوردینیمن کردم و شماها فقط براش شکلک درم 

 .هگی: ترانه راست مآرزو 

 .یدمبابام خند یاه: غلط کردم بابا من به گور سالهه

  یش پ رفتی م یا ترانه خوب بود... وقت بود، از همون اول ب یبچه جالب  ی: ولالهام
 .کردی نم یهگر  یگهترانه د

 .یخیالموضوع رو ندارم... ب ینحاال ولش کن حال ا -

*** 

تانه طرف دختر  شبخخو  یم؛و منتظر طرف بود یمبود یستادهدر خونه طرف ا جلوی
  یرون ب یکم و جد  یش با آرا یدختر یقهشد. بعد از ده دق یگزینجا شدیبود و م
با دست به الهام و الهه اشاره کردم. الهام سمت دختره رفت و عمدًا خودش   اومد.

پشتش رفت و دستمال   یعسر هرو به دختره زد؛ دختره خواست حرف بزنه که اله
 ینشد. از ماش یهوشدست و پا زدن ب ید از کمدهنش گرفت. دختره بع یرو جلو

و دست و پاش   یمو دختره رو بلند کرد  یم و به سمت الهام و الهه رفت یمشد یادهپ
صندق عقب  یتو یمشبعد انداخت یم،چسب محکم به دهنش زد یهو  یمرو بست

 .کردن و ساکت شدن  یا. دخترها خنده یمو سوار شد

 یشه؟ م یگزینجا  ی: خب حاال ک الهام

 .یستمهم ن هایپجور ت یناز ا کنم،ی نم یشمن که آرا -

 .یرم دهنم رو بگ یبشم، نتونم جلو یعصب ترسمی : منم مفسانها



 

 
194

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

 .پس الهه یاد؛: منم که خوابم مآرزو 

  ی نسبتًا بلند  ینگاهش به آسمون بود، روش رو کرد بهمون و با صدا  کهیدرحال  الهه
 :گفت

 .چرا من؟! خب الهام بره ی؟چ  -

  یی؛ تو  خورهیه مبه اون دختر  یپشکه ت  ی تنها کس یست،ن هایریپون تاز ا الهام -
 .کنه  یترو هدا هاین دورب یدهم الهام با بعدش 

 !رو دوش من یندازینم ینهکار سنگ  یخب بابا باشه؛ هرچ  یلی: خالهه

دانشگاه.  یمدختره، برو سوار شو با هم بر ینماش یچسو ینم: خب پس الهه االهام
 .یند نزن مراقب باش گ

دختره  ینشد و سوار ماش یادهرو گرفت و پ ییچگفت و سو  ایی»باشه« طوالن  الهه
 .شد و حرکت کرد

 .دانشگاه یبه سو یشخب، پ  یلی: خافسانه

*** 

 الهه

 

سمت دفتر رفتم و در زدم و   یو مجلس یکش یهاشدم و با قدم یادهپ ینماش از 
 :گفت  ییروشبا خو ی« گفتم و داخل شدم. پسر جوون »با اجازه 

 .مت انداختمکه شما رو تو زح  یدسالم. ببخش -
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 .یمزودتر کارو شروع کن یشه... خب اگه میچه زحمت   یستن  ینه مشکل -

 .ییدعه، بله بفرما -

زدم و آروم    یلبخند  ینم؛نشست و با دست اشاره کرد که بش  یز خودش پشت م  بعد
حرفش   یا دادمیمسر تکون  یا گفتیم ینشستم. شروع کرد به حرف زدن. هرچ 

وقت گند نزنم. از  یهحرفاش گذاشتم که  یکزم رو رو. تمام تمر کردمیم ییدرو تأ
! اگه افسانه زنییم رف قدر ح بزنم و بگم چه  یغج خواستیبس حرف زد، دلم م 

ساعت حرف زدن، پرونده    یمتا االن سکته رو کرده بود. خالصه بعد ن  یارو بود    جاینا
 :گذاشت و گفتآورد و جلوم   یرونرو ب

 .یدبرسون یسپهر یخب، سالم من رو به آقا -

بود. پرونده رو برداشتم و از جام   یپرونده مال سپهر  ینگفت! پس ا  یچ   ین! اچی؟
به سمت    یمعمول  یهاو با قدم   یروناز دفتر زدم ب  یعکردم و سر  یبلند شدم. تشکر

 بعد  رم اومدن.هم پشت س  یهرفتم و سوار شدم و حرکت کردم. افسانه و بق  ینماش
شدم. رفتم   یادهرو پارک کردم و پ  شین. مایدیمدختره رس  یاز ربع ساعت، به خونه

خودمون و سوار شدم. پرونده رو به سمت ترانه گرفتم. ترانه پرونده    ینسمت ماش
 :رو گرفت و گفت

 .بره یندختره رو بنداز  ینا -

 :گفت  یبا حالت بانمک  افسانه

 !وسط کوچه یمشبنداز جوریین که هم  یشهنم -

 .حال ندارم یارینسرش ب ییبال  یه: به درک، ترانه
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 یتو ذاریمشیو م کنیمیخواهرم! باشه خب بازش م یحال دار ی: تو ک  افسانه
 .خودش ینماش

شدن و   یادهشد. افسانه بدون حرف با الهام پ یره خ یروننگفت و به ب یزیچ ترانه
 یادهپ ینز کردن. از ماشرو با دختره یدر صندوق عقب رو باز کردن و دست و پا

گذاشتم.   ینشداشبورد ماش یرو تو ییچدختره رو باز کردم و سو  ینشدم و در ماش
کرد. آروم نشوندش پشت فرمون و در   یتشبغل دختره رو گرفت و هدا  یر افسانه ز

و   یرمبگ یرونباعث شد که روم رو از بالهام  ی. صدایمرو بست و سوار شد ینماش
 :بهش نگاه کنم

 !دادییطولش م یشتر ب یکم خواستییم -

 .یدقدر طول کشحرف زد، ان یارو من نبود، از بس  یر به خدا تقص -

 .خب حاال ولش کن افسانه، زودتر حرکت کن یلی: خترانه

 .رو روشن کرد ین»باشه« گفت و ماش افسانه

*** 

 ترانه 

 کجاست؟  یپرونده، خب حاال بگو سپهر ین خرآ  ینما یاب -

 . ...یستن یاراحت  نی: به همآرش

  ی شدم و با زانو به شکمش ضربه زدم. حرفش رو خورد و رو یحرفش عصب با
 .نشست ینزم
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! انتخاب با کنمیم تیکتیکه ت یاکجاست   یگیم یا زنی؛یزر م یادیز یدار یگه د -
 .خودته

 :در هم رفته گفت یبا ابرو ها آرش

 .بذار... حرفم رو... کامل کنم -

دردش کمتر شد، آروم  ینکهو بزنه. بعد از انگفتم و منتظر شدم تا حرفش ر  چیزی
 :شکمش بود گفت یکه دستش رو  جور ین بلند شد. هم

 .مونده یکیکنه هنوز   یکارتبگم خدا چ -

. از کجا معلوم یمام دادتاش رو انجهر سه  یم؛دار  یتتا مامورسه  یتو گفت   یگهنه د -
 ی؟ بنداز یسما رو تو دام پل خوایی تو نم

 :نگاهم کرد و دستپاچه گفت  یبا تعجب کم آرش

بار کار  ینکار رو بکنم؟! نه نگران نباش ا  ینچرا ا زنی؟یم یهچه حرف یگهد ینا -
دانشگاه  یتو یمهمون  یه یگهماه د یه ی. آ راست کنمیآخره؛ آدرس رو برات اس م

ه بودم، موفق که بهت داد  یاون قول ینمهم هست. ا  یبگم سپهر ید با یشه؛اجرا م
 .یباش

 :یستادبره که با حرفم ا خواست

 قاچاق کنه؟ خوادیم -

  ین . ایستمرو بهت بگه من ن یز چهمه  یدکه با   یاون کس یول دونمی خودم هم نم -
 .بینییم یبه غر  یهکه من رو به عنوان   یهبار ینآخر
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اون شدم و راه افتادم سمت خونه. از    یخیالب  یده؟م  یرفت. حرفاش چه معن  بعدم
حرفاش رو پشت گوش بذارم   تونمیتر بود! نمسخت  کردمیکه فکرش رو م  یزیچ

. تمام یفتمآرش م یحرفا  یاد ین،زم یرو ذاشتمیکه م  ینکنم. هر قدم یو توجه
من   یحرفاش رو ر قدنکه ا  کردمیآرش بود؛ فکرش هم نم یحرفا یتمرکزم رو

دارم  دونستمی. نمداشتمیبرمو قدم  کردمی پام رو نگاه م یبذاره! فقط جلو  یر تأث
 یرون. از فکر بیچیدگوشم پ یتو یترسناک  یاحساس کردم صدا یهو یرم؛کجا م

. دستم دادینم یفرمان  یچبود، نگاه کردم. مغزم ه یکمکه نزد  ینیاومدم و به ماش
چشمام   یاز جلو  ینافتادم. ماش  یبغل کس  یپشت تو  از   مشد. حس کرد  یدهکش  یهو

 یزد و رفت. تازه حواسم اومد سر جاش. خواستم از بغل شخص  یرد شد و بوق بلند
 :یدکه صداش به گوشم رس  یامب یرونکه من رو نجات داده بود، ب

! اگر دستت رو  یابونوسط خ یبر جوریین هم ید حواست کجاست دختر؟ نبا -
 .یافتاده بود یابونبود، االن وسط خ یدهنکش

و به پشت سرم نگاه کردم. طبق صداش آشناست! خودم رو ازش جدا کردم    قدر چه
 ین قدر ا. چهکردیداشت نگاهم م جور ینمعمول بهمن بود. بهش نگاه کردم، هم

خودشون حرف   یکه داشتن برا  یی! بدون توجه به بهمن و کساکردیبشر نگاه م
 :قدمم شد و گفتراه افتادم. بهمن با چند قدم، هم  زدن،یم

 شده؟  یزیچ -

 .نداره یو ربط هم شده باشه به ت یزیچ -

 ی؟هنوز از اون روز ناراحت  -

 !ناراحت بشم یاماصاًل به اون روز فکر نکرده بودم که ب من
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نگران نباش   یگی؟رو م یکه بهم زد  یباشم؟! آهان درباره تهمت  ناراحت یدچرا با  -
 یدمکه فهم  یزیکه به خاطر حرفت ناراحت بشم. تنها چ  یقدرم برام ارزش نداران
 .به گفتنش نبود یاز ن دونمیوقته که م یلیالبته خ سی؛یکه تو پل  ینها

 .یربگ یدهکه بهت زدم رو نشن  یحرف  یول ارزش؛ی باشه باشه من ب  -

 ی. به جاش نجاتم دادیستن یبه عذرخواه  یازیکار رو کردم، ن  ینوقته ا یلیخ -
 .برم   یدبا یگه. خب من دحسابیمیپس ب 

 :م و گفتکردم. باز اومد کنار   یشتر سرعتم رو ب بعدم

 .یکیهمقصد هردومون  یادخونه، به نظر م یرمدارم م -

کردم و با بهمن به سمت خونه رفتم. بود و    ینگفتم و سرعتم رو معمول چیزی
 .نبودش برام مهم نبود

 

ساعت وارد ساختمان   یمقدم بود. بعد از نو فقط باهام هم  گفتینم  یزیراه چ  توی
ازشون باال    یکییکیپله رفتم و  ه سمت راه. خواست دکمه آسانسور رو بزنه کیمشد

موند و منتظر شد. چه   آسانسور  یبشه، جلو یعضا خواستیرفتم. بهمن که نم
اومد.  یرونباز شد و بهمن ب سور همون موقع در آسان یدم،رس یبهتر، سرخر! وقت 

برگشتم سمتش و  یره،نم یدمنکردم و سمت واحد رفتم و درو باز کردم. د یتوجه
 :گفتم

 برین؟ ی نم یفتشر -

 ی؟ که کردم، تشکر کن  یبه خاطر کار خوایی: نمبهمن
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 .یلیهگرفتم خ  یدهنادکه اون تهمتت رو   ینهم -

 .ینبگم که امشب رو شام خدمت ما باش  خواستمیباشه باشه؛ م -

 به چه مناسبت؟  -

 .جوریین هم -

 یقوبه احتمال  یگمخب به دخترا م یلی! خیما رو بفهم یتهو خوایی بگو م -
 .شیمیمزاحم م

بلند شد. روشنش کردم،  یمگوش  یرفتم تو و در رو بستم. همون موقع صدا بعدم
کاناپه نشستم و    یاز آرش بود. داخل شدم و بدون توجه به سالم دخترها، رو   یامپ
رو باز کردم و شروع کردم به خوندن آدرس. با خوندن آدرس، مونده بودم  یامپ

حالت صورتم   یخترها وقت ! دمزمان رو به هم بدوز و  یناز خشم زم یاتعجب کنم 
ها هم کمتر از من نگاه کردن. حالت اون  یماومدن سمتم و به صفحه گوش  یدن،رو د

شماره آرش رو گرفتم. بعد از دوتا بوق جواب داد. از جام بلند شدم و   یع نشد! سر
 :غاره گفتم یهشب ییبا صدا

 یه؟چ کار   ینمنظورت از ا فهممیمن نم یفکر کرد -

رو که بهت گفتم بکن؛  ینگو. فقط و فقط کار یزیچ کنمیش مآروم باش، خواه  -
 .کنمیخواهش م

 :یدمغر یافروکش کرد و با لحن پرجذبه  خشمم

نامرده، بهش بگو دعا کنه دستم بهش نرسه. به قرآن قسم که   یکار اون سپهر -
 .بزرگش گوششه  یکهت
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مهمه.  یلینده خبه اون نداره. اون پرو یکه بهت گفتم، ربط   یکار  ین ا یباشه ول -
  ی برا یشانس یهحداقل  جوریینا شین؛یجا بمونه شماها هم گرفتار ماگر همون
 .یننجات دار

 ین ! تمام، اکنمیراحت حرفت رو باور م یفکر کرد ی؟اون عوض یا ییتو طرف ما -
 .کنمی کار رو نم

 :رو قطع کنم که صداش بلند شد  یگوش  خواستم

از مشخصات شما آشکار شده، همش   یلیدنبالتونن؛ تا االن خ یسابفهم پل یلعنت  -
به فکر خودت و   یست ن یاون پرونده است. ترانه االن وقت لجباز یهم تو

از موانع برداشته  یکی جوریین... ایسدنبالته هم پل یخواهرات باش. هم سپهر
 .یشهم

خودم بودم لعنت، اگر نگاه کردم.  کردنیدخترا که داشتن با تعجب نگاهم م به
 یفضع ی! به اجبار و با صدایشهچهارتا نم یناما با وجود ا شد؛یکار راحت م  ینا

 :گفتم

 .قبوله -

 .رو قطع کردم یگوش  بعدم

 یزی. آخه چشدمیم  یوونهکاناپه نشستم و سرم رو با دستام گرفتم. داشتم د  روی
درصد   ۹۹افتادنمون  یر ! احتمال گافتیمیم یسپل یر صددرصد گ خوادیم ینکه ا

نگاه کردم. خودم به درک،  کردن،ینگاهم م یبود. به دخترها که داشتن با نگران 
 .افتادن دخترها یر با گ یافتادن من مساو یر دلم بذارم؟! گ یچهارتا رو کجا ینا

 کنم؟  یکار به نظرتون چ -
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 .یایمدار ما هم باهات م یباال  یتو بر یم،: گفتم ما تا تهش باهاتافسانه

ما رو   یسپل یادبه نظر م یاما از طرف  یفته؛شماها ب یبرا یاتفاق  وادخی دلم نم -
 های زاهد  دونستن،یاما اگه م   دونه؛ یما رو م  یاتاز خصوص  یلیکرده و خ  ییشناسا

 .کرده بودن  یر تا االن ما رو دستگ

 .یمیشاز خطر دور م  یمفکر کنم اگر پرونده رو بردار  یم،: به نظرم هنوز آشکار نشدالهه

ترانه... نگران   یمکار رو بکن  ینحرف راست زد، بهتره ا  یشزندگ  یبار تو  یه: الهه  الهام
 .ما نباش

 یاین؟م یم؛دعوت هایامشب به خونه زاهد -

 .یایمن کنیمی: آخ جون! غلط مالهه

 یم؟ بر یدبا یک    یست،ن ی: حرف افسانه

 .یمبر یدباشام  یبرا -

 .ناال ینهم یعنی یگه : به عبارت دالهام

 .بود ۶:۳۰ساعت نگاه کردم،   به

 .ینآماده بش یدخب بر یلیخ -

 .یامبخوابم؟ حال ندارم ب جاینمن هم یشه: نمآرزو 

 !یایب یدبا زنی؟یخودت زر م یبرا یچ  کنیی : تو غلط مالهه

و با هم رفتن تو اتاقشون. الهام و افسانه هم رفتن تا آماده    یددستش رو کش  بعدم
تاشون ساعت، سه  یمو منتظر دخترها شدم. بعد از ن  یدمکش  کاناپه دراز   یبشن. رو
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و مثل  رسیدنیو طبق معمول الهه خانم داشتن به خودشون م یروناومدن ب
 .یمباش یشونمنتظر ا اییقهدق یستب یه ید با یشههم

 .یمکار دار  یمبر یابابا خودت رو نکش، ب: الهه افسانه

داغون برم   یافهو ق یختهمون ر که با یستم: گم شو! من که مثل شماها نالهه
 .یرونب

 .یوقت خودت رو با ادکلن خفه نکن یه: بابا باکالس! الهام

 .: تو نگران خودت باشالهه

!  یذاشت تهش رو برام گ  یکرد  یخودت خال  یادکلن من رو رو  یشه: حرف حق، شآرزو 
 !قدر اون ادکلن رو دوست دارم من چه دونستی یخوبه که م

بار دوم باشه؟ مگه  ینپرست رو زدم که اخواب یز ادکلن توا ی: ها؟! من ک  الهه
 !خودم ندارم؟

 بار دوم باشه؟   ینادکلن دادم که ا  یبو  ی! من ک  پرستینه پرست تو آ : من خوابآرزو 

دل بکن   ینه! تو هم از آ یگهد ینتمومش کن ین،حوصلم رو سر برد یگهَاه بسته د -
 .یرونب یاب

کاناپه بلند شدم و جلوتر از همه    ی. از رویروند ب»باشه« گفت و از اتاق اوم الهه
  یرون دخترها اومدن ب یقه،. بعد از پنج دقیرونو از واحد زدم ب یدمکفشام رو پوش

تا در   یم . آرزو در زد و منتظر شدیمرفت  هایو در واحد رو بستن و سمت واحد زاهد
که  یف! حنم؟یبب یدرو با یک  ینمرو بب تا نجپ ینا یخترو باز کنن. من نخوام ر

 .فرستادمی مجبورم وگرنه فقط دخترا رو م
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خترها  سالم کرد و تعارف کرد. د ییروبا خوش یندر باز شد. آرم یهاز چند ثان بعد
 ی رفتن داخل. بعد از دخترها وارد شدم. بهمن لبخند یکییکیآروم سالم کردن و 

ردم. بدون توجه به که اشاره کرده بود، نگاه ک  یی. به جاینمزد و تعارف کرد که بش
هم انداختم و به اطراف نگاه کردم.   یرو رو  منفره نشستم و پاهامبل تک  یبهمن رو

بزرگ بود اجارش  ینکهبا ا ی،خونه قبل یفون بود؛ حتر از واحد خودمبزرگ  جاینا
از  یکیاومدم و به دخترها نگاه کردم. هر کدوم از دخترها با  یرونکم بود. از فکر ب
نگاه  روپرهام  اعصابیی! افسانه که طبق معمول با حالت ب کردنیپسرا بحث م

. از  تونستی نم  یارهحالت درب   ین افسانه رو از ا  کردی م  یپرهام هر قدر سع  کرد؛یم
اما بگو   زدی. الهام که راحت با سپهر حرف ماومدیافسانه خوشم م یسرسخت  ینا

به   یبید و به طور عجبو یزیونتلو یدننبود. الهه که مشغول د ینشونب یبخند
خواب نازش غرق بود. ساالر هربار صداش  ر ! آرزو هم که ددادیمحل نم ینآرم
آدم  یآبرو برا. دادیو چرتش رو ادامه م  دادیبه سرش م ین تکو یهآرزو  زد،یم
که   شدیدرها معلوم م  یدنتر بود و با دبزرگ  یلیواحد از واحد ما خ  ین. اذارنینم
 !کدوم اتاق بود؟  یتو یعنی تا اتاق دارنپنج 

*** 

 الهام

 

 ستخوای. دلم مدادمیو سرم رو تکون م  کردمیسپهر گوش م  یهااجبار به حرف   به
 !ی؟حرف بزن  تونییقدر مچه  یبکوبم. لعنت  یوار ش رو به دکله
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 کنید؟یم یزندگ  جاین شما هم یراست  -

 .دانشگاه یبرا یماومد جاین ا یراز نه ما از ش -

 یستین؟خوابگاه دانشگاه ن یتوپس چرا   -

 !پرسه؟ یبشر سوال م ینا قدر چه

 .خوابگاه جا نداشت ینکه خب به خاطر ا -

نبود،  ی. البته الک یمجا بودبود. متأسفانه جا نداشتن وگرنه همون  جور ین هم واقعاً 
 .یمو هست یمبود یننشدر کل ما اجاره

 ی؟ پزشک  -

 .جا خوردم یش،سوال ناگهان ینا با

 .یدمآموزش د یقط کمنه ف -

هم بلده اما گفته بودم. ترانه    ی بودم؛ در واقع واسه خودم پزشک   یده آموزش ند   کمی
که مبارزه کردن رو    ییجا. از اونزنهیکارها نم  ینمن هستم، دست به ا ی تا وقت 

عالقه   یدمد یو هکر. وقت  یدوست نداشتم، ترانه بهم گفت که برم تو کار پزشک 
 .دارم تا تهش رفتم  یزهاچ ینبه ا یادیز

 ن؟ یانجام بد تونیدیم یچه کار یگهد ین،شما خودتون که افسر هست -

 .هک کنم یتا حد تونمیفقط م کنمینم یکار خاص -

 ین؟ دوست دار -

 .هک کردن؟ آره دوست دارم -
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 ی؟ چ  یهخب بق -

و از   یرزم یهنرها یو بهمن تو یقیموس ینبلده و آرم یپزشک  یپرهام تا حد -
پارکور    یا  یمناستیکمثل ژ  ییهاداره اما از ورزش  ی. استعداد خوب یهبازو عال  نظر زور 

داره. خب   ییدقت باال  یول  کنهینم  یو دوست نداره. ساالر هم کار  یادو... بدش م
 ی؟ شما چ 

بوکسره. خودم   ینهم  یبه بوکس داره برا  یادیخب خواهرام... افسانه که عالقه ز -
خواب حرف   یخوبه. آرزو تو یشگریآرا یهه توبلدم و ال یپزشک  یهم که تا حد

 .نداره ینداره، ترانه هم کار خاص

بود. به وجود دروغ عادت کرده بودم. درباره افسانه و   یشگیمگفتن کار هم  دروغ
بلدن    یهنر رزم  یهگفتم که هر کدوم از خواهرام    یالهه و آرزو درست گفتم اما اگر م

 یمناستیکژ  یحت   یرزم  یو ترانه همه هنرهاو ترانه هم استاد هر چهارتامون بوده  
 .یمهست یان که ما کارهفهمیدیمو پارکور و... رو فوت آبه، 

*** 

 افسانه 

 

منتظر شام بودم. از شر پرهام راحت شدم، از بس  صبرانهیشام بود و من ب  وقت
حرف از رفتن زدم. اونا هم همون  ینهم یکنم؛ برا  یبود قاط  یککه حرف زد، نزد

البته نگفتن  یارن،رو بهم دادن! قراره زنگ بزنن تا غذا ب خواستمیمن م که  یزیچ
تامون  هر پنج   یباً کوفت باشه. تقر  همفت باش  یستن  یمن مشکل  ی. برایارنب  یکه چ 
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 یمو داشت  یمهال بود  یاتاقاشون بودن و ما تو  ی. پسرها تویمکنار هم نشسته بود
 .زدیمیم  یدخونه رو د یوار د

 .ینوقت تا گذاشتن جلوتون نخور یهباشه : حواستون ترانه

 .دارم ی: حس بدالهام

 .ینحواسشون رو پرت کن یجور  یه یم؛جا کنغذاها رو جابه ید: باترانه

 .پرهام رو بشنوم ینا یهاتو رو خدا، به خدا حال ندارم حرف  -

 ی؟بکن تونییم ی. الهام تو کاریمفرصت استفاده کن یناز ا یدبا  یم: مجبورترانه

 .جا کنمغذاها رو جابه ید: نگران نباش فقط بااماله

. همون موقع در زده شد. ساالر  یماومدن ساالر، دست از حرف زدن برداشت با
که آرزو از خواب نازش زد و از جاش بلند شد    یرهبگ یل خواست بره غذاها رو تحو

 :و گفت

 ؟ ا چرت بزنماز شماه یکیاتاق  یتو یشهم یادخوابم م  یلیمن خ یدببخش -

 ی؟ شام چ  ین؛: شما که تا االن خواب بودساالر

دوست دارم اتاقتون رو   یلیخ یاز طرف  ید؟ کن  ییمراهنما یشهم یست من گشنم ن -
 .ینمبب

 :حرف آرزو چشماش گرد شد. به زور گفت ینبا ا ساالر 

 .طرفین از ا ییدچ... چرا که نه بفرما -
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که من حال پرهام   ییجااون  آرزو با ساالر به سمت اتاق رفتن و داخل شدن. از   بعد
  یه رو به  یه. الهام و الهه رفتن تا بقیرمبگ یل رو نداشتم، بلند شدم تا غذاها رو تحو

گرفتم و داخل اومدم. ترانه    یلسرگرم کنن. در رو باز کردم و غذاها رو تحو  یابهونه
  یین باال پا  یظرف غذاها گذاشت. بعد از کم  یر رو ز  ستشاز جاش بلند شد و دوتا د

 :کردنشون گفت

. خوریمیسبک؛ احتمااًل فکر کردن ما کم م  یگهد  یو پنج تا  ینتا ظرف سنگ: پنج ترانه
 .های زاهد یسبک رو بذار برا یهاخودمون ظرف  یرو بذار برا ینسنگ یهاظرف 

 .باشه -

که توسط   یاسفره یو گذاشتم رو آوردم یرونب یکپالست یغذا رو از تو هایظرف 
بود. قاشق و چنگال رو وسط سفره گذاشتم. پسرها بعد از پنج   الهه انداخته شده

غاره   یهشب ییو بعد از تشکر سر سفره نشستن. با صدا یروناومدن ب یگهد یقهدق
کنارم نشست. ظرف غذاش رو باز کرد    واومد    یرونآرزو رو صدا زدم. آرزو با ساالر ب

کردم   یچلو جوجه ذوق   نیدبه خوردن غذا کرد. ظرف غذام رو باز کردم، با دو شروع  
نفر تموم شد. سرم   ینمن اول  یگذشت و غذا  اییقهو شروع کردم به خوردن. ده دق

  هم رو بلند کردم و به پرهام که مقابلم نشسته بود، نگاه کردم. پرهام با دهن باز نگا 
آورد  یینانگار به خودش اومد و سرش رو پا یه؟! با اخم سر تکون دادم چکردیم

بود که من ناهار و شام حداقل دو   ینن غذاش شد. عادت بد من او مشغول خورد
نگاه کردم، همه مشغول خوردن بودن. با   یهبق یبه غذاها! خورمیبشقاب پر م

 .ترانه بلند شد یخونسرد و جد یانداختم که صدا یینسرم رو پا یدیناام

 .است بخورم نصف غذام دست نخورده  تونمینم  یگهافسانه من د -

 .یادن ردش کن بآخ جو -
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 .ترانه برداشتم و مشغول خوردن شدم یغذا رو از جلو بعد

براتون سفارش    یگهد  یغذا  یه  خواینیم  ین؟انه خانم غذا رو دوست نداشت: تر بهمن
 !بدم؟

 :بود آروم گفت یینو سرش پا شدیداشت بلند م جور ین هم ترانه

 .یستنه الزم ن -

 .خورهیکم م  یشه: ترانه همالهام

 .گیرهیبرعکس، افسانه دوتا رو نخوره آروم نم: الهه

 !دادمیسفارش م ر یشتچندتا ب گفتینیکاش م  ی: ابهمن

دوست ندارم. الهه هم که فکر اندامشه   یاد ز یرون ب یمن غذا یست،: نه الزم نآرزو 
 .کشهیم یادبدنش ز کنهی فقط افسانه چون ورزش م یه؛وعده راض یهو الهامم به 

 .هم بهشون بگو مونیزندگ  هیبق خوایی : مترانه

 یزیچ یگهنگفت و مشغول ادامه غذاش شد. د یزیچ یگهکرد و د  یاخنده  آرزو
 .یمو غذامون رو خورد یمنگفت

. بعد غذا  یدمکش  یبلند  یازهشام تموم شد و دوباره سر جام نشستم و خم خالصه
تو    یدست   یهبدجور! الهام و الهه رفتن تا    گیرهیبود وضعم، خوابم م  ینهم  یشههم
و   ینه کنارم بش یومدبار ن ن ی. خدا رو شکر پرهام ایمظرفا بکشن تا بر یرونو ب

گوشم   یپرهام تو ی موقع صدا نهم گذاشتم. همو یکنه. چشمام رو رو  یپرحرف 
 !کر  یطون. گوش شیچیدپ

 .اتاقم رو نشونت بدم یاافسانه ب -



 

 
210

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

 ینیکردم. سنگ بود نگاه یشرو باز کردم و به ترانه که سرش تو گوش هامچشم
 یکار نگاه کرد. با سر بهش گفتم چنگاهم رو حس کرد و سرش رو بلند کرد و بهم 

 کنم؟

! خب  یدی؟رو تکون م  یکله به اون گندگ   دییرو تکون نم  یت: اون زبون فسقل ترانه
 !مثل آدم بگو چه مرگته

 .یکرد  ییمممنونم که راهنما یلیخ -

 .نداشت یقابل -

 .یگهاق پرهام؟ خودش مات یترانه برم تو یگمم -

 .بکن خوادیدلت م یدست خودته، هر کار یارتاخت -

 یشه،کنم؟ م یکار چ یانرم، خدا یانگفتم و به حرف پرهام فکر کردم. برم  چیزی
ما   دوننیاونا که هنوز نم کنم؟یکه من م  یهچه فکر یگهد ین! َاه نه بابا اخوادیم
ام رفتم و در زدم. صداش اومد و ! از جام بلند شدم و سمت اتاق پرهیمهست یک 

کتاب   یمبل نشسته بود و سرش تو  رویاجازه وارد شدن رو بهم داد. داخل شدم.  
 .بود

 یندار ی! اگر کاریدیمباشه بابا د ی؟خوان درس یلیخ یکه بهم بفهمون   یصدام زد -
 .برم

به روم زد، بعد دوباره سرش رو   یکتاب بلند کرد و لبخند  یسرش رو از رو  پرهام
اعصاب خورد کنه. رفتم سمتش و کتاب رو ازش   بشر فقط بلده  ینکتاب کرد. ا  یتو
شدم و کتاب   یعصب یشتر تر شد! بلبخندش پررنگ  یچ،. حرص که نخورد هیدمقاپ

 :دگفت و از جاش بلند ش   یصورتش. آخ  یرو کوبوندم رو
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رج  حالت خا  ین کردم از ا  یاعصابت رو درست کن؛ قبل شام هر کار  ینا  یکم دختر   -
 .جواب بده ید. گفتم برعکس عمل کنم شاینشد ی،بش

 .بده یر گ  یگهد یکیبرو به   یدی؟م یر قدر به من گکوفت! تو چرا ان  -

 .یستادما ینهسبهرو ازش گرفتم و دست روم

کار رو به   ین. ادارمیاخالقت رو عوض نکنم، دست از سر کچلت برنم  ینمن تا ا -
 .یشب یر زود عصبقدان یست. خوب نکنمیخاطر خودت م

 ینهم یمارستانبه تو داره؟! برو عمت رو عوض کن ت یآخه چه ربط  فهممینم -
 .یکیهنزد

 .کنمیم یاما تو رو معرف  یرمباشه م -

 .کردن  یتبردنت بستر ینن،تا تو رو بب -

 .سرت بذارمسربه   یکمجا  اون  یستکنار خودم حداقل تنها نباشم. بد ن  یارمتو هم م -

 .برو کتابت رو بخون ی،باهام ندار یکار  یادم! خب به نظر عمت رو ببر -

 .اومدم یرونمنتظر جوابش بشم، از اتاقش ب کهین هم بدون ا بعد

اومدن من به هال، الهام و الهه کارشون تموم شد و استارت رفتن رو زدن. ترانه   با
از   رفت. بهمن  یروناز واحد ب  یحرف   یچبلند شد و بدون ه  یعکه از خداش بود، سر

 :شد و گفت جاش بلند

 !زوده یلیهنوز که خ موندینی حاال م -

 .یمکه مزاحمتون شد  یدببخش یم،کار دار  یکل  یمبر  ید با یگه: نه دالهام
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 .یدرو خونه خودتون بدون جاینا ی،: نه بابا چه مزاحمت سپهر

 .: از لطف شما ممنونم. خب با اجازهالهام

 .یمو داخل واحد خودمون شد یماومد ونیر کوتاه، از واحد ب  یخداحافظ  یهاز  بعد

*** 

 ترانه 

 

 .یشهوقتمون تموم م  یمبر ین؟آماده شد -

 .رسنیاالن م ینزود باش یگه: راست مالهام

 .: باشه اومدمالهه

  یستبود، معلوم ن  یاومد. امشب شب مزخرف   یرونبا آرزو و افسانه از اتاقش ب  بعد
 یراض  یدلم به کار  ی! وقت افتیمیم  ر یگ  کنمیحس م  یفته؛برامون ب  یقراره چه اتفاق 

  ی و با چند قدم جلو یماومد یرون. آروم از واحد بیفتهقراره ب یاتفاق  یعنی یستن
 .یستادیما هایواحد زاهد

که در رو باز کرد.   یدطول نکش  یشتر ب  یقهده دق  یباً مشغول باز کردن در شد. تقر  آرزو 
. قرار  یمه اتاق پسرها رفتب  ینو پاورچ یمزدن و آروم داخل شد یشخندیدخترا ن

  یزی ها شدم، اول از هر چاز اتاق  یکی. داخل یماتاق بر یهبود هر کدوممون به 
 یدراومدم و عاد یناز حالت پاورچ  یست،ن یکس  یدمد یاطراف رو نگاه کردم. وقت 
رو روشن کردم و شروع به گشتن کردم.  یمقوه گوشچراغشروع کردم به راه رفتن. 

