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  :خالصه

 یاست و به خواسته خود زندگ   یو معمول  یبه ظاهر عاد  یدختر  یار نفس    ویدا
 یراحت   یناو را به هم  یشخص  یهسا  جاینخود رقم زده اما در ا  یرا برا  یاساده

 .دگردانیپر دردسر خود باز م یرها نخواهد کرد و او را به زندگ 

 

 نام حق به

 

 مقدمه

 .تا راهم را جدا سازم یدمرا در خود ند وجودم

 .کنم  یدارا نداشتم که خود را پ ییو فقرا جا یر جزء فق من

 .برف پاک کنم  یخود را از رو  یرا خواهانم تا رد پا  یعاد  یزندگ   یک فقط    من

 .خدا را یاخود را سرزنش کنم  دانمنمی

 .گونه نبود  ینا  امیزندگ   یدشا  کشیدمیخم خود را نم  یچجاده پر پ  ینبه ا  اگر 

 .کندیم یینخود آدم سرنوشتش را تع گویندیم راست

 .دهم ییر خودم سرنوشتم را تغ خواهمیمن م حال

***. 
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گذاشتم   ینتکاب  یرو رو  یدواحد رو باز کردم و داخل شدم. با حال خسته خر   در 
نفس زدن. ع کردم به نفسمبل نشستم و شرو  یو بعد از خوردن آب خنک رو

رو روشنش کردم.   یو  یبرداشتم و ت   یز م  یرو از رو  یزیونخم شدم و کنترل تلو
امروز  خداروشکر زل زدم.  یزیونپام انداختم و به تلو یکیاون  یپام رو رو
نگاه  یواریگرفتم و به ساعت د  وییبود. نگاهم رو از ت  یفتادهن یاتفاق خاص

 یادبزنم و بگم ب یوازنگ به ش یه یستبد ن کردم. ساعت دوازده ظهر بود.
گوشم   یرو رو  یرو گرفتم و گوش  یواآوردم و شماره ش  یرونرو ب  یم. گوشجاینا

 :گذاشتم. بعد از دوتا بوق جواب داد

 سالم جونم؟ -

 .تنهام یشهمثل هم جا؟ینا یایناهار م یبرا -

 .یشتپ یام! باشه االن مییمتنها یشه: من و تو همشیوا

 .منتظرم -

 یعرو قطع کردم و از جام بلند شدم و به آشپزخونه رفتم. سر  یگوش  بعدم
آمدم. به   یرونب  کشیدمیدست به صورتم م  کهیناهار رو کردم و درحال  یکارا

 یرشاتاق رفتم و لباس برداشتم و به حموم رفتم. آب سرد رو باز کردم و ز
ساعت حموم  یم. بعد از ندادیجون تازه بهم م یهآب انگار  ی. سردیستادما

و  یچیدم. حوله رو دور تا دور موهام پیدمامدم و لباسام رو پوش یرونکردن ب
 :به حال رفتم. با زده شدن در بلند گفتم

 .یدار یدداخل خودت که کل یاب -
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با لبخند داخل شد و بلند سالم کرد. سالم کردم و داخل  یواباز شد و ش در 
 :خاموش کردم و گفتمگاز رو   یر آشپزخونه شدم و ز

 .ینرو بچ یز م زحمتیب  یواش -

با من   یاز بچگ   یواشد. ش  یز م  یدن« گفت و بدون حرف مشغول چ»باشه  شیوا
ساله   ۲۲  یباکنارم بود و تنهام نذاشت. تقر   یرینتلخ و ش  یهابوده. تمام لحظه
ها رو پر از برنج کردم و روشون مرغ تا االن. ظرف یاز بچگ  یمکه با هم هست

ه دستاش رو به هم کیدرحال یواش یز،م یها رو گذاشتم روذاشتم و ظرفگ
 :گفت  مالیدیم

 .بده  یادبه منم    یکم  یا...توروخدا بیدار یولا  یشهمثل هم  یکرد  یکار به چبه -

 :گفتم  نشستمیم کهیو درحال یدمرو عقب کش صندلی

 .یوارد یکه سخت باشه...خودتم تو آشپز   یستن یزیچ ینا -

 .کنییخوب درست م یلیخب تو خ ی: اون که بله ولشیوا

 .غذات رو بخور یخیال؛ب -

ها رو جمع و ظرف یمنگفت و مشغول خوردن شد. غذا رو خورد یزیچ شیوا
لباسم رو باال زدم و مشغول شستن  ین. آستینک س یکردم و گذاشتمشون تو

 :نشست و گفت انیشخوپ یرو یواشدم. ش

 .گذرهیاالن پنج سال م -

 ی؟خب که چ  -
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 .یکرد  یریگکار کناره  ینوقته از ا یلی: دلت تنگ نشده؟ خشیوا

برگردم   یسرم اومد...پنج ماه کامل تو کما بودم...توقع دار  ییکه چه بال  یادته -
 .قدم به مرگ داشتم یه کهیدرحال

 :گفت  سرش رو تکون داد و خم به ابروش آورد و شیوا

 ...اما به نظرت ولت کردن؟کنمیم یریگخب چرا دروغ منم باشم کناره -

 .فعال که ول کردن -

 .باشه طور ینهم یدوارم: امشیوا

 ی؟برگرد خواییتو نم -

من   یتمامور رفتییتو م  یوقت   کنمیتو کار م  یرفته من فقط برا  یادت:  شیوا
 .راهنمات بودم

 کنی؟یم یکار ...چه خبر چیگیراست م -

 .امروز محل کارم رو عوض کردم ی...راست یستن یکار خاص  یچی: هشیوا

 شده؟ بعد از پنج سال؟ یچرا مگه چ  -

بابا صاحب مغازه رفت و به جاش پسرش اومد؛ منم که با پسرا   یچی: هشیوا
 .یرهنمجوب  یهآبم تو 

 حقوقت چقدره؟ ی؟خب االن در چه حال -
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بلد  یبه جز حسابدار یکارخونه...منم که کار یه ی: اومدم توشیوا
 کنی؟یم یکار ...تو چیست...حقوقشم بد نیستمن

 .یچیفعال که ه -

 :گفت  یغ با ج یع اومد سر  یادشتازه  یزیکه چ  انگار 

 یدی؟اخبار رو د -

 ....لطفا صدا رو کم کنیدمآره د -

 :خودش رو آروم کرد و گفت کمی

 شده بود؟ یچ  یدی: دشیوا

 .نبود یوز که خبر امر  -

 .شرکت به کل نابود شده یه: امروز شیوا

 .یدمند یزیچ یزیونپس چرا من زدم تلو ی؟چ  -

 یبه نظرت کار ک   یخیالب  ینو...ایرو بخون   یین: البد حواست نبوده متن پاشیوا
 باشه؟ تونهیم

 .بدونم خواممی...نمدونمینم -

 .افتهیم یبیعج یهاش داره اتفاق: االن چهارساله که همهشیوا

 .نکن یر درگ یزاچ ینولش کن مخت رو با ا -
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سرم برداشتم و دستام رو خشک  یآب رو بستم و حولم رو از رو یر ش بعد
کردم و برگشتم.   یز گذشتم و به حموم رفتم و حوله رو آو  یواکردم. از کنار ش

 :بهم کرد و متعجب گفت ینگاه  تنشسیمبل م یرو کهیدرحال یواش

 ی؟موهات رو کوتاه کرد -

 :زدم و گفتم یسمخ یموها یبه جلو دستی

 .آره بعد از پنج سال زدمشون -

 یشون؟نبودن زد یفح یبه اون خشگل یاصال چرا زد ی؟زد ی: ک  شیوا

 بودن حالشون رو نداشم از بس کوتاه یفزدمشون...نه کجا ح یروز د ینهم -
 .مبودن عادت کرد

 .کردمیداشتم چه کارا نم ییموها ین: به خدا اگر من همچشیوا

 :مبل نشستم و بهش نگاه کردم و گفتم روی

 .یحال دار یلی...خیافرشون کنم  یاکنم   یششونمثال آرا -

 یزیوننگفتم و به تلو  یزیشد. چ  یزیونتلو  یدنکرد و مشغول د  یاخنده  شیوا
پنج  یبابه فکر فرو رفتم. تقر  کردمینگاه م یزیونکه تلو  جور ینزل زدم. هم

بودم که از  ی. من هشت سال جاسوس شخصگذرهیسال از اون اتفاق م
و  ستارهطرف چه ک  دونمیبهم آموزش داد. هنوز که هنوزه نم  یپونزده سالگ 

. کردمیمنفعت خودم براش کار م یمن فقط برا یست،البته برام مهم ن یهک
و آواره شهر و  یمخونه فرار کرد یتیمکه از   یمبود تیمیدو تا بچه  یوامن و ش
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هستن و کجان؛   یکه پدر و مادرم ک   یست. درواقع برام مهم نیمشد  هایابونخ
و  یفک  ینکه مشغول دزد  شتمسال دا ۱۵اونا مهم نبود.  یطور که براهمون

رو داشتم که مچم رو گرفت.   یاوشس  یبشب قصد زدن ج  یهپول مردم بودم.  
 کهینشرط برام گذاشت. ا  یهالتماس    یکه با کل  یسبده به پل  یلمحوخواست ت

. یدهمبهم  یلیونم یستدو یتهر مأمور یکنم به جاش برا  یبراش جاسوس
 یستمرد ب یهاون موقع  یاوشتشنه پول بودم قبول کردم. س یدامنم که شد

 خوادیوابسته بودم بهش گفتم که اگر م یلیخ یواساله بود. چون من به ش
که من   ییجااونم ناچار قبول کرد. از اون یارهرو هم ب یواش یدمن رو ببره با

و  کنمیفقط و فقط به پول فکر م یدمرو چش یابونکوچه خ  یتو یدنخواب
و در سن پونزده  یدمکنم؛ دو سال آموزش دیم یمنفعت خودم هرکار یبرا

کار  ینتا بزرگ. چرا دروغ؟ به ا یک کوچ یارهامشغول شدم به ک یسالگ 
عالقه دارم اما به خاطر اون انفجار وحشتناک گذاشتمش کنار و شروع   یدنشد
نگرفت و  یاد یزیاما چ یدهم کم آموزش ند یواساده کردم. ش یزندگ  یهبه 

 یرونشبا برنامه از گروه ب یسن چهارده سالگ  یتو هک  ینفقط کنارم بود تا ا
بودن. بعد دور از چشم  یگروه ناراض یاز وجودش تو هایلیکردم؛ چون خ

براش اجاره  یک خونه کوچ یه یانمکردم و با پول ماه  یداجا براش پ یه یهبق
ماه بهش گفتم که آموزشم تموم شده و قراره برم سرکار.  یککردم. بعد از 

 جور ینبره تو کار هک و از ا خوادیمراقبم باشه گفت که م کهاین یبرا یواش
 یستدو یتهر مامور یکه من برا  ییجا. از اونیارمکه ازشون سر درنم  یزاچ
. البته با استفاده کردمیبهش کمک م یاوشدور از چشم س گرفتمیم یلیونم

از  ادهپا هکر و...شد و با استف یه یوا. بعد از دوسال شیاوشس یاز هکرها
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. اگر اون نبود من از یفتهبرام ن یبود تا اتفاق  مراقبم یمخف  ینو دورب یابرد
اون انفجار اتفاق افتاد به مدت پنج  ی. وقت کردمینم یدااون انفجار نجات پ

از  یبود. خداروشکر کس یواش زدیکه بهم سر م  یکما رفتم. تنها کس  یماه تو
بود انتقام  ین انفجار به دست کسیمطلع نبود. اگر ا یمزندگ یتو یواوجود ش

 یگهگفتم که د  یاوشبود. بعد از اون اتفاق به س  یانفجار اتفاق   یناما ا  گرفتمیم
جا شد. از اون یخیالبشه اونم خداروشکر ب خیالمیو ب  کنمیم یریگکناره
 یگهم رو عوض کردم. خداروشکر که دو شماره جاینمکان کردم به انقل
اومدم و به  یرونساده رو دارم. از فکر ب یزندگ  یه االنتموم شد و  یز چهمه

 یافهنگاه کردم. دستش رو کنار زدم و به ق  خوردیکه جلوم تکون م  یوادست ش
 :اخموش نگاه کردم. دهن وا کرد و معترض گفت

 .یامبگو منم باهات ب یی؟. کجازنمیدارم صدات م ستیقهچند دق -

 .کردمیده سال فکر م ینداشتم به ا یچیه -

نکن...بلند شو  یر درگ یزاچ ینبابا به قول خودت مخت رو با ا خیالی: ب شیوا
 .یمبخور یزیچ یهو  یمبزن یقدم یه یرونب یمبر 

 .مهمون تو باشم کهینباشه قبول به شرط ا -

 .کم نشه  ینتنازن یهاوقت از اون پول یهدوست! پول ی: از دست توشیوا

 یه اتاق رفتم و مانتو آب زدم و از جام بلند شدم تا آماده بشم. ب لبخندی
 یگذاشته بودمش رو تنم کردم و شلوار ل یچوب لباس یکه رو اییروزهف

 یینهسرم انداختم و مقابل آ  یرو رو اییروزهو شال ف یدمرو پوش رنگ یخی
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باشه.  یرونب متار مو از شال یهکوتاهم رو تو کردم و نذاشتم   ی. موهایستادما
 :گفت  کردیشالش رو درست م کهیدرحال یوااومدم. ش یرونب یتبعد از رضا

 یم؟بر  -

 :سمت در رفتم و گفتم به

 .یمآمادم. زود باش بر  ینهم یبرا -

. نفس یماومد  یرونشالش رو درست کرد و سمتم اومد. درو باز کردم و ب  شیوا
دستم رو گرفت   یوا. شیدمکش  یکش و قوس درست حساب   یهو    یدمکش  یقیعم

 :و گفت

 یم؟ال کجا بر خب حا -

 یم؟کجا بر   یدوست دار دونمینم -

 .یمبخور یبستن یم: من دوست دارم بر شیوا

نبود.  ینامروز حال ماش یول یمداشت ین. هر دومون ماشیددستم رو کش بعد
زنگ خورد.  یمگوش  زدیمیکه قدم م  جور ین. همیمبر  یادهپ دادیمیم یحترج
م رو که شماره  یشماره من رو نداره که بهم زنگ بزنه. تنها کس یکس  یبهعج

آوردم و به شماره  یرونمانتوم ب یبرو از ج یم. با تعجب گوشیواستداره ش
باشه؟ تماس رو رد کردم و گذاشتمش  تونهیم یک   یعنینگاه کردم. ناشناسه. 

نپرسه   یزیخودش رو گرفته بود که چ  یلحظه جلوکه تا اون  یوا. شیبمداخل ج
 :گفت
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 ت رو داشته باشه؟هم هست که شماره یگهکس د  ی؟بود؟ چرا رد کرد یک  -

 .رد کردم، البد اشتباه گرفته ینهم یبابا...ناشناس بود برا یکی یکی -

 .داخل یم: ولش کن بر شیوا

رو دادم و به درو  یشگی. سفارش همیمنشست یز م یو رو یمهم داخل شد با
. یاداز جاش بلند شد تا سفارش رو بده و ب یوامغازه نگاه کردم. ش یوار د

دختر و  یهنگاهم به  کردمیمغازه نگاه م یونکه داشتم به دکراس  جور ینهم
فکر  توی یدم؟رو کجا د ینپسره برام آشناست من ا ینپسر افتاد. چقدر ا
 :سرجاش نشست و گفت یواپسره بودم که ش

 ی؟شده چرا تو فکر  یچ  -

 !رام آشناست؟چرا اون پسره ب دونمینم -

رد نگاهم رو گرفت و به طرف نگاه  یوابا چشم به پسره اشاره کردم. ش بعدم
 :روش رو گرفت و گفت یع کرد. سر 

 کنه؟یم یکار چ جاینا ینا -

 :یدمتعجب پرس با

 شناسیش؟یتو م -

 :سر تکون داد و گفت شیوا

 .یاستاز همون مجاز یکیآره  -
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 یدیش؟تو از کجا د یهخب تو مجاز -

: خب باهاش دوست شدم و حرف زدم و عکسش رو برام فرستاده بود. شیوا
 .باشه عکسش رو بهت نشون دادم یادتاگه 

 .یمبر   ینیشبب  یبرام آشناست...خب اگه دوست ندار  ینهم  یآهان پس برا -

 .کنمیم شیچارهبگه ب یزی: نه بابا نگران نباش چشیوا

رو برامون آوردن و جلومون گذاشتن   یظر شدم. بستنباال انداختم و منت  شونه
 یداشد یمتشکر کردم شروع کردم. من عاشق بستن یوااز ش کهینبعد از ا

قاشق   کهیدرحال  یوانگاه کردم. ش  یوارو خوردم و به ش  یمبستن  یع معتادشم. سر 
 :بهم نگاه کرد و گفت ذاشتیرو دهنش م یشبستن

 .خوایینگو دوباره م یه؟چ -

 یاری؟ب یریاز پول خودم بگ یگهدوتا د یشهبگم بله...حاال م دیبا -

 ها؟ یشهآب م یکی: چرا دوتا؟ اون شیوا

 .توعه یبرا یکیش -

 :زد و گفت یلبخند شیوا

 .یخب پس دست از خساست برداشت  -

بودم بهت ناهار  یس...اگر خسیستمن یسخس یدرسته که تشنه پولم ول -
 .کردمیدعوتت نم یا دادمینم
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 .دونمی: بله مشیوا

که منتظر بودم   جور ینسفارش دادم. هم  یگهد  یجام بلند شدم و دوتا بستن  از 
. با خوردیرو م یشنشسته بود و بستن جور ین. همکردمینگاه م یوابه ش
رو از دستش گرفتم و  یگرفتم و بستن  یوافروش نگاهم رو از ش یبستن یصدا
کردم.   ردناشتم جلوش و خودم شروع به خورو گذ  یواش  یرفتم. بستن  یز سر م
 یصدا یسرمون اومد. رو یباال ییبود که صدا یمرو به اتمام بستن یباتقر 

 یواست! خدا کنه دعوا راه نندازه. شهمون پسره ینشخص متمرکز شدم. ا
 :رو از دهنش درآورد و گفت یقاشق بستن

 یش؟فرما -

 :زد و گفت یپوزخند پسره

 .فسونا یدمتوقته ند یلیخ -

سرش رو به  یوانگاه کردم. ش یوابه ش یبا حالت سوال یه؟افسون ک افسون؟
 :تکون داد و رو کرد به پسره گفت یستن یخاص یز نشونه چ

 ی؟خب که چ  -

 .ذاریی: خب حاال من رو قال مپسره

منم تمومش کردم...پس االن نه من تو رو  ی: تو خودت شروع کردشیوا
 .شناسیینه تو من رو م شناسمیم
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 یرو مجبور کرد تا رو یوارو گرفت و ش یوالباس ش یقهشد و  یعصب پسره
حرف مزخرف بزنه  یادست بزنه  یوابه ش یکس کهین. از ایستهپاهاش با

سره نگاهش کردم. پ یمتنفرم. ابروهام رو در هم کردم و با طرز ترسناک 
 :رو گرفته بود گفت یواش یقهکه   جور ینهم

 ی؟و خودت رفت  یکردم که آبروم رو برد  یکارتمن چ -

 :با داد گفت شیوا

 یهسرت از  یر ...تو خخندیدیعمه من بود دست دختره رو گرفته بود و م -
 ینا؟با امثال ا یریوقت ماون یهست  یخانواده مذهب

 :به دختره اشاره کرد و ادامه داد بعدم

 .که لعنت بر خودت باد  یمن آبروت رو نبردم خودت کرد -

زنگ خورد. چه  یمکرد که خودش رو آزاد کنه. همون موقع گوش  یسع بعد
نگاه کردم. پسره خواست دست   یوانکردم و به ش  یمبه گوش  ی! توجهوقت؟یب 

 یوا. شیچوندمشاز جام بلند شدم و دستش رو گرفتم و پ یع بلند کنه که سر 
 یغیکه با پسره بود ج  یخودش رو آزاد کرد و به من و پسره نگاه کرد. دختر 

 :پشت طرف بودم گفتم کهیو اسم پسره رو به زبون آورد. درحال یدکش

 .یدختر دست بلند نکن یرو کهینا یبرا ینما -

 :عرق شد و با ناله گفت  یسدستش رو محکم فشار دادم. پسره از درد خ  بعد

 .غلط کردم ولم کنغلط کردم... -
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لباسش رو درست کرد  یقه یوا. شیهنظر اون چ ینمکردم تا بب  یوابه ش نگاهی
رو از  یمو با سر گفت که ولش کنم. پسره رو هل دادم به سمت دختره، بستن

. یماومد  یرونب  یفروش  یهم خوردم و از بستن  رو  یشبرداشتم و مابق  یز م  یرو
 :کرد و گفت  یاخنده یواش

 .ینکرد ییریتو تغ یدمت گرم پنج سال گذشته ول -

دوباره  یخواهرم...راست  کردمیم یحرکات جاسوس ینمن هشت سال با ا -
 .زنگ خورد یمگوش

 آوردم و به شماره طرف نگاه کردم. بازم همون شماره بود. یرونرو ب گوشیم
 .یوارو کردم به ش

 .ستبازم همون شماره -

 یه؟فردا چه روز یاگر گفت  ی...راست یخیال: بشیوا

 .من حال حدس زدن ندارم زود بگو دونییتو که م -

 .فردا تولدته یوونه: دشیوا

 همهینا شهی. باورم نمشدمیساله م یفکرش رو نکرده بودم. فردا س اصال
ش فراموش تولدمه همه  یک   مونهینم  یادمگذشت. من کال    یزود  ینسال به ا

 یندرباره ا یزیکه چ دمیم یح. ترجندازهیم یادم یوا. هر سال شکنمیم
و  گرفتمرو   یواموضوع نگم و بهش فکر نکنم. سرم رو تکون دادم و دست ش

 .به سمت خونه یمراه افتاد



 

 
18

رمان  یککاربر انجمن   یاههمزاد | ستاره س یهرمان سا  
 

*** 

به بدنم بدم  یتا کش و قوسرو باز کردم. خواستم دستام رو ببرم باال  چشمام
 یشبکه خوابم برده بود نگاه کردم. من د  یی. به جایدکش  یر که گردنم و کمرم ت

 یتا کم یدمدراز کش ینزم ی! آروم از جام بلند شدم و رویدممبل خواب یرو
 یوانل یهرفتم و  پزخونهآروم بشم. بعد از ربع ساعت از جام بلند شدم. به آش

. هفت یدمنگاه کردم تا بفهمم چقدر خواب  یواریدآب خنک خوردم. به ساعت  
 یابلند شد. خدا یمگوش  یصبحه؛ خب خداروشکر. خواستم برم اتاقم که صدا

حس  یچرا ول دونمینم زنه؟یساعت هفت صبح زنگ م یکدوم مردم آزار
ز برداشتم و به شماره نگاه یم یرو از رو یمتماس داشتم. گوش ینبه ا یبد

و تماس رو وصل کردم و  یاره بود. دلم رو زدم به درکردم. بازم همون شما
 .گذاشتم دم گوشم

 ....تولدت مبارکیداو یرو جواب داد یتباالخره گوش -

پس از کجا  ستیبهاما اگر غر  ستیبهغر  یدصدا! نکنه توهم زدم. شا این
 :رو حفظ کردم و گفتم یمامروز تولدمه؟ خونسرد دونهیم

 شما؟ -

 .یبه نفهم یخودت رو زد یا یادنم یادتواقعا  -

 .ینفکر کنم اشتباه گرفت -

که خودش باشه. بعد از پنج سال   شهیم یعنیرو قطع کردم.  یگوش  بعدم
 ی؟داشته باشه چ   یاما اگر کار واجب  یستمن  یگهداره؟ بهش گفتم من د  یکارمچ
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 یجاسوس  یحالم، بدجور دلم براناراحت باشم خوش  کهینا  یچرا دروغ به جا
و  ی. جدوردآ  یروندوباره زنگ خورد و من رو از فکر ب یمشده بود. گوش تنگ 

 .خونسرد جواب دادم

 یه؟کارت چ -

 :کرد و گفت  یاخنده سیاوش

 .یدیبگم خوب منظورم رو فهم یدنباش...با یقدر خشک و جدان -

 .قطع کنم یندار یرو ندارم...اگر حرف  یفتمن حال اراج -

 :ش رو خورد و گفتخنده سیاوش

 ...یکار  یهکه دوباره برام   خواستمیباشه. م -

 .حرفش رو ادامه بده نذاشتم

 .یگهد یکیدنبال  یکردم...بهتره بر   یریگکناره  یگهنه. گفتم من د -

 .ییفقط تو ینهگز   ینکار بهتر   ینا ی: براسیاوش

 .منم رد کردم پس شرت کم -

...من یممعامله بکن یه...چطوره یهست  یتو دنبال چ  دونمی: من مسیاوش
 خوامیکه ازت م  ی. خب در عوض کاریتو فقط به فکر پول هست  دونمیم

 ...چطوره؟یدمبهت م یلیاردچهار م
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من رو متقاعد کنه.  تونهیو چطور م یهنقطه ضعف من چ دونستیم لعنتی
 :لب گفتم یر ز

 یه؟کارت چ -

 یادیز  یزیکرده و من چ  یوونههست که چهارسال من رو د  ی: شخصسیاوش
. تمام یشمنم یش در حال فرارم و آفتاب . به خاطر اون همهدونمیازش نم

رو برداشته و همش در حال خراب کردن  ینمدارک خونه و شرکت و ماش
ا یدخواستم که اون رو پ  هایلی. تا االن از خیهکشتن کس  یاساختمان    یاشرکت  

شون مردن. همهاما    یارنمن رو ب  یبدن و مدارک و زندگ   یسپل  یلکنن و تحو
...به اجبار بهت زنگ ییکه برام موند تو  یشون رو کشت. تنها کساون همه
 یر بگ  یلیاردو چهار م  یار تو برام اون رو ب  یهست   یتو دنبال چ   دونمیزدم. من م

 .رو بکن یتو راحت زندگ

 :سکوت کردم و گفتم کمی

 ی؟کرد  یدام رو پشماره یچجور -

 .یارهبرام ب یتت رو از گوشکرده بودم تا شماره  یر رو اج یکی: سیاوش

 :زدم و گفتم پوزخند

 .یدمکجام...شب بهت خبر م  دونییپس طرف هکر بوده...پس االن م -

کنم. االن   یکار چ یدبا دونمیمبل نشستم. نم یرو قطع کردم و رو یگوش  بعد
معلوم   یمل. اگر برم به سمت کار قبکنمیم  یزندگ   یساله که دارم عادپنج  یک نزد
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برام   یاتفاق   ترسمیم  ترسم؛یبدجور م  ی. از طرف افتهیبرام م  یچه اتفاق   یستن
 ییشوبلند شدم و سمت دست  جامکنم. از    یکار چ  دونمی. نمیرمکه کال بم  یفتهب

حرف  یوابا ش یدسرد رو به صورتم زدم. باآب رو باز کردم و آب یر رفتم و ش
 یسماومدم و با همون صورت خ  یرونب  ییشو. از دستیهنظر اون چ  ینمبزنم بب
 .تا بوق جواب دادرو گرفتم. بعد از پنج یوارو برداشتم و شماره ش یمگوش

من  یگیدارم...نکبت تو نم یقیرف ینخاک تو سر من که همچ یعنی: شیوا
شده که   یچ   ینمکردم! خب حاال بفرما بگو بب  یریاالن تو خواب نازم؟ عجب گ

 .یصبح بهم زنگ زد یمساعت هفت و ن

 :گرفتم و گفتم  یدهرو نشن هاشفحش

 .بود یاوشاون شماره ناشناس...س -

 یه؟کدوم خر   یاوش: سشیوا

 .سال کار کردمکه براش ده  یکه بهم آموزش داد همون االغ   یهمون االغ  -

 کرده که  یداتپ یآورده اصال چجور یر شمارت رو گ یاون چجور ی؟: چ شیوا
 ت رو برداشته؟شماره

 .رو بفهمه یزاچ ینکرده بود تا ا  یر نفر رو اج یه -

 خواست؟یازت م ی: خب حاال چ شیوا

ش که تمام دار و ندارش رو برداشته و رفته و چهارساله که همه  یشخص -
 .کنهیخالف م
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 یه؟وسط چ ین: خب نقش تو اشیوا

 .یاوشکنم و بدمش دست س  یدااون رو پ یدمن باکه  ینها -

 یاد؟م یرتگ  ی: چ شیوا

 .تومان یلیاردچهار م -

 :با داد گفت شیوا

 ی؟گفت   یتو چ  ی؟چ  -

 به نظرت قبول کنم؟...گذرمیبگذرم از پول نم یمن از هرچ  دونییتو که م -

طرف  یاد...به نظر میستن یزیکم چ یلیاردچهارم دونمی: واهلل نمشیوا
که چهارساله   یتوجه کرد ینمنرخ رو گفته...صبر کن بب ینبدبختش کرده که ا

 .شهیاخبار پخش م یکه تو  ییهمون اتفاقا افته؟یم یبیعج یهاکه اتفاق

رو دست به دامن من کرده همون   یاوشکه س  یههمون شخص  یدشا  دونمینم -
 یه؟خالفکار چهارساله باشه...خب نظرت چ

 ی؟بر خوادی...دلت مدونمی: واهلل نمشیوا

 .کارش  یپولش هم برا یهم برا یلی؛خ -

 .نگران نباش کنمی: خب برو منم کمکت مشیوا

 :و گفتم یدمکش  یقعم نفسی

 .ممنون...من قراره شب بهش جواب بدم -
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برو  یگهکمکت...خب د یام: خوب فکرات رو بکن...نگران نباش منم مشیوا
 .بخوابم خوامیگمشو م

 .ت رو بذاربرو کپه -

 .قطع کردمرو  یگوش  بعدم

*** 

 «ارشیا»

 افتهیترسناک م  یهاش اتفاق. االن چهارساله که همهشدمیم  یوونهد  داشتم
شرکت نابود شده و جون چند نفر گرفته شده.  یه یروز . دیدیمنفهم یزیو چ

انجام بدم. اتاق رو با حرص  تونمینم یکه کار  خورهیحالم از خودم به هم م
 یو به شخص یستادم. با باز شدن در اتاق ازدمیلب غر م یر و ز کردمیم یط 

. فرهاد یشمش یقکه در اتاقم رو باز کرد نگاه کردم. فرهاد بود همکار و رف
 :گفت  خندیدیم کهیدرحال

 .که منتظرن  یمبر  یاب -

از اداره خارج  یع . با فرهاد سریرونکتم رو برداشتم و از اتاق زدم ب  حرفبی
 یراه کس ی. تویمو به مقصد حرکت کرد یمشد یسپل ینو سوار ماش یمشد

بزنن چون   یحرف   یدنبا  یتموقع  ینا  یتو  دوننیبگه. م  یزیجرعت نکرد که چ
 یجا  یهبه    تساع  یم. بعد از نشمیو باعث دعوا م  شهیخورد م  یدااعصابم شد
شدم و به سمت خرابه رفتم. تمام شرکت نابود   یادهپ  ین. از ماشیدیمآواره رس

بال رو سر مردم آورده. به سمت  ینرو که ا یشده بود. خدا لعنت کنه کس
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. یدمکه پشت نوار زرد رنگ بودن رفتم و از چند نفرشون سوال پرس  ییکسا
که االن  موندهشرکت زنده  یناز ا ی_دو نفرشون گفتن که شخصیکی

به  یشخص یسپل ینبه فرهاد گفتم و با ماش یمعطل یچ. بدون هیمارستانهب
. یدیمرس  یمارستانساعت به ب  یم. بعد از نیمکه طرف رو بردن رفت  یمارستانیب

رفتم و مشخصات  یرششدم و به پذ یمارستانشدم و داخل ب یادهپ یعسر 
کردم   یها رو ط پله یع طرف رو گفتم اونا هم اتاق مورد نظر رو بهم گفتن. سر 

کردم و بعد از چندتا تقه داخل شدم. طرف داشت   یدارو پو اتاق مورد نظر 
 :سمتش رفتم و گفتم ینسبتا بلند یها. با قدمخوردیناهار م

 شما...؟ یدببخش -

 .حرفم رو کامل کنم نذاشت

به  یناهمه ا دونمیشرکت...م یهقض ینهم یبرا یسید...شما پلدونمیم -
 .یهخاطره ک

 .ینبد یحتوض یشهم -

 :ظرف و گفت یرو چندبار تکون داد و قاشق غذاش رو گذاشت تو سرش

کرد من هستم. همه   یداکه نجات پ  یمن معاون اون شرکت بودم...تنها کس -
 .به خاطره اون نامرد مردن

 کارو کرد؟  ینا یک   ی؟گفتم: ک   سریع 

 :چشمام زل زد و گفت به
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 .یار نفس یداو -

 :تعجب گفتم با

 بود؟ یچجور یه؟دختر؟ اون ک یه -

باعث شده که همه  یداشت. اون لعنت  یطوس یبلند و چشما یاون موها -
 .یرنبم

 داخل شد؟ یچه کار یداخل شد؟ برا یاون چجور -

 تونستمیمنم نم...یرهمن رو بگ  یجا  خواستیکار داخل شد. اون م  یاون برا -
از دفترم   یروز به طور تصادف   یهبشم.    یمشدل بکنم و راحت تسل  یگاهماز جا

تا   کشهیش سرک مهمه  دهیداره انجام م  یبیعج  یکارا  یدمخارج شدم که د
همسرم  یبرا یروز گفتم اما اون باور نکرد. د یسجا نباشه. به رئاون یکس
 اومدمیم یرونداشتم ب یرفتم. وقت  یروناز شرکت ب ینهم یافتاد برا یاتفاق 
که   دونستمی. نمکنهیو به شرکت نگاه م خندهیخودش م یداره برا یدمد
شدم و به خونه  خیالشیب  ینهم یکارو بکنه برا  ینباشه که ا یوونهقدر دان

 .رفتم

 یمارستانید؟پس چرا ب -

 یز چهمه جایهشرکت بودم که  یککارم تموم شد به شرکت رفتم. نزد  یوقت  -
 .جام ینا نیهم یداخل بدنم رفت برا یشهخاک شد. چندتا ش



 

 
26

رمان  یککاربر انجمن   یاههمزاد | ستاره س یهرمان سا  
 

 ی. تا االن چند نفر کنمیم  شیچاره. بکنهیکارا رو م  ینطرف دختره که ا  پس
 :. بهش نگاه کردم و گفتمکردمیباور نم یبهم گفته بودن که طرف دختره ول

 ین؟شما عکس طرف رو دار -

 خوایدیش خوشبختانه خونه منه...اگر مپروندش بود پرونده  یبله دارم...تو -
آدرس  ینم...ادونهیرو م یز چ. اون همهیدو به همسرم بگ یدر به خونه من ب

 .خدا به همراتون

خارج  یمارستاناومدم و از ب یرونتکون دادم و بعد از تشکر از اتاقش ب سری
 .یمشدم و با فرهاد به سمت خونه طرف رفت

*** 

 ویدا

 .برداشتم و تماس رو وصل کردم یوتر کامپ  یز م یرو از رو گوشیم

 .یکه قبول کرد  دونمی: خب مسیاوش

اگه باهام   دونیی. خودت خوب میکن  یباهام باز  ینخوا  یدوارم... امیاوشس -
 .افتهیبرات م یچه اتفاق  یکن  یباز

و کارت رو  جاینکنه...خب پس برگرد ا یخواست باهات باز ی: ک سیاوش
 .شروع کن

. به اتاقم رفتم و ساک یادب  جایندادم که ا  یامپ  یوارو قطع کردم و به ش  گوشی
 یپداخلش گذاشتم. ز یو داخل یرونیرو برداشتم و چندتا لباس ب یمدست
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ساک و  یجلو یبج یساک رو بستم و مسواک و شونه رو گذاشتم تو
خونه من رو  یدکل  یوابرگشتم و بهش نگاه کردم. ش یواش یبستمش. با صدا

 .یادبره و ب تونستیراحت م ینهم یداشت برا

 .یبر  خواییم: پس شیوا

 ...کردم  یکیتو دلم رو    یتدارم من به خاطره حما یاز به کمکت ن  یواآره...ش -
. 

