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 به نام خدا

 وای وای خدایاشکرت عاشقتم خدااااا -

 ن ماتوی این چته کله سححیری دادوهوار میک ا ا ن همیححایه ها باخودشححون  کرمیک  _

 داریم........البته حقم دارن تو بااون صدات با شباهت به خر نییتاخونه خر نگه ما

 من:ارشاویررررررررمیکشمت به من میگا خر

 ت دی ازپشت کامپیوتربل دشدم وبه طرف ارشاویردویدم

 پایین هاسرخوردور ت نرده ازروی و  رار به پاگذاشت و اونم موندن وجایزندوست  

که نبایدازاین کرگدن کم بیارم ازروی نرده هاسحححرخورم که مفحححادف شحححدباکله            م م  

 پاشدنم وبل دشدن خ ده برادارن گلم

ساعت کمه      :- ساعته نه.. دو فف کردی الها درددو اخ بگم خداچیکارت ک ه که کمرم ون

 .ساعت زیاده ...اصالیه دردی بگیری که دل من خ ک شه۲۴ساعته نه.. ۲۴درد

رد واومدپایین و خیلا قش گ وشیک ازروی من که پایین پله هاپهن ارشاازنرده هاسرخو

 زمین بودم ردشد

  و روبه مامان گفت:مامان نگفته بودی خدمتکارجدیدگر تا 

 

 .م و میگفت بیشعور
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 .تاخواستم بل دشم و برم یک گوشمالا حیابا بهش بدم، آخم ر ت هوا

 .مثل ای که کمرمبارکم لطف کرده وگر ته

 .سای بخشکا شان

 .دوباره سعا کردم بل دشم که صدای جیغم ر ت هوا

 آییییا مامان-

 مامان:چته تو؟چراای قدرجیغ جیغ میک ا

 .مامان شمام جای من بودین جیغ جیغ میکردین-

 مامان:بازچه مرگت زده

 دست شمادردنک ه-

 .مامان:خواهش

 .ایهال اس کیا توی این خونه نییت به دادم ه بدبخت با کس برسه-

 اه یکیتون پاشه بره بیارش سرمیزمامان:

 میدونم میدونم اصالعشق ومیبته که همی جوری میپاچه به درودیوار

صبیونه           سر میز ست وبرد سرپر شدواومد ومن با  شاوین بل د همی که روی    با خره ار

صحح دلا نشححیححتم کمرم صححاف شححدودردش خوب شححدمثل ای که این کمربا صححاحابم     

  ایع ک همیخواسته  قط م وجلوی این چهارتاض

 ای تف به روزگارکه حتا کمرخودادمم به ادم و انمیک ه هیییا روزگار
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بعددوسحححه دقیقه هم عشحححقم یاهمون ددی جونم اومد وروی صححح دلا همیشحححگیش که  

 نفرمون هیت نشیت۲۴درراس میزناهارخوری 

نمیدونم چرابهش میگن میزناهارخوری ماکه صححبیونه و ناهار شححاممون وپشححت همین   

 الح ناهارخوری میخوریممیزه به اصط

  اصالمعلوم نییت کدوم اسکولا این اسم وواسش انتخاب کرده اهلل واعلم 

 .بابا:به به خانم جانم چه کرده چه میزی چیده

م م که دیدم واقعاداره درحق صححدیق خانم خدمتکارمون ملم میشححه گفتم:باباصححبیونه    

 کارصدیقه خانمه نه مامان

 ..صبیونت وبخورمامان: وضولیش به تونیومده ..

 مشغول خوردن صبیانه بودکه

 .باباگفت:اسمان باباچا بودصبح خونه روگذاشته بودی روی سرت 

 .تااومدم دهن بازک م میخ تویله پریدوسط

موقع  ارشا:باباای که چیزعجیبا نییت اگه روزی اسمان کله سیری قوقولا قوقونک ه اون    

 جای تعجب داره

ازخواب بیداربشین درضمن خروس خودتا کرگدن     ازخداتونم باشه صبح باصدای من   _

 .نر من بلبلم که صبح چهچه میزنم

 

 ارشام:اگه مانخوایم کله سیری صدای نکره ی شماروبش ویم بایدکا روببی یم؟
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ش هادات        _ ص دوق انتقادات پی ستون یه  شکل خودته البته دادم وا برادرخلم این دیگه م

 .جای دستشویا بزنن

 .ده بودو به طر م پرتاپ کرد که جاخالا دادمارشاسبدنون که خالا ش

 اه چته روانا_

  ارشا:بیشعورمثالداریم غذامیخوریم ها

 !!!ایییش پیرم ای قدرحیاس_

سوال                شدمن یه  شد خوب  شروع  شما شد،جفتک پرونا های  صبح  یه دیگه،باز بابا: ب

 پرسیدم

 اه بابایا تقفیرم که نییت خودتونم دیدین خودشون اول شروع کردن_

  با:چه  رقا میک ه چه توچه این چهارتا خرس گ دهبا

 ارشاوین:اه بابا

  بابا:بیه دیگه

  دوباره مشغول چریدن شدم که یهویادم اومد به مامان بابانگفتم

 بابابابا بگوچا شده_

 ?بابا:جان باباچا شده

 وای بابا باورتون نمیشه دانشگاه قبول شدم_

 .کردن سکوت باتموم شدن حر م همه 
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 ?عدچ ددقیقه مامان گفت:آسمان توچا گفتاکردن ب

  گفتم دانشگاه قبول شدم.. مگه چا گفتم که همتون ه ک کردین_

ارشحححاوین:راسحححت میگه طفلا چیزعجیبا نگفت.. این روزاهمه میتونن برن دانشحححگاه        

 ای قدردانشگاه غیرانتفاعا وازاد ورشته های بدون ازمون زیادشده که نگو

 .همون رشته ای که عاشقشم یع ا معماری قبول شدمنخیرم من دانشگاه تهران _

 .بگوبه جون آسما?ارشاویر:چییا میگییا

 .او آسما نه و آسمان دومابه جون تو_

ارشحححام:ایول بابامن  کرنمیکردم تورواصحححالواسحححه ک کورراه بدن چه برسحححه به ای که          

 .دانشگاهم قبول بشا

 ودانشگاه قبول بشاارشاد:وا م م بعیدمیدونیتم بااین وضع درس خوندن ت

 .حا که شدم تاکورشود هرانکه نتواند دید_

 .مامان: آسمان این چه حر یه که میزنا ناسالمتا برادراتن

بابا:به هرحال من اجازه نمیدم که بری تهران قبالنم بهت گفته بودم یاشحححیراز یا بازم                

 .شیراز

 ...ولا بابا_

  ومبابا:بیه دیگه نمیخوام درمورداین قضیه چیزی بش 
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باباای وگفت و ازجاش بل دشدو یه تشکرازمامان بابت زحمتا که واسه صبیونه نکشیده        

 .بود کرد و ر ت

 ...مامان جونم خوشگل خانم عشقم عز_

 .مامان وسط حر م پریدوگفت:به هموم صدیق خانم بگو بره بابات وراضا ک ه

 بعدم بل دشدور ت

 کله پوک ر ت هوا۴وبازدوباره صدای خ ده 

من دارم خححدایححاچراازبین این همححه ادم من بححایححدخواهراین چهححارتححام گول   داداشححححه

 .باشم...هییا روزگار

 .دیگه چیزی ازگلوم پایین نمیر ت مثالمن اصالنچریده بودم البته بالنیبت

ازپشحححت میزبل دشحححدم وبه طرف اتاقم ر تم وبه سحححخ ان گرانبهای اون چهارتاچلغوزم   

 .توجها نکردم

 .اروم بیتم وا  بوخودا دراتاقم که گ اها نکردهبه اتاقم ر تم ودر و 

 .بایه شیرجه خودم وروی تختم انداختم

 .وبه  کرر تم مثالمن ا ن دارم  کرمیک م

 خب بذازین خودم و معر ا ک م؛

   اسم من آسمانه،اسمان رستما دختر کوروش و

 .رستما
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لب عروق هیحححتن  نفریه که شحححامله باباجونم که جراح ق       ۶ی ما یه خونواده ی   خانواده 

شون ارث            ستما بزرگ به ستانا که از پدربزرگم ج اب ر ست بیمار ضرریا ودرحال حا

 .رسیده روعهده دارهیتن

 .مامان کیمیام لییانس ص ایع غذایا داره ولا ازوقتا که من یادم میاد خونه داره

 .خب حا میرسیم به چهارکله پوک

شبیه همن ولا یه تفاوت هایا    یتن وخیلا  شه ازهم    که چهارقلوه هم دارن که باعث می

 .تشخیفشون داد

 .دقیقه ست۱۵یا۱۰تفاوت س یشونم ازهم درحدود 

  سالشه و وق لییانس معماری داره۲۵خب داداش بزرگه ارشاست که

 . داداش دوما ارشامه که دانشجویه رشته جراحا مغزواعفاب دانشگاه شیرازه

 داداش سوما ارشاویره که ج اب سرگردهیتن

  همکاری باارشا  ما ارشاوی ه که  وق لییانس عمران داره ودریک شرکت     داداش چهار

 میک ه

 . رزندپ جمم م م که یه قلوام وتک دخترکل خاندان رستما هیتم

 .یه عمه دارم به اسم نرگس ویه عموبه اسم داریوش که قل دومه بابامه

 .ارمی ه عمم پیر اسم ساله که  وت شده ۲۰شوهرعمه نرگیم 

 .سالشه وهمین ارمی ه۲۳یوشمم شهی ه و اسم پیر عموم سیامکه که اسم زن عمودار
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 حا بریم سراغ خانواده مادریم

نه اسحححم شحححوهرخالمم شحححاهی ه                       ما ما له  قل او که  به اسحححم کوکر  له دارم  خا یه  خب 

سححالشححه وخیلا لوسححه و اسححم پیححرخالم سححاشححا سححت   ۲۰ که سححاحله دخترخالمم اسححم 

 رمیک هسالشه وتوی طال روشا با باباش کا۲۶که

 .سالشه۱۶اسم داییمم رضاست واسم زن داییم دریا واسم پیرداییم بکاوست که

 .خب دیگه بیه مخم ه کید

 ?هووف ساعت چ ده

 .به ساعت دیواری توی اتاق نگاها انداختم

 .۹/۳۰جاااان ه وزساعت 

 .خب بهتره یکم بخوابم دیشب ازبس اضطراب داشتم خوابم نبرد

 تن سوسکا که توی اتاقم بود تاصبح بیداربودممدیونید اگه  کرک یدبخاطرکش

 .حا خداروشکربالخره کشتمش 

 .اه چیزه م ظورم همون اضطرابه خوب شدکه بالخره ازدست این اضطراب راحت شدم 

شگاه چون به کاربلدی مامانم ولوس بازیای خودم ایمان    من مطمئ م که با خره میرم دان

 .دارم

 . عالبیخیال خواب وعشقیت

 بعد یک ماه
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 هوووف با خره تموم شد 

 .ستاره:ای خدامردم چقدرسخته این اساس چیدن

م که مردم وزنده شحححدم تااتاقم وچیدم حا خوبه این خونه مبلیحححت وما قط اتاقای                _

 ..خودمون وچیدیم اگه میخواستیم نشیم م بچی یم دیگه

 .موقع که دیگه من قیددرس مرس و میزدم وبرمیگشتم اصفهانستاره:وای اون

 .یه پس گردنا حوالش کردم

 .زر اضا ا نزن_

 ?ستاره درحالا که داشت گردنش ومیمالید گفت:روانا چرامیزنا

 .این وزدم تاالکا شر و ورنبا ا_

 ستاره:بیشعور

 خودتا_

 .ستاره:من برم بخوابم که دارم بیخوابا میمیرم

 ?اه پس شام چا_

  تم گودنایتستاره:چمیدونم باباخودت یه چا درست کن بخور من که ر

 مرض وگودنایت_

صالنم ت بلیم           شام ا سه به  یبه چه بر ستاره ر ت تا بخوابه م م دیدم ت هایا کو تم نمیچ

 .نشدبل دشم یه چا درست ک م
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بل دشححدم ور تم توی اتاقم وطبق معمول روی تخت شححیرجه ر تم بدبخت شححوورم اگه    

م دیگه به یک ه وم شبا نففه شبا ای جوری شیرجه برم روی تخت بدبخت درجاسکته م    

 .گروه زن بیوه های گرام میپیوندم

وای طفلا شححوهرم که جوون مرگ میشححه.اصححالنم طفلا نییححت اصححالمردی که ای جوری  

 .بمیره مردنییت جوجوعه

 .اصالبیخیال

 .خب اصالبیخیال

صطالح از همون     بعدازای که نتایج ک کوررسیدوباباگفت نه ..مامان ر ت توی کاربابا تابه ا

ها  که مثالدختره             روش  نه  های دخترو بازی فاده ک ه م م کما ازاین لوس  نه اسحححت نا ی ز

غذانمیخوره وخودش وتوی اتاقش حبس میک ه دراوردم البته مامان جونم اخرشححب بهم 

 اذوقه میرسوندواسه ادامه اعتراض،

شک ا های    شهای م و وماما وکار شدکه من    ۴بالخره باتمام تال  ضا  کرگدن باباجونم را

 .اه تهران رشته معماری که عاشقشم وبخونمبیام دانشگ

اول قراربودبیام خوابگاه ولا چون مادیررسحححیدیم خوابگاه هاجانداشحححتن که من کلا              

  خداروشکرکردم

سححال سححرک ه بالخره قرارشححدکه   ۴نفر اونم ۶یا۵وا  کا حوصححله داشححت توی یه اتاق با

هام و خط            که من ت  جاره ک ه اولش یکم واسحححه ای  نه ا باواسحححم خو که ازاین جور    با رنا

 حر انگران بود

ضادنبال خونه           شدم که اونم ازق ش ا ستاره ا سه کبت نام ر ته بودیم با تاای که روزی که وا

 بود
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صبیت کردوقرارشد       ستاره درموردخونه  س  مشترک  خونه یه که باباهم با بابای    مونوا

 .بگیرن

ه نفف   ش امن باش بعدچ دروزگشتن بابابالخره یه خونه م اسب پیداکرد که به قول خود  

  ۱۰یک سحححاختمون ۶پول رهن وبابا ونفحححف دیگش بابای سحححتاره دادخونمون طبقه ی     

حدبزرگه ای ارو                  یه وا یک واحدکوچیک و که  حدسحححت  قه دووا طبقیحححت وتوی هرطب

 صاحبخونه گفت

 که ازشانس خوبمون واحدکوچیکه ا تادبه ما 

 ?دونم مال کیهواحدبزرگه هم که دقیقا روبه روی ماست درحال حاضرخالیه ونمی

 .وا  مگه من  ضولم

  راحتا مبل دسححت یه متریه با ۵۰خب خونه ی مایه خونه ی نقلیه که شححامل یه نشححمین  

  و ای قهوه کرم

  ای چ ویه سری خرت وپرت دیگه که ب ظر من اصال مهم نییت۴۰یه ال ای دی 

کت  وچون کف خونه پارکته هیچ اکری از  رش وموکت نییت خیییا نکردن یه تیکه م   

 . دم درب دازن

  .خریدیم خودمون اتاقارو وسایل  قط  مااین خونه رومبله اجاره کردیم 

 . آهان راستا خونمون دوخوابیت که یکا از اتاقا مال ستاره یکا مال م ه

 

 .ستاره دخترخوبیه ودرست مثل خودم شادوپرانرژیه البته به پای من نمیرسه
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 .خونه دارهستاره تک دختره پدرش تاجر رشه ومادرش 

 . امیل ستاره مهدویه وای جوری که خودش میگه ازخانواده های ب ام اصفیانن

بااندام مت اسححب وصححورت   ۱۶۵سححتاره ازلیاچ چهره نمونه ی بارز یک دخترشححرقیه قد

شمای               شتا وچ ستخونا ابروهای بل دوه شیده وا شن وبی یه ک سبزه رو ست  شیده وپو ک

و بل د وگونه های برجیححته ولب های  درشححت ومشححکا به سححیاها شححب بامره های  ر   

 کوچولو ولا تقریبا گوشتا

 درکل چهره خیلا جذاب قش گا داره

 .درست برعکس من که معلوم نییت شرقا ام یاغربا

اندام توپری دارم بایه صححورت گردو سححفیدولی های تقریبا گوشححتا که به  ۱۶۰من قدم

 قول ارشا جون میده واسه کشیدن

 .تا که خیلا خوشتراشه واکثرا راد کرمیک ن عملیهبابی ا کوچولووکشیده گوش

 .ابروهای بل دی دارم که ازچشمام  اصله داره وتقرییا خرمایا رنگه

شم بادوما جای گر تن با         یل که توی یه جفت چ ست دارم به رنگ ع شمام دو رنگ چ

 .موژه های بل دی دارم که به چشمام حالت میدن

  روزدانشگاستدیگه دیره بایدزودتربخوابم  ردااولین 

ساعته اول باهن یه درس عموما داریم ،ای جوری خوبه  اقل روزه اولا      ستاره  ردا  م و 

 .ت هانییتم
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 آسمااااان_

 ای مرگ آسمان کو ت آسمان_

  ستاره:پاشودخترساعت نه یک ساعت دیگه کالس داریم

 هوووووف باشه بابابیدارشدم_

 . بابا میلا ازتختخواب خوشجلم دل ک دم

وش ده دقیقه ای گر تم وموهام وباسححشححوارخشححک کردم وشححلوارکتون مشححکیم     یه د 

شم         ستی ا سرا شکیم که بل دیش تاپایین زانوم بود ویه کمرب دطالیا میخورد و وبامانتو م

سورمه ایمم         سرم کردم وکوله  سورمه ایم و  شت پوشیدم مق عه  شت  نوار طالیا دا   مبردا

  ره عجب میزی چیدهستا دیدم هک.ر تم آشپزخونه به و بیرون اومدم وازاتاق

  وای ستاره عاشقتم_ 

ست           سه خودت یه چا در شدی وا شب از ت بلیت بل دن شمارونداره دیدم دی ستاره:قابل 

 .ک ا کو ت ک ا گفتم واست صبیونه درست ک م که یه وقت توی دانشگاه ضعف نک ا

شتم میلومبوندم گفتم: نه بابات بلا چیه من دیدم    یبه   ت هایم م همی جوری که دا ا نمیچ

 چیزی بخورم واسه همین

 دیشب وباگش گا ودل ضعفه گذروندم

 ?ستاره:اره توراست میگا

  به جون تو،چراای جوری نگاه میک ا میگم به جون تو_
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باهرجون ک دنا بودخودمون              مدیم بیرون  نه او نه روخوردیم وازخو با خره صحححبیو

  رسوندیم دانشگاه ب.و.سوبااتو

  ۶اشت ومن تا ساعتکالس د ۴ستاره تاساعت 

 شد۶/۳۰تارسیدم خونه 

 وقتا رسیدم خونه تمام چراغا

ستر   سط  خاموش بود،لو شن  و حال و   خوابش مبل روی که دیدم رو ستاره  که کردم رو

تاقش  توی ر تم برده نداختم  برداشحححتم تختش وازروی وپتوش ا   مر ت خودمم روش ا

    واسه ر تم کوچولو دوش یه بعد و حموم

 باصدای ستاره که واسه شام صدام میکرد بیدارشدمبودکه ۹ساعت

بدبخت سححتاره که شححده کلفت من وها واسححم غذادرسححت میک ه وللش بعداجبرانمیک م  

، عالبرم که روده بزرگه داره معده رومیخوره مثل ای که روده کوچیکه سحححیرش نکرده         

 ر ته سراغ بقیه

  ی اندام ها برم شام تاتمومم نکرده

 .ر تم اشپزخانه وبه م ازاتاق بیرون اومد

 ستاره شام چیه؟_

 ?ستاره:علیک سالم آسمان خانم خوب خوابیدین

 ?باشه بابا سالم حا شام چیه_

 ستاره:اهان حا شد،شام اوووووووم ...،هیچا
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 ?هیچا_

  ستاره: اره هیچا

 تازه جاهای?پس چرابیدارم کردی_

 حیاس خوابم رسیده بودم

 دیدی که جای حیاسم داشتهستاره:ای شیطون داشتا خواب چا می

  یه چشمکا زدم وگفتم :بماند

 ?ستاره:جونه ستاره بگوخواب چا میدیدی

نوچ نمیشححه اخه واسححه کوچولوهاخوب نییححت،خب پس شححامم نداریم پس من برم به  _

  ادامه خوابم برسم

 .ستاره:نه تشریف داشتین داشتیم ازحضورتون میتفیض میشدیم

 نه دیگه برم که م تظرمه-

 باچشمای گشادنگام کرد ستاره

 ؟ستاره:کا

 .دوس پیرم دیگه،ا ن توی اتاق م تظرمه-

 ستاره:اخمخه میمون توباچه جرأتا دوس پیر انترت واوردی توی خونه

 .ها ها ها حواست باشه چا میگا-
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ستاره:ای جاجای این کثا ط کاریانییت من ای جانمازمیخونم،زود بروبه اون انتربرقا بگو  

 .هگورشُ وگم کُ 

 .جفتمون ای قدر جدی حرف میزدیم که انگار من واقعایکا رواوردم توی خونه

 ماهم بازیگرای توپا هیتیما 

یتاده برم)+اخه دختره خ گ مگه         پاشم برم پاشم که نه اخه پاشده هیتم پس بهتره ای

صحدای درون شحماخفه،( یه اسحپ د توپ واس خودمون دود     -جوردیگه هم میشحه ر ت .. 

اره ای جوریاسححت.....اه چیزه یه لیظه احیححاس شححاخ بودن بهم دسححت ک م،واس ماسححت،

 دادکه م م خداروشکر بهش دست ندادم

 .وگرنه کا می ونیت جمعم ک ه وا بوخدا 

 اصو من از شاخ خوشم نمیایدالبته به استث اءِ شاخ گوزن،اخه خیلا خوشگله، 

 دختره ی خل چا میگا تو؟+

 ..اختیارمن وصاحبیات به توچه؟من صاحب اختیارتوام -

 ....خب معلومه من صاحب اختیارتوأم+

 ....هوی صدابب د  کُ وگرنه-

 ......وگرنه چا هان چه غلطا میک ا+

 ......گردنتو میگیرمُ ای قدر شحححححححححححارمیدم تابمیری وازدستت خالص شم-

 .....جراتش وداری؟ گلومو  شاربده ببی م کا میمیره+
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 ......خب معلومه تو-

 .....ه  راموش کردی من توام ای جوری خودتم نفله میشا مَش گمگ+

 .....خودمم میدونیتم  قط خواستم توروبترسونم-

 .....اره ارواح خوده گور به گور شدت+

 .من دیگه باتو کاری ندارم خیلا با ادبا-

 .اوووووم کجابودم اهان  ِیمِیتَم

تاره روندادم واین کل کل ه وز میخواستم برم اسپ د دودک م که یادم اومده وزجواب س   

 .مثل کوه پابرجاست،بععععععله ایححححححححححححح ه

 

 .اره راست میگا تاوقتا هلویا مثل توای جاست چه احتیاجا به دوس پیر-

 یه نگاه به کل هیکل

  ستاره انداختم که گفت:ها ها ها داداش چشات ودرویش کن

 .جووون چه جیگری هیتا تو_

قدم بهش نزدیک شحححد      که برداشحححتم جلدی             یه  قدم دوم و  قدم ر ت عقب، یه  که  م 

 .ازاشپزخونه پریدبیرون م م دنبالش دویدم

 واستا،کاریت ندارم جوجو_
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سححتاره همی جوری که دورخونه میدوید گفت:اه واسححتم که یه لقمه ی چپم ک ا عمرااگه   

 .واستم

 اخ اخ دیدی چا شدپریشب شب جمعه بودم م یادم ر ت حا اشکال_

 قم امشب جبران میک یمنداره عش

 .ستاره:عمرااگه بذارم دستت بهم برسه

 .خ دم گر ته بود واقعا ماخل وچلیم اومدم جوابش وبدم که درزدن

 .م وستاره باش یدن صدای در اییتادیم

 ستاره:یع ا کا میتونه باشه ای موقع شب؟

 ?اب ده م ومثالبا ترس قورت دادم وگفتم نمیدونم،یع ا ممک ه خودش باشه

 

 ?مگه م تظرکیا بودی?تاره:چاس

 نه_

  ستاره:پس چا میگا ممک ه خودش باشه

خخخ این دیالوگ یه  یلم بودخیلا دوسححت داشححتم یه جاازش اسححتفادش ک م که ا ن   _

 موقعیتش جورشد

  ستاره:دیوونه

  باصدای دوباره ی در دیگه وقت نشدجوابش وبدم
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ه هم واسححتادم تاهم ببی م کیسححتاره مانتوشححوت ش کردور ت تادرروبازک ه م م پشححت در

 .حر اشون وگوش ک م

 ستاره:بله چه خبرتون اقامگه سراوردین؟

 دست پیش و گر تا پس نیفتا?مرد:چا میگا خانم شما

صدات وانداختا به       شوباهم بریم،چه خبرته اومدی درخونه ی مردم  ستاره:ها اقاپیاده 

 ?سرت تازه طلبکارم هیتا

خانم این شححمایین که صححداتونُ انداختین به  ?ارشححدیممرد:نه مثل ای که یه چیزیم بدهک

شوهرتون          شماکاری ندارم بگین  صالمن با سرتون،توی یک وجب جاداد وهوارمیک ین،ا

 بیاد

 .دم در

 ?ستاره:شوهرم

 .مرد:بله همون اقایا که درمورد شب جمعهُ این چیزاداد وهوار میکرد

بین جلوت یک خانم  سحححتاره:ها اقاحرف ده تُ بفهم اون چشحححای کورشحححدت باز کن ب

 ... واستاده

 

اوه مثل ای که ستاره خیلا داغ کرده.پیره ای قدرشاسکوله که صدای زن مردوتشخیص         

 نمیده،

 .پیره ی بیشعور کرکرده من مردم خاک براون سرقوزمیتت ک ن
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سی ش که باحر ا          یره روگوش تاگوش ببرم بذارم روی  سراین پ ستم برم بیرون  خوا

 ...نا زدبه سرمکه پیره زد یه  کرشیطا

مرد:خانم من اصححالچیزبدی نگفتم تاهمین ا ن صححدای دادوهوارشححوهرتون که ازشححب    

شته بوداین مشکل شماست که شوهرتون ای قدربا          ساختمون بردا جمعتون میگفت کل 

 .غیرته که میایل خفوصیتون ودادمیزنه،اگه با غیرت نبود که زنشو نما  رستاد دم در

 رم مااصالستاره:ببین اقای نیمه میت

 ...توی خونه

 

 دیدم اگه دیربج بم ستاره ب دواب داده واسه همین گفتم پادرمیونا ک م

ازدر اصححله گر تم وسححعا کردم تاجایا که ممک ه صححدام کلفت ومردونه ک م وازهمون   

  ?مایه لیظه ر تیم دس ب اب تو جیم زدی?جادادزدم:ها ضعیفه کجایا

  بوداون مرتیکه نمیتونیت م و ببی هستاره باتعجب نگام میکرد چون جلوی در

صداش          سعا میکرد  ستاره درحالا که  یه چشمک بهش زدم که دستش اومدچیکارک ه.

 .بلرزه گفت:ااااومدم اقا

 .م م به ادامه نقشه پرداختم

 ?کیه دم در?اه چرا دم دری_

 .ستاره:ها ها هیچکا اقای همیاییت،میگه چراای قدر سرروصدامیک ین
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ده.اقاچاردیواری اختیاری.صحححبرکن من ت بونم وپام ک م میام حالت          غلط کر?چییییییا_

  .ومیگیرم

 .صدای یک نفردیگه اومدکه داشت این مرتیکه روصدامیکرد

 ?سروش چا شده چرانمیای:۲مرد

 .پس این اقاغلدره اسمش سروشه بابا اسمت ازپه ا توحلقم

  تذکربدم   رویا روبه  میترم نیحححبتا  های  سحححروش:چیزی نییحححت اومدم به همیحححایه     

  تشخیص وازهم ومرد زن صدای کودنن خودشون مثل همه  کرکردن.کمترسروصداک ن

 رو مردا ادای من واسه.نمیدن

 .درمیان

اُپِس مثل ای که  همید،پس زیادم خ گ نییحححت.مرتیکه روانا به مامیگه کودَن.سحححتاره             

ه به وز داشحححت باهاشحححون بیث میکردم م دیگه دیدم زشحححته اگه پادرمیونا نک م اخه 

 احتمال زیادهمیایه ایمُ وباهم سالم علیک

داریم،واقعازشته،البته میخوام مثل یک خانم باوقاربرمُ قائله رو ختم بخیرک م،بس که من 

 ....ماهم

 ...برم کرش درود+

 ...من باتوحر رنمیزنم خیلا پرروشدی-

 ...مگه دسته توئه+

 ...اره حا ببین-
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 دامُ مثل یک خانم میترن انداختم پَیه کلممانتو وشالم وسرم کردم ور تم بیرونُ ص

 ?هووووی چته اقاچه خبرته_

 سروش:هه هه دوکلوم ازمادرعروس

 .روش وکرد طرف ستاره وباتمیخرگفت اقاتون ه وزازمیتراب بیرون نیومدن 

 .یارمپیره احمق رسما دهن م و ستاره روبیت ولا نه من کم نما

که برم براشححون یک د ک بیارم میشححه شححما  چرااومدن بیرون م تها ا ن حمومن گفتن _

تشححریف بیارین برین حموم اخه داداش من عادت داره همیشححه بره پیش د ک شححمام    

 .بااین هیکلتون دست کما ازد ک ندارین

 .اخیش دلم خ ک شد خوردی حا هیتش وتف کن

 .معلوم بودعفبیه ولا میخواست خودش واروم نشون بده

ما وهمیححراین خانم نمیشححیم دیگه تازه اعمال شححب    سححروش:نه دیگه مزاحم برادرشحح 

 .جمعشون و اونجام دادن خیته هیتن

 .وای خداادمم ای قدر وقیح،ستاره که کال توی ا ق میوشد

اون مرد دوما که ب ظرم داداش این سحححروش گراز بودالبته بخاطرنیمچه شحححباهتشحححون  

 میگم که تاا ن ساکت بود

 ارخانوما نشیم بیاداداش بیا که دیروقته،گفت:داداش بهتره بیشترازاین مزاحم ک

 .روش وکرد طرف ستاره وگفت:ببخشیدبااجازه خوش بگذره
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شت              ستاره روبا یک دهن بازپ یت ومن  شیدوبرد توی خونه ودر وب سروش وک ست  د

 .درجاگذاشت

 .بعدازچ ددقیقه ستاره ر ت تو وم م دنبالش ر تم توی خونه ودر باشدت بیتم

 تربه من میگهستاره:پیره ی عوضیه ان

 .خوش بگذره،به عمت خوش بگذره پیره ی انتر

 .همی جوری حرف میزد وتوی خونه راه میر ت

 .کشم ازدست توعهستاره:بمیری آسمان که هر چا ما

به           _ باراوردم خودمم درسحححتش میک م.بالیا  به  که این گ دو من  یدونم.قبول دارم  م

شون برگردن         شون وبذارن روی کول شون بیارم که دم شده ای که  سر به همون خراب 

 .ازش اومدن

 ستاره که دیگه عفبانیتش کمترشده بود گفت:راست میگا؟

 کاست وبیارماست بگیر.پس چا  کرکردی؟مثل ای که ابجیت ودست کم گر تا؟_

سححتاره بدون ای که چیزه دیگه بگه بل دشححد ور ت توی اتاقش ودر رو بیححت.مثل ای که  

 .واقعاناراحت شده

 مثل ای که امشب

 

 .م بایدباشکم گش ه بخوابم

 .ولا کثا طا عجب تیکه هایا بودن
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  اون مرتیکه اولا اسمش چا بود....اهان سروش

 یا بیشتر بدن عضله ای که معلوم بودزیبایا کاره۱۹۰عجب چیزی بود قدحدود

ندامش درسحححت مثل        نه خیلا زیاد. ا کرگدن بوداونام همیشحححه حواسحححشحححون       ۴ولا 

 .هبودبدنشون زیاد عضله ای نش

تیغه کرده بود رنگ پوسححتشححم سححفیدبود وبایک بی ا کشححیده واسححتخونا   ۶صححورتشححم 

 .ابا سبز های مایه تو چشم جفت تیره،ویک خرمایا رنگه به وابروهای پر ولا تقریبا 

مرتیکه ی دوما هم قدوهیکلش مثل سحححروش بود البته قدش یک کوچولو بل دتربود          

 .حا من چه زودصمیما شدم

 وشن بودبی یش کامال شبیهه سروش بود حالترنگ پوستش سبزه ر

شکا پرکالغا بود        شت که مال این یکا م شبیه هم بود قط رنگش  رق دا شونم  ابروها

وچشمایا درشت به رنگ مشکا وموژهای بل د و ر با موهایا کوتاه مشکا رنگا که به     

 .طرف با شونه زده شده بود

 .دوتا الدنگوای خداحیف این قیا ه هانبودکه دادیشون به این 

 .اوووم الدنگ اسم خوبیه براشون نه بایدیه اسم خفن براشون پیداک م

 اوووووووم اهااااان یا تم سروش

وقتا عفححبانا شححده بود چشححماش شححده بود کاسححه ی خون پس اسححمش ومیذارم خون   

 (-:(-:(-:اشام

  خب حا اسم اون دومیه روچا بذارم اووووووووووم
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 .ه پس بهش میگم غول تشنچون هیکلش ازاون یکا بزرگتر

 .ای قدربه این دوتاو اذیت کردنشون  کرکردم اصالنفهمیدم کا روی مبل خوابم ببرد

 

  با گردن دردازخواب بیدارشدم۹صبح ساعت 

  واییییییا چه دردی میک ه همش تقفیر.....خب معلومه تقفیرخودمه

ازدردگردنم کم  یه دوش ده دقیقه ای گر تم وتوی حموم گردنم وماسحححاژ دادم تایکم      

 .بشه

که بل دیش               نداما  مانتو سحححبزیشحححما ا یک  عدخشحححک کردن موهام  اومدم بیرون وب

سرم            شکا کرباتیمم  شیدم مق عه ی م سته ام پو شکا را شلوارکتون م تازیرزانوم بودوبا

 .کردم

 . کفش کتونا های یشمیمم وکیف کوله ی مشکیمم و برداشتم وازاتاق اومدم بیرون

شروع میشه    ۱۲درست کردم اخه امروزستاره کالسش ساعت     هول هولکا صبیونه رو  

 .وقطعاا نم خوابه وگرنه من عمراازاین ناپرهیزی هاک م

 .امروزمن چه دخمل خوبا شدم ارشا قربونم بره

 .صبیونم وخوردم وازخونه اومدم بیرون

شد  همزمان بابیرون اومدن من درواحدروبه رویا  شن  غول واول باز شت  ت شم    وپ   سر

 .اومدبیرون اشام خون

 .ایووول بابا کا میره این همه راه وتیپتون توحلقم
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 .بدون ای که م و وادم حیاب ک ن به سمت اسانیورر تن

زیرلب به درکا گفتمُ به طرف اسحححانیحححورر تم وپشحححت سحححرشحححون اییحححتادم همی که  

  اسانیوررسید وغول تشن خواست وارداسانیور بشه

  ورشدم وبه اون دوتا اخمخم توجها نکردممن ازبی شون خودم و رد کردم ووارد اسانی

 .بعدچ دلیظه خون اشام وپشت سرش غول تشن وارداسانیور شدن

بارسححیدن اسححانیححوربه طبقه همکف بدون توجه به اون دوتاپت ومت ازاسححانیححوربیرون   

 اومدم و عدسم حیابشون نکردم

 .اوووم ب ظرم پت ومت بیشتربهشون میاد

 به دانشگاه رسوندم ب.و.سوبالخره با هزار حمت خودم وبا ات

ای ور و اونورمیرن من که تابرسم دانشگاه هالک میشم      ب.و.سمردم چجوری بااین اتو-

 .حا خوبه یه ربع بیشترتو راه نییتم

 بود بااستادجوان کالس داشتم که یک پیرمردخیلا مهربون ۱۰ساعت 

 .اگه پیرنبودحتمایجوری خودم وبهش غالب میکردم وا  بوخودا 

 .عدی روباستاره توی دانشکده ی ادبیات داشتمکالس ب

  شدم من به شخفه عاشقه بچه های کالسش 

شته ی ادبیات بودن وخیلا خیلا هم بچه های باحال واهل      شون بچه های ر چون اکثریت

 .دلا بودن
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 من وستاره که ازاول تااخرکالس  قط دلمون وگر ته بودیم ومیخ دیدیم

رسححش که خیلا کیححل  ود ش که خیلا مزخرف واقعاکالس شححادی بود،برعکس اسححتاد

  ک  ده بود

شده  خیلا حالش ستاره   ضیه  بود بهتر شب  وق سم بودبعدک کرده  راموش کل وبه دی  ال

  وخوندیم  ونمازمون  نمازخونه   ر تیم بعدم  وخوردیم ناهارمون   دانشحححگاه  سحححلف ر تیم

 .خودمون دانشکده ر تیم وبعدنمازهرکدوممون

 تموم میشد۶اعت وکالس ستاره س ۴کالس من ساعت

اومدم خونه وازسوپری سرکوچه کلا خریدکردم     ب.و.سبعدازتموم شدن کالسم بااتو   

 اخه توی خونه هیچا نداشتیم ازوقتا

 .اومده بودیم توی این خونه اصالخریدنکرده بودیم

 .واسه همین بودکه من همش سرگش ه بربالین میذاشتم

ه نقطه هم که ها گیرمیداد ُمیگفت  و تاصبیم ازدل ضعفه خوابم نمیبرد،این ستاره ی س     

 توت بلا،

 .چیکارش ک م خونفهمه ازقدیم گفتن نرودمیخ اه ین درکله ادم نفهم

خااااااک  اتیه ی ضححرب المثلُ خوندی،اخه مجیدجان وقتا که عرضححه نداری ضححرب   +

 .المثل بکارببری غلط میک ا که میگا

 توارامش داشته باشمبازتوکه سر وکلت پیداشدیع ا من نبایدیه لیظه ازدست -
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سا کچله     + سا اخه انتر اگه من به توتذکر ندم کا میخوادبهت تذکربده نک ه توقع داری 

 .بهت تذکربده

 اره توقع دارم همون بهم تذکربده،مشکلیه؟؟-

 .خاک توی دهن گشادت،من برم که حرف زدن باتوهیچ  ایده ای نداره+

 .شَرت کم دیگه ای وراپیدات نشه-

 کردی یانه؟ ر تا؟گورت وگم-

 خداروشکرمثل ای که ر ته-

 نخیرم نر تم  قط یه لیظه ر تم+

 .میتراب

 من  کرکردم ...........توچا گفتا؟کجار تا؟-

 گفتم دیگه میتراب+

 کجاااااااا؟-

 ،جایا که پا پا میک ن،ا تادهانا؟wcباباسوسول ر تم دستشویا،+

 ویا؟اَه اَه حالم وبهم زدی.ببی م توتوی ذهن من میری دستش-

  هاااااااان.....چیزه......من بایدبرم صدام میک ن+

 هوی واستاجواب م و بده-

 .بده و انترجوابم -
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 بدشد حالم اوووووق.....واقعا نک ه.ر ت در چرا.ر ت کا طڪ

 .نه نه نه اصالهمچین چیزی،امکان نداره

گه بهش  کرنک م اره ..بهتره ذه م    مشحححغول چجوری خب ..ک م مشحححغول و بهتره دی

 یا تم اهان....ک م

نححایلون خریححدا دسحححتم بودوکوچححه هم خلوت بود تفحححمیم گر تم واسححححه خودم                       

  استفاده ک مازسوتموسیقاعدم وجودابزارا تدلیلوبهشعربخونم

 یه صداهای عجیب وغریبا ازده منبودم سوت بزنم وبلدمالبته

 .بهتربود بیرون میاوردم که هیچ شباهتا به سوت نداشت ولا بالخره ازهیچا

 حا چا بخونم؟؟؟؟؟

حا نگا کن اگه ا ن سححرامتیان بودم بهترین اه گا توسححرم پلا میشححدن ولا حا هیچا   

 .یادم نمیاد دریغ ازیه شعربچگانه

 اهاااان یا تم البته اه گش یکم که نه خیلا قدیمیه و دِلِا دِلِاِ قدیمیه،

 .ولا چه ک م که ازهیچا بهتره

 

 ...گاش به دنبال چا بود،ازش نپرسیدم کا بود ن

 شوت شوت شوت

 ...بامن عاشق ولیکن قلبُ زبونش یکحححححححححححا بود-
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 شوت شوت شوت

 ......الهه دل پاکا بودمثل خوده من خاکا بود-

  آآآآآ بیا وسط

 زده بودم زیراواز وتوی کوچه واسه خودم میخوندم و

 

  می واختم که یکا

 .اگفت:اوووووه خانم خوشگله،چرات هات ه

 :بهش میل ندادم که دوباره گفت

 اوخا جوجو

 خیته نمیشا همه ی ای اروببری،

 .خانم کوشولو بیام کمک

پیره موش،خرما  اتیه خونده توی حس وحالم بعداومده میگه بیام کمک،توبروبه... اله  

 ...الا اهلل

 توجها نکردم تابلکه خودش بره رد کارش که دیدم نخیرول کن معامله نییت

 وز وز میکردگوشمشدوها دمقدمهمباهامارمُاومدک 

 .حا م م هیچا نمیفهمیدما ولا این بازم وز وز میکرد

 ....بعدچ ددقیقه وز وزکردن خداروشکر خفه شد،خب خداروشکرکه ای م
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 ه وزشکرگزاریم تموم نشده بود که 

 نایلون خریدم کشیده شد،

 یاخدا..دزد..دزد

 دحا ها من میکشیدم ها اون میکشی

 باقدرت نایلون وازدستم کشید

 پیرمزاحمه:اَه بده به من دیگه،چقدرم زورداری

بده،وگرنه زنگ میزنم        - نه زنگ میزنم    ...۱۱۶زودباش خریدام و که   ...۱۱۸نه  نه ای م 

ست...اهان زنگ میزنم    ست....اهان     ۱۱۹ساعت گویا شماره تلف ا میگم...إَه ای م که مال 

 ..عت ک ن.....نه ای م که نبود....چا بود پسمیگم بیان با چک ولقدجم۱۱۵زنگ میزنم

 ۱۱۰پیره مزاحم:

اهان ایول دمت گرم خیلا اقایا همین ومیگم،نیم سحححاعت دارم  کرمیک م اونایا که         -

یا           که بهش احت مارشحححون چ ده،این مغز من همیشحححه درمواقعا  دزدا رومیگیرن شححح

  ک ماده قبولشححدیدپیدامیک م ه ک میک ه،واسححه همین بود که توی مدرسححه همش بات  

 ...میشدم ولا دیگه موقع ک کورغوغاکردودرست کارکرد

 ...خاااااک من دارم واسه ی این دزده شیوه کارکردذه م وتوضیح میدم

 بدبخت توی شک بود وچشماش گشاد

 . شده بود البته حقم داشت بدبخت

 خریدام وبده-
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 ندخیزبرداشتم تاخریداروازش بقاپم که پریداونور وتالش من ناکام مو

 .داشت اشکم درمیومداین نایلون اذوقمون بود من دیگه نمیتونم باشکم گش ه بخوابم

 پیره مزاحم:برات میارمشون

 چا؟-

 .پیره مزاحم:خریدات وبرات میارم،واسه ی توس گی ه

یه نگاه به هیکل خودم واون انداختم،نک ه پیره کوره،پیره یه مشت استخونه.....خودش  

 .ربرابراون پهلوونا بودم واسه خودموبامن مقاییه میک ه من د

 اصالبه من چه ،س گ مفت گ جیشکم مفت ...درست گفتم دیگه؟؟؟؟

 .نیشم وواسش شل کردم جوری که  کرک م مری ونای ونایرمم دید

 خریداروتوی دستش جابه جاکرد وگفت:خونتون کجاست؟

 کوچه ی بعدیه-

 .دایاپی کم اسا داش ہححه وزیک قدم نر ته بودیم که یک فرازپشتمون گفت:بححححح

 پیره مزاحم:اووووه ببین کا ای جاست اق شاهین چطور مطوری؟

 م م همی جوری واستاده بودم وبه

 .مکالمشون گوش میدادم ب ظرم باهم دوست بودن،ولا بازم مطمئن نییتم



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

34 

 

شون           صدا سا، سرش وبرد بیخ گوش ا شاهین روشوبرگردوند ویه نگاه به من کردو  اق 

لا من میشححح یدم،من کالچپرچالغم یبار نمیشححح وم یبارم مثل ا ن خوب  خیلا اروم بود و

 میش وم

 شاهین:دختره کیه؟

 .اسا:نمیدونم تازه میخوام شماره بدم

 .شاهین:خاک توسرت بااین دوس دخترپیداکردنت

 اسا:وامگه چشه؟

شاهین:چش نییت گوشه..،بابادختره خل وچله...خودم اول کوچه دیدمش خواستم برم      

دیدم واسحححه خودش داره میخونه ومثل عقب مونده هایه صحححداهای عجیب             طر ش که  

 .وغریبا ازخودش درمیاره

 اسا:جون من

 شاهین:به جون تو

 .اسا خریداروگذاشت زمین وباشاهین ر ت

 ه وزدورنشده بود که گفتم:هووی کجا؟مگه نمیخواستا خریدام وبیاری

 اسا:بروبابادیوونه

 .دیوونه هفت جد وابادته-

 .که چالغ نشدم خودم میبرمشون،نایلون وازروی زمین برداشتم وراه ا تادم اصالخودم
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 تارسیدم به خونکون صدبارمردم وزنده شدم،

 .خداخیرت نده اسا حا میمردی وای ارومیاوردی-

  جوابم اباخوشححروی که کردم سححالم بود سححاله ای به نگهبانا که یه پیرمرده تقریباپ جاه 

 .وداد

 زمین گذاشتم وکمرم وصاف کردم اخ خدامردم،خریداروجلوی اسانیور 

 دکمه اسانیور وزدم تا بیاد

 بعدچ ددقیقه بازدوباره زدم اسانیورطبقه شش بود،

 .دوباره کلیدش وزدم

  اه پس چرااین اسانیورلع تا نمیاد

 

 دقیقیت که ای جااییتادم دیگه دستام داره ک ده میشه حتماخراب شده۱۰ا ن حدودا

 .روبرم با  طبقه۶یع ا من باید

 .بهترزودتربرم که  کرک م یک بییت ساعتا بایدتوراه باشم

 .خریدا رو از روی زمین برداشتم و به سمت سرویس پله هار تم

 .آی خدامردم پس چراتموم نمیشه خدالع تتون ک ه چراای جاای همه پله داره_

 .ازپله ها با  میومدم و باخودم غرغرم میکردم 

  ه ربع بیس دقیقهبالخره بعد از گذشت ی
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 به طبقه خودمون که رسیدم

شتن اون وبیارن              سعا دا یوربود وپت ومت  سان یوربازبود ویک پیانوهم توی ا سان درا

 .بیرون

 واااااای خداپس بگوچرااسانیور پایین نمیومد

 .بخاطراین دوتا الدنگ بوده 

  خونم به جوش اومده بود

 مطمئن بودم که صورتم قرمزه

 انداختم روی زمین ور تم طر شونپالستیک خریدارو 

 و یک لگدبه پیانوزدم سروش که معلوم بود عفبیه گفت؛هوی وحشا چیکارمیک ا؟ 

 

 ....وحشا تویا نه من تازه هم وحشا هم احمق هم نفهم_

 ...حر م وقطع کرد

 ..سروش:هوی چه خبرته پیاده شوباهم بریم،کجاتخته گازمیری

 ..ای د عه من حر ش وقطع کردم

سه     بذار - صالمیدونا چیه؟دارم تخته گازمیرم بهشت زهرا ،میخوام وا حر م وتموم ک م،ا

جفتتون قبربخرم چون همین ا ن میخوام ازهمین پ جره توی سححححالن پرتتون ک م                                

 .پایین،تایه شهر و ازدست جفتتون نجات بدم
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 غول تشن:چخبرته؟چراازراه نیومده پاچه میگیری ببی م اصالمشکل تو چیه؟

 ...ه که شمادوتاغوزمیتمشکلم ای -

 سروش دوباره حر م وقطع کردبایدیه حال اساسا ازتو قاشق با دسته بگیرم

 ....سروش:بازغوزمیت بهتر ازدوتا عجوزه ی روانیه که

 .یه چش غره حیابا بهش ر تم که درجاخفه خون گر ت

شححمادوتاغوزمیت چرا کرمیک ین  قط خودتون آدمین وبقیه ادم نییححتن من دوسححاعته  -

 ..ایین واستادم تااسانیوربیاد مجبورشدم باتمام خیتگا وکلا خریدپ

شدن        شاره کردم...اوخا طفلیا چراای جوری ولو یه ی خریدم که پخش زمین بودا به کی

مامانا حیحححاب این دوتا نره غول وبرسحححه         روی زمین...قربونتون برم غفحححه نخوری ا 

 میادجمعتون میک ه قوله..قول

 .سهیل:داشتین میگفتین

وای اصالحواسم نبودکه مثالدارم بااین دوتا غوزمیت دعوامیک م حتماا ن باخودشون     ها 

 میگن من کم دارم

بابا،به احتمال زیادباخودشحححون میگن این دختره ی موجا زیادداره که دیگه داره              + نه 

 .سرریز میشه

 .بازسر وکله ی توپیداشد گمشو برو که ا ن اصالحوصله ی بیث باتویکا روندارم-

   یلممنشیتم و دارم   خوب ی بچهیه مثل ا نم کاری باتوندارم م ممریخاعتمادبهنومهخا+

  و میشک م و تخممو میبی م 
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توهم میشححه گفت ندای درون،به جای ای که بیای کمکم ک ا وچ دتالیچار باراین دوتا  به-

م  یلمش  حا ببی ک ا نشححیححتا واسححه من  یلم نگاه میک ا و تخمه میشححک ا...واقعاکه... 

 .قش گه اسمش چیه؟اگه خوبه بگوبرم بگیرمش

اره بدنییححت.داسححتان درمورد یه دختره که داره سححراسححانیححور بادوتا پیححره گ ده       +

 ... ترازخودش بیث میک ه که

واستاببی م  کرک م  یلمش ودیدم اخه خیلا اش است.....صبرکن...... توداری دعوای ما      -

  ا...خیلا بیشعوریروتماشا میک ا و تخمه میشک 

بب د....حا وقت واسحححه بیث زیاده برو به بقیه کارت برس که ا ن یه چ د دقیقه ای                 +

 هیت که استوپ شدی

 ....وای خدا-

حواسحححم سحححرجححاش برگشححححت البتححه سحححرجححاش بود قط اگححه بعضحححا بیشحححعورا                

 (به درک-میذاشتن)+ش یدما...

  ره حیابا ازاون ترس اکاشبه پت ومت که داشتن باپوزخ دنگام میکردن اول یه چش غ 

ر تم وبقیه حر م وادامه دادم و اصالنم به روی خودم نیاوردم که چ ددقیقه استوپ شده     

 بودم حا معلوم نییت واقعاچ ددقیقه استوپ بودم

طبقه رو از  ۶داشححتم میگفتم...کجابودم...اهان نمیخواد بگین یادم اومد .... مجبورشححدم  -

انو اشغال وشمادوتا اخمخ،حا من نه،م وبیخیال، این همه ادم  پله ها بیام اونم بخاطراین پی

نارم           ما کراو تاپیرمردوپیرزن،شححح ته  چه وجوون گر  توی این مجتمع زندگا میک ن ازب

 .نمیک ید

 دادموادامهکردمنگاهاخمختشنبه غول
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 .حا   همیدین ج ابببب-

 .ج اب وهمچین باغیض گفتم که جیگرم حال اومد

 میشهو سبک میک ه دستشویا ادم.مثل وقتا که..اخیش سبک شدم

 آی کثا ط بمیری بااین مثال زدنت حالم بهم خورد+

یه، میخوای            - مدل یان من این    نمیخوایمبخواه به من چه این دیگه مشحححکله توعه،طرز ب

 .نفرستادم ...هری ...نامه  دایت شوم که واست نخواه

تاحا  صحححد    وگرنه ک م تیملت   د و مجبورمهیییا روزگارچه ک م که خونه گیرم نمیا      +

تو که یبا  خونهتونیتم   ،بعدکلا گشتن یاپُرن  ها یاگروننخونه یهمهبودم، ر ته د عه 

 ....ک مبود و اجاره خالا

 .پس اگه نمیخوای بیرونت ک م ده ت وبب د-

 چشم ..بفرما....اومممم..اومممم+

شن:من کاری به بقیه ندا  شکا      غول ت یتا  ضیه که توادم نی رم که چجورین ولا دراین ق

وبازک ا   نییححت درضححمن ما ازهمیححایه هاومدیر سححاختمون اجازه گر تیم اگه چشححمات 

 ..تازهجانمیشه پله  سرویستوی پیانو میبی ا که این 

 ...ازنوک پا تاسرم وازنگاهش گذروند

شد)ای جور نگاه کردن اگه حتا تو    سیخ  شه درکل    که موی های ت م  فدبدی هم نبا ش ق

 (موجب ترس واضطراب یک خانم میشه..نکته روانش اسا
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ادامه داد:بایدازما تشکرم بک ا که باعث شدیم یکم تیرک داشته باشا به هرحال دیگه     

باید این چربیا رو یکجوری آب ک ا ای م ت هاکاری بود که ازدسححت ما برما اومد و توی  

 .بقیش باخودتهعالم همیایگا انجامش دادیم دیگه 

 .کاردمیزدی خونم درنمیومداین گودزیال به من گفت چاااااااق 

 .همن چاقم یانکهمربوط نییت دیگه هیچکس به تو و نه ..به..تقریبابادادگفتم:نه

  وزناضححا ه گفت ، قط نگفت کوچولو،داداشححم که اصححال چیز بدی نخورسححروش: حرص

 .و حقیقت وبپذیریاشابصادق  بهترباخودتداری،توهم 

 .هرچا من میگم ای ا یه چیزی دارن که جواب بدن.دیگه واقعاکم اوردم

ا ن خیححتم چیزی به  کرم نمیرسححه اگه یکمه دیگه ای جاواییححتم مطمئ ن خرخره یک   

 .کدومشون میره زیردندونم

پاموکوبیدم زمین که کلیم دردگر ت خریدارو ازروی زمین جمع کردم ول گان ل گان به         

 .طرف خونه ر تم

 درروباکلید بازکردم قبل ازای که در وبب دم ش یدم که 

 :سروش به غول تشن گفت 

 

 سهیل حال کردی چجوری حالش وگر تم؟

سححهیل:ههه،اره،بیخیال... حا بیازودترپیانو رو ببریم توتا کس دیگه ای نیومده سححرمون   

 .غرغرک ه
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 .مکالمتشون وش یدم البته  کرک م در وباحالت اسلومُشِن بیتم که تموم

 .پس اسم غول تشن سهیله

 .به من چه اصالجفتشون برن بمیرن

نایلون خریدای عزیزمو که باکلا سختا ومشقت ازدست دزدانجات داده بودم وسالم به     

  خونه رسونده بودم وپرت کردم کف اشپزخونه،

 .گر تیای قدر داغ کرده بودم که اگه یک وسیله قابل اشتعال نزدیکم میبود اتیش م

همیشححه همی جوریم وقتا که عفححبانا میشححم  ورا قرمزمیشححم وداغ میک م درسححت مثل  

 .ا ن

یم.حا          - ین خودم می وی ین،اگرم ن وی شمادوتابگیرم،که توی کتاباب وی من یه حالا از

 چجوری حالتون وبگیرم؟؟؟؟؟؟؟

سرش ومیکوبیدم به دیوار         ستم بود آی  شن دم د سهیل غول ت ی  آآخ دلم میخواد ا ن 

میکوبیدم،بازم آی میکوبیدم به دیوار.اصحححالای قدرمیکوبیدم به دیوارتا این دلم خ ک که            

 .سهله یخچال قطب ج وب بشه

 عزیزم ارزوبرجوانان عیب نییت+

 .به توچه،ارزوهای خودمه دوس دارم نایاب باشه-

 .هم خودت هم ارزوهات جفتتون عتیقه این+

 . عال ل شو دارم  کرمیک م-

 م داری که  کرک ا؟تواصالمغز+
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 .بله که دارم خوبشم دارم،بترکه چشم حیود وبخیل-

 .اخه مل گ جان تواگه توی مخت مغزداشتا که من نمیتونیتم اجارش ک م+

 راستا گفتا اجاره،توچقدراجاره میدی؟اصالبه کا اجاره میدی؟اصالاجاره میدی؟-

  شحححباگشححح ه    هام  بچه . موندار  زندگیم  بیکارم،خر   باگریه(ذلیلم   هان..چیزه..)همراه +

 .....میخوابن

ستیم بابا.تو قط یکم خفه خون بگیر بذارمن      - یه جیگرم وخون کردی.اجاره نخوا یه ب ب

 یکم بفکرم

 .چشم،بفرماشمابااون مغزنخودیت بفکر+

 .نمیشه ا ن نفکری من حوصلم سرمیره اخه ت هام ..کیا خونمون نییت+

 ححححححححححححح هآهاااان یا تم.....هو هو هو هو..آ آ آ..ای-

 چا رویا تا؟+

 ای که چجوری حالشون وبگیرم ویا تم-

 حال کیارو؟+

 اه چقدرتوخ گا همین پت ومت ومیگم-

 خ گ خودتا،حا میخوای چیکاربک ا؟+

 دیگه بماند-
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به طرف اتاقم ر تم تالباسام وعوض ک م این ندای بیشعور از بس که  ک میزنه ادم همه   

 .چا رو راموش میک ه

 .یا ندای بیشعورخودتا.حا نقشت چیه........هوییییا باتواما چراجواب نمیدیهوییی+

 .مانتوشلوارم وبایه بلوزشلوار راحتا عروسکا عوض کردم

 ازبس که ذوق کرده بودم نمیدونیتم چیکاربک م واسه خودم میخوندم و قرمیدادم

 ...حا یارُم بیا دلدارُم بیا-

 .دستاشله ها...اون عقبا هاحال میک ن

 .خُل نییتما قط ازشدت ذوق مرگیه-

 .یه حالا من ازشمادوتابگیرم،که مرغای دریایا به حالتون گریه ک ن-

 .یکم صبرک ید تاستاره بیاد اونموقع حالیتون میک م چاق کیه،کثا طا

 .باشه من بهشون میگم صبرک ن+

 بروبابا -

ارم ودسححراون دوتا بیروی کاناپه توی نشححیمن درازکشححیده بودم وبه بالیا که قراره ب��

 . کرمیکردم

میترسححم بعدش بالیا سححرمون بیارن،...غلط کردن هرکاری بک ن صححدبرابرش وتال ا    

 میک م،

 دیگه همی م مونده ازاون دوتا بترسم،
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سححاله میشححم بعداونموقع حریف دوتا جوجو نمیشححم،البته    ۲۵من حریف چهارتا پیححره 

یع ا بایدبگم در واقع ریزما   جوجوهم نییحححتن ولا واسحححه م ه اعتمادبه سحححقف ریزن.    