 ینکردم ا ینداشتم. سع یاصاًل حس خوب  یم،تله افتاد یتو کنمیاحساس م
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کارم تمرکز کنم. در حال گشتن بودم که چراغ اتاق   یرو کنار بذارم و رو بافییمنف 
ل  حا ین! با اشنیدمی قلبم رو م یروشن شد. استرس تمام بدنم رو گرفت، صدا

تم در آروم کردنش داش یکه سع  ییرو حفظ کنم. با صدا یمکردم خونسرد  یسع
 :گفتم

 نه؟  دونستییپس تله بود. م -

 :گفت  بهمن

 .نکن ینه؟! آروم باش و کار یادنبال پرونده  -

 .یستمکه قاتل ن  یفح یف،ح -

که تو    یستن یاهمون پرونده  ینا ین! برگرد ببیستی؟جالبه تو دزد طال و... ن -
 ی؟ نبالشد

خواهرهام  م،کردیکه فکر م  یزیهمون حالت موندم. به تنها چ یو تو برنگشتم
 .بود

 .منه یر تقص هایننداشته باش، همه ا یبا خواهرهام کار -

که، حکم شماها   دونییبه خودتون داره! م  ی با شماها ندارم؛ البته بستگ   یمن کار -
 .اعدامه

 خوای؟یازمون م یدر عوضش چ  ی،الزم نبود بگ  -

 .بشنون ید خواهرهات هم با -

. بدون کردینگاهم م یداده بود و جد یهتک یوار و بهش نگاه کردم. به د برگشتم
  ی اومدم. خواهرام رو یرونسمت در رفتم و درو باز کردم و ب اییگه حرف د یچه
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مبل  ی. روکردنیداشتن پسرا رو نگاه م یمبل نشسته بودن و با حالت عصب
 .داد یهتک یوار و به د دام یرونه نشستم و منتظر شدم. بهمن از اتاق بنفر تک 

 خب؟  -

 :و با همون حالت گفت یبا لحن جد بهمن

و دوم،  یدکن  یکه با ما همکار  ینها یشاول ذارم؛ی خب من دوتا راه جلو پاتون م -
 .دار یباال  ریدیراست م یه

 .یدمم  یحمن دار رو ترج -

 ینه؟نظر خواهرهاتم هم  -

  ی اخم کردم و به دخترها نگاه کردم. حالت صورت افسانه عصب  یحرفش کم  ین ا  اب
ته دلشون  دونستمیبود. الهام گنگ بود. م تفاوتی لهه ترس داشت. آرزو ب بود. ا

 .کردنیرو نم   یترس بود ول

 .با خواهرهام حرف بزنم ید با -

جام بلند شدم و دخترها رو صدا زدم. به خودشون اومدن و از جاشون بلند شدن    از 
 .یماز اتاقا رفت یکیو به 

 خب؟  -

 .کنیمیرو انتخاب م ی: خب نداره، صددرصد راه اولالهه

از ما استفاده   خوانیاز کجا معلوم م  کنی؟یرو زود باور م  یزی: تو چرا هر چافسانه
 !کنن؟  یزمونکنن، بعد حلقه آو
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 .برن یشقدر پ: فکر نکنم انالهام

 یه؟: ترانه، نظر تو چ آرزو 

 :بود گفتم یوار که نگاهم به د  جور ینهر چهارتاشون به من بود. هم نگاه

 .تا دادماون پنج  یکه جلو   یهمون نظر دونین،ی ن مخودتو -

 :با داد گفت الهه

 .یستمبکن، من ن خوادیدلت م ی! تو هر کارینبفهم ،یرمبم خوامی من نم -

 !یم؟کن  یکار بعدشم هنوز نگفتن که چ یم،دار بر یباال یست: آروم باش قرار نالهام

به فکر   یکمدار!    یباال  ریمیلومه ممع  کنه،یکه ترانه خانم م  ییکارا  ین: واهلل با االهه
 .نباش ینقدر خود بما هم باش، ان

 :گفتم  یشگیمد همهمون لحن خونسر  با

قدر ان کردمیخودم بود، فکر نم یبکن نظر من برا خوادیهر کار دلت م -
 .تونستم براتون کردم ی! خوبه که تا حاال هر کارینشناس باشنمک 

که   یفتادهن یهنوز اتفاق  یفتی،بشه به جون ترانه ب یزی: الهه قرار نبود تا چافسانه
 !یقدر خودت رو گم کردان

فکر کنم فقط  یست؛. نظر من مهم نینکه ترس داشته باش  دمیمن بهتون حق م -
 .یس  با پل ینجات هست اونم همکار یراه برا یه

 . ...: اماالهام
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رو  یما سپهر ،یمرو تموم کن یخودمون کار سپهر خواستی... دلم میستمهم ن -
 .دیمیها نمبه اون  جوریینهم

 .کردم  روییاده : شرمنده زلهها

 .یم... بریستمهم ن -

 ی. هر کدوم از پسرها کاریماومد یرونگرفتم و از اتاق ب یوار رو از د میه تک بعد
مبل نشسته بود و منتظر جواب ما بود. بدون توجه   یفقط بهمن رو کردن؛یم

زدم. زل  یوار سرم کردم و به د گاهیه م و دستم رو تکنشست یمقبل یبهمن سر جا
 :دخترها سر جاشون نشستن. بهمن گفت

 خب؟  -

 :بود، جواب دادم یوار که روم به د  جور همین

 .قبوله -

 ما داره؟ یبرا یبا شما چه سود یهمکار یول کنیمیم ی: ما باهاتون همکارالهام

 .شیدیمحسوب م گناهی: ب سپهر

 یم؟کن  کار یچ ید خب حاال با -

 کنید؟یکار م  یک   یبدونم شماها برا خوامی: اول از همه مبهمن

 .یهطوالن  یانش: جرالهام

 .شنومی: مبهمن

 :گفت  یرو کرد بهم و با حالت سوال الهام
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 ترانه؟  -

 .بگو -

. یدکه ترانه رو دزد  یکس  کردیم،یکار م  یبه اسم سپهر یشخص یدر واقع ما برا -
. برهیخودش م یشما رو پ یبه درخواست ترانه سپهرو  یمبود یتیمما چهارتا 
هنر   یابا در نظر گرفتن استعدادمون بهمون هک  رسه،یم ۱۷سن  یترانه که تو

محافظت از خودمون! ما   یو... برا  یدزد  یمبر  کهین ا  یالبته نه برا  یده،م  یاد  یرزم
  یه به  یش پ ماه یه. حدود دیمی. ما فقط کارمون رو انجام میستیمدزد طال و... ن

است،  فایدهیجا ب وجود ما اون بینهیم ی. ترانه وقت شیمیبه زور دعوت م یمهمون 
خونه. با    فرستهیو ما رو م  مونهیم  یمهمون   یخودش تو  ینهم  ی. براکنهیشک م
 یست... سپهردر واقع تله   یمهمون   فهمهیو م  یشهم  یقهاز خالفکارها دست به    یکی
فکر کنه    یس رو انجام بده و به گردن ما بندازه تا پلکارش    یمهمون   یتو  خواستیم

از شر  خوادیم یکه سپهر  یدیمفهم یها کار ما بوده. وقت کارها و اتفاق  ینا یهمه
دانشگاه بود،  یر مد یکه سپهر  ییجا. از اونیمما خالص بشه، به فکر انتقام افتاد

. خالصه ترانه یمشد  وارد دانشگاه  یجعل یهاو با شناسنامه  یمبه اون دانشگاه رفت
با استفاده   یسکه پل  فهمیمیسگ م  یصدا  یدناون روز با شن  یو فردا   یادبه خونه م

 یط تا شرا هاز خون ترانه رد ما رو زده! اون موقع ترانه و افسانه رفته بودن دانشگا
 نمدوی. نمیمو وارد دانشگاه شد یماومد جاینشد که ما ا ینثبت نام رو بدونن. ا 

  ینگ سمت پارک یمو داشت یمما با شما بود یوقت  ی،دوم یادانشگاه بود روز  یناول
 یسپهر یاز همکارها یکیکه   یگهو به ترانه م یشهم ینسوار ماش یکی رفتیم،یم

 خواستی. در واقع اون شخص نمیادب  یگهکه م  ییتنها به جا  ید باهات کار داره و با
بود. اونا  یاده بود، از طرف سپهرخبر رو به ترانه د ینکه ا  یکه ترانه تنها بره. کس 

افتاده.   یاون شب چه اتفاق   دوننیترانه رو بکشن! فکر کنم بهمن آقا م  خواستنیم
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بهمون بگه   کنیم،یکه براش م  یکه در عوض کار  بندیمیخالصه ما با آرش شرط م
 یم؛ رو بردار جاینبود که پرونده ا ینا ونیتممأمور ینکجاست. آخر یکه سپهر
 .تاستن گفته بود که اون پرونده درباره ما پنج آرش بهمو

آرش    دونیدیم  یم؛دار  یپس هدف مشترک   یمهست  ی: در واقع ما دنبال سپهربهمن
 کجاست؟

 .خاموشه یشگوش  گیرمیباهاش تماس م ینه، وقت  -

 کجاست؟  یاون گفت که سپهر -

قع  در وا شه،یگرفته م یدانشگاه جشن یتو یگه ماه د یه : آرش گفت کهالهام
 .یریمشبگ تونیمیجا مقاچاق انسان کنه! گفت که اون خوادیم

 . ...خب پس -

 یم؟ما دزد یدیفهم یتو از ک   -

 یمنم برا  ین،رو بهم گفت  یز چچون همه   ی بدم؛ ول  یبه شما جواب   یددر واقع من نبا -
کرد من بودم؛ به خاطر    یداکه رد خون رو پ  یکس  ی. اون شب مهمون یگمجبران م
روز بعد با استفاده از سگ ردتون رو    ینهم  یبرا  یم؛رد رو دنبال کن  یمنستبارون نتو

 یهبق  یهااز حرف  یم،وارد دانشگاه شد   وقتی.  یدیمخونه ند  یرو تو   یکس  یول  یم؛زد
. در یمبهتون شک کرد ینهم ی. براینکه شما هم با ما وارد دانشگاه شد  یدیمفهم

. بعد یدیمنرس اییجهاما به نت یممرو بفه یتتونتا هو  یمشد یکواقع ما بهتون نزد
  یی جورایه  ین،کرد  یهمون خونه پدر مادرمون دزد   یا  مونیاصل  یاز خونه  کهیناز ا

که ترانه خانم زد و   ییبا حرفا  یول  ین؛اکه شما همون دزد چند ساله  یممطمئن شد
ن  چو   یمشما شد  یتهو  یخیال. تا چند روز بیماشتباه گرفت  یمکرد که فکر کرد  یرفتار
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پرونده به    یه   ی ول  یم؛بهتون مشکوک شد   ی و ما الک   گناهیدیشماها ب   کردیمیفکر م
 یول یمکه پرونده رو برامون فرستاد، گشت ی. دنبال اون شخصیددستمون رس

 یمبفهم کهینا یباورمون نشد؛ برا یم،پرونده رو خوند  یبود. وقت  یک  یدیمنفهم
که احتمال   ییجا. از اونیرونب یمبرکه امشب   یختیمبرنامه ر  ین،شماها واقعًا دزد

  ریق و از ط یمکرد  یپرده جاساز  یر سپهر رو ز یهکر باشه، گوش تونیکی دادیمیم
 .ینکه شماها وارد خونه ما شد  یدیمفهم یریتماس تصو

 .آرش بوده یکه پرونده رو به شما داده، به احتمال قو  یاون کس -

 یم؟نبراتون بک تونیمیم یکار : خب حاال ما چ الهام

 .یزیدنقشه فرار بر ینکه بدون ا ید،کن  یبا ما همکار ید : شما فقط بابهمن

 بمونن؟  جاین هم یعنی: سپهر

 .مثل قبل یگه: آره دبهمن

 .یمما بر ینندار یخب پس اگه با ما کار -

 .یدکمکمون کن  یتمأمور یسر  یه یتو یدبا یراست  -

. مسائل ینهم  کنیم،ی مکت ممسئله ک  ینهم  یما فقط تو  یم،قرار نبود برات کار کن -
 .نداره  یبه ما ربط  یگهد

 .از جام بلند شدم و سمت در رفتم بعدم

*** 

لونه خودشونن، تو رو خدا    یکه تو  ینانم، آقا ارو تحمل ک  یناا  تونم ی: من نمافسانه
 .یمفرار کن یاینب
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 .یشهنم -

 :گفت  یابا لحن کش اومده  افسانه

 !چرا؟  -

 یداموننده دست اوناست و ما رو شناختن، راحت پکه پرو ییجا: از اونالهام
دار! بعدش هم تازه دارن  یباال ریمیراست م یهکنن،  یدامونو اگه پ کننیم

پرونده به دست اداره برسه، بدون صبر ما رو اعدام  ین. اگه اکننیف مبهمون لط
 .یمنکن ی! پس بهتره کارکنهیم

 !ه؟یشم ی چ  یباز ینآخر ا یستخدا، معلوم ن یا -

 .دونهی خدا م -

هدفمون رو دستشون  یول یم؛کن یباهاشون همکار یدطور که گفتن باهمون  -
 .دیمینم

  یکار باهاش چ ید با یمرو گرفت یسپهر یوقت  یستیم،: اما ترانه ما که قاتل نالهام
 یم؟کن

 .کنیمیبراش م یفکر یه یریمش،تو دعا کن بگ -

 .بخوابم یرمم یادخوابم م یلی: من خالهه

 .یدموقته نخواب یلیخ یام: منم مآرزو 

 .یبود  ار یدفقط دو ساعت ب  یدی،ماه نخواب  یهانگار    یدمنخواب  یگیم  ی: جورافسانه

 .یادهز ینمهم -
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 .یر: شب به خالهام

 .ینبخوابم مزاحم خوامیم ین،بخواب  یدشما دوتا هم بر -

ون بلند شدن  . از جاشیدمکاناپه دراز کش  یبدون توجه به افسانه و الهام رو بعدم
 .به اتاقشون رفتن یر و با گفتن شب به خ

 

حال   ین! با ابردیمگه خوابم م  یور شدم؛ ولاون  ور ینکاناپه ا  یساعت رو  یه  تقریباً 
  ی در ورود  یکیبودم و به سقف زل زده بودم. احساس کردم    یدهکاناپه دراز کش  یرو

وارد خونه مردم  وقت شب آروم  ینکه ا  یهک  یگهد ینرو باز کرد و داخل شد. ا
کنن    یر جرو ا یکیباشن که  اعتمادیقدر به ما ب ان های زاهد کردمی ! فکر نمیشه؟م

هام چشم یره،و م یندازهنگاه م یهطرف  کهینا یالنه! به خ یا یمتا بفهمن فرار کرد
باشه؛   هایاز طرف زاهد  تونهینم  ین. ایشدم  تر یکطرف هر لحظه نزد  یرو بستم ول

سرم   یباال  یقاً کردم. دق  باز یمهبود، چشمام رو ن  یکتار  یباً جا تقره همهک  ییجااز اون
مثل  یزیچ یهزد و  یتنم بود. طرف لبخند چندش یرونمر لباس ببود. خدا رو شک

 :آورد و گفت یرونخنجر ب

 .گیرمی پول م یلیاردهابابت کشتن تو من م -

به سرم دادم که  یبا خنجر سرم رو هدف گرفت و به سرم حمله کرد. تکون  بعد 
 :براق گفتم یزدم و با چشما یبالشت کاناپه فرو رفت. پوزخند یخنجر تا ته تو

  ین کشتن من به هم  ی! اگر فکر کردی؟کرده من رو بکش  یر تو رو اج یکدوم احمق  -
 . ...یهراحت

 :سرم رو به نشونه تأسف تکون دادم و گفتم بعد
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 .ییاحمق به تمام معنا یهبگم  ید با -

کاناپه   یاز رو  یععقب بره. سر  یدمزدم که باعث شد چند ق   ینشفسه سبه ق  لگدی
طرف کاناپه بودم. خواست  ینطرف کاناپه بود و من ابلند شدم. حاال اون، اون

بود، کاناپه   یکحمله کنه که با پام به کاناپه فشار وارد کردم. چون کف واحد سرام
م جلو. طرف که انتظار هول داد وکاناپه ر  یشتریراحت تکون خورد. با فشار ب

بکنه و کاناپه محکم به شکمش خورد.   یرو نداشت، نتونست کار زییچ ینهمچ
 .زانوهاش نشست. همون موقع چراغ روشن شد  یخنجر از دستش افتاد و رو

 چه خبره؟  جاین: خدا مرگم بده ا الهام

 :پوزخند گفتم با

ور به خودش اجازه چط  دونمی سر عروسک ببره! نم  خوادیطرف فکر کرده م  یچیه -
 یر تو رو اج یک   پرسم؛یسر وقت ما. خب با زبون خوش ازت م یادب ییداده تنها
 کرده؟

 .بازمینم یراحت  ینمن شکست خوردم؟ من به هم یفکر کرد -

پس منم   ی؛ادامه بد ی! باشه حاال که دوست داریسرسخت  یلیتو خ ین هو آفر -
 .کنمیبهت نم یرحم

روش رو کرد سمت   یعزد و سر یرو گرفت. پوزخندآروم بلند شد و شکمش  طرف
 :الهام و خنجرش رو پرت کرد. با داد گفتم

 .الهام -
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دستش رو گرفت و   یکیبود که  یکشبود، خنجر نزد یستادها جور ینهم الهام
که الهام رو نجات داد، نگاه   یو خنجر از کنار دست الهام گذشت. به کس یدشکش

کار رو کرده باشه! خشم درونم بدجور    ینکه آرزو ا  شدیزو بود! باورم نمکردم. آر 
  ی . مرد برگشت سمتم و وقت ودهم ب یحد تو ینفوران کرده بود. ابروهام تا آخر

 :کنه. با غاره گفتم  یکار موند چ ید،من رو د یبرزخ  یافهق

 .کشمتیم -

ا زانوم ضربه  کنه که دوباره به شکمش ب  یسمتش هجوم بردم. خواست کار سریع
که سرش رو گرفتم   زدیهام رو گرفته بود. داشت زانو مبدجور جلو چشم  زدم. خون

شده و با استفاده از سرش  یسو محکم به زانوم کوبوندم. حس کردم زانوم خ
نبود  ینیشاگه ب آورد،افتاد. شانس  ینزم یگوشت رو  یکهت یههلش دادم، مثل 

  یع هام و آرزو. سررو کردم سمت ال  یعو سرآرز   یاالن جسدش کف خونه بود. با صدا
 :سمت الهام رفتم و گفتم

 !که نشد؟  یت ... حالت خوبه؟ طوریخوب  -

 :دستش رو گرفته بود گفت کهیدرحال الهام

 .یرمبگ  یدهحالم خوبه؛ البته اگه دستم رو ناد -

سرخ شده   یدشپاره شده بود و لباس سف یرهنشبه دستش نگاه کردم. پ سریع
 .بود

 .یکهراش کوچخ یه: نگران نباش فقط الهام

 :داد گفتم یهشب ییصدا با
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 !! نگاه کنیکه؟خراش کوچ یه ی بگ  تونییچطور م -

 .یستن یزیچ -

 .ید. ببخشافتادیاتفاق نم یناگه من زودتر کارش رو تموم کرده بودم، ا -

 .خودم بود احتیاطییزخم به خاطر ب   ینآخه؟ ا یهچه حرف یگهد ینا -

 .نمزخمت رو پانسمان ک یمبلند شو بر -

 یم؟کن  یکار رو چ ینا -

کرد. دوست ندارم   یباهاش کار  یشهنم  یکنم ول   شپارهیکهت  خوادیهر چند دلم م -
کن تا حواسش به    یدار خون اون، دستام رو نجس کنم. آرزو، افسانه رو ب  یختنبا ر
 .جسدش رو ببرن یانخبر بده تا ب های و به زاهدباشه؛ خودتم بر  ینا

.  ینهمبل بش  یم و آروم بلندش کردم و کمکش کردم تا روسالم الهام رو گرفت  دست
اومد و با صورت قرمز سمت    یرون . از اتاق باومدی اتاق م  یغاره افسانه از تو  یصدا

 :من و الهام اومد و گفت

 .ینمنب جوریین و االهام حالت خوبه؟ خدا من رو مرگ بده تو ر  -

کارها برو جعبه   ینا ی! به جایگی؟که م یهچ یگهمزخرفات د ین: آخه االهام
 .یاررو ب یهاول یهاکمک

 .باشه -

جعبه رو باز کردم و   یع اومد. سر یرونبا جعبه ب یع اتاق و سر یهم رفت تو بعد 
نزنم،   یهاگه بخ ینداشت ول یاز ن یهالهام رو باال زدم. خدا رو شکر به بخ ینآست
ه آشپزخونه رفتم  ب  یعپنبه رو برداشتم. سر  یدم،. فهمکنهیم  یداادامه پ  یزیشرخون
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و با فندک  یختمر ینزخمش بتاد ی. روم اومد یرونب یعو فندک رو برداشتم و سر
آرزو روم   یهام بلند شد. با صدازخمش گذاشتم. آخ ال یزدم و رو یشپنبه رو آت

 :رو از زخم الهام گرفتم و به آرزو نگاه کردم

 .اومدن های ترانه زاهد -

 یاشال  یها ر شکر لباساش مناسب بود؛ فقط به سر و وضع الهام کردم. خد نگاهی
 :داشت. آرزو که ذهنم رو خواند گفت یاز ن یروسر

 .یارمالهام شال ب یبرا یرممن م -

 .برو -

سر الهام. رو کردم  یشال رو آورد و سمتم گرفت. شال رو گرفتم و انداختم رو  آرزو
 :به آرزو و گفتم

 .یانبگو ب -

 یقبند اومد. خدا رو شکر که زخمش عم زیشیردست الهام نگاه کردم، خون به
داخل شدن. سپهر   های الهام رفتم. زاهد  یش نبود، بلند شدم و دستام رو شستم و پ

 .سمت ما اومد یعش نگران شد و سراون حالت، چهره یالهام تو یدنبا د

 الهام خانم شما حالتون خوبه؟  -

 :بود گفت یر که از سپهر بدجور دلگ  الهام

 .نداره یبه شما ربط  -

باال انداختم و رفتم   یابا چهره ناراحت به چهره خونسردم نگاه کرد. شونه  سپهر 
 .سمت دخترا
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 !مرده یاست موندن زنده  یشزد ی: جورافسانه

 .یستمهم ن -

 یه؟ چ یان: جربهمن

 .کردمیم یدرو کردم که با یداشت من رو بکشه منم کار یسع -

 شد؟  یشطور یکس  زنه؛ی نبضش کند م -

 .شد  یم: الهام زخنهافسا

 .یساداره پل طور ینآمبوالنس هم ید پرهام زنگ بزن -

 !ی؟ چ  یها! برا -

شما رو   یتکه هو  ییبشه؛ تنها کسا یدگیاتفاق رس ینبه ا یدبا یدنگران نباش -
 .ییمتاما پنج  دونهیم

 یخیالب جوریینهم یشهنم ید،خطر باش یکه شماها تو یاد: به نظر مپرهام
 یم؟کن  یکار بود...چ

 .تنهاشون گذاشت  یشهنم دونمی: نمبهمن

 .ازمون مراقبت کنن یهکه بق  یستیمما چالق ن یم؛به کمک شماها ندار یاز ن -

موندن شما   جاینبه فکر خواهرهات باش؛ ا  یستیحداقل اگه به فکر خودت ن -
 .با مرگ شماست یمساو

 یهپس منم  ها دنبال من هستنمنم، اون یستدر امان ن جاین که ا  یتنها کس -
 .کنمیخودم رو گم و گور م ییجا
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 .خورده به خودت فکر کن  یه یست؟جونت مهم ن کنیی چرا فکر م -

 !چه اعدام یمرگ چه به دست سپهر ینه؛چرا فکر کنم؟ آخرش هم -

و   یاونا رو ول کن خواییم یاد؟سر خواهرهات م یی چه بال دونییم یریاگر بم -
 ی؟بر

 کنم؟  ار یکمن چ  یگیخب تو االن م -

 .کنمیبهش فکر مراجع  یول دونمی نم -

کار   ین. ایمدار یزیچ یکه قصد  یدنظر بدم؛ خواهشًا فکر نکن یه خوامی: مآرمین
 ما؟ یخونه اصل یاینکه ب  یهمحافظت از شماست...نظرتون چ یفقط برا

 !: کجا؟افسانه

 .ترهجا جاتون امناون یستن ی: خونه پدر و مادرمون، فکر بدبهمن

 .بمونم جاینهم یدمم یححاله، ترجم -

که دفعه    یستشد؛ معلوم ن یامشب خواهرتون زخم یره؟از شما بم یکی : تا سپهر
 .ترهخودتون و خواهرهاتون بهتر و امن یجا جوریین. اُیفتهب یبعد چه اتفاق 

 یم؟قبول کن  یراحت  ینبه هم ینشما توقع دار -

از مرگ فرار   یمشب تو تونست خودتونه. ا یبرا ینا یه؛ ول: خب راستش نبهمن
 .نه یا یدفعه بعد بتون  یستمعلوم ن یول یکن

 .کار به صالح خودتون و خواهرهاتونه  ینا ید،: خواهشًا قبول کنساالر

 در عوضش؟  -
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 .یهکاف  کنیدیم یو با ما همکار  یاینکه شما به خونه ما م  ین: همبهمن

 یه؟ کرا -

 .یستن یاز : نپرهام

 !مشکوکم بهتون یلی: راستش خالهه

 !: چرا؟پرهام

نظر داشته  یر ما رو ز خواینیکه م ینهقصد شما از کمک کردن به ما ا -
 ...درست نگفتم؟ینباش

 :گفت  یجد  یافه. بهمن با قکردنیتاشون با تعجب داشتن نگاهم مپنج  هر 

 .یمهم مراقبتون یمنظرتون دار یر درسته. هم ز -

 .یتا دوم کنمیدرک م یشتر ب  رو ی. مورد اولیمبه مراقبت ندار یاز ما ن -

 .یومده به تو ن یخوب  -

 یست؟ن اییگهد یز ...خب چکنهینم یخوب  دلیلیب  یکس -

 .یدکن  یکشفردا اسباب یبرا -

 .به گفتن تو نبود یاز ن -

زده . همون موقع زنگ خونه یشهو از جاش بلند م کنهیم یپوف  یاز کالفگ  بهمن
در رفت تا در رو باز کنه. دوتا آدم از بلند به سمت  یها. افسانه با قدمیشهم

بعد از چندتا    هایساومدن داخل. جسد رو برداشتن و بردن. پل  یسآمبوالنس و پل
که جسد افتاده بود نگاه کردم، خدا از صفحه روزگار محوش   یی سوال رفتن. به جا
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و لوازم مورد   یط    های توجه به زاهد  با خون نجسش نجس شده. بدون  ینکنه؛ زم
کردن، بدون    یز کردن شدم. بعد از تم  یز کردن رو برداشتم و مشغول تم  یز تم  یبرا  یاز ن
. بود یدمتخت الهام دراز کش یاتاق و رو یبگم، رفتم تو یزیچ  هایبه زاهد ینکها

در زده شد    کردم،یکه داشتم به کارهام فکر م  جور ین برام مهم نبود. هم  ودشونو نب
 :و الهه داخل اومد و گفت

 .راحت باشرفتن...  -

کاناپه دراز   یرو ید،الهام خواب  ینکهجام بلند شدم و از اتاق خارج شدم. بعد از ا از 
 .یدمکش

*** 

 :الهام

 .ینهم یمفقط دوتا چمدون لباس دار یم،ندار یخاص یز ما چ -

 .برمیلوازم رو م: خب من همه افسانه

 .بود ین قصدمون هم هم -

 .بهم کمک کنه یدآرزو هم با  -

 .یرمن خب؟! از الهه و ترانه کمک بگ: چرا آرزو 

 .یدهد یبکن؛ دستش آس  یرونانجام بده، از سرت ب یالهام کار ینکهفکر ا -

قصد دارم آرزو رو   یرو نداشتم ول  یکار  ین: از همون اولش هم قصد همچافسانه
 .ببرم
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 .بکن خوادیاون آزاده، هر کار دلت م -

جا اتاق. امروز قرار بود جابه   یتن توکرد و دست آرزو رو گرفت و رف  یاخنده   افسانه
 ی کشاسباب یبرا یخاص یز چ کهیپسرها مثاًل اومده بودن کمکمون درحال یم؛بش

برداشته   یکچمدون کوچ  یهاومد. آرزو هم    یرون. افسانه با دوتا چمدون بیمنداشت
  ی جد  یآرزو وقت  یست،ن ین کارهاش جدی. اکشیدیبود و به زور دنبال خودش م

  یدن . پرهام با دیادم  یرونب  یو از فاز خواب و خستگ   شهیچند برابر م  بشه، زورش
افسانه اونم چمدون به دست انگشت به دهن شد؛ خب حق داشت! افسانه 

 :ها دستش بودن، رو کرد به پرهام و طلبکارانه گفتچمدون  کهیدرحال

 ی؟دهنت رو تا ته باز کرد  یدیآدم ند ی،هو -

 .یدمند یباما عج یدم: دپرهام

 .یاهروت س یگهم یگبه د  یگد یی،پرو یلیخ -

 یبم؟من عج یگیم یعنی -

 !ایالخلقهیبعج ی ورتراون یباز عج -

 .خوبتون یفتعر ینممنون از ا -

 .نداشت یقابل -

 کنی؟یبحث م یبا دوتا چمدون دار یافسانه خسته نشد  -

 :روش رو بهم کرد و گفت افسانه

 .حواسم نبود رفتم یدببخش یلیخ -
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 ینو سوار ماش میداد یلرو تحو یدکنه. خالصه کل  یلرفت تا کارش رو تکم دمبع
 یم،کرده بود یجا دزداز اون بار یه که  ییجا. از اونیمو حرکت کرد یمشد
  یمبعد ن یباً . تقریمما جلوتر از پسرها رفت ین هم یخونه کجاست؛ برا دونستیمیم

رو باز  ینگدر پارک یموتر بااومدن،  ی. وقت یمو منتظر پسرها شد یدیمساعت رس
کردن و خودشون جلوتر از ما رفتن. پرهام که کنار راننده نشسته بود، رو کرد به  

 :افسانه و گفت

 .یایندنبالمون ب -

 .به گفتن تو نبود یاز : نافسانه

داخل شدن. افسانه که راننده بود، بهم نگاه کرد و سرش رو تکون داد. با   پسرها 
و پشت   یمشد ینگکرد. داخل پارک  یترو هدا  یننه ماشسر جوابش رو دادم. افسا

عمارت   یو جلو یمشد  یادهپ ینو از ماش یمرو پارک کرد ینپسرها ماش ینماش
  ی تو ید با یچ  یدارن، برا قصر مثل  یاخونه یه  ی تا وقت پنج  ین . موندم ایستادیما

 .یفتهدردسر ن یشون توخانواده  خوانی م یدکنن؟ شا  یزندگ  یواحد معمول یه

از   یکی و برداشت و خواست حرکت کنه که رفتم سمتش و ها ر چمدون  افسانه 
  یادیها رو ازش گرفتم. پسرها جلوتر از ما حرکت کردن؛ با فاصله نسبتًا زچمدون 

. از همون یمقدم زدن وارد عمارت شد ی. بعد از کمیمپشت سرشون حرکت کرد
 .یمدیمرد و زن نسبتًا سن باال رو د یه  یم،که وارد شد  یاول

 :گفت  ییروبا خوش زن

 .یدرو مثل خونه خودتون بدون جاینا کنمیخواهش م ین،خوش اومد -

 .یدنکن یبی: بله خواهشًا احساس غرمرد
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برخورد   ین تا درباره ما به پدر و مادرشون گفتن. دخترها از اپنج  ینبود ا ضایع
 .بگن؛ خب حق داشتن یتعجب کرده بودن و مونده بودن چ 

 یز چبهشون همه  کنمیاداره. خواهش م  یمبر  یدزهرا بابا محمد، ما با  : مامانبهمن
 .ینبد  یحرو توض

 .رفتن یهم با خداحافظ  بعد

 .طرفیناز ا کنمی: خب خواهش مزهرا

 :گفتم  خورن،ی دخترها تکون نم  یدمخودش و شوهرش جلو رفتن. د بعد

 .یگهد دیچرا ماتتون برده...حرکت کن -

مبل  یاومدن و حرکت کردن. زهرا و آقا محمد رو ونیر حرف من از هپروت ب با
و گوش به   یم. به اجبار نشستینیمکنار هم نشستن و تعارف کردن که ما هم بش

 :یم زهرا شد یهاحرف 

 ی برا خدمتیشپ یه تونیدیهست، م خدمتیشتا دلتون بخواد پ جاین خب ا -
ره؛ شما مهمان ما  وجود ندا یشما قانون خاص یبرا جاین. اینخودتون داشته باش

  ید عنوان فکر نکن یچ. به ه یدبمون تونیدیم ینو هر وقت که دوست داشت ینهست
از من و  یر به غ ینجاد، ای رو مثل خونه خودتون بدون جاینا ین؛که مزاحم هست
دلتون  یت. پس هر کارهس خدمتیشو فقط پ یستن اییگهمحمد آقا کس د

به آقا محمد   یابه من  یااومد  یشبراتون پ ی. اگر مشکلیدبکن خوادیم
در واقع    کنن؛یم  یپسرهام از امروز به بعد با ما زندگ   یبه احتمال قو  ی...راست ینبگ

خودشون گرفتن.  یجدا برا یخونه  یه غلشونبه خاطر ش یول کردنیم یزندگ 
. خوابیمی ها زود مشب یم،ا محمد پا به سن گذاشتکه من و آق  ییجاآهان از اون 
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رو مصبحانه ساع  یشه ت هشت و ناهار ساعت دو ظهر و شام ساعت هشت شب س 
 .یدههاتون رو نشون ماتاق یممر  ینکهو حرف آخر ا

 حاال صبحانه ساعت ده باشه؟ یشه: نمآرزو 

 :کرد و گفت  یاخنده  زهرا

 .شما ساعت ده بخور ذاریم؛یشما کنار م یبرا -

 یم،بمون ذاریدیم جاینکه ا ین. همیمبه شما زحمت داد جوریین: ما همالهام
 خدمتیش. ما پیمخودمون کارهامون رو بکن  یدبذار  یشهاگه م  یول  یلیهخودش خ

 ی. برایمبا اومدنمون زحمت بد  جاینا  هایخدمتیشبه پ  خوایمیو نم  یمندار  یاز ن
که سر سفر   یدببخش یلیم، پس خکنییمون رو آماده مخود یغذا ما خودمون غذا

 .ینناراحت نش رمیدوا. امیستیمغذا شما ن

 ین،راحت جوریینکه ا  ییجاباشه از اون رفت،یطور که ازتون انتظار م: همون زهرا
 .ندارم یمن حرف 

 .کنیدیممنون که درک م -

و   یدکن  یرو معرف خودتون  یشهدرباره شما بدونم؛ م خوادیدلم م یلی: خب خزهرا
هاتون رو  و اسم یدمشن یلی من درباره شما خ ید؟رو بگ تونیاخالق  یاتخصوص

 .یددار یو چه اسم ینهست یک   دونمینم یول دونم؛یم

دارم )بعد به   یو هوش خوب  یکه اجتماع   یگن: من الهام هستم؛ خواهرهام مالهام
بگم   ید هستن و با ی افسانه هستن، از نظر زور بازو عال یشونافسانه اشاره کرد( ا

آرزو هستن،    یشوناره کرد( ا)بعد به آرزو اش  یهعصب  یلیشکمو و خ  یاخورده  یهکه  
الهه  یشون)به الهه اشاره کرد( ا بهموقع خوا یشتر و رک هست و ب یزبینت یلیخ
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  یشون ترانه، او    یهو اجتماع  یدهم  یتاهم  یباییبه ز  یلیو خ  یهخوب  یشگر هستن آرا
کم غذا هم هستن؛    یلیرک هستن و خ یلی و خونسرد و خ حوصله یالعاده ب فوق 

 .ینفًا ناراحت نشگفت، لط  یزیپس اگه چ

 :زد و گفت یبهم کرد و لبخند  ینگاه  یه خانم  زهرا

که سرتون رو به درد    یدببخش گیرم،یوقتتون رو نم یاد. خب من زیشهمعلوم م -
 .آوردم

 .وجه  یچ: نه به هالهام

 :گفت  یبلند یخانم با صدا زهرا

 !یممر -

 :و گفت  نسبتًا پا به سن گذاشته اومد خدمتیشپ  یه یهاز چند ثان بعد

 .بله خانم -

 .ها رو بهشون نشون بدهاتاق خانم زحمتیب  -

 .چشم -

حرکت   یمگفتن و با هم پشت سر مر  یا. دخترها با اجازه یم جامون بلند شد از 
هامون اتاق  یمخالصه مر  یه،کدوم اتاق مال ک  دونستمی. میمال رفتها با. از پلهیمکرد

تا چمدون بود، هر چند دخترها  دو یرو نشون داد و بعد رفت. لباسامون تو 
هام لباس یم،وسواس یلیخ منکه  ییجا. از اونپوشنیلباساشون رو مشرک م

 .جداست

 .جدا کنهو  یاره چمدون درب یحال داره لباس از تو یحاال ک  ی: واالهه
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 .رو کنار بذار یبازتنبل -

 یفتم توهام رو برداشتم و ر هام بود رو باز کردم و لباسکه توش لباس  چمدونی
_دو ماه زود تموم  یکی ینکمد گذاشتم. خدا کنه ا  یهام رو تواتاق خودم. لباس 

اتاق نگاه   یفکر کردن شدم و به نما یخیالخودمون! ب یدنبال زندگ  یمبشه و بر 
. کردینم یساده، برام فرق  یلیشلوغ بود نه خ یادبود نه ز یکش یاده ولکردم. س

شدم. باز   یرهو به سقف خ  یدمتخت دراز کش  یو. ر یمبر  جایناز ا  یدما که آخرش با
فکر کردم، خسته شدم.   یتکرار  یزهایسراغم اومد. از بس به چ  یتکرار  یهاهم فکر 

  یفکر یه یدبا شدن،ی داشت بلند م یممشک یبلند شدم و شالم رو درآوردم. موها
م رو درآورد  یممشک  یهابلده. لباس  یشگری. خدا رو شکر الهه آراکردممیواسشون  

رو دور گردنم  یمشال مشک یدم؛پوش یل یشلوار مشک  یهبا  ینفت  یآب  یکتون یهو 
 .یدماز کشتخت در  یانداختم و رو

سرم انداختم و   یلب گفتم و بلند شدم و شالم رو رو یر ز یدر بلند شد، لعنت  صدای
 !نرفت اداره یندرو باز کردم. بهمن بود، مگه ا

 تو؟  یامب تونمیم -

 .یستبه اجازه من ن  یاز دتونه نخونه خو جاین ا -

  یه تک ر یواتخت نشستم. اومد داخل و به د یدر کنار رفتم و رو یهم از جلو بعد 
 .داد

 یه؟خب خوبه، اتاق خوب و راحت -

 .وجه یچبه ه -

 . ...خواییخوب اگه م -
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 .ناراحتم  کنیمیم  یشماها فعاًل زندگ   یشکه پ  ییجااز اون   یست؛ن  یننه منظورم ا  -

داشته  یراحت  یزندگ  تونینیو تو و خواهرهات م یشهتموم م یم بزن چشم به -
 .ینباش

 .دانشگاه یمبر یدفردا با  -

 ی؟ دانشگاه رو ادامه بد خوایی چرا م -

 .نداره یبه تو ربط  -

و   یباست زندان ز ینتفاوت که ا ینبا ا ی؛رو دار یزندان  یهتو االن حکم  ینبب -
 .یبکن تونییم یکارکه هر   یراحته، پس فکر نکن االن آزاد

رو   یرمن دست خودمه و هرکا یار ! اختیبان من هست تو هم فکر نکن که زندان  -
. من همون یپس بهتره حد خودت رو بدون  دم،یکه دوست داشته باشم انجام م

 .نکردم ییریتغ یچم و هدزد چند ساله 

 .اومدم  یرونهم از جام بلند شدم و از اتاق ب بعد

*** 

 الهام

 

