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 به نام خدا

 

 

 

 طونیرمان سروان ش

 moon_girl:  سندهینو

 

  یتیانجمن رمان س عضو

 کانال تلگرام انجمن یدیآ
@romancity 

 

 

 

 نام خدا به

 

 

 منه !!!  جانیپر ه یداستان زندگ نیا

رفت  ادمی یاهان راست گمیحاال چرا ؟ االن م کنمیم یعموم زندگ شیپ میسالگ7از  رستانمیمن ستاره اس االن سال اخر دب اسم

  کنمیحامد صداش م کنمیبگم که من عمو صدا نم

  کنمیم یحامد زندگ شیپ یچطور نکهیحاال ا و

 یلی... خشهیهم بودن  دعواشون م وونهیعاشق و د یلی...مامان و بابام که خمیجاده شمال بود یتو میسالگ7سن  درست

ک چشم هام باز کردم  نیبعد از ا دمیند یچیه گیاومد و د ونیبوق کام یصدا هویکه  کردمینگاشون م هیبودم با گر دهیترس

 تنش بود  یکه لباس مشک دمیقرمز د یسرم با چشم ها یحامد باال

 حامد-

 

 جون حامد-

 

  شده؟یچ-

 

  زمیعز یچیه-

 

 ...مامان ...بابا...کوشن؟ونیکام بوق
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 ستاره؟-

  

 بله -

 

 خدا رفتن شیو بابا حسام پ نویمامان م-

 

 مرده ان حامد؟-

 

 زمیاره عز-

 

حامد هم تو  کردمیمن اخمو نگاشون م یول کردنیبکنم همه بحث م دیبا یبود کجا زندگ نیمراسم بحث سر ا انیاز پا بعد

 دمیاتاق کش یجمعشون بود دستشو گرفتم و تو

 

 جونم ستاره -

 

 کنم  یبا تو زندگ خوامیحامد من م-

 

 چرا من حاال؟ -

 

 خواااامی: م نیزم دمیکوب پامو

 

 خوب  لهیخ-

 

  میاومد رونیلبخند از اتاق ب با

 

  کنهیم یستاره با من زندگ ستیبحث ن یمامان جا-

 

 مواظب ستاره باشه؟  یک یحامد تو که سر کارت یگیم یچ یفهمیم-

 

 کنم  یبا حامد زندگ خوامیجون من م زیعز یول-

 

 نگاش کردم  ییبغض و مظلوم نما با

 سالش بود  22پسر ارشدش بودم حامد اون موقع یادگاریجون قبول کرد چون تنها نوه اش و  زیعز

 باالخره سرگرد مبارزه با مواد مخدر شد کنمیم یساله که باهاش زندگ 11 کینزد االن

  نکاریمخ اش بزنم برم تو ا خوامیم منم

 کنم  یبود واس همون دوس داشتم با حامد زندگ زایچ نیو ا یباز سیعالقه ام به پل یهمون بچگ از

 یموها دیرسیباسنم م ریدوسشون داشت تا االن کوتاهشون نکرده بودم تا ز یلیبه موهام نگا کردم بابام خ نهییجلو ا رفتم

گرد که روش  قهیتاپ  هیبا   یدماغ و دهن کامال معمول   ،یگرد قهوه ا بایتقر یبود چشما دهیکه از مامانم به ارث رس میقهوه ا

 هینبودم  )مثه بق ی...اون قدرها هم بارب 1،761خرگوش داشت قدمم متوسط بود  یشاعکس خرگوش بود و شلوارکش که گو

 بودم  یدختر معمول هیرمان ها( 

 

  ادیحامد م گهیساعت د هیستاره حواس پرت غذاتو درست کن  یوایا-

 دمییسرم...تو آشپزخونه دو زدم

 خوبه ؟ اها درست کنم  یچ اوووم
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ام فلفل دلمه مونده بود فقط  کهیت هی سیکه سوس نمیا ریهم پن ریجون خم یباشه ،ا الشیوسا دوارمینگاه کردم ام خچالی یتو

  ارهی،قرمز ،نوشابه و قارچ ب دیسر کوچه که واسم سس سف یتا شروع کردم به درست کردن زنگ زدم سوپر میقارچ نداشت

 فر گذاشتم   یکردم  تو درست

شروع کردم  یو یگذاشتم تو ت ریخونه ومپا ادیکمرمو شکوندم اووف خسته شدما ساعت نگاه کردم االن هاست که حامد ب قلنج

 شدم  میپشت در قا دمییاومد دو دیچرخش کل یمن برعکس همه ام(صدا دی)درست فکر کرد زمیجان عز یکا دنیبه د

 

 ستاره؟ -

  ؟ییستاره کجا-

 

  رو کولش ماچش کردم دمیپر

 

  دمیترس وونهید-

 

 حامد جونم  سالم—

 

 ؟یخوب زمیسالم عز-

  

  آره—

  ن؟ییپا ییایاز کولم ب یخوایم-

 

 سرجام  بزار—

 

 پررو!-

 اومد گذاشت رو مبلمو رفت لباسشو عوض کنه ...اومد نشست  همونجور

 م؟یدار یاد؟چیم ییچه بوها-

  

 یدونیکه نم نگو—

 

 ....مارستانیب یراه گهید یالبد درست کرد یمن در اورد هیواال دوباره -

 

  دمیکش غیج دمیحرفش پر وسط

  حااااامد—

 

 خنده گفت :جونم با

  

 بد دادم ؟  یبه تو غذا یک من—

 

 وقت کد بانو خانوم چیه-

  

 مرگ شدم  ذوق

 میبخور میبر ایب—

 

  دمیاپن چ یهارو رو لیوسا

 

 کرده بودم تزایهوس پ ،چقدرییتزایاوه چه پ-
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 جونت  نوش—

 

 چطور بود تموم شد؟ تیدهنم گفتم:مامور یتو زاشتمیم کهیت هیکه  همونطور

  

 آره راحت شدم -

 بود  یعال زمیعز یاز اتمام غذا برگشت لبخند زد بهم گفت:ستاره،مرس بعد

 

 کنمیم خواهش—

 درست کرده بودم مونده بود در اوردم و قهوه جوش به برق زدم  روزیکه د یشکالت کیباز کردم ک خچالی

 اخالقش دوست داشتم  نیا یلیخ وردیخونه نم شویا یوقت خستگ چیداشت که ه یاخالق به خصوص هی حامد

  ؟یدان کرد دیجد لمیم لمیستاره ف-

 

 امی...االن م اره—

  

 رفتم  ییرایتو فنجون ها تو پذ ختمیکه داغ بشه قهوه رو ر ویگذاشتم تو ماکروو کیک

 یبه به چه کرد -

 

 باشه خواهش—

 

 ستاره؟  یدونیم-

 

  جونم—

 

 اونو بگو  یخوایم یسال بزرگت کردم چ 11-

 

 باشه یزیچ دیمگه با اع—

  

 مملکتم نیسرگرد ا یبرو سر اصل مطلب ،ناسالمت زمیاره عز-

  

 ؟یبا معتاد طرف مگه—

  

  دمیم صیداره؟ همه ارو از هم تشخ یچه ربط-

 

  گمیخوب م لهیخ—

 

 بگو ،راحت باش خودتو انقد به زحمت نده  گمیمنم که م-

 

 شم  سیپل خوامیگرفتم م مویتصم—

 

 تو گلوش شروع کرد به سرفه کردن  دیپر کیک کهیت

 

 راحت باشم  یپشتش:به من چه خودت گفت زدم

 

  دینزن دو سه تا نفس کش گهیاورد باال که د دستشو



RomanCity 
 سروان شیطونرمان  

 

https://telegram.me/romancity 7 

 

 

 نگفتم انقدر راحت  گید-

 

 ؟  هیحامد مگه چ اع—

 

 ؟یفهمیستاره خطرناکه م-

  

 ،خطر کردن تو خون ام بهرحال فکراتو بکن و جواب مثبتو بده باشه—

  

  گه؟ید هیزور-

 

  هیمن زور زیعز هیش رفتم :اره زور-ل-غ-ب تو

 کردم یپل لمیبرداشتم و ف کنترل

 

 سرجاش نشست  دیپر ییجلو زیبودم از رو م دهیکالس دراز کش سر

 

 به خودت  یذره تکون ند هیگشاد  -

  

 خوبه  ینجورینه هم —

 

 شده کتابم نگاه کردم رفتم تو فکر گذشته  یطراحsetareاول کتابمو باز کردم و به  صفحه

 حامد—

  

 جون دلم -

 

 چرا اسم من گذاشتن ستاره ؟ یدونیم تو—

 

 داشته باشه؟  یخاص لیدل دیمگه با-

 

 داشتن  یخاص لیمامان و باباهاشون دل زدنیبچه ها که حرف م اخه—

 

  یتوام دار-

 

 مبل چهار زانو نشستم : خو بگو یذوق رو با

  

و حسان که به حسام  نویقرار بود اسمتو بزارن مهسان م م نویحسام و م ادمهی قیسالم بود دق 15 یاومد ایکه بدن یروز-

 ومدیم

  

 اسم من که ستاره است نه مهسان  یول—

که خدارو شکر کنه خود حسام  مارستانیب یحسام اومده بود تو محوطه  یاومد ایکه بدن ینپر تو حرفم ،شب سایدرسته وا-

اسمتو بزاره  رهیگیم میو حسام تصم زنهیچشمک م ییستاره ا هیهمون لحظه  کردهیداشته شکر م یکرد بعدا که وقت فیتعر

 جور تشکر از خدا که تو رو بهش داده هی ستاره

 

  ؟یتوفکر-

 



RomanCity 
 سروان شیطونرمان  

 

https://telegram.me/romancity 1 

 

تا االن... اسمش مهسان بود خوشحال بودم از داشتنش  مییدوست اول راهنما نیشدم نشستم... نگاش کردم بهتر بلند

 مخصوصا که اسمش که قرار بود اسم من باشه 

 

 ؟ یجلوم تکون داد :عاشق شد دستشو

 کجاست؟  حواست

 

 ؟ عاشق؟عاشق خر بابام شدم؟  ها—

 

 ؟یتو سرش :اخه کودن من و عاشق زدم

  

  هوی یکنیاوخ چته بابا رم م وونیبشکنه دستت ح-

 

 ؟یفحشم بد یبلد نبود گهید عشقم—

 نه -

 

 به بچه ها نگاه کردم برگشتم

  

 دادن ؟ لیجلسه تشک یواس چ نیا—

 

  زننیخاطره حرف م دیاز دوست پسر جد-

 

 مق دختره اح اوف—

 

  هیبه چ یچ مینیبب میبلند شو بر-

 ولم کن حال ندارم  ناموسا—

 ، دوباره گفتم ( کنهی)اوه شت حامد اگه بفهمه دوباره گفتم ناموسا کله ام م

 

 پاشو جان من -

 

 میطرفشون رفت میشد بلند

 

  یجمع اورد یتو یلش کرده ارو گرفت نی:چه عجب بابا دست الوفرین

 

 :گشاااده بابا گشادمهسان

 

  نیآمار بد نینزن زر—

 

  ییدوسش دارم خدا یلیسالشه خ 25 رهی:اسمش امخاطره

 (شهی)اره جون خودت اخر داستان معلوم م—

 

 شد شمارشو گرفتم چمیانقد که جلو مدرسه سه پ-

  

 خوو میگفت همه

 خانوم کرم گرفته زنگ زده  گهید یچی:همهسان
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  کنمیقطع م گمیم زیچهار تا چ زنمیحوصله خونه ولو بودم گفتم زنگ م یب روز که هی:ببند مهسان،خاطره

 

 :اره جون عمت ماهم خر لدای

 میدیخند

  

 یکنیمن من م یخاطره ه گید بنال—

  

 مگه  زارنیم-

 

  قهیدو دق دیش خفه—

 

 نگام کردن  همه

 هان؟چتونه؟—

  

 طرف خاطره  برگشتم

  رونیب میرفت میچرت و پرت گفتن قرار گذاشت یکل یزنگ زدم اولش مسخره باز-

 گرفت سمتمون کش رفتم وسط نشستم  شیگوش

 عقب جلو  زنمیخودم م ی،هو یهو—

 

 ستاره  دمیبده خودم نشون م مویگوش-

 

 :بکپ بابا مهسان

 

 خاطره ارو بستن  دهن

-غ-قرار تو ب نینگا چه صاف تو اول نویا نایمامانم یلش نشسته بود اه پسره چه سوسول بود وا-غ-عکس تو ب نیرو اول زدم

 زدم جلو ،جلو،جلو  دهیلش تمرگ

 اوله له میهمه گفت هوی

 

  دنیسوت کش لوفریو ن باران

 کردم  میقا عیسر یاومد تو کالس گوش یفاطم خانوم

 

 ه؟یرو سرتون معلمتون ک نی:چتونه مدرسه ارو گذاشتیفاطم

  

  یمحسن ی:اقالدای

 

  دینیسر کالس ساکت بش ادی:االن میفاطم

 

 رونیب رفت

  رونیاوردم ب یگوش

 ل ...-غ-:سه نقطه خانوم بزار دو روز بگذره اول که بباران

 

 :االنم که عکستون ل*ب تو ل*ب مهسان

 

 یکرده  از اونم عکس انداخته نزن جلو جان من ستاره چشم و گوشمون به اندازه کاف زیباوا دختره چ دیجلو نزن گی:ددیخورش

 باز شد 
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 خنده  ریز میزد

 دادم بهش گفتم:بسه ابرو رفت  یزد تو سرش گوش گلشن

 

  نیاومد تو کالس پشت سرشم نگ یکه محسن دمیخندیها عالمت  نشونش دادن بلند بلند م بچه

  میکه تو کالس داشت یدختر نیمنفورتو

 ومدیبدم م ازش

 

  گرفتنیم یتو کالس همه الل مون ومدیم یمحسن تا

 

  دی:باز شما کالس رو سرتون گذاشتیمحسن

 

 :استاد من با شما بودم نینگ

 

 :منم با تو نبودم یمحسن

  میدیخندیم یپوست ریز

 

  بتونی:غایمحسن

  ایمار میگفت هممون

 

 دیشیم هیوگرنه تنب دیحل کرده باش دوارمیتا تست مهم، ام 11اون  دیخوب کتاب تستون باز کن لهی:خیمحسن

 

 بود  دیو خورش الدیمن و مهسان  یجلو

 ارو من حل کنم ننوشتم یخدا کنه نگه اول یی: وولدای

 

 ننوشته باوا  چکسی:هدیخورش

 

 حل کردم  دیمنو ببر کتاب—

 

 :ناموسامهسان

 

 نداشت  یداره ها ،کار جواب—

 

  میمگه مث تو خر خون شی:الدای

 بلد نبود بده کتاب ببره یک هر—

 

 تخته  یپا ای:اخر کالس چه خبره ،مهرزاد بیمحسن

 

 : شانس مث اسب بهمون رو زددیخورش

 

 تخته سرش تو برگه ها بود  یپا رفتم

 یحل کن قهیدو دق ریز دوارمی:امیمحسن

 

 حل کردم (  ییا قهیدق  کی نی؟ هه من ا قهی)دو دق
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 که... نمیسر جام بش رفتمیشد م قهیدق هی کهینزد قایکردم به نوشتن دق شروع

 

  ؟ینیمن گفتم سر جات بش-

 

 عقب نگاش کردم  برگشتم

 

 نهیشیبعدش م کنهیکه حل م یکس اصوال—

  

  ؟یدرست حل کرد یمطمئن-

 

  نمیبش رفتمینبودم نم مطمئن—

 

 تخته ارو نگاه کرد  یاخم نگام کرد برگشت پا با

 

 جوابت درسته راه حلت غلط -

 مهم جواب اخره  یرفت یبپرسن از چه راه انیتو کنکور نم خوامیم معذرت—

 

  یاریوقت کم م یاز نظر زمان -

 دیشا—

 

 ینیبش یتونیخوب م لهیخ-

  یب دو کرد یکی:عنتر باز دیخورش

  

  رهیگی: پووف االن پاچه مارو ملدای

 اشه شهیزر نزنه کار هم تونهی:نممهسان

 

 ، زنگ خورد  دونمیتر داد از رو حرصش من که م ادیو واس خونه ز میتست زد دوباره

 11که  مینفر بود 21کردن  میهم بهمون اضافه شدن به خاطر تعدادمون گروه هارو تقس وشایو ن یبود که رزا و فاط حیتفر زنگ

  میهارو باهم بود یو مهم جدا کرده بودن عموم یتخصص یتا واس درس ها 11تا 

 

 :خووب چطور بود امروز؟ وشاین

 

 سگ که نبود؟  ی:محسنرزا

 

 سگ نباشه اخه ی:محسنگلشن

 

 عنتر اوضاع رو سختر کرد  نی: ها حتما اباران

 

  کنهیم چارهیزنگ با ما داره مارو ب نیا یریجلو اون زبونتو بگ یتونی: اه گاو نمیفاط

 

 به من چ خره،خودش دوست داره کل کل کنه  اخه—

 

  دهینم ریگ نیچرا به ا دونمی:من نملدای

 

 خاطر خواهش شده  دی:باور کندیخورش
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 ب باسنش:ببند  دمیپام کوب با

 خورد زنگ

  

  ومدهین یمعصوم ی:هان راسترزا

 کارو کرده  نیجون بهتر ی:اخاطره

 

 گه؟یبراتون تست بزنم د دیالبد با من—

  

  میبابا حال ندار یخ ی:بلدای

 ها سر کالس رفتن بچه

 

 ؟یترسینم یاز محسن ی:ستاره چجورمهسان

 

 ؟ شم سیاونوقت پل یچ یبترسم برا یاگه از محسن من—

 

 داره یچه ربط-

 

  برمی،جسارتمو دارم باال م ارمیهم کم م گهید یمرد ها و خالفکارا یجلو ارمیکم ب نیا یمهسان ،اگه جلو یخنگ یلیخ—

 

 دادن یدفتر تذکر الک یبار سوم رفت رونیدو بار پرتت کرد ب رهینم ادمی دنینم ریها ،البته بهت گ یگیراست م-

  

 مدرسه ام ها هیلبخند گفتم:سرما با

 

 زدم  چشمک

 شده؟  یحاال عموت راض-

 

 سر کالس؟  میبشه ،بر یراض دیغلط کرده با حامد—

 

 عشق کنم  ریبگ نیتست حل کن حال نگ-

  کننیکنم عر عر م کاریتنه لش هارو چ اون—

 

 اونا با من -

 میبزن بر حله—

 

  زدنینم کیبه تست زدن بچه ها ج میسر کالس شروع کرد میرفت

 

 هیچ گی:اه تست دنینگ

 که هست  نیهم—

 

  ؟یکنیتست تست م نجوریبه تو گفته ا یاخه ک شیا-

 

  رونیبرو ب یخواینم میخونیدرس م میساکت شو دار نی:نگلوفرین

 

 نخود هر اش  گید یگیم یتو چ-
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 جان ساکت باش  لوین—

 

 به سالمت  یندار نیبش ینمره ام بدم حاال دوست داشت تونمیم یاجازه ارو دادن حت نیا یو فاطم ینگاش کردم:معصوم برگشتم

 

  رمیمعلومه که م-

  یکه بمون میشوم واست ننوشت تی:نامه فدادیخورش

 خنده  ریز میزد

  شورایب-

 

 میدیدرس گوش م میشور برو دار اریخ باشه—

 

 رفت رونیبرداشت ب فشویک

 جون ی:ها ها ها ، اخاطره

 شوت کرد اون ور :حاال عشق و حال  مدادشو

 

 یکنیقد قدام م تهی:اخه سه نقطه خانوم  تو که سرت تو گوشباران

  

 :همونو بگو ها مهسان

 حرف زدن  مینشست

 

  اط؟یح میاخر ساعت بکس بر یکای: نزدگلشن

 

  یگیراست م اره—

 دمیمضطرب د وشارویکه ن مینشسته بود اطیح یتو

 

  چته؟—

  ؟ی:البد محسنمهسان

 

 نه بابا اون که گورشو گم کرد ، کار داشت رفت-

 

 چته مینی:خو بنال ببدیخورش

 

 داشتم  یرفت دفتر که زنگ بزنه بابام افت درس دیمن د یمیرح-

 

 که نداره  تی:تو که بابات عشقه کارگلشن

 

 رو درس حساسه باوا -

  م؟ی:سرشو گرم کنباران

 

  میسرگرم کرد لدای:اون دفعه سر مهسان

 

 مشیکن ضی:مرباران

 میکرد ضیارو اون دفعه مر خاطره—

  

  رهینم ادمیوقت  چی:اوووف هخاطره
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  دمیفهم

 باال دمیجست زدم پر هیاون ور  میکردم گفتم بر یکوتاه مدرسه نگاه وارید به

 مدرسه نشستم  واریرو د 

 

 اون باال؟  یرفت مونی:چرا مثل مدیخورش

 دی:ببند خورشوشاین

 

  دیسرگرم کن یمیرح دیبر دیگلشن و خورش،خاطره، باران—

 بچه ها رفتن 

 

  اریچاقومو در ب فمیدست کن تو ک مهسان—

 ؟ ی:چاقو دارلوفرین

  یفکر کرد یچ اره—

 

 هارو نگاه کردم  میچاقو رو داد س مهسان

 کنهیمارو  نگاه م دمتون،دارهید ی: اوه محسنلدای

 

 گفتم :به چپم  کردمیهارو نگاه م میکه س همونطور

 

 باشه  نیا دیلخت کردم نگاهش کردم:با میس

 

   دمیپر نییپا عیسر یبهم زنگ خورد با خوشحال چسبوندم

 

 سرشو تکون داد و رفت  یمحسن

  زیبغلم کرد :دمت ج وشاین

 

  ختنیر رونیمور و ملخ همه ب مثل

برداره همه  کروفنیکه تا خواست حرکت بزنه م خوردیم دیزنگ زده االن نبا یک گفتیم یستاره فاطم سی:دهنت سرودیخورش

  ختنیر رونیها از کالساشون ب یامازون نیمثل ا

 

 درست کنه  میس میما رفت میبگ میبه بابا رح می: برمهسان

 

  یباس سور بد شعوریب ی:هوگلشن

 :حله بابا وشاین

 

باهاش  میزدیحرف م میشستیم میبود کاریود بمهربون ب یلیخ میکردیمدرسه امون کمکش م ی،بابا میسمت اتاق بابا رح میرفت

  میگفتیم مینه زن داشت نه بچه ماهم بهش بابا رح

 

 ؟ییایم رونیب قهیدق هی می:بابا رحباران

 

 :بله دخترها بابا

 داد  حیداستان توض عیسر مهسان

 

 چرا زنگ زود خورد کار ستاره است مگه نه ؟ گمیاز دست شما م-
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 ؟یدیبابا از کجا فهم اره—

  کنمیبه سالمت منم زنگ درست م دیبر یتر طونیتو ش-

 میزد رونیمدرسه ب از

 

  دمیروشن دtvسرمو اوردم باال  رونیب میکنم بر یجووون پس خونه اس راض یا دمیخونه درو که باز کردم کفش حامد د رفتم

 

 من اومدم  دهیند یعنی وا—

  دهیرو کاناپه خواب دمیجلو د رفتم

 

 شو  داریجونم ب حامد—

 ستاره  یاع اومد-

 

 پس تو راهم  نه—

 

 دمییاتاقم دو یش کردم مقنعه امو از سرم برداشتم تو-س-و-ب

 دمیاشپزخونه د یکه حامد تو رونیاومد ب دمیتاپ و شلوارک پوش هی عیور اون ور سر نیو شلوارمو پرت کردم ا مانتو

 

 کد اقا  نیچه کرده ا اوهو—

  دیخند

 ستیکار من ن-

 

 رون؟ینده :بازم بخ ریز زدم

 هاش خوشمزه است کیکاپ ک ییاره،خدا-

 

  یدرست نکرد یزیچ یی،نسکافه ا یقهوه ا پس—

  

  یریگیاستخوان هم نم یبهتره پوک ریش-

 نکردم  کارایکردم که چ فیو امروز واسش تعر مینشست

 

 چه وضعشه  نیخانوم ا طونیش-

 

 هیچ مگه—

 نه دختر  یشدیپسر م دیتو با-

 

 دیشا—

 ستاره  یهان راست-

  جونم—

 

 نجایا ادیداره م ناتیخاله م-

 