 .بی مشون

 .غرق  کربودم که صدای چرخش کلیداومد

 ستاره:اِه،چراای جانشیتا؟

 .او سالم،دومابه توچه-

 .ستاره:علیک سالم،وا خب سوال پرسیدم

خیلا ببخشیداخیلا ببخشید من باید واسه نشیتن روی کاناپه خونه خودم به شماجواب  -

 .پس بدم

 و؟بازکا روی مخت اسکا کرده که ای جوری پاچه میگیری؟ستاره:اووووه،چته ت

 .یع ا من کشته مرده ی این ادبیاتشم

 .لب ورچیدم و سرم وبرگردوندم

دسحححتت دردنک ه دیگه،حا من پاچه هم میگیرم،تعارف نکن خب بگوسحححگا،چراالکا           -

 میپیچونا؟

  سحححتاره ر ت تالباسحححاش وعوض ک ه واز همونجاگفت:خب خواهرمن حقیقت مثل ته              

خیارتلخه،میخوای نگم باشححه نمیگم،ولا خب حقیقته چا بگم،حا کا اعفححاب آسححمان    

 خانم گل مارو خط خطا کرده؟؟؟
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نمیگم،م و بگوچقححدرصحححبرکردم تححاتوبیححای،گفتم دوسحححتما،هم خونما،شحححریححک                             -

 .زندگیما،حر م ومیفهما،ولا ای جوری که معلومه توهم م ودرک نمیک ا

 ه،م ه جیگرستاره:شریک زندگیت یه مرتیکه ست ن

سححتاره ازاتاقش بیرون اومد وک ارمن نشححیححت یه تاب شححلوارک گلبها پوشححیده بود     

 .وموهاشم با ی سرش بیته بود و چتری هاشم روی پیشونیش ریخته بود

 .کثا ط چقدرم خوشگله شیطونه میگه همی جایه لقمه چپش ک م

 .ستاره:هوی بیه دیگه تموم شدم

 ...بروبابا اعتمادبه سقف-

 خب بابا،نمیخوای بگا چته؟ستاره:

 .اووووم،اول بایدازدلم دربیاری-

 .ستاره:بروگمشو،اصالبه درک نگو

 .خواست بل دشه که نذاشتم

 .خب نمیخوادازدلم دربیاری،چه ک م که دل رحمم،بخشیدمت-

 یه نگاه عاقل اندر نما دونم چا چا بهم انداخت،

 .که م م واسش نیشم وشل کردم

 .یابشین بهت بگم امروز چا شدحا بیخیال عذرخواها،ب-
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شگاه اولش که         شروع کردم به تعریف تموم اتفاقات بعددان شیت وم م  ستاره دوباره ن

ازخ ده رییه میر ت وکلا هم زد توی سرم بااین کارایا که توی کوچه بااون پیر دزده  

یور وبیثم بااون دوتا دیگه ازقهقه چ ددقیقه ی     سان سیدم به ماجرای ا   کردم ولا وقتا ر

 .قبل خبری نبود

 ...ستاره:وای من اگه اونجابودم

 پریدم وسط حر ش

 .بهترکه اونجانبودی،چون هیچ غلطا نمیتونیتا بک ا-

 ستاره:بیشعور،یع ا،چا؟

 .بابام که ازتو ورا  ترم کم اوردم توکه دیگه جای خودداری-

که تو وراجا وخیلا حرف میزنا،ولا حر ات همه چرت وپرته،ولا           ته  تاره:درسححح سححح

 رعوضد

 .یه نگاه مغرورانه بهم انداخت وادامه داد:من حر ایا که میزنم همه حاصل تفکره

 .بروگمشوووو،حاصله تفکره،اره اروح عمه ی نداشتت-

 ستاره:خیلا بدده ا هامیدونیتا؟

 به توچه؟-

 .....ستاره:بخور از

 .هویییییا کا به کا میگه بددهن-
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 ..... ستاره:اصالمن ر تم

 .حر ش وقطع کردم

 کجا؟بشین کارت دارم-

 ستاره:بفرماییدعلیاحضرت

 .خب من میخوام کاراون دوتامَلَ گ وتال ا ک م،هیتا بگوهیتم-

 ستاره:ایوووول،هیتم بدجور

 .پس بزن بریم-

 ستاره:هوی کجابریم؟

 .توبیامن بهت میگم-

 .دست ستاره روگر تم وبردم اشپزخونه

 ستاره:وا؟چرااومدی ای جا؟

 .فتم یه چرخا توخونه بزنیم دلمون واشههیچا دیدم هواخوبه گ-

 ستاره:هرهرهرنمکدون،ببی م توشباکجامیخوایا؟

 .خب معلومه توتختم-

 .ستاره:خوب شدگفتا وگرنه  کرمیکردم توی جوف میخوابا

 .نه عزیزم اونا که توی جوف میخوابه تویا نه من.من شباروی تشک پر قو میخوابم-
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 ...ستاره:نه حتماتوهم زدی

یدتاصحححبح ای جا           حر ش وقطع با ما کردم چون ازقراره معلوم اگه همی جوری پیش بره 

 .واستیم وکل ب دازیم

 .اَه بیه دیگه،یکم اروم بگیرتابگم میخوام چیکارک م-

 ..ستاره:بفرماییدخان

 .یه چش غره بهش ر تم که خفه شدویه لبخ د ژکوندتیویلم داد

 ?بگوببی م تویادداری  ی جون درست ک ا-

 ?ب ولا این چه ربطا دارهستاره:اره،خ

 .دادنتوضیحبهکردموشروعزدممخفوص خودمهکهازاونایالبخ دخبیثیه

ببین مایک  یحح جون مَشححتا درسححت میک یم بعدتوی این ر یحح جون خوشححمزه یک     _

 .مقدارتغییرات شیمیایا ایجادمیک یم بعدم میبریم واسه سروش وسهیل

 دیگه کیه؟ ستاره:ای کلک،توهم زرنگیا،حا این سهیل

 خب همون همیایه روبه رویا دیگه _

 ستاره:اهان

باهم یک  ی جون خوشمزه درست کردیم وباتمام سلیقه توی مر ای خوشگل ریختیم        

 .دوتامرف برنج دوتامرف خورشت که توی دوتاسی ا گذاشتیمشون

 و اما میرسیم به اصل ماجرا_
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ج وقشحح گ مخلوطش  سححتاره که دسححتش یک بیححته نمک بود وخالا کردتوی مرف برن

 کردوگفت:اوا خاک برسرم حواسم نبودبیته نمک چپه شد

 .م م همین کارروبامرف دیگه برنج کردم

 ستاره:خب حا بااین خورشت چیکارک یم.؟؟

 .اهان  همیدم ا ن میام_

ر تم وازتوی کمدم جورابا که مال ارشحححاویر بود وبوی گربه ی مرده میداد ویادگاری          

 .رداشتمباخودم اورده بودم وب

من کالکارام عجیب وغریبه بقیه پیراه ا دسحححتمال گردنا یاحداقل زیرشحححلواری چیزی  

 .یادگاری میارن اونوقت من جوراب اوردم اونم جورابا.... که اصالهیچا نگم بهتره

 ر تم توی آشپزخونه ویک ل گش ود

 

 .ادم به ستاره

 .ستاره:اییییییا این دیگه چیه چرابوی اشغال میده

 .ا هیت مهم نییت مهم ای ه که کارمون وراه می دازهای که چ_

کارمون             که  عد ازای  یک جوراب و توی خورشححححت  رو بردم ب خیلا قشححح گ وشححح

باخورشتاتموم شد دولیوان نوشابه سیاهم ریختم وگذاشتم توی سی ا وکلا هم توشون          

  لفل ریختم

 .خب دیگه تموم شدبیاببریمشون_
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 .اروبرداشتیم وازخونه اومدیم بیرونمانتوهامون وپوشیدیم ودوتا سی ا ه 

 ستاره برو تو نقشِت-

یه چشحححمک بهم زد ویه قیا ه ی ناراحت به خودش گر ت م م یه قیا ه ی چپر چالغ                 

 .پشیمون ونادم گر تم

 .زنگ واحدشون وزدم

 .بعدچ دلیظه سهیل بایک رکابا سفید و شلوارک مشکا درروبازکرد

 اصال راموش کردم چرااومدم ای جا

 .عورعجب هیکلا داره،عیییم جیگرت ُوای من چقدرهیزشدم جدیدابیش 

اقا اقانقش من چا بود بایدچه نقشححا بازی میکردم،اصححالبایدچا میگفتم خداخیرت نده   

 .....سهیل،که م ه با ج به رو

 سهیل:بله بفرماییدامری داشتین؟

 .باسقلمه ی ستاره به خودم اومدم و کم وکه اندازه غاربازبود وبیتم

 ?م خوبین شماسال-

 .اَه این چا بود که گفتم

 .سهیل باپوزخ د:مم ون به لطف شما

ببخشححید،اومدم بابت ر تارزشححت امروزم ازتون عذرخواها خواها ک م این غذارو هم  _

 .بابت عذرخواها اوردم
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 .کا بود در میزد?سروش:سهیل کجایا تو

 :سروشم اومد دم در وبادیدن ماگفت

 .اداش و خواهرشوهربه به ببین کا ای جاست،زن د

ستاره:سالم،ببخشیدکه مزاحم شدیم من ودوستم این  ی جون وبرای عذر خواها ازشما  

ستم پختیم ....ازتون میخوایم ازاین به       شبمون وبیث امروزتون بادو شت دی بابت ر تارز

 .بعدمثل دوتاهمیایه خوب باارامش ک ارهم زندگا ک یم

زنه،اره ارواح خودت،مثل دوتاهمیحححایه  خخخخ ای سحححتاره کثا ط،چه لفل قلمم حرف می 

 .خوب ک ارهم زندگا ک یم

 .جفتشون خشکشون زده بودالبته حقم دارن بدبختا

 .ببخشیدنمیخواین غذاهاروازمابگیرین-

 .سهیل ازمن و،سروش ازستاره سی ا ها روگر تن

 .یک شب خوش اروم گفتیم واومدیم خونه 

 .باتودیگه کا هیتامیخ دیدم:بگم چیکار نشا،عاشقتم.باکهدرحالا

 ?ستاره:میدونم،یه  رشته اسمونا،راستا آسمان چراگفتا  ی جون درست ک یم

شیدم گفتم:به دو دلیل اول ای که تموم        ستاره برنج میک شتم برای خودم و همی جوری دا

شمزه           ی جون خو شک نمیک ن که ممک ه توی یه   شونن وهیچوقت  شکم مردا ب ده ی 

   که خودممبالیا وجودداشته باشه دوم ای
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عاشححق  یحح جونم گفتم بایک تیردونشححون بزنم هم حال اون دوتاروبگیرم هم خودم یه  

 .دلا از غذادربیارم

 ستاره:اهان،درای جاجاداره ازهمین تریبون اعالم ک م که توهم زرنگا ها

 .یه چشمک زد

 چاپلوس-

 ستاره:ش یدما

 به درک-

ن جلیلا روپلا کرد تادرحین  واسححه خودمون غذاریختم وسححتاره هم اه گ نامه ازسححاما 

 .خوردن اه گم گوش ک یم این دیگه یه متدجدیدبودکاری ابتکاری ازاسمان وستاره

 وبه در کوبیدن صدای  هم بعدچ ددقیقه  ریاداومد داشتیم غذامیخوردیم که یهوصدای    

 .درمیزدن به بامشت اومدانگارداشتن درما شدن کوبیده اون دنبال

 (-:(-:بدنچه زوداومدن مر ا روپس _

 .ستاره:اوهوم چه همیایه های خوبا

 .خدمتتونحا باشه زمهازهمون جا داد زدم: زم نبودای قدرزود بیاری شون اگه

صدای درزدن قطع        ش ویم بعدازچ ددقیقه  صدای در ون صدای اه گ وزیادکردم تادیگه 

 شد وبعدصدای شکیتن اومد

 .ودوست داشتمآی آی آی بیشعوراشکیت ش من اون برنج خوری هار_
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 .ستاره:بیخیال ابجا شیری ا پیروزی وبرای خودت تلخ نکن

بعدازشححیححتن مر هاکییححه زباله روبرداشححتم تاببرم پایین.حا خوبه  قط یکا دووعده     

 غذاخوردیم وای همه زباله تولیدکردیم،

 میگم نک ه این خونه جن داره وای اهم زباله های اوناست...استغفر...توبه توبه

 . رستادم و دورخودم  وت کردمیه صلوات 

 ....ههمی که در وبازکردم،بایه صی ه

 ... همی که در وباز کردم بایه صی ه

 .نمیدونم چا بگم بایدبگم بایه صی ه ا تضاح روبه روشدم

البته ا تضححاح وج دش واسححه یه خانم البته من خودمم کم چ دش نییححتم ولا خب دلم    

  واسه خورش خوری وبرنج خوری هاسوخت

 ون دوتا پت ومت مر ارو درست جلوی خونمون شکیته بودنا

وجلوی واحدمون پربوداز برنج وخورشت  ی جون ونوشابه وخورده شیشه وباقا مونده   

 . ی مر ها

 .ستاره روصدازدم تابیاد ببی ه دسته گله همیایه های خوبمون رو

 .ستاره بیاای جا ببین این پت ومت چه گ دی به باراوردن_

 .ا شده،اول بروبیرون بعد،یه گ دی به باربیار وغارغارکنستاره:بازچ

 این دوسته من دارم عایا؟؟؟؟؟؟ 
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 .تواول بیاببین چا شده بعد بگوکا گ دزده_

 .بالخره ازخونه دل ک د واومدبیرون

 ستاره:بفرماییدامرتون

 .بادست به م طقه لج ا اشاره کردم

 .....ستاره:چیه چرا

ین همه کثیفا واسه ستاره یع ا چا،ستاره برعکس  حرف توی ده ش ماسیدمیدونیتم ا

 من خیلا به تمیزی اهمیت میدادکالنمونه یه دخترتمیز واتوکشیدست،

 .اییییا حالم بدشد،اصالمگه بدون میکروب میشه زندگا کرد

 .ستاره:ای خاک برسربا لیاقتتون ک ن

سه اقایون برای عذر     - ست کن ببروا ی جون در اها  خوهمین وبگوای همه زحمت بکش  

 .بعدای ه مزددستت،واقعادستتون دردنک ه همیایه های میترم

  تمام این حر اروباصدای بل دگفتم

 .ب ظرم دیگه نگهبانا هم  همید

 ستاره:هییییس ارومتر،ا ن میش ون

 خب بش ون،اصالمیخوام بش ون،-

 .ستاره:اگه بش ون که ا ن میان چپه راستمون میک ن

 ....غلط کر-
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تگیره واحدپت ومت من وسححتاره دوپاداشححتیم دوپای دیگه ام قرض  باتکون خوردن دسحح

  کردیم ودبروکه ر تیم

 پریدیم توی خونه ودرم ازتویه قفله که نه،

 .سه قفله کردیم،اخه یکا نییت بگه توکه عرضه نداری چراالکا هارت وپورت میک ا

 ستاره از چشما در بیرون ویه نگاه انداخت

 ر تن یاهیتن-

 ستاره:هان

 م ر تن یاهیتنمیگ-

 .....:ستاره

ستاره روک ارزدم تاخودمم ببی م،وا ای جاکه کیا نییت پس این میمون نیم ساعت داره      

 چا رونگاه میک ه؟

 ازچشما  اصله گر تم،

 بیرون که کیا نییت تویک ساعت داشتا چا رونگاه میکردی؟-

 .....:ستاره

 هوی باتوأم چراجواب نمیدی؟-

 ...:ستاره

 تکونش دادم
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ه ج ا شححده باشححه،م که گفتم ای جاجن داره اصححالازهمون موقع که اومدیم ای جامن    نک 

 .احیاس س گی ا میک م،حا چیکارک م،این ج ا بدبختُ

 دوباره تکونش دادم

 ستاره،ستاره،ستححححححححححححححححاره-

 ستاره:چته بوزی ه کرشدم چرادادمیزنا؟

 بوزی ه خودتا،چراهرچا صدات میک م جواب نمیدی؟-

 .اره:هان..هیچا..حواسم نبودست

 ....یع ا چا حواسم نبودمگه-

 شیطون نگاش،کردم 

 بگوببی م تواصالاونجاچا دیدی؟-

 ستاره:هیچا

 .اهان م م عرعر،توهیچا ندیدی واونجوری ر تا توشوک-

ستاره:بروبابا،کا رهمه رابه کیش خودپ دارد، کرکردی همه مثل خودت هیزن،بگوببی م   

 .وه کتوچرااونموقع ر تا ت

 کا ومیگا؟-

ندازه                باز کرد ومیگم چراتواونموقع ده ت ا یل در و که سحححه باهمون موقع  با تاره: سححح

 .غاربازشده بود و ل شده بودی
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 .هان..میگم بیابریم اون کثا طاروجمع ک یم که هرچا بیشتربمونه سخترتمیزمیشه-

 .به سمت اشپزخونه ر تم تاجارو روبردارم

 ؟ستاره:چا شدچرا خفه خون گر تا

 .هروقت شمادهن بازکردی وگفتا ب ده هم زبان میگشایم-

 . ازچشما یه نگاه انداختم

 .خب مثل ای که همه چا امن ومانه-

 .اروم در وبازکردم ور تم بیرون

 حا کا میخوادای ا روتمیزک ه؟-

 .ستاره هم تا به دست اومدبیرون

اروازروی زمین جمع  سحححتاره:خب معلومه خوده خودج ابعالیت، قط هانا بعدازای که ای            

 .کردی یه تا حیابا هم بکش تا قش گ تمیزبشه

 ???اهان بعداونوقت شماچه غلطا میک ین-

شیدکه م م خوابم گر ت وده م واندازه کروکدیل بازکردم      ستاره یه خمیازه بل د وبا ک

 .ویه خمیازه اساسا کشیدم

 ....ستاره:میبی ا که خیتم،میرم بخوابم گود

 .بشه ویقش وکشیدم طرف خودم وپریدم وسط حر شنذاشتم حر ش تموم 
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باشححه جیگرم ای جاروباهم تمیزمیک یم،بعدم من میرم   شححماهم میریدکپه ی مرگتون   -

 .ومیذارین

 .ستاره:اِه یقمو ول کن

  یقش وول کردم که صاف اییتادومظلوم زل زد توی چشمام،وباناز گفت

 ستاره:اخه من یادندارم

م ازاین عشححوه هانیا.تازه جوری میگا یادندارم،که انگارمن  برو عمت وخر کن،واسححه م -

تموم عمرم کلفت بودم،خو م م یادندارم ولا دیگه خونه داری وبایدازیک جایا شحححروع   

 .کرد

 ستاره:اهان حتمانم بایدازجاروکشا شروع کرد؟

 .دقیقا،حا هم گمشوبرویه نایلون بیار که من این اشغا روبریزم توش-

 پالستیک زباله دیگه بیاره،ستاره ر ت تایه 

 .ک ه خدالع تتون که نبردم،اخ اووه راستا ه وز زباله هارو 

باکمک ستاره تموم برنج وخورشتاو تیکه های شیشه روجمع کردیم وبعدم یه تا حیابا  

 .، قط و قط جلوی واحدخودمون کشیدیم

 .ستاره:خداخفتون ک ه میمونای درختا،اخ کمرم شکیت

 .نیومده.حیف حیف این  ی جون خوشمزهواقعاخوبا به ای ا_

 .بعدم جفتمون باحالت بامزه ای سرمون وباتاسف تکون دادیم
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 .ستاره:آسمان زودباش ای اروبریزتوی کییه زباله وببرپایین که دیروقته

 خواستم شاهکارای پت ومت بریزم توی کییه زباله بزرگه که  کری به سرم زد،

 .نوچ،من یه  کربهتری دارم-

 ازمیخوای چه اتیشا بیوزونا؟ستاره:ب

 وا ستاره حر ایا میزنا-

 

 به دخمل به این خوبا میاداین حر ا؟

سحححتاره:نه اصحححال،برو خودت ورنگ کن کوچولو،درسحححته که مدت زیادی نییحححت که             

میشحح اسححمت ولا من تو این مدت کم خوب شحح اختمت، همیدم که وقتا میخوای اتیش   

 .میشه.وا ن دقیقاهمین جوری شدهبیوزونا چشات برق میزنه و رنگش روشن تر

 ....خب باباقبول، قط بگو هیتا یا-

 .ستاره:دیگه ای وبه من نگو،هیتم بدجورم

 خب پس اون نایلون وبده به من-

 نایلونا که برنج وخورشتها روتوشون ریخته بودیم وازستاره گر تم و

ا  دکه هیچدقیقاجلوی خونشون شاهکارشون وخالا کردم ستاره هم که بدش نیومده بو     

 .خوششم اومده بوداومد وتموم اب تا وجلوی خونشون چلوند

بعدم یه نگاه توام باا تخاربه شححاهکاری که خلق کرده بودیم انداختیم.حا خوبه کاردیگه 

 .ای نکردیم ها
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 ب ظرت خوششون میاد؟_

شون         ,perfect:ستاره  شن،خون شون میاد قط خداک ه ذوق مرگ ن ش اره معلومه که خو

 . تهگردنه مابیو

 .من برم این اشغا رو ببرم پایین که کم کم داره دیرمیشه_

 .ستاره:اوهوم کم کم داره دیرمیشه،نکه تاحا نشده

 .بب دبابا_

 انداختم وجلدی زباله سطلو تویسریع کییه زباله روبرداشتم ور تم پایین

 .اومدم با 

 .وبعدیک دوش حیابا بخاطرکثیف کاری که کردیم

 .عشقم واسه خوابر تم توی بغل 

مثالم م یک عشححقا دارم که شححباتوی بغلش بخوابم هییا خداهمه دوتا دوتا اونوقت من 

 .بدبخت ته ا ته ا

م که میدونم همش تقفحححیرچهار کرگدنه اوناحق م وخوردن خودشحححون چهارتاچهارتا              

باشحححم حا خوبه خودمم        bfدوسحححت دختردارن ولا نمیذارن من یک    ته  کوچولو داشححح

 شم نمیادالکا تقفیرارو می دازم گردن اونا حا نکه خوشم نیادازمردجماعت خو

باخودم که تعارف ندارم نه خیلیم خوشم میادولا خب هیچ کیا طر م نمیادیااگرم میاد    

 .من یک گ دی چیزی میزنم که بدبخت میره ودیگه پشت سرشم نگاه نمیک ه

 .اگرم گ د نزنم خودش یهو غیبش میزنه
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 یاای که اخالق خوبا دارمنه ای که خیلیم خوشگلم 

بابامیگه من شبیه مامانشم یع ا مادربزرگم م که نمیدونم اخه قبل ازتولدمن  وت شده     .

  دراصل من هیچکدوم پدربزرگ ومادربزرگام وندیدم

  ازبس من خوش شانیم وخوش قدم

 اخه موقع تولدمن مامان مامانم باش یدن خبرتولدمن جان به جان ا رین تیلیم کرده

 یا طفلا حتماازشدت ذوق پس ا تاده. هییا روزگارنامرد،اخیی 

 

مامان ِبابامم روزی که  همیده قراره صاحب یک نوه دخمل بشه ازذوق مرگیش تفادف     

 .کرده ور ته پیش عشقش یع ا بابابزرگم

 .پدربزرگ ومادربزرگم واقعاعاشق هم بودن

 .ان زدهعشقشون نیبت به هم بعدازگذشت ای همه سال ه وزم که ه وزه زب

بااون خوشحححگلا وخوشحححتیپیش والبته مایه               بابابزرگم  بااین حال من نمیدونم  ولا بازم 

 .داریش،چجوری عاشق مامان بزرگم شده

اگه من واقعاشححبیه مامان بزرگم باشححم که طبق عکیححایا که دیدم هیححتم پس چجوری   

به  هبابابزرگم عاشححقش شححده؟؟البته ازحق نگذریم مامان بزرگمم خوشححگل بوده ولا ن  

 . خوشگلا بابابزرگم

 چهارکرگدن،داداشام ومیگم
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تقریبا شبیه بابابزرگم هیتن که الیق خوشتیی وخوشگلن البته بازم طبق عکیهایا که       

 .دیدم ای و میگمااااا

 من توی نمیدونم کتاب بودمجله بودیاروی در ودیواربودخوندم که نوشته بود

  اون نمیشحححا متوجه ا خودتم عشحححق درنمیزنه اروم وبا سحححروصحححدامیاد جوری که حت

 .میب دی چیز همه روی و وچشمت میشا کر و کور دیگه که موقعیت

ب ظرمن این اصححال خوب نییححت چون بعدازمدتا که تب ت دت  روکش کردمیفهما که  

 .چا شده وچه بالیا سرزندگیت اوردی ودیگه نه میتونا ک اربکشا ونه ادامه بدی

 ...نمیتونا ک اربکشا چون ه وزم عاشقا

 .ونمیتونا ادامه بدی چون دیگه توانا برای ادامه نداری

ب ظرمن ادم قبل ازای که بخواد طعم عشق وبچشه وعاشق کیا بشه اول بایداون شخص        

 باشه وبعد میتونا عاشقش بشاوبش اسه ودرمرحله بعد اون ودوست داشته

 .البته این خیلا سخته چون ممک ه ناخواسته دل بب دی 

 .بشم من قول میدم باهمه چیزش بیازم خدااا من دلم بغل میخوادحا یکا عاشقم 

 ای قدربه این چرت وپرتا کرکردم که نفهمیدم کا خوابم برد

 .نخیرم اصالچرت وپرت نییت من نمیدونم چراای قدرخوددرگیرم

تم راحححت         کالس نححداشححح بعححدچون  بیححدم   ۱۲تححا روز ع ا    خوا گم   ی یم      بححایححدب بیححد خوا

 نداشتسبودوکالمنمثلهمستارهچون
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تقریبا تاسححاعت یک صححبیونه خوردنمون طول کشححیدالبته اگه بشححه اسححمش وگذاشححت   

 .صبیانه

شیمن       شروع کردیم به مترکردن در ودیوارن صبیونه به دلیل کثرت وقت  بعدازخوردن 

 .واشپزخونه

 .وا بوخدا،ازبس که بیکاربودیم 

هرانم  ف که ا ن من تاگه ا ن شیرازبودم پیرا رومجبورمیکردم که ببرنم بیرون،ولا حی  

 .واوناشیراز

بعدکلا وقت تلف کردن ومترکردن خونه تفحححمیم گر تم زنگ بزنم خونه و اهل م زل         

 .وشادک م

 .که البته اگه زنگ نمیزدم س گین تربودم

 .مامان باباکه خونه نبودن وته اته ا ر ته بودن ددر

 پیراهم که ر ته بودن کرمانشاه بااکیپشون،

  زدم به حا ای ش بماندزنگ

 ارشام میگم اسمانم میگه شما؟؟؟

 میگم باباخواهرتم میگه به جانمیارم

یع ا اگه من توی جوف بزرگ شحححده بودم ا ن اون لج ای توی جوف یه تعلق خاطری       

 ...نیبت به من داشتن
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  یی اک یک  خ ده  صحححدای که   همیدم  وقتا و این میک ن اذیت  دارن البته ضحححایع بود که   

 وش یدم کلفت پیرصدا

 .که داشتن ازحرص خوردن من لذت میبردن ومیخ دیدن 

 .متل ای که روی اسپیکرگذاشته بودارشام ِ الن  الن شده

و ای گونه بودکه  همیدم سحححرکارم اخه ازاون کرگدنابعیدنبود که جدی جدی  راموشحححم  

 کرده باشن،

 البته شوخا میک ما جدی نگیرین.....حا ب ظرتون امکانش هیت؟؟؟؟

 

 حالم خوش نییت هرکاری هم کردم که حال وهوام وعوض بشه نشد که نشدامروز اصال

نمیدونم چراازصبح که نه ازمهر که ازخواب بیدارشدم احیاس بدی دارم یه جوردلشوره  

 انگارقراره اتفاقا بیفته،

س گی ا که ازوقتا که به این خونه           یاس  شتم البته اگه اح یا ندا صالهمچین ح دیروز ا

 .وربگیریماومدیم ودارم و اکت

 میتونم بگم تاحا همچین حیا نداشتم،

 امشب شب چهاردهم ماه وماه کامله،نک ه م م یه گرگی ه ام وامشب که ماه کامله

  م م تبدیل میشم

 پاک خل شدم ر ت،

 .البته بودی+
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 .باز توقاشق نشیته پریدی وسط نطق من-

شته چه چیز م + امن  هما میگفته،باباوووه یه جوری میگه نطق هرکس ندونه  کرمیک ه دا

 .که خودیم میدونم همش شر و ورمیگا

 .اصالبیث باتو  ایده نداره-

 .خب صادقانه بگو کم آوردم+

 اصالهرچا-

 .دیدی گفتم+

 هوووووف ای م که کال سوهانه روحه

 .وللش بهتریکم  کرمو مشغول ک م وبه چیزای خوب خوب  کرک م

 .برن،وای اگه بشه که عالا میشهمثالای که این همیایه روبه رویا گمشن ازای جا

 .ازخیرناهارم گذشتیم چون تازه یکا دوساعت بودکه صبیانه خورده بودیم

تا ا ن شحححوخا شحححوخا             یکم  یلم نگاه کردیم دیدیم جدی جدی خیلا بیکاریم نکه 

 بیکاربودیم

 .تفمیم گر تیم بریم بیرون یکم بچرخیم 

سفیدم و که جلوی   ستی اش  روی و سی ش  مانتو    وبایک بود شده  گلدوزی طالیا انخب ا

  پوشیدم ابا شلوارلا

  ویک شال ابا هم سرم کردم
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و سحححوئیشحححرت ارغوانا رنگمم برداشحححتم البتححه  قط برای احتیححاط چون هوا یححک                      

 .کوچولوسردشده بود وامکان داشت تامابرگردیم هواسردتربشه

 جلوی میز توالت توی اتاقم اییتادم

 یه چیزی کمه که اونم خب همه چا که اُکیه....آ  قط-

مدادقهوه ایم وازروی میزبرداشحححتم وزیرچشحححمام کشحححیدم ویه رژ عروسحححکا هم زدم  

 .تاصورتم ازاون حالت با روحا بیرون بیاد

 خب دیگه حا خوب شد-

 کفش کتونا های سفیدمم ازتوی کمد برداشتم،

 .....ولا همی که خواستم ازاتاق بیام بیرون،چشمم به یه چیزی خورد

 

 .ن ای و تاا ن ندیده بودم،یع ا ای قدر کورمچرام-

 شده بود واویزون بودک دهاتاقمدرست یک تیکه نیبتابزرگ ازکاغذ دیواری

 ستاره:آسمان حاضری؟کجایا؟

 اره،تو اتاقمم،یه لیظه میای؟-

 ستاره:چیکارداری؟

 .توبیا-

 ستاره امدتوی اتاقم ودست به کمراییتاد
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 ستاره:ها؟چیه؟

 بیای وببین-

 .ره جلوتراومدوگفت:خب که چا؟کاغذدیواری اتاقت وک دیستا

 .من ای و نک دم-

 .ستاره:خب پس ک ده بوده

 .نه ک ده نبود-

شه بفرماییدچراا ن ای جوری      ستاره:توحالت خوبه؟ای و نه توک دی نه ک ده بوده،پس می

 .اویزونه

کا           - که   م م نمیدونم.م م همین ا ن دیدمش،آخه چجوری من ای وتاحا ندیدمش، رمن 

 .نییت ولا ای که کارکیه من نمیدونم

سحححتاره:چا میگا تو؟نک ه میخوای بگا کاره م ه؟اگه همچین چیزی بگا همی جاخفت          

 میک م بعدم جیدت وگم

 گورمیک م

 .ستاره چرت وپرت نگو من جدی میگم من ای و تاحا ندیده بودم-

رقبلا  نشده حتمامیتأج  ستاره:خب بابا،قبول توندیده بودیش،ولا ای م خودبه خود ک ده  

  .ندیدیشبی ایاشدیدضعفک دش،توام به دلیل کمبود دقت والبته

 .کورهچشاشعمت هوووی-
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 .بابااصالتوکورنییتا،حا زود باش بیابریم که من دلم پوسیدستاره:باشه

 کیفم واز روی تخت برداشتم-

 .حا خوبه هرروز بیرونا ها،بازم میگا دلم پوسید-

 بیرون ر تن  رق میک هستاره:اون 

 مثالچه  رقا میک ه-

شگاه جای          صالدان شگاه، قط میری درس بخونا نکه تفریح ک ا،ا ستاره:وقتا میری دان

 .تفرییا هم مگه داره

که راه بیفتا     - بت کم کم  چه مث یه    میپیچونا وکالسحححات خودت ب بابق  شحححقع میری و

 .بک ا دل نمیخوادازدانشگاه دلت دیگه وحال،اونموقع

 .:نه مثل ای که توراه ا تادیستاره

 پشت چشما نازک کردم وازخونه اومدم بیرون

 ستاره هم بعدازمن اومدبیرون و در وقفل کرد

سانیورر تیم،البته نه بخاطرای که ازکیا میترسیما نه اصال. قط            اروم واهیته به سمت ا

  جهت مراعات حال همیایه هاوتولیدنکردن صدا.ماای گونه همیایه های خوبا

 .بیرونکه اومدیمتیم.ازمجتمعهی

 .میکردیم رونگاههمدیگهو بِر وبِره بودیم اییتادباکالسوالبتهکامالباشخفیتدوتابزهمثل

 خب حا کجابریم؟؟-
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 .ستاره:من چمیدونم

 یع ا چا؟دوهفتیت اومدی تهران چجوری ه وزجایا رویادنداری؟؟-

 ای تفرییا ویادنداری؟؟ستاره:خب یادندارم دیگه،اصال توخودت چراهیچ ج

 بفکرکجا?یکم?زیرا.حا بیخیال?چونکه-

 .بریم ولگردی

سحححتاره:حا گیریم  کرم بک م،که چا بشحححه،وقتا جایا رویادندارم وچیزی هم به ذه م  

 .نمیرسه پس چراالکا  یفربیوزونم

 راحت طلب-

 ستاره:چه ربطا داشت؟

 .زناگه ربط نداشت که نمیگفتمش،در ضمن روی حرف م م حرف ن-

 .ک ارهم قدم میزدیم وحرف میزدیم

 که ستاره بعدازکلا چرت وپرت گفتن

 پیش هادداد

سححتاره: بریم پارک سححرچهارراه،که نزدیک خونه هم هیححت ومیتونیم تاشححب نشححده      

  برگردیم خونه

 .حا نکه بیرون پراز گرگه و اگه شب بیرون باشیم گرگا مارومیخورن-

 راهیک تاکیا گر تیم تابریم پارک سرچهار
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 .ناخواسته بابامیگم که ناخواسته سر ازپاساژدراوردیم ?

یایم و چیزی نخریم گفتیم یکم برای حفل ابرو             مه راه وب ته ای ه یدیم زشححح ماهم د

خریدک یم البته  قط یکم.بعدازکلا گشححتن بالخره یک شححلوارکتون کش زرشححکا ویک  

یت      خورد  ه ای میمانتوعیلا که یک رمان پیته ای رنگ دورموچ دستاش ویک کمرب دپ

 خریدم به اضا ه یک جفت کفش ال استار سفید مشکا و

 ... یک مترکاغذدیواری مشکا وچیب

واسححه همون تیکه ازدیوارکه کاغذیواریش به شححکل مرموز یاشححایدم خ ده داری خراب   

 شده بود

شت                ساده ای دا س ا رنگ که طرح  سو شکا وویک مانتو  شال قرمزم ستاره هم یک 

 .ول کشیدخرید.خریدامون تاشب ط

 .پاساژبخوریم تفمیم گر تیم شاممونم توی رستوران 

 .من چ جه سفارش دادم باتمام مخلفات ستاره هم به دلیل حیودی همین و سفارش داد

 اومدهرستوراناینچ دباریراستش

 ،ومیدونیتم که چ جش حرف نداره،اگه بخوام دقیق بگم بایدبگمبودم

ونم برای خریدوسایلا مثل تخت و رش وکمد...درکل   که با بابا ج پیشهفتههمین دوسه 

  بودیمخوردهرسحححتورانهمینونحاهحارم  وبودیمبحه این پحاسححححاژاومحده   اتحاقم وسححححایحل 

 بودمکردهوتیتچ جش

 ستاره:آسمان
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 هوم-

 ستاره:اونطرف وببین

 که چا بشه؟-

 ستاره:باباتویه نگاه ب داز

 .بروبابا،توأم بیکاریا-

 ی هیت کهحتمایه چیزستاره:هوووف

 ....تاخواس میگم یه نگاه ب داز، قط یه لیظه نگاه کن چه هلوهایا اونجانشیتن، قط 

اجازه ندادم سححتاره حر ش وتموم ک ه باسححرعت نورسححرم وبه سححمتا که سححتاره گفته     

صدای مهره های گردنمو که      ش گ  شد،ق بودچرخوندم که البته ب ظرم گردنم ازجا ک ده 

ااین حال ارزشححش وداشححت،درسححت میز پشححت سححرمن  توی هم پیچیدن وشحح یدم.ولا ب

   .ساله نشیته بودن ۲۵یا ۲۴دوتاآقا پیر

شون   ش گ  یکا اون از که یکی ست  تربود ق ست  دماغ قرمز غ چه بای سفیدل  پو   خوناا

  جفتشححون ب ظرم واقعامیشححربود داشححت خرمایا وموهای ابا درشححته چشححمای کشححیده

 بود بور هم یکا اون اخه. نبودن ایرانا

 .قیا ه پیره روانالیزمیکردم که ستاره پریدوسط تفکراتم داشتم

 .آسمان بگم چیکارنشا که ابرومون وبردی...هوووی با توأما...م ونگاه کن-

 .چشم ازاون جیگر واون جیگرترگر تم

 .چا میگا تو؟؟نمیذاری دودقیقه توحال خودم باشم-
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 ستاره:دختره ی ضایع اون چه وضع نگاه کردنه توکه پس

 

 .خوردیره رو 

 دوس دارم ای جوری نگاش ک م مشکلیه؟؟؟-

 .دوباره به سمتا که اون هلوهانشیته بودن برگشتم

نه اصحححالنم          که حس،کردم چشحححمک زد...، گاه میکردم  داشحححتم همون چشحححم ابا رون

 حس،نکردم چون واقعاچشمک زد،

 .چشمام وبازوبیته کردم

 شایداشتباه دیده باشم 

مون کار وتکرارکرد وپش ب دش یه لبخ د دخترکشم  همی که چشمام وبازکردم دوباره ه

 .حوالم کرد

 ه وزم مغزم درست موقعیت ودرک نکرده بود که

 .پیرچش ابیه ازجاش بل دشد وبه سمت میزمااومد

 . ورا سرم وبرگردوندم وخودم ومشغول نشون دادم

عاشحححق چشحححم آبا بودم،چ دبارم         خدادارم خواب میبی م.من ازهمون بچگا هم  وااای 

سححتم برم رنگدانه تزریق ک م که خانواده به سححختا مخالفت کردن وتالشححم نا رجام  خوا

  موند
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 بود کرده خالا خودش روی که ادکل ا ای وازبوی احیحححاس کردم خیلا نزدیک شحححده 

 میده ترشا بوی ادکل ش  همیدم،چرا

  اصالازبوش خوشم نیومد

 ..حتمابایدبهش بگم ادکل ش وعوض،ک ه

 که ای قدرلفتش میدی؟ه چقدر اصله ستحا چقدراروم میای مگ

پاش             یاجلوی  کارک م بهش با میلا ک م  حا چی تاد، حس کردم کیحححا ک ارم اییححح

 بل دشم؟؟؟

 نه ای جوری خیلا ضایعیت،بهتره وانمودک م که میخوام برم دستام وبشورم

 .ای جوری غیرمیتقیم بهش رسوندم که بره گمشه ،وا  کر کرده من ازاون دختراشم 

 ه کا هیتم هم دوس دارم بیاد،هم نیادمن دیگ

 معلوم نییت این روانپریشا روازکا به ارث بردم

 حا بعدا کاشف به عمل میارم

 .....کجابودم

 اهان میخواستم الکا برم دستای  وق العاده تمیزم وبشورم

 همی که بل دشدم به یک چیز نیبتاس گین برخورد کردم وصدای ا تادن چیزی بل دشد      

... 

 

 .یتم چیکارک منمیدون
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 وای چه ابرو ریزی شد-

 حا  چراهمه دارن م و نگاه میک ن

خب ای که دیگه پرسححیدن نداره،زدم تموم ترشححا ها نوشححابه ها روچپه کردم،توقع دارم  

 .کیا هم نگام نک ه

 .اخه توی بیشعور ای جاچیکارمیکردی

 ستاره:آسمان چیکارکردی؟؟؟

 ...نمیدونم خواستم بل دشم که-

 ا که اونجاواستاده بود اشاره کردم وبه گارسون

 ادامه دادم:خوردم به ایشون

 گارسون:ببخشیدخانم مقفرمن بودم

اوخیییا طفلا عذرخواها هم میک ه هرکا ندونه خودم که میدونم مقفحححرمن بودم.نه           

 .اصالنم من مقفرنییتم مقفراون پیره ی بیشعور چشم ابیه

 .امپرروچهوباشاصالکجار ت مگه نمیخواست بیادپیش من،حا م 

چشم چرخوندم تابالخره پیداش کردم،درست میزک اری ماک اردوتا دخترعملا نشیته       

 .بود،ای بمیری که من بخاطرتواین گ د،وبه باراوردم

 .گارسون:خانم میشه پشت یک میزدیگه بشی ین تاما ای جاروتمیزک یم

 .باستاره پشت یک میزدیگه نشیتیم
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 و تا روخوردم،اصالنفهمیدم چجوری،اون شام ک

حا که دقت میک م میبی م ازچشححم ابا خوشححم نمیادحا نکه خوشححم نیادولا  عالتو  از    

 .ت فراز رنگ ابیم

 .شاممون که خوردیم از مون به زور خیارت اون ترشا ها ونوشابه ها روگر تن

  البته من دم به تله ندادم خواستم  رار ک م که یکم دیرج بیدم و رارم نا رجام موند

 الصه تموم رستوران وبهم ریختم،خ

 خب حقشونه میخواستن اذیتم نک ن،

 .بالخره هرجوربود پول وازم گر تن

 .مال مردم خورا

 خونه، برگردیم گر تیم بودکه تفمیم ۱۰تقریباساعت 

 البته بایک حال داغون،من تاحا به هیچکیا،

 بودن،پول زور نداده بودم ولا ا ن ازم به زور پول زور وگر ته

 .ان شاء... ازگلوشون پایین نره

 وارد اسانیورشدیم وطبقه شش وزدم

 .ازصبح تاحا پت ومت وندیدم بعدازمهرکه ازخونه اومدیم بیرون

 .جلوی خونشون وتمیز بود.مثل ای که دیگه حیاب کاردستشون اومده

 .اسانیوربه طبقه ششم رسید وازاسانیور پیاده شدیم
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 .ودباش دروبازکن یخ زدمستاره:وای چه قدرهواسرده،آسمان ز

 .خب بابایکم بفبر_

  خریداروگذاشتم روی زمین وکلیدوازتوی کیفم درآوردم ودرروبازکردم

 همی که درروبازکردم ستاره ت دی پریدتوی خونه،

 .من نمیدونم این بچه چراای قدرسرماییه درست برعکس من که گرماییم

 هکتوی خونه همینور تمبرداشتمخریداروازروی زمین

 خواستم درروبب دم

درخونه پت ومت بازشدوسهیل یک چیزی وانداخت توی خونه ی ماوسریع درخونشون       

  وبیت من ه وزتوی شک بودم

 .که کل خونه رودودگر ت وچشمام سریع شروع کردبه سوزش

 .احمقا حتماگازاشک اورانداختن توی خونه

تاره هم پشححت سححرمن درروکه تازه بیححته بودم وبازکردم وسححریع پریدم توی راهرو سحح

 .اومدبیرون

 :ستاره همی جوری که داشت چشماش ومیمالید واشکاش وپاک میکردگفت

 این دیگه چه کو تا بود؟؟؟

 .ب ظرم گازاشک اوربود_

 ستاره:گازاشک اور؟؟؟؟ کرنک م.اصالتوازکجامیدونا؟
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 که یمیفهمید ا ن اگه توهم باچهارتاپیححرکه ازقضححایکیشححونم پلییححه بزرگ میشححدی، -

 .یانه بود اور گازاشکینا

 .ستاره:توهم سرگذشت جالبا داری ها بایدیه روز تموم زندگیت وبرام تعریف ک ا

 .برو بابا،مگه من بیکارم.اصالبیخیال-

 ستاره:حا  این کو تا کار کا بود؟؟

 یع ا تونفهمیدی کارکا بود؟؟؟؟-

 ...ستاره:خب معلومححححححححح.......توکه نمیححححححححح

 طرف واحد پت ومت ر ت تاحالشون وسرجاش بیارهستاره به 

 .ای کاش میشد بذارم بره یه گوش مالا حیابا بهشون بده ولا حیف که دل نازکم

 .حا باشه به موقعش نشونشون میدم

 جلوتر ر تم و مانعش شدم

 .ستاره:آسمان بروک اربذاربرم حالشون وسرجاش،بیارم

 .....ت ک یم بعداستاره اروم باش بیااول بریم این گ د ودرس_

 ه وزحر م تموم نشده بود که ستاره یک لگد به در خونه ی اقایون پت ومت زد

 بالخره باهزارزحمت ستاره روبردم توی خونه ،

 حا مگه راضا میشد،ماشاء... چه
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زوریم داره،مگه میشحححدهولش دادجرکقیل میخواسحححت واسحححه حرکتش،حا خوبه  غره       

 .که این داره ترم ای قدرزورندارم،وا من باای که از ستاره تپول 

 من که همش بادم، 

 .البته م ظورم باد هوا بودا نه چیزه دیگه

 .ای قدرم یرف نباشین

 ستاره روکه بردم توی خونه،

 دیدم روی دلم یک چیزی س گی ا میک ه،

 ازخونه اومدم بیرون ویک لگد خیلا میکم به درشون زدم که پای خودم درد گر ت،

 .ک خط  رضا روی گردنم به نشونه پخ پخ کشیدم و اومدم توی خونهبعدم بادستم ی

 باهزارزحمت گازاشک اور وانداختیم توی یک نایلون

میگم باهزارزحمت چون توی خونه ه وزگازبودو وقتا ر تیم توی خونه بازم اشححکمون  )،

 (دراومد

 .داشتیمسردی پ جره ها روبازک یم که البته چاره ای هم نبه اونهوایمجبورشدیم

 .ر تم توی اتاقم که ستاره هم پشت سرم اومد

 به طر ش برگشتم که توپیدبهم

 .ستاره:چرااونموقع نذاشتا برم حقشون وبذارم کف دستشون

 خب ماهم میتونیم کارشون و?ببین اونا قط کارماروتال ا کردن_
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 .تال ا ک یم

 ستاره:خب نقشت چیه؟

پاشحححوبیاکمک کن تااین کاغذدیواری  حا باشحححه به موقعش نقشحححه هم میکشحححیم.حا  _

 .روبزنم

 .ستاره؛بروبابامن خیتم

 .گمشوپاشوخودت ولوس نکن_

 .ستاره:یع ا من کشته مرده ی این ابرازاحیاساتتم

 .یک لگدبهش زدم :بروبمیرتوکا هیتا که من واست احیاساتم وخر  ک م

 .ستاره:خیلا روداری به خداحا خوبه کارت گیرمه وای جوری حرف میزنا

نده                باقا مو تا به طرف دیوارر تم وسحححعا کردم  با زیرلبا بهش گفتم و با یک بمیر

 کاغذدیواری وازروی دیوارجداک م

 ستاره اون نایلون ومیاری؟:- 

سححتاره:بیاای م ازنایلون،چیححب وکاغذدیواری،دیگه کاریم نییححت که من انجام بدم،من   

 .میرم بخوابم

 .ستاره باتوام?کجا_

  توجها بهم نکردور ت
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 تات هانباشم، ای جاباشه میخواستم اصل کاری هم نبودکه انجام بده  قط در

یتم          سویا نی شه توی این اتاق ت هام ولا خب این ت هایا اجباریه،ادم تر سته که همی در

واصحححو ازچیزی نمیترسحححم ولا نمیححدونم چراتوی این خونححه مخفحححوصححححااین اتححاق    

 .منمیدون نگام نفرداره انگاریک یکجوراحیاس ترس میک م 

شححاید بخاطرای ه که از خانوادم دورم گرچه ربطا نداره ولا خب سححعا میک م ای جوری   

 .خودم وقانع ک م

 کامالازدیوارجداکردم رو بالخره کاغذدیواری 

 .البته  قط همون قیمتا که ک ده شده بود وآویزون بود 

 خم شدم وازتوی نایلون کاغذدیواری که خریده بودم وبیرون اوردم و

 اییتادمدوباره 

 .همی که سرم وبل د کردم تاکاغذدیواری واندازه بگیرم

تاقم              یب توی ا قدر من امروز چیزای عجیب وغر یک چیزعجیب خورد چ به  چشحححمم 

 .میبی م

  ردخراش بود،خراشا که باناخون ایجادشدباشه،

 این خراشها تاپایین دیوار ادامه داشت بقیه کاغذدیواری هاروک دم

 دیواررسیدم خراشهاناپدیدشد وقتا تقریبا به پایین  

 درست با ی یک برامدگا میتطیل شکل که شبیهه یک دربوداصالخوده در بود
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 .ای چ۱۴یک درخیلا کوچیک درحدیک تلویزیون

 برام جالبه این درای جاچیکارمیک ه؟؟؟؟

 بایدببی م اصال توش چا هیت،

 چا هیت؟؟؟ نه اصالبه من چه پشت این در کوچولوی خیلا ناز قدیمیه خاک گر ته

 واقعاپشتش چیه؟؟؟

 ...نه مثل ای که نمیشه

 

 .مگه این حس  وضو..ببخشیدک جکاوی میذاره ادم به حال خودش باشه

 چ دبار در وبه طرف خودم کشیدم

 .نوچ مثل ای که بازنمیشه بدقلق ترازاین حر است-

 .کرد ولمس برامدگا یک دستم 

 بیشترکه دقت کردم دیدم یک قفله

 .لم دارهپس این در قف-

 .حا کلیدش وازکدوم گورستونا گیربیارم

 .انداختمنگاهیک وشایدکلیدش زیر رش باشه،زیر رش

 .حتمامیدیدمنییت بایدم نباشه خب من خودم این اتاق و رش کردم اگربودکهاه
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 اصالاین در مال چیه؟ک مبازشحا  چجوریخب

  لا سرده ولا دیوارای اطرا ش گرمهبخاریه اتاقه ولا بازم خیباای که درتقریبانزدیکه

 درواقع کل اتاق گرمه وت ها جای سرداین اتاق همین دره،

 بایدبفهمم پشتش چیه،

 بازشوگرنه تاصبح خوابم نمیبره.حا چجوری

 .ک م

 .اهان  همیدم  قط یک س جاق میخوام

سر،قفل درروبازک م.اخه یکبار که     س جاق  شاویریادگر تم که چجوری با یان  متیک اازار

خیلا مهمم وخراب کرده بودم ارشححابهم پیشحح هاد که برم ونمرم ودرسححت ک م باپیححرا   

شبانه به مدرسه دستبرد زدم ونمرم ودرست کردم همون زمان ازارشاویریادگر تم که        

 .چجوری درد ترمدیرروباس جاق سر بازک م

 پیداکردم س جاقکیفم یکازتوی بالخرهکردمپیداشای جاستاهان

 کامالبازش کردمس جاق و

  روبردموتوی قفل

 تقریبامیشه گفت قفلش قدیمیه وخشکه اخه این درتوی این اپارتمان چیکارمیک ه؟؟؟

حداکثرعمراین سححاختمون بایدده یا دوازده سححال باشححه ولا این در و این قفل بایدمال    

  سال قبل باشن من کارش اس تاریخ نییتم۵۰حداقل 
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  القه ای که به تاریخ داشتمولا یکم مهارت دارم اخه بخاطرع

 هفت سال تابیتون به اردوی باستان ش اسا ر تم ا نم براساس نیمچه اطالعاتم گفتم،

 یکم باقفل وَر ر تم که تیکا صدا داد

 دربازنشد، ولا

 .اه پس چرادربازنمیشه قفل بازشدولا دربازنشد حتمادرش گیرداره

 چ دباردرروبه طرف خودم کشیدم ...نه نشد

 .شده باز ک م هرجوریایدحتماای وامشببمن

 حتا اگه  زم باشه باناخون در وبازک م.ای کارومیک م

 در بازشدباتمام قدرت در وکشیدم طرف خودم که شکرخداای د عه بازشدهمی که 

بازشححدوخوردبه دیوار و یهو شححدتبهاتاقاون پ جرهدنبالاومد وبهازش بیرونبادسححردی

 ر تبرق

 .اق خاموش شدوبخاری ات

شروع به باریدن       سمون رعد وبرق بل دی زدوبارون  شوک بودم که یکد عه ا ه وز توی 

 .کرد

 خیلا ترسیده بودم،

 تاریکا والبته سردی اتاق هم به این ترس دامن میزد

 ازجام بل دشدم تاپ جره اتاق وبب دم چون تاریک
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 نخورم بودوهیج جایا رونمیدیدم دستم وجلوم حرکت میدادم تابه چیزی

  همی که پ جره روبیتم وروم برگردوندم احیاس کردم 

 .یک چیزی از بغلم ردشد ور ت توی دیوار،

 .ای اهمش توّهمه اره حتمابخاطراین تاریکیه_

  آسمان اروم باش هیچا نییت اروم به طرف بخاری ر تم تاروش ش ک م

 .ولا هرکاری کردم روشن نشد

 .شدم تا برم اتاق ستاره بخوابمنه مثل ای که این روشن بشونییت بل د

 ولا یادم اومده وزنمیدونم پشت در چا بود

 خم شدم تابتونم توش وببی م ولا هیچا دیده نمیشد 

 .خب نبایدم دیده بشه اخه اتاق خیلا تاریکه

 خواستم دستم ببرم جلوولا ترسیدم

 بل دشدم برم بخوابم و رداصبح بیام ببی م چا توشه

 نشیتم سرجام که م فرف شدم ودوباره 

 اخه مطمئ م که تاصبح  قط و قط ازک جکاوی نه  وضولا خوابم نمیبره، 

 .بل دشدم وگوشیم واوردم تابانورگوشیم توی اتاقک و ببی م

هووووف ای م که خاموشحححه مثل ای که چاره ای نییحححت. دسحححتم واروم والبته باترس           _

 .ولرزبردم توی  رور تگا
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 پربود شداخهچ دشم 

 دادمحرکتو ارومدستمباشهنداشتهع کبوتحا  خداک هتازتارع کبو

 توش،پس کال سرکارمهیچاای کهمثلنه

 بیرونوبیارمدستمتاخواستم

 دستم به یک چیزی خورد

  تقریباگوشه اتاقک

 یک چیزمربعا کوچیک،

 اروم آوردمش بیرون،

 .نمیتونیتم ببی مش ولا خیلا شبیه د ترچه بود

 .ق ستاره با نورگوشا اون میشه یک کاری کردبهتره برم اتا_

 همی که دراتاقک وبیتم یهوبرقا

 .اومدوبخاری روشن شد

سیده بودم یع ا چا  یتم برق اومدوبخاری   ?هم تعجب کرده بودم هم تر چراوقتا دروب

 روشن شد

 .اومدن برق که چیز عجیبا نییت

 اون چجوری روشن شد?ولا بخاری

 چجوری من هرکاری کردم روشن نشد
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 ولا همی که درروبیتم

 روشن شد زودپریدم روی تخت ور تم

  زیرپتوحتا جرات نمیکردم 

  سرم واززیرپتوبیارم بیرون

 .حا خوبه گفتم ازهیچا نمیترسم وای جوری دارم مثل بیدمیلرزم

 بودیک د ترچهکردمنگاهبوددستمتویکهبه چیزی

 پوست،ازج س باجلدید ترچهیک

  ایرنگ قهوهبه

 ج وریهچهپوست میدونمن

  اوردماز زیرپتوبیرونوکوچولوسرماروم یهقدیمیههیتهرچاولا

 وباترس دورتادوراتاق ویه نگاه انداختم

 ...خب خداروشکر همه چیزعادیه م م ارومم خیلیم خوشیالم لولو هیتش حا  _

 ..اه این چیه من دارم میخونم توی این اوضاع بیا وهم انگیز

 .ی که کالقاط زدمنه مثل ا

 اززیرپتواومدم بیرون واروم د ترچه روبازکردم..وکامل

 زدمش اه این چراخالیه چراتوش هیچا نییتورق



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

87 

 

 .یع ا من الکا ای همه ترسیدم هووووووف 

 همی که خواستم بب دمش چشمم به یک چیزی خورد

 اه نه مثل ای که خالا خالیم نییت_

 هدرست توی آخرین صفیش یک چیزی نوشت 

 

 ولا خطش یکجوریه که راحت خونده نمیشه،

 .بعدازکلا،کل جارر تن وبا وپایین کردن بالخره تونیتم بخونمش

 ...اگه اشتباه نک م نوشته بود

 

 و در ان ه گام که کامل شود ان سپیدروی زیباروی

 وبه نیمه رسده گامه ی خواب

 پیدار میشود انچه ناپیداست

 اگرگشاده شود ان ناپیدا

 د انچه خفته استبرون ای

 ان خورنده ی روح وجان

 .خورنده ی حیات گشاده
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 خطا خط یکیری هم پایین صفیه  

 بودشدهکشیده

  مثل امضا 

 نه مثل ای که واقعاامضاست

 .استیاکبودشدههم نوشتهخطاخطپایین 

 ?آستیاک یع ا چا

 .این چه د ترچه ایه همش که خالیه

 این چیزای عجیب وغریب ونوشته، این یک صفیه هم که مثالخالا نییت

 بود؟ چا بوداصالمع یش کو تا چه دیگه هرچا اون نمیدونم شعریا دکلمه یانمیدونم 

 م که اصالازشون سردرنیاوردم،

 شایدم رمزی بود،

 .نمیدونم ممک ه رمزی باشه

 ?این استیاک دیگه چیه

 یا شایدم کیه؟

 .می ویین مضاشونا وپای یع ا ممک ه اسم باشه اخه اکثرا راداسمشون 

 .البته اگه اون خط خطیا امضاءباشن
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خب اگه  رض ک یم اسححتیاک یک اسححمه خب این خانم یااقای اسححتیاک م ظورش از اون   

 شر ور هاچا بود؟

 میخواد چا بگه؟

 واقعا م ظوری داره از اون نمیدونم جمله ها؟؟

 روی صفیه چ دتالک بودروشون وباناخونم خراشیدم

 ...ولا تمیزنشد اصال 

  قط نوشته هاش پررنگ ترشد

یک سری جمالت دیگه هم ماهرشد ولا،هرکاری کردم نتونیتم بخونمشون مثل ای که    

 اصال  ارسا نبود

 یکجورعجیبا بود،

مطمئ م این خط وتوی اردوی باسححتان شحح اسححا دیدم ومیدونم که مال یک سححلیححله ی    

 .تاریخیه ولا ای که مال کدوم سلیه ست ونمیدونم

 اای جوریه نک ه حرارتیه،این د ترچر

سححال قبله پس نمیتونه حرارتا   ۵۰آسححمان مگه دیوونه شححدی این د ترچه حداقل مال  

  باشه

سال قبل باشه پس چراای قدرسالمه برگه های د تر اصالپوسیده        ۵۰اگه این د ترچه مال

  نییت  قط یکم رنگش زردشده

 .یلا نییتشایدم مال همین چ دسال اخیرباشه اخه عمراین ساختمون خ
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 .بیخیال بعدابهش میفکرم

 د ترروگذاشتم روی عیلا ک ارتختم

 و اروم به خواب ر تم 

 .درست مثل یک بچه کوا ناز اوخییییا 

 ?کالس نداری۱۰ستاره:آسمان بل دشومگه توساعت 

 .ستاره جون بادمجون توی سبدبذاربخوابم دیشب خیلا دیرمیخوابیدم_

 بل دشوکه دیرت میشه ستاره:به جای ای که چرت وپرت بگا

 بعدم ادای من ودراورد بادمجون توی سبد،خاک تو یقت بااین حرف زدنت

 .چه ک م دیگه ازاکرات هم شی ا باتوعه_

 .ستاره:بمیربابا،من ر تم نگیری دوباره بکپا

 باشه بابا،تو قط برو،راستا صبیانه حاضره_

 .ستاره:روت وبرم

 .الت کردازاتاق ر ت بیرونبعدازچ ددقیقه که درست حیابا دهن م وآسف

ازتخت گرم ونرمم دل ک دم وطبق معمول یک دوش ده دقیقه ای گر تم ومانتوی ب فشم  

وباشحححلوارسحححوارکاری سحححفیدم پوشحححیدم مق عه مشحححکیمم سحححرم کردم وکیف کوله لا   

 سفیدس گشورمم برداشتم و

 .ازاتاق اومدم بیرون
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 ستاره،ستاره کجایا؟_

 .ت وبخوری م م اومدمستاره:دارم حاضرمیشم تاتوصبیون

 ?توصبیونت وخوردی_

 .ستاره:بااجازه بزرگترابله

 .مشغول خوردن صبیونه شدم که ستاره صدام زد

 .حا اگه گذاشت یه لقمه کو ت ک م

 ?ستاره:آسمان مق عه م وندیدی

 .نه من چمیدونم مق عه ی توکدوم قبرستونیه_

 .ردمستاره:دیشب ای قدراعفابم خوردبودکه نفهمیدم چیکارش ک

 بایاداوری دیشب خونم به جوش اومد،

 من بایدیکجوری حال این دوتاروبگیرم وگرنه یک با یا سر

 .خودم میارم

 ?ستاره:آسمان مق عت کجاست

 .سرمه_

 .ستاره:نه اون یکا مق عت ومیگم

 .مال خودت وپیدانکردی پیله کردی به مال من_
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 .مستار:اه دختره ی لوس  زم نکرده بگا خودم پیداش کرد

 خیلا پررویا_

 ستاره:درست مثل تو

 .اگه من مثل توبودم که خودم وحلق آویزمیکردم_

 ستاره دیگه چیزی نگفت

 .م م برگشتم سرکارخودم یع ا خوردن 

بعدازای که صحححبیونم وخوردم مز اروشحححیحححتم بعدازچ ددقیقه هم سحححتاره ازاتاقش             

 .اومدبیرون

 ?بریم_

 ستاره:اوهوم

 .درروبیتم ازخونه اومدیم بیرون وستاره

 .همزمان باما پت ومتم اومدن بیرون

 .باسربهشون سالم کردیم که اوناهم باسرجوابمون ودادن

 باهم به سمت اسانیورر تیم برخالف همیشه ای د عه

 اسانیورزوداومد و 

 .چهارنفری سواراسانیورشدیم ومن طبقه همکف وزدم

 تازه وقت کردم بهشون نگاه ک م
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 لتوبل دمشکا وشلوارکتون مشکا براق پوشیده بودوسهیل یک پیراهن قرمزباپا 

 سروشم یک با ت طوسا ویک پالتومشکا بل دوشلوارکتون طوسا براق پوشیده بود

 اوه مثل ای که سروش خان خیلا سردشونه درسته هواسرده ولا نه ای قدر، 

  نمیپوشم گرم لباس هیچوقت البته شایدم باشه اخه چون من گرمایا ام 

 رعکس م ه جوری که توی نشمین ازک ارستاره درست ب

 .شومی ه وتوی اتاقش ازک اربخاری تکون نمیخوره دیدم که میگم.وا بوخودا

  بارسیدن به طبقه همکف من وستاره ازاسانیوربیرون اومدیم

ولا پت ومت ازجاشححون تکون نخوردن احتما  ..که نه قطعار تن پارکی گ حتماماشححین   

 .ن دک وپوزدارن بایدم داشته باشن باای

  باستاره دانشکده ریاضا کالس زبان داشتم۱۰ساعت

 خودم دوست داشتم که کالسای عمومیم دانشکده های دیگه باشه

 .اخههههههه خیییییلا حال میده 

 .بعدکالس زبان ر تیم نمازخونه ونمازمون وخوندیم

ساعت  ستو   ۲تا شتیم برای همین ازخودمون تیویل گر تیم و باهم ر تیم ر ان  رکالس ندا

 .نزدیک دانشگاه

 .من پیتزای قارچ وگوشت سفارش دادم که ستاره هم به تبعیت ازمن همی وسفارش داد

 حیود_
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 ستاره:بمیربابا

 جدیداخیلا با تربیت شدیا؟_

 .ستاره:ازاکرات هم شی ا باتوعه

 یکم خالقیت به خر  بده_

 .بااوردن غذامون ستاره دهن گشادمتقلبش وبیت وچیزی نگفت

 :میخوردیم که گفتداشتیم غذا

چرادیشب کاغذدیواری اتاقت ودرست نکردی حا درست نکردی به درک چرابدترش      

 ?کردی وبقیشم ک دی

 . وضول خان توبه چه حقا ر تا توی اتاق من_

 .ستاره:پیرزن مثل ای که الزایمرداری خوبه صبح ر تم ازاتاقت مق عه برداشتم

 اهان راست میگیا،_

 ......واری اتاق ودرست ک مدیشب که میخواستم کاغذدی

? 