تقه به گوشم خورد.  یکه صدا  خوندمینشسته بودم و داشتم رمان ممبل  روی
کنارم و از جام بلند شدم و در رو باز کردم.   یز م یوکتاب رو بستم و گذاشتمش ر 

 .الهه بود
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 ی؟جانم کارم داشت  -

 حالت که خوبه؟  یهات رو بهت بدم؛ راست اومدم لباس  -

 .که نخوردم  یر ها بابا بهترم زخم شمش -

 .یردخنجر خو -

 .بابا خوب شد رفت ی،حاال هرچ  -

خب من رفتم ناهار درست کنم؛ به لطف شما    یلی! خکنمیفکر نم  طور ین من ا  ی ول -
 .یمقراره خودمون غذا درست کن

 .برامون فراهم کردن یز چهمه یزیو چ  یپول یچزشت بود بدون ه -

 .باشه بابا باشه من رفتم مراقب باش -

 .هاباشه ممنونم بابت لباس -

 .یمخوشگل یرو بذار پا یننکردم ا یکار  کنمی خواهش م -

 .شد  برو گم شو پررو -

کمد،   یهام رو گذاشتم توکرد و رفت. در رو با خنده بستم و لباس   یاخنده  الهه
 :شده؟در رو باز کردم و گفتم یچ  یگهکه دوباره در زده شد. د  ینمخواستم بش

 هست؟ ایمیگهد یز چ -

از دستش کالفه بودم. با لحن  کنه؟یم یکار چ جاین ا ین . اسپهر خشکم زد یدن د با
 :گفتم  یسرد

 یید؟ رمابف -
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 تو؟  یامب تونمیم -

تخت نشست. در رو نبستم و  یدر فاصله گرفتم تا داخل بشه. اومد داخل و رو از 
 :دادم و با همون لحن سرد گفتم یهتک یوار به د

 خب؟  -

 .الهام...من واقعًا متأسفم -

 .خورهی رد نمتأسف به د -

 .بشم درک کن  یکبه خدا من مجبور بودم که بهت نزد -

به  خواستیناراحتم چون دلم م ینمن به خاطر ا دونییباشه درک کردم. م -
ازم  کنمیکارت االن احساس م ین. با ایصادق باش یدوست معمول یهعنوان 

 ین،هست  یشدم تا بفهمم ک   یکخب چرا دروغ منم بهت نزد  یسوءاستفاده شده؛ ول
 .بود یدهفهم ییجورا یه مون به جز ترانه اون از همون اولش نه تنها من بلکه همه 

 .یناراحت باش یدنبا یگهپس االن د یم،شد  یخب مساو -

 .باشه یه،حرف ینمخب ا -

 دستت خوبه؟ یراست  -

 .استراحت کنم خوامیم یشهاگه م  یول یگمرو م ینکه ا  یدآره...خب ببخش -

 .حمت شدممزا ید شآهان باشه ببخ -

 .کنمینه خواهش م -
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. در رو بستم و دوباره مشغول  یروناز جاش بلند شد و با گفتن با اجازه رفت ب  سپهر 
 .خواندن رمانم شدم

*** 

 افسانه 

 

اطراف، مکان    یدنو شروع کردم به د  یروناومدم ب  ینهم  یاتاق رو نداشتم؛ برا  حال
! زدمیناجور م یبه کارها رنه دستوگ یستمن یبود. خوبه که من آدم پولک  یباحال
به  ییاومدم و خواستم برم سمت در تا داخل محوطه بشم که صدا یینها پااز پله

 .گوشم خورد

 .شیی جا بند نم  یه دونستمی : مزهرا

 :تعجب گفتم با

 !ین؟ها با من هست -

 .باشه جایناز تو ا یر به غ اییگه فکر نکنم کس د -

خودش  ینبود ول جاینا اییگهکس د گفتیماطرافم نگاه کردم، راست  به
 کجاست؟

 .یستن یر تصو یصدا هست ول یید؟زهرا خانم شما کجا  یدببخش -

 .بینییتو هال من رو م  یاب -
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  یرو یدمش،نگفتم و راهم رو کج کردم به هال رفتم. بعد از چندتا قدم د چیزی
 .نشسته بود ینهمبل کنار شوم

 !جاییدین ا -

 .ینبش -

زهرا خانم با  کنم،ینفره نشستم و بهش نگاه کردم. االن که دقت مک مبل ت روی
 .خوب مونده یلیتا پسر بزرگ خداشتن پنج

 زهرا خانم شما چند سالتونه؟   یدببخش -

 .چهل سالمه -

ازدواج   یچه سن یبپرسم شما تو تونمیم یول کنمیم یکه فضول  یدبله! ببخش -
 ین؟کرد

 .ازدواج کردم ینداره من نوزده سالگ  یاشکال -

 !ساله ۲۱از  یشتر سن پسراتون ب  یول -

تا در واقع پنج  شم؛یدار نمکه بچه  یدمسن نوزده ازدواج کردم و فهم یمن تو -
 .ینپسرهام سر راه

 !ینتا نخاله سر راهپنج  ینا پس

 .ینبچه دوست دار یلیخ یشهدارشون باشه. معلوم مخدا نگه  -

 .تا االن یمعاشق بچم از اول جوندرسته من  -

 !جورینینکه ا  دونستمینم  یهستن ول یبودم برادر ناتن یدهمن شن -
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  یگهنم یزیچ یدم. دشدیچون بنده خدا ناراحت م ینبگم سر راه تونستمنمی
 :گفتم

 .برم یگهبا اجازه من د یدکردم. ببخش  یکه فضول  یدببخش -

 .نداره خودم بهت گفتم...باشه دخترم برو یاشکال -

مبل بلند شدم و  یکنن. از رو  جنبمیدار شدم رفت! خاک بر سر ب ه ننه ببه دخترم؟
به   یبود. کش و قوس یعمارت عال ینشدم. ا یاطرفتم و وارد ح یسمت در خروج 

سرم بود، به پشت    یهام باالدست  کهیبدنم دادم که در پشت سرم باز شد. درحال
 .دو خونسر  حوصلهیم نگاه کردم. ترانه بود ب سر 

 !شده؟ یزی؟ چخبرچه  -

 .نه -

و به آسمون   یستادآروم و کوتاه از کنارم رد شد. بعد از چند قدم ا  یهابا قدم   بعدم
  ی رو  یشد ول  یچ   یدمنگاه کرد منم رد نگاهش رو گرفتم و به آسمون زل زدم. نفهم

 یس. احساس نکردم واقعًا خیدمکردم. به سرم دست کش  یسیسرم احساس خ
 .صاف چرا؟ آسمون که صاف یشدم ول

 .یستاالن وقت دوش گرفتن ن خورییسرد سرما م یهوا ینا یتو -

 . ...نه نه من -

نگاه   ینشدم. به زم یدهقطع شد. موش آب کش یکلمشدن تمام ه یسبا خ حرفم
 چرا؟  یبود ول یسبودم خ یستادهکه من ا  ییکردم فقط همون جا

 :گفت  یبا لحن سرد ترانه
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 .یستن بد یسرت بنداز  ینگاهم به باال یه -

 ی سرم نگاه کردم. پرهام داشت با خنده نگاهم م یحرفش گوش دادم و به باال به
 .کرد

 .دوش گرفتن یبرا یده...جون میهخوب یلیخ یهوا -

 !بهت نشون بدم  یدوش یهمن  -

 .یشی: حرص نخور خشک مپرهام

 . ...یهدوش گرفتن عال یامروز برا یکه هوا  ییجااز اون یگی،آره راست م -

باغ برداشتم و سمت پنجره اتاق پرهام گرفتم. پرهام که  یزرگ رو از تو ب  شلنگ
  یسخودش و اتاقش با هم خ  ینهم  یبکنه؛ برا  یمحو کارم شده بود، نتونست کار
  یس خب مهم نبود من که از قبلش خ یشدم ول  یسشدن. چرا دروغ خودم هم خ

گاه کردم؛ اون ن  رهامباغ و به پ  یخوب شستمش، شلنگ رو انداختم تو  یبودم. وقت 
 :از من بدتر بود. ادامه حرفم رو زدم

 .یکه تو خشک باش  یفهح -

! گیری؟یوقت تو شلنگ آب روم مکردم اون  یسطل روت خال  یهافسانه من...من   -
. تمام لوازم  بهم بگو یخواست  یروز با همون شلنگ نشستمت، هرچ  یهاگه من 

 !یکرد  یساتاقم رو خ

 .خنده یر بلند زدم ز .یرمخندم رو نتونستم بگ جلوی

 .منه یهاروز هم نوبت خنده   یهبخند بخند  -

 :گفتم  خندیدمیم کهدرحالی
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 .باش یال...خینکاسه...بده...آش به هم  یه -

دست از خنده برداشتم، به پرهام نگاه  ی. وقت خندیدمیداشتم م یقهدق یه فقط 
 !یدهند یسآدم خ ین،. اکردیکردم. داشت با لبخند نگاهم م

 .ینبب ینهآ  ی! برو خودت رو تویدی؟ند یسم خآد -

 .یدمند یوونه آدم د -

 .یدر من اثر کرد خودت مقصر ینینشهم  -

 .آورد یرونحرف زدن با پرهام ب یترانه من رو از هوا صدای

 .خورییهات رو عوض کن، سرما مبرو لباس  -

ن دادم شدم و سرم رو به نشونه باشه تکو  ینهسبهحس کردم که سردمه دست  تازه
 .و رفتم داخل تا لباسم رو عوض کنم

*** 

 الهه

 

 ی باالخره آماده شد. قابلمه رو برداشتم و سمت سالن ناهارخور ین،از ا ینما خب
گرفتم و قابلمه رو گذاشتم   یلز وسا ! نگاهم رو ایهباحال یرفتم. المصب عجب جا

هام گفت که به دخترها زنگ زدم. ال یمبا گوش  یز . بعد از آماده کردن میزم یرو
رو    یش. آرزو هم که گوشیاداالن م  ین. افسانه که گفت همیادم  یگهد  یقه_دو دقیه

  یش کنم. ترانه هم که گوش  یدارشبرم ب یدکه خوابه با  یشهمعلوم م یده،جواب نم
در بزنم   ینکهاومدم و سمت اتاق آرزو رفتم. بدون ا  یرون. از سالن بدهیرو جواب نم
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و صداش زدم   یستادمخانم خواب بودن. باال سرش ا یشهداخل شدم. بله مثل هم
 .شد یم یدار ب همگ یول

 خواین؟ یکمک م -

 .صاحب صدا نگاه کردم. ساالر بود به

 .ینکنم. شما بفرما به کارتون برس  یدارشب تونمی م یستن یاز نه ن -

 .ندارم یکار خاص -

 یاافاقه   یدزد، د  شدم و به آرزو نگاه کردم. اول آرزو رو صدا  یخیالشاومد تو، ب  بعد
  ی تو  یختاز آب رو ر  یو کم  یختر  یوانل  یرو برداشت و تو  یعسل   ینکرد پارچ رو

، آرزو چشماش رو آروم باز کرد  . بعد از چند مرتبهیددستش و به صورت آرزو پاش
 :و گفت

 .یادافسانه تو رو همون جد نداشتت، ولم کن خوابم م -

 .ستبلند شو ناهار آماده  -

 !جلوت رو گرفته  یک   خب برو بخور  -

 یختمر جایه پارچ آب رو برداشتم و  ست،فایده ی حالتش ب  ینحرف زدن با ا دیدم
 .شستهاش کامل باز شد و آروم سر جاش نروش. چشم

 .ست...ناهار آمادهیمبلند شو بر -

 :با تعجب گفت ساالر 

 کردنشه؟  یدار راه ب ینا -
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 .مواقع یشتر ب -

 یرونتا بلند شه. بعد خودم و ساالر از اتاق ب آرزو رو گرفتم و کمکش کردم دست
 .تا لباس عوض کنه یماومد

 :که آرزو بشنوه گفتم  یپشت در جور از 

 .کنمیم یدوتا پارچ روت خال بار ینا ی؛نخواب  -

 .یامباشه بابا باشه، تو برو منم م -

 :کردم به ساالر و گفتم  رو

 .با اجازه -

  یرایی افسانه که از خودش داره پذ  یدن. با دیرفتم سمت سالن ناهارخور بعد 
 :و گفتم یستادمسر جام ا کنه،یم

 .خوردیمی با هم م  اومدیمیما هم م  کردییصبر م  یکمکارد بخوره به اون شکمت.   -

 :دهنش و با دهن پر گفت یگذاشت تو  یالقمه  افسانه

 .یرمخودم رو بگ یقدر گشنم بود، نتونستم جلو شرمنده ان -

 .حرف نزن  حداقل با دهن پر  -

الهام روم رو از افسانه گرفتم و به   ینگفت و مشغول خوردن شد. با صدا چیزی
 :الهام نگاه کردم

 .ردن باشهخو یبرا  یزیچ یدوارمام -

 .: نگران نباش اندازه شماها هستافسانه
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  ینکه ا  ی. الهام نشست و مشغول خوردن شد؛ برایدمالهام و آرزو و خودم کش  برای
 :با دستش بخوره گفتم تونهیمطمئن بشم م

 ی؟بخور تونییالهام م -

 .شل نشدم یگهقدر دها بابا ان  -

 !یکرد  یدارمده بسا یغذا یهکنه به خاطر    یکارتون: بگم خدا چآرزو 

 .یمشام درست کن ید با یگهدو ساعت د ینبش یا. بیادیههم از سرت ز ینهم -

 .ندارم ی. حال آشپزبخوابم خوامیمن بعد از خوردن م ید،: من رو معاف کن آرزو 

. یریبگ  یادکم  کم  یدبا   یگهآرزو. د  ییفقط تو  یستبلد ن  یکه آشپز  ی: تنها کسالهام
 .خونه شوهر یمبر  یدبا یشهامروز صبح کارمون تموم م

 :گفت  جویدی داشت غذاش رو م کهی درحال افسانه

و خوش   مونیمی! ما باز هم با هم مشیمی گفته بعد از اتمام کار از هم جدا م  یک  -
 .گذرونیمیم

 .رو به ترانه بگو هاین: االهام

 !به حال خودمون بذاره؟  بعد از اتمام کار، ما رو خوادی م یعنی:  افسانه

 !بذاره یدشا  یستن ید: بعالهام

 خواد؟ یکارهاش م  یاون ما رو برا  یعنی  یشه؛ازم داره استفاده م  کنمی احساس م -

 .اومدی سرمون م  ییاالن معلوم نبود چه بال  نزن اگه ترانه نبود،  یحرف   ین: همچالهام

 .بعد، االن وقت غذا خوردنه یبرا ینها رو بذاربحث  ین: اآرزو 
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و مشغول   یمو نشست یمنگفت یزیچ یگهنشست و شروع کرد به خوردن. د  بعد 
 .یمخوردن شد

نشسته   یز سر م  جور ینها رو شستن. الهام هماز خوردن غذا آرزو و افسانه ظرف   بعد
 :سرش گرمه گفتم یلیخ یدمفکر بود. د  یتوبود و 

 ی؟ هست  یالهام تو فکر چ  -

 یومد؟ ناهار ن یه براچرا تران -

 .بهش زنگ زدم اما جواب نداد -

 هست؟  ینیمتو اتاقش بب یمبر یاینب -

 .یاطح یرفت تو یدمشد یشساعت پ یه: من  افسانه

کمکم شام   یای. خب افسانه میمنگران باش یستن یاز ن یخب پس رفته هواخور -
 یم؟درست کن

 چرا االن؟  -

 .شام درست کنن انخویعمارت م هاییشخدمتپ یم،بر یر اگه د -

 .یمآهان باشه بر -

 !ینآشپزخونه رو به گند ند  ین: مراقب باشالهام

 .یمکن  یآشپز خوایمیکه م  یستباشه بابا دفعه اولمون ن -

نبود.  کسیچه یمداخل شد ی. وقت یمو افسانه با هم سمت آشپزخونه رفت من
 .مانعمون شد ییکه صدا  یمشروع کن یمخواست
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 .ینشام درست کن یستن یاز ن ین،امشب مهمون ما هست -

تاشون اومده بودن بود. هر پنج  ینآرم  یو به صاحب صدا نگاه کردم. صدا  برگشتم
 :نگاه شون کرد و گفت یآشپزخونه. افسانه جد یتو

 شده؟  یزیچ -

و زحمت    ینبهمون گفت که امشب شام مهمون ما هست: نه بابا مامان زهرا  پرهام
 .یننکش

 .یستن یاز ن -

 :باال انداخت و با لبخند گفت ییابرو آرمین

 .دعوته یه  ینا یشهنم -

 .یمبهتون زحمت داد جوریین ما هم -

 .یلیهخودش خ ینباش جاین که شماها ا  ین: گفتم همبهمن

 .یمشام منتظرتون یز : پس سر مپرهام

، داشت . به افسانه نگاه کردمیرونرفتن ب اییگه اشون بدون حرف دتهر پنج  بعدم
 .کرد  یرو نگاه م یشونخال یبا اخم جا

 شده؟  یبه نظرت چ  -

 .یمموضوع بدون ینترانه رو درباره ا یابهتره نظر الهام  دونمی: نمافسانه

هم بهمون   یلیاتفاقًا خ یست؛ن یخاص یز شام چ یه ! بابا ینیبدب یلی خ یگهتو د -
 .گذرهیوش مخ
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 .گذرهیبهت خوش م یقبرستونم باش یبه تو باشه تو -

 .باشه یشمپ یگر ج  یه ینکه به شرط ا -

 :به نشونه تأسف تکون داد و با خنده گفت یسر افسانه

 .یمبر  یاخاک بر سرت ب -

شام   یه. الهام هم گفت فقط یمو موضوع رو به الهام گفت یمآشپزخونه خارج شد از 
 .و افسانه رو راحت کرد  من یالو خ یهمعمول

شام  یو برا خدمتهیشپ دونستمیدر زد. م یربع به هشت بود که کس یه ساعت
 :اومده. در رو باز کردم و گفتم

 .یامم  یگهد یقهپنج دق یه -

 کسیچ ه یمن اتاق خواهرهاتون در زدم ول یان؟ب ینبه خواهرهاتون بگ یشهم -
 .جواب نداد

 .ندنبالشو یرمباشه االن خودم م -

کجان؟ در رو    یعنیچشون شده    ینانداخت رفت. اا  یینگفت و سرش رو پا  چشمی
آماده شدم و رفتم دم در اتاق آرزو و بدون در زدن داخل شدم. خدا    یعبستم و سر

 یادم! یه؟چ یبرا خوابه؟یقدر مچرا ان ینا یخوابه! ول ینکهبگم چه کارش کنه ا
قدر من سرش صداش زدم. چه االم برو ببره دکتر. رفت ینباشه به ترانه بگم ا 

پارچ هم آب نداره  ی! بدبخت خوره؟یآدم به پست من م ینا یشهبدبختم! چرا هم
 .کنم  یکه روش خال
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اومدم. سمت سالن  یینها پاو از پله  یرون شدم و از اتاقش اومدم ب بیخیالش
ون و  . رفتم سمتشیدموارد سالن شدم، افسانه و الهام رو د یرفتم. وقت   یناهارخور

 :فتمگ

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق  یچ  -

 :گفت  یابا حالت گرفته  الهام

 یمرفت یاد؟کجاست و چرا نم  دونیمینم یاز طرف  یده؛ رو جواب نم یشترانه گوش -
 !تو اتاقش هم نبود یول یمسر به اتاقش زد یه

 :مون رو جلب کردتوجه یامردانه صدای

 !شده؟ یزیچ -

 یاتاقش هم رفتم نبود. برا یتو یده،ب نمنه جوابه ترا زنمیزنگ م  ی: هرچ الهام
 .یومدناهار هم ن

 براش افتاده؟ یاتفاق  یعنی: پرهام

که فرار کرده   یشهکجا رفته؟ م  یعنیآخر کار خودش رو کرد... دونم،ی : نمبهمن
 !باشه؟

 :جواب داد یعصب افسانه

 ! زنهی حرفش نم یر ز وقتیچ درباره خواهرم درست حرف بزن؛ ترانه ه یه  -
 .کنهیم یشتر فرار کردنش مشکلش رو ب دونهیخصوص که االن مبه

 یدینش؟ بار کجا د ین: آخربهمن
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 .یدرفت پرهام هم د یاطسمت ح -

 .یاط: درسته رفت سمت حپرهام

 .دنبالش ریمی: مبهمن

 : آرزو کجاست؟ ساالر

 .خوابه -

رو باز   و در   یمرفت  یاطو با هم سمت ح  یم. از سالن خارج شدیدکش  یاآسوده  نفس
 .. باد سرد بندبند پوستمون رو سرد کردیمکرد

  ین خونه رو بگرد  یکنزد  دونین،یخونه نم  یناز ا  یچیکه شما ه  ییجا: از اونبهمن
 .ریمیما هم اطراف م

به گشتن. هرجا رو   یمدو شروع کر  یمو ازشون جدا شد یمسر جواب مثبت داد با
 :بلند به الهام گفتم ی. با صدایدمشگشتم ند

 یدیش؟ د -

 .رسهیدوره صدامون بهش نم یلی. افسانه که خیدمشنه ند -

 !کجا رفته؟   یعنی

*** 

 ترانه 
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هام رو باز کردم. خواستم بلند شم  آروم چشم   خورد،یکه به گوشم م  ییسر و صدا  با
که روش خوابم    یی. از درد کمرم ابروهام رو در هم کردم. به جا یدکش  یر که کمرم ت

 .برده بود، نگاه کردم

ها فقط و شب  خوابمیمن معمواًل کم م یبهخوابم برده بود! عج یمکتن روی
  ی هام رو روومدم و دست ا  یروناز فکر ب  یکی،داد    یبا صدا  یه؟چ  یانجر  خوابم؛یم

آوردم و روشنش کردم. ساعت  یرونشلوارم ب یبرو از ج یمگوشام گذاشتم. گوش
دارم و   پاسخیتماس ب  تاده ز دوا یشه،باورم نم یدم؟ قدر خوابمن ان یعنیهشته! 

عجله کنم. خواستم از جام بلند شم که بازم کمرم درد گرفت. دستم   ید. بایامتا پ۵۳
نشستم و منتظر شدم تا کمرم بهتر  یمکتن یتم و به اجبار روکمرم گذاش  یرو رو

 :بشه. دوباره همون داد به گوشم خورد، بلند گفتم

 زنی؟ی در غاره مقان  یشهحنجرت پاره نم یگهشو دخفه -

صداش قشنگه  کنهیهست فکر م ی گوش خراش بلند نشد. هرک   یاون صدا دیگه
 یبلند به سمتم اومد. صدا یهابا قدم یکه صداش رو ته سرش انداخته! کس

  یرون ها بدنبالم گشته. از پشت برگ مرگ یلیمعلوم بود خ اومد،یهاش منفس
در هم و   یابروها باشده؟ بهمن  یار چ نگاهم کرد. حاال انگ یاومد و با نگاه نگران 

 :بهم نگاه کرد و گفت یدهدو دادیکه نشون م  یسصورت خ

 !دختر یمون رو قبض روح کرد...تو که همهجاییین ا -

 شده؟  یزیچ -

 یه اساعت و خورده   یه  گردیم؟یدنبالت م  یمدار  یاز ک    دونییشده؟ م  یزیچ  یگیم -
 .گردیمیکل عمارت رو م  یمکه دار
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 :گفتم  یشگیمحن خونسردانه همل با

 .فرار کنم تونمینم یم،که دار  یتیموقع یننگران نباش فرار نکردم. با ا -

سرت اومده   ییکه بال یدمچون خواهرهات بهم گفتن. ترس دونمیرو م ینا -
 خاموشه؟ یتباشه...چرا گوش

 ؟یشهچرا خوب نم یخواهرهام خواستم بلند شم که درد کمرم نذاشت. لعنت  یاد با
 .نشستم یمکتن یدوباره رو

 شده؟  یتحالت خوبه؟ طور -

کمرم خشک شده و    ینهم  یخوابم برده بود؛ برا  یمکتن  یرو یستن  یخاص  یز چ -
 . خواهرهام چطورن؟کنهیدرد م

 جایی؟ینا یها هم نگرانتن از ک  اون  -

 .یشهم  یفکر کنم پنج ساعت  دونمی خودم هم نم -

 جا؟ ینا یاومد یمکه کرد  یبه خاطر بحث  -

اطراف رو بشناسم.   یاز طرف   ی! نه اومدم هواخورگیرییم  یلخودت رو تحو  یادیز -
 !خوابم برد یک    یدمنشستم، نفهم یمکتن ینهم یخسته شدم و رو یکم

 .خواهرهات راحت بشه یال تا خ زنمی خب من االن زنگ م یلیخ -

اشت. گوشش گذ  یرو رو   یشرو درآورد و مشغول زنگ زدن شد. گوش  یشگوش  بعد
 :و گفت  یین ارو آورد پ  یشکه تلفن بهش گفت، اخماش تو هم رفت. گوش  یزیبا چ

 .متأسفانه شارژ نداره  -
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 .زنمیخودم زنگ م -

 :الهام رو گرفتم و منتظر شدم تا جواب بده. بعد از دوتا بوق جواب داد شماره

 .یتو که ما رو نصف عمر کرد  یی؟کجا  ی؟خوب  ی؟الو ترانه خودت  -

خوابم برده بود، االن   یمکتن ی! خوبم نگران نباش تا االن رویکییکی  آروم باش  -
 .سمت عمارت ُیفتمهم کمرم خشک شده. منتظرم تا بهتر شه راه ب

 :و گفت یدکش  ینفس راحت  الهام

 .هم عجله نکن تا کمرت بهتر شه یادباشه فقط مراقب باش. ز -

 ....فعالً ینبود بگ  یاز ن دونمیخودم م -

 :و کردم به بهمن و سرد گفتمکردم و ر رو قطع   گوشی

 .یامتو برو من خودم بعدًا م -

 .یداشته باش یکلک   یه ترسمیم ذارم،یفکر نکن تنهات م -

 .ینبود جاین تو ا یا نبودم  جاینداشتم، االن ا یمن اگر کلک  -

 ی؟ فرار کن خوایی م یعنیاوه  -

 .. برو حالت رو ندارمکنمیش فکر مدرباره  -

 .مونمیم جاینکه حالت بهتر بشه، هم  یتا وقت . یشهنم -

 یادلحظه  یهانداختم.  یینشدم و سرم رو پا یخیالشب یشه،نم یخیالمب ینا دیدم
 :بود گفتم یینکه سرم پا  جور ینافتادم. هم یسپهر یماجرا
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 یفته؟م یما چه اتفاق  یماجرا برا  ینبعد از ا -

 .شر قانونهم از شر ما، هم از  شینیزاد منگران نباش آ  -

حرکت    یساعت گذشت. وقت   یم. نیمشد  یرهخ  ییو آروم به جا  یمنگفت  یزیچ  دیگه
. آروم از جام بلند شد  یشدتحرک خوب م یبا کم یخورده درد گرفت ول یهکردم، 
به بدنم ورزش دادم تا کمرم بهتر بشه. احساس کردم درد کمرم بهتر شده و   یو کم
 .نم راه برمتو یم

 .حالم بهتره یمبر -

قدمم شد. وارد منتظرش بشم، راه افتادم. بهمن با چند قدم هم ینکهبدون ا بعد
 یبه اتاقم رفتم و رو یان،کردن جر  یفدخترا و تعر  یدنو بعد از د یمعمارت شد

 :به صدا دراومد. بدون وقفه جواب دادم یم. گوشیدمتخت دراز کش

 یش؟ فرما -

 حالت خوبه؟  -

 :لند شدم و گفتمتخت ب یآشنا از رو یصدا یدنشن با

 .نامرد  ینمتمگه نب -

 .نبود  ی: به خدا عمدآرش

 !بود یلتدل یننبود؟ ا یهه عمد -

 .بهت بگم، فقط مراقب خودت باش یزیچ تونمی نه من خب نمنه  -
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تخت   یرو رو ی. گوشکنمیم یتالف  یقطع شد. مردک نامرد، روز یگوش بعد
رم رو بلند کردم و بلند شدم و در در س  یانداختم و سرم رو با دستام گرفتم. با صدا

و   یرون بشم، از اتاقم زدم ب خدمتیشمنتظر حرف پ ینکهرو باز کردم و بدون ا
نتظر من بودن. و م بودن نشسته  یصندل یرفتم. همه رو یسمت سالن ناهارخور

نشستم و به مقابلم نگاه کردم. افسانه شروع کرد   یخال یصندل یچه مسخره! رو
و   یدمغذا کش یخودم کم یبر شروع کرد به خوردن. براو بدون ص یدنبه کش

 .مشغول خوردن شدم 

 .زهرا بلند شد یکه صدا  یمغذا بود اوایل

 ین؟از دانشگاه شغل دار یر خب شما دخترا به غ -

تو گلوش و شروع کرد به سرفه زدن. الهام  یده دهنش پر بود، غذا پرک افسانه
 :ش، به اجبار جواب دادمآب داد دست یوانل یهمحکم پشتش زد و الهه 

 .یمبه خاطر دانشگاه ولش کرد یول یمداشت -

قدر ضربه خوردن به کمرش و خوردن آب، حالش بهتر شد. چه یبعد از کل افسانه
 ی! زهرا سریدهبرداره مگه گوش م  یکغذاش رو کوچ  یهابشر گفتم که لقمه  ینبه ا

اتفاق  یگهه کنه. دافسانه رو خف خواستیتکون داد و مشغول غذاش شد، فقط م
د از غذا  . بعیمآرامش خورد یو غذامون رو اگه خدا بخواد، از رو یفتادن یخاص
 .ها رو بشورن، زهرا قبول نکرددخترا اصرار کردن که ظرف  یهرچ 

*** 

 هفته بعد  یک

 افسانه 
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 یم و اتفاق یمنکرد یکار   یچهفته ه یه ینا یهفته از آمدنمون گذشته بود و تو یه
تخت بلند شدم و  ی. از رویشمم یوونهحوصلم سر رفته و دارم د یر. بدجویفتادن

به سمت اتاق الهام رفتم. بعد از در زدن و اجازه گرفتن وارد  و  یروناز اتاقم زدم ب
 :به ناله گفتم یهشب ییخواند. با صدایشدم. الهام طبق معمول داشت رمان م

 .بکن یکار  یهالهام حوصلم سر رفته  -

 :کتاب برداشت و گفت  یرو  سرش رو از  الهام

 !یم؟کن  یکار چ یگیخب تو م -

 .یمبکن نیمتویم یکار  یه...چرا دونمی نم -

 :کتابش رو بست و بهم نگاه کرد و گفت  الهام

 یکار؟ چ -

 .یگمبهتون م یم،کن  یدار الهه و آرزو رو ب یمبر یاب -

 !یاریسر ترانه ب ییبال  یه ینخوا یدوارمام -

پسرا   یداریم،موقع ب ینکه ا  یمهست یین و تو تنها کسا. ترانه و میدمقولت نم -
 .هم خوابن

 یاری؟سر ترانه ب ییبال  یه یخوا یم یعنی -

 .آره ینگ  یبگ  -
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کرد و با خنده دستم رو گرفت و بلند شد    یرو سمتش گرفتم. به دستم نگاه  دستم
  یبدبخت  یو با کل یمدخترا رفت یهاو به سمت اتاق یمو با هم از اتاق خارج شد

 .یمکرد  یدارشونب

*** 

. یمو منتظر شدحموم  یوار پشت د یمکردم و رفت  یخال ییشودست یرو تو شامپو
 یکجا  یگهرو د ینا. ایمبرگشت یعنفر سر یه یگذشت که با صدا  یقهپنج دق یباً تقر

مچ چندتا بچه رو   خواستیشدن! پرهام انگار که م یدار ب یک    ینا دلم بذارم، آخه ا
 :گفت  یص با حالت خا یره،بگ

 یستادین؟ ا  جاینتون اشده؟ چرا همه  یزی: چپرهام

 . ...: آ خبالهام

 .نداره  یبه شماها ربط  -

 ین دار ین پس بهتره بگ یم،بهتون اعتماد ندار یادکه ز  ییجااز اون ید : ببخشبهمن
 کنین؟یم یکار چ

. پسرا  یماومد. با تعجب به هم نگاه کرد ییشودست یاز تو ییموقع صدا همون
کردن. دوباره    ییشونگاه سمت دست  یهبهمون کردن و بعد  ینگاه  یهعجب با ت
از ما نداشتن.   ی. پسرا هم دست کمیمنگران شد  یلیبار خ  یناومد، ا  یگهد  یصدا  یه

که  ییجا. از اونیمو درو باز کرد یمرفت ییشوبه سمت دست یجمعدسته
بود، اول پسرا  اتاق بزرگ بود و درش هم نسبتًا بزرگ  یهاندازه  ییشودست
نقش  یم،. قدم دوم رو که گذاشتیمعد ما پشت سرشون رفترفتن، ب  یجمعدسته
 یه! آخ پشتم بدجور درد گرفت. الهه که مونحواسییب  ین. لعنت به ایمشد ینزم
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شالش بود. الهامم که به زور خودش رو نگه   بهدستشم  یهبود،  یوار د یدستش رو
تکون خوردم    یانگار! کمبود و انگارنه   یدهخواب  ینداشته بود. آرزو که راحت کف زم

دست الهه رو گرفتم   یفتم،که احساس کردم دارم م  ینو آروم از جام بلند شدم. هم
 شیر و الهه هم افتاد روم. داشتم ز ینزم ی. من افتادم رویدمشو با خودم کش

 :بودم. با خنده گفتم یعصب یخندم گرفته بود، از طرف  ی. از طرف دادمیجون م

 .الهه از روم بلند شو -

 :هم وضعش کپ خودم بود. سرش رو بلند کرد و گفت الهه

 !یختنتنقشه ر ینگلتون...توام با ادسته ینبا ا تونمیم یفکر کرد -

 .مون رو قطع کردساالر خنده  یکه صدا  یمکرد  ایخنده 

 !یم؟شد یچه حال  یننگاه کن ین،بهمون بد یزیچ یخبر  یه: د خب ساالر

بهمن افتاده بود و بهمن داشت    ی. پرهام رویمپسرا افتاد  یادرف ساالر تازه  ح  ینا  با
  ین که پرهام بلند شه. پرهام آروم بلند شد. هم  گفتیو م شدیپرهام خفه م یر ز

بهمن و تمرکز پرهام بهم خورد و اونم   یکه بهمن سر جاش نشست، سپهر افتاد رو
وضعشون از سپهر   یول  رفتنیجار مهم کلن  او ساالرم داشتن ب  ینافتاد روشون. آرم

  ی رو ینکهخنده. بعد از ا یر بلند زدم ز یدم،رو که د ینو پرهام و بهمن بهتر بود. ا
 کهی نگاه کردم. ترانه درحال یرون ببه  ی شخص یبا صدا یدم، خند یکل ینزم

 :بهمون کرد و خونسرد گفت یبود، نگاه  ینهسبهدست

 یو خرد  یستسرتون ب  یر ببرم...خ  دبستانییشسر پ  یهباشه شما چهارتا رو    یادم -
 .ینسالتونه، خجالت بکش

 !یی؟جا: عه ترانه تو چرا اونالهام
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که از فکر شومتون با خبر    ییجاافتاده باشم؟ از اون  ینزم یمن رو  یتوقع دار -
سر خودشون کاله  یشه م یبکنن، هر چ  خوادیدلشون م یشدم، گفتم بذار هر کار

 یرو یکیپالست یلهدوتا وس یهمنم  کردین،یکلکل م  ینداشتکه   یی. از اونجایرهم
 .ینخوردم زم ینانداختم تا فکر کن ینزم

 :من بود، سر بلند کرد و گفت یکه هنوز رو  الهه

  ی کمک   یه  یشهخودمون شده، م یر گدامن یشمون نشده و آت یتخب حاال که طور -
 ی؟ بکن

از زهرا خانم کمک    تونینی ا مبه خودتون؛ ام  یننداره خودتون گند زد  ی به من ربط  -
 .یرینبگ

دلم  یت،اون وضع ی زهرا خانم تو یدن. با دیمحرف ترانه خشک شد ینا با
 .ینآب بشم برم تو زم ستخوایم

 .یشمممنون م ین،چهارتا بچه بکن ینبه ا یکمک   یه یشه: زهرا خانم اگر مترانه

 :گفت  خندیدیم کهی خانم درحال زهرا

 و الله؟ یم...مرتیسن ی مشکل یزمباشه عز -

 !رحمهیبشر ب  ینقدر ازد و رفت چه   یپوزخند ترانه

*** 

 پرهام 
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شامپو از سر و جونمون پاک   یو کل یموم رفتمون به حماز اون اتفاق، همه بعد
 یر گدامن   یششونمآت  یبدبخت   کنن،یم  ییخودشون چه کارا  یچهارتا برا   ین. ایمکرد

 .یشهما بدبختا هم م

شده  یکار برام عاد  ین. اکردمیو داشتم به افسانه فکر م تخت نشسته بودم روی
! دلم کنم؟یقدر به افسانه فکر مچرا ان فهمیدم،یکه نم یزیتنها چ یبود ول

کنه. در زده شد و سپهر   یو غاره راه بندازه و تالف  یغکنم تا ج  یتشاذ خواستیم
 :زد و گفت یلبخند یدنمداخل اومد. با د