 یییییچ—

 اره -

 

  ستمیمن خونه ن یگفتیحامد م اه—
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 ؟ییپس کجا-

  

  کتابخونه—

 یهمه حجم درس نیوقت از ا هی ینش دیشه یخونیم یچقدرم که واس کنکورت دار-

 

 اسونه  یافسر کنکور—

 ن هاست که برسه حموم اال رمیندارم دارم م ناارویمن حوصله م-

 

 باشه مثال خر شدم  یداد رییبحث چه بامزه تغ-

 زمیفعال عز-

  

 هوا بوس فرستاد و رفت  رو

 بعد زنگ خونه به صدا در اومد  قهیدق 11

 گفتم در باز کردم  یاوف

 

 خاله  سالم—

  زمیعز ی*سالم ستاره جان خوب

 

 خوبه سپهر چطوره؟  دیاقا سع دیخوبم شما خوب اره—

 

  زمی*اونام خوبن عز

 تو اشپزخونه رفتم 

 

 *ستاره اقا حامد خونه است؟ 

 حمومه  ی،ول اره—

 

 اوردم  وهیم

  ؟یگردیم ینجوری*جلو اقا حامد ا

  ؟یخودم نگاه کردم :چجور به

 

 *با تاب و شلوارک 

 ؟  هیمگه چ اره—

 

  یستیسالته بچه که ن 17یبزرگ شد گیتو د ستاره

 داره؟ یچ ربط خو—

  

  هیزیم و نامحرم خوب چ*محر

  کنمیم تیرعا—

 

 نمیبیاشاره کرد:م بهم

 من فرق داره  یبرا هیجان حامد با بق خاله—

 

 نداره  یعمو بعدشم فرق یبگ دیبا هی*اوال حامد چ

 

 خاله حال ندارم  الیخیب—
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 چه وضع حرف زدنه  گهید نی*ا

 

 (شمیم وونهیدارم د ییحامد کجا ی)واا

 در اتاقش اومد  یصدا

 زمیباشه عز تیگفتم عاف شهیحواسم نبود طبق معمول هم چیه

  

 حساسه  زایچ نینبود که سر ا ادمیاصال  خاله

 یزد و گفت :مرس یتر از اون حامد بود که چشمک جالب

 

  ادینجابینکنه ا یفضول خواستیم دیبود جهنم که شن یدنیخاله واقعا د افهیق

 

 خانوم  نایسالم م-

 کرد و رفت  حتیساعت نص کیو داد  سالم

 

 خاله ات اه نیا هیچ -

 روان ادم  رو—

 

 نبود  ینجوریا نویم-

 کهیکرده مرت شینجوری، شوهرش ا چینه انقدر سه پ گهید یداشت ول مانینبود ا ریبابا حسام اونقدرام گ نکیا واس—

  مانیبا ا کنهیفکر م دهیهزار تا کثافت انجام م شعوریب

 

  وونهی:حرص نخور د دیلم کرد و خند-غ-ب

 حوصله ام سر رفته  میبگرد رونیب میبر حامد—

 

 م کن بعد -س-و-ب-

 ش کردم اتاقم رفتم-س-و-ب عیسر

 

 شده  ضیبد مر نکهیمثل ا ومدهیامروز ن یمی:بچه ها آمار دارم عظرزا

 

 ها بهش بده  یضیمر نیجون خدا دوباره از ا ی:ادیخورش

 

 جووون  شهیم یسپر تیساعت ها کو نی:اگلشن

 

 کالسمون برداشت یدم دفتر گوش بودم محسن دیشاد نباش ادیاومد تو کالس :ز باران

 

 وسط نیا نالهیچه م گید ی:محسنخاطره

 یوا ی:استاد محسن نینگ

 

 کار کرد  نی: اره بهترایمار

 ها رو نگاه کن  نی:ا یفاط

 

  الیخیب—

 شعوریب ی:محسنمهسان

 

 نجاستیا اریدل  دی:به قول خورشوشاین



RomanCity 
 سروان شیطونرمان  

 

https://telegram.me/romancity 11 

 

 

 که... زدنیبچه ها سوت و دست م میشدیرد م زایدنبالش از رو م دمییدو

 جا چخبره؟ نی:ا یمحسن

 

   میدیپر نییپا زیم از

  ؟ینطورررید،ایکنکور بد دییخوایشماها م-

 

 دی:ب..بخشوشاین

 نداشت اون کالس مارو گرفت  یبه اون ربط یترس و عذر خواه چیزل زدم تو چشم هاش بدون ه صاف

 

 ؟  یندار یکرد:حرف نگاهم

 ام انداختم باال :نه شونه

 دیسر جام نشستم چشم هاشو بست و باز کرد :کتاب تست هاتون باز کن رفتم

 

 از کجا کتاب در اوردن  ایو مار نینگ نیا دونمینم

 

  میوردیکردم:ما کتاب ن نگاش

 

به جز  دمیبهتون م یمنف هی ینفر دیتست بزن دیبشن نکهیجا ا دیا یو مسخره باز یو خنده و شوخ یحیجالبه همش در حال تفر-

  دیخوریام م گهید یمنف هی دیحل نکرد نیبه اون دو نفر تست هاتونم بنابرا

 

نداشت کتاب تست  یلزوم دینداشت یپس شمابا ما کالس ادیب خوادینم یمیخانوم عظ  مینداشت بیما علم غ خوامیم معذرت—

 میاریب

  

 ستاره یاروم گفت:وا مهسان

 پس وقت کالستون گرفتم نه؟ -

 

   دونمیگفتم :نم الیخیب

 توهم کرد  شتریب اخماهاشو

 

  افوی:اوه قباران

  دیاریخوب برگه در ب اریبس-

 

  وردمیدر ن ینداشتم برگه ا کیزیحال ف اصال

 مهرزاد  یحل کن یخوایتخته سوال که نوشت گفت:تو نم یپا

 

  نه،بلدم—

 درس ضعف داشتن نیبچه ها تو ا یول-

  

 برداشتم شروع کردم به حل کردن تموم شد نگاهش کردم  کیتخته ماژ یپا رفتم

 ندارم کیزیحوصله ف رونیبرم ب شهیم—

  

  یبر یتونیم-

 از اون زمان هاست که دوست دارم حامد کنارم باشه تا .... کردمینگاه م اطیاط،حیح یتو پله ها نشستم
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  ؟ینشست نجایچرا ا-

 جرمه؟  نشستن—

 

 باهات حرف بزنم دینه،ستاره با-

  یمحسن یاقااا شنومیبرگشتم نگاهش کردم:م ستاره؟

 

 جا نه  نیو اخم هاشو توهم کرد  :ا دیزود پسر خاله نشو فهم یعنی

 

 :جالب شد ! ،پس کجا ؟ کردمیکه رو به روم نگاه م همونطور

 بعد مدرسه تو کافه...-

 

  تونمیمدرسه نم بعد—

 چرا؟ -

 

 دارم رکا—

 ؟  یبسوزون شیات یخوایبا خنده گفت :دوباره م-

 

  وردمیخودم ن یبه رو یخندش تعجب کردم ول از

   رمیسور بگ وشایاز ن خوامیم—

  اریامروز بعد از ظهر ساعت پنج نه ن-

 و رفت پاشد

 

 که خورد بچه ها اومدن  زنگ

 

  یریور م تیبا گوش ی:خاطره گاو، باز داریفاط

 

  زنمیزنگ م نیدارم به شرو ستین ادتونی:خنگ شما که خاطره

 

  ؟یواس چ نین؟شروی:شروباران

 

 سور بده  خوادینم وشایباران مگه ن یاحمق یلی:خ خاطره

 :خوب اره باران

 

 نده  یجامون به کس زنهیباران ، زنگ م ی:والدای

 

  میراه رفتن به پاتوق بود تو

  زم؟یعز ی:ستاره خوبمهسان

 

 چطور مگه ؟ اره—

  یانگار دپ-

 بابا ن—

 

 اسب زورو مسخره نشوها  ی:هوگلشن

 باش  شاد
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 براش دارم  می:بزار برسدیخورش

 

 داشت؟  کارتیچ اطیاومد تو ح دمید ی:محسنمهسان

 

 باهام حرف بزنه  خوادیمهسان بهم گفت م دونمینم—

 

 ؟ یچه حرف نییه-

 بحث بشو  نیا الیخیبهت فعال ب گمیکه م یدونیم دونمینم—

  میدیرس

 

 من  ی:به، عشق هانیشرو

  ه؟یتو سرش :گمشو بابا چندش ،پشت خال دیکوب لوین

 

 شوهرت  چارهیب لوی:دستت بشکنه ننیشرو

 

 :تو غصه اونو نخور رزا

 نباشه بهش زنگ زدم یخال کنهی:غلط مخاطره

 

  ست؟یکه پشت ن ی: کسوشاین

 دونه ام دختر و پسر هست هیدختر و پسر  پیاک هیپشت اما ادم چرا  هی:تخت اتون خال نیشرو

 

 پس  می:کفتر داردیخورش

 د؟یخوایم ی:حاال چنیشرو

 

  مینکش نی:سنگگلشن

 نزن گهی:اع ضد حال دلدای

 

 ستین نیحس سنگ گهی,گلشن راست م لدای:لوفرین

 اریو نعنا ب موی،پرتقال و ل ی:خوب بابا ننه بزرگ ها ,بلوبر یفاط

 

 :چه خبره بابا وشاین

  نه؟یبب یبکشه ک یک مینفر 11 گید خوبه—

 

 :اره خوبه  نیشرو

 :تو خفه  وشاین

 

 ، نظرتون؟  میبزار یبده دو تارو دنگ وشاین یکی گهی:نه راس مخاطره

 

  میموافقت کرد همه

  ینیلواشک و شکالت بادوم زم یخوب باشه ها چرت و پرت ند سی:سرومهسان

 

 خوب باشه شمیا ی:چادیخورش

 میبر دی:بزن خاطره
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با   کننیخبر نداره بفهمن پلمپ اش م چکسیراحت باش ه ینطوریکه ا میکرد دایپ  ییتنها کافه ا دیدونیپشت آخه م میرفت

 کردنیتعجب نگاهمون م

 هارو اورد  سیسرو نیکه شرو یزمان مخصوصا

  میخوند میدست اخرم زد میکردیم یهم باز میدیکشیم هم

 د؟یشما ها کالس چندم دیباحال یلیپسر دانشجو ها نگاهمون کرد :خ نیاز ا یکی

 

 ی:سال اخرلوین

 ؟ یستی:به فکر کنکور نیپسردوم

 

  میالیخی:بدیخورش

 

 ؟ مینیتخت بش نیچرا نزاشتن رو ا گمیاز دخترا:م یکی

  میکنیرزرو م مییایب مییخوای:اخه تخت مخصوص ماهاست مباران

 

 دمتون گرم  دی:در کل بامزه ا2 دختر

 

 به راه رفتن  میباهم شروع کرد دمیباهم،من و مهسان موند میکرد یخدافظ رونیب میبعد دو ساعت رفت باالخره

 

 خونه ما  میبر ایب—

 رفته؟ ادتی یقرار دار یبا محسن گیساعت د هی، جیگ-

  

 خونه ما باش  خوب—

  نهیبب ادیکنم عموتم ب کاریتنها چ-

 

  ادیشبم نم تهیمامور ستیخونه ن حامد—

اجازه  شناختیچون مادر و پدرش من و حامد م مونهیمن م شیدر اوردم به مامان مهسان زنگ زدم گفتم شب مهسان پ میگوش

 که بزاره هیوگرنه که عمرا ک دادنیم

  میخونه رفت ییتا دو

 

 خوشگلت کنم ایب-

 بابا  گمشو—

 کردن  شیو شروع کرد به ارا دیخند

 

  یداف درست نکن یهو—

 حله  نه—

 

 بلند شد تعجب کردم  دمیکافه د دمیرس

 لباساش نگاه کردم  به

  یبا کالج مشک ییهاش تا ارنج تا کرده بود،شلوار کتان سورمه ا نیکه است یمردونه مشک راهنیپ

 نشستم   زیپشت م 

  یمحسن یاقا سالم—

 

 دیسع-

 بله؟-
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 صدام کن  دیاسممو گفتم ،سع-

 

 راحت ترم  ینطوریا—

 منم که ناراحتم  نیا یول-

 

  د؟یداشت کارمیچ—

  ؟یخوریم یصبر داشته باش چ-

 

 کردم  شخدمتیپ نگاه

 و نسکافه  کیک—

 قهوه ترک -

 

  شنوم؟یاورد گفتم: خوب م یوقت

 و پنج سالمه... ستیو ب دیستاره بزار از اول شروع کنم اسمم سع نیبب-

  دوننیکه همه بچه ها م نیا—

 

به خودم قول دادم  فقط درس ،موفق هم شدم من خودمم دانشجو  سیتدر یاومدم مدرسه شما برا یوقت گفتمیداشتم م-

 یداشتم منظبط باشم  ول میاومده بود منم تصم شیواس معلم خودتون مشکل پ نکهیهستم به درخواست خاله ام اومدم مثل ا

کم از جسارتش خوشم اومد چون درست مثل خودم کم  گرفتیقرار م ومدختر که با جسارت تمام جل هیبود  یمشکل هیوسط  نیا

 بود

  

 منتظر بودم که بگه خوردمیو نسکافه م کیتمام ک یالیخیب با

 

 ستاره من،من عاشقت شدم نیبب-

 

  دیکرد اشتباه—

حرفام که به روم  نیسرتق تر از ا یشوکه شدم ول یکم هیحرفش بودم  نیچرا تعجب نکردم چون منتظر ا دیکنیفکر م االن

  رمایب

 

 چرا اشتباه؟ -

 کامال بد هستش نینسبت به شما ندارم و ا یحس خاص چیمن ه یمحسن یاقا دینیبب—

 

  ادیعشق بعد ازدواج به وجود م ستاره—

 ؟ ومدیبه وجود ن میاومد-

 

 و خونه ام دارم  نیکه ماش ینیبیم رمیگیم یمن حقوق خوب نیبب یکن دایپ یحس هی کنمیم یکارینداره  اشکال—

 

 حرف ها زود هستش نیواس من ا کنمیحس م یعنیمن عاشق نشدم  ستیحرفا ن نیا بحث—

 

  میکن یعروس یتا هر وقت تو بخوا میریگیساده م ینامزد هیندارم  یمن مشکل-

 

 نه اونا که شمارو دوست دارن  ایمار ای نیدارم چرا نگ یبزرگ یمن هدف ها یمحسن یاقا—

 

 که بعدشم من عاشق اونا نشدم  رمیبگ خوامیهدف هات نم یمن جلو-
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 جاست منم عاشق شما نشدم  نیهم نکته—

 ینه هنوز زوده واسم هدف ها گمیمن م دییخوایاگه جواب من م یمحسن یاقا خوامیکم کم :معذرت م شدمیبلند م داشتم

 که هنوز عاشق نشدم  نیتعهد داشته باشم و ا خوامیدارم که نم یباالتر

 

 ام لنگه خودت  یکیستاره  دارمی:من دست بر نمدمینکه صداش ش رفتمیم داشتم

 

  دیکنیعقب :اشتباه م برگشتم

 

 نیحاال بب کنمیتو رو مال خودم م من—

 

 دن؟یچطور دانشگاه راهش م نی،ا یزوره روان یپررو انگار کهیاومدم مرت رونیب

  دیدیم لمیولو بود کاسه پفک رو شکمش داشت فtv یمهسان جلو  دمیرس خونه

 

  ؟یاومد -

  ؟یپس هنو تو راهم،خل و چل لباس که تو کمدم بود چرا عوض نکرد نه—

 

  ادیکار خوشت نم نیفک کردم از ا-

 چپ نگاهش کردم  چپ

 

  وردمیهر دفعه لباس با خودم م اخه—

 یاوردم براام از کمد در  یکی دمیتاپ شلوارک پوش هیاتاقم مانتو و شلوارم پرت کردم اونور  یتکون دادم رفتم تو سرم

 مهسان که تنش کنه

 

 بپوش  ایب—

  شد؟یچ ینگفت زیدمت ج-

 

  گمیبپوش بهت م گمشو—

  دیپوش رفت

  اد؟یعموت نم یمطمئن-

 

 مهسان  ادیامشب حامد خونه نم ارررره—

 

 مردم یاز فضول شدیچ نمیخوب بنال بب-

 

 کردم فیبراش مو به مو تعر ویهمه چ 

 

 چه پرروعه  گید نیعَََََََََ ا-

 تموم شد؟  یگفت پررو—

 

  ؟یکنیم کارشیچ-

 به حالش کنم  یفکر ختیکه اگه کرم ر یتا وقت یچیکه ه فعال—

 

 ها گفتیم دیگذاشت دهنش :خورش پفک

 

 چطوره؟  ایات با الزان ونیکنش م ول—
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 ی: اووف اونم دست پخت تو؟عااااالدیبه لب هاش کش زبونش

 

 رفتم تو اشپزخونه که درست کنم مهسان هم رو اپن نشست  دمیخند

 

  ؟یمهسان تو چرا دوست پسر ندار گمیم—

  یکه تو ندار لیبه همون دل-

 

 خوب زوده برام بعدشم هنوز عاشق نشدم  من—

 

  نطوریخوب منم هم-

  میپس مثل هم اع—

 

  جمیاره عج-

  شهیحرف نزن چندشم م ینجوریمرض ا جمیعج—

 

  دنیبه د مینشست ییترسناک گذاشتم  دو تا لمیف هی میکه شام زد نیا بعد

 ام که بود انگار نه انگار ترسناکه نصفش ل*ب تو ل*ب بودن  یخنده دار بود تا ترسناک الو شتریب

  میتو اتاقم رو تخت بخواب میخاموش کردم و رفت یو یت

 

  یلگد نزن  یهو—

 تخت نو مبارک-

 

 فتم گاو دو نفره گر یتو بخاطر—

 جمعه در انتظار ماست  یجوون خانومم شب ها-

 

 بکپ کم شر بگو  ریتو سرش :بگ زدم

 میشد هوشیب ییکه دو تا میخسته بود انقد

 

 تو پام : پاشو گاو خانوم  دیاوج خواب بودم که مهسان با پاش کوب یتو

 

 شو مهسان کپه اتو بزار  خفه—

 برم  خوامیمن م  12ساعت -

 

  نمیباش بب یبر یخوایکجا م شهینم رید یدونیکه م یباز کردم :همون چشامو

 

 ایاالن هاست ب گیعموت د میجا را جمع کن نیپاشو ا میدعوت یی:کره خر جادیخند

 

 و تشکر رفت  یمهسان بعد از روبوس میخورد یچ هی میشدم خونه ارو جمع وجور کرد داریزور کرد که ب انقد

 ش کردم -س-و-ش ب-ل-غ-ب دمییوساعت بعد حامد اومد د مین

 

 دلم زیسالم عز-

 حامد جونم  سالم—

 

 میبر رونیحاظر شو ب رهیگیغنبرک نزن دلم م ینجوریربع نشستن برگشت نگاهم کرد :پاشو ا هی بعد
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 حامد  عااااشقتم—

بود با  دهیپوش ییسورمه ا راهنیحامد هم پ یشلوار مشک هیامو تنم کردم با  یساده کردم مانتو کاربن شیارا هیاتاق  دمییدو

 نبود  کیکوچه رفت که تراف هیحامد از  میدیچرخیم نیماش یتو رونیب میزد دمیکفش هامون پوش یشلوار مشک هی

بهشت  دنیبا د ستادیا نیکه ماش یانداختم وقت نییمامان و بابا تنگ شده بود سرم پا یختم بود دلم برا نکهیخونه مثل ا هی

 یزدم مرس زهرا برگشتم طرفش و لب

 

نشست  شمیکردن حامد اومد پ یساعت درد و دل  ابراز دل تنگ میکردم بعد از ن هیگر ریدل س هیبر سر قطعه اشون  دمییدو

 ک تموم شد نشست کنار قبر مامان واس مامان فاتحه خوند  نیسر خاک بابا شروع کرد به  خوندن فاتحه هم

 

بودم   شتیسال که پ 11 نیو ا نمیبیاالن که م یول رفتمیکاش منم با مامان و بابا م کنمیوقت ها فکر م یحامد بعض یدونیم—

  شمیم مونیاز فکرم پش

 

  یکه هست یلش گرفت :مرس-غ-ب  ینشست سرم تو شمیزد اومد پ لبخند

 ستاره؟  میس کرد :بر-و-ب میشونیپ

 

 اره اروم شدم  ممنونتم—

 که روزت خراب کردم  دیگفتم:ببخش میبود نیماش یتو

 

  د؟یخر میبودم ،بر ومدهین نویها سر خاک حسام و م تیوقته بخاطر مامور یلینه اتفاقا خ-

 زنگ خورد  شیکه گفتم گوش اره

 

 جانم مامان -

  ؟یچ-

  مییایباشه االن م-

 

 حامد؟  شدهیچ—

 خونه کار داره  میجونت دستور داده بر زیعز-

 

 خونه ارو ندارم  حال—

 اونجان  نامیخاله ات-

 

 ؟ خوانیم یمن بعد سر خاک اعصاب ندارم چ یشناسیبدتر ،حامد تو که بهتر م گهید—

  شهیم یچ مینیبب میحاال بر-

 دور زد زیسمت خونه عز به

 

 از قصد کنار حامد نشستم تا حرص بخورن  یبعد از سالم و احوال پرس میخونه رفت یتو

 

  د؟یداشت یجون کار زیعز—

  یکن یبا اونا زندگ یبهتره بر گهید گهیخترم خاله ات ماره د-

 

 شدم  یعصب

  ؟یچ واس—

 

  شهیحامد هم که بزرگه نم ی:بهرحال زشته ستاره جان تو بزرگدیسع اقا
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 داره؟  یربط چه—

  طانیدختر ش طانیش-

 

 وقت تو خونمون نبوده  چیه طونیزدم :خدارو شکر ش پوزخند

  یکن یبا اقا حامد زندگ ستیسالح ن گی:بهرحال دخاله

 

 کنم  یمنه و منم دوست دارم با حامد زندگ یزندگ یخاله جون ول دیببخش—

 عمو ؟ یبگ دینبا انای:حامد؟احسپهر

 

 به خودمون مربوطه  گهید اونش—

 جون  زیعز کنمیم ی:من با حامدزندگزیطرف عز برگشتم

 

 خانوم  زیعز دمیها که ند یچ دی:دختره کله شق زشته اگه بدونخاله

  میماهم بدون دیبگ دیدید ی:چحامد

 

  رهیخانوم با تاب و شلوارک راست راست راه م نمیبی:رفتم اونجا مخاله

 وقت ... هی گهی:بال به دور نمدیسع

 

 دستش گذاشتم یدستم رو شدیم یداشت عصب حامد

  نمیبینم یمشکل چیه من—

 

 ؟  شهیامحرم سرت مبدتر؟ محرم ن نیاز ا گهید یلش-غ-:االن هم که تو بسپهر

 یگیم یچ یبه من محرم تر بفهم دار یاز هر محرم حامد—

 

 هیتخت دو نفره واس  هی دمیبه اتاقت سرک کش ییدختر جان به بهانه دستشو دمید می:اون دفعه که خونتون شام بود دیسع

 که، استغفراهلل... نهیاز ا ریغ کنهیم یپسر مجردم تو اون خونه زندگ هیهان؟مخصوصا  یچ یدختر برا

 

  زنمیستاره دوست داشت تخت دو نفره داشته باشه منم رو حرفش حرف نم دیشد:حرف دهنتونو بفهم یعصب حامد

 گفتناتون معلومه  زمی:از اون عشقم و عزخاله

 

نه با  میهست یما چجور ادم دونهیخدا خودش م نکهیا ست؟دومیحرام ن گرانید یشخص میتو حر دنیسرک کش مانیبا ا یاقا—

  کننیم غهیزن ص یپوست ریکه ز ییمانایا

  دیپر رنگش

 

  یکن یبا ما زندگ دیبا ؟یگیم یچ یفهمیم چی:دختره پررو هخاله

  زنهیداد نم یخونه کس نی:بسه تو ازیعز

 

هم پسرتون  دیشناسیشما هم من م کنمیم یبا حامد زندگ نیجون حامد قرار تو درسام کمکم کنه واس کنکورم بنابرا زیعز—

 مونهینم یبحث چیه یپس جا

 