 همه قضایای خوف انگیزدیشب وبراش تعریف کردم

 ?ستاره:مطمئ ا تودیشب چیزمیزی نزده بودی

 میکشمت هادیونه خودتا_

 ...ستاره:شوخا کردم،بابا،حا مطمئ ا
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 بیخیال_

 .ستاره:وقتا ر تیم خونه بایدبهم اون اتاقک ود ترچه ونشون بدی

 .ن دادم ودیگه حر ا بی مون ردوبدل نشدسری به نشونه موا قت تکو

 باای که چیز عجیبا توی د ترچه نوشته نشده بودولا من هیچ حس خوبا بهش نداشتم

 .مخفوصابااتفاقات دیشب 

 غذابرگشتیم دانشگاهبعدازخوردن

 ولا تاشروع کالس ه وزنیم ساعت مونده بود 

یته بودیم که یک ج      ش شگاه ن شکا وارد     روی یکا ازنیمکت های میوطه دان ییس م  

 .دانشگاه شد

 ?ستاره ببین چه جیگریه_

 .ستاره:اره خیلا خوشمله،من بایدصاحب این جیگررو تورک م

 .الکا دلت وصابون نزن چون مال خودمه_

 .ستاره:من اول گفتم پس مال م ه

 خواستم جوابش وبدم که درماشین بازشد،ودونفرپیاده شدن

 .ازماشین پیاده میشه تموم وجودمون چشم شده بودکه ببی یم کا

 بادیدن کیا،یابهتربگم کیایا که ازماشین پیاده شدن

 جفتمون همزمان گفتیم:نه مال تو
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 ...ازاین تفاهم خ دمون گر ته بود

 ?ای جاچه غلطا میک ن_

شجوی        شت گفت:چمیدونم،حتمااونام دان ستاره همی جوری که چشم ازپت ومت برنمیدا

 .ای جان

 .یدازدست این دوتا راحت باشیموااای خدایع ا ای جام نبا-

 ستاره:بیخیال آبجا،خودت واذیت نکن

 مگه میشه-

 .دوباره بهشون نگاه کردم

 البته نه

 .ت ها من بلکه کل دخترای دانشگاه نگاهشون میکردن

 .ههههه نمیدونن ای اچه جونورایا هیتن

 ستاره:آسمان میگما

 هوم_

 .درست حرف بزن?چیهستاره:هوم

 علیاحضرتامرتون وبفرمایید-

 ستاره چیزی نگفت

  چیه  ل شدی؟؟-
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 .باسربه ماشین پت ومت اشاره کرد

 ....چیه؟؟چراحرف نمیحححححححححححح-

 .م ظورش وگر تم

 .باهم به طرف ماشین پت ومت ر تیم

 .بااحتیاط جوری که کیا متوجه نشه نزدیک ماشین شدیم

 ستاره:آسمان حواست باشه من بااین

 .جیگریکم کاردارم

 .ات ودارمبروهو-

 ستاره بعدازچ ددقیقه برگشت و

 جاهامون وعوض کردیم و

 .من ر تم سراغ جیگرواقعاحیف این ماشین که مال اون دوتاسرخس ج گلا باشه

 ستاره روی درسمت کمک ران ده یک ادمک کشیده بود و زیرش نوشته بود

 سروش خراست 

ست برعکس من        شده بوددر سروش چی  ستاره ای قدر با سهیل چی  نمیدونم چرا   که با

 بودم

 اولش دوست داشتم حال جفتشون وبگیرم 

 .ولا وقتا دیشب دیدم اون گاز وسهیل انداخت توخونه ازش کی ه به دل گر تم 
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شیدم    یک وباکلید قراردادم روموردع ایت ران ده سمت  م م در    زهاندا دماغ بایک سرک

سته  شمای  بیل د شادکه  دهن ویک گ ده وچ    شوپایی بود ونبیر ازش دراز زبون یک گ

 اشیدب سهیل مثل نمیک ه درازی زبون کیا به هیچوقت اون پیرخوبیه سهیل نوشتم

 .بعدم بایک  لش به نقاشا که کشیده بودم اشاره کردم 

 .ستاره :آسمان تموم نشدزودباش ا ن یکا میاد

 .چراتموم شد_

 .باذوق به شاهکارم نگاه کردم ستاره هم اومدتاشاهکارم وببی ه

 ?درحالا که میخ دید:وای آسمان این دیگه چیهستاره 

 ?هیییییس میخوای همه روباخبرک ا_

 .دستش وکشیدم باخود بردمش روی همون نیمکتا که نشیته بودیم

 .ستاره:پاشوبریم ا ن کالسامون شروع میشه

 ?امروزتاساعت چ دکالس داری_

 ?توتاچ دکالس داری۶ستاره:تا

 .میرم خونهاین کالس اخرمه،پس من بعدازکالس _

 ستاره:اوکا

 

 .ستاره ر ت دانشکده پزشکا م م ر تم دانشکده معماری
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 ص دلیاپربودیهمهر تم سرکالسوقتا

 و قط ردیف اول خالا بود، 

 .شونه ای با انداختم وروی اولین ص دلا نشیتم

 ده دقیقه ازکالس گذشته،اه پس چرااین پیرمردپیف پیفونمیاد_

سحححالش باشحححه خیلیم مرتب  ۵۰یا۴۵رنییحححت بهش میخوره حا ازحق نگذریم اصحححالپی 

 .وشیک پوشه

 .وبرگردوندم که دیدممهیاستتوحال خودم بودم که یکا زدبه شونم سرم

 مهیا:به آسمان خانم،کجایا کم پیدایا؟

 .مهیالی گلا م که پیدام این تویا که ناپیدایا_

 .لپش وکشیدم،ادامه دادم:ژوون این لپاکشیدن داره

 .ن وکشید:لپای توکه ازکشیدن گذشته این لپا قط خوردن دارهمهیاهم لی م

 .صدام وخیلا نازک کردم وگفتم: اوا بروگمشو مگه خودت خانواده نداری

 مهیا:جووون

 خواستم چیزی بگم که استاداومد

 :م م مثل دخترای گل نشیتم وبه درس گوش دادم اخرکالس بودکه استادگفت

نقشححه کشححا بدم این پروژه    پروژهیکبهتونمگر تتفححمیمبچه هاهمگا گوش ک یدمن

 بدین،شماس گی ه ونمیتونین ت هایا انجامشبراییکما



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

100 

 

برای ای که شححماهم تاحدی باپروسححه ی نقشححه کشححا اشحح ابشححیدتفححمیم گر تم که        

 .شماهابابچه های ارشدهمکاری ک ید

 .چشمام ر ت ته سرم

  دونیم،یع ا بایدبگم تقریباهیچاولا اسححتادمااصححالچیززیادی در موردنقشححه کشححا نمی_

 .نمیدونیم

 .استاد:میدونم اطالعاتتون کمه ولا درحدصفرنییت

 ?استادشماازیک ترم یکا چه انتظاری دارید_

 ?استاد:ترم یک

  بله-

 .به بقیه بچه هااشاره کردوگفت:همتون ترم یکید

 .هیتن۴یا۳یکا ازپیرای کالس به اسم ناصری گفت:نه استاداکثریت بچه هاترم

 پس  قط من بدبخت ترمک کالسم،

بالخره گ دی که خودم با اوردم وقتا دانشحححگاه واسحححم انتخاب واحدکردمن بعضحححا         

 .ازواحدارو حذف کردم وچ دواحددیگه جایگزی ش کردم

 استاد:خانم رستما مثل ای که  قط

 شماترم یکیدومجبوریدکه توی این پروژه شرکت ک ید

 ا بگذرید،مگرای که بخوایدازخیرده نمره پایان
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 .من تفمیم گر تم ازتون میان ترم نگیرم وبجاش نمرش وبه پروژتون اختفاص بدم

 خدالع تت ک ه تاجیک اخه این انفا ه م ا که تازه یکا دوهفتیت میام دانشگاه

 .برم کاری که بچه های ترم چهاروپ جانجام میدن وانجام بدم 

وی پروژه همکاری ک  دومیزنم  اسححتاد:من تاهفته ی دیگه اسححاما کیححانا که بایدباهم ت 

 روی برد،گروه هاتونم

 .دونفرست که شامله یکا ازبچه های کارش اسا ویک راه ماازبچه های ارشده

 .بیاگل بودبه سبزه نیز اراسته شد

 .استادیک مقداردیگه هم درمورداین پروژه کذایا توضیح دادوبایک خیته نباشیدر ت

شگاه که اومدم بیرون بارون نم نم  سیدم خونه موش اب     ازدان شروع به باریدن کرد تار

 .کشیده شدم

 ازاسانیورکه پیاده شدم یه جورایا خوف ورم داشت ساختمون خیلا ساکت بود

 البته همیشه همی طوره ولا

 نمیدونم چراسکوتش ترس اک بود

 باکلیددروبازکردم ور تم توی خونه

 .ازت م بره بیرون لباسام وعوض کردم ویک دوش اب گرم گر تم تا ازسرماوزودی
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شتم هولا وقتا       شتم جلوی آیی ه موهام وخشک میکردم که حس کردم یک چیزی پ دا

هام وخشححححک کردم                یه مو نداختم وبق با ا نه ای  ندم چیزی نبودشحححو ندو روم وبرگر

 بعدازخشک کردن موهامواسه خودم قهوه درست کردم ونشیتم پای ماهواره،

 میخواستم خوب شد باباواسه ای جاماهواره خریدوگرنه

 .چیکاربک م

ستم ریجکت ک م که      شیم زنگ خورد میخوا شتم یک  یلم کمدی نگاه میکردم که گو دا

 .بادیدن اسمش م فرف شدم وجواب دادم

 .به به آ تاب ازکدوم طرف دراومده اقاارشاوین یادی از قیر قراکرده_

سوخت که بهت زنگ زدم.وگرنه         ست  شا.دلم وا شاوین:حا نمیخوادذوق مرگ ب من ار

 .کاری به  قیر قراندارم

 . قیر قراهم باجُزاما هاکاری ندارن_

 ?ارشاوین:خفه بابا.....حا حالت چطوره خوبا

 ?مم ون توخوبا مامان باباارشا ارشام ارشاویرچطورن_

 ? ارشاوین:همه خوبن.خوش میگذره اونجامشکلا که نداری

 ...نه همه چیزخوبه، قط_

 ?ارشاوین: قط

 ون باپت ومت وبراش تعریف کردم که کلا عفبانا شدتمام ماجرای کل کلم
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 وبه قول معروف رگ غیرتش قلمبه شد 

 ای قدر داد وبیداد کرد

 که کالبه غلط کردن ا تادم که چرابهش، 

 گفتم اخرم دیدم دیگه داره شورش ودر میاره یه جیغ توی گوشا کشیدم وقطعش

 کردم ،کردم وبرای میکم کاری خاموشش

 .فابم وخوردنک همیخواست اعحقشه

 براشون یابهتربگمولا بازم بااین حال دلم خیلا براش

 .ت گ شده باوجودتموم اذیتایا که میکردنم

 باتمام خون به جیگر کردنام.باتمام حرص دادنام بازم دوسشون دارم

 ....حا انگارچیکارکردن که ای یوری میگم،ولا بازم حق دارم

 مگه نه؟؟

 یکم دیگه هم  یلم دیدم

  ازبیکاری ر تم تایه چا بپزمو 

 .داشتم غذامیپختم که ستاره خیس وگلا اومد

 اولش تعجب کردم اخه بارون یک یک ساعتا بودکه ب داومده بود

 ولا بعدازای که ستاره توضیح داد
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س  یک ج یححی ب.و.س همیدم که وقتا ازدانشححگاه اومده بیرون تابره جای اییححتگاه اتو

 ش اب پاشیدهمشکا باسرعت ازک ارش ردشده و رو

 .با خره بایدیکجوری تال ا میکردن دیگه وگرنه میمردن

 .اونشب بعدازشام ستاره ازم خواست تااتاقک توی اتاق وبهش نشون بدم

 .باهم ر تیم توی اتاق ولا بادیدن جای خالا در ازشدت تعجب خشکم زد

 .ستاره:آسمان پس کوش این درخوف انگیز

 .ستاره به جون خودم همین جابود_

 :ستاره

 !نک ه پادراورده در ر ته?پس کوش،کجاست

 .نمیدونم کجاست ولا مطمئ م که دیشب ای جابود_

 .ستاره:خب باشه قبول توراست میگا!من میرم بخوابم

 .شب بخیرگفت وازاتاق ر ت بیرون

 ?مگه میشه که اون در و اون خراش های روی دیوار غیب بشن?یع ا چا_

یزایا کححه توی د ترچححه بودهمشحححون خواب            یع ا من خواب دیححدم یع ا تموم چ             

 .... د ترچه?بوده

 .اهان ای جاست?د ترچه د ترچه کجاست 

 .برداشتم د ترچه رو ازروی میزتوالتم 
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 واستاببی م مگه من این و روی میزعیلا ک ارتخت نذاشتم

 .پس چجوری سرازای جا دراورده 

 .حتماخودم گذاشتمش وگرنه پا که درنیاورده

 .ن چجوری غیبش زدهاتاقک پس او?پا

 .به طرف اتاق ستاره دویدم تاد ترچه روبهش نشون بدم

? 

 

 (سهیل)راوی 

 !سروش بدو بیاا ن میابقه شروع میشه-

 .سروش:باشه ا ن میام

 .سروش ازاتاقش بیرون اومدوک ارم روی مبل نشیت

 تموم شد-

 .سروش:اره تقریباتکمیله

  ردادانشگاه میری؟:-

 .رمسروش:اره بعددادگاه می

 اه بازی شروع شد-

  بازی شروع شده بودوم م درماهرداشتم میابقه رونگاه میکردم
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 !ولا حواسم ای جانبودتو کربودم

 جدیدامشغله  کریم خیلا زیادشده  کرشرکت ودانشگاه کم بود

 که حا  کراین دوتا دختربچه هم اضا ه شده

 ازوقتا ازل دن برگشتیم خونه، 

 .کل و رو کم ک ا یه روزارامش نداشتیم همش کل

یت عکس کدوم         شتباه گر تن معلوم نی شا ا شین من وباد ترنقا اه اه دخترای دیوونه ما

 .جونوری روکشیده بعدزیرش نوشته سهیل دختره ی دیوونه

 سروش:چیه تو کری؟

 .هوووووف تو کرماشی مم حا بایدخداتومن پول صا کاری نقاشا بدم-

 .سروش:بیخیال بابادنیادوروزه

 گه ماشین توکه نبود.....این ونگا چا بگا؟بعله دی-

 سروش:نه بوخدا مدیونا اگه ای جوری

 . کرک ا.ولا خداییش نقاشیشون خوبه

 بعدم زدزیرخ ده

هرهرهرمرض بروخودت ومیخره کن دختره ی دیوونه گر ته عکس خودش وکشیده  -

 بایک زبون شش متری بعداونوقت زیرش نوشته سهیل،
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شیده بودن،عموجون عا کن عاکن    سروش باخ ده گفت:ولا ازحق  نگذریم واقعاجالب ک

 .عموزبونت وببی ه،حا شایدطفلا واقعادرست کشیده،باشه

 .بعدم پقا زدزیرخ ده

 محححححححححححححححححححرض-

 

 .بیخیال بازی شدم ور تم بخوابم

   رداکلا کاردارم

 اول بایدبرم شرکت یه جلیه دارم

 بعدم برم شرکت)(برای قرارداد

 رم دانشگاهبعدشم ب 

 تازه بعدازدانشگاهم بایدبرم صا کاری

 حا این پروژه هم شده غوز با غوز

 کا میتونه بابچه های کارش اسا ک اربیاد 

 .حا خداک ه یه نفرکه حداقل یه چا بارشه باهام هم گروه بشه

 .این سروشم که خودش وکشته باپایان نامش

 سروش ترم سه ارشدحقوق بین الملله،
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دادگححاه دوره کححاراموزیش ومیگححذرونححه.بححاای کححه مححادوقلوییم وازلیححاچ                 عالنم توی    

 ماهرتقریباشبیه

 همیم ولا ازبقیه لیاچ هیچ شباهتا باهم نداربم

 وهیجوقتم باهم تفاهم نداشتیم

  من ازهمون اول عاشق معماری بودم 

ولا سححروش ازهمون اول عاشححق حقوق بودوبالخره هم رشححته ای که دوسححت داشححت     

 .ل شددانشگاه قبو

 کارش اسیمون واز،دانشگاه ل دن گر تیم،البته جفتمون مدرک

 ا نم اگرمجبورنبودیم تهران نبودیم،

 .م که علت این اصرارباباروبابت ادامه تیفیل توی ایران متوجه نمیشم،وا 

 میک یمماتقریبااز ده سالگا ل دن زندگا

 وگه گداری به ایران میایم،

ستاد  شرکته،که        ا نم بهونه بابابرای  ر شعبه دیگه ی  سامون دادن به  سرو  ن مابه ایران 

 توی ایرانه و

 .یک شرکت معماریه وشعبه اصلیش توی ل دنه 

 البته  قط بهونه ی  رستادن من به ایران ای ه،

 .سروش شیرین عقل به اختیارخودش به ایران اومده،واقعاکه کم عقله
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 .بهتربرم بخوابم که  رداکلا کاردارم

 کت وگر تاری هاش  کرکردم که بالخره بیهوش شدمای قدربه شر

 .ازخواب بیدارشدم وبعداز یک دوش حاضرشدم که برم شرکت ۷صبح ساعت 

شونه زدم        شیدم وموهامم به مرف با  ش م پو شلوارقهوه ای تیرم وباپیراهن قهوه ای رو

  اتاقزا وبعدازای که ادکلن میبوبم وروی خودم خالا کردم و اور کت مشکیم و برداشتم   

 .بیرون اومدم

 .باسروش صبیونه روحاضرکردیم وخوردیم وازواحدمون اومدیم بیرون

  سروش دکمه اسانیوروزد دودقیقه بعداسانیوراومد بعدازای که وارداسانیورشدیم

 همی که درخواست بیته بشه

به رویا ومیگم همون      حدرو ها)وا چه  اسحححمش  ،خب چشحححم رنگیه ،یهویکا ازاین دخترب

 .اسانیورتویو انداختونمیدونم(خودش

 م که ه وزازکاردیروزش اعفابم خوردبود

 .یک چش غره بهش انداختم که درجاکُی کردوازترسش حتا سالمم نکرد 

 رهمسحح یه قانون نانوشححته بین مادوواحدروبه رویا هیححت که هربالیا که میخواسححتیم  

 میاریم

 وبه روی 

 .هم نمیاریم
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 .تال ا میک یم ولا بالخره کاراون طرف مقابل ویکجوری 

شون    بایدببی م چجوری بایدحال دوتا بچه روبگیرم که دیگه جرات نک ن بابزرگترازخود

 .دربیفتن

 .اسانیورکه به طبقه همکف رسید دختره پیاده شدوماهم بااسانیوربه پارکی گ ر تیم

 برمباسروشمجبورمبچه صا کاریهدوتا یقلگلچون ماشین من بخاطردسته

 درکمک

 روبازکردران دهدرسمتسروشمشدم سروش سفید ج ییسوسوارروبازکردمران ده

 .وسوارشدهمی که سوارشدزدزیرخ ده

 چراجدیدا ای قدر خوش خ ده شده

 .خرس،گ ده خجالتم نمیکشه

 سروش دیوونه شدی چرامیخ دی؟-

 .سروش باخ ده گفت:بدبخت دختره توی اسانیورگرخیده بود

اشتم همونجاخرخرش وبجو ام دختره ی دیوانه گر ته  باپوزخ دگفتم؛حقش بوددوست د

 .ماشین نازنی م وخط خطا کرده بعدتوتوقع داری باهاش خوب برخوردک م

 . سروش:دختره طفلا هم اومدتوی اسانیوربادیدن توپس ا تاد خخخخ

 وخوردمخمرسیدیم به شرکتتاوقتا

 ? .بس که  ک زد وچرت وپرت گفت
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 .خودش ر ت دادگاهسروش جلوی شرکت پیا دم کرد و

? 

 (اسمان)راوی

اسححمان اسححمان اسححمان رسححتما.....پس کوش ....اهان ای جاسححت.اسححمان رسححتما بااقای   

 .کوروش کشاورز

 .امروزاستادتاجیک اساما کیایا که قراره باهم برای پروژه کارک ن وروی برد زد

 .حا خداک ه این هم گروها من یه ادم درست وحیابا باشه

 ل پولدارودرس خون،مثالیه ادم خوشگ

یه پیری که به هیج دختری میل نمیده بعدکم کم درطا این مدت عاشق ودلباخته من   

 .بشه وبعدازم خواستگاری ک ه

 درست مثل رمانا

 واااااای چه شود خب من برم این

 .پیری که قراره عاشق ودلباخته ی من بشه روپیداک م

  م؟؟؟؟خب من توی دانشکده به این بزرگا چجوری پیداش ک-

 داشتم مثل م گال این طرف واونطرف ونگاه میکردم

تاپیحححره روپیداک م )حا مثالمن اون ودیدم که بخوام پیداش ک م(که مهیحححا ومیترابه             

طر م اومدن حا من خیلا ازاین میتراهه خوشححمم میاد...ولا درعوض عاشححق،مهیححام یه 

 .گیرایا داره دختر قدبل دسفیدپوست که قیا ه ی معمولا داره ولا ستاره ی
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 مهیابه ک ارم رسید

 مهیا:سالم بربلبل مزرعه خوبا؟

 سالم برمترسک مزرعه مم ون، توخوبا؟-

 مهیاباخ ده:مم ون ازاحوال پرسیای شما.راستا باکا همگروها شدی؟

 .بایه اقایا به اسم کوروش کشاورز-

 میتراکه تاا ن مثل کل گ ک اردیواراییتاده بود

 .دون دسته پرید وسط،حرف مابااین حرف من مثل چکش ب

 شدی؟ همگروها ؟توباکوروشےمیترا:چ

 دختره ی الدنگ چه راحت درمورد شوور

 .ای ده ی من صیبت میک ه،بایدحالش وجابیارم

 .او کوروش نه واقای کشاورز کانیاگیرم که بعله حا توچیکاره ای؟اصال به توچه-

 .میترابدون ای که جوابم وبده باعفبانیت گذاشت ور ت

 وا؟این چش بود-

 .مهیا:بیخیال باباقاطا داره

 ......کامالمشخص بود.بیخیال مهیایا توباکا همگروه شدی؟-

****** 
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 واااای معرکیت،ستاره ا-

 

 .ی جاخیلا قش گه

 ....وونرگسومریم لهپرازگلسرسبزیه امروز باستاره اومدیم تفریح،واقعاجای 

 مریممگلعاشقوبید..منکا درختای 

 .ای جاپرهالبتههک

گه  قط                تاده وهیچا نمی جاروبرقا اییححح ثل خرطوم  تاره م جا سححح مدیم ای  ازوقتا او

 .همی جوری ک ارم راه میره

  اصالیادم نمیادچجوری اومدیم

 ای جا قط یادمه دیشب ساعت دوشب بعداز دیدن سریال)(خوابیدم،

 اگه ای جوری باشه پس من چجوری

 .سرازای جادر اوردم

 .،ماچجوری اومدیم ای جااخه من هیچا یادم نمیادستاره،میگم-

 ......:ستاره

 هوووی باتوأما-

 .....:ستاره

 چراجوابم ونمیدی؟-
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 .سرم وکه بل د کردم دیدم ستاره نییت

 .کدوم قبرستونا ر تا؟؟؟اگه بخوای بترسونیم،خونت ومیریزم-

 .هرچا صداش زدم جوابا نش یدم

 . که میدونیتم ستاره کجاستترس ورم داشت نه میدونیتم کجام نه ای

 دوباره دادزدم

 ستححححححححححححححححححححححححححاره:-

 ستاره:آسمان،بیامن ای جام

 .یه نفس راحت کشیدم بالخره جواب داد

 کجایا؟؟؟-

 :ک اررودخونهستاره

 به طرف رودخونه دویدم،که ستاره رو

 که ک ار رودخونه نشیته،دیدم

 .پشتش به من بود

 اولم کردی،اصالببی م توچجوری یهوغیب شدیخیلا بیشعوری،چر-

 .ستاره بل د شد واییتادولا بازم پشتش به من بود

 .چراجواب نمیدی؟؟؟به امیدخدا  ل شدی دیگه-
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 .....:ستاره

شونش که به طر م           شتم روی  ستم وگذا سیدم د شتم میتر بازم جواب نداددیگه واقعادا

 .برگشت

 .ای که اصالستاره نییت

شم  قط دوتاحفره         یک دختربا موهای  سفیدکه به جای چ صورتا به رنگ  شکا و بل د م

 .سیاه داشت.وبالبهایا به رنگ مشکا

 بادیدنش جیغ کشیدم وخواستم  رارک م که دستم وگر ت،

 دستاش سرد ویخ بود

 .تقالمیکردم که ازدستش  رارک م

 .ولا نمیشدیع ا دستم ول نمیکرد همی جوری خیلا میکم دستم وگر ته بود

 .ن ولم کن،چا ازجونم میخوایولم ک-

 

 .ده شوباز کردویک سری کلمات نامفهوم گفت

 توجها نکردم وبه تقالکردن ادامه دادم

 .که یهودرازشدوقدکشید

 .وده شو بازکرد وخم شد روم

 چشام شده بوداندازه توپ بولی گ
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 میومد وده شم بازترمیشدهمی جوری داشت پایین

 .یتونیت درسته م وببلعهده ش به اندازه ای باز شده بودکه م

 .چشمام وبیتم وازته دلم جیغ زدم

 .باسیلا که خوردم ازخواب پریدم

 نفس میزدم توی شوک بودم?نفس

 ستاره:آسمان خوبا؟

 به ستاره که داشت بانگرانا نگام میکردچشم دوختم

 میفهمیدم که چا،میگه ولا نمیتونیتم

 .جواب بدم

 .ستاره:آسمان،توروخداجواب بده

 ب ندادم یع ا نمیتونیتم که جواب بدم،بازم جوا

 ...واقعاخوابا که دیده بودم ترس اک بود

 غرق  کربودم که دوباره یک سیلا ازجانب ستاره نوش جان کردم

 چرامیزنا؟؟؟-

 ستاره:هوووف خداروشکر

 جوابم وبده چرازدی؟؟مگه لی های من کیس بوکس توعه؟؟؟-
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 ستاره:عوض تشکرته؟؟

 زتوتشکرک م؟تشکر؟؟ببخشیداچرابایدا-

 .ستاره:بابت نجات دادن جونت

 چراچرت وپرت میگا؟-

 دیگه م کرنشونک ه اون من بودم که توی خواب جیغ میزدمستاره:

 جیغ؟؟-

ستاره:بعله جیغ،گیج خواب بودم که صدای جیغ ش یدم،اول  کرکردم شایدتوسرصبیا         

 یدم  ری شححتلویزیون وروشححن کردی،ولا وقتا دوباره صححدای جیغ بدتروبل دت?پاشححدی

مطمئن شدم دیگه یه اتفاقا ا تاده،دویدم اومدم اتاقت که دیدم داری توی خواب هزیون 

که سحححرد بود           تاقتم  یده بودم،ا یاه شححححده،راسحححتش خیلا ترسححح میگا وچهرتم سححح

 .ودندونامم بهم میخورد?بود?گر ته?لرزم

 .خوبهاتاقتو؟ا ن که هوایمیگاچا-

 بود?شده?اتاقت?وقعم?اون?باورکنمیگیا،ولاستاره:راست

 قطب

 شد؟؟?چا?بعدش?خب-

 ?تکونت?بشه،هرچا?چا?شد،میخواستا?پیچا?ستاره:پیچ

 ندادی،?جواب?وکردم?وصدات?دادم
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 .شکرخدابیدارشدی?که?بیدارشا?کهگوشت?توی?زدم?م م

 میدی؟؟?چا?حا خواب

 .بود?ترس اکا?خواب?چه?نمیدونا?ستاره?واای-

 ? دیده بودم?که?خوابا?تمام?

 ??.کردم?تعریف?ارهست?وبرای

بین     ?ترسححح ححاک  ?خوابححت ?سحححتححاره:خیلا     ب -???شححححده.?سحححیخ ?ت م  ?موهححای ?بود،

 کردنه?شوخا?موقع?گمشوبروبمیر،ا ن

 ?خیلا?تو.ولا?جون?به?گفتم?نکردم،جدی?ستاره:شوخا

 ?.بیشعوری

 واچرا؟-

 نمیبی ا،?م ونمیبی ا?انترخواب?توی?ای که?ستاره:برای

 ?.امیبی ?ترس اک?میبی ا،ای جوری?که?وقتیم

 ?ی?اج ه?هشبی?که?توعه?ی?تقفیرقیا ه?اونش تقفیر من نییت اون?ببخشید دیگه-

ک?دازشهاروپر?قیا ه?نمیتونه?که?ای قدرضعیفه ?که?توعه?تقفیرذهن ?ستاره:نخیرم 

 .نه

 ک ا?وتوجیح?خودت?زشتا?حا نمیخواد-?

 ?.گمشو?بروازاتاقم?شوحا هم?خفه-??????میگم.?راست?که?میدونا?ستاره:خودتم
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او?مطمئ م?بخورتت،گرچه?بیاد?لولو?تا?میرم?من?گفت:باشه ?بل دشدواییتادو  ?رهستا 

 ?????????????.تلخا?وگوشت?چ دش?که?بس?توروبخوره?میشه?چ دشش?نم

-??????????پححححریححححدبححححیححححرون. ?ازاتححححاق?وسححححححریححححع ?ایحححح ححححوگححححفححححت ?

 ????????.بیشعوری?خیلا?ستاره

 ??????میمیریااا?میک ا?سکته?جون?ن ه?نخور?ستاره:حرص???

 ???????یادزدم:ستحححححححححححححححححححححححاره ر?

 ????ستاره:جاااانم

 ??????????.زدزیرخ ده?بعدم

 اومدسراغم،?ترس?به یادخوابم ا تادم وحس?ستاره?بار تن

 ?که?دارم?قبول?شدم،خودمم?چراای جوری?نمیدونم

 .بودم?واقعاترسیده

 دم که ذرهیخ بیحححت حس کر?ت م?وگر ت تمام?دسحححتم?که اون زنه توی خواب?وقتا

 .ذره بدنم داره ازهم جدامیشه

 ???????. کرک م?بهش?نمیخوام?اصالدیگه?وااای

 که?ک م?چه?دانشگاه،هووووف?بره?داره?حوصله?حا کا

 ???????.نییت?ای?چاره?

 ??شدم?بل د?ازجام?
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ویه ابا به دسححت وروم زدم وشححلوارلا ابا نفتیم ومانتومشححکیم وبامق عه مشححکیم سححرم  

  کردم

 هوه ای هم زیرچشمام کشیدم وکولمم برداشتم وازاتاق اومدمویک مدادق

 .بیرون وبا ستاره صبیونه روخوردیم وزدیم بیرون 

 .کشاورزهمگروهیم وندیدم واااای شوورم?امروزباتاجیک کالس دارم ه وزم کوروش

 ?عزرائیل?به?جان?داشتم?قبل?ساعت?یک?حا خوبه????????????

  کرمیک م،?وپرتا?چرت?این?به?وبازم?میکردم?تیلیم

 باچهار?کردن?زندگا?نییت?تقفیرم م?خو

 ???????.نمیذاره?ادم?واسه?عقلا?تاپیردیگه

 سرکالس تاجیک دوباره میترارودیدم ولا اون اصالتوجها بهم نکرد

  دختره ی دیوث 

 .نمیدونم توهم زدم یاای که میتراواقعاباپوزخ دبهم نگاه میکرد

 .م که میگم دیونیت،وا 

 و?ستادم م از کروخیال بیرون اومدم و قط به درس گوش دادمبااومدن ا

 .نه به میترادیوثخوابم  کرکردم?توی?ترس اک?زن?اون?به?نه

 .تاجیک:خب بچه هابرای امروزبیه

 گفت?داشتم وسایلم وجمع میکردم که
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اسححتاد:اسححاما راه ماتون که یکا ازبچه های ارشححده روزدم روی برد. قط یه چیزی من  

 .م به اصراریکا ازبچه ها تغییری توی دوتاازگروه هاایجادک متفمیم گر ت

 اساما دوتاگروها که تغییرکردن و

میخونم خانم میتراحجت بااقای کوروش کشححاورز وخانم اسححمان رسححتما بااقای سححهیل   

 .رادمهر،بچه هابایدحداکثرتاماه دیگه پروژتون تکمیل شده باشه،خیته نباشید

 .این وگفت وازکالس زدبیرون

 .ی میترای بیشعور شوور م ودزدیدیا

 دنبال استاددویدم تابلکه بتونم راضیش ک م

سرخورده برگشتم توی           ستادقبول نکرد م م  شم ولا ا شاورز هم گروه ب من دوباره باک

 کالس تاکیفم وبردارم،توی کالس میترا رودیدم که داشت وسایلش وجمع

 .م وکه دیدیک پوزخ دبهم زد وازکالس بیرون ر ت

 خ-

 

 .برمرگت وبیارن دزد

قدربهم                  که میتراای  مالا نبود گه  خب ا باشححححه ولا  مالا ن یداین کوروشحححم  حا شححححا

 .پوزخ دنمیزدواااااای خدالع تت ک ه

 .کالس بعدم بااعفابا داغون گذروندم

 .کالسای م وستاره ساعت شش تموم شد وباهم برگشتیم به خونه
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 .اسانیوراییتادکهاوردیمماازاستادارودریکاادایوداشتیماسانیوربودیمتوی

 ستاره:آسمان چا شد؟

 .نمیدونم. کرک م گیرکرد-

 

 ستاره:گیرکرد؟یاخدا

 خواستنستاره شروع کرد به دراسانیورزدن وکمک

 بهتره،خیلاازبیکاریدیدمم م

مک   وککردنجیغجیغبه کردمشحححروعم مهمینواسحححهبه ح جرم بدم  بایدیک جالیا   والبته 

 خواستن

 وودادکردیمجیغربعیبایهتقر 

 .نشیتیمزمینورویسرخوردیمحالشدیم وبا که جفتمون

 ستاره:لع تا،حا چیکارک یم؟

 .نمیدونم،بایدصبرک یم تاخودش بالخره راه بیو ته-

 ستاره:اگه راه نیفتادچا؟

 .نمیدونم-

 .میگا نمیدونم ستاره:مرض ونمیدونم مگه قرص نمیدونم خوردی چراهرچا میپرسم

 .خب چا بگم وقتا نمیدونم-
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 ستاره:چمیدونم.....اسمان گوشیت شارژداره؟

 .مگه خول شدی توی این اوضاع به  کرشارژ گوشیه م ا-

 ستاره:توبگوداره یانه؟؟

 .گیریم که اره-

 .ستاره:گوشیت وبده به من دیوث

 .گوشیم ودادم به ستاره

 بیابگیرش مثالمیخوای چیکارش ک ا؟-

 .ن نمیدهستاره:اه ای م که انت

 .دیوونه  کرکردی انتن میده مگه نمیدونا گوشا ای جاانتن نمیده-

 .ستاره:چمیدونم بابا

 .ستاره  کرک م آه استادضیایا گر تتمون-

 ستاره:وا؟چرا؟

خب به دودلیل یکا ای که سححرکالسححاش خیلا اذیتش میک یم دوم ای که ا ن داشححتیم    -

 اداش،ودرمیاوردیم

 قا زدزیرخ دهباتموم شدن حرف من ستاره پ

 ستاره:خخخ اره راست میگا ولا خداییش کرکرخ دس

 خخ یه چا اونورتراز کرکرخ ده-
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 ستاره:من نمیدونم کا ای واستادکرده،

یه                   هدو یل من شحححکوها نییححححت م تاد ام خانم شحححکوها،میگم اسححح گه  به من می

 ...نداره رقیموشکوهامهدویخبمیگه

 .وردازروی زمین بل دشدمتازه  کمون گرم شده بودکه اسانیورتکون خ

 خب خداروشکر،ای م راه ا تاد-

 اسانیوربه طرف با حرکت کرد

 .ستاره هم یه تکونا به خودش دادو ازروی زمین بل دشد

 .اسانیورداشت به طرف با میر ت که توی طبقه پ ج اییتاد

 .....َاه مثححححححححححححح-

ین ر ت سحححرعتش  ه وزحر م تموم نشحححده بودکه اسحححانیحححورباسحححرعت به طرف پای       

 . کرکردم داریم سقوط میک یماونقدرزیادبودکه

 .اسانیورتوی طبقه اول ازحرکت اییتاد

 اومدنش اونقدرزیادبودکه  کرک م سه یاچهارکانیه طول نکشیدسرعت پایین

 ه وزخیلا ازتوقفش نگذشته بودکه

شروع به حرکت کرد.خیلا اروم به  ستاره که خیلا  دوباره  سیده   تطرف با میر ت م و  ر

 .بودیم همدیگرروبغل کرده بودیم وصدایا هم ازمون درنمیومد

 اسانیوره وزداشت خیلا اروم با میر ت،
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یوربه                سان سقوط دوباره ی ا شده ولا با ست  یوردر سان  کرکردم حتماای د عه دیگه ا

 .طرف پایین وبل دشدن جیغ من وستاره  همیدم مثل ای که اشتباه  کرکردم

 تاد واروم به طرف با ر ت انگاریک نفرداشت ک ترلش میکردبازدوباره اسانیورایی

 .وماروبازی میداد 

 ستاره:آ..آس..آسمان

 ......جا..جانم-

دوباره اسححانیححوربه طرف پایین سححقوط کردودوباره صححدای جیغ وگریه ی من وسححتاره    

 .بل دشد

 .این د عه ی اولم بودکه گریه میکردم من تاحا اصالگریه نکرده بودم

ص  یراای قدرموامبم بودن که هیجوقت چیزی      یع ا ا شتم پ سه گریه کردن ندا الدلیلا وا

 .ناراحتم نکرده بود

 .داییتادن نداشتر.ق.صاسانیوره وزم درحال سقوط بود انگا

 یه لیظه حس کردم توی اون تاریکا یک نفر ودیدم خودش بود همون زنا که توی

وچشحححماش خیلا درشحححت  خواب دیده بودمش  قط ای د عه موهاش به رنگ ح ایا بود    

 بودو

 تقریباازحدقه زده بودبیرون که البته ترس اک ترش کرده بود

 بادیدنش سرخوردم ا تادم کف اسانیور
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 هرچا انرژی برام مونده بود

 بادیدنش تخلیه شد

 .اونم دقیقا روبه روی من روی دوتاپاهاش نشیت

 .کشیدم تمام نیرویا که برام مونده بود وتوی ه جرم ریختم وازته دل جیغ

  چشمام وبیتم بودم و قط جیغ میزدم

 نه بخاطرسقوط اسانیور 

 بلکه بخاطرنزدیکا به زنا که ا ن روبه روم نشیته وداره بایک پوزخ دنگام میک ه

 ونمیدونم چجوری سرازای جادر اورده، 

ستاره ه وزداشحت           شتم ولا  ست ازجیغ زدن بردا ش یدم د یه لیظه حس کردم چیزی 

 کهچیزیباش یدن م وتیزکردم،ولاجیغ میکشید،گوشا

 اون زنه گفت،

 چشمام وبیتم ودوباره جیغ زدم، کرک م ح جرم زخم شدبخاطر جیغهای امروزم

 حس کردم که نورداره به پلکام میخوره واسانیورازحرکت اییتاده

 باش یدن صدای بازشدن درچشمام وبازکردم وبه سهیل که بیرون ازاسانیوراییتاده بود 

 .گرانا به بهمون نگاه میکردنگاه کردموداشت بان

 اومدوبل دشدزودتربه خودشستاره

 .سعا کردم بل دبشم ولا نتونیتم ای قدرترسیده بودم که اصالنیرویا برام نمونده بود
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سححححتححاره کححه دیححدنححمححیححتححونححم بححاییححححتححم بححاایحح ححکححه خححودشححححم حححال خححوشححححا       

 .کردباییتموکمکموگر تزیربازومنداشت

 .ار  شدم اسانیوردقیقاتوی طبقه ی مابودباکمک ستاره ازاسانیورخ

 سهیل:حالتون خوبه؟

 .ستاره:بایدبگم تقریباخوبیم

 .....سهیل:خب خدارو

 ه وزحرف سهیل تموم نشده بودکه

 احیاس کردم خیلا س گین شدم و نفهمیدم،چا شدکه ا تادم زمین وازهوش ر تم

 وقتا چشمام وبازکردم خودم و که توی یک اتاق سفیددیدم

 اولش

  کرکردم شایدمردم ولا وقتا سرم وتوی دستم دیدم،،

 . همیدم مغزکُ دم بازم اشتباه تیلیل وپردازش کرده

 .....دلم گر ت ازت هاییم مطمئ ن اگه ا ن توی شیرازبودم

 .چه قدردلم برای مامان باباوپیرات گ شده

 خیلا تش م بودسرجام نشیتم وبرای خودم یک لیوان اب ریختم،

 ..بدباشه اخه توی اکثر یلمادیدم که میگن اب برای شماضرردارهنک ه اب برام -
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خل بودم خل ترشححدم خب اوناحتما عمل کرده بودن و نمیتونیححتن اب بخورن حا خوبه   

  که ریخته بودم وبه زورخوردم بسر تم. اباازهوش من  قط

 اوردن،پیتاکه گرم بود.معلوم نییت م وکدوم بیمارستان دره 

 ...ورده ای جااصالکا م و ا

 ...نک ه

  وااااای خدانک ه

 ...یع ا سهیل م وبغل کرده اورده ای جا

 داشتم باخودم کل جارمیر تم که

 دراتاق بازشدو ستاره اومدتو

 ستاره:بهوش اومدی؟چه عجب

 .پ ن پ ه وز بهوش نیومدم تو هم توهم زدی-

 ستاره:چرت وپرت نگو

 وا؟چرت وپرت وکه تومیگا نه من؟-

 وف بیخیال بابا.حا حالت چطوره؟ستاره:هووو

 .خوبم.دختره ی دیونه چرامن وبخاطریک غش ساده اوردی،بیمارستان-

سححتاره:غش سححاده؟چا میگا تو؟توکه خودت وندیدی رنگت شححده بود مثل این  می    

 زردا
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 چشماتم سفیدشده بود 

 بدنتم یخ یخ بودنبظتم خیلا ک دمیزد

  ونده بودخودشم ازحال برهبدبخت داداشت وقتا تورواونجوری دید کم م

 زودی بغلت کرد و اوردت بیمارستان م و وسهیلم باهاش اومدیم ا نم بییت وچهار

 .ساعته که بیهوشا

 داداشم؟کدومشون؟ا ن کجاست؟-

ی کححه                بعححدازا میححدونم  بود ون ی کححه کححدومشحححون  تورواورد  سحححتححاره:اره داداشححححت،ا

 .نمازبخوننر تنم کرک کجان نمیدونما نماومدنبقیشونمبیمارستان

 همشون؟ا ن چهارتایا شون ای جان؟-

 ستاره:اره باباچراای قدرسوال میپرسا؟

 .مامان بابام چا؟اوناهم ای جان-

سححتاره:نه،اول میخواسححتن بهشححون خبربدن ولا خب من نذاشححتم گفتم اگه خدای نکرده  

 حالت بدترشدخبرشون

 ک ن.بدکاری کردم؟

 .بهشون خبرندادیبهش لبخ دی زدم:نه عزیزم،خوب شد

 .دراتاق بازشد واول ارشام وبعدازاون ارشا،ارشاویر و ارشاوین اومدن توی اتاق

 اوه چه به ترتیب
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 .ارشام:اه توکه به هوش اومدی؟مادلمون وصابون زده بودیم که یه هفتم وچهلما ا تادیم

 .بب دمن تاحلوای شماهارونخورم که ازاین دنیادل نمیک م-

 تعجب به مانگاه میکردلبخ دزدمبه ستاره که داشت با

 .طفلا به این ر تارای ماعادت نداشت 

 

 .ارشام خودش وبه تخت رسوند وبغلم کرد:چیکارشدی؟بچه نق نقو،کلا ترسوندیمون

 .خیلا دلم واستون ت گ شده بود-

  ازبغل ارشام بیرون اومدم وتک تکشون وبغل کردم یابهتره بگم اونابغلم کردن

 .م درمقابل هیکل اوناهیچا نییتمهرچقدرم من درشت باش

 .ارشا:دل ماهم واست ت گ شده بود

 .ارشاویر:مگه بهت نگفتم حواست به خودت باشه؟ای جوری حواست بود

 ارشاوین:د عه ی چ دمه که اذیتتون

میک ن؟اگه ارشااونجانبودحتماای م ازماپ هون میکردی؟مگه دستم به اون پیره ی احمق     

 .نرسه

 .ه نعلبکاچشمام شده بود انداز

 شماهاچا میگین،کا ومیگین،اصالاین پیره ی احمق که میگین کیه؟؟؟-

 .ارشاویر:خب معلومه همون واحدروبه رویا تون ومیگم
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 .چیییا؟من نمیفهمم شماهاچا میگین،این موضوع اصالربطا به اونهانداره-

 چهارتاشححون داشححتن بااخم بهم نگاه میکردن:بچه هاباورک ین راسححت میگم،درسححته که  

 .گاها اذیتمون میک ن ولا من مطمئ م این موضوع ربطا به اونهانداره

شایدای م تال ا بوده مثل              ست میگن. شات را شایددادا سمان توازکجامطمئ ا؟ ستاره:آ

 .د عه ی قبل

سم به وکیل بابامیگم            شون میر یاب یت.بی شونم نی شام:د عه ی قبل؟پس د عه ی اول ار

 ردن دوتادخترت هابراشون یک پرونده ی تپل درست ک ه  کرک

 .گیراوردن هربالیا خواستن میتونن سرشون بیارن

 .شمام دیگه دارین زیاده روی میک ین.باباهرکاری ای اکردن مابدترش وتال ا کردیم-

 .ارشاوین:حا هرچا.به هرحال ای ابایدادب بشن

 .بچه هابیخیال شین-

 ده بودی،ان تقریبامرارشا:چا میگا تو؟یع ا چا بیخیال شین.وقتا تورواوردم بیمارست

 ارشاویر:حالت خراب بوده میفهما،یاحالیت ک م؟جوری

 .ترسیده بودی که روبه موت بودی

 .بخاطراونانبود-

 ارشاوین:یع ا چا بخاطراونانبود؟
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نمیدونم چرادارم ازشون د اع میک م میتونم بذارم مرادی وکیل بابایه گوش،مالا حیابا  

و اذیت کردن ولا م که خودم خوب میدونم خرابا  بدشححون ولا ....نه درسححته که اونامار

 .حالم برای چا بوده

راسححتش من  کرک م،این کاریک روح یاجن بوده،من توی اسححانیححوریک زن دیدم یک  -

زن باموهای ح ایا وصورت سفیددرست مثل یک روح من قبالاین زن وتوی خواب دیده 

یور اون زن     سان یک چیزی بهم گفت،این  بودم ولا ای د عه توی بیداری دیدمش توی ا

 ...دیگه اخرکاره

 �😳😳�ستاره:هان

 پیراچ دلیظه بابهت نگام کردن بعدم پقا زدن زیرخ ده حا نخ دکا بخ د

ارشحححاویرکه ای قدرخ دیده بودکه قرمزشحححده بودبیاای م سحححرگردمملکت خجالتم خوب  

 .چیزیه

 .خ دهمرض به چا میخ دین؟کجای حر ای من خ ده داشت،که شماهاغش،کردین از-

ستت دردنک ه خیلا            سمان د شت گفت:وای ا صداش دا شاکه ه وزته مایه ی خ ده تو ار

 .وقت بودای جوری نخ دیده بودم.واقعاذهن خالقا داری

ارشا:اسمان تودیگه بزرگ شدی دست ازاین بچه بازیابردار،باباادم چقدرلوس،ببی م مگه 

 توکمبودتوجه داری که ازاین قفه هاسرهم میک ا؟

 .سمان توه وزاین عادت وک ارنذاشتا؟ازبچگا عادت داشتا خیال با ا ک اارشاوین:آ

یادم یکبارگفتا که یک جن وتوی            ارشحححاویر:اره م م یادمه چقدرچرت وپرت میگفتا 

 خونه ی قدیمیمون دیدی
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 .ارشا:یایکبارگفتا که اون زنه میخواسته خفت ک ه

 ارشام:آسمان تودیگه بچه نییتا،بزرگ

 .شدی

ن چیزایا که گفتم دقیقابرام اتفاق ا تاده حا چه اون روحه چه اون زنه ی           او  همه ی او -

 .توی زیرزمین،درضمن من چرابایددروغ بگم،مگه عقلم کمه

ارشاوین:درای که عقل توکمه که شکا نییت ولا علت ای که چرا دروغ میگا رو خودت     

 ..بایدبدونا نه ما،البته شاید

 شاید؟شایدچا؟-

زاین پیححرای واحدروبه روییتون خوشححت اومده و نمیخوای باعث  ارشححام:شححایدتوازیکا ا

 .دردسرش بشا

صالهمتون برین بمیرین م وبگواومدم        سرم بود وبه طر ش پرت کردم:ا شتا که زیر بال

 واسه کیادرد ودل میک م،

 .اصالحواسم نبودشماهااصالادم نییتین

ن کاری  ارشححا:آسححمان اصححالاحتیاجا به خشححونت نییححت،خیالت تخت مااصححالباهاشححو    

 .نداریم،ولا جدی پیرای خوبا هیتن خوشبخت بشا خواهرگلم

 .ای وگفت وزودی ازاتاق زدبیرون

 .ارشاخیلا خری-

*********** 
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 سالم بیدارشدی؟-

 .ستاره:پ ن پ دارم توی خواب،راه میرم،توام سوا یا میپرسا ها

 .بب دباباتو زم نییت واسه ماپ ن پ بیای-

لیاقتا بهت خوبا نیومده،م وبگوخواسححتم حال وهوات   سححتاره:خب چیکارت ک م که با

 .وعوض ک م

 .دست شمادردنک ه به اندازه ی کا ا حال هوامون وعوض کردی-

 ستاره:خفه بمیر...دیشب ساعت چ داومدی؟

 .ساعت هشت-

 ستاره:داداشات کجار تن؟ر تن هتل؟

 .کاش میر تن هتل،بیشعورار تن خونه ی دشمن خونیمون-

 ؟ستاره:دشمن خونا

 .اره باباهمین واحدروبه رویا رومیگم-

سححتاره باتعجب گفت:واقعا؟باباعجب داداشححایا داری تو.بااون حر ایا که اونادیروزتوی  

 .شدنشون حتمیهبیمارستان زدن من گفتن دیگه زندانا

 .نه بابا،اون دوتابدبخت اصالتوی ماجرای اسانیوردستا نداشتن-

 ستاره:ازکجامیدونا؟
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ل ازای که ماسححواراسححانیححوربشححیم اوناتوی مجتمع نبودن چ د دقیقه  پیححراگفتن،اصححالقب-

 بعدازمااومدن،

 .واصالهیچ خرابکاری هم نکردن

 ستاره:ازکجامیدونا؟

  ای وارشاویرگفت.مثل ای که اونم ازنگهبانا پرسیده-

 .ستاره:ازکجامعلوم نگهبانا راست گفته باشه شایدبهش پول دادن که ای وبگه

 ودمم این احتمال ومیدادم برای همی م دوربی ای مدارباره ارشاوی م گفت خ-

 

 .سته روچک کردم

 ستاره:اگه کاراونانبوده،پس کارکا بوده

 م م مثل تونمیدونم-

 

 

  روپیچوندم امروزستاره تاساعت دوکالس داره م م که کال یه هفته ست دانشگاه 

 .اصالحوصله ی درس خوندن ندارم

 .م بذارمحا اون پروژه ی لع تا روکجای دل
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اخ خدالع تت ک ه تاجیک این پروژه دیگه چه کو تا بودمرتیکه ی سحححادییحححما هاف            

 �😜😜�ها و

 .کانا کردنبا پایینبهکردمعوشروکردمروروشنبفیلمم ماهوارهیکمبرمهووووف

 که هیچا نداره،اَه ای م

ارستان   وی تیمبالخره یه  یلم خوب پیدا کردم داستانش درموردیک دختروپیربودکه ت  

 ...کارمیکردند

 .انقدرازخواب زیادخیته بودم که نفهمیدم کا خوابم بردواخر یلم چا شد

 خوابم داشت س گین میشید که س گی ا نگاها روروی خودم حس کردم 

 واقعاعجیب بودچون من ای قدر خوابم س گی ه 

شده که ا      شم حا چجوری  شم بمب بترکونا ازخواب بیدارنمی س  که اگه ک ارگو گی ا  ز 

 .نگاه یک نفرازخواب بیدارمیشم

 س گی ا نگاه؟

 مگه ستاره دانشگاه نییت؟پس کیه که داره م ونگاه میک ه،

 .بال اصله چشمام وبازکردم وسیخ سرجام نشیتم

 دورتادور نشیمن ونگاه کردم

  ولا هیچ چیزی نبود،باای که چیزی نبود 

 .ولا بازم س گی ا نگاه کیا روحس میکردم
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 توی اتاقم اومد،صدایا از

 خیلا ترسیده بودم بل دشدم برم توی اتاقم ولا نشد

 یع ا نتونیتم،یه صدایا مثل خس خس ازاتاقم میومد،

 روبه روی راهرویا که به اتاق من وستاره ما رسید

 اییتاده بودم که دراتاقم با

  قیری بازشدصدای

 در اتاق من اصال صدانمیداد

 .ه بودکه من بیشتربترسمانگارهمه چا دست به دست هم داد 

 لوسترتوی نشیمن شروع کردبه خاموش وروشن شدن،

بعدچ دکانیه یه زن باموهای ح ایا رنگ وچشمای ازحدقه بیرون زده وصورت سفیدوبا     

 .روح درست همونجوری که قبالدیده بودم ازاتاق اومدبیرون

 یه قدم به سمتم اومدکه من یه قدم به عقب ر تم،

 دم م جیغ کشیدم وبه سمت در دویدم ولاباسرعت به طر م اوم

 .هرکاری کردم دربازنشد

 .داشتم پشت درجیغ میزدم وگریه میکردم که صدای ستاره روش یدم

 .ستاره:اسمان چا شده؟چراگریه میک ا؟در وبازکن

 .همی جوری که گریه میکردم:ستا...ره در..باز..نمیشه،تورو..خدا..دروبازکن
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 .ستاره غیب شد اون زن موح ایا باش یدن صدای

 صدای یک نفردیگه یاشایدم دونفردیگه هم ازپشت درمیومد،

 . کرک م صدای،سهیل وسروش بود

 سروش:خانم مهدوی مشکلا پیش

 اومده؟

سحححتاره:نمیدونم چا شحححده؟اسحححمون توی خونیحححت وداره جیغ میزنه یع ا میزد، درم     

 .بازنمیشه

 .سهیل:یع ا چا دربازنمیشه؟کلید وبدیدبه من

 .قتن باقفل اومد.بعدم صدای تیک بازشدن دراومدصدای ورر 

 م م که با حال پشت درا تاده بودم

 .مانع ازبازشدن درمیشدم 

 .سروش:حتمادرگیرداره که بازنمیشه یه لیظه صبرک ید

 .بایه حرکت نمیدونم سروش یاسهیل بودکه من پرت شدم ک ارودربازشد

 .ستاره هم جلدی خودش وانداخت توی خونه

 ن..اسمان کجایا؟ستاره:اسما

 مثل دیوونه هاداشت کل خونه رودنبال من میگشت،

 .م م اصالجونا توی ت م نمونده بودکه بخوام تکونا بخورم
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 ستاره:اس.....وااااای چا شدی تو؟

 .به سمتم اومد وبغلم کردوشالا که رومبل بود وانداخت روی سرم

 .ستاره:اقای رادمهرتوروخداکمک ک ید

 مهدوی؟سهیل:چیزی شده خانم 

 .نمیدونم چا شدکه ازهوش ر تم

****** 

 ستاره:امروزتاچ دکالسا؟

 تاچهار،چطور؟-

شین تاباهم             سرکالس من ب شد بیا ست تموم  شش کالس دارم وقتا که کال ستاره:من تا

 .برگردیم

 بروبابامگه بیکارم-

 ستاره:بیکارکه هیتا ولا مگه اون زنیکه رویادت ر ته؟

 .نمیره شمابفرماییدکدومشون ومیگید من اصو هیچ زنیکه ای رویادم-

 .همون زنیکه ی موقرمز ومیگم

 .ستاره من تازه  راموشش کرده بودم بازیادم انداختا-
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سححتاره:اسححمان بااین چیزایا که توتعریف میک ا اصححالشححوخا بردارنییححت توکه خودت  

تت شححححده بودعین              چه شحححکلا شححححده بودی صحححور مت  ید یدی وقتا دیروزد ند و

 .ک جن گیری چیزی بریمروح،حتمابایدپیش ی

 ها من میگم هیچا نگوبازتوبدتریادم ب دازکه دیروزچا شد،-

 وااای یادش که میفتم میخوام زمین دهن بازک ه م وببلعه،واستاببی م ادم قیطا بودکه

 .تواز اون دوتاپت ومت کمک خواستا

شا،من توی اون           صل ب شتم به درک وا شیددیگه که نذا ستاره:بروخودت وجمع کن ببخ

 وقعیت کم مونده بودخودم ازحال برم،م

 .بعدبیام برای تو  کرک م توباکا چی هیتا باکا نییتا،بروگمشو

شه بیادوتوی اون          - سربه ت ت نبا یا میخواد یا که باهات خیلا چپه ک شوبکن ک تو کر

 .حال ببی تت

که یکا           بدبخت سحححروش وسحححهیل وقتا تورودیدن همچا هول کرده بودن  تاره: سححح

 وجمع ک همیخواست اون دوتار

 . یلمشون بوده خواهرمن خداازته دلشون خبرداره-

بامن              یث کردن  جای ب حا هم ب گه ضحححامن اونش نییحححتم، حا هرچا،من دی تاره: سححح

 .پاشوحاضرشو که دیرشد

 چشم شوما جون بخواه-
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ر تم توی اتاقم یک شححلوارکتون مشححکا بامانتوسححبزپیححته ای بل دم که خیلا بهم میومد  

 ترنشونم میدادو بامق عه مشکیم پوشیدمو یت ت م بودوکما  غر

 .وکالجای پیته ای رنگمم ازتوی کمدبرداشتم وباکوله لیم ازاتاق اومدم بیرون 

 من ازبچگیم عاشق لا ام کفش

 .لا کیف لا مانتولا و...واسه همی م اکثرکوله هام لا هیتن

  باستاره ازخونه بیرون اومدیم

  وسواراسانیورشدیم  قط خداخدامیکردم

  نبی مشون بعدازماجرادیروزیکجوری ازشون خجالت میکشمکه 

 البته،نبایدبکشم ولا نمیدونم چرامیکشم،

  کرشوبکن،اااااه من د

 

  یگه کیم درطول عمرم تاحا سه بارغش کردم غش که نه بیهوش شدم

 .که دو بارش جلوی این دوتابود

 انحا خداک ه به پیراچیزی نگن.چ دروزقبل که پیرااومده بودن تهر

 بیشعورا به جای ای که پاشن برن هتلا میا رخونه ای کو تا چیزی، 

 ر تن خونه ی پت ومت تلی شدن،

 .اخه برادرمن اونایه تعارف کردن چراشماهابه دهن میگیرین
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  ازاونجایا که من این کرگدنارومیش اسم

 کردم جمع بابیلچه باهزارزحمت من که ابرویا میدونم که 

 دنش من ای ارومیش اسم،با بیل به بادداای ا 

 .ازشواهدامرمعلومه که خیلیم باهم جورشدن

 .ای بیشعورای خرررر،اول صبیا واسه ادم اعفاب نمیذارن

سححاعت یه ربع به ده رسححیدیم دانشححگاه سححتاره ر ت دانشححکده پزشححکا م م دانشححکده   

 .معماری

 امروز باتاجیک کالس دارم،

 .لوم نییت مرتیکه چا میخوادبگهبعدازکالس تاجیک بهم اشاره کرد که صبرک م مع

 وقتا که کالس خالا شدازسرجام بل دشدم به طر ش ر تم،

 بله استادبامن امری داشتید؟-

تاجیک:خانم رسحححتما چراشحححماه وزپروژتون وارائه ندادین ای جوری که همگروهتون          

 .گفتن شماه وز کارتون وشروع هم نکردین

س        ست ا شدوبذاری کف د یره خبرچین توبایدهرچا  ستم روی توبه  پ تاد مثالمن میخوا

 !!!ع وان شریک زندگیم حیاب ک م ای با لیاقت

 ....درسته استاد،برای من یکیری مشکالت پیححححححححححح-



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

143 

 

که دارم                   بدین این  رجه ایم  یدتااخرماه دیگه پروژتون وتیویل  با به هرحال  تاجیک:

ک  دسححت وهم  بهتون میدم بخاطررادمهره که دانشححجوی ممتازه م ه ومشححکلشححم قانع   

 .بخاطرشماست که ه وزترم یک هیتیدوزیادبه این چیزا واردنییتید

 .خیلا مم ون استاد-

 .پیره ی بیشعوره خودشیرین،دانشجوی ممتاز،همتون بریدبه درک

 .آسمان دقت کردی ازصبح تاحا داری به عالم وادم بد وبیراه میگا+

 .خفه بمیرتوهم بروبه درک-

 .بیشعور+

 .می جا چی وراستت ک م،خوبه حا خودتم میدونا که اعفاب ندارمده م وبازنکن ه-

 تاجیک:خانم رستما بااقای رادمهراش اشدید؟

 .اقام که گفتم بااین کاری که پیره ی خودشیرین کرده عمراباهاش ازدوا  ک م

 همی جوری داشتم مثل بزنگاهش میکردم که گفت

شححدید م ظورم درزمی ه ی  تاجیک:خانم رسححتما باشححماهیححتم،شححمابااقای رادمهراشحح ا   

 .تیقیقه

 .اهااااان خخخ بدبخت من  کرکردم امرخیر ومیگه

 نه استاد-

 .تاجیک:پس شماشمارتون وبدیدتامن بدم به اقای رادمهر
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 .جاااانم،م که میگم این م ظورداره ها شمابگیدنه

بالخره هرجوری بودشمارم ودادم به تاجیک حا  وقش زنگ زد بهش میگم من ازادمای  

 .دشیرین بدم میاد والیالم نامه شدتمامخو

 .بعدازای که کالس ساعت چهارم تموم شدیک راست ر تم خونه

 .مگه من بیکارم که واسه ستاره صبرک م البته بیکارکه هیتم ولا،حا ااااا

  واقعامن چه سرنترسا دارم دیروزراستا راستا داشتم نفله میشدم

 ولا بازم نمیترسم توی خونه ت هاباشم،

 .قعاکم دارموا

 توی اسانیور مجتمع خودمون بودم که گوشیم زنگ خورد،

حا بیاببین اگه ا ن ای جاگیرکرده بودم که اصالانتن نداشت حا که اسانیوردرسته واسه    

 من انتن که سهله زنگم میخوره،

کدوم         که داشحححتا شحححانس وپخش وپال میکردی من  خدامعلوم نییحححت وقتا  هییییا 

 .نم وا قبرستونا بودم نمیدو

 .شمارش ناش اسه،دکمه اتفال وزدم بدبخت خودشو کشت

 بله بفرمایید؟-

 خانم رستما؟+

 بله خودم هیتم شما؟-
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  سهیل رادمهرهیتم+

 اهان خوب هیتیدشما؟-

یدمزاحم  مم ونرادمهر:خیلا گه ببی مشححححدم میخواسحححتمببخشححح قت  رداا یدقرار   و دار

 .باپروژهدررابطهالبتههموببی یمبذاریم

  ظرم صداش اش ااومدولا توجه نکردمب

سم برنامه ای         - ساعت دوکالس دارم.بعدازکال یت ج اب رادمهرمن  رداتا شکلا نی نه م

 .ندارم

 .رادمهر:ساعت سه خوبه؟ببخشیدولا بایدعجله ک یم ازبقیه خیلا عقبیم

 نه مشکلا نییت ببخشید کجامیخوایم بریم برای طرحمون؟-

 .دادن که ازبین اونهایکیشون وانتخاب ک یم رادمهر:استاد ادرس چ دجارو بهم

 .اهان،ببخشید رداکجاهمدیگرروببی یم-

 رادمهر:شماوسیله نقلیه دارین؟

 .نه ندارم-

 .رادمهر:پس ادرس م زلتون وبدین من بیام دنبالتون

 نه نمیخوام شماتوی زحمت بیفتین-

 .رادمهر:خانم رستما زحمتا نییت،زودترادرس خونتون وبدین من کاردارم
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 .پیره خیلا بیشعوره،به من چه که توکارداری مگه من به توگفتم که به من زنگ بزنا

شون                  سهیل ودیدم که ازخون یورکه بیرون اومدم  سان سیدازا شش ر یوربه طبقه  سان ا

 بیرون اومد ودر وبیت باسربهش سالم کردم که اونم همی کارروکرد

 سهیل:خانم میترم ادرس خونتون وسریع تربگید؟

 بله؟-

 .هیل:باشمانبودمس

 اهان-

 .گوشا بدست دنبال کلیدمیگشتم

 رادمهر:خانم رستما،خانم رستما؟صدای م ودارید؟

 .بله بله بفرمایید-

 سهیل:بله؟

 .باشمانبودم-

 سهیل:اهان

 رادمهر:خانم رستما قطع شد؟

 .نه،اقای رادمهرم که گفتم بفرمایید-

 چا شد؟سهیل گفت خانم رستما؟
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انیوراییتاده بودبرگشتم که دیدم اونم داره بابهت بهم نگاه     به سمت سهیل که م تظراس   

 .میک ه

 سهیل توی گوشا گفت:خانم رستما؟

 .دیگه مطمئن شدم که این سهیل همون سهیل رادمهره

 گوشا روپایین اوردم

 بله-

  اسانیوررسیدوبدون حرف وارداسانیورشد،قبل ازای که اسانیوربیته بشه

  سهیل: رداراس سه توی پارکی گ

  به حر ش توجه نکردم وبازحمت کلیدوازتوی کیفم پیداکردم

 .در وبازکردم وخودم توی خونه پرت کردم

 اه اه اه اه ادم قیطه که من بایدباتو

 .همگروها بشم

 خدالع تت ک ه میتراهمش تقفیرتوعه

 .بخاطرتومن کوروش وازدست دادم 

  بااعفابا خورد لباسام ودراوردم

توش ا ن ت هاچیزی که میتونیحححت بهم کمک ک ه همین       ووان وپرازاب کردن وپریدم 

 بود



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

148 

 

 باید کرمیکردم،

 .....دوراه داشتم یاای که قیدده نمره رومیزدم یا

  بهتره قیدهمون ده نمره روبزنم

 اصالنمیخوام به راه دوم  کرک م،

  ولا اگه امتیان پایانا روحتا نه ونیمم بگیرم ا تادمش

 .ک ه ار اق هم نمره نیم به استادش نمیخوره 

 ای قدر کرکردم که نفهمیدم کا توی وان خوابم برد

 م م خیلا خوشخوابما، 

  به خرس قطبا گفتم توبروک ارمن جات وامییتم اگه بخوای اضا ه کاری هم وامییتم

 .که دیگه واسه ی اون بایدبخرجا

 (سهیل)راوی

 سروش:چته توبازپاچه میگیری؟

 باکال گا دستا به موهام کشیدم

ف کارای شححرکت همش بهم ریخته طالبا یک هفته ای ر ته میححا رت بچه های  هوووو-

 نظارت گ دزدن به همه چا،ازاین طر م که یکا از

 .اساتیدیک پروژه به بچه های کارش اسا داده
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ست     سروش:خب درموردطالبا که بایدبگم تاچ دروزدیگه برمیگرده وخودش،کارارو را

 ه؟ورییت میک ه..ولا این قضیه ی پروژه چی

شد انجام       - سا یک پروژه دادن که بایدباکمک بچه های ار ش ا هیچا بابابه بچه های کار

 بشه

 سزوش:یع ا چا؟یع ا کل بچه های ارشدم بایدپروژه ارائه بدن؟

  اااه چقدرتوخ گا م ظورم ای ه که هرکدوم ازبچه های ارشدبایداستاد-

 .راه مایکا ازبچه های کارش اسا بشن

 دراومده کا میتونه بابچه های کارش اسا سروکله بزنه؟ سروش:ااااوه پس کارت

 اونش به ک ار کرمیک ا باکا همگروها شدم؟-

 .سروش:من چمیدونم.توهم سوا یا میپرسا ،مگه من علم غیب دارم

 بایه دختربا ادب وتخس وزبون نفهم-

 .سروش:حا کا هیت این دخترتخس

 واحدروبه رویا-

 چیکارهسروش:خب مگه واحدروبرویا

 .نک ه بازم کاری کردن

نخیرم ظورم ای ه که بایکا ازدخترای واحدروبه روی هم گروه شحححدم،ههههه اسحححمان          -

 .رستما
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 سروش:همونا که همش غش میک ه

 .اره،همونا که برادارش یه روزخونه ماتلی بودن-

 سروش: همیدم احتیا  به توضیح نییت،

یت ک ارش    شا زیاد زم نی سته که ترم ی    زیادبهش  کرنکن تو قط راه ما شا،در که با

 ولا دیدی که داداشاش خیلا ازهوشش تعریف میکردن

 .اخه برادرمن کدوم بقالا میگه ماست من ترشه-

سحححروش:ب ظرم که همچین بیراهم نییحححت تازه برادرشحححم معماره اونم میتونه کمکش       

 .میک ه،پس زیادخودت واذیت نکن

  ه گوشمالا حیابا به بچه های بخش  باشه.،من میرم بخوابم  رداکلا کاردارم بایدبرم ی -

 نظارت بدم که  کرنک ن ای جاخرتوخره

 سروش:ایول ابهت

 همی جوری که به طرف اتاقم میر تم:نوکرم

 (اسمان)راوی

 ستاره من ر تم کاری باری؟-

 .ستاره:نه  قط موامب خودت باش ازسهیل دورنشا

 چشم،خداحا ل-

 .درواحدوبیتم ودکمه اسانیوروزدم
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 هام خیلا حرف زددیشب ستاره با

تازه تومیتونا                گذری  نه ازخیر ده نمره ب کل بچگا کل  خاطریک  تاره:چرامیخوای ب سححح

 .بیشترازداداشت کمک بگیری،وکمترباسهیل رودرروبشا

م م که حرف گوش کن قبول کردم واقعاراست میگفت اخه چرابخاطر ج اب غول تشن    

 ازده نمره بگذرم

 ممن بخاطراون ازبییت وپ ج صدمم نمیگذر 

 .ه نمرهههچه برسه به ده 

 بالخره اسانیوربعدازگذشت دوسال اومد،

 .وارداسانیورشدم وپارکی گ وزدم

اول میخواستم دیربرم ویه چ د ساعتا توی پارکی گ بکارمش ولا دیدم ای جوری خودم  

  وخراب میک م

 .وبهش نشون میدم چقدربچه ام وخیلا با مالحظه ام

 م بیرون،ا نم یه ده دقیقه زودتراومد

 .بس که هولم ومشتاق زیارت ج اب غول تشن....عوق...ببخشیدیه لیظه حالم بدشد

 .اسانیوربعدده سال به پارکی گ رسید.مرده شورشون وببرن بااین اسانیورشون

 .ازاسانیوربیرون اومدم و.....همی جوری واستادم اصالنمیدونیتم کدوم طرف برم

 ....اصالماشین این سهیلک چا بود
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 �😜😜😜�همون ج ییس مشکا اهان