بهت کمک   جاین: نگران نباش خواهرم برو مراقب خودت باش من از همشیوا
 .رسونمیم

 یمخف  یندستش رو به سمتم دراز کرد و مشتش رو باز کرد. چندتا دورب بعد
 .بود یابو رد

از اون  یگم شد بتون   یاخراب شد  شونیکیگذاشتم تا اگر   یاد: برات زشیوا
 .مراقب خودت باش یلی...خیاستفاده کن یکی

 یبمج  یدستش بود رو برداشتم و تو  یرو که تو  یلیرو تکون دادم و وسا  سرم
زدم و  یآغوشش رو برام باز کرد و منتظر نگاهم کرد. لبخند یواگذاشتم. ش

 :رفتم به آغوشش و گفتم

 .خودت باش؛ بازم ممنونممراقب  -

هم من بهت  یتو مثل خواهرم کهینا یکی یتشکر کن یستن یاز : نشیوا
پنج   ینکارو دوست دارم. قبل از ا  ینمن ا  یاز طرف   یونیهم تو بهم مد  یونممد
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چون منم دوست  یتشکر کن یستن یاز پس ن یادته کردیمیسال با هم کار م
 .شم یک کارت شر   یدارم تو

 :امدم و گفتم یرونآغوشش ب از 

جات  جایناز وجود تو خبر نداره پس ا یکس  یول یایدوست دارم ب یلیخ -
 .ترهامن

 .دونمی: مشیوا

 یواکه ش  یستادمامدم. دم در ا  یروناز اتاق ب  یوارو برداشتم و با ش  یدست   ساک
 :گفت

 .یرمقرآن برات بگ یستاوا -

رد شدم قرآن  یرشسرم گرفت. از ز یبرداشت و باال ینترو از گوشه کاب قرآن
 :و گفتم یدمرو بوس

 مونی؟یم جاینهم -

 .نظرت دارم...خدا به همرات یر ز جاین: آره از همشیوا

رو باز کردم   یناومدم. در ماش  ییننگفتم و درو باز کردم و از پله پا  یزیچ  دیگه
عد عقب و استارت زدم. ب  یصندل  یرو انداختم رو  یمو سوار شدم و ساک دست

 .از شهر خارج شدم و وارد جاده شدم یناز زدن بنز 

*** 
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 یشدم. بعد از کم یمخونه قبل یبه شهر و راه  یدمصبح رس یشش ساعت
رو پارک کردم. ساک  ینکردم و ماش یداخونه رو پ یابونخ یتو یدنچرخ
شدم. درو باز کردم و داخل شدم. چراغ رو روشن  یادهرو برداشتم و پ یمدست

 جپن ینا یخونه نگاه کردم. تمام خونه پر از خاک بود. تو یکردم و به نما
 یش. شاالن بدجور خستم ی. بدبخت دارهیجا رو برمسال معلومه خاک همه

بدتر از سالن بود.  جاین. در اتاق رو باز کردم اکردمیم یساعت داشتم رانندگ 
خونه  یرو تو یمبگذرونم. ساک دست ینماش یتو یدرو با یفکر کنم امشب

 ینظر نکه صندلنیشدم. بعد از ا  ینگذاشتم و از خونه خارج شدم و سوار ماش
 .و چشمام رو بستم یصندل یپشت  یکردم سرم رو گذاشتم رو  یمرو تنظ

رو باز کردم  ینچشمام رو باز کردم و آروم بلند شدم. در ماش یمگوش  یصدا با
کردم و در  رو درست یبه بدنم دادم. صندل یشدم و کش و قوس یادهو پ
کنم؟   یکار چ جاینخدا من با ا یرو قفل کردم و داخل خونه شدم. ا ینماش

و   شیدمبه صورتم ک  یرفتم و دست   ییشو. به دستیستخوبه که االن گشنم ن
 یبارو برداشتم و روشنش کردم. تقر  یاومدم. به انبار رفتم و جاروبرق  یرونب

وگرنه  یکهبه که کوچتا کارم تموم شد خو یدسه ساعت کار خونه طول کش
دست لباس برداشتم و به حموم  یه. لباسام رو داخل کمد گذاشتم و مردمیم

م. انگار هزار تن یدکش یقعم یاومدم. نفس یرونساعت ب یمرفتم. بعد از ن
 یسمخ  یموها  یرو رو  یو شال مشک   یدماز روم برداشتن. لباسام رو پوش  یلهوس

 یتا از گشنگ   یرمواسه خونه بگ  یزاییچ  یه  یدامدم. با  یرونانداختم و از خونه ب
 یدمداشتم خر   یاز رو که ن  یبه سوپرمارکت رفتم و تمام لوازم  یادهپ  ی. با پایرمنم
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گذاشتم و مربا و نون رو   یخچالرو داخل  دشدنیو اومدم خونه. مواد فاس
صبحونم تموم شد  کهینگذاشتم و مشغول خوردن شدم. بعد از ا  یز م یرو

کارو   یزودتر  یدگذاشتم. با  یزر و نون رو داخل فر  یخچالمربا گذاشتم داخل 
رو گرفتم. بعد از دوتا بوق   یاوشرو برداشتم و شماره س  یم. گوشکردمیتموم م

 .جواب داد

 ییجاها یه،مهمون یه. امشب فرستمی: خب من برات آدرس رو مسیاوش
 .جا باشههم اون یسپل یدکه شلوغ باشه. مراقب باش شا  یرهم

 .باشه -

بلند  یمگوش  یصدا یقهرو قطع کردم و منتظر آدرس شدم. بعد از دودق  گوشی
و رفتم  یز م یرو گذاشتم رو یرو باز کردم و آدرس رو خوندم. گوش یامشد. پ

امشب   یتا برا  یدمدو ساعت خواب  یهتا ناهار درست کنم. بعد از خوردن ناهار  
 ینشستن رو کمیمام رو به زور باز کردم و بعد از  از تنم بره. چش یخستگ 

 جور ینزدم و رفتم تا آماده بشم. ا یتخت از جام بلند شدم و صورتم رو آب 
 ی. در کمدم رو باز کردم و مانتو ماکسیستن یشونجشنا حجاب مجاب حال
. مانتوم چون بلند بود یدمتنگ رو پوش یمشک  یسبزم رو برداشتم. شلوار ل

چشمام گذاشتم تا  داخلرو برداشتم و  یا. لنز قهوهوشوندپیپاهام رو م
 یموها  یرنگ رو برداشتم و رو  یاهس  یسمعلوم نباشن. کاله گ  یمطوس  یچشما

. چهارتا یابهو رد یمخف  ینبلوندم گذاشتم. خب حاال وقت وصل کردن دورب
هم به  شونیکیمانتوم وصل کردم  یرو به جلو یکیشبرداشتم.  یز ر یندورب

رو به خودم  یاب. ردیبمج خلهم گذاشتمشون دا یگهد یپشت مانتوم. دوتا
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گوشم   یبلوتوثم رو رو  یهم زاپاس برداشتم. هندزفر   یگهد  یوصل کردم و دوتا
 یسرم انداختم و کفشا  یرو رو  یمدر ارتباط باشم. شال مشک  یواگذاشتم تا با ش

 یرونم انداختم و از اتاق بنگاه به خود یهرو برداشتم و  یمبوت سه سانت یمن
 یناومدم و به سمت ماش  یرون. از خونه بیدمرو پوش  امدر کفش  یاومدم و جلو

برام   یاوشس  کهییبه جا  یابونخ  یتو  یدنچرخ  یرفتم و سوار شدم. بعد از کم
بزرگ  یلیخ یبود؛ ظاهرش داغون بود ول یبیعج ی. جایدمفرستاده بود رس
تا بوق جواب داد. رو گرفتم و منتظر موندم. بعد از سه یاوشبود. شماره س

 :گفتم  عطلیبدون م

 هست؟ یاز ن یزیچ یداخل بشم به کارت  یچجور -

 .داخل بشه تونهیدوست داشته باشه م ی: نه هر ک سیاوش

رو گرفتم و منتظر شدم.   یوارو قطع کردم. شماره ش  یبهش ندادم و گوش  جوابی
 .بعد از دوتا بوق جواب داد

 ی؟سالم یی؟: کجایواش

 یقاالن وصل کن...من از طر  شمیمن دارم داخل م یواشآره خوبم... -
 .شنومیحرفات رو م یهندزفر 

تا گردنم  یچیدمرو قطع کردم و شالم رو درآوردم و دور گردنم پ یگوش  بعدم
 یرونب ینآهنگ تا ا یمعلوم نشه. به سمت در رفتم و داخل شدم. صدا

 یتو خونه چه خبره. از در داخل شدم و وارد راهرو یستمعلوم ن اومدیم
اومدم   بیرونرو  بهتر بود. از راه  ینداخل قبر از ا  ی؛امسخره  یتنگ شدم. چه جا
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حالم  یدمکه د  یابه جلوم نگاه کردم. با صحنه یقو بعد از چندتا نفس عم
 ی. بویشلوغ  ینا یکنم تو  یداطرف رو پ ی. من چطورخوردیداشت بهم م

بود از بس تو  یپخش شد. بوش برام عاد ینیمب یتو یمارگند زهر 
سال  پنجبود به بوش عادت کردم. بعد از  یزهرمار ینمختلف ا هاییمهمون 

اومدم و چند قدم برداشتم و   یرونشدم. از فکر ب  یطیمح  یندوباره وارد همچ
. خب کارم یستحالشون دست خودشون ن ینابه اطراف نگاه کردم. همه ا

و به منظره  یدمرو عقب کش یرفتم و صندل یز . به سمت مشهیتر مراحت
جور که به ینآدم سر حال گشتم. هم یهشدم و با چشمام دنبال  یرهجلوم خ

 .یچیدپ یهندزفر  یتو یواش یصدا کردمیاطراف نگاه م

...دو نفر هستن که فقط اطراف یسنپل  جاینچند نفر ا  یادبه نظر م  یدا: وشیوا
 .یبزن  یجیخودت رو به گ یدبا...کننیو چشم و ابرو خم م کننیرو نگاه م

 :لب گفتم زیر 

 ی؟طرف چ  -

 ...یدند ی: فعال مورد مشکوک شیوا

 یمتعجب  یباتقر   یابروم رو دادم باال و با صدا  یتا  یهگذاشت.    یمهرو ن  حرفش
 :گفتم

 دی؟یافتاده؟ چرا جواب نم یاتفاق  یوا...شیواش -

 :گفت  یمتعجب یبا صدا شیوا
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 یدیش؟د -

 یدی؟رو د ی...چ یوونهد یمن رو سکته داد یمکشت -

 .: اون دخترهشیوا

 .گییم یچ  ینمدرست حرف بزن بب یواکدوم دختره ش -

که   یدمرو د یکی لحظهیه یدبرم داشت...ببخش یاالتفکر کنم خ یچی: هشیوا
 .یانگار خودت بود

 .برت داشته خواهرم یاالتحتما خ -

خودت رو   یع سر   کنهیاز اون دوتا داره بد نگاهت م  یکی...نگاه  خیالی: ب شیوا
 .کن  یجگ

خودم  یبرا یبود رو برداشتم و کم یز که وسط م اییشهنگفتم و ش چیزی
. جام رو به سمت لبم بردم و لبه جام رو گذاشتم رو لبم و رد نگاه یختمر

کنم؟!   یکار حواسش بهم بود. حاال چ  یچشم  یر ز  یرو گرفتم. مرد جوون   ینسنگ
از محتوا   می. به اجبار ککشمیبخورم خودم رو م  یاد؛خوشم نم  یزاچ  ینمن از ا

تناکش قورتش بدم. مزه وحش تونستمیکردم. نم یدهنم خال یجام رو تو
که دهنم پر بود   جور یندهنم پخش شد. خودم رو آروم جلوه دادم و هم  یتو

از روم کنار رفت و باعث شد که جام رو   ینبه اطراف نگاه کردم. اون نگاه سنگ
 ییشودست  یرو تو  توابرم. تمام مح  ییشوو به سمت دست  یزمبر   ینزم  یرو
 یگهد یزهرمار ینا یاگذاشتم. خدا  ینمقفسه س یکردم و دستم رو رو  یخال
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مرتبه دهنم رو با آب شستم تا دلم پاک   یستب  یک . نزدخورنیم  یناکه ا  یهچ
 .بلند شد یواش یدل بکنم. صدا ییشوبشه و از دست

رو  یبرگرد و بطر  یعنشدن...سر  ییشوخداروشکر متوجه رفتنت به دست -
 .فت هست. من حواسم به اطرایز م یکن و سرت رو بذار رو  یخال

 یوانمگفت ل  یواطور که شاومدم و همون یرونب ییشونگفتم و از دست چیزی
 یز م یکردم و سرم رو رو  یرو خال یرو تا نصفه پر کردم و دور از چشم بطر

 یسرم احساس کردم. تو یرو باال یحضور شخص یقهگذاشتم. بعد از پنج دق
 .گوش دادم  یواش یهمون حالت موندم و به صدا

 یچیه ینهبب خوادیم کنهیرو نگاه م یشهست داره شن مرده: هموشیوا
 .یدنبال اطراف رو بگرد تونییخب رفت م یلینه...خ یا یخورد

 یراحت حرف بزنم. آروم سرم رو بلند کردم و به اطراف نگاه  یوابا ش باید
 یزی از اتاقا رفتم و درش رو باز کردم با چ  یکیانداختم و از جام بلند شدم و به  

نبود.   یزیرو باز کردم. خداروشکر چ  یدرو بستم و در اتاق بعد  یعسر   یدمکه د
 :داخل شدم و گفتم

 .بمب کار گذاشته جاهاینطرف ا یبه احتمال قو یواش -

 یدی؟رس اییجهنت ین: چرا به همچشیوا

 یعنی یندنبالشن...ا ایسکه پل دونهیاون خودش رو پنهان کرده پس م -
 .که خودش رو پنهان کرده  شناسنیاون رو م یساپل کهینا
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 یفیضع یگرفتم و به کمد نگاه کردم. صدا  یوار که اومد روم رو از د  ییصدا با
وحشت تمام  یدمکه د  یزی. به سمت کمد رفتم و بازش کردم با چاومدیم

 .دنبالشن یدهبود؛ نامرد فهم یبدنم رو گرفت. بمب ساعت 

 .برم جایناز ا یعسر  یدگفتم؟! با  یدید -

از پشت قفلش کرده تا   یسمت پنجره رفتم که بازش کنم اما باز نشد. لعنت   به
ندارن؟  یموضوع خبر  ینو از ا یومدنبه اتاقا ن یسا. چطور پلیمفرار کن یمنتون
 یادامدم. خواستم سمت در برم که    یینها پااز اتاق خارج شدم و از پله یع سر 

 ینبوده. سرم رو تکون دادم تا از ا یاون انفجار عمد یعنیاون انفجار افتادم. 
 یزیکنم؟ من چ  یکار رو هل دادم اما باز نشد. حاال چ  ی. در ورودیامب  یرونفکر ب

رو   یزهرمار  یشهبود. ش اییشهدر نگاه کردم ش  یندارم که درو باز کنم. به باال
 یشد. صدا یمو درشت تقس یز ر یکهبه هزار ت یشهتم و پرتش کردم. شبرداش

 یستشون خوب نکه حال همه  ییجابلند گم بود از اون  گ آهن  ینا  یتو  یشهش
 ی؟چ   یه. خودم فرار کنم بقیرنآدم بم  همهینکه ا  یشه. اما نمشنیمتوجه نم

 .شون دست خودشون بودحال کاشیا

 .نمونده یادیعجله کن زمان ز یدا: وشیوا

 .تنهاشون بزارم تونمینم ی؟چ  یهبق تونمینم -

 ینا  یکن  یدامنبع رو پ  یتا تو بخوا  یستاز دست تو ساخته ن  یکار  یدا: وشیوا
 .شهیخونه پودر م

 چقدر وقته؟ -
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 .ساعت یمن یبا: من زمان زدم تقر شیوا

 .یستن یساعت رقم کم یمن -

کارو   ینکه ا  یهاز محوطه خارج شد فکر کنم همون شخص یدختر  یدا: وشیوا
 .کرده

 .کنمیم شیچارهب -

با  ینهم یبرا یستو حرف زودگذر ن یشوخ  یلحنم بو ینا دونستیم شیوا
 :گفت  ینگران 

 ی؟کن  یکار چ خواییم یداو -

 .یستن ینگران نباش...کار خاص -

گذاشتم کنار در و روش   رو برداشتم و  ی. صندلکنهیاالن نرم دنبالش فرار م  اگه
فرستادم و به  هامیهآزاد رو به ر یدر خارج شدم. هوا یو از باال یستادما

روشن شد و با سرعت از کنارم رد  ینیرفتم. همون لحظه ماش یسمت خروج 
محو  یاهیس ر د یننگاه کردم. ماش ینشبه پالک ماش یع شد. خودش بود سر 

رو  یمزدم و گوش یمن جا گذاشت. پوزخند یششد و شماره پالکش رو پ
 یکارشچ  دونمیکردم. بعدا م  یرشآوردم و شماره پالک رو نوشتم و ذخ  یرونب

اومدم و سمت سالن   یرونپالکش رو دارم کارش تمومه. از فکر ب  کهینکنم. هم
رفتم و  شپزخونهبه آ  یع در داخل شدم. سر  یحرکت از باال یهرفتم با 

بشه و پا به فرار   شونیحال  کار ینبا ا  یدو برگشتم. شا  رو برداشتم  یتکبر چوب
گذاشتم و به سمت   یبمرو داخل ج  یت. کبرینهنب یبآس  یبزارن. خدا کنه کس
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که   یدختر   یدنرفتم. با د  رقصیدنیمشت دختر و پسر داشتن م  یهکه    ییجا
 یعزدم و به سمتش رفتم و سر   خندیکرده بود لب  یباخودش رو ز  یشآرا  یبا کل
پنز برداشتم و دوون دوون به سمت در سالن رفتم و شروع به  یهوهاش از م

دستم رو  کهیباز شد. درحال یکیکلنجار در با ت  یباز کردنش شدم. بعد از کل
 :گفتم  کردمیم یبمداخل ج

 مونده؟ یگهقدر دچه یواش -

 .زودباش یگه؛د یقهدق یست: بشیوا

رو روشن   یتو برداشتم و کبر که پر از موادنجس بود ر   اییشهنگفتم و ش  چیزی
پرت کردم.   یعرو سر   یشهگرفته شد. ش  یع سر   یشکردم و انداختم داخلش . آت

کار کردم و به   ینرو هم هم یبعد یشهنابود نشه. ش یخدا کنه فقط کله کس
داد بلند شد   یغج  ی. صداشدیهم معلوم م  جایناز هم  یشمقابلم زل زدم. آت

نگاه کردم.   یهپا به فرار گذاشتن. از مقابل در کنار رفتم و به رفتن بق  هایلیو خ
آوردن و به اطراف نگاه  یرونهاشون رو بچند نفر که سرحال بودن اسلحه
 .نشم یدهکردن. خودم رو پنهان کردم تا د

 .وقت دارم یگهقدر دچه یواش -

 ....زودباشیقه: هفت دقشیوا

 .یرونب یانجا ب یناز ا یسافکر نکنم پل -

جا رو گرفته بود. همه  یشاز سکنه شد. آت  یمهمونا رفتن و کل سالن خال  همه
از سالن خارج شدم و با دو از  یع سر  یسافلنگ رو ببندم. دور از چشم پل یدبا
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نفس که نفس  جور ینو هم یستادما یدندوو یاون مکان دور شدم. بعد از کم
 :گفتم  زدمیم

 .یرونب یانجا باز اون یساکه پل  یکن  یکار  یه تونییم ینبب یواش -

 !بکنم تونمیم یکار چ ینم: ببشیوا

که کنار پارک بود نشستم و به آسمان چشم   یمکتین  ینگفتم و رو  یزیچ  دیگه
 .دوختم

*** 

 «کل  دانای»

که خون از   ییبه دختر زد و با چشما یمحکم یلیرو بلند کرد و س دستش
 :گفت  باریدیها ماون

 .یاینفر برب یهاز پس  یلعنت بهت که نتونست  -

 :گفت  یهدستش رو به صورت سوزانش گذاشت و با گر  دختر 

رفت  یشطبق برنامه پ یز ...همه چجاستیناونم ا دونستمیبه خدا نم -
 .اتفاق افتاد ینچرا ا دونمینم

 :آرام برداشت و گفت یهارنگ بلند شد و قدم یامبل قهوه یرو از 
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نگران   ی. بهت گفتم بکشش گفت ینکرد  یرا؟ چون به حرفم توجهچ  دونییم -
همون انفجار  یتو مردیاگر م یاون لعنت ...کنمیانفجار تمومش م یهنباش با 
 !شدیکشته م

 :اش برداشت و گفتچهره یرا از رو دستش

 .که نابودش کنم  خورمیقسم م یدنگران نباش -

. کندیو در رو باز م دادیم هاش رو به سمت در سوقو قدم زدیم پوزخندی
 :گهیم یبلند یاز اتاق خارج بشه با صدا کهینقبل از ا

 .رو خراب نکنه یز چهمه یکیقسمت هم مثل اون  ینا یدوارمام -

*** 

 «ویدا»

 یشببه بدنم دادم. د یچشمام رو باز کردم و کش و قوس یدنور خورش با
. از یدمخواب یرونیمب یهابا همون لباس کهیطوربدجور خستم کرده بود به

 تونهیم یموقع صبح ک  ینا یعنیزنگ خورد.  یماومدم که گوش یینتخت پا
. یدمبه صورتم کش یرفتم و دست  ییشوشدم و به دست یخیالشباشه؟! ب
 یواش  همراهمه وگرنه کار   یمرو برداشتم و روشنش کردم. خوبه که گوش  گوشیم
داشتم فکر   جور ینداره. هم  یکارمچ  یعنیبود.    یاوش. تماس از سخوردیلنگ م

چرخوندم و تماس رو  یبه لرزش دراومد. چشم یمکه دوباره گوش  کردمیم
 .بلند گو یوصل کردم و گذاشتمش رو
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 ی؟کرد  یکار : خب چسیاوش

که من رو دست  یستزرنگ ن ین...نگران نباش طرف همچیچیفعال ه -
 .بندازه

رو قطع کردم و به آشپزخونه رفتم و نون تست با شکالت  یگوش بعدم
رو  یوارو برداشتم و مشغول خوردن شدم. بعد از خوردن شماره ش یاصبحانه

 .تا بوق جواب داد یشگرفتم و منتظر شدم. بعد از ش

 .نه یکن  یدار من رو سر اول صبح ب ی: عادت کردشیوا

 .یرهبلند شو که دستم به دامنت گ ی؟بلندش خواییساعت نه صبحه نم -

 ی؟دامنم رو بهت بدم دست از سرم بردار یشه: نمشیوا

 .من با خود قالچت کار دارم خوره؟یپورت به چه دردم مزهرمار دامن پاره -

 :کرد و گفت  یاخنده شیوا

 خوای؟یاز من قالچ م یخب حاال چ  -

 .طرف رو برداشتم ینمن شماره پالک ماش -

کار پالک و   ینهم یدارم که تو ییآشنا یه کنمیم یداش: باشه برات پشیوا
 .ینهماش

 .ممنون -
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ادامه خوابم  خوامیشرت رو کم کن م ی: خواهش... باشه کارت رو گفت شیوا
 .ینمرو بب

منتظرت هستم برو کپت رو بذار من شب    برهیرو آب ببره تو رو خواب م  یادن -
 .فرستمیشماره پالک رو برات م

 .رو قطع کردم یگوش  بعدم

 یکار چ یادبدم م یکاریاز ب یندارم که انجام بدم از طرف  یامروز کار خاص خب
با شال   یم بخوره. به اتاقم رفتم و مانتو طوسبه کله  ییهوا  یه  یستکنم؟ بد ن

شدم  یخودم راض از  کهین. بعد از ایدمرو برداشتم و پوش یدو شلوار سف
نگاه   یه  کهیناز ا  د. بعیدمرو برداشتم و دم در پوش  یماسپرت طوس  یهاکفش

رفتم که درو باز کنم که  ینبه کل خونه انداختم درو باز کردم. سمت ماش
 یبشلوارم و دستام رو داخل ج یبج یرو گذاشتم تو یدشدم. کل یمونپش

 یبستن  رفتیمیبود، م  جاینهم ا  یواش  کاشیراه افتادم. ا  یادهمانتوم کردم و پ
. با ینمشدارم برگردم و بب ستدو یلی. خکردیمیم یو شوخ  خوردیمیم
بمونم.  کار ینهم یتو خوادیتنگ شده دلم نم یجاسوس یدلم برا کهینا

اما من  ی؛وابسطه شدم تا جاسوس یمعمول یبه زندگ  یشتر ب کنمیاحساس م
سر کوچه چشمام برق   یفروش  یبستن  یدن. با دکنمیم  یهر کار  به خاطر پول
هام رو تند کردم تا زودتر قدم یکم  مواز ته دل کرد یذوق  یحالزد و از خوش

سفارش دادم   یفالوده بستن  یهشدم و    یفروش  یدلم برسم. داخل بستن  یلبه م
سفارش رو آورد  یقهدر نشستم و منتظر شدم. بعد از دو دق یجلو یز م یو رو

کردم و شروع کردم به خوردن.  یحالاز سر خوش یو گذاشت جلوم. ذوق 
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 یبستن یامو داد بلند شد. چرا من م جیغ یخوردن بودم که صدا یوسطا
حالوت بخورم. از  یرو از رو یمبستن بار یهشد  افته؟یم یاتفاق  یهبخورم 

پسر   یهنگاه کردم. دوتا پسر جوون داشتن    یرونفروش به ب  ینبست  هاییشهش
شدن؛ کارشون به  یکار قدر ب. واقعا که مردم چهکردنیم یتنه_ده ساله رو اذ

رو ادامه   یم. روم رو ازشون گرفتم و بستنزننیبچه رو م  جیبکه    یدهکش  ییجا
باال  یانهشو خیالیدخالت کنم؟ ب  یهنداره. چرا تو کار بق یدادم. به من ربط 

قاشق   خواستمیم  کهینبخورم. اما هم  یانداختم و قاشقم رو برداشتم که بستن
رضا   یکار  ز دلم ا  یوقت   فهمیدمیحالم رو خوب م  ینشدم. ا  یمونرو پر کنم پش

 :زدم و با خودم گفتم ی. پوزخندشهیاشتهام کور م یستن

 .بشم یفتحر  تونمینم دونمیباشه من که م -

بچه رو گرفت  یقه یاومدم. پسر  یرونب یفروش یجام بلند شدم و از بستن از 
هام به گوش قدم یتند به سمتشون رفتم. صدا یهاو سرش داد زد. با قدم

رو مثل  شیافه. قیرهپسره خورد و باعث شد که پسره نگاهش رو از بچه بگ
و  مردبه دردنخور کرد و خواست حرف بزنه که دستم رو مشت ک یالتا ینا

 ینزم یبچه باز شد و رو ییقه. دستاش از دور یدممحکم به صورتش کوب
مانتو   یبنکنه. دستام رو داخل ج  یباشه بچه آزار  ینافتاد. دلم خنک شد؛ تا ا