 :هه درس ؟سپهر

  ه؟یدرس مشکل اره—

 

 هیچه دختر نیکه پس فردا شوهرش دادن نگن ا یبد ادیبهش  ی:بله که مشکل دختر چه به درس خوندن باس خونه دار دیسع

 دختر  هی یمخصوصا برا هیخراب طیدانشگاه مح یدر ثان
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  د؟یگرفت جهیکه باال اورد و اخراج شد نت یدانشگاه و گند یرنگ و وارنگ پسرتون تو یاز دوست دخترا واو—

  دیسپهر هم پر رنگ

 

 نزن خودش نخواست درسشو ادامه بده  یحرف الک یدونی:خوبه، خوبه نمخاله

 کمکم کنه  خوادیبخونم حامد م یمن حرف اول و اخرم زدم قرار دانشگاه افسر زیعز بهرحال—

 

 خودت ظهور کن  ای؟خدایچ گهیزن د سی:پلدیسع

 نگاه کردم  زینگفتم عز یچیه

 ؟ یگرفت یجد تیمادر تصم یدنده و لجباز کی امرزمیتوام مثل حسام خداب-

 

کنم و مسلما و صد  یخودم انتخاب کنم کجا زندگ تونمیاون وقت که کامل م شهیهجده سالم م گهیجون چند وقت د زیعز اره—

  مونمیدر صد کنار حامد م

 

 من مهم تره  یخوب براورده کردن خواسته و ارزو تو برا اری:بسزیعز

 واسشون باال انداختم  ابرمو

 

  میخانوم پاشو جمع کن بر ریبگ لی:تحو دیسع

 خانوووم  زی:دستتون درد نکنه عزخاله

که حامد  نیکرد از ا فیرعالمه از دست پختم تع هی زیعز میشام درست کردم خورد میموند زیعز شیها که رفتن تا شام پ اون

 یاشپز خواستمیم لیشفته ام که اوا یشور و برنج ها یخوشحال بود اونم هم با خنده از خورشت ها خورهینم رونیب یغذا گهید

  گفتیکنم م

  میدیخند

 بهتر تره  رونیب یشفته از غذا یمهم االن حامد خان بعدشم اون غذاها-

  زیعز می:تسلحامد

 

 که من فردا به مدرسه ام برسم میخونه بخواب میش کردم بعد از شام رفت-س-و-ب پاشدم

 

 در اتاقم اومد  یصدا

 ستاره جان ؟-

 ؟ زمیستاره عز-

 ها ؟ شهیم رتیقربونت بشم د-

 زمیبرم اداره پاشو عز دینکردم من با یستاره صدات کردم ها نگ-

 

 شدم برو  داریزدم:حامد ب داد

 باشه خداحافظ -

  افظخداح—

شده بود  دهیچ زیم شهیمثل هم رونی،مانتو و شلوار تنم کردم اومدم ب ختمیزور چشام باز کردم کتاب هام تو کوله ام ر به

کردم تو  یهندزفر دمیال استارمو پوش یها یسرم کردم کتون  نهییا یلبخند زدم نشستم دو سه تا لقمه خوردم ،مقنعه ام جلو

رفته بود که مهسان اس  ادمی میشونیتو پ دمیخواستم برم دنبال مهسان که کوب تنکردم شروع کردم به راه رف یگوشم و پل

و سنگ هارو  رفتمیراه م بیلش لش و دست تو ج ینطوری،راهمو کج کردم به مدرسه هم ادیب تونهیشده و نم ضیداده بود مر

 باال اوردم چراغ از گوشه چشمم توش خورد سرم هیکه نور  کردمیشوت م

  

افتادم  میهندزفر ادیشده  وانهیلحظه فک کردم د هی زنهیداره واس خودش حرف م دمید"؟یمحسن نیا گهید خوادیم یاه چ"

 از گوشم در اوردم نگاهش کردم  لکسیر یلیخ



RomanCity 
 سروان شیطونرمان  

 

https://telegram.me/romancity 21 

 

 

 خوردم واریکه تو د یبر یجور نی،حواست کجاست دختر ا یشنوینم کنمیصدات م یچرا هر چ گمیمن م-

 سالم—

 

  زمیدوباره زد :سالم عز یمحو شد ول لبخندش

 بهتون گفتم ؟ روزید یرفته چ ادتونی نکهیا زم؟مثلیعز—

 

 ارمیزد:منم که گفتم کم نم یچشمک 

 من برم دیندار یشیفرما اگه—

 

 یرسیبه کالست م رید ینجورینگاه کرد : ا ساعتشو

 پس خداحافظ  خو—

 

مانتو گرفت با خشم نگاهش کردم دستش برداشت و  با لبخند اورد برم که مچ دستم از رو  دمیکشیداشتم م راهمو

  رسونمتیمن م ایبگم که ،ب یزارینم ،معذرتیباال:اوک

 راحت ترم ادهیپ—

  

 سوار شو  ایب گهید اریدر ن یستاره مسخره باز-

 کردم تو گوشم راهمو ادامه دادم  یهندزفر

 "شد عیاوخ فک کنم بد ضا"

 

  دمیمشت کردن دونه دونه بهشون کوب یفیکه کالس رفتم دست هارو رد تو

 

 :سالم عشقملوفرین

 خرم  یباس بگ شهیادی:عشقم؟زدیخورش

 عر عر  ،خاطره سه نقطه کو ؟  گهیتو سرش :اون عمته که همش م زدم

 خودت بدون  گهی،اره د  زی:داره چوشاین

 :واقعا؟ دمیخند

 

  میخوردیم میداشت میبود رونیبا گلشن و باران ب یکنیم زیهمون چ یرتو دا یپشت زد در باسنش :هو از

 یهامی:چه الدای

 خنده  ریز میزد

 

 کو؟  ی:مهس یفاط

 شده  ضیمر—

 :اع چرا؟ رزا

 مگه دکترم من؟  دونمیچم—

  ؟یریگیم ،باچهی:چته؟ شددیخورش

 هنوز  نه—

 

 :خدا رحم کنه اون موقع پسگلشن

  میو تست زد میدرس خوند میبچه ادم نشست مثل

  میو تموم بشه راحت بش ادیم یکنکور لعنت نیا ی:کباران

 باطل  الیخ ی: خانوم ،زهخاطره
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 پاتوق؟  می:بررزا

 موافقت کردن  همه

  ستمین من—

  اریدر ن ی:چرا،مسخره بازوشاین

 مهسان برم  شیپ خوامیسرم م هی دیخوش باش دیبر ستیتو حال ن جون—

 

 : باشه سالم ماهارم بهش برسون لوفرین

 میبخور مییایحلواشو ب ی:بگو کگلشن

  باشه—

 

 شدمیگذاشتم تو گوشم و خالف جهتشون شروع کردم به راه رفتن داشتم از کوچه خلوت رد م یدادم باهاشون هندزفر دست

 دیبازمو کش یکیکه 

 

 دم در اوردم نگاهش کر یهندزفر رونیاومدم ب عیش، سر-ل-غ-شدم تو ب پرت

  ؟ی،افسار پاره کرد هوی یکنیچته؟ رم م ها—

  ی:اوه چه خوشگله زبون درازپسره

 

 باوا مینیب—

  ستین یزیحال کوچولو چ هیندارم فقط  تی:کجا عشقم؟کارسادیوا جلوم

  

  واریجلو رفتم عقب خوردم تو د اومد

 زد انقدر که پسره دمشو گذاشت رو کولش رفت  خوردیتا م نیگرفت انداخت زم یکیاز پشت  هویکجاش بزنم که  دمیفهم

 خودمون بود  یکه محسن نیشد برگشت طرفم ، ا بلند

 

  شد؟یم یچ یدونیبودم م دهینرس اریخراب شده ارو از گوشت در ب یزد سرم:حواست کجاعه ها؟هندزفر داد

 بزنمش به هر حال ممنون خواستمیامو انداختم باال:م شونه

  

  شهیدختر رد نم هی یینت کوچه خلوت تنهااز عقب عقب رفت دمید-

  مونهیم ادمیباشه -

 

  رسونمتیم نیتو ماش نیبش ایبرم:کجا؟ب خواستمیم

  رمیخودم م ستمین فلج—

 

  نیبش ایب اریستاره اون روم باال ن-

کردم تو گوشم به راهم ادامه دادم سر راه دستم اوردم باال تکون دادم  ینگاه گذرا بهش کردم  دماغمو خواروندم هندزفر هی

 خداحافظ یعنی

 

 یخونه اشون با مامانش روبوس دمیرس رونیاب پرتقال برداشتم حساب کردم و زدم ب هیبا  السیکمپوت گ هی یسوپر یتو رفتم

 کردم بعد خوش و بش کردن به اتاقش رفتم 

 ض؟یمر یچطور—

 طرفا ؟  نیا سالم خااانوم از-

 

 ارو باال اوردم  سهیک

 سر بزنم  ضیمر اومدم—

  گریج یمرس-
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 ؟یچپه شد هویشد  چت—

 سرد سرما خوردم یو هوا خیاحمقم هلم داد تو استخر اب  یی،پسردا نایمییباغ دا میرفت روزید-

 م؟یحلواتو بخور مییایب یها سالم رسوندن و گلشن گفت ک بچه—

 

 راحت  الشیخ رمیمیخودم کفن اش نکنم و حلواشو درست نکردم نم یگفت:من تا اونو با دستا کردیپاک م شوینیکه ب یحال در

  دمیخند

 

 ادیخوب چه خبر امار بده حالمون جا ب--

 گذاشت زیم یارو رو وهیتو اتاق اومد و ظرف م خاله

   

 خاله خانوم میبه زحمت نبود یراض—

  یاومد ادتیع   یدی،تو زحمت کش زمیعز ی*چه زحمت

  میبخور یاریمامان چنگال م-

 *باشه 

 

 که رفت گفتم  روزیاز د میخوردیکه اونم بخوره گذاشتم رو شکم مهسان همونطور که م ختمیتو ظرف واس خاله ر 

 

اع اع اع اع راست راست زل زده تو چشم هاتون گفته شما با هم رابطه  گید گهیم یچ شعورتیشوهر خاله ب نیواقعا که ا-

 د؟یدار

  یعوض کهیمرت اره—

  یدیریبگم خواهر،بهش م یچ

 اشو گوش کن  هیواستا بق دمینر یکرد فکر—

...... 

  نیکرده  افر شونیجونت چه قهوه ا زی،عزیکرد یخوب کار یداشت شمیماچ پ هینبودم  ضیدمت گرم حالم جا اومد مر -

 کرد به قهقه زدن  شروع

 

 امروز بزار بگم  هیقض ،حاالیپس چ بله—

 کردن  فیکردم به تعر شروع

 ؟یمحسن نیییه-

 

  ؟یباو پس ک اره—

 زد:بد جور خاطر خواهت ها چشمک

  رهیبم بره—

  دیسر رس ؟خوبیکن کاریبا اون پسره چ یخواستینبود م ییخدا-

 

 اومد زد گیپاش د یبزنم ال خواسمی،میکرد فک—

  یزدیاخ کاااش م-

 شد فیلبم غنچه کردم :اره ح 

 ؟یکرد کاریمدرسه چ-

  میزد تست—

 

 بده  ادیبهم  ایب یدوست دار یواقعا؟جون هر ک-

 االن؟—
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  وفتمیازتون عقب ب ترسمیاره م-

  باشه—

 هشت بود  یکایدادم ساعت نگاه کردم نزد ادی بهش

 مهسان  گهیبرم د من—

  شمیکجا؟شب بمون پ-

 

 فدات برم با حامد حرف بزنم  نه—

 ادیبزار بابام ب وونهیاها باشه شب شده د-

 

 چقدر راهه همش دو تا کوچه است مگه—

 مطمئن؟ -

 زودتر خوب بشو خدافظ  زمیعز اره—

 باشه ،خدافظ -

 کردم و خونه رفتم یخاله هم تشکر و خدافظ از

 

 خونه؟  یاومد یسالم حامد تو ک —

 ؟ییایخونه م1331 ؟کهیکجا بود زمیسالم عز-

 

 مهسان اخه سرما خورده بود  شیپ—

 ؟یگفتیبمن م دینبا انایستاره خانوم اح-

 شرمنده ام اوخ—

 

  یزد:دشمنت شرمنده برو لباساتو عوض کن که قراره دستپخت حامد بخور لبخند

  م؟ی،پس حامد پزون دار هوووم—

 

 :اوه چه جورمدیکش لپمو

 رداشتم از کمدم ب گهید یکی کردمینم دایکه صبح در اورده بودم پ یاتاق لباسم عوض کردم هر چقدر گشتم شلوارک دمییدو

 ستاره؟ یشد یچ-

 گم شده بود  شلوارکم—

 

 یکجا پرت کرد ستیباز معلوم ن-

 زدم:اره ییدندون نما لبخند

 

 رو اپن حامد شروع کرد به گوجه خورد کردن   نشستم

 خو چه خبر؟ -

 اومده تا کمر برف—

 

 واست افت داره زمیعز ایاریوقت از زبون کم ن چیتکون داد:ه سرشو

 یپس چ اره—

 

 مینشست یو یت یخوردن املت حامد پز جلو بعد

  حامد؟—

 بله؟-

 حامد؟—

 بله؟-
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  حامد؟—

 جونم؟ -

  حامد؟—

  ؟یقرص حامد خورد-

  حاااامد؟—

 

 کنه  ریباز گربه تو شرک شد خدا به خ افشیبفرما نگاه ق زمیطرفم :جونم عز برگشت

 گهیبد نشو د اه—

 

  شنومیخوب ،بگو مگرفت: یاز پشت گذاشت رو شونه ام ژست جالب دستشو

 

  ؟یکرد فکرات—

 راجبه؟ -

 

 گهینکن د تیاذ حامد—

 جونت گفت باشه زیتو که عز-

  

 گهید یتوام مهم —

 نه  گمیاگه به من م-

 

 چرا اخه—

 خطرناکه -

 انداختم  نییپا سرمو

  

  کنمیقبول م یول ستین یکه دلم راض نیام گرفت سرم اورد باال:با ا چونه

 

 که پشتش رو مبل پرت شد  یلش جور-غ-زدم ب رجهیش یکه فکر کنم کر شد همونطور دمیکش یغیج هی

 

 کردما یخوب، عجب غلط لهیاروم باش ستاره خ-

  ی،مرسی،مرسی،مرس یمرس—

 دمیبه زور خواب بردیخوابم نم ادیزد از شوق ز لبخند

 

 لش کردم-غ-ب عیسر رونیاز در اومد ب دیکشیم ازهیکه خم یشدم رفتم دنبال مهسان در حال داریبا شوق فراوان ب صب

 

 یاشتباه گرفت ستمایشوهرت ن ؟منیگرد شده نگاهم کرد:چته اول صبح یبا چشما 

 بشم سیبزار بگم حامد قبول کرد،قراره پل ریخفه خون بگ قهیدو دق هی—

  ووولیاعع ا-

  

 بهم  دمیمدرسه مشت هامون کوب میرفت

 خونه؟ی:ها ؟چته کبکت خروس مدیخورش

 بد شادم؟ مگه—

 

 چرت بگه  دیبا شهیهم یدونینم گهید دهی:نه خورشلدای

 مدرسه است ی:بچه ها محسنوشاین
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 که نکنه دوباره کالسمون برداشته عن اقا  چکسی:اه امروز که کالس نداره با هلوفرین

  دونمی:چموشاین

 

 کجا بود؟  گهید نجایصدام کرد دفتر  ا یبود که محسن حیتفر زنگ

 

  د؟یبله کارم داشت سالم—

 زمیلبخند گفت:سالم عز با

 ( شهیمردک ادم نم نی)اوف ا

 

 با مامانم حرف زدم-

 به من چه( یعنی) خوب—

 

  زمیعز ایشد جیگ گهید ی،خواستگار گهیقراره زنگ بزن د-

  ؟یکردم :خواستگار یکیستریه خنده

  دمیدفعه بلند بلند خند نیا

 خنده اخم کردم:خداحافظ وسط

 

 ایو مار نیتعجب کردم نگ دنیدارن با انگشت نشونم م گهید یسال ها یبچه ها دمید اطیح یرفتم تو رونیاتاقش زدم ب از

 سرشونو تکون دادن 

 

 شدن  وونهیلب گفتم:فک کنم د ریز

 کردن  یهمه سراشون اون ور پمونیسمت اک رفتم

 

  نمیبب دیشماها؟بنال چتونه—

 نشده  یچی:همهسان

 

  ؟یچی:هه هخاطره

 ؟ ینگفت میبود بهی:غریفاط

 

 ؟ ویچ گمیم ی؟بنال فاط ویچ—

 ؟ی،خواستگاری،عاشقش شد ی:محسنگلشن

 

 واس خودت ها یگیم ؟چرتی؟عاشق محسن من—

  

 ادیقراره ب گهیم یکه محسن شنونیصداتون انقدر بلند بود م نکهیکار داشتن مثل ا یسال اول با محسن ی:بچه هاباران

  یدیتوام از ذوقت خند تیخواستگار

 

 منننننن؟—

 :نه پس عمت رزا

 

  دیکنیاشتباه م دی:بابا دارمهسان

 لعنت بهت( میکه ابرومو ببره بگه ما مال هم ختهیکرم ر یعوض یمحسن ی)ا

 

 هیچ هیقض گمید،میو پرت باور نکن چرت—

 بسه  یمسخره باز گهی:راست موشاین
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 حامد افتادم  شبیحرف د ادیکنم کارشوکه بسوزه  یتالف یچجور کردمیفکر م داشتم

مامور شدن منم مدرسه شمارو  جایمدرسه اتون درباره مواد مخدر و ضررهاش بگم همه  امیمن مامور شدم ب نکهیمثل ا"

  امیامروز اونجا م ادیجالب ب دیانتخاب کردم با

 پشت مدرسه بردم دمیحرفشون مثل برق گرفته ها از جام پاشدم دست مهسان گرفتم کش وسط

 

 حرف بزنم  یبا گوش خوامینفهمه م یبکش کس کینگو کش یچیفعال ه سیه—

 

 تکون داد روشو اونور کرد  سرش

 زدم بهش امارش گرفتم قرار شد امروز با اول و دوم حرف بزنه تو سالن اجتماعات ،فردا با سوم و چهارم  زنگ

 یلب گفتم :دارم برات محسن ریقطع کردم پوزخند زدم ز یکه گوش نیا بعد

 

 ؟ گنیم یها چ نیستاره بابا ا شدهی:چمهسان

 

 کردم  فیارو تند تند براش تعر هیقض

 ؟ یکن کاریچ یخوایحاال م یمحسن نیا یعجب اشغال-

 زدم :به وقتش  چشمک

 

 خنده گفت:عشقت رفت لوبایسر کالس ن میرفت

 شانس(  ی)اه بخشک

 

  ایستین ییتو دختر ساده ا گمی:منینگ

 بود  یخانووم وگرنه شناگر ماهر دیدی:همونو بگو اب نمایمار

 

 دهنتو حوصله ندارم نیببند—

به  میمهرزاده خانوم ساعد پور اومد کالس شروع کرد شیلیمدرسه سپرده بودم بهش که نگه فام ادیهاست که حامد ب االن

فقط  یخونه ول میبر میتونستیم میبود کاریساعت اخر ب اطیح میکه زنگ خورد رفت نیخوندن و تست زدن بعد از ا یمیش

 رفت  دیچیاونم پ شتقراردا ریو گلشن رفتن خاطره ام با ام لدایباران،

  مینشسته بود اطیح یتو ماهام

 ست؟ین بیعج حیزنگ تفر انیاول و دوم ها نم نیکه چرا ا گمیگفت:م دیخورش 

  

 راجب مضرات مواد مخدر  شهیامروز هما گنی:موشاین

  دیچیفقط راست کاره خاطره است که پ نی:اخ الدای

 

 خنده  ریز میزد

 شدهیرفته ها بگو چ ادمونی:فک نکن که دیخورش

 دمیکه کش یگفتم اال نقشه ا ویچ همه

  

  یمحسن نیا یشعوری:چه بلوفرین

 تموم شد باور کن سه نقطه است  یگفت شعوری:بیفاط

 

گفت که  یکم استراحت کنن خانوم فاطم کیتموم شده بود بچه ها اومده بودن که   شیهما نکهیعد مثل اربع ب هیخورد  زنگ

 میسرکالس تست بزن میماها هم بر

 

 :کوفت تست درد تست مرض و تست اه مهسان
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 همه عاشقش شدن  گرهیج یلیکه اومده سرگردخ سیپل اروی نیا گنیامار داد :بچه ها م وشایکه انتن ن میکالس اومد سر

 

 حامدم زنم،یکنار مال خودمه مخش م دی،بکش دمشی:من دنینگ

 ها همه عاشقش شدن  زننیراجب عمو تو حرف م ؟یبگ یزیچ یخوایکه مهسان گفت:تو نم زدنینگاشون کردم با هم حرف م فقط

 

 لبخند گفتم :نه  با

 د؟یستیگفته حامد مهرداد پور مگه شما مهرزاد ن گنیم-

  چرا—

 

 چ خبره؟  نمیبب ینالینم-

  گمیم بهت—

 گفتم  فشیکردن و وظا فیکردم به تعر شروع

  گهید یهست یتو چه حمال-

  میکاردار میبر دیبا—

 

  میکرد یو خدافظ میجمع کرد لیوسا پاشدم

 

  میسمت پاساژ رفت به

  کار؟یچ میاومد-

 مهسان ؟ یشد جیگ—

  یبدل فروش هیبه  دمیکش دستشو

 میخونه  رفت رونیب میزد وهیاز خوردن ابم بعد

 شد؟یحامدهم مگه خر م چوندمشینگفتم و پ یچیمهرزاد ه گفیم دیخواست که چرا نبا لیکه حامد اومد دل شب

 

 فردا بنداز دستت  نیا حامد—

 ؟یدیحلقه خر یپول داد یهست ها رفت تیچیستاره -

 

 تو بنداز  یدار کاریتو چ —

  ندازمینم یتا نگ-

 اومده بود یام که زد حامد با لباس شخص یدر رفتم شانس رشیزنگ خورد منم از ز شیو خواستم بگم که گوش دمیکش یاوف

 

با لبخند نگاهم کرد با لبخند نگاهش کردم  میکالس داشت یبا محسن ننیمدرسه همه غش بودن که حامد بب میکه رفت صبح

 یسوال ها دادنیدادن همه با جون دل گوش م حیرد به توضشروع ک یجد یلیتو سالن حامد خ میتعجب کرد زنگ که خورد رفت

 تموم شد رفت دنیپرس یچرت

  

 ستمین نینزنم نگ نیمن مخ ا ی:وااانینگ

  ؟یکنیم کاری:حاال چمهسان

 

 نیو بب نیلبخند نگاهش کردم:حاال بش با

  

  امیمنم باهاش م سهیحامد اس دادم که وا به

 رفتیم نیبه سمت ماش شدیبچه ها رد م نیاز ب دمیزنگ خورد حامد د نکهیاز ا بعد

 مهسان  برو—

 لبخند زدم  نیحامد درش باز کردم نشستم تو ماش نیرفتم سمت ماش کیش یلیخ دمید یمحسن تا
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 شدن؟  ینجوریها چرا ا نیا طونیش نمیبب-

 که خشکش زده بود و مهسان که دست تکون داد منم دست تکون دادم  دمید یکردم محسن نگاه

 

 اد؟یبپرس مهسان با مانمبرو -

  میبر یینامزد خوشگلم قراره دو تا نه—

 با تعجب گفت: نامزد؟ حامد

 اره عشقم-

 

کردن اخر سر  فیمنم شروع کردم از اول تعر هیبه چ یکنم چ فیکافه بس که فضول ازم خواست تعر هیگرفت رفت  گازش

 که جلب توجه شد یجور دیبلند بلند خند

 

  یهم از پشت بست طونیستاره تو دست ش-

 شروع کرد به  برام دست زدن  دیبلند بلند خند دوباره

 

  یشیم یخوب سیاز اون موقع که شک داشتم حاال مطمئن شدم که پل-

 دیرس جهینت نینشونش دادم خوشحال شدم که حامد به ا دندونام

 

 یما باشه با شوخ شیما که شب هم پ یه خون میاورد میبرداشت زیجون خونه اش جمع و جور کردم عز زیعز شیسر پ هی میرفت