 .توی پارکی گ چشم چرخوندم تاپیداش کردم

 .به طر ش ر تم

  نه مثل ای که دادش صا کاری

 .خخخ بدبخت ولا حیف شدخیلا باحال کشیده بودمش

 .کاشکا ازش یه عکس میگر تم.حیف شد

 سهیل:کارش خوب بوده مگه نه؟

 باوحشت به عقب برگشتم که سهیلک ود

 

 .یدم

 گاهش کردم که گفتباسوالا ن

سححهیل:صححا کار ومیگم خیلا خوب در اوردش اصححال معلوم نییححت قبال د ترنقاشححا یه   

 .دختربچه بوده

 باشه اق سهیل خودت شروع کردی

  اوهوم خیلا کارش تمیز بوده،ولا-

شححمابهتره ازاین به بعدحواسححتون باشححه پارو دم کا میذارین تادیگه ماشححین عزیزتون    

 .صا کاری  زم نشه
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 جه حرص خوردنش شدم،متو

  حقشه خودش اول شروع کرد

 حا هم خوردی هیتش وتف کن

سهیل:چشم حتمابه نفییتتون گوش میدم ولا ای وبدونین که اکشال ازمن نییت اکشال        

ازاون طر ه که بخاطروزن سحح گی ش نمیتونه سححریع راه بره ودمش همش میره زیرپای   

 .من،حا هم بهتره زودتربریم که خیلا کارداریم

یه چش غره حیحححابا مهمونش                 مت ران ده ر ت وم م  به طرف درسححح یه پوزخ د با

 کردم،پیره احمق

  سوارماشین شدو روش ش کرد م م دیدم دیگه زشته اونجاواییتم

 به سمت در کمک ران ده ر تم وبازش کردم ونشیتم،

 .به طر م برگشت ویه ابروشوداد با 

 وا این چراهمچین میک ه؟؟

  نداختمیه نگاه به خودم ا

 ...همه چا که اُکیه،پس این به چیحححححححححح

 اهان  همیتم

 هههه سهیلک  کرکرده من مثل این دخترام که خجالت میکشن ومیرن عقب میشی ن،

 .هه کورخوندی
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 .اول باتعجب وبعدبایه پوزخ دمیخره نگام کرد

  کرکن یه درصدمن خجالت بکشم عمررررا

 گمشوراه بیفت دیگه،

 د میگم راه بیفت

 ....بالخره ازنگاه کردن به من دس کشید و

 

 بالخره ازنگاه کردن به من دس کشید و

 .به ماشین قراضش یه حرکتا داد

 حا معلوم نییت کدوم قبرستونا قراره بریم

 . قط خداک ه زودتربرگردیم که میترسم یایه بالیا سرخودم بیارم یاسراین سهیلک 

وارزودارم پس بهتره یه بالیا سراین سهیلک  نه اصالچراسرخودم بیارم من خیلا جوونم 

 .میارم

اقاااامن حوصحححلم سحححرر ته ای م که هیچا نمیگه البته هیچا نگه خیلا بهتره چون من         

 .اعفاب معفاب ندارم

 اوووووه نگاه کن حا چه ژستا گر ته

 ست،f14انگارخلبانه 

 .گاریتو برون گاری چا
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 .ابیخ میبریداگه میفهمیدبهش گفتم گاریچا حتما سرم وبیخ ت

 .البته غلط میک ه پیره ی اخمخ من  قط جهت مزاح گفتم

 سهیل:خوشگل ندیدی،باباتموم شدم

 اصالحواسم نبودکه چ ددقیقیت دارم بالبخ دبهش نگاه میک م،

 .چیکارنشا اسمان ا ن حتما کرمیک ه عاشقش شدی

دم اخه  اعتمادبه سححقفم حدی داره،من داشححتم ازپ جره سححمت شححمابیرون ونگاه میکر   -

 اونجاپر بود ازببعا،حا اگه شباهتا بین خودتون واونامیبی ین

 .دیگه بیثش جداست

 میگید،مگه نه؟شماراستسهیل:آهان

 شک نک ید-

 دروغ که ح اق نییت،بیخیال حداقل ضایع نشدم،

 حا واقعاباورکرد؟

 .شک نکن  کرکردی همه مثل خودت خرن+

 یع ا باورنکرده-

 معلومکه نه+

  ه داره من پیاده میشماقابگین نگ

  ه وزاول راهیم من گ دزدم
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 .بقیه راه ودیگه چیکارمیک م

 ،من به سهیلک گفتم که دارماقایه لیظه استوپ

 ببعا هارونگاه میک م،مگه وسط تهران ببعا هم پیدامیشه،

 .واااای خدا

 اخه دختره خ گ توکه میخواستا دروغ بگا حداقل یه چیزبهتر میگفتا،

 . دزل زده به جاده نگوداره زیرپوستا به من میخ دهمیگم چرابالبخ

 . ازبس که عفبانا بودم اصالنفهمیدم کا رسیدیم

    قط وقتا سهیلک گفت رسیدیم م م

 .،وا سیدیمرکهدریا تم

 .عقلهوا احتیاط شرطشدمپیادهشدم مازماشین پیادهکهسهیلک

 .انداختمنگاهاطرافبهنگاهیه

 له ای جا، کرنمیکردم توی تهران همچین جایا هم باشهوای چه خوشگ-

 سهیل:چون نییت

 یع ا چا؟-

 سهیل:ای جااصالتهران نییت نزدیکای کرجه

 چا؟ماکا ازشهرخار  شدیم که من متوجه نشدم-
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 .سهیل باشیط ت:نبایدم میشدید بس که سرگرم نگاه کردن به ببعا،هابودین

 بیشعورداشت تیکه می داخت،

 ن ندم دارم حرص میخورم ولا مثل ای که مو ق نبودمسعا داشتم نشو

 .سهیل:حرص نخورپیرمیشا

 .ودوربین عکاسیش،وازتوی ماشین برداشتر تطرف ماشینوبهای وگفت

 اسمان اروم باش،

 اصالبیخیال کاریه که شده.ازاین جالذت ببر،

 .رماره بایدنهایت استفاده روببرم واسه چ دساعتم که شده ازتهران وشلوغیش،دو

برگهاشحححون بخاطر   به اطرا م نگاه کردم یه باغ خیلا بزرگ پرازدرخت کا  وبید...که         

  فل پاییز زردشده بود

 با

 یه راه س گا که انتهاش میرسید

 به یک ویالی سه طبقه که خیلا بزرگ بود و

 .نمای سفیدمشکا زیبایا داشت

 .موام به شب بخوریسهیل:بهتره یکم عجله ک یم بایدزودترکارمون وانجام بدیم نمیخ

 .بیشعور،نمیذاره یکم توحال خودم باشم

 سهیل به طرف ویالر ت م م بعدچ ددقیقه دیدزدن باغ به طرف ویال ر تم
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 .سهیلک بعدازگر تن چ دتاعکس ازنمای بیرونا ر ت داخل ویال 

 سهیل مشغول عکس گر تن بود

 نگارکه پروژه مال م ه،باغ وزیر و رو میکردم انگارنه ام م درحال ول گشتن بودم وکل

 .اصالبه م چه خودش میخوادعکس بگیره م که مجبورش نکردم،وا 

شگلن        فل پاییزه ودرختاتقریبا بدون برگن ای قدرخو ش گیه ا ن که   واقعاجای خیلا ق

 ...معلوم نییت بهارچقدرخوشگله ای جا

 ه سحححمت سحححهیل توی خونه بود وم م بیرون بودم موقع اومدن یک تاب توی باغ دیدم ب        

 ر تمبودمودیدهجایا که تاب

 .بالخره بهترازبیکاری بود

تاب بادوتا ط اب میکم به یکا ازشاخه های درخت گردوی بل دی که توی باغ بودوصل    

 شده بود

 .کالتابش دست سازبود

اروم روش نشیتم وقتا که مطمئن شدم سالمه شروع کردم به تاب خوردن نمیدونم چه     

 مدت بود

 بودمکه پارک نر ته 

واقعااصحححالیادم نمیادکه اخرین بارکا تاب سحححواری کردم خودم وبه سحححمت جلووعقب   

 میکشوندم

 تاب هم بامن عقب جلومیومد، 
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 تاب میخوردم وازته دل بل دبل د میخ دیدم

 شده بودم مثل دختربچه هایا ازیک چیزی،

 .ذوق میک ن،البته ذوق معمولا که نه م ظورم ذوق مرگ شدنه

  ربل دخ دیدنم دعوام میک ن اخه همیشه یکجوری ازخ ده غش میک مبخاطپیراهمیشه

  که توجه همه بهم جلب میشه

 ییتای جوری نیاحداقل ب ظرخودمالبته نه ای که زشت بخ دم نه اصالای جوری نییت

 ای جوری بخ دم،عمومامکانهایپیرامیگن نبایدتوی قط ای که

 .ای جاهانییت درسته ا نم بیرون ازخونه ام ولا خب کیا

شتم ولا ازش پیاده      ش گ خودم وازلیاچ هیجانا تخلیه کردم تاب ونگه دا بعدازای که ق

 نشدم،

  داشتم  کرمیکردم نه به یک چیزمشخص. کالبه همه چا  کرمیکردم

 به پروژم،مامان بابا،پیرا،ستاره،سیامک وارمین که خیلا دلم واسشون ت گیده،

 کرمیکردم بدنییت طفلکا خودش داره تموم عکیا   حتا سهیل به ای که اونقدراهم که  

 رومیگیره

زنیکه به ای که چا ازجونم میخوادچرادنبالمه توی گوگل جیحححتجوزدم که علت           ،به اون 

 زیادید یلچیهنزدیکا واذیت کردن روح

 بود
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  ولا دودلیل بود که به گفته ی خودسایت ازهمه مهم تره

 روح خبیثه که ه وزبه وایکا ای که اون روح به احتمال زیادیک 

 

شته          فله ومیخوادیکجوری توی دنیای  انا وجود مادی دا شاء به این دنیامت سطه یک 

 باشه ونیازم دیک جیمه،

شق یک نفرتوی دنیای        سرگردانه عا شم ای ه که ممکن یک روح که به د یلا  دلیل دیگ

   انا بشه

وبه ارامش برسححونه وهم  وبخواد اون  رد وباخودش ببره تاشححایدای جوری بتونه روحش 

 .به کیا که عاشقشه برسه

 زنیکه جزو کدومشونه من حتا نمیدونم ج ه یاروحهمن نمیدونم اون

یم وروحم           یمم ومیخوادیاج یت یا ج یت چیزخوبا نی ولا این ومیدونم هرچا که ه

 .وباهم

 ......صدای خس خیا ازپشت سرم ش یدم سریع به پشتم نگاه کردم که

 (سهیل)راوی 

 ف مثل ای که این دختره یک تعار م بلدنییتهووو

خوبه حا من دارم واسحححه پروژه ی اون عکس میگیرم انگاراومده اردوداره واسحححه ی         

 .خودش توی باغ میچرخه

 خ دم میگیره ازپرویا این بشر
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نذارین          پارکی گ زل زده توی چشحححمام میگه بهترپاروی دم کیحححا  دختره وقیح توی 

 تاماشی تون د ترنقاشا نشه،

 .به جای ای که عذرخواها ک ه جواب م ومیده

 وقتا هم اومدیم ای جا ای قدرذوق کرده بود

وخوشححیال بودوباذوق حرف میزدکه یه لیظه شححک کردم نک ه بایه دختربچه ده سححاله  

 اومدم بیرون،

سمبه       سوراخ  ماشاء...یک جاهم ب دنییت ازاین ورمیپره به اون ور ا نم که داره به تمام 

 رک میشکههای باغ س

 عکیاروبهششداینتمومبالخرهاخیش-

 .بدم دیگه باهاش کاری ندارم

ای قدرازش بیزارم که حتا حاضحححرنییحححتم یه لیظه هم ک ارش باشحححم توی ماشحححی م به 

 زورتیملش کردم،

 .خداروشکرکه اصالتوی پرو پام نپیچید

 طبقه سوم بودم که چشمم به یک راه پله دیگه خورد

 .یخورهمبه نظرم به پشت بوم

 .بدنییت یک سری هم به اون با بزنم ازاونجامیشه تموم باغ ودید

ضربه اروم بازش کردم ور تم       یته بودولا قفل نبودبایک  ازپله هابا ر تم،درپشت بوم ب

 .بیرون
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 الیق که جای قش گیه،

استادآدرس چ دجاروبهم داده بود که بااسمان بریم وببی یمشون وآسمان هرکدوم وکه       

 کت همون ودرست ک هخواست ما

 قبل ازای که به اسمان زنگ بزنم به همه ی ادرسهایا که استادداده بودر تم 

 .که ب ظرم ای جاازبقیه ی جاها بهتربودونیبت به بقیه ساده تر 

 .برای همین تفمیم گر تم همی جاروانتخاب ک م وبه آسمانم چیزی نگم

 چیزی دیدمیککهکردمونگاهباغداشتم

 درست زیردرخت گردوتوی باغ  

 یک چیزی تکون میخورد،  

 میخوردتابداشتبیشترکه که دقت کردم آسمان ودیدم که

  وبیام پایین که صدای خ ده ی بل دی ش یدمگردک معقبخواستم

 البته خ ده که نبودبیشترشبیه قهقه بودکه اونم با شک مال آسمان بود،

 !!!!واقعاعجیبه

سوار   سواری   یه ادم چطورازیک تاب  ی ای قدرذوق میک ه حا ذوق به ک ارمگه یک تاب 

 .چقدرکیف میده که که ادم ای جوری باصدای بل دبخ ده

 نمیدونم چقدرطول کشیدکه به خودم بیام ودست ازتماشاکردنش بردارم
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 شاید اگر تاب ازحرکت نما اییتاد 

 .بازم اییتاده بودم وبهش نگاه میکردم

 باسرعت ازپله ها پایین اومدم،

 و کشیدم عمیقا نفس بارسیدنم به طبقه اول 

 صبرکردم تانفیم با بیادنمیدونم چراای قدرعجله داشتم برای پایین اومدن، 

 .شایدمیترسیدم اسمان شروع به تاب بازی ک ه ومن بازم میوش بشم

 البته نمیدونم نگاه کردن تاب بازی یک

 دخترتخس چه جاذبه ای داره که من ماتش شدم

 .نه بودم که صدای جیغ ش یدمه وزتوی خو

 یاخدااا...،اسمان-

باسححرعت ازخونه بیرون اومدم وبه سححمت درخت گردو ر تم جایا که اخرین باراسححمان  

 واونجادیده بودم،

 به درخت گردو که رسیدم

 .آسمان روی زمین ا تاده بودو به پشت سرش ونگاه میکرد

 صداش زدم

 خانم رستما-

 ......:اسمان
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 ه صداش زدمجوابا نداددوبار

 خانم رستما-

 به سمتم برگشت رنگش به وضوح پریده بود

 خوبید؟-

 اسمان:ا..ا..اره،خو...بم،یع ا.. کرک م

 به سمتش ر تم

 چراروی زمین نشیتید؟رنگتون خیلا پریده،مطمئ یدحالتون خوبه؟-

 اسمان:سها....اقای رادمهرگفتم که حالم خوبه

 .ین ر تای وگفت و ازروی زمین بل دشدوبه سمت ماش

 الکا نییت که ازش خوشم نمیاد

 .دختره نچیب حا بیاوخوبا کن

 .اصالبه من چه،بروبه....اصالهیچا

 بعدازقفل کردن در ویالبه سمت ماشین ر تم وسوارشدم،

 اسمان به ص دلا تکیه داده بودوچشماش وبیته بود،

 .ونام ظم نفس میکشید 

 .ماشین وروشن کردم وراه ا تادم
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 ان دگا میکردم حواسم بهش بودتمام مدتا که ر

 وزیرچشما میپاییدمش،

 موقع اومدن مدام این طرف واونطرف ونگاه میکرد،وهمش درحال تکون خوردن بود

 ولا ا ن  قط یک جانشیته وچشماش وبیته بدون هیچ حرکتا،

 مطمئ م که بیداره این ُازنفیهای عمیقش که هرچ ددقیقه یکبارمیکشه میشه  همید،

 م ساعت قبل ت فیش نام ظم نییت وا ن مثل نی

 ت فیش عادی شده

 توچت شده سهیل؟؟؟؟؟؟؟

 .یع ا ای قدربیکاری که داری نفیهای این دختره رومیشماری 

 .ناخداگاه اخم کردم وتمام توجهم ودادم به جاده

 بعدازحدودچهل دقیقه رسیدیم خونه

 ? .ر تاراسمان باای که اصالبرام مهم نییت ولا برام عجیبه 

دازر تن به عکیححاسححا وماهرکردن عکیححاکه یه یکیححاعتا عال ش شححدیم بالخره      بع

 رسیدیم خونه وماشین پارک کردم

 بعدازپارک کردن ماشین

اسححمان بدون هیچ حر ا ازماشححین پیاده شححدو سححواراسححانیححورشححد انگاراصححالتوی این   

 .....دنیانبود،اصالبه من چه دختره ی روانپریش
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 ادبیشم باشه که البته ازش بعیدم نییتالبته این میتونه نشونه ی با 

******* 

 واااااای عکیا روبهش ندادم-

 سروس:چته توروانا چراالکا داد وهوار میک ا؟

 .باباعکیایا که توی ویالگر تم وبه اسمان ندادم-

 سروش:ویال؟؟؟کدوم ویال.....اهان  همیدم

ین،بححده                   ... ت گر  کم  هم عیححح ین عشحححق وحححال،وای بححا بود هم ر تححه  کلححک بححا   ای 

 .ترکوندین وببی مشون...حتماحیابا

به اون       - یت،حرف ده تو بفهم،انترمیمون چرایکم  کرنمیک ا وهرچا  بب دده تو قوزم

 .مغزپوکت میرسه روبه زبون میاری

 سروش:هوی چته چرا رَم میک ا؟مگه من چا گفتم

 ....اخه انترمن کا گفتم بااسمان ر تم عشق وحال-

 ی ونگفتا پس چا گفتا؟سروش وسط حر م پریدوگفت:اگه ا

 من گفتم  راموش کردم عکیاروبدم به اسمان-

 بازم وسط حر م پرید

 ..این مع ا سروش:خب 

 ای د عه من حر ش وقطع کردم
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 د آخه  مفب مگه تومیذاری من حر م وتموم ک م-

 خب بفرماییدحر تون وتموم ک ید داش کوچیکهسروش:

  که اسححتادمون ادرسححش،وداده بودبرای  امروزبااسححمان ر ته بودیم یک باغ طر ای کر-

 عکیاروماهرک ندادمازباغبعدازبرگشتنپروژه ی آسمان،م م

 بدم حا  همیدی داش بزرگهبهشکردم راموشولا

 .سروش:خب ای وزودترمیگفتا احتیاجا نبودکه خون الودت ونجس ک ا

 .موسط حر مگه تومهلت دادی؟تامیومدم حرف بزنم مثل قاشق بدون دسته میپریدی -

خب باباحا چه کشحححشحححم میده،مگه کش ت بونه.حا چراداد وهوار راه انداخته  سحححروش:

 بودی؟

 .گفتم که.امروزبعدازای که عکیاروازعکاسا گر تم  راموش کردم بهش بدمشون-

 .سروش:خب ای که دادوقال نداره،همین ا ن بروعکیاروبهش بده

 وزم به زورتیملشچرانمیفهما من اصالازاین دخترخوشم نمیادامر-

 کردم

 .روبه روشدن دوباره باهاش واسم مفیبتیه 

 سروش:برو بمیر،پاشو گمشوهمین ا ن عکیاروبهش بده وخودتُ خالص کن

 ا ن اصالحو-

 



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

168 

 

 .صله ندارم  ردابهش میدم

 .سروش:هرجور دوس داری میمون

 اینُ گفتُ در ر ت

 .م م که حوصله نداشتم دنبالش برم ازهمونجادادزدم

 دستم دستم بهت نرسه انترمگه -

 سروشم ازاتاقش،دادزد:شترببخشیدسهیل در

 .خواب بی دپ به دانه

 سررررررروش-

 سروش صداش ونازک کرد

 جونم عشقم جونم اقامونسروش:

 خ دم گر ته بود

سم       شه میتر یرمون داره میخ ده،عموجون دیگه نخ دبا یواک گرون    سروش:اوخا پ م

 .ترازاونا که هیت بشه

 .توخ دیدم توپرروشدی.زودبروتو اتاقت تاوقتا هم که نگفتم بیرون نیابازمن به -

 سروش ازاتاقش بیرون اومد

 :چه زودجو گیرشدی حا خوبهسروش

 .من بزرگه ام حتا اگه ده دقیقه باشه، خودت بروتوی اتاقت
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 .به سمتش خیزبرداشتم همی جوری که میدویدسمت اتاقش گفت:غلط کردم

سححروش واقعاهوای هم وداشححتیم وهرکاری هم واسححه هم    همیشححه همی جوری بود م و

 میکردیم،

 .ا نم سروش باتمام غدیش حال وهوای م وعوض کرده بود

 یاشاید کرمیکرد که عوض کرده

له ی هیچا                 به،اصحححالحوصححح حالم خرا باغ برگشحححتیم  که از عدازمهر یدونم چراازب نم

 روندارم،قبل ازای که بریم باغ

 حالم کامالخوب بود،

 .اشین خیلا عالا بودحتا توی م

واقعاکلکل کردن بااین دخترکیف میده وقتا که حرص میخوره صحححورتش قرمزمیشحححه        

 .وچشماش وحشا میشه،یه حالا هم میده حرصا کردنش

 .....کاش میدونیتم چراموقع برگشتن اونقدرتو خودش بودازهمون موقع هم حالم 

 ؟؟سهیل توواقعاحالت خوب نییت،ای اچیه که داری میگا پیر؟؟

 .بهتره برم یکم استراحت ک م دارم هزیون میگم-

 

 (آسمان)راوی

 ستاره ب ظرت دیرنکرده؟؟-
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صالنبایدبه اون تبلیغ      ستاره همی جوری که ناخوناش ومیجوییدگفت:نمیدونم،ب ظرم که ا

 .میخره اعتمادمیکردیم

 ...ت هاراهمون بود،چاره ای نداشتیم،توکه نمیخوای دست روی دست بذاریم تا-

نمیشححه اعتماد  ?هم?هرشححیادی?ادعای?ه:نه اصححالم ظورم این نییححت،ولا خب به سححتار

 ??.کرد

 بااسترس طول خونه رو?کردم?بل دشدم وشروع?ازجام?

 .ر تن?راه

 نمیدونم،-

 .دیگه نمیدونم چا درسته چا غلط

 روی مبل ک ارستاره نشیتم

که یکا   هتوکه اونجانبودی.توکه تاحا ندیدیش.باورکن خیلا سحححخته،خیلا وحشحححت اک            -

 .بیادتهدیدبه مرگت ک ه

 ستاره دستم و به آروما  شرد

سمان خانم           یا جرأت داره به آ صالمگه ک سمان نگران نباش تاته خط باهاتم،ا ستاره:آ

 ماچی نگاه ک ه خودم با

 .همین ناخونام چشاش ودرمیارم

 ????????نگاها انداختم?ناخوناش?به
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 .آری?ودر?چشاش?میخوای?شدت?گر ته?ازته?ناخونای?حتماباهمین

 ?????????انداخت?ناخوناش?به?نگاها?یه?ستاره?

 ?چون?بیشترزجرمیکشه?ای جوری?چیه؟تازه?مگه?ستاره:اره

 ????????????????.?...کاسه?توی?وبک م?بایدناخونام

 ?????شد?زده?خونه?زنگ?که?بود?نشده?تموم?ستاره?ه وزحرف

 ????اومد

 ?????????????ای که?ستاره:مثل

 ?کردم?وباشالم وسرم?ومانتومشکیم?اتاقم?ر تم

  اومدم بیرون?وازاتاق

 وبه طرف درر تم

 ?بازکردم?وکه?در?

 ?در?پشت

 ساله که55یا50مردحدودا?یک

 نیبتام درس،?ای?قهوه?کت?یک 

 ویک پیراهن سفیدبا

 پوشیده بود?مشکا?ای?شلوارپارچه?یک
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 اییتاده بود

 بود،?زیربغلش?کتابم?بغل?یک?

 این?تبلیغات?شایدنبایدبه?اشهگیرب?جن?نمیخوردکه?بهش

 ??????.اعتمادمیکردم?سایتا?

 شکایت?روح?وازحضوریک?بودن?گر ته?گیر:شماتماس?جن

-????????بححححححححححححححححححححححححودیححححححححححححححححححححححححن. ?کححححححححححححححححححححححححرده?

 ??داخل?واومد?ک ارزد?م و?که?بود?نشده?تموم?ه وزحر م?من.....?بله

 ....دم دربده بفرماییدتو

 مرتیکه من شایدنخوام رات بدم توخونه

 لش ر تمدروبیتم ودنبا

 حا مثالمن صاحبخونم وبایدجلوترباشم 

 ر ت وروی کاناپه روبه رویا تلویزیون نشیت

 بودن?ودستکشون?د تر?سازی?اماده?گیردرحال?جن?ج اب?که?بعدازچ ددقیقه

 ??????. رمودن?اجالل?نزول?خانم?ستاره?

 ??????.دیگه?نمیومدی_???

 ??????برم?ناراحتا?ستاره:اگه

 ?زحرکتش،شدما?ومانع?وگر تم?دستش
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 ????????????.نمیکرد?کاری?همچین?بودم?مطمئن?گرچه

 ?????.....و?ستاره:دستم

شروع ?جن?ج اب شایدم ?جمالت?سری ?یک?گفتن?به?کرد?گیر ?زیرلب?کلمات?یا

 ???????????.اوردم?سردرنما?ازشون?من?که

 میگه؟؟?چا?این?آسمان?ستاره:هِا

 ???برسه?کارش?بذاربه?هییییس-???

 ?گذشت?نامفهموم?کلمات?گفتن?به?که?بعدازچ ددقیقه

 :گیرلب به سخن گشودند?جن?ج اب

 ت هادخترانبیشترسراغداره،که?خبیث?روح?یک?خونتون

 شمات هازندگاقرارمیده.ببی مواوناروموردحملهمیره

 میک ید؟؟?

 میخواستم بگم نه که ستاره  اتیه خوند

 ??.میک یم?اره مات هازندگا?ستاره:

 ????????زد??برق?چشماش?کردم?احیاس?

 بر?ازپیش?ت هایا?به?من?قدرتم ده?خیلا?روح?گیر:این?جن??

 ??????????.یک فربیادکمک?بزنم?بایدزنگ?نمیام

 ?وبیارین?میخواین?که?ستاره:مهم نییت،هرکیا?
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 ?????????..ک ید?کم?وازسرما?روح?شراین? قط

 ??وبلدم?کارم?باشید،من?گیر:مطمئن?جن

?ستاره:آسمان  ?????????گر تن?شماره ?به?کرد?وشروع ?اورد?ودر?گوشیش ?بعدم

 ???????کاربلده?طرف?ای که?مثل

 ????????????با ?ودادم?ابروم?تای?یه?

 ?توازکجامیدونا؟؟؟؟؟؟-

 ستاره:خو مگه کوری ندیدی،چا میگفت،

 من توی این  یلمادیدم که جن گیرا ازاین وِردا میگن

 تلویزیون دیدمتویاوهوم،م م-?

 گیربه طر مون اومد و بعدازچ ددقیقه جن

 گفت:به دوستم زنگ زدم گفت تانیم ساعت دیگه میاد

 .سری تکون دادم

 ??کلا ذوق کردم که این مرده یه ج گیره

 واقعیه

 .....ولا هیجوقت  کرنمیکردم که

 (سهیل)راوی

 .خیته وکو ته کلیدانداختم توی قفل ودر وبازکردم ور تم تو
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لویزیون مشحححغول ور ر تن به کامپیوترش بود   ازهمون دم در به سحححهیل که روبه روی ت    

 .سالم کردم

 سهیل کوتاه جوابم وداد

 .مثل ای که اونم حال وحوصله ی چ دانا نداشت

  به اتاقم ر تم وکتم ودر اوردم

 .دراوردم

  ساعتم وازدستم بازکردم وگذاشتم

 کهروی عیلا ک ارتختم

 ????بهچشمم

 .عکیایا که از باغ گر ته بودم ا تاد

 ازگذشت سه روز ه وزعکیاروبه آسمان ندادم،بعد

 بودمکرده  راموشپاک

 .ای قدرکه سرم شلوغ بود 

 عکیاروازروی میز برداشتم

 .بهتره همین امشب عکیارو بهش بدم تااز شرش خالص بشم _

 .ازاتاق بیرون اومدم وبه طرف در ر تم

 سروش همی جوری که سرش،
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 ?کجاتشریف میبرید؟؟؟تا ماتهتش توی لی تابش بود گفت:شازده 

 .دارم میرم عکیایا که ازباغ گر ته بودیم وبدم به آسمان-

 سروش:آهان،خب برو

 .اگه نمیگفتا هم میر تم-

 .ازخونه بیرون اومدم وزنگ واحد روبه رویا وزدم

 .چ ددقیقه گذشت ولا در بازنشد

 .دوباره زنگ در وزدم

 بازم بازنشد

 .دختره ساعت ده شب کجار ته اَه مثل ای که نییتن،معلوم نییت این-

 ناخودآگاه اخما کردم وچ دلگد به در خونشون زدم

  عقب گرد کردم وبه طرف خونمون برگشتم

 .ولا ه وز در وباز نکرده بودم که صدای بازشدن در اومد

 .پشت سرم ونگاه کردم

 .آسمان بود که در وبازکرده بود

 

 بودروحولا بیشترشبیهه
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    بود پریده رنگش  

  ی صورتشم رد چهارتاانگشت بودکه قرمزشده بودرو

 واین قرمزی روی پوست سفیدش،

 مشخص بود

 .راه ر ته روبرگشتم

 ?آسمان:آآآ...آقای رادم..هر امری داشتین؟

 ناخوداگاه ابروهام پریدبا ازشدت تعجب?

 این واقعاآسمانه؟؟؟؟

 ?این همون دختربلبل زبونه گیتاخه؟؟

 چا شده که ای قدرباادب شده،

 اصالچرا زبونش،میگیره

. 

 

 دوباره اخم کردم

 عکیاروبه طر ش گر تم

 ...بفرماییدای اعکیایا که چ دروز_

 داشتم حرف میزدم که احیاس کردم آسمان داره
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 .چشاش وواسم چی میک ه وسرشم ها به سمت راست حرکت میده 

 یاخدا این چشه

 چشام شده بود قده توپ بیکتبال

 خانم رستما حالتون خوبه؟_

 .کامالمتوجه شدم بااین حر م رنگش پرید

 این چشه؟؟؟؟

 دوباره عکیهاروبه طر ش گر تم

 .خانم رستما نمیخواین عکیهاروبگیرین_

 .به دستم نگاها انداخت وسرش وبا گر ت

 .احیاس کردم داره بانگاش التماس میک ه

 خیلا مظلوم شده بود

 .هاصالبه این آسمان نمیخوره همون دخترشیطون وگیتاخ باش

 .خانم رستما عکیاروبگیریدمن کاردارم_

 دستش وجلواورد تابگیرتشون ولا ازدستش ا تاد

 .که البته  کرک م ازدستا این کاروکرد

 .روی زمین نشیت تاجمعشون ک ه
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 دیگه م تطرنموندم

 .یک شب بخیرگفتم وبه طرف خونه ر تم 

 دروبازکردم ور تم داخل

  قبل ازای که در وبب دم

  چشم شدیمیه لیطه چشم تو

 .دوباره احیاس کردم داره با نگاهش التماس نگاهم میک ه

 .توجها نکردم ودر وبیتم

 .به طرف اتاقم ر تم وباهمون لباساپریدم روی تخت

 باای که ازصبح شرکت بودم والبته خیلا خیتم 

 .ولا نمیدونم چراخوابم نمیاد

  یع ا خوابم میومد

 .یدولا از وقتا آسمان ودیدم خواب ازسرم پر

 .چراامشب ای جوری بوداصال کرنمیکردم دخترشری مثل آسمان ای جور اروم باشه

 اصالعلت حرکات عجیبش چا بود؟؟؟؟

 شایدمشکلا براش پیش اومده باشه؟؟؟

 .نه اگه مشکلا داشت که حتمامیگفت
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 . ل که نییت زبون داره اندازه شل گ

 .تو مشغول  کرکردن بودم که سروش مثل چا سرش وانداخت واومد

شویا میخوادبره        _ ست سرت ومی دازی میای تو،ادم وقتیم که د یت  هوووی طویله که نی

 ...یه سروصدایا میک ه اونوقت تو

 طبق معمول پریدوسط حر م

 سروش:اوؤوووه چخبرته،بیاپایین از رو ممبر،

حا هرکا ندونه  کرمیک ه داشتا تو اتاق چیکارمیکردی.م که تورومیش اسم میدونم با    

 پس ده ت وبب د وبخاری،

 .بگوچه مرگته

 یکم عفت کالم داشته باش_

 .سروش:عفت شوهرکرد

 .ج اب باادب مثل ادم میگا چه مرگته یا به زورمتوسل بشم

 .توآدم بشونییتا_

سحححروش:خوبه خودتم میدونا،پس خودت وخیحححته نکن،حا هم زودبگوقضحححیه چیه که 

 .کاردارم

 .قضیه؟قضیه ای درکارنییت_

 ودت خرکن،م که توروخوب میش اسم،سروش:سهیل برو خ
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 میدونم یه مرگت هیت.ازوقتا که عکیارودادی

 یکجورشدی،ببی م نک ه عاشق عکیاشدی

 مکثا کرد وادامه داد:شایدصاحب عکیا

 .شر و ور نگو-

 .سروش:پس چه مرکته

 میدونم که چقدرازت هایا مت فری واصالدوست نداری ت هاتوی اتاق بشی ا

 اتاقت میشی اتودر دوصورت ت هاتوی  

 یکا زمان خواب که اون وناچاری 

 .یکا هم زمانا که میخوای  کرک ا

 .مطمئ اا ن نمیخوای بخوابا

 .پس ذه ت مشغوله وداری  کرمیک ا.خب بگومشکلت چیه

سریع تیویل بدیم ووقت آنچ انا     _ شغول یک پروژه ی جدیده که باید هوووف ذه م م

 .هم نداریم

 سروش:آهان

 که ت هاچیزی که ازش است باط میشه کرد ای ه که خر خودتا،یکجوری گفت آهان 

 .نمیدونم چرابهش چیزی نمیگم،هرچا نباشه داداشمه،نزدیک ترازهرکس بهم

 سروش بل دشد بره بیرون که صداش زدم:سروش صبرکن
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 سروش:هان چیه؟

 مگه نمیخواستا بدونا چراتو  کرم_

 ...سروش:توکه گفتا

 دروغ گفتم_

 ه توروخوب میش اسم،سروش:آخه جوجه م ک

 پس دیگه سرم و شیره نمال

 چشم استادحا بیاای جابشین_

  به تختم اشاره کردم

 سروش اومدوک ارم

 .نشیت

 سروش:خب بفرمایید

 .....نمیدونم چرادارم بزرگش میک م شایداصال_

 .نداره د تردستک همه این که سروش:د ب ال دیگه ، چهارکالم حرف 

 ر ته بودم عکیاروبه آسمان بدم یکجوری بودباشه بابا،هیچا امشب که _

 سروش:چجوری؟

 اجازه بده_



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

183 

 

 سروش:بفرمایید

 اول ای که در وخیلا دیربازکرد_

 سروش:خب شایدبدبخت خواب بوده،ای که چیز عجیبا نییت

 دوم ای که وقتا در وبازکردخیلا پریشون بود...اهان رد سیلا هم روی صورتش بود_

 .شدهسروش:خب شایدباستاره دعواش 

 وقتا باهاش حرف میزدم اصالبه حر ام گوش نمیکردیکجوری نگام میکرد_

 سروش:شایدازت خوشش اومده وعاشقت شده

 .سروش دارم جدی صیبت میک م_

 .ازروی تخت بل دشدم وروبه روی آی ه اییتادم

 یک سری ادا هم در میاورد_

 ازتوی آی ه به سروش نگاه کردم و 

 .همون حرکات وانجام دادم

 سروش زدزیرخ دهکه 

 .سروش:مطمئ ا این دختره ازلیاچ عقلا سالمه

 پوزخ دی زدم

 نمیدونم_
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 سروش:توواقعابه همین  کرمیکردی؟؟

 ،باخودم  کرمیکردم شایدمشکلا دارن؟؟؟اره_

 .سروش:اگه مشکل داشته باشن که مثل آدم میگن نه ای که ازاین ادا هادربیارن

 مگه یادت نییت داداشش میگفت_

 .غروره وازکیا کمک نمیگیرهآسمان م

 .سروش:باباکمک کردن که زوری نییت.اصالببی م چرااین دختره برات مهم شد

 مهم نشده  قط مابه داداشاش قول دادیم هواشون وداشته باشیم_

 .سروش:اوه چه خوش قول شدی

 . یه نگاه بهش انداختم

 که مثال ازروی ترس آب ده ش وقورت داد

  لوس-

 .تونمیخوادجوش اوناروبزنا اوناازپس خودشون برمیانسروش:خودتا،درضمن 

بازم هرچا باشن دوتادخترن.یادت نییت داداشش میگفت آسمان دختریه که همیشه      _

 .مورد حمایت بوده و کرمیک ه اکثرا رادخوبن وزود اعتمادمیک ه

سحححروش:اووووه بابابیخیال،من بهت قول میدم اگه کمک خواسحححتن خودم چاکرشحححونم           

 مئن بهیتم،ولا مط
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 اش ا ن اونا هفتاپادشارو خواب دیدن.مشکل کجابود ده شبا

 چمیدونم_

 .مکثا کردم وادامه دادم

 مثالاگه کیا خونشون باشه وبخوان به وسیله ی این اداها به مابفهمونن کیا خونشونه-

 ....سروش:چرابایدبه مابگن که کیا خونشونه

 سروش حر ش و خورد

 بعدیک مکث ادامه داد

 ....ای که کیا که خونشونهسروش:مگر

 .به هم نگاه کردیم

 .جفتمون به طرف دردویدیم وبه سمت واحدآسمان وستاره ر تیم

 .وبازنکرد در کیا ولا بامشت به در زدم نه یه بارنه دوبار چ دبار 

 سروش:سهیل چاره ای نییت بایدبشکونیمش

 سری به نشونه موا قت تکون دادم

 سروش باسرعت به سمت درر ت و

 .دبارباشونش به در ضربه زدچ 

  بالخره دربازشد
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 پریدم توی خونه و

 آسمان وصدازدم

 .قلبم داشت میومدتوی ده م

 .خداک ه دیرنشده باشه

 .اخه چرام ه نفهم نفهمیدم

 .سروش:خانم رستما،خانم مهدوی

 هیچ صدایا نمیومد

 .به سمت راهرویا که ب ظر میرسیدبه اتاق خوابهامیرسه ر تیم

شدم زیرتخت وتوی کمد ونگاه     دریکا از ات اقاروبازکردم کیا توی اتاق نبود وارد اتاق 

 کردم کیا نبود

 .سروش:سهیل کیا ای جانییت بیااون یکا اتاق وببی یم

 باشه-

 سروش به طرف اتاق بیرون ر ت

  به طرف درر تم

قبل ازای که ازاتاق بیرون بیام به پشحححت سحححرم نگاه کردم وتموم اتاق وازنظر گذروندم            

  رم وبرگردوندمس

 که به کمدک اردر خورم و عروسک روی کمد ا تادروی زمین خم شدم تا برش دارم



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

187 

 

  حس کردم پرده اتاق تکون خورد پ جره بازنبود وهوایا درجریان نبود

 .پس نبایدپرده تکون بخوره

 ........ازروی زمین بل دشدم وعروسک وگذاشتم سرجاش یکم مکث کردم و

 

 مت پرده ر تمبه عقب برگشتم وبه س

 تاخواستم پرده روک اربزنم 

 صدایا مثل نعره از بیرون اومد

 وبه دنبال اون

  ویک نفر پرده روک ار زد

 .ودرحالا که چاقویا زیر گلوی ستاره گذاشته بود ازپشت پرده اومدبیرون

 .روی صورت ستاره چ دتاخراش بودکه احتما نشونه ی درگیریه

 .مین چاقو گردنش ومیبرممردمیلح:جلونیااگه جلوبیای باه

 .بایدآروم باشم

 .نفیم وبه صورت نامییوس بیرون دادم

 .باشه من جلونمیام  قط ولش کن بره-

 مردمیلح:زرنگا،ولش ک م که چا بشه،
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ببین من بااین دخترازای جامیرم توهم دنبالم نمیای بعدیکم که ازای جادورشحححدم ولش           

 .میک م

 .پوزخ دی زدم

 شدصدای هق هق ستاره بل د

 ..د نشددیگه-

 پریدوسط،حر م

 .مردمیلح:خفه شوووو.همی که گفتم

 .نمیدونم چرادارم بااین ریقوبیث میک م

 آخه جوجه چا میگا تو،-

 .من اگه یه لگدبه توبزنم که به درک واصل میشا

 .مردمیلح:چا چا.... میگا تو.اصالجرأتش ونداری

 .ردستاره هق هقش ب داومده بودوداشت به حر ای ماگوش میک

 .باسربهش اشاره کردم

 .نمیدونم  همیدیانه

 ....مردمیلح:هووی باتوأم

  باگازی که ستاره ازدستش گر ت حر ش ناتمام موندم م ازغفلتش استفاده کردم

 دیگموبادستبودوگر تموجلور تم ودستا که چاقوروگر ته
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 .ستاره روازبغلش بیرون اوردم

  یک لگدبه ساق پاش زدم که خم شدروی زمین

 دستش و پیچوندم که چاقوازدستش ا تاد

 خوابوندمش روی زمین ودوتادستاش وازپشت گر تم،

 .ازچیزی که  کرمیکردم ساده تربود

  روبه ستاره که ازترس یک گوشه اییتاده بود

 .گفتم:یک ط ابا پارچه ای چیزی بهم بده

 هیچ عکس العملا نشون ندادمثل ای که نش ید

 خانم مهدوی-

 گردوندسرش وبه طر م بر

 .یک چیزی بهم بدین تادستاش وبب دم-

 .بدون هیچ حر ا ازتوی کمد ویک شال بیرون کشید وبهم داد

 .این مرتیکه هم که یه لیظه خفه نمیشه همش درحال  وش دادنه

 .باشالا که ستاره بهم دادازپشت دست وپاهاش وبیتم

  بدون ای که به ستاره چیزی بگم درکمد وبازکردم

 وی چوب لباسا برداشتمویک روسری از ر
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 وباهاش دهن اون 

 .مرتیکه روبیتم تابلکه خفه بشه

 .ازاتاق بیرون اومدم وبه طرف اتاق دیگه ر تم

 .ستاره هم دنبال اومد

 .حتمامیترسه بااون مرتیکه ت هاباشه

 .سروش روی تخت نشیته بود وآسمانم مشغول بیتن دستش بود

 جلوترر تم

 سروش خوبا؟-

 برگردوند آسمان سرش وبه طرف

 وبهم نگاه کرد

 .صورتش بدترازصورت آسمان بود

 چ دتاخراش روی پیشانا وبی ا وگونه ی سمت راستش بود

 .وروی گونه ی سمت چپشم رد سیلا بود

 دستام ومشت کردم وبا اخم نگاهش کردم

 .نگاهش وازم گر ت مشغول بیتن دست سروش شد

 سروش دستت چیکارشد؟؟؟-



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

191 

 

 اتاق که دیدم کیا ای جانییتسروش:هیچا بابااومدم توی 

 در کمد وکه بازکردم یک نفرازپشت سربهم حمله کرد وباچاقوش دستم وزخما کرد، 

 به مردی که روی زمین بیهوش ا تاده بوداشاره کرد

 :وادامه داد

 حالش وجاآوردم ولا دستم زخما شد

 روبه آسمان

خادرکم          یدسحححروش ب کارمیکردین؟؟نمیتونیحححتین بهش کمک ک  ماچی به   کگفتم:شححح

 ...شمازخما شده اونوقت شما

  کال ه دستا توی موهام کشیدم

 .آسمان:من بیهوش بودم،وگرنه نمیذاشتم ای جوری بشه

 بیهوش؟-

 .آره بیهوش بودم یع ا بیهوشم کرده بود بایک نوع عودآسمان:

 سروش:حا ای ارو ول ک ین.اذیتتون که نکرد؟

 .آسمان سری به نشونه ی م فا تکون داد

 .ه نگاه کردمبه ستار

 سرش،پایین بود

 نهستاره:
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 نفیم وباآسودگا بیرون دادم

 .آسمان بل دشد وبه سمت ستاره ر ت وبغلش کرد

 .ودرگوشش چیزی گفت که ستاره قطره ای اشک ازچشمش چکید

 سروش ازروی تخت بل د شد واومدک ارم اییتاد

 .ودستش وگذاشت روی شونم وبادستش اشکای  رضیش وپاک کرد

 یشه این صی ه های عاطفا اشک من ودرمیارهسروش:هم

  دستش وازروی شونم انداختم

 بروخودت وجمع کن مرتیکه ی لوس-

 .ستاره ازبغل آسمان بیرون اومد

 سروش:پ ن پ مثل تو خوبه

 ..ستاره لبخ دی زدوگفت:اقاسهیل واقعاازتون مم ونم معلوم نییت اگه شمانمیومدین

 .نگاه کردستاره ادامه حر ش ونگفت وبه آسمان 

 .که سرش وانداخته بودپایین

 سروش:ماهم که پشم

  آسمان سرش وبل دکرد

 آسمان:نفرماییدواقعاازتون مم ونم من
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 .جونم ومدیون شمام

  کرد وخم زانوهاش سروش جوگیر 

 .ودامن  رضیش ویک کوچولو با اورد

 که باعث خ ده ستاره شد

 .ولا آسمان همچ ان سرش پایین بود

 رشون ک یم؟؟ستاره:حا چیکا

 .هیچا بایدزنگ بزنیم پلیس بیادجمعشون ک ه-

 چجوری اومدن توی خونه؟سروش:ببی م این دونفردزدبودن؟؟

 .م تظربه آسمان نگاه کردم ولا دریغ ازیک کلمه

 .ستاره:نه دزدنبودن

 .خونه داخل اومدن اصالچجوری پس چا بودن؟ نبودن؟-

 .اه کرد وچیزی نگفتستاره به آسمان که سرش همچ ان پایین بودنگ

 آسمان سرش وبل دکرد

 .آسمان:بهتره زودترزنگ بزنیم پلیس بیادببرتشون

 .به سروش نگاه کردم که شونش وبه مع ا ندونیتن با انداخت

 سروش:ا ن تماس میگیرم
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 آسمان:لطف میک ید

 چه باادب

 سروش ازاتاق بیرون ر ت تاباپلیس

 .تماس بگیره

 هوش بود،ر تم با ی سر اون کیا که بی

 .ممکن بودهرلیظه به هوش بیاد

 .به سمتا که آسمان اییتاده بودبرگشتم

 .نمیخواین بگین این دونفرکا هیتن وخونه ی شماچیکارمیک ن؟؟-

 .بازم سکوت کرد

 .باشه نگین،به مانمیگین ولا بایدبه پلیس بگین-

 آسمان:انتظاردارین چا بگم.ب

 

 گم که خودمون راهشون دادیم توی خونه

 . که خودمون باهاشون تماس گر تیم،ای

 گیج شدم، یع ا چا؟

 .چا؟شماهیچ میفهمین چا میگین-
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 .سرش وبل دکرد وبهم چشم دوخت

 آسمان:راجبمون  کربدنک ید،

 ...مااگه باهاشون تماس گر تیم بخاطرمشکلا بودکه داشتیم  کرش ونمیکردیم که

  مشکل؟؟اگه مشکلا داشتین به م ووسروش میگفتین-

 ادارتون قول دادیم هواتون وداشته باشیم،مابه بر

 هیچ  کرش وکردین اگه مانمیومدیم چا میشد؟؟نمیخوام سرتون م ت بذارم

میخوام یکم عاقالنه تر کرک یدوحواسححتون باشححه که توی این جامعه نمیشححه به هرکیححا 

 .اعتمادکرد

تفاق  اآسححمان:مشححکل ماکه نه مشححکل من خیلا  رق داره بابقیه میححائلا که برای بقیه    

  میو ته

 .مطمئن باشیدکمکا ازدست شمابرنمیاد

 .سروش اومدونتونیتم جوابش وبدم

 .سروش:به پلیس زنگ زدم وگفتم دوتادزد گر تیم

 :به آسمان نگاه کرد وگفت

 . قط شماهم همی وبگین

 ستاره:اگه ازشون بازجویا ک ن چا؟؟

 .یوونه امآسمان:من راستش ومیگم،حا میخوان باورک ن یانه،بذار کرک ن د
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 .ستاره:آسمان بیخیال شو

 سروش:آسمان خانم میشه به ماهم بگین قضیه چیه؟؟؟؟

 پوزخ دی زدم

 ....سروش اذیت نکن خانمارو شاید-

 پریدوسط حر م

 ......آسمان:حدود دو یا سه هفته قبل

 

 (آسمان)راوی

 چا بگم؟

 چجوری بگم تا باورک ن؟

 دیدشدبگم یک اتاقک توی اتاقم پیداکردم که بعدناپ

 بگم ازاون روزبه بعدیک موجودماوراء اذیتم میک ه و

 .تهدید به مرگم میک ه 

 بگم یانگم؟

 .. میگم

 .آره میگم شایدباورکردن
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 ...حدوددویاسه هفته قبل همون اوایل که ای جااومده بودیم-

 .مکثا کردم وبه ستاره که بااسترس نگاهم میکرد چشم دوختم

 دادم سمتا که چشم ازستاره گر تم ونگاهم وسوق

 .سهیل وسروش اییتاده بودن 

 میشه بهشون اعتمادکرد؟؟

 میشه به دونفرکه هیچ ش اختا بهشون ندارم اعتماد ک م؟

 چه تضمی ا وجودداره که میخرم نک ن واَنگ دیوونگا بهم نزنن؟

 ...نه نمیشه

 .ای که امشب کمکمون کردن دلیل برقابل اعتمادبودنشون نییت

 .حر م وباورک ن دلیل براین نییت که

 .نه نمیتونم بهشون اعتمادک م

 ادامه دادم

  همون اوایل یک دوچرخه کابت به صورت ای ترنتا خریدیم-

 که دو روز قبل آوردنش،

  حا هم خراب شده

 .ماهم باهاشون تماس گر تیم تاتعویضش ک ن که همچین مشکلا پیش اومد
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 جوری نگام میکردن که معلوم بودباورنکردن،

گفتم تقریبادرست بودستاره دوچرخه کابتش وازاصفهان اورده که ا ن خراب      چیزی که

 شده و

 .بایدبانمای دگیش تماس بگیریم

 سروش:آسمان خانم هیچ اجباری نییت که توضیح بدین،

 .اگه نمیخواین خب توضییا ندین ولا حداقل دروغ نگین

 .سرم وباشرم دگا پایین انداختم

 .ولا من بهتون دروغ نگفتم-

 هیل:باشهس

 .این باشه بدترازصدتا وش بود

 بعدازگذشت تقریبا یه ربع پلیس برای بردن اون دونفربه اصطالح جن گیراومد

 ا یری که داشت گفته های سروش و

 سهیل ویادداشت میکردبعدازتموم شدن کارش

 .به سمت مااومد

 .ا یر:خانمااگه میتونین ا ن همراه مابیاین برای ت ظیم شکایت

 . ن اصالحالمون خوب نییت،ولا  رداحتمابرای ت ظیم شکایت میایمببخشیدا-

 ا یر:باشه مشکلا نییت
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 .بعدازیک گفتن شب خوش ر ت

 ..سروش:خب دیگه خوش گذشت،تاباشه ازاین

 خودش  همیدچا گفته زودحر ش و

 عوض کرد

 .سروش:اوووم..میگم سهیل دیگه دیروقته بیابریم که خیلا خیته ام

 سهیل:باشه

 مت ماوباهمون اخما که ازهمون ابتدا داشت گفتروکرد س

 سهیل:خب بااجازه

 ستاره:خیلا مم ون ازکمکتون

 سروش:خواهش،میک م انجام ومیفه بود

سححهیل:د عه ی بعدی که یکا ازوسححایلتون خراب شححدبهمون بگین تایه تعمیرکارقابل     

 .اطمی ان بیاریم

 پوزخ دی زد وبه طرف درر ت 

 .نمیشه اصالاین بشراگه پوزخ دنزنه

سححروش هم بعداز خداحا ظا کوتاها ر ت ولا سححهیل مثل چا سححرش وانداخت ور ت  

 .بیرون

  روی کاناپه ی توی حال نشیتم
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 .و آرنجم وگذاشتم روی زانوم وسرم بین دستام گر تم

 .حس کردم کیا ک ارم نشیت که البته کیا جز ستاره نمیتونه باشه

 ستاره:خوبا؟

 احمقب ظرت میتونم خوب باشم،م ه -

 .نزدیک بود امشب سرجفتمون وبه باد بدم

 .ستاره:خب حا که ندادی

 .حالم خوب نییت میشه ت هام بذاری-

 ستاره:آهان ا ن دیگه میترمانه گفتا گمشو

 دقیقا-

 .ستاره:باشه من میرم بخوابم،توهم زیاد کرنکن عادت نداری مغزت میپوکه

 .ازجاش بل د شد وبه اتاقش ر ت 

 ب همچین خبطانمیدونم چراامش

 .کردم

 بایدبه حرف ستاره گوش میکردم،

 .نبایدبه تبلیغا که هیچ چیزیش معلوم نییت اعتمادمیکردم

 .پوزخ دی زدم به سادگا خودم
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 امشب چقدرخوشیال بودم که ازشر اون روح خالص میشم،

 .هه ولا خیال باطل بود

 اگه بالیا سرستاره میومد چیکارمیکردم،

 .لا آسیبا به ستاره نرسهحاضربودم خودم بمیرم و

 باای که یک ساعت قبل داشتم جون وشر ش وبه بادمیدادم بازم چیزی بهم نگفت

 چقدراین دخترمهربونه والبته

 .چقدرمن ساده ام

 ای د عه بخیرگذشت،

 .....ای د عه خدابه دادم رسید

 .دیگه نبایدازاین ساده بازیادربیارم

  همش تقفیر پیراست

 میشه وموامبم بودن ونذاشتن هیجوقت مشکلا داشته باشمهمش تقفیراوناست که ه

 .تقفیراوناست که همیشه راه من همواربوده وهیچ مشکلا نداشتم

 بغض داشتم

 یه بغض س گین که داشت گلوم وپاره میکرد

 .یه بغض که باعث شدسداشکام بشک ه
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 دستم وجلوی ده م گر تم تاصدای هق هقم بل دنشه،

 .به اتاقم ر تم 

 .وسرخوردم روی زمین در وبیتم

 .نمیدونم چقدرزار زدم  قط همین ومیدونم که همونجاخوابم برد

**** 

 آخ

 بادستم گردنم وماساژدادم

  از روی زمین بل د شدم

 بدنم مثل سیمان خشک شده

 .یکم بدنم وکشیدم تاازاون خشکا دربیاد

 ساعت دو مهره

 عجیبه،چراستاره بیدارم نکرده؟؟

 به سمت حموم ر تم

 .پرازآب کردم ر تم داخلشوان و

  آخیش-

 دیشب باخودم یک قرارگذاشتم
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 میخوام ازاین به بعدیک آدم دیگه بشم

 .نمیخوام دیگه اون دختر لوس وزود باور باشم

 دیگه هم خبری ازکلکل وشیطونا نییت،

 .بایدروی پاهای خودم باییتم وبامشکالتم مبارزه ک م

 .مچقدرشعارمیدم بایددید موقع عمل چیکارمیک 

 از وان بیرون اومدم وحولم ودور

 .خودم پیچیدم

 .آوردم وبیرون ازکمدیک تا شرت ب فش باشلوار راحتا همرنگش 

 .روبه روی آی ه اییتادم تاموهام وخشک ک م

 مشغول خشک کردن موهام بودم که صدایا ازپشت سرم ش یدم

 ولا سرم و برگردوندم چیزی نبود

  شونه ای با انداختم

 .دن موهام برداشتم ولباسام وت م کردمدست ازخشک کر

 تمام مدتا که لباسام ومیپوشیدم احیاس میکردم کیا داره نگاهم میک ه

 ترس ورم داشت

 .نه،چیزی نییت،اروم باش-
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 روی تخت نشیتم

 یع ا-

 

 .خوشم میادازاول ترم دست به جزوه ها وکتابام نزدم

 دریک حرکت کامالخودجوش تفمیم گر تم

 م بزنمیک سری به کتابا 

 .پشت میزمطالعه نشیتم وشروع کردم به ورق زدن

 اووووو کا میخوادای اروبخونه-

 اصالحیش نییت

 .کتاب وپرت کردم گوشه ی اتاق

 پرده ی اتاق تکون خورد

 .مطمئن شدم که ت هانییتم

 ازاتاق بیرون اومدم

 ستاره،ستاره،کجایا؟-

 .صدایا نیومد

 به آشپزخونه ر تم تا یه لقمه غذابخورم
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 .ا پس نیو تادمت

 .ستاره روی دریخچال یک یادداشت گذاشته بود

یادداشت ستاره:بخاطردروغ دیشب ج ابعالا امروزسروش اومد دنبالم تا دوچرخه کابتم      

 .وببریم نمای دگیش این دروغت سبب خیرشد،خداخیرت بده

 .این پیره هم چایا معطل ق ده-

 .یخچال وبازکردم

 .که ماشاء... پرازخالا بود

 .رنک م قوم تاتار همچین سرعتا درغارت نداشته باشن که ماداریم ک-

 بطری آب وبرداشتم وچ دقلوپ ازش

 .خوردم،دیگه ازهیچا بهتربود

 ......به سمت تلویزیون ر تم که صدای

 

 به سمت تلویزیون ر تم که

 .صدای بییییب مان دی ش یدم 

 این دیگه چه کو تیه؟؟

 صدای گوشا کدوم اخمخا ای جوریه ؟

 اطرا م ویک نگاه انداختم
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 .ولا چیزی پیدانکردم

 خو این صدای کدوم انتریه؟

 .راها که اومده بودم وبرگشتم وبه آشپزخونه ر تم

 .وا،این چرادرش بازه؟مگه من نبیته بودمش-

 دریخچال بازبوداون حیوونکا هم آژیر

 .میکشید

 .دریخچال وبیتم وبه نشیمن برگشتم

  خودم وروی کاناپه پرت کردم

 .و درازکشیدم ودستم وگذاشتم روی چشمام

 چشمام داشت گرم میشدیع ا

  خرسم ای قدرنمیخوابه که من میخوابم

 .که لرزم گر ت

 سرجام نشیتم

 .دستام وبهم مالیدم

 .ووووی چه سرد شده-

 .به شومی ه نگاه کردم
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 توکا خاموش شدی؟-

 حا کا تورو روشن ک ه؟

 بل دشدم تابه اتاق گرم ونرمم برگردم

 ه باصدای دوباره یخچال متوقف شدم.حاضرم قیم بخورم که بیته بودمشک

 .درحالا که دستام وبغل کرده بودم

 .به آشپزخونه ر تم

 دوباره دریخچال بازبود

 مگه من تورونبیتم؟-

  صدایا مثل سییس ازپشت سرم اومد

 .به عقب برگشتم

 خودش بود

  ده بودوباهمون موهای ح ایا وچهره ی سفید وبا روح بهم زل ز

 یکیری کلمات نامفهوم بکارمیبرد

 .که من  قط متوجه حرف س شدم

 .قدرت حرکت نداشتم انگارپاهام باچیب به زمین چیبیده بود

 .بالخره زبونم به کارا تاد
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 چحححححح...ححا از ..جو..نم میحح..خو..ای؟-

 یک قدم بهم نزدیک شدو زمزمه کرد:آآآ..سیس..تتتییا..ااا..گگگ

 ... مقدم دوم وسو

 ..ای قدربهم نزدیک شده بودکه  قط دویاسه قدم باهام  اصله داشت

 .احیاس سرمایا شدیدی داشتم یکجوراحیاس خالء

 .جلوتراومد

 دستش ودرازکرد وبازوم وگر ت

 تمام ت م یخ زد

 .دستم وکشیدوپرتم کردکه میکم خوردم به دیوار

 .استخونام خوردشد

 .ولا نتونیتم دوباره به سمتم اومدسعا کردم بل دبشم

 .میدیدم که بهم نزدیک میشه ولا قدرت هیچ حرکتا نداشتم

 .چشمام وبیتم تادیگه نبی م

 .چه زودتیلیم شدم چه زودباختم امروز باخودم عهدبیتم که قوی باشم

 .ولا نتونیتم،من ه وزم همون دخترضعیف به ماهرقویم

 .باصدای چرخش،کلید چشمام وبازکردم
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 .قرمز نبود دیگه خبری ازاون زن مو

  قط ستاره بودکه سروصدامیکرد

سححتاره:آسححمان،آسححمان،کجایا دختره ی خل،مگه دسححتم بهت نرسححه امروز پاک آبروم  

 وبردی؟

 ه وزمتوجه من نشده بود

 .به سمت اتاقش ر ت ولا همچ ان من وتهدیدمیکرد

 .ازدیوارگر تم وسعا کردم باییتم

 .که نتونیتم همونجا ک اردیوار نشیتم

 .شدت مییوختدستم به 

 .ستاره ازاتاق بیرون اومد.که م و ک اردیواردید

 ستاره:آسمان توچراروی زمین نشیتا؟حالت خوبه؟چرارنگت مثل گچ شده؟

 .لبم و بازبونم تر کردم

 حا...لم-

 .سعا کردم لرزش صدام وک ترل ک م

 .حالم خوبه-

 ستاره:مطمئ ا؟

 اوهوم-
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 ستاره:پس چرارنگ مثل میت شده؟

 .یزی بفهمه،مشکالت من  قط و قط به من مربوطهستاره نبایدچ

میّت چیه بیشحححعور میّت خودتا؟بابادیشحححب که شحححام نخوردم امروزم که صحححبیانه              -

 .وناهارنخوردم،خب معلومه ضعف میک م

 ستاره:واقعاچیزی نخوردی؟

 .معلومکه نه،اصالماتوی خونه چیزی داریم که بخوام بخورم-

 ستاره:من برات غذاگر تم

 نگر تا؟ برای خودت-

 .ستاره:اوووم من خوردم

 یه تای ابرو ودادم با 

 اونوقت میشه بفرماییدباکا-

 .ستاره:اوووم باسروش

 چشام تااخرین حدش بازشد

 ......ستاره:ای جوری نگام نکن،باورکن خودش خیلا اصرارکرد

 مکثا کردوباعفبانیت ادامه داد

 ستاره:بگم خدا چیکارت ک ه آسمان

 ونوقت م ونفرین میک ا؟تور تا عشق وحال ا-
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 .ستاره:بروگمشوامروزآبروم ر ت

 ازدیوارگر تم وبل دشدم

 ور تم آشپزخونه وغذایا که ستاره آورده بود وبازکردم

 .به چلوکباب،میگم سروشم خوش سلیقیت ها-

 ستاره:بمیر

 .پشت میرنشیتم ومثل قیطا زده هاا تادم به جون غذا

 ستاره:گوش میدی چا میگم

 سری تکون دادم

ستاره:امروزکه ر ته بودیم،نمای دگا اون دوچرخه کابت گ د دروغ شما در اومد سروش     

 همید که اون دوچرخه کابت مال دوسال قبله نه دو روز قبل،گرچه همون دیشبم حر ت    

 .وباور نکرده بود

  دای سرم-

 ستاره:خیلا باادبا هامیدونیتا؟

 اوهوم-

 .ستاره:راستا کالنتری هم ر تیم برای شکایت

 .بادهن پرگفتم:خوب همه ی تهران وچرخ زدی

 ستاره:من چا میگم توچا میگا؟
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 به چه جرما شکایت کردی؟-

 ستاره:یک تعرض به نوامیس دو  ریب ا کارعموما

 این آخریش چا بود؟-

 .ستاره:همی که به دروغ گفتن که جن گیرن ولا نبودن

 ...ببی م نک ه توبه سروش-

 سری به نشونه ی مثبت تکون داد

 .خاک توسرت،خب اگه میخواستم که بفهمن دیشب بهشون میگفتم-

 .ستاره:خو مجبور شدم،درضمن خیالت تخت باورنکرد  کرکرد دروغ میگم

  پوزخ دی زدم

 ازجام بل دشدم وبقیه غذاروانداختم سطل زباله

 ستاره:آسمان ناراحت شدی؟

سححتم  همین نمیخوا نه،ببین من اگه نما خواسححتم اونامتوجه بشححن دلیلش همین بودبرای-

 .بهشون بگم چون  کرمیک ن یادروغ میگیم یا دیوونه ایم

 .به اتاقم ر تم

 گوشیم وازروی پاتختا برداشتم

 ده تماس با پاسخ؟-

 این دیگه کیه؟
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 شمارش ناش اس بود

 .بیخیال هرکا باشه خودش دوباره میزنگه

 .بابل دشدن صدای گوشیم حدسم درست ازآب دراومد

Answer  

 .زدم

 ه؟بل-

 سالم عزیزم خوبا؟+

 .صدای یه زن بودکه  وق العاده باعشوه حرف میزد

 خیلا مم ون ببخشیدشما؟-

 .میترام عزیزم شمارت وازمهیاگر تم+

 میتراهمون کرم خاکا بو

 

 .د که سهیل وانداخت به جونم

 بله ش اختم،امری داشتین؟-

 .تفمیم گر تم خیلا سردورسما باهاش برخوردک م

 .کوکو تولد گر تم میخواستم دعوتت ک معزیزم من برای +

 این کوکو دیگه کیه؟نک ه کوکوسبزی ومیگه؟
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 کوکو؟-

آره،پ ج ش به عفرساعت چهارم تظرتم.آدرسم برات اس میک م.راستا بااون دوستت        +

 بیا.من برم که کلا کاردارم،خب کاری نداری؟؟

 نه، قط میشه بگا کوکو کیه؟-

 .دمهاَه چقدرتوخ گا،م ظورم کوروش نامز+

 ...آهان....چا گفتا؟م ظورت همون کوروش-

 .هانا م ظورم کوروش کشاورزه همونا که ترم سه ارشدمعماریه+

 .هانا ودرد هانا وکو ت چه باغرورم حرف میزنه،چه پزیم میده

 

 میترا:خب گلم کاری نداری؟?