لبش  یهمون حالتش دستش رو رو یکردم و به پسره نگاه کردم. پسره تو
اش بلند از ج  یشد و شاک   یخون عصب  یدنو مقابل صورتش آورد. با د  یدکش

شد و خون لبش رو پاک کرد. به سمت پسر نه_ده ساله رفتم و دست 
 :گفتم  یسمت خودم و با خونسرد یدمشرو گرفتم و کش یکشکوچ
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 ین؟بچه افتاد ینکه به جون ا  ینندار یشما کارو زندگ  -

 :درهم گفت یبه خودش امد و با ابروها یکی اون

 ی؟ارتوله د ینبه کار ما و ا یکار به تو چه؟ تو چ -

 :تا ابروم رو دادم باال و گفتم یه یومدحرف آخرش اصال خوشم ن از 

 ندادن؟ یادپدر و مادرت ادب بهت  ینم...بگو ببادبییب  یلیخ -

 :گفت  یز تمسخر آم یابه دوستش کرد و با خنده ینگاه  پسره

 .بده یادموننه تو  -

 .کتک جانانه از من بخورن تا آدم شن  یه یستن بد

 :زدم و گفتم پوزخندی

 .بدم یادتونکه   یشمحال مهم خوش یلیخ -

 :نگاه کردم و گفتم یشاشک یرو کردم به بچه و به چشما بعد

 .فروشییتو برو تو بستن -

 :گفت  یلرزون  یترس بهم نگاهم کرد و با صدا با

 .زننیاما تو رو م -

 .شناسهیف رو بزنه؛ من رو نمحر  ینحق داره که ا بچه

 :زدم و گفتم یمهربون  لبخند
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 .نه نگران نباش تو برو -

بهم زد و با  یبهش نگاه کردم تا بره. لبخند جور ینرو ول کردم و هم دستش
 ی که دارا  یرفت. ابروهام رو درهم کردم و با خونسرد فروشییدو به بستن
 :به اون دوتا نخاله نگاه کردم و گفتم دعوا بود

 .بدم یادتونتا  یاینخب ب -

 ینزدن و به سمتم هجوم آوردن. من جاشون بودم ا  یخنده چندش  دوتاشون
لگد وسط شکمش  یهکه با    یرهخواست گردنم رو بگ  شونیکی.  کردمیکارو نم

و با پام به   از جلوش کنار رفتم  یع با مشت اومد سمتم. سر   ینشوندمش. دوم
 ینزم یپشت پاش محکم ضربه زدم. طرف تعادلش رو از دست داد و رو

نشسته بود شکمش رو گرفته بود.  ینزم ینگاه کردم. رو یکی. به اون فتادا
نگفتم که خودش دهن  یزیبهم نگاه انداخت. چ ینهسرش رو بلند کرد و با ک

 :باز کرد

 .کشمتیم -

 :زدم و گفتم پوزخندی

 .ینیزم یفعال که تو رو -

. خواست فهممیکرد. هه فکر کرده من نم  یابه پشتم انداخت و خنده  نگاهی
که پشت سرم بود ضربه زدم. طرف   یحرف بزنه که با آرنجم محکم به شخص

که   یهک  ینمافتاد. برگشتم و نگاهم رو بهش انداختم تا بب ینزم یداد زد و رو
ست! سرش رو بلند کرد و دهن همون پسره  کهینکنه. ا  یرمغافلگ  خواستیم
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. یارمسرشون ب  ییبال ینهمچ  کردمیرو بهم نشون داد. فکرش رو نم  یشخون
دوختم و خونسرد  ینمانتوم کردم و نگاهم رو به زم یبج یدستام رو تو

 :گفت

 .یستمن یکار...وگرنه من اهل کتک ینشرمنده خودتون مقصر  -

نشسته بود  یصندل  یداخل مغازه شدم. پسر بچه روو    یدمراهم رو کش  بعدم
به صورت خندونش زدم و مقابلش  ی. لبخندکردینگاهم م یحالو با خوش

 :نشستم و گفتم

 کردن؟یم یتتچرا اون دوتا اذ کنی؟یم یکار چ جاینخب تو ا -

 :گفت  یمحو شد و با ناراحت  لبخندش

 .بزنم یحرف  یزاچ یندرباره ا یدمن نبا -

 :عجب شد و گفتممت نگاهم

 .گمینم یزیچ ینگران نباش به کس ی؟کرد  یکار چرا؟ مگه چ -

 :کرد و گفت  یانداخت و با انگشتاش باز یینرو پا سرش

اون دوتا  ی...براکنمیپخش م یزیچ یه یشخص یاسمم رادمانه...من برا -
نقدر کم براشون بردم. من شدن که چرا ا یاونا شاک  یبردم ول یزیچ یههم 
نگفتم که شروع کردن  یزیتا بخش کنم. چ یدنکه بهم م  ینچ یناا دونمینم

 .کردن  یتبه اذ
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چرت  یهالحظه عمرم همون لحظه ینخودم افتادم. بدتر  یادحرفاش  ینا با
 یزیبهش نگاه کردم. چ یرو به خودم گرفتم و با ناراحت  یناراحت  یافهبود. ق

خودش   یرو رو  ینم. رادمان نگاه سنگیادحال درب  ینشتم که بهش بگم تا از اندا
موند تا رنگ چشماش   جوریینهم  لحظهیهاحساس کرد و سرش رو بلند کرد.  

 :عوض شد و با استرس گفت

 .کننیم میچارهبرسم به خونه ب یر اگه د -

 خواست از جاش بلند بشه که دستش رو گرفتم و مانع رفتنش شدم. بعد
. فهممیدوست داشتم که کنارش باشم. حالش رو م یلیخ یچرا ول دونمینم
. خدا کنه کنهیرو داره تحمل م یچه درد دونمیمتنفرم. م ینوع زندگ  یناز ا

 :رو کردم بهش و گفتم یتانجام بدم. با جد یبتونم براش کار

 خونه؟ یتیمبه  یریتو چرا نم -

 :بهم کرد و درست سر جاش نشست و گفت ینگاه متعجب رادمان

من رو به عهده  یتمسئول کنمیکه دارم براشون کار م یی...کساتونمینم -
 .گرفتن

 .نگفتم و خوب نگاهش کردم یزیدوخت. چ یز نگاهش رو به م بعد

 یهاو لب یدسف یبا پوست  یعسل یبور و چشما یبود. موها یخوشگل پسر 
که نه سالش   خوردی. بهش میدخترش کن که  دادیجون م ی؛و صورت  یاقلوه

خودم افتادم؛ منم کم از   یادکارا بکنه.    یناز ا  یکیکوچ  ینباشه. جالبه بچه به ا
. به نظر کنهمی یهرکار یکارو کردم. آدم از بدبخت   ینبچه نداشتم که ا ینا
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و بهش نگاه   یدمکش  یقینفس عم  ی. از ناراحت دونهیاز مواد و...نم  یزیچ  یادم
. دوست داشتم حالش عوض ریختیبود و آروم اشک م یینرش پاکردم. س
 .روزم که شده خوش باشه یه یبشه و برا

 :گفتم  یمهربون  یصدا با

 ی؟چطور یبستن یهبا  -

 :گفت  یرو بلند کرد و با نگران  سرش

 .کننیبرسم داغم م یر اگه د تونم؛ینم -

 :بکنن؛ از اعصاب نرمالم اخم کردم و گفتم یکردن کار  غلط

 .بکنن توننینم یغلط  یچنگران نباش ه -

 :بلند گفتم بعد

 .لطفا   یبستن یجهودوتا آب -

نگفتم و درست سرجام نشستم و  یزیزد و تشکر کرد. چ یلبخند بزرگ  پسر 
سفارش رو آوردن و گذاشتن جلومون. به  یقهمنتظر شدم. بعد از پنج دق

داره تندتند   یدمد  ی. وقت کنهیداره نگاه م  یا  خورهیم  ینمه کردم تا ببرادمان نگا
کردم و منتظر   مومرو ت  یمزدم و شروع کردم به خوردن. بستن  ی. لبخندخورهیم

بهم کرد و لبخند   یزیآمنگاه خجالت  یهرو خورد    یشبستن  یرادمان شدم. وقت 
امدم.  یرونمان بزد. به لبخندش جواب دادم و پول رو حساب کردم و با راد

 :گفتم  یرو کردم بهش و با لحن خاص
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 یم؟بخور یزیچ یهبعد  یمبگرد یمبر  -

 :متعجب بهم نگاه کرد و گفت رادمان

 .برم یدبا یگهمن دمزاحمتون شدم... یلیخ یممنونم ول -

 ....گفتم نگران نباشیستینه مزاحم ن -

بگه دستش رو گرفتم و راه افتادم.   خواستیکه م  یزیبدون توجه به چ  بعدم
دو نفره دادم.  یتزاپ یهو سفارش  یمشد یتزاییقدم زدن داخل پ یبعد از کم

 یمرو خورد یتزاپ ی. وقت یمکرد  یلم یشوخ  یو با کل یبا خنده و شاد یتزاروپ
هاش به خنده  وسوارش کردم    خواستیرو م  یلی. هر وسایمرفت  یبه شهر باز

 یمبچگ یآرزوها کردمیکه براش م ییکارها ینام ا. تمکردمیخوب نگاه م
 یو خوش بگذرونم؛ ول یروندوست داشتم با پدر و مادرم برم ب یشهبود. هم

 یاز شهرباز  هایلوسا  یکردن تو  یباز  یبود. بعد از کل  یارو  یهمتاسفانه همش  
 :بهم و گفت کردرو   خندیدیم ی. رادمان درحالیماومد یرونب

 ینا  وقتیچ...هینکرد  یلتبد  یقترو به حق  یام...شما روممنونم  یلیازتون خ -
 .کنمیتون رو فراموش نملطف

 یقترو به حق یاهاتقابلت رو نداشت...خوش حالم که رو کنمیخواهش م -
 .سوال بپرسم یهازت  خواستمیکردم...رادمان م  یلتبد

 :خندون نگاهم کرد. ادامه دادم جور همین

 ی؟خونه برگرد یتیمبه  یحاضر  -
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 :صورتش عوض نشد و گفت حالت

جا  یا دنیخوب نم یجا غذادوست دارم برگردم...درسته که اون یلیآره خ -
کتک   یاکار بکنم    یکس  یبرا  کهینهاما بهتر از ا  شهیم  یدابه زور پ  یدنخواب  یبرا

 .یمبخور

 .زنهیحرف م  یجور  ینخونه رو خوب گوش داده که ا  یتیمبود که آوازه    معلوم

 پدر و مادرت کجان؟ -

 :شد و گفت ینغمگ چهرش

 .کجان  دونمیشدم...نم ...درواقع من گمدونمینم -

 :گفتم  یحرفش تعجب کردم و با لحن عاد از 

 ی؟شد گم  یک   -

ناراحت  به دنبالم اومدن...منم یر روز پدر و مادرم د یه...یش: دوسال پرادمان
 .اومدم یرونشدم و بدون اجازه از مدرسه ب

کتاباش باشه.   یتو  یاشماره  یدکه کالس اول بوده. شا  یهمال وقت  یشپ  دوسال
بچه رو مدرسه  ینکه ا دونمیدارم، م یفکث یآدما ینکه از ا یبا شناخت 

 .هم داشته باشه فکر نکنم درست باشه یا. پس اگر شمارهفرستنینم

 ی؟تو شماره از پدر مادرت ندار ینمبب -

 یه؟چ یبرا دونمیعدد روشه اما نم یکاغذ هست که کل  یه: رادمان
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 :به کل درونم وصل شد. با عجله گفتم یدام یه انگار 

 ی؟اون کاغذ رو دار -

 :رو تکون داد و گفت سرش

بشه  یازمن یدست...گفتم شاخونه یتو یستآره دارمش اما االن همراهم ن -
 .خورهیم یبه چه درد دونمینگهش داشتم اما نم ینهم یبرا

 نه؟ یدستت نگرفت  یتو یتو تا حاال گوش -

 .یستمبعدش من بلد ن یدن؛: نه بهمون اجازه نمرادمان

 ی؟هم اون کاغذ رو نشون داد یبه کس -

 .بشم یهکه تنب  ترسیدمی: نه مرادمان

 .یار...باشه تو برو خونه و فردا برام اون کاغذ رو بیخب حق دار -

 یم. بعد از نیدگفت و جلوتر از من حرکت کرد و دستم رو کش  یاباشه رادمان
 برییبکه ج  ییهجا  جاین. ایدیمدرب و داغون رس  یجا  یهساعت راه رفتن به  

بهم کرد و   ی. رادمان نگاه یمو به داخل نگاه کرد  یستادیمکوچه ا  یه. دم  یادهز
 :دستم رو ول کرد و گفت

 .بینمتیبرم فردا م یدبا یگهخب من د -

 :که به کلم زد زود گفتم  یفکر  با



 

 
51

رمان  یککاربر انجمن   یاههمزاد | ستاره س یهرمان سا  
 

و به  کننیدعوات م یبر  یدست خال جورییناگر هم...یستالحظه وا یه -
 .کننیم یهتاومدنت تنب یر خاطره د

 یستشلوارم و دو یبهم کرد. دست بردم داخل جنگا یو با ناراحت  ایستاد
 :بهم کرد و گفت یو دادم دستش. با تعجب نگاه  یدمکش  یرونتومان ب

 .ینخرجم کرد یکل  جور ینقبول کنم شما هم تونمینم -

 :بهش گفتم جدی

ندارن...پس برو من فردا منتظرتم   یتکار  یننپول رو بب  یناشکال نداره اگر ا -
 .وشیفر یبه همون بستن یاب

 ینا یداخل کوچه شد. تو یتند یهاسرش رو تکون داد و با قدم رادمان
آدما  جور ینشر ا یدهستن. با جاینا یلیکه به دل  سرپرستهیبچه ب  یخونه کل

 .غلطا نکنن ینها کم کنم تا از ارو از سر بچه

هشت بود چقدر زمان   یبااومدم. ساعت تقر   یرونجا بو از اون  یدمرو کش  راهم
بود   یوابلند شد. ش  یمگوش  ی. خواستم در خونه رو باز کنم که صداگذرهیزود م

 .تماس رو وصل کردم و منتظر شدم

 .یافتخار کن یقترف ینبه ا ید: اصال  حال کن...تو باشیوا

 ی؟کرد  یکار خب خانم افتخار چ -

 .فرستمیرو زدم آدرس رو برات م ین: رد ماششیوا

 جا؟چه خبر از اون.باشه.. -
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 کنی؟یم یکار ... تو چیشهمثل هم یچی: هشیوا

 بهت نگفت؟ یزیاون پسره چ ی...راست یکارمب -

 .داد اما جوابش رو ندادم یامپ یچندبار یه: چرا شیوا

 .زنهیزر م یچ  ینبب -

 .بده تا شارژش تموم شه  یامقدر پان: به خدا حالش رو ندارم ولش کن...شیوا

 .باشه آدرس رو برام بفرست از دست تو! -

 یبرم سروقتش. صدا یدامشب با ینرو قطع کردم و منتظر شدم. هم گوشی
شدم و به سمت   ینمسوار ماش  یع. سر یدکش  یرونمن رو از ادامه فکرم ب  یمگوش

شدم و داخل  یادهپ ین. از ماشیدمبه مقصد رس یقهآدرس رفتم. بعد از ده دق
کردم که ینگاه م هاینکه داشتم به ماش  جور ینشدم. هم ینماش یشگاهنما
که  یبه گوشم خورد. سرم رو بلند کردم و به پسر سوسول یشخص یصدا

 :گفتم  یامقدمه  یچژل درست کرده بود نگاه کردم. بدون ه  یموهاش رو با کل

 دست دومتون کدومان؟ هایینماش -

 :گفت  یمزخرف  یبا صدا پسره

 .کنم  تونیهمراه  ییدبفرما -

قدم برداشت. به اجبار پشت سرش راه افتادم.  طرفیک خودش به  عدمب
 :رفت و گفت رنگ یمشک  ۲۰۶ یهطرف به سمت 



 

 
53

رمان  یککاربر انجمن   یاههمزاد | ستاره س یهرمان سا  
 

 .بهم داده شد یشبد ینهم ینماش ینا -

 کهینا  یو با دقت بهش نگاه کردم. خودش بود. برا  یدمچرخ  ینماش  دورتادور 
 :رف و گفتممطمئن بشم به پالکش نگاه کردم. درسته خودشه. رو کردم به ط

 بهتون فروخته؟ یشبرو د ینماش ینا یک  -

 :ابروش رو داد باال و گفت یتا یه طرف

که جلوتونه.   خواینیم  ینشما ماش  ین؟دار  یکار چ  یزاچ  ینشما به ا  یدببخش -
 یه...اگر هم قصدتون فضولیگهد یکیاگه نه  ین؛پولش رو بد یدیناگر پسند

 .یرونب ییدبفرما

 :رو حفظ کردم و گفتم یمخوردکناست. خونسرداز اون اعصاب طرف

سرت  ییبال یا یگیم یا خوامیرو ازت م یز چ یهمن فقط  یجوجه فکل ینبب -
 .یبش یمونپش یکه تا عمر دار  یارمم

 :کرد و گفت  ایخنده

 .یابعد ب یبرو غذات رو بخور بزرگ ش ی؟بکن یچه غلط  خواییمثال م -

 یهاوارد بشم. با قدم یگهراه د یهاز  یدبا یستن یشلحا ینا کهینمثل ا نه
 یلبخندم لبخند چندش یدنزدم. با د یبه سمتش رفتم و لبخند ملوس یآروم

. یستادمهمون فاصله ا یبردم جلو و تو یشد. سرم رو کم یرهزد و بهم خ
سرش رو آورد سمتم و چشماش رو بست. سرم رو بردم عقب و کلش رو 

زدم و دستش رو محکم گرفتم و به پشت فشار وارد  ۲۰۶ یشهگرفتم و به ش
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 ینباشه زر مفت نزنه. دستش رو هم  ینشد. تا ا  یر کردم. خون از سرش سراز
 :جور فشار دادم و گفتم

زرا  ینکه از ا یدهم یر ش یجان تو دهنت هنوز بو...بچهیگیم یخب چ  -
 دونییم یرو بهت فروخته...هرچ  ینماش ینا یبگو ک  یع ...خب سر زنییم

 .ازش بگو زود

 :گفت  کردیالتماس م جور همین

 یشبد  ینبود...هم  یاسمش سارا ساالرباشه باشه غلط کردم. شکر خوردم... -
 .شم دارم فقط ولم کن دستم شکستبهم فروختش...شماره

 :یدملب غر  زیر 

 .تو جنازه مونییدعا کن که حرفت راست باشه وگرنه تو م -

نشست و دستش رو گرفت. از بس که درد  ینزم یولش کردم. رو بعدم
باشه  ینکرده بود. تا ا یسبود عرق سرد همه صورتش رو خ یدهکش
 :رفتم و خودکار رو برداشتم و گفتم یزشنکنه. به سمت م یدراززبون

 .شماره -

دستم نوشتم و   یشماره رو گفت. شماره رو رو  زدیفس منکه نفس  جور همین
رو گرفتم   یوا. شماره شیرونزدم ب  یشگاهپرت کردم و از نما  یز م  یخودکار رو رو

 .تا رد شماره طرف رو برام بزنه

 عشقم؟ یچه کرد -
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 ینکه طرف از هم  یادگرفتم...به نظر م  یشگاهمن شماره رو از صاحب نما  یواش -
ش رو داره. من شماره رو که صاحب مغازه شماره  دارهیبرم ینماش یشگاهنما

خبر به گوشش برسه و  ترسمیمردش رو بزن...  یع سر  فرستمیبرات م
 .رو بسوزونه کارتشیمس

 .کنمیبرات مکان رو اس م یگهربع ساعت د یه: باشه برام بفرست شیوا

تا کارام  شدم ینرو قطع کردم و شماره رو براش اس کردم و سوار ماش گوشی
 .رو بکنم

مانتو شلوار و شال  یهبه اتاقم رفتم. لباسام رو با    یعخونه رو باز کردم و سر   در 
رو داخل  یرو به خودم وصل کردم و هندزفر  ینعوض کردم. دورب یمشک 

که داخلش ضبط صدا بود رو به دستم بستم.   یمگوشام گذاشتم. ساعت مچ
فرستاده   امآدرس رو بر   یواشد. شبلند   یمگوش  یاومدم که صدا  یروناز خونه ب

 .شدم و حرکت کردم و سمت آدرس حرکت کردم ینبود. سوار ماش

*** 

و مجلل بود.  یکخونه ش یهشدم. جالب بود  یادهرو پارک کردم و پ ماشین
تماس گرفتم و منتظر شدم. بعد از چندتا بوق  یواهست خرپوله، با ش یهرک 

 .جواب داد

 .: برو دارمتشیوا

 ی؟رو از کار انداخت  هایندورب -
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 .بره یادم یزیمن چ شهی: آره...مگه مشیوا

 .یباشه من رفتم مراقب باش -

خونه مردم  یوار از د کهینزل زدم. ا یواراشطرف رفتم و به د یالسمت و به
پرش زدم و با دستم  یهو  یوار د یپام رو گذاشتم رو هی. یادبرم باال خوشم م

 یبزرگ  یاطو به محوطه نگاه کردم. ح یستادمپاهام ا ی. رویدمپر  یوار ور داون
رون اومدم و با استفاده یم بمسخره  یاز فکرها  یت،اسک  یبرا  دادیبود جون م

 یمرفتم. در زدم و پشت ستون قا یالبه سمت و یاهو درخت و گل و گ یوار از د
 دهیجواب نم  یکس  یدبلند شد. د  یزن جوون   یشدم. در با صدا باز شد و صدا

که من پشتش بودم گذشت و چند قدم جلوتر رفت و   یاومد جلو، از ستون 
به رگ خوابش زدم.   یاو ضربه  سرش. از ستون دل کندم و رفتم پشت  یستادا

دم. از لباساش معلوم بود که طرف دا شیهگرفتمش و به ستون تک یع سر 
 یونششدم. دکوراس  یالست. از جام بلند شدم و داخل وخونه  ینا  خدمتیشپ

خونه گرفتم و با چشمام  یوار رو نداشت. روم از درو د یدننبود ارزش د یمال
 :اطراف رو گشتم و آروم گفتم

 داره؟ خدمتیشچندتا پ جاینا یواش -

 .بود یکی: همون شیوا

 بود؟ یکی یبزرگ  یالو ینهمچ یابر  ی؟چ  -

 .رنیم یهبق مونهیم یکیشبا  یاد: به نظر مشیوا

 کجاست؟  دونییراحته... خب م یلیخ یکی ینپس طرف با هم -
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 .اتاق خودشه ی: توشیوا

 خب اتاق کجاست؟ -

 کدوم اتاق؟  ینمبب گردمیبذار االن م دونمی: نمشیوا

 :گفت  یع سر  یهاز چند ثان بعد

 .رو باز کن یمونده به آخر  یکیها برو باال بعد اتاق از پله -

بزرگ شدم. چقدر اتاق چه خبره،  یروراه یهها باال رفتم و داخل از پله سریع
. با یمونده به آخر  یکیگفت که   یوا. شکنهیم یزندگ  جاینا نفر یک خوبه که 

آروم   یهاو قدم  دمیستامونده ا  یکیکردم. به    یرو ط راه  یبلند  یباتقر   یهاقدم
در  ینتا پشت هم لندشب ی. صدایستادمبرداشتم و پشت در اتاق طرف ا

 .امدیم

 .کنمیو نابودش م کنمیم یداش: چشم چشم پطرف

. آروم درو باز کردم و داخل شدم. دونهیخدا م کشهیداره نقشه م یک   برای
 یهتک  یوار . به دزدیبود و با پشت خطش داشت حرف م  یستادهرو به پنجره ا

رو  ینمنگاه سنگ دقیقهیک دادم و منتظر شدم تا حرفش تموم بشه. بعد از 
. دخشکش زد و تلفن از دستش افتا یدنماحساس کرد و برگشت. با د

 :زدم و گفتم یپوزخند

 یتون یم یراحت  ینبه هم ی...فکر کردشناسییخوب من رو م یادبه نظر م -
 .یمن رو بکش
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نگاهش کردم. خودش رو جمع و جور کرد و  یگرفتم و جد  یوار رو از د متکیه
 :گفت

 ین؟داخل شد یخبر  یچکه بدون ه  ینهست یشما ک  -

 :زدم و گفتم پوزخندی

 شناسی؟یتو من رو نم یعنی -

 : چرا بشناسم؟سارا

 :تختش نشستم و رو کردم بهش و گفتم روی

 ی؟کرده که من رو بکش  یر تو رو اج یسر اصل مطلب...ک  یرمخب م -

 .فهممی: به خدا منظورتون رو نمسارا

 :انداختم و گفتم یینرو پا سرم

...دوست ندارم با زبون دعوا باهات حرف یهست   یااز اون رو مخ  یادبه نظر م -
معلومه که من رو  یمن رو بکش خواستییکه م ییجابزنم...از اون

 یه؟ک  یست...خب رئشناسییم

 :پاچه شد و گفتدست سارا

 .شناسمیبه خدا من شما رو نم -

 :جام بلند شدم و گفتم از 

 .شهیتو زبون خوش سرت نم -
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رو برداشتم و درست فرق سرش پرت کردم. اگر کار  یوهم دستییشپ سریع 
 ی. پوزخندیستادزد و مقابلم ا یپشتک  یع . سارا سر دهیم یبلد باشه جاخال

 :زدم و گفتم

 .یدارم که خودت  ینانحاال اطم -

 :رو برمال کرد و گفت یقیشحق یرو سارا

 .کنمیکارت رو تموم م  جاینمن که قراره بکشمت پس هم -

ور شد. پاش رو بلند کرد و شکمم رو هدف گرفت. معلومه سمتم حمله بعدم
لش دادم. کاره بوده. با دستام پاش رو گرفتم و به عقب ه  ینسال ا  ینکه چند

افتادنش شد و خون دهنش  ینبا آرنج به دهنش ضربه زدم. مانع زم یع سر 
 :رو با لباسش پاک کرد و گفت

که ازت شده  هایییفکه تمام تعر  شهی...معلوم میعوض نشد یاذره -
 یدا؟و یهست  یداره...دنبال چ  یقتحق

 :زدم و گفتم پوزخندی

شخص آشنا   یه  یمه که برا...از حرفت معلوکنمیحساب م  یفحرفت رو تعر  -
و کجاست؟ دوست ندارم به زور از دهنت حرف  یهخب اون ک کنی؛یکار م
 .بکشم

 :گهیو م یینپا ندازهیسرش رو م سارا

 .یاعتراف کنم که تو بهتر از اون هست  یدبا -
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و با  کنهی. سرش رو بلند مشینهیتخت م یو رو برهیم ینرو از ب گاردش
 :صداقت گفت

 ....من رو به خاطره کارم ببخشیدیفهم یزاچ یلیفکر کنم تا االن خ -

همه آدم رو  ینو چرا ا یهبگو کار ک یع ...سر یحرفا خرم کن یننکن با ا یسع -
 ی؟کشت 

 :سر بلند کرد و گفت سارا

 .قاتله کنمیکه من براش کار م  یمن نکشتم...شخص -

که من بد شکنجه   یبدون  یدبا یدیمن روشن یفکه تعر   ییجانگاه کن از اون -
 ....زود بگو کجاستدمیم

 شهیاگر باورت نم...دونمیکجاست به خدا نم  دونمی: به خدا قسم که نمسارا
 .شهر قرار دارم یهااز ساختمان یکیمن فردا داخل 

 یوار بدردم بخوره. به د یدبزنم بکشمش اما شا یابهش اعتماد کنم  دونمنمی
پوش داخل شدن و  یاهادم. در با شدت باز شد و چندتا مرد سد یهتک

بهشون نگاه کردم. فکرش رو  جور ینشون رو به سمتم گرفتن. هماسلحه
 :باشه. سارا از جاش بلند شد و گفت ییگوآدم دروغ ینکه همچ  کردمیم

 .ینبهش نداشته باش یکارنه... -

 :تعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد با

 .دوست من هستن یشونا ینبر  جایناز ا -
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 :آورد گفت یینصالحش رو پا شونیکی

 !...اما صورتتون -

 .نذاشت حرفش رو ادامه بده سارا

 .یروننداره...ب یبه شما ربط  یزاچ ینا یرونب یدگفتم بر  -

 :رفتن. رو کردم به سارا و گفتم یروننگفتن و از اتاق ب چیزی

 یه؟کارت چ  یلدل -

 .باهات کار کنم خوامیندارم...م یت: من کارسارا

 .بدم یسپل یلتحو خوامیبگو م یچ  یگهد -

ساختمان ]...[  یظهر تو یک فردا ساعت  یبهم اعتماد کن کهینا ی: براسارا
 .یستمن یاکه من کاره  فهمییجا مباش. اون

 ی؟چ  یاگر برام پاپوش درست کرده باش -

 .که برن  گفتمینم یگاردامباد : اگر قصد کشتنت رو داشتم بهسارا

کشتنم داشت. به سمت   یبرا یخوب  یلیزد اون فرصت خ یحرف خوب  خب
 :در اتاق رفتم و گفتم

 .حرفات راست باشه یدوارمام -
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 یالاومدم و از و  یینها پارو خارج شدم از پلهاومدم و از راه  یروناز اتاق ب  بعدم
 یشدم که صدا ین. سوار ماشخارج شدم یال. درو باز کردم و از ویرونزدم ب

 :بلند شد یواش

 بهش اعتماد کرد؟ شهیبه نظرت م -

 .شهیفردا مشخص م یز چهمه دونم؛ینم -

 ی؟: اگر نقشه باشه چ شیوا

 .یر نگران نباش خداکنه نباشه...فعال شب بخ -

 .تماس رو قطع کردم بعدم

*** 

بعدم برم  ینم. قرار بود که رادمان رو ببیرونزدم و از خونه زدم ب یدسف تیپ
 یرفتم و رو فروشییبه بستن یعگفت. سر  یشبکه سارا د یبه ساختمان 

ساعت نشستن رادمان با چهره  یمنشستم و منتظر موندم. بعد از ن یصندل
 داشخودش رو تو آغوشم انداخت. از خودم ج  یدنمداخل شد و با د  یخندون 

 :کردم و گفتم

 ی؟ردخب برگه رو آو -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 .آره آوردمش -
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 یکاغذ پاره بهم داد. براش سفارش بستن  یهو  یبشج یدست کرد تو بعدم
 .کاغذ بود رو گرفتم. بعد از چهارتا بوق جواب دادن  یکه رو  یادادم و شماره

 بله؟ -

به اسم رادمان گم  یپسر  یششما دو سال پ ید...ببخشیدسالم خسته نباش -
 .ینکرد

 :گفت  یهبا گر  یختهحال شد و آمخوش داشص

 .ینکه کجاست؟ توروخدا بهم بگ  دونیدیشما م یدینش؟بله بله...شما د -

در  یامتا من ب ینتون رو بهم بگ...شما لطفا آدرس خونهیننگران نباش -
 .خدمتتون

رو قطع کرد. رو کردم  یاصرار گوش یتندتند آدرس رو گفت و بعد از کم طرف
 :به رادمان گفتم

 دوست داره بره خونه؟ یخب ک  -

 :گفت  یحالبا نگاه خوش رادمان

 مون کجاست؟خونه دونییواقعا تو م -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .یمرو بخور تا بر  یتکجاست...فقط زود بستن  دونمیآره م -
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پول رو حساب   کهینرو خورد. بعد از ا  یشگفت و تندتند بستن  یچشم  رادمان
. به مقصد که یمشد ینو سوار ماش یماومد یرونب فروشییکردم از بستن