 کنی؟ی در فکر مقشده؟ چرا ان یزیچ -

 ی؟اومد یچ  ی...برایستن یخاص یز ...چیچیه -

 یای؟...مونیر ب ریمیم یماومدم بگم ما دار -

 .یستراستش نه... حالش ن -

 شده؟  یهست...بگو چ  یتمرگ یهمطمئن شدم  -

 .کنمیقدر به افسانه فکر مچرا ان دونمیراستش...نم -

چپش انداخت و با حالت  یپا یراستش رو رو ینشست و پا یصندل یرو سپهر 
که تو دلشه رو بهم بگه، لب تر    یزیبهم نگاه کرد. انگار براش سخت بود چ یخاص

 :کردم و گفتم

 چته؟  یگه تو د -

 .منم به...الهام دارم یکه تو دار  یحالت  ینخب...ا -
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...! دوباره در زده  جوریمینمن فقط ا  کردمیصورت سپهر موند. فکر م  یرو  چشمام
 چطورشون شده؟  یناداخل اومدن، ا  ینآرمشد و ساالر و 

 شده؟  یزیچ -

 .یومدینن یممنتظرتون شد ی: هر چ ساالر

 ین؟ حس رو دار ین: شما هم همسپهر

 .با تعجب به سپهر نگاه کردن ینو آرم ساالر 

 کنید؟ی : شما هم به آرزو و الهه فکر مسپهر

 یدخودم گفتم شا. چندبار به کنمیبهش فکر م یلیخ یارک گفت: آره... تازگ ساالر 
 .یستن یزیچ ینهمچ یدم...فهمیعاشقش شدم ول

 یستی؟که عاشقش ن  یدیفهم یوقت چجور: اون آرمین

 .یفتهبرام نم یاتفاق خاص بینمش،یم ی: خب وقت ساالر

 .مورد رو نداشتم ینحرف زدن در ا حال

  ی اختمان به ترانه حمله کرده بود، چ س  یکه تو  یاون مرد  ی...راست یم...بریخیالب -
 شد؟ 

 :و گفت یدکش  یآه  سپهر 

 .لو نره یزیکرد تا چ  یخودکش -

 ی؟کرده اما چجور  یبه خاطر کارش خودکش یعنی یآدم خنگ  عجب

 !کرده؟  یخودکش یچجور -
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 .زده یوار : سرش رو به د ساالر

. یرونشدم و از جام بلند شدم و از اتاق امدم ب یخیالشبوده. ب یوونهد ینخدا ا یا
بهش عادت  یدباشم، شا جوریینمنم هم یدسرم اومد. شا دوباره فکر افسانه به 

 :بهمن نکردم و گفتم  یرفتم. توجه به غرغرا  ینشدم و سمت ماش  یاطکردم! وارد ح

 کنی؟یبهمن...تو به ترانه فکر م -

 :ساکت شد و گفت یالحظه بهمن

 !که نه، چرا بهش فکر کنم؟  معلومه -

به سوالش جواب بدم، سوار   ینکهن ااومدم و ازش سوال کردم. بدو  یبد آدم  سراغ
 .یانب یهدادم و منتظر شدم تا بق یهتک یشهشدم و سرم رو به ش

*** 

 ترانه 

 

 یچوب لباس ی. شال رو رویدمسرم کش ی رو از رو یماتاق شدم و شال مشک داخل
 یرون ساعت از حموم ب یمگذاشتم و بعد از برداشتن لباس به حموم رفتم. بعد از ن

که موهام رو خشک    جور ینشروع به خشک کردن موهام کردم. هم  اومدم و با حوله 
هوا سرد بود   ینکهبود. با ا ریکیبه سمت پنجره اتاق رفتم. هوا رو به تا کردم،یم
. با باز کردن پنجره، باد سرد به  یشمدارم از گرما خفه م کردمیاحساس م یول

در باز شد. برگشتم صورتم خورد و حالم رو بهتر کرد. تو حس حال خودم بودم که 
 :گفتم  ی. با خونسردزنهینفس مست که داره نفسافسانه  یدمو د



 

 
264

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

 شده ؟  یزیچ -

 .یدمتو اتاقم د یهسا یهاحساس کردم  -

 !ی؟کرد   یکار تو چ  یه؟سا -

 .جاین اومدم ا ینهم یباشه؛ برا یزیچ یجن  یدخب گفتم شا -

تخت گذاشتم   یوله رو روپنجره رو ببندم، ح  ینکهدختر رو شفا بده! بدون ا  ینا  خدا
دوان سمت اتاق رفتم و درو باز کردم. اطراف  سرم انداختم و دوان  یو شالم رو رو

  رو باز کردم، بازم  یشه. سمت بالکن رفتم و در شیدمند یزیچ  یرو نگاه کردم ول
 .نبود یکس

 .یبرام نقشه بکش یمثل عصر ینخوا یدوارمافسانه... ام -

 .یدمد یزیچ  یهنه به خدا واقعًا  -

 :و گفتم یدمکش  ی. پوف اومدینگاه کردم، انگار نگران م بهش

 .اتاق یهتو  یدتون برامشب همه  -

 ی؟ تو چ  -

 .مونمیم جاین نگران نباش من امشب هم -

 .ار منم باهات بمونمخطرناکه، بذ یلیخ ینا یول -

. یامبرب  تونمیموضوع رو به الهام بگو. من از پس خودم م  یندخترا. ا  یشنه برو پ -
 تو مراقب الهام و آرزو

 جا؟ینا یادبگم الهه ب خواییم -
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 .یمباهاشون مقابله کن تونیمیبهتر م ینجورینه...من ازتون جدا باشم بهتره. ا -

 .یشمبه خدا نگرانت م -

. دشمن به احتمال ینگرانم باش یستن یاز تو مراقب اون دوتا و خودت باش. ن -
 .دنبال شما چهارتاست یقو

 ی؟ چ  یراب -

 . ...یمبندازن...اگه تنها باش یر شماها من رو گ یله خوان به وس یم -

م. به سمت  اومد  یرون. نگران شدم و با افسانه از اتاق بیچیداتاق پ  یتو  یغج  صدای
بود و به  یستادهتختش ا ی. الهه رویمو بدون در زدن درو باز کرد یماتاق الهه رفت

سوسک،   یدن. با دیمنگاه کرد  کردیداشت نگاه م  که الهه  ییزل زده بود. به جا  یینپا
 :مابروم باال دادم و گفت یتا یه

 !کنی؟یو داد م یغج یکه تو دار   یهچ ینخاک بر سرت...آخه ا -

 !سوسک یگهسوسکه د یکور  مگه -

 .بگو یه رو بده و بعد هم موضوع رو به بق یبشافسانه خواهشًا ترت  -

دست سوسک زنده رو برداشت و از اتاق رفت سر تکون داد و رفت جلو و با    افسانه
  یرون نگاه به الهه کردم. سرم رو به نشونه تأسف تکون دادم و از اتاق ب یه. یرونب

 .اومدم و سمت اتاقم رفتم

*** 

 الهام
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. الهه یماتاق آرزو بخواب یکرد و قرار شد تو  یفتمام موضوع رو برامون تعر افسانه
 :و گفت یدتخت پر یرو یعسر

 .خوابمیو تخت ممن ر  -

 :آلودش رو به الهه انداخت و گفتنگاه خواب  آرزو

  ید اتاق منه و من با جاین برو تو اتاق خودت. ا ی،تخت بخواب  یرو خوایی اگه م -
 .تخت خودم بخوابم یرو

 .گیرهیبخوابم، کمرم درد م ینزم یرو  تونمی: من نمالهه

 :رک گفت  آرزو

 .بخوابم خوامیم به من چه...بلند شو یره خب درد بگ -

 .یادسوسک ب ترسمی : به خدا مالهه

 ینکه ا ی. به جاخورهینم تو رو یکی: خجالت بکش سوسک به اون کوچافسانه
 !ترسیی سوسک از تو بترسه، تو از سوسک م

تختش بخوابه،   یسوسک که ترس نداره. خب حاال بلند شو تا آرزو رو  یگهراست م -
 .حال ندارم غرغراش رو بشنوم

. من یدکه انداخته بودم، دراز کش  ییجا  ی اومد و رو  یینتخت پا  یبه زور از رو  الهه
چشمام رو باز کردم. صورت   ی. با تکون دادن شخصیدیمابو افسانه هم آروم خو

از جام  یم،هست یتیاالن تو چه موقع  ینکها یادآورینگران افسانه مقابلم بود. با 
 :بلند شدم و سر جام نشستم و گفتم
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 اومده؟  ی...کسشده یچ  -

 .یدماز بالکن شن ییصدا یه دونمی نم -

بلند شدم و الهه رو صدا زدم. الهه آروم چشماش رو باز کرد و سر جاش   سریع
 ییشواز جاش بلند شد و داخل دست یعشده، سر یبهش گفتم چ  ینشست. وقت 

رفت. افسانه آرزو رو برداشت و کنار بالکن رفت و آروم آرزو رو به حالت نشسته  
 .یستبارم ن  یر رزمهن   و از جنگ    یچیکنم؟ من که ه  یکار گذاشت. من چ  یوار کنار د

 .: الهام برو داخل کمدافسانه

. ینمباز گذاشتم تا بتونم بب  یداخل کمد شدم و در کمد رو کم  یعتکون دادم و سر  سر 
بندش سه نفر داخل اومد. پشت پوشیاهمرد س یه همون موقع در بالکن باز شد و 

و صلوات   کردمیلب خدا خدا م  یر تنم به لرز افتاد و ز  یدنشون ومدن. با د هم ا  یگهد
. مرد اطراف رو نگاه کرد. خواست برگرده که با مشت افسانه مواجه  فرستادمیم

بلد بودم تا کمک افسانه و الهه    یزیکاش چ  یتا متوجه افسانه شدن. اشد. اون سه 
از فن  یکیامد و  یرونب ییتشوتا رفتم سمت افسانه که الهه از دسبرم. اون سه

چهارتان! افسانه و الهه   یناخدا ا یان اجرا کرد. شو یکی یتکواندوش رو رو یها
  جور ینکمد بمونم. هم  یکه تو  ذاشتیوجدانم نم  یان،از پس اون دوتا برب  توننینم

 یریخود درگ یخیالپشت سر الهه رفت. ب  یکیکه   رفتمیداشتم با خودم کلنجار م
.  یدمرو از پشت گرفتم و کش یارو یاومدم و به اجبار موها یرون کمد بشدم و از  

 تونستم یمن از ترس مگه م ی: »ولم کن« ولگفتیم یآخش دراومد و ه  یارو
 .و موهاش رو آزاد کرد  یدسرش رو با شدت کش  کنم،یولش نم  یدولش کنم! مرد د

م کرد. بدبخت نگاه  یبرزخ   یآخ و اوخ کردن سمتم برگشت و با چشما  یاز کم  بعد
زدم و رفتم سمت کمد و   یغیبرداشت سمتم، ج یز بکنم. خ ی شدم حاال چه غلط 
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و لباس به سمتش پرت  زدمیم یغکردم. ج یتو کمد بود رو روش خال یهرچ 
سمتم. خواستم   یارههجوم ب  یاکنه. بخنده    یکار با خودش مونده بود چ  یارو.  کردمیم

  ی خال  ینکهنکردم. بدبخت شدم ا  یداپ  یزیپرت کنم که چ  یزیچ   یه دوباره از تو کمد  
 یاپرت کردن ندارم، خنده  یبرا یزیکه چ  ید د یاروشد؟!  یقدر زود خالشد! چرا ان

برداشت. خواستم فرار کنم که دستم رو گرفت و محکم به سمت   یز کرد و سمتم خ
 یسمتم که کس  یادکمرم، ابروهام تو هم شد. دوباره خواست ب  دکمد هلم داد. از در 

 یادسمت طرف رفت. درد کمرم ز ز پشت به کمر طرف ضربه زد. مرد برگشت وا
.  یرماز حال م بینمیصدمه م ی وقت  ینهمن هم  یتحمل کنم. بد تونستمی بود نم

 .یدمنفهم یچیکم تار شد و بعد هکم  یدمد

*** 

 افسانه 

 

بکنه،  تونهینم یکار یدمد ی . وقت آوردیدستام داشت خون باال م  یر ز شونیکی
 یکار. آرزو از جاش بلند شده بود و داشت کتکیشدم و رفتم سراغ بعد  یخیالشب
به کمد   یهالهام که تک  یدن. نگاهم رو از الهه گرفتم و به الهام نگاه کردم. با دکردیم

  یش عسل یسمتش رفتم. موها یع و سر شدمنگران  خورد،یداده بود و تکون نم 
ذاشتم و تکونش دادم. وهاش گباز  یاومده بودن. دستام رو رو  یرونب یکم
پشت سرمه،  ی. حس کردم کسکردمیصداش م دادم،یکه تکونش م  جور ینهم

مراقب   یداز اون نامرداست. الهام رو ول کردم و بلند شدم. با یکی یدمبرگشتم د
دادم و    ی جاخال  یعآورد و صورتم رو هدف گرفت. سر  جومالهام باشم. مرد سمتم ه

مع کردم و به شکمش ضربه زدم. طرف نتونست  استم جدست ر   یرو تو  یرومتمام ن
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خم شدم و با لحن خاص   یروش کمنشست. روبه   ینزم  یدرد رو تحمل بکنه و رو
 :خودم گفتم

 . ...یرهم یادت یشیآخ آخ دردت گرفت! اشکال نداره بزرگ م -

درآورد و سمت صورتم   یبشج یاز تو یز ت یز چ یهادامه حرفم رو بزنم که  خواستم
گونم احساس    یرو  ی و چاقو از کنار گونم رد شد. سوزش  یدمسرم رو عقب کشآورد.  

ندادم  یتیو مقابل صورتم آوردم، خون بود. اهم یدمگونم کش  یکردم. دستم رو رو
زدم و با پام    یبود. پوزخند  یعصب  هش دفع شدضربه   ینکهو به طرف نگاه کردم. از ا
باسش رو گرفتم. با مشت به ل یقهافتاد.  ینزم یچاقو روضربه به دستش زدم. 
زدم. در حال زدن بودم که در با شدت باز  خوردیکه م  ییصورتش افتادم و تا جا

و با تعجب   یستادنسر جاشون ا  یدن،که د  یزیداخل اومدن. با چ  های شد و زاهد
گذشتم.   های درو ول کردم و الهام رو کول کردم و از کنار زاه یارو نگاهمون کردن. 
نکردم و راهم رو ادامه دادم. داخل اتاق خودش شدم   یپرهام توجه  به داد سپهر و

آب رو   یواننشد. ل یدار ب ی تخت گذاشتمش. چندبار صداش زدم ول یو آروم رو
. بعد از دوبار، ابروهاش تو هم رفت  یدمصورتش آب پاش یبرداشتم و با دستم رو

 !شده  حالیخورده که ب  گفت. پس ضربه  «ی لب »آخ   یر و آروم ز

 ی؟هام...خوب ال -

 :هاش رو باز کرد و گفت آروم چشم الهام

 .کنهیدرد م یلیکمرم...خ -

 یده؟د یبکمرت آس -
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نبودم که  یزیچ یمنم که دکتر یسر تکون داد و چشماش رو بست. بدبخت  الهام
 !یمدار اییبفهمم چطورشه، عجب بدبخت 

*** 

 ترانه 

 

. خدا کنه کردمینگاه م رومروبه  یچوب  یز نشسته بودم و داشتم به م یصندل روی
 یی. با صدایشدم  یشتر جا بودم، تعداد دشمن بنشه، اگه منم اون  یشوندخترا طور

بلند شدم و پشت پرده پنهان شدم. در بالکن باز شد و دو   یعکه از بالکن اومد، سر
 .داخل اومدن پوشیاهمرد س

زودتر کارمون  رفتیم،ی. اگه کمکشون میهکمک بق  یمبر یداب یست،ن جاینگفتم ا -
 .یشدتموم م

 .باشه تونهیکجا م  یاچشم نقره  ینا ینمنه؟ بذار تمرکز کنم بب یا یشیخفه م -

! یدملقب رو شن ینباره که ا ینچندم ینا دونمینم ی،! عجب لقبیانقره چشم
روم از پشت پرده  هردوشون کامل تو اومدن و شروع به گشتن اطراف کردن. آ 

 :و بستم و گفتماومدم و در بالکن ر  یرونب

 کنن؟ یم یکار چ جاینا یفآ... دوتا موش کث -

 :زدم و گفتم یتو شوک رفتن. پوزخند  یدنمسمتم برگشتن و با د هردوشون

 ....تله موش هستیول یستن یر پن جاین شرمنده ا -
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 یختیر ینکه ا  شناسهیمکه از ترس بدجور عرق کرده بود، حتمًا من رو   شونیکی
 .کردیدر هم نگاهم م یبا ابروهاداشت  یکیشده. اون 

 کجاست؟  یسوالم رو بپرسم. سپهر یزیخب... دوست دارم اول از هرچ -

 .یایباهامون ب یمقاومت  یچپس بهتره بدون ه ی،بدون  یاگه دوست دار -

 :زدم و روم رو ازشون گرفتم و گفتم یصدادار پوزخند

 یگمو راحت م کنمیمن به حرف شما دوتا اعتماد م ی...فکر کردیهه خر خودت  -
 .نگفته یزیدرباره من به شما دوتا چ یسپهر یشه! واقعًاکه...معلوم میمباشه بر

 یایخودت م یخودت با پاها یا. یاو چه کاره ی هست  یکه تو ک   یستبرام مهم ن -
 . ...یا

 :لب گفتم یر رو تند سمتش چرخوندم و با خشم ز سرم

 ی؟ چ   یا -

 !یانقره...چشم یمتبا خشونت ببر یممجبور -

 !ینم هه رو کن بب -

  یرم وجود نداره که مثل دفعه قبل غافلگ  ینفر برام راحت بود. خداروشکر نفر سوم  دو
و پاش دادم  یآورد. جاخال یینکنن. سمتم اومد و پاش رو باال برد و به شدت پا

زدم. چند قدم عقب رفت و سرفه زد. من ضربه   ینشسبه قفسه یرو گرفتم و لگد
م، بر عکس زور بازو صفر بودم. از دهنش خون اومد. با پشت دستش دار   ییقو  یپا

  یشه لبش رو پاک کرد و دوباره به سمتم هجوم آورد. معلوم م یخون رو
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من دفعش   زد،یکه م یا. هر ضربه زنهی تکواندوبازه؛ چون همش با پا ضربه م
 :سرش رو به سمت همکارش کرد و گفت  رسه،یزورش بهم نم  یدد  ی. وقت کردمیم

رو  ینا یماومد ی! ناسالمت ینکن یکار  یچو ه یستیجا واهمون خواییم یتا ک   -
 .یمببر

که   یاشدم. هر ضربه  یر دوشون درگاز شوک دراومد و سمتم اومد. با هر  همکارش
 یساعت تو  یممن با پشتک بود. ن  هاییجاخال  یشتر . بکردمیدفعشون م  زدن،یم

. زدنینفس مخم شدن و نفس یتگ که خسته شدن و از خس  یمحالت بود ینهم
سمتم  تکواندوبازهآب رو برداشتم و شروع کردم به خوردن. همون موقع  یوانل

و با   یستادکارم ا ینشد. با ا یکههزار ت یدم،کوب یوار د رو به یوانهجوم آورد. ل
رو برداشتم و به  یشهبزرگ ش یکهتعجب نگاهم کرد. با پوزخند نگاهش کردم و ت

حالتش استفاده  ینکه کرده بودم، تو شوک بود. از ا  یم. با کارسمتش هجوم برد
  یرورو تا ته تو دستش فرو کردم. غارش بلند شد و دستش رو  یشهکردن و ش

برداشتم و به اون  اییگهد یکهدستش بود. ت یهنوز تو یشهزخمش گذاشت. ش
کارم دستش رو مشت کرد و صورتم رو هدف گرفت.    ینور شدم. با احمله  یکی

کردم. دستش رو محکم   یجادا  یدستش خط بزرگ   یرو  یشهمشتش رو گرفتم و با ش
 یدنن افتاد. همون موقع در باز شد و بهمن داخل شد. با دیزم یو رو یدکش

بود که  یناتاق ا یبود. خوب  یروش بود، هنگ کرد! اوضاع داغون که روبه  یاصحنه
 .فرش نداشت

 !...جاینترانه...ا -

  ین هم یکتک خوردن داشتن؛ برا  ی_دو نفر هوایکیفقط  یست،ن یخاص یز چ -
 . ...از یاومدن. راست  جاینا
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به سمت   یعحرفم رو قطع کردم. اون دوتا سر ین،زم ید شدن اون دوتا از روبلن با
نکردن و درو باز کردن  یاون دوتا توجه یبالکن رفتن. بهمن بهشون اخطار داد ول

رو   یکس  یت بالکن رفت و داخل شد ولدوان سمو داخل بالکن شدن. بهمن دوان
 یخیال گفت. ب  یزاییچ  یهو  دزنگ ز  یرو درآورد و به شخص یشگوش  یع. سریدند

اومدم و سمت اتاق آرزو رفتم. بدون در زدن داخل شدم. آرزو    یرونشدم و از اتاق ب
. پس کردنیبودن، نگاه م ینزم ی بودن و داشتن به دو نفر که رو یستادهو الهه ا
و ساالر بودن که اونا هم    ین. فقط آرمیستنو الهام کجان؟ سپهر و پرهامم نافسانه  
 :الهه و آرزو رفتم و گفتم یش. پکردنیلش رو چک مدوتا تنه  اونداشتن 

 الهام و افسانه کجان؟ -

 .: فکر کنم تو اتاق الهامالهه

 شده؟  یزیچ -

 .تادهاف یخط سطح  یهصورتش  ی و افسانه هم رو یده: الهام صدمه دآرزو 

  ی بپرسم، سمت اتاق الهام رفتم و داخل شدم. الهام رو اییگهد یز چ ینکها بدون
کنار افسانه   یصندل یمبل نشسته بود. پرهام رو یتخت بود و افسانه هم رو

 .تخت نشسته بود ی. سپهر هم روکردینشسته بود و داشت با افسانه بحث م

 الهام چطورشه؟  -

 یمن یهده تا . پرهام بهش سروم وصل کر یدهد کمرش صدمه  ین،: نگران نباشسپهر
 .یشهم یدار ب یگهساعت د
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و سمت افسانه رفتم و صداش زدم. افسانه سرش رو بلند کرد.  یدمکش پوفی
ذهنم بود رو   یکه تو  یشده. چرا صورتش زخم برداشته؟! فکر یصورتش زخم

 :گفتم

 شده؟  یصورتت چ  -

 :نگاه کرد و گفتو به دستش  یدزخمش کش  یبا کف دستش رو افسانه

از خجالتش  یمنم حساب  ید،به روم چاقو کش شونیکی موقع دعوا بابا  یچیه -
 .دراومدم

 :گفت  یبا حالت عصب  پرهام

 .یستن یخاص یز نه چ یگهدکتر، م یمبلند شه بر یگمبهش م یهرچ  -

 برم دکتر؟ یچ  یبرا  یستخب ن -

 .زخمت زهرآلود باشه  ید: خب شاپرهام

 .قدر ُسر و ُمر و گنده ننشسته بودمن اگه بود تا االن ا -

 کنم؟  یکار چ یاتلجباز ین: من از دست ا پرهام

 . خب به تو چه من چه مرگمه؟یرسرت رو بذار بم -

 .به حالت بکنم یفکر یه یمبسته...افسانه بلند شو بر -

 .نگران نباش یدم: خودم انجامش مافسانه

 .زخمت چرک کنه ترسمیباشه پس زود باش...م -
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رفت. با همون صورت   ییشوسرش رو تکون داد و بلند شد سمت دست نهافسا
نشسته بود واقعًاکه! از اتاق خارج شدم و به اتاق خودم   یصندل  یتا االن رو  یخون 

 .کردیم یجا رو وارسرفتم. بهمن داشت همه

 شد؟  یداپ یزیچ -

 : هنوز نه برات آشنا نبودن؟ بهمن

 .دونستیاز من م  یزاییچ یه اومدیبه نظر م شونیکی یمن نه ول یبرا -

 .کنن  یداشون! مأمورامون نتونستن پطورین که ا -

 ی؟نشد  یخودت طور -

 .یستمهم ن -

 .خسارت نزن ی! دعوا کن ولیاتاق رو ترکوند -

با اومدنمون    دونستییبگو، من سرم به کار خودمه. بعدشم تو که م  یبه سپهر  ینوا -
 .سرم منت باشه یادخوشم نم جا؟ینا مونیپس چرا آورد یفته،م یاتفاق  ینهمچ

 :حرفم جا خورد، ابروهاش رو در هم کرد و گفت ینکه با ا  بهمن

 .ذاشتمیسرت مجنبه داشته باش داشتم سربه -

 .یهدل آدم شوخ یهاندارم...نصف حرف ی شوخ  یمن با کس -

و  خونه  یناز ا یرفت. ک   یرون شد و از اتاق ب یشده، عصب یبحث جد  یدد بهمن
 !شیمیآدماش راحت م
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.  یدخواب یشهنم جاین امشب ا یرفتم. برا یرون انداختم و از اتاق ب یاتاقم نگاه  به
 یها. با قدم آوردیم   سرد حالم رو جا  یشدم. هوا  یاطرفتم و داخل ح  یین ها پااز پله 

که صدا    یبه گوشم خورد. به سمت  ییکه صدا  داشتمینسبتًا بلند داشتم قدم برم
ها داشتم به بوته   جور ین هنوز نرفتن؟ هم  یعنی.  بودها  کردم از طرف بوته   اومد، نگاه

دهنم قرار گرفت. نفسم رو حبس کردم. آرنجم رو به   یرو یزیکه چ  کردمینگاه م
کرد. داشتم نفس کم  یشتر ولم نکرد. فشار دستش رو ب یشکم طرف زدم ول

فتاد. ین  یاتفاق   یچه  یزدم ولبا آرنج به طرف ضربه    یگهد  بار یه  حالییبا ب   آوردم،یم
دهنم برداشته شد. با حال   ی. دستمال از رویدمو نفس کش یارم نتونستم دوام ب

  یرفت و رو یجکه سرم گ  ینمکارو کرده رو بب  ینکه ا  یدگرگون برگشتم تا شخص
 . ...افتادم و چشمام رو بستم ینزم

*** 

 الهام

 

صورت نگران سپهر  یدم،ه دک  یزیچ ینسوزش دستم چشم هام رو باز کردم. اول با
اتاق خودم  ینگاه کردم. تو ! آروم نشستم و به اطرافکرد؟یم یکار چ جاینبود. ا

 :اتاق آرزو بودم! به سپهر نگاه کردم و گفتم یمن که تو  یبودم؛ ول

 شده؟  یچه خبره...چ  -

 :گفت  یو با خوشحال یدکش  ینفس سپهر 

و  یرت خورده بود، ضعف کردکه به کم  یاسالمن. به خاطر ضربه  یهمگ  یچیه -
 .یشد یهوشب
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 افسانه کجاست؟ طور،ین که ا -

پرهام نگرانش بود و به زور    ینهم  یستش صورتش زخم برداشته بود؛ براخب را -
 .بردش دکتر

 !شده؟ یشچرا زخم برداشته، طور -

 .صورتش خط انداخت یرو یبا چاق   یکیحالشون خوبه.   ینه به خدا همگ نه  -

 ؟ کور که نشده  -

 :کرد و گفت  یاخنده سپهر 

 !گفتم کور شده  ینه بابا من ک   -

 ! آرزو و الهه کجان؟یدیدار بود که تو خند نده حرف من کجاش خ -

 .ینهآرم  یشساالره و الهه هم پ یشاونا هم خوبن. فکر کنم آرزو پ -

 :یدمترانه افتادم. با عجله پرس یاد یهو

 ه؟ نشد یشترانه ترانه کجاست حالش خوبه؟ طور -

 !یهبه فکر خودت باش تا بق یشتر ب یکماونم خوبه.  -

 .منن یبهتره بگم اونا خواهرها یااونا برام مثل خواهرن  -

*** 

 ترانه 
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سرم، ابروهام رو در هم کردم و دستم رو   یدنکش  یر چشمام رو باز کردم . با ت آروم
و   یکش یلیخ یجا یهسرم گذاشتم. سر جام نشستم و به اطراف نگاه کردم.  یرو

اتاق نبود. به خودم  یتو  یاز خودم کس  یر نداشت. به غ  ییآشنا  یچساده که برام ه
کجاست؟   جاینتخت بلند شدم. ا  ینکرده بودم. از رو  یرینگاه کردم، خدا رو شکر تغ

  ین هم یباشم. تو یخوب  یجا ینهمچ یدپس نبا  یدن! من رو دزدیه؟چ یانجر
  یه . به سمتش رفتم و درو باز کردم توجهم رو جلب کرد. یبودم که در بزرگ  یالخ

نداشت. از اتاق خارج شدم    یگهاتاق، اتاق د  ین از ا  یر بلند و ساده بود و به غ  یراهرو
نبود! با   کسیچ بلند از راهرو خارج شدم و وارد هال شدم. بازم ه هایقدمو با 
که راه خروج از   اومدی به نظر م ینگاه چندتا در به چشمم خورد. در اول یکم
اتاق بود.  یهبود. در سوم رو باز کردم  ییشودست. در دوم رو باز کردم جاستینا

 یوتر کامپ یصندل یرو  صی. شخیدمداخل شدم و با چند قدم به وسط اتاق رس
پشتش بهم بود،  ینکهنشسته بود و به پنجره بزرگ زل زده بود. به خاطر ا

  ی صندل  یکه رو  یشخص  روم رو از   ییآشنا  ی. با صداینمصورتش رو بب  تونستمینم
 :آورده. آرش با لبخند گفت ینجامن رو به ا ینا یعنینشسته بود گرفتم. 

 . ...بهتره بگم  یا ترانه  یدمتوقته ند یلیخ -

که چند ساله تشنه به خونشم و فقط   یی شخص ناشناس بلند شد. صدا صدای
 .یزمبر ینزم یتا خونش رو رو ینمشمنتظرم تا بب

 !فرشته  -

*** 

 افسانه 
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شدم   یقدر زر زد تا راضو داخل عمارت شدم. مردک کنه! ان شدم  یادهپ ینماش از 
 جان؟ین چرا همشون ا  یناها باال رفتم و داخل اتاق الهام شدم. عه وا ادکتر برم. از پله 

 !شده؟  یچ 

 !افتاده؟ ی...اتفاق جایینینشده چرا همتون ا یزیچ -

 :که به هوش اومده بود گفت  الهام

 .یستترانه ن -

 !تیس که ن  یچ  یعنی -

 .یمنکرد یداشپ یم،عمارت رو گشت ی: هرجاالهه

 .یرونگم بشه! البد رفته ب  یانشه   یداست که پهه مگه بچه  -

 .یدهاما جواب نم زنیمیزنگ م یش: به گوشآرزو 

 یست؟ ن یاز ک   -

 ی؟کرد  یر قدر دچرا ان ی...راست یشهم ی: دو ساعت آرزو 

 .مطب پر بود میداخل رفتم؛ از طرف  زور  یبابا با کل یچیآ خب... ه -

آوردم و اطراف رو   یرونپتو ب یر م رو از زرفت و چطور رفت. آروم کله  یک    نفهمیدم
اومدم. عذاب    یرونپتو ب  یر و از ز  یدمکش  ینفس   یست،ن  یدمد  یخوب نگاه کردم. وقت 
 .بالشت گذاشتم و داد زدم یبود، صورتم رو رو یحس بد یلیوجدان داشتم. خ

*** 
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 هفته بعد  یک

 

 .یم: خب امروز مهمون دارساالر

 .یمما که مهمون ندار ین،نداره شماها مهمون دار ی: خب به ما ربط ترانه

و باهاش بحث   کنمی به پرهام نگاه نم  یگهاتاقم افتاد، د  یکه تو  یاز اون اتفاق   بعد
 کنهینه نگاهم م جوریهیناونم هم یشه،حال شامل پرهامم م ینالبته ا کنم؛ینم

 یتو یشتر و ب زنهیحرف نم یادز یگه. ترانه بعد از اون اتفاق دزنهیم ینه حرف 
اما رفتارش با ما همونه و  یز سر م یادساعت م یهشام بعد از  یا ناهار  یاتاقشه. برا

تو رخت خوابه. الهه    یشهنکرده. حال الهام بهتر شده. آرزو هم مثل هم  یریتغ  یچه
. بهمن هم به  یدهبهمن نم یبه تذکرها یجهو تو یرون ب یرههمش م یهم که تازگ 

  بون . بدبخت بهمن، چندبار از ز یدهبهش م یجواب اساس یهترانه هم  یگه،ترانه م
 یدختره، کار  ینکهکه گفته اگه ترانه دختر نبود، زنده نبود و به خاطر ا  یدمپرهام شن

و بدون حرف به   یشه. ترانه از جاش بلند میگهبهش نم زییباهاش نداره و چ
 .یرهاتاقش م

 .مشکوک نشده یکم: خواهرتون بهمن

 :گفت  یعسر الهام

 .بود جوریینهم  یشه نه ترانه هم -

 .یگینباشه که شما م جور ین : خداکنه همبهمن

 یه؟ جشن چه روز ی: راست الهام
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 .یگه : دو هفته دبهمن

اضافه  کنمی. حس مخوابیمی و م خوریمیو م یمهست جاینست که ما اهفته دو
 ی. توذاریمیسر پسرا هم مسربه   یشرو کنم به ورزش، البته کم و ب  یدم. باوزن دار 

که آرش   یبعد از اون کار ی. راست یستیمروز ن  یه یمدو هفته، دو روز دانشگاه ینا
دادم. آرزو   یهاومدم و حواسم رو به بق یرون. از فکر بیومدبه دانشگاه ن یگهکرد، د

اوضاع    یها رفت. چرا دروغ وقت سمت پله   و از جاش بلند شد و به   یدکش  اییازهخم
 یدم. دینههم هم  یتهرچند واقع  یم؛هست  یزندان   کنمیفکر م  بینم،یخودمون رو م

  ه ند شدم و باز جام بل یم،ش با هم حرف بزندرباره  یمکه بخوا  یستن یزیچ یگهد
 .اتاقم رفتم

*** 

 ترانه 

 

. افسانه از بس باهام  کردمیاز اتاق رو نگاه م یاتخت نشسته بودم و گوشه  روی
 دونمینداشتم، نم ی تر بشه. حال خوشاتاقش رفت تا آروم  یبحث کرد، تو

و شلوار   یمنه؟ از جام بلند شدم و مانتو خاکستر یااومدن  هایزاهد یهامهمون
خنده   یاومدم، صدا  یرونرو برداشتم و آماده شدم. تا از ب  یشال مشک و    یل  یمشک 

 :به گوشم خورد

 ی؟از ما کرد یادیشده  ی؟ چ خب چه خبر -

 .زنییم ییبابا چه حرفا ی: ازهرا
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ها  مانتوم فرو کردم و از پله  یبج یصداها نکردم و دستام رو تو یهبه بق توجهی
اومدم. برام مهم نبود که حضورم رو بفهمن. آروم قدم برداشتم سمت  یین آروم پا
 .باعث شد سر جام بمونم ییکه صدا  یخروج 

 !یدمرو ند یشونستن تا حاال اه یک   یشونآ...ا -

 .چند روز مهمون ما هستن یهترانه خانم هستن،  یشون: ازهرا

کرد و    یتعجب  یدنمو نگاهم رو بهشون دوختم. زن با د  دمیبه سمتشون چرخ  کامل
نکردم و سرد نگاهش کردم. خواستم دوباره  یکار  یچزد. در جوابش ه یلبخند

 :نذاشت ییبرگردم که صدا

 !یدم؟ ند  ییما رو جامن ش یدببخش -

پسر بود. از گوشه چشم به طرف نگاه کردم. برام آشنا بود. از  یه یبار صدا این
بهش   یجواب   ینکهشدم و بدون ا  یخیالشرو نداشتم، ب  کسیچه حال هک  ییجااون

 یاز ن یبرداشتم. بدجور به هواخور ینسبتًا بلند یهاشدم. قدم یاطبدم، وارد ح
 .شدم خصنامش  یجا یه یو راه  رفتم یرونداشتم. از در ب

*** 

 بهمن

 

 یدوارم ام یمسالم نکرد و رفت. بنده خدا خاله مر یهذره ادب نداره،  یهدختره  این
 یزیمبل نشست و چ یرو یمدختره ناراحت نشده باشه! خاله مر یناز رفتار ا

 :گفت  یومدنگفت. بهار دختر خالم که انگار از رفتار ترانه خوشش ن
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 .بزرگترشم سالم نکرد ! بهادبیچه ب  -

نگم و سکوت    یزیدادم چ  یح کنم؛ البته حرفش درست بود. ترج  یکار چ  دونستمنمی
اومدن و سالم کردن. بعد از سالم  یینها پاکنم. پرهام و سپهر و ساالر با هم از پله

 .من نشستن یکنفره نزدمبل سه یرو ی،و احوالپرس

 دخترا کجان؟ -

 .کجا باشن  یاتاقاشون توقع دار ی: توسپهر

 یان؟ب ینخب چرا نگفت -

 !یدن: مگه حرف گوش مپرهام

 .بذار راحت باشن ی،دار یکارشونبابا چ یخیال: بساالر

. یمو به صاحب صدا نگاه کرد یدیمدست از حرف زدن کش ی،داد کس یصدا با
 :گفت  اومدیم یینپا یکه داشت با حالت عصب   جور ین افسانه هم

 !نهکجا رفت...ترا  یندوباره ا -

با تعجب به افسانه نگاه کردن. افسانه بدون توجه به  یمخانواده خاله مر تمام
رفت. پرهام از جاش    یو به سمت در خروج   یدچپ ما راهش رو کشچپ   یهانگاه