 .آخه من چه کاری باتومیتونم داشته باشم شلغم

 نه،خداحا ل-

 .م وتلفن وقطع کردمدیگه م ظرجواش نموند

 .اسمان اروم باش،این کوروش حتمایکا بدترازمیتراست،اره همی ه-?

 .حا خودمم میدونم دارم چرت میگم

 .برام اس اومدبازش کردم

  .ادرس یک ویال بود طر ای  شم
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 .سوزش دستم خیلا زیادشده بود

 درست همون جایا که لمیش کرده بود،

 سیاه شده بود واطرا شم قرمزبود،

  خاطرای که پوستم خیلا سفیدهب

 .ردانگشتهاش وکامال میشه دید  

 .ازتوی کمدیک لباس آستین بل ددراوردم

 .نمیخوام دوباره ستاره رودرگیرمشکالت خودم ک م

 .چقدرکاردارم

 .ازیک طرف پروژم ازیک طر م اون مهمونا کذایا

 .اصالبیخیال مهمونیش ونمیرم

 تم،خب ای جوری که  کرمیک ه ازحیودی نر 

 .تازه دلمم خیلا برای یک مهمونا توپ ت گ شده

  دوباره احیاس لرز کردم

 بخاری اتاق خاموش بود.یع ا خاموش شده بود

 .اتاق به قدری سردشده بودکه دندونام ازسرمابهم میخورد

 پرده تکون خوردو



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

216 

 

 .بازم س گی ا نگاه

 .دیگه ای د عه بهت  رصت نمیدم-

 وپریدم بیرون، ازروی تخت جیت زدم ودر وبازکردم

 .که ستاره رودیدم که باابروهای با ر ته نگاهم میکرد

 چیه خوشگل ندیدی؟-

سحححتاره:چرادیدم،ولا اسحححبا که توی اتاق چهارنعل بره ندیدم.چته امروزخیلا عجیب              

 شدی؟

 کا من؟-

 .ستاره:پ ن پ در اتاقت

 خب کارت داشتم میخواستم بیام بهت بگم که پام پیچ-

 .خورد

  پات پیچ خورد بعد درم خودش بازشدستاره:آهان 

 .وتوپرت شدی بیرون

 .نیشم وبازکردم

 .دقیقا-

 ستاره:رو که نییت زیره.خب چیکارم داشتا ای جوری خودت وپرت کردی بیرون؟

 .اوووم...آهان میترازنگ زد-
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 ستاره:میترادیگه کدوم اعجوبه ایه؟

 .باباهمونا که همگروهیم ودزید وسهیل کرد بالی جونم-

 .ه:کا؟....آهان یادم اومد،خبستار

 .هیچا زنگ زده ماروبرای تولد کوکوش دعوت کرده-

 ستاره:کوکو؟کوکودیگه چه جونوریه؟

  ای م تعبیرجالبیه

 .باخ ده گفتم:جونورنییت نامزدشه

 ستاره:وا کا به نامزدش میگه کوکو؟

 شونه ای با  انداختم

عه دزد.این کوکوخان همون کوروش ک    - مه،میترا شحححاورزهمگروها اسحححبق   خوب معلو

 .وهمگروها  علیه میتراست

 .ستاره دستا زدوگفت:ایول سرعت عمل

 خودم وروی مبل پرت کردم

 .وشروع کردم به جوییدن ناخونام 

 .بیشعورنذاشت حداقل دوماه بگذره-

 .ستاره:حا تو زم نییت بخاطرمیترا ناخونات وبخوری
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لد کو   - نگ زده م و برای تو کوش دعوت کرده،إلها شححححب  إه إه إه دختره ی پرو ز

 .عروسیتون سیل بیادجفتتون غرق بشین

 .ستاره باخ ده گفت:به دعای گربه سیاه بارون نمیاد

 .دست شمادردنک ه-

 ستاره:خواهش میک م

 .ستاره:گفتا م م دعوتم

 اره-

 خب میری دیگه مگه نه؟-

 .معلومکه نه-

ندیدی           تاره:خب چرا؟میدونا ازکیه مهمونا نر تیم؟ازکیه آدم  گه همین جوری   سححح م؟ا

 .پیش بره دوتاموجود ضد اجتماع میشیم

 .به درک-

 .ستاره:خب..خب..اصالاگه نریم میترامیگه حتماحیودیت شده

 .غلط کرده دختره ی دزد-

 .ستاره که دیدتیریک شدم ادامه داد

سحححتاره:چرادیگه همین ومیگه،تازه اون باخودش گفته تومطمئ ا نمیای  قطم برای ای که          

 .اره بهت زنگ زدهحرصت ودربی
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 .نفیم وباصدا وت کردم بیرون

شم     - سعا داری تیریکم ک ا ومجبورم ک ا که بریم ولا به کوری چ گرچه میدونم که 

 .میتراهم که شده میریم

 ستاره:ایول.آسمان یدونه ای واسه نمونه ای.خب جش ش مختلطه یاجداست؟

 .نمیدونم نپرسیدم ولا بهت قول میدم که مختلطه-

 .دش خالا شدستاره با 

 .ستاره:خدانک ه ای جوری باشه.اگه مختلط باشه که نمیتونیم بریم

 چرانتونیم بریم.من ومامانم هروقت جش ا دعوت میشدیم که مختلط بود-

 .یک لباس خیلا شیک وپوشیده میپوشیدیم 

 .ستاره:نه بابااصالنمیشه

 .چرانشه،خوبشم میشه  قط ای که ای جالباس نداریم بایدبریم خرید-

 ستاره:تواول مطمئن شوکه مختلطه بعدبگوبریم خرید

 .اوووف باشه بابا-

 زنگ زدم به مهیاوازش پرسیدم که

 .جشن کو تا میتراچجوریه که همون حرف م و زد

 ؟?ستاره:چا شد
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چا میخواستا چا بشه،همونا که من گفته بودم،حا هم نمیخوادماتم بگیری پاشوبریم     -

 .خرید

 تاحاضرت اتاقش ر به  میلابابا

 بشه،

 م م بدو ر تم اتاقم و

 کائچو مشکا قرمزم وباشلوار کتون لا مشکیم و

  شال قرمزم وکیف سفیدم وبرداشتم

 وت دی اومدم پیرون وشروع کردم

 .به پوشیدن لباسهام توی آشپزخونه 

 .ستاره:واچراای جالباس میپوشا

 .ازاشپزخونه اومدم بیرون وشالم سرم کردم

 .آخه اتاقم یخچاله-

 ?ستاره:مگه بخاری اتاقت روشن نییت؟

 نوچ-

 .به اتاقم ر ت وبعدازچ دکانیه اومدبیرون

 .اتاقت ازبس گرم شبیه کورستستاره:میخره کردی؟مگه من باتوشوخا دارم

 به اتاقم برگشتم که دیدم ستاره راست میگه،
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 بخاری اتاق روش ه واتاقم

 .سوناست

 .اشدیستاره:دیوونه نبودی که اونم به لطف میتر

 .بلبل زبون بیابریم که دیروقته-

 .دست ستاره روگر تم وزدیم بیرون

 .ستاره:خب ازکجاشروع ک یم

 .اول بیابریم ابزار روشا تامن برای این پروژه کو تا چیزمیزبخرم-

 .بعدازخریدن رنگ وچیب وچوب و...به پاساژ)...(ر تیم

**** 

ییت ،لباس پوشیده نییت،همشون       خواهرم ن ستاره:بابام که از کت وکول ا تادم،نییت  

 جوری بازن که

 .تا یهاخالدون آدم پیداست

 .غرنزن بیاطبقه پ جمم یک نگاه ب دازیم-

 ستاره:هوووف

 .باهم به طبقه پ جم ر تیم

 ازحق نگ
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 .ذریم لباسهای خیلا شیک وقش گا داشت ولا چه سودکه همشون بازبودن

 .گذریمب?بیاازخیرش?،بابابیخیالپیدانمیشه?ستاره:دیدی

داشححتیم برمیگشححتیم که چشححمم به یک دکلته بادمجونا رنگ خورد که بل دیش تاروی   

 زانو بود ویک کت آستین بل دم

  داشت

  بام جوق کارشده بودروی سی شم

 .تاجای کمرت گ بود وازکمربه پایین گشادمیشدوحالت کلوش قش گا داشت

 .دست ستاره روگر تم وبردم توی مغازه

 .تاسایزم برام بیاره از روش ده خواستم

شت که من همون رنگ بادمجونیش         یته ای دا شکا بادمجونا وپ   وانتخاب سه رنگ م

 .کردم

 واقعابهم میومد و هارمونا جالبا باپوست سفیدم داشت  قط مشکلم

 .کوتاهیش بود که اونم بایک ساپورت حل میشد

 ستاره هم بالخره یک لباس سورمه ای که بل دیش

  وآستین های بل دکلوشا داشتتامچ پاش،میرسید 

 وروی سی ش کارشده بود

 و روی دام شم بانخ طالیا گلدوزی شده بودخرید
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 .که خیلا بهش میومد واندام کشیدش وبه خوبا نشون میداد

 .شامم ازبیرون گر تیم وساعت یازده برگشتیم خونه

 تفمیم گر تم ازا ن تااصالع کانوی حریم خفوصا روبذارم ک ار وشبها

 .اتاقا که درش بازه بخوابم و عال ت هاتوی اتاقم نرمتوی 

 کالمیخوام تازمانا که این زنیکه ی موقرمزهیت

 .بشم یه دخترلوس ترسو،البته  قط توی خونه 

 

 .ستاره:آسمان زودباش دیگه دیرشد

 .اومدم دیگه چقدرهولا تو-

 .ازخونه بیرون اومدم ودر روبیتم

 اعتا ومعطل این آسانیور وامونده بشیمبفرمااومدم.م که میدونم بایدیه دوس-

 .، قط علت جیغ جیغ تورونمیدونم

 .ستاره:خو با مالحظه کالسم دیرشداستادش خیلا گیره،اگه دیربرسم راهم نمیده

 .اون دیگه مشکل تو و استادته خودتون یکجوری حلش ک ین-

 .خواست چیزی بگه که نذاشتم

 .إه آسانیورم اومد-
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 .وزدم وارد آسانیورشدیم وهمکف

 تا آسانیورخواست بیته بشه یکا داد زد:نحححححححححححححححهههههههححححححححححه

 .بادستم مانع ازبیته شدن درشدم

 سروش ودیدم درحالا که جوراباش یک دستش بودو کفشهاش دست دیگش

 .طرف آسانیورمیدوید

شت وپای دیگش بدون کفش            سهیل بودکه یک پاش جوراب وکفش دا شم  سر شت  پ

 دوجوراب بو

 .و لا لا ک ان به طرف آسانیورمیدوید 

 . م که به شخفه بادهن بازنظاره گراین صی ه های مفرح بودم

  از تعجب خشکم زده بود

 .و نتونیتم قیا ه ستاره روببی م

بال اون سحححهیل خودشحححون وپرت کردن توی              به دن تاه سحححروش و عدازچ دلیظه کو ب

 .آسانیور

 .سهیل:آخ نفیم گر ت

 .ر ت  اصله آسانیور باخونمون جمعا ده قدمم نییتسروش:چا چا ونفیم گ

 سهیل زد پس گردن سروش

 .سهیل:حرف نباشه
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 .ه وز متوجه مانشده بودن یاشایدم  راموش کرده بودن

 سروش پارکی گ وزد

 .سهیل:کا آسانیور ونگه داشت

 ...سروش:ستاره

 .سروش سریع به عقب برگشت

 .خا پیداکرد ومارودیدکه به حول وقوه ی الها بالخره چشماش چشم برز

 .خودش وجمع وجورکرد

 سروش:به خانم مهدوی ورستما خوب هیتین؟

 .سهیل هم سمت ما برگشت

 ستاره زودترازمن به خودش اومد

 ستاره:خیلا مم ون شماخوبید اقای رادمهر؟

 .سروش:به لطف شما

 ترجیح دادم سکوت ک م،

 .حوصله ی حرف زدن نداشتم

 بخوام حرف بزنمیع ا اصالحس وحال نداشتم که 

  دست راستم درست همون جایا که اون زن مو قرمز
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 .لمس کرده بود مییوخت

 کبودی دستم بیشترشده

  دیروز کرکردم که شاید اسدشده باشه

 ولا وقتا دستم وبریدم واحیاس دردکردم خیالم راحت شد

 .کبودی دستم داره به سمت شونم میره وبیشترشده 

 .ه چیزبدی نباشهدکترم نمیتونم برم. قط خداک 

 .سروش وسهیل مشغول پوشیدن کفش وجورابشون بودن

 .ای ادیگه کین

 سهیل بعدازای که کفشش وپوشید

 صاف اییتاد وبعدازچ دلیظه گفت

سهیل:خانم رستما توی این دوسه روز مشکل جدیدی که پیش نیومده خدانکرده وسیله  

 ای که خراب نشده؟

 .تیکه میپرونا؟باشه دارم برات

 دشماتعمیرکارید؟ببخشی-

 ....سهیل:خب معلومه که نه من

 اجازه ی ادامه ی حر ش وبهش ندادم

 ?رشته?سر?هیچ?که?چیزی?توی?پس?آهان-?
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 ??.نک ید?دخالت?نییت?مربوط?وبهتونم?ندارین

 .اخم وحشت اکا تیویلم داد که ازاون چشم غره ترس اکها براش ر تم

 ودبا شاردستم توسط ستاره که به نشانه ی آرامش ب

 .ضعف کردم

 .سرم س گین شد وصورتم یخ شد

 ستاره خبرنداشت که این دست همی جوری هم داره از سوزش آتیش میگیره

 .چه برسه به ای که  شارشم بدی 

  سعا کردم خودم و نگه دارم

 سرم گیج ر ت احیاس میکردم که هرلیظه

 .ممک ه چشمام بترکن.بس که داغ بودن

 این آسانیورچرا نمیرسه؟

 وریک تکون کوچولوخورد برقش قطع شدآسانی

 ولا همین تکون کوچیک کا ا بود

 .برای نقش زمین شدن من

 ستاره ک ارم نشیت

 ستاره:چا شدی،خوبا؟
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 آآآ..ره..خو..بم-

 ستاره:مطمئ ا؟

 آ..ره-

 ستاره روکرد سمت سروش وسهیل

 ستاره:چا شد؟

 .سهیل:مثل ای که خراب شده

 .ستاره ک ارم نشیت

 .ستاره:دوبار،نه

سحححروشحححم بعححدازچ ححددقیقححه دادوهوارکردن وکمححک خواسحححتن سحححرخورد وکف                  

 .آسانیورنشیت

 ولا سهیل همچ ان مشغول ور ر تن با درآسانیوربود

 .که اونم بعدحدودده دقیقه تالش نا رجام ک ارسروش نشیت

 ? .لرزم گر ته بودودندونام بهم میخورد

 .تمام این سرماهم ازاون زخم ناشا میگر ت

 توسردته؟ :آسمان'ستاره

 .درحالا که دندونام بهم میخورد جواب دادم

 آآآ...ره-
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 .ستاره:ای جاکه زیادسردنییت

 .نما...دو..نم..ولا..من..سردمه-

 بدنم گرم بودحس میکردم ولا دست راستم یخ بود

 .مثل بدن مرده که سرد وبا روحه

 .ستاره خواست پالتوش وبهم بده که مانع شدم

 ..خور..ینه..نما..خواد..سرما..ما-

 .ستاره:نه نمیخورم.بگیرش

 .نمیخوام-

 . چ دباردیگه هم خواست تاپالتوش وبهم بده که مانع شدم

 .زانوهام وبغل کردم وسرم وگذاشتم روشون

 دیگه  قط سرمانبود

 .لرزم بهش اضا ه شده بود

بااحیاس س گی ا چیزی روی شونه ام سرم و بل د کردم دوتاپالتوی مردونه روی شونه        

 .دهام بو

 .مطمئ اکارسهیل وسروش بود

 .ازروی شونه ام برشون داشتم وبه طر شون گر تم

 مم..نو..ن.نما..خوا..د-
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 سهیل:بهتربپوشیشون

 ...مر..سا.خود..تو..ن-

 .سروش پریدوسط حر م

 سروش:بپوشی شون.معلومه که خیلا سردتونه،مااصالسردمون نییت

 ...ول..ی-

 .سهیل:ولا وامانداره.بهتره لجبازی نک ا

 .ستاره ازم گر تشون وانداختش روی شونه هام

 .ستاره:ببخشیداین دوست من خیلا یه دندست

 لبخ دی به نشونه ی تشکرزدم که بعید

 ..میدونم توی اون تاریکا دیده باش ش

 .ولا بالبخ دی سهیل زد

 . همیدم که سهیل یه پاجغده برای خودش

ه ره واژگانش داشته باشه چه برس    کرنمیکردم این بشرواژه ای به اسم لبخ د وتوی دای  

 .به ای که ازش،استفاده هم بک ه ولبخ دم بزنه

  کم کم سرمای دستم وبه دنبال اون سوزشش کم شد

 ولا قطع نشد
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 .دیگه داشتم پخته،میشدم

 م ا که  وق العاده گرماییم حا یک پالتوت م بود

 .ودو تاهم روی شونم 

 پالتوهاروکه ازروی شونم برداشتم برق

 ل شدوص

 وآسانیورراه ا تادو به پایین ر ت

 .پالتوهاروبه طر شون گر تم وازشون تشکرکردم

 .بارسیدن به طبقه ی همکف چهارتاییمون خودمون وانداختیم بیرون

 .ستاره:من دیگه بمیرمم سواراین وامونده نمیشم

 .دقیقام م-

 .سهیل:مثل ای که تاجون کیا ونگیره ول کن نییت

 مونده کیه؟سروش:اصالمدیراین وا

 لگدی به درآسانیورزد وادامه داد

 سروش:چرااین وامونده رودرست نمیک ن؟

 ببخشیدآقایون مشکلا پیش اومده؟+

 .ساله خودش وجمع وجورکرد وصاف اییتاد۵۰سروش بادیدن یک مردتقریبا
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 سهیل:ببخشیدآقاشمامیدونین مدیراین خراب شده کیه؟

 باهاشون کاری داشتین؟+

 کایت داریمستاره:کارنداریم ش

 شکایت+

 سروش:بله شکایت،اخه این چه وضع مدیریته،یه چوپونم میتونه ای جوری

 .مدیریت ک ه

 

 سرم پایین بود وداشتم بادکمه های پالتوم کشتا میگیر تم تابازشون ک م 

 .باش یدن صدای یک شخص جدید سرم وبل دکرد

 .اگه توبهتر بلدی مدیریت ک ا بفرمامعطل نکن:~

 .امه دادمکثا کرد واد

 ...ببین آقاپیر:~

 دیگه دقت نکردم چا میگه ر تم تو بیر پیره

 پوست سفید

 بی ا استخونا 

 .و چشمهای آبا   
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 .چقدرقیا ش آش است حیف که یادم نمیادکجاددیدمش

 .چشمام و ریزکردم تا دقیق ترآنالیزش ک م

 .باضربه ی آرنج ستاره ی خیرندیده به پهلوم چشم ازش برداشتم 

 وحشا؟ آخ چته-

 .ستاره:توچته نیم ساعته زل زدی به پیره خودت وجمع کن ندید بدید. آبرومون وبردی

 ?نفهمید؟?که?کیا-

 ??.ستاره:نمیدونم

 .مرض ونمیدونم-

 .ستاره: عالخفه شوبچیب به دعواکه تازه جالب شده

 .سوالا نگاش کردم که به سروش اشاره کرد

 سروش روبه اقای می ا که اول اومده بودگفت

 ... سروش:ببین آقای

 شاکری هیتم+

مدیرکو تا این مجتمع کو تا بگین این          به  مامیتونین  قای شححححاکری شححح سحححروش:ا

 اسانیورکو تا ودرست ک ه یانه؟

 هوووی حرف ده ت وبفهم:~

  رنگا؟?سهیل:تواصالای جاچیکاره ای شلغم
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 .همه کاره:~

 سروش:ببین اقای همه کاره... امیلیت دیگه؟

 سرخ شده بود پیره ازشدت عفبانیت

 .خیزبرداشت سمت سروش ویقش وچیبید

مالک نیما ازاین          :~ مدیر و البته  ببین جوجه اسحححم من  رزاده  رزاد شحححاکری پیحححر 

 .هیتمکامجتمع،حا  همیدی من

 .یقه ی سروش و رها کرد وبه سمت اقای شاکری ر ت

 این سهیلم چه با بخاره مثالاین ج اب

 ...ش و رزادخان شاکری ا ن یقه ی داداش

 صبرکن ببی م چرا امیل جفتشون شاکریه،

 .نک ه باهم  امیلن

 اصالاین پیره چا گفت؟؟؟؟

 گفت  رزادشاکری پیرمدیرمجتع

 خب اون مرده هم که خودش وشاکری معر ا کرد

 ......یع ا

 .اوه اوه اوه،ج اب سروش خان کار ت ساختیت

 .تپیره ی دیوونه جلوی خود مدیرهر چا ازده ش در اومدبهش گف
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سه     یتاااا،یارو مدیر مدر یت  کهحا همچین مهمم نی سه نی صاحب    ازش بتر ،مدیروالبته 

 نیما از یک ساختمون ده طبقه ی لوکس توی یکا

 !!!!!ازبهترین م اطقه تهرانه، قط همین?

 .سهیل:ببخشیدج اب شاکری این داداش من زودعفبا میشه

 مثل ای که سهیل  همید قضیه ازچه قراره

 ....اری عذرخواهسروش:چراد

 ... سهیل وسط حر ش پریدوگفت:ایشون اقای شاکری مدیرساختمون هیتن بهشون

 صبرنکردم حرف سهیل تموم بشه

 .باصدای بل دزدم زیرخ ده 

 .اروم گفت:مرررض،خفه شو آبرومون وبردیستاره

 ...واای چه باحال گفت،یه صی ه یاد انیمیشن میتا کومان ا تادم

 .حاکم بزرگ میتا کومان است...احترام بگذارید این نشان مامورمخفوص

 اشکام وکه بخاطر خ ده در اومده بودو پاک کردم

 ای اچرادارن ای جوری نگام میک ن؟؟؟؟

 نک ه باصدای بل دخ دیدم؟؟؟

 وای باز گ دکاشتم

 میکردن نگاهم باتعجب هرچهار نفرشون  
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 .دستاره هم سرش پایین بود وداشت باانگشتای دستش بازی میکر 

 .سهیل سری به مع ا خاک براون سرت تکون داد وسرش وانداخت پایین

 .اون پیره اسمش چا بود ...آهان  رزاد

 ...اونم ابروهاش پریده بود با و

 .... صبرکن ببی م

 ....این همون

 اره خوده بیشعورشه

 ??چجوری تاا ن نفهمیده بودم

 و این همون بیشعوریه که آبروی من وتوی رستوران برد  ?

  باعث شدکه بخورم به گارسون وغذاهایا که دستش بوده بریزه

 .این همونیه که باعث شدمن پول زوربدم به اون رستوران کپکا

 .باعث شد من پول عذاهای بر  ار ته رو بدم

 .برات تودارم اقا خوشگله 

  ستاره:اووووم چیزه این دوست من خیلا...آهان ....دخترخوبیه

 وبعدازتموم شدن خ ده مف وعیش ادامه داد بعدم خودش زد زیرخ ده

 .اصال قفد بدی ندارهزیرخ ده البته ستاره: قط گاها یهوقاطا میک ه ومیزنه 
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 بعدازتموم شدن حر ش،وخوندن  اتیه ی شعور من

 دستم وکشید وبا 

 .خودش ازمجتمع بیرون برد

 ......توحرف نزنا نمیگن  لا -

 حر ا بودکه زدی؟؟؟؟؟ اخه دختره ی چیکارچیکارشده این چه

 ...توکه قش گ م وقهوه ایم کردی بیشعور

 ....د آخه

 .ستاره:اوووه خب بابا،میخواستا چیکارک م خب چیزی به ذه م نرسید

 .د انتر تواگه چیزی نمیگفتا که بهتربود تا ای جوری گ دبزنا به عقل وشعورمن-

 ستاره:ببخشید،دیگه تکرارنمیشه

 .پیش زدم

 .مشکلا نداره اگه بازم تکراربشه. ا ن دیگه درنظراونا من یک دختر موجا روانا ام-

 دستم وازدستش بیرون کشیدم وتخته گازر تم

 .ازش جلوزدم واون وجاگذاشتم

 ولا مگه ازرومیره

 .خودش وبهم رسوند
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 ستاره:خب کالسمونم که پریدا ن بریم کجا؟

 ....لط کردم..ببخشیدیه نگاه بهش انداختم که گفت:غ

 .بعدازچ دلیظه گفت:چرامن غلط ک م تو غلط کردی

 .ای و گفت و شروع کرد به دویدن

 .م م که دلم یه دعوای درست وحیابا میخواست دویدم دنبالش

 اگه من توروگیربیارم....دیگه  اتیه ی-

 .خودت وبخون ستاره خانم

 .ستاره:خودتم میگا اگه

 .ک ارخیابون نشیتم بعدازحدود ده دقیقه آش،و ش

 .ستاره هم کما دورترازمن نشیت

 درحالا که نفس نفس میزدگفت:چا...شد..کم..اور..دی؟

 ...با..شه..ام..روز..میگا..ب..ریم..تو...لد..کو..کو-

 .من..م..اون..مو..قع..ن..شو..نت...ما...دم

 ..ستاره که نفیش کما جااومده بود گفت:لو..س بازی..در..نیار

 ? .مخالف برگردوندم سرم وبه سمت

 .اومدوک ارم نشیت 
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 .ستاره:آسمانا اذیت نکن دیگه

 جوابش وندادم

 ستاره:خ

 

 .ب چیکارمیکردم توکه خشکت زده بودوچیزی نمیگفتا م م مجبور شدم ای وبگم

 بازم سکوت کردم

 ستاره:هووف خب چیکارک م بگم غلط کردم کا یه؟

 .به طر ش برگشتم ودستش ومیکم  شار دادم

 ن حا شداها-

 ازجام بل دشدم وروبه ستاره که داشت دستش وماساژمیداد

 .گفتم:حا هم پاشوبریم کادوی کوکوخان وکه سفارش دادیم بگیریم

 ستاره هم بل دشد

 .ستاره:خیلا زور داری بیشعور دستم شکیت

 .حقته تاتوباشا هوای اون زبونت وداشته باشا-

 . ده بودیم ر تیمباستاره به جایا که کادوی کوکو روسفارش دا

 .بالخره کوکویک اسم خاص برای یک دخترخاصه)میترا(پس کادوشم بایدخاص باشه
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 .بعدازگر تن کادوی کوروش،به خونه برگشتیم

 ستاره امروزیک کالس داشت که اونم صبح بود وبهش نرسید

  ب ده هم که کالعادت کردم به ت بلا و پیچوندن

 .وپیچوندمکالس.امروزدوتاکالس داشتم که جفتشون 

 .ساعت دو رسیدیم خونه

 .و ر تیم تااماده بشیم برای ساعت چهار

  خب ازکجاشروع ک م

 .ای قدرکاردارم که نمیدونم چیکاربک م

 .خب بهتره اول برم حموم

 یک دوش بییت دقیقه ای گر تم

 .موهام بعدازحموم شروع کردم به خشک کردن 

  جلوی میزتوالتم نشیتم 

 .ردنوشروع کردم به آرایش ک

 یکم مرطوب ک  ده به دست وصورتم زدم

  به ابروهام سایه قهوه ای تقریبا روشن زدم 

مدادقهوه ای          با ر مره  ر دادم وبهشحححون ریمل قهوه ای زدم وزیرچشحححمامم  مرهام و 

 .کشیدم
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 .چه قهوه ای تو قهوه ای شد

  پشت چشمام سایه ی بادمجونا زدم 

 . یک رژ قرمز ماتم به لبام زدم 

 .کمیل شد، یک به خودمدیگه ت-

 .لباسا که خریده بودم وازکمدبیرون اوردم

 .واای چا بشم من امشب-

 .لباس وازکاورش بیرون اوردم وپوشیدم

حجابمم سححرم کردم وشححال حریر بادمجونیمم سححرم کردم بخاطرای که حجاب مشححکیه   

 .اصال همیده نمیشه که زیرشال چیزی سرم کردم

 .ساپورت مشکیمم پام کردم 

 .ب دیگه همه چا اُکیهخ-

 جلوی آی ه اییتادم،

 یه نگاه به خودم انداختم

 بخاطررنگ قهوه ای که توی ارایشم استفاده کردم رنگ چشمام بیشترجلوه 

 .کرده وبرق میزنه

 شال وازسرم دراوردم وداخل کیفم گذاشتم

 وشال مشکیم وبا مانتومشکا بل دم که بل دیش تامچ پام میرسیه روپوشیدم 
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 .....زبرداشتن کفشهای مشکا پاش ه ده سانتیم ازاتاق بیرون اومدم کهوبعدا 

 

 .ستاره هم همزمان بامن ازاتاقش بیرون اومد

 .چه کردی؟باباماامشب حوصله ی ج ازه جمع کردن نداریم-

 .ستاره:خودت وچا میگا،من اصالاولش باورم نشد که تویا

 .حا کمتره دونه بده زیربغلم-

 .میگمستاره:باور کن راست 

 .یه نگاه بهش،انداختم که خ دش گر ت

 .مرض،گمشوبزنگ آژانس-

 .ستاره:چشم اطاعت امر رمانده

لباس سححورمه ای بل دکه پوشححیده بود خیلا بهش میومدوبااون ارایش ملیح دخترونش    

 خیلا نازشده بود

 .ستاره باآژانس تماس گر ت ویک سرویس برای طر ای  شم خواست

 .م واسه ی جشن ت گ شدهامشب میخوام بترکونم دل

 خداروشکردو روزه ازاون زن موقرمزم خبری نییت،

 .ولا ه وز دستم مییوزه وکبودیش خوب نشده

 (سهیل)راوی
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 .یک نوشیدنا برداشتم وبه میزتکیه دادم

 .وبه دختروپیرایا که توی هم میلولیدن چشم دوختم

  پوزخ دی زدم

 ... چه راحت

 .بغل هم تکون میخورناصالبراشون مهم نییت که دارن توی،

سححری تکون دادم وبه سححروش که روی مبل ک ار میز مشححغول صححیبت با ال ا بود نگاه     

 .کردم

  سروش امشب باال اتوی جشن اش اشده

 .دختره هم که ازخداخواسته خودش و آویزون کرده

 (سهیل)راوی

شم   چیک نوشیدنا برداشتم وبه میزتکیه دادم.وبه دختروپیرایا که توی هم میلولیدن    

 .دوختم

پوزخ دی زدم چه راحتن انگاراصحححالبراشحححون مهم نییحححت که دارن توی،بغل هم تکون  

 .میخورن

سححری تکون دادم وبه سححروش که روی مبل ک ار میز مشححغول صححیبت با ال ا بود چشححم   

 .دوختم

 (سروش امشب باهاش اش اشده دختره هم که سهیل)راوی
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م  روپیرایا که توی هم میلولیدن چش  یک نوشیدنا برداشتم وبه میزتکیه دادم.وبه دخت  

 .دوختم

پوزخ دی زدم چه راحتن انگاراصحححالبراشحححون مهم نییحححت که دارن توی،بغل هم تکون  

 .میخورن

سححری تکون دادم وبه سححروش که روی مبل ک ار میز مشححغول صححیبت با ال ا بود چشححم   

 .دوختم

سحححروش امشحححب باهاش اشححح اشحححده دختره هم که ازخداخواسحححته آویزون سحححروش   

شن            شد  شب باال اتوی ج سروش ام شده. سروش  سته آویزون  شده    ه.ازخداخوا ش ا   ا

 .کرده آویزون و خودش ازخداخواسته که هم دختره

 

 .ال ا نیبت به بقیه ی دخترای توی مهمونا بامالحظه ترلباس پوشیده

 ولا ب ظر من بازم قابل قبول نییت

 ش یدم صدایا از ک ارم 

 .دوتادخترانگاردونفرداشتن باهم حرف میزدن، 

 .من تش مهبیاازهمی ابرداریم+

 .نه نمیشه ممک ه مشروب باشه~

 .مشروب کجابودبذاربخورم+

 .مطمئن باش،کیا که مهمونا مختلط،میگیره نوشیدنا الکا هم میاره-
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 .شایدم نیاورده باشه،خب ازیکا بپرس+

 .ازکا بپرسم~

 نه مثل ای که دوتاادم

 .بین ای اپیداشد

 .ن برگردم گفتمبدون ای که به طر شو

 .ای اهمشون الکلیه،اگه غیرالکلا میخواین بهتره برین میزاونطرف سالن-

 بعدازیک مکث کوتاه جواب داد

 .مم ون~

 صداش ب ظرم اش ااوم

 .آش ا  یک  غریبه د صدای یک 

 .به سمتشون برگشتم ولا نبودن

 .ر ته بودن

 .یکم نوشیدنیم ومزه مزه کردم ویک ضرب دادم با 

 .ریختم دمخو برای یگه یک پیک د

 .ودوباره دادم با 

  نمیدونم چراامشب ای جوری شدم
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یت     شه توی مهمونا ها از پی   رچراای قد نمیدونم ا ن ولا نمیخوردم تکون  ر.ق.صهمی

 .ام گر ته

 داغ شدم احیاس گرما میکردم

 نمیکردم داغ پیک بادو هیجوقت عجیبه 

 .ولا ا ن انگاردارم اتیش،میگیرم 

 .بیرون اومدم وبه سمت باغ ر تمازسالن 

 .ای قدرراه ر ته بودم که دیگه به انتهای باغ رسیده بودم

 .روی ت ه ی درختا،که به تازگا قطع شده بود نشیتم

 یکم که حالم بهترشد ازجام بل د شدم هواسرد بود ودوست نداشتم سرمابخورم

 .به سمت ویال راه ا تادم 

 .رداره نگاهم میک هتوی راه یک لیظه احیاس کردم یک نف

  توجها نکردم

 .،اخه چه کیا هوای به این سردی میادای جا

 البته به غیرازخودم

 .بعدازحدود یک ربع پیاده روی به ویالرسیدم

 همی که خواستم وارد سالن بشم سروش بایک دختردیگه ازسالن بیرون اومد، 

 دختره خیلا برام اش ا بود،
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 .ت هادخترجشن بود که حجاب داشت

 روش مضطرب گفت:بیرون بودی؟س

 .سرم و تکون دادم

 سروش:بیرون که بودی آسمان وندیدی؟

 ....آسمان؟..آسمان دیگ-

 سروش:م ظورم آسمان رستمیه

به دختری که ک ارش،اییححتاده بود اشححاره کرد وادامه داد:سححتاره میگه حدودنیم سححاعت 

 .پیش آسمان ازسالن بیرون اومده،ولا ه وز نیومده

 دختره ستارست؟ستاره؟؟این 

 به ستاره که رنگش پریده بود نگاه کردم

 نگران نباشید،حتماپیداش میشه-

 .،ای جاخیلا بزرگه زمان میبره تابرگردن

 این حر ارومیزدم ولا نمیدونم چرابه چیکدومشون اطمی ان نداشتم

 ادلم داشت شور میزد، 

 .اونم برای کا؟ برای آسمان رستما

 ...ستاره:میدونم ولا،خب

 .الا نگاش کردم که سروش ادامه دادسو
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سروش:مثل ای که وقتا آسمان دیرمیک ه ستاره به گوشا آسمان زنگ میزنه وآسمانم          

 جواب میده ومیگه داره برمیگرده

  باش یدن این حرف نفس راحتا کشیدم

 .که باش یدن ادامه حرف سروش نفیم ب دامد

شته حرف میزده       سمان دا ستاره میگه آ شه      سروش:ای جوری که  ساکت می که یکد عه 

  صدای،خس،خس  خط ازاونطرف  قط وبه دنبال اون جیغ میزنه ودیگه هم حر ا نمیزنه 

 ....میومده

 به سمت باغ راه ا تادم

 .یع ا چا اتفاقا ا تاده

 قلبم داشت ازشدت استرس ازقفیه ی سی م بیرون میزد

 (آسمان)راوی

 ش اختیش؟-

 ستاره:کا رومیگا؟

 ...ای جانوشیدنا الکلا داره نوشیدنا غیر الکلا باباهمین یاروکه گفت-

 ستاره؛صداش ب

 .رام آش ابود ولا نچ نش اختمش

 .باباسهیل بود-
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 ستاره:سهیل؟...نک ه م ظورت همیایمونه؟

 .مگه مابقیرازاون سهیل دیگه ای هم میش اسیم-

 ستاره:خب گفتم شایدازهمکالسا هاته

 نه بابا-

 ستاره:حا تومطمئ ا؟

 .وازصداش تشخیص ندادی که سهیلهاره،یع ا ت-

 ستاره:نه وا  من که مثل توهیزنییتم که

 .میخ پیر مردم بشم

 .هیزخودتا-

 ستاره:خب بابا

 .روی مبلا که نزدیکمون بود نشیتیم

 .گفتم نیایم ولا کو گوش ش وا،بیابفرماای م جشن-

 .ستاره:مگه چیکاره؟ خوبه که

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 .نیم ساعته که اومدیم هیچ کس نیومده بگه خرت به چ د مَن

 .ستاره:نک ه انتظارداشتا جلوی پات شترقربونا ک ن

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 .گاو و انتظارداشتم دیگهشترکه نه ولا-

 .ستاره:میدونیتا خیلا پررویا

 نچ-

 .دمیدن شر.ق.صبه مبل تکیه دادم ومشغول تماشای دخترپیرایا که وسط پییت می

 .اگه جشن مختلط نبود م م ا ن اون وسط درحال قرررردادن بودم

 ستاره:چیه ساکتا؟

 .خب چا بگم-

 .ستاره:نییت که همش درحال نق زدنا گفتم شایدمردی که  کت وبیتا

 . جاخفت میکردمحیف که ای جابایدحفل ابروک م وگرنه همی-

 نیشش وبازکرد وابرو هاش وانداخت

 .با 

 هووووف-

 .خیره شدم ر.ق.صدوباره به پییت 

 ناخودآگاه نگاهم کشیده شدسمتا

 .که سهیل اییتاده بود

یک پیراهن مشکا وشلوارهمرنگش و پوشیده بود وآستی اش وتا آرنج تازده بود بایک      

 .کروات زرشگا که به صورت شل بیته شده بود
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 هاشم به طرف با ژل زده بود وومو

 .چ د خ ازموهاش،وریخته بود روی پیشونیش

 .واقعاخوشتیی شده بود

 .به میز تیکه داده بود ویک چیزی میخورد که مطمئ ن وییکا درام و...بود

 .به سمت درخروجا ر ت وازمیدوده ی نگاهم خار  شد

 .ستاره:به چا زل زدی نیم ساعته

 شونه ای با انداختم

  هیچابه -

 .ستاره:اهان م م که عرعر

 خوبه خودتم میدونا-

 .ازجام بل دشدم

 ستاره:اه کجامیری؟

 حوصلم سرر ته میرم توی باغ-

 .یه دوری بزنم،هروقت کیک وآوردن یه زنگ به من بزن

 .ستاره:باشه  قط موامب خودت باش

 .سری،تکون دادم وبه سمت در ر تم
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 نمیدونم چرادوست داشتم دنبال سهیل برم

 .، قط ای و میدونیتم که دوس دارم برم

 .ازسالن بیرون اومدم و وارد باغ شدم

 .هواسردبود وم م به جز یک دکلته وکتش چیزی ت م نبود

 توجه نکردم

 .وسعا کردم که سهیل وبین اون همه درخت وگل وبوته پیداک م 

 .نمیکردم توجها اطرا م وبه میر تم درختهاراه بین 

 .ک ربع راه ر تن اییتادمبالخره بعد ازحدود ی

 .دیگه بیشترازاون نمیتونیتم راه برم

 .هم هواخیلا سردبود هم پاهام داشت توی اون کفشهای پاش ه ده سانتیم میشکیت

  من نمیدونم برای چا این کفشهاروپوشیدم

 .خب یک کفش کتونا بااین لباس دکلته میپوشیدم مگه چا میشد

 .ازتفورش،خ دم گر ت

 .که صدای پایا ش یدمخواستم برگردم 

 .خودم وبه درخت چیبوندم

 .اگه ای جاکیا خفتم ک ه تاصدسال دیگه هم نمیتونن جیدم وپیداک م
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 صدای پاداشت نزدیک ترمیشدیکم خودم خم کردم تاببی م کیه،

 .که سهیل ودیدم

 .نفیا ازروی آسودگا کشیدم

 ازجام تکون نخوردم دوست نداشتم سهیل م وای جاببی ه،?

  گه توی جشن بیی ه مشکلا نییتالبته ا

 ولا ای جاتوی باغ

  توی این جای خلوت 

 اصال

 .جالب نییت مطمئ ن  کرای بدی میک ه

 .بعدازای که مطمئن شدم سهیل ر ته ازپشت درخت بیرون اومدم

 .صبرکردم تاکامالدوربشه

 ک اردرخت اییتاده بودم

  بادسردی وزید باای که هواسردبود 

 .اشت خوب میش اختمشولا این سرما  رق د

 به سمت ویالراه ا تادم ،

 .دوست ندارم دوباره اون اتفاقهاتکراربشه،سرعت قدمهام وبیشتر کردم
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 .صدای گوشیم بل دشد،از کیف دستیم بیرون اوردمش

 .ستاره بود

 دکمه اتفال وزدم

 ستاره:کدوم قبرستونا؟

 دارم میام-

 .به پشت سرم نگاه کردم

  خودش بود

 .راه میومدپشت سرم آروم  

 شروع کردم به دویدن

 ستاره:زودبیامیخوان کیک وبیارن

 ...گفتم که دار-

 پام به ریشه ی درختا که اززمین بیرون زده بود گیرکرد

 و ا تادم زمین وگوشیم ا تادک ارم 

  میومد صدای ستاره ازپشت خط 

 که صدام میزد

 خواستم گوشیم وبردارم
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  که خشکم زد

  درست

 شیته بود وبهم خیره شده بودک ارم روی زمین ن

 .هیچ چیزی ازصورتش،معلوم نبود مثل همیشه سفید وبا روح

 دستش به سمتم اومد

 .به عقب خزیدم

 .ازجاش بل د شد ودوباره به سمتم اومد

 خیلا اروم به سمت ما اومد وم م همونجوری نشیته به سمت عقب

 .میر تم

 .ازپشت به درخت خوردم 

 .چشمام وبیتم

 دتیلیم بشم؟دوباره بای

 بایدبذارم که جونم وبگیره؟

 .نه نمیذارم

 .چشمام وبازکردم که توی  اصله ی بییت سانتا خودم دیدمش

 .دستش به سمت گلوم اومد
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 دستش وگر تم

 .انگشتهای دستم یخ بیت سوخت ازشدت سرما

 خیمه زد روم

  پایین اومد

 .پایین وپایین تر

 .کل ت م یخ بیت

 .امیشدب دب دوجودم داشت ازهم جد

 . ریاد زدم ازته دل

 .احیاس میکردم که روحم داره ازت م جدامیشه

 سرماداشت بیشتر وبیشترمیشد

 .احیاس کردم دست راستم داره ازبدنم جدامیشه

 باتمام وجودم  ریادزدم

 ......خداااااااا-

 (سهیل)راوی

  صدای گریه ی ستاره روی مخم بود

  حدود یک ربعا هیت که داریم باغ ومیگردیم
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 .ولا خبری ازآسمان نییت

 .،که اتفاقا براش ا تاده باشهما ترسم

 .ای جاپره ازکیایا که تاخر خره خورن ومیتن

 ......مطمئ ا بالیا سرش

 نه ای جوری نییت،میدونم که حالش خوبه،

 البته امیدوارم

 .سروش:بهتره ازهم جدابشیم ای جوری نمیتونیم پیداش ک یم

 ..موا قم  قط-

 .ره کردمبه ستاره اشا

  ستاره رو نبایدت هابذاریم-

 ...سروش:باشه ستاره بامن

 احیاس کردم که صدای  ریادی ش یدم

 حرف سروش وقطع کردم

 هییییییس-

 سروش:چیه؟؟

 هیس ساکت-
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 صداقطع شده بود

 . کرک م صدای  ریاد یک نفر و ش یدم-

 ستاره درحالا که گریه میکرد

 .ستاره:حتماصدای آسمانه

 .دیمبگر دنبالش وبریم ش بشیم بهتر زودتر پخ-

 ...سروش تووستاره

 به قیمت دیگه ی باغ که نزدیک پارکی گ بوداشاره کردم وادامه دادم

 .بگردین م م میرم انتهای باغ-

 .سروش سری تکون داد

  بودیم دورنشده هم از ه وز 

 که دوباره صدای  ریادیک نفربل دشد

 .انگار داشت اسم خداروصدامیزد

 .باغ میومد صداازانتهای

 ستاره:صدای آسمانه

 این وگفت وشروع کرد به دویدن

 .م و سروشم به دنبالش دویدیم
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 .سروش:ستاره صبرکن باهم بریم،خطرناکه

 .ستاره توجها نکرد انگاراصال نش ید

 .ازش جلوزدم هرچا باشه یه مردم ومطمئ ن ازیک زن سرعتم بیشتره

 .ه اون بود کرک م سروش مراعات ستاره رومیکرد وحواسش ب

 .صدای آخ گفتن ستاره روش یدم ب ظرم خوردزمین

 .توجها نکردم وسرعتم وبیشترکردم

 .هرچا نزدیکترمیشدم صداواضح ترمیشید

 .صدای ناله های آسمان میومد

 .وای خداخودت کمک کن..خودم گردن پیره رومیشک م?-

 .دضربان قلبم روی هزاربو

 .کناحیاس میکردم که رگهای گردنم دارن میتر

 خونم به جوش،اومده بود

 ...نمیدونم این چه حییه که ا ن دارم یک حس جدید 

 یه حس که تاحا تجربش نکردم

 زدم آسمان وصدا 

 .....آسمان-
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 ...آسمان.....آسم-

 بالخره پیداش کردم روی زمین ا تادبودوچشماش بیته بود

 .بادوزانو ک ارش ا تادم زمین

 دستش وگر تم سرده سرد بود خیلا

 .سرد درس مثل یک مرده

 تکونش دادم

 ولا عکس العملا نشون نداد?

 صداش زدم

 آسمان-

 جوابا نداد

 .ت م یخ بیت سرم س گین شد

 .ستاره وسروش رسیدند

 ستاره خودش وانداخت روی آسمان

 و باصدای لرزون گفت?

 ستاره:آآآ..سمان

 .سروش:سهیل چرانشیتا؟بایدببریمش بیمارستان



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

261 

 

 .حرکت ازروی زمین بل دش کردمبه خودم اومدم وبایک 

 ستاره:کجامیبری ش؟

 .سروش:بایدببریمش بیمارستان

 .نه نبری شستاره:

 ....سروش؛نک ه انتظارداری

  صبرنکردم تابقیه بیثشون وگوش ک م

 .شروع کردم به دویدن

 .قلبم تیرمیکشید

 .به ماشین رسیدم

 .آسمان وروی ص دلا عقب گذاشتم

  سروش به سمتم اومد

 .یل...سهیل صبرکن....ببین اگه بیمارستانم ببریش  ایده ای ندارهسروش:سه

 ...پس چیکارک م.میدونم که ه وز-

سحححروش:ببین م ظورم ای ه که کاری ازدسحححت دکترهابرنمیاد.بایدپیش،کس دیگه ای            

 .ببریمش

 سهیل:پیش کا؟

 سروش:پیش یک جن گیر
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 .به حر ش،اعت ایا نکردم وسوارماشین شدم

 .سروش:سهیل صبرکن

 به شیشه ی ماشین زد

 شیشه روپایین دادم

 آسمان حالش خوب نییت هرچا-

 ...بیشتروقت بگذره دیرتر

 ستاره پریدوسط حر م

 ...ستاره:آره...پس نبایدوقت وهدربدیم بایدببریمش

  بدپیش جن گیر-

 .ستاره:آره،ببین من دوستشم و ازچیزایا خبردارم که شما نمیدونید

 .ه ترجیح دادم سکوت ک مای قدرمطمئن این حرف و زد ک

 .حا کجابرم-

 .ستاره:پیش یک ج گیر

 .خب آدرسش-

 ستاره:نمیدونم

 چیییییییا؟-
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 .سروش:ستاره توچا میگا؟یع ا نمیدونا خونه ی جن گیره کجاست

 .ستاره:نه،بایدیکا گیربیاریم

 ....ماا ن نففه شبا جن گیرازکجاگیر-

 سروش پریدوسط حر م

 .سروش:آرمان

 چا؟ارمان؟-

وش:اره ارمان،اون توی این کاراخیلا سحححرداره،مگه یادت نییحححت همیشحححه ازاین  سحححر

 .جادوهابه خودش اویزون میکرد وجلیات احضارارواح میر ت

 .سرم وتکون دادم

 آرمان همیایمون بود

 البته زمانا که ایران زندگا میکردیم

 .مباای که ازبچگا باهم دوستیم ولا اصال رابطه ی صمیما باهم دیگه نداشتی 

 شمارش وداری؟-

 .سروش:اره ا ن بهش زنگ میرنم

 . قط زودباش-

 .ستاره درعقب وبازکرد وک ارآسمان نشیت

 .ودوباره زد زیرگریه
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 .ستاره:بدنش خیلا سرده.نبضشم ک دمیزنه

 .صداش روی مخم بود

 سروش بعدازچ ددقیقه اومد

 ودوتاکیف داد به ستاره

 ستسروش:بیاای هاروازمیتراگر تم گفت مال شما

 ستاره:اره،مم ون

 چا شد؟-

 .سروش:پرسیدمشکلش حاده گفتم خیلا،گفت ببریمش خونش

 .سروش درسمت کمک ران ده روبازکرد ونشیت توی ماشین

 .ماشین وروشن کردم

 سروش:خونش ویاد داری؟

 اره-

 دادم وادامه مکثا کردم 

 حا تواز ارمان مطمئ ا؟-

 .سروش:نه..ولا چاره ای هم نداریم

 ....میتونیم ببریمش دکتر،من اصال مطمئن چرا داریم-
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 .ستاره باگریه گفت:سهیل  قط برو خواهش میک م

 ماشین وبه حرکت دراوردم

 بعدازتقریبایه ربع رسیدیم خونه ی آرمان البته تعجبا هم نداشت بااون

 

 .سرعتا که من ما روندم

 .آسمان وروی مبل گذاشتم

 آرمان:قضیه چیه؟

 .تاره اجازه ندادسروش،خواست چیزی بگه که س

 .ستاره:من براتون توضیخ میدم اول شما آسمان ونجات بدین

 .آرمان:بایدصبرک یداستادم بیاد

 .یقه ی آرمان وچ گ زدم

 .مگه کوری نمیبی ا که حالش چقدرخرابه-

 .....آرمان:خب چیکارک م بایدصب

 زنگ خونه زده شد

 .یقش و رهاکردم

 .آرمان به سمت درر ت ودر وبازکرد
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 .زن حدودا شفت ساله وارد شدویک 

 وروبه آرمان گفت:کجاست؟

 آرمان به مبلا که آسمان روش بود اشاره کرد

 پالتوش ودر اورد وداد به آرمان وبه

 .سمت آسمان ر ت

 .دستش وگذاشت روی پیشونیش وچشماش وبیت

 .یک چیزایا زیرلب گفت

  چشماش وبازکرد ودستش وگذاشت روی دست راست آسمان

 .تش وعقب کشیدولا یکد عدس

 .روبه آرمان گفت:پ ج تاشمع بیاربه همراه تخته وی یا

 .آرمان سری تکون داد وبه سمت اتاقا ر ت

 این دختر+

 به آسمان اشاره کرد وادامه داد

 چجوری گر تاراین قبیله شده؟+

 قبیله؟-

اره این جن ج ا ازقبیله ب ا قماقمه که کارشححون تملک جیححم دختران باکره وزندگا   +

 .جیم اونهاست درون
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 .ستاره:یعع..نا این جن ا ن داخل جیم آسمانه

مت کرده مطمئ ا چیزی               + قاو تاا ن م که چجوری  به  کامال،برای م م عجی نه  اره ولا 

 .ازش،میا ظت میک ه

 مثالچا؟-

 .نمیدونم شایدیک شاء یا یک سِیر+

 .....خانم-

 مانداناهیتم+

 خانم ماندانا یع ا آسمان د عه ی اولش،نییت-

 مطمئ ن قبالتجربش وداشته این کامال+

 .مشخفه

 .آرمان باپ ج تاشمع ویک جعبه ازاتاق بیرون اومد

 بذاری ش روی زمین+

 آرمان به سمت آسمان ر ت که من زودترعمل کردم و

 .ازروی مبل بل دش کردم وگذاشتمش روی زمین

 .حا همتون دورش،حلقه بزنین ودستهای همدیگه روبگیرین+

 رو دورتا دور آسمان چید وروش شون کردماندانا شمع ها

 .خودش هم با ی سرش نشیت
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 وتخته ی وی یا روهم گذاشت روی

 پاش وبازش کرد

 .و شروع کرد به گفتن یک سری کلمات وجمالت ناآش ا

 دستهای همدیگه روگر تیم.وبا ی سرآسمان اییتادیم

 ماندانا:چشمهاتون وبب دین وتانگفتم بازنک ین،

 .فاقا ا تاد و هرصدایا ش یدین بازم چشماتون وبازنک یدتأکیدمیک م هرات

 .چشمام وبیتم ودست سروش و شاردادم که اونهم همین کاروکرد

 .ماندانادوباره شروع کرد به تکرارکردن همون کلمات وجمالت نامفهوم

 .بعدازچ ددقیقه سکوت کرد

 یهو باد سردی اومدلرزم گر ت توی

 .خونه بادکجابود

 نیه صدای یک فردیگه اومدبعدازگذشت چ دکا

 .که  قط حرف س ازبین حر اش مشخص بود

 .ماندانا:از جیم این دختر بیا بیرون اون متعلق به تونییت

 .صدای خ ده ای بل دشد خ ده ای ترس اک وشیطانا

 .دوباره همون بادسرد ای د عه سرد تر ووحشا تر
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 جیمش مال م ه،به من قول داده شده+

 .دزدی بیابیرونماندانا:نه نییت تویک 

 اومدوباهمون صدای دورگشبادسردی

  ریادزد

 .تونمیتونا به من دستوربدی+

 .ماندانا:تو ضعیفا تو وابیته ای،پس من بهت دستور میدم

 ماندانا ریادزدو ادامه داد

 .ماندانا:بهت دستور میدم ازجیمش بیای بیرون

 .صدای خ ده ی ترس اکا بل د شد و دوباره باد سردی وزید

 اس کردم چیزی ازک ارم رد شداحی

 .ستاره که دستش و گر ته بودم دستم و شاردادمثل ای که اونم حیش کرده بود

 بعدازچ ددقیقه که به سکوت گذشت

 .مانداناگفت:چشماتون وباز ک ید 

 .چشمام وبازکردم

 .آسمان ه وزم همونجوری بود و رقا نکرد

 چا شد؟-
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 .ه به هوش،میادماندانا:نگران نباشین حدوداتایکیاعت دیگ

 ستاره باترس پرسید: چا شد صدای کا بود؟

 .مانداناازروی زمین بل د شد وروی مبل نشیت

 همون کیا که وارد جیمماندانا:

 به آسمان اشاره کرد

 وادامه داد

 ماندانا:شده بود

 آسمان-

 ماندانا:چا؟

 اسمش،آسمانه-

 .ماندانا لبخ دی زد

 ستاره:یع ا دیگه همه چا تموم شد؟

 دانا:نهمان

 .... نه؟ولا خودشماا ن گفتین که-

 .ماندانا:گفتم تایک ساعت دیگه به هوش میاد ولا نگفتم که همه چا تموم شده

 .باصدای اروم تری ادامه داد:تازه شروع شده
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تاخواسحححتم آسحححمان وازروی زمین بل د ک م که مانداناگفت:بذارهمون جاباشحححه نباید                 

 .تکونش،بدین

 .تمروی مبل ک ارسروش نشی

 .سروش:مثل ای که خیلا خوشت اومده

 بهش نگاها انداختم

 ازچا؟-

 به آسمان اشاره کرد

 .سروش:ازبغل کردن آسمان.داداش خجالت بکش

 .میخواستا چیکارک م،اگه بل دش نمیکردم خودش میخواست بیادبروگمشو-

 ...سروش:خب من

 پوزخ دی زدم

 . با که صبح میشدتوکه سرت باستاره گرم بود تامیخواستا به خودت بج-

 .سروش:خب آرمان که دستش ب دنبود

 چا؟-

 سروش:اونموقع که آرمان میخواست آسمان وبذاره روی زمین چرانذاشتا؟

 کا من؟-

 .سروش:پ ن پ من
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 .من چیکارداشتم به اون-

سحححروش:تودیدی که آرمان میخوادآسحححمان وبغل ک ه برای همون زود پریدی وبغلش          

 .کردی وگذاشتیش روی زمین

 ن اصال آرمان ندیدمم-

 .مکثا کردم ناخونام وتوی دستم  روبردم وادامه دادم

 .وگرنه جلونمیر تم-

 .سروش:خدااز دلت خبرداره

 .بعدازگذشت تقریبا نیم ساعت صدای آسمان بل دشد وشروع کرد به ناله کردن

 ماندانالبخ دی زد

 .ماندانا:دخترقوی ایه

 .ستاره ک ار آسمان نشیت

 ؟ستاره:آسمان خوبا

 .آسمان تکونا خورد وچشماش وباز کرد

 (آسمان)راوی

 .چشمام وکه باز کردم اولین چیزی که دیدم ستاره بود که با ی سرم نشیته بود?