 :رو کردم به رادمان و گفتم یدیمرس

 .یهر جا فرار نکن یاخونه  یااز مدرسه  یگهباشه که د یادت...فقط یمخب بر  -

. خود رادمان یمتخونه رف یهشدم و با رادمان به سمت  یادهپ یناز ماش بعدم
 یدنامد. رادمان با د یرونب یرمردی. در باز شد و پیستاددر زد و اومد کنارم ا

 یرمرد سمتش و خودش رو به آغوش پدربزرگش انداخت. پ یدپدربزرگش دو
 :با داد گفت

 .جاستیندخترم...رادمان رادمان ا ینبب یاب یما...پر یماپر  -

چرا   ینبهم انداخت. ا  یرادمان نگاه   یدناومد و با د  یروناز در ب  یجوون   دختر 
طرف  یهبه سمتم اومد. تا به خودم اومدم  یماپر  کنه؟ینگاه م جوریینا

 .سرم به سمت راست بود به حرفاش گوش دادم جور ینصورتم سوخت. هم

 یکهزن دزدییم رو مندادم...بچه یلتتحو یسخدا لعنتت کنه...اگر به پل -
 .یعوض

 :و گفت یستادزد و اومد سمتم و مقابلم ا یغیج رادمان

کنم...من خودم مقصرم؛   یداخانم باعث شد که شما رو پ یننه مامان نه؛ ا -
...اگه یمن رو بزن   یدشما با  یرو زد  یشونمن خودم از مدرسه فرار کردم. چرا ا

 .نبودم جاینخانم نبود من االن ا ینا
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نگاه کردم.  کردیمن دفاع م بود و از  یستادهکه مقابل مادرش ا  یرادمان  به
شونه  یدست رو یرمردبود. پ یککوچ یلیخ یگراندفاع کردن از د یبرا

 :دخترش گذاشت و گفت

با من تماس گرفته بودن و بهم  یشون...ایزود قضاوت کرد یلیدخترم خ -
 .اطالع داده بودن

رادمان بلند صداش زدن.  یدناومدن و با د یرونو دوتا جوون ب یرزنپ یه
نگاهم کرد.  یاشک  ینگفتم و به شونه رادمان زدم. رادمان با چشما ییز چ

 :زدم و گفت یبهش لبخند

 ی؟ندار یبرم...کار یدبا یگهخب من د -

 :نگاهم کرد و گفت یسخ یبا چشما رادمان

 بینمت؟یمن بازم م -

 .فکر نکنم...مراقب خودت باش -

و بدون حرف به سمت   یرو محکم بغل کردم و از جام بلند شدم و جد  رادمان
رو حرکت   یننکردم و ماش  یرفتم و به صدا زدن خانواده رادمان توجه  ینماش

زنگ خورد و من  یمکن؛ خواستم ثواب کنم کباب شدم. گوش  یخوب  یادادم. ب
 :تمتماس رو وصل کردم و گف یع آورد. سر  یرونناحق ب یلیس ینرو از ا

 شد؟ یخب چ  -
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 فرستمیرو برات م  یعکس  یهوصل شدم...ساختمان    هایین: من به دوربشیوا
 .یستبرات آشنا ن ینبب

 شد؟ یسارا چ  -

 یه؟منتظر ک دونمینم یستادهساختمان ا ی: سارا جلوشیوا

 .باشه عکس رو برام بفرست -

 یوارو کنار جدول پارک کردم و منتظر شدم. ش ینرو قطع کردم و ماش گوشی
 ینشدم. ا یرهعکس رو باز کردم و به عکس خ یع عکس رو برام فرستاد. سر 

 ینمن ا یا. خدایدمد ییجا یهدخترو  ینا کنمیچقدر برام آشناست حس م
 کت. به سمت ساختمان حر ینمدخترو بب ینا یدهرطور شده با یدم؟رو کجا د

ر جام سارا س یدنشدم و به سمت ساختمان رفتم. با د یادهپ ینکردم. از ماش
 یدنمکه منتظر من باشه. سارا با د  کردمیموندم و بهش نگاه کردم. فکر نم

 جور ینزد و اومد سمتم. دستش رو به سمتم دراز کرد و منتظر شد. هم  یلبخند
 :کردم و روم رو ازش گرفتم و گفتم  یبه دستش نگاه 

 .یدیفکر کردم نقشه قتلم رو کش ی؟اومد یچ  یبرا -

 :مانتوش کردو گفت یبسرش رو تکون داد و دستش رو داخل ج سارا

 .طرف تو هستم یشتر بهت ندارم...من ب یگفتم من کار -

 :نگاه کردم و گفتم بهش

 ی؟هست  یک   خوای؟یاز جونم م یچ  یقاتو دق -



 

 
67

رمان  یککاربر انجمن   یاههمزاد | ستاره س یهرمان سا  
 

 یاد؟نم یادتتو  یعنی...ینهم یکه بهم اعتماد کن  خوامی: ازت مسارا

 یاد؟نم یادم یچ  -

 یستن یاز ...خب تو نیدمم یحبرات توض یمطرف رو گرفت کهینا : بعد از سارا
 .یرشتو بگ یرونب کشمیداخل. من طرف رو م یایب

 یستمنتظر جوابم بمونه داخل ساختمان شد. معلوم ن کهینبدون ا بعدم
 جور یندادم و به ساختمان نگاه کردم. هم  یهتک  ینکنه؟ به ماش  یکار چ  خوادیم

 :گفتم  کردمیکه به ساختمان نگاه م

 یه؟ساختمان چ ینا یواش -

 .یهشرکت چ دونمیشرکته؛ اما نم یه ین: اشیوا

 یه؟به نظرت اون دختر ک -

به  کنمیفکر م یهرچ  یبرام آشناست ول یلیکه خ  شیافهق دونمی: نمشیوا
 .رسمینم ییجا

 .حال رو دارم ینمنم هم -

 :گفت  یواساعت گذشت که دوباره ش یمنگفتم و منتظر موندم. ن یزیچ دیگه

 یر ز ینبنداز بب ییننگاه به پا یه یستادی؟از بس ا یخسته نشد یلیخداوک -
 پاهات علف سبز نشده؟

 !یکن  یلبرات م یارمنگران نباش علفا رو م ی؟اگشنه -
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 .خودت ی: نه ممنون بذار براشیوا

 .تو یمن گذاشتمشون برا -

 .یرونب یاداومدن...سارا با همون دختره داره م یدا: وشیوا

شدم و به در ساختمان نگاه کردم. سارا با همون دختره  یمقا ینماش پشت
کنه. در   یکار چ خوادیم یدممن اومدن. فهم یناومد و به سمت ماش یرونب

داخل شدم و خودم رو پنهان کردم. سارا  یعرو باز کردم و سر  ینعقب ماش
 یشاگرد نشست. سارا چشمک   یصندل  یپشت فرمون نشست و دختره هم رو

گردن طرف   یزد و منتظر شد. سرم رو تکون دادم و دستام رو از پشت رو  مبه
گردنش رو فشار دادم. با شل شدن گردنش ولش   یهوشیگذاشتم و تا حد ب

 :کردم و گفتم

 ی؟طناب دار -

 .یارمم ینمآره االن از ماش :سارا

 .خودش رفت ینشد و به سمت ماش یادهپ بعد

 .ساختمان بمب کار گذاشته شده یتو یدا: وشیوا

 یم؟دوباره؟ چقدر وقت دار -

 .یقه: چهار دقشیوا
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سارا  ینرو روشن کردم و سمت ماش ینپشت فرمون نشستم و ماش سریع 
کردو با   ینمبه ماش ینگاه  یهشده بود  یادهپ ینشرفتم. سارا که تازه از ماش

 :تعجب گفت

 شده؟ یچ  -

 .یگمزود باش سوار شو بهت م -

 ییپدال گاز گذاشتم و تا جا ینگفت. پام رو رو یزیسوار شد و چ یع سر  سارا
شت. ترک بردا  یکم  ینماش  یشهانفجار ش  یجا دور شدم. با صداتونستم از اون

رو حفظ کردم و به سمت خونه سارا حرکت کردم. سارا دختره رو  یمخونسرد
 :بست و گفت یبه صندل

 .یعجله داشت  ینهم یپس برا -

 کنی؟یچرا کمکم م گییخب حاال م -

 :نگاه کردو گفت یرونبه ب سارا

 یبه کس یو کار یکار بود...اون موقع تازهیتازه وارد گروه شده بود -
 خواستیم یدفهم یاوشس یکار اشتباه انجام دادم. وقت   یه ی...روزینداشت 
و مانعش   یهم کرد اما بازم کنار نرفت   یدتتهد  ی...حت یکنه که تو نذاشت   یهمتنب
. بعد از اون اتفاق یکه قرار بود من بخورم تو خورد  یلیاون س ی...حت یشد
 یشبرد پتو رو  یاوشنکردم. س یداتقدر دنبالت گشتم اما متأسفانه پان

 یشپنج سال پ یدمتکه د  باریینبده. آخر  یادرو  یز چخودش تا بهت همه



 

 
70

رمان  یککاربر انجمن   یاههمزاد | ستاره س یهرمان سا  
 

نشد و بعد از  یداتپ یگهشد که د یچ  دونمیاما نم یتاون مأمور یبود تو
 .یکرد  یریگو کناره کنییکار نم  یگهچندماه گفتن که تو د

اون  گفتی. راست مدونستیاز انفجار و کما رفتن من نم یزیاون چ پس
. جالبه گذرهیموقع مپونزده سال از اون  یدمشوقع سارا ده سالش بود که دم

 .که هنوز من رو فراموش نکرده

 کنی؟یکمکم م  یچ  یاومد...خب برا یادم -

 منم کمکت کنم؟  شهیکنارت باشم...م  خوادیدلم م  یلیخ یول  دونمی: نمسارا

 .نه -

 .ندارم یت: چرا؟ من که بهت نشون دادم کارسارا

دارم که به  یکار  یههنوز بهت اعتماد ندارم...اما  یشناختمت ول کهینبا ا -
 .دارم یاز کمکت ن

 :حال شد و گفتخوش سارا

 .باشه یهرچ  -

 ی؟شکنجه کردن دار یبرا ییت جاخونه یتو تو -

 ی؟: خودت مگه ندارسارا

م خونه  یدوباره رنگ خون تو  خوادیکردم دلم نمچرا دارم اما درش فعال قفل   -
 .بشه یداپ
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 ....نگران نباش من دارمیکرد  یریگ: آهان تو پنج سال کنارهسارا

 .دوباره یجون قراره شکنجه کن: آخشیوا

رو داخل  ینتمرکز کردم. بعد از ربع ساعت ماش یمنگفتم و به رانندگ چیزی
بود. سارا دختره رو  یهوشه هنوز ب. دختر یمشد  یادهخونه سارا پارک کردم و پ

دختره بست. به زور طرف رو  یباز کرد و طناب رو به دست و پا یاز صندل
رو   یرزمیندر ز  ا. سار یمرفت  یرزمینو به سمت ز  یمو بلندش کرد  یمآورد  یرونب

 یو به صندل  یرزمینداخل ز  یمباز کرد و کمکم اومد. با کمک سارا دختره رو برد
 :. رو کردم به سارا گفتمیمشبست یچوب 

 .من باهاش کار دارم یرونتو برو ب -

من رو نداره  یکارها  یدنتحمل د دونستمی. میروننگفت و رفت ب یز چ سارا
مقابل طرف نشستم و منتظر   یصندل  ی. روکردیزود موافقت نم  قدر ینوگرنه ا

از  آخش بهش نگاه کردم. بعد یبشه. بعد از ربع ساعت با صدا یدار شدم تا ب
کرد  درکرو  یتموقع ینگاه کردن به اطراف چشمش بهم افتاد. وقت  یکم

 :ابروهاش رو درهم کرد و گفت

 !تو -

 :زدم و گفتم پوزخندی

 .شناسییپس تو من رو م -

 :گهیو م زنهیم پوزخندی



 

 
72

رمان  یککاربر انجمن   یاههمزاد | ستاره س یهرمان سا  
 

 .که همه رو از اون انفجار نجات داد  ی...همون کسشناسمیمعلومه که م -

تو رو فرستاده  یک   ینم...بگو ببشناسییمن رو م یلیبهتر! پس تو خ یگهد -
 کنی؟یکار م  یک   یتو برا ی؟بود تا ساختمان رو منفجر کن

...اسمم یمن رو بشناس ید: بذار اول از همه اسمم رو بهت بگم شاطرف
 .رهاست

تو فکر  یارم؟نم یاددختر رو به  ینچرا ا فهممی! اسمش برام آشناست. نمرها
 :بودم که رها گفت

بود؟ آهان  ی...اسمش چ یشکه تو به خاطره دوستت زد  یممن همون کس -
 اومد؟ یادت...یواش

از نظر رزم  یوا. شذاشتیم یواسر شش سربهکه همه  یههمون دختر  ینا پس
بود که  ی. رها دختر گرفتینم یاد یزیچ ینهم یبود برا یفضع یلیو...خ
 یواش یروز رو یه. آوردیکمش م  یهبق یو جلو کردیم یع رو ضا یواش شهمه

 وقعکه تونستم زدمش. از اون م  ییشدم و تا جا یدست بلند کرد که عصب
 .نداشتم یادبه  یادرها رو ز ینهم یبرا یدمشند یگهد

 .یرم: قسم خوردم تا جون دارم جون تو و اون دوستت رو بگرها

 ی؟آدم رو کشت  همهینبه هدف تو ندارم...چرا ا یمن کار -

 :کرد و گفت  یاخنده رها
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چند نفر   یستکشم برام مهم نآدم  یهمن    دونییچون دلم خواست! تو که م -
 .موننیزنده م یا میرنیم

 کنی؟یکار م  یک   ی...برایستین یشتر ب یوونهد یهتو  یگهبه عبارت د -

 .جوابت رو بدم یراحت  ین: توقع نداشته باش که به همرها

من دوست ندارم   دونییبستمت...م  یصندل  ینبه ا  ینهم  یبرا  دونمیمنم م -
 کنی؟یکار م  یک   ی...براپرسمیکنم پس دوباره م  یتتاذ

 :کرد و گفت  یاخنده رها

 .کنمیخودم کار م یمن برا -

 .یدینجه دادن من رو شن...فکر کنم تو آوازه شکیباشه خودت خواست  -

رو  یکبار بود رفتم. دم یز م یکه رو یجام بلند شدم و به سمت لوازم از 
دستم ترس به  یتو یکبار دم یدنبرداشتم و آروم به سمتش رفتم. با د
 :دور زدم و گفتم یهچشماش نشست و الل شد. دورش 

 کنی؟یکار م  یک   یخب تو برا -

 یزد و کل  یخراشگوش  یغ رو کندم. ج  انگشتش  یهااز ناخن  یکیموقع    همون
پنج سال از کارم گذشته بود هنوز همون دل سنگ  کهینبهم فحش داد. با ا

 .رو داشتم

 .گفتییخوب م -
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رو  یک بارهمون دم زنه،یحرف نم یدمنگفت و با نفرت نگاهم کرد. د چیزی
 یک بارتموم شد دم  یغشج  ی. وقت یدکش  یفیخف  یغداخل پاش کردم. دوباره ج

 :رو بردم سمت گوشش که گفت

 .غلط کردم...باشه...باشه -

 :همون حالت موندم و گفتم توی

 .خب زود بگو -

 :کرد و گفت  یاخنده رها

مشتاقه که تو  یلی...اون خکنمیکه براش کار م  یاون کس یشپ یریچرا نم -
 .ینهرو بب

 :و گفتم یستادما درست

...خب کردمیم تیکهت یکهنداشتم ت یسترئ یدنبه د یاق...اگر اشتیفح -
 اون کجاست؟ ینمبگو بب

ندارم که بهت  یزیچ یهم بکن تیکهیکهاگر من رو ت یتو حت  دونیی: مرها
 .کنهیم تیکهیکهدست اونه...مطمئنم اون تو رو ت یزاتمام چبگم...

. کشتیهمه آدم رو نم  ینااگر نبود    ستیوونهواقعا د  ین. ایدبلند خند  بعدم
 :نگفتم که خودش ادامه داد یزیچ

تو رو   خواستیاتفاقا ممراسم داره...  یه  یکشت   یه  یاون تو  یگههفته د  یبرا -
 .هم دعوت کنه
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 .آدرس مکانش رو بهم داد و

 .ینکن که فرار کن یسع مونییم جاینا یگهلطف داره...تو تا هفته د یلیخ -

 یرزمینرو شستم و از ز یمخون یو دستا یز م یرو گذاشتم رو یک باردم بعد
 :سمتم اومد و گفت یاومدم. سارا با نگران  یرونب

 ی؟کرد  یکار چ -

 هفته اشکال نداره مهمونت باشه؟ یه...سارا اون تا یچیه -

 .ی: نه بابا چه اشکالسارا

 .برم. بابت کمک ممنونم یدبا یگهباشه من د -

 ینماش هاییشهباشه ش یادماومدم.  یرونب یالاز وشدم و  ینسوار ماش بعدم
حرف بکشم.  یمرد یهاز  باستمیم یتاماز مامور یکی یرو عوض کنم. من تو

رو گفت  یز چزجرش دادم تا همه قدر ینجا شروع شد. ااز همون یمگر شکنجه
بودم.  هپول گرفت یلیاردم یک یتبعدش تموم کرد. بابت اون مأمور یول

و به  خریدیکه راحت آدم م  یمرد یهبود.  شرفیآدم ب  هیخداروشکر طرف 
همون بال رو سرش آوردم.  یقا. منم دقکشتیاونا رو م یطرز وحشتناک 

دوست  دونمیبود. نم یاوشدوست س کردیکه اون براش کار م یشخص
زار یطرف ب  یاز کارا  یداشد  یاوشن! دوست سکاره  چه  یاوشخود س  یا  یاوشس

انداخت به  یاوشمگفته بود که طرف رو بکشه. س  یاوشبه س ینمهم یشد برا
 .جامعه برداشتم یانگل رو از رو یهگردن من. خداروشکر من 
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رفتم. از  کردیم یجا زندگ که رادمان اون  ییرادمان به سمت جا یادآوری با
 یلشدم و داخل کوچه شدم. خداروشکر شبا کارشون رو تعط یادهپ ینماش
 یدشدم. با ینمو پالک و آدرس رو نوشتم و سوار ماش . شماره کوچهکردنیم
 .اوضاع جمع بشه ینا

 ی؟هنوز هست  یواش -

باحال رها رو   یلیخ  یراست   یگی؟م  یزهرمار چ : خواب پوف خواب پوف...شیوا
 .یشکنجه داد

 .شرمنده...باشه بابت امروز ممنونم شبت خوش -

 یرو رو  یکارمب  کارتیمرو کنار جدول پارک کردم و س  ینقطع کردم. ماش  بعدم
 .رو گرفتم ۱۱۰گذاشتم و شماره   یمگوش

 .الو -

 .یدمراجعه کن یگمکه بهتون م  یآدرس ین...لطفا به ایدسالم خسته نباش -

 .آدرس رو گفت و

 افتاده؟ یچرا اتفاق  -

گم شده مواد   یا  یتیم  یهاهستن که با استفاده از بچه  ییخونه کسا  ینا  یتو -
 .یدکن  یگیریلطفا پ کنن؛یپخش م
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برداشتم و شکستمش   یمگوش  یرو از رو  کارتیمرو قطع کردم و س  یگوش  بعدم
 یادهرو پارک کردم و پ  ینو انداختمش دور. به سمت خونه حرکت کردم. ماش

 .مانعم شد ییشدم. خواستم در خونه رو باز کنم که صدا

 .یداو -

خودش  یدوارم. امکردینگاهم م ینود و سنگب یستادها یهسا یتو شخصی
 .صورتش رو بهم داد یدناومد و اجازه د یرونب یهنباشه. طرف از سا

*** 

 «شیوا»

به سمت پنجره  حسیب  یچشمام رو باز کردم و با پاها یادز یسر و صدا از 
 یشذره آسا یههم بد دردسر شده.  ییروخونه روبه ینا ییخدا بنا یرفتم. ا

 اییازهخم شین؟یشماها خسته نم هایندارم. صبح، ظهر، شب، بابا لعنت 
خوردن   ز . بعد ایدمبه صورتم کش  یرفتم و دست   ییشوو به سمت دست  یدمکش

سه سال  یدانشستم و شروع به کار کردم. من از و یستمصبحانه پشت س
و رو دوست دارم   یداو  یدا. شدستیرههک کردن و غ  یو کارم تو ترمیک کوچ

 .دلتنگش شدم یداکه نبوده شد  یادوهفته ینهم یشم. تووابسته

نگاه  یمدست از فکر کردن برداشتم و به صفحه گوش یمرفتن گوش یبرهو با
. خوشبختانه ینمرو بب یحرف بزنم ک  ین. من نخوام با ایاروئه ینکردم. بازم ا

بود. بهش  جاینو چهار ساعت ا یسترو نداشت وگرنه ب یداآدرس خونه و
. تو شنوهاما مگه گوش داره ب یادبشه من ازش خوشم نم خیالمیگفتم که ب 
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بود من کردم.  یکارچه ینفکر بودم که تماس رو وصل کردم. خاک برسرم ا
 :رو دم گوشم گذاشتم و گفتم یبه اجبار گوش

رو عوض  کارتمیمس یبر  یشپ جور ینبه خدا هم خوای؟یاز جونم م یچ  -
 !. د خب ول کنکنمیم

به خدا من دوستت دارم؛  یوا...شیستبه خدا دست خودم ن تونمی: نمامین
 کنی؟یچرا درک نم

باهاش قدم   یکه اون روز داشت   ی! برو به همون دختر یگیآره تو که راست م -
 .ابراز عالقه کن زدییم

بود که عاشقش شدم. من اون  یکس  یناول ینرو قطع کردم. ام یمگوش  بعدم
لحظه ازش . از همونیدمدختر د یهروز اون رو با یه کهینتا ا پرستیدمیرو م

 یمجاز یفضا یعشقه متنفرم. از همون موقع با پسرا یشدم از هرچ  یزار ب
 یادحاال م دههمه کار کر  ین. طرف اکنمیزود ولشون م یلیاما خ زنمیحرف م

 ینرو عوض کنم تا ا کارتمیمس ید. بایاتچرند نیو از ا خوامتیمن م گهیم
از حماقت خودم  کشمیم یبرسرم که هرچ مزاحمم نشه. خاک یگهنکبت د

ش در دنبال شمارههست دربه یمجاز یفضا یتو یدمفهم ی. وقت کشمیم
باهاش حرف زدم؟   ناصرار. چرا م  یبرام گرفتش اونم با کل  یداگشتم تا آخر و

گذاشتم و   یز م ی. سرم رو رویوابرسرت شدم؟ خاکم رو داچرا بهش شماره
 .بغض گلوم رو شکستم

*** 
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 سارا

 یغج یصدا یرونب ینرفتم. از هم یرزمینرها رو برداشتم و به سمت ز غذای
نداشتم.  یمشکل یگهمن د شدیخفه م کاشی. اخوردیو داداش به گوشم م

خفه شد  یدنمبلند بود. با د یغاشازبس ج یدبا باز کردن در گوشام سوت کش
رو  و یز م ینگفتم و غذا رو گذاشتم رو یزیو شروع کرد به فحش دادن. چ

 :کردم بهش و گفتم

 ت پاره نشد؟حنجره ی؟زد یغاز بس ج یتو خسته نشد -

 .ائنخ کنمیم تتیکهیکه: سارا...اگر دستم بهت برسته ترها

 .در حق ما نکرده یخوب  ینرها قبول کن که نازن -

خودش نگه داشته و بزرگمون   یشنباشه اون ما رو پ ی: نکرده باشه؛ هرچ رها
 .کرده

 فحشمون بده بزرگ کردنه؟ یابهمون دستور بده  کهینآهان! ا -

 :نگفت که ادامه دادم یزیچ رها

 یز ...بذار خودشون همه چننیرو بب یگههمد یدبا ینو نازن یداباالخره و ینبب -
 .رو تموم کنن

رو کنارش  ینگفت و سرش رو به نشونه باشه تکون داد. صندل یزیچ رها
 .گذاشتم و غذاش رو بهش دادم

*** 
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 «ویدا»

 دونمیرو حفظ کردم و سرد نگاهش کردم. نم یمخونسرد یاوش،س یدند با
ست اما هنوز ساله 35مرد   یه  یاوشبشر رو ندارم. س ینچرا من اصال تحمل ا

به سمتم  یآروم یهابا قدم یاوشکم نشده. س  یتشاز جذاب یزیکه هنوزه چ
 :بهش نگاه کردم که گفت جور ین. همیمیستهو مقابلم وا یادم

کم نشده؛   یباییتاز ز یزی...هنوز که هنوزه چیداو یدمتوقته که ند یلیخ -
 .سرد بودنت ینهمچن

 .قدم ازش فاصله گرفتم یهت کردم و رو ازش گرفتم و بهش پش روم

...من گیرمیبهت گفتم که خودم باهات تماس م جا؟ینا یاومد یچ  یبرا -
 .نکردم یدارو پ یالتهنوز وسا

 .ینمتبب خواستمیفقط م دونم؛ی: مسیاوش

 برات داره؟ اییدهمن چه فا یدند -

 .دییجون تازه م یه: بهم سیاوش

 .یبرم بهتره تو هم بر  یدبا یگه...باشه من دگیرییم یادحرفا ز ینتو از ا -

 .کنییم  یداشونبرام پ یک   ینم...اومدم ببیداو  ی: هنوز که هنوزه سردسیاوش

 .نگران نباش ی؛به زود -

 .در خونه رو باز کردم و داخل شدم یاوشبدون توجه به س بعدم
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*** 

 هفته بعد یک 

 یفبودم. ح یدهرو ند یاوقته که در یلیزل زدم. خ یاشدم و به در یکشت   سوار 
ازش لذت  یکنم وگرنه کل یاومدم که جاسوس یکشت  ینا یباشه که تو

که  ییهامهمون دعوت بود. مهمون یکل یکشت  ینا ی. امشب توبردمیم
جا چرا  همهینگرفتم و داخل شدم. ا یاصاحب جشنن. روم از در یک نزد
 یهاجشن گرفته؟ با قدم یارد یداره که رو یچ  یادر یا؟ آخه جشن توجینا

خودم شدم. ظرفم رو پر   یبرا  یراییرفتم و مشغول پذ  یآروم به سمت مهمون 
 :گفت  یمبل نشستم که شخص یکردم و به سمت مبل رفتم. رو

 .بینمیحالم که شما رو مخوش یلی...خیداخانم و -

حرف رو زد   ینا  کهیچشم برداشتم و به شخص  ینگفت؟ از زم  یچ   ین! اجانم
 ی . به اجبار خنده مصنوع کردیبود نگاهم م  یستادها  یسالنگاه کردم. مرد بزرگ

 :کردم و گفتم

 .یدکن  یراییاز خودتون پذ یید...بفرماینهمچن -

همه سالن به سمتم اومدن و باهام خوش زد و رفت. بعد از اون  یلبخند  طرف
کاراشون به   ینا دونن؟یچرا اسمم رو م یه؟چ یانجر  فهممیو بش کردن. نم

 .دوننیاسم من رو م  یناکه ا  یاوردممن اسمم رو تا حاال به زبون ن  یه؟خاطره چ

تو که تاحاال اسم خودت   شناسن؟یاز کجا تو رو م  ینا! ایدا؟و  یهچ  یان: جر شیوا
 .یاوردیرو به زبون ن
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 افتاده؟ یچه اتفاق  جاین. ادونمینم -

 .یایبخور تا سرحال ب یزیچ یهآروم باش...برو  یداو: شیوا

 یه؟چ یانبدونم؛ جر  خوامیرو م یز چ یهمن کوفت بخورم...فقط  -

 .شدم یج: به خدا منم گشیوا

سرد رو باز کردم و صورتم رو آب زدم. رفتم و آب ییشوبه سمت دست سریع
ش رو خوردم. نفس همه  یهشربت برداشتم و    یهاومدم و    یرونب  ییشواز دست

 .تو گوشم پخش شد یواش یصدا

 .به تو داره یادیهست که شباهت ز یکس  جاینا یادبه نظر م یدا: وشیوا

 :گفتم  زیرلب

 .مثل منه هم اسمش یافش...چطور اون طرف هم قشهیمگه م -

 .. زود باش از اتاقا شروع کنیدنبال طرف بگرد ید: درکل تو باشیوا

دادم و  هامیهمرطوب رو داخل ر ی. هوایرونزدم ب ینگفتم و از مهمون  چیزی
به  یامردونه یدر باز شد و صدا یقهدادم. بعد از چند دق یهتک یبه لبه کشت 
 .گوشم خورد

 .سرت یاالن دستات رو بزار رو ینهم یار نفس یداو -

 !؟رو یلتکه هم اسمت رو بلده هم فام  یهک  یگهد ینخدا! ا یا: شیوا
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ش رو به سمتم گرفت و منتظر برگشتم و به طرف نگاه کردم. طرف اسلحه  آروم
 :بشم. خونسرد گفتم یمنکردم چرا تسل یکار  یشد. وقت 

 بازداشت بشم؟ یدکردم که با  یمن چه اشتباه  یه؟کارتون چ  ینا یلدل -

شرکت  یکل  ی؛آدم کشت  همهینچهارسال ا ینا ی! توی: هه چه اشتباه طرف
 .سرت ی...زود دستات رو بذار رویکه نکرد  یکار چ یگه...دینابود کرد

 .آدم بکشم؟ اونم چهارسال یدچرا من با یه؟منظورش چ گفت؟یم یچ  این

 یچهارسال خالف کرده...همون خالفکار گهیرو م یاون داره قاتل یدا: وشیوا
 رو کرده؟ کارانیکه ا  یه...اما اون کگفتنیاخبار م یکه هر روز از کاراش تو

 :و گفتم یس. رو کردم به پلشدمیم یوونهد داشتم

 گید؟یرو م  یگهد  یکیرو کردم؟ از کجا معلوم که    کاراینکه من ا  ینمدرک دار -

به عکس  یآورد و گرفت سمتم. کم یرونب یزیچ یه یبشج یاز تو پلیس
 ینا یعنیمنه؟  یهشب قدر ینکه ا یهک ین! اشهیدقت کردم. نه نه باورم نم

 کارو کرده؟  ینکه چهارسال آدم کشته؟ اما چرا؟ چرا ا  یههمون خالفکار

 یسال حالت بد بود. پنج ما تو کما بود  یک خورده فکر کن...تو    یه  یدا: وشیوا
تا دوباره به شکل اولت  کردییصورتت رو عمل م یو پنج ماه داشت 

طرف  یکش. بعد از اون آدمکنییم یریگکه کناره  یگفت   ینا...بعد از ایبرگرد
 یعنی ین. اودخودت ب یشروع شد تا االن که هنوز ادامه داره...دوتاشم جلو



 

 
84

رمان  یککاربر انجمن   یاههمزاد | ستاره س یهرمان سا  
 

 یاوشاز همون کارکنان س  یکی  ید. شاشناسهیکه تو رو خوب م  یهشخص  کهینا
 کارو کرده؟  ینباشه. اما چرا طرف ا

انتقام ازم  خوادیطرف م ی. به احتمال قویهطرف خود گفتیدرست م شیوا
من  خواستهینبوده. طرف م یرو؟ پس اون انفجار اتفاق  یاما انتقام چ  یرهبگ

 .حرف رها افتادم یاد یهورو بکشه. 