 :کرد و گفت  یاخنده یمبلند شد و بعد از گفتن با اجازه دنبالش رفت. خاله مر

 !یه؟نه؟ خبر  یام هست ه یا یگههستن؟ کس د یدخترا ک  ینشده، ا یچ  -

 :زد و گفت یما باشن. مامان زهرا لبخند یبرا یالقمه ینا خدا! خدا نکنه ا یا جان؟
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اومدن...ما هم   جاینتا دختر هستن که به خاطر دانشگاه انه بابا کدوم لقمه، پنج  -
 .یانما ب یشبه پسرام گفتم که پ یه،خونه خال ینا یدیمد

 یه؟ چ قدر خوب حاال اسمشون: چهمریم

هم هستن  یگهنفر دافسانه بود سه  یشونکردم، ا  یکه بهتون معرف : ترانه رو  زهرا
 .یومدنکه هنوز ن

 .ینمشونبب خوادیدلم م یلیخ یان،: خب چرا نممریم

 !دونمی: واهلل نمزهرا

 :مامان زهرا بهم رو کرد و گفت بعد

 .یانپسرم بهمن برو صداشون کن ب -

گاها به سمت صدا رفت.  اومد. دوباره همه ن ییبدم، صدا یجواب  ینکهاز ا قبل
 یها باال رفت. الهام و الهه و آرزو باالاز قبل بود، از پله  تر یعصب کهی افسانه درحال

. افسانه از کنار خواهراش  کردنیبه افسانه نگاه م یها بودن و داشتن با نگران پله 
 :فرصت استفاده کرد و گفت ینگذشت و رفت. مامان زهرا از ا

 .الهام و الهه و آرزو یناهاشنآ ا -

کردن.   یممبه خانواده خاله مر ینگاه  یهتاشون به مامان زهرا نگاه کردن و سه هر 
با  یماومدن و سمتمون اومدن و سالم کردن. خاله مر یینها پا به اجبار از پله 

. الهام که نگران افسانه بود  یننجواب سالم رو داد و تعارف کرد که بش ییروخوش
 :فتگ

 .با اجازه یمخورده کار دار یه  یمبر یداما ما با یدببخش یلیخ -
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 :کرد و گفت  یاخنده  یمتاشون رفتن. خاله مرهر سه  بعد

 !هستن؟ جاینا یاز ک   یبین،عج ی: دخترامریم

 .خوامی. بابت رفتاراشون معذرت مجانین هست که ا یادو_سه هفته یه:  زهرا

کردن؟! خب حق دارن ما  یکار مگه چ نی،کیم ی: چرا خواهرم عذرخواه مریم
 .ایمیبه براشون غر

 ین نسبت به ا  یدشو د  گیرهیبه دل نم  ایینهک  یچبود که ه  ینا  یممخاله مر  خوبی
 :هم و گفتمثبته. احسان که تا اون موقع ساکت بود، رو کرد ب یادن

 .یدمشوند ییجا کنمیبرام آشنا بودن...حس م یلیدخترا خ ینا -

 .یستنمن که آشنا ن ی واهلل برا دونمی نم -

. روم رو از احسان گرفتم و به  یدهاحسان شب جشن اونا رو د یاحتمال قو به
سر جاش  ینارحت بود نگاه کردم. پرهام با حالت خاص یزیپرهام که انگار از چ

چند وقته چشه که همش تو  ینا یستشد. معلوم ن یرهنشست و به دستاش خ
 .خودشه

*** 

 آرزو 

 

 شده؟  یتو هم آروم باش. مگه چ  یگهخب د لیی: خالهام

 :گفت  یبا حالت عصب  افسانه



 

 
286

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

بهش هم راجع  خوایی...میگهنم یچیست که اون اتفاق افتاده و هاالن دو هفته -
اتاق که خشمم رو کنترل   یفقط رفتم تو یقهروت...دو دق توپهیکه م  یحرف بزن 

 .رفت یقهدو دق ینهم یکنم...رفت...تو

نپرس. تو  یزیپس ازش چ یگه،نم یچیتا خودش نخواد ه دونیی: تو که مالهام
 کنی؟یباهاش بحث م یترانه حال بحث نداره، پس چرا الک  دونییکه م

االن   یول  شناسمیلحظه احساس کردم ترانه رو نم  یهبابا    دونمی: اوف چه مافسانه
 .خودشه یدمفهم

 :داده بود گفت یهتک یوار به د کهیدرحال الهه

 !مونهپسر سر کوچه کردییفکر منه پس   -

 .: هرهر گوله نمکافسانه

  ید جشنه با یگهدو هفته د ین،بش یخیالبحث رو ب یگهخب حاال د یلی: خالهام
 .یمکم آماده کنخودمون رو کم

 .شرمنده که ناراحتتون کردم  یگی: راست مافسانه

 .غصه نخور یم،اخالقت عادت کرد ین به ا یگهما د -

 .یشینپررو م یدمرو م بهتون یا: بافسانه

 !یمنگفت یزیه که چ: من و الهالهام

 .یخیالبابا ب  یخیال: بافسانه

 .یدبکن یکار   یه ینبرم تو اتاقم. شما هم بر یگهخب من د یلی: خالهام
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 .فقط خواب -

 !خوابی؟یقدر مد خب چرا ان یکپه مرگت رو نذار  ی: الهافسانه

 .چون دوست دارم...من رفتم -

 

ساعت  یه. یدمت دراز کشتخ یاومدم. داخل اتاقم شدم و رو یرونباز اتاق  بعد
  ی من تا سرم رو بره؟یخوابم نبرد. جالبه من چرا خوابم نم یور شدم ول اون ور ینا

تخت نشستم و مشغول   ی. به اجبار بلند شدم و رورفتمیخواب م  اومدیبالشت م
جام بلند شدم و در رو باز   در خورد، از  که به  یاشدم. با تقه  یوار نگاه کردن درو د

بود. بعد از گفتن شام حاضره، دم در اتاق الهام رفت. در اتاق  خدمتیشکردم. پ
حال شام رو داشت! هم حال   ی حاال ک  یدم،تخت دراز کش یرو بستم و دوباره رو 

  د به در خورد. به اجبار بلن یارو نداشتم هم حال شام رو. دوباره تقه  هایبه اون غر
 .تاق رو باز کردم. الهام بودشدم و در ا

 .یداریب بینمیباره که م ین! جالبه اولیآ خواب نبود -

 :به حرفش بدم گفتم یجواب  ینکه ا بدون

 .شام یمبر -

 شده؟  یزیچ -

 !چرا خوابم نبرد دونمی نم -

 .خوبه یلیخ ینکه...ایخوشحال باش  ید با -

 انه کجان؟الهه و افس ی. راست یموللش بر دونمیچه م -
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 .تا االن رفته باشه ید. الهه هم بایینرفت پا یعشام حاضره، سر ید افسانه تا شن -

 !ازش نشد؟  یخبر ی؟ترانه چ  -

 .منتظرن یمهنوز نه...بر -

شروع کردن،    ی نشستم. وقت   یحرف   یچو بدون ه  یمرفت  یز و سر م  یینالهام رفتم پا  با
 .و شروع به خوردن کردم یدمخودم غذا کش یبرا

 یاد؟ترانه نم : خواهرتونزهرا

 .یادنم  یبه احتمال قو یرونه: ترانه هنوز بالهام

 یچیترانه کجا رفته که ه  یعنینگفت و مشغول خوردن شد.    یزیچ  یگهخانم د  زهرا
 .یگهبهمون نم

*** 

 ترانه 

 

 .خودشونن -

 کجان؟  ین : بله درسته درسته خودشونن...االن کجان تو رو خدا بگزن

 .یارمشونم جاین ا یندهن تا دو هفته آ م ید...نگران نباشینآروم باش -

برداشتم و از سر جام بلند شدم و با    یز م  یها رو از روکرد. عکس  یهشروع به گر  زن
ارج شدم. تنها  کردن راهرو از خونه خ  یچند قدم از هال خارج شدم و بعد از ط 

 یزیدو هفته تموم بشه و من به چ ینبود که زودتر ا ینا خواستم،یکه م  یزیچ
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که   دادمی رو م ینبود و احتمال ا ور بدج یلیکه داشتم، خ  یبرسم. حال خوامیکه م
چشمام رو   یدادم. بخار جلو  یرونرو به کشتن بدم. نفس گرمم رو با دهان ب  یکس

  یک تار یابونآروم از خ یهاوم فرو کردم و با قدم مانت یبج یگرفت. دستام رو تو 
عمارت دخترا شروع به بحث نکنن. ده باشه، خدا کنه تا رفتم    یدگذشتم. ساعت با

که قدم    جوریینسرم انداختم و هم یبحث رو ندارم. کاله مانتوم رو رو حالاصاًل 
قراره   کهینا ینده،. مخصوصًا به دو هفته آ کردمیفکر م یزیبه همه چ ذاشتم،یم

 !یفته؟ب یچه اتفاق 

طرف برم! حال  ناو یوار د یقاز طر یامونده بودم در بزنم  یستادم،در عمارت ا جلوی
نگاه کردم. بار  یوار در کنار رفتم و به د ینداشتم منتظر بمونم تا درو باز کنن. از جلو

بپرم، چند قدم بلند به عقب رفتم و با دو به   یوار د یاز رو خواستمیاول نبود که م
پرش نسبتًا بلند زدم و دستام   یهگذاشم و    یوار د  یرو رو  امپ  یهرفتم و    یوار سمت د
 ینزم یو آروم رو یدمپر یوار ور دحرکت اون  یه گذاشتم و با  یوار لبه د یرو رو

نگاه  بلند شد. به صاحب صدا    یغیج  یبلند شدم، صدا  ینزم  ی از رو  ی نشستم. وقت 
  جور ین. همودب یزاهد یهااز همون مهمون یکیدختر جوان بود. حتمًا  یهکردم، 

به زبون  رسید،ینش مکه به ذه یو هر اسم زدیم یغج کرد،یکه بهم نگاه م
بدون توجه   ینهم یخراشش گوش کنم؛ براگوش  ی. حال نداشتم به صداآوردیم

 یک نزد یباً ارت رفتم. تقربه سمت عم داد،یکه بهم م ییهاو فحش یغاشبه ج
  جورین؟ ین چرا ا یناکردن. ا  نگاهمو با تعجب  یرونعمارت بودم که همه اومدن ب

 :دن شدم و گفتمفکر کر  یخیال! بیدن؟مگه آدم ند

 !یدینآدم ند -
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خراش اومد. دختره با گوش  یجوابم رو بده، دوباره همون صدا یکس  ینکهاز ا قبل
 :خراش و بلندش گفتهمون صدا گوش

 . ...دزد امد تو خونه یهدزد... -

دهنش خشک شد. برگشتم و بهش نگاه کردم، داشت با  یمن حرف تو  یدند با
 :گفت  یدمن رو د یخوب چهره نکهی. بعد از اکردیتعجب نگاهم م

 !چه طرز تو اومدنه؟  یگهد ین. آخه ا یرمبود بم یک...هوف نزد ییعه تو -

 ییها...فحشیچه  یخراشت پرده گوشم رو پاره کرد گوش  یبا اون صدا  یکل  ینکه ا -
 یه...یول خورهیمن برنم یجا یچبه ه یکه کرد  ییکارا  ین...ایچه یکه بهم داد

کارات از   ینمن با ا یاش و ادب قشنگت رو حفظ کن...آبروخورده شعور داشته ب 
 .یخودت  بینهیمکه صدمه   ی...کسیرهنم ینب

من قرمز شد و با خشم نگاهم کرد. بدون توجه به بهار، روم  یهاحرف  ینبا ا بهار 
هاشون من رو  روم بودن و داشتن با چشممشت آدم که روبه یهرو به سمت 

 :نگاه کردم و گفتم خوردن،یم

 .ینداخل برم؛ البته اگه کنار بر خوامیم -

اسمش رو  یبودمش؛ ول یدهکه د  یانسالیحرفم به خودشون اومدن. زن م ینا با
 :سمت دخترش اومد و گفت دونستم،ینم

 کنی؟یم یکار چ جاین تو ا -

 :نگاه پر از خشمش رو ازم گرفت و رو کرد به مادرش و گفت بهار 

 .جلوم  یدگربه پر  یهدختره مثل  یناکه   زدمیداشتم قدم م یچیه -
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 :اومد و گفت یرون بهش بدم، افسانه از جمع مقابلم ب یجواب من  ینکهاز ا قبل

 .کنییو داد م یغکه دم به ساعت ج  ییحرف دهنت رو بفهم! گربه تو یهو -

 :و گفت یستاداومد مقابل افسانه ا پرهام

 .یخوریقدر حرص مان یست: آروم باش افسانه خوب نپرهام

 :به پرهام انداخت و گفت ینگاه  افسانه

 .ذره ادب نداره یهبه درک دختره   -

 :و گفت یستادبا چند قدم اومد کنارم ا بهمن

 .ینمراقب حرف زدنتون باش -

 :کردم به افسانه گفتم  رو

 .نکن یافسانه تو خودت رو قاط  -

 !...یول -

 .برو تو -

م هم به دنبالش  مارت رفت و پرهاابروهاش رو در هم کرد و با خشم داخل ع  افسانه
 :داخل رفت. رو کردم به بهار و گفتم

  یوار د یکنزد ینهم یبرا یدی؛د یوار د ی. شما من رو رو یشما پشت سر من بود -
 .یستادیا

 یم؟تا در رو باز کن یخب چرا مثل آدم در نزد -
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نداره، سه چون دوست نداشتم منتظر  یچون دلم خواست، دو به شما ربط  یک  -
  یگه پس د  ی،جواب سوالت رو گرفت   کنمیدرم رو باز کنه...خب فکر م  یونم تا کسبم
 .که باهات بحث کنم؛ چون اصاًل حوصلت رو ندارم  بینمینم یلیدل

من دارم. بدون توجه به   ی بحث کنم، عجب شانس یبا کس خواستمی سرم نم خیر 
و داخل بالکن رفتم ها باال رفتم و داخل اتاقم شدم  پله   داخل عمارت شدم و از   یهبق

 .حالم بهتر شه یتا کم

*** 

 افسانه 

 

اومده بود، من   یاتاقم شدم. پرهام که دنبالم بود، به اتاقم اومد. بد موقع داخل
 .کنمیم یخال یکی یتمام خشمم رو رو یشمم یعصب یوقت 

 !ی؟خوریقدر حرص مآروم باش...چرا ان یکمدختر خب  -

 !به تو جواب بدم یامب یگه،ندارم د ساکت...من حال خودم رو یگه تو د -

 .یهست   یقدر عصبنشده که تو ان یزیآروم باش...چ یکمبابا  -

گربه؟! خودش   یگهبه خواهرم م  یگربه به چه حق   یگه! به خواهرم مشعوریدختر ب  -
 .گربه  یگهبه خواهرم م کنهیمثل کالغ قارقار م

 :و گفت  جلو اومد پرهام

 .. تو فقط آروم باشیگیکه تو م   یچ خب بابا اون کالغ، هر  یلیخ -
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از دختر  یشتر من رو ب یعنیحرفش  ینکرد، خوشم اومد. ا  ییدحرفم رو تأ ینکها از 
 کسیچ موضوع فکر کردم، آروم شدم. جالبه ه ین به ا یخالش قبول داره. وقت 

چطور با چندتا کلمه آرومم   ینآروم کنه، پس ا یراحت  ینمن رو به هم تونهینم
 !کرد؟

 .یبر تونییخب بابا آرومم...خوب شد؟ حاال م  یلیخ -

 :چشماش بود گفت یتو  یطنتابرو باال انداخت و با ش پرهام

 !ها یشیم یمونبمونم؟ پش یشتپ خوایی نم -

 .یشهپررو م یگیبهش نم یزیچ یاب خدایا

 خورده؟ یبه چه دردم م جاینوجود تو ا یر نه خ -

 االن آرومت کرد؟ یک  -

 یکه تو  یلحن آروم یاخودش آرومم کرد  دونمیبگم. نم یلحظه موندم که چ  یه
 ینا یو از طرف  دادیعذابم م یزیچ یه یچرا ول  دونمیصداش بود، آرومم کرد؟ نم

فکر  یخیالب یه؟چ یگهد ین! ای؟چ  یعنیرو دوست داشتم.  دادیکه عذابم م  یزیچ
 :شدم و گفتم یچیدهموضوع پ ینکردن به ا

 .ممنونم یکه کرد  ی...بابت کارنیروبرو ب  ی،به هر حال هرچ  -

 :زد و گفت یلبخند پرهام

 .قابل شما رو نداشت کنمی خواهش م -

رفتم و  ییشوزدم و به دست یرفت. لبخند یروناز اتاق ب اییگه بدون حرف د بعد
  یترانه چ  یعنیتخت نشستم.  یرو یسرت خبه صورتم زدم و با همون صو یآب 
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 یرونفکر دوباره از جام بلند شدم و از اتاق ب ینا! با کنه؟یرو داره ازمون پنهان م
 .رفتم و به سمت اتاق ترانه رفتم و در زدم

 .تو یاب -

دستش رو   یشهبود و مثل هم یدهتخت دراز کش یباز کردم و داخل شدم. رو درو
 :روم صداش زدمچشماش گذاشته بود. آ  یرو

 ی؟ ترانه خوب  -

 ی؟آره خوبم تو چطور  -

 ....ترانهیستمبد ن -

 .یدرباره اون موضوع حرف بزن  ینخوا یدوارمام -

 .خب راستش آره -

 .یبهتره وقتت رو تلف نکن -

 .یست با تو حرف زدن وقت تلف کردن ن -

مام به ت کنم؛یفکر م ینده. دارم به دو هفته آ یستن یخاص یز نگران نباش چ -
 ی؟ . حاال راحت شدین...همکنمیفکر م یمکه کرد  ییکارها

 .راحت شد یالمه االن خچرا دروغ آر  -

*** 

 الهام
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اومدم و    یروناز اتاق ب  حالیی. با ب کردمیرو نگاه م   یوار داشتم درو د  حوصلگییب   از 
ها  کوتاه به پله   یها. با قدم کردمیاطراف رو هم نگاه م رفتم،ی که راه م  جور ینهم
 یهک کردن تنگ شده بود، برا یاومدم. دلم برا یینها پاو از پله یدمرس
دوباره  یم،رو ساخت یکار سپهر ینکهبعد از ا یعنی! یمکه داشت هایییجانه
سر خونه  ریمیم یآدم عاد یهمثل  یاخودمون؟  انگیز یجانبه کار ه گردیمیبرم
اومدم و از   یینها پارانه صحبت کنم. کامل از پلهباره با ت یندر ا ید! بامون؟یزندگ 

  یباً سپهر رو پشت سرم با فاصله تقر یعمارت خارج شدم. بعد از چند قدم صدا 
 یرو یفتمب خواستیسرو وضعش دلم م یدن. سمتش برگشتم. با دیدمشن زیادی

ل ینزم   ینکه ا یبود. برا یز شده بود، فقط صورتش تم  یو بلند بخندم. از سرتاپا گ 
. از یدمخند یزریز دهنم گذاشتم و ر یهام رو نشنوه، دستم رو جلوخنده  یصدا
 :کرد و گفت  یاده من خن یهاخنده 

 کجاش خنده داره؟  -

 :رو خوردم و گفتم خندم

 !یختیه؟چه ر ینجاش...اهمه  -

 .آب ُگال یافتادم تو یزیچ یهکرد به   یر شده بود، پام گ یاریباغ تازه آب یچیه -

 ی؟کن  یکار چ خواییب االن مآهان خ -

 .یحموم درست حساب  یه یچیه -

 ست؟یگهد  یاز جاها یزتر وقت چرا صورتت تماون  -

 .صورتم گذاشتم یدستام رو رو افتادمیداشتم م یوقت  -
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 یاد؟بشه، خوشت نم یفصورتت کث ینکهاز ا -

 .یدهبهم دست م یحس بد یاد،بدم م یلیآره خ -

 .کن  یز خب، پس برو خودت رو تم یلیخ -

 کنی؟یم یکار چ جاین تو ا ی. راست یرمباشه االن م -

 .کم هوا بخورم  یهرفته بود گفتم حوصلم سر  کنم،ینم یخب کار خاص -

 یرون؟ب یمبر خواییم -

 ی؟ با ک  -

 .یگهبا خودم د -

 :راست گفتم یه

 .نه ممنون -

 :کرد و گفت  یاخنده سپهر 

 یم؟ بخور یرونناهارو ب یمنگران نباش، بر -

 یان؟ب یمهم بگ یهبه بق -

 .یان. آره بگو بیهفکر خوب -

اتاق    ینها باال رفتم و و به اولصله از پلهتکون دادم و داخل عمارت شدم و بالفا  سر 
سرش رو تکون داد   یدنمگفت و درو باز کرد. با د  یدر زدم. الهه بله بلند  یدم،که رس
 :و گفت
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 !یایشده؟ به نظر خوشحال م یچ  -

 یای؟م یمنهار بخور یرونب یمآقا سپهر گفت که بر -

 :گفت  یشخندابروش رو بلند کرد و با ن الهه

 از همه؟   یا کرده   از تو دعوت -

 .یرونب یمگفت که بر  دونمی نم -

 :زد و رو کرد به اتاقش و گفت آمیزییطنت خنده ش الهه

 .بگو یهمن کار دارم به بق -

  ین کرد؟ ا  جوریینچرا ا  ین منتظر جواب من بمونه، درو بست. ا ینکه بدون ا بعدم
از بس گفت آب سر ترانه رو خشک کرد،  یروز پر یروز تا د یروندوست داشت بره ب

  ی جواب  یباال انداختم و دم در اتاق آرزو رفتم و در زدم؛ ول یا. شونه یرونب یمبر
تخت نبود. آ پس  یرو یول البد خوابه! درو باز کردم و داخل شدم یدمنشن

 :کجاست؟ بلند گفتم

 !آرزو  ی هو جاییین آرزو ا -

 :و گفت یروناومد ب یچپدر حموم باز شد و حوله  یهو

 ی؟ اربله کارم د -

 ی برا یرونب یمبگم من و سپهر دار خواستمی! آهان مخوابییکمتر م   یجالبه تازگ  -
 یای؟...مریمیناهار م

 یایم؟خودش گفت که ما هم ب -
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 .دادم یشنهادنه من بهش پ -

 :گفت  رفتیم یبه سمت کمد لباس کهیدرحال آرزو

 .بخوابم خوامینه ممنون حال ندارم، م -

 .زدییاهار از خوابت من  یبرا یشهتو که هم -

 .ندارم خداحافظ   یرونبار حال ب ینا -

 :حرف بزنم که نذاشت و گفت خواستم

 .یروناس عوض کنم. لطفًا بلب خوامیم -

دوتا چشون شده؟ سمت اتاق   یناومدم. ا یروننگفتم و از اتاق ب یزیاجبار چ به
 یس ش ختمام بدن کرد،ی افسانه رفتم و در زدم و داخل شدم. داشت ورزش م

 زد، ینفس مکه نفس  جور ین نشست و هم  ینزم  ی صداش زدم رو  یبود. وقت   یسخ
 .منتظر نگاهم کرد

 یای؟ناهار م یبرا یم،بر یرونب خوایمیو سپهر م افسانه من -

 هستن؟  یاک -

 .بود یبه الهه و آرزو گفتم جوابشون منف  -

 .گذرهی بگذره از غذا نم یاز هرچ  افسانه

 . ...بناهار خ  یبرا یگفت  -

 .نذاشت حرفش رو کامل بزنه صدایی

 .من با افسانه کار دارم یاد،افسانه ب  یستن یاز ن -



 

 
299

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

 .سمت صاحب صدا، ترانه بود برگشتم

 یای؟ترانه...تو هم م -

 :گفت  یشگیشبا لحن سرد هم  ترانه

 .نه -

 .یادخب حداقل افسانه ب -

 .نه -

 چرا؟  -

 .دارم با افسانه کار  یاز طرف  یم؛خودمون ناهار دار -

 ی؟چه کار -

 .اونش به خودم و افسانه ربط داره -

 :به افسانه نگاه کرد و گفت بعد

 درست نگفتم؟ -

 :اومد و گفت یرونب یالشخ یایاز دن افسانه

 .دارم یکار  یهاومد که  یادمآ...آره االن  -

 .خب من برم به سپهر بگم که کنسلش کنه -

 .یرونتو برو ب  یستالزم ن -

 .پس فعاًل خداحافظ عه خب باشه،  -
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 .اخل اتاقم شدم تا حاضر بشمدوان داومدم و دوان  یروناز اتاق ب بعد

*** 

 افسانه 

 

کنه؟ چرا   یکار ترانه رو چ ینافتادم. خدا بگم ا یناهار مفتک  یهباشه از  یفح اه
 :گفتم  یتخت نشستم و با حالت بانمک  ینذاشت برم ناهار بخورم؟! رو

 بخورم؟ یبرم ناهار مفتک  یکه نذاشت   یبا من داشت  یاالن چه کار -

 :نگاه کرد و گفت یسمرفت و به صورت خنگاهش رو از در گ ترانه

 گفت؛یالهام به تو داشت م ینکهتو رو. ا یاسپهر الهام رو دعوت کرده بود نه من  -
  ی باهاش تنها باشه و با الهام ناهار بخوره. از طرف  خوادیکه سپهر م  دونهی چون نم
تا بدنت سرد نشده، ورزشت   یاز طرف  خوریم،یهم م یناهار مفت  جوریینما هم

 .رو تموم کن

 .رفت اییگهحرف د یچبدون ه بعد

حال ورزش رو نداشتم. از جام بلند شدم و بعد از برداشتن لباس مناسب به   دیگه
اومدم و مشغول خشک کردن موهام    یرونساعت از حموم ب  یمحموم رفتم. بعد از ن

 .شدم

*** 

 الهام
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از  ینسبتًا بلند یهااومدم و با قدم یروناقم باز ات یرونیلباس ب یدناز پوش بعد
قدم   یهزدم. با  یسپهر که تازه رفته بود حموم، لبخند یدنعمارت خارج شدم. با د

 :شدم و گفتم یکشنزد یکم

 یان؟شد؟ م یچ  -

 ی؟کرد  یکار کار دارن. شما چ  ینه گفتن حال ندارن، از طرف  -

 .یمکار دار  یو از طرف  یمل ندارگفتن ما حا -

انداخت.   ینلحظه به زم یهسپهر جا خوش کرد. نگاهش رو  یهالب یرو خندلب
 :سرش رو بلند کرد و گفت یتند

 یم؟ بر -

 .یماومدم. بر ینهم یآ خب برا -

نگفت و با همون لبخند جلوتر از من قدم برداشت. پشت سرش آروم    یزیچ  سپهر 
اطراف برداشتم و   . با حرف سپهر، چشم از کردمیگاه مو به اطراف ن  ذاشتمیقدم م

 .به سپهر نگاه کردم

 عقب؟  یا شینییخب جلو م -

 :گفتم  سریع

 .عقب -
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 ینرو تکون داد و در عقب رو برام باز کرد. بعد از تشکر سوار شدم. در ماش سرش
رو بست و در راننده رو باز کرد و پشت فرمون نشست و بعد از باز کردن در، با  

هم گذاشتم و سرم رو  یرو روشن کرد و حرکت کرد. چشمام رو رو ینماش یموتر
 کرد،یم. اون کار خودش رو مینگفت یزیراه چ یدادم. تو یهتک ینماش یشهبه ش

رو   میهچشمام رو باز کردم و تک یعسر ین،ماش یستادن. با اکردمی منم خوابم رو م
 .گرفتم  یناز ماش

 .یدیمرس -

  یاده رو باز کردم و پ یندر ماش یعدرم رو باز کنه، سر ینکهاز ا شد. قبل یادهپ بعد
 ی . وقت یمرو قفل کرد، با هم به رستوران رفت ینسپهر در ماش ینکهشدم. بعد از ا

 :لمه سمتم اومد و گفتمکا یکرد و بعد از کم  یروبوس یکیسپهر با  یم،داخل شد

 .طبقه باال یمبر یدخب با -

 یدیم،رس  ی. وقت یمها باال رفتراهش شدم و با هم از پله تکون دادم و با فاصله هم  سر 
 .نبود کسیچه

 یست؟ ن یچرا کس -

 .خب چرا دروغ دوست داشتم که باهات تنها باشم -

 .یستن یگهد یزایبه ناهارو چ یاز بگو. ن جوریین شده، هم یزیچرا؟! خب اگه چ -

داشته باشم، بد  یمهمراه  یه. گفتم جاینا یامنه ناهار که خودم دوست داشتم ب -
 .یستن

 .ینیمبش  یینپا تونستیمی! مجا؟ین خب چرا ا -
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 .یادپر سرو صدا بدم م یمن از جاها -

کرد و حرکت   یاخنده   زنم،ی نم  یحرف   یگهد  یدنزنم. سپهر د  یحرف   یگهدادم د  ترجیح
و منتظر نگاهم   یدرو عقب کش  یز م  یاجبار پشت سرش حرکت کردم. صندلکرد. به  

  یرون مقابلم رو ب  ی. سپهر صندل یدمرو جلو کش  ی صندل  ینشستم و کم  کرد. به اجبار 
نو   کشیدمیو نشست. راستش خجالت م یدکش که بهش نگاه کنم. چشمم به م 

نو رو برداشتم و مقابلم گرفتم. الک  یعافتاد. سر شغول انتخاب غذا خودم رو م یم 
 کردم،ی نو رو نگاه مکه داشتم م    جور ینبود. هم  یگهد  یجا  یهفکرم    کهیکردم، درحال

 :یدمصداش رو شن

 ی؟غذا انتخاب کن خواییم یتا ک   -

نو مقابلم بود گفتم  جور همین  :که م 

 .که دست روش بذارم  یستمد نظرم ن یزیآخه چ -

 کنی؟یغذا انتخاب م یدار یمطمئن -

 :دستپاچه شدم و گفتم کمی

نو برا -  .یگهانتخاب غذا د یآ معلومه که آره، م 

 .پسندنخانوما سخت گنیراست م -

نو رو پا  ینا  با داره با خنده نگاهم    یدمد  یآوردم و نگاهش کردم. وقت   یینحرفش م 
نو رو مقابلم گرفتم. سپهر با خنده گفت کنه،یم  :دوباره م 

 !کشییخجالت م کنی؟یخودت رو پنهان مچرا  -

 .پسر ناهار بخورم یهبا  خوامی باره که م ینخب راستش آره. اول -
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 ی؟رو دعوت کرد یهبق ینهم یپس برا -

 .یرفتنقدر دعوتم رو پذخب آره، اونا هم چه -

 :کرد و گفت  یاخنده سپهر 

 .باهات تنها باشم خوامیکه م  دونستنیخب پس اونا م -

 !داره؟ یخاص یلدل ی،چ  ی! برایتنها باش -

 :گفت  یجد یباً تقر یبا خنده نبود. با صدا یگهسپهر د لحن

 .یمدوست با هم ناهار بخور یهنداره، فقط خواستم به عنوان  یخاص یلنه دل -

نو رو آروم از دستم گرفت و با لبخند مهربون  ین ا وقتی بهم نگاه   یحرف رو زد، م 
 ییکه صدا کردیمیبه هم نگاه م یمداشت جور یند. به روش لبخند زدم. همکر 

 :مون رو به خودش جلب کردتوجه 

 ین؟دار یلم یچ   یدببخش -

 :گفت  یاه بدجور خورده بود تو حالش، با حال گرفته ک  سپهر 

 .خورمیم یکسمن م -

 :رو کرد بهم و گفت  بعد

 ی؟انتخاب کرد یچ  -

 .انتخاب نکردم یخاص یز آ خب چ -

 :تعجب کرد و گفت سپهر 
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نو برا  ینپس ا -  بود؟  یچ  یهمه نگاه کردن به م 

 .شدن یمقا یبرا -

 :د به گارسون و گفتبهم کرد و لبخند زد و رو کر  ینگاه  سپهر 

 همراه با دلستر یکسم یشونما یبرا -

نو قا  تونستمیبار نم   ین گفت و رفت. ا  ی گارسون چشم .  ونم دیبشم. نم  یمپشت م 
شدن بودم. سرم رو   یمقا یا که همش دنبال راه فرار   کشیدمی خجالت م یاز چ 
 .ردانداختم و دستام رو به هم گره زدم. صداش دوباره به گوشم خو یینپا

 کشی؟یخجالت م یاز چ  یگهد -

 .دونمی خب خودمم نم -

کارش   ینبا ا  خواستیم  یدکرد. شا  ینگفت و خودش رو مشغول کار  یزیچ  سپهر 
 ی حرف  یچلتم کمتر بشه. گارسون اومد و غذا رو گذاشت جلومون؛ بدون هخجا

  گفتم نه سپهر. قاشق و چنگال   یزیشروع کردم به خوردن. تا آخر غذامون نه من چ
. کردیبه من نگاه م تبشقاب گذاشتم و به سپهر نگاه کردم. اون هم داش یرو تو
 :زدم و گفتم یلبخند

 .بابت غذا ممنونم زحمتت دادم -

 :زد و گفت یلبخند سپهر 

 .یرونب یامکه باهات ب   یشمخوشحال م یلی...من خیهچه حرف یگهد ینا -

 یم؟ برگرد یشهممنون...خب م -
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 یست؟به نظرت زود ن -

 .یرههم د  یلینه اتفاقًا خ -

 .یمبر خواییکه تو م  ییجاباشه از اون  -

اومدم و از  یین ها پا. منتظر سپهر نشدم و از پله کردم و از جام بلند شدم  تشکری
رو   یشآفتاب ینکع کهی. سپهر درحالیستادما ینرستوران خارج شدم و کنار ماش

باز کرد. مثل قبل عقب  از رستوران خارج شد و در رو ذاشت،یهاش مچشم  یرو
 .نگفتم یزیراه خونه چ  تادادم و   یهتک  یشهنشستم و دوباره سرم رو به ش

*** 

 افسانه 

 

. در اتاق رو باز کردم و بعد از  رفتمیبه سمت اتاقم م  کشیدم،یم  یازهخم  کهدرحالی
قدر خنک نه، بعد با داد ان یرمتخت انداختم. عه چرا ز یبستنش، خودم رو رو

 :گفتم

 .یسهخ یننه ا -

سرش  یی! چه بالیسه؟چرا خ یناز جام بلند شدم و به تختم نگاه کردم. ا بعد
بود.  یسهام نگاه کردم. کاًل خشد. به پشت لباس  یسهامم خاه لباس  اومده؟
دست لباس   یک. دعا کنه دستم بهش نرسه. کشمیپرهام رو م ینمن ا یاخدا

هام  حموم اومدم و لباس از  کهینعد از احموم رفتم. ب یلب یر غر ز یبرداشتم و با کل
دوات رو ازش  ینکهبه سرم زد. به اتاق الهه رفتم و بعد از ا یفکر یه یدم،رو پوش
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جواب نداد.  یکس  یکردم و آروم به اتاق پرهام رفتم. در زدم ول  یگرفتم، تشکر
زدم و آروم داخل شدم. اول سرم رو تو بردم تا مطمئن بشم  یزیآملبخند شطنت 

  یع درو بستم. سراتاق و  ینبود. رفتم تو یرو نگاه کردم ول کان. تمام میستن که
 کهین. بعد از ایختمهاش دوات رهر کدوم از شامپو یبه سمت حموم رفتم و تو

 .اومدم و به اتاقم رفتم یرونخوب تکونشون دادم، از حموم ب

 

 

*** 

 ترانه 

 

. زهرا و محمد آقا رفته  مخوردیم  ییهال نشسته بودم و داشتم چا  یمبل تو  روی
رو   ییماز چا  یاهم سپردن. جرعه   یبودن؛ به ک   و خونه رو به ما سپرده  یرونبودن ب

نکردم   یمبل اطراف من نشستن. توجه  یو رو   یینخوردم که دخترا با هم اومدن پا
خودش  یبرا ییه داشت چاکیشدم. الهام درحال ییمو مشغول خوردن چا

 :گفت  ریختیم

 .باهات حرف بزنم یزیچ یهدرباره  واستمخیترانه م -

 :و لحن سرد گفتم یلبم بود، با خونسرد ینجون روف یکه لبه   جور همین

 خب؟  -

 یممون؟ به کار قد گردیمیبرم یم،رو تموم کرد یکار سپهر  کهین ما بعد از ا -
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 .کنیمیرو شروع م یعاد یزندگ  یه نه  -

 :انداخت و گفت یینحرفم ناراحت شد و سرش رو پا یناز ا الهام

 .یشهاون کارامون تنگ م یدلم برا -

 !ینهم یههدف ما سپهر یست؛به صالحمون ن -

 .الهام خوش گذشت ی: راست الهه

گلوش و به سرفه افتاد. از   یتو یدپر ییچا خورد،یم ییکه تازه داشت چا  الهام
مر الهام به ک  یشقو  یشانس بد الهام، افسانه کنار الهام نشسته بود. افسانه با دستا

  یا به افسانه بگه بس کنه  یاونده بود درد کمرش رو تحمل کنه ضربه زد. الهام م
 .سرفه کنه

 .یشافسانه بسته کشت -

بهم کرد. نگاهم رو ازشون گرفتم و   یدست از ضربه زدن برداشت و نگاه  افسانه
از    ییچا  یه  یومده. به من نیچیدعمارت پ  یتو  یکیرو بخورم که داد    یمخواستم چا