 .سرجام نشیتم

 .به اطرا م نگاه کردم



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

273 

 

 ای جاکجاست؟-

 .همه داشتن م ونگاه میکردن انگار اومدن باغ وحش،وم م میمون توی قفیم

 زنکرده بودم که توی بغل یک نفر رو ر تمه وزموقعیت ودرست آنالی

 .که البته کیا جز ستاره جرأت همچین کاری رونداشت

 همچین من

 

 .و به خودش، شارداد که له شدم

 .ستاره جون عمت ولم کن آبلمبو شدم-

 .صدای خ ده ی بقیه بل د شد

  ازبغل ستاره بیرون اومدم

 .وتونیتم بقیه روببی م

ساله و      فت  ش یر   یک خانم تقریبا  سهیل که روی مبل       ۲۵یا۲۴یک پ سروش و ساله و

 .نشیته بودن

 ای اای جاچیکارمیک ن؟

 .....اصالمن خودم ای جاچیکارمیک م

 ......مگه من توی باغ

 .باکمک ستاره روی مبلا که نزدیکم بود نشیتم
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 چرامن روی زمی م؟

 جشن چا شد؟

 جشن؟

 .یه نگاه به خودم انداختم که چشمام چهارتاشد

 . ای مهمونا ت م بوده وزلباسه

 شالم ازسرم ا تاده بود،ولا خداروشکر حجابم ه وزروی سرم بود

 کتا که روی لباسم پوشیده بودم یکم بازشده بودویقه لباسم مشخص بود 

 .یکم خودم وجمع وجورکردم ودستهام وبغل کردم

 .ستاره هم ه وزلباس جشن ت ش بود ولا لباس،اون کجاولباس ضایع من کجا

 دخترم خوبا؟ماندانا:

 .خانما که روی مبل ک اریم نشیته بود این سوال و پرسید

  مم ون-

 ماندانا:چیزی،یادت میاد؟

 ازچا؟-

 سهیل:توی باغ چه اتفاقا ا تاد؟

 .به سمت سهیل برگشتم
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 باغ؟-

 .سری تکون داد

 سهیل:آره

یادمه که گرمم شحححده بود اومدم توی          - بال ش.....اوووم .... باغ    قط ای که من اومدم دن

 .تاهوابخورم

 ستاره:همین؟

 .ار....نه-

 .ستاره:بالخره آره یا نه

 .یاد باغ واون جشن لع تا ا تادم

 میشه روزمرم زندگا از جزئا داره دیگه که موقرمزی زن یاد 

  یاد دردی که وقتا وارد بدنم شد به وجود اومد 

  یاد سیاها میض

 یاد مرگا که ه وزم زیر زبونم بود

 قات تلخ و راموش کردمچرا من این اتفا

 خبستاره:

 بهش نگاه کردم

 چا بگم؟
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 اصال بعدش چا شد؟کا م و اورد ای جا؟

 چجوری نجات پیداکردم؟

 سوا تم وبه زبون اوردم

 من ای جاچیکارمیک م؟اصالای جاکجاست؟-

 آرمان:ای جاخونه ی م ه

 .سوالا نگاش کردم

 آرمان:ببخشیدکه خودم ومعر ا نکردم.اسم من آرمانه و

 به خانما می ا که ک ارش نشیته بود

 اشاره کرد،وادامه داد

 .هیتن آرمان:ایشونم ماندانا خانم استادب ده

 وا؟

 استاد؟

این دیگه چه اسححتادیه که ای موقع شححب اونم توی خونه درس،میده،به حق چیزای ندیده  

 .ونش یده

 ازآش اییتون خوشبختم ولا این چه ربطا داشت به سوال من؟-

 ...ید ا ن توضاآرمان:ببخش

 .سهیل پریدوسط،حر ش وگفت:آرمان جان اگه اجازه بدی من توضیح بدم
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 برگشت سمت م و ادامه داد:درابطه باای که ای جاچیکارمیک ین بایدبگم که

 شمارو توی باغ درحالا که تقریبا نیمه جون بودی پیدا کردیم و

 .بگااوردیمت ای جا ولا ای که چه بالیا سرت اومده روخودت باید

 .نمیدونم چراحس کردم این حر هابه زور گفت

 مکثا کردم

وروبه سححهیل گفتم:ببخشححیدشححماهرکیححا روکه نیمه جون پیدامیک ید میاریدخونه ی      

 .دوستتون

 .ده ش وبازکرد چیزی بگه ولا چیزی نگفت

 .اخم کردوتیکه داد به پشتا مبل ودستاش وبغل کرد

ن سححتاره گفت انگارچ دوقتا هیححت   سححروش:برای این آوردیمتون خونه ی آرمان چو

 توسط

 یک روح یاجن اذیت میشین این اولین بارنبود که ای هارو

 ازستاره میش یدم بااون حالا هم که شماداشتین

 مطمئن شدم که راست میگه

 .آرمان ت هاکیا بود که میش اختیم که ازعلوم غریبه سردربیاره 

 ستاره:آسمان توی باغ چه اتفاقا ا تاد؟

 چا بگم،
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 ....بگم یا

 .ماندانا ازجاش بل دشد وک ارم نشیت

ماندانا:دخترقوی ای هیحححتا،خیلا خوب مقاومت کردی مطمئ ن هرکس دیگه ای بود        

 .همون اول تبدیل شده بود

 تبدیل؟-

 ماندانا:وقتا اج ه و ارواح وارد جیم کیا میشن

 ماداما که اون  ردتیلیم نشه و مقاوت ک ه 

هانمیتونن جیحححمش وتفحححرف ک    که اون     اون یاربگیرن ولا وقتا  کامالدراخت   رد   ن و

ستقامتش  ست  ا یلیم  بده وازد شه  وت شخص     او ب یم اون  نهامیتونن بطورکامل داخل ج

میتقربشن وتفر ش ک ن.جیم توهم تقریباتیخیرشده بود.چیزی که برای من عجیبه        

 ای ه که توچجوری این همه مدت دووم آوردی؟

 .انگارمیخواست ذه م وبخونه باچشمای نا ذش زل زده بود به چشمام

 .سرم وانداختم پایین

 نمیتونم بهشون بگم اعتمادی وجود نداره

 تضمی ا برای میخره نشدنم وجودنداره

 ........تضمی ا داله بر باور کردن حر هام وجودنداره

ولا امکانشحححم هیحححت که حر هام وباور ک ن اونا من وتوی اون حالت دیدن....پس باور         

 ....میک ن
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 ....توی باغمن -

 سرم وبل د کردم

 .توجه همه متمرکز من بودمیخواستن ببی ن من چا میگم

 .سرم وبه سمت سهیل برگردوندم

 داشت بهم نگاه میکرد بادیدن نگاه من

 .پوزخ دی زد و سرش وبه طرف دیگه ای برگردوند

 .بازم پوزخ دمیخرش

 ...من وباش  کر میکردم میشه بهش تکا

 .نوادش،نمیتونه تکیه ک هنه آدم به هیچ کس جزخا

 ....نه نمیشه

 ...نمیتونم

 .ادامه دادم

  درخت چیز زیادی یادم نییححت  قط همی ویادمه که توی باغ پام گیرکرد به یک ریشححه -

 .زمین وخوردم

 .سروش:همین

 .بدون کوچکترین معطلا جواب دادم

 .اره-
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 .مطمئ م کاردرستا کردم

 ستاره لباسهامون کجاست؟-

 .یت بهم دادکیفم وبا عفبان

 .مانتووشالم و از کیف بیرون آوردم وپوشیدم

 ببخشیدآقاآرمان میشه باآژانس تماس بگیرین؟-

 .آرمان:ماشین هیت خودم میبرمتون

 .ستاره:مم ون راضا به زحمت نییتیم

 .دختره ی بیشعور بذارببرتمون دیگه مگه پول علف خرسه بدیم به آژانس

 .....آرمان:نه اختیاردارین،زحمتا

 سروش حرف آرمان وقطع کرد

 سروش:آرمان جان  زم نییت شما

 .زحمت بکشا ماکه داریم میریم ستاره وآسمانم میبریم

 ....آرمان:نمیخوادمییرتون ودور ک ین من خو

 سهیل عفبا از روی مبل بل دشد

 . سهیل:شمانگران نباش،ماخونمون نزدیکه همه،در واقع روبه روی همه

 .ای وگفت وازخونه زدبیرون
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 .سروش:پایین م تظرتونیم

 .سروشم ای و گفت وازخونه ر ت بیرون

 ای اچراهمچین کردن؟

 .اصالماشایدنخوایم باشماهابیایم.البته مثال

 ستا

 

 .ره بعد ازیک خداحا ظا کوتاه ازماندانا وآرمان ازخونه بیرون ر ت

 ...روبه ماندانا وآرمان گفتم:خیلا مم

 .مانداناحر م وقطع کرد

نا:درو     ندا جایا            ما کان سحححعا کن  حدام تا باش  مب خودت  غ گوی خوبا نییحححتا،موا

 .ت هانباشا اگه کمک خواستا میتونا روی کمک من حیاب ک ا

 .دروغ گوی خوبا نییتم.ای و خودمم میدونم

 .سرم وپایین انداختم

 .شب خوش-

 .ازخونه بیرون اومدم و در وبیتم

 .مانداناحتمامیتونیت کمکم ک ه.شایدازش کمک گر تم

 این غرور یا نمیدونم میا ظه کاری یاهرچا دیگه که بشه اسمش وگذاشت بذاره اگه
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 .ستاره دس به سی ه توی ماشین سهیل نشیته بود

 .پررویا،تاچه حد

 .درعقب ماشین وباز کردم وسوارشدم

 .پرروام چقدر من دیگه 

***** 

 ستاره:با کا لج میک ا؟چرادروغ میگا؟چراپ هون میک ا؟

 .ا حرف میزنانمیدونم درمورد چ-

 .ستاره:د آخه احمق م که میدونم چته؟م که میدونم امشب میخواستا بمیری

 .چا میگا تو؟معلوم هیت-

 .خودت وبه نفهما نزن خررررررستاره:

 .ای وگفت وبه سمت اتاقش ر ت و در ومیکم بهم کوبید

 .خب اون در بیچاره چه گ اها داره قاطر-

ام بایک دسححت تاب شححلوارک سححفیدصححورتا  وارد اتاقم شححدم وبعدعوض،کردن لباسححه

 .عروسکا خوابیدم

***** 

 .خیال خام-

 .مییا:مال این حر انییتا
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 .م که میگم بیامیابقه بدیم این شمایین که میترسین-

 .مییا:آخه مامیترسیم ناخونات بشک ه جوجو

 .صدای هووووو گفتن دخترا بل د شد

 یاسر:ساکت ساکت

وغ میگیم.راس میگیم وا . قط کا یه یه کار تون      روکرد سحححمت دخترا وگفت:بابامگه در     

 بشه ده تا ن ه باباپیدامیک ین

ست          یت که بریم ج گ ،ما قط میخوایم یه د صبیت کن دوما قرارنی ساحل:او  درس 

 .والیبال بزنیم،همین

 اشکان از روی ص دلا توی سلف بل د

 .شد وبه دیوارتکیه داد

 .گ ندارهاشکان:وا بازی باشش،تاپیردسته کما ازج 

 ستاره پوزخ دی زد

 .ستاره:مثل ای که خیلا خودتون ودسته با گر تین

 .سهیل:چون هیتیم

 .شقایق:باباچهارتا جوجه والیبالییت که بیشترنییتین

سروش:ب ظرشماکیا که کاپیتان تیم والیبال دانشکدشون بوده وچ د بارم دانشکدشون         

 .وقهرمان کرده میتونه جوجه والیبالییت باشه
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 .ر:کیا که چ دسال والیبال حر ه ای بازی کرده میتونه تازه کارباشهیاس

 .اشکان:کیا که سابقه ی بازی توی میابقات کشوری وداره یازیش میتونه ضعیف باشه

 .سهیل:یاب ظرتون کیا که عضو تیم والیبال باشگاه)...( بوده میتونه آماتورباشه

 ا؟کامران:ایول پیر همون باشگاه)...(توی ل دن ومیگ

 .سروش:اره داداش همون ومیگه

 یاسر:حا ب ظرتون کیاآماتورن ما یاشما؟

  میتونه   ه بک تیمش،وقهرمان  ب ظرتون کیحححا که کاپیتان تیم نوجوانان بوده وتونیحححته       -

 .آماتورباشه

 .سهیل:حتما تیم تون و توی دبیرستانت قهرمان کردی

 .پیرازدن زیرخ ده

 .....مهیا:حا هرچا،مهم ای ه که

 رف مهیاپریدموسط،ح

شگاه)...(بازی        - شا که توی با ستانت بازی میکردی و توهم زده با شایدتو توی تیم دبیر

 .میکردی ولا من م ظورم تیم ملا والیبال نوجوانان بود

 .چشای همشون حتا دختراشده بود قده توپ  وتبال

 .بعداز چ ددقیقه همشون زدن زیرخ ده به جز سهیل

 ....اشکان:واقعاشوخا جالبا
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 .ولا اصالشوخا نبود-

 .کوله ام وروی دوشم جابه جا کردم

اگه شححک دارین میتونین توی ای ترنت اعضححای تیم والیبال نوجوانان سححال)..(وجیححتجو  -

 .بزنید.امتیانش،مجانیه

 

 یاسر:حا گیریم ماقبول کردیم که شما کاپیتان تیم ملا والیبال بودی،

 .باصدای آرومترادامه داد:گرچه باورش،سخته

 شکان حرف یاسروادامه دادا

 اشکان:بازم ما شش،تابازیکن حر ه ای والیبالیم ولا شماها قط یکیتون مثال

 .حر ه ای کارکرده

یده بودم             که کشححح له ای  خون خونم ومیخورد ای ا داشحححتن زحمات چ دین وچ دسحححا

 وبربادمیدادن

 !!!!تهیع ا قبول کردن ای که من کاپیتان تیم والیبال نوجوانان بودم ای قدر سخ

سححاحل به میححخرگا گفت؛ عالکه ما چ دتا دخترآماتور شححماحر ه ای هارو به میححابقه    

دعوت کردیم ولا شحححماهایا که ادعای حر ه ای بودن دارین ها از زیرش در میرین و  

 .میپیچونین

 ...سروش:حا کا پیچوند؟ما قط

 مییاوسط حرف سروش پرید:قبوله،آخرهمین هفته خوبه؟
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 .کرد یاخدا این چرا قبول

 ..اووووم.. ق-

 مهیاوسط حر م پرید

 مهیا:عالیه

 چشام ر ت ته سرم،حا من چه گلا به سرم بگیرم

 .دوقلهباپ ج تادختر خل وچل که والیبالشون در حد یه قل 

 سهیل:خب کیا مشکلا نداره؟

 من-

 .نگاه همه برگشت سمت من ای د عه عالوه بر سهیل مییاهم بهم پوزخ دمیزد

 میره؟ما یا شما؟سروش:حا کا در

 .عمرااااا، کرکن یه درصد ازشما هاکم بیارم

کجابازی ک یم؟هرچا نباشه ماچ دتا لیدی باشخفیتیم پس،نمیتونیم توی کوچه یا توی     -

 ...سالن های

 .اشکان پریدوسط حر م

 آخه کا میپره وسط حرف یک لیدی باشخفیت

 .اشکان:آخرهفته همه بیاین ویالی من برای بازی

 .کن زد و ازجاش پریدیاسر یه بش
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شق        شا،هم بازی میک یم هم ع سر:ایول داداش خوب  کرت کارمیک ه،هم  اله هم تما یا

 وحال.ببی م ویالت کجاست؟

 .اشکان؛شمال

 .همه ی دختر پیرا هورای بل دی گفتن

ساحل          سهیل وسروش مهیا ال از میبوبه  سر مییا هومن  یرا یا م ظور از همه ی دخترپ

 .های دانشگاه وستارست،نه همه ی بچه

 .ولا مانمیتونیم بیایمستاره:

 .اخ باز این دختره ده ش وباز کرد دُر وگوهر پخش،وپالکرد

 .د آخه نفهم بذار یکم بریم خوش گذرونا

 سهیل:چراجا زدین؟

 .ستاره:کیا جانزد

 هومن:پس چا؟

 .ستاره:میدونین ازتهران تاشمال چقدر راهه ماتابیایم برگردیم نفف شب شده

 .بشه مییا؛خب

ستاره:بله این برای شماهاکه پیرین راحته گفت ش ولا ما رق داریم باشما ها،مادختریم    

 ....و

 .مییا:حا  وقش،شب میمونین و ردا صبیش برمیگردین
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 !!!جااااان؟حتما

 ....میخوای برات اون لباس

 ...استغفر

 .ستاره:نه نمیشه

 مییا:چرا؟

 .همشون داشتن یکجوری نگامون میکردن

 ......ون کهستاره:چ

 .بانگاهش التماس میکرد

 هوووو ا کشیدم

 . رداش کالس داریم-

 .هومن:اوا چه دخمالی درس،خونا

 .بروبابابیث درس نییت-

 سهیل:پس چیه؟

من خیلا غیبت داشحححتم اگه این هفته هم نیام حذف میشحححم ،دیگه کا حوصحححله داره با -

 .تاجیک وخیام وخیروی دوباره واحد برداره

سر:آخ گفتا   شون  یا صاهمین    عتیقه هم فو  که کو تیش ی پروژه این با تاجیک ان،مخ

 .کرد اسیرشماها مارو
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 .مهیا:ازخداتونم باشه

 .یاسر:حا که نییت

 اشکان:کیاپروژشون وتیویل دادن؟

 هومن: کرک م همه تیویل دادن؟

 .اشتباه  کرمیک ین،چون من ه وزتیویل ندادم-

 .هومن:وا؟چرا؟اونکه چیزی نبود

 .وب نبودراه مام خ-

 مهیا:راستا کا بود؟

 .به سهیل نگاه کردم که روش وبرگردوند

 مهیا:باتوأم به کا نگاه میک ا؟

 .به راه مام-

 اشکان:کا سهیل؟

 بیخیال،امروز قراره تیویلش،بدم-

 البته اگر ج اب راه ماهمراهیم ک ن،

بدیم.حا نکه ج اب راه              بایدباهم تیویلش، ما   دیروز که بردم اسحححتادقبول نکردگفت 

 .خیییییلا هم برای اون ماکت کو تا زحمت کشیدن

 .سهیل با تفاوت نگام کرد
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شر جفتتون راحت      سهیل:بهت کمک نکردم چون برام مهم نبودا نم  قط برای ای که از 

 .بشم.باهات میام

 ....ته دلم یکجوری شد،انگار دلم

 .نمیدونم چرا ناراحت شدم

 سهیل به سمتم اومد

 سهیل:ماکتت کجاست؟

 .ا کردم صدام نلرزهسع

 .گذاشتمش توی نگاهبانا-

 .سهیل:بیابریم

 .یاسر:کجابریم؟ه وزتکلیف میابقه رومعلوم نکردیم

 ..سهیل:معلوم شدکه،آسمان وستاره نم

 .مامشکلا نداریم،لطفاآدرس،وبدین به ستاره-

 .این وگفتم وبه سمت نگهبانا ر تم

 .بعدازچ د لیظه احیاس کردم سهیل ک ارم قرارگر ت

 ....هیل:قبول نمیکردین بهتس

 .به خودمون مربوطه که بریم یانه-

 .خفه خون گر ت وچیزی نگفت
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 بعدازتیویل پروژه که مجبورشدیم کلا نفییتهای استادو

بدیم وبا همگروهیمون همکاری               باای که د عه های بعد پروژه رو زود تیویل  دررابطه 

 .ک یم و گوش بدیم ازاتاق اساتیدبیرون اومدیم

 .بالخره تموم شد آخیش-

 .سهیل نگاها بهم انداخت ویقه ی لباسش وبه طرف با کشید ور ت

 .تازمانا که از سالن بیرون بره وازمیدوده دیدم خار  بشه بانگاهم دنبالش کردم

 .یدمد ازنیمکتهای،میوطه یکا روی ازسالن بیرون اومدم که ستاره روک ار بقیه بچه ها 

سا بودم گ      ساحل هم کال یا و شون       بامه یتن ومن ترم یک ولا باها سه ه رچه اونا ترم 

 .جورم یکجورایا اخالقامون به هم میخوره

 .هیتن باستارههمکالسا ال ازومیبوبه هم

ست وهوم م دوس       یا سر نامزده مه یت                           یا یرمیبوب خواهر   ال ازهم پ

 .اشکانه

 .و مییا هم از دوستای یاسر واشکانه 

 و همشونم ترم سه ی ارشد معماری هیتن، پیرایک اکیپن

 .دارن همو هوای ای جوری که ال ازمیگفت مثل ای که باهم خیلا صمیما ان 

 چیزی،که من نمیدونم ای ه که اون وسط،سهیل
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 .وسروش چه غلطا میکردن،همش تقفیراوناست که بیث والیبال وسط کشیدن

 .انشگاهاگه بهشون ببازیم دیگه واویالست میشیم سوژه ی کل د

 .به سمت بچه هار تم

 ستاره:چا شد؟

 خودم وکشیدم

 .بالخره تموم شد-

 مهیا:تاجیک چا گفت؟

 .هیچا باباشر و ور-

 .ساحل:اون وکه همیشه میگه

 .ستاره:اشکان ادرس ویالروداد

 باشه-

 ستاره:میخوای بری؟

 .ال از:مگه میشه نیاد،بایدبیاد،تازه توهم بایدبیای

 الیبال بلدنییتین؟بچه ها شماهیچکدومتون و-

 ...میبوبه:مگه میشه بلد نباشیم.بلدیم  قط

  قط؟-
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 .مهیا: قط درهمون حدی که توی دبیرستان بابچه های کالس بازی میکردیم

 . قط ای وبگین کدومتون حر ه ای کارکرده-

 .هرچهارتا با خاصیتشون خفه خون گر تن

 .یع ا خاک برسر همتون-

*** 

 .آقامن خوابم میاد-

 .یکارک م آشیه که خودت واسمون پختاستاره:چ

 میخواستا چیکارک م؟-

 .ستاره: زم نبود کاری ک ا  قط کا ا بودخفه خون بگیری

 .توکه میدونا اصالتو مرام من نییت ساکت بودن-

سحححتاره:بعله میدونم ج اب عالا بایدبییحححت وچهارسحححاعته اون زبون واموندتون درحال  

 .گردش باشه

 میپرسا؟خو توکه میدونا پس چرا-

 .تانیم ساعت دیگه حاضری هابچه هاگفتن حداکثرتا ده اونجاباشیم

 .ازروی مبل بل د شدم

آخه این چه بدبختا ایه؟همه روز جمعه میخوابن اون موقع مابایدبریم میابقه والیبال با  -

 .شش تا غول
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  مغرغرک ان به اتاقم برگشتم ومانتوی بل د سبز آبیم وشلوارلا آبیم ازکمدبیرون اورد

 .وپوشیدمشون

 .شال سبزمم سرم کردم

 ستاره:آسمان حاضرشدی؟

 .اه ای م ماروکچل کرد

 .اره ا ن میام-

 .مدادمشکیم وزیرچشمام کشیدم و یک کوچولوهم رژقرمز زدم

 بعدازبرداشتن کیف مشکیم وکتونا های آبیم از اتاق بیرون اومدم

 من حاضرم.پس توکوشا؟-

 .ژانسستاره:ا ن میام تو قط بزنگ به آ

 .باشه، قط زود باش بچه هاگفتن تاده اونجاباشیم-

 ستاره:بچه پرروحر ای م و به خودم میگا؟

 .اوهوم....راستا کادوی کوکو روهم بردار-

 .ستاره:خوب شد یادم انداختا

 ماروباش دلمون وبه کا خوش کردیم.حا مطمئ ا امروزمیان؟-

 .بیادستاره:آره ال ازگفت اشکان به کوروش ومیترا گفته 
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 .به سمت تلفن ر تم وباآژانس،تماس،گر تم

 .باش یدن پول تاکیا مغزم سوت کشیدوچشمام سیاها ر ت

 گرونا وتورم تاچه حد ای ا از دوتا دانشجوی شهرستانا چه انتظاری دارن؟

 .حا هرکا ندونه  کرمیک ه اونجاهواپیماییه وقراره ماهم با هواپیما بریم شمال

 .ستاره:بریم من اومدم

 .کور که نییتم دیدم که اومدی-

 :به درکستاره

 با شخفیت-

 .ستاره:چه ک م که هم شی ا باخاری همچون تو روی گلا چون من تأکیرگذاشته

 .اره تو گلا البته گل کاکتوس که خودش معدنه خاره-

 .ستاره:بیابریم که ا ن سرویس میاد

 خب بگو کم آوردم چرادرمیری؟-

 .ستاره:هرچا دوس داری  کرکن

 معلومه که  کرمیک م پ ن پ  کرکردی برای  کرکردنم ازتو-

 .اجازه میگیرم

 .باستاره ازخونه بیرون اومدیم وسوارماشین شدیم
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بالخره بعد ازچ دسححاعت پشححت ترا یک بودن سححاعت دوازده رسححیدیم به ویالی کذایا  

 .اشکان

 همی جاست؟-

 .:این طور بوش میادستاره

 .ای جاکه بویا نمیاد-

 روزدم زنگ ویال

 کیه؟+

 .....م زل آقای اشکان-

 .موندم چا بگم اصالچرامن نخود آش شدم

 .دست ستاره روگر تم وکشیدم سمت آیفون

 ستاره:چیکارک م؟

 اروم گفتم: امیل اشکان چیه؟

 نمیدونمستاره:

 چا؟+

 باشمانبودم-

 خانم باکا کاردارین؟+

 ستاره توباال ازهمکالسا هیتا  امیلش چیه؟-
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 ستاره:آهان

 ....تاره:م زل خانم ال ازهس

 مرگ چرانمیگا؟-

 .ستاره: امیل ال از و راموش کردم

 .خاک براون سرت-

 ....خانم اگه گدایا برو رد کارت ماای جا+

 .اقاحرف ده ت وبفهم،گداخودتا-

 اگه گدانییتین پس چیکاردارین؟+

صالدنبال خونه   - شکانه.....اووووم.....ال ازه....ا ی همونا که خواهر   مادنبال خونه ی آقای ا

 .ال ازه،نه نه ببخشیدبرادرال ازه میگردیم

 .آسمان تو دیگه چه نابغه ای هیتا،گمشوبیا تو+

 .در باصدای تیکا بازشد

 .گمشوبیابرو تو که آبروم وبردی-

 .ستاره روهول دادم به داخل ویال

 .خودمم پشت سرش ر تم تو

 .باغ بزرگ وقش گا بود

 .ه پر ازدرخته که البته یکجورایا پارکی گم هیتاول که وارد باغ میشا یک را
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انتهای راهرو سمت راست سه تاپله ست که میرسه به میوطه اصلا،که شامل یک استخر  

شده بود وانتهای باغم یک ویالی          ص دلا چیده  ستخرم میز و سط باغه دور تا دور ا در و

 .بزرگ دوبلکیه که اطرا ش پوشیده شده بود بادرخت

 .ه همون سوت مخفوص خودمسوتا کشیدم البت

 ایول-

 .ال از ودیدم که داره به سمتمون میاد

 ال از:سالم،کجایین شما؟این چه وقته اومدنه؟

 .ستاره:اگه ناراحتا برگردیم

 ستاره روبه جلوهول دادح

 .ال از:چقدرتولوسا

 .خودش میدونه،احتیاجا به گفتن نبود-

 .ال از:بیابروکه ازدست جفتتون شکارم

 .....ه مومو....نه م که میو میو....نه م که قدقدچرامن؟من ک-

 .ال از:توشعرنخونده هم عزیزی

 .باراه مایا ال ازپیش،بقیه بچه هار تیم که ک اراستخرروی ص دلا نشیته بودن

 .امروز برعکس همیشه هواتقریباا تابیه وزیادسرنییت

 .تالبته اگه تابعدازمهرهمی جوری بمونه،به هوای پاییزکه اعتمادی نیی
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 .به میبی م که جمعتون جمعه وگلتون کمه-

 .ساحل:نه  قط خلمون کم بود که اونم اومد

 .إه خلمون که تویا.توهم که خیلا وقته حاضری-

 میبوبه:چراای قدردیرکردین؟

 :هیچا باباترا یک بودستاره

 مهیا: کرکردیم جا زدین؟

 . کرکن یه درصد-

 ستاره:خب بقیه کجان؟

 .ال از؛ پشت ساختمونن

 اونجاچیکارمیک ن؟-

 .میبوبه:دارن کباب درست میک ن

 بریم پیششون؟ال از:

 .ستاره:بریم

 .به پشت ساختمون ر تیم

 ویالشون واقعا بزرگه

  پشت ساختمون هم پرازدرخت بود 
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 کما که 

 .جلوترمیر تا یک میدوده ی بدون درخت بود که پیراهم اونجابودن

 .ون بودپشت ساختمون خیلا قش گ تر از جلوی ساختم

 .چ ددست میز وص دلا چوبا هم بود که نمای خیلا قش گ داشت

 .پیرا روی چ دتاس گ کباب درست کرده بودن

 .جلوترر تیم

 سالم-

 .ستاره هم بعد ازمن سالم کرد

 .یاسربادیدن زد زیرخ ده

 .هرهرهر زهرمار به چا میخ دی نمکدون-

 .یاسر با ته مایه ی خ ده گفت:هیچا وا 

شته بود روی          میترا وکورو سرش،وگذا یته بودن ومیتراهم  ش ص دلا ن ش ک ارهم روی 

 .شونه ی کوروش

 .من وستاره همزمان به سمت هم برگشتیم وادای اوق زدن ودر اوردیم

 .دختره ی چ دشستاره:

 دی؟کادوش و آور-

 .ستاره:آره توی کیفمه
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 .هفته ی قبل که ر ته بودیم جشن تولدکوکو نتونیتم کادوش وبهش بدم?

 .حیف،که به دردخودم نمیخوره وگرنه بهش نمیدادم

 .اب.و.سبیابریم دس -

 .ستاره:بریم

 .باهم به سمت کوروش،ومیترار تیم

 سالم میتراخانم-

 .سرش وازروی شونه ی کوروش برداشت

 زم خوبا؟میترا:سالم عزی

 .مم ون  دای تو-

 .اوق حالم بدشد

 .باستاره سالم واحوال پرسا کرد

 کوروش؛میتراجان معر ا نمیک ا؟

 .میتراکو تت بشه چه کیا رو تور کردی

 وعیل سبز های تومایه چشماش کوروش یک پیر چهارشانه ی چشم رنگا بود 

 

 .ی بود
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 نلرزید باای که کوروش واقعاخوشتیی وخوشگله ولا اصالدلم براش

 .م ا که بادیدن یک پیر خوشتیی دلم ب دری میر ت ا ن دیگه نمیلرزه.کال با تفاوته

 !!!نمیدونم شایدمریض شدم

 ..میترا:ایشون

 ..به من اشاره کردوگفت:آسمان رستما همکالسا من و ایشون هم

 .....به ستاره اشاره کردوادامه داد:دوست آسمان جان اسمشون

 .مستاره:ستاره مهدوی هیت

 .میترا:آهان ستاره خانم هیت د

 .خوب شد گفتا وگرنه کوروش کربود نش ید

 میترا:راستا،شب جشن چا شدیهوغیبتون زد؟

 .بیشعور همیده مااومدیم اونوقت نیومد یک خوش امد بگه

 .ستاره:ببخشید یک مشکل پیش اومد مجبورشدیم،بدون خداحا ظا بریم

 .میترا؛نه خواهش میک م

 .دمیک لبخ دمف وعا ز

 به طرف کوروش برگشتم

ببخشحححیدآقاکوروش ما شحححب جشحححن نتونیحححتیم کادوتون وبدیم اگه اجازه بدین ا ن   -

 .تقدیمش ک یم
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 .کوروش؛اختیاردارین،راضا به زحمتتون نبودیم

 .ستاره کادوی کوکوخان واز نایلون بیرون آورد وداد به کوروش

سر:کوروش یه وقت بدنگذره ماداریم جون میک یم کباب ب  ن  ادمیزنیم اونوقت تو......اویا

 ..... چیه دستت.......کادوئه

 .این پیرچرامثل جن میمونه اصال نفهمیدم کا اومد

 .یاسروروکرد سمت بقیه بچه ها وسوت زد

 .یاسر:بچه هابیاین ای جا

 .سوتش واقعا بود.م م دلم خواست

 .بس که ادای سوت زدن ودر آوردم عقده ای شدم

 اشکان:چا شده؟

 .بیاینیاسر:حا 

 کوروش:چته یاسر چیکارشون داری؟

 یاسر:میخوام ببی ن کادوت چیه،حا ای وکا اورده؟

 من، رمایشا دارین؟-

 .یاسر:من غلط بک م  رمایشا داشته باشم

 .بقیه بچه هاهم اومدن

 مهیا:چا شده؟
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 .یاسر:هیچا این آسمان برای کوروش کادو اورده

 .این به درخت میگن-

 .نیاسر:تو و درخت نداری

 سروش:کادو؟به چه م اسبتا؟

 .البته  قط مال من نییت،من وستاره باهم گر تیمش-

 .ستاره:من وآسمان نداریم،خود آسمان تمام زحماتش وکشیده

 .یه چش غره دبش براش ر تم

 .مییا:خب حا بازش کن کارداریم

 .کوروش شروع کرد به بازکردن جلدکادو

 .....کوروش:خب ای م

 .اکت شدنبابازشدن کادو همه س

  خب دیگه شوکه شدنم داشت

یاط با ت ا های دست با ت        ساژهای خیابون)....(ب من وستاره به زنا که جلوی یکا ازپا

 .داشت سفارش یک پلیوردادیم

 خودمونم ترکیب رنگش،وانتخاب

 کردیم

 .یک پلیور آبا آسمانا بایقه ی سوس ا وآستی های سبز روشن 
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 .ز بزرگ نوشته شده بود کوکوکه جلوش باکاموای مشکا وب فش وقرم

 بعد ازچ ددقیقه مکث

 .کوروش گفت:آآسمان ....جان....مم ونم لطف کردی

 .خواهش میک م آقاکوک...کوروش:-

 .سهیل درحالا که صداش ازخ ده میلرزیدگفت:خب بچه هابهتره بریم سرکارمون

یدزود               با فت:آره امروز  که سحححعا میکردجلوی خ دش وبگیره گ حالا  یاسحححرم در

 .اربخوریم که بعدش بایدبریم بازیناه

 .همه ی بچه هادرکیری ازکانیه جیم زدن

 .ستاره:بااجازه

 .میترابااخم گفت:باشه

 .باستاره به سمت بقیه ی بچه هار تیم

 .اوه اوه مثل ای که بد هاپو شده بود-

شومیجوام بازاین خیلا خانما        یا همچین کاری بانامزدم م بک ه خرخر ستاره:بابااگه ک

 .زی نگفتکردچی

 .پس یادم باشه هروقت شوهرکردی این کاروبااونم بک م-

 .ستاره زدپشت کلم

 .ستاره:توغلط میک ا
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 .به بقیه ی بچه هارسیدیم

 بود؟کاریچهال از:خدالع تتون نک ه این

 ستاره:کاربدی بود؟

 .مییا وسهیل همزمان گفتن:عالا بود

 جدأ؟-

 .مهیا:خیلا حال کردیم خداخیرت بده

 . قدردلم میخواست حال میتراروبگیرمایساحل:

 .اشکان:آی گفتا م م دلم میخواست دخل این کوروش سوسول وبیارم

 .ستاره:ماکه کاری نکردیم

 .آره مااصالقفدی نداشتیم-

 میبوبه:پس چرااون کادوروگر تین؟

 .ستاره:چون رنگ ب دیش قش گ بود

 .همه زدن زیرخ ده

 کوروش: ت هات هامیخ دین؟

 .وعی کت وعوض کن ماداریم دوازده نفری میخ دیمسهیل:داداش بر

 میترا:خب به چا میخ دیدین؟
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 .مهیا:اوووووم....آهان به آسمان

 جان؟ببخشیدکجای من خ ده داره؟-

 .ساحل:آره دیگه بس که تو شر وشیطونا خاطراتتم خ ده داره

 .....ولا من یادم نمیاد برای شما-

 ال ازحر م وقطع کرد

 ....ال از؛خب بقیش وبگو

 .من ا ن داستان ازکدوم قبرستون تعریف ک م

 .همه از جمله کوروش ومیترا زل زده بودن به من

 حا چا بگم؟

 .چشمم ا تادبه سهیل وسروش که جلوی خ دشون وگر ته بودن

 .برین به عمتون بخ دین،ا ن حالتون وسرجاش،میارم

 اجاره کردیمخب میگفتم،کجابودم...آهان.وقتا که اومدیم تهران وخونمون و-

 .....کیا به مانگفته بود که توی همیایگیمون

 .شروع کردم به تعریف تمام ماجرای دعوامون باسهیل وسروش

 اولش که سروش وسهیل داشتن باچشمای قورباغه ای من ونگاه میکردن

اماکم کم اونام اومدن قاطا بازی وقیحححمت هایا که مربوط به خودشحححون بود وتعریف     

 .میکردن
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باشحححن        هممون پخ کارایا کرده  ش زمین بودیم ازخ ده من  کرنمیکردم ای اهمچین 

 تعداداذیتهایا که کرده بودن از مال مابیشتر بود ولا

 .نمیدونم اسمش وچا بذارم شانس یاچیزدیگه

 .ماتقریبا ازبیشترنقشه هاشون جون سالم به دربرده بودیم حتا متوجه هم نشده بودیم

 .یکزدنسروش وسهیل خیلا بامزه تعریف م

 .اصال کرشو نمیکردم همچین آدمای شوخ وشیطونا باشن

 .ماهمیشه  قط یک ج به ازشخفیتشون و دیده بودیم

 ? .بالخره بعدازتعریف تموم ماجرا

 .تفمیم گر تیم اگه خدابخوادبریم غذابخوریم

 به پیش هادمن یک موکت توی باغ

 روی برگهاپهن کردیم

 .وسفره روهم اونجاپهن گر تیم 

 .دور سفره نشیتیمهممون 

 .میبوبه:کاش روی میزوص دلا می شیتیم ای جوری پاهامون دردمیگیره

 .ستاره:اوخا مامانم ای ا،بخورببی م

شانس بد من به          ستاره پرت کرد که از سمت  سفره بود وبه  سط  میبوبه نمکدونا که و

 .من که روی سفره درازکش ودرتالش برای برداشتن نون بودم برخورد کرد
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 ع تت ک ه،کارکا بود؟آخ خدال-

در یک آن همه خفه خون گر تن به قدری سححاکت شححدن که من حتا صححدای راه ر تن   

 .مورچه ها رو روی برگهامیش یدم

سط       صاف خورد و شتم وپرت کردم طرف هومن که  یک دونه گورجه ازتوی دیس بردا

 .صورتش

 .بااین کارمن همه زدن زیرخ ده

 هومن:چراهمچین کردی؟مگه کارمن بود؟

 .نمیدونم شاید-

 هومن:پس چرازدی؟

 چون از وقتا اومدیم ای جاصدااز در-

 .و دیوار در اومد ولا از تونچ درنیومد

 .هومن:عجب گیری کردیم

 .مییا:خب بیه بخورین که سردشد

 .هومن با بطری آب صورتش وتمیز کرد ومشغول خوردن شد

 .بعد ازای که غذامون تموم شد

 .ک ه خیلا خوشمزه بودمهیا:دست پزنده وخورندش دردن

 ....هومن:آره خوشمزه بود وخوشمزه ترم میشه
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یک گوجه نفححفه ازتوی بشححقابش برداشححت وبه سححمت من پرتاب کرد که صححاف خورد   

 .وسط دماغم

 هومن:ا ن خوشمزه ترشدمگه نه؟

باقا مونده ی برنجم وازتوی بشححقاب برداشححتم ومثل توپ درسححتش کردم وبه سححمت    

 .الا داد وخورد وسط پیشونا اشکانهومن پرت کردم که جاخ

 .واین بود شروع یک بزن بزن وبخور بخور توپ

 .نمیدونم ای اچراجو گیرشدن خو دعوابین م و وهومن واشکان بود

 .اخراش دیگه موادغذایا کم آورده بودیم واز گِل و ی استفاده میکردیم

 .شدیم یالبیخ خوندیم رو همدیگه ی وقیا ه تیی بعداز ای که  اتیه ی کامل 

 .درحالا که به قیا ه ی ستاره میخ دیدم گفتم:واقعا حال داد

 .سروش:آره م م موا قم

 .ازوقتا که اومدم تهران شما تاحا ای جوری بهم خوش نگذشته بود-

 .ستاره:آره به م م

 .ال از:حا که باماآش ا شدی ازاین خوش گذرونا هازیادداری

 ستاره:دمت

 

 .جیز
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 .ال از: دات

س گین         برو با- شما جز چ دتا دخترپیر  شما ها روسرحال آوردم وگرنه  با حا خوبه من 

 ...و ب.و.سوع

 به سهیل نگاه کردم وادامه دادم

 .غُد که بیشترنبودین-

 .مهیا:توغلط کردی

 .بیشعور-

 .بعداز تمیز کردن باغ بخاطر کثیف کاری هایا که کرده بودیم

 .یمر تیم سراغ بازی و ازخیرتمیزکردن خودمون گذشت

 .یاسر:خب اول یارکشا ک یم

 .مهیا:یارکشا نداریم دخترایه تیم پیرا هم یه تیم دیگه

 .ای گل بگیرن اون ده ت وکه الکا باز میشه

 .اشکان:باشه هرجور خودتون دوس دارین

 .پشت تورقرار گر تیم

 .سرویس اول بااونا بود

  باسوت کوروش

 بازی شروع شد
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 .ا انگارتوی میایقات المپیک شرکت کردیمهممون به سختا مشغول بازی بودیم ح

 .احیاس میکردم سهیل سرویس،هاش وبامالحظه ترمیزد یکجورایا هوای م وداشت

 .نمیدونم چرااز کرکردن به ای که سهیل موامبمه دلم ق ج میره

 کوروش،ومیتراترسیدن یه وقت ال گو

 .هاشون بشک ه برای همین بازی نکردن

 .....نفع به ،هیچ زی دو بالخره بعدازگذشت دوساعت با

 .بالخره بعدازگذشت دوساعت بازی دو هیچ به نفع اونا تموم شد

 پیرا دو گیم وبردن

 .ولا ماحتا نتونیتیم یک گیم وببریم 

 ساحل وستاره بازیشون درحدابتدایا بود

 .مهیاهم بدک نبود ولا عالا هم نبود

 .نتونیتن بک نم م که هرچا جون ک دم وه جرم وپاره کردم ای اهیچ غلطا 

 .ه:یع ا باختیمستار

 .یه نگاه بهش انداختم که خفه خون گر ت

 .روی زمین نشیتم وپاهام وبغل کردم

 .یاسر از اونطرف دادزد



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

313 

 

 .یاسر:آسمان بیخیال بابا بازی برد وباخت داره

 .هیچا نگو حوصله ندارم-

 .مییا:اوه اوه کاپیتان تیم ملا عفبیه

 . تم ومقابلشون دس به کمراییتادمازجام بل د شدم وبه سمتشون ر

 .پیرای گلم،خرا،نفهما،بیشعورا به من بگین چجوری کابت ک م که دروغ نمیگم-

 .سروش:حا خون خودت وکثیف نکن

 .اشکان:کیا نگفت باور نکرده

 .یک ص دلا بیرون کشیدم و ک ارشون پشت میز نشیتم

 پس چا؟چراتیکه میپرونین؟-

 سهیل:برات مهمه؟

 ...یکهچا ای که ت-

 سهیل:نه ای که بقیه باور ک ن کاپیتان تیم والیبال بودی؟

 معلومه که مهمه،شماکه نمیدونین چقدر سخته بااین قدت والیبال بازی ک ا،-

چقدرتالش ک ا که بشحححا کاپیتان،بعد اونوقت چهارتا جوجه بگن بهت نمیخوره کاپیتان     

 .باشا

 باشم به سختا باورکردیم.البته گفتهگفتاکهموقعیاسر:ماهمون

 .هومن: قط میخواستیم اذیتت ک یم
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 بیشعورا-

 اشکان:چرادیگه بازی نکردی؟

 م ظورت تیمه؟-

 اشکان:آره

 .خب نشد یع ا اجازه ندادن-

 سهیل:کیا؟

 .بابام وداداشام-

 .مییا:اوه اوه داداشاش

 یاسر:حا مگه چ دتان؟

 .چهارتا-

 هومن:یاامامزاده بیرن

 .بهمون ملیق شدنمیتراوکوروش وبقیه دختراهم 

 .کوروشم بادختراحیاب کردم،خخ بدبخت

 میبوبه:بچه هاپایه این،هفته ی دیگه بریم کوه؟

 .ستاره:آره م که پایه ام

 .توکه همیشه پایه ای-
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 .هومن؛من ومیبوبه هم پایه ایم

 .دوست عزیزشمابه جای خودت تفمیم بگیر-

 .میبوبه:وا،م و آقامون نداریم

 ساحل:اوق

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 .خاک برسرت

 .یبوبه زبونا برای ما در آوردم

 اشکان:چا شدموا قین؟

 .همه موا قت خودشون واعالم کردن

 .ولا،من نمیام-

 مهیا:اونوقت چرا؟

 .چون آقامون نییت که ازش،اجازه بگیرم-

 .سروش:خب بزنگ ازش اجازه بگیر

 .به سهیل نگاه کردم اخم کرده بود وبه جای دیگه ای نگاه میکرد

 .مارش وندارم یع ا ه وز پیداش نکردممشکل همی جاست که ش-

 .ساحل:نک ه مابایدصبرک یم تا اون انتر سرو کلش،پیدابشه

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 .دقیقا-

 .مهیا:خب پس همه به جز اسمان میان

 .م م میخوام بیام-

ال از:نه شحححمااول اجازه نامه ی کتبا از آقاتون وبیارتابرای اومدن یانیومدنت تفحححمیم                  

 .بگیریم

 ی سروکلهبعدازکلا شوخا وخ ده وتو

 .ی هم زدن وقت ر تن رسید

 .ستاره:بچه هادستتون دردنک ه خیلا خوش گذشت

 .چا چا رودست بچه هادردنک ه،همه ی این خوش گذرونا هابخاطروجودم ه-

 .ال از:بچه پررو

 ستاره:ال ازجان میشه زنگ بزنا به آژانس؟

 .ال از:صبرکن ماکه داریم میریم شمارم میبریم

 .خار همراهیمون ونمیدیممابه هرکا هرکا ا ت-

 .اشکان:ماهم هرکیا روسوارماشی مون نمیک یم

 .حا کا خواست سواربشه-

 .ستاره:ال ازتوزنگ بزن به آژانس،بیث باآسمان  ایده ای نداره

 .دوست ماروباش-
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 .خیلیم دلت بخواد-

 .جدی شدم

 .واقعا ازتون مم ونم روز خوبا بود-

 .ال از:خواهش میک م عزیزم

 .اعت صبرک یدمامیبریمتوناشکان:یک س

 .ستاره:مم ون مزاحم نمیشیم

 .بودیم مونده وال ازواشکان ستاره و من  قط همه ی بچه هار ته بودن 

 .روی ص دلا ک اراستخرنشیته بودیم که اشکان به سمت مااومد

 .اشکان:سروش بیرونه میگه قرار بوده بااونابرگردین

 .ابروهام ازتعجب پریدبا 

 .اون دوتا قراربذارممن غلط بک م با

 ...نه من که یادم نمیاد همچین:-

 .ستاره حر م وقطع کرد

 .ستاره:آخ ببخشید من بهشون گفته بودم

 کا؟-

 .ستاره:وقتا توحواست نبود
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 ....دروغ نگوم که همش حواسم-

 .ستاره ازروی ص دلا بل دشد

 .ستاره:ببخشیداشکان جان مابایدبریم،ازطرف ماازال ازم خداحا ظا کن

 .ست م وگر ت بود ودنبال خودش میکشیدد

 .دی؟اصالببی م توکا باسروش قرارگذاشتاچراهمچین کر-

سححتاره:قرارنذاشححتم  قط نمیخواسححتم مزاحم ال ازواشححکان بشححیم تازه خونه ی سححروش  

 ای انزدیک ماست تازه

 .خودشونم پیش هاددادن که ماروببرن

  مازویالبیرون اومدیم وبه سمت ج ییس مشکا سهیل ر تی

ستاره سوار ماشین شدولا همی که من خواستم سواربشم ازپشت سرم صدای جیغ گربه           

 اومد

 .به سمتش برگشتم یک گربه ی سیاه باچشمای سفید که اماده ی حمله بود

 نمیدونم چرا لرزم گر ت واقعاترس اک بود

 .توی تاریکا شب یک گربه ی سیاه باچشمای سفید

 ستاره:آسمان چرا سوارنمیشا؟

 .هباش-

 .توی ماشین نشیتم ولا چشم ازاون گربه برنداشتم
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 .بانشیت م توی ماشین صدای جیغش دوباره بل د شد و به سمت ماشین دوید

 .داشتم نگاش،میکردم که به طرف ماشین پرید

 .و میکم به شیشه خورد

 .جیغا کشیدم وازشیشه  اصله گر تم

 سهیل:چا شد؟

 .ستاره:نمیدونم چرایکد عه گربهه موجا شد

 .سهیل ماشین وبه حرکت در آورد به عقب برگشتم

 .تابتونم ببی مش

 .دنبال ماشین میدوییدولا بعدیکهوناپدیدشد

 .چشام گرد شد

 کجار ت؟-

 کا؟ستاره:

 .هیچا ولش کن-

 .سهیل آی ه رو روی من ت ظیم کرد

 سهیل:خوبا؟

 .آره-
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 .بالخره ساعت یازده رسیدیم خونه

 ستاره:گش ته؟

 .من میرم بخوابمنه، قط خیته ام -

 ا

 

اس  ،خیلا وقته که احی صالاحیاس خوبا ندارم البته خیلا وقته که احیاس خوبا ندارم   

 ام یت ندارم

 .وارد اتاقم شدم وبعداز عوض کردن لباسهام به خواب ر تم

 نمیدونم چقدرخوابیده بودم که احیاس کردم تخت تکون خورد

 .انگارکیا روش نشیت،اهمیتا ندادم 

 .کیا داره نوازشم میک ه وروی موهام دست میکشه احیاس کردم

چشححمام وبازکردم که یک مرد بالباس قرمز و صححورت سححیاه وچشححمای قرمز روی تختم  

 .نشیته بود

 ......بادیدنش جیغ بل دی کشیدم.که دستا،جلوی ده م قرارگر ت دستا زبر وزمخت

  جیم داره وجود داره حیش میک م

 .نییت ولا گرم نییت یخه سرده پس آدم

 .دوباره جیغ کشیدم ولا با شرده شدن گلوم  ریادم درجاخفه شدم
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دیگه دسحححتا روی ده م نبودولا دسحححتا بودکه دور گلوم حلقه شحححده بود.مثل حلقه ی  

 .ط اب دار

 .هرچا تقالمیکردم  ایده ای نداشت

 .با چشمای سرد وبا روحش بهم زل زده بودونگاهم میکرد

 .لیم شدن نداشتم ولا کاری هم ازدستم برنما اومدبدنم شل شد چشمام وبیتم قفدتی

 .نمیدونم چا شدکه راه ت فیم بازشد وتونیتم نفس بکشم

 .سلفه میکردم ومیخواستم هرچا اکییرن اطرا مه ببلعم

 بعدازچ ددقیقه که ت فیم به حالت عادی برگشت

 .صدای نگران ستاره روش یدم

 ستاره:آسمان خوبا؟

 مسرم وبه مع ا آره تکون داد

 ک ارم روی تخت نشیت

 .ستاره:خیلا خری خیلا بیشعوری

ای قدرگلوم دردمیکردکه به زورنفس میکشحححیدم حتا نمیتونیحححتم حرف بزنم وجواب       

 ستاره رو بدم

 .ستاره یک لیوان اب دستم داد 

 اب ازکجااورد؟؟؟؟؟
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 .لیوان اب ویک نفس سرکشیدم

 باصدایا دورگه گفتم:تواین جاچیکارمیک ا؟

ده بودبل دشدم برم اب بخورم صدایا ازاتاقت ش یدم توجه نکردم ر تم      ستاره:تش م ش    

اشحححپزخونه دوباره صحححدایا شححح یدم نگرانت شحححدم به سحححمت اتاقت اومدم هرچا که             

  نزدیکترمیشدم صدا بل دترواضح ترمیشد

 ?.دراتاق وبازکردم که دیدم چشمات بیتیت وسیاه شدی. وداری دست وپا میزنا 

 .ودهپس بگوابوازکجااورده ب

 ستاره:چراپ هون میک ا؟چراچیزی نمیگا؟میخوای نشون بدی خیلا بزرگ شدی؟

 .نه-

 ستاره:پس چا؟

دوست ندارم بقیه رودرگیرمشکالت خودم بک م،نمیخوام توی خطربیفتا،نمیخوای مثل    -

 .د عه ی قبل بشه

 ...ستاره:خیلا بیشعوری،د عه ی قبل مابچگا کردیم،ولا ای د عه

 حر ش وقطع کردم

د عه چا؟نک ه راه حل دیگه ای داری؟.....نگوکه میخوای ازاون دوتا غوزمیت کمک          ای  -

 بگیری؟

  دلم ی د عها ولا قبالوقتا که این الفاچ وبراشون بکارمیبردم احیاس خوبا پیدامیکردم 

 .گر ت خودم ازدست
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 ستاره:آره مشکلش چیه؟

 دستم وبه نشونه ی سکوت با آوردم

...بححبححیحح ححم اصححححالایححن دونححفححر چححیححکححاره ی    دیححگححه هححمححیححن کححارم مححونححده بیححححه -

ماهیححتن؟؟؟؟؟داداشححمونن،پدرمونن،اصححال  امیل یا کس وکارمونن.چراتازگا ها همش   

 اسم این دونفرتوی این خونه تکرارمیشه؟؟؟؟؟

سححتاره:آره،توراسححت میگا نیححبتا باما ندارن.ولا همین دوغریبه ی ناآشحح ا توی این    

 .شهرخیلا به ما کمک کردن

 یگا؟اونا کا به ماکمک کردن که حا بخواد خیلیش باشه؟چرا چرت وپرت م-

 ستاره:بیا اذیتها و کل انداخت ای اولشون و  اکتور بگیریم،

میدونا اگه شححب جشححن کوروش،سححروش وسححهیل نبودن چا میشححد ؟؟؟میدونا اگه     

ماندانایا نبود چا میشححد؟؟اگه بهمون کمک نمیکردن میگفتن به مامربوط نییححت ماکه   

  یبتا نداریم چا میشد.؟؟بااین دونفرن

 حا ای م برای مار ته رومِمِبَر

 قرص چا میشد چا میشدم که خورده

 .شدم گربه خیلا من حقه حرف ولا بااین حال ستاره راست میگه 

سحححتاره:بذارمن بهت بگم چا میشحححد،اونموقع دیگه دیگه آسحححمان خانم پررویا وجود          

 .نیبتا ندارن نداشت که سرمن داد بزنه وبگه این دونفرباماهیچ

 .د واسه خودش ماها میگیرهحا این ونگاه چه از آب گل آلو
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 !!!!من کا سر تو داد زدم

سحححتاره جان من اگه نمیخوام از کیحححا کمک بگیرم دلیل بر خودرأی یامغرور بودنم          -

 .نییت من  قط نمیخوام بخاطر من زندگا کیا تو خطربیفته

 .دستام وتوی دستاش گر ت

 !!!چرایهومهربون شد

 .ستاره:آسمان جان،گل من،خر،نفهم،بگم چیکارنشا،ا کارت خیلا بچه گانیت

 .من گفتم به این نمیخوره این مهربونیا

 .تازه ر ته بودم توی حس  اتیه ی حس وحالم وخوند

 .ستاره:حا گمشوازاول تعریف کن

 از اوله اول؟-

 .ستاره:آره از اوله اول

 .ریف ک مم که نمیتونم از اوله اول واسه ی توتع-

 ستاره:چراااا؟؟؟

سری      - شدم که اونم همراهه با کارای خاک بر شه زمانا که من متولد آخه از اوله اول می

 ....که همه مامان باباها

 .ستاره زد توی سرم

 .ستاره:خفه شو،چقدر لوسا تو.....م ظور من از اوله اول شروع این اتفاقات ترس اکه
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 یکم سرم وخاروندم

 ا؟؟؟خب چرا زود ترنگفت-

 .ج ابعالا در حد جلبکه کپک زده ی عفر ژوراسیکهiQ ستاره:ببخشیدمن نمیدونیتم

 ...نخیرم اصالای جوری نییت اصالنم-

 .ستاره:خب باباقبول تواصال زرنگ باهوش انیشتن.... قط زود باش بیرف

 ....باشه....خب-

 .بود شروع کردم به تعریف تموم این اتفاقاتا که توی این یکماه برام ا تاده

 ستاره هم تموم حر ای ماندانا روبرام تعریف کرد?

 چراای ا رو زود تربهم نگفته بودی-

 ستاره:چون تو نپرسیده بودی؟

 .واقعامم ون،دلیل کامالقانع ک  ده ای بود-

 .ستاره:خواهش میک م

 حا چیکارک م؟؟-

 .ستاره:ازسروش شماره ی ماندانا رومیگیرم

 برای چا میخوای چا؟اگه پرسید شماره ی ماندانارو -

 .ستاره:بهش میگم به توچه
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 .یه نگاه عاقل اندر سفیه بهش انداختم

سحححتاره:چراای جوری نگاه میک ا؟؟.....خب چا بگم؟....اصحححالبیخیال یه چیزی سحححرهم       

 .میک م دیگه

 .واییتاد از جاش بل د شد 

 کجا؟؟؟؟-

 .ستاره:وا؟؟؟ای م پرسیدن داره؟خب میخوام برم کپه ی مرگم وبذارم

 نمیشه همین جا کپه ی مرگت وبذاری؟-

 ستاره:میترسا؟

 پ ن پ عاشق سی ه چاکتم-

 .،طاقت دوریت وندارم

 .ستاره:هووف باشه.... قط گمشو یکم اونطرف تر بِکی

 .ک ارم روی تخت درازکشید

 .چقدر توچاقا-

 .ستاره:توغلط کردی

 .رسوندیم صبح به و بالخره به هرمفیبتا بود اون شب کذایا 

****** 

 .ستاره:آآآآسمان،پاشوووووو.....پاشو خواب موندیم
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 .غلتا زدم و بالشت وگذاشتم روی سرم

 .اَه بذار بخوابم-

 ?نگفتا اگه این جلیه نری حذف میشاستاره:پاشو دیره......مگه 

مثل جت از روی تخت پریدم وبه طرف سرویس ر تم باعجله یک آبا به دست وصورتم  

 .میزدم س گین تربودمزدم که  کرک م اگه همونم ن

ازتوی کمدم شححلوار کتون سححورمه ایم و مانتوی سححفیدم که گالی سححورمه ای کوچیکا    

یه اش داشحححت      عه  و بود زانوم تاروی  وبل دیشحححم  حاشححح مه  ی مق    بیرون ایم سحححور

  پوشیدم  اوردم

 .وبعد از برداشتن کولم وکالجای سفیدم ازاتاق بیرون اومدم

 .ستاااااره بدووووو-

 .رته؟.....اومدم دیگهستاره:چخب

 .باهم ازخونه بیرون اومدیم وبه سمت آسانیور ر تیم

 .درت بیاآسانیور جونم،جون ما-

 .ستاره:توهر چقدرم تقالک ا این حا حا ها بیانییت

 .لگدی به آسانیور زدم

 مگه دست خودشه؟-

 .ه وز چ د کانیه ای نگذشته بود که آسانیور اومد
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 .ابرویا با انداختم

 ؟دیدی-

 .ستاره:آره بابادیدم

 .بعد ازچ د دهه بالخره به همکف رسیدیم وباهم ازمجتمع بیرون اومدیم

 واااای حا چجوری بریم دانشگاه؟-

 .ستاره:خب معلومه با لیموزین عمه ی من که تو پارکی گ،پارکه

حا تونمیخواد اول صحححبیا واسحححه ما نکن پخش وپال ک ا........اصحححالببی م توچراامروز    -

 در ریلکیا؟؟؟ای ق

 ستاره شونه ای با انداخت

 .ستاره:چون  همیدم استرس برای پوست بده

چرت و پرت گویان باهم به سحححمت اییحححتگاه میر تیم ماشحححی ا ک ارمون نگه داشحححت           

 .وبرامون بوق زد

 .اهمیتا ندادیم ولا مگه از رومیر ت

 .ک ارمون حرکت میکرد و بوق میزد

 ?ه کرکرده  قط ماشین خودش بوق دار-

 .ستاره:ولشون کن

 .حا من یه امروز واعفاب ندارم و دیرم شده همه دارن رو اعفاب من اسکا میرن-
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 .ستاره:ولش کن خودشون میرن رد کارشون

 .هووووف...چشم شما جون بخواه-

 .چ دکانیه بیشترنگذشته بود که دوباره بوق زدن

 .ای جوری نمیشه،من بایدبرم خرخره ی ای ارو بجوأم-

 .ابابیخیالستاره:ب

 .به سمت ماشی شون ر تم

 اِه این ماشی ه چقدرآش است؟-

 ....ستاره:آره ب ظرم ماشی ه

 .ه وزحرف ستاره تموم نشده بود که یک فرپ جره ی سمت کمک ران ده رو داد پایین

 اِی بیشعورااا

 . قط میخواستن اعفاب م و خط خطا ک ن

 ...ستاره:سالم

 .گرام سروش:سحححححححححالم بر ماد ماز ن

 !!!!!ماکا بااین ای قدرخودمونا شدیم

 ستاره:خوبا؟

 سروش:مم ون توخوبا؟
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 ¿جانم!!!اول شخص کا شد دوم شخص؟؟؟

 !!ای اکا باهم ای قدر صمیما شدن

 سالم-

 ?ن خانم خوبینسروش:به سالم آسما

 مم ون-

 .مثل ای که  قط ستاره شده دوم شخص

 .سهیل ازماشین پیاده شد

 سهیل:دانشگاه میرید؟

 پیره ی با ادب سالمت کو؟؟؟

 علیک الیالم-

 .سهیل:سالم ببخشیدحواسم نبود

 .سروش:این داداش ما طفلا چ دوقتا هیت که حواس نداره

 .سهیل چشم غره ای به سروش ر ت

 .سهیل:اگه دانشگاه میریدسوارشید،میرسونیمتون

? 

 ....ستاره:مم ون مزا
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  اجازه ندادم ستاره حر ش وتموم ک ه

 .ه،خیلا مم ونواااای آر-

 در کیری از کانیه پریدم توی ماشین

 .سروش تک خ ده ای کرد و سهیلم باخ ده سرش وبه طر ین تکون داد

 روکردم سمت ستاره

 .ستاره سوار شو آقایون ومعطل نکن-

 .ستاره هم بعد ازمکث کوتاها ک ارم نشیت

 .ستاره:ببخشیداین دوست من خیلا زود خودمونا میشه

 .اشکالا ندارهسهیل لبخ دی زد:

? 

 .موش بوخورتت چه امروز لبخ د پخش وپال میک ا

? 

 سروش:تازه ماکه غریبه نییتیم ،همیایه ایم دوستیم،مگه نه؟

? 

 .تورم موش بخوره نمکدون

? 

 .ستاره:بله درسته
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? 

 !!!!!!جااااااانم

 توچا میگا این وسط؟

 .دماکا باای ا پیمان دوستا بیتیم که من یادم نمیا

? 

ح   ? عداز نب من و چ دین لبخ دمیحححخره              ب جا باچ دین چش غره از که  قه  دود ده دقی

 .ازجانب ستاره گذشت به دانشگاه رسیدیم

? 

 .بایک تشکرکوتاه از ماشین بیرون پریدم

? 

 سهیل:کالساتون ساعت چ دتموم میشه؟

? 

 ستاره:برای چا میپرسید؟

? 

 .گردیم خونهسروش:میخواستیم ببی یم اگه کالسهامون باهم تموم میشه،باهم بر

? 

 .نه دیگه نشد دوبار به روتون خ دیدم پرروشدین?

? 
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 .خیلا مم ون ماخودمون پاداریم میتونیم برگردیم-

? 

سححهیل اخما کردوگفت:ماهم همچین مشححتاق دیدن دوبارتون نییححتیم. قط خواسححتیم    

 .کمکا کرده باشیم.راستا  راموش نکردین که برادراتون شماروسپردن دست ما

? 

 .جلیه بااون چهارتابیشعوربذارم من بایدیک

 .آخه آدم قیط بود که ماروسپردن دست این دوتا

? 

خیلا مم ون از ومیفه شححح اسحححیتون،ولا میض اطالع بایدخدمتتون بگم که ماخودمون          -

 .میتونیم ازخودمون موامبت ک یم

? 

 .ستاره:ببخشیدمن بابت ر تاردوستم عذرمیخوام

? 

 .ودنبال خودش کشیدبعدازتموم شدن حر ش دست من وگر ت 

? 

 کما که ازشون دورشدیم دستم وبیرون کشیدم

? 

 اَه ول کن دستم وک دیش.....اصالبگوببی م چراازشون عذرخواها کردی؟-

? 
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 ......ستاره:آسمان واقعار تارت بچه گانه بود اوناکه چیزی نگفتن، قط میخواستن

? 

 .حا هرچا-

? 

ازخیام به کالس برسم.واز حذف شدن    بالخره بعد کلا اعفاب خوردی مو ق شدم قبل   

 .جون سالم به درببرم

? 

 .ساحل:بازم که دیرکردی

? 

 .نچ ای د عه به موقع اومدم-

? 

 مهیا:دیشب باکا برگشتین؟؟

? 

 .باسهیل ای ا-

? 

 .ساحل:اووووو...باباسهیل ای ا.....خوب باهمیایه هاتون جورشدین

? 

 .من غلط بک م بااون دوتا جوربشم-
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? 

 ند.... قط موامب دلت باشمهیا:خدادا

 .به قلبش اشاره کرد وادامه داد: که این وامونده زود ل گر می دازه

? 

 .این وامونده غلط میک ه جایا ل گرب دازه-

? 

 ههه خ ده داره

 کا اونم من عاشق بشم اونم عاشق کا؟؟؟

 .....عاشق کیا که از متحححح

 .نمیدونم چرادوس ندارم این کلمه رو براش بکارببرم

 برای کا؟سهیل؟

? 

امروزقراره سححتاره شححماره مانداناروازسححروش بگیره.کاش نمیگفتم همچین کاری بک ه  

 ...کاش،خودم شمارش وازسهیل میگر تم

ستاره وسروش هیت یاحداقل یک        الدرح بی شون  چیزی حس میک م یک چیزی بین 

 .گیریه شکل

? 

 .استخونای دستم وترکوندم
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? 

 .نمگه از روی ج ازه ی من رد بش

 .مگر من مرده باشم که بذارم یک چیزایا بین این دوتا شکل بگیره

? 

 .ساعت دو کالسم تموم شدتارسیدم خونه ساعت دونیم شد

? 

 .لباسام وباتاب نیم ت ه ی آبا نفتا وشلوارک هم رنگش عوض کردم

? 

 .خودم وپرت کردم روی مبل

? 

 .نمیدونم چراروزبه روزلباسام داره ناموسا ترمیشه

? 

 م وگذاشتم روی چشمامآرنج

? 

 .حضوریک فروک اروخودم حس کردم،ولا ای د عه دیگه سرمانبود لرز نبود

? 

 .سریع آرنجم وازروی چشمام برداشتم وسرجام نشیتم

? 
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 .یک مرد باموهای مشکا و چشمای بیضا قرمز وصورت سفیدوکبود

? 

 ک ارمبل اییتاده بود ونگاهم میکرد ولا نگاهش سرد نبود

 گرم بود 

  ا تفاوت نبودب 

 حس داشت

 داغ بود

 .حیش میکردم

? 

 .به خودم اومدم

 .جیغا کشیدم ازجام پریدم وهمونجوری به سمت در ر تم وبازش کردم

? 

 .با بازشدن در باسهیل که چشمانا ازحدقه بیرون زده نگاهم میکرد مواجه شدم

? 

 .نگاهش وازم گر ت وبه سمت واحدشون ر ت

? 

 باهق هق گفتم:سهیل
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? 

 .اد ولا بازم بهم نگاه نکرداییت

? 

 .من ا ن یکا رو توی خونه دیدم-

? 

 سهیل:مطمئ ا؟؟؟

? 

 .آره بخدا خودم ا ن دیدمش،ک ارم اییتاده بود-

? 

 .دستاش ومشت کرد

? 

 به سمتم اومد ازجلوی در ک ارر تم ووارد خونه شد

? 

 چرانگاهش وازم میگیره؟

 .حتمابخاطرصبح ازم ناراحته

 .تم خودم میتونم ازخودم موامبت ک مهمین صبح بهش گف?

 چه زود دروغم لو ر ت

? 
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? 

 سهیل:کوش کجاست؟

? 

 نمیدونم ا ن ای جابود-

? 

 من دارم به سهیل چا میگم؟

 م که میدونم چا بود،ازسهیل چه انتظاری دارم؟

 .چجوری بهش اعتمادکردم و راش دادم توی خونه اصالچراازش کمک خواستم

 ازدستش ساخته نییت بازم ازش کمک میخوام؟؟؟ چراوقتا که میدونم کاری

? 

 .به طرف اتاق ستاره ر ت

? 

 مثل جوجه اردکایا که دنبال مادرشون میرن دنبالش راه ا تادم 

 ...نمیدونم این دنباله رویا از ترس بود یا از

 .حتماازترسه،م که خودم ومیش اسم

 .آره خودم ومیش اسم ومیدونم از ترس نییت
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 پس ازچیه؟؟؟

 .حرف مهیامیترسماز 

 .میترسم که راست گفته باشه

? 

 .وارداتاق ستاره شد

? 

 .سهیل:کیا هم که ای جانییت

? 

 .بازم نگاش و ازم دزدید مثل ای که خیلا ازدستم ناراحته

? 

 ازاتاق بیرون اومد

? 

 .خواستم دوباره دنبالش راه بیفتم که بادیدن عکس خودم توی آی ه خشکم زد

? 

 .بااین نیم ت ه وشلوارک جلوی سهیل رژه میرم یاخداااااا من دارم

? 

 جیغا کشیدم که کوش خودم کر شد

? 
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 .باصدای جیغ من سهیل هراسان به اتاق برگشت

? 

 سهیل:چا شده؟چرا جیغ کشیدی؟

? 

 .بادیدن دوبارش ،دوباره جیغا کشیدم

 .که ب طرم جیغیلدونم پاره شد

? 

 .جلوتراومد

? 

 حححححرو بیححححححححححححححححححححرونباداد گفتم:بححححححححححححححححححح

? 

 سهیل:چا؟

? 

 دوباره دادزدم:برو بیرون

? 

 سهیل بعدازمکث کوتاها از اتاق بیرون ر ت

? 

 .چادر نماز ستاره که روی میز بود و برداشتم وسرم کردم
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? 

 حا با چه رویا برم بیرون؟

? 

 یع ا بخاطرهمین بود که نگاهش و ازم میدوزدید؟؟؟

 . م لبخ دی زدمبااین  کر شیری

 .ولا بابه یادآوری سر و وضعم جلوی سهیل لبخ دروی لبم ماسید

? 