گفت که خسته است رفت اتاق من که بخوابه من و حامد هم پاپ کورن  زیبعد غذا عز میو خنده غذا درست کردم و خورد

 میدید لمیف یو یجلو ت میبرداشتم نشست پسیو با پفک و چ میدرست کرد

 

  یستاره پاشو برو سر جات بخواب فردا مدرسه دار-

 خواب گفتم:هووم؟  جیگ

 

 پاشو -

  دمیدراز کش زیاتاقم کنار عز میدادم بهش رفت هیشدم و تک بلند

 

 شد  ریصدام کرد:پاشو گل دخترم مدرسه ات د زیعز صبح

 شدم  داریرو موهام با لبخند از خواب ب دیکش دستش

 

 جونم  زیعز ریصبح به خ سالم—

 سالم گلم -

 

  زهیریم ییداره چا زیعز دمیشدم د حاظر

 یمررس—

 س کردم نشستم به خوردن -و-تپل اش ب یها لپ

 

 من برم؟ یندار یفدات بشم کار یاله—

 نه مادر برو خدا به همرات -

 

 میدیمهسان به مدرسه رس همراه

 سادن؟یها چرا سر صف وا نی:امهسان

 دونمینم—
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 دیدار ییسال سوم که امسال نها دیامتحان ها اماده باش یبرا یهمگ میخرداد یامتحان ها یها کی:در هر حال نزدیفاطم خانوم

 روز  واس امتحان ها و کنکورشون اماده بشن  نیاخر میسال چهارم ما ،که امروز گذاشت یو مخصوصا بچه ها

 به دست و سوت زدن  میکرد شروع

  دیمدرسه امسال شما پدر من در اورد ی:خو بسه شر هایفاطم

 دنیکالس ها خند کل

 

 دیو سر کالس هاتون بر دیموفق باش نکهیندارم جز ا ی:حرفیفاطم خانوم

 ارو ؟ هیقض یتو نگاه مهسان کردم:گفت میرفتیم میداشت

 تخت  التیاره خ-

 

 ؟ یگیبه ما نم یکنیحاال نامزد م شعوریتو سرم:ب دیکوب دی،خورش میدیکه مشت هارو کوب نیسر کالس بعد ا رفتم

 

  یکه مارو دعوت نکرد یمرض یلی:خلوفرین

 شد  یگفتم:هل هل دادمیکه سرم ماساژ م یحال در

 

  میکشیبخدا خجالت م ی: چرا به ما نگفتلدای

 ؟یچ از—

  

  می:همه عاشق نامزد تو شده بودگلشن

 خوبه واال ینامزد هم دار ،یزنیالس م ی:توکه با محسنخوردیداشت حرص م نینگ

 

 یتار مو هیگفت وگرنه  یاز خواستگار یوقت دمیشده بود منم خند چیفقط سه پ یمحسن دنیکه گفتم همه اشتباه فهم من—

  کنمیعوض نم یمحسن ینامزدم با هزار تا

 

  دنیها سوت کش بچه

 شد رفت  لیمرد ذل نی:اخاطره

  ؟یریدانشگاه م نمی:ببباران

 

 نداره حامد با دانشگاه رفتنم  یمشکل اره—

 از دست نداده  یخوشحال بود که محسن ایمار

 

 میداشت ییایو ض امیبعدم خ یزنگ ها میتست زد یاومد روز اخر یمیرح

همه اشون همو نگاه  هویندن  یبوده و ازشون خواستم که سوت یچ انیبچه هارو جمع کردم و گفتم جر حیزنگ تفر یوسطا اما

 کردن  وونمید رمیهم بگ چیزدن و فحش دادن تازه مجبور کردن ساندو خوردمیتا م نیکردن هلم دادن زم

 

 ستاره؟-

 مهسان؟  بله—

 

 برن  دیبا نایخونه عمم امیباهات ب تونمینم زمیشرمندتم عز-

 باشه سالم برسون  اها—

 

 توام سالم برسون  یسالمت باش-

 که ... شدمیرفتم دوباره از اون کوچه خلوت رد م هیاز بق یو خدافظ یروبوس بعد

 

  ؟یکرد هیبود که بار بق یدروغ ها چ نی:ایمحسن
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 کردم:دروغ،کدوم دروغ؟  نگاش

 

 ستاره  شمیخر نم هیمن مثل بق-

 دیمن برد یابرو شما—

 

  دونستمی،میپس نامزد نکرد-

 من نامزد کردم  دیکنیاشتباه م اتفاقا—

 

 یبود یتوکه دنبال عشق واقع-

 عاشق شدم  ییهوی—

 هنوز زوده واست  یگفت یول-

 

 که من نامزد کردم؟  دیدار یمشکل شما—

 یگیدروغ م یزد:اره چون دار داد

 

 راحت شد المیحامد خ دنیسرم برگردوندم عقب با د دمیکش نیدور کمرم حلقه شد ه یدست ییهوی

 

 اومده خانومم؟  شیپ ینگام کرد:مشکل یجد

 خانومم ( گهی)خانومم؟ حامد خل شده ها به من م

 اومد ادمیشد اهان  شتریدور کمرم ب فشارش

  

  ومدمیداشتم م زمیعز نه—

 براوو  هیعال شتونیهه نما-

 شروع کرد به دست زدن  

 

  د؟یگیم دیدار یچ یمحسن یاقا—

 بسه ستاره -

 

 مهرزاد نه ستاره؟  دیبگ دینبا انای*ستاره؟ اح

 

کارم بود من عاشقشم کامال  یستاره فقط فکر تالف دیکنیم ینقش باز دیو دار دیشیستاره م یک دونمیمحترم که نم یاقا دینیبب-

  ستمیحرفا ن نیا یجلو فکر دوست امیب خوامیم یجد

 

 از اون اول اسممون به نام هم بوده  یعنی میمحترم من و ستاره نامزد کرد یاقا نی*نه شما بب

  ستین یمال گذشته است ،ستاره ام راض ایمسخره باز نیا-

 

  ؟یو بله داد ینبود یتو راض زمی*عز

 بودم  یضرا اتفاقا—

 

دنبال ناموس مردم افتادن جرم محسوب  یدونیخوب م یلیکه خ نینگاش کرد :االن تموم شدست و ستاره نامزد منه و ا حامد

 شهیچون اگه بفهمم واست بد م نمتیدور ورش نب گهیپس بهتره د شهیم

 

  مینشست نیدنبالش راه افتادم تا تو ماش دیهاش تو دست هام قفل کرد و کش دست

 

 ؟ یکردیم کاریورا چ نیا—
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 سالم خانوم  کیعل-

  یکردیم کاریورا چ نی،حاال ا سالم—

 

 منم خوبم -

 گرفت :حامد  خندم

 

  گهیواال د-

 بگو  یخوب حاال که خوب لهیخ—

 

 دیدستور داد برم خر زیخونه بودم عز-

گفتم  زننیهم حرف م یمرده رو برو هیدختر و  هیوسط کوچه  دمیکوچه که د نیسر ا امیخودمون نداشت مجبور شدم ب طرف

 بله مزاحم شدن دمیصدات د دنیمزاحم باشه اومدم جلو با شن دیشا

  اهان—

 

  ینقشه بکش یتا ادبش کنم مجبور شد انیجر یستاره چرا زودتر نگفته بود-

 گشتیشدم برم ختهیر یکه ابرو نی،اول ا لیخاطر دو دل واس—

  

 ؟ یو دوم-

  شدیم چمیبدون نقشه دوباره سه پ گفتمیاگه به تو م نکهیا—

 

 رو فرمون:غلط کرده  دیکوب

بهش  دیچون نامزد دارم ،نامزد خوشگلمم ر یول شدیدوباره مزاحم م یامروز که نبود ست،مثلیبه من مربوط ن گید اونش—

 شهیمزاحم نم

 

 شک دارم-

 من حساب شد است یباش کارا نداشته—

 

 عجب سرکار خانوم مهرزاد-

 مهرزاد یاقا استینجوریا بله—

 

  یداشته باش یتونیم یخوب یسی،شم پل یبش سیپل دینه واقعا با-

 

 یپس چ بله—

 خو حاال پررو نشو-

 شعوریب—

 

 دمید یمن برداشتم چند تاشم حامد در باز کرد رفت تو منم رفتم خواستم درو ببندم که محسن سهیدر چند تا ک یجلو میدیرس

 واسش سرم به عالمت تاسف خوردن  تکون دادم و در بستم

 

 یجلو زیحامد و عز دمیبعد خوردن و شستن ظرفا از تو درگاه اشپزخونه د دیهم غذارو کش زیهارو که جابه جا کردم عز لیوسا

 بردم و کنارشون نشستم  ختمیر ییچا زننینشستن دارن حرف م یو یت

 

 زمی:دستت درد نکنه عززیعز

  کنمیم خواهش—
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 گفت:حامد من خونه ام ببر  زیعز ییخوردن چا بعد

 

  یمونینم شتریچرا ب زیعز —

 مامان  گهی*راست م

 

 من یزاینه عز-

 ؟یری* چرا م

 

 هست  ادتونیکه  یخانوم مستان-

 ؟ی*مستان

  

  گهیمن د یها یبودن بچگ واریبه د وارید هیهمسا—

 *اها خوب؟

 

 فوت کرده شیشوهرش چند وقت پ-

 رحمت کنه  خدا—

 

  امرز،خوب؟ی*خداب

  دیدونیخونه که خودتون م ینداره بنده خدا بعدم خرج یپول گهیمستجر، د-

  

 *پس بچه هاش؟ 

 دارن  یخودشون انگار نه انگار مادر یمادر هر کدوم رفتن س یه-

  

  ییها تیتربیب عجب—

 ادیمن ب شیبه بعد پ نیاره بهش گفتم از ا-

 

 ییایام در م ییاز تنها یکرد ی*کار خوب

 ش کردم:من فدات بشم ها مهربون خانوم-س-و-شدم ب بلند

  

 لش:خدا نکنه مادر -غ-تو ب گرفت

 امتحان کنکورش  یکایام نزد م،ستارهیکن یزندگ ییمنم برم خونه ام با هم دو تا ادیامروز م-

 

 افتادم  ادشیدوباره  اخ—

  هیبه چ یچ یدونیاالن م یسیکرد طرف حامد:مادر تو درساش کمک کن ،تو پل رو

 

 *باشه چشم 

 نه  ای یمواد مخدر نابود کن یتونیدخترم م نمیبب-

 

  زززیعز حتما—

  میبرگشت ییهاش دوتا نتیتو کاب دمیچ میکرد دیخونه سر راهم خر میحاظر شد که ببر زیعز

  

 واس امتحان ها اماده بشم  دیشده با لیتعط گهیام د حامد،مدرسه—

 و کنکور -

 

  یباهام کار کن دیهم با ینظر بدن ،ازاره—
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  ؟یبدن-

  اره—

  ؟یواس چ-

 

 ارینه ن گهید خورهیدردم م به—

 خوب  لهیخ-

 

   کردیباهام  کار م یدو هفته ،هر روز حامد از نظر بدن نیتو ا خوندمیادم نشسته بودم درس م یبچه ها مثل

  دمیخوابیاول از بدن درد شب ها به زور م یها روز

 از نو  یبعدم روز از نو روز یزیچ ی،پارک یدیخر ایپاتوق  ایبا بچه ها  میدیچرخیها که شروع شد بعد هر امتحان م امتحان

  دادمیانجام م یبدن نیهام کم شده بود فقط درس ،درس،درس و درس کنارشم تمر طنتیش

  میداد یکی یکیهارو  امتحان

 نبود  المیخ نیمنم ع کردیکه باال سرمون بود دائم نگاهم م یمحسن افهیبود مخصوصا ق یعال یدادن کیزیف موقع

 نگام کرد  ششیرفتم پ یامتحان واس خداحافظ اخر

 

 به نامزدتتتت سالم برسون -

  حتمااااا—

 

 خودش حرف زدم  مثل

   یخورد تو سر محسن وشایاز شانس خوشگل ن دیام د یهوا محسن میبنداز میخواستیطبق قرار م کتابامون

 خنده  ریز میکه رفت زد نیهم میدیخندیم یتپوس ریز

 

 بدبخت شدم  نینخند کوفت

 بابا  یخ یب—

 

 شده بودم یسر سخت دختر

 کنکور بود واس کنکور حامد اسمم نوشت  یکاینزد

  یاریرتبه ارو ب نیبهتر شاالیخونه نشونم داد:ا اومد

 

 دست پرورده خودت باشم  خوامی، حامد م چشم—

  ارمیبارت م یدختر قو هیحتما،-

 

 مرد فرمانده  هی:اندازه سادمیدار وا خبر

 ازاد سرباز ،باشه-

 

چند وقت بعدش کنکور من  رفتیباش مگه تو گوشش م یاسترس داشت هر چقدر گفتم بابا عاد یلیموقع کنکورش خ مهسان

 داشتم حامد صبح سر حوزه  رسوند مانینبود چون به خودم ا الممیخ نیبود ع

 

 ؟  یبرداشت یهمه چ-

 حامد اره  اره—

 

 استرس نداشته باش خوب؟ -

 االن استرس دارم؟ من—

  

 دنبالت؟  امیب یک-
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   میریم رونیزدم بچه ها ب زنگ—

 

 نشه  رتیاها باشه من برم توام برو د-

  کردمیبود که فکرش م یزیسر جلسه نشستم دونه دونه جواب دادم اسون تر از اون چ رفتم

 بچه ها پاتوقن  دمیامتحان فهم بعد

 ور رفتم  اون

 

  نیشرو سالم—

 سالم ستاره -

 

 ها اومدن؟  بچه—

 اره منتظر توبودن-

  

   یاوک اها—

 که رفتم با خنده نگاهشون کردم  پشت

  کی:به عللخاطره

  زهر—

 نشستم میدیدونه مشت هامون کوب دونه

  دنیاز دهن خاطره در اوردم شروع کردم به کش لنگیش

 

  میبدبخت بش وفتهیبابا ذغال ن واشی: گلشن

 :کنکور چطور بود ؟مهسان

 

 که حلقه دادن تموم کردم گفتم:توپ  یحال در

 کنه ؟ کاریچ یخواستیخرخون م نی:الوفرین

 

 :همون بگو لدای

 خرخون اخه؟  من—

 

 زهنی؟همه اشون پاستور هینجوریا یکدوم خرخون یزنی،خرم م یرفتن رونیب هی،پایکشی:موشاین

 

 بود؟  یک قهیتو انتخابتون سل گوه—

 ممنون یلی:خرزا

 

 ها کو گوش شنوا ؟  گفتمی: منم مباران

 برداشتم یگوش

 

  اریالبالو ب بیدو س هی: نیزدم شرو زنگ

 چه خبره؟ ی:هودیخورش

 

 به خودت یهو—

  ؟ینکرد دایتر پ نیسنگ یعنی:مهسان

 

 پوک بزنم مخم ازاد شه بسه بس که خوندم  باو—

 :بفرما نگفتم وشاین
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  دیکشیگلشن نم دنیبه کش میاورد شروع کرد نیشرو

 ؟مسخره نشو چته—

 

 رمیگیم جهیبکشم هنر کردم سر گ بمیمن دو س دیا هی:شما پاگلشن

  

 همون پرتقال خودمون بکش  ایب یاج ای: بچم پاکه بخاطره

 

 بسه حرف حموم زنونه شده  دی:خفه شلوفرین

 

 که تازه دان کرده بودم گذاشتم  یشاد اهنگ

  میدیرقص میرو سرمون بس که زد میگذاشت تخت

 رمیسفره خونه م  دونستیدوش گرفتم حامد نم عیخونه سر رفتم

 کردن کاریبچه ها گفتن چ دیرس وریشهر

  

  یشناس ستی:زلوفرین

  ی:دندون پزشک یو فاط وشایو ن لدای

  یمیو خاطره :ش دیخورش

  یو رزا:پزشک گلشن

  یو مهسان :پرستار باران

 ها  دانشگاه رفتن اون

 

 میمختلف تهران بود یدانشگاه ها هیبق یدوتاشون کرج قبول شده بودن ول کمیو خاطره دور شدن  دیخورش

. 

. 

. 

. 

جا  نیهمه تالش به ا نیتر نگاهم به لباس فرمم و ستاره روش خورد بعد ا نییتمام قد نگاه کردم اومدم پا نهییا یخودم تو به

  زدیتخت بهم چشمک م یدفتر خاطره ام رو دمیرس

 تنگ شده بود چند وقت بود شروع کرده بودم به خوندنش باالخره امروز تمومش کرده بودم رستانمیواس دوران دب دلم

 

  ؟یستاره حاظر شد-

 رفتم  رونیسرم کردم و ب چادرم

 حامد حاظرم اره—

  ینک دمیرو سف خوامیگذاشت رو شونه ام:م دستشو

 

 حتما—

 میرفت رونیخونه ب از

 

  میبه اتاق سرهنگ رفت میدیکه رس اداره

 تا آزاد باش داد  میگذاشت یاحترام نظام میکه شد داخل

  ستادمینشست من سرپا ا حامد

 خودم حفظ کنم  تیکردم جد یسع فینبود ح شتریب یصندل هی

 

 گفتمیکه به اتون م یاون شخص نمیا-
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 کرد  یسرهنگ بررس زیم یام گذاشت رو پرونده

  ؟یدار یحرف میکنیجذب م روهاروین نیجا بهتر نی:هووم خوبه،خوب،اسرهنگ

 

  دمیصددرصد رس یبه امادگ یچهار سال از همه لحاظ مخصوصا بدن نینظر سرگرد مهرزاد بودم تو ا ریمن چهار سال ز قربان—

 

 راحت باش بگو عمو  ستین یجا کس نی*سرگرد مهرزاد؟ا

 

 سرگرد مهرزاد هستند  شونیاداره ا یسرهنگ،تو متاسفم—

 هاش برق زد چشم

 

 ستیبا معدل ب یلیکنکور،فارق التحص کی ،رتبهیدار یخوب ی*نمره ها

  

  دمیرس نجایبا عشق به ا نیشغل دوست دارم بنابرا نیا—

 

 یدیرس یبه درجه سروان دیبرد نیعواملش از ب یکرد ییو شناسا یتهران بررس یباند تو هیپرونده ات لحاظ شده  ی*تو

  

 شده بود  بمینص یبزرگ افتخار—

  ؟ییام اماده ا یاز نظر بدن ی*گفت

 

 قربان  بله—

 که به مبارزه دعوتت کنم  یدار یامادگ یکه دوست دارم امتحانت کنم ،ک یکنی*ادم انقدر کنجکاو م

 

  تونمیاالن هم م نیموفق که در هر حال اماده باش باشه هم یزمان سیپل هی—

 

 نگام کرد نیتحس با

 *خوبه سرگرد مثل خودت پشتکار باال داره 

 با لبخند نگام کرد  حامد

 

  شهیم یچ مینیسروان خاکپور صدا کنم واس دعوت مبارزه ،بب دی*خوب،پس با

 

 زن؟ ایمرد هستن  شونیا کنمیکارتون دخالت م یسرهنگ که تو دیببخش—

 

 *زن 

 دیشک نداشته باش میتا دو تا به آمادگ یرم حتمبارزه با مرد هم دا یی،توانا قربان—

 

  میبر نیبهتره سالن تمر یکرد تیترب یخوب یرویحامد،ن زادی*دست مر

  

گذاشتم چون اون  یگذاشت منم احترام نظام یو شش ساله اومد جلو احترام نظام ستیمرد حدودا ب هیسالن  یتو میدیرس

 حداقل از من باالتر بود 

 ازاد داد  بهم

 

 نبود گهید یریبه جوگ ازیحامد:ن شیپ رفتم

 سرگرد تونمیم من—

 

 در اوردم  چادرام
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  میپام بود بهم احترام گذاشت یبودم کتون دهیکفش نپوش خداروشکر

 شد  شروع

اونم  زدمیضربه م فمیتمام به حر تیاعصابم خورد شد با جد کردیهام شک داشت اخه اروم بهم حمله م ییکنم به توانا فکر

مشت  هیکردم رفتم پشتش  دایفرصت پ هیکه  میشروع کرد به سخت گرفتن انقدر ادامه داد ستیخبر ها ن نیا نه از دید

 گاهش زدم  جیگ یعنیحساسش  یاروم به جا

 

  گمیم کیتبر نجای،ورودت به ا یکجا ضربه بزن یدونیو م یفرز یلیخوب بسه،خوشم اومد خ لهی*خ

 

 سرهنگ کنمینم دتونیشدم و احترام گذاشتم:ناام خوشحال

 

تهران و  کیکوچ یکردن باندها ی،متالش دادنیساده م یها تیمگس پرون بودم مامور یبودم انگار نجایچند وقت که ا نیا تو

 معتاد گرفتن 

 شدیکسل کننده  برام م یداشت همه چ گید اووف

 دفترم نشسته بودم ...... یتو یروز هی

 

 ؟ییگرفته ا-

 گذاشتم  یاحترام نظام پاشدم

 ستم؟یبازم حامد ن مییازاد،ستاره االن که تنها-

  

 داشتم  شییبوده، خودم توانا یباز یفکر کنن پارت خوامینم حامد—

 

  مییحاال که تنها زمیعز دونمیم-

 باشه—

 

 ؟ییحاال چرا گرفته ا-

 اسونه  یلیخ کارا—

 

 اره -

 بگو حوصله ام سر نره  یچی—

 

 گفت  یباز سیاش گرفت و از پل خنده

 تو راه  دیسخت جد تیمامور هی-

 ،خوب واقعا؟خوب—

 

 باشن  تیمامور نیقراره تو ا ی:امروز احتماال سرهنگ بخواد بگه چه کساندیبلندتر خند دتمیمشتاق د یوقت 

 

 منم باشم شهیم یچونه ام:چ ریگذاشتم ز دستمو

  

 خطرناکه  زارمیاصال فکرشم نکن،من نم-

 ؟ یتیچه مامور یگفتی،م خوب—

 

  دونمینم یچیهنوز ه-

 فکر رفتم  یتو بازم

 

 ؟یکنیفکر م یبه چ-
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 سرهنگ بگم منم باشم به—

  

 که گفتم نیستاره هم ششیپ یرینه نم یعنینه  گمیم یوقت-

 

 زدن در

  دییبفرما—

  میبر دیگذاشت گفت:جناب سرگرد با یاومد تو احترام نظام زارع

 

 نزار دستور بدم  یرینم ییجا ینیشیتا رفتم و برگردم سر جات م ام،ستارهیاالن م-

 کردم:باشه زانیو لوچه ام او لب

 

 رفته  رونیگفت کال حامد ب ییزنگ زدم رضا قهیکه رفت بعد چند دق حامد

   دمییطرف دفتر سرهنگ دو به

 گذاشت  یو احترام نظام دید یمراد

 

 هست؟  ازاد،سرهنگ—

 بله قربان -

  نمشیبب خوامیم—

 داخل  دیبر دیتونیو گفت :م رفت

 

 گذاشتم  یدلم گفتم شرمنده حامد و رفتم تو احترام نظام تو

 

 دخترم؟  یخوایم یزیازاد،چ-

 باشم ؟ تیمامور نیمنم تو ا شهیم سرهنگ—

 

  ؟یدونیتعجب نگام کرد:از کجا م با

 مهرزاد سرگرد—

 

 ؟یباش یخوایچرا م-

  شهیاشم البته اگه ممن ب خوامیگه،مینقشه هاتون وجود داره د یبه هر حال زن تو قربان—

 

 نقشه،بعدشم واس تو هنوز زوده  نینداره تو ا ییزن جا-

 

 قربان یول—

  ؟یندار ییا گهیکار د-

 

 ریخ—

 رفتم  رونیگذاشتم ب احترام

 

  فیچه ح اه—

 دفترم نشستم حامد اومد  یتو رفتم

  گه؟ید یبود نجایخوب هم-

 

 سالن اجتماعات باشن  دیاومد صدامون کرد که همه با یپرند

  میو نشست میرفت
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 ( امیب دیچرا با ستمی)خو اخه من ن

 کل اداره هستن سرهنگ شروع کرد به صحبت کردن  دمیکه اوردم باال د سرم

 

حاال که  میبزن یرد چیه میتونستینداشتن و نم یثابت ی،جا کننیم عیکل کشور توز یکه مواد تو میپرونده شد هی ریخوب درگ-