مشتاقه که   یلی...اون خکنمیکه براش کار م  یاون کس  یشپ  ریی: چرا نمرها
 !ینهتو رو بب

 :لب گفتم یر افتادم. ز یننازن یاد یهو کرد؟یکار م  یک   یبرا رها

که خودش رو   ی. اون کسکنهیکه رها براش کار م  یهاون کس  ین...نازنیننازن -
برخورد بشه نه   یجشن باهاش به خوب   یتو  ید. اون باینههمزاد من کرده نازن

. نامرد اون داره از من ینهنازن کنهیم  یترو هدا  یکشت   ینکه ا  یمن. اون کس
 کارو کرد؟  ینما چرا اتا خودش در امان باشه. ا کنهیاستفاده م

جاست. سرم رو بلند کردم و به اون یننازن ی،کشت   یریتبرم به اتاق مد یدبا
 :مقابلم نگاه کردم. دهن باز کردم و گفتم یسپل

 .عکسه یکه تو  یستمن یاشتباه شده...به خدا من اون کس -

 :کرد و گفت  ایخنده

 .یایبا من ب یدهم با یهه! منم خرم! اصال اگر نباش -

 .داده یر گ  ینمخدا من حال ندارم ا ای
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 ینکارو کرده نازن ینکه ا یرو نکشتم کس یبه خدا من کس -
 .برم ید...بذارستزادهیمابراه

 .که تو رو ببرم  یهالزام یحضور داشت  یمهمون  ینا یکه تو  ییجا: از اونطرف

. یچیدمکه دستش رو گرفتم و پ یرهاومد سمتم. خواست دستم رو بگ بعد
دستش گردنم رو گرفت و شروع کرد  یکیراحت دستش رو باز کرد و با اون 

. به اجبار پام رو شدمیبه فشار دادن. معلومه که کارش درسته. داشتم خفه م
. ت. دستاش از دور گردنم باز شد و عقب رفیدمکوب  ینشمحکم به قفسه س

 زدمیکه سرفه م جور ینسرفه زدن. همافتادم و شروع کردم به  ینزم یرو
 :گفتم

 یه ...فقط کردمیقدر التماس نمنو ا کشتمیاگر من قاتل بودم االن تو رو م -
 یچو بدون ه  یامازم سر زد بدون حرف باهات م  یفرصت بهم بده...اگر اشتباه 

 .دار یباال یرمم یتالش

و از کنارش  مجال حرف زدن بهش بدم از جام بلند شدم کهینبدون ا بعدم
زدن طرف ندادم و داخل سالن شدم و از  یبه داد و صدا یگذشتم. توجه

رو باز کنم به سمت راه  یدر کهینرو شدم و بدون اها باال رفتم. داخل راهپله
و درو باز  رفتم یریتبه اتاق مد یعپله رفتم و با سرعت ازش باال اومدم. سر 

دوال   یدرفتم و کاغذ سف  یز به سمت م  آروم  یهانبود. با قدم  جاینا  یکردم. کس
 .رو برداشتم و بازش کردم و شروع کردم به خوندن
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با اعصاب خراب  یدستته و دار ینامه تو ینکه االن ا دونمیم -
...باشه یکه فقط دنبال من  یباش  یدهفهم  یدرو با  یزاچ  یلی...االن خخونیشیم

 یاسک ...با استفاده از جتیداو  ینمتدوست دارم بب  یلیمنم خ  یست؛ن  یمشکل
 .زادهیمابراه ینمنتظرتم. نازن یا؛آدرس ب ینپله برگرد به شهر و به ا یر ز

اومدم   یرونب  یریتو از دفتر مد  ینزم یرو مچاله کردم و انداختمش رو کاغذ
کشون کردم و کشون یدارو پ یاسک جت یراه اومده رو برگشتم. به بدبخت 

گرفتم و به در زل   یاکه اومد روم رو از در  یی. با صدایبردمش سمت لبه کشت 
گفتن   یستیا  من  یدناومدن با د  یرونب  یسزدم. در با شدت باز شد و چندتا پل

 .و اومدن سمتم

 .زود باش یدا: وشیوا

 یاآب. خداروشکر در یتو یدمرو درست هل دادم و خودم پر  اسکیجت
که  یسک اجت یدنسطح آب اومدم. با د ی. شنا کردم و رویستن یطوفان 

زدم و به سمتش رفتم و سوارش شدم.  یغرق نشد لبخند یادر یر سالمه و ز
نکردم و حرکت   یتوجه  یساپل  یرو چرخوندم و روشنش کردم. به صدا  یدشکل

 ساعتیم. بعد از نشدیمعلوم م  هایابونکوچه و خ  یهاچراغ  اروشکر کردم. خد
 ینمکه ماش  ییدوون به جارو ول کردم و دوون ی. جت اسک یدمبه ساحل رس

و سوارش شدم.   یدمرس  ینبه ماش  یدندو  یرو پارک کرده بودم رفتم. بعد از کل
 :رو روشن کردم و گفتم یننفس زدن ماشنفس یبعد از کل

 ی؟صدامو دار یوا...شیواش -
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نبودن.   هامیبه گوشام دست زدم. هندزفر   یاآب در  یادآوری. با  یومدن  صدایی
 یبدستم رو داخل ج یع ! سر یمهم سوختن. گوش هامیمخف  یندورب یبدبخت 

. دکمه روشنش رو زدم اما روشن نشد. یدمکش  یرونشلوارم کردم و گوشم رو ب
. دنبو یگوش ی. االن وقت غصه خوردن برااییسوخت، عجب بدبخت  ینما

رو روشن کردم و به سمت آدرس  ینداشبور گذاشتم و ماش یرو تو یمگوش
 .کردم  حرکت

*** 

 سال قبل 15

 «نازنین»

 یهشکسته نگاه کردم. شالم که  یینهآ  یو خودم رو تو یستادما یینهآ  مقابل
شکسته دل کندم و داخل   یینهشده بود رو درست کردم و از آ   یینتاش باال و پا

 یاوش. سپرستمشیهاست عاشقشم و مکه سال  یشدم. کس یاوشاتاق س
باال   اینبود و از    یستادهپنجره بزرگ اتاقش ا  یروروبه  یشگیشطبق عادت هم

قورت دادم و به قدو باالش نگاه  صدای. آب دهنم رو ب کردیرو نظاره م یینپا
 و زنده  یرمبود. حاضر بودم به خاطرش بم یز چمن همه یمرد برا ینکردم. ا

و محکم به قفسه  کردیقلبم افسارش رو پاره م دیدمشیشم. هروقت م
 ی،آزاد یشده و برا یکه زندان  یمثل شخص کوبید؛یخودش رو م مهینس

پس زدن افکارم تکون دادم و  ی. سرم رو براکوبهیم یوار خودش رو به درو د
 .یدمش رو شنمردونه یقدم برداشتم که صدا یک 
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 ین؟شده نازن یزی: چسیاوش

 یانداختم و نفس ییندستپاچه شدم و خودم رو گم کردم. سرم رو پا کمی
شور و شوقم رو  کهینخودم رو آروم کردم. بعد از ا یو کم یدمکش صدایب 

 :گفتم  ییرسا یصدا کم کردم سرم رو بلند کردم و با صدا یننسبت به ا

 یه؟. دستور چیمرو بد  یدیجمش  یلبه اسم سه  یشخص  یبامروز قرار بود ترت -

 ین. از اکنهیبهم نگاه م یباییو با نگاه ز زنهیبه روم م یلبخند سیاوش
و لبم  ندازمیم ییندود بشم و برم هوا. سرم رو پا خواستینگاهاش دلم م

 .به گوشم خورد یشحالت بودم که صدا جد ینهم ی. توجومیرو م

 .هم خبر بده یه! برو به بقدیمیرو م یبشامشب ترت ینهم -

کردم   یو عادنگفتم. خودم ر  یزیچ یتعجب کردم ول یشناگهان ییر تغ ینا از 
 یهابهم انداخت و با قدم  یو سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم. نگاه سرد

من پنجره اتاقش  کاشیزل زد. ا یرونرفت و به ب یشقبل یاستوار به جا
که   ستپنجره ینهم یاوشس یتا نگاهم کنه. هرچند حکم من برا شدمیم

به پنجره ترک خورده   یو توجه  بینهیرو م  یگهد  یو جا  یشهنگاهش ازم رد م
 رحمیب   یننگفتم و با حال بد از اتاق خارج شدم.خودم رو نازن یزی. چشهینم

ها رفتم و درو با صدا باز درهم به سمت اتاق کار بچه یجا زدم و با ابروها
 :به هم زل زده بودن گفتن  ومقابل هم بودن    کهیکردم. مهسا و مهران درحال

 .لحظه یه خانم یننازن یشهاالن تموم م -
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نگاهم   کنن؟یم  جورییندوتا چرا ا  یننگفتم و به کارشون نگاه کردم. ا  چیزی
مبل نشسته بود و داشت ناخوناش رو  یرو از اون دوتا گرفتم و به رها که رو

و   یددست از کارش کش  ینمسنگ  یهانگاه کردم. رها به خاطره نگاه جوویدیم
رفتارش مثل خودم   یباو تقر  یدهدست من آموزش د  یر سرد نگاهم کرد. رها ز

 ینهم یگروه بود برا ینا یشخص تو ترینیشده اما بدتر از من. رها قو
. نگاهم رو از رها شدیرها هم م یبرا شدیمن گذاشته م یکه به پا  یاحترام

ودن. دست به گرفتم و به اون دوتا خنگ نگاه کردم. هنوز به هم زل زده ب
 یهشدم. بعد از چندثان یرهخ ندادم و به کارشو یهتک یوار شدم و به د ینهس

مهسا روش رو از مهران گرفت و پشت سر هم چشماش رو باز و بسته کرد. 
 :بهم نگاه کرد و گفت یاشک  یبا چشما

 .یید...خب بفرمادادیمیمسابقه م یمخانم داشت یننازن یدببخش -

 :رو گرفتم و گفتم میهتک یوار و از دزدم  یصدا دار پوزخند

 .یتمامور یمتا بر  ینآماده بش یعسر  -

نگاه به  یهزد. مهسا و مهران هم  یروناز جاش بلند شد و از اتاق ب یع سر  رها
مورد  یلرفتن. روم رو از در گرفتم و به سمت وسا یرونهم کردن و از اتاق ب

رو برداشتم و از اتاق   خواستمیرو که م  یزاییرفتم. در کمد رو باز کردم و چ  یاز ن
 .اومدم یرونب

*** 
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. خون از گردنش یدمانداختم و محکم کش یلرو دور گردن سه یمفتول سیم
شدم و لذت  یرهخ یلشد. به جون دادن سه یدهدستم کش یشد و رو یجار

 یمت و دستاش شل شدن. سجون کندن، به جهنم رف یهبردم. بعد از چند ثان
که مثل گچ شده بود   یلو جمش کردم. به چهره سه  یدمگردنش کش  یرو از رو

 جونشیمن کاله نذاره. روم رو از چهره ب  یاوشباشه سر س ینکردم. تا ا  اهنگ
رها  یدنرنگ رفتم و از اتاق خارج شدم. با د یدگرفتم و به سمت در اتاق سف

 :ه سمت مهسا رفتم و گفتمو ب یدمزدم و راهم رو کش یلبخند

 .یمتموم شد؛ بر  یز چهمه -

 ین. به ماشیرونقدم برداشتم و از خونه طرف زدم ب  یهبدون توجه به بق  بعدم
شد.  یدهشدم. نگاهم خود به خود به آسمون کش یهدادم و منتظر بق یهتک
که   شدیانداختم. چقدر خوب م یینو سرم رو پا یدماز سر افسوس کش یآه 
با هم  یاز بچگ  یاوشبهش نگاه کنم. من و س یر بود، تا دل س جاینا یاوشس
 دونهیکه من رو همدرد خودش م ییجا. از اونیمو هنوزم هست یمبود

 یچطور فهممیرو بهم داشت. نم یحس لعنت  ینکاش ا یخوشحالم اما ا
ابروهام رو  یمگوش  یروز افتادم. با صدا ینبرام افتاد که به ا یاتفاق  ینهمچ

صفحه  یو به اسم رو یدمکش  یرونشلوارم ب یبرو از ج یمدرهم کردم و گوش
داره که بهم زنگ زده. تماس رو وصل   یبود. البد کار واجب  یاوشنگاه کردم. س
گوش   دادیکه بهم آرامش م  ییگوشم گذاشتم و به صدا  یرو رو  یکردم و گوش

 .دادم

 .اضافه شده ...دونفر به گروهیازود ب ین: نازنسیاوش
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گوشم   یرو از رو یمنتظر جواب من بشه قطع کرد. گوش کهینبدون ا بعدم
 ینا  یاوشپس چرا س  یمبش  یناز ا  یشتر برداشتم و به فکر فرو رفتم. قرار نبود ب

هم دارن  یگهسه نفر د یدمدو نفر رو قبول کرده؟ از بس تو فکر بودم نفهم
 :و سرد گفتم ردمه رها نگاه کگرفتم و ب  یم. نگاهم رو از گوشکننینگاهم م

 .یمدار یددو عضو جد یاد...به نظر میمبر  ینسوار ش یعسر  -

دستاش رو به هم گره  یشگیشنگاهش متعجب شد و طبق عادت هم مهسا
 :گفت  یآروم یزد و با صدا

 یست؟پر ن یتمگه ظرف -

 :پهلوش و گفت یدست چپش رو گذاشت رو مهران

 گروه؟  یتو یانشده که ب یراض یاوشکه س  ینک  یناا -

 یخشک   ی. با صدایدمکش  یاهمبه شال س  یشدم و دست   یهاشون عصبسوال  از 
 :گفتم

 .یمبر  یدسوار ش یعسر  ینندار ی...اگر کاردونمیخودمم نم -

رو گرفتم و با همون اعصاب داغون در راننده رو باز کردم   میهتک  یناز ماش  بعدم
تو گروه متنفرم؛  یاددختر ب کهینو نشستم پشت فرمون و منتظر شدم. از ا

 یدل ببازه و من نابود بشم. مهسا و مهران نگاه   شونیکیبه    یاوشس  ترسمیم
سوار  یاگرفته  یافهرو باز کردن و نشستن. رها با ق ینبه هم کردن و در ماش



 

 
92

رمان  یککاربر انجمن   یاههمزاد | ستاره س یهرمان سا  
 

رو روشن کردم  یناز دهنش خارج نشد. ماش یزیشد و به مقابل زل زد و چ
 .رفتم یگاهو به سمت پا

. با همون اعصاب قشنگم یدیمرس  یگاهبه پا  اییقهبس که تند روندم پنج دق  از 
در گذاشتم.   یرفتم و دستم رو رو  یکش  یشدم و سمت در آهن  یادهپ  یناز ماش
 یعباز شد. سر  یکیمن، در با ت ییگر کارش رو تموم کرد و بعد از شناساحس

بزرگ رفتم و درش رو با زدن رمز باز کردم.  یرزمینداخل شدم و به سمت ز
 یو ذهن خارج بود. خالصه بعد از ط   یدمکان کامال پنهان بود و از د  یه  جاینا

تله توش کار شده بود به حال رفتم و درو باز کردم.   یکه کل  یآهن  یروکردن راه
 کردن،ینگاه م ییبودن و داشتن به جا یستادها یفها که به ردبچه یدنبا د
که زل زده بودن نگاه  ییجاو به همون تمنجکاو شدم و زود کنارشون رفک

 .کردم  یداپ یلحظه حس بد یهدوتا دختر  یدنکردم. با د

داده  یهتک یآهن یوار به د یاوشرفت. س یاوشناخوداگاه به سمت س چشمام
 روحیکه تنت ب   ی. رو کرد بهم و با لحن سردکردیبود و به اون دوتا نگاه م

 :تگف  شدیم

 دوتا آموزش بده؟ ینبه ا تونهیم یخب...ک  -

نگفتم و به  یزیبشه. چ یناز ا یشتر گروهم ب  یهانداشتم تعداد آدم دوست
روم نشست اما   لحظهیه  یاوشانداختم. نگاه س  ییننشونه مخالفت سرم رو پا

که اومد سرم بلند کردم و نگاهم   یینگاهش رو گرفت. با صدا  یهثان  یک بعد از  
 .ف دوختمرو به طر 
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 :کاره گفتدختر تازه همون

پس  جاینا ی...تو من رو آوردینمآموزش بب یکس  یردستقرار نبود من ز -
 .من رو قبول کن یتخودت مسئول

حرفش   یناز ا  تفاوتیب   جور ینهم  یاوشداشت. خدا کنه س  یزیتند و ت  زبون
 یگار نخ س یه یاوشنگاه کردم و منتظر واکنشش شدم. س یاوشنگذره. به س

 کهینا  یعنی  ینرو روشن کرد. ا  یگارشو گوشه لبش گذاشت و س  یدکش  یرونب
 :میگهو  یرهو به سمت دختره م زنهیم یپوزخند یاوش. سکنهیداره فکر م

 یه؟اسمتون چ -

 :جواب داد یبا حالت جسور یهدختر چشم طوس همون

 .هستن یواش هم یشون...ایداو -

 :دور زد و گفت یهانگشتش گرفت  ینرو ب یگارشس کهیدرحال سیاوش

...من ینیآموزش بب یهبق یردستکه ز  یفیح یلیتو خ یداخانوم و دونییم -
 .گیرمیرو به عهده م یتتخودم مسئول

که  یزیشد. از اون چ یروم خال یخسطل آب  یهحرفش، انگار  ینا با
. یرهکه حرف تو کتش نم  یهآدم  یاوشس  یبرام اتفاق افتاد. بدبخت   ترسیدمیم

 ییر نظرش رو تغ تونهیهم نم یو کس مونهیحرف م یرو زنهیحرف م یوقت 
 :گهیو م  زنهیم  یپوزخند  یدانگاه کردم. و  یدانگفتم و با نفرت به و  یزیبده. چ

 .شرط داره یهقبوله...البته  -
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 :یگهم و زنهیم یزیخنده تمسخرآم سیاوش

 .شنومیبگو...م -

 .یاوشبه س کنهیو رو م ندازهیم یوابه ش ینگاه  ویدا

 .با من باشه یدهم با یوا: شویدا

 :زد و گفت یگارشبه س یقیپک عم سیاوش

 .بینیدیدست من آموزش م یر باشه؛ هردوتون ز -

 :دستش رو بلند کرد و به اتاق خودش اشاره کرد و گفت بعدم

 .یامتا ب ینداخل و منتظر باش یدبر جا اتاق منه. اون -

 :بلند داد زد و گفت بعد

! ذارمیش نمزر مفت بزنه زنده یابگه  یزیدوتا دختر چ ینبه ا یاگر کس -
 یدین؟شن

 .نگاه کردن یواو ش یداگفتن و به و  یچشم همه

. یو رفت به سمت خروج   یدچشم افراد، راهش رو کش  یدنبعد از شن  سیاوش
خراب بود.  یلیرفتن. حالم خ یاوشنگفتن و به اتاق س یزیچ یواو ش یداو

. بدون حرف داخل اتاق کار کشیدمیدرد رو نم  ینو ا  کردمیکاش قبولشون م
 .که تونستم هق زدم  ییو تا جا یز م یخودم شدم و سرم رو گذاشتم رو

*** 
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 یشرفتپ یلیخ یدادوسال و ینا یگذشت. تو  یواو ش یداسال از اومدن و دو
خوب آموزشش  یلیخ یاوشبشه. س یبشرق تونستینم یکس  کرده بود و

 یعاد  جور یننگرفت و هم  یاد  یزیو رزم و...چ  یکاز نظر تکن  یواداده بود. اما ش
بود   شدهتندخو    یلیخ  یوا. رها نسبت به ششدیو بلند م  نشستیم  یداکنار و
رها شروع کرد   ی،سر سالن غذا خور  کهینتا ا  کردیبحث م یواش با شو همه
اون روز به  یاوشزدش. من و س یر دل س یههم  یداو و یواکردن ش  یتبه اذ
 یه کهینمن مهم نبود. تا ا ی. هرچند برایمدوتا رو از هم جدا کرد ینزور ا

رفت و  یرونا از گروه بیوقرار گرفت و ش یواو ش یداو ینب یدشد یلیبحث خ
و به کارمون   یمنشد  یگیرشپ  یگهزد. ما هم د  یبشکه کجا غ  یدنفهم  کسیچه

حس  یداو یرو رو یاوشخاص س یهادوسال نگاه ینا ی. تویمادامه داد
درد  یداهم شد  یاز طرف   ینهنب یاتا غرورم صدمه  گفتمینم یزیاما چ  کردمیم
قلبم و قصد کشتنم رو   یرو  کوبهیم  ینپتک سنگ  یهنفر    یک . انگار  کشیدمیم

 یادترمبلکه ز یچ،نکرده بود ه ییر تغ یادوسال احساسم ذره ینا یداره. تو
نگفته بود و   یدابه و  یزیدرباره کارمون چ  یاوشچرا اما س  دونمیشده بود. نم

بدونه از  یزیدرباره کارمون چ یدانبود. فکر کنم اگر و یالشخ ینهم ع یداو
 .بپرسم یاوشاز س یدبا مورد رو یه ین. ایرهم جاینا

 یدو شلوار سف یغتخت بلند شدم. مانتو قرمز ج یاومدم و از رو یرونفکر ب از 
اومدم و  یرونسرم انداختم و از اتاقم ب یرو یدشال سف یهرو تنم کردم و  یل

 یاوشرفتم. بعد از اجازه گرفتن درو باز کردم و داخل شدم. س  یاوشبه اتاق س
 یالک   یبود. صدا  مجلوش گر   یهابه پرونده  نشسته بود و سرش  یزشپشت م
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که نگاهش   جور یننکرد و هم  ییریتغ  یچبه اومدنم بکنه اما ه  یدادم تا توجه
 :به پرونده بود گفت

 ین؟نازن یداشت  یکار -

 یانداختم و جلو یینگلوم نشست. سرم رو پا یتو یبغض توجهیشیب  از 
 :صدام رو صاف کردم و بغضم رو قورت دادم و گفتم یبغضم رو گرفتم. کم

 دونه؟یدرباره کارمون م یزیچ یدابگم...و خواستمیم -

بهم  ینگاه سرسر  یهرنگش  یعسل یسرش رو بلند کرد و با چشما سیاوش
 :انداخت و گفت

بهش  یزیهم بگو اگر چ یهبهش نگو به بق یزیتو هم چ دونه؛ینه هنوز نم -
 .کنمیبگن زنده به گورشون م

 گین؟یبهش نم یزیندارم...چرا چ یباشه...قصد فضول -

 :گفت  یبهم انداخت و با لحن ترسناک  ینگاه ترسناک  بار ینا سیاوش

 .ینداره...مرخص یبه تو ربط  ینشا -

 .امدم یروننگفتم و با دل شکستم از اتاقش ب چیزی

*** 

 حال زمان

 «ویدا»
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 یبو غر  یبعج یجا یهنگاه به اطراف انداختم.  یهدم و ش یادهپ ینماش از 
کارخونه پاره پوره وسطش. واقعا  یهبا  یخشک و خال یابونب یه. یگهد

به لرز افتادم. چقدر بده  یاطور ناخاستهداره. باد سرد به تنم خورد و بهخنده
کارخونه متروکه   ترو قفل کردم و به سم  ین. در ماشیرونب  یایب  یسبا لباس خ
باز شد و  یغیو آروم درو باز کردم. در با ج یدمزده کشبه در زنگ  یرفتم. دست 

 یکی. با تن لرزونم داخل شدم و در زنگ خورده رو بستم. تاریستادا  یحد  یهتا  
که سوخت   یمکنم؟ گوش  یکار . حاال چینمرو بب  یزیجا رو گرفت و نذاشت چهمه

 یهآروم قدم برداشتم.  گذاشتم و آروم  یوار د  ویهم ندارم. دستم رو ر   چراغ قوه
به چشمام خورد. سرعتم رو  یمنوال بودم که نور کم ینبه هم یربع ساعت 

خارج   یک از اون مکان تار  یکردم و دوون دوون به سمت نور رفتم. وقت   یشتر ب
رده بودن عادت ک  یکیکه چشمام به تار  ییجاشدم نور به چشمام خورد. از اون

 ییقدم برداشتم که صدا  یک نور گرفتم و چند قدم به جلو رفتم.    یدستم رو جلو
 .به گوشم خورد که من رو متعجب کرد

 .یدمتکه ند  شهیم یپنج سال -

که صداش برام آشنا   یرو انداختم و بعد از چندبار پلک زدن به شخص دستم
استرس و ترس تند متعجب شدم. قلبم از  یدمکه د  یزیبود نگاه کردم. با چ

 یبیقدر شباهت به خودم داره. انگار سکه ان  یهک  ین. اشهی. باورم نمزدیم
 :بهم زد و گفت یکه از وسط دو نصف شده. طرف پوزخند  یمهست

 .یننازنمنم...  یدا؟و یصحنه رو نداشت  ینانتظار ا -
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شدم و تک به تک صورتش رو با خودم  یرهبهش خ مزدهیرونب یچشما با
رنگ بود.  یکردم. موهاش کپ خودم بود. چشماش مثل من طوس  یسهمقا

 ی کپ خودم بود. انگار خودم رو تو  یزشچش، همهچونه ینیش،ل..*باش، ب
 یپوست  یدمکه من د  ینیباشه. نازن یننازن ینکه ا  شهی. باورم نمیدمد یینهآ 
سرخ داشت با  یهامتوسط و لب ینیبو  ی_شکالت یاقهوه یو موها فیدس

بهش زل زده بودم  جور ین. همدیدییرو داخلش م یاکه انگار در  ییچشما
 :دهن باز کردم گفتم

 .یباش ین...امکان نداره که تو نازنیستین ینتو...تو نازن -

 :زد و گفت یکه االن خودم بودم پوزخند  نازنینی

 یدمتوقته ند یلیدمم...خاما خو شهیباورت نم دونمیچرا خودمم...م -
 ...چه خبر؟یداو

 :شدم و گفتم یحرفش عصب با

 ی؟هست  یواقعا ک  گییچرا نم پیچونی؟یچرا بحث رو م -

 :گهیم چرخهیدور م یهو  زنهیم یلبخند نازنین

 .یداهستم و یدامن و -

 :گمیبهت م با

 ی؟کارو با خودت کرد  ینچرا ا ین؟چرا نازن -

 :. رو کرد بهم و با خشم گفتکشهیم یغیو ج شهیم یعصب بار ینا نازنین
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 یدی؟هستم...فهم یدامن و -

 :از خودش داد زدم گفتم بلندتر 

...تو یستین  یار نفس    یدابازم و  یباش  یکیاگر ظاهرت با من    ی...حت یستینه ن -
 .زاده یمابراه ین...نازنینینازن

 :گهیو م کشهیم یقینفس عم نازنین

 .شمینم یدامن تا تو رو نکشم که و گی؛یراست م -

 گه؟یخودش م یبرا یشده. چ  یوونهد این

 .یستیمغرور ن ینتو افتاده...تو اون نازن یبرا یچه اتفاق  یه؟منظورت چ -

 :کرد و گفت  یخنده بلند نازنین

 یدبا  یچ   یبرا  یکنم تا بفهم  یفرو برات تعر   یز چپس بذار قبل از مرگت همه -
 .یریبم

 :زدم و گفتم پوزخندی

 .حرفات ندارم یدنبه شن یامن عالقه -

 .گرد کردم برم که صداش مانعم شدعقب بعد

 یسچرا پل کهینا یاکه چرا اون انفجار اتفاق افتاد...  یبدون  خوایینم یعنی -
 .ینکرد یکار  کهیدنبالته و حکم قتل رو برات زده درحال

 :با تعجب گفتم و رو کردم بهش و یستادمحرفاش ا ینا با
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 نبود؟ یسال زجر داد اتفاق  یک اون انفجار که من رو  یعنی -

 :کرد و با حالت مسخره گفت  یاخنده نازنین

 .درسته -

 :شد و گفتم یشتر ب تعجبم

بود که از من انتقام  ینا  یبرا  هاتیکشتمام آدم  یعنی  ی؟کارو کرد  ینچرا ا -
 یری؟بگ

! یستی؟من ن یهانسبت به حرف اوتتفیکه ب   یدی! دیدی: درسته...دنازنین
 .بذار از اول برات بگم

 .نگفتم و با استرس گوشام رو به حرفاش سپردم چیزی

 :و گفت یستادچند قدم به سمتم اومد و ا نازنین

گفت که تو رو   یاوشس ی...وقت یومدازت خوشم ن یدمتکه د  یاز همون اول -
 یبزنم بکشمت ول خواستیکردم. دلم م یدابهت نفرت پ دهیآموزش م

عاشق  یاترو با جسورباز یاوشچهارسال س ی. توشدیداغون م یاوشس
 یسرت به پول گرم بود که حت  قدر ین. تو ایدیاما خودت نفهم یخودت کرد

بهت  یزیاز خدا خواسته چ یاوشم. سیشد یو تو ک  یمهست یما ک  یدینفهم
تو بازم  یشد ول تیوونهد یاوشس . بعد از ده سالینگفت تا از گروه نر

بود. تو فقط کارت رو  یاوشس یبزرگ برا یلیغم خ یه ینو ا یدینفهم
هم با تو داغون  یگهدو نفر د کهین. ایبه اطرافت نکرد یو توجه کردییم
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. یاز احساسش بهت گفت اما تو ردش کرد یاوشاز انفجار س لشدن. قب
رو نگفت. به در گفت که  یز چخودش بود چون رک بهت همه یر هرچند تقص

 یهو فقط به دنبال  یندار یبه کس یاحساس یبهش گفت  یبشنوه. وقت  یوار د
غرورش شکست و به فکر انتقام  یاوشس ی،هست  دغدغهیساده و ب  یزندگ 

نقشه کارت رو  یهمن و گفت که با  یشاومد پ ینهم یگرفتن از تو شد. برا
که امکان رد شدنش  دونستیخودخواه بود. نم یلیخ یاوشتموم کنم. س

داشته باشه.  یدبا خواستیرو که م یو هرچ  شدیدار نمهست اما اون قبول
اتفاق افتاد. من از خدا خواسته قبول کردم که  یناخالقش ا ینبه خاطره هم

اون انفجار  کهینبشم. بعد از ا یاوشکنم و خودم ملکه قلب س  ودتو رو ناب
و داد   سوختییتو م  کهیحال بودم درحالو خوش  زدمیمن بال م  اتفاق افتاد،

حال برات افتاد اولش خوش یاتفاق  ینهمچ یدفهم یاوشس ی. وقت زدییم
شد؛ یم یوونهداشت د کهیشد اما بعد از دو روز حالش بدتر از قبل شد؛ جور

دار باشه اما کارم برات خنده ینا یدعشقش رو کشته. شا کهینبه خاطر ا
داغونه رفتم عمل، رفتم تا همزاد  یاوشحال خودم و س یدمد ی. وقت یقتهقح

بازم قبول نکرد و من  یاوشرو بهم بکنه. اما بازم نشد س یاوشتو بشم و س
بودن   یهقت شبیاعشقش کردم و من ل  یهرو به شدت روند که چرا خودم رو شب

سال گذشت که  یک جا بود که حس تنفر رو حس کردم. با تو رو ندارم. اون
دوباره   یاوش. سیو قصد ترک کردن کارت رو دار  یاکه زنده  یدبهمون خبر رس

 یدوست داشت دوباره برگرد یلیتو بود. خ یشش دلش پشد و همه قرار یب 
و  یکرد  یریگکارت کناره  ینکه از ا  یاما تو گفت  ینهسرکارت تا هر روز تو رو بب

. تا یدمت دوباره من عذاب کشحرف ین. با ایندار یبه جاسوس یکار  یگهد
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هم از  یمهم از تو انتقام بگ کهینذهنم خطور کرد. ا ینقشه تو یه کهینا
رو برداشتم و اسم و رسم و شغل  یاوشتمام سند و...س ینهم یبرا یاوش؛س