 .آرامش بخورم یرو

 .افسانه کشمتی : مپرهام

 :خنده و گفت یر زد ز  یپق  افسانه

 .ینکن یستخت من رو خ یعوض داره گله نداره. تا تو باش یهرچ  -

و   یاهس یبا موها یین،ها اومد پااز پله  یچپبه خندش ادامه داد. پرهام حوله  بعدم
 .کردیمکه داشت، افسانه رو نگاه   یاهیس یباً تقر یافهو ق یختر
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شامپو بدن و سر بهم   یه یابهمن ب یافسانه خانم؛ بهمن، هو کنمیم ی: تالف پرهام
 .بده

 .ها باال رفتاز پله  زد،یلب غر م یر که ز  جور ین هم بعد

 !یدوات رو از من گرفت  ینهم ی: پس براالهه

 مونه،یمنتظر جواب نم کنهیم یکار  یهزرنگه  یلی: آره مردک فکر کرده خافسانه
 .جوابش رو دادم منم

 روز افتاده؟  ینبه ا یکرد  یکار : چآرزو 

  یده رو زده د ی. اولیختمشاپوهاش دوات ر یهمه یبابا تو یچی: هافسانه
 .نکرده یفرق  یدهرو هم زده د یشده، دوم جوریینا

 :کرد و گفت  یاالهام که تازه حالش بهتر شده بود. خنده  ید،خند بعد

 .یشهم تنگ یامونخل باز ینا یدلم برا -

 

 

** 

صحبت   ینگاه کردم. دخترا بعد از کم  یروننشستم و طبق معمول به ب  یصندل  روی
رو نگاه    یرونب  کهی. درحالخوردیبه هم م  یاومدن نشستن. حالم از دانشگاه اجبار

که کارم داشت نگاه    یشونم زد. روم رو از پنجره گرفتم و به کسبه  یکس  کردم،یم
 .کردم؛ آرزو بود
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 ی؟کارم دار  شده ی چ  -

 .اونا -

 :دوستانه نبود. با لحن سرد گفتم یافشونبه چندتا دختر اشاره کرد. ق بعد

 یش؟ فرما -

 :گفت  کردیبهم بد نگاه م  یشکه چند هفته پ  دختری

 !یشه؟چرا شرت کم نم دونمی نم -

 :زدم و گفتم پوزخندی

 .کالمشون بشماز آدما ارزش ندارن که هم یبعض -

 ی؟برامون مشکل درست کرد از بس یخسته نشد -

 .فهممی: منظورت رو نم آرزو 

 .کنینیم یزندگ  هایزاهد  یخونه  یکه شماها تو  دونیمیما م -

 یم؟گوش کن  یگیتو م یهرچ  ینکنه توقع دار ی؟: خب که چ افسانه

 .کنم بدجور ادبت کردنهه فکر   -

 :با تعجب گفت دختره

 یه؟ منظورت چ -

 !یگم؟درست نم ی،کرد  یرینش یاتلخ  یاور که غذا رو ش   یبود یتو اون کس -

 :متعجب گفت یافهبا ق دختره
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 یگی؟خودت م یبرا یدار یچ   ی؟ک   ی،چ  -

. یخودت خراب شد یول یهمه خراب کن یشمن رو پ خواستییکه م  یتو بود -
 یم ندار  یما حرف   ها،یزاهد  یشپ  یما بر یبه جا  یخب اگه دوست دار  یف،چه ح

 .اتفاقًا از خدامونه

از بحثمون رو   یبحثمون گرمه، اومدن سمتمون. سپهر که کم یدن که د  هایزاهد
 :کرد و گفت  دستییش بود، پ یدهشن

 از خداتونه؟  یشده؟ چ  ی چ  -

 ی شما زندگ  یشپ یانو اونا ب یمها عوض کنخانم ینجامون رو با ا کهین: االهام
 .کنن

 :در هم رو کرد به دخترا و گفت یبا ابروها سپهر 

که   بینیمینم یاز و ن یمخوشحال کنین،یم یما زندگ  یششماها پ کهیناز ا یول -
 .ینعوض کن اییگهجاتون رو با کس د

 .لب گفتن و رفتن یر ز شعورییکه بدجور خورده بود تو حالشون، ب   دخترا

 .قدر سختهکردن چه  یبا شما زندگ  دوننی واقعًا نم -

 .یمباش با شما یمدوست ندار  یاد: واهلل ما خودمونم زبهمن

 .دل به دل راه داره -

 .یمناهار بخور یمبر یخیال: حاال بالهام

*** 
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 هفته بعد  دو

 الهام

 

 یمن نبودن. تنها کس هم کمتر از  یهبدنم استرس گرفته بود. نه تنها من، بق تمام
جا  یه یچک شد و هر کس یز چدو هفته همه ینا یکه آروم بود ترانه بود. تو

و  رفتمیخودش رو بکنه. از استرس همش مباشه و کار خاص  بایستیم
که آروم    زنهیم حرفباهام  یقهو هر دق شدینگران م یدنم. سپهر با داومدمیم

  ی آروم بشم. افسانه رو تونمینم کنمیم. هر کار شدمیمگه من آروم م یبشم ول
که   کردیم یمبل نشسته بود و با دوتا دستش سرش رو گرفته بود و پرهام سع

  یین، کرده بود و سرش رو انداخته بود پا  یهتک یوار رو آروم کنه. آرزو به دافسانه 
که   یمحالت بود ینهم ی. ربع ساعت تورفتیم رومالهه هم مثل من همش قد

 :اومد و گفت یین ها پاترانه از پله 

 .ینآماده ش -

ه بشم. ها باال رفتم و به اتاق خودم رفتم تا آمادبه سپهر گفتم و از پله یااجازه  با
 مون یدو هفته تموم بشه و سر کار اصل ین ا یزود ین که به ا  کردمیفکرش هم نم

اومدم.  یروناتاق بو از  یدمهام رو پوشهمون لباس ی. درست مثل جشن قبلیمبر
. اونا هم مثل من همون یرونهمون موقع الهه و آرزو و افسانه هم اومدن ب

  یی و هر کدوممون جا یماومد  یین پا هابودن. با هم از پله  یدهلباساشون رو پوش
 .ترانه به گوشمون خورد ی. صدایمنشست
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 ی، و از کار بندازر   هایندورب  یدبا منه. الهام تو با  یکشتن سپهر  ید، مراقب باش  یلیخ -
حواسش به   ید آرزو با یای،شدم م یاتاق سپهر یمن راه  کهین افسانه تو بعد از ا

باشه و آخر از همه  گناهیب  یهابه آدمخالفکار باشه و الهه حواست  یهامهمون
 .ینمراقب خودتون باش

هاش داد و چشم  یهمبل تک  ی. ترانه سرش رو به پشت یمچهارتامون سر تکون داد  هر 
و با   یماومدن. از جامون بلند شد هایبست. ربع ساعت گذشت که زاهد  رو

. یمدو حرکت کر  یمآژانس شد ین. سوار ماشیماز عمارت خارج شد هایزاهد
البته با   یان،بعد اونا ب یمخودشون رفتن. قرار شد ما زودتر بر ینبا ماش هایزاهد
 .یسپل

 .یمشد یادهو پ یستادیمدر دانشگاه ا جلوی

 .یریتبه سمت مد ریمیداخل. من و الهام م ینتا برخب شما سه یلی: خترانه

 .یمرفت یریتترانه دستم رو گرفت و به سمت مد بعد

*** 

 افسانه 

 

  یدیمرس  یو به در بزرگ   یمکه ترانه و الهام رفتن، با هم به سمت سالن رفت  یناز ا  دبع
 .و خواستم درو باز کنم که الهه مانعم شد

 .آقا من استرس دارم -

 .یشهنم مونینگران نباش اگه خدا بخواد طور -
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بهش زدم و درو باز کردم. طبق   یسرش رو تکون داد و به روم لبخند زد. لبخند  الهه
نبود    یدنی. نوشخندیدنی و م  رقصیدنیعمول هم همه بود. دختر و پسر با هم م م

و به   یموسط گرفت  یت. چشمامون رو از جمعیندرباره جشن نگ  یزیچ  گفتنیکه م
باعث  ینشده بودن و ا  یخودخود ب ز ا هایلیوضع اصاًل خوب نبود. خ یم؛داخل رفت

نباشه و   یتمأمور یون روو تمام تمرکزم یمداشته باش یکه احساس بد  شدیم
 .یستادیما  یاو گوشه  یممشت دختر و پسر رد شد  یه  یونحواسمون پرت بشه. از م

 ید؟ کن  یکار چ یدبا دونیدیخب من رفتم شماها هم که م -

  یدن د  یبرا  یخوب   یجا   یو الهه سر تکون دادن و رفتن. به اطراف نگاه کردم ول  آرزو 
پله   یهانرده  یدنشد. با د یدهه باال کشنکردم. ناخوداگاه نگاهم ب یداجا پهمه
دانشجوها رد شدم   یناز ب  یهاحرکت کردم. به زور و سخت سمت پله   زدم و  یلبخند

 جایناز ا  کردم،یکه فکرش رو م  طور ین. همتمها رسوندم و باال رفو خودم رو به پله 
م نشست. از دست شونه یرو ی. ربع ساعت گذشت که دست ید د یشهجا رو مهمه
رف نگاه کنم، دستم به چهره ط کهینکه طرف پسره. بدون ا  یدفهم شدیرگش مبز 

نثار صورتش کردم. حدسم درست بود.   ی و مشت  یدمچرخ یعرو مشت کردم و سر
 یاون زهرمار یجهنت  یه؟ چ یگهد ین پناه بر خدا ا ید،ن افتاد و خندیزم ی پسره رو

 :کرد و گفت  یاخنده از جاش بلند شد و  یزونیطرف با حالت نام یگه،د ینههم

 !ی؟هست  یچه آشغال یفکر کرد زنی؟ی من رو م -

اعصابم قشنگ شد. با نگاه خاص خودم    ید، پر  یرون آشغال از دهن نجسش ب  وقتی
 :نگاهش کردم و گفتم

 .یکه! آشغال هفت جد و آبادته مرتی؟زد یچه زر -
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هر   ه؟ یک  یگهد ینخدا ا یا با مشت افتاد به جونش.  یکیبرم سمتش که  خواستم
 :گفتیو م دادیفحشش م زد،یکه م  یمشت 

 .یدیفحش م کنییتو غلط م -

 :به سمتش رفتم و گفتم یعپرهامه! سر یصدا کهینصدا تمرکز کردم؛ ا یرو کمی

 .یولپرهام بزن ا ین آفر -

حرفم دست از زدن طرف برداشت و نگاهم کرد. من که گفتم  ین ا یدنبا شن پرهام
 !زنه؟ ینمچرا  ینبزن نگفتم نزن، ا

 زنی؟ی چرا نم -

 :و گفتکرد   یاخنده  پرهام

 !چرا که نه  خوایدیاگه شما م -

 :خواست بزنه که گفتم بعد

 ....ولش کنیستانه وانه  -

 . ...اما -

 !قرار بود خودم بزنمش ی،رو زد ین اصاًل تو چرا ا یگه،ولش کن د -

 ی؟ناراحت  ینهم یاالن برا -

 .بلند شو یعآره سر  -

 :کرد و گفت  یااره خنده دوب پرهام
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 بهت فحش داد؟ ی به چه حق  یزم،بر ینزم یمن دوست دارم خونش رو رو یول -

 کرد،ی نگاه م  یاروکه به    یوقت   ی ول  خندید یو م  گفتی م  یددوباره شروع کرد. شا  بعد 
بود. به سمتش   یبار واقعًا عصب  ینهاشه، اچشم   یانگار خون جلو  شد؛یترسناک م

باز هم توجه نکرد. به  یولنکرد. باز هم صداش زدم  یتوجهرفتم و صداش زدم. 
که داشت   جور ین. دست از زدن برداشت و همیدمشاجبار لبه کتش رو گرفتم و کش

نگاه کردم. خداروشکر فقط دماغش به فنا رفت   یارو بلند شد. به  زدینفس منفس
 یاگوشه   کتش رو ول نکردم و به  ینصورتش بود. آست  یهم رو  ی_چندتا کبودیهو  
 .بود یولش کردم و بهش نگاه کردم. هنوز عصب یمیستادا ی. وقت یدمشکش

خودم  ی . از طرف یبش یکه نبود، بعدشم الزم نبود عصب  یزیخب بابا چ یلی خ -
من رو آروم   خوایی...تو مثاًل میکار رو بکن  یننبود تو ا یاز بزنمش. ن تونستمیم
 .تو رو آروم کنه یدبا یکی! یکن

 :مون حالتش گفتبا ه پرهام

 . ...غلط کرد که اومد طرفت یکهاصاًل مرت یخواهر نداشتم یتو جا -

 .یهقض ینا یخیالب یگه! دیدهم د یجشبابا اومد که اومد، نت -

 .کرد که خودش رو آروم کنه  ی و سع  یدبلند کش یبا صدا  ینفس پرهام

 .لطفًا از کنارم تکون نخور -

 .من کالس بکس رفتم یست،م نبار  یچیرفتار نکن که انگار ه یجور -

 .خورییبه هرحال از کنارم جم نم -

 ی؟ اومد یتو اصاًل ک   -
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 به موقع اومدم نه؟  -

 .: اصالً سپهر

 .یمو به سپهر نگاه کرد یمسپهر رومون رو از هم گرفت یصدا با

 یدی؟ افسانه الهام رو ند  ید؛: ببخشسپهر

 .یریتبا ترانه رفتن مد -

 یومدن؟ : هنوز نسپهر

 .گردمیم یرماالن م یدمشد من نواهلل  -

 .کنمیم یداشخودم پ یست : نه الزم نسپهر

 .برم دنبالش خواستمیاصاًل اتفاقًا م -

و نذاشت برم.   یدمانتوم رو کش یننگفت. خواستم برم که پرهام آست یزیچ سپهر 
 :نگاهم کرد و گفت یروم رو از راهرو گرفتم و بهش نگاه کردم. جد

 .یرینم جایچ شما ه -

 :و کرد به سپهر و گفتر   بعد

 .سپهر برو دنبالش -

رفت. با اخم به پرهام نگاه کردم. بدون   یع خدا خواسته سر تکون داد و سر سپهرم
 :در همم گفت یهاتوجه به ابرو 

 .سرکارمون یمخب بر یلیخ -
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*** 

 الهام

 

و  نشستم  یصندل ی از ترانه جدا شدم. رو یم،رو چک کرد هاین دورب کهین از ا بعد
چونم گذاشتم و به منظره مقابلم نگاه کردم   یر . دستم رو زیادمنتظر شدم تا افسانه ب
  یزها چ  ینهم  یکجاست؟! تو  یافسانه گور به گور  ینا  یستو به فکر رفتم. معلوم ن

 :شدم و گفتم لندسپهر از جام ب یدنغرق بودم که با د

 سپهر افسانه کجاست؟ -

  ی ترانه بهت خبر یم؛الن منتظر ترانه هستمدن و ااو یداره. الهام همگ  یان جر -
 نداد؟ 

  حال یتا دانشجوها ب  یمصبر کن ید داخل، بعدشم با یم نه...من و ترانه تازه اومد -
 .بشن

 !یممهمون جاین ا یپس دو ساعت  -

 .یستمعلوم ن -

 

 .ینیمجا بش  یه یمخب پس بر  -

  ید کش  کنارم رو  ینشستم. سپهر صندل یهمون صندل  یرو تکون دادم و رو سرم
 وقفهی تلفنم بلند شد. ترانه بود؛ ب  یو نشست. ربع ساعت گذشت که صدا یرونب

 :جواب دادم
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 ی؟ جانم چه کرد -

 .بینمشینم یچیفعاًل ه -

 یومد؟ ن یشکه برات پ  یمشکل -

 نشد؟  ینه نگران نباش خبر  -

 .یچینه هنوز ه -

 در چه حالن؟ هایزاهد -

 .رو انجام بده و کارش یادب یتا سپهر یماومدن. منتظر -

 .خوبه حواست باشه  -

 .باشه نگران نباش -

 :رو قطع کردم. سپهر گفت تماس

 بود؟  یک  -

 .یمبفهمه در چه حال خواستیترانه م -

 نگفت؟ یدرباره سپهر یزیچ -

 .نگفت یزینه چ -

 :جواب دادم یعسربلند شد.  یمگوش  یدوباره صدا موقعهمون

 بله؟  -

 .زننیرو م یگهمشت آدم دارن همد یه: الهام حواست کجاست؟ الهه
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 .یستن یزیچ کهین ا -

 .نباشه جاینا یسپهر کهین به شرط ا یول   یستن یزیبله چ -

 :از جام بلند شدم و گفتم  یعحرفش سر ینا با

 !کجاست؟  ی؟چ  -

 .بینمشینم ردمگیدنبال ترانه م یهرچ  یبدبخت  دونم؛ی درست نم -

 .هابه اتاق  یمبر یدر بده بابه افسانه و آرزو خب یعسر ی؟چ  یعنی -

 :گفت و قطع کرد. رو کردم به سپهر گفتم  یاباشه الهه

 .یمها بربه اتاق  یدبا یمغافل شد یاز سپهر کهینخبر بده. مثل ا یسپهر به همگ  -

شده؟ بدون   ی چ   یعنیرو درآورد و شروع کرد به حرف زدن.    سیمشیب   یعسر  سپهر 
  یگه مشت آدم داشتن همد  یکالهه بود رفتم.    که  ییحرف از سپهر جدا شدم و به جا 

و حالشون   یستن یشون طور کهینا یعنی ینبود. ا ی. زدنشون واقعزدنیرو م
و کارش رو    حواسشون پرت بشه  اکارو کرده تا مأموره  ینا  یه،خوبه. حتمًا کار سپهر

 .ها باال رفتمجا دور شدم و از پله انجام بده. از اون

به هم   یچشمم به افسانه و پرهام خورد. وقت  ویدم،دیکه داشتم م جور همین
 :. گفتمیمنفس زدو نفس یستادیما یدیمرس

 یدین؟ ترانه رو ند -

 .گشتیمیدنبالش م یمتا االن داشت یدیم: نه ند افسانه

 .بذار زنگ بزنم -
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 .جواب نداد ی: من زنگ زدم ولفسانها

 خبر؟ خدا...از آرزو و الهه چه یا -

 .ستون جاست، آرزو هم کنار الهه: الهه که هم افسانه

 .یسمت اتاق سپهر یرهداره م یه: بهمن با بقپرهام

 .یمبر یدپس ما هم با -

اسلحش   یکی.  یمبلند شد. سرمون رو به سمت صدا چرخوند  یر ت  یصدا  موقعهمون
 .ه هوا گرفته بودرو ب

 .نبود ینقرارمون ا  یه؟چ یانجر -

 .دونمیه نمبار  یندر ا یزی: واهلل من خودم چپرهام

 .پس طرف دشمنه دونیدی اگه شما نم -

 :کردم به افسانه و گفتم  رو

 . ...یبه اتاق سپهر یم بر ید افسانه ما با -

 :رو کردم به پرهام و گفتم  بعد

 .یدشما بر -

 .ینیدخطرناکه ممکنه صدمه بب  یلیخ یشه: نمپرهام

 .ی: نگران نباش موفق باشافسانه
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  ین شده بود و ا  یادز  یلیخ  یر ت  ی. صدایمسمت اتاقا رفتدوان به  با افسانه دوان   بعد
  ین چرا ناخوداگاه نگران سپهر شدم. االنم وقت ا دونمیبود. نم یرینشون از درگ

 دویدم،یکه م  جور ینآوردم هم نیرورو ب یم. افکارم رو کنار زدم و گوشیستن یزاچ
 :داد وابشماره الهه رو گرفتم. بالفاصله ج

 ین؟ خوب -

 ین؟ ان ما نباش شماها خوبآره نگر  -

 .یمآره خوب -

 .ینمراقب خودتون باش یلیخ یرین،جا پناه بگ یه -

 .طورین شما هم هم -

 .قطع کرد  بعد

حال  یخدا ک  ی. ایمدر برخورد کرد ی. از شانس خوب ما به کلیمراهرو رد شد از 
  بزنم و  یرونمزخرف ب یمهمون  ین از ا خواستی همه اتاق داره؟! دلم م ینگشتن ا

 :افتاده گفتم یینپا یهاخودم رو راحت کنم. با شونه 

 .خب تو راست من چپ -

همه در و اتاق به  ین. آخه ایمها رفتاتاق یبه سمت درها یحرف  یچبدون ه بعدم
ها رو هم باز  در اتاق کردم،یلب غرغر م یر که ز جور ینهم خوره؟یم یچه درد

 یازش نگم بهتره! در سوم  یزیهم چ  یداخلش نبود؛ دوم  یزیکه چ  ی. اولکردمیم
که داشتم  یاز حال بود؟  یچ  ینصورتم نشست. ا یرو یزیرو باز کردم که چ

فحشه نثارشون کنم. درو محکم   یهرچ   تخواسیهام رو مشت کردم. دلم مدست
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صورتم برداشتم. حوله  یصورتم بود رو از رو یکه رو  یو پارچه َنم یدمبه هم کوب
انداختم و به سمت اتاق   ینزم یوله بود. حوله رو روبود، بازم خدا رو شکر که ح

توش نبود. درو محکم   یزیهم چ  ینزدم و درو باز کردم. ا  یلب غر  یر چهارم رفتم. ز
 :تم و بلند گفتمبس

 .کنمیرو باز نم یدر یگهمن د -

 یگه؟نم یزیچرا چ ینا یبهنگفت. عج یزیچ یول یادافسانه ب یکردم تا صدا  صبر 
 یق گرفتم و به پشت سرم نگاه کردم. افسانه کجاست؟ به انتهاروم رو از در اتا

 یدم؟کرد و من نفهم  یهمه اتاق رو ط  ینا یجورچه  ینخدا ا یاراهرو نگاه کردم. 
 یو به سمت افسانه رفتم. ک  شدم یگهد یباز کردن درها  یخیالخوش به حالش، ب

افسانه روش رو بهم    ،یدمبه افسانه رس  یهمه درو باز کنه؟ واهلل! وقت   ینحال داره ا
 :کرد و گفت

 ی؟ چه کرد -

 ی؟کرد  یکار تو چ یچیه -

 .رسیمیم یبه اتاق اصل یمعبور کن جاین. فکر کنم از ایستن یچیه -

 .همه درو ندارم ینمن حال ا  یمپس بر -

در به  ینگفت و حرکت کرد. پشت سرش حرکت کردم. بعد از کل یزیچ افسانه
نداشت.   جاینا  ینگهبان   یچبود که ه  ینت. جالب ادر داش  یهکه فقط    یدیمرس  ییجا

 .افسانه درو باز کرد یم،کنار در اومد

*** 
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 آرزو 

 

. یمگوشامون گذاشته بود  یو از شدت صدا دستامون رو رو یم بود یدهچپ یز م زیر 
هاش رو خدا لعنتتون کنه کر شدم خرا! به الهه نگاه کردم، اون هم مثل من دست

تموم   هاینا یراندازیت یک    فهممی. نمدادیفحش مگوشاش گذاشته بود و   یرو
 یاپارچه یزیبود. روم تهبدجور حوصلمون سر رف یبدبخت  یشن؟خسته نم یشه؟م

و  کردنیم یراندازیطرف ت یه اهیسنگاه کردم. پل یرونباال زدم و به ب یرو کم
 ی،ایوونه اومد. چه آدم د یروناز سنگرش دل کند و ب یطرف. شخص یهخالفکارها 

. با ینزم یکه اومد قدم دوم رو بذاره افتاد رو  ینشده احمق! هم یر از جونش س
چه  یگهد ینسرم گذاشتم. ا یگفتم و دستم رو رو  یآخ  خوردم که به کله  یزیچ

هام ناخوداگاه اشک  دردم گرفت که از چشم  یدر سفت بود. جورقبود؟ چه   یآشغال
م خورده  که به کله  یزیردم و به چهام رو پاک کدستم اشک چشم   یکیاومد. با اون  

رون. خب تا حاال یب یامب یز م یر بود از ز یکنزد یدمکه د  یزیبود نگاه کردم. با چ
 یکار چ  جاینا  یناسلحه، فکر کنم اسمش کلته؛ ا  یکبودم.    یدهرو ند  یزیچ  ینهمچ

ه  الهه زدم. الهه ک یم داغون شد. به بازو کله   خورد؟ی به کله الهه م مردیم کرد؟یم
 :گفت  یگرم بود با حالت شاک   یرونسرش به ب

 یگی؟ م یچ  -

 .رو نگاه ینا -

 :به کلت کرد و سرش رو باال آورد و گفت ینگاه  الهه

 ی؟ خب که چ  -
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 .گاه کندرست ن -

به   ینگاه کرد که متوجه کلت شد. نگاهش متعجب شد و نگاه ترسناک  یگه د بار یه
 :من انداخت و گفت

 ؟کنهیم یکار تو چ یشپ ینا -

 !جاینکه پرتش کرده ا  یهمال ک یستمعلوم ن یست، بابا مال من ن -

 .بده  یرش: خدا خالهه

ه اسلحه رو  بده؟ اله یرشخدا خ یچ  یعنی حرفش گنگ نگاهش کردم؛  ینا با
 :برداشت. با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 کنی؟یم یدار یکار چ -

 :گفت  زدیرو کنار م یاپارچه یزیروم کهیحالدر  الهه

 .کار خوب  هی -

 . ...صبر کن نگو که -

 .بذار تمرکز کنم یسه -

سرم  ی. دستم رو روکنهی به دادمون برسه تا من و خودش رو نکشه ول نم خدا
 .گذاشتم و به کاراش نگاه کردم

*** 

 الهه
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  یره خ یرونرو کنار زدم و به ب یزیحاال دست به اسلحه نزده بودم که زدم. روم تا
  ی دوسته، ک  یرو بزنم؟ من از کجا بفهمم ک  یمن حاال ک خبره؟ خدا چه  یاشدم. 

از   یکیخودت کمک کن. کلت رو مقابلم گرفتم. با چشم دنبال  یادا دشمنه؟ خ
 یسنگر گرفته و هر از گاه  ه ک  یدمگشتن سپهر رو د  یبودم. بعد از کم هایزاهد

فکار  و به گروه خال   یدمباشن. چرخ  یسپل  ید گروه با   ین. خب پس اکنهیم  یراندازیت
چشمم به  یریگخوددر  ینگاه کردم. خب حاال کدومشون رو بزنم؟ بعد از کم

خطرساز  یهاز بق یشتر پس ب کرد،یم یراندازیت یهاز بق یشتر خورد. طرف ب یشخص
نشون   یول ترسیدمی کردم. چرا دروغ م یمتنظ طرفدست  ی بود. کلت رو رو

ماشه   یدستم رو رو. یشمحساس نخوره که بدبخت م ی. خدا کنه به جادادمینم
 یبد یشتم فشار وارد کردم؛ صدازمان با بسته شدن چشمم به انگگذاشتم و هم

کرده بودم نگاه   یراندازیکه ت  ییهام رو باز کردم و به جاشد. آروم چشم یجادا
من   یعنیمرد؟  یعنینه،  یافتاده بود. وا ینزم ی. خدا مرگم بده طرف رودمکر 

  لرزونم توان یهاهام جمع شد. دستچشم  یواقعًا کشتمش؟! اشک تو

هام که به دست   جور ینکلت رو نداشتن. دستام رو مقابلم گرفتم و هم  نگهداشتن
 :گفتم  کردمینگاه م

 .شد تر ینکنم؟ جرمم سنگ  یکار من کشتمش...بدبخت شدم...حاال چ -

 :آروم با حالت نشسته اومد کنارم نشست و گفت آرزو

 !ی؟ شت خودت رو که نک ی؟کرد  یکار چ -

 :لب گفتم زیر 

 کنم؟  یکار شدم...حاال چ ارهیچآرزو بدبخت شدم...ب -
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 .شده! خب درست حرف بزن ی مگه چ  یگی؟م یدار یچ  -

 .من کشتمش من کشتمش -

 :هاش رنگ تعجب گرفت و گفتحرفم چشم ینبا ا آرزو

 یگی؟ م یچ  -

 :همون حال نچندان خوبم گفتم با

 .فهمییجا رو نگاه کن ماون  -

که داشت نگاه    جور ینهم که گروه دشمن بود نگاه کرد.  ییم شد و به جاخ آرزو 
 :گفت  کردیم

 .ینهزم یآدم رو یفقط کل بینم،ینم یخاص یز من که چ -

 .گل کرده  یزیشهم حس کرم ر ینا یستمن حالم خوش ن خدایا

 .رو من کشتم هاین از هم یکی -

 :نگاه کردن گفت یهبعد از چند ثان آرزو

 .تار موت یه یخب فدا -

هاش گذاشت و فحشم داد. گوش  یهاش رو رواسمش رو صدا زدم. دست بلند
نشسته بودم. اصاًل حالم خوب نبود؛ بدجور عذاب وجدان داشتم.   یز م  یر ز  جور ینهم

خاک بر سرت الهه    یه؛ گر  یر نثار خودم کردم و زدم ز  یانداختم و احمق   یین سرم رو پا
مگه کشکه؟  دارییملحه بر اس کنییغلط م تو که تا حاال دستت به کلت نخورده،

 .هام رو پاک کردماومدم و اشک یروناز افکارم ب ییصدا یدنبا شن
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 .یم... فعاًل در امانیرونب یاین: ببهمن

ها کاًل نابود شده  اومدم. گروه خالفکار   یرونب  یز م  یر فعاًل؟ به زور از ز  یچ   یعنی  فعاًل،
هام اومد. با  کردم. دوباره اشک به چشم هم من نابود   شونیکی بودن، متأسفانه 

 :بهمن به زور برگشتم یصدا

 .یبه اتاق سپهر یمبر یدخب با یلیخ -

 :هاش متجب شد و گفتنگاهش بهم افتاد رنگ چشم  وقتی

 شده؟ حالتون خوبه؟  یزی: چبهمن

 :گفتم  یعست حرف بزنه که سرخوا آرزو

 .رو...کشتم یکیاز... یکیمن...من... -

 :تعجب شد و گفتم یشتر ب بهمن

 ی؟ چ  یعنی -

  ی کردم؛ درواقع دستش رو هدف گرفتم ول یکاز خالفکارها شل یکیمن به  -
 . ...طور شد کهچه دونمینم

 ین؟ کرد  یکشل یبه ک  یقاً دق ی؟ک  -

 .کارو کردم   ینا ینهم یبرا کرد؛یم یراندازیت یلیخ شونیکی  -

 :و گفت  یدکش  یانگار آروم شد و پوف  بهمن

 .بود ینکرد آرم  یککه بهش شل  یکس  ین،ا نکشتاون رو شم -

 :نگاهش کردم که خودش ادامه داد متعجب
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 .کرد  یک به طرف شل ینکه آرم  یدمو د یمکنار هم بود  ینمن و آرم -

 یحس خوب  یلیکنم؟ خ یکار موندم چبزرگ از روم بلند شد.  یلیغم خ یه انگار 
 :زدم و گفتم یلبخند یماشک یهاداشتم؛ انگار آزاد شدم. با همون چشم 

 رو نکشتم؟ یمن کس یعنیواقعًا؟   -

 کجان؟  یهبق یمبگذر ینا...از این: نه...بهتره نگران نباشبهمن

 !ی: خب به گمونم اتاق سپهرآرزو 

 چرا بدون خبر؟  ی؟: چ بهمن

 .یستترانه هم ن یاز طرف  ی؟چ  یبرا دونیمی م خورد؛ اون هم نمبرنامه کاًل به ه -

ها  فرمان حرکت رو داد. با افراد بهمن به سمت اتاق رو کرد به افرداش و  بهمن
 .یمرفت

*** 

 افسانه 

 

 یخکوبسر جامون م یدیمکه د  یزی. با چیمباز کردم و با الهام داخل اتاق شد درو
پرت شد سمت پنجره و پنجره بزرگ شکست   یابا کت و شلوار نقره   ی. شخصیمشد

رنگ  یادمه،و خوب ر  یپت ینشد. ا یتهدا یرونشکسته به ب هاییشهو با ش
به تن داشت.  اینقرهکت و شلوار   یشههم یبود. سپهر یبرازنده سپهر  یانقره

ه پنجره شکسته  نگاهم رو از پنجره شکسته گرفتم و به ترانه نگاه کردم. ترانه مقابل
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نگاه کرد. اصاًل  یینش رو با پنجره پر کرد و به پا بود. با چند قدم فاصله  یستادها
 :لب گفتم یر بود. آروم زمتوجه ما نشده 

 ی؟کرد  یکار ترانه...چ -

 :گفت  کردی نگاه م یینکه به پا  طور ینتازه متوجه ما شد. هم ترانه

 .یمآزاد شد -

 :لحظه زبونش بند اومده بود، زبون باز کرد و گفت ینکه تا ا  الهام

 !ی؟ترانه تو اون رو... کشت  -

 :و اومدن کنارم. الهه گفتلحظه بهمن و افرادش داخل اومدن. الهه و آرز  همون

 چرا خشکتون زده؟ یه؟چ یانجر شدهی چ  -

 . ...یُمرد... سپهر -

 که ُمرد؟  یچ  یعنی ی؟: چ الهه

 :و گفت یددم به ترانه رس کرد به ترانه و با چند ق   رو

 . ...واقعاً  یسپهر یگه؟م یخبره؟ افسانه چ چه  جاین : ترانه االهه

 .نذاشت الهه حرفش رو کامل بزنه ترانه

 .تموم شد یگهآره... د -

 :ش رو به سمت ترانه گرفت و بلند گفتاسلحه بهمن

 .یترانه افشارمنش...تو به خاطر قتل بازداشت  -
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رفتم  یگه،نم یزیترانه چ یدمروش رو از الهه گرفت و به بهمن نگاه کرد. د ترانه
 :و گفتم یستادممقابل ترانه ا

 !ه قتل رسونده؟ آدم خالفکار رو ب یک کهین ا ی؟به چه جرم -

 . ...: اون خالفکار قرار بود بازداشت بشه بهمن

 .بهمن حرفش رو کامل کنه نذاشت الهام

 ینه؟از ا یر دار...غ ی بره باال بایستیآخرش اون خالفکار م -

 :که تا اون لحظه ساکت بود رو کرد به بهمن و گفت  ترانه

نت رو داشته باشه،  باشه و قصد کشت  یدهنقشه کشتنت رو کش  یکس  ی...وقت ینمبب -
 !کنی؟یاز خودت دفاع م یا کنییو تماشاش م نشینییم

دفاع از خودش مجبور  یقصد کشتن ترانه رو داشته...ترانه هم برا ی: سپهرهامال
 .کارو بکنه  ینشده که ا

 :آورد و گفت یین آروم اسلحش رو پا بهمن

 .یادب یسبه اداره پل یدحال با ینبا ا -

 .یستن ی: حرف ترانه

 :آورد و گفت یرونرو ب سیمیب  همنب

 .ینمأمور زن بفرست یهلطفًا  -

 ینزم یرو ی. سپهریمنگاه کرد یینو به پا یمتامون به سمت پنجره رفتپنج  هر 
 :گفت  یبود و دورتادور سرش خون جمع شده بود. ترانه با لحن خاص یدهخواب
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 .تموم شد -

  یگه و همد یدیمخند یلو هر چهارتامون از خوشحا یمحرفش خوشحال شد ینا از 
باالخره تموم شد و ما  یباز ینتموم شده! ا یگهکه د  شدی. باورم نمیمرو بغل کرد
 .یمراحت شد

*** 

 هفته بعد  یک

 

 کهین به خاطر ا یشد ول یر دستگ یترانه به خاطر کشتن سپهر یاز قتل سپهر بعد 
  یود، حکمکارو کرده ب  یندفاع از خودش ا یو ترانه برا یمکرد  یهمکار یسبا پل
 یماز شر اعدام خالص شد  یسبا پل  یبه خاطر همکار  یز طرف ترانه اعالم نشد. ا  یبرا
تا راحت  تموم شد و ما پنج  یز چ. خدا رو شکر که همهیمبه حساب اومد گناهیو ب 
  بایست ی. امروز مکردمیهام رو جمع ماتاق بودم و داشتم لوازم ی. تویمشد
تفاوت! قرار   یالبته با کل  یم،برگرد  مونی قبل  یونه و به خ  یمرو جمع کن  هامونیلوسا

  ی برا  یگهد  ی. متأسفانه پولیاریمسر کار تا پول درب  یمخونه بر  ینشد بعد از رفتن از ا
. تمام معاون یرونب یم. از دانشگاه هم به کل زدیمو بخواب یمترانه نمونده تا بخور 
رم . با زده شدن در از افکابرگشتن سر کار  هاشونیلیشدن. خ  ییو استاد و... بازجو

 .اومد یرونب

هاشون رو هم آورده  زده شد و آرزو و الهه و الهام با هم اومدن داخل. لباس در 
 .بودن

 .راحت بخوابم تونمی: آخ جون... مآرزو 
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 .سر کار یمبر  یدبا یمبرگرد یکن. وقت   یرون: فکر خواب رو از سرت بالهام

 .خوامینه من خوابم رو م  ی؟: چ آرزو 

هاتون لباس ینپس زر نزن. زود باش یکار کن  یدبازم با ی،رو هم بخوا یتو هر ک  -
 .چمدون یتو یدرو بذار

چمدون. چمدون رو بستم و    یهاشون رو گذاشتن توسر تکون دادن و لباس   دخترا
  یرفتن. برا یرونخنده و حرف از اتاق ب ی اتاق. دخترا بعد از کل یرونگذاشتمش ب

  خواست یدلم نم یچرا ول  دونمیمبود. ن یکردم. اتاق خوب   بار آخر به اتاق نگاه 
و داد راه   یغکنم و ج  یشوخ  رهامرو ترک کنم! دوست داشتم دوباره با پ جاینا