 اتیعمل نیو سمتشون تو ا خونمیکه م یاسام مشونیریکه بگ میبه مدارک دار ازیدادن جاشون ن رییموقت قبل تغ ثابت شدن

  گمیهم م

 انداختم )کاش منم بودم( نییپا سرم

 

  یاخر سروان مهرزاد به عنوان جاسوس و نفوذ یرویو ن-

 باال اوردم که گردنم رگ ب رگ شد  عیانقد سر سرم

  ؟ی ی ی ی ی:چحامد

 نگاهم کرد  تیعصبان با

 جلسه ختم—

 

 رفتن من موندم که تشکر کنم  همه

 کردم  سکیچون ر یکن دمیرو سف دوارمیام یتونیتو م دمیچشم هات د یتو ،جسارتیدار اقتشوینداره ل یتشکر-

 

 اومدم  شتونیپ دیخواهش دارم  به حامد نگ هیقربان،فقط  حتما—

 باشه برو دخترم -

 

 رفتیداشت رژه م تیاتاقم حامد از عصبان یتو رفتم

 کار تو بود؟ -

  ؟یچ—

 

 باشه  اتیاسم ات که تو عمل -

 نه من؟—

  

  ؟یسرهنگ بود شیپس چرا تا االن پ-

 کردن  تشکر—

 

 باشم  خوامیمن نم یگیم میریاالن م نیهم-

  گهیداره چرت م دونستیم خودشم

 رو گفت ا هیحامد قض یاتاق سرهنگ بعد احترام نظام نیرفت

 

 نه تو  رمیگیم میمنم که تصم نی*ا

 باشم  خوامیخوب منم م لهیخ-

 

  اتیعمل نی،دست توعه ا یباش دیبا رونی*ب

 قربان؟ یول-

  

  میندار ی*ول

  مینگاه کرد :برو اتاق گر من

  دمیپسره ارو د هیاتاق  یتو رفتم

 دیلبخند گفت سالم اسم من وح با
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 منم ستاره ام  سالم—

  نیبش ایخوب ب-

  ؟یچ واس—

 

 کنم  متیگر-

 م؟یزن ندار موریگر—

 

 اومد واسش رفت راحت باش بابا شیزنمون مشکل پ مورینه گر-

  نمیبشم عکسش بب یچه شکل باشه،قراره—

 

 داف بسازم  هیبگم قراره ازت  تونمیکنم فقط م زتیسوپرا خوامیازت خوشم اومده مثل خودم صاف و ساده م-

 

  داااف؟—

 اوهوم -

  دیکش یچ هی نهییا یرو

 

 چرا؟  —

  ینیبب ییهویچشم هاتم ببند تموم شد  کنمیخواهش م-

 

  دمیبود خوشم اومد چشم هام بستم صداش از پشت گوشم شن یجالب یباز 

 کن  یبا موهات خداحافظ-

 ؟؟؟یچشم بسته گفتم:چ همونطور

 

 کردم  یخنده:نترس،نترس شوخ ریزد ز  دیوح

  دنیموهام شروع کردبه سوز قهیچند دق بعد

 

  یکنیم کاریچ یدار دیوح یوا—

 در شروع کردن به حرف زدن  نی،ستاره ناراحت نباش اگه پشت ا میحرف بزن ایحاال ب نیول کن ا-

 

  ؟یحرف چه—

  یتیمامور نیبه واسطه عموت تو ا دمیشن-

 

  واقعا؟—

 اره -

  یوقت به حامد نگ هیخودم با سرهنگ حرف زدن  ستین یطور نیا یول—

 

 حامد؟ -

 حامد  گمیهمون عموم بهش م اره—

 اها -

 

 بهم گفت  دشونیمالیکه م یددرحالیشست و سشوار کش موهامو

 خوب از خودن بگو چند سالته؟ -

 و سه  ستیب—

 چقدر کم -

 تو چند سالته؟  مگه—
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 و پنج  ستیب-

 

 بهش: به خاطر دو سال ؟  دمیخند

 مهم یلیهمون دو سال خ-

  کردیسرم داشت جمع م یموهام سفت باال دیکش نهشو

  ییآ ییآ—

 

  ؟یچ یشکنجه بش ارندیب ریوقت گ هی ،اگهیانقدر نازک نارنج-

 

 بگو  یزیچ یینکرده ا ییخدا هی—

 همون بابا -

 

  یدیبدکش اخه—

 عادت کن -

 

 گذاشت  یزیچ هیدماغم  رو

  ؟یزاریم یدار یچ—

  رستان؟یدب یخوند یچ نویول کن ا-

  یتجرب—

 

 چرا؟  یخانوم دکتر نشد-

 دمیچشمم لنز گذاشت با کلمه تموم شدش نفس کش یدو ساعت حرف زدن تو بعد

 

 برو اتاق پرو بپوش ریپوست هارو بگ نیا ای:حاال شد بلند شو بدیوح

  

  ؟یچ واس—

  یبرنز بش-

  ست؟یکه ن اهیس یلیخ پووف—

  ینه بابا عاد-

 

 ،پوست خودم بود انگار نه انگار پوسته دمشونیپوش

 دست مانتو و شلوار شال و کفش هم داد  هی

 

 بود  یقرمز و شال مشک یسانت 11پاشنه یفاق کوتاه  و صندل ها یقرمز ،ل یتنگ بدن نما یمانتو

 

 ساختم  ی:وااووو چرونیب اومدم

 متر دهنم باز موند هیخودم  دنیبرداشت با د نهیا یارو از رو پارچه

  

،دماغ  یسبز جنگل یرنگ چشم ها ییشده حالت دار قهوه ا زیتم یماه ،ابروها،کرده  شیا یشالق گفتیم دیبلوند که وح یموها

 کامال تند و تو چشم انجام داده بود  شیارا هیو  یشیرژ خورده قرمز ات یو لبا یعمل

 

  شدمیاماده م دیامشب که جشن بود با ینشناختن برا دنیداف شده بودم سرهنگ و حامد که د واقعا

 

 ساله 21 یتهران یدادن:ساحل هاشم مدارکم

  ساحل؟—
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 ساختم ها یبابا چ ی:انتخاب من،ولدیوح

 

  بابا؟—

 اره سرهنگ بابامه-

 کردم سرهنگ و حامد رفتن  تعجب

 دیدختر اومد:سالم وح هی

   

  یامشبت گذاشتم تو اتاقت ،موفق باش یلباسا میبر دینامزدم حسناس ما با نیا زم،ستارهیسالم عز-

 

 اتاق رفتم  یتو یخداحافظ بعد

 بود  دهیبودم که ارث  بهم رس یخونه من ظاهرا دختر پولدار گفتنیخونه که م هیشدم ،  حاظر

 

 از کاور در اوردم  لباس

 بلند  یشیقرمز ات دکلته

 و حاظر اماده جشن که شروع شد کارتم نشون دادم داخل رفتم دمیپوش

 ساده خودمون بودن  یها ینفوذ دوستام

 اومد نییچشمشون رو من بود من چشم به منتظرش ،شخص مورد نظر از پله پا پسرا

همه همهمه دخترا  نییتا اومد پا یمشک یو کفش ورن یمردونه که دکمه اولش باز بود شلوار کتان مشک یمشک راهنیپ هی

  دیخواب

 ....ایبود برد خودش

 

 نگاه کرد  ستینشست و پ یصندل هینداشت رو  ییکدوم توجه ا چیبه ه یدورش گرفته بودن ول بایتقر  دخترها

  شد؟یمگه م د؟یرقصینم یدختر چیبا ه چرا

 بود  یدنیکه پر نوش یزیشد رفت طرف م بلند

 ( خورهینکنه پس مشروب م یکار چیه نیا شهینم گمی)هه،م

 شد  ستیپبه  رهیتعجبم چند برابر شد رفت سر جاش نشست دوباره خ وهیبا برداشتن ابم یول

 بشم  کینزد ایبه برد یچجور کردمیفکر م داشتم

 

 ی،لعنت یلعنت—

  دیرسیبه ذهنم نم یچیه

 پسر جلوم قرار گرفت هیکه  کردمیبلند نشد داشتم نگاهش م یعوض شد ،تانگو ،اکثر دخترها اومدن سمتش ول اهنگ

 

 افتخار رقص بانو -

 باش  گهید یکیزدم:دنبال  لبخند

 

 چرا؟ -

  ستمیرقص ن اهل—

 نه که نه گذاشت و رفت  دید یبود ول سمج

 گم کردم  ارویبرد

 که گم کردمش  ختیانقدر کرم ر نکبت—

  رنیم ییجا هیها دارن  یلیخ دمیرقص د بعد

 هست،منم رفتم  یانداز ریگفت مسابقه ت دمیپرس یکی از

 

 ؟ ینشناخت اروی،هنوز برد یبازیم شهی:تو همدختر
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 تونهیکه ساحل م ایبه گوش برد دیکالغ چهل کالغ کنن تا رس هیخوشحال شدم به بچه ها سپردم  که تو سرم جرقه زد یفکر از

   تونمیداده اره، من م میستاره ام، ستاره مهرزاد ،حامد تعل تونمیمن م یشکستت بده استرس داشتم ول

  ه؟یبودگفت :ساحل ک ایکه بغل دست برد یکس

 

 جلو با عشوه گفتم:من رفتم

 پنج تا گلوله  ریجلو تفنگ بگ ایب-

 

 عرق سرد پشتم حس کردم  سادمیوا خیبعد از تموم شدن س کیتمرکز کردم شروع کردم به شل ستادمیا ایبرد کنار

 

 هشت یرو یکیهشت و نه  ، نیب یکیساحل سه تا گلوله ده،-

 

 و دست بلند شد  غیج یصدا

 هشت یهشت و نه  و دو تا رو نیب یکیدوتا ده  ایبرد-

 نافذش نگاهم کرد  یرو شکست داده بودم برگشت با چشم ها ای! بردشدینم باورم

 

 شکست بده  ایشد که برد دایپ یکیپسره:چه عجب باالخره  هی

 میبرگشت یطرف سالن اصل به

 خوب بود تیانداز ریت-

 

 داشت  ییجذاب و رسا یجا خوردم، صدا ایبرد دنیبا د برگشتم

 

  ممنون—

 باال میبر ایب-

 

  امیاگه دست از پا خطا کرد از پسش برم تونمیکه م نیا دیبه ام دمیبه جون خر سکی؟ر رفتمیرفتم؟نمیم دیبا

اتاق باز کرد دستش گذاشت  هیکه در  شدمیداشتم از خجالت اب م گید ومدین*ا*ل*ه م یصدا میشدیاتاق ها رد م نیب از

 نگاهم کرد  ایبود برد دیتخت دو نفره سف خوردیکه به چشم م یزیچ نیپشت کمرم هل داد تو اول

 یصندل یدر باز کرد منم به دنبالش رفتم بالکن بود رو هیابروش باال انداخت رفت طرف  هیزل زدم تو چشم هاش  یخوند کور

 نشستم

 

  یهست یخوشم اومد دختر نترس-

  شناسمیهارو خوب م ادم—

 

 سکوت نگاهم کرد  تو

 اومده؟  شیپ یمشکل—

 

 خوب باشه  تیراندازیت کردمیمنه،فکر ن-

 دارم  عالقه—

 

 و دو سالمه  یس امیبرد-

 و هشت سالمه  ستیب ساحلم—

 

  ؟ییکجا دوننیپدر و مادرت م-

 دادن به شما  عمرشون—
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  ؟یچطور-

  تصادف—

 خدا رحمت کنه -

  یمرس—

  ؟یکنیم یپس تنها زندگ-

  اره—

  ؟یترسینم-

 نه  یداشته باش یشکار سگ—

 

  ؟یی،عمه ا ییخاله ا-

 و مادرم تک فرزند بودن از کل خاندان فقط منم  پدر—

  ؟یکار چطور هیبا -

  ؟ی(چه کارولی)ا—

 

  خورهیالبته به دردت نم یپولدار یهر کار-

 

  رهیسر نم گهی،حوصله ام د موافقم—

 خوبه -

 ام توهم بودن  یبقها رفته بودن ما یلیخراب بود خ یلیاوضاع خ  میرفت نییاز چند ساعت حرف زدن پا بعد

  دمیند  یخودمون که کس یمخصوصا از بچه ها رفتمیم دیجام اونجا نبود با گید

 رفتم  ایبرد طرف

 برم دیمن با ایبرد—

 

 یموندیزد:م یزیام طنتیش لبخند

 خونه باشم  دمیم حیترج نوچ—

  یبر یتونیم-

 

 میدست دادن از هم جدا شد بعد

 

 زنگ خورد  میرفتم خونه گوش یوقت

 

  بله—

 بله و زهرماار-

  

 سرگرد  یزنیداد م چرا—

 بمن نگو سرگرد ستاره اعصاب ندارم -

 

  ؟یزنیخوب چته حامد چرا داد م لهیخ—

  یباال رفت یچ یبرا-

 

 !  وا—

  ورد؟یکه سرت ن ییزهرمار بال-

 میحرف زد میرفت نه—

  

 ؟  یزد:حرف چ داد
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 ون ،حامد سرم داد نزن تو گروهش رمیدارم م نکهیگرفتم دور تر:مثل ا یگوش

  دمیگذاشتم رفتم خواب یگوش تق

 برداشتم یزنگ خورد از رو پاتخت میگوش یکیاون  صبح

  

  بله؟—

 هنوز؟  یخواب-

  شما؟—

 

  یشناخت دیشا نی:اسمم ببدیخند بلند

 مزاحمم شده  یزود نیصبح به ا هیکدوم خر یلب گفتم:معلوم ن ریز

 

 خوندم  اسمش

 ایبرد ییا؟وایبرد ه؟یکدوم خر ایا،بردیبرد

 نشستم سرجام صدام صاف کردم  خیس

 

  ایسالم برد الو—

 لنگ ظهر نه صبح  قایاالن دق-

 

 ابروم رفت یوا

 ست؟ین ادتی یچیه یشیم داریاز خواب ب شهیهم-

 

  ااااایصدام ناز دادم : برد تو

 راننده منتظرته  رونیشد :زود حاظر بشو ب یجد

 بدون حرف قطع کرد  و

 یکردیم یشفات بده حداقل خداحافظ خدا—

 

، پابندم بستم به پام پاشدم صاف  یشلوار کتون فاق کوتاه مشک هیبا  دمیپوش دیتنگ سف یمانتو هیشدم صورتم شستم  بلند

دست به  عیبود پام کردم سر چیدر پ چیکه بندهاش پ دمیسف یده سانت یسرم کردم و صندل ها یرنگ یشال مشک سادمیوا

 سوار شدم  رونیبرداشتم از خونه رفتم ب یمشک یدست فیزدم ک ردنمتند کردم عطر به مچ ها و گ شیارا هیکار شدم و 

 چشم هات ببند -

 !  وا—

  گمیببند بهت م-

 و چشم هام که باز کردم  دیرس یوقت

 بود   پیخوشت شهیمثل هم دمیرو د ایتو برد رفتم

طرف کامل زده بود  هیمدل موهاشم عوض کرده بود  یو کالج مشک یشلوار ل هیبود با  دهیقرمز پوش_یچهار خونه اب راهنیپ هی

 دست دادم  ایطرف بلند کرده بود دستم بردم جلو به برد ی

 رو مبل شالم ازاد ول کردم  نشستم

 

  خوب؟—

  م؟یشروع کن-

 

  و؟یچ—

 تو موهاش:کار  دیکش دست

 

 االن نیلبخند گفتم:هم با
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  ؟یدیاصال کش نمیبب ؟یدیکش یخوبه ،چ-

 

  نوچ—

 ؟یبفروش یخوایم یپس چجور-

 نوع بده  هینداره فقط  یکار—

 

 هوش ات دوست دارم -

 زدم  لبخند

  یخودت بفروش دیدفعه بعد تنها با یریبگ ادیباهات تا  فرستمیم یکیهست  یجا پارت هیامشب  یبرا-

 

  باشه—

 یکن یزندگ نجایا گهیبهتره د-

 اورد باال زنگ تو دستش تکون داد  دستشو

 کرد :بله اقا  میاومد جلو تعظ یکی

 کن  ییچشم هام نگاه کرد و گفت:خانوم به اتاقش راهنما تو

 دنبال اون خدمتکاره رفتم پاشدم

 

  ستادیدر ا هی یجلو خدمتکار

 اتاقتون _ 

 کارش در باز کردم  یرفت پ 

 یو پرده اب دیتوالت سف زیم هیو  یاب یواریهاشم کنارش بود دو تا کمد د یاتختبود که پ دیتخت دو نفره تو د هیبازم  جالبه

 داشت یکمرنگ خوشگل

 چشمم اومد ؛خوشگل بودم ی،خود اصل ام جلو دمیخودم د نهییا یتو

 ؟ یکنم لباس هام پس چ یزندگ نجایافتاد که اگه قرار ا ادمی نهییکمد ها از تو ا دنید با

 نبود  ایدنبال برد منیتو نش نییپا رفتم

 ومدیبه شمار م شیجا ضلع غرب نیبزرگ بود خونه ا یلیخ یلیدو تا اتاقم نبود که از اونم گذشته خ یکی المصب

 

 خانوم؟ دییخوایم یزیچ-

 نگاه خدمتکار کردم  برگشتم

 کجاست؟  ایبرد اره—

 باال تو اتاقشون-

 نشونم بده -

 

 

در  هی ی؛جلو یسی!  خاک تو سرت ستاره انگار نه انگار پلمونهیازم نم یزیچ نییال و پاهمه پله ارو برم با نیاگه هر روزا ا اووف

 دیبر دیتونیداخل رفت بهش خبر داد بعد گفت :م ستادیا

 بگم  تونسمیکردم رفتم تو انگار خودم نم یشیا

 اتاقش جالب بود!! واوو

 

 نشسته بود یرو مبل مشک یو یت یکامال مردونه بود خودش رو به رو ،یقرمز مشک ست

 کنارش نشستم  ییفاصله ا هیبا  

 

 اومده؟  شیپ یمشکل—

 هووم؟؟-
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 گفتم یچ گمیزدنت نسبت به اتاق تموم شد م دیوقت د هر—

 در اوردم یباز عیخاک تو مخم ضا یوا یا

 

 خوب دوباره بپرس -

 یتو کارم داشت نکهیمثل ا-

 

  خوامیکنم لباسام م یزندگ نجایمن اگه بخوام ا ایبرد گمیم اها—

 

  ؟یگفت :تو کمد نگاه کرد دیدیم یو یک ت همونطور

  نه—

 

 هست یو راحت یلباس مجلس یکیو کفش و اون  فیاز کمد ها ک یکیپر لباس -

 

 خودم لباس دارم  من—

 لباس ها مارکن -

 

 خودم نه ؟ یلباس ها چرا—

  یگوش یحت اره،ینم یزیبا خودش چ چکسیه یستیاز کجا بفهمم جاسوس ن-

 

 گزارش بدم  یتو فکر اه من چجور رفتم

 مونده؟  ییا گهیکار د-

 نه—

 

  دمیک صداش شن شدمیبلند م داشتم

 مونهیم نتمی, ماشفرستمیات نگهبان م خونه—

 

  مهیزندگ نمینه ماش نم؟یام بلند شد :ماش ناله

  دمیبهت م گیپورشه د هی-

 

 خودم نه ؟ نیچرا ماش اه—

 جوابتو دادم ،واس شب اماده باش  باری-

 

 رفتم رونیاتاق ب از

 بود  یخوشگل یکمد هارو نگاه کردم لباس ها یتو

 واس شب مناسب نبود یول

 رمینگ ادیراننده فرستاد که برم مثل دفعه قبل چشم هام بسته بودن که راه  هیامار دادم،با  ایبه برد پس

 

  رفتمیوگرنه لو م کردمیدست از پا خطا م دینگه داشت و  من رفتم تو نبا راننده

 مغازه رفتم یتو

 انتخاب کنم که مناسب باشه ؟ یچ

 سمت اش رفتم  خواستمیکه م یزیاون چ دنید با

ابروش باال  هینگاهم کرد  ایبرد نییکردم رفتم پا لیتکم پمیت میمال شیارا هیرفتم تو خونه شب   با  دیتموم شدن خر بعد

 رفت

  

 ؟ یو شال صدر یال استار ارتش یو کتون بیج شیش یشلوار صدر هیبا  یارتش یمانتو-
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  ه؟یمگه چ اره—

 ؟یریم ی:مگه جنگ داردیخند بلند

 

 ادیکارم م به—

 البته -

 

 مرده کرد  هی روبه

  یریبگ ادیکه  ادی،باهات م اسری-

  اها—

 

  یدونیم اسر،خودتیک گفتم  یهمون طور-

 *چشم 

 

 میو سمت مکان مورد نظر رفت میشد نیسوار ماش 

  شهی)...( م متشیاست ،ق شهیجنس ها ش-

  اسیپو رهیگیم لیام که تحو یاون

 جمع کن سرت کاله نمونده  حواست

 تکون دادم  سرم

  دیرسیصدا به صدا نم اطیتو ح میرفت

 بود  ایدر احتماال پو یپسره اومد جلو هی

  گه؟ید یا یتو ک-

 هارو اوردم  جنس—

 

 ؟ یهست یتو ک رمیگیم اسریهه، من از -

 به بعد مسئولش منم  نیا از—

 

 ؟ نکارایخانوم خوشگل چه به ا هیاوه -

  ادیپول رد کن ب یزنیحرف م ادیز—

 

 اول جنس  گهینه د-

 نه نشد پول ها کو؟ یزرنگ یلیخ یکنیم فکر—

 

 خرمیبرو بابا اصال از تو نم-

 نگاه کرد  ارویدر اومد جلو پو یکیاز تار اسری

  یفرستاد ه؟یک جیگ نیتو، ا ییبابا کجا اسری-

 حرف دهنتو بفهم ها  یهو—

 

 استیداشته باشه سرکارت با برد یتیشکا نهیبه بعد مسئول ا نی*از ا

  دیزنیچرا م یاوک-

 

 اومد  سیپل نیماش یصدا میگرفتن پول از خونه که در اومد بعد

 زد  میج عیسر اسری

 

  دمییتوان داشتم دو یهر چ دمیپر نشونیاز رو کاپوت ماش دنییدادن شروع کردم دو ستیا بهم
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  ومدینم ستیا یصدا گهید سادمیوا

 سرم که اوردم باال دقت کنم نبود  دمید ارویحس کردم برد زدمیطور که نفس نفس م همون

 بود ایمطمئن بودم برد من

 

 رفتم  نیماش سمت

 گرفتت  سیفکر کردم پل-

 عمرا  هه—

 

نکردم    یعقل یمن و منم ب شناختنیهام کار اون بود خوبه نه اون ها م سیامتحانم کنه پل خواستهیم ایبرد زدمیم حدس

 طرفشون نرفتم

  ومدیپوئن مثبت واس من به حساب م هی نیکرد ا دایبهم اعتماد پ ایبرد پس

  کارستیچ ایکه برد دونمیمن هنوز نم یول

  ؟یاصل سیرئ

 

 افتادم  یاون شب مهمون ادی

  رنیم مارستانیب شهیبد م هویحالش  زیعز یبده ول حیتوض زهارویچ یسر هی شمیپ ادیقرار بود ب حامد

 جون استرس گرفتم خدا کنه خوب باشه  زیعز یوا

 پارک کرده  اطیتو ح نیماش اسری دمیچقدر تو فکر بودم د دونمینم

  ایراست سمت اتاق برد هیتو  میرفت

  دیدیم لمیداشت ف بازم

 

  شد؟یچ-

 رفت  شیپ یعال—

 

 بود  ختهیر سی*پل

 افتاد  یاتفاق-

 

  چوندمشونیدنبالم پ افتادن—

  وردمیخودم ن یبه رو یول دمتیمطمئنم د ایخرم برد یکرد فکر

 

 خوبه ،اشتباه نکردم تو انتخاب کردنت-

 زدم  لبخند

  دیبر دیتونیم دیندار یاگه کار-

 

 خودش منم رفتم اتاقم  یرفت پ اسری

  یگزارش بدم لعنت یچجور من

  تونستمیجوره نم چیرو تخت ه نشستم

 بودم وخودم  خودم

 بزرگ  اتیعمل هی من

 انقدر فکر کردم که کم کم چشام گرم شد دمیلباس خواب پوش هیستاره ، یاریکم ب دینبا

 