تمام افراد رو برام  یاوشونستم که سدیلو دادم. م یسرو به پل یشواقع
بال رو سرش آورده.   ینکه ا  یممن اون کس  دونهیچون اون هنوز نم  فرستهیم

که سر   ییمهسا و مهران. بعد از اون دعوا یمنم همه افرادش رو کشتم؛ حت 
جاش از سارا خبر و به یرونزدم ب یگاهکردم از پا  یاوشهمزاد بودن تو با س

. یکه تو هردوشون رو گرفت   یرونزد ب  یگاه. رها هم به خاطر من از پاگرفتمیم
. تو هم به خاطره شهیآخرش دست به دامن تو م یاوشسکه   دونستمیم

چهارسال به  ینا ی. تویکرد یو خواسته من رو عمل یپول قبول کرد
عکس تو  کهینمختلف رفتم و خودم رو مشغول کردم و بعد از ا یهاشرکت
تو رو  یستا پل کردمیاون شرکت رو نابود م دهپرون یتو ذاشتمیرو م
 یاوشو س یدار بر  یمن باال یکنه و به دنبال تو بگردن و تو به جا  ییشناسا

 .هم اعدام بشه

 کشن؟یهم دارن عذاب م یگهکه دو نفر د  یدم. چطور من نفهمشهینم باورم
بدجور از هردوشون متنفر بودم.  ی. از طرف دادمیم ینحق رو به نازن یشترینب

درد  یعد از زنده شدنم کلدوتا من پنج ماه تو کما بودم و ب ینبه خاطره ا
عشق   یهخاطره    هعمل خودم رو به شکل سابق درآوردم. فقط ب  ی. با کلیدمکش

 :و سرد گفتم ینقبولش ندارم. رو کردم به نازن یامسخره که ذره

 یم؟بکش خواییم ی؟کن  یکار چ خواییخب حاال م -

 :زد و گفت یپوزخند نازنین
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و اون رو هم به   یاوشس  یبرا  مفرستی! بعد جسدت رو مکشمتیمعلومه م -
 .دمیم یلتحو یسپل

 ینتا بفهمه ا یدمم رو پنهان نکردم بلند خندم گرفت. خندهافکارش خنده از 
 :و گفتم یدمکش  یگانست. نفسبچه یباز یهکاراش همش 

شما   یرهکه قراره بم  ی...کسیکه من رو کشت   ینیخواب بب  یبگم مگه تو  یدبا -
. من به خاطر شما دوتا یتونش به خاطر بازهمه ی؟...به خاطره چ ییندوتا

. به ینبنداز ینجسدم رو کف زم یراحت  ینکه بذارم به هم  یدمکم درد نکش
بکنم   یرحم  وبه ت  ید. شابرمیخاک م  یر خاطره خودمم که شده شما دوتا رو ز

 .کاراش رو پس بده  ینتقاص ا یدبا یاما اون عوض

من رو   خواستیکه م  یرو با همون روش  یاوشن ساال  ینهم  خواستیم  دلم
 ینکه همچ  شهیو لذت ببرم. باورم نم ینمبکشه، بکشمش و سوختنش رو بب

 یهکار بکنم. واقعا که   یآدم ینهمچ یتونستم برا یباشه. من چطور یآشغال
به خنده مضحک بود، زدم که  یهکه شب  یاحمقم. به حماقت خودم پوزخند

خودم متاسفم. از اعصاب   یدرونم رو چند برابر بکنه. واقعا برا  یششد آت  باعث
رو  یننازن ینلب گفتم. نگاه سنگ یر ز یکردم و لعنت   یوار نثار د یخوردم مشت 

سرد   ینگاه   ینبراق به نازن  یآوردم و با چشما  یینگرفتم و دستم رو پا  یدهناد
گرفتم و با   کردیم یر س بتعج یکه تو  ینرو از نازن یمانداختم و صورت برزخ

رو  یبشعج یبلند که نشونه از خشمه به سمت در رفتم که صدا یهاقدم
از آتش درونم رو کم کردم و   یو کم  یستادمصداش دم در ا یدن. با شنیدمشن
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کرد و   یاخنده  ینکه پشتم بهش بود به حرفاش گوش سپردم. نازن  جور ینهم
 :گفت

 .نها راه خروجت مرگهکن...ت  یرونجا رو از سرت ب ینفکر رفتن از ا -

. از یوونستهم د  یکی  ینبراش تکون دادم. ا  یو تاسف   یینرو انداختم پا  سرم
چهره خونسرد رو به صورتم دادم.   یهکردم و    یزیحرفش خنده تمسخرآم  ینا

ام برگشتم و بهش نگاه کردم قدم به عقب برداشتم و با همون خشم خفته  یک 
 :و گفتم

با تو ندارم هرچند که تو هم  یکرم از خود  درخته...من کار  گنیم دونییم -
 خیالیتو رو مقصر بدونم، پس بهتره ب   تونمیاما من نم  ی،مرگ رو دار  یاقتل

 .یکشتن من بش

قدم بردارم که صداش باعث شد  یک دار گرفتم. خواسم نگاهم رو کش بعدم
 .هم بذارم و به حرفش گوش بدم یسرجام منقبض بشم و چشمام رو رو

نه...مهم منم که  یا یمن رو بکش خواییکه تو م یست: برام مهم ننازنین
 .بکشمت خوامیم

م رو به چهره  یمخداداد  یحرفش دلم سرد شد و باعث شد که خونسرد  ینا  با
سرد رو به  یهم گذاشتم و هوا یم و چشمام رو رو. سرم رو بلند کردیارمب
ندارم.   یاکه چاره  یاددلم نشست. به نظر م  یرو  یقعم  یدادم. آرامش  هامیهر

بدجور  یلیخ م؛همزادم رو به درک واصل کنم. سردرگم بود خوادیاما دلم نم
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رو   میهر  یکنم. چشمام رو باز کردم و هوا  یکار چ  دونمیسردرگم بودم. واقعا نم
 :کردم و به چهره سردش نگاه کردم و گفتم  یتهدا یرونه بب

 .کنمیکارو نم  ینکارو بکن...اما من ا  ینهم  خواییرو م  ینبکش...اگر واقعا ا -

 :گفت  یغ من بود، آورد و با ج یینهکه آ   یتعجب رو به صورت  نازنین

...من تو رو لب مرگ بردم حاال تو یمن رو بکش یبخوا یدنه...نه تو هم با -
 ...خواییمن

 :حرفش رو ادامه بده. با داد گفتم نذاشتم

من سوخت و داغون  یرو بکشم که هم پا یکس  خوامی...گفتم نمخوامینم -
تو به خاطره   یدی،تو رو بکشم چون تو هم درد من رو کش  خوامیشد! من نم

پونزده سال به خاطره  یدرد رو تحمل کرد یو کل یمن صورتت رو عمل کرد
 یشیمن با آت  یتو با عشق سوخت   ینپس بب  ی؛به عشقت سوخت   یدنمن و نرس

 !یکه تو برام راه انداخت 

بلند برداشت و مقابلم  یهاشد و با خشم قدم یحرفم عصب یناز ا نازنین
. یهکه چقدر ناراحت و عصب  دادیداغ بود و نشون منفسش داغ  ی. هوایستادا

 یرونرنگ ب  یاکلت نقره  یهکرد و    یتپشت کمرش هدا  رو به  یدشدست سف
هم گذاشتم تا کارش رو  ی. از کارش افسوس خوردم و چشمام رو رویدکش

. کردمیرو برطرف م یمو دل تنگ زدمیحرف م یوابا ش کاشیانجام بده. ا
و  یدمخواهرم رو ند کهیندلم براش تنگ شده بود. ناراحت بودم، از ا یلیخ

 ینو ا مردمیم یشهمون پنج سال پ کاشیرو نابود کردم. اهمزادم  یزندگ 
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دلش   یول  کشهیم  مبده و آد  گهیکه م  ینی. نازندیدمیرو نم  ینحال و روز نازن
شده. از  یاهنامرد دلش س یاوشتره و فقط به خاطره من و ساز من هم پاک

درست  یر ت یهمنتظر بودم تا ماشه رو بکشه و با  جور ینخودم متنفرم. هم
ترس به تنم  یشونیمپ یخالصم کنه. با گذاشته شدن کلت رو یشونیموسط پ

. نه، مرگ یستن  یالیبرام خ  منبودم که از مرگ نترسم و بگ  یافتاد. من در حد
هام تک سلولو از اسمش ترس به تک  ترسمیکه من هنوز ازش م یزیهچ

 یدننگاه کردم. با د ینمام رو آروم باز کردم و به نازن. چشکنهیم یتسرا
. انگار کشتن من یدچشمام حلقه زد اما نبار یاشک تو یننازن یسصورت خ

چشماش  ی. توکردیفکر م هبود ک یزیتر از اون چسخت یننازن یبرا
 یقعم ینفس یخم به ابروش آورد و با نگاه تلخ  ین. نازنزدیداد م یسردرگم

 جور ینکارش تعجب کردم و هم  ینسرم برداشت. از ا  یو از روو کلت ر   یدکش
 کارو کرد؟  ینمتعجب بهش زل زدم. چرا؟ چرا ا

با چند قدم بلند ازم دور   ینشک بودم بهش نگاه کردم. نازن  یکه تو  جور همین
 یسش. آروم رو کرد بهم و با همون صورت خیستادا یشقبل یشد و سرجا
 :زد و گفت یرنگ بهم لبخند کم

 .ستاون جعبه یبرداشتم تو یاوشکه از س  یتمام سند و هرچ  -

اشاره کرد. با بهت به دستش نگاه کردم   ییدستش رو بلند کرد و به جا  نازنین
 یدهجعبه درب و داغون و پوس یهکه اشاره کرد نگاهم رو دوختم.   ییو به جا

 :گفتم  یتبا خودش. رو کردم بهش و با جد کنهیم یبود. چه فکر 

 کنم؟یکار م  یاوشس یمن هنوز برا کنییفکر م -
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 :کرد و گفت  یخنده کوتاه  نازنین

به  ین...من کارت رو راحت کردم از ایکن  یرو نشونت دادم که تالف  یننه ا -
انتقام و خودت  یا یاون نامرد کار کن یبرا یبا خودته که بخوا یشبعد. مابق
 .یریرو بگو من 

 :و دستم رو به کمرم زدم و گفتم یستادما صاف

 ی؟چرا من رو نکشت  -

 :گهیو م زنهیخودشه زل م یرنگ چشماچشمام که هم یتو بار ینا نازنین

که محکوم به مرگ  ینکرد یگناه  یچه جاینو تو ا یچون تو همزادم -
 یآدمتو اون  یدمد یوقت  ی...چرا دروغ، اول دوست داشتم بکشمت ولیبش
که تمام مشکالت از خودم   یدمشدم...فهم  یمونپش  کردمیکه من فکر م  یستین

 .یندار یگناه   یچه جاین. تو ایاوشهو س

 .یاما تو دنبال انتقام -

انتقامم رو سپردم  ی  تونستم انتقام گرفتم...مابق  ییمن تا جا دونمی: منازنین
 .گیرییم یاوشکه تو انتقام من رو از س  دونمیبه تو...م

 :تکون دادم و گفتم یترو با جد سرم

 .مطمئن باش -

 :بهم زد و گفت یلبخند نازنین
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قطع   ینحرف نازن  یسپل  یر شدن آژ  یده...با شنکنمیخب من روت حساب م -
ردمون رو   یاز کجا اومد؟ چطور  یگهد  یس. پلیمبه هم نگاه کرد  یشد. با نگران 
 :گفتم  یبلند یو با صدا یندم به نازنزدن. رو کر 

 یم؟خارج بش یمهست که بتون یییجا -

 :سرش رو تکون داد و گفت یع سر  نازنین

موتور  یهجا اون یرون،کارخونه برو ب  یپرونده و...رو بردار و از در پشت  یع سر  -
 .یباهاش بر  تونییهست که م

 :دستم رو مشت کردم و گفتم ی؟که برم؛ پس خودش چ   یچ  یعنی

 ی؟که برم؟ پس تو چ   یچ  یعنی -

 .یبر  جایناز ا ید. تو بامونمیم جاین: من همنازنین

لب گفتم و  یر ز یزده کرد. لعنت شتاب یشتر بلندتر شد و من رو ب یر آژ صدای
 :و گفت یدرنگ نگاهم رو فهم یننگاه کردم. نازن ینبه نازن ینگاه منتظر 

رو کشتم  یادیز یهاچهارسال آدم ینا یبمونم...من تو جاینا یدبرو من با -
تمام   کننیکه من همزاد تو هستم فکر م  ییجامجازات شم...از اون  یدپس با

 ....زود برویکارا رو تو کرد  ینا

 .ول کنم بفهم جوریینتو رو هم تونمی...نمتونمینم یداد گفتم: د لعنت  با

نشست و سرش رو تکون داد   یننازن  یهالب  یرو  یپررنگ   حرفم لبخند  ینا  با
 :گفت  یمیمال یو با صدا
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 یهرو به تو بزنم...من  یبمونم تا مهر پاک  یداما من با ی،ممنونم که به فکرم -
 .مجازات شم یدگناهکارم، پس با

 :گفت  یحرف بزنم که صداش رو بلند کرد و با چهره عصب خواستم

 ینقش یچکار ه ینا یدار حق  منه تو توبرو...طناب جایناز ا یع سر  -
 ....فکر کن که من وجود نداشتم پس برو زود باشیندار

تکون دادم و با دو به سمت جعبه  یناهنجار به خودم اومدم و سر یصدا با
 کردیداشت نگاهم م یتکه با جد  ینرفتم و جعبه رو برداشتم و از کنار نازن

تنهاش بذارم و برم، دوست داشتم اونم  جوریینا خواستیگذشتم. دلم نم
لعنت. مطمئن باش تقاص خون  یاوشلعنت بهت س حیف،یف. حیادباهام ب

 یکردم و به صدا  یرونرو از سرم ب ین. به اجبار فکر نازندییرو پس م یننازن
نکردم و در  یسرش گذاشته بود توجه یکه تمام کارخونه رو رو یراندازیت

شدم. شروع   یکتار  یبارو تقر راه  یهرو باز کردم و داخل    و زنگ خورده  یدهپوس
به صورتم   ین اومدنم باد سردیرورو خارج شدم. با بو از راه یدنکردم به دوو

انداختم و با چشم  ینگاه  یرهخورد و تن داغم رو به لرز درآورد. به آسمون ت
تم و موتور زرد رنگ با دو به سمتش رف یه یدنموتور گشتم. با د یهدنبال 

 یک،کوچ  یدکل  یه  یدنگشتم. با د  یچشگذاشتم و دنبال سو  ینزم  یجعبه رو رو
و سوار شدم و جعبه رو محکم بستم و  شتمجعبه رو جمع کردم و برش دا

روم   یتانداختم و با جد  یدهبه کارخونه پوس ینگاه   یهموتور رو روشن کردم.  
بدنم دور   یکهت  یهانگار از    شدمیرو ازش گرفتم و حرکت کردم. هر چقدر دور م

کردم و داخل   یسرد رو با موتور ط   یابون. بکشیدمیعذاب م  یشتر و ب  شدمیم
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 یاترمز کردم و گوشه جایهو  یدمرفتن به شهر رس یاز کم عدجاده شدم. ب
شدم و با شتاب جعبه رو باز  یاده. از موتور پیستادمموتور رو پارک کردم و ا

برام گذاشته.   یسرنخ   یه  ینکجاست؛ حتما نازن  اوشیس  دونمیکردم. من که نم
 رداشتمزرد رنگ به چشمم خورد. کاغذ رو ب  یک کاغذ کوچ  یهگشتن    یبعد از کم

زدم. خواستم جعبه رو  یکاغذ پوزخند یآدرس رو یدنو بازش کردم. با د
 .شدم یموناز کارم پش یاهیکلت س  یدنببندم که با د

. یدمکش یرونجعبه ب یرو از تو یشک ابروم رو بلند کردم و کلت م یتا یه
مانتوم گذاشتم و در جعبه   یبجا رو کرده بود. کلت رو داخل جفکر همه  یننازن

رو بستم و موتور رو روشن کردم و به سمت آدرس حرکت کردم. خدا کنه با 
ها کردم. ابونیکردن کوچه خ  یبهم ندن. حرکت کردم و شروع به ط   یر موتورم گ
. کال عادت یدممتروکه رس  یجا  یهبه    هایابونن کوچه خساعت گشت  یمبعد از ن

زدم و از موتور  یکاراشون انتخاب کنن. پوزخند  یمتروکه رو برا یدارن جاها
 یبه. عجیخال یجا یهشدم. با همون پوزخند شروع کردم به گشتن  یادهپ
. با تعجب به برگه زرد یستن  یزیچ  یو خال  یمهخونه ن  یهاز    یر که به غ  جاینا

رنگ نگاه کردم و بازش کردم. خب فکر کنم آدرس رو درست اومدم. برگه رو 
. به سمت موتور رفتم و در جعبه رو باز یدمند  یزیپشت و رو کردم اما بازم چ

 یموتر  ینبشه با ا  ید. شایدمد  یموتر  یهو رو کردن جعبه،    یر ز  یکردم. با کم
 ییهاش رو زدم. صدااز دکمه یکیرداشتم و موت رو بیکرد. ر  یدارو پ یزیچ
پام شروع به  یر . با زدن دکمه سوم زیومدرو هم زدم اما بازم ن ی. بعدیومدن

پام نگاه کردم.  یر کرد. با استرس درونم چند قدم به عقب رفتم و به ز  یدنلرز
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 ینیمدهنم و ب یرو تار کرد. دستم رو جلو یدمبلند شد و د ینزم یخاک از رو
متر فاصله گرفتن دستم  یک دور شدم. بعد از  یو با دو از اون جا کمگذاشتم 
 یباتقر   یاحفره  یدنشد. با د  یچ   ینمتا بب  یدمدهنم برداشتم و چرخ  یرو از رو

 یفکرم پوزخند ینبکنه. با ا تونهیبزرگ دهنم باز موند، نامرد چه کارا که نم
دوزخ مالقات   یدوست دارم تو رو تو  یلیلبم جا خوش کرد. خ  یناخواسته رو

سنگ  یهموتور برداشتم و پشت  یکنم. کلت رو پنهان کردم و جعبه رو از رو
آروم به سمت حفره رفتم. به لبه حفره  یهاکردم و با قدم  یمبزرگ قا یباتقر 

بمب؟ آب دهنم   یه؟چ  یگهد  ینشکل سر  حفره اومد. ا  یرهدا  یز چ  یه  یدمکه رس
 یفشار دادم اما اتفاق   یرو روش گذاشتم و کم  امپ  یه  یدتردرو قورت دادم و با  

 یشدم و چندتا ضربه محکم بهش زدم اما بازم اتفاق  یعصب ی. کمیفتادن
 یول یهچ دونمیپام نگاه کردم. نم یر و ز یستادم. به اجبار کامل روش ایفتادن

بود و  یاداشت؛ دورتادورش رنگ سورمه یبیبود رنگ و ظاهر عج یهرچ 
 جور ینهم دقیقهیک رو بلند کردم و منتظر موندم.  م. سر یاکستر وسطش خ

نشد. با چشم به  یبمنص یزینه اما چ یا کنهیم یحرکت  ینمتا ببب یستادما
قدم  یککنم. به اجبار   یداپ تونمیم یزیچ ینماطراف حفره نگاه کردم تا بب

پام تکون  یر ز یهو یکیت ی. با صدایدمکش  یلبه خاک  یبرداشتم و دستم رو رو
 کهیزیو منتظر شدم. با حرکت چ یستادمدرست سرجام ا یع. سر خورد یکم

 یر ز یمخف  یجا یهرفتنم نگاه کردم.  یینزدم و به پا یپوزخند یستادمروش ا
 یهوشد و  یلرنگ تبد یبه آهن یاحفره یخاک  یوار . دیومدجالبه بدم ن ین؛زم

 واجهم یبو عج یک ش یجا یهاومدنم با  یینسرعت آسانسور آروم شد. با پا
 یهاشدم و با قدم یادهبود. آروم از آسانسور پ یجا سرتاسر آهنشدم. همه
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بزرگ شدم.  یباحال بزرگ تقر  یهرو گذشتم و داخل مردد به جلو رفتم. از راه
رو  جاینمن ا یم افتادم. چطورگذشته یادزدن اطراف  یدد یبعد از کم

که  باریآخرین یادم یادمبود؛  یمخف  یجاهمون جاینفراموش کردم. ا
خونه  یهاون موقع از  یادمه ییبود. تا جا یشسال پ یزدهس یدمد جاروینا

 یادنگاه کردن و    یحفره. بعد از کم  یه  یقنه از طر   رسیدییم  جاینمتروکه به ا
رفتم.   یاوشگذشته به سمت اتاق س  یاداومدم و با    یرونکردن گذشته از فکر ب

درو باز کردم. کلت رو مقابلم گرفتم و به جلو  یع و سر  یدمکش  یرونکلت رو ب
 یهاوسط اتاق. با قدم یخال یصندل یهاز  یر به غ یدمند یزینگاه کردم اما چ

نبود. به حساب  یزیبه جلو رفتم و به اطراف نگاه کردم اما بازم چ یآروم
 یننازن  شدم. چرا  یرهخ  ینآوردم و زم  یینکلت رو پا  یستن  جاینا  یکس  کهینا

عقب رفتم و  یوار . به سمت دیستن یکه کس  جاینا جا؟ینمن رو کشوند ا
چرا به  فهممینم یه؛زدم. همش باز یگذاشتم و پوزخند یوار د یدست رو

کردم   یچشمام رو بستم و سع  دم؟یگوش م  یراحت   ینبه ا  یگراند  یهاحرف
داخل کارخونه شدن و معلوم  یساکه پل  ینا یارم،ب یادرو به  یشساعت پ یمن
 ینبود نازن  یاگر باز  یست؛ن  یباز  یه  ینآوردن. نه ا  ینسر نازن  ییچه بال  یستن

 یس من مقابل پل گناهیهیبه خاطر ثابت کردن ب  یا زدیاون حرفا رو نم
داخل بازوم نشست و باعث شد  یزیفکر بودم که چ ی. توکردینم یستادگیا

تمام بدنم   یشدن دستم حس بد  یسم. با خکه چشمام رو تا حد ممکن باز کن
گرفتم و به دستم نگاه کردم. تمام دستم   یوار گرفت. نگاهم رو با بهت از د  رو

زده کرد. کلت ناخواسته از دستم افتاد بهت  یشتر و لباسام قرمز بودن و من رو ب
 .کرد  یجاداتاق ا یتو یبد یو صدا
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 .بلند شد و پرده گوشم رو آزار داد صداش

درخواستم رو قبول  کاشیتوئه! ا یر ش تقص...همهیداو یشروع کردخودت  -
و من تو رو  شدینم یدهکش  جاینتا ا یباز یناالن ا کردیی. اگر مکردییم

کارت   ینبعد از ا  خواستمیبد. م  یلی...خیداو  ی. بد زجرم دادکردمینم  یزخم
 یکه اون لعنت   همیدمف جاینتو اونم ا یدنبدم اما با د یشنهاددوباره بهت پ

 .رو گفته یز چهمه

که   یبرگشتم تا کس یازدهبازوم گذاشتم و با حال شوک یسالمم رو رو دست
و  کنهینگاهم م یسردرگم یافهکه با ق  یاوشس یدن. با دینمکارو کرد بب  ینا

زدم که فقط خودم احساسش  یرنگ رو گرفته سمتم، پوزخند کم یاهیکلت س
نه. دویخودش رو عشق من م یاوشمثل س یآدم کردم. خاک بر سر من که

و  کشیدینم یشاگر نبود من رو به آت یستن یشتر ب یوونهد یهبشر جز  ینا
گرفت   یشدلم آت  ینعشق نازن  یاد. با  کردینم  یک به بازوم شل  رحمییاالن با ب 
 .یدمکش  یاوشجسور بودنم رو دوباره به رخ س ی،و به تالف 

 یعالقه داشت  یاشد. اگر تو ذره یو نخواه  یعشق من نبود وقتیچتو ه -
اومد  یرونکه از دهن نجس تو ب ی...هه اون لعنت دادییزجرم نم قدر ینا

هزار  بار ینبشه و دلش چند  یروحش زخم  یکه تو باعث شد  ینی. نازنینهنازن
به  شمهه ی؟ها بکشه. به خاطر چ و آدم یفتهتکه بشه و به فکر انتقام ب

 یس پل یممن خودش رو تسل گناهیهینامرده. و حاال به خاطره ب  یه توخاطر 
. شهیدلم باز نم  یجات تو  وقتیچدار. هه؛ تو ه  یمن بره باال  یکرده تا به جا

 .رو مطمئن باش ینا
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کلت رو از روم گرفت و لبش رو دندون گرفت و  یبیبا حالت عج سیاوش
 یداش کردم که چندتار سفبه سرتا پ ی. با تنفر نگاه یدبه موهاش کش یدست 

چندتا تار  کنمیموهاش نگه دارم. االن دارم توجه م یباعث شد نگاهم رو رو
بود نگاهم از   یوار به درو د  یاوشکه نگاه س  جور ینبود. هم  یقشکنار شق  یدسف

 جاینکلتش رو از دستش بندازم وگرنه محاله ا  یدموهاش به کلت افتاد. با
 یآروم خم شدم و دستم رو از رو یحوال ینهم یجون سالم به در ببرم. تو

. خواستم یدمبرداشتم و کلت رو قاپ  سوختیو م  کردیدرد م  یدابازوم که شد
 .کنم  تر یع باعث شد حرکتم رو سر  یاوشس یبلند شم که صدا

تا  کشمتیخودم م ینهم ی...برایداو شییوقت عوض نم یچباشه...تو ه -
 .عذاب نکشم یدنتبا د

کردم.   یک کنه به دستش شل  یک اون شل  کهینرو سمتش گرفتم و قبل از ا  کلت
 یاوشافتاد و کف دستش هم رنگ دست من شد. س یاوشکلت از دست س
دستش کلت رو برداره   یکینکرد و خواست با اون   یتوجه  یشبه دست زخم
 :به غره گفتم یهشب یاکه با جذبه

که  یمحرف دونییوب م...خودتم خکنمیم یمغزت رو متالش یبرش دار -
 .شمیازش رد نم زنمیم

 :زد و گفت  یو پوزخند  یستادهوا بود درست ا  یدستش رو  کهیدرحال  سیاوش

 بود؟ یبدونم...پرونده و اسناد دست ک  خوامیرو م یز چ یهقبوله. فقط  -
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گرفتم و با   یشونیشکردم و کلت رو درست وسط پ  یاحرفش تک خنده از 
 :گفتم  یلحن سرد

من رو به دام بندازه   کهین...اون چهار سال تمام به خاطر ازادهیمابراه  ن  ینازن -
تمام لوازم تو رو  یرهاز من و تو انتقام بگ کهینا یبرا یآدم کشت و از طرف 

بدم. اونا هم با  یلمن اونارو بهت تحو یستبرداشت و رفت و االنم قرار ن
 .. پس نگران نباشسوزنیشون مصاحب

بهم زل زد. انگار داشت با  یشمشک یبهم نگفت و با چشما یزیچ سیاوش
خط و نشون رو من  ینا دونهیاما نم کشید؛یچشماش برام خط و نشون م

 .بودم یدهاز قبل براش کش

 .خودت ینده حاال خونت پا یهمون اول بهت گفتم که من رو باز -

ماشه گذاشتم و خواستم  یستم رو رود یرمازش نگاهم رو بگ کهینا بدون
جا رو گرفت. ناخواسته به سقف زل زدم همه یسپل یر آژ یفشار بدم که صدا

 یلعنت  شه؟یصدا بلند اکو م قدر ینچرا ا یبهو دنبال صاحب صدا گشتم. عج
اوش بود یکه س  یی. روم رو از سقف گرفتم و به جایستن یزاچ یناالن وقت ا

 اییلب لعنت  یر دادم و ز یوندابروهام رو پ یشالخ یجا یدننگاه کردم. با د
. یدمرو رساومدم. از حال بزرگ عبور کردم و به راه یرونگفتم و با دو از اتاق ب

بود کلت رو  یستادهآسانسور ا یرو یکه با پوزخند مضحک   یاوشس یدنبا د
من خطا   یرهایرفت باال و ت  دکردم اما آسانسور زو  یک به سمتش گرفتم و شل

 .رفت
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اطراف رو تنتند نگاه کردم.  یو با کالفگ  یستادمداغون سرجام ا یاعصاب  با
بلند به حال رفتم و اطراف رو نگاه  یهاخارج بشم؟ با قدم جایناز ا یچطور

رفتم و محکم  یدهتونل پشت مبل قرمز به سمت مبل پوس یادآوریکردم. با 
که درش بسته بود   یدستم هولش دادم. مبل کنار رفت و تونل مخف  یهبا 

استفاده کردم. با ضربه  جایناز ا یوادادن ش یفرار یبرا بار یک معلوم شد. 
گذاشتم و   یبمبا پام به در زدم؛ در نازک خم شد. کلت رو داخل ج یمحکم

نوز مبلو ه  یجلوش نشستم و با دست سالمم در رو باز کردم و پرتش کردم رو
. آروم کردیم یشتر رو ب لمو عج دادیپرده گوشم رو آزار م یسپل یر آژ یصدا

. با باز کردن درب یدمدست کش یهخودم رو با  یداخل تونل شدم و به سخت 
اومدم و  یرونکامل از تونل ب باز یمهن یتونل گرد خاک بلند شد. با چشما

به  جور ینکنم. هم  ایدرو پ یاوشو تندتند اطراف رو نگاه کردم تا س یستادما
 یخورد. خودم رو پشت سنگ   یسپل  ینکه چشمم به ماش  کردمیاطراف نگاه م

که   یدمرو د  یشخص  یدنچرخ  یگشتم. بعد از کم  یاوشپنهان کردم و دنبال س
. از ینشهجا ماشاون یبا دو به سمت همون خونه نصفه رفت. به احتمال قو

من   یسابرام مهم نبود که پل  یگهجام بلند شدم و با دو به سمت موتور رفتم. د
به جهنمه.  یاوشکه برام مهمه، فرستادن س  یزیچ هاتن کننیم یر رو دستگ

موتور  یعباز شد. سر  ینماش یهاو درب یستادا یبد یبا صدا یسپل ینماش
فرمون  یرو با درد بلند کردم و گذاشتم رو یمرو روشن کردم و دست زخم

از همون خونه متروکه بلند   یک الست  یغج  یگاز دادم. صدا  یموتور و با درد کم
 یهاگفتن  یستاومد. به ا  یرونب  یپژو پارس  مشک   ینماش  دششد و پشت بن

 یتو کهیطوربه کردیدرد م یدانکردم و گاز دادم. دستم شد یتوجه یسپل
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سرد هم به سرد شدن  یهوا یتمام تنم عرق  سرد زد. از طرف  یقهدق یک ینا
 خیالییتونستم خودم رو به ب   ییتکون دادم و تا جا  . سرم روکردیتنم کمک م

 یر آژ ی. صداذارهیاز خودش نم یو اثر  یرهرو ندم م یبش. اگر االن ترتدمز 
گاز  یشتر تر کرد. به اجبار بدوباره به گوشم خورد و من کالفه یسپل ینماش

که داشت صد در صد   یسرعت  یننگاه کردم. با ا یاوشس یندادم و به ماش
 یکنزد یاصل یابونبه خ یبابکنم. تقر  یکار  جاینهم یدبا موندم؛یازش جا م