که  ییهاروز  یاد. شدی هاش و خاطراتش تنگ مو آدم  جاینا یبندازم. دلم برا
 یهاالن...  یولبودم    جایناول مخالف اومدن به ا  یافتادم. روزها  کردمیمخالفت م

هام  چشم یه؟اون چ دونمیازش دل بکنم اما نم تونمیهست که نم جاینا یزیچ
 .رو مرور کردم. واقعًا خوش گذشت جاینخاطرات ا مامروبستم و ت

که اومده بود داخل، نگاه کردم   یباز شدن در، روم رو از بالکن گرفتم و به کس با
 .پرهام بود

 جا؟ ینا یشده که اومد ی چ  ییعه تو -

 کنی؟یم یکار چ ینمو بب یخوب  ینماومدم بب-

 ی؟ . خب تو چطورکردمیرو جمع م هایلخوبم داشتم وسا -

 :گفت  یبیبا حال عج پرهام

 .دونمی نم -
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 .کنیمیزحمت رو کم م  یمکه دار  یخوشحال باش  یداالن با  دونی،ی که نم  یچ   یعنی -

و   یمو خوش بگذرون یمما باشما از خدامونه که با ش زنی،یکه م  یه چه حرف ین ا -
 .یمسر هم بذارسربه 

شامپوهات دوات  یتو  یکس یگه. دینچقدر راحت شد  فهمینی م یمبذار بر -
 .ریزهینم

 :گفت  یاکرد و با حالت گرفته   یاخنده  پرهام

 .ینشماها نر یول یرونب یامب یاهس یختمن حاضرم هر روز با ر -

 یبمن عج  ی. برایشنراحت م  رفتن ما  با  کردمیحرفش تعجب کردم. فکر م  ینا  با
  یلی ! چرا دروغ حال منم کمتر از پرهام نبود. خزنه؟یم یحرف  ینبود که چرا همچ

من چه مرگم   یا. خدایمو باهاشون بحث کن  یمکن  یتشوناذ  یشتر دوست داشتم که ب
تند چپ و راست  ونم. سرم رو تند دیشدم خودمم نم  یقدر احساسات ان  یشده؟ از ک  
 :گفتمکردم و  

خوش گذشت مراقب خودتون  یلیبرم. خ یدبا یگهخب من د یلیخ -
 ....خداحافظینباش

 :بهم نگاه کرد و گفت یابا نگاه گرفته  پرهام

 .تو هم مراقب خودت باش...خداحافظ  ینهمچن -

  یین ها پااومدم و چمدون رو برداشتم و از پله  یرون از اتاق ب یعحرف آخرش سر با
گذاشتم.   ینزم  یو چمدون رو رو  یستادمو کنار آرزو و الهه اشدم    یاطرفتم. وارد ح

 :رو کردم به آرزو و گفتم
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 الهام کوش؟ -

 .کنهیم یداره از سپهر خداحافظ  ی: به احتمال قوالهه

*** 

 ترانه 

 

  یه مگه  یدنطولش م ینادادم و منتظر دخترا شدم. چقدر ا یهتک ینماش به
 کردم،ی ه داشتم مقابلم رو نگاه مک  جور ینهم کشه؟یقدر طول مچه  یخداحافظ 

  ید نکردم و به مقابلم زل زدم. د یبهش توجه یحضور بهمن رو احساس کردم ول
 :خودش دهن باز کرد یگمنم یزیمن چ

 مگه نه؟  یخوشحال -

 خوشحال نباشم؟  یشم،زندان آزاد م یهکاماًل...دارم از  -

 .حس تو رو دارم یقادق -

 .خدا رو شکر -

 ین؟کن  یکار چ خواینیم ین،رفت جایناز ا کهین بعد از ا -

توأم، نه تو   یداشته باشه...االن نه من زندان   یبه تو ربط   یگهد  ینشا  کنمیفکر نم -
 !یبان من هست زندان 

 .یههم حرف ینا -

 .تموم شد یز چخدا رو شکر که همه -
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 .آره -

 :رفتم و بلند گفتمگ  ینرو از ماش میه اومدن دخترا تک با

 .دادینیطولش م یشتر ب یکم -

 .یستکه ن  یراحت  ینبه هم ی: خواهرم خداحافظ الهه

 .یمانجام بد یدکار با  یکل  ینو سوار ش  ینقدر حرف نزنان -

با بهمن سوار شدن. رو کردم به بهمن و   یگفتم و بعد از خداحافظ   یاباشه دخترا
 :گفتن

 .بود گذشت در کل ممنون و خداحافظ  یهرچ  -

رو روشن کردم؛ از   ینجواب بهمن بشم سوار شدم و ماشمنتظر  کهین بدون ا بعدم
 .روندم  یعمارت خارج شدم و به سمت مکان قبل

 گفت؟  ی: الهام جان سپهر بهت چ الهه

 :گفت  یبا حالت خجالت  الهام

 بگه؟  یدبا یزی! مگه چیچیه -

 هم نکرد؟  یخداحافظ  یعنی: الهه

 . ...: خبالهام

 .: پس کردالهه

 !کنم؟  یکارشکه کرد چکرد    ی؟: حاال که چ الهام
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 :بحث رو عوض کنه، رو کرد بهم و گفت کهینا یبرا الهام

 رسیم؟یم یترانه ک   -

داشته   یراحت   یساختمون زندگ   ینا  یتو  کنمی من فکر نم  دونیدی. مرسیمیاالن م -
 .یمباش

 : چرا؟ افسانه

 .یادبرامون مزاحم ب یقرار کل -

 یه؟: منظورت کالهام

 دوباره خوابه؟  ین. افهمیدی خودتون م -

 :کرد و گفت  یارو کرد به آرزو و خنده  الهه

 .بگم بله خوابه ید با -

 !از نو  یروز از نو روز -

داشته  ذاریمیخواب راحت نم یه : ولش کن بذار فعاًل بخوابه، به موقعش افسانه
 .باشه

مزاحمش بشه. به   یکس  کهین بخوابه، بدون ا تونستیراحت م  یگهاون د درواقع
 یاده شدم. دخترا پ  یاده پارک کردم و پ  ینگپارک  یرو تو  ینو ماش  یدیمرس  یقبلمکان  

و سوار آسانسور   یمداخل شدها رو از صندوق عقب برداشتن. شدن و چمدون 
 .یماومد یرونو باز شد. ب یستاد. من از قبل جا گرفته بودم. آسانسور ایمشد

 .یهقبل یکه همون جا  جاین: االهه
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. خودم رو  یمو داخل شد یمهامون رو درآوردباز کردم. کفشنگفتم و در رو  چیزی
. یمخالص شد . باألخره از اون عمارتیمراحت شد یشکاناپه رها کردم. آخ  یرو

 .هاشون رو جا و مکان بدندخترا بدون حرف به اتاقشون رفتن لباس 

*** 

تم، بلند نداش  یا. چاره کردمیکاناپه نشسته بودم و داشتم به آرزو و الهه فکر م  روی
 :داد زدم

 !آرزو...الهه -

 :اومد و گفت  یروناز اتاقش ب الهه

 .جون دلم عشقم -

در   یعشقم. با ابروها یکی و  یزم عز ینا یکی. یادکلمه بدم م  ینچقدر من از ا اوق
 :هم گفتم

 ی؟...اوک یگیکلمه رو بهم م  ینباشه که ا یبار آخر ین ا -

 ی؟داشت  میکار خب حاال چ یشی؟م یچشم بابا چرا عصب  -

 .ینکن و هردوتون آماده بش  یدار برو آرزو رو ب -

 ی؟ الهام و افسانه چ  -

 .گفتم فقط تو و آرزو  -
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 یرونیکنه تا آماده بشن. من از قبل لباس ب  یدار گفت و رفت تا آرزو رو ب  یاباشه  ههال
  یلی بابت خ ین بودم. از جام بلند شدم و به اتاق الهه و آرزو رفتم. از ا یدهپوش
 :ت بودم. به زور گفتمناراح

 .یدهاتون رو جمع کندخترا...لباس -

 :با تعجب گفت الهه

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق  یزیچ یمهامون رو جمع کنکه لباس   یچ  یعنی -

و به   یدنگ یزیچ کنمی فقط خواهش م فهمید،یرو م یز چهمه یدشماها جمع کن -
 .یدحرفم گوش کن

پر غمشون رو نداشتم   یها. طاقت نگاه ردنکی با غم نگاهم م  جور ین و آرزو هم  الهه
از اتاق   ساعتیمآماده بشن. بعد از نکاناپه نشستم تا    یاومدم و رو  یرونو از اتاق ب

. سرم رو بلند کردم و بهشون نگاه کردم. یستادناومدن و مقابلم ا یرونب
 .بود یادز یهینشون از گر ینهاشون قرمز بود و اچشم

. الهه و آرزو با  یروناز جام بلند شدم و از واحد زدم ب فرستادم و یخودم لعنت  به
. با یمو منتظر شد یماومدن. با هم به سمت آسانسور رفت یروناز واحد ب حالییب 

. حالم گرفته بود یمرفت ینگو به پارک یمباز شدن در آسانسور از آسانسور خارج شد 
و باز کردم و سوار  ر  یننشم. در ماش یننگم تا بدتر از ا یزیچ دادمی م یحو ترج

ن کردم و به  رو روش ینماش یحرف  یچشدم. الهه و آرزو هم سوار شدن. بدون ه
. بعد از  خوردیبه گوشم نم یهگر  یبه جز صدا یزیراه چ یمقصد حرکت کردم. تو

  یر که سرنوشت آرزو و الهه تغ  یاخونه  یدیم؛لوکس رس  یخونه   یهساعت راه به    یمن
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بشن. با   یادهشدم و به آرزو و الهه گفتم که پ یادهپ ینداد. بدون حرف از ماشیم
 .و اومدن کنارم شدن یادههمون حال بدشون پ 

باورتون نشه   ید! شاتونهیاز زندگ  یجزئ  شنوید یو م بینیدیکه االن م  یزهاییچ -
 .یتهواقع یول

  یاه درو باز کرد و با چادر س یانسالیزنگ خونه رو به صدا درآوردم. زن م بعد 
 :کردم و گفتم  یهاش تعجب کرد. سالمرنگ چشم یدنم. با دیستادن امقابلمو

 ....آتوسا خانومیارمشونبهتون قول دادم که بعد از دو هفته ب -

زدم و   یرنگ بار اول به روشون لبخند کم یروم رو کردم سمت آرزو و الهه و برا بعد
 .ینهاز مقابل زن کنار رفتم تا دخترهاش رو بب

آروم به سمت آرزو و   یهاهاش جمع شد و با قدم چشم یخانم اشک تو  آتوسا
زد. آرزو و الهه با تعجب    یهگر  یر ردوشون رو به آغوش گرفت و بلند زالهه رفت و ه

. آتوسا از دختراش دل کند و ولشون کرد و بهم نگاه کردنیبه مقابلشون نگاه م 
 :کرد و گفت

ازت ممنونم.    یلیممنونم، خخدا بهت بده...  خواییم  یهرچ   یاله   ینی،بب  یر خ  یاله -
 م؟لطفت رو جبران کن ینا تونمیطور مچه

 یگهمن خواهرام هستن، اونا شاد باشن من د یز چهمه خوام،ینم یزیمن چ -
 .خوامینم یزیچ

 .ازت ممنونم یدخترم یتو هم جا -

 . ...تونبا اجازه  یگهنکردم. خب من د یمن کار -
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 .تون داشتمپا نگه  یکه رو  یدشداخل ببخ ییدحرفشم نزن. بفرما یحت  -

 . ...اما من -

 خبره؟ چه جاینازت بپرسم ا نمتوی: ترانه مآرزو 

 :بگم آتوسا خانم گفت یزیمن چ کهین از ا قبل

 .داخل یایندخترم ب کنمیم یفرو برات تعر یز چمن همه  -

. از راهرو  اومدمیم  جایننبود که ا  بارییناول  یناجبار با آرزو و الهه داخل رفتم. ا  به
هال نشستم. الهه و آرزو چمدون به دست   یتو ینفرهمبل تک  ی عبور کردم و رو

مبل دونفره نشستن. آتوسا خانم خواست بره آشپزخونه که    ی به هال اومدن و رو
 :گفتم

ماجرا رو  یشهزود برم، فقط اگه م ید. من باینزحمت نکش کنمیخواهش م -
 .تا متوجه بشن  یدکن  یفبراشون تعر

 .ل آرزو و الهه نشستمبل مقاب یانداخت و رو  یینخانم سرش رو پا آتوسا

ترانه خانم گفتم و  ی براتون بگم رو برا خوامیکه م  یزهاییچ ینا یدر واقع همه  -
. آرزو و الهه...اسم آرزو از ینناهمسان هست  یهستن. شما دوتا دوقلوها  یاندر جر

که   ییهاحرف  ینا دونمی شده. م اسم من گرفته شده و اسم الهه از پدرش گرفته
من   ی. شما دوتا دخترهایقتهحق ینع یول کنیدی گم باور نمبهتون ب خوامیم

بهادر دو سال از شماها  ید؛تر به اسم بهادر هم داربرادر بزرگ یک. شماها ینهست
تره. اسم بهادر از برادر مرحوم من هست. بزرگ یقهدق یهتره. آرزو از الهه بزرگ 

  رک به پا یملهه مجبور شدآرزو و ا هاییهروز به خاطر گر یه...یمبش هاینا یخیالب
دوست داره   یلیبهادر رو خ تونیی بود. زندا ییشزندا ی. بهادر اون روز خونه یمبر
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و دادهاتون توجه   یغکاش اون روز به ج  یشه. ا ییدا یهبهادر شب یگهم یشهو هم
  ینرفت  یباز  هاییلهبا هم به سمت وس  . شما دوتایم. اون روز به پارک رفتکردمینم

و مشغول بگو بخند   یمنشست یمکتن روی. من و احسان ینشد یو مشغول باز
گرفت و هم    یلمآورد و از شما دوتا هم ف  یرونرو از جلد ب  ینش. احسان دوربیمشد

رو بهم نشون بده، با لبخند به پشت   یلمبرگشت که عکس و ف  یعکس گرفت. وقت 
  یدم . از جام بلند شدم و دوین...نبودیول  ینمدم تا شما دوتا رو ببسر احسان نگاه کر 

  یابون . نگاهم به خیدمتونرفتم. هر قدر گشتم ند یباز هاییله سمت وس هو ب
و  یغ. با جکنهیم ینمرد شما دوتا رو کول کرده و سوار ماش یه  یدمشد. د یدهکش

  ینماش  یدم؛ رس  یر هم د  ...باز یاومدم ول  یابونداد اسمتون رو صدا زدم و به سمت خ
تا   یین؟و شماها کجا یهک  الم ینماش یمپالک نداشت تا بفهم ینحرکت کرد. ماش

رو بهم نشون داد که تمام خاطرات تلخم زنده   یترانه خانم اومد و عکس کهینا
 یدمفهم  ینارو برام آورد. با همه ا  یشتونعکس از همون روز شوم. برگه آزما  یهشد.  

نبود.   یسر جانماز الک   یاون دعاها  یهمه  یدم. فهمینناز من  ی! دختراینکه خودتون
اداره به اون اداره   یناز ا  یم؛روز و شب دنبالتون بود  ین،گم شد  ی. وقت رتشک  یاخدا
  یه و غم بود. همش سر جانماز با گر یهنداشت. روز و شبم همش گر اییده فا یول

 . ...گردوندتا شماها رو بهم برگردونه و االن بر  خواستمیاز خدا م

 .کرد  یهنتونست ادامه بده و شروع به گر یگهخانم د آتوسا

 .ینبد  یتهو یینتست تع  ینبر ین،اگر هنوز هم باور ندار -

 یسخ یساز جام بلند شدم و به چهره آرزو و الهه نگاه کردم. صورتشون خ بعد
از   یحرف  یچ ندونستم و بدون ه یز رو جا یتهاشون مثل خون. موقعبود و چشم

 .شدم و به سمت خونه حرکت کردم نیزدم. سوار ماش  یرونونه بخ
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*** 

 آرزو 

 

 خبر یهمه سال من پدر و مادر داشتم و از وجودشون ب  ینا یعنی. شدینم باورم
دوتادوتا قطره    زدم،یکه م  ی. هر پلک شدیهام پاک نملحظه اشک از چشم  یهبودم!  

رفتم که  یشدم و به سمت زن از جام بلند  ی. به سخت اومدیاز چشمم رو صورتم م
 :لب گفتم یر بودم. آروم کنارش نشستم و ز خبر یاز وجودش ب 

 .ما...ما...ن -

 :قرمز نگاهم کرد و گفت یهاآتوسا سرش رو بلند کرد و با چشم  مامان

 .یرهمامان براتون بم یجان مامان...اله -

 .خدا نکنه -

ها آغوش  ینطعم ا  شدی ون تست هم مبد  یآغوشش جا گرفتم. حت   یرفتم تو  بعد
اومدم و   یرونآغوش فقط مخصوص مادرم بود. از آغوش مادرم ب ین. ایدرو فهم

سرش گذاشته بود. با مامان    یبود و دستاش رو رو  یینبه الهه نگاه کردم. سرش پا
 یکرد. خالصه بعد از کل  گریه. مامان الهه رو به آغوش گرفت و  یمبه سمت الهه رفت

 :د شد و گفتمان خندون بلنما یه،گر

هاتون رو نشون  اتاق یمکه ناراحتتون کردم بر  یدگلم اومدن. ببخش  یخب دخترا -
 .بدم

 :اتاق رو باز کرد و گفت یکجلوتر از من و الهه رفت و در  بعد
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 یاد؟اتاق مال جفتتونه خوشتون که م ینا -

 :یمفتبه مامان و گ یمامکانات. رو کرد یاتاق بزرگ با کل یه. یمداخل اتاق رفت به

 .هست یادمز -

 :کرد و گفت  یاخنده مامان

 .کنمیوقت ناهار صداتون م یناستراحت کن ینباشه. خب شما بر یادز یدمبا -

 .خواینی: کمک نمالهه

 .تر شدمسال جوان  یستب کنمیحس م یدمشماها رو د یزمنه عز -

  شوک   ی. هردومون هنوز تویمتخت نشست  یو رو  یمهم رفت. داخل اتاق شد  بعد
 یهو. یمتخت نشسته بود یکه رو  جور ین. همیمگفتن نداشت  یبرا یو حرف  یمبود

 .داخل شد. صد درصد بهادر بود یدر اتاق با شدت باز شد و پسر جوان 

 

*** 

 ترانه 

 

باشه؟    تونهیم  یک   یعنیزنگ خورد.    یمگوش  یدمبه واحد رس  یها باال رفتم. وقت پله   از 
 .ار کردم تماس رو برقر 

 یش؟ فرما -

 .یگوش  یتو  یچیدآرزو پ یصدا
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 !ی؟چرا رفت  یی؟کجا -

 ی؟ که زنگ زد  ی. کارم داشت یخیالب -

 .یاینب یدحتمًا با یگهم شما هم دعوت کرده مننه  -

 ... ساعت چند؟ یستن یحرف  -

 .ینباش جاین هفت ا -

کاناپه نشستم که   یهام رو درآوردم و رو رو قطع کردم و داخل شدم. کفش گوشی
و سالم کردن؛ جواب سالمشون    یستادنالهام و افسانه مقابلم ا  در بلند شد و   یصدا

 :کردم و گفتم  دستییشبگن. پ خوانیم یچ  دونمیرو دادم. م

 ید؟ درباره الهه و آرزو بدون خواینیم -

  ی حت  یستن؟هاشون ناتاق  ی؟ چرا الهه و آرزو توترانه یهچ یان: جر افسانه
 !خبره؟ چه  جاین. ایستهاشونم نلباس

 :گفتم  کشیدمیکاناپه دراز م  یرو کهلیدرحا

 .فهمیدی امشب خودتون م -

 :با تعجب گفت الهام

 !خبره؟ : مگه امشب چهالهام

 .فهمینیگفتم که م -

ناهار سر هم  یبرا یزیچ یه نگفتن و رفتن به آشپزخونه تا یزیو افسانه چ الهام
. کننیر نماصرا ینهم یهستم برا زنم،یکه م  یحرف  یمن رو دونستنیکنن. م
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خواب   یهخورده شد. بعد از    یحرف   یچساعت ناهار درست شد و بدون ه  یکبعد از  
 .یمکرد  یدنکوتاه شروع به پوش

وشم. بپ  یرنگ شادتر  یهبپوشم؛ دوست داشتم    یبار دوست نداشتم رنگ مشک   این
بود.  یشهم قاط یکه مشک   ینفت  یبا شال آب  یو شلوار مشک  ینفت  یآب  یمانتو یه

و حرکت   یمشد  ینها سوار ماشکردن پله  یو بعد از ط   یماومد  یرونواحد ب  خالصه از 
و زنگ خونه رو به صدا   یماده شدیپ ین. از ماشیدیمساعت رس یم. بعد از نیمکرد

 .یمدرآورد

 کجاست؟  جاین : ترانه االهام

 .فهمیدی خودتون م -

رو کرد بهم و   در و سالم کردن. الهه یباز شد و آرزو و الهه با هم اومدن جلو  در 
 :گفت

 ی؟بهشون گفت  یزیچ -

 :جواب دادم حوصلهبی

 یایم؟کنار تا داخل ب  ینبر خواینی نه من حال حرف زدن ندارم؛ نم -

کردن راهرو    یو بعد از ط   یمدگفت و کنار رفت و تعارف زد. داخل ش  یاشرمنده  الهه
رو آروم و    . آتوسا خانم و احسان آقا سالم کردن. جواب سالمشونیدیمبه هال رس

مبل دونفره کنار من   ینفره نشستنم. افسانه و الهام رومبل تک   یدادم و رو  یلب  یر ز
 .نشستن

 .ینآورد یفو تشر  ین: ممنونم که به خودتون زحمت دادآتوسا
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 !یهف چه حر  ین: نه االهام

 :رو کرد بهم و گفت الهام

 یه؟ چ یانجر -

 پرسین؟یچرا از خود آرزو و الهه نم -

 :کرد به آتوسا و گفترو   افسانه

 یم؟هست جاینما ا یچ   یبرا  یول یهکه فوضول  دونمی م یدببخش -

 .دونیدی رو نم یان: فکر کنم شما هنوز جرآتوسا

 یان؟ : کدوم جرالهام

داد. افسانه و الهام با تعجب نگاهم کردن.  یحرو براشون توض یز چهمه  آتوسا
 آوردیرو م ییچا ینیشت سدا کهیحالنکردم و روم رو به سمت آرزو در  یتوجه

برداشتم و بدون قند و داغ شروع به خوردن   یکیگرفت.    ییانداختم. آرزو مقابلم چا
آتوسا با تعجب    .خوردمیم  احت دوست داشتم و ر   یلیتلخ رو خ  یزایکردم. من چ

 :نگاهم کرد و گفت

 دارید؟ ی شما قند برنم -

 .نه ممنون -

رو   یمم داشت تا حاال رفتار خود واقعرفتار من متعجب شد. حق ه ین از ا آتوسا
رو پخش کرد و کنار ما نشست. افسانه رو کرد بهش   یی. آرزو چایدبود که د  یدهند

 :و گفت
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 .دونستیمیو ما نم  یزرنگ بود -

 .یشمم ی_دو روز بگذره دوباره همون آرزو قبلیکینه بابا بذار  -

 :لبم بود گفتم یکه سر استکان رو  جور همین

 .من حال مزاحم ندارم یشم؛پ یدوباره برگرد ینکن یکار -

 :کرد و گفت  یاحرفم آرزو خنده  ینا با

 .. ممنونمیزچممنونم بابت همه  -

ننه_بابات تا   یشمن فقط برت گردوندم پ کنی،ینکردم که ازم تشکر م یمن کار -
 .یمثل خر کار کن  بایستییشرت کم بشه. خدا رو شکر کن که آوردمت وگرنه م

 .رو شکر که اومدم  پس خدا -

آتوسا سرم رو بلند کردم   یشدم. با صدا  ییمچانگفتم و خونسردانه مشغول    چیزی
 .و بهش نگاه کردم

 !ازتون تشکر کنم؟  یجورچه دونمی نم -

 .دوتا نون خور کمتر بهتر یست؛به تشکر ن یاز ن -

 :کرد و گفت  یاکه از رفتارم خوشش اومده بود خنده   آتوسا

 .یادماالن بهادر هم  -

بدو  خونه به صدا دراومد. الهه بدو شدم. زنگ    ییمنکردم و مشغول ادامه چا  توجهی
برادرش باز کرد. بهادر اومد داخل و به همه سالم کرد.  یرفت سمت در و درو برا

شباهت به الهه داشت تا آرزو. بهادر بعد از بغل کردن خواهراش و   یشتر ب
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رو خوردم و استکان  ییمچا وگرفتم مبل نشست. روم رو ازشون   یچلوندنشون رو
 ی. خالصه تمام مدت ساکت بودم و خودم رو مشغول کاریزم یرو گذاشتم رو

 ی کم  یشهساعت شام رو آوردن. سر سفره نشستم و مثل هم یه. بعد از کردمیم
 یر و خوردم. افسانه هم که طبق عادتش دوتا بشقاب س یختمخودم ر یغذا برا

 .خوردیبشقاب رو هم م یننبود سوم یخورد، اگه کس

و به سمت در  یمها از جامون بلند شده شدن ظرفاز تموم شدن شام و شست بعد
 .یماومد  یرونبا آرزو و الهه ب ی،. بعد از خداحافظ یمرفت  یخروج 

 .یمدار یاتاق اضاف  یهاالن   یش: آخافسانه

 :رو کردم بهش و گفتم خونسرد

 .خوابییالهام م  یشهمون اتاق و پ  یا تو. شمیرونفکر اون اتاق رو از سرت بنداز ب -

 .جونه یال یشعه باش بابا من جام ب -

 :بهم ذل زد و گفت یرو کرد بهم و با نگاه خاص الهه

 .ازت ممنونم یز چبابت همه  -

دست ضربه آروم به   یهچرا بچه شده؟! با  ینا یااومد محکم بغلم کرد. خدا بعد
 :کمرش زدم و از خودم جداش کردم و گفتم

 .ینمراقب خودتون باش -

 .یشهدلم براتون تنگ م یلیخ  ر،یشت: شماها بالهه

 یما ک   یادنم  یادتاصاًل    یگه_چند روز دیک  زنی،ی حرف رو م  ینا  ی: االن دارافسانه
 .یمهست
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 :افسانه زد و گفت یبه بازو یمشت محکم یه الهه

 .ینر بزنبهمون س  یاین. تو رو خدا بیستن  یزیچ  ینهمچ  یر حرف مفت نزن، نه خ -

 .ندارم فعالً  یستادنمن حال ا -

 یگه بغل از همد یشدم و منتظر الهام و افسانه شدم. بعد از کل ینسوار ماش بعدم
 .دل کندن و سوار شدن. استارت زدم و سمت خونه حرکت کردم

 هستن؟  یپدر و مادر آرزو و الهه کجا هستن و ک  یدیطور فهم: ترانه... تو چهالهام

 .ینهم یدم فهم یکه شانس  یدرو بدون یندارم...فقط احال حرف زدن ن -

*** 

 پرهام 

 

مدت داغون شده بودم.  ینا  ی. توگذرهی روز از رفتن افسانه و خواهراش م سه
  یوونه کجاست؟ داشتم د  کنه،یم یکار چ کهین تمام ذکر و حواسم به افسانه بود. ا

م. بدجور به  سرش بذار و سربه نگاهش کنم  یر دل س یه خواستی. دلم مشدمیم
. یدمنه درست خواب وردم،که رفته نه درست غذا خ  یوجودش عادت کردم. از روز

داشتم  یاز . بدجور به وجودش نیرمور مو اون ور ین ا هایوونه هم که مثل د هایتازگ 
  یرونش بودم. در زده شد و من رو از فکر افسانه بدوباره  یدار خواهان د یداً و شد

ودم که مزاحمم نشن. در باز شد و مامان زهرا داخل اومد. برادرام گفته ب آورد. به
 :شونم گذاشت و گفت یانداختم. اومد کنارم نشست و دستش رو رو یر ز وسرم ر 



 

 
351

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

  یگی نم  یزیچرا چ  کنه؟ی م  یتتقدر اذان  ی چ   ی؟ قدر داغون شده؟ چرا ان  ی پسرم چ  -
 !طورتون شده؟تو و سپهر چه 

 :و گفتم تعجب سر بلند کردم با

 ؟سپهر -

 .قرارهی: آره مادر...اون هم مثل تو ب زهرا

 :انداختم و گفتم یر سرم رو ز دوباره

رو گم  یمزندگ یزیچ ینترمهم کنمیحس م یشم،م یوونهمامان دارم د دونمینم -
 .کردم

 !یکس  یا یزیچ -

 یه؟ منظورتون چ -

 !یکه عاشق شد  دونیی تو نم یعنی -

! ی؟ک    ی؟جوررفتم. من عاشق شدم؟ چههام رو گاز سوال یلیکلمه جواب خ  ینا با
که مامان  کردمی! داشتم فکر میدم؟افتاد و خودم نفهم یاتفاق  ینطور همچچه

 :گفت

. خدا...بلند شو بلند شو طورینکرده؛ آقا سپهرم هم  یر گ  یک   یشگلوت پ  دونمی م -
 .ریمیم جااون  یشو، امشب با هم خانوادگ  برو آماده 

هام نقش بست و مامان زهرا رو محکم بغل لب  یوبزرگ ر  یلبخند ناخودآگاه
  یکیرو برداشت و شماره  یرفتم. مامان گوش یرونکردم، بعد به همراه مامان به ب
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گوشش   یرو گذاشت رو  یرو گرفت. تعجب کردم شماره دخترا رو از کجا داره؟ گوش
 :گفت  یهو بعد از چند ثان

ترانه خانم...امشب  ی؟المت س ی؟خوش ی؟ه خانم؟ سالم دخترم خوب سالم... تران -
 یست؟ ن ی...مشکلیرامر خ یبرا یممزاحمتون بش خواستیمیم

 (ید...اگه اشتباه کردم ببخشدونمی رو نم یزهاچ ینآقا من ا)

 .خداحافظ  یشیمخب خدا رو شکر پس ما مزاحمتون م -

گونه مامان   یعپرواز کنم. سر یاز خوشحال خواستیرو گذاشت. دلم م یگوش  بعد
 :و گفتم  دمیرو بوس

 .نوکرتم مامان -

 ....نوکر و چاکر خانومت باشینوکر من باش خوادی: نمزهرا

و به اتاق سپهر رفتم و بدون در زدن داخل رفتم.  یدممحکم گونش رو بوس دوباره
 :گفتم  یعاز جاش بلند شد و خواست فحشم بده که سر

 .خوب یلیخبر خ یه -

 :گفت  نشستیتخت م یرو کهیدرحال سپهر 

 .یشمخوشحال نم یزیمن با چ دونییبگو، تو که م خوادیدلت م یهرچ  -

 .مثل من که حس پرواز گرفتم کنییکه پرواز م  یه خبر یه  ینا یول -

نفر از پشت   یه یبگم که صدا یزیمتعجب نگاهم کرد. دهن وا کردم تا چ سپهر 
 .سرم بلند شد
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 .یخواستگار ریمیم یم: دارساالر

 ی؟ک   یرخواستگا ی؟چ  یعنی: سپهر

 .الهام و افسانه ی: خاک...خواستگاربهمن

درهمش رو باز کرد و ناباور نگاهمون کرد؛ نگاهش    یحرف بهمن، سپهر ابروها  ینا  با
خنده.  یر تا با هم زدن زانداخت. اون سه یینزد و سرش رو پا یشاد شد. لبخند

رج شدم  . از اتاق خافهمیدی حال من و سپهرو م ین،نامردا بذار خودتون عاشق بش
زل زدم. فکرش هم   یوار لبخند به د با تخت نشستم و  یو به اتاق خودم رفتم و رو

 .من بشه یایعاشق افسانه بشم و افسانه تمام دن کردمینم

*** 

 ترانه 

 

. دیدنیم یزیونطع کردم و به افسانه و الهام نگاه کردم. داشتن تلورو ق تلفن
. یاددوتا نخاله خواستگار م ینا یتموم شد. امشب برا یز چقدر زود همه چه

کاناپه   یگذاشتم و از رو  یز م یرو رو یمردشون کنن. گوش توننیکه نم  یخواستگار
رو خاموش   یزیونو تلوخونه بکشم. کنترل رو برداشتم  یبه رو یبلند شدم تا دست 

 :گفتن  یکردم. افسانه و الهام با نگاه معترض

 .حساسش بود یترانه جا -

وقت شما دوتا لم  اون یاد،داره واستون خواستگار م ید بکش...خجالت یدبلند ش -
 .کارتون دارم  یدبلند ش ین...زود باشکنیدی نگاه م یزیونبه مبل و تلو ینداد
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 .یستادناز جاشون بلند شدن و مقابلم ا و الهام با نگاه متعجب افسانه

ونه  خ یرو یکمک من تا دست   یاکن، الهام شما هم ب  یدخب...افسانه تو برو خر -
 .یمبکش

 هستن؟  ی: ترانه ک افسانه

 .ینحاال زود باش یخواستگار یایمب خوایمیفقط گفتن که م دونمی نم -

 !شوهر خواستم ی: ردشون کن بره بابا من ک  افسانه

 .خودشون اومدن بهشون بگو حاال برو -

رو   یاعتراض کنه که با نگاه پر جذبم ساکت شد و به اتاقش رفت. گوش خواست
 .شماره آرزو رو گرفتم. بعد از دوتا بوق جواب داد برداشتم و

 جانم؟  -

 جاین ا یعبه الهه هم بگو و سر...یادافسانه و الهام خواستگار م یآرزو امشب برا -
 .یاینب

اومد  یروناز اتاق ب یرونیب یهاگفت و قطع کرد. افسانه با لباس  «ی»آخ جون  آرزو
 یز و مشغول تم  یمکار شدبهالهام دست . من و  یروناز واحد زد ب  یو بعد از خداحافظ 
 .یمکردن خونه شد

*** 

 افسانه 
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! اصاًل ینم؟رو بب  یبودم. من نخوام شوهر کنم ک   یاومدم. بدجور عصب  یرونواحد ب  از 
به    یناقبول کنم؟ ا  تونمیم  یبه طرف ندارم، چجور  یاحساس  یچه  یبه کنار وقت   یناا

مش چهره پرهام مقابلمه و ذهنم  کرده. ه  یوونمکه دارم بدرجور د  یکنار، احساس
کم کم  یادشور سرگرم کردم تا  و اون   ور ین. تا االنم همش خودم رو به ایشهپاک نم

حرفاش  یزنگ نزده. همه  بارمیه ! نامرد تا االن یشهمگه م یاز ذهنم پاک شه ول 
  رفتم. من آخر   یینها پا اومدم و از پله   یروندروغ بود. سرم رو تکون دادم و از فکر ب

از ترانه   اشهب یادم یه؟ چ یانجر یم؟ساختمون اومد ین چرا ما دوباره به ا یدمنفهم
به ساختمون    یدشدم. بعد از خر  یداومدم و مشغول خر  یرونبپرسم. از ساختمون ب 

درو باز   خوره؟یم یآسانسور به چه در ینها باال رفتم. موندم ابرگشتم و از پله
 یگهکه متوجه دو جفت کفش د  یارمدرب هام روکردم و داخل شدم. خواستم کفش

  ی آرزو و الهه لبخند پررنگ   یدن داخل شدم. با دکفشام رو درآوردم و    یعهم شدم. سر
  ی و هردوشون رو با هم بغل کردم. بعد از کل ینرو گذاشتم زم یدا لبم امد. خر یرو

 :فحش ولشون کردم و گفتم

 جواب محبته؟ یندستتون درد نکنه...ا -

  ینا از استخونام شکست. حاال ا یکیحس کردم  کنی،یحکم بغل م: خواهرم مآرزو 
 .یگمم یک ربه کنار تب

 .حرف مفت نزن... محاله من قبول کنم -

 .ایستییم یرو حرفت وا ینیم: ببالهه

گذاشتمشون. به اتاقم   ینتکاب  یرو بردم آشپزخونه و رو یدهانگفتم و خر چیزی
. یادست نداشتم برام خواستگار بتخت نشستم. حالم خوب نبود. دو یرفتم و رو

بالشت  یشد. سرم رو تو یهام اشک اون بود. لعنت! چشم یکاش پرهام جا  یا
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 یهگر  یر ز یخواستگار یهبه خاطر  کردمیهم نم زدم. فکرش یهگر  یر کردم و بلند ز
فرق داشت؛ هر دفعه برام مهم نبود    یگهد  هاییبا خواستگار  یخواستگار  ینبزنم. ا
فرق داشت. دوست داشتم   یلیخ  یکی  یننبود که خواستگار دارم اما ا  یالمخ  ینو ع

 یخوابم برد. با صدا یجورچه یدمکردم که نفهم  یهقدر گرنفر باشم. ان یهفقط با 
 .آروم باز کردم و بلند شدم روهام چشم  یکی

 .یانم یگهساعت د یمن یهمهمونا تا  ی؟: دختر تو چرا خواب الهه

 :مرو کردم بهش و گفت روم

 بشه؟  یکه چ  -

 :با تعجب گفت الهه

هات پف کرده؟  چرا چشم ی؟خودت درست کرد یکه برا  یختیهچه ر یگهد نیا -
  یرو  یدست   یه   یابه صورتت بزن...بعدم ب  یآب   یک   ییشوبلند شو بلند شو برو دست