 ساعت چشم هام تا حد ممکن باز کردم  دنیچشام باز کردم با د یوقت

 ظهر بود 12 یرو زانیم عقربه

 رفتم  نییکردم پا شیو صورتم اروم شستم و ارا دمیلباس پوش هیسرم  ریخ اتیمن اومدم عمل یوا

 دستم گذاشتم روش اشپزخونه رفتم   کردیکنم از اون ور شکمم قار و قور م کاریدر حال کار کردن بودن مونده بودم چ همه
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  گهیم یچ نیا نمیحرف زد بب شهیکدوم نم چیبا ه زدیکم م یلیدختر اونجا بود که سنش خ هی

 

 خانوم  دییخوایم یزیچ-

 ساحل—

 

 بله؟ -

 صدام کن  ساحل—

 ...یول-

 

  هیجوریخونه  نیحوصله ام سر رفته از ا اریو اما ن یول کنمیم خواهش—

 

 بهش  دیکنیعادت م-

 ادمم راحت باش  هی من—

 

 چشم -

 نداشتم  یمی،اخه من تا حاال دوست صم میدوست هم بش شهیم—

 مظلوم گفتم دلم واس خودم سوخت انقدر

  

 زد:حتما  لبخند

  ه؟یچ اخجون،اسمت—

  ایرو-

 سالته؟  چن—

  شیو ش ستیب-

 سه سال از ستاره بزرگتر بود اوه

 

 و هشت ستیب منم—

 خوشبختم -

 هست که بخورم  یزیچ یاز گشنگ رمیمیدارم م ایرو گمیم—

 اره ،اره -

 

 تو اشپزخونه  زیم دنیکرد به چ شروع

 کردیسوال م خوردمیکه م یدر حال منم

  ؟یینجایها چرا ا یناراحت نش گمیم—

 

ام  گهینکن پدر و مادرم ،د رونیب نکهیخونه امون و ا یو پدرم از کار افتاده اس ،واس خرج کردیم زیمادرم خونه مردم تم-

 مامانم کار کنه  زارمینم

 

 خوب  چه—

 چقدره؟  حقوقت—

  ونیدو مل یماه-

 

  شون؟ینیبی،میرسیم یچقدر خوب به همه چ یوا—

 اره اخر هفته ها -

 

 ؟ هیبه چ یچ نجایکنجکاو شدم ا ایرو— 
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  ؟یچ یعنی-

 

  ؟یاصل سیرئ کارست؟یچ ایبرد—

 دست راست اقاهه  ایاست ،اقا برد هینه اقا روهام اصل-

 

 معما حل شد  نیاول اخجون

  شدمیم جیداشتم گ گید یخوب شد گفت یاخ—

  دیخند

 

 بود  یصبحانه ممنون،عال بابت—

 نوش جونت -

 

 تو اتاقشه ؟ ایبرد —

  رونهینه ب-

 ی،مرس اهان—

 

 کنم کاریچ دیدفعه با نیا گهیم یچ ایبرد نمیتا بب دمید لمیکه بود روشن کردم نشستم ف ییا یو یتو اتاقم ت رفتم

 

  دمید ارویغذا برد زیسرم

 ندارم ؟  یمن کار ایخوردن گفتم:برد موقع

  مییغذا زیکرد:سر م نگاهم

 

 ساکته  یلیخ—

 نیاصلشم هم-

 مینشست منینش یخوردن ناهار اونم کسل کسل رو مبل ها بعد

 

 نه  ایدارم  یبگم کار تونمیم حاال—

 فعال نه -

 غنچه کردم:حوصله ام سر رفته  لبامو

 هاش کرد تو هم بلند شد رفت  اخم

 

 ها  شهیم شیزیچ هیپسره  نیبابا ا یا

 

 شدم  داریحوصله ب یصبح ب دمیدر کار نبود به زور گرفتم خواب یانگار کار یشب با خودم کلنجار رفتم ول تا

 ادامه بدم  کاریب تونمینم

 که ... رفتمیم نییاز پله ها پا داشتم

 

  یانقد زود خسته شد-

  ریصبح به خ سالم—

 ریسالم صبح توام بخ-

 

  رهیحوصله ام سر م کارمیکه ب نیا از—

  ؟یکردیم کاریقبال ها چ-

 

  رفتمیم کالس—
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  ؟یچه کالس-

  یعرب رقص—

 نگفتم بلد بودم دروغم

 داد باال و گفت: خوبه ابروشو

 

 خوبه؟  یچ—

 ؟ یکارقبول کرد نیچرا ا یخوب ،سرگرم بود-

 ر شد بودم که جو جانیه دنبال—

 اش بعد صبحونه  هیبق-

 

  یانداز ریت میصبحونه گفت بر بعد

 زدن  ریبه ت میشدم شروع کرد خوشحال

 تفنگ ها اونجا بودن  نیبهتر

 

  نجامیکه ا گذرهیم یماه کی

  میعقب افتاد کنمیحس م کنهیم تیمن اذ نیو ا ستین یفعال خبر یول

 بهتر شده بود  اینکردم ارتباطمم با رو دایپ یگزارش چیو همچنان ه  بردمیها مختلف مواد م یچند وقت تو پارت نیا تو

 ور  نیا ادیقراره رهام ب دمیشن ازش

  شدیم دایسرکله اش پ باالخره

  یزیچ یکردن سر نخ دایشروع کردم به راه رفتن و دنبال راه حل واس پ اطیح یتو

 زرنگ نباشه لو برم؟  (  یچه شکل  ادیو رهام هم داره ماز بس فکر کردم  ترکهیسرم داره م یبدم اه لعنت ی)گزارش چجور

که  نیزم شدمیداشتم پرت م واریجسم سفت خوردم  فکر کردم د هیبود قدم زدنم تند تر کردم  که محکم به  نییپا سرم

 دستاش دور کمرم قفل شد 

 بود که دست داشت  واریچه د نیهام بسته بودم ا چشم

   دمید ارویبرد یهام  که باز کردم چشم ها چشم

 داشت  یخوشگل یاهیس چه

 

 حواست کجاست؟ -

 نجایهم—

  ؟یبود یمعلومه ،تو فکر چ-

 اونم چرت و پرت  کنمیفکر م یادیوقتا ز یبعض یچیه—

 

 بودم نیل ا-غ-من که هنوز تو ب یوا یا

  زدیگرم شده بود و قلبم داشت تند تند م بدنم

  ینخور ییجا دفعه سرتو بلند کن راه برو فکر کن که نیا-

 کمرم فشار اورد ول کرد و رفت به

  ومدینم نییداشتم ،ضربان قلبم پا یبیحس عج هی

 و داخل رفتم  دمیکش قیشدم رفت چند تا نفس عم خل

 تا االن اومده باشه دیرهام با احتماال

 

و  دیسف ییحلقه ا نیتاپ است هیفاق کوتاه با  یاب اسمون یشلوار ل هیداشتم برم لباسم عوض کنم ,  میبود تصم ومدهین هنوز

  دمیپوش یخیپاشنه م یصندل ها

  کندنیپوست از کله ام م دنیدیاگه خاله ام و حامد م یبودم ول یراض پمیت از

تنش  ییقهوه ا شرتیپسر از پشت ت هی دمید نییرفتم پا یبپوش دهیکه لباس پوش دینبا یدار یداف افهیق یبهرحال وقت یول

 من با دقت کرد  دنیبا د کردنیم ییرایو پذ دنیچرخیپله خدمتکارها مثل پروانه دورش م نیاخر دمیبود رس یکلیه یلیبود خ
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  سالم—

 جلو اورد  دستش

 سالم -

 

 دادم و نشستم  دست

 رفته  شیاخم هاش تو هم بود رهام نگاهش کرد و گفت:چطور پ ایبرد

 * کارش خوب بلده 

 

 منظورش با من بود  فکرکنم

 بهم زل زد 

 

  ؟یبلد ییا گهید زیچ یراندازیبه ،به جز تخو-

  یعرب رقص—

 

 مشت شد  ایبرد دست

 خوووبه -

  یکرد :به من نگفت ایبرد نگاه

  دونستمی*نم

 دروغ گفت من که بهش گفتم یچ واس

 

  یخوریکار بدرد م واس—

 باال اورد  السشیگ

  ؟ی،تو چ خورهیکه نم ایبرد-

 ممنون  نه—

 گفت و رفت  ایبه برد یچ هیناهار  بعد

 از ظهرش سراغم اومد بعد

  میبر ییاماده بشو جا-

 سالن پر از دختر بود  هی میکه شدم رفت اماده

 ساله بودن یپانزده تا س دخترها

 تفاوت  یها با ب یلیبا ترس و خ یبعض کردنینگاه م یهاشون با خوشحال یبعض

 کردم  ایبرد نگاه

  یندار نکاریسرشون تو وقت ا میاریرقص ب یبگو مرب ستنیک بلدن جدا کن بلد ن ییاونا نیرقصشون بب-

 انجام بدم  ؟ یچ یبرا—

 زن اشاره کرد طرف دخترها رفت هی به

 ها خیش یاون ور برا میبفرست یاماده کن-

 هاشون نگاه کردم  افهیحرف شوکه شدم به ق نیا با

 کنم  نکاریا تونمیمن نم نه

 دو دو شد  دمید

 شانزده سالش بود  ی،رقصش خوب بود ول دیاومد جلو با اهنگ رقص یکی

 لعنت بهشون  تونمینم من

 نشستم پاهام تو خودم جمع کردم  اطیدنج تو ح یجا هیرفتم  رونیسالن با دو اومدم ب از

  رون؟یب یچرا اومد-

 داشتم که بگم  یچ

  ایبود گفت:پاشو دنبالم ب بشیو دست هاش تو ج دیدیکه جلوش م یحال در
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 کس اون طرف نبود  چیکه ه ییجایمن برد  پاشدم

 باز کرد گفت:برو تو  یاتاق هی در

 خطرناک باشه   دیحالم بد بود حواسم نبود ک شا انقدر

 زوار در رفته  یاهن یصندل هی رشیو کوچولو  ز فینور ضع هیبود المپ و زد  کیتو اتاق تار رفتم

  یرو صندل نیبش-

 اظطراب نشستم  با

 داشت  کارمیچ

 سرشو جلو اورد ستادیپشتم ا دیکه دورم دو بار چرخ یدرحال

 گر گرفتم  یکیهمه نزد نیبه خاطر ا کردمیحس م یلباش به خوب یسیخ

  ؟یکن یباز یتونیم یتا ک-

  ؟یباز ،چهیچ—

 سروان ستاره مهرزاد یدونیخوب م یلیخ-

 

 کردم اما خودم نباختم  کپ

 ؟من؟  یک ؟سروان؟یشد وونهید—

 ؟  یدونینگو که نم-

  یگرفت اشتباه—

 

  یام با سرگرد حامد مهرزاد نسبت دار یالبد اشتباه-

 (ی)لعنت

 

 ؟ هیتو حامد کدوم خر یگیم یچ—

  یتحمل کن یتونیخوب م یلیخ-

  ؟یدر گوشم گفت:با انبر چطور اروم

 

 گشاد شد چشام

  یگیم یچ فهممینم من—

 دور شد  ازم

 

  یاریکم م کردمیخوشم اومد فکر م-

 برگشت طرفم شدمیم جیم گداشت گهید

 بود  ییو روشنا یکیتار نیب صورتش

  اریفشار ن تیزد:به مغز فندوق لبخند

 

 باز نگاش کردم  دهن

 هووم؟  شدیشکنجه ات کنم چ خواستمیم یکنیفکر م یالبد تو سر کوچولوت دار-

 

 تکون دادم  سرمو

 بهم بگو  یکمک خواست-

  ؟ی....چه کمکچ—

 واس پرونده -

  پرونده؟—

 

  ییجنا رهیام از دا ینیآرش نیام ،سرگرد آرم یرفت بگم ک ادمیاخ -

 بود!! ینفوذ هی، هیاونم  یعنیبود  سرگرد
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 مثل االنت وگرنه کالهت پس معرکه است   یاریشد کم ن یشینما نیهمچ هیکن اگه  ی:ستاره سعنیآرم

  ؟یدونستیتو از کجا م یول—

 

کار  ییتنها تونستمینم گهیزد تو  کار مواد د کنهیپرونده ام هر دفعه رهام  سر نخ هارو پاک م نیا ریکه درگ شهیدو سال م-

 نباشه  ادیمبارزه مواد مخدر کمک بخوام تا فشار روم ز رهیدادم از دا حیکنم ترج

 یتم گفتن سروانبود امار خواس بیواسم عج نیدختر اشنا شدم ا هیبا  یتوقع داشتم پسر باشه ول فرستنیم یبودن کس گفته

  یش کیبهم نزد یکن کاریچ یتو فکر یتو مهمون دمتیدیم

 یرسیبه من نم یخوبه ول تیانداز ریت

 ییایتو گروه ب یقصد باخت دادم بهت که بتون از

  

 برام قابل هضم نبود  یچیه

که  ییتا جا یام هر وقت به مشکل خورد یمن ک یبپرس یتونیقطع شده واس اونه نم رونی،ارتباطت با ب یاالن گنگ دونمیم-

 بهم اعتماد کن کنمیبتونم کمکت م

 

 شدم  رهیخ توچشاش

 نه؟  ایاعتماد کنم  دیبا

 که حامد سرم زد افتادم  یداد ادی یول

  کردیبهت اعتماد م گفتینم یاونجور یسیاگه ، اگه پل یاون شب سرم داد زد گفت چرا باهاش باال رفت حامد—

 

 البد فکر کرده مست کردم و تو حال خودم نبودم -

  گفتیراست م کنمیم احساس

 گفتم از جام بلند شدم  ییا باشه

 

 کنم  یاونوقت کار تونمیرهام و منم نم نیذره ب ریز یریم ینطوریا یسخته واست ول دونمیسر دخترها م یبهتره گاف ند-

 

 لبخند زدم  بهش

  ایبرد یمرس—

  ا؟یابروشو  باال داد :برد هی

 صدات کنم ؟ نیآرم رونیب میکه رفت نجایاز ا یتوقع دار نکنه—

 

 شدم  دواریسرشو اورد جلو:به هوش ات ام کمینزد اومد

همون  ای ایبه مشکل خوردم از برد تونمیواس خودمم خوب بود م نیمنم دنبالش راه افتادم تنها نبودم ا رونیدر رفت ب از

 ام کمک بخو نیآرم

 نیو گفت:انقدر فکر نکن دفعه قبلم گفتم بهت جلوتو بب دیبه پشتش برگشت پشت خند خوردم

 

 سر به هوا  یلب گفت:دختره  ریز

 ها یگفت یچ دمیشن—

  یگفتم که بشنو یمنم جور-

 ؟  میبه اون سالن بر دی! با عجب—

 یتمرکز کن یبزار واس فردا که بتون-

  

 خونه ارو باز کرد  در

نباش که نگه  دواریبهش ام یباهاش دوست شد دونمیم ایاون دختره رو یخبر نداره ساحل حواست جمع کن حت چکسیه-

 کننیم یهر کار زهیدستشون تنگه واس گرفتن جا
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  باشه—

  یبر یتونیم-

 تخت پرت کردم  یگرفتم و خودم رو شیپله ارو در پ راه

 

 ازش انگار اون جن بود من بسم اهلل  کردمیفرار م ینداشتم ه ایبه کار برد یکار ادیاون اتفاق ز بعد

 که مال رهام بود شب بود یعزم امو جزم کردم رفتم اون قسمت باالخره

   زدنیتا نگهبان اون اطراف پرسه م  ستیب کینزد

راه بودم که برم اون قسمت همه جا  هیاونجا هست دنبال  نیچند تا دورب ستیمعلوم ن یزدم لعنت یدید هی یشکار نیدورب با

 نظرم بود که... ریز

 

 کن  رونیاون فکر احمقانه از سرت ب-

 راحت شد  یکم المیخ دمیکه د ارویو برگشتم برد دمیکش نیه

 

 باشم  یدنبال راه دیبا —

 زدم  دید نیکردم ضربان قلبم دوباره باال رفت برگشتم دوباره با دورب نگاهش

 ،چقدر دلم واسش تنگ شده بود قلب  نیلعنت به ا اه

 کامل خل شدم  یگفتم؟ وا یچ من

 هنوز اونجاست  دمیکه برم تا کار درست نکردم د برگشتم

 هاش تو هم بود اخم

  میبترسون یدار عالقه—

 

داد به  هیبا تعجب نگاهش کردم دست هاش تک واریدفعه هلم داد خوردم به د نیدوباره برد اونجا ا دیگرفت و کش دستمو

 روم خم شد  وارید

 

 ؟یریچرا از دستم در م-

   ؟یچه در من؟—

  یتو اتاقت چت شده لعنت یریم ینیبیتا من م دونمیستاره فکر نکن نم-

 

  دمیدارم کارم انجام م گیاومدم کمک د چمیبه پر و پات بپ خوامینم یچیه—

 با فرار کردن از من؟  ینطوریزد:ا داد

 

  شنونیم سییهام بستم :ه چشم

  ادینم نجایا یکس-

 چته  ایبرد—

  نمیآرم ستمین ایمن برد-

 ؟ شدهیخوب چ لهیخوب ،خ لهیخ—

 ییدردم تو-

 

 کردم؟ کارتیمگه چ من؟—

 باشه؟  هیکیفرار نکن از دستم ستاره خواسته کوچ-

 ها؟—

 

 کرد  سیهاشو با زبونش خ لب

  تیکم اوردم نسبت به مامور-
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 چرا؟—

 عاشقت شدم  ارم،ستارهیطاقت ب تونمینم گهید-

  ؟یییچ—

 

 کردمیصبر م دیبا یتا ک شهینم یخودم کنترل کردم که نگم ول یه-

صورتم ضربان قلبم بعد اون حرف  یبود رو دهیتاب کیمعلوم نبودش نور ماه از پنجره کوچ ادیکردم نور اتاق کم بود ز نگاهش

 باال رفت  دیشد

 افتادم وشایحرف ن ادی

 ..... یشیهل م شینیبیم ،یریگیباال، گر م رهیضربان قلبت م هنکیا یعنیعشق  گنیخره خوندم م-

 داشتم بادستش چونه ام گرفت  نیکه من نسبت به ارم یینشونه ها قایدق

 ؟  یفکر کن یخوای؟میستاره دوستم دار-

 گفتمیم دمیخندیم میعاشق بش تیمامور نیتو ح گفتیبا ذوق م میدانشگاه که بود یتو الیخنده ام گرفته بود ناز  ؟یچ تیمامور

 حاال خودم ... ی؟ول هیها چ یباز شهیکل نیخدا عقلت بده ا

 دمیکشیبود،  خجالت م یبکنم  مسخره باز جایب یکه مغرور باز نیهول نبودم اما ا گهید شهیعاشق م باریادم  تیمامور یبابا گور

 بگم  یزیچ

 کرد کیبه گوشم نزد سرش

 ؟ یکنیفکر م یدار نکهیا ایجواب مثبتت  یسکوت بزارم پا-

 منم دوست دارم  نیگفتم:ارم ناخوداگاه

 بهش گفتم  ؟ یواس چ یدهنم وا یگذاشتم جلو دستم

 سرمو اورد باال صورتش اورد جلو چشام خود به خود بسته شد  نییسرم انداختم پا کردمیحس م لبخندش

 ل*ب*ا*م حس کردم  یل*ب*ا*ش*رو یگرم

 شد  ریکه تو وجودم سراز یارامش

 بود نیحس خال از جو زم هی

  دنییشروع کردم به دو نیل*ب*ا*م* از رو ل*ب*ا*ش برداشتم بدون نگاه کردن به ارم عیسر

رو لبم نشست و دستم رو لبم  یچشمم لبخند یجلو ومدیم یکردم و اون لحظه ه میاتاقم سرم تو بالشتم قا دمیرس یوقت

  دیکش

  یباش تیهست بهتره به فکر مامور تونیوقت واس عاشق گهیبسه د ستاره

به  یعنیبودم عشق  دهیشن ینکنه عشق نباشه؟ نه نه هست ول میهم بود شیراحت پ یلیترس نشست به جونم ما خ یول 

  دمینرفتم و همونطور تو فکر خواب نییتو خودم جمع شدم  واس شام پا نی! مثل جنی؛وا دنیبهم رس یدشوار

  میزدیبا هم حرف م یعاد یلیخ وردمیخودم م یبه رو دینبا یول دمشیصبحونه د زیسر م صبح

 

 سالن رقص  میبر-

  کردمیراه داشتم ارامشم حفظ م یتو

  یباش یکن عاد یسع-

 ؟ یعاد—

 

 مجبورانه عادت کردم توام عادت کن  نجامیمن دو سال ا-

 ... میبه داخل بر نکهیبه سالن قبل از ا میدیرس

 با رهام  ستیبا من ن کهیزن نیمواظب باش ا-

 

  باشه—

  ارنیرقص ب یارو قرار شد مرب هیتموم شد بق یتو شروع کردم به جدا کردن دخترا وقت رفتم

 دمید نیآرم رونیسالن که اومدم ب از

  میبر رونیبرو باال اماده شو ب-

 به روش زدم و رفتم حاظر شدم  لبخند
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 برداشتم  یآسمان یآبسرم کردم و کفش  دی،شال سف دیو شلوار سف یاسمون یاب مانتو

 کردم  و رفتم  ظیغل شیعادت ارا طبق

 که ... نیبه ماش میدیرس

 باشه  نیحواست به ماش-

 نشستم لب زدم :شنود؟  یوقت نیتو ماش نشست

 هاش بست باز کرد  چشم

  ؟یبر یخوایکجا م-

  دیخر—

 خوبه -

 

 خودم برم؟  دیزاری،چرا نم رفتمیم خودم—

  گمیمن م نکهیواسه ا-

جوجه ها ،فقط کم مونده بود  نیا نیپارک کرد خالف مرکز شروع کرد راه رفتن منم دنبالش ع نیماش دیمرکز خر هیبه  میدیرس

 کنم   کیج کیج

  میکرد دستش اورد جلو با خجالت دستش گرفتم و راه رفت نگاهم

 ؟یلباس بدن نما نپوش هی یتونستیستاره نم-

 

 ام لباس بپوشم  افهیمجبورم نسبت به ق ادیمن خوشم م یکنیتو فکر م نیارم—

 اووف-

 شد  یزدم که عصب ییدندون نما لبخند

 نکن یاونجور-

 ؟یبد ریکه گ رونیب میبابا ! اومد یا—

 

 خودت خوشگلتره  افهی:قنیآرم

 ؟  یدیکجا د تو—

 تیگوش-

 توعه؟  دست—

 اره-

 

  گهیبده بهم د خو—

  سکهینه ستاره ر-

 امار بدم  یسکیر چه—

  میهمون کار کن میریم میدار-

  ؟یچ—

 

 که سرهنگ اومد  میکافه نشست یتو میرفت

  میدید رومونی*به به باالخره ن

 س سالم—

 بگم سرهنگ گفت :نگو اون کلمه ارو  نکیا قبل

 

  چشم—

  یبهم رفت ی*دختر تو چرا خبر نداد

 منه  ریتقص-

 ؟ یکرد دایپ ی*اهان،چ
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 بگم  یمونده بودم چجور یچیه

  ؟یبگ یخواینم-

  

 کرد  دایمورد پ هی گمیرسول جان من م شیترسوند-

  دونستمینم خودم

  

  ؟ی*چه مورد

  ادیبار داره م هی-

 *خوب ،خوب 

 میزد رونیتموم شد ب یگفتن وقت یکرد رمز شروع

   

 س کردم -و-بودم از ذوقم لپش ب نیآرم ونیمد نیبود و ا یاز کارم راض سرهنگ

 اش خوبه زهیجا نکهیکارات با من مثل ا یباش یزیدنبال چ خوادیعجب، تو نم-

  

 تو بازوش و گفتم:لوس  دمیمشت کوب با

 ها  نهیاووخ ستاره دستت سنگ-

 پروده حامدم  دست—

 کننیکم کن خواهشا،بد نگاهت م شتیارا میرونیب گهیرفت بگم د ادمیهمونه ،-

 

 با دستمال کمرنگش کردم  شییپارک و تو دستشو میگفتم و رفت ییباشه ا 

 حرصم در اومد رفتم جلو بازوش گرفتم  نیزوم آرم دمیکه اومدم دو سه تا دختر د ییدستشو از