کلت،  یادآوریکنم؟ با  یکار تمومه. چ یگهبشه د یابون. اگر داخل خیمشد
مانتوم بود نگاه  یبج یرونکه نصفش ب  ینگاهم رو از جاده گرفتم و به کلت 

موتور رو  تونستمیاستم داشت نمکه دست ر   یبتونم. با درد یدکردم. من با
 یآوردم و با کل  ییندرد پا  بابا دست راستم نگه دارم. به اجبار دست راستم رو  

. نگاهم رو به جلو دوختم یدمکش  یرونمانتوم ب  یبکلت رو از ج  یدرد و بدبخت 
 :لب گفتم یر و ز

 .یبتون  یدانجامش بده...تو با کنمیخواهش م -

درد تمام دستم رو گرفت و باعث شد ابروهام  رو خواستم بلند کنم که دستم
کم بلند کردم. خدا دستم رو کم یاو با گفتن  یدمکش  یقیرو خم کنم. نفس عم

از درد تمام بدنم سرد شد و احساس کردم تمام لباسام به خاطره عرق سرد 
رو مقابلم   دستمهم بودن. باالخره    یتو  یداشدن. ابروهام رو از درد شد  یسخ

بود و  حالینبود. انگار سرم ب  یزونم یادچشمم رو بستم. حالم ز یهگرفتم و 
 جوریینرفته که ا  یلیخون از دستم خ  یقو  یلیداشتم. به احتمال خ  یجهسرگ

چشمام   یع لحظه بستم و سرم رو محکم تکون دادم و سر   یهشدم. چشمام رو  
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پنچرش کنم.   یدزد با  یر به باکش ت  شهیداره نم  ینکه ا  یرو باز کردم. با سرعت 
خورد و  یک به الست یر نشونه گرفتم و ماشه رو فشار دادم. ت یکشالست یرو

گاز دادم و با   یشتر تر شد. بلحظه کنترلش خارج شد و سرعتش کم یه ینماش
 یک گرفتم. اگر شل  ینرفتم و کلت رو به سمت باک ماش ینشفاصله کنار ماش

 ینا کهینه. مهم ایستاما برام مهم ن ه؛شدن خودم صد در صد یکنم زخم
. بعد یاوشکارت تمومه س  یگه. آب گلوم رو با صدا قورت دادم. دیرهبشر بم

. یدبه آسمون رس یشانفجار رخ داد و آت لحظهیک  یماشه رو فشار دادم. تو
انفجار باعث شد که تعادلم رو از دست بدم و به خاطره حال بدم  یروین

لت جاده غلت خوردم. بعد از آسفا  یافتادم و رو  ینزم  یرو  یچطور  یدمنفهم
احساس درد  یگه. دیستادا حرکتیب  جایه جونمیغلت خوردن، جسم ب  یکل

مقابلم نگاه کردم. با  یشتار به آت ید  باز کردم و با د ینداشتم. چشمم رو کم
انداختم و پوزخند  ینگاهم رو به نور قرمز و آب  یسپل ینماش یر آژ یصدا
. یدمکش  یقیفاجعه آروم بستم و نفس عم ینتارم رو از ا ید  . ددمز  یرنگ کم
 .بینمتیجهنم م یتو

*** 

 ...یدآق...دکت...او...ب -

 دونمیآروم چشمام رو باز کردم. نم زدیدرست حرف نم کهیشخص یصدا با
کم شم کم. گوینمرو بب ییدرست جا تونمیکه نم یااز دن یامشکل از منه 

 .گنگ برام واضح شد  یرو به دست آورد و کم کم صداها شییشنوا

 .تخته یاالن سه روزه که تو کنه؟یدکتر چرا؟ چرا چشماش رو باز نم یآقا -
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 جاینا یخدا بخواد...خواهر شما کم ضربه نخورده. وقت  یدخترم هرچ  -
به  یدیامو  رهیم ینبنده خدا زبونم الل از ب ینکردن گفتم که ا یشبستر 

. یدهزاران دفعه خداروشکر کن  یداالن نبض داره با  کهین. همیستبرگشتنش ن
 .شهیم  یدار ب  یبه زود  ید. نگران نباشگذرهیاالن سه روز که از خواب بودنش م

 .شمیدکتر؛ اگر برنگرده من بدبخت م ترسمیبه خدا م -

خون  یست؛ از طرف بدنش خسته یکمنشده فقط  یشونطور یشوندخترم ا -
 .از دست داده یادیز

شده که سه روز   یمن سه روز خواب بودم؟ چطور؟ چ   یعنی  گن؟یدارن م  چی
. چشمام رو یرونکه رفتن ب  یدمباز شدن در اتاق فهم یخواب بودم؟ با صدا

 ی  تار کهین. چندبار پشت سر هم پلک زدم تا ایدمآروم باز کردم، بازم تار د
درست  وتکون دادم  یجا واضح شد. سرم رو کمرفت و همه یناز ب یدمد

 ی؟چ   ی. اما برایمارستانمب  یکه تو  یدمفهم  یلتحل  یبعد از کم  یدماطراف رو د
شدم؟ خواستم بلند شم که  یبستر  یمارستانب یافتاده که تو یچه اتفاق 

انگار که بدنم رو خشک کرده باشن. سرم رو تکون  کردینتونستم. بدنم درد م
 یتمام حسم رو تو دمکر   یتونستم به دستم نگاه کردم. سع ییادم و تا جاد

انگشتام رو تکون دادم بعد آروم دستم رو بلند  یسع یدستم جمع کنم. با کم
 یدنکردم. دستم رو مقابل صورتم آوردم و چند مرتبه باز و بستش کردم. با د

به سمت  زدم و بدون توجه به سوزن دستم رو یدستم پلک  یسوزن سرم تو
. خم به ابروم یدکش  یر بلندش کردم که دست راستم ت  یدست راستم بردم و کم

دست راستم   کنه؟یدستم درد م  قدر ینبهش انداختم. چرا ا  ینگاه   یهآوردم و  
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حس دست راستم برگشت.  کهینتکون دادم تا حسش برگرده. بعد از ا یکم
دست راستم رو حرکت بدم. آروم سرجام نشستم و مشغول  کهینبدون ا

بودم که در  یحوال ینهم یکنم؟ تو  یکار پاهام شدم. حاال پاهام رو چ یدند
بود و با  یستادهدر ا یکه جلو  یوااتاق باز شد. نگاهم رو از پاهام گرفتم و به ش

 واینگاهش کردم. ش  جور یننگفتم و هم  یزینگاه کردم. چ  کردینگاهم م  یرتح
اومد سمتم و محکم بغلم کرد.   یع سر   یحالشد و با خوش  یچشماش اشک   یهو

تکون خورد  یگذاشتم و آروم ماساژش دادم. کم  شنهشو یدست چپم رو رو
. محکم بغلش کردم کنهیم  یهنفساش بلند شد. معلوم بود که داره گر   یو صدا
 :و گفتم

 .نکن...من که حالم خوبه یهخواهرم گر  -

 :ازم فاصله نگرفت و گفت یجدا شد ول از آغوشم شیوا

سه روز مردم و زنده  ینا یخدارو هزار مرتبه شکر...تو ی؛خداروشکر که خوب  -
 ی؟شدم. حالت خوبه؟ درد ندار

 :رو متعجب کردم و گفتم قیافم

 .شده؟ حالم خوبه یسه روز چ  -

 :لباسش پاک کرد و متعجب نگاهم کرد و گفت ینصورتش رو با آست شیوا

و  یادو خودت هم به خاطره سرعت ز یرو کشت  یاوشتو س یاد؟نم ادتیتو  -
بازوت  یتو یر . البته به خاطر درآوردن تیبود یهوشضربه به بدنت، سه روز ب
 .یمخوابات کشت ینبا ا خوابی؟یم قدر ینهم هست...آخه تو چرا ا
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با انفجار و غلت خوردن  یاوشو کشتن س یناومد. گرفته شدن نازن یادم حاال
 یاون شب نفس  یادآوری. با  یمارستانمب  یتو  ینهم  ی. پس براینزم  یمن رو

از روم  یلهپرنده در حال پروازم و هزار تن وس یه. انگار که االن یدمکش  یقعم
هم به  یما نبود و گوشجینا یوااومد ش یادمنگاه کردم که  یوابلند شده. به ش

 جاست؟ینموضوع خبردار شد و االن ا  یناز ا  یخاطره آب سوخت. پس چطور

 یمارستانم؟ب یکه من تو  یباخبر شد یچطور یواش -

نگرانت شدم؛  یلیارتباطم باهات قطع شد خ یگه: آهان...اون شب که دشیوا
زنگ خورد و گفتن   یمگوش  یدمرس  جاینبه ا  یاومدم. وقت   جاینبه ا  ینهم  یبرا

و بعد از  یمارستانیب یگفتن که تو توباهام تماس گرفتن.   یسکه از ادراه پل
 .جامیناومدم و االن سه روزه ا جاینبه ا یساجواب به پل یکل

 .شرمنده که نگرانت کردم -

 :سرش رو تکون داد و گفت شیوا

تموم   یز چو همه  ی...خداروشکر که االن خوب یهعاد  یز چپس همه  یتو خواهرم -
 .شده

 .زدم یو لبخند یینرو انداختم پا سرم

 .یریمبگ یدهرو ناد یستموم شد البته اگر موضوع پل یز چدرسته همه -

محسوب   گناهیمن تو ب   یهاو جواب  ینبا اعتراف کردن نازن  ی: آهان راست شیوا
 .چندتا سوال دارن یهازت  ی. ولیشد
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کارم من رو حبس   ینکه به خاطره ا  یستن یدرو کشتم. بع یاوشاما من س -
 .اعدام کنن یاابد 

 ییدرو تا  ینهم ا  یسخود پل  یخالفکار و کشتنش حالل! حت   یه  یاوش: سشیوا
 .ازت گذشت یگناهکار بزرگ رو کشت   یک  کهینا یکرد و برا

 .پس راحت شدم طور؛ینکه ا -

 .جانینا یسا. چون پلینگ  یبگ  ی: اشیوا

 :و گفتم یدمحرفش انگار که برق بهم متصل کردن پر  ینا با

 مگه دست از سرم برنداشتن؟ ی؟چ  -

 .سوال دارن یسر یه: چرا اما شیوا

 :روکرد بهم و ادامه داد بعد

 .ها یستن یبعد؟ مشکل یبرا یبذار خواییم یا یانبگم ب -

. برو میلههزار تن وس یر هنوز درگ کنمیفکر م جورییننه بابا حال ندارم...ا -
موضوع رو تا  یندارم ابپرسن. حال ن خوانیم یچ  ینمبب یانبهشون بگو ب
 .فردا ادامه بدم

نکنن که حال  یتگفت و از جاش بلند شد و رفت. خداکنه اذ  یاباشه شیوا
با دو نفر داخل شد و خودش کنار من نشست  یواش یقهندارم. بعد از پنج دق

گرفتم و به اون دوتا نگاه کردم.   یوادوتا نگاه کرد. نگاهم رو از ش و به اون
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که   یدمرو کجا د ین. من ایدمرو د طرفینواقعا ا یا کنمیحس م دونمینم
 :. سرد گفتمیستباشه برام مهم ن خوادیم یهرک  خیالیب  زنه؟یبرام آشنا م

 .یدبپرس یددار یمنتظرم...اگر سوال -

 :گفت  یبا لحن خشک  زدیکه برام آشنا م  همون

 ین؟داشت یاوشبا س یخب شما چه ارتباط  -

 :انداختم و گفتم یینزدم و سرم رو پا پوزخندی

 .گمیبهتون م  یاز تا پ  یر رو از س  یز چندارم همه  یخوب   یادکه حال ز  ییجااز اون -

برگه  یرو یزیحرفام تموم شد چ یکردن. وقت   یفشروع کردم به تعر  بعدم
 :گفتم  یع سر یننازن یادگفت. خواست بره که با   یانوشت و با اجازه

 براش افتاده؟ یده...چه اتفاق زا یمابراه یننازن -

 :که پشتش بهم بود گفت  جور ینهم طرف

 .محسن یماعدام شد...بر  یروز د -

نگاه خاص به  یهبه من کرد و بعد از  یرفت. محسن نگاه  یروناز اتاق ب بعد
مرغا. رو  یقاط  یرههم م یوارفت. فکر کنم امروز صبح ش یروناز اتاق ب یواش

 :و گفتم یواکردم به ش

 .بهت نگاه کرد یجور یهشده؟ حس کردم محسن  یزیچ -

 :نگاهم کرد و گفت شیوا
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 .بپرسه نتونست خواستهیم یزیچ یه...االنم البد یفتادهن ینه بابا اتفاق  -

 مرخصم؟ یخب حاال من ک  -

 :باال انداخت و از کنارم بلند شد و گفت یاشونه شیوا

 .یمبکن یدبا یکار چ ینمبا دکتر حرف بزنم بب یدواال با دونمینم -

 .یدمتخت دراز کش روی

 .بمونم و انتظار بکشم جاینخدا کنه زودتر مرخص بشم. دوست ندارم ا -

 :با تعجب گفت شیوا

 .یآزاد یگهتو که د ی؟انتظار چ  -

 .رو بفهمم ینآره هستم اما دوست دارم با برگشتن ا -

 :دستاش رو بهم زد و گفت شیوا

 .یخوشمزه بپز  یو تو غذا یمبخور یبستن یمآخ جون...دوباره بر  -

 :گفتم  یتا ابروم رو باال انداختم و با لحن شوخ  یه

 ی؟توقع نداشته باش من خرجت رو بدم...من کار کنم و بخرم تو راحت بخور -

 :پکر شد و گفت یبا حالت مصنوع  شیوا

 .یستخبرا ن یننه خانوم از ا کشم؟یم من منت تو رو یفکر کرد -

 هه پس چه خبره؟ -
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از  یماه  یک  یه...گردییخدا تو دوباره برم یمنه...ا یه: آ...خبر بدبختشیوا
 .دستت راحت بودم

 کردی؟یم یهگر   یاز طرف  جا؟ینا یپس چرا اومد -

 .کار داشتم  جاینا ی: چون...چون خاک رفته بود تو چشمام از طرف شیوا

 :بهش کردم و گفتم آمیزیطنتیش نگاه

 خانم؟ یچه کار -

 .ینم: ا  خب اومدم تا دوست پسر نداشتم رو ببشیوا

بخوابم حالم   خوامیخب حاال گروت رو گم کن م  یلهآهان بله بله متوجهم. خ -
 .یزیچ یو دست گل یرینیش یهکامپوتت کو؟   یراست ...یخوب ن 

 .نگاه کرد یوار رنگش عوض شد و خودش رو زد به اون راه و به د شیوا

 یکه گل و بوته بخرم؟! حاال کمپوت رو برات تو  ی: مگه اومدم خاستگارشیوا
 .خونه گذاشتم

 .گییتو که راست م -

*** 

فرستادم.  هامیهتازه رو به ر یمانتوم کردم و هوا یبچپم رو داخل ج دست
 .یداتمام رس هم به یضیخداروشکر دوران مر 
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رفتم و  ینبه سمت ماش چرخوندمیرو با انگشتم م ینماش یچسو کهدرحالی
برام  یواش یروز د ینکه هم  یدمجد یرو باز کردم و نشستم. گوش یندر ماش

 .نگاه کنم جواب دادم یبه صفحه گوش کهینگرفته بود زنگ خورد. بدون ا

 جانم؟ -

انگشتا پاتم  یچی،دست که ه انگشت یعنیبرات غذا پختم... یا: زود بشیوا
 .خوردیم

 .خورهی. حال آدم بهم مزنهیدختر م ینکه ا  یهچه حرف ینا آخه

با پا غذا  یاکه مثل بعض  یستمن هایمونم یلمن از قب یفکر کنم اشتباه گرفت  -
 .بخوردم

. خورییم  یمارستانکن برو برو اصال تو بدرد همون ب  یو خوب   یا: کوفت! بشیوا
 .یبدن تا آدم ش نمک یکم قوه و ب   یبهت غذا یدبا

 .یامم یگهدو ساعت د یهباش باش خب من تا  -

چشمام گذاشتم و حرکت  یرو رو یآفتاب  ینک رو قطع کردم و ع یگوش  بعدم
 ینا  یروندم. تو  گاهیکارو کامل تموم کنم و برگردم. به سمت مخف   یدکردم. با
و رفت. منم  یدسوال پرس یسر  یهبهم سر زد و  یسپل یگهد بار یک دو روز 

رو  ینمماش ر که د  یادرو برداشتن. به نظر م یواشماره ش یجورکه چه  یدمفهم
 یگوش  یوکارتم رو ر   یمو س کننیم یداداشبور پ یرو تو یمو گوش کننیباز م
تموم  یز چ. خداروشکر که همهکننیم یدارو پ یواو شماره ش ذارنیم یشخص

راحت بشه. به  یواکه ش  دونمیم یدالبته بع یمراحت شد یواشد و من و ش
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کنه. خدا کنه به هم بخورن یرو نم یداره ول یینظرا یهکه محسن   یادنظر م
به همون مکان متروکه  یساعت رانندگ  یمنداشته باشن. بعد از ن یو مشکل
که پشتش جعبه رو گذاشته بودم رفتم. با   یشدم. به سمت سنگ   یادهرفتم و پ

شدم و جعبه   ینزدم و جعبه رو برداشتم. سوار ماش  یرنگ جعبه لبخند کم  یدند
 یالو  یهس و  لوک  ینماش  یهکارخونه    یهخوندم.    ورو باز کردم و تمام اسناد و...ر 

به من نداره. اسناد و...رو   یپس ربط   یسشمال. خونشم که االن تحت پل  یتو
 ینبنز   یتر راه چهل ل  یداخل جعبه گذاشتم و به سمت کارخونه حرکت کردم. تو

از  یکارخونه بزرگ و خال  یهو راهم رو ادامه دادم. بعد از ربع ساعت  یدمخر 
رو   ینداخل شدم و تمام بنز   ینماشدم. در کارخونه رو باز کردم و با  یدرخت د
پارک کردم.   یادبردم و با فاصله ز  یرونرو از کارخونه ب  ینو ماش  یینگذاشتم پا

از سکنه بود   یرفتم که خال  یامتوسط و خونسرد به سمت کارخونه  یهابا قدم
رو داخل  هاینبنز  مدرفت و آ  یاما منبع مواد مخدر. درو باز گذاشتم و با کل

زدم و شروع  یو سرتاسر کارخونه رو نگاه کردم. پوزخند ستادمیبردم. صاف ا
رفتم و  هایبه سمت بطر  یدمجا رو دخوب همه یکردم به قدم زدن. وقت 

رو باز کردم و  یآخر  یشون رو اطراف کارخونه گذاشتم. دوتا بطر همه
رفتم و فندک  یخروج  مت. به سیختمتونستم اطراف ر ییشون رو تا جاهمه

 :زدم و گفت یو روشنش کردم. پوزخند یدمکش  یرونب یبمج یرو از تو

دارم به حرفم عمل خودت... یشپ گردنیشون برمبهت گفتم که همه -
 .رهیم یناز ب یشههم یخاطرات تو برا یار نفس  یدا...خداحافظ وکنمیم
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 یخروج  به سمت یخونسرد یهاانداختم و با قدم ینبنز  یفندک رو رو بعد
شدم و منتظر انفجا کارخونه نموندم  ینقدم زدن سوار ماش یرفتم. بعد از کم

نبود اونا رو هم  یریهخ یبرا یالو و ینو به سمت خونه حرکت کردم. اگر ماش
 یافهبا ق یواشدم و در خونه رو باز کردم. ش یادهپ ین. از ماشکردمیدود م
 :رفت و گفتاومد سمتم و انگشت اشارش رو به سمتم گ یدرهم

 .یستیدو ساعت االن سه ساعته که ن یگفت   یی؟تو معلومه کجا -

 :مبل نشستم و گفتم یرو برداشتم و رو عینکم

 .رفتم دود کردم اومدم -

 :و گفت یدکش  یانفس آسوده شیوا

 دستت چطوره؟ -

. گیرهیدرد م  یلیبکشم خ  یناما اگر ازش کار سنگ  رسونهیسالم م  یستبد ن -
 .بانده یفعال که تو

 ی؟کارو کرد  یندستت ا ین: نگو که با اشیوا

 نه بابا مگه دست چپم چالقه؟ -

 .یاناهار. زود لباسات رو عوض کن ب یمبر  یاخب ب یله: خشیوا

آشپزخونه. از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم. مانتوم  یخودش رفت تو بعدم
دست  یهنداره.  یروشکر مشکلنگاه به بازوم انداختم. خدا یهرو درآوردم و 
 یز تنم کردم و به آشپزخونه رفتم و دستام رو شستم و سر م یالباس رو خونه
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بلند شد.  یمگوش  ینشستم و مشغول خوردن شدم. نصفه غذام بودم که صدا
خودم بخرم تا از شر    یکارت برا  یمس  یه  یدقاشق رو ول کردم. من با  یبا کالفگ 
 یز م  یرو از رو  یماز جام بلند شدم و گوش  یالفگ مزاحم  راحت بشم. با ک  یهرچ 

ابروم رو بلند کردم و تماس رو  یتا یهشماره ناشناس  یدنبرداشتم و با د
 .برقرار کردم

 .یارتون شدم خانم نفس که مزاحم  یدسالم ببخش -

 :گفتم  خشک 

 یش؟فرما -

 یتا برا ینتون رو بهم بدآدرس منزل یشهبگم که اگر م خواستمیا  خب م -
 .یمامشب مزاحم بش

 یوا؟ش یبرا -

 :گفت  یهول شد و با دست پاچگ  طرف

 ...شهیب...بله اگر م -

 :رو قطع کردم و خشک گفتم حرفش

 .ینشب خدمت برس -

 حوصلگییرو قطع کردم و آدرس خونه رو براش فرستادم و با ب  یگوش  بعدم
با  یوانشستم و قاشق رو برداشتم. ش یز انداختم و سر م یز م یرو رو یگوش

 :دهن پر گفت
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 بود؟ یک  -

 :رو پر کردم و گفتم قاشق

 .یر امرخ یادداره م ییبنده خدا یهقورت بده بعد حرف بزن... -

تو گلوش و شروع کرد به سرفه  یدحرفم غذا پر  ینکه دهنش پر بود با ا  شیوا
 یهبلند شدم و  یع سر یشه؟آدم م یک   ینکنم؟ ا  یکار چ ینمن با ا یازدن. خدا

کامل آب   ی. وقت یدآب رو سرکش یع سر  یواآب کردم و دادم دستش. ش یوانل
 :گذاشت و چندتا سرفه زد و گفت  یز م یرو رو یوانرو خورد ل

 ی؟ک   یبرامن هنوز عادت نکردم با دهن پر حرف نزنم... یدببخش -

 :لم دادم و گفتم ینشستم و به صندل سرجام

...خب یس  ...محسن همون پلیستاما آشناهم ن یستن یبتو...غر  یبرا -
 یه؟نظرت چ

 :لم دادو گفت یمثل من به صندل شیوا

 .دونمینم -

 :گفتم  یخونسرد با

 .یپس عاشق  -

 :نگاهم کرد و با لکنت گفت یع سر  شیوا

 .بخدانه نه...ب... -
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داخل اتاق شد ازش  کهیخودت رو گول نزن تو از همون روز اول یچرا هست  -
 .خوشت اومد

خجالتش ندم   یشتر ب  کهینا  یانداخت. برا  ییننگفت سرش رو پا  یزیچ  شیوا
باهاش ندارم غذاش رو  یکار  یدد یوانگفتم و مشغول غذام شدم. ش یزیچ

ر به تشک یهلقمه آخر رو خوردم و بعد  یعکامل خورد و منتظر من شد. سر 
 یآفتاب   عینک   کهیاومدم و درحال  یرون. از اتاق بیدماتاقم رفتم و لباسام رو پوش

 :گفتم  ذاشتمیچشمام م یرو رو

 ....فعالیدخر  رمیمن م یواش -

اسپرتم رو  یمشک  یها. کفشیرونرو برداشتم و واحد زدم ب یمگوش بعد
فکر  یوابه ش داشتمیکه قدم برم  جور یناومدم. هم یرونو از خونه ب یدمپوش

. خداکنه یو خودم اما با آزاد مونمیمن م رهیهم داره م یواکردم. ش
 .شدم یدبه فکرم زدم و مشغول خر  یخوشبخت بشه. لبخند

جانانه به خونه برگشتم و در خونه رو باز کردم و داخل شدم.  یدخر  یهاز  بعد
رو  یواگذاشتم و سرم رو دورتادور خونه چرخوندم تا ش  ینتکاب  یرو رو یدخر 
 :به خودم گرفتم و بلند گفتم یمتعجب یافهاما نبود. ق ینمبب

 ی؟هست  یکدوم گور  یواش یوا؟ش -

 ینکه من ا  ییتا جا دهیسرش اومده که جواب نم یی. نکنه بالیومدن صدایی
 یکه خبر   یبهعج بار ینسمتت ا یادم یعسر  یادصدا ب یه شناسم،یرو م یواش

بلند به اتاق رفتم و در اتاق رو باز کردم. با چشم اطراف   یها. با گامیستازش ن
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ت کجا رفته خانوم. یسنکردم. معلوم ن یداازش پ یرو گشتم اما بازم اثر 
رو برداشتم و بازش  یرینیپزخونه رفتم. جعبه شباال انداختم و به آش یاشونه

شدم. ظرف  یرینیش یدنظرف خوشگل برداشتم و مشغول چ یهکردم. 
که از  یواو داد ش یغ ج یدر بلند شد و صدا یرو پر کردم که صدا یرینیش

 یدسف  ینتکاب  یرو رو  منگفتم و دستا  یزی. چیچیدخونه پ  یبود تو  یحالخوش
با دوتا جعبه خوشگل مقابلم  یوا. شینمرو بب یرشگذاشتم و منتظر شدم تصو

 :اومد و دستاش رو بلند کرد و با لبخند گفت

 .شون دارمقدر دوسترفتم گرفتم. ان یچ  ینبب -

 :کردم و گفتم  یاخنده تک 

جا پاره شد از بس صدات کردم. خب   ینخب خانم. من  بدبخت گلوم ا  یلخ -
 یدین؟خر  یچ  ینبگ ییدحاال بفرما

 یاپارچه  یز چ  یهو    شونیکیگذاشت و دست برد داخل    ینهارو زمجعبه  شیوا
 :و با دستاش درستش کرد و مقابلم گرفت و گفت یدکش  یرونب

 .شهیبرانداز م یلیتن تو خ یگفتم رو  یدمشد یتو گرفتم...وقت  یبرا ینا -

زانو   یینبود و تا پا  یمکه مقابلم گرفته بود نگاه کردم. مانتوش خان  ییمانتو  به
 یپو از ت امیمن عاشق رنگ زرشک  دونهیخوب م یلیخ یوا. شرسیدیم

 یتا اسپرت. ابروهام رو بلند کردم و با نگاه مهربون   یادخوشم م  یشتر ب  یخانوم
 :گفتم

 ی؟کرد  یکار خودت چ ی...ممنونم...خب برایهعال یشهمثل هم یقتسل -



 

 
133

رمان  یککاربر انجمن   یاههمزاد | ستاره س یهرمان سا  
 

و دست  ینتکاب  یمانتو رو جمع کرد و درست تاش کرد و گذاشت رو شیوا
و مقابلم گرفت و با  یدکش  یرونب اییروزهمانتو ف یهو  یبرد داخل جعبه دوم

 :گفت  یخوش حال

 چطوره؟ -

 یوامن از ش  کهییکردم. تا جا  یلشخودم تحل  یبه مانتو کردم و برا  یجالب  نگاه
. یتا خانم پوشهیاسپرت م یشتر و ب یستن یاهل لباس خانم یواش دونم،یم
 :گفتم  کردمیبلند م هارویوهم کهیگرفتم و درحال  ینترو از کاب میهتک

 .شییچطور م ینمبرو بپوش بب -

انداختم و  ینکس یتو هارویوهبه اتاق رفت. م یعتکون داد و سر  یسر  شیوا
مانع  یواش یبکشم که صدا یوهام یرو یرو باز کردم. خواستم دست  یرآبش
 امدیبهش م  یلینگاه کردم. خ  یواکار شد. حواسم رو از کارم گرفتم و به ش  ینا

با اومدن محسن   شهیم  یعنیبودم.    یدهند  یلباس خانم  یرو تو  یواتا حاال ش
 .امدیزودتر م کاشیباشه ا جور ینهم آدم شده؟ خدا کنه هم یواش ینا

 .یادبهت م یلی...خیبه خودت داد یآدم یافهق یهباالخره  -

 نبودم؟ زادییتا االن آدم یعنی: شیوا

 :و گفتم یدمبه چونم کش دستی

 .بگم متاسفانه یدبا -

 کنم؟  یکار : نامرد...خب من چشیوا
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 :سالن سرتاسر نگاه کردم و گفتم به

و اتاق رو   شورمیم هارویوه. منم میریکن مخصوصا گردگ  یز برو سالن رو تم -
 .کنمیم یز تم

خونه رو  یگفت و به اتاق رفت تا لباسش رو عوض کنه و کارا  یاباشه شیوا
شستم و داخل سبد گذاشتم.   هارویوهدونه مبکنه. روم رو از سالن گرفتم و دونه

پارچه برداشتم و مشغول خشک کردن شدن شدم.   هایوهبعد از تموم شدن م
 یرونب پزخونهاز آش .یخچال یشون توو گذاشتم یدمظرف چ یتو هارویوهم

 یز م کهیدرحال یوااستراحت کردم. ش یمبل نشستم و کم یاومدم و رو
 :گفت  کردیم یریرو گردگ یزیونتلو

 .رها...اعدام شد. سارا هم فعال به حبس رفت یراست  -

و به مبل لم دادم به  یدمکش  یقعم  یحرفش غم به دلم نشست و نفس  ینا  با
بازم براش ناراحت  اومدیاز رها خوشم نم یادز کهینسقف نگاه کردم. با ا

خاص خودش رو داشت. خداروشکر سارا   هایینباشه اونم سخت   یبودم. هرچ 
م خوبه یناعدامش کنن. هم  یانکرده بود که بخوان حبس ابد بزنن    یکار خاص

 .یهشکرش باق یو جا

و  یشساعت ش یاومدم و به ساعت نگاه کردم. وا ونیر ب یوافکر حرف ش از 
از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم و شروع کردم به  یع. سر رسنیاالن م یمهن
دوباره روش بکشم.   یدست   یهبود اما بد نبود    یز کردن. هرچند که اتاقم تم  یز تم

 حموم افتادم. از  فکر کردم و بعد از شستن دستام به   یریرو گردگ یلتمام وسا
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دست لباس برداشتم و به حموم رفتم. باند رو درآوردم و انداختم  یهکمد 
سرد رو باز  یرآبگذره. ش  یشدنم م یماهه که از زخم یک سطل آشغال. االن 

داغ رو باز کردم و  یرآبخوب خنک شدم ش ی. وقت یستادما یرشکردم و ز
ن اومدم و لباسام رو تنم یرومشغول شدم. بعد از سه ربع ساعت از حموم ب

موهام رو خشک  کهیموهام رو خشک کردم. درحال یک کردم و با حوله کوچ
داشت   کهیدرحال  یوادرچه حاله. ش  یواش  ینماومدم تا بب  یروناز حال ب  کردمیم

قر  یو کم کردیرو زمزمه م یشعر  کردیکمد نگاه م یینهآ  یخودش رو تو
از پسرا و  یشونحاله. مثال اخوش یادم در  یدگیاز ترش کهین. بچم از ادادیم
 یواکه ش  ییخودش. مانتو یبرا زنهیم ی. چه بال بالامدیخوشش نم یانآقا