 .صورتت بکشم

به   یآب  یهرفتم و  ییشودستم رو گرفت و به زور بلندم کرد. به اجبار به دست الهه
. کمدم رو باز  یرونآورد ب  یشیندتا لوازم آرا_چیه. الهه یرونصورتم زدم و اومدم ب

 :مد نظرم نبود. رو کردم به الهه و گفتم یزیهام نگاه کردم. چکردم و به لباس 

 بپوشم؟ یالهه لباس چ  -

  یه با  یدشال سف یهسبز روشن و  یمانتو یکاز جاش بلند شد و اومد کنارم و  الهه
تخت   یو رو یدمو دستم داد. به اجبار همونا رو پوش یدکش  یرونب یدفشلوار س

 هاییخواستگار  یالهه تو  یه؟چ  یکاراش برا  ینا  فهممیکنه. نم  یشمنشستم تا آرا
 :رو جلوم گرفت و گفت  ینهآ  عت. بعد از ربع سا کردیکارها رو نم   ینا یقبل
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 .خب خودت رو نگاه کن -

د. ازش تشکر کردم و از جام بلند  برام زده بو یممال یشآرا یکنگاه کردم.  ینهآ  به
اومد. اون هم حالش    یرونب  یموقع از اتاق کنار  رفتم. الهام هم همون   یرونشدم و ب

رنگ  هم یمانتو یهخوب نبود. معلوم بود اون هم حال و روزش مثل منه. الهام 
د؛  بو یممال یششهم آرا ده بود. اونیپوش یدشلوار و شال سف یههاش و چشم

. حال اون هم خوب یممبل نشست یکرده. با الهام رو  یششرانه آرامعلوم بود ت
از شر من و   خواستیم یچ  یبود! برا یچ  یترانه برا یکارها  ینا فهممینبود. نم

 .الهام راحت بشه

به سمت آشپزخونه   یماومدم. من و الهام بلند شد یرونزده شدن در از فکر ب با
برم بهشون بگم گورشون   خواستیشمون خورد. دلم ممهمونا به گو ی. صدایمرفت

تا ترانه  یمو منتظر شد یمنشست ینزم ی. روتونمیکه نم یفح یرو گم کنن ول
 .خورد  ونترانه به گوشم یصدامون کنه. ربع ساعت گذشت که صدا

  ا ینزهرا خانم و آقا محمد هنگ کردم! ا یدنرو برداشتم و به حال رفتم. با د چایی
بودم.   یستادهکه بهم وارد شده بود، وسط هال ا  یاز شوک  کنن؟یم ر یکاچ جاینا

و لبخند به لب داشت نگاهم   یبشد. پرهام با نگاه عج  یدهنگاهم سمت پرهام کش
 ینرو پخش کردم. آخر  ییاومدم و چا  مترانه، به خود  یسرفه الک   ی. با صداکردیم
 :گرفته بودم گفتمرو مقابلش   نییکه س  جور ینپرهام بردم. هم یرو برا ییچا

 .ینشما باش کردمی فکر نم -

 .یقدر دلبر باشان کردمی منم فکر نم -
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گذاشت تا   یز م یرو برداشت و رو ییچا یعحرفش داغ کردم. پرهام سر ینا با
 .نباشه که بسوزونمش ینیرو س ییچا

*** 

 الهام

 

و   . با اومدن افسانه فرستادمینشسته بودم و به حال خودم لعنت م ینزم روی
 :هاش گفتمچشم ینبود اون غم تو

 شون؟شناسیی بودن؟ م یک  -

 :زد و گفت یلبخند افسانه

 .هستن یک   بینییبرو خودت م -

  یدن رو برداشتم و به حال رفتم. با د  یرینیبلند شدم و ظرف ش  یعحرفش سر  ینا  با
هام دود شد رفت  سپهر سر جام خشک شدم. چرا دروغ احساس کردم تمام غم

بهش زدم و به  یخوشحال بودم. لبخند یلیاون خواستگارم بود خ کهینهوا! از ا
 یجلو ی. از خوشحالتمرو پخش کردم و به آشپزخونه رف یرینیخودم اومدم و ش

 :کرد و گفت  یا. افسانه خنده پریدمی م یینافسانه باال پا

 .زنهیکبکت خروس م  یهچ -

 .که خودشه  یشهافسانه...باورم نم یشهباورم نم یوا -

 .یدممن نفهم یعاشق شد یتو ک   -
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 :هام رو به هم گره زدم و گفتمو انگشت  یستادمحرفش ا ینا با

به سپهر  یاحساس ینکه همچ  کردمیفکرش هم نم دونم؛ینم یراستش رو بخوا -
 یدی؟فهم یداشته باشم تو ک  

 .یشپ  یقهچند دق ینهم -

خندم رو جمع کردم. ترانه افتادم، لب یاد یهوبهش زدم.  یحرفش لبخند  ینا با
 :حالم نگران شد و گفت  ینا یدنافسانه با د

 ی؟ حالت داد یر چرا تغ یهوشده؟  یزیچ -

 .یشهترانه تنها م یمافسانه...آرزو و الهه رفتن، اگه ما هم بر -

. درست  یینحرفم، افسانه هم ابروهاش رو در هم کرد و سرش رو انداخت پا  ینا  با
دل از ترانه بکنم و تنهاش بذارم.   تونستمینم یبود که سپهر رو دوست داشتم ول

 .یدکش  رونیترانه ما رو از افکار ب یکه صدا  یمفکر بود ینهم یتو

 .نداره یربط   یچموضوع به شما دوتا ه ینا -

 :کردم به ترانه گفتم  رو

 .یشیاما ترانه تو تنها م -

که نگران   تیسن  یاز با شما هم باشم باز هم تنهام، پس ن  یحت   زنی؛یحرف م  یلیخ -
 .ینمن باش

 یهااز آشپزخونه خارج شد. من موندم و افسانه با حرف   اییگهبدون حرف د  بعدم
 .رانهت
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 ازمون خسته شده؟  یعنی -

هاش از حرف ینکه تنها باشه. مطمئنم ا  خوادی: معلومه که نه، اون فقط مافسانه
 .ته دلش نبود

 .تنهاش بذارم خوامیاما من نم -

 .خوامی: منم نمافسانه

ظرف رو   یینبا کارد رو برداشتم و به هال رفتم و سر پا خورییوه ترانه م یصدا با
 یز م یرو یوهرو پخش کرد و بعد از گذاشتن ظرف م یوهو نشستم. افسانه م یدمچ

 :دونست گفت یز رو جا یتکنارم نشست. زهرا خانم که موقع

 .یستمن ینیچخب من اهل مقدمه -

 .دونمی : بله خودم مترانه

مند  رم...بدجور به افسانه خانم و الهام خانم عالقه : آقا پرهام من و آقا سپهزهرا
دارن و چقدر داغونن. به هرحال من    یکه چه حال  دیدمیسه روز م  ینا  یشدن؛ تو

 تونیم یاما به عنوان مادر و پدر م  یمقدر دوستشون دارکه بگم چه   یستمپسرام ن  یجا
که  یدوارمامندارم  ی! من حرف یلیخ یزن؛عز لییالهام و افسانه برامون خ یمبگ

 .یننداشته باش یخودشون و شما هم مخالفت 

من   یبکنم. خواهرا یفو تکل یینکه بخوام براشون تع  یستمن  ی : من در حدترانه
  ید دست خودشونه و خودشون با یارشونو االن اخت یستادنخودشون ا  یپا یرو

ندارم...به هرحال به   ینقش یچه یخواستگار ین ا یدر واقع من تو یرن؛بگ یمتصم
و هم رو   رسنیم فق به توا ینننظرم بهتره خودشون برن تنها حرف بزنن، بب

 .ینهم لطفًا با خودشون صحبت کن یهنه...مهر یا خوانیم
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ترانه به خودم اومدم   یزد و به سپهر و پرهام نگاه کرد. با صدا یخانم لبخند زهرا
اتاق رفتن. من با  یهو با پرهام به م بلند شد و آروم بلند شدم. افسانه هم آرو

 :رفتم. درو بستم و گفتم یآروم با سپهر به اتاق کنار یهاقدم 

 خب؟  -

 ی؟از من دار یچه انتظارت  یبگ  خوایی خب نم -

 .ترهاز همه با ارزش  یشتر برام ب ینسوال دارم که هم یهنه...فقط  -

 :دمادامه دا کنه؛یسپهر داره منتظر نگاهم م دیدم

 کنی؟یکه ولم نم   وقتیچ ه -

 :با تعجب گفت سپهر 

 !رو ول کنم؟ یمزندگ  یدبا یچ   یمعلومه که نه برا -

 از من خوشت اومد؟  یجوربپرسم چه  تونمیم -

 :زد و گفت یلبخند سپهر 

شدم.  یوونهد یدمت،که ند  یسه روز ینا یتو دونمیم ی...ولدونمی خودمم نم -
هام  هات و قهرهات جلو چشمهات و اخم، خنده تو  یچهره سه روز همش    ینا  یتو

ابرا بودم. همه فکر و ذکرم فقط تو   یرو ینم،بهم گفتن که قراره تو رو بب یبود. وقت 
کرد.   یوونمبفهمم اومد و د کهین ا ونبود. بد یبعشق واقعًا برام عج ین. ایهست 

 ی؟ با تمام وجودم عاشقتم...حاال تو چ 

 :گفتم  یخجالت  یچ ه بدون
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 . ...که بهتون  یدمفهم یشساعت پ یمن ینممن ه -

 :و گفت  یستادادامه حرفم رو بزنم. از جاش بلند شد و مقابلم ا نتونستم

  ی ...بذار باور کنم که برایکاملش کن...بذار بفهمم دوستم دار کنمیخواهش م -
 .یمنمال  یشههم

  ی باز  یسدزد و پل یهاز  کردمیهم نم آوردم. فکرش  یینرو از خجالت پا سرم
 .یمعاشقانه برس یباز یسدزد و پل یهبه  یمعمول

 ی؟از من دار یحاال شما چه انتظار -

 .یانتظار دارم خانومم بش -

آروم   ی هاش عشق بود. عشق چشم  یرو بلند کردم و بهش نگاه کردم. تو سرم
 :کرد. به روش لبخند زدم، به روم لبخند زد و گفت  یر هردومون رو اس

 ی؟ سفرم، عمرم بشو هم  ینارم باشتا آخر عمر ک یحاضر -

 :گفتم  یبدجنس با

 !ندارم ها یزیهمن جه -

 :کرد و گفت  یاخنده سپهر 

که تو رو داشته   ین...همیزیهنه جه  خوامیمن تو رو م  کنه؟یفکر م  یزیهبه جه  یک  -
 .یاستدن یهباشم، برام 

 . ...و یدارخونه ی،آشپز ی؟ندار یاالن مشکل یعنیخب پس  -

 .ونه فقط ت -
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 .فرصته ینآخر ین...ایمطمئن -

 .فقط و فقط تو -

 .یم...پس بریخودت خواست  -

 !یه...مهرینمصبر کن بب -

 .رقم بگو یهخودت  -

 .یستن یباشه حرف  -

*** 

 افسانه 

 

نگاه کردم.   یواروتخت نشستم و در و د  ی. بدون توجه به پرهام رو یماتاق شد   وارد
 .خودش شروع کرد یگمنم یزیمن چ یدد

 ی؟خونه دار خب -

 .تاده  -

 ی؟دار ینماش -

 .یبوگات  -

 :کرد و گفت  یاخنده  پرهام

 ی؟کار دار -
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 .یطالفروش -

 .خنده یر زد ز پرهام

 !کنی؟یکه م  ییچه سؤاال ینآخه ا -

 .بود...نفسم  یشوخ  یراب -

ابراز عالقه کنم،  کهینا یمن از کلمه عشقم و نفسم و... متنفرم و به جا متأسفانه
 .یدمفحش م

 .زهر مار -

 ی؟ت دارزدهشوهر فلک  یناز ا یخوب حاال شما چه انتظار کردم؛ی فکرش رو م -

 ین. خب اصاًل چرا من ایادزده بهت بت مظلوم بود که کلمه فلککاش چهره  یا -
 رو به تو بگم؟  یزاچ

 .ینچون شما قراره خانومم بش -

 وقت اگه نخوام؟اون  -

 !مگه دست توعه  -

 !؟نه پس دست توعه  -

تا خانومم  کنمیم یتتقدر اذان  یره؛ نم یینآب خوش از گلوت پا  یهمطمئن باش  -
 .یبش

 .کنمی و نگاهت م ایستمیم یامن و -

 .حاال نشسته نگاهم کن -
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. الهام و سپهر دارن قربون صدقه هم  یارمب یینبزنم فکش رو پا خواستیم دلم
 !یاون هم روز خواستگار م؛یوقت ما مثل دوتا گربه به جون هم افتاداون یرن،م

  ین ا  یستتر نبه نظرت به  کنیم،یبحث م  یماالنش هم دار  ینسوال... ما از هم   یه  -
 یم؟رو به هم بزن یخواستگار

 .یهشوخ یستبحث ن ین! دوم اکنمی من شما رو ول نم کهین اول ا -

از  یکه نفهم  کردمیچپ و راستت م ی...وگرنه جوریهخب خدا رو شکر که شوخ -
 .یاز کجا چپ شد ی،راست شد کجا

 .خوامتیچپ و راستم کن، من بازم م خوادیقدر دلت مهر چه  -

 .ندارم یکوفت...خب من حرف  -

 ی؟خانوم  یشما چ  یوونتم،د -

 :خجالت بکشم گفتم کهین ا بدون

 .غمت نباشه من عاشقتم -

 .ش خندون شدهحرفم چهر  ینا با

 .یپسباشه صدتا موتور ک یهخب مهر -

 .لبخند رو گرفت یجا تعجب

 یه؟آخه موتور هم شد مهر -

 کنم؟  یشترشب یکمه دوست دار -

 .یگمرقم م یهخودم  -



 

 
366

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

 . ...ی... من جهیراست  -

 :حرفم رو کامل کنم و گفت نذاشت

 .خوامینم یچیه یگهمن فقط تو رو داشته باشم د -

و با هم از از جام بلند شدم  «یمزدم و بعد از گفتن »بر یحرفش لبخند بزرگ  ینا با
 .یماومد  ونیر اتاق ب

 

*** 

 ترانه 

 

جمعش کردم.  یعزدم و سر یرنگ جواب مثبت الهام و افسانه، لبخند کم یدنشن با
هفته نامزد باشن و بعد از تموم    یهاز بس که سپهر و پرهام هول بودن، قرار شد که  

نن.  رو بک یعروس یهفته قرار بود کارا  ینا ی. تویرنبگ یعروس شونیشدن نامزد
کرد. بعد از نشون    یرو جار   یغهرو بلد بود، ص  یتمحرم  یغهزهرا صکه    ییجااز اون

 یرو  آوردم،یشالم رو درم  کهیحالگفتن و رفتن. در   یاکردن افسانه و الهام با اجازه
 :هاش بود گفتلب یلبخند رو کهیکاناپه نشستم. افسانه درحال

 یم؟برگشت جاین ترانه چرا به ا -

 جاینهم یایمکه از دل عاشق شما چهارتا با خبر بودم گفتم ب ییاجاز اون  -
 .فهمییم یگهرو خودت د شیهتا...بق

 .یماومد جاینبه خاطر ما ا یعنی: الهام
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 .یدرو بکن یعروس یکارها  ینبر ید...از فردا باینبخواب یدگفتم، االن هم بر  بار یه  -

 ی؟ : ترانه تو چ الهام

 ی؟ من چ  یچ  -

 .یشیتو تنها م یما هم بر : اگه مافسانه

  یومدین، . اگه هم که نیاینب  جاین ا  یستنکه شوهراتون ن   ییروزا  یننگران من نباش -
 .بده یرتونخدا خ

نگفتن و به اتاقشون رفتن. آرزو و الهه به ننه_باباشون  یزیچ یگهو افسانه د الهام
شد که  و قرار  و اونا هم قبول کردن موننیم جاینزنگ زده بودن که امشب هم

مال خودشون   یزمان   یککه    یاتاق   یکاناپه بخوابم و الهه و آرزو تو  یمثل قبل من رو
 .اتاق خودشون ویبود، بخوابن و افسانه و الهام هم ت

*** 

 افسانه 

 

 .خوبه ینهم -

 :با لجاجت گفت پرهام

 .ستساده  یلیخ ینا -

 .ب کنانتخا یزیچ  یهست، خب خودت ساده  یگیتو م دارمیبرم یمن هر چ  -

 .یانتا الهام و سپهر هم ب یممشترکه، صبر کن مونیعروس ییجااز اون  -
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 .بردار تموم بشه بره یکیقدر دنگ و فنگ نداره...خب ان  یکارت عروس -

 .یمالهام رومون رو به زوج مقابلمون انداخت یصدا با

 .یدینپسند یزیشده؟ چ ی چ  -

 .انتخاب کن الهام یزیچ یهنه...تو  -

 .ما هم کارت خودمون یدکارت خودتون رو انتخاب کن  : شماسپهر

 .یتا قبول کن  زنمتیقدر مان  یا  کنییقبول م  یاانتخابمه    ینآخر   یکی  ینپرهام ا -

ساده  یادکه ز  ییجاهام بود. از اونچشم یکه جلو  یکارت   یدست گذاشتم رو بعد
  ی بدبخت   ینمهم ه  یروز کر باألخره قبول کرد. د. خداروشیدشنبود، پرهام هم پسند 

شد. خوبه   یراض شونیکی قدر فحشش دادم تا به سر لباس عروس؛ ان  یمرو داشت
بود، به هم خورد.   یعروس چیقدر لباس عوض کردم که حالم از هر من عروسم. ان 

 مونی . جمعه شب عروسزدیالهامم کمتر از من نبود. اون هم با سپهر سرو کله م
. خالصه شدیترانه تنها م یاز طرف  یدم ولخوشحال بو  یبابت کل ینبود و من از ا

و سمت خونه حرکت   یمشد ینو سوار ماش یماومد  یرونب یبدبخت  یبعد از کل
از بس  شد؛ینم ی. ترانه اولش راضیمرا خانم بر. امشب قرار بود خونه زهیمکرد

 یم و به ساختمون رفت  یمکرد  یقبول کرد. از پرهام و سپهر خداحافظ   یمکه اصرار کرد
 .یمو درو باز کرد یمها باال رفتپله و از 

 یی؟ ترانه کجا -

تخت انداختم.   یکردم و به اتاق رفتم و خودم رو رو  یااز حموم اومد. خنده   صداش
الهام از خواب بلند شدم و آماده شدم و   یخوابم برد. با صدا یده نرس یقهدق یه به 
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 ی البته اگه دعوا ؛یفتادن ی. خونه زهرا خانم اتفاق خاصیمبه خونه زهرا خانم رفت
 !یریمخودم و پرهام رو فاکتور بگ

*** 

 ترانه 

 

  یع رو انتخاب کردم و نشستم. آرزو و الهه که تازه اومده بودن، سر یز م دورترین
 .اومدن کنارم

 .یدفرا رس ی: آخ جون باألخره شب عروسآرزو 

 یمتاون دوتا شوهر کردن من و آرزو هم که رف یم،قدر زود از هم جدا شد: چهالهه
 .ننه_بابا یشپ

 .یمخواهر که هست یول یماز هم جدا شده باش یدشا یدخداروشکر کن -

 .: اون که صد درصدآرزو 

 یومدن؟ : هنوز نالهه

قدر طولش  که ان  یستن ملکه انگلستان ن یدنقدر طولش مچه یومدن؛نه هنوز ن -
 .یدنم

 .: خواهرم عروسنآرزو 

 .ذا بخوره آبروم نرههستن...خداکنه افسانه درست غ یحاال هر چ  -

 .یمدعوا دار یه: فکر کنم امشب  آرزو 
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 : چرا؟ الهه

سر شام فکر نکنم    ینهم  ی...برایرنبگ  یلمف  خوانی بردارها همش م  یلمف  ین : اآرزو 
 .بخوره یشام درست و حساب  یهافسانه بتونه 

 .زد و خورده یه: نگران نباش بابا...فوقش الهه

و به دوتا عروس و داماد    یدیمف زدن کشبلند شدن سوت و دست...دست از حر   با
نشسته    یصندل  یکه رو  جور ین. الهه و آرزو بلند شدن و کف زدن. من همیمنگاه کرد

. یگهمبل د یمبل نشست و الهام رو ی. افسانه روزدمیبراشون کف مبودم آروم 
 ی رو تموم کنه. صدا یز چد و همه یاکه عاقد ب  یتا وقت  یرونپرهام و سپهر رفتن ب

  یغ وسط. آرزو و الهه بلند شدن و با ج  یختناز اقوام داماد ر  یلیگ بلند شد و خآهن
رفتن سمت افسانه و الهام و دستشون رو گرفتن بلندشون کردن بردن وسط؛ افسانه  

. الهام کردیم  یینهوا باال و پا  یدستاش رو رو  جور ین که رقص بلد نبود. افسانه هم
.  یرهنگ  یلمعنوان ف  یچکه به ه  یمگفته بود  ار بردیلم. به فرقصیدیقشنگ داشت م  هک

آرزو و   دونمی. نمزدنی و با آرزو و الهه حرف م یستادنالهام و افسانه کنار هم ا
دوتا با هم سمت من اومدن. از جام بلند   ینبه افسانه و الهام گفتن که ا یالهه چ 

بلند پاشنه هاشون که کفش  ییجاکردم. از اون  مبغل یی دوتا یدمبهم رس  یشدم. وقت 
. آروم یکشونمخواهر کوچ کردیفکر م دیدیما رو م یباال. هرک  زدنیبود از من م

شده بودن باورش برام سخت بود  نظیر یازشون جدا شدم و بهشون نگاه کردم. ب 
_چندتا حرکت  یهوسط، به اجبار    یدنم. دستم رو گرفتن و کشیشنکه دارن عروس م

. افسانه و  یمقد و دوماد خودمون رو پوشوندرفتم و سر جام نشستم. با اومدن عا
تن. سپهر و پرهام اومدن کنار عروس الهام هم خودشون رو پوشوندن و نشس

بار بله رو داد و مدنظرشون نشستن. عاقد اومد و خطبه رو خوند. الهام بعد از سه
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رفت. سپهر   یرونعاقد و پرهام ب  طبهافسانه بار اول بله رو داد بعد از تموم شدن خ
و هم کارش ر  بردار یلم. فیدنالهام رو باز کرد و دستش رو گرفت و با هم رقص یرو

رفت. الهام روش رو   یرونساعت رقص الهام و سپهر، سپهر ب یم شروع کرد. بعد از ن
ار بردیلم. فیدنافسانه رو باز کرد بعد با هم رقص  یپوشوند و پرهام داخل اومد و رو

بلند شد. از جام بلند    یمگوش  یافسانه گرفت. صداجداگانه از پرهام و    یلمف  یکهم  
 .رفتم و جواب دادم  یاطشدم و به ح

 یش؟ فرما -

 فرشته؟  یاآماده -

 :ساعت نگاه کردم، ساعت ده بود. گفتم به

 .جامساعت دوازده اون  -

بهمن از پشت سرم بلند شد. بر  یرو قطع کردم. صدا یگوش یخداحافظ  بدون
 .دادمهاش گوش بهش بود به حرف که پشتم   جور ین نگشتم و هم

 .یمشد یلفام یادبه نظر م یگمم یکتبر -

 :زدم و گفتم  یدلم پوزخند توی

 .یشد یلبا افسانه و الهام فام -

 :همون حالت گفتم توی

 تونی؟یم ی؟انجام بد یکار   یهبرام  خوامیم -

 .بگو -



 

 
372

رمان یککاربر انجمن   یاهعاشقانه | ستاره س ی  باز یسرمان دزد و پل  
 

قدم   یهگرفتم. با   ها رو باالآوردم و با دوتا انگشتم پاکت یرونپاکت پول رو ب دوتا
 .ها رو ازم گرفتاومد و پاکت  میکنزد

 .دستبند طال هم هست یکدوتا رو بده خواهرام...توشون  ینا -

 یزیباره چ یندر ا دادمیم یحبگم. ترج شدیهم بود اما نم یگه د یز چ یهواقع  در 
 .نگم یبه کس

 

 .تموم شد بازشون کنن یعروس یبهشون بگو وقت  -

 یدی؟ت نمرو خود یناچرا ا -

 تونی؟یبهت جواب بدم...م مبینی الزم نم -

 :و گفت یدکش  یپوف  بهمن

 .برم، فعالً  یدبا یگهمن د  یست ن یباشه حرف  -

  یام پ یهآوردم و  یرونرو ب یممنتظر جوابم بمونه رفت. گوش کهین بدون ا بعدم
شدم.   یناومدم و سوار ماش  یرونآرزو و الهه فرستادم. از در تاالر ب  یبرا  یخداحافظ 

نداشت؛ االنم  اییده بودنم فا یخواهرام باشم ول یدوست داشتم سر عروس یلیخ
کردم سمت ساختمون. بعد از ربع   ترو روشن کردم و حرک ینشام بود. ماش یگهد

رو  یز چها باال رفتم و در واحد رو باز کردم. همهاز پله  یدم،ساعت به ساختمون رس
و جمع کنم. به اتاقم رفتم و  چمدونم ر  بایستیاز قبل مرتب کرده بودم، فقط م

رو چک کردم؛   یز چ. همهیدمرو کش  یپشو ز  یختمچمدون ر  یهام رو تو تمام لباس
اومدم، در واحد رو قفل  یرونمرتب بود. چمدون رو برداشتم و از واحد ب یز چهمه
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 ینرو حساب کردم. در ماش  ینهرو دادم و هز  یدرفتم. کل  یینها پااز پله   یعکردم و سر
رو درآوردم و    یمشلوغ نبود. گوش  یادز  یابون. خیستادما  یابونردم و کنار خرو قفل ک

آدرس رو دادم و منتظر شدم تا   یعجواب داد. سر یکیشماره آژانس رو گرفتم. 
رو گفت.  یلمو فام یستادمقابلم ا ینماش یک یقهدق یست. بعد از بیادب ینماش
 .سوار شدم و آدرس فرودگاه رو دادم یعسر

*** 

 افسانه 

 

آخر و    یمکار کن، خسته شدم. آخرش هم زدم سکن اون  کار ینگفت ا  یکهبس زن  از 
حالوت بخورم. غذام رو آخر خوردم و    یغذا از رو   یه   ذارهی. نمیدمشبه فحش کش

و منتظر  یمها رو بدن. سر جامون نشستکادو بایستینشستم سر جام. االن م
  ین ا ی. درسته تویستادنا یاخل و گوشه پرهام اومدن دا ی. پدر و برادرها یمشد

گوشه    یهلحظه عمرم بود. الهه    ینبهتر  یبه جز خواهرام رو نداشتم ول  یکس  یعروس
سکه بهمون   یکپرهام  یو شروع کرد به خوندن کادوها. از طرف برادرها یستادا

بودن. پدر شوهرم و مادر  یکیهامون داده شد؛ هم به من و هم به الهام. کاًل کادو
ت    یههرم  شو بهمون دادن. آرزو و الهه هم بهمون سکه دادن. کادوها تموم   کاملس 

ترانه نشد. الهه سر جاش نشست. همون موقع بهمن جلو   یاز کادو  یخبر  یشد ول
 :اومد و دوتا پاکت بهمون داد و گفت

 .یدنبازشون ک یست؛ گفت که بعد از عروس از طرف ترانه  -
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دلم گذاشتم و صبر کردم تا   یبه اجبار دست رو چرا؟ ی؟چ  یعنیرفت.  یهبا بق بعد
اومد سمتم  یغو رفتن مهمونا، الهه با ج یتموم بشه. با تموم شدن عروس یعروس
 :و گفت

 .کنییبهت گفتم...گفتم آخرش شوهر م یدید -

 .خب حاال تو هم یلیخ -

 یست؟کشون ن  : عروس الهه

 .حال داره...برو خداحافظ  ینه بابا ک  -

و سوار   یماومد یرونگفتن و رفتن. ما هم از تاالر ب  یکبا هم بهمون تبرو آرزو  الهه
آپارتمان داره   یخونه تو یه. پرهام یمو به سمت خونه حرکت کرد یمشد ینماش

 قدر خستهمن و پرهامه. ان  یجا خونهو همون  یدهجا رو خرکه با پول خودش اون
 یزیچ کهین با احساس ا. یدمو خواب ینماش یشهش یبودم که سرم رو گذاشتم رو

بود. با  یده هام رو باز کردم. پرهام گونم رو بوسچشم  یده،داره صورتم رو قلقلک م
 :اخم گفتم

 ی؟ نکن یدارمب جوریین ا شدی حاال نم -

 .یدیم.. بلند شو که رسیزاستچ ینبه هم یرینیشش ینچ خانوم -

و وارد واحدمون   یمشد و در سمت من رو باز کرد. از آپارتمان باال رفت هیادپ بعد
لباسم رو درآوردم و موهام رو درست کردم و به حموم رفتم   ی. با هزار بدبخت یمشد

 .قدر خسته بودم که تا سرم رو گذاشتم خواب رفتمبعد از حموم ان 

*** 
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. بلند شدم و با  کشتیخودش رو م  یمهام رو باز کردم. گوشچشم  یگوش  یصدا  با
 :جواب دادم یآلودخواب یصدا

 .لهب -

 :گفت  ینگران  یصدا یهبا  الهام

 .رفته یرانافسانه، ترانه...ترانه از ا -

 :بلند شدم و گفتم  یعحرفش سر ینا با

 !بهت گفت؟ یک   دونی؟یتو از کجا م -

 .نامه برامون نوشته، زود برو بخونش  یهخودش    ی؟ترانه رو باز کرد  ی: تو کادوالهام

 ی؟ به واحدش رفت  -

 .رو پس داده و رفته یده کل: آره رفتم گفتن کالهام

ندادم و    یتیرو قطع کردم و به سمت کادو رفتم. به سکه و دستبند طال اهم  گوشی
 .آوردم و بازش کردم یرونپاکت بود رو ب یکه تو  یکاغذ

 ین و تا آخر ینکه کرد  ییهاکار   یبابت همه  ازتون ممنونم. یز چ: »بابت همه ترانه
 یی. کارهاخوامیمعذرت م تونی نم از عروسممنونم. بابت رفت ینلحظه کنارم بود

...ازتون ینهست یزهاچ ینبهتر یقمونده که هنوز به اتمام نرسوندمشون. شما ال
چون   ین دنبالم نگرد یهودهب درضمن. ینبخت بششاءاهلل خوش ممنونم. ان یلیخ
 «.ترانه یستم؛ن یرانا یتو

 .رو نوشته ین حرف آخرش معلومه که خود ترانه ا از 
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طور  کردم. چه  یهنشستم و شروع به گر  ینزم  یو پاره کردم و با داد و غاره رور   کاغذ
 یدار ب  هامیهو گر  یهاغاره   یبره و چرا رفت؟ پرهام با صدا  یراحت   ینتونست به هم

که بهش فکر   یزی. تنها چفهمیدمینم گفت،ی م یشد و اومد کنارم نشست. هرچ 
بره.   جاینرد و رفت تا خودش از ارد ک وما ر  ینهم یترانه بود. پس برا کردمیم

 .کردم  یهگر  جور ین شونه پرهام گذاشتم و هم  یسرم رو رو یهبا گر

فرستاده.    یامانه براشون پو اونا هم گفتن که تر   یمموضوع رو به الهه و آرزو گفت  این
کجا رفته   دونیمی! ما که نمکنه؟یهم م ی مگه فرق  یول یمهم گفت یهبه بهمن و بق

 .یمکن  داشیپ یمتا بتون

*** 

 ترانه 

ساعت با  یمانداختم. بعد از ن ییندادم و سرم رو پا یهفرودگاه لندن تک یوار د به
 یدمد  یآوردم. وقت   یینپا  یرو کم  یمآفتاب  ینکسرم رو بلند کردم و ع  یشخص  یصدا

 :گفت  یرو درست کردم. به فارس ینکمخودشه ع

 !...فرشتهیباالخره اومد -

 :زدم و گفتم پوزخندی

 .اومدم...هنوز کار من تموم نشده یزاچ یلیخ یراب -

 

 یک جلد   پایان

 31/4/1399شنبه  سه
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رمان لذت   ینکه از ا  یدوارمو ام  یگمم  یدخسته نباش  ی: بابت همراه یسنده نو  سخن
رمان و ناظر    یک   یت. از سایدخودتون ببخش  یداره به خوب   ی. اگه اشکال یدبرده باش

رمان به نام »سر از مکسر«  ینم. جلد دوم اگذار سپاس یلیخ یراستارانو و یز عز
داره منتشر بشه   یاقتجلد دوم رمان ل بینمتا ب  یدکن  ییم. لطفًا راهنمایشهمنتشر م

 .نه یا

 :یگرد اثرهای

 .یافتندست  یبرا یراه 

 .شب یمهکوتاه عروس ن  داستان

 

ستأ تیرمرمان  فته ریرمان   پرنسس تاریکأرمان    

اررای در مواج رره بررا طو رران 
ای اسررتند زندگأ تن ا دسررته

کرنرنررد و کرره مرقرراومررف مرأ
دانردا  ودشررران را نجرات مأ

داسرتان این رمان درمورد یکأ 
ااسرررفا ین نجات یا تهاز ام

زویایأ که از دوسرف و دشرمن  
تر از  ورد امرا قویضرررربره مأ
شرررودم  تأ اگر قبرل بلنرد مأ

دسررف سرررنوشررف او را از پا  
 .دربیاورد

 وش  ریبأ ب رگ  اش دسرررفزنردگأ
شرردهف  ریبأ که به دسررف م تمدترین 

شرررودا اش راربرری مرأا رراد   زنرردگرأ
ش ا قربانأ این  ریبم تک عضو   انواده

گنااأ و نجات اسرف که برای اببات بأ
ارا و  واد  روزگرار جران اوم برا سررررتأ

کنردا از مشرررکالتأ کره تنره جرد  مأیرک
شوندم با مشقف  درپأ سد رااش مأپأ

رسرررد ای مأکنردف اما به مر لرهعبور مأ
که ایچ امیدی برای ت و  اوضرررار در  

بیرنرردا انتر ررای داسرررترران او  ود نمرأ
ش د  بره مرانرد و پشررریمرانأف کرامأ

اررای ترو ررا رأ اررا و کرمررک رمررایررف
 !بسفاطرا یانش نمأ

ایم در مرنررد در کرلربرره مروبرأ 
کیلومتری کواسرررتررانم پیر زنأ 
روی زمین نشرسرته بودف اطرا ش 

اای مت ددی قرار داشررفا شررم 
پیر زن مشرمانش را بسرفم ت رویر  
م وی از یک د تر را دیدف د تری  
برا موارای بلنرد مشرررکأ کره م رل 

در اطررا رش  امروا   رروشررررانرأ
پررراکررنررده بررودا بررادی وزیررد و 

اای اطراف پیر زن  اموش شررم 
پیرزن جرادوگر روی زمین   !شرررد

ا تراد و مرد ف امرا قبرل از مرگش 
و مره کسرررأ جرادویأ اجرا کردا 

 !کار را دارد؟توانایأ این

 مطا  ه  مطا  ه  مطا  ه 

https://forum.1roman.ir/threads/99863/
https://forum.1roman.ir/threads/84681/
https://forum.1roman.ir/threads/108759/unread
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 دانلود رمان یک رمان ، مرجع 

ستید و یا نویسنده هستید و می خواهید  درصورتی که مایل به همکاری با ما ه
که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می  

 .توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید

 

 
 

اربیه ابدی کتا  کتا  اوپا    ضرت یار کتا    
جوانأ اسررف که  ورشررید د تر 

قرار اسرف به عنوان او ین امدادگر 
اای پ شرکأ در یکأ از زن  وریف
نشانأ در ت ران اای آتشایسرتگاه 

مشروو  به کار شرود اما در او ین  
روز کاریم  ورشرید با شرر رأ به 

 …شرررودنرا  امیرب رادر روبرو مأ
ی   را هرهیرک آشرررنرای قردیمأ کره 

 ود را نی  از دسف داده و دیدنش 
 ورشرررید مملو از سررروا  و برای  

اب ا  اسف و او را به شوکأ عمیق 
برد و ماجرااای کترا  رقم  رو مأ

 … وردمأ

روایتأ سرررراسرررر ایجان ی و جریان 
عسرل م  !عشرقأ سریا  و گری ناپایر

اده و  د تری مو ق و سررررپرا ایسرررتر 
اسررتوار م با گاشررته ای تلخ و تاریک 
کره برایش منجر بره ت لق رو أ و  

او با اراده ای قویم  ! شرودروانأ مأ
 ود را از منجال  درگیری ارا نجرات  

داد و ا ماس وجودش را کشرر   مأ
ما بدون اینکه بداند با اب اد  ا !کندمأ

روف تب کاری  وسرری   طرات باند مو
اریکش درگیر اسف که به گاشته ی ت

و در این بین بره ورررورت   !برمیگردد
  ......شود وعجیبأ ربوده مأ

ی اربیره ابردی روایرف  رانواده 
ای پراک اد اسرررف کره برا وعرده

ی ذکورش را گیج و پوچم نوه
م لق نگه داشررته اسررفم در 
د این میران برا برازگشرررف  رزنر 

 ل  امرره می  طور دیگری 
ی  ررورد و جرررقرره رقررم مررأ

آیرد کره عشرررقأ پردیرد مأ
 .کند اندان را مستاول مأ

  رید   رید   رید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b1/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c/
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