 

 ؟ زمیعز میبر—

 دردسر داره یها خوشگل ستین یخوب زیچ یحسود-

 ؟یچ—

 

  ایکنیاوخ شرمنده خانومم بد نگاه م-

 شد  ریتو وجودم سراز نیریحس ش هی خانومم؟

مخصوصا اگه  کنهیم دایپ یاون دختر چه حس دونهینم زارهیم تیمالک میاخر اسمش م ایخانومم  گهیبه عشقش م یمرد وقت هی

 دعواشون شده باشه

 

 میو خونه رفت دمیخر شرتیت هیتاپ و هیدو تا مانتو  دیراه افتاد سمت مرکز خر مینشست نیسمت ماش میرفت

 

 کردن و گرفتن  ییاون بار قاچاق شناسا دمیشن نیشده از آرم ادیور خونه پ نیچند وقته سر و کله اش تو ا رهام

 بالکن نشسته بودم یتو

 

 ؟ یزل زد یبه چ-

 داشت  یسمت اش  همه جوره عاشقش شده بودم اخالق خوب برگشتم

  رونیب یچیه—

  ؟یکردیفکر م یباز داشت-

  اوهوم—

 

 صندوق داره تو اتاقش همه اسناد اونجاست  هیرهام -

 ؟یچرا برنداشت تو—

 خدمتکار مخصوصا داره  هیمن فقط  یحت رهینم چکسیاون اتاق ه-
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 باشه  یراه دیبا–

  میکنیسرش فکر م ییدو تا-

 بود  ینیریچه کلمه ش ییتا دو

  میبر نییبهتره پا-

  باشه—

 

  شدیکه مقابلم بود عشق جوونه زدم داشت پودر م یزیچ دنیرفتم باد نییمنم پا قهیبعد چند دق رفت

 نوع پوشش  نیتر حیدختر با وج هی

 بود  نیل ارم-غ-تو ب دیدامن کوتاه سف هیبا  یباز صورت قهیتاپ  هی

  کردیبا چشم هاش انکار م 

 کرد؟یداشت انکار م ویچ انکار؟

  

 زل زده به ما  ینجوریهم یدختره ک نی*وا ا

  دیجد یروین-

 ؟ی*ادب ندار

  

 خواهر رهام،رها خانوم شونیساحل ا-

  وردمیبجا ن دیببخش—

  یینجایا دونهیرهام م-

 *نه

 

 شد :بهتره برم بهش بگم  بلند

  زمیعز دمتیوقته ند یلیخ ایکه برد شهینم ری*د

 خوردم ی؟باز کردیم کاریداشت چ نی؟دستام مشت کردم آرم زمیعز

   

  یباال استراحت کن یبهتره بر-

  ؟ییای*باشه،تو نم

 راحله  -

 :بله اقا راحله

 کن  ییخانوم به اتاقشون راهنما-

 طبق عادت  پاهام تو شکمم جمع کردم و سرم روش گذاشتم  اطیتو ح رفتم

 یداد میکرده بودم باز کارتیچرا؟ ،مگه چ نیآرم

  

 سرت هست یکه تو ییاز فکرا شمیم یدارم عصب ینکن خودیبهتره فکر ب-

  نهیپاک کردم که نب اشکام

  میخوریهم نممن اشتباه کردم ما بدرد باشه—

 

 من سگ نکن ستاره برو باال حاظر بشو -

  امینم ییبا تو جا من—

  کنمیخواهش م-

 

  میدیدادم سکوت کنم به کافه رس حیترج نیواسش سوخت قبول کردم تو ماش دلم

 شدم و همراهش رفتم  ادهیپ باالجبار

 ام نشسته بود  یکه دختر یزیسمت م رفت
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 روشن شد نی*به به چشمون باالخره به جمال اقا ارم

  

  دونستیاز کجا م نیا نیا ن؟یآرم

 بگو ایصدام نکن ،برد نینرگس صدبار گفتم آرم-

 جا چخبر بود؟ نیا

 

 چه خبره ؟ نجای:ا ستاره

 نبود  شونیحواسم به ا ی: وا نرگس

  هی: خود نیآرم

  ن؟یارم یبد حیتوض یخوایم—

 ...شونیا زمیاره عز-

 

  شی*بزار من بگم من نرگسم به قول خوش ابج

  د؟یخواهر برادر یعنی؟ یچ یعنی—

 ... زمینه عز-

 باالخره اتفاق افتاد  یی*وا

 ؟ یاتفاق چه—

  

 لحظه صبر کن هینرگس -

 فرق داره  شونیداستان زندگ یول  ایمثل رو یکیکرد طرف من :نرگس  روش

 خواستم گزارش بدم که.. یروز هی نکهیتا ا کردیتو طرف ما کار م اونم

 

من  یشک کردم بهش وقت دادیامار م یکیگوش که کردم داشت به  زدیحرف م یحوری ومدی*بزار بزار من بگم ،از اتاقش صدا م

 نگاهش کردم  دیترس دید

  کردمیبه عشق نامزدم اومدم  ،پول جهازمم جمع کنم کار م کننیم کاریخبر نداشتم کال اونجا چ من

  نیکمک کنم، هم نیدادم به ارم حیتو کار خالفم ترج دمیفهم یکرد منم وقت دمیپررو تهد ،پسرهیداد مجبور حیتوض ویچ همه

 

 چطوره؟  مانیپ-

  وفتهیب ریپاش بدجور گ نکهیاز ا نیارم ترسمی*خوبه بهش سپردم کم دم خور بشه ،م

  زارمینم-

 به من داره؟ یها چه ارتباط نیشدم ا جیگ—

 

  گمیاالن م-

 خوشگله  هیقبلش اسمت چ یول گهی*راست م

  ساحل—

  یساحل نه ستاره ،نفوذ-

  یشیعاشق م یک گفتمیپسره همش م نیعاشق شد ا زم،باالخرهی*خوشبختم عز

 نیها اقا ارم ییا قهیسل خوش

 

 خودش خوشگلتره  افهیق-

 سمتم و چشمک زد  برگشت

  شدهی*خوب الو نترکون بگو چ

 رها دوباره اومده-

 

 دختره هرزه  تا تهش خوندم بزار کمکت کنم  ی:وا نرگس
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 نگاه کردم  یجیگ با

فکر کرده  نکهیمثل ا دهیهست که امار م یکیاونجا  نیارو رابطه امون خوب شد با ارم هیقض دمیکه فهم نیستاره بعد ا نی*بب

کرد که  تمیداد انقدر اذ حیتوض نکهیمنم شک کردم بهش تا ا زایچ نیو ا دیبهش چسب عیاومدش سر کنمیمخ م نیمن دارم آرم

مال خودشه بهش شک  نیکنه که ثابت کنه ارم تتیاومده ک اذ هینجوریاتون ا هیداد جام عوض کنه حاال که قض حیترج نیارم

 قسم بخورم  مانینکن حاظرم جون پ

 

 من چرا به عشقم شک کردم؟ اشک تو چشم هام جمع شد یعوض یرها،ا یعنی

  یباور کن دوارمیستاره ام هیبود قض نیهم-

 من ببخش نیکردم ارم باورت—

  

  ادیم شیعشقم سوتفاهم واس همه پ هیچه حرف نیا-

 نرگس  یمرس—

 داسیما شک نکن ک عاشق شده رفته کامل هو نیداداش ارم نیا کنمی*خواهش م

  

  زیمزه نر-

  تونیعروس امیب ی*اخ ک

  دمیکش خجالت

  هینکن خجالت تیعشقمو اذ-

 جونم  ی*ا

 

 شک کنم  نمیبه ارم دیکنه من نبا تمیاذ خوادیپس رها م میبرگشت میحرف زد یکل نکیا بعد

 عاشقش شدم  یجد ی؟لبخند اومد رو لبم جد نمیارم

 س کرد -و-دستم گرفت ب دمشیعشق د با

 میو ساحل رفت ایخونه دوباره تو جلد برد میدیرس

 

 ؟  یبود اکجای: برد رها

 من اخم هاش تو هم رفت  دنید با

 کار داشتم ییجا-

  

 برم؟ دیندار یمن کار با—

 شدیبد م نیرهارو حساس کنم اونوقت واس من و ارم نیاز ا شتریب خواستمینم یتو نگاهش نرو بود ول 

 

  یبر یتونینه ،م-

 رد شدم تو اتاقم رفتم  

 به لباس هام نگاه کردم  رونیدم باوم ییا قهیدوش ده دق هیبعد  ادیکه حالم جا ب  ستادمیدوش اب سرد ا ریمتنفرم رها ،ز ازت

کمرنگ  ینشستم رو تخت ناخونامو اب دمیکوتاه پوش یلیفاق خ یشلوار ل هیکار شده بود  ینیکه روش نگ یتاپ اب هی دنید با

موهامو شروع کردم به شل بافتن انداختم  یصندل یبستم به پام نشستم جلو ییکردم پابند ستاره ا دیزدم انگشت وسطمو سف

 کردن  شیرو شونه ام شروع کردم به ارا

 

انداختم تو  ینیتند گوشواره نگ شیکه بهتر بود تا اون ارا ینطوریبه سبک خودم نگاه خودم کردم خوشم اومد ا شیارا هی

واس حرص دادن  یخودم نبود ول افهیق نیشدم هر چند ا بایز یلیخ گمیبستم گردنم به جرات م نیگردنبند تک نگ هیگوشم 

 رفتم  نییکردم پا مبرداشتم پا یاب یصندل پنج سانت هی هیرها عال

 زدم ناز راه رفتم  یطانیلبخند ش هیو رها  نیارم دنید با

 

 خدمتکار اومد  دمیشدن رهارو د ینشستم جفتشون زوم کردن رو من عصب یوقت
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 خانوم  دیخوریم یچ-

 البالو ،اگه هست  شربت—

 کرد و رفت  میتعظ

 دادمینگاه کنم خنده ام گرفته بود به زور قورتش م یو یدادم ت حیمنم ترج نیدر گوش ارم یکرد به حرف زدن پچ پچ شروع

 انگار باال تو اتاقم نبود

 

 باال  میبر ای: برد رها

 حوصله ندارم -

 ؟ یچ یعنی* 

 

 هم رفت  یتو نیارم یرهام اخم ها دنیاومد تو با د حرف در سالن باز شد و رهام نیگفتن ا با

 

  دیکه جمع نمیبی:م رهام

 گفتن  یور یمن شد و شروع به در شیریمن س دنید با

 

 من اومدم  یرینگ یزیچ یوقت پارت هیرهام  گمی*م

 :اونم به وقتش رهام

 ؟ گهیپنجشنبه خوبه د نی*ا

 خوب لهی:خ رهام

  

 خودش رفت  یسراغ کارا  یهر ک میشام خورد نکیبه حرف زدن بعد ا میشروع کرد گیدو روز د قایدق یعنی

  دمیدختره ارو با رها شن هی یکنم که صدا دیدادم برم خر حیترج فردا

 

  وونه؟ید ی*مطمئن

 نکن  چیانقد سوال پ ذیاره ،پان-

 

 رفتم  نییپله پا از

 ؟ یریم ییجا-

  رونیب اره—

 

  دهیهنوز بهم نم نیماش هیچه کار نیا دونمیمن نم ادیتا راننده ب نشستم

 بهم خوش گذشت  یلیخ ایبا برد نکهیاره خالصه ا-

 گذشتن؟  ا؟خوشیبرد

 

 "کنه باور نکن تتیاذ خوادیم ییخبرا هیاونجا  دهیاون فهم"حرف نرگس افتادم ادی

  ؟یدیعکسامون ساحل د-

  نه—

 رفتم  کنارش

 

 میهم باش یبرا یخوب یدوست ها ایب-

  باشه—

 بفهمه فتوشاپه کرده تونهیباشه م ییکه حرفه ا یخنده کس ریعکس کم مونده بود بزنم ز نیسوم سر

 

  میبود گهیل هم د-غ-بگه ما ل*خ*ت تو ب مثال



RomanCity 
 سروان شیطونرمان  

 

https://telegram.me/romancity 72 

 

 خل گرفته  ذیپان نیهوا هم یصبح ب نیا-

کارم داشته باشه پس به اتاقم  یبشم که امکان داشت کس الیخیبرنداشتم خواستم ب میافتاد گوش ادمیچند تا عکس  بعد

  دمیصداشون شن ومدمیم نییرفتم  بعد برداشتنش داشتم پا

 

 فتوشاپه  دهی*احمق فهم

  یعمرا ،دختره عوض-

 دمیشن یزیچ هی بستمیکردم رفتم جلو در لحظه اخر که داشتم در سالن م یاومدم صداشون قطع کردن خداحافظ تا

 

  کنمیم شیقیحق

 شدم نیحرف زد چون راننده منتظرم بود رفتم سوار ماش نیکدومشون ا دمینفهم

 

 که رهام بهم شک نکنه  یبهم گفته بوده مواد ببرم امشب پارت ایبرد دیخر بعد

 موهام  یبرا شگاهیصبح رفتم ارا فردا

 کردم  شیبود رفتم تو اتاقم تند آرا یقیاشم قا قهیبود  پوریبودم که از جنس گ دهیلباس قرمز فوق العاده کوتاه خر هی

 مراسم شروع شده بود  نکهیا مثل

 شده بودم  ینگاه خودم کردم عال نهییا یمانتوم در اوردم تو 

 دمیگوشه نشستم رهام د هی نییپا رفتم

 زوم من شده بود  که

 

 واسم مهم نبود  یول ومدیبهش م یمشک راهنیپ هیبود با  دهیپوش یتک کت زرشک هی

شدم وقت رقص تانگو که شد به زور بردتش  یشده بود عصب زونشیرها که او دنید کنم با دایپ نیچرخوندم که ارم چشم

 موندم  ینجوریرهام هم دنیدست دراز شده جلوم سبز شد سرم اوردم باال با د هی دنیبا د گشتیوسط داشت دنبال من م

 

 افتخار بده -

فاصله امون باهم کم بود هرم  یلیلش خ-غ-تو ب دیوسط من کش میدستمو گذاشتم تو دستش رفت شدیبلند نشم بد م اگه

من هم  دنیقرار گرفتم با د نیارم یرو برو میکه داشت یتو صورتم نگاهش کردم ،نگاهم کرد بعد چرخش خوردینفساش م

 تعجب کرد هم اخم هاش رفت تو هم 

 سرخ تو چشم هاش معلوم بود یها رگه

 

 لبخند به زور زدم  میفراموش کرده بود کجا بود نیارم اتیواس عمل دمکریم یکاری دیدست من نبود لج نکرده بودم با یول

 به سند ها بودش  دنیراه واس رس نیبهتر نیبودم رهام عاشق من شده بوده و ا دهیفهم

 از سالن خارج شد وانیو رها با دوتا ل رونیرفت از در ب دمشیرقص رفتم نشستم که د بعد

 راس نگاهشون نبودم  ریرفتم که تو ت رونیب یجور

 

 ؟  ایبرد شدهی*چ

 برو تو رها  یچیه-

 حالت  نی*عمرا اگه ولت کنم با ا

 کنهیسرم درد م ستین یچیه-

  یشیبخور اروم م نیا ای*ب

 

 سر باال رفت  هیگرفت  السیگ

 چرا انقد تلخ بود  نیا-

  هیول کن چ کنهی*خوبت م

 گرفته بود تو دست هاش رها دستش دور شونه اش انداخت سرش

 باور کن  یشیبخور اروم م نمی*ا
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 دوباره کرد  یدوم تقاضا السیخوردن گ با

  ارهیخدمتکار گفت ب هیهم به  رها

 ها  یدنیتو سراغ نوش رفتم

  دمیداده بود د نیکه به خورد ارم یزیاون چ دنبال

 شدم  نیداشت نگران ارم یینسبتا درصد باال 

 باال  یساعت گشتن رفتم طبقه ها مین باینکردم بعد تقر داشیپ یکنم ول داشیکه پ رونیب رفتم

 باز بود  مهیدر ن هی

 ... یمطمئنم ول کنمیاشتباه م من

دکمه هاش باز  کردیس م-و-عشق من بود که رها رو شکمش نشسته بود داشت همونطور که ل*ب*ا*ش*ب نیاشتباه نبود ا نه

 نشستم  نیزم یرو کردیم

  یلعنت یلعنت

  دمینامفهوم رها رو شن یچقدر تو خودم بودم که صدا ها دونمینم

 شدش  ریاشکام سراز دنشونیبا د یرو گوشم گذاشتم که نشنوم ول دستمو

 دمیکه لحظه اخر صداش شن نییبرم پا خواستم

 فقط ستاره من عاشقتم ستاره ام  یتو ستاره من-

 من ستاره بودم  کردیاسم منو داشت صدا م ستاره؟

 یستاره شبام-

 *اوووم باشه عشقم 

 ادیز یلیعاشقتم ستاره ام خ-

  دیچرخیداشت دور سرم م یهمه چ دمیرهارو شن یها غیج یاون صدا بعد

 تلو تلو خوران به اتاقم رفتم  دیدیم یاهیس چشام

 تخت افتادم زار زدم یرو

 

با  نهییا یتنم نگاه کردم رفتم جلو یشدم به لباس تو داریتا خوابم برد صبح با سردرد از خواب ب دیچقدر طول کش دونمینم

 ام پوزخند زدم افهیافتادم  به ق شبید ادیشدم  ختهیر ملیپف کرده و ر یچشم ها دنید

 شده بود  زیکامال تم نییعوض کردم ،سالن پا لباسم

 ه ام خوردم اورد بدون نگاه کردن بهش صبحون فیتشر شازده

 سالم -

 ندادم  به خوردن ادامه دادم  جوابش

 دیتا من د نییام اومد پا رها

 :سالمگفت

 بود  یعال شبید یمرس زمیادامه داد :سالم عز یبغل دست اش نشست و با بدجنس 

 ؟یکنیم شبید شبید یه هیچ شبیواس خودت د یگیم یچ-

 بگه من نفهمم  خواستیم هه

  کردیم شیا یمقو دیعاشق به کارشون برسن بهرحال با ینگفتم بعد خوردن بلند شدم رفتم اتاقم تا کفترا یچیه

 ساعت بدون در زدن در باز شد  هی بعد

 

 ؟  شدهیچ-

  رونیب برو—

 شده؟یچ گمیبهت م-

  رونیبرو ب نمتیبب خوامینم گهید-

 عز..-

  زمینگو عز بمن—

 ؟  شدهیچ-
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  نییپا ختیهام ر اشک

  رونیب برو—

  شدهیتوروخدا بگو چ-

  رووونیب—

 کمکت کنم  خوامیم رمینم رونیب-

 کمک  هه—

 نرگس افتادم  ادی

 نرگس شیمن ببر پ —

 

 زدم  هیگر ریز زمیعز شدهیرسوند رفت با گفتن حرف چ نکهیدادم سکوت کنم بعد از ا حیترج  میماش یتو

 دادم  حینرگس توض یبرا زیبراش همه چ همونطور

 

 کان نداره ام-

 که داره  حاال—

  میاز اول شروع کن میکن یکاریبزار  یول ستمین سیمن پل نیبب-

ل -غ-حق بده عشقش جلو چشمش تو ب نیبه ارم ادیاون اخم ها رهام از تو خوشش م یعیو طب یدیل رهام رقص-غ-،تو ب تو

 بوده  یکی

 

 مجبور بودم  من—

مستش کرده اونم با درصد  دهیموضوع رو فهم نیرها تا ا یکم شه ول تشیتا از عصبان رونیب رهی،م دونستهیکه نم نیخب ارم-

 که تا حاال لب نزده  یباال در حال

 کردهیستاره ستاره م یل هم که بودن ه-غ-سکانس اخر تو ب و

  

  خوب؟—

 نه رها  دهیدیاون رهارو تو م گهیها راست م شهیهم گنیم یادم تو مست یدونیم-

  ؟یچ—

  ییتو کردهیاون فکر م درسته-

 نگو  چرت—

 باور کن خل جان -

 

 شد اون روز اون حرف،حرف رها بوده همه اش نقشه بوده  یتو ذهنم تداع یبگم همه چ یچیخواستم  تا

 فرصت بوده  هیمنتظر  یعوض

 دندونت معلوم شد  یدهن ببند کرم ها-

 خنده  ریبستم زد ز دهنم

 ؟  شدهیچ-

 دادم  حیتوض براش

 گفتم  یدید-

 ؟یدیبخشیم یبود تو—

 

 با تو من فقط کمکت کردم  یینها میشده تصم یخودشم خبر نداره چ دونمیفقط م ستمیتو ن یمن جا-

 گرفته بودم  ممیحرف زدن اومد دنبالم تصم یکل بعد

 ادمهیفقط  یچیه یچی،ه ادینم ادمی یچیه شبیباور کن من از د دمی،از زبون اون هرزه شن ؟یباهام حرف بزن یخوایهنوزم نم-

 ام بوده  یبودم از کارت که زور یعصب

 ینیحرفات سرگرد ارش یتموم کن بهتره—

  نمیارم-
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  جدأ؟—

 ستین ادمی شبیاز د یزیبگم چ یبابا المصب به چه زبون-

  یکنیدفعه اخرته مست م یول دمتیخوب حرص نخور بخش لهیخ—

  یگیراست م نیول کن جون ارم نیمن که مست نکردم به زور بود حاال ا-

 اره—

 م کرد:عاشقتم ستاره عاشقتم ب موال -ل-غ-ب

 افتادم  یچی ادی دنیگفتن و خند بعد

 به چنگ اورد  شهیسندها با اون نقشه م اون

 که گفتم اخم هاش رفت تو هم  نیارم به

 .. یخوایعمراااا تو م-

 راهه  نیتنها و بهتر نیا سیه قهیدق هی—

 نه ستاره -

  اره—

 کنم  سکیر نیا تونمیمن نم-

  گمیچون من م یکنیم اوف—

  یبه من دستور بد یتو حق ندار-

  دمیگزارش م ینکن نکارویا اگه—

 زمیستاره حق بده بهم خطرناکه عز-

  ؟یواس ک می،بزار مواظبم—

 لجباز ،خود خواه،کله شق -

 که هست  ینیهم—

  ستیاالن وقتش ن یخوب ول لهیخوب خ لهیخ-

  ه؟یک پس—

  گمیبعدا م-

  یچونیپیم یدار—

  میتا سرش فکر کن یبهتره ول کن ستینه باور کن االن وقتش ن-

 باشه—

 

 رهام اونجا بود  میرفت خونه

 باهاش  یریگیلب گفت:گرم نم ریز

  اوووف

  ؟یکجا بود ایرها تو هم بود :برد یها اخم

 کار داشتم -

 

 حال من  ایمهم باشه  دی*هه،کارت با

 برام مهم باشه  دیبا یحال تو واس چ نجایا میخوبه دکتر دار-

 ... شبید نکهی*مثل ا

  یکرد نکارویخودت ا ستین ادمی شبیاز د یچیمن ه-

 

 داد زد:بسههههه  رهام

 ؟ نیکرد:دخترا تو چه حال نگاهم

 باالعه  شونیریادگی، خوبن—

 شن؟یکامل اماده م یک یبرا-

  

  گهیتا هفته د دیشا—
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 خووبه ،خوشم اومد -

 روشن کردم  یو یرفتم اتاقم ت میزد ناهار

 نگاه کردم  یو یکردم به فکر کردن ت شروع

 تموم شد؟ یک لمیف—

 اتاقم اومد  ایرو

 شام  نییپا ایب-

 شعور؟یب ییدایپ کم—

 

 رهام به شخصه فرستاده صدات کنم  می،وقت هست حرف بزن گهید ادهیکنم کار ز کاریچ-

 دیبا بازوش به بازوم کوب 

 ها عاشقت شده -

 دیشا—

  دیشا گهینگاه کن م نویا-

  میرفت نییپله ها پا از

  یکرد ری:درهام

 ام باال انداختم  ساکت نشستم شروع کردم به خوردن  شونه

  کردینگاهم م یچشم ریز نیارم

 شده بود  زانیازش آو رها

 ها بخور  نیاز ا زمیعز ای*برد

 :ساکت باش رها رهام

 زدم غذا خوردنم ادامه دادم یپوست ریز لبخند

 

  ادیبرنم یزیشمردم ازش چ متیفرصت غن نینبودن ارم با

  ادیو به مسئول اونجا که اشنا خودمون بود گفتم سرهنگ صدا کنه ب یشگیکافه هم رفتم

 بهش گفتم زیسرهنگ اومد همه چ یوقت

  