 .سهیل ازهمون جاگفت:من خونه رو خوب گشتم کیا ای جانییت

? 

 مکثا کرد وادامه داد:یاحداقل آدم نییت......خداحا ل

? 

 .خجالت وک ار گذاشتم واز اتاق بیرون اومدم نمیتونیتم ازش تشکرنک م?

 !!!!ه من همچین حر ا زده باشمباورم نمیش

 .مهیاخدانکشتت که ای قدر من و میترسونا

 .خداک ه حر ت درست نباشه

? 

 سهیل....ببخشیدآقاسهیل-

? 
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  پشتش به من

? 

 سهیل:بله

? 

 مم ون-

? 

 سهیل:خواهش میک م......موامب خودت باش

 بااین حر ش ق د توی دلم آب شد واز ذوق وا ر تم

 تادچ د قدم ر ت دوباره ایی

سهیل:خیالت راحت من چیزی ندیدم،خودت و اذیت نکن،متوجه شدم که از شدت ترس  

 .بااون وضع بیرون اومدی،ولا ای که از چا ترسیدی ونمیدونم

 مکثا کرد

سحححهیل:بهتربیشحححتر حواسحححت باشحححه بالخره ای جایک مجتمع میحححکونیه و ا رادزیادی   

 .ای جازندگا میک ن

 .ر ت وخار  شدباتموم شدن حر ش به سمت در خروجا 

صدای بل د زدم          شون و با شتم رو سرم وگذا سر خوردم زانوهام وبغل کردم و ک اردیوار 

 .زیرگریه
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شتباه       - شوه و دلبری نبود،یه ا فدنبود از عمد نبود برای ع خدایا خودت که میدونا از ق

 .بود یه اشتباه خیلا بزرگ

 .دهخداجونا خودت میدونا تاا ن هیچ کس حتا یک تار موی م م ندی

 .غلط کردم م وببخش

 .هق هق میکردم وبا باخدا حرف میزدم

 .....امروز تموم زحماتم بر باد ر ت امروز سهیل

 (سهیل)راوی

 سروش:سهیل

 سرم تا نخاع توی لی تاپ بود

 هان-

 سروش:هان و مرض

 ب ال-

 روی مبل درازکشید

 .سروش:امروز موقع برگشتن از دانشگاه ستاره رو دیدم

 خب-

 ....اره ی ماندانا رو میخواست....یادته که،همونا که شب جش هسروش:ازم شم

 آره یادمه-
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 .مگه میشه یادم نباشه

 .ماندانا کیا که جون آسمان و نجات داد

 .حر ای اونشبش ه وزم که ه وزه یادمه

 .مطمئ م که اتفاق امروزم با ربط به همون موضوعا که ماندانا گفت نییت

سعا کردم موامبش   یتاخ این اجازه رو      توی این مدت  سرکش گ شم ولا دختره ی  با

 .بهم نداد

 سروش:الوووو....کجایا؟

 .چشم از لی تاپم گر تم

 خب....برای چا شمارش و میخواست؟؟؟؟-

سحححروش:نمیححدونم چیزی از حر ححاش نفهمیححدم،گفححت برای یکا از دوسحححتححاش ما                  

ر ش  وباره حخواد،چ ددقیقه ی بعدگفت ازمانداناخوشش اومده میخوادبره ببی تش،باز د

وعوض کرد گفت مانداناهمون شححب بهش گفته به دیدنش بره....من که سححردرنیاوردم   

 .برای چا میخواد.ولا معلوم بودکه دروغ میگه و نمیخواد چیزی بگه

 شمارش وبهش دادی؟-

سححروش:نه من که شححماره ی ماندانارونداشححتم که بهش بدم گفتم که آرمان شححمارش     

 .رمان وبدهوداره.ستاره هم گفت شماره آ

 شماره ی آرمان ودادی؟-

 .سروش:بچه شدی، کرکن یه درصد
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 نفیم وبیرون دادم

 .هووف چه عجب عقلت رسید-

 سروش شیطون خ دید

 سروش:چیه ترسیدی؟

 .معلومه که نه.....اصال برای چا بایدبترسم-

 .سروش:نمیدونم ازخودت بپرس

 دادی؟مزخرف نگو،اصالبگوببی م چراشماره ی آرمان وبه ستاره ن-

 .ابرویا با انداخت

 .سروش:هروقت توگفتا م م میگم

 .خب...حا آخرش چا شد-

سححروش:هیچا گفتم آرمان شححمارش وعوض کرده م م شححماره ی جدیدش وندارم اگه   

 .کاری باهاش دارین خودم میتونم ببرمتون پیشش

 .لبخ دی زدم

 .سروش چشمکا زد

 .سروش:چاکرداداش کوچیکه

 ازکا یادمیگیره؟ معلوم نییت این کلمات و

 ازجام بل دشدم
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 .هروقت خواستین برین خونه ی آرمان به م م بگوبیام-

 .سروش:چشم  رمایش دیگه ای نبود

 .به سمت اتاقم ر تم

 .نه  عالهمین وداشته باش تابقیشو بهت ابالغ ک م-

 .سروش:روکه نییت کییه ی

 .از شدت خیتگا سرم به بالش نرسیده خوابم برد

 خواب بیدارشدمباصدای ساعت از

 !!!!م که کوکش نکرده بودم

 .خاموشش کردم?

 .بعد از چ د کانیه صدای گوشیم و ساعت باهم بل دشد

 .خاموششون کردم

 .ساعت چهارصبح ونشون میداد

 صدایا از بیرون اتاقم میومداز جام بل دشدم

 صدارودنبال کردم تابه آشپزخونه رسیدم

  صدا از یخچال بود

 میکشید درش باز بود و آ رم
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 .درش وبیتم?

 خواستم به اتاق برگردم که چراغ آباژور خاموش شد

 برق آشپزخونه روزدم

 !!!!!!بعداز چ دکانیه خاموش شد

 یع ا چا؟؟-

 سروش:توای جاچیکارمیک ا؟

 .یخچال بیدارم کرد-

 سروش:یع ا یخچال اومد با ی سرت گفت بیدارشو عمویا؟؟؟

 .ب بیدارشدمبا مزه دریخچال باز بودازصداش ازخوا-

حا چراتوی این        بازشحححده.... ماخوابیم دریخچال  سحححروش:یع ا چا؟؟؟چجوری وقتا 

 تاریکا اییتادی؟؟

نمیدونم چرا امشب همه چا عجیب وغریب شده.چراغ آشپزخونه رو روشن کردم ولا      -

 .خودش خاموش شد

 .سروش:دروغ میگا بگو جون آرمان

 .لوس....به جون آرمان-

 .خ ده ای سرداد

 .مد وبرق آشپزخونه رو زدجلو او
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 .سروش:بیا این طفلا که روشن شد

ه وز چ دکانیه از حرف سروش نگذشته بود که  می آشپزخونه شروع کرد به ضعیف         

 .وقوی شدن و یکد عه ترکید

 ازآشپزخونه زدیم بیرون

 .سروش:این چراهمچین شد

 .نمیدونم.م که گفتم امشب اتفاقای عجیبه زیادی ما ا ته-

 .ال وبه دنبال اون صدای تلویزیون بل دشدصدای یخچ

 .ازاتاق سروش صدای بل د موسیقا ما اومد واز اتاق من صدای آ رم ساعت

 سروش:کا اسپیکر و روشن کرد؟؟؟؟اصالای جاچه خبره؟؟؟

 .شد خاموش دوباره که کردم روشن و لوستر توی نشیمن 

 .غلط نک م ای جاج ا چیزی داره-

 ..... سروش:سهیل چرت نگو اصال 

دکه لوسححتر دوباره روشححن شححد ویکا یکا  مپاش   ه وز حرف سححروش تموم نشححده بو

 .شروع کرد به ترکیدن

 .سروش:غلط کردم ای جاخیلیم جن داره

 .بیابریم بیرون تا بالیا سرمون نیومده-

 سروش:یع ا  رارک یم؟؟؟عمرا
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 .ناگهان گلدونا به سمت سروش پرت شد که جاخالا داد

 .؟بیابریم که اگه یکم دیگه واییتیم همی جازنده به گورمیشیمسروش:چراواستادی

  به سمت در ر تیم

 .هرکاری کردم در بازنشد

 .سروش:چیکارمیک ا؟بج ب دیگه

 .بازنمیشه-

 .سروش:برو اونور ببی م......نگا کن اندازه ی باز کرد یه  یقل در زور نداره

 .چ دباردر وبه طرف خودش کشید

 ؟؟سروش:این چرابازنمیشه؟

 .م که گفتم بازنمیشه-

 .سروش:بیخیال حا چیکارک یم

 .نمیدونم-

 .سروش:ب ظرم دیگه کم کم بایدازهم خداحا ظا ک یم

 کا به توگفته نمکدونا؟-

 ....سروش:وا 

 صدایا ش یدم.... یه زمزمه
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 هیییس-

 ...سروش:خودت هیس حواست باشه من از تو

 .هییییس...ساکت شوگوش کن یه صدایا میاد-

 :خب چا هیت؟سروش

 .نمیدونم ولا اگه توخفه شا متوجه میشم-

 .نزدیک.....نزدیک..ش....نزدیکش..نشو...نزدیکش نشو+

سححروش:میشححه یکم بل دتربیر ا؟...نزدیکه کا؟؟ نک ه م ظورت سححهیله..باورکن من  ?

 .نزدیک این سهیل نمیشم این خودش و بهم میچیبونه

 سروش خفه-

 ....باور کن منسروش:بذاربگم چیکارداری؟؟؟.....

شقابهای توی آشپزخونه شروع کردن به پرت         ه وز حرف سروش تموم نشده بود که ب

 .شدن طر ش

 درحالا که جاخالا میداد

 گفت:غلط کردم....غلط کردم?

 خفه شووووووو+

 ....نزدیکش....نشووو.....مال تو...نییت+

 .سروش از ترس ساکت شده بود و قط گوش میداد
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 .ک نشیمبه کا؟؟به کا نزدی-

 خودت ...میدونا...خودت میدونا+

 نه نمیدونم-

 ....ازش دور شو...وگر نه+

 سکوتا کرد و ریاد زد

 .جونت ومیگیرم+

 به دنبال اون صدای خ ده ای ترس اک بل دشد

 .بعدازچ دلیظه صداضعیف وصعیف ترشد و کامالقطع شد

 .صدای تلویزیون ویخچال و اسپیکر هم قطع شد

 سروش:یع ا ر ت؟

 .رک م ک-

 .سروش:آخییییش...حا کا رومیگفت

 نمیدونم-

 سروش:حا توی این تاریکا چیکارک یم؟؟

 ...چاره ای نییت باید-

 صدای جیغا اومد
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 .سروش:یاخدا کرک م برگشت

 دوباره صدای جیغ بل دشد

 صدا واضح و رسا بود

 رم بع صداخیلا نزدیک بود

 سروش:صدای کیه؟

 از واحد دختراست؟؟؟-

 .سروش: کرک م

 در و باز کردم و ر تم بیرون

 .عجیبه ای د عه بدون هیچ زحمتا بازشد

 .سروش زودتر از من عمل کرد وبه سمت واحد دخترار ت

 بامشت به جون در ا تاد

 ..سروش:خانم مهدوی...خانم رستما....ستاره...ستاره

 بعداز چ دکانیه دوباره صدای جیغ بل دشد

 دکامالواضح بود که صدا ازداخل خونه میا

 سروش برو ک ار-

 سروش:چا؟؟هیچ معلوم هیت چا میگا؟؟
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 د  مفب برو اونور-

 چ دقدم عقب ر تم و با سرعت به طرف در ر تم

 .یکباردیگه هم تکرارکردم

 بازنمیشه-

 .سروش:بایددونفری بشکونیمش

 سری تکون داد

 تموم خشم و ترسم وتوی این ضربه جمع کردم

 یا سرشون اومده باشه،میترسم...میترسم ازوجیغ ازای که بال

 .عفبانا ام از خودم....از این بیخیالیم،میخواستم موامبش باشم ولا نبودم

 .چ د بار دیگه این کار وتکرار کردبم تا بالخره در باز شد

 خونه توی تاریکا میض  رو ر ته بود?

 سروش:ستاره ...ستاره...آسمان

 صدای جیغ وگریه بل دشد 

 لرزش دستام حس میکردم

 رزش از روی ترس بوداین ل

 ولا نه ترس ازکیا که باعث این جیغ وداده
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 بلکه ترس از دست دادنه

 سروش چراغ قوه گوشیش و روشن کرد و نورش وتوی خونه گر ت

 گوشه ی خونه یک فرپشت به ما اییتاده بود

 سروش:ستاره تویا؟؟

 به سمت ما برگشت

 ......سروش:یاابوالفضل

 این دیگه چیه؟؟؟-

 ای سفیدو بل د وصورتا سفیدوکبود وموهایا پریشون ح ایا رنگیک زن با رد

 دخترا گوشه ی اتاق از ترس مچاله شده بودن

 یک قدم به سمتمون اومدبه دنبال اون نعره ای کشید و ناپدیدشد

 به میض ناپدید شدنش برق اومد

 .دخترا ه وز گوشه ی اتاق نشیته بودن ومیلرزیدن

 ید صورتا پوشیده بودآسمان یک بلوز شلوار عروسکا سف

سمان        صال نیم نگاها هم بهش ن داختم تا وقتا که آ ستاره دقت نکردم یع ا ا به لباس 

 .باشه  رد دیگه چه اهمیتا داره

 سرم وانداختم پایین
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شش جلوی نامیرم            سم ولا ای قدر میدونم که روی پو ش ا سمان و زیادنمی سته که آ در

 .چقدر حیاسه

 .وکرد کار همین من دنبال به مه سروش از خونه بیرون اومدم 

 .صدای ستاره درحالا که هق هق میکردبل دشد:تورو..خدانرین

 .سروش:مااین بیرونیم وجایا نمیریم .. قط...... قط شمایه چیزی ت تون ک ین

 .....آسمان:چا؟یع ا چ

 .حر ش و خورد

 صداشون شبیه زمزمه بود ولا ش یده میشید

 ...آسمان:واااای دوباره نه

 ی رو لبم جاخوش کردلبخ د

 .نمیدونم این لبخ د ازچا بود

سمان و توی اون وضعیت دیدم...نه مطمئ ن همچین چیزی       خوشیالا بابت ای که مهر آ

 .نییت

 دچقدر خودم و لع ت کردم که چراهمچین شد...گرچه تقفیرم م نبو

 ستاره:آسمان میری ازتوی اتاقم مانتویا چادری چیزی بیاری؟

 .نه مگه خودت چالغا خودت بروبیارآسمان:معلومه که 

 این دختر درهمه حالت زبون دراز وگیتاخه
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 .ستاره:خب میترسم

 .آسمان:م م میتححح....اصالمیدونا چیه...م که حوصله ی بل د شدن وندارم

 ترس..چرانمیتونه بگه که میترسه.غرور تاچه حد؟

 حوصله ی ش یدن بیث دوتا بچه رونداشتم

 .گشتم به نزدیکترین اتاق ر تمدوباره به داخل خونه بر

روی میز تیریر یک چادر بود برش داشححتم یک مانتو و مق عه هم از روی چوب لباسححا  

 .برداشتم

 . احیاس میکردم بویا که توی اتاقه خیلا آش است نمیدونم اتاق ستاره بود یا آسمان

 .سمانهآ ولا یه حس مبهم که ه وزم نتونیته بودم درکش ک م بهم نهیب میزد که اتاقه

  ماومد  انداختم،و  مبل  روی رو بدون ای که کوچکترین نگاها بهشحححون ب دازم لباسحححها        

 بیرون

 سروش:کجار تا؟

  از توی اتاق براشون چادر و مانتو آوردم- ?

سحححروش:چه چیزا؟اگه خودم نمیدیم باورم نمیشحححدسحححهیلا که با قید وب ده واین چیزا  

 .براش اهمیتا نداره همچین کاری بک ه

 . توکه دیدی کجار تم چرا پرسیدی؟...کانیاخفه شو حوصلت وندارماو -

 ای وچه حییه که من دارم احیاس میک م رگ گردنم هرلیظه میخواد بترکه
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 .اولین بار نییت که این حس ودارم ولا ه وز نتونیتم درکش ک م

ولا این حیحححه لع تا از زمانا که به ایران اومدم ماهرشحححده از زمانا که آسحححمان و            ?

  کاراش،ودیدم بروز پیدا کرده

  گاها دلم میخواد برم وسر آسمان داد بزنم

  دادبزنم که به چه حقا جلوی پیرای غریبه نمک میپرونه

 ....باچه جرأتا با پیرای کالسش گرم میگیره

 .چیکارشم اصال به من چه من 

 .به من چه ربطا داره که باکا معاشرت میک ه باکا بگو و بخ د میک ه

و مشت کردم و ناخونام وتوی گوشت دستم  رو کردم شاید از این التهاب از این      دستام 

 .حیه مزخرف کم بشه

 ستاره:میشه بیاین داخل

 .سروش:اجازه هیت

 مایا که در خونشون و اونم دوبارشکیتیم وبدون اجازه وارد شدیم حا اجازه میگیرین

 .ستاره:بله بفرمایید 

 .وارد خونه شدیم

  شتمباچشم دنبالش گ

 .ک ارستاره اییتاده بود و سرش وپایین انداخته بود
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 .باسروش روی نزدیکترین مبل نشیتیم

 نمیخواین چیزی بگین؟-

 ستاره نگاها به آسمان که حا ک ارش،نشیته بود انداخت

 .ه وزم سرش پایین بود

 احیاس میک م از من خجالت میکشه

 ولا این بعیده

چ دباربدون پوشش م اسب دیدمش ازمن خجالت    بعیده که این دختر پرروبخاطرای که 

 .بکشه

 .سروش:باشه هرجور مایلین

 ازجاش بل دشد

 .سروش:سهیل پاشو بریم که دیره

 تاخواستم از جام بل دبشم

 .آسمان گفت:اگه اجازه بدین توضیح میدم 

 سروش:همه ی قضایا رو؟

 .نگاها بهم انداخت

 .آسمان:همه ی قضایارو..از اوله اول

 .ن حاکم بودسکوت بی مو
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 سروش کال ه شده بود و آسمان ه وز چیزی نگفته بودومشغول بازی انگشتاش بود

 .صبرم لبریز شد کم صبرنکرده بودم برای دونیتن ماجرا

 هوووف آسمان خب بگودیگه-

 ...سروش:مثل ای که سرکاریم پا

 .وسط حرف سروش پرید

ابل  ه نه قطعاب ظرتون غیرقآسمان:چیزی که میخوام براتون تعریف ک م ممک ه...ممکن ک

 .باوره

نمیححدونم چرامیخوام بهتون بگم....خودمم نمیححدونم چراتوی این مححدت کم بهتون                              

اعتمادکردم....چیزی شحایدمیحخره باشحه....شحایدمیحخره باشحه که من چجوری به دوتا        

 ....مردغریبه که زیادم نمیش اسمشون اعتماد کردم

 سرش وبل دکرد وبهم چشم دوخت

یدونم چر  ما مطمئن                  نم که از یک چیزی  یا  یده  تأی یک  بال  که دن ا ولا حس کردم 

 .میک یم کمکش بشه....ازای که ت هاش،نمیذاریم 

 .عییبه که تمام ای هارو  قط از نگاهش خوندم

 .چشمهام و آروم باز وبیته کردم

 .بعدازیک مکث چ د کانیه ای ادامه داد
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زمانا شروع شد... قط در همین حد  آسمان:دقیق یادم نییت که این اتفاقات شوم از چه 

میدونم که همون اوایل سححکونتمون توی این خونه بود......شححایدم چهاردهم ماه بود،آره  

 .ب ظرم چهاردهم بودیادمه که اونشب ماه کامل بود

یه جور              بدی داشحححتم  گذاشحححتم سححح گین بودم حس خیلا  نه  به این خو پا که  ازوقتا 

 .تشویش،ودلشوره

 .ابخاطرای ه که ازخانوادم دورم وبه مرور زمان بهش عادت میک م کرمیکردم تموم ای ه

مطمئن نییححتم تموم این اتفاقات زیرسححر اون اتاقکه یا نه ولا تموم این اتفاقات از زمان  

 .پیداشدن اون اتاقک شروع شد

 سروش:اتاقک؟این دیگه چیه؟

که توی دیو               یداکردم  یک پ قک خیلا کوچ تا یک ا تاقم  مان:اوهوم،من توی ا ار آسححح

بود،ازوقتا درش وباز کردم از توی اتاقک بادسححردی وزید و بخاری اتاق وخاموش کرد  

تاریکا وجود کیحححا رو ک ارم حس           تاقم قطع شحححد....توی اون  بال اون برق ا به دن و 

 .کردم....توجها بهش نکردم گذاشتمش به حیاب تاریکا

 .از اون موقع به بعد این اتفاقات شروع شد

 قات؟؟؟دقیق بگو کدوم اتفا-

با موهای ح ایا رنگ دیدم که میخواسحححت جونم وبگیره                 آسحححمان:چ دباری یک زن 

 .......خودتونم تاحدی شاهدش بودین ....هرد عه که حالم بد میشد

 وبا زد لباسش آستین وکما آورد وجلو راستش مکثا کرد دست 

 آسمان:اولین باری که لمیم کرد دستم ای جوری شد،
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 .تر میره ا نم تقریبا تاروی بازوم میرسهروز به روزم داره با 

 ... کما با تر از مچ دستش سیاه شده بودسیاها که شبیه یک کبودی عادی نبود

 .ستاره؛چراای و بهم نشون نداده بودی؟حا دردم داره

دردنداره...مییوزه ..سرد ویخه ...سوزشش مثل این میمونه که یک مدت طو نا  آسمان؛

 .ت باشه سوزشش ازسرماستیک تیکه یخ روی دست

ادامه داد:چ دشححب قبلم یک مرد با لباس قرمز و صححورت قرمز وچشححمای قرمزوحشححا   

 ...دیدم

  نگاها بهم انداخت

آسححمان:امروزم وقتا توی خونه ت هابودم یک پیححرباصححورت سححفید وموهای مشححکا     

  اوچشمای قرمزدیدم ولا این یکا برخالف بقیه هیچکاری باهام نداشت..یکجورایا حت  

 .طرزنگاه کردنشم متفاوت بود

 ...میدونم هضمش سخته ولا باورک ین همش حقیقته

 وسط حر ش پریدم

درسته چیزایا که گفتا غیرقابل باوره مخفوصا برای ماکه ای جابزرگ نشدیم و چیزی      -

 هم ازشون سردرنمیاریم

 دولا بااین حال وباوجودچیزایا که این مدت و علا الخفححوس امشححب دیدم باورش زیا

 .دورازانتظارنییت

 سروش:شب مهمونا کوروش چا
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 ...آسمان:اونشبم کارهمین زنا که امشب دیدین بود....نمیدونم کیه یا چیه

سرت اومد کاریک جن ازقبیله نمیدونم چا چا        شب  ستاره:مانداناکه گفت بالیا که اون

 .بود که کارش تفاحب جیم دختران باکرست

 .آسمان یه چش غره به ستاره ر ت

 .ره:چشات وای یوری نکن میترسمستا

 .آسمان:میشه شماره ماندانایا آرمان وبدین

 سروش:نه

 آسمان:نه؟...ولا آخه چرا؟

یتیم که کمکتون نک یم.... رداباهم میریم       - ستین،ماهم اونقدرنامردنی شماازماکمک خوا

 .پیش آرمان

 آسمان لبخ دی زد:مم ون

 .سروش:داداش پاشوبریم

 ستاره:نححححححححححححححه

 سروش شیطون شد

 سروش:اونوقت چرا؟

 آسمان:میشه ا ن بریم خونه آرمان

 به ساعتم نگاه کردم ساعت پ ج صبح ونشون میداد
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 .دیروقته ...شماکه تاا ن تیمل کردین این یه شبم روش  ردامیریم-

 ...آسمان:آخه...آخه

 .ودستاره:اخه...تاحا ای یوری نشده بودهیچوقت ..هیجوقت جلوی من ماهرنشده ب

 متوجه دلیل اصراشون شدم

 .میترسیدن ...ازت هاشدن..میترسیدن دوباره ت هابشن وگیربیفتن

 سروش:چاره ای نییت بایدصبرک ین تاصبح

 .ستاره:ماچیکارک یم ا ن

 مگه قراره کارخاصا بک ین؟-

 .ستاره:نه م ظورن ای ه که...میترسم بازم بیان سراغمون

 سروش سری تکون داد

 .هیت .....ولا برام عجیبه چراامشب خودش وبه ستاره نشون داده سروش:آره امکانش

برای م م عجیبه اگه همه چا مربوط به اون اتاقک باشححه پس نبایدخودش و به سححتاره   -

 نشون میداد.....راستا میشه اون اتاقک وببی یم؟

 .آسمان:نه....چون اون اتاقک روزبعدش ناپیدشد

? 

 سروش:هااان؟

 مگه میشه؟-
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 .که شدهآسمان: عال

 سمان ه وزم د ترچه رو داری یانهستاره؛آ

 د ترچه؟-

 .آسمان:آره دارمش ....این د ترچه رو ازتوی همون اتاقک لع تا پیداکردم

 سروش:میشه بیاریش؟

 آسمان:نه

 سروش:اِه چرا؟

 .آسمان:چون ..چون..اصالگمش کردم

 .ازجام بل دشدم

 .پاشومن کمکت میک م-

 آسمان:کمک برای چا؟

 .یک م تاپیداش ک اکمکت م-

 کامالمعلوم بودکه چرانمیخوادبره توی اتاق

ازجاش بل دشححد وبه سححمت اتاقا که لباسححاروازاونجا برداشححته بودم ر ت پس حدسححم     

 .درست بود

 الکا خودش وسرگرم گشتن کرد

 مثالداشت دنبال د ترچه میگشت
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 یک گوشه اییتاده بودم و نگاهش میکردم

 به سمتم گر ت بعدازحدود ده دقیقه د ترچه رو

 .یک د ترچه نیبتاکوچیک با جلدی ازج س پوست که میشه گفت قدیمیه

 به هال برگشتیم

 سروش:پیداش کردین؟

 آره-

 سروش:حا توش چا نوشته؟

 بازش کردم

تمام صفیاتش خالا بود به جز یک صفیه که یکیری کلمات نامفهوم نوشته شده بود      ?

 ."آستیاگ"والبته یک اسم 

 نفهمیدم...ولا..ولا این اسم چیه؟ سروش:م که چیزی

 ستاره:حا ازکجامعلوم اسم باشه

 .اسمه...ولا یک اسم خیلا قدیما...قدیما تاحدی که دیگه  راموش شده-

 آسمان:مطمئ ا... کرنک م

 .آره من قبالاین اسم وش یده ام-

 .د ترچه روبه آسمان پس دادم

 دارینصبح ساعت نه میایم دنبالتون ...البته اگه مشکلا ن-
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 .ستاره:مشکل که نه  قط کالس داریم...که اونم مهم نییت این موضوع خیلا مهم تره

 سروش:باشه

 بل دشدم

 آسمان:کجا؟

 .سروش:بااجازتون خونمون

 .ستاره:نمیشه تاوقتا که میخوایم بریم پیش آرمان ای جابمونین

 سروش:نه

 ستاره:خیلا مم ون

 سروش:خواهش?

 ابمونین؟؟ستاره:آقاسهیل میشه امشب ای ج

 سروش اخما کرد

 . کرک م صورت خوبا نداره که ماشب ای یابمونیم-

 ستاره:اگه دوباره برگشت چا؟؟

 سروش:کا؟

 .ستاره:همون زنا که امشب دیدی ش

 احتمالش زیاده که برگرده-
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 .سروش اخمهاش وبازکرد

شب ای جابمونیم من جرأت نمیک م مخفوصاتوی این        سروش ? سهیل بترنییت  :میگم 

 .کا پاتوی اون خونه بذارمتاری

 .اگه خانمهامشکلا نداشته باشن-

 .ستاره؛نه نه مشکلا نییت

 آسمان:مگه خونتون برق نداره؟

 .سروش:داره ولا  می نداره

 آسمان:هاان؟

 امشب برای ماهم شب آروما نبود-?

تموم اتفاقات امشحححب و براشحححون تعریف کردیم البته این سحححروش خان طبق معمول        

 .وبرگم داد ویکیری بزن بزن واکش م بهش اضا ه کردیکخورده شاخ 

 .ستاره:شمامطمئ ید اتاقکا دریچه ای طاقچه ای چیزی بازنکردین

 سروش تک خ ده ای کرد

 .سروش:خیالت تخت مطمئ یم

 آسمان:پس چرااین اتفاقاتون ا تاده ....اصالم ظورش از دوری چا بوده؟

 شونه ای با انداختم

 .نیاوردیمماهم مثل شماچیزی سردر-
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 سروش:خب حا ماکجابخوابیم؟

 .به سروش چشمکا زدم

 .تقییم میشیم دیگه-

 آسمان:تقییم؟؟یع ا چا؟

 یع ا ای که یکیمون توی اتاق شما ویکیمونم تو اتاق ستاره میخوابه

 .آسمان خ ده کرد

 آسمان:که ای طور

  آخ گردنم شکیت-

اتاق خوابیدین میذاشتین   سروش:چقدرشماها مالمین.....خب شماها که دیشب توی یک     

 . ماهم توی اون یکا اتاق بخوابیم

 .ستاره:چون که زیرا

 .خیلا مم ون واقعادلیل قانع ک  ده ای بود-

 .آسمان:خواهش....حا هم بیاین صبیونه بخورین سریعتربریم پیش آروم

 به سمت آشپزخونه ر تم

 بودیم راضا به زحمت نبودیم....جدی نگیرین تعارف میک م خیلیم راضا-

سروش:اوه س گ تموم گذاشتین ...من که  کرنمیکردم یه لقمه نون خشک بهمون بدین 

 .چه برسه به صبیانه
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 ستاره:ماروچا  کرکردین؟یزید؟

 بعدازخوردن صبیونه م تظردختراشدیم تا حاضربشن

سامون وعوض ک یم،دیگه          شم لبا سرو ضرشدن به خونهمون ر تیم تامن و بعدازای که حا

 .رگر تیمدوشمون و اکتو

***** 

 پیاده شین

 آسمان:رسیدیم؟

 .سروش:پ ن پ دیدیم هوا دونفرست گفتیم چهارنفری یک قدم دونفره بزنیم

 

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 .لطف ک ید وپیاده شید ستاره:برادران نمکدون میشه

  به سمت خونه ی آرمان ر تیم

 .زنگ واحدش وزدم

 بله+

 آرمان بازکن-

 شما؟+

 .سروش:ماییم

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 ماییم؟+

 .سروش:باباسروش وسهیلیم

 .آهان بیاین با +

 .درباصدای تیکا باز شد

 .اول دخترا و پشت سرشونم من و سروش وارد شدیم

 (ےآسمان)راو

 چجوری؟ ولا..؟ولاےچحححححححححححححححح-

 آرمان:نمیدونم

 سروش:خب علتش چا بوده؟؟

 .آرمان:باباگفتم که نمیدونم.....هیچ مشکلا نداشت حتا مریضم نبود

 .سهیل:پس چرا مُرد....ببخشیدپس چرابه دیار  انا شتا ت

 .جلوی خ دم و گر تم

 .آرمان:ببی م شما  ارسا نمیفهمین یامن دارم به یه زبون دیگه صیبت میک م

 مکثا کرد

 .آرمان:گفتم که نمیدونم....ولا هرچا هیت به خودتون مربوط میشه

 به ما؟-
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 . آرمان:بله شماها و

 بهم اشاره کردو ادامه داد

 .آرمان:علا الخفوص تو

 چه زود پیرخاله شدی تو

سهیل با اخما که ازوقتا اومدیم خونه ی آرمان روی صورتشه گفت:به آسمان چه ربطا 

 .ن دلیل مرگشم کهولت س هداره؟مانداناپیر بود مطمئ 

شماو علا        شب قبلش با صبح همون روزی که  سته ماندانا پیربود ولا چرا باید  آرمان:در

 .الخفوص جن میترمتون مالقات کرده بمیره

 .ستاره:این موضوع نه به مامربوطه ونه ماچیزی میدونیم

 .سروش:آره موا قم ...اصالبیخیال شین باباحتما اجلش رسیده بوده

  ری تکون داد وروی نزدیکترین مبل نشیتآرمان س

 سیگار برگا بیرون اورد وبا   دک طالیا رنگش روشن کرد

 ..البته ب ظرم کاربدی کرد ...آخه کا سیگار برگ و با   دک روشن میک ه

 پک عمیقا به سیگارش زد

 آرمان:خب حا چیکارش داشتین؟

 .ازش میخواستم کمکم ک ه-

 آرمان:کمک؟؟مگه بازم هیت؟
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 ش:چا بازم هیت؟سرو

 ..آرمان:همون موجوداتا که آسمان و

 سهیل وسط حر ش پرید

 سهیل:خانم رستما

 آرمان:چا؟

 .سهیل:آسمان ..نه ..خانم رستما

 پوزخ دی زد

 .آرمان:باشه....م ظورم همون موجوداتیه که خانم رستما رو اذیت میک ن

مورد                       ین بححاره کححه  ین اول میکردن...ا ق ححد آب  کیلو  کیلو  حمححایححت یححک   توی دلم 

 .پیرغریبه...یک پیری که هیچ نیبتا باهام نداره قرارمیگیرم

 آره-

غل و زن             بل اون جن و  عه ی ق نا د  ندا ما به!!! مان:عجی جیر کرد...یع ا چجوری آزاد  آر

 شده؟؟

 .سروش:ای اش ودیگه مانمیدونیم

 .سهیل:اگه ماندانا اون و غل زنجیر کرده بوده پس چرابازم سراغ آسمان اومده

 ...:آسآرمان

 نیشخ دی زد
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 .آرمان:خانم رستما مطمئ ا خودش بود

 .ببخشیدا مگه من جمعا چ دتا جن دیدم که  راموششون بک م-

 . آرمان:من نمیدونم این ودیگه بایدشمابگین

من قبل از ای که بیام تهران اصال اعتقحححححححححححح....اصالازوقتا اومدم تهران این جن اومده     -

 .دن سه تاسراغم واذیتم میک ه ا نم که ش

 آرمان:سه تا؟؟

 .اوهوم...اول سه تا نبودن ولا ا ن شدن...من میترسم زاد و ولد ک ن بیشتربشن-

 .آرمان:عییبه

 .سیگارش و توی جاسیگاری خاموش کرد

 آرمان:چه مدتیه که اذیتت میک ن؟

 .حدودا یک ماه-

 کردی کهآرمان:اگه تمام اذیتهاشون از یک ماه قبل شروع شده یع ا خودت یک کاری    

 ...باعث شده بیان سراغت..... کرکن توی این مدت

 .حر ش وقطع کردم

 .خودم از کاری که کردم مطلعم-

 .آرمان:خب م تظرم...توضیح بده

 . زمه-
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آرمان:نه اگه عالقه ای نداری احتیاجا نییحححت ولا...ولا اگه میخوای از دسحححتش راحت  

 .بشا من بایدهمه چا رو بدونم

 نا کمکمون ک ا؟ستاره:یع ا تو میتو

آرمان:آره ...شحححاید...درسحححته که من به اندازه ی ماندانادر این زمی ه مهارت ندارم ولا               

خب..با اطالعم نییتم و البته  کرک م در حال حاضر ت هاکیا که میتونه به شما هاکمک  

 .ک ه م م....پس بایدهمه چا رو بدونم

 بهش بگم یا...همه میدونن بذار ای م بدونه

 .ر چه میئله ی مهمیه که میخوام پ هونش ک محا انگا

 ....خب یک ماه قبل-

  تموم قضایا رو دوباره تعریف کردم

 .دیگه داره حالم بهم میخوره بس که توی این دو روز این ماجرا روتعریف کردم

 آرمان:د ترچه رو داری؟

 آره-

 .د ترچه رو که به اصرار ستاره باخودم آورده بودم و به آرمان دازم

مان:من اصالاحیاس خوبا نیبت به این د ترچه ندارم.....اشکالا نداره د ترچه پیش      آر

 من باشه؟

 نه مشکلا نییت ....خب من ا ن بایدچیکارک م؟-
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 .آرمان: عالباید صبرک ا تابتونم یه راه حلا پیداک م

 اگه تا اونموقع بازم سراغم اومد چا؟؟-

 .شایدمثل د عه های قبل خوش شانس نباشم

 .ن:یه لیظه صبرکنآرما

بعد از تموم شححدن حر ش ازجاش بل د شححد و به سححمت اتاقا که نزدیک در ورودی بود 

 .ر ت

 سروش:کجار ت؟

 .ستاره:نمیدونم نگفت که

 این آرمانم واقعا خوشتیپه قد بل د،هیکل رو رم و چهارشونه

 .پوست سفید ولب و دهن مت اسب و چشمایا به رنگ شب

 . جذاب نییت یاحداقل برای من نییتباای که خوشتیپه ولا اصال?

 .بالخره بعد از حدود ده دقیقه برگشت

 سروش:کجار تا؟؟؟گفتم دُدر کردی؟

 آرمان:سروش تو ه وزم  کر میک ا نمکدونا؟

 سروش:آرمان توه وزم ضد حالا؟

 .جعبه ای رو به طر م گر ت

 این چیه؟؟-
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 .آرمان:ازت میا ظت میک ه....بایدهمیشه همراهت باشه

 :حا  ایده ای هم داره؟سروش

آرمان:اگه  ایده ای نداشححت که بهش نمیدادمش....گرچه اکرش موقتیه....بایدصححبرک ا   

 .تابتونم یه راه حلا واسش پیداک م

 جعبه رو باز کردم

 یک گردنب د که از صدف و پر وتعدای س گ ساخته شده بود

ک  فهوم روش حدر وسط گردنب دنگی ا قرارداشت که یک سری شکلک ها وکلمات نام    

 .شده بود

  گردنبد و به گردنم انداختم

 ستاره:از این گردنب دا به من نمیدین؟

 .... آرمان:خب معلومه که نه.اصالچراباید

سححتاره:آخه من دیشححب همون زنا که آسححمان و اذیت میک ه دیدم...یع ا خودش و بهم 

سم،ب ظرتون میتو     سرم بیاره میتر شون داد....از ای که بخوادبالیا  شته    نه برام خطرین دا

 باشه؟

 .متفکرسری تکون داد

 .ارمان:امکانش هیت

 .ستاره:خب حا چیکارک م
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 .آرمان:صبرکن

 .دوباره به اتاق برگشت وانگشتری آورد

 آبا و سحححبز رنگ  به  ریزی نگی ای  و اطرا ش یک انگشحححتر با نگی ا به رنگ قرمز که      

 .بود دربرگر ته

 .ستاره:وای مرسا خیلا قش گه

 .وامبش باش این انگشتر و ماندانا از یک جن گر ته بودآرمان:م

 .....ستاره:حا که  کرمیک م میبی م میتونم بااون زنه ک حححح

 آرمان:بهتره دستت ک ا....ازت میا ظتم میک ه .....مطمئن باش خطری برات نداره

 ستاره:ولا خب صاحب این انگشترچا؟؟

 .آرمان:بهت کاری نداره

 ستاره:باشه

 .ه سمتم برگشتآرمان ب?

 .آرمان:شمارت وبده تاباهات درتماس باشم

 .جوووونم ...میخوای توشماره بده تامن باتودرتماس باشم

 .سهیل:آرمان هرکاری باآسمان داشتا به من یاسروش بگومابه آسمان میگیم

 .آرمان:این دیگه چه کاریه!؟؟؟خب خودم میتقیمابهش میگم

 .امانته نمیخوام براش اتفاقا بیفتهسهیل:همی که گفتم...این دختردست ما 
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 بیا بازم شروع کرد،خب میمیری...نه واقعامیمیری اگه ای قدراین موضوع وتکرارنک ا؟؟؟

 ...آرمان:م ظورت چیه؟یع ا اگه?

 .حوصلم سرر ت به ستاره اشاره کردم وباهم ارخونه بیرون اومدیم

 .سروشم بعدازچ ددقیقه بیرون اومد

 .س گا روبا پام شوت کردم

 .سروش:خب بریم

 ستاره:برای سهیل صبرنمیک ا؟

 .سروش:چراولا  عالبریم توی ماشین بشی یم تا سهیل بیاد

 .دستاش وبهم مالید

 .سروش:زودباشین که یخ زدم

 .توی ماشین نشیتیم وبعدازحدود یک ربع سهیلم اومد

  حیابا اخماش توی هم بود البته ای که تازگا نداره

 زی جز اخم توی صورت این کوه غرور ندیدمازوقتا سهیل ومیش اسم چی

 .ماشین وروشن کرد و حرکت کرد

 .تمام عفبانیتش و سرگاز خالا میکرد

 الها خداجیزت ک ه
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 میمیری؟ آرومتربری اگه  

 .من وستاره که توی ص دلا میوشده بودیم

شت وب داز      ? یت برو تن ل سروش:چخبرته باباآروم تر...تواگه میخوای بمیری حر ا نی

 .یک تریلا بلکه بمیری از دستت راهت شیم جلوی

 .سهیل؛هیییس...خفه شوهیچا نگو

**** 

 اونجاچخبره؟-

ساحل:هیچا بابا اعالمیه زدن که میخوان ببرن اردو بچه هام برای همین جلوی برد جمع   

 .شدن

 .جان من..آخ جون ستاره بیاماهم بریم-

 .ستاره:دونفره حال نمیده

 .روکردسمت بقیه بچه ها

 :شماهانمیاین؟ستاره

 یاسر:کجا؟

 مدرسان شریف-

 .مهیا:شمال

 مییا؛باکا؟
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 .مدرسان شریف-

 ال از:بادانشگاه دیگه

 اشکان:مگه قراره ببره اردو؟؟

 آره میخوادببره اردو ..حا میاین؟-

 سروش شونه ای با انداخت

 .یع ا خوشم میاد خر تو خره

 .سروش:هرچا آقامون بگه

 اشکان:آقاتون دیگه کدوم خریه؟

 .سروش زد توصورتش وصداش ونازک کرد

  سروش:اوا خاک برسرم..باآقامون درست بیرف...آقامون گله

 .به سهیل اشاره کرد وادامه داد

 .سروش:مگه نه آقامون

  سهیل پس گردنیا به سروش زد

 .:خاک بر سرتسهیل

 .زدیم زیرخ ده

 .اصال من به شما هاکاری ندارم .میخواین بیاین میخواین نیاین-
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 .ین وگفتم وبه سمت اتاقا که مخفوص کبت نام بود ر تما

بالخره باکلا زحمت وله شدن تونیتم خودم وبه میئول کبت نام برسونم بس که شلوغ        

 .بود

 .سالم ببخشیداومدم برای اردوکبت نام ک م-

 خب کبت نام کن+

 .خوب شدگفتا...نمکدون-

   رما وبه سمتم گر ت

 

 ...ریق سایتماین  رم وپرکن ...البته از ط+?

 دیگه صبرنکردم حر ش و تموم ک ه

 از اتاق زدم بیرون

 .پیره ی نمکدون

 .روی یکا از نیمکتای میوطه نشیتم

 من دیگه کا هیتم...یه موجودناش اخته؟؟؟؟؟

 .اصالحواسم نبود به مامان باباخبربدم

 .بیخیال هروقت برگشتم بهشون میگم

 عمیقاتوی  کربودم وداشتم  رم وپرمیکردم
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  خوبه انتگرال حل نمیک محا

 ؟؟؟ستاره:چیکارمیک ا

  دومتر پریدم هوا

 بیشعورترسیدم...یه اِه ا اُه ا-

 ستاره:مگه دستشوئیه؟؟؟؟.....حا چیکارمیک ا؟

مگه کوری نمیبی ا دارم جواب نامه ی خاطر خواهام ومیدم ...خو چشححای کور شححدت   -?

ونم این دیگه چه صیغه ایه....آخه کا   وبازکن ببین دارم  رم تردو رو پرمیک م...من نمید

 برای اردو  رم پرمیک ه؟؟؟؟؟

 ستاره:واقعامیخوای بری؟؟؟اونم ته اته ا؟؟

 .باته خودکار سرم و خاروندم

 آخه چراآدم وتوی این موقعیت قرارمیدین.؟من شماره ملا ازکجابیارم؟؟؟؟

 .سرم وبل دکردم

 .اوف اوهوم ته اته ا...ای قدر بهههم خوش بگذره ..دلت-

 ستاره:دلت میادبدون من بری؟؟؟

باهم گروها             - یا  یای برو رم بگیرب گه میخوای ب جان ا خب میمون  اوهوم چجورم.....

 .پرشون ک یم

 .ستاره:نمیدونم چیکارک م.آخه دونفری خوش نمیگذره
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 .نترس بامن جه مم بهت خوش میگذره-

 .رهستاره:اوهووو چرا دروغ میگا؟ م که میدونم باتوبهشتم زهره ما

 .اصالتورو راه میدن بهشت....تو رو با وسیقه هم راه نمیدن موتورخونه جه م-

 ستاره:انتر

 خودتا-

 ...ستاره:حا چیکار

 .اه ستاره خفم کردی میخوای بیامیخوای نیا به درک-

 .بشک ا توهوا زدم

 .آهان یا تم شماره ملا توی کارت دانشجوییم هیت

 ستاره بعدازمکث کوتاها ر ت

 ..اراحت شد کرک م ن

 .به من چه تقفیرخودشه نباید م و سگ میکرد

 .مشغول پرکردن  رم بودم که کیا ک ارم نشیت

 .سرم وبل دکردم ستاره بود که داشت  رم وپرمیکرد

 .چا شد؟توکه نمیخواستا بیای-

 ...ستاره:به توچه... کرکردی میذارم ت هات هابری عشق وحال
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 .باذوق ادامه داد:ش یدم شمالیاخوشگلن

 .خب باشن به توچه-

 .ستاره:دیگه دیگه

  دوباره مشغول پرکردن  رم شدم

  نمیدونم میتونم امضاء بابا رو جعل ک م یانه

 .نفیم وحبس کردم وسعا کردم امضایا شبیه امضاء بابابک م

 ...آخیش

 .ب ظرم خوب شد 

 .کیا یا کیانا ک ارم نشیتن

 ...یت دارهواقعا ای اچا  کر کردن بابامگه یه نیمکت چقدرمر 

 .چ دنفر روی یه نیمکت

 .یه نگاه بهشون انداختم

 .به به ارازل واوباش میبی م که دارین  رم پرمیک ین-

 .ساحل:چه ک یم دلمون واست سوخت...بالخره التماسات جواب داد

 .برو گمشو من التماس خودمم نمیک م بعد بیام التماس شما چلغوزا روبک م-

 .مهیا پس گردنیا حوالم کرد
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 .دستت بشک ه

 .این دست بود یا اره برقا

 .گردنم ک ده

 .بیشعور-

 .ازجام بل دشدم وبه اتاق مخفوص کبت نام برگشتم

 . رم وبه همون آقانمکدونه تیویل دادم

 . قط نمیدونم چرابایک نگاه مخفوص خرخودتا نگام میکرد

 شماشهرستانا هیتین؟+

 .بله بااجازه شما-

 .خانوادتونم شهرستانن+

 شکلیه؟؟بله م-

  پوزخ دی زد

 .نه ...میتونین تشریف ببرین+

 .اگه نمیگفتی م وای مییتادم شما رو طواف ک م-

 .کولم و روی دوشم جابه جاکردم

 .خدانگهدار-
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 .پیش بچه ها برگشتم

 خب کار باری؟-

 .میبوبه:شرت کم

 .بب د..خداحا ل-

 .ستاره:اه صبرکن

 ها چیه-

  ستاره:تاریخ اردو و مدتش ونپرسیدی؟؟؟

ته اردو پ ج روزسحححت           - پایین  رم نوشححح که  بازک ا میبی ا  گه اون چشحححای کورت و ا

 .آذریع ا یک ماه دیگه حرکته...راستا مایه تیله هم نمیخواد...اردو رایگانه۱۸

 .مهیا:ایول عالیه

 .ال از:اره خوبه ولا خیلا شلوغ میشه ای جوری حال نمیده

چون اردو درسححت وسححط  رجه  نفره..بعدشححم ۱۲۰نترس شححلوغ نمیشححه،مر یت اردو-?

 .هاست  کرنک م عده ی زیادی کبت نام ک ن

 .ستاره:خب مرسا گفتا حا شرت کم

 .سیره بدبو....خب م م ر تم توهم کالست تموم شدبیاخونه-

 .ستاره:خوب شدگفتا وگرنه بعدکالس نمیومدم خونه

 .خب حا ...خداحا ل بچه ها-
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 ازدانشگاه بیرون اومدم

ساعتم نگاه کر   شده پ ج...هوف چاره ای       به  سم خونه که  ساعت چهار ونیمه تا بر دم....

 .نییت

 .خیابون خلوت بود پرنده هم پرنمیزد

میر تم و شححعری برای خودم زمزمه میکردم که  ب.و.سداشححتم به سححمت اییححتگاه اتو 

 ...ماشی ا برام بوق زد

 اووووف خاطرهامم تموما نداره-

 .توجها نکردم وبه راهم ادامه دادم

 .ما برسونمتخان+

  چه صدای مزخرف آش ایا

 .صداش مثل کیا میمونه که انگشتش وگذاشته توی ده ش وحرف میزنه

 .شایدم واقعاگذاشته

 .اووو..نازنکن دیگه..بیاسوارشو+

 .صدای خ ده ی چ دنفربل دشد

 .سرعت قدمام وزیادکردم

 صدای یک نفردیگه اومد

 .بیاسوارشو دیگه...بهت بدنمیگذره+
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  چ دنفرنمعلوم نییت 

 .باخودم دعامیخوندم و تقریبا میدویدم

 .نمیدونم چراصدای این بیشعورا برام آش ابود

 نفیا ازسرآسودگا کشیدم ب.و.سبادیدن اییتگاه اتو

 ولیره وز این نفس صاب مردم بیرون نیومده بود که دستم کشیده شد?

سریع یک فردستم وپیچوند وازپشت گر ت و باپارچه چ     مام وبیت   ش تااومدم ببی م کیه 

 .ودستش وگذاشت جلوی ده م

  تقالکردم ولا  ایده ای نداشت

  بادندونام یک دندون میکم ازدست طرف گر تم ولا حتا آخم نگفت 

 دیگه داشت اشکم درمیومد

 .نمیدونم چراکیا متوجه نشد...نبایدم کیا توی این خیابون ارواح متوجه بشه

 .بوی آش ایا ش یدم....خیلا آش ا

 .سوارماشی م کردنکشون کشون 

 .بابرداشته شدن دستش از روی ده م جیغا کشیدم که گوش خودمم کرشد

 .دستام ه وزگر ته بود ونمیتونیتم پارچه رو از روی چشمام بردارم

دوباره اومدم جیغ بزنم که دوباره دسححتا جلوی ده م قرارگر ت وجیغم توی گلوم خفه  

 .شد
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 .دست راستم داشت مییوخت ولا اهمیتا نداشت

 .ا ن ت هاچیزی که برام مهمه شرف و آبرومه که میخوادبه بادبره

 .با صدااشک میریختم

 .ای بارمیتونم به صراحت بگم که ترسیدم

 .میخوام دستات وآزادک م اگه کارنابجایا ک ا همی جاخفت میک م+

 آروم دستام و رهاکرد

 .چه رو از روی چشمام ک ارزدمسریع پار

 

 شوکه شدم

 .صدای خ دشون بل دشد

 .دستش وازجلوی ده م برداشت 

 خیلا...خیلا...خیلا-

 .آرشا:آرشام یک آبا به بچه بده شوکه شده

 واقعاباورم نمیشه داداشام همچین کاری کرده باشن

 .این شوخیشون دیگه خار  از مر یتم بود

  آرشام لیوان آبا به طر م گر ت
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  آب و یک نفس سرکشیدم

 .به بطری آب معدنا توی دستش خیره شدم

 .بطری آب و از دستش چ گ زدم و تمامش و روشون خالا کردم

 .آرشاویر:اِه چیکارکردی دختره ی احمق

 .بالگدبه آرشاوین که ک ارم نشیته بود زدم

 .اون در لع تا و باز کن-

 .آرشاوین:چته دختر

 .به لگدزدنم ادامه دادم

 .م در این ماشین با صاحب مونده رو بازکنگفت-

 خودم وخم کردم به طرف درماشین و بازش کردم

 .باپام چ دضربه به آرشاوین زدم و از ماشین پرتش کردم بیرون وخودمم پریدم بیرون

 .آرشاوین:وحشا چرا رم میک ا؟خب یه شوخا بود

 ب.و.ستوجها نکردم و راه ا تادم سمت اییتگاه اتو

 .ت ت دمیزدقلبم ه وزم داش

 آرشاویر:هووی کجامیری؟

 .ازپشت دستم کشیده شد
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 .آرشا:لوس بازی در نیار گمشو برو سوار ماشین شو

 .دستم و ول کن-

 .آرشام:بیابرو سوارشو

 .م م گفتم دستم ول کن-

باهات میکردیم چیزی           بدترازای م  آرشحححاوین:چقدر تولوس شحححدی؟قبالاگه شحححوخا 

 .نمیگفتا

 .اشکام سرازیرشد

 چراداشتم گریه میکردم نمیدونم

  شاید بخاطر دلت گیه

 .شایدم بخاطر ای ه که انتظارهمچین کاری وازبرادرام نداشتم

 آرشاوین:آسمان داری گریه میک ا؟

 .اشکام وبا دستم پاک کردم

باید همچین کاری            - خیلا بیشحححعورین خیلا خرین...بعدازاین همه مدت که دیدمتون 

ین مدت چا کشححیدم؟میدونین چ دبار تا پای مرگ  بک ین...شححمااصححالمیدونین من توی ا

 .پیش ر تم

 .بهشون نگاه کردم ده شون بازبود نگاهم میکردن

 آرشام:آسمان چا میگا؟شوخا میک ا دیگه؟
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  اره دروغ میگم....من وباش دارم-?

براتون توضححیح میدم...ببخشححیدمن اشححتباه کردم ..هیجوقت نمیشححه باهاتون جدی حرف  

ا کرمیک ین من شوخا میک م....اصالبااین اوضاعم بهم میخوره شوخا  زد..اصال...اصال چر

 .ک م

 .آستین دست راستم وتاآرنج با زدم

دسححتم اوضححاعش خیلا بدترشححده تمام پوسححت دسححتم سححیاه شححده بارگه های قرمز که  

 . کرمیک ا دستم زخمیه

 

 .بیاای م شوخیه ...ای اهمش کارخودمه-

 

 آستین دستم وپایین زدم

. 

 جه بهشون دوباره به سمتبدون تو

 

 .اییتگاه راه ا تادم

 

 آرشاخودش وبهم رسوند

. 
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 .آرشا:بروسوارشو

 

 ....ولم کن حوصله-

 

 .آرشا:بایدتوضیح بدی،بایدبگا چه اتفاقا ا تاده....ازت توضیح میخوام

 

 .تمام این حر ارو باجدیتا که تاحا ازش ندیده بودم زد

 

 .حوصله ی بیث دوباره نداشتم

 

 .رف به سمت ماشین راه ا تادمبدون ح

 

خودمم علت زدن اون حر ارونمیدونم اگه امروزاین اتفاق نما ا تاد وهمچین شحححوخیا         

 .باهام نمیکردن،به هیچ ع وان دهن بازنمیکردم وچیزی نمیگفتم

 

 . قط یک زن میتونه بفهمه من اون موقع چا کشیدم وچه استرسا بهم وارد شد

 

  پیراهم سوارشدن
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 .ین و روشن کردوحرکت کردآرشام ماش 

 

 کجامیرین؟-

 

 .آرشام:خونه ی همیایتون

 

 کا؟-

 

 .آرشاوین:همون همیایه روبه روییتون

 

 چرااونجااصالبذارببی م شما چرایهویا اومدین تهران؟-

 

 .آرشاویر:سهیل بهمون زنگ زد وگفت میخواد در رابطه باتوباماصیبت ک ه

 

باش.گفتیم   یات          آرشححححا: کرنمیکردیم چیزی مهما  که اول کاری کردی  یه خراب ما حت

 .وخواستن

 

 آرشاویر:ای ارو ول کن....توضیح بده اون حر ایا که زدی چا بود؟
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 .همونا که بهتون زنگ زده بیاین، بهتون توضیح میده-

 

 

 آرشاویر:کجامیری؟

 

 .میرم خونه خودتون برین پیش سهیل و سروش-

 

 .آرشام:نچ نمیشه حتمابایدباشا

? 

 .دوباره یه داستان تکراری رو تعریف ک م یا بش ومحوصله ندارم -

 

 به سمت واحدمون ر تم

. 

 آرشام:آسمانا

 

  این لفل،وخوب میش اختم

 هروقت میگن آسمانا یع ا قراره خرم ک ن
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 .ولا ای د عه کور خوندن

 

 چیه؟-

 

 .آرشا:ه وز ناراحتا خواهری

 

 .کلمات جدیدمیش وم

 

 .راتون بریک دنس میرمنه کا گفته ناراحتم،نما بی ا دارم ب-

 

 .آرشاوین:باور کن یک شوخا کوچولو بود برای ر ع دلت گا

 

 .به سمتشون برگشتم

 

 .شمابه اون میگین شوخا کوچولو..خیلا بیشعورین. داشتم سکته میکردم-

 

 .آرشاویر:خب ببخشید خواهری
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 .آرشا:توکه میدونا جونمون واست در میره و طاقت اخمت ونداریم

 

 .ای د عه دیگه خرنمیشم کور خوندین-

 

 آرشام:خردیگه چیه؟؟؟

 

 .همون چیزی که شما سعا دارین من وبک ین-

 

 .(آرشام:نه به جون بابای آرمین )شوهرعمم که بییت ساله مرده

 

 .آرشا:ما قط داریم از آبجا گلمون دلجویا میک یم

 

 چشام و ریز کردم

 

 .نچ نمیشه-

 

 .آرشاویر:کله شق
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 .وپشیمانیم ببخش بریم رد کارمونآرشاوین:باباما نادم 

 

 واقعاپشیمونین؟؟-

 

 .سرشون وتکون دادن

 

 .بایدقول بدین دیگه از این شوخا خرکیاباهام نک ین-

 

 .آرشام:چشم شماجون بخواه

? 

 .چیزی به ذه م رسید

 

آهان راسححتا باید باباروراضححا ک ین برام ماشححین بخره.اگرم باباراضححا نشححدخودتون    -

 .بایدبرام بخرین

 

 رشاوین:خودت که میدونا باباراضا نمیشه،پس چرامیگا؟آ

 

خب چیکارک م دلم ماشححین میخوادشححماهاکه نمیدونین چقدر سححخته دانشححگاه ر تن با  -

 .....حا با باباصیبت میک ین؟ب.و.ساتو
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 .چشمام وگربه ی شرک کردم

 .آرشاویر:چشات و ایجوری نکن آدم میترسه

 .خورد تو ذوقم

 .گمشین اصاللیاقت عفو ندارینبیشعورا،اصالبرین -

آرشام:خب حا توهم...خب بچه حق داره بترسه چشات ومثل وزغ میک ا بااون رنگشون  

 .برق میزنه خب آدم خوف میک ه

 .با لیاقتا-

 آرشام:خب آشتا؟

 .اره البته اگه با بابا صیبت ک ین-

 آرشا:باشه...همه چا اکا شد؟

  سرم وتکون دادم

 .ممیگم خوب شدخرنشد

 .آرشاویرجلو اومد ودستش ودرازکرد

 .یه تای ابروم وبا دادم

 .آشاویر:دسته آشتا ک ونه

 این دیگه چجورشه؟

 ....ا ک یم یه چیزی ولا دستب.و.سحا میگفتا رو
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 .آرشاویر:آسمانا دستم خشک شد

 .دوباره گفت آسمانا یع ا دوباره قضیه خرکردنه

 

 .رازکردم که هوش ازسرم پریدچشمام وریز کردم و دستم وبه سمتش د

 .جیغ خفیفا کشیدم وخودم وعقب کشیدم

? 

 .خیلا گاوییییا...این دیگه چا بود-

 

هرچهارتا با مر یتشحححون ازخ ده غش،کرده بودن و داشحححتن سحححرامیکای کف سحححالن      

 .ومیجوییدن

 

 .اصالچا بود...تاحا همچین کاری باهام نکرده بودن

 

ست دادم برق     شاویرد ستش چه     200وقتا که با آر شت نمیدونم کف د سرم گذ ولت از

 .کو تا قایم کرده بود

 

 .به سمتش یورش بردم وشروع کردم به کوبیدن کولم به سرش

 البته قدم به سرش نمیرسید ولا خب میتونیتم باکولم
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 .تن وبدنش موردحمله قراربدم

 

 .ور ک هآرشاویر:اه وحشا چته یکم آروم باش....بابایکا بیاد این آمازونا رو ازم د

 .آرشام ازپشت بغلم کرد و ازآرشاویردورم کرد

داشتم تالش میکردم که از دستش آزادشم که در آسانیوربازشد ویک پیر....نه آرمان       

 .از آسانیورخار  شد

 .خشکم زد

 .آرمانم بادیدن من توی اون وضع خشکش زد

 

رون  ربیه وز چ دکانیه نگذشححته بود که در واحدسححهیل وسححروش باز شححد وسححهیل طلبکا

 .اومد

 ....سهیل:چخبرتونه خبححححح

 .بادیدن ماحر ش وخوردوساکت شد

 سهیل:اه شمایین؟

 .کردم ودرست لباسم از بغل آرشام بیرون اومدم 

 .روکردم سمت آرمان

 سالم آقاآرمان خوبین شما؟-
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 .بدبخت بعدازمکث کوتاها از شوک بیرون اومدوبااخم جوابم وداد

 .بیاین تو سهیل:خب چراای جا واییتادین

 آرمان:سهیل معر ا نمیک ا؟

 .سهیل:معر ا میک م آقایون آرشا،آرشام،آرشاویر،آرشاوین برادرای آسمان

آرمان دیگه .بابردن اسم هرکدوم بهشون اشاره میکرد وپیراهم باآرمان دست میدادن      

 اخما نداشت ولا حا میجمه ی اخم بودکه اخم کرده بود

 .اه پیره ی مغروره ازخودراضا

 یل همه روبه داخل خونه دعوت کردسه

 .ا م ه بدبخت،پیره ی عقده ایه حیود 

 .به سمت واحدمون ر تم

 آرشام:آسمان نمیای؟

 .به سهیل نگاها انداختم

 .نه مزاحم آقاسهیل نمیشم-

 .آرمان:ولا اگه بیای بهتره

 .نگاه خیره ای به سهیل انداختم وبه سمت واحدشون ر تم

 اجازه میدین؟-

 .بهم ر ت وازجلوی در ک ارر تچش غره ای 
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 .پیره اصالغوله بااون هیکلش کل در وگر ته بود

 .همه وارد شدن

 .باآرشام و آرشاویر وآرشاوین روی مبل سه نفره چهارنفری نشیتیم

 .چقدر شماهاچاقین...له شدم-

 .آرشام:نق نزن مثل ادم بشین

میتونیحححتم راحححت تربشحححی م و                       لا   اگححه خودشحححون ویکححذره جمع وجورمیکردن 

 بیشعورابازنشیته بودن

 .البته بااون هیکلا که اونادارن بعیدمیدونم بازم جابشم

 .از ک ارشون بل دشدم وروی مبل دونفره ک ارآرمان جاگر تم

 .جایا که نشیته بودم واقعابدبود درست روبه روی سهیل سلطان اخم

 آرشا:سهیل نمیخوای بگا چا شده؟

 .سهیل:بهتره خودآسمان توضیح بده

 بفرماییدشماکه خودتون خودسر کاری روانجام میدین بفرماییدتعریف ک یدنه -

 سهیل:انتظارنداشتا که چیزی بهشون نگم؟

 .دقیقاهمین انتظاروداشتم-

 آرشاویر:میشه یکا بگه ای جاچخبره؟

 .سهیل:من ا ن توضیح میدم
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 .دست به سی ه به مبل تکیه دادم وبااخم خیره شدم به سهیل

 ... هسهیل:خب ای جوری ک

 .سهیل دهن لق تمام ماجرا رو ویرگول به ویرگول تعریفرکرد

 واقعااین دیگه کیه؟؟

 .آرشا:خیلا نقشه ی میخره ای برای سرکارگذاشتن ماانتخاب کردین

 .پوزخ دی زدم

  خب معلومه باورنمیک ن،چیزی نییت که به راحتا بشه باورش کرد

 .بایدخودت حتما ازنزدیک تمام اتفاقات و ببی ا

 .دونم که به این ع اصر ماوراءالطبیعه اعتقادی ندارنمی

ه وزم که ه وزه باگذشححت تقریباده سححال حرف م و داله بر دیدن یک پیححرنوجون توی  

زیرزمین خونه ی مادربزرگم که بعداز وتش،مترکه شححده بودباورنکردن وهمیشححه م و   

 .برای این حر م سرزنش میکردن

 ره؟آرمان:کجای حر ای سهیل غیرقابله باو

 .آرشاوین:خب معلومه همه ی حر اش

نداشحححتم             - خاطرهمی م دوس  ندارن،ب قادی  به این چیزا اعت مان الکا تالش نکن ای ا آر

 .بفهمن
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بامن یک                 بابرادرام تماس بگیرین  مه دادم:کاش،شحححمام قبل از ای که  روبه سحححهیل ادا

 .مشورتا میکردین

 تونییتا؟آرشاویر:یع ا میخوای بگا عروسک گردان این نمایش میخره 

 .چرا م م...امشب پیش من بمونید میخوام یک نمایش معرکه بهتون نشون بدم-

 .گردنبدی که آرمان بهم داده بود واز گردنم بیرون آوردم وبهش دادم

 سهیل:میخوای چیکارک ا؟

 .هیچا  قط میخوام یک پرده دیگه ازاین نمایش ونشونشون بدم-

 .آرمان:آسمان بچه نشو

 .ه طرف در ر تمازجام بل د شدم وب

 آرشام:کجا؟

 .میرم خونه-

 .به سمت واحدمون ر تم

بادرآوردن گردنب د آرامشححا که داشححتم ر ته بود وجاش وبه همون حس بد ودلشححوره   

 .داده بود

 .کلیدازکیفم بیرون اوردم و دربازکردم

 .صدایا ازپشت سرم ش یدم

 .سریع به عقب برگشتم ولا چیزی نبود
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 .کردم قط وزش یک باد سرد وحس 

 .سریع وارد خونه شدم ودر وبیتم

 .شایدنبایداون گردنب د وازگردنم بیرون ما آوردم

 به اتاقم ر تم

  دوباره صدایا بل دشد

 .صدا ازحموم بود انگاریک نفر شیر اب وباز کرده باشه

 ستاره تویا؟-

 .صدایا نیومدصدای آب قطع شد قط صدای چکه ی قطره های آب بودکه میومد

  ستاره نبود

 .اتاق ستاره سرویس داره مطمئ ن هیچوقت حموم توی اتاق من نمیاد

 .....در حموم باصدای قیری بازشد

 .یه قدم عقب ر تم

 .دوباره همون چهره ی آش ا

  دستم شروع کرد به سوزش

 چ گا بهش زدم

 .ای کاش گردنب دم ودر نیاورده بودم
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 .قدما به سمتم برداشت

 .رون وبه سمت دردویدمبه خودم اومدم واز اتاق پریدم بی

ه وزچ دقدما بادر  اصحححله داشحححتم که درسحححت روبه روم و در اصحححله ی چ د سحححانتیم  

 .ماهرشد

 .سرمای وجودش وحس میکردم

 .دست راستم ولمس کرد که جیغا از روی دردکشیدم

 .....دستم وبه طرف خودش کشید و

 (سهیل)راوی

 

 .نبایدت هامیر ت;آرمان

 دلم خیلا شورمیزد

 مانع ازر ت ش میشدم دوس داشتم

 .مانعش میشدم تا برای یک اکبات احمقانه گردنب دش ودر نیاره

 .اگر برادراش ای جانبودن مطمئ ن نمیذاشتم بره

 .آرشا:سهیل واقعاازتوانتظارنداشتم که توی این نقشه میخره شرکت ک ا

 .هیچ نقشه یابچه بازی درکارنییت تموم حر ایا که ش یدین عی ه حقیقته-

 .:اهان یع ا میخوای بگا ا ن یک جن درصدده....بروبابامگه بچه گیراوردیآرشام
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 آرمان:شماهاچراباورنمیک ین؟

 .آرشاویر:چون غیرقابله باوره

 ولا اگه به احتمال یک درصدم درست باشه چا؟-

 .آرشاوین:نییت

 آرمان:اگه بودچا؟؟

 

 .سکوت کردن یع ا چیزی نداشتن که بگن

 

 ...آرشام؛اصالقبول حر

? 