برداشتم و به اتاقم رفتم. مانتو رو تنم کردم و  ینتکاب  یبرام گرفته بود از رو
 ینگاه  یهو  یدمهم پوش یو شال مشک  یشلوار مشک  یههاش رو بستم. دکمه

داشت شالش رو  کهیدرحال یوااومدم. ش یرونو از اتاق ب ختمبه خودم اندا
 :و گفت یدکش  ینگاه سرتا پام انداخت و سوت  یه کردیدرست م

 .کنن  یمن خواستگار یتو رو به جا ترسمیبابا به پا ندزنت...به خدا م -

 :رو به نشونه تاسف تکون دادم و گفت سرم

 ی؟گذاشت   ییدرسته؟ چا یز چ...همهیاناحمق نباش...زود باش که االن م -

 ...: آره گذاشتمشیوا

نگاه به هم  یهو  یمنگاه به در کرد یهزنگ خوردن در حرفش قطع شد.  با
رفت داخل آشپزخونه. به ساعت  یع افتاد و سر  یشتازه دوزار یوا. شیگهد
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زود اومدن. در رو باز کردم  گفت که  شهیکردم و به سمت در رفتم. نم  ینگاه 
در  یجلو ز دادم و ا یسالم یرلبکردم. ز  یارتدرهم رو ز یبا ابروها یکه زن 

لب داد و آروم داخل شد. خداکنه  یر ز یکنار رفتم تا داخل بشن. زن سالم
کار دست خودش   ترسمیسر کنه. نه ماشاال زبونش کوتاهه م  ینابتونه با ا  یواش

داخل شد و سالم کرد.  یدسف یباتقر  یو با موها مرد چهارشونه یهبده. بعد 
شونزده  یبادختر تقر  یه عدیشدم. ب یلب دادم و منتظر نفر بعد یر ز یسالم

بکنه  یسالم کهیندستام رو گرفت و بدون ا ییروساله داخل شد و با خوش
 :گفت

 .یادداداش محسن حق داره که از تو خوشش ب ی؛تو چقدر خوشگل ییوا -

. به خودم بود درجا دوزهیم برهیخودش؟ م یبرا یگهداره م یچ  ینخدا ا یا
 :خودم رو آروم نشون بدم گفتم  کردمیم  یکه سع  ی. با رفتارذاشتمیزندش نم

 .ییدهستن. لطفا بفرما اییگه...عروس خانوم شخص دیزمعز  -

 یهابا دست اشاره کردم به داخل. دختره حالش گرفته شد و با شونه بعد
نفر نگاه کردم. خود  محسن  ینافتاده به سمت مبل رفت و نشست. به آخر 

 :افتاده داخل شد و با خجالت گفت یبود. محسن با سر

 .خوامیمعذرت م یهبابت رفتار بق -

 :بستم و سرد گفتم درو

 .یستن یخوب باشه مشکل یاصل -
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 :بلند گفتم بعد

 .یر رو از آقا محسن بگ یرینیدست  گل و با ش یاب یواش -

 یسالم یوامبل تک نشستم و منتظر شدم. ش یرو یبدون حرف و نگاه  بعدم
رو ازش گرفت و   یرینیسالم آروم به محسن، گل و ش یهداد و بعد از    یهبه بق

ظر مبل دو نفره نشست و منت یبه آشپزخونه رفت. محسن بدون حرف رو
 ییچا ینیبا س یقهدق یکبعد از  یواشدم. ش یوانگفتم و منتظر ش یزیشد. چ

بهم   یچشمک   یهرو جلوم گرفت    ییچا  یرو پخش کرد. وقت   ییداخل شد و چا
. یادبدم م  ییمن از چا  یوابردارم. خدا لعنتت نکنه ش  یدزد و بهم فهموند که با

 ییکنم تا بتونم بخورم. به اجبار چا  یادهده تا قند توش پ یدبخوام بخورم با
قند  یهرفت.  شپزخونهبه آ  یوامقابلم گذاشتم. ش یعسل یرو برداشتم و رو

 گهینم  یزیچ  یکس  یدرو خوردم. مادره د  ییمگذاشتم دهنم و جرعه جرعه چا
 :زد و گفت یسرفه الک  یهخودش 

. اصل مطلب رمیراست م یهندارم  ینیخب...من حال و حوصله مقدمه چ -
. خب محسن پسرمه و یدو پسند یدهپسرم خواهر شمارو د کهینخب مثل ا

خودش رو رقم بزنه. به هرحال لطفا از  یندهدوست دارم که پسرم خودش آ 
م یپا به سن گذاشت  یگه. ما دینناراحت نش  مونحالییتوهم و ب   یابروها  ینا

 ینقش یچدوتا ه ینا یزندگ  ی. من و شوهرم تویمرو ندار یزیو تحمل هرچ
 یپسرمون با خوشبت  یخوشبخت  خوایمیکه م یزیو فقط تنها چ یمندار

 .خواهرتونه
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صاف  یشد. گلوم رو کم یدنبه سالن اومد و مشغول چ یوهبا ظرف م شیوا
 :گفتم  یکردم و جد

 خوادیدلم نم  یچخواهرم و پسر شما خواهانم. من ه  یرو برا  ینواال منم هم -
گفته بشه   یزاییچ  یه  یدداشته باشم اما در کل با  یموضوع دخالت   ینا  یکه تو
 یستیمن یخواهر واقع یواحل بشه. خب در واقع من و خواهرم ش یز چتا همه

کف کوچه  از که خودمون خودمون رو  یمبود یتیمما هردومون دوتا بچه 
من تنها  یدیم؛نکش ی. درکل من و خواهرم کم سخت یمجمع کرد هایابونخ
رو  یشاد یرو فراموش کنه و زندگ  یخواهرم سخت  کهینها خوامیم یزیچ

 .داشته باشه

 :زد و گفت یقعم یاز حرفم لبخند زن

که   دونمیپس م ینکه خودتون از پس خودتون براومد  ییجاخب از اون -
 یندارم و به نظرم برن تو  یمخالفت   یچ. من هیادبرم  یخانم از پس زندگ   یواش

 .اتاق و با هم حرف بزنن

بود نگاه کردم و با سر بهش اشاره  یستادهکه ا  یواتکون دادم و به ش سری
تکون داد و به سمت اتاق رفت. محسن  یسر  یوااتاق. ش یکردم که برن تو

حرکت کرد. هردوشون   یوامبل بلند شد و با گفتن با اجازه پشت سر ش  یاز رو
 .داخل شدن و ما رو تنها گذاشتن

 «شیوا»
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 یر ز یاتاق رو باز کردم و کنار رفتم تا محسن داخل بشه. محسن با سر  در 
نشستم   یوتر کامپ  یز م  یداخل اتاق شد. داخل شدم و درو بستم. بدون حرف رو

باشه.   ینمونپام انداختم. دوست نداشتم فقط سکوت ب  یکیاون  یو پام رو رو
 :زدم و گفتم یسرفه الک  گهینم یزیچ یدمد

 ین؟دار تونیندهاز همسر آ  یظارشما چه انتخب... -

 :بود، سر بلند کرد و گفت یینکه تا اون موقع ساکت بود و سرش پا  محسن

 .ینلطفا اول شما بگ -

کنم. دوست ندارم گذشتم رو از   یفرو تعر   یزاییچ  یهمن    یدخب پس...بذار -
 یاگله  یگهاالن اشتباهاتم رو بهتون بگم که د یدبا یاز طرف  یدبشنو یهدهن بق

 .نباشه مونینب

 :کوتاه ادامه دادم  یاز مکث  بعد

. اما فقط در زدمیحرف م یفضا مجاز یکه با پسرا تو  یمدختر یهخب من  -
. البته شدمیم  شونخیالیحد حرف باهاشون بودم که اونم بعد از دو سه روز ب 

شدم که طرف آدم نبود. بهش شماره  یداره. من عاشق شخص یلدل همینا
خط قرمز  شدور  یفیهچه آدم کث یدمد یهم شماره داد اما وقت دادم و اونم ب

؛ مرد صادق باشه کهینها خوامیم یندمکه از شوهر آ   یزی. من تنها چیدمکش
بعد هشتاد سال   زنهیم  یعروس  یاکه االن و سر سفره عقد    یحرف   یباشه و رو

مشترک به   یزندگ   یرو گفتم که اگر تو  هاینحرفش باشه. درکل من ا  یباز رو
 .. حاال جواب با شماسترفاح ینطرف آدم نبود و از ا ینتون خورد نگگوش
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 :زد و گفت یبهم نگاه کرد و لبخند مهربون  محسن

 ینگذشته رو برام گفت کهین...از اکنهیاشتباه م یشزندگ یتو یهر کس -
کنم صادقه. لطفا نگران   یزندگ   خوامیم  یممنونم چون باعث شد بفهمم با آدم

. از شما خوشم اومد چون مونمیحرفم تا آخر عمرم م یمن پا یدنباش
 خوامیخودتون م یخودش کرد. من شمارو برا یفتهتون من رو شاخالق
 یاز رو یخاستگار یناما ا گمیرو م ینکه ا  ینناراحت نش یدوارم. امینهم

 یابهتون بگم که ذره وامخیاحساسات. البته نم یعقل شکل گرفت نه از رو
 یمارستانب یکه شمارو تو  ینه اصال، من همون روز یستم،مند نبهتون عالقه

افسار دلم  کهینا رهبه خاط ی  عقالن  گمیم کهینمند شدم. ابهتون عالقه یدمد
 ییجاکنه. از اون  یوونهشما خودش رو د  یدندستم و نذاشتم با د  یرو گرفتم تو

 ...ینهم یبرا ترسمیم ی،که منم کم ضربه نخوردم از دل سپردن به کس

 :رو قطع کردم و گفتم حرفش

 یشمارو تو ی...چرا دروغ منم وقت فهمیمیرو م یگه. پس درد همدفهممیم -
  ین ...حرف آخرم ایاوردمخودم ن یشدم اما به رو یجور یه یدمد یمارستانب

 ین؟از من دار یکه شما چه انتظار

 :شد و گفت تر یقلبخندش عم نمحس

 .یکه تا آخر عمر باهام باش  ینا -

*** 

 .سال بعد پنج
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 :گفت  یبلند یبا صدا ویدا

من با توام  یبه فنا رفت...هو ینکمع یر بچه رو بگ ینا یا...بیواش یهو یواش -
 .مادر  نمونه

رو محکم   یداو  ینکاومدم و محمد که ع  یروناز آشپزخونه ب  یداو  یسرو صدا  با
 :گفتم  یارو بغل کردم و با لحن با مزه کردیگرفته بود و ول نم

تو که ماشاال هنوز چشمات نمره   ی؟گرفت   یچ   یخاله رو برا  ینک آقا کوچولو ع -
 .یرهپ یهارو مال خانوم ینکندارن مامان. ع

 :گفت  کشیدیمحمد خط و نشون م یکه با چشم برا  یحالدر  ویدا

 .یابرو در ینک حرفا ع ینا ی...به جاادبیت ب نکب یخودت  یر درد! پ -

 :و گفتم یدمبورش کش یبه موها یبه گونه سرخ محمد زدم و دست  ایبوسه

 .کنهیم یباز یکمداره؟ فقط  یکار مگه بچم چ -

اه  یگهد یر دونست بگ یهمن بدبخت  ینک ...عیادهز یاسباب باز یوا: شویدا
 .کرد  یفشکث

 .باش باش -

 :کردم به محمد و گفتم  رو

 .بده ینکبده...خوشگلم ع ینک مامان ع -
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 ی. به اجبار با محمد به اتاق خودم و محسن رفتم و از تودهیگوش نم  حرف
 یدنجغ جغه برداشتم و مقابلش گرفتم و تکونش دادم. محمد با د یهکمد 

 .هوا ول کرد و جغ جغه رو ازم گرفت یرو رو ینک دستم ع یجغ جغه تو

بغلم بود   یمحمد تو  کهیخودش. درحال  یبرا  ی  پا عشق   یهبخورمش؛    یاله  آخ
برداشتم و از اتاق  ینزم یرو از رو یداو ینک نشستم و ع ینزم یبه زور رو

همه  فهممی. نمذارهیم ینک ع یداکه و  شهیم یماه  یک اومدم. االن  یرونب
بهش  خیلی. البته یهجور ینا یدافقط و یاساسن ح هاشونینک ع یآدما رو

هست که با محسن ازدواج  ی. االن چهارسالشهیم هایلوک ینمثل ا یادم
با محسن نامزد  یخوش رو کنار شوهرم دارم. وقت  یلیخ یزندگ  یهکردم و 

ازدواج کردم و دست بکشه؛ اونم مثال ناراحت شد   یگهگفتم که د  یر بودم به ام
دوست داره  یکنه. منم بهش گفتم بره هر غلط   یتا خودکش رهیو گفت که م

 یجا شدم و خداروشکر آدمدل همه یچهارسال بدجور تو ینا یبکنه. تو
 ینا ی. برایارهدرب یرو به هم بزنه و مزخرف باز یمکه بخواد زندگ یستن

. محسن هنوز که کنمیبار خداروشکر مکه کنار محسن دارم هزاران یزندگ 
. االنه گیرهیکمک م  یدااز و یو هر از گاه  کنهیکار م  یساداره پل یهنوزه تو

 یدا با و خوادیکه برسه. سارا هم قراره امروز آزاد بشه و به قول خودش م
مونده  جاینهماالن چهارسال  که  یداخوش باشه. و یداکنه و درکنار و  یزندگ 

تنها  جاینو من رو ا یشبرگرده به خونه آپارتمان خوادیو بعد از چهارسال م
. به حال یستمن یداقراره باهاش بره پس نگران و مبزاره. خداروشکر سارا ه

 :نگاه بهم کرد و گفت یه یداگرفتم. و  یداو یرو جلو یفکث  ینک رفتم و ع
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 .یدیزحمت کش -

 :گفتم  ی. ابروم رو باال انداختم و با بدجنسرو از دستم گرفت ینکع بعد

سرت ول کنم و برم کارام رو  یمحمد رو رو گهیم یطونهکن...ش  یو خوب  یاب -
 .بکنم

 کردیم یز رو تم ینکشرو برداشته بود و ع ینکشدستمال ع کهیدرحال ویدا
 :گفت

 .ینه هنوز خانم خونه نشد...یبا بچت کار کن تونیینم یسرت مادر یر خ -

 .کارو بکن  ینخودت ا گییا  اگر راست م -

 :چهرش گذاشت و گفت یرو رو ینکشع ویدا

 .مشکل  توعه ینواال من نه شوهر دارم نه بچه. ا -

در بلند شد و محسن داخل شد و بحث من و  یجواب بدم که صدا خواستم
رو همون.جا ول کرد بغلم کتش  یمحمد تو یدنقطع کرد. محسن با د یداو

و بغلش کرد. بعد رو  یدسالم محمد رو محکم بوس یهو اومد سمتم و بعد از 
 :نشوند و گفت یشونیمپ یرو یکرد بهم و بوسه گرم

 سالم به خانم خونه...حال شما خوبه؟ -

 :زدم و گفتم لبخندی

 .شما بله جناب سرهنگ  یدنبا د -
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 :گفت  یداوبهم کرد و رو کرد به  یزیآمنگاه محبت محسن

. شرمنده زن و بچم حواسم رو از یدخانم...سالم؛ خسته نباش یداو یدببخش -
 .شما گرفتن

 :کامل داشت از جاش بلند شد و گفت  یترفتار محسن رضا ینکه از ا  ویدا

 یچ. من هینباش جوریینتا آخر عمر هم یشاال. اشکال نداره...ادونمیم -
 .ندارم یاگله

 :زد و گفت یینمادندونخنده  یدابا حرف و محسن

خواهرتون و بچه خواهرتون رو دوست دارم که   قدر ینمن ا...ینمطمئن باش -
 .ینیدلطفا بش یستادین...چرا ازنمیله له م شونیدند یبرا

 :زد و گفت یرنگ لبخند کم ویدا

 .برم یدبا یگهنه د -

 یشمتنها خواهرم از پ  خواستیتمام بدنم رو گرفت دلم نم  یحرفش ناراحت   با
 :گفتم  یدابره. رو کردم به و

 .شهیمن دلم برات تنگ م شهیم یمگه چ  ی؟بمون  جاینهم شهیحاال نم -

 یلیموندم خ جاینپنج سال ا کهینندارم. هم یخاطره خوش جاین: از اویدا
انگار دارم  زنییحرف م ی. بعدشم جوریدکار دارم شد یاز طرف هنر کردم...

 .یامبار م یه ی. نگران نباش هر سه ماه گردمیبرنم یگهو د رمیم
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 تونمیپس نم شینیازش رد نم زنینیرو م یکه شما حرف   دونمی: ممحسن
مهمون   ی. امشب کلینامشب نر   یتون بشم. فقط برابگم که مانع رفتن  یزیچ
 .ینو ببدوست دارن شما ر  هایلیو خ یمدار

...سالم من رو حتما بهشون تونمیاما نم  خوامیممنونم...معذرت م  یلی: خویدا
 .یدبرسون

روش رو از محسن گرفت و بهم نگاه کرد و آغوشش رو برام باز کرد. بدون   بعد
آغوشش  یتند به سمتش رفتم و خودم رو تو یهاصبر کنم با قدم کهینا

 :محکم فشردم و گفت یداانداختم و محکم بغلش کردم. و

 .بهم سر بزن -

 .ینمون  جاینو ا  یبهم سر بزن   یشتر اگر از سه ما ب  ینامرد...جورینتو هم هم -

سرش رو تکون داد و آروم ازم جدا شد و به سمت محمد رفت و از بغل   ویدا
 :محسن و گفت محسن گرفتش و بعد از چندتا بوسه محمد رو داد دست

 .ینبشه با من طرف یشطور یه ینجوجه من باش ینمراقب ا -

 طور یچاما خودش ه دهیبچه مارو سکته م ینراحت ا یالتون: خمحسن
 .شهینم

 .تا خودشون بزرگ بشن کننیم یر مارو پ ینن؛ها هم: بچهویدا

 :به سمت در رفت و برگشت و گفت ویدا

 .باشه پس فعال خداحافظ تا بعد -
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 یسر یداتکونش دادم. و یدستم رو بلند کردم و به نشونه خداحافظ  یآه  با
و بدون برگشت، درو باز کرد و رفت و درو  یدتکون داد و کفشاش رو پوش

 .خودش هم سخت بود که بره  یمحکم پشت سرش بست. معلوم بود که برا

و  یرممحسن باعث شد روم رو از در بگ یبودم که صدا یرهبه در خ جور همین
 .هش نگاه کنمب

 ی...راست یخانم کنهیم یکار که داره چ  دونهیاون م: نگرانش نباش...محسن
 .یانم یامشب مامان و مابق  یبرا

 :تکون دادم و گفتم سری

 ....باشهدونمیم -

ظرف بر  جور ین. همینمرو بچ یز آشپزخونه تا م یگرفت رفتم تو  یبا حال بعد
گوشه از دلم کنده   یهانگار  کردمی. احساس مکردمیفکر م یدابه و داشتمیم

 .خودت مراقبش باش یاشده. خدا

*** 

 «ویدا»

دادم و سرتاسر زندان نگاه کردم.  یهتک ینشدم و به ماش یادهپ ینماش از 
نداره. نگاهم رو از زندان  یفیکه تعر  یرونشخداکنه داخلش خوب باشه؛ ب

به صورتم  یتابستون دست   یگرما  گرفتم و به آسمون نگاه کردم. باز  باز بود. از 
 ینا یر اد سوختم زیم یدختره ک  ینا یاو به در زندان نگاه کردم. خدا یدمکش
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پام بود ضربه زدم. سنگ  یکه جلو  یانداختم و به سنگ  یینآفتاب. سرم رو پا
که سنگ   کردمیدنبال م  جور ینبه سمت در زندان رفت. با چشم سنگ رو هم

که مانع   ی. نگاهم رو از سنگ گرفتم و به شخصیستادخورد و ا  یشخص  یبه پا
 :زدم و بلند گفتم لبخند یهسارا  یدنحرکت سنگ شد نگاه کردم. با د

که اون تو بهت خوش  یاد. به نظر مدادییطولش م یشتر ب خواستییم -
 .یایب خواستیگذشت که دلت نم

آورد و اومد سمتم.  یینپا یدستش رو باال آورد و به نشونه خاک کم سارا
دستام رو باز کردم و بغلش کردم. اونم خوشش اومد و  یدبهم رس یوقت 

اومدم و  یرونفشردم. از آغوشش ب یشونم و کم یدستاش رو گذاشت رو
 :گفت

 ی؟چه خبر؟ خوب  -

 :سرش رو تکون داد و گفت سارا

که از قفس   یماپرنده یهدارم...انگار  یخوب  یلی.حس خ..یماالن که آزادم عال -
 .آزاد شده

 .زندان آزاد شدم ین...منم از اکنمیحالت رو درک م -

 :ابروش رو داد باال گفت یتا یه سارا

 .خواهرم یتو که زندان نرفت  -

 .همزاد راحت شدم یهمن از زندان سا -
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 :تکون داد و گفت ییدسرش رو به نشونه تا سارا

 و کوچولوش چطورن؟ یواش -

سوال دارم؛ رها چرا   یهخوب و بدون دردسر...خداروشکر...  یزندگ   یهخوبن... -
 .که رد اون رو نزده بود  یساعدام شد؟ پل

بد شد و ازم  یلیمرده حالش خ ینکه نازن یدفهم ی: درسته...رها وقت سارا
نظر منصرفش   ینتونستم از ا. هرکار کردم نیسبدم به پل  یلشخواست که تحو

که منم عذاب وجدان داشتم   ییجا. از اونیسپل  یشکنم و به اجبار بردمش پ
که   تحقیقاتیشد که رها به خاطره اعترافش و    ینرو براشون گفتم. ا  یز چهمه

 .روش شد اعدام شد و منم به خاطره کارام پنج سال حبس خوردم

 ی؟کن  یکار چ خواییم یه؟ت چ...خب حاال برنامهطورینکه ا -

 :تعجب کرد و گفت سارا

 .کنم  یتو و با تو زندگ  یش  پ یامبهت نگفت؟ من قراره ب یوامگه ش -

. مگه من مرض دارم ینغلط کرد با ا  یوااز حرفش تعجب زده شد. ش چشمام
 .نفرو به عنوان وبال گردن ببرم یه

راحت  ییابنده خد یهها...من تازه از شر  یخودت کرد یبرا ییچه فکرا -
 .سرم خراب شه یمزاحم رو یهدوباره  خوامیشدم...نم

 :نازک کرد و گفت یچشم سارا



 

 
149

رمان  یککاربر انجمن   یاههمزاد | ستاره س یهرمان سا  
 

من مسافر  یچه نخوا یشما از خداتون باشه بعدشم تو چه بخوا یزمعز  -
 .عمرتم

 .چشمیرو م یوااز دست ش یخدانکنه برو بابا من تازه دارم طعم آزاد -

 :رو باز کردم و گفتم یندر  ماش بعد

 .بعد خداحافظ یدار د تا -

 ینرو زدم که احساس کردم ماش ینشدم و استارت ماش ینسوار ماش بعد
. یدمند  یزینه. اما چ  یانشسته    ینمکنارم نگاه کردم تا بب  یشد. به صندل  ینسنگ

رو باز  یندر عقب ماش زدمیلب غر م یر ز کهیشدم و با درحال یادهپ یناز ماش
 .یدمرو شن داشبود که ص ینماش یسرم تو جور ینکردم اما بازم نبود. هم

 .ها وبال گردنت هستم عشقمگفتم من حاالحاال -

 یکه رو  ییاومدم و به سارا  یرونب  ینمزاحمه کم کن. از ماش  یشر هرچ   خدایا
انداخته بود و  یکیاون  یپاش رو رو یهصندق عقب نشسته بود نگاه کردم. 

من شر شده.   یبرا  ینممن حال ندارم ا  یا. خداکردیداشت نگاهم م  یشخندبا ن
 :ن بود گفتمییکه سرم پا  جور ینسرم رو به عنوان تاسف تکون دادم و هم

 .سر قبرم یمباشه بفرما داخل تا بر  -

 :گفت  زدیدستاش رو به هم م  کهیصندق عقب بلند شد و درحال  یاز رو  سارا

 یم؟...خب حاال قراره کجا بر یولا -
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خب زود سوار شو  یل. خکردمیم یوش راحت زندگ که پنج سال ت  ییبه جا -
 .برسم یمبه کارو زندگ یمکه بر 

شدم و استارت زدم  ینگفت و سوار شد. سوار ماش  یولیا یحالاز خوش سارا
 :بود گفتم یابوننگاهم به خ کهیو حرکت کردم سمت جاده. درحال

 ی؟همراه خودت آورد یزیچ یلباس -

 :برداشت و گفت ینماش یشهش یسرش رو از رو سارا

 .سپردم که لباسام رو جمع کنه و بذاره صندق عقب یواآره؛ به ش -

 .یینچه جونورا یگهدوتا د ینا خدایا

 ین؟کرد  یکار  ینهمچ یوقت ک اون -

 یدی؟نخواب یواخونه ش یشب...مگه تو دیشبد ین: همسارا

 .من دارم از دست شما دوتا جونور ایی...عجب بدبخت یدمبله خواب -

 یه؟ت چبرنامه خیالیرو ب  ین: از خداتم باشه عشقم...حاال اسارا

که   یاو فقرا کمک کنم...خونه یتیمخونه به  ین...با پول  اخوامیکه م  ینها -
 .آب خورد یلیاردداشتم پنج م جاینا

 :متعجب گفت سارا

 .یلیاردپنج م ی؟تو خونه رو فروخت  -

 ...خودمم قراره کار کنمبله. -
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 :داد و درست نشست و گفت یهتک یبه صندل سارا

 .کنمی...منم کمکت میهفکر خوب -

نگفتم و به جلوم  یزینگاه کرد. چ یرونو به ب یشهروش رو کرد سمت ش بعد
خواب راحت نداشتم.  یهبودم  جاینکه ا یپنج سال ینا یشدم. تو یرهخ

 ی. برایدبرام خر  یاوشکه س  یاو خونه اجینا یهامخصوصا به خاطره اتفاق
 صیشخ یهبدون سا کهینبس بود. از ا یک کوچ  یمن همون خونه آپارتمان 

 یهاما نه بدون سا  یدمرو چش  یعاد  یحالم. من زندگ کنم خوش  یزندگ   خوامیم
 .همزاد. خدا رو هزاران شکر 

 

22/7/1399 

 جلد اول پایان

 

 ینرمان اختصاص داد ینتون رو به اوقت ینا کهین: از ایسندهنو سخن
 یداشت به بزرگ  یو مشکل ی. اگر کم و کاست گمیم یدممنونم و خسته نباش

 ینبود که در واقع ا  ینرمان کوتاه بود به خاطر ا  ینا  کهین. ایدخودتون ببخش
رمان   یناما هرکار کردم با ا  یفتهب  یافتندست    یبرا  یرمان راه   یتو  یداتفاقا با
رمان و ناظر  یک  یت. از ساکردیها رو عوض مو کال تمام برنامه ومدیجور درن

 .ممنونم یلیخ یستارانو و یز عز 
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 :یگر د اثرهای

 یافتندست  یبرا راهی

 شب یمهکوتاه عروس  ن  داستان

 .عاشقانه ی  باز یسو پل دزد
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 یک رمان ، مرجع دانلود رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می 
رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر خواهید که 

 .شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید

 

شرانه دوری رمان  ریص باد در بارانرمان   مرداب زیبارمان    

 
داند که بزرگ شادن کسای  ه می

پرورشاا اه یعنی  ای به نام در خانه
داند درک نشردن   ه؟ کسی  ه می

میاهیم خانواده و پدر و مادر یعنی  
داند احتیاج به  ه؟ کساای  ه می

ماادر و پادر داشاااتن یعنی  اه؟ اماا 
دانساات  پساارک هم دخترک می

دانسات اما یک جایی یک کدام می
باایاد روی احسااااساااات و رواب  
حسنه پا ب اارند شا میاهیم مجیو   

عکوم شااوند! دخترک  طرف مقابل م
کرد و اال که باید پسارک را طرد می

ا  پا روی همه احسااسات و عنیه
 ...گااشتنمی

داسااتان ریص باد در باران   
در ماورد دخاتاری بااه نااام  
شااامیم هسااات  او  رزناد  

   شایید هسات که با مادر 
کناه و مادشی  شنیاا زنادگی می

بعد از ورود  به دانناا اه  
با یشی از اساااتادا  آشااانا 
میناه که اسام  امیکش عین  
اسام  امیکی خود  هسات  
باید ببینیم  ه رازی پناات  

 . ...این شنابه اسمی هست

گاااهای اویااات بارای حایا  
آنچاه کاه دوساااتش داریم  

کنیم مانند  احمقاانه ر تار می
زیباا که پس از ساااه ساااا   

با  زندگی مناترک آرامی که 
یشبااره باا  آئین داشاااتاه  باه

ی نه  ندان معقو   گاشااته
شااااودا  خاود ماواجااه مای

ای کااه زناادگی  گاااشاااتااه
الناااعاا   اکنونش را شحات

هاای او یرار خواهاد  حماایات
 .داد

 مطالعه  مطالعه  مطالعه 

https://forum.1roman.ir/threads/169139/
https://forum.1roman.ir/threads/138101/
https://forum.1roman.ir/threads/170477/
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امپریزادهکتاب  کا ه ژپتو   کتاب   کتاب عطر خیا  
که دارد   یبد یارمان با وضاام مال

پس گر تن  یهمه شنشااش را برا
از پدر بد  یماه ا  پرخواهر ُدردانه

اما درساات   کند یساارپرسااتش م
ماو اب بااه بارگارداناادن  یویاتا 

کاه متوجاه   شاااودیخواهر  م
بااا  یاماااه پار یپانایااانا  یراباطااه
مایارداد  یاقاشر ا  شاریانیامایصاااما 

  آبرویییاز شرن ب یماه ! پرشاودیم
و  کنادیشرک م هااخااناه را ساااا 

 ی میرداد و آرماان در شااارا ار ینبا ا
 یااو آ  …کننادیم یادااو را پ یبادشر

 حاضرند او را یبو  کنند؟ بار ینا

محترم و  یشراناه  دختِر خاانواده 
از  یشیکااه در  یسااااتآبرومنااد
 یزندگ یکو ک ساااحک  یشاایرها

کاه برخنف  یا  خاانواده کنادیم
  باه شااادت باه زن ظااهر موجاه

د ار اسااتا شا  یضو شبع یساااالر
کاه خن یادرت و نقش پادر   ییجاا

 یخانواده  در نوجوان یماتدر شصم
بااعاد دلبساااتن او باه مرِدجوان 

  مرد شاااودیم روییروب یخااناه
کاه بعاد از مرِگ مناااشوِک   یجوان

ا  پادر  سااارپرسااات خاانواده 
 است 

کاا اه ژپتو داساااتاان  میتاا  سااات   
که در حا    خیا  یشاااد و ب  یدختر

انجاام مقادماات جنااان ازدواجش 
خوب اسااات جز  یز اسااات  هماه  

گاشااته…    یخاطرات کمرنگ شااده
  یاکنمااناده اماا  یشاا عروسااا  یزی 

  کندیو رو م  یر او را ز یشصادف  زندگ
شن    یبرگنات به زندگ یبرا یدو با

  یعااشاااق یکوشااه برا  یکناد   رصااات
  ی رصاات یزندگ یکوشاه برا  ی رصاات

خوب  یهاآدمشااناختن  یکوشاه برا
باا لحظاات   ی  اانتز یو باد  داساااتاان 

  یو ن ااه یجاان نااب عااشاااقااناه  ه
  یمتیاوت به زندگ

 خرید  خرید  خرید 
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