 مواظب باش  یخوبه ،ول-

 دلم واسش تنگ شده  ومدهیچرا ن حتما،حامد—

  شیشناسیم رهیجلو خودش بگ تونهینم-

 

 که بهش گفتم  یزیسرهنگ مخصوصا با چ گفتیراست م دمیخند

 خوردم و خونه رفتم  یزیچ هی 

 اونجا نبود  یرهام کس جز

 

 ؟  یکجا بود-

 ام سررفته بود رفته بودم بگردم  حوصله—

  یزدیم یسر هیبه دخترا -

 رسنیصد درصد م یدارن به امادگ زدم—

  

 زمان کمتر شد  یتو اومد یبرسن ول یتا امادگ کشهیماه طول م هیها  شهیهم هیعال-

 زدم لبخند

 

 میکن یباز یراندازیسالن ت میبر ای:پاشو ب رهام

 وقته دست به اسلحه نزدم  یلیخ هیعال شنهادتونیپ—
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،چقدر اعتماد به نفس داشتم  زدیرهام بهتر از من م میزد ریت میسادیتو گوش امون وا میهارو گذاشت یگوش میسالنش رفت 

 نابود شد

 

  یکرد یخوب باز-

 اورد جلو دست دادم  دستشو

 شانس گهید شانس—

 خنده  ریز زد

  یبانمک یلیخ-

 

 اومد  نیکه ارم میخوردیم وهیم میداشت منیسالن نش میرفت

 نگاه خشن بهم کرد که در جا سکته زدم  هی

 

 پسر  یکجا بود-

 *کارارو انجام دادم 

  ره؟یم شیداره خوب پ یخوبه ،همه چ-

  انیم ی*اره حاال ک

 تابلو نباشه  ادیاخر هفته که ز یها کینزد-

  نجا؟ی*ا

 نه طرف من بهتر تره -

 دستش تکون داد  یتو زنگ

 کرد  میاومد جلو تعظ راحله

  دیشکل واس سه شنبه اماده کن نیطرف قسمت من به بهتر-

 +چشم اقا

  ؟یدی،رها رو ند ایبرد-

  دمیدیم دی*نه مگه من با

 

 بگو یداشت یساکت نباش ساحل اگه نظر-

  گمیداشته باشم حتما م اگه—

 ؟ یدیخوبه، رهارو تو ند-

  شهینم زانیکواال اونقد او زانیبدبخت متنفرم ازش او طهیباشمش دختره سل دهید ادیاز اون نکبت خوشم م نکه

 حواست کجاست ساحل -

  دمشینه ند نجایهم یچیها،ه—

 لب گفت :حواس پرت  ریکرد و ز یکوتاه خنده

 راحله  یدیتو ند-

 رفتن رونی+چرا اقا با دوستشون ب

 میبخور اریب یچ هی-

 +چشم 

 رها اومد  میخورد یوقت

 :واووو بدون من رها

 

 نشد گذاشت رفتم چمینداره من برم اونم سه پ یپوزخند زدم به رهام گفتم کار دمشید تا

 

واس  مینبود ما اومده بود ییچاره ا یکرد ول دادیاول سرم داد و ب نیشده بود ارم ادیبه اخر هفته نمونده بود استرسم ز یزیچ

و  رونیب رفتمیم دنیسه روز به بهانه لباس خر نیبود تو ا یپارت گهیباهاشون سه روز د یگروه نه همکار نیکردن ا یمتالش
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 هیبه  ازیاب بودم ن سیکردم خ نیهام سنگ نیتمر یلیه و کوفته اومدم خونه خروز دوم خست کردمیم نیتمر یحرکات رزم

  دمیرهام د اطیرفتم تو ح یداشتم وقت یدوش اساس

 

 ؟ ینکرد دایپ یزیهنوز چ بهیعج-

  ستیخاص ن هیتکرار زیهمه چ یبیبابا چه عج نه—

 

 ؟ینکرد دایپ یزیاوه بله مادمازل ،واقعا چ -

 حالت نزار گفتم :نه با

  دیو دماغم کش دیخند

 نگران نباش یکنیم دایپ-

 

 و من هنوز لباس ندارم  هیمهمون فردا—

 منم ندارم -

 و گفتم :چه باحال دمیخند

  میبخر میباهام بر ایخنده نداره ،اصال ب-

 دارم یدوش اساس هیبه  ازیمن ن یول یخوشحال نشون دادم:چه عال خودم

  میبشو بر الیخیفعال ب-

 

 شد  دهیکه دستم کش کردمینگاه م نیتریو هیداشتم  یچرخ اساس هیبعد از  میرفت

 کردم  دیکه دستم کش یبه صاحب اون کس نگاه

 چته رهام دستم کنده شد  یوا—

 تو  ایب-

 داد اوردن  یسفارش هیمغازه نگه داشت هلم داد تو  هی یجلو

 بود  یچشام برق زد عال دنشید با

 بود  رینظ یب دمشیپوش یخوشم اومد وقت یلیبود خ یصورت یلباس عروسک هی

 فوق العاده بود یوا—

  نمیبب یچرا نذاشت-

 شب فردا—

 گفت و حساب کرد یکلک یا

 

 انتخاب کردم به خواست خودش  کیش یلیکت شلوار خ هی میرفت

  میشده به خونه رفت لیتکم دمیخر یکفش عروسک هیخودمم  ،یورن یکفش ها دیسف راهنیپ هیبا  یمشک

 و رها تو سالن نشسته بودن  نیارم

 

  ؟یکجا بود-

 لحظه رهامم داخل اومد همون

 بود  دی*با من خر

 باال انداختم  یینگاهم کرد شونه ا دیباریکه ازش خشم م یتفاوت یبا حالت ب نینازک کرد و ارم یپشت چشم هی رها

 

 ،فعال  رمیدوش بگ هیبرم  من—

داشت کردم توش  اسیکه عطر  ییکامل خنک شدم وان اب گرم و  پر از شامپو نکیبعد از ا سادمیدوش اب سرد وا ریز رفتم

در  یباز دیبد دیند میستین یپولدار گهید میکن کاری،خوب چ هیجالب زیبده چه چ رشونیو چشام بستم خدا خ دمیدراز کش

روش چشم  زدیم یکیه ک دمیدر حموم شن یچقدر گذشته بود؛صدا دونمیفکرش نکردم فرداشب تصور کردم نم گهید میاریم

  ه؟یدستم گذاشتم رو گردن و گفتم :ک زدمیشده بود رگ گردن و پشتمم گرفته بود منگ م خیهام باز کردم اب 

  ؟یکنیم کاریچ یدار ،خبرتیفکر کردم مرد وونهید یاوه زهر ترکم کرد-
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 گوشه در باز کردم  ایرو دمیکه به صدا گوش کردم فهم خوب

  رونیب ایب یشد یبرف دیسف-

 شدم ؟ دیسف یمن پوستم برنزه است چجور خنگ—

  ؟یبود دهی،خواب یحاال هر چ-

 خوابم برد  یک دونمینم اخ،اره—

  یماساژت بدم خوب بش ایرگاتم گرفته که زود اب بکش در ب-

 

 س فرستادم -و-دستم واسش ب با

  امیاالن در م عاشقتم—

 اومدم رونیکمربندش بستم ب دمیبستم دوش باز کردم سرم شستم  حوله ام پوش درو

 

 رفتم نییداد پا یمشت مال حساب هی ایرو نکهیاز ا بعد

 

 :ساعت خوابرهام

  شه؟یم تیحسود هیچ—

 نه ،مادمازل بفرما شام  -

 

 یصبح خوابم برد وقت 3باالخره ساعت  دمید یو یشروع کردم به غذا خوردن بعد غذا خوردن رفتم باال تو اتاقم ت زیسر م رفتم

تو صورتم که پف  دمیپاچ یه خیاب  سیرفتم تو سرو دمیاز جام پر دادیظهر نشون م 12331ساعت که  دنیچشام باز کردم با د

در حال رفت و امد به اون ضلع  نکهیمثل ا دمیسر و صداها خدمتکارارو شن نییپا رفتمیهاش بخوابه از پله ها که داشتم م

 کردنیم شیقسمت شرق یعنیخونه 

 

 یشد داریبچه عجب -

 گشنمه  ییرو یوا–

  یساح یخودت ییرو-

 خودت خوردما  یدید هویبده بخورم   یچ هیجدت حرف نزن  سر—

 

 ادیتو اتاقم ب  شگریزنه طبق گفته رهام ارا هیباال قرار بود  دمییکه تموم شد دو خوردنم

 شما  شگریهستم ارا یسالم خانوم من پر-

 تکون دادم سرم

 

 که تموم شد گفتم :بسه یاومد شروع کرد به درست کردن موهام وقت جلو

 صورت موند شیارا یول-

  دمیانجام م خودم—

 چشم -

 

 بعدشم رفت  دمیکرد لباسم پوش کمکم

 بفهمه دماغم فرم خواستمینم

  کردیکردم که صورتم با توجه به لباسم بچگونه تر م حیمل شیارا هیدر اوردم  شیارا لیوسا

 شروع بشه  یبردم االن هاست که مهمون یساعت پ دنیبا د نییماده رفتم پاو ا حاظر

 رفتم یبه ضلع شرق پس

گرفته بود که  یجور نیارم یپارچه دوخته شده بود و  بازو کهیت هیتر بود  نیسنگ کردیبود که تنش نم دهیپوش یلباس هی رها

 از دستش فرار بکنه   خواستهیم یانگار

   رفتیتو صورتش هفت ،هشت  متر  تو م کردمیدست م دادیم شیجلو دختره بو ارا رفتم

 نگاه کردم  نیارم به
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  یو کالج مشک یو کتان زرشک یزرشک راهنیبا پ یکت تک اسپرت مشک هی

 موقع رهام اومد  همون

 

 دختر  یشد یواو چ-

 خوشگل بودم گهینازک کردم :بله د یچشم پشت

  شییی:ارها

 اون ور رفت 

 حسوده یکمی-

  ؟یکم هی—

 

 که مهموناش تک تک اومدن  دنیبه خند میکرد شروع

 رهام دستش رو شونه ام گذاشت دمیبا خشم نگاهشون کردم که د  زدنیم دیاونجا بودن خوب د یادیها عرب ز خیش

  

 توجه نکن بهشون  ادیز-

  حتمااااا—

  یدختر هارو اماده کن یبهتره بر-

  یاوک—

 

 چشمک زدم و پشت رفتم  نیراه واس ارم تو

 داشتن یجیخل شیارا هیتنشون بود با  یعرب کهیاشون دو ت همه

  کشمتونیوگرنه م دیکار شده بهتر درست برقص شتونیبا شماها رو ارا دونمیمن م دیکن هیگفتم :گر تیعصبان با

 گشتمنزدن رفتم تو سالن دنبال رهام  کیج گهیخودم از نوع حرف زدنم بهم خورد اوناهم د حال

 

 بود رفتم کنارش لبخند زدم  ستادهیا نیکردم بغلش هم ارم دایپ رهام

 

 اماده ان دخترا—

 کردن  دنیپخش شد دخترا اومدن وسط شروع به رقص یعرب کیکرد ،دستشو باال اورد موز خیش هیتکون داد نگاه  سرشو

کردم چشم هاش بست و باز کرد  با  نینگاه عاجزانه به ارم  شدمیم یکم کم داشتم عصب  ختیریاز لب و لوچه هاشون  م اب

 همون نگاه اروم شدم 

عجوزه که از ادم ها  ی کهیفکر کنم انتخاب کرده بودن اون زن گفتنیم یزیچیها به خدمتکارهاشون که باال سرشون بودن  خیش

  کردیم ادداشتیو  دیشنیرهام بود حرفاشون م

 بودن پخش شد و دختر پسرا وسط یکیموز

 

 شد کیبهمون نزد رها

 وسط  میبر ایب ای*برد

 کارت  یحوصله ندارم رها برو پ-

  میبر ایب گهی*لووووس نشو د

 

 بهم کرد رفت  یشده اخم عیمن ضا یجلو دیبه خودم رها هم که د دمینگاه خشن بهش کرد که من ر هی

 خل مطمئنم  دختره

 برداشتم و به دست رهام دادم یالسیگ

 بهم کرد  ینگاه

 

 خودت بخور -

 کنهیوقت رد نم چیه ییبایز نیآدم دست دختر به ا ریبگ—
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 آره خوب-

 

برداشت به دستم  گهید یکیکه  شدیبه دست رد م ینیاز دستم گرفت درصد باال انتخاب کرده بودم خدمتکار داشت س السیگ

 داد

 کردم  نیگرفتم تشکر کردم نگاه ارم ازش

 تو گلدون بغل دستم  ختمیر نهینب یکه کس یجور السیرهام گرم کرد منم گ سر

 ابروشو باال انداخت  دید یخال السمیبرگشت سمتم گ رهام

 

 ؟ یهمه ارو باهم خورد یچجور-

 رهاااام  ییییوااا —

  خورنینم یبله اون اونجور-

 کنم  کاریحاال چ یواس من نگاهم کرد وا یکیواس خودش برداشت  گهید یکی

ها صداش  خیش نیاز خدمتکار ا یکیگذاشتم تو دهنم که  السیمن لبخند زدم بهش لبه گ یبخورم وا دیلبم کردم با کینزد

 کردن 

 ما برگشت  شیرهام پ قهیتو گلدون  بعد چند دق ختمیر عیبده سر رشیخ خدا

 

 ؟ یعصب چرا—

 کور خونده  خوادیهه، توروم -

  کنهیاره عمل مد یدنینوش  دمیفهم دیبه گردنش کش یدکمه اش باز کرد دست هی

 منم وارد فاز دو نقشه شدم  پس

 شده حاالاااا  ی: اوههه من گفتممممم چدمیکش صدام

 بهش نگاه خمار بهش کردم  دمیچسب

  دیاوردم جلو که عقب کش سرم

 

 نه ساحل اونم نه االن  نجایا-

  رهااام—

 جون رهام -

  خواممممیم—

  خوامیمنم م-

  عاشقتممم—

 

 اروم پخش شد برق ها خاموش کردن   کیانداخت دور کمرم پشتم بهش بود موز دستش

 "مجبورم  نیمنو ارم یببخش دوارمیام"

   کردمی*ک*ش میت*ح*ر* شتریب دیاز پشت بهش چسبوندم  با خودمو

 رو گردنم گذاشت   سرش

 بود   یچجور یاون لعنت 

 خاطره افتادم ادی

که اگه  یبچه ها جور کردنیم نیتمر میشده بود وونهیخنده د ریون صداها بلند زدم زواس ا یکن نیبهتره از االن تمر جیگ"

 "پسر بودم..... 

نگاهش کردم برق ها  یکیگفتم برگشتم تو تار یکیا*ه کوچ هینشم  طیخ دوارمیاالن وقتش بود ام دادیرو گردنم حرکت م لباش

 روشن شد 

 دمیتو چشم هاش د یطاقت یب

 

 میگرفت به اتاقش رفت دستم

 حاال شد( ولی)ا
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 کنمیبهش زدم راستش خودمم استرس گرفتم که خراب م یکردم و لبخند کم جون نیارم یبه نگران ینگاه

  دیباریرهام نگاه کردم هوس ازشون م ی،چشم ها میدیاتاق که رس به

  هه

 تش پرتم کرد تخ یکه دستمو گرفت رو زمیداده بود اوردن اومدم واسش بر یبطر هی سفارش

 بخورونم یهوشیبهش ب تونستمینم ییوا

 رو گردنش گذاشتم  دستم

 دمیل*ب*ا*م که پام از پشت اوردم باال و محکم به پشت گردنش کوب یرو ومدیل*ب*ا*ش م گهیاورد داشت د نییپا سرش

 شد روم افتاد هوشیب

  کردیم هوششیساعت فوقش ب میروش تا ن نیا

 دور و برم کردم  نگاه

 "کتابخونه است پشت اون گاو صندوقشه و رمزشم اثر انگشتش  هیتو اتاقش -"

 هیزور داشتم هل دادم  یگذاشتم رو دستش کتابخونه ارو با هر چ عیبرگه مخصوص اثر انگشت در اوردم سر رمیتو لباس ز از

  دمیعالمه پول و برگه د هیبرگه گذاشتم رو سنسور باز کرد  دمیگاو صندوق گنده د

 

 اسنادها باشه دیبا نیا—

بهش اشاره کردم از اونجا خارج  دمید نیارم نییتو سالن پا رونیب دمییبرداشتم  از اتاقم دو عیناله اش  بلند شد سر یصدا

 شدم

 اسناد برسونم دستشون کار تموم بود  نیا اگه

 دمییدو یطرف کوچه پشت به

 

 اسناد بهش دادم   دمیبه حامد رس نکهیا بعداز

  نطوریخوشحال شد منم همکرد  نگاهم

 شدن شروع کردن به سمت خونه رفتن  ادهیپ روهاین

 

  دمییهم رفت منم دو حامد

  یندار قهیتو کجا جل-

  ستین مهم–

 

  دمشیاسلحه بدست د گشتمیم نیاومد دنبال ارم یانداز ریت یصدا

 ات کو؟ ،اسلحه؟ قهیجل-

  ندارم—

 

 زد  ریسمت خودش ت دیکش من

 شد اسلحه ارو ورداشت به دستم داد خم

 

 مراقب باش ستاره -

  باشه—

  میزدیم ریمسلح بود ت یهرک

 اسلحه دستشون بود دمیو رهارو د رهام

 

  دیبارینگاهم کرد خشم ازش م رهام

 زدن  ریندادم شروع کردم ت تیاهم

عقب خورد تو تنه درخت نگاه کردم باال پشت  دمیکش عیکرد سر کیشل یکیچه خبر  نمیکرده بودم اومدم بب نیدرخت کم پشت

  یبوم بود با تفنگ شکار
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کردم صاف خورد تو مخش از همون باال پرت شد ،   کیبزنه شل ریچشمم بستم نشونه گرفتم سمتش سرش که باال اورد ت هی

 دمیرهارو شن غیج یارهام صد یزد تو پا روهایاز ن یکی رفتیم شیداشت خوب پ ینداد همه چ تیاهم یرهام نگاهش کرد ول

 گلوله ام به خودش خورد کنار رهام افتاد هیکه 

 اومد کیشل یکردم که صدا نیتحت کنترل بود نگاه ارم یهمه چ بایتقر

 

 کل:  یدانا

 تفنگ خودش باال اورد  دادیهمونطور که داشت جون م رهام

  ایلعنت بهت برد-

 

 کرد تفنگ از دستش افتاد جون داد  کیبهش شل 

 ل دستش نشست-غ-غرق خون نگاه کرد ب نیگشاد شده به ارم یا چشم هاب ستاره

  

  ادیتو رو خدا طاقت ب زمیعز نیارم—

 به امبوالنس  زنگ بزنه یکیادامه داد  غیبا ج 

 

 که... زدیدستور داد که زنگ بزنن داشت با تلفن حرف م حامد

 

  ستیمال من نباشه مال توام ن ای:اگه بردرها

 کرد  کیاورد باال سمت ستاره نشونه گرفت شل تفنگ

 برگشت  یبه هر جون کندن زدیبرگشتن به عقب نداشت دلش شور م ییتوانا دیدو تا تفنگ شن کیشل یصدا حامد

  نهیکشته شد به خودش جرات داد اونور بب یخود یرویکه توسط ن دید رهارو

 گرفته بود  نیزم که یو خون نیل ارم-غ-ستاره که افتاده بود تو ب دنید با

 حدس زده بود  درست

 زنده شد  مرد

 

 تمام توانش داد زد:ستاااااارههههه  با

 دییسمتش دو به

 

 زبان حامد  از

 تو رفت امد به اتاق عمل بودن  دکترا

 اصال خوب نبود حالم

 بود  یمرگ زندگ نیاتاق ب نیام پشت ا ستاره

  دمیجفت کفش زنانه د هیانداختم که  نییپا سرم

 

 مهرزاد  یسالم اقا-

 باال اوردم نگاه مهسان دوست ستاره کردم  سرم

 سالم مهسان خانوم -

 افتاده؟  یخدا بد نده اتفاق-

 ستاره -

  ؟یستاره چ-

 

 دادم  حیواسش توض ویچ همه

 من  یوا یا-

 چه خبره؟  ینیتو بب یبر یتونیم-

 اره اره حتما-
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 بره داخل که دکتر خارج شد خواستیم

 

 دکتر  یاقا-

 ؟  دینسبت دار-

 بله ،عموشم -

 میبده اگ فشارش تنظ یلیاوضاع خ دیبه کما رفته دعا کن ادیز یزیافت فشار داشتن بخاطر خونر ستیاصال خوب ن تیوضع-

  رهینشه ممکن بم

 

 افتادم  نیارم ادیرو سرم خراب شد  ایدن

  شد؟یچ نی، ارم یکیاون -

 

 یاوضاع خوب شونمیا میمرده بود با دستگاه برگردوند نیتفاوت که ارم نیمثل ستاره ارو دارن با ا میوخ تیوضع شونمیا-

 ندارن و تو کما رفتن 

 سر خوردم  نیزم یدادم رو  واریام به د هیتک

 امکان نداشت  نیا نه

 

 شد  کمینزد یپرستار هینگاهشون کردم برگشتم تو سالن نشستم  شهیاز پشت ش ژهیو یبخش مراقبت ها رفتم

 بگم که ستاره خانوم عضو هستن خواستمیم-

 

 که تلفن زنگ خورد رفتم بردارم ستاره ام کارت ورداشته بود  نمیاپن بود خواستم بب یکارت رو هیافتادم که  یروز ادی

 اون کارت ،کارت اهدا عضو بود  پس

 رفتن  ژهیپرستار ها و دکتر با شتاب به بخش و  واریدادم به د هیتک سرم

 پرستار جلوم گرفت  هیبرم تو که  خواستم

 

 دیاجازه ورود ندار دیببخش-

  کردیاونور تر کتاب به دست دعا م یکه چند تا صندل دمیمادر د هیبست حالم بد شد دلم به شور افتاد  در

 حرف زدن نداشتم  ییتوانا سادمیوا رونیاومد ب دکتر

 مادر کرد  نگاه

 

 شد  دایپسرت قلب پ یدعات گرفت مادر برا-

حاال   یدوباره داد یشکرت که به پسرم زندگ ی،اله کنمیشکر م یول گهیادم د هیناراحت باشم از مرگ  دیبا دونمیکه م نیبا ا-

 بود ؟ یک امرزیمادر اون خداب

 

 دختر جوون هی-

 ...دختر

 

 "سه سال بعد "

  شهیوقتم باورم نم چیندارمش ه گهیکه د شهیسنگ قبر نگاه کردم هنوزم باورم نم به

 لش گرفته بود -غ-که مهفام تو ب دمیشدم مهسان د بلند

 

 عشق باباش؟  دهیخواب -

 اره -

 بده اش به من  -

  ارمینه خودم م-

 ،بده نیسنگ زمیعز-
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 شکل ستاره بود  بایبه مهفام نگاه کردم تقر نیماش تا

 پاش گذاشتم   ینشست و بچه ارو رو مهسان

 پشت فرمون نشستم  

 دستم زنگ زدم  یکیل کردم با اون -غ-شدم مهفام ب ادهیدر نگه داشتم پ یلوج

 

  ه؟یک-

 که باز کن  ینیبیم-

 باز شد یکیت یبا صدا در

  زارمیاتاق م یمهفام  به درخواستش تو یسالم و احوالپرس بعد

 پرهیم م-ل-غ-،ب امیم رونیکه از اتاق ب نیهم

  

 شدم نکن  ریمنم پ یستاره خرس شد-

 :وا حامد ستاره

 

  کنهیل نم-غ-ب ینجوریواال من ا-

  نیییی:آرمگهیو بلند م کنهیچپ نگاهش م چپ

  میدیخند

 دهنش گذاشت   یپر پرتقال که تو نیخوردن اول وهیبه م مینشست

  دییدو ییفرفره بلند شد به سمت دستشو مثل

  دمیشنیعق زدناش م یصدا

 به سمت ستاره بره شدیکه بلند م ینیآرم

 بابا قربونش بشه  یا-

 

 انیپا

 :Moon_girlسندهینو

 Asal.n.a:راستاریو

 nazaninجلد  طراح