 .ه وز حرف آرشام تموم نشده بودکه صدای جیغ نیبتاضعیفا اومد

 

 .قلبم شروع به کوبیدن به قفیه سی م

 

 .حاضرم قیم بخورم که صدای آسمان بود

 

 آرمان:صدای چا بود؟
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 آرشا:صدای آسمان نبود؟

 

چهارتاشححون خیزبرداشححتن و به سححمت در دویدن بعدازمکث کوتاها ازجام بل دشححدم     

 .بیرون ودنبالشون ر تم

 

 .ستاره جلوی واحدشون اییتاده بود و دستاش میلرزید

 

 .بادیدن آرشاکه اول ازهمه بیرون اومده بود لرزون گفت:آ..آسمان..بود

 

 .کلید واز دستش چ گ زدم ودر وبازکردم

 

 .آسمان وسط نشیمن اییتاده بود وسرش پایین

 

 .آرشا؛آسمان خوبا؟....چراجیغ زدی

 

 ....:آسمان

 

 سمان چراجواب نمیدی؟اشاوین:آ
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 ......آسمان؛

? 

 .بازم جوابا نداد

 

 .آرشام به سمتش ر ت وتکونش داد

 

 .باتکون دادنش انگارکه ازشوک خار  شده باشه تکون خفیفا خورد و سرش وبل د کرد

 

 .بابل دشدن سرش هممون یک قدم به عقب ر تیم

 

 این...این...یع ا این آسمانه؟؟؟

 

 .برگشتآرشام:جیتا زد وبه عقب 

 

 .توی شوک بودم باورم نمیشه طا چ ددقیقه این اتفاق ا تاده باشه

 

 .خ ده شیطانیا سرداد
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  ا ن کامالمطمئ م که این موجود سیاه چهره باچشمای قرمزآسمان نییت

 .اون  قط لباسای آسمان وبه تن داره

 

 .اسمان:دیححححححححححححححدیحححححححححن بلححححححححاخره مو ق شححححححدم

 

 .کلمات وآروم وکش دارمیگفت

 

 .لبخ دچ دش اکا زد

? 

 ایححححححححححن د ححححعححه محححقححححاومححححححت نکحححححححححرد،آسمان:

 

 تک خ ده ای کرد

 

 .آسمان:خیححححححلا زودددد تیحححححححححلیححم شحححححححد

 

 .ضربان قلبم ر ت رو هزار بدنم یخ بیت وسرم س گین شد
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 .آرمان:بایدبگیریمش

 

  گاها بهش انداختمن

 

 .مفم ب ظرما اومد

 

 آرشا:تو..تو..کا هیتا..آسمان...کجاست؟

 

 .آسمان:دیححگه نمیحححبی یش.دیگه نمیبی یش

? 

 آرشاویر ریادزد:خففففه شوووو

 

به سمتش پورش برد ولا ه وز بهش نرسیده بودوکه آسمان دستش وبا اورد به سمت       

 راست حرکت داد

 .به همون سمت پرت شدهمزمان بااین کارآرشاویر 

 

 .آرشام خواست جلوبره که آرمان دستش وگر ت
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 .آرشام:مرتیکه دستم وول کن

 

یاصحححرش ک یم                  یدشحححش نفری م با نداره  یده ای  کارهیچ  ا فت:این  مان آروم گ آر

 .وبگیرمش

 

 ....با حال گفتم:مگه  رقا هم داره؟ا ن که آسمان دیگه نیححححح

 

 .آرشا  ریادزد:ده ت وبب دسهیل

 

رمان؛اگه بتونیم قبل ازای که ای جاروترک ک ه بگیریمش و گردنب د ودوباره به گردنش  آ

 .ب دازیم ،شایدبتونیم آسمان وبرگردونیم

 

 آرشاوین:مطمئ ا؟

 

 .آرمان:نه..ولا  عال ت ها چاره ایه که داریم همی ه

 

 چجوری بگیریمش؟-

 

 .آرمان:ستاره تونبایدای جاباشا بروخونه ی سهیل



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

415 

 

 

 .ر ت الا که گریه میکردسری تکون دادو ازخونه بیرون ستاره درح

? 

که بهتون گفتم             یک بشحححین هروقتا  گه روبگیرین وبهش نزد مدی تای ه مان:دسححح آر

 .چشماتون وبب دین

 

 .آرشاویر از روی زمین بل دشد ونزدیکمون شد

 

 .دستای همدیگه روگر تیم

 .آرمان گردنب د وازجیبش بیرون آورد وبه دست گر ت

 

ا به سمتش نر ته بودیم که بایک حرکت دست هرکدوممون و به سمتا پرت     ه وز قدم

 .کرد

 

 .میکم به دیوارخوردم وا تادم پایین

? 

 .تمام ت م خورد شد

 

  به سختا ازجام بل د شدم
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 ه وز کامل نه اییتاده بودم که بایک حرکت دست از

 .جابل دم کرد و شروع کرد به  شردن گلوم ?

 

ثل ط اب دور گردنم        چیزی دور گردنم نبود  خارجا م یک میرک  ولا حس میکردم 

 .پیچیده شده و داره گلوم و شارمیده

 

 .دیگه عمال داشتم جون میدادم

 

 .یک لیظه چشمم ا تادبه آرمان که به سمت آسمان ر ت

 

 .حفاره دور گلوم آزاد شد و به زمین ا تادم

? 

 .سر ه میکردم وسعا داشتم هوای اطرا م وببلعم

 

 .ی آرمان بل د شد صدای ناله

 

 ...نگاها بهش انداختم که پخش زمین شده بود و گردنب دم گوشه ای ا تاده بود
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? 

 میخواستم دوباره بل دشم ولا حالم ه وزسرجاش نیومده بود

 .ولا بایدبل دشم بایدبتونم

 

  ازدیوارگر تم وسعا کردم بل دبشم

 ولا آسمان بایه حرکت دست م وجلواورد

 برد وودوباره به عقب  

 .با جون روی زمین ا تادم?میکم به دیوارکوبید. 

? 

آرشااز روی زمین بل د شد ولا تا خواست به طرف گردنب د بره آسمان بادست بل دش       

 .کرد وبرد با  ومیکم به زمین کوبیدش

 

 .خ ده ای از روی خوشا سرداد

 

 .آرمان با هوش شده بود و آرشا هم روی زمین ا تاده بود

 

 وین به سمتش یورش بردن وسعا کردنآرشام وآرشا
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 حواسش وپرت ک ن ?

 .تاآرشاویر بتونه گردنب د وبر داره 

 

 .آسمان آرشام وآرشاوین وباهم بل د کرد وبهم کوبید

 

 .نگاها به آرشاویرکه گردنب د دستش بود انداخت

 

 .لبخ دی روی لبم نقش بیت سعا کردم دوباره بل د شم

 

 .....ن....آسمحححححآرشاویر  ریادزد:بیا بیرررررو

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 ه وز حر ش تموم نشده بود که باحرکت دست، آرشاویر و به طرف خودش کشوند

 و مثل من شروع کرد به  شردن گلوش 

 .ه شده بود و تقالهاش کمترآرشاویر سیا

 آرشا به زحمت ازجاش بل دشد واییتاد

 آرشاویرشل شد و گردنب دازدستش ا تاد

 .آرشاویر و رهاکرد وبه آرشا نگاه کرد

https://www.1roman.ir/
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 .گردنب د و از روی زمین بل د کرد

 پوزخ دی زد

 آسمان:میخواین م وبااین شکیت بدین؟؟؟

سرش     سمتش ر ت که به ک اری پرتش کرد و شاآروم به  شومی ه خورد      آر شه ی  به گو

 .وبا هوش شد

 .آسمان گردنب د و با اورد و دریک حرکت پودرش کرد

 نههههههه-

 

 .خشکم زد

  همون یکذره امیدمم نابودشد

 .همه چا تموم شد

 .دیگه چاره ای نییت

 .دیگه بازگشتا نییت

 .به دیوارتکیه دادم و به جایا که گرد گردنب د ریخته بود چشم دوختم

 .شت مییوخت وخیس شده بودچشمام دا

 .علت خییا چشمام ونمیدونم

 آسمان  قط یک همیایه بود



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

420 

 

 .یک همیایه تخس که دیگه نییت

 .یک همیایه شیطونه مردم آزارکه حا دیگه ر ته

 ناخونام وتوی دستم  شاردادم داغ کردم

 .خونم به جوش اومد

 .به آسمان که ه وز اییتاده بودنگاها انداختم

 .ده باشهشایده وز دیرنش

 .بازحمت روی پام اییتادم

 

 .آسمان؛بححححححححححل د شحححححدی

 .ازدیوارگر تم

 .دهن بازکردم تاچیزی بگم که صدایا ش یدم

یک پیحححر جوون با پوسحححتا با رنگ وچشحححمای بیضحححا قرمز وموهای مشحححکا ولباس   

 .بل دسفید گوشه ی خونه اییتاده بود وکلمات نامفهوما میگفت

 . ریادی از روی درد زدآسمان گوشاش وگر ت و

 .خونه شروع کرد به لرزش

 .دوباره جیغا کشید

 .روی زمین ا تادم
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 .آرشاوین وآشامم گوشاشون وگر ته بودن وخودشون وجمع کرده بودن

 .پیر  ریادزد:ببببییییا..بییییییروووون

 آسمان  ریادی از روی عجز ودرد زد:نهههههه

 .نامفهومپیر دوباره شروع کرد به گفتن همون کلمات 

 .آسمان گوشاش وگر ته بود وجیغ میزد

 .تموم شیشه ها شروع کردن تک به تک شکیتن

 .آسمان کم کم با حال شد

 

 .بدنش شل شد

 .درحال ا تادن بود که پیر در یک آن خودش وبه آسمان رسوند وروهواگر تش

 .خیره به صورتش بود

 .آرشام:ولش کن...راحتش بذار

 .واهش این جمالت و میگفت کردپیرنگاها به آرشام که با خ

 آروم آسمان و روی زمین گذاشت و دریک آن ناپدید شد

 .آرشام ازجاش بل دشدوآروم به سمت آسمان ر ت

 .سی ه خیزخودم وبهش رسوندم
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 .به حالت اولش برگشته بودو دیگه خبری ازاون پوسته کبود نبود

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 .آرشام:آسمان...بل دشوخواهری

 .بادست به صورتش زد

 .؛خیلا یخه...انگاریخ بیتهآرشام

 .نبضش وگر ت

 .آرشام  ریاد زد:زنگ بزن اورژانس نبض نداره

 

 .ترسیده نگاها بهش انداختم

 چ..چا؟-

 .با توأم زووود باشدوباره  ریاد زد:

 .سریع گوشیم واز جیبم بیرون آوردم وبااورژانس تماس گر تم

 .کم کم آرمان و آرشا هم به هوش اومدن وبا ی سر آسمان جمع شدن

ای قدر ضحححربه خوردیم که توان اییحححتادن نداریم چه برسحححه به ای که بخوایم آسحححمان             

 وبل دک یم و

 .خودمون ببریمش بیمارستان

 .آسمان واحیاء ک ه آرشام سعا کرد

https://www.1roman.ir/
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 ...3...2...1..د برگرد لع تا.3...2..1آرشا:....

 وا ر تم آسمان نبض نداشت ضربان نداشت بدنش یخ بود درست مثل یک مرده

 .آرشاویر:بایدخودمون ببریمش

 آرشاوین:اره بدش به من

 آرشاوین آسمان واز روی زمین بل د کرد وباهزارزحمت به پایین رسوند

 .مون خوب نبود تابتونیم بل دش ک یماوضاع هیچکدوم 

 .به پایین که رسیدیم اورژانیم رسید

 

 .بدبخت بادیدن ماهاتوی اون وضع شوکه شد

 .لباسامون پاره شده بود وروی صورتمونم رد خشک شده ی خون بود

 ..گذاشت برانکارد وروی آرشاوین آسمان 

 .آرشا:خواهش میک م زود باشین ...عالئم حیاتا نداره

 .نس حرکت کردامبو 

 .سوارماشی ه آرشام شدیم ودنبال امبو نس راه ا تادیم

 پ ج ماه بعد

 هووووی کجایا؟سروش:
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 .سرم وتکون دادم تااز کربیام بیرون

 چیه چا میگا؟؟؟-

 .سروش:مگه عاشقا،نیم ساعته دارم صدات میک م

 ...... پوزخ دی زدم عشق..شایدقبالبود ولا ا ن

 ؟اره ناهاربریم بیرون،میایسروش:میگم میخوام با ست

 .نه برین خوش بگذره-

 .سروش:تعارف نکن اگه میخوای بیا

 .م که میدونم دعا دعامیک ا نیام تا با زنت بری ددر پس بروگمشوتانظرم عوض نشده-

 .سروش:عا قربون آدم چیز  هم

 .پوزخ دی زدم

 .هرکا به بفکرخودشه

  اره بایدخوشیال باشا

 ...وبه،مثل من نییت کهزنت عشقت ک ارته حالش خ

 سروش:میخوای آخرهفته بریم شیراز؟

 نه شیراز چه خبره؟-

سحححروش:برادر من رنگ رخیحححاره خبرمیدهد ازسحححر درون ...خوب حال وروزت داره       

 .خبرمیده که شیراز چخبره
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 خودتم میدونا که شیراز خبری نییت...برم شیراز چیکارک م؟-

 .عشق یک مرده ارومترادامه دادم:به عشق چه کیا برم..به

سححححروش:سححححهححیححل....خححودت واذیححت نححکححن..شححححمححاهححا داریححن بححا خححودتححون         

 .چیکارمیک ین...شماهاهرکاری از دستتون برمیومد انجام دادین

 سیگاری روشن کردم

ای ونگو خودتم میدونا همچین چیزی نییت...مامیتونیتیم جلوی اون لجبازی بچگانش  -

 .ک هوبگیریم...میتونیتیم نذاریم با زندگیش بازی 

 

 .پک عمیقا به سیگارزدم

 دستش و روی شونم گذاشت

 .سروش:ناامیدنباش...به خداتوکل کن

 توکل؟

 مگه توکل نکردم؟

 .اگه همین توکل نبود که نمیتونیتم تا ا ن سرپا باشم

 سری تکون دادم

 .برو ستاره م تظرته....خوش بگذره-

 .سروش؛این یع ا بروگمشو میخوام توحاله خودم باشم
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 .ی زدمپوزخ د

 .سروش:باشه.. عال

 .ازخونه بیرون ر ت ودر وپشت سرش بیت

 .روبه روی پ جره اییتادم وآه گا که این چ د وقت شده ورد زبونم و رمزمه کردم

 با تو هرروز یه ساله

 خ دیدن واسم میاله

 عشقم به تواصالطبیعا نییت

 دیوونتم دست خودم نییت

  دست خودم نییت  کرت نباشم

 ه ازتو جدااااشم.ازتوجداااااشم.ازتوجداششمواسم خیلا سخت

 چ د وقته که پیشم نمیشی ا

 روبه روما ولا تومن ونمیبی ا

 چ د وقته حاله من داغونه

 ....دل شکیتن واست انگاری آسونه

 .پک دیگه ای به سیگارم زدم و توی جاسیگاری خاموشش کردم

 .به دیوارتکیه دادم و به خیابون وادماش خیره شدم
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 از کا ای جوری شدم نمیدونم

 . قط وقتا  همیدمش حیش کردم درکش کردم که خیلا دیرشده بود 

شایدازدست دادن آسمان یک شوک برام بود تا به خودم بیام واحیاساتا که سعا در          

 .پس زدنش داشتم وبفهمم

 .ولا خیلا دیر همیدم

روره که غکا باورش میشححه سححهیلا که به هیچ دختری توجه نمیک ه سححهیلا که ای قدر م

 .هیچ کس و در سطح خودش نمیبی ه

سهیلا که م تظره تایک دختربهش ابرازعالقه که تاپیش بزنه تانشون بده ج س مونث     

  کوچکترین اهمیت وارزشا براش نداره

 ا ن....ا ن ای جوری ...بخاطریک دختر مغروره تخیه لجباز دلت گه

 دلت گه برای زبون تیزش

  برای اذیتهاش

 دن باهاشبرای دعواکر

 برای کل انداختن باهاش 

  برای پرو بازیهاش 

 .....برای خل بازیهاش برای

 ...چرامن ای جوری شدم اصالکا دلبیتم که خودمم نفهمیدم
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 ....مدت زیادی نبود که میش اختمش

 .چراتوی این مدت کم دلبیتم

 .از وقتا آسمان ر ت حالم ای قدر خراب شد که همه  همیدن چه مرگمه

 .زم رسوام کردحال ورو

 .ای قدر توی کارها گ د زدم که بابا مدیریت شرکت وبه کس دیگه ای داد

 .ت هاچیزی که توی این مدت ارومم میکرد  قط خداویادش بود

 .وقتا نمازمیخونم ازهمه چا  ارغ میشم وقتا قرآن میخونم قلبم آرامش میگیره

 .نمیخوام این آرامش واز دست بدم

 .تونه ازم بگیرهاین آرامش وهیچ کس نمی

شا که تموم این  سال ازش میروم   ۲۵ا ن به مع ای واقع میفهمم آرامش یع ا چا،آرام

 .بودم

 ولا آرامش مثل یک میک ه موقته

 . دیگه کاری ای جاندارم بایدبرم ولا نمیتونم

 .من نیم که نه تمام قلبم وای جا جاگذاشتم

  دانشگاهم تادوماه دیگه تمومه

 .عهده ی کس دیگه ایه اداره ی شرکتم که به

 .هیچ بهانه ای برای موندن ندارم
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 به سروش حیودیم میشه

  زنش ک ارشه 

 بهانه ی موندنش ک ارشه

 .سروش و ستاره حدوده دوماه قبل عقدکردن

 سروشم مثل من باخودش درگیر بود ولا بالخره شکیت خورد

 واحیاساتش و پذیر ت سریع دست به کارشد 

 .تامبادا مثل من دیربشه

به خواب             قه  عدازچ ددقی خت پرت کردم وب یک قرص خواب خوردم و خودم روی ت

 .ر تم

  کت تک مشکیم وروی پیراهن سفیدم پوشیدم

 .که با شلوارلا زغال س گیم ت اسب جالبا پیداکرده بود

 .مشغول ور ر تن باموهام بودم که صدای زنگ دربل دشد

 .سروش پاشوبرو در وبازکن-

 .صدایا نیومد

 .توأمسروش با-

 .دوباره صدای زنگ در بل دشد

 .صدای زنگ قطع نمیشد
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 .غرغرک ان به سمت در ر تم وبازش کردم

 .آسمان بود

 .چخبرته؟زنگ سوخت-

 .آسمان:سهیل توروخداکمکم کن

 

 چا؟...هیچ معلوم هیت چا میگا؟-

 

 .آسمان:توروخداکمکم کن،اونادنبالمم میخوان بگیرنم

 آروم باش...بگوکا دنبالته؟-

 (1roman.irساخته شده است) رمانکتاب در سایت یک  این

 .آسمان:همون زنه بایک مرده

 کدوم زنه؟...اصالبگو ستاره کجاست؟-

 آسمان:باسروش ر تن ناهاربیرون..خواهش میک م نجاتم بده

 .ن مخفا کردم،ولا میترسم پیدام ک نتاا ن خودم و ازدستشو

 .یه لیظه صبرکن سروش وستاره برای چا بایدباهم برن بیرون-

 .دوا  کردن...سهیل توروخداکمکم کنآسمان:چون که باهم از

 نگران نگاها به پشت سرش،انداخت

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 آسمان:من بایدبرم قول بده کمکم میک ا؟

 کجامیخوای بری؟-

 ....د نییتمآسمان:نمیدونم من هیچ جایا روبل

 .قول بده سهیل..قول بده

 ....یع ا چا جایحححححح-

 .آسمان:قول بده

 .آسمان:یادت باشه قول دادی.باشه قول میدم

 .به عقب برگشت وتکرارکرد :یادت باشه..یادت باشه

 .سریع ازپله هاپایین ر ت وناپدید

 .باصدای آ رم گوشیم ازخواب بیدارشدم

 .دمخییه عرق بودم گوشا روخاموش کر

 آسمان توچا میخوای؟؟؟؟؟

 .سرم وبین دستام گر تم

 آسمان ازچا میترسا توکه دیگه راحت شدی.ا ن چا اذیتت میک ه؟؟

 .دست اون لع تیاکه دیگه بهت نمیرسه

  حتمابخاطر درگیری ذه یم همچین خوابا دیدم
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 .اره همی ه

 .چیزدیگه ای نمیتونه باشه

 .دراتاق زده شد

 .بیاتو-

 .میخوابا؟پاشوبیا باستاره شام گر تیمسروش:باباچقدر 

 

 .باشه توبروم م ا ن میام-

 .سروش؛باشه اومدیااااا

 .ازاتاق بیرون ر ت و درو پشت سرش،بیت.

 .هووووف

 .کال ه از روی تخت بل دشدم

 .لباسام ومرتب کردم واز اتاق بیرون اومدم

 .ستاره:سالم بر برادرشوهر خوابالو

 .سالم بر زن داداش بلبل زبون-

 .پشت میزک ارسروش نشیتم

 .سروش جعبه ی پیتزایا جلوم گذاشت
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 .تشکرکوتاها کردم

 .همی که خواستم برشا ازپیتزا روبردارم زنگ درزده شد

 .میتمروپا درپا درست مثل توی خوابم

 .به سمت دردویدم وبااشتیاق بازش کردم

 .ولا بادیدن کیا که پشت دربود هیجانم  روکش کرد

 

 .بیاتو-

 .م ون از استقبال با نظیرتآرمان:م

 .پشت میزجاگر تم ومشغول خوردن شدم

 .آرمانم بعد حال واحوال کردن با ستاره وسروش ک ارمن نشیت

 آرمان:سهیل تعارف نمیک ا؟

 .جعبه ی پیتزارو جلوش،گذاشتم

 .بیابخور من سیرشدم-

 .ازجام بل دشدم وبه طرف اتاق ر تم که صدای آرمان متوقفم کرد

 سین چرااومدم ای جا؟آرمان:نمیپر

 .نه چون برامون مهم نییت-
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 آرمان:حتا اگه مربوط به آسمان باشه؟

 .راه ر ته رو برگشتم

 م ظور؟-

 .آرمان نیشخ دی زد

 .آرمان:تاا ن که برات مهم نبود

 

 .حا که میبی ا هیت-

 .دستاش وبادستمال تمیزکرد ومقابلم اییتاد

 .یمآرمان: همیدیم چجوری باید آسمان وبرگردن

 .پوزخ دی زدم

 اونوقت چجوری میشه یک مرده روبرگردوند؟-

 .سروش:سهیل،آسمان ه وز زندست این وخودتم میدونا

های                - گاه  له ی اون دسحححت به وسحححی ماهرنفس میکشحححه ولا  به  ماهرزندسحححت  به  اره 

 کو تا....همتون میدونین مرگ مغزی چیه یا توجیهتون ک م؟

 .به سمت اتاقم ر تم

ما       به  مان  مان:آسححح یک هزارتو گم      آر چارمرگ مغزی شحححده ولا در واقع توی  هر د

 .شده.....بایدقبل ازای که دیربشه از اون هزارتو نجاتش بدیم قبل از ای که پیداش ک ن
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  دستم روی دستگیره ی در خشک شد

 .خوابم مثل یک  یلم جلوم پلا شدتمام

 .صدای آسمان بود که توی سرم اکو میشد

 ..یادت باشهتو قول دادی...یادت باشه..

 

 بایدچیکارک یم؟-

 .آرمان:بهت میگم  قط بایدزودتربریم شیراز

 ستاره:امیدی هم هیت؟

 .شاید...شایدآرمان:

 سروش:توکه ای ومیدونیتا چراهمون پ ج ماه قبل نگفتا؟

آرمان:م م نمیدونیحححتم...امروز که داشحححتم یکا ازکتابهای ماندانارومطالعه میکردم این      

 .ئن نییتم ولا چاره ای هم نییت بایدامتیانش،ک یمو همیدم...البته مطم

 .چرانشیتین؟بل دشین حاضرشین بریم شیراز-

 سروش:همین امشب؟

 .اره مگه نش یدی گفت باید هرچه زودترآسمان وازاون هزارتو بیرون بیاریم-

 .سروش شیطون ابرویا با انداخت

 چش غره ای براش ر تم



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

436 

 

 .ی ازش بل دنمیشه، اقل توبج بوروبه ستاره گفتم:این شوهرت که بخار 

 .ستاره سری تکون داد

 .آرمان:راستا بایدبه دوستاتم بگا بیان

 چرا؟-

 

آرمان:تو قط عجله کن بایدتامهرشححیرازباشححیم به دوسححتاتم بگوبیان شححیراز ..اونجابه     

 .همتون توضیح میدم

 .باشه-

 .آرمان:سروش توهم به دوستات زنگ بزن بگوبیان

 ل یکا ان...حا چ دنفرمیخوای؟سروش:دوستای من وسهی

 .آرمان:هرچا بیشتربهتر

به ت هادوستایا که تو ایران داشتم یا همون اکیی خودموت زنگ زدم وماجرا روبراشون     

  تعریف کردم

  البته تاحدودی هم مطلع بودن

 .آدرس خونه ی بابای آسمان وبهشون دادم

 .براشون دعوت کردمه وز پدرومادرش چیزی نمیدونن اونوقت من ای همه مهمون 

 .ساعت دوازده شب حرکت کردیم به سمت شیراز
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  حدوده دوساعت بود که توی راه بودیم وستاره و سروش عقب ماشین خوابیده بودن

 .ستاره سرش و روی پای سروش گذاشته بود و خوابیده بود 

 ...آرمان:آسمان بیمارستانه یا

 .نه خونیت حدوده چهارماها هیت که اوردنش خونه-

 

 .ذه م پرکشید به پ ج ماه قبل

 .انگارهمین دیروز بودکه آسمان وبا جون رسوندیم بیمارستان

 .حدود نیم ساعت طول کشیدتاتونیتن آسمان و احیاء ک ن

شت به کمار ت وحدوددوهفته ی بعددکترااعالم      سمان به زندگا برگ ولا بعد ازای که آ

 .کردن که دچارمرگ مغزی شده

 ه بیمارستان خودش تویبابای آسمان، آسمان وب

 شیرازانتقال داد 

 .وبهترین پزشکا روبا ی سرش آورد ولا  ایده ای نداشت 

 .روزای خیلا بدی بود

 .مادر آسمان که همش درحال گریه وزاری بود

پیححراهم اوضححاع بهتری نداشححتن  قط مثل مادرشححون همه ی غم واندوهشححون وبروز      

 .نمیدادن
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 .به کمرش خم شد و شکیتازهمه بدترپدرآسمان بود که یک ش

 .بعدازگذشته دوهفته آسمان وبه خونه آوردن تااونجادرمانش وادامه بدن

 .آخرین باری که آسمان ودیدم دوش به هفته ی گذشته بود

 .باای که هفته ی قبل دیدمش ولا دلم براش ت گ شده

 

 .باصدای آرمان از  کربیرون اومدم

 بریم اونجا؟ آرمان:به خانوادش اطالع دادی که میخوایم

 .باکف دست کوبیدم روی پیشونیم

 .آخ آخ  راموش،کردم ا ن زنگ میزنم-

 .آرمان:ماروباش به کا دل خوش کردیم

 .گوشیم واز روی داشبورد برداشتم وشماره ی آرشاویر وگر تم

 احتمال میدادم این 

 موقع شب خواب باشن

 .تمبرای همین باآرشاویر که حدس میزدم امشب شیفته تماس گر  

 آرشاویر:الو سهیل اتفاقا ا تاده؟

 او علیک الیالم دوما توازکجا همیدی؟-
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 آرشاویر:سالم...بگوچا شده که ای موقع شب تماس گر تا؟

 نترس اتفاق خوبا ا تاده یا داره-

 .میو ته

 آرشاویر:چا شده؟

 .تمام حر ای آرمان ومو به موبراش تعریف کردم

 

 آرشاویر: در..دروغ میگا؟

 

 .جون تونه به -

 

 آرشاویر:به جونه خودت....وای باورم نمیشه....شماهاا ن کجایین؟

 

حدوده دوسحححاعتا هیحححت که ازتهران راه ا تادیم..ب ظرم تاقبل از مهر دیگه برسحححیم        -

 .شیراز....راستا به چهارتااز دوستامم گفتم بیان

 

 .آرشاویرخ ده ی میتانه ای کرد

? 

 .آرشاویر:قدمشون به روی چشم
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 ری نداری؟خب کا-

 

 .آرشاویر:نه...دستت درد نک ه ..ببخش توزحمت ا تادی

 

 .ومیفیت..خب خداحا ل-

 

 .آرشاویر:شب خوش

 

 .طفلا خیلا خوش حال شده بود-

 

 .آرمان سری تکون داد و به جاده خیره شد

 

شتم              شارمم گذا شتم لبه ی پ جره وانگشت ا شین پایین دادم وآرنجم وگذا شه ی ما شی

  روی لبم

 .دیگم  رمون نگه داشتموبادست 

? 

 یع ا  رداچا میشه؟؟؟
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 یع ا میشه آسمان وبرگردوند؟

 .باید بشه ...من بهش قول دادم

 ....خدایا خودت کمکمون کن

 

 .ماشین وخاموش کردم

 

 .دستا به صورتم کشیدم

 .ازدیشب تاا ن یکیره دارم ما رونم تازود تربرسیم شیراز

 

 .دقیقیت بازم خوب رسیدیم ساعت دوازده و ده 

 

 .ماشین ودرست روبه روی خونه ی آسمان پارک کردم

 

 .نگاها به پ جره ی اتاقش انداختم

 

 .لبخ دی روی لبم نقش بیت

 

 .من به قول و ادارم
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حتا اگه قولا هم درکارنبود بازم حاضربودم جونم وبدم تادوباره همون آسمان تخس و    

 .لجبازبشا

 

 .باصدای سروش از کروخیال بیرون اومدم

 

 سروش:به چا نگاه میک ا که از اون لبخ دای نایابت میزنا؟

 

 .خودش وجلوکشید وبه جایا که خیره بودم نگاها انداخت

 

 .بادست به عقب هولش دادم

 

 .به توچه-

 

 چشمکا زد

 .سروش:به هرحال م که  همیدم

 

 .انتر-
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 .آرمان وستاره رو بیدار کردیم وبه خونه ی آسمان ر تیم

 

 .ال پرسا روی نزدیکترین مبل نشیتمبعد از سالم واحو

 

ه وز کامل ن شیته بودم که مادر آسمان کیمیاخانم گفت:آرشاویر راست میگه؟....راست  

 میگه میتونین آسمان و از این حالت نجات بدین؟

 

آرمان:بااطمی ان نمیتونم بگم ولا آره امکانش هیححت که البته اونم به خودتون بیححتگا   

 .داره

 

 به ما؟کوروش)پدرآسمان(:

 

 .سری تکون داد

 

 .آرمان:نه ت هاشمابلکه به همه ی ما

? 

 آرشا:آرمان میشه واضح تربگا؟

 

 ....آرمان؛من به سهیلم گفتم هرتعدادی از دوستاتون وکه میتونین
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 .آرشاویر؛ای ارو دیشب سهیل گفت ولا نگفت که علت این کارچیه

 

متون البته اونهایا که بهشححون  آرمان:صححبرک یدبقیه هم بیان...شححماهم به دوسححتان واقوا 

 .اعتمادن دارین. بگین بیان

 

 آرشام:خب علتش چیه؟

 

 .آرمان:گفتم اجازه بدین بقیه هم بیان بعدتوضیح میدم

 

 .آرشام:باشه

 

 .ستاره:کیمیاجون میتونیم بریم آسمان وببی یم

 

 .کیمیاخانم:آره گلم چرانتونا..خودت که اتاقش ویادداری

 

 .بل دشدن وبه سمت پله هار تنستاره وسروش ازجاشون 
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 سروش:سهیل تونمیخوای بیای عیادت همیایمون؟

 

 .بااجازتون-

 

 .کوروش:این حر اچیه پیرم

 

 .باستاره وسروش همراه شدم

 

 .وارد اتاق آسمان شدم

 

مثل تموم این پ ج ماه گذشته روی تخت آروم خوابیده بود و تعدادزیادی سیم و دستگاه  

 .بهش وصل بود

 

 .ای خوشگلش،پ به گذاشته بودنروی چشم

 

 .ستاره ک ارتخت آسمان نشیت

 

 ستاره:امروز حاله دوسته بداخالق و با و ام چجوریه؟
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 بابغض ادامه داد

 

 ....ستاره:إلها برات بمیرم آسمان معلوم نییت داری اونجاچا میکشا؟؟

 ... راستا یه خبرخوب

ه  مکش،کن تابتونه از این خلیآرمان میگه میتونه نجاتت بده پس،توهم مقاومت وکن وک

 .ی نیس طو نا نجاتت بده

 .ه ای پشت دست آسمان زدب.و.س

 .سروش:ستاره گریه نکن...حا که دیگه قراره همه چا درست بشه گریه نکن

 .تمام مدت ک ار دراییتاده بودم

 .سروش،چیزی در گوش،ستاره گفت که ستاره برگشت ونگاها بهم انداخت

 .مباهم به سمتم اومد

 .سروش:مابیرون م تظرتیم

 .این وگفت وباستاره بیرون ر ت

 .روی ص دلا نزدیک تخت نشیتم

 .نمیدونیتم چا بگم

 ه وزم مغرورم باای که آسمان متوجه ی هیچکدوم ازحر ام نمیشه
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 .بازم نمیتونم چیزی درمورد حیم بهش بگم 

 

 درحال کل جارر تن باخودم بودم که در با هوابازشد

 .وستاره خودشون وانداختن توی اتاقوسروش  ?

 

 ای ادر موردمن چا  کرکردن؟؟؟

 

 چا شده؟...میخواستا مچ م وبگیری؟؟-

 

سححروش:مچ دیگه چه صححیغه ایه....آرمان وبابای سححتاره داشححتن میومدن با ماگفتیم اگه   

 .....ببی ن ما دم در اییتادیم وتوهم توی اتاقا  کرای بدمیک ن

 

 شیطون نگام کرد

? 

 حا راستش وبگو داشتا چیکارمیکردی؟سروش:

 

 .سروش خفه میشا یاخفت ک م-
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 .سروش:باشه باباتیلیم م که میدونم با بخاری

 

 .بازشد خان وروشڪدراتاق زده شد وبعدازمکث کوتاها توسط 

 .کوروش:ببخشیدکه مزاحمتون شدم...مثل ای که آرمان ای جایک کارکوچیک داره

 .سروش:اختیاردارین

 .پیرم کوروش:مم ون

 .آرمان جلواومدنگاها به آسمان انداخت

 .روبه کوروش خان گفت:بااجازه

 .کوروش خان سری تکون داد

 .آرمان گردنب د ی با نگین مشکا ازجیبش بیرون آورد و روی قلب آسمان گذاشت

 .نگین گردنب د کم کم رنگش تغییرکرد وقرمز شد

 .کوروش خان نزدیک شد

 کوروش:این یع ا چا؟

 . دی زدوگفت:چیزی نییت میخواستم ازحدسم مطمئن بشم که شدمآرمان لبخ

 کوروش خان:چه حدسا؟

 .آرمان:بقیه که اومدن براتون توضیح میدم
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 .دوست دارم گردن آرمان وبین دستام بگیرم و شاربدم تابمیره

 .ازدیشب تاحا  تم استادی برداشته هرچا هم که بهش میگم توضیح بده انگارنه انگار

 .ه ای حا که یه چا میدونه  کرمیک ه کا هیتپیره ی عقد

 .بعد ازگذشت حدوده دوساعت همه اومدن وتوی سالن پایین جمع شدیم

یا ومیبوبه و          ساحل ومه سر زنگ زده بودم که اوناهم به  شکان،هومن ویا من به مییا،ا

 .ال ازخبردادن

 .آرشاویرم به سیامک پیرعموش،و آرمین پیرعمش،خبرداده بود

 .خودشون دوسته صمیما قابل اعتماد ندارنطبق گفته ی 

 .بعد ازگذشت چ ددقیقه آرمان بالخره سکوت وشکیت

آرمان:خیلا مم ون که اومدین....من اهل مقدمه چی ا نییحححتم برای همین میرم سحححراغ    

اصل مطلب...خب تقریبا بایدبدونین که چه اتفاقا برای آسمان ا تاده اگرم نمیدونیدمهم    

مروزبایدانجام بدیم....خب تعدادمون تقریبا میشححه گفت کمه ولا  نییححت مهم کاریه که ا

 .چاره ای نییت

 .یاسر:چا تعدادمون کمه؟...به نظرتوبییت تا تعداده کمیه

 .آرمان:او  بییت نفرنه سیزده نفرکانیا بله تعدادمون کمه

 اشکان:چراسیزده نفر..پس بقیه چا؟

 ....آرمان:خانمها که کال معا ن آقاکوروشم که
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 ...چرا چا؟؟؟من کوروش:خان وروشڪ

 ..آرمان:آقاکوروش قفدجیارت ندارم...جایا که قراره برن خطرناکه برای

 

 تو از ا ن من  کرنکن ای جوری پیححرجون نه...میگا پیرشححدم که چون:خان وروشڪ

 راشب جونمم حاضحرم  بیشحترندارم  دخترکه یدونه...بایدبیام م م....ترم سحالم  ودوسحتاتم 

 .بدم

 .م آقاکوروش شمام میتونین با بچه هابرینآرمان:چش

 .مهیا:مادختراچرانمیتونیم بیایم

یت قراره اونجا چا ببی ین      شماخانمهاکه به هیچ ع وان نمیتونین بیاین...معلوم نی آرمان:

 ...و چه اتفا ا بیفته

 .مهیا:باشه حا چرامیزنا

لا  ب بکشه مشکآرمان:من براتون همه چا روتوضیح میدم هرکیم که خواست میتونه عق

 .نییت...به هرحال حر ه زندگیتونه

نفیا گر ت وادامه داد:خب آسمان ا ن توی یک هزارتو گیرا تاده...من شمارواز طریق 

هیپ وتیزم وارد اون هزارتومیک م،یک سحححاعت وقت دارین که توی اون هزارتوآسحححمان  

ود  وپیححداک ین وگرنححه دیگححه هیچ چححاره ای نمیمونححه...هرکیحححا هم کححه خواسححححت ز

 .ترازیکیاعت ازهزارتوخار  بشه باید اسم خدا رو بگه تابتونه بیرون بیاد
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یابون                       یا،ب گل،در باغ،ج  نه، یک خو که توی  یه ممک ه  جای جا چا جور یدونم اون من نم

ضمن جیمتون این جامیمونه و قط روحتونه که م تقل       شین در یاهرجای دیگه ای ماهرب

 ...میشه

رو یکباربل د  ریاد میزنه وبعد یکا ازاسححاما   هرکیححا که آسححمان وپیدا کرد اسححم بقیه 

 .خداروبرزبون میاره وخار  میشه

ساعتتون ب دازین تا بدونین که چه      شدین اول یه نگاه به  ستا وقتا که به اونجا م تقل  را

موقع زمانتون تموم میشه ....وقتا یک ساعت تموم شد چه آسمان وپیداکرده باشین چه      

 ....رنه برای همیشه توی اون هزارتو گیرمیو تیننکرده باشین بایدبرگردین وگ

اونجاحواسحححتون باشحححه کیحححا متوجه ی حضحححورتون نشحححه خیلا آروم و بیفحححدا این       

 .کارومیک ین....خب تموم شد سوالا ندارین

 آرشام:وقتا که آسمان وپیداک یم وبرگردیم آسمان به هوش میاد؟

 .سوالا نییتاره روح اونم همراه باشمام تقل میشه....دیگه آرمان:

 آرمان:خب کیا نمیخوادچیزی بگه؟

 واییتاد بل دشد ازجاش خان وروشڪ

وروش:بچه هامم ون که اومدین واقعاازتون مم ونم...هرکدومتون که پشححیمون شححده  ڪ

 .میتونه برگرده هیچ مشکلا نییت

 .هیچ کس چیزی نگفت و تکونا هم نخورد

گه رو به ا تخار خوده     سحححروش:خب مثل ای که کیحححا نییحححت....بزنین اون کف قشححح     

 .بامرامتون
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 .همه شروع کردن به دست زدن حا اون وسط یاسر چ دبارسوت بلبلا زد

 .انگاراومده جشن

 .پایین سالن به کردن به دستور استادهمه چا دون آسمان وم تقل 

? 

ستای             شیته بودیم ود صورت دایره ن سالن خوابیده بود وماهم دورش به  سط  سمان و آ

 .بودیم همدیگه روگر ته

 .گردونا برش بده قول بهم وروشڪش خان گفت:وروڪکیمیاخانم رو به 

 .میدم قول بهت عزیزم باشه:وروشڪ

 .آرشا؛مامان جان اگه ماروهم قابل بدونا ماهم قول میدیم

 .کیمیاخانم:إلها  داتون بشم شماهاکه تا  سرین

 یمححححححیاڪ:وروشڪ

 .راه داشتهم روبه بقیه ی  دهخ که کرد خان وروشڪ ی حواله چشمکا یمیاخانمڪ

 .بی مون سکوت برقرارشد که باصدای استاد همه چا دون شکیته شد

 .آرمان:من نمیتونم باهاتون بیام بایدای یابمونم و موامب اوضاع باشم

 ....ناخودآگاه پوزخ دی روی لبم نقش بیت

 .خودش زودترازهرکس دیگه ای جا زد

 .آرمین:مثال ا ن آرمان اصالنترسیده
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 .صدای خ ده ی دخترابل دشد

آرمان:مم ون شححوخا جالبا بود ...خب چشححماتون وبب دین و قط به صححدای من گوش    

 .ک ید

? 

صدایا مثل ورق زدن کتاب اومد وبعد از اون آرمان شروع کرد به گفتن جمالتا به زبان  

  ...عربا تمام این مدت ساکت بودیم وگوش میکردیم

 .احیاس کردم دارم س گین میشم

 .3.....2....1مان؛من تاسه میشمورم وشماها به یک خواب کوتاه یک ساعته میرید....آر

 احیاس با وزنا داشتم

 حس کردم ازجایا پرت شدم

  چشمام ومیکم روی هم  شازدادم 

 .....کردم وباز چشمام با قرارگر تن پام روی زمین 

 .یک ج گل تاریک بادرختای سربه  لک کشیده که توی هم لولیده بودن

 ای جاکه اصالترس اک نییت مگه نه؟؟-

...... 

 نه؟?مگه?ها باشمامبچه -

 کوشن؟؟؟؟?بقیه?انداختم.پس?نگاها?و?واطرا م?دور
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 .ودربرگر ت?سرتاسرج گل?غلیظا?مه?اوندنبال?وبه?بادبل دشد?هوهوی?صدای

 .شد?نیزآراسته?سبزه?وبه?بود?گل-??

 به ساعتم نگاها انداختم

 

 دارمساعته پ جه تاشیش وقت 

 .به طرف سمت ج گل ر تم 

 .شروع کردم به صدازدنش

 آسمان....آسمان کجایا؟-

 خودم و به زورازبین شاخ وبرگ درختارد میکردم

 .وجلومیر تم 

 .نمیدونم چقدر راه ر تم که به یک پل رسیدم

 .دستا به ط ابهایا که پل ونگه داشته بودن کشیدم

 .ب ظرم میکم میاد-

 .بیا که روی یک دره قرارداشت گذاشتمپام و روی پل چو

 ..نه مثل ای که واقعامیکمه

 .جلوترر تم تقریبابه وسطهای پل رسیده بودم که صدای جیغ زنا روش یدم
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 .خودم و آویزون کردم تابتونم توی دره روببی م

 .از چیزی که دیدم ترس و وحشت ناباوری به دلم هجوم آورد

 اصله چ دمترازهم روشن بودته دره آتیش های کوچیکا به  

 و جلوی هر آتیشا هم دختری به ب د کشیده شده بود

شالق       شک جه با  ضعیف وعده ای هم کما کما بهتر.وعده ای هم درحال  عده ای  غر و

 .بودن

شمانا قرمز به قرمزی          سیاه وچ صورتا  شون رژه میر ت مردی بالباس قرمز مردی بی 

 .و سوزندگیشون ودید و حس کردآتش که ازهمین  اصله هم میشه قرمزی 

 .اگه اشتباه نک م آسمان گفته بود یکبارمردی بااین اوصاف و دیده بوده

 .آسمان ...آسمان

 .وای وقتم داره تموم میشه

 .صاف اییتادم وشروع کردم به دویدن

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 دوباره شروع کردم به صدا زدنش

 .آسمان کجایا؟...آسمان...آسمان-

 ..ا متوجه حضورم بشه یانهدیگه برام مهم نییت که کی

 .ا ن  قط پیداکردن آسمان مهمه

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 .بین شاخ وبرگ درختا میدویدم وآسمان وصدامیزدم

 .لع ت به من که الکا وقتم واونجاهدر دادم

 نک ه....نک ه....نک ه آسمانم اونجاتوی اون دره زندانیه؟؟؟؟

 .از حرکت اییتادم

 

 .اگه اونجاباشه چیکارک م

 

 ...آرمان گفت آسمان سرگردانهنه..نه نییت 

 

 .خداک ه توی اون دره نباشه

 

 .ساعتم ونگاه کردم ده دقیقه بیشتروقت ندارم

 

 .مییرم وعوض کردم وبه سمتا که تراکم درختاش کمتربود ر تم

 

 آسمان...آسمان کجایا تودختر؟-

 

 .خدایاخودتوکمکمون کن
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 .شه رقا نمیک ه من پیداش ک م یاکس دیگه...خدایا قط پیدا

 

 .سرعت قدمام وبیشترکردم

 . قط پ ج دقیقه وقت دارم

 

  ریاد زدم:آسمااااااان....کجاااایا؟

 

 باناله گفتم:کجایا لع تا؟

 

 .اییتادم تاکما نفس بگیرم

 

 . قط دودقیقه

 

 .دوباره شروع کردم به دویدن

 

 .وقت برای استراحت هیت ولا برای پیداکردن آسمان نه

 

 .یچ اکری از درخت نبودبه جایا رسیدم که دیگه ه
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 . قط یک در بود که انگار به جای دیگه ای بازمیشد

 

 .نبود زیاد در با  اصلم 

 

 .مثل ای که ج گل تموم شد وهمی طور وقت من-

 

 .ولا ه وز یه کوچولو وقت هیت

 

عقب گرد کردم تابه ج گل برگردم که چشحححمم به یک نفرخورد که به سحححمت در ما             

 .دوید

 

 .م یک دختربودچشمام وریز کرد

 

 .پشتش به من بود ونمیتونیتم صورتش وببی م

 

 یع ا ممک ه آسمان باشه؟

 اگه نبود چا؟؟؟
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 .بایدمطمئن بشم

 

 .به سمتش دویدم

 

 .آسمان...آسمان....آسمان واستا-

 

 .اییتاد ولا برنگشت

 

 .بهش رسیدم

 

 درحالا که نفس نفس میزدم گفتم:آس..آسمان...خو..خودتا؟

 

 .به سمتم برگشت

 

 .لیظه ای بادیدنش همه چا رو  راموش کردم

 

دختری باصححورت سححفید و لبهای صححورتا کوچیک ابرو های بل د مشححکا و گونه های     

 .برجیته باچشمای درشت قهوه ای
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 .میو صورتش بودم واصالحواسم به زمانم نبود که تموم شده

 

 .حلقه ی اشکا توی چشماش میدرخشید

 

 .اشکا روی گونش سر خورد

 

 .ودم اومدم و برگشتم تا برگردم به ج گلبه خ

 

 .ه وزچ دقدما دورنشده بودم که اسمم و صدام زد

 

 صداش خیلا آش ابود

 

 .به طر ش برگشتم

 

 .آسمان-

 

 .سرش،وتکون داد
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 .چشام وتاآخرین حدباز کردم

 

 ولا تواصالشبیه آسمان نییتا؟-

 

 آسمان:نییتم؟

 

 نه نییتا؟-

 

 آسمان:مگه چه شکلا ام؟

 

 .خوشگل خیلا-

 

 ...این چا بود که من گفتم

 . قط خداک ه یادش نمونه

 

 .اصالازکجامعلوم این آسمانه...شایدنباشه..اصالشباهتا بهش نداره
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 یه چیزی بگومطمئن بشم توآسمانا؟-

 

 آسمان:چا بگم؟

 

 .شونه ای با انداختم

 

 ...آسمان:نمیدونم چا بگم

 باورکن من آسمانم...همونا باهاش همیایه ای

 مونا که همیشه بهش اخم میک اه

 ...همونا که باهاش والیبال بازی کردی 

 ..همونا که بهش قول دادی کمکش ک ا

 .یادته

 

 .من درموردخوابم باهیچ کیا صیبت نکردم پس مطمئ ن خوده آسمانه

 

 .به سمتش ر تم وبدون کوچکترین مکثا بغلش کردم
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 .شوکه شده بود ودستاش ک ارش آویزون بود

 

 .م  شاردادمشبه خود

 

 .خداروشکربالخره پیداش کردم

 

 .یک دستم واز دورش بازکردم و به ساعتم نگاها انداختم

 

 .واااای ساعت شش و بیس دقیقیت

 

 . قط خداک ه ای جاگیرنیفتاده باشیم

 

 .شروع کردم به گفتن چیزایا که آرمان گفته بود

 

 ...یار،آرشاوین،میوروش،آرشا،آرشام،آرشاویڪباصدای بل د گفتم:

 

 آسمان:سهیل توداری چا میگا؟ولم کن،اصالچرابغلم کردی؟
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 ..توجه نکردم وادامه دادم

 

 .خداروشکربالخره پیداش کردم

 

 یاسر،هومن،اشکان،سروش،آرمین،-

 ...سیامک

 ..خدایا خودت کمک کن

 

 .کاری کن بتونیم برگردیم

 

 .اساما همه ی بچه هاروگفتم  قط مونده گفتن یکا از اساما خدا

 

 چشمام وبیتم

 

 .رححححححححححیم-

 

 .دوباره همون احیاس سقوط
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 .باش یدن صدایا چشمام وباز کردم

 

 .سروش بود که نگران جلوم نشیته بود صدام میزد

 

 سروش نفس راحتا کشید:اومد

 

 .خداروشکر:وروشڪ

 

آرمان:هووووف....سحححهیل مگه من نگفتم حداکثرتایک سحححاعت باید توی اون هزار تو            

 .بمونین

 

 . راموش کردم-

 .اره ارواح خودم

 

 آرمان روبه بقیه گفت:کیا تونیت پیداش ک ه؟

 

 .همه سکوت کردن
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 .صدای گریه ی کیمیاخانم بل دشد

 

 .کرد وبغلش ر ت سمتش به خان وروشڪ

 

 .من-

 

 .همه ی نگاه ها برگشت سمتم

 

 چا؟آرمین:

 

 .من پیداش کردم-

 

 .وسط سالن خوابیده بود بل د شدباتموم شدن حر م صدای جیغ آسمان که درست 

 

 .جیغا ممتدومیتمر

 

 .کردن وبغلش ر تن سمتش به خان وروشڪو یمیاخانمڪ
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 .کیمیا خانم باگریه گفت:آسمان...دخترم...آروم باش مادری

 

 

 (آسمان)راوی

 

 این زنا که م وبغل کرده کیه؟

 

 .بازحمت ازبغلش بیرون اومدم

 

 ماسکا که روی صورتم بود وبرداشتم

 

 ستا به چشمام کشیدم،ای اچیه روی چشمام؟؟؟د

 

 .ازچشمام جداشون کردم وبه طر ا پرتشون کردم

 

 .به زن ومردی که ک ارم نشیته بودن نگاها انداختم

 

 .چشمام ودورتا دور سالن چرخوندم
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 چه چهره های آش ای غریبا

. 

 مطمئ ن قبالدیدمشون ولا یادم نییت

 

 دخترم خوبا؟...چرا همچین میک ا؟؟؟زنا که ک ارم نشیته بودگفت:آسمان 

 

 .آسمان...آسمان...آش اترازهرآش ایا وغریبه تر از هرغریبه ای

 

 مردی که مقابلم نشیته بودگفت:آسمان ،بابایا مارو میش اسا....چیزی یادت میاد؟

 

 .سری به مع ا نه تکون دادم

 

به ه        مدتا بیهوش بودی..این  راموشحححا هم  یه  عادیه.. خاطره   مرد:دخترم نترس  مون 

 ...خیلا زودحا ظت برمیگرده

 

 بیهوش...من بیهوش بودم؟اماچرا؟؟
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 اصالمن کا هیتم؟؟

 آسمان...اسمم آسمانه؟؟؟

 

دوباره توی بغل زن  رور تم.ای قدرمیکم بغلم کرده بودکه صحححدای شحححکیحححتن قل جم  

 .وش یدم

 

 .ولا درعوض حس خوبا بهم داد

 .آغوشا گرم وپرمیبت

 

 .ش یدمصدای پیری ازپشت سرم 

 

پیر:مامان ولش کن لهش کردی...بذار به ماهم برسه...باباشمایه چیزبگو.. آسمان ه وز     

 کامل خوب نشده

 

 مامان؟

 بابا؟

 آسمان؟؟
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 .نگاهم به پیری که تمام مدت س گی ا نگاهش وحس میکردم گره خورد

 

 نگاهش گرم وسوزن ده بود

 .شایدم دلت گ

 

  رده بوداخم مریفا داشت که قیا ش ومردونه ترک

 .چقدر این اخم برام آش ابود 

 

 .زن بانارضایتا ازم جداشد

 

بدون کوچکترین نفس گیری،در بغل چهارنفرهمزمان جاگر تم وچقدراین عطرتن برام        

 آش ابود

. 

کرکححه                      گفححت:خححداروشحححح گوشححححم  بود آروم در  کرده  لم  غ ب کا ازپیححححرا کححه  ی

 .بعد ه بازیتم باشه واسهبرگشتا،آسمان..توکه مارونففه جون کردی...تال ا اون دیوون

 

 .ازم جداشدو چشمکا زد

 .بقیشونم ازم جداشدن
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همون مردی که اول ک ارم نشیته بودنزدیکم شد ومشغول جداکردن دستگاه هایا که       

 .بهم وصل بودشد

 

 .صداها با گر ت وهرکیا یک چیزی میگفت وبل دبل د میخ دیدن

 

 .این مرد چقدر برام آش است

 

 .د شوببرمت تو اتاقت استراحت ک ازن؛آسمان مادر بل 

 

 .تکونا به خودم دادم وبه کمک زن روی پاهام اییتادم..پاهام کما ازخشکا در اومد

 

ستم بیفتم که توی آغوش گرما  رو      شتم که پاهام به هم پیچیدن ومیخوا یک قدم بردا

 .ر تم

 

 .دستاش و دورم حلقه کرده بود ومثل بقیه من وبه خودش  شارمیداد

 

 .غوش این عطرتن این گرما ومیبت دیگه واسم غریبه نبوداین آ
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 .اشکام شروع کردن به بارش

 

 .باصدای لرزونا که ناشا از گریه بودگفتم:با..بابا

 

 .گریم شدت گر ت

 

 .بابا:جان بابا..جانه دلم..جانم آسمانم

 

 .دستام و دوربابا حلقه کردم

 

 .ب..ببخش...اذیتت..کر..کردم-

 

 .گوبابا:هیییس چیزی ن

 

 .ازباباجداشدم ودوباره مامان وپیراروبغل کردم

 

 ستاره:من وبغل نمیک ا؟
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 .خفه شوبیابغلم-

 

 ستاره:توه وزم ادب یادنگر تا؟؟

 

 توه وزم  ضولا؟-

 

 .تک به تک ستاره،ال از،مهیا،ساحل ومیبوبه روبغل کردم

 

 .ک اربابا روی مبلا نشیتم وسرم وگذاشتم روی شونش

 

 نمیک ا؟ آرمین:آسمان م وبغل

 

 .چرابغل نک م؟بدو بیابغلم-

 

 .آرمین:هان چیزه....ازاتاق  رمان اشاره میک ن غلط کردم

 

 .آهان دیگه ازاین غلطانک ا-
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 .نگاها به بقیه انداختم

 

 .مهمونا گر ته بودین...چقدرای جاشلوغه...راستا چرامن وسط سالن پهن بودم-

 

گذاشححتیم برامون ب دری ازنوع   آرشححام:آره جشححن گر ته بودیم..توروهم وسححط سححالن  

 .خوابیده بری

 

اون وکه خودت بلدی..حا به چه م اسححبتا جشححن گر ته بودین؟به م اسححبت مشححروط    -

 .شدن دوباره ی ج ابعالا؟

 

 بابا:آرشام مگه تو مشروط،شده بودی؟

 

 .آرشام:نه به جون سیامک

 

پیدا کرده که بهش  سیامک:ازجون خودت مایه بذار...انگار جون من وازتوی کییه زباله  

 .قیم دروغ میخوره

 

 .بابا:آرشام من بعدا باتو یک جلیه ی دونفری میذارم
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 .مامان:بک ش چهارنفره...روی من و دمپایا ابری هم حیاب کن

 

 .صدای خ ده ی همه بل د شد

 

 .در تمام طول این بیث حواسم به سهیل بود وزیرچشما میپاییدمش

 

 .چقدر  رق کرده

  وستش زرد شده غرشده ورنگ پ

  پای چشماشم سیاه شده

 مگه توی این مدت چیکارمیکرده؟؟

 مگه من چقدر بیهوش بودم که سهیل ای قدر  رق کرده؟

 

 .سوالم وبه زبون آوردم البته قیمت سهیلش و اکتورگر تم

 

 بابامن چه مدت تو کما بودم؟-

 

 .همه سکوت کردن
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 .بابا:پ ج ماه

 

 جااااانم پ ج مااه؟؟؟

 چخبره؟؟

 ....اصالمن چراتوکمار حححح

 

 ..به یادآوردم

 ..لجبازی باپیرا

 .... بیرون اومدن اون زن موقرمز ازحموم

 ...لمس دستم

 ...سرما درد سوزش

 ...حس التهاب درماندگا

 ...سرگردانا

 ...ترس

 ...ج گل تاریک

 .. رار...ودر آخر پیداکردن راه خروجا که به جهانا دیگه

 ... دنیای مردگان
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 .ادم نییت چا شددیگه ی

 

 سرم وبین دستام گر تم

 

 بابا؛آسمان خوبا؟

 

 ...نه خوب نبودمخوب؟؟

 ..مگه میشه خوب بود بااون همه خاطره تلخ....ویک خاطره شیرین

سرابا        سهیل وتوی اون ج گل دیدم خوشیال شدم گرچه میدونیتم  نمیدونم چراوقتا 

 .بیش نییت

 

 ..حضورش وآغوش گرمش چه دلگرما خوبا بود

 

 .. کرد م وبغل اصال پیره ی پرروبه چه حقا 

 .اگه تواین دنیاهمچین کاری،بک ه با برو برگرد خفش،میک م پیره ی هیزو

 

 آرشام:آسمان چا شدی؟



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

478 

 

 

 .سرم وبل دکردم

 

 ... چیزی نییت... قط یه لیظه-

 

 سهیل:یه لیظه چا؟

 

 .هیچا مهم نییت-

 

 .مامان:دخترم واذیت نک ین...بذارین استراحت ک ه

 

 .روکردسمتم وادامه داد:مامان جان پاشوببرمت تواتاقت استراحت ک ا

 

چه                مه  قدام میکردم..ه کاری میک ه زود ترا ما همچین  ماه ک یدونیحححتم پ ج  گه م من ا

 .مهربون شدن

 

 .آره مامان خیته ام اخه پ ج ماه استراحت خیلا کم بود-
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 .مامان:پاشو ببرمت توی اتاقت ...برای م م نمک نریز

 

 .خره مامان مو ق شد و من وبه زور به اتاقم بردبال

 

 .مامان:آسمان جان بگیربخواب

 

 ...من قلبم باباطری کارمیک ه چراهمچین کاری بامن میک ین

 .دیگه خودمم ازاین همه میبت داره حالم بهم میخوره

 

 .چشم شمابرین م م میخوابم-

 .ه ای روی پیشونیم زد واتاق وترک کردب.و.س

 سالم به یادندارم۱۸یشون میشه...من درطول عمرهمه یه چیز-

 .یده باشهب.و.سمامان موقع خواب پیشونیم و 

 .پتوروتاگردنم با کشیدم وبه خواب ر تم

شححمانمیدونین من چراای همه میخوابم؟؟ه وزیکیححاعت نییححت ازخواب پ ج ماهم بل د   

 .شدم ودوباره خوابیدم

 .ه نداریمسهیل بیدارشو برو صبیونه بخرهیچا توخون-
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غلتا زد وگفت:جون سهیل بذاربخوابم...بابایه امروز وتعطیلیم اونم میخوای زهرمارمون   

 .ک ا

 پاشوخودت وجمع کن.توکه همیشه ور دل م ا کا میری سرکار که حا تعطیلم باشا؟-

 

 سهیل:باشه باباغلط کردم،حا میذاری بخوابم؟

 .نچ...بل دشو من گش مه-

 

 .شت یه امرور کپه ی مرگمون وبذاریماااااه،اگه گذاسهیل:

 

 .باشه،بگیر بخواب اصالمن اشتباه کردم گش م شدبگیربخوابیه بغض ساختگا گفتم:

 

 .سرجاش نشیت

 

 .پشتم وبهش کردم

 

 سهیل:ا ن مثالقهری؟؟؟

 

 .چیزی نگفتم
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 .خب باش به درکسهیل:

 

 .دوباره درازکشید وپتورو روی خودش کشید

 

 بیشعور

 

 .با کشیدم که مثالدارم گریه میک مالکا بی یم و

 

 .به آشپزخونه ر تم

 

 .ه وز چ دکانیه نگذشته بود که عطرش وش یدم

 

 .سهیل:آسمان

-...... 

 .سهیل:خانمم قهرکرده

 .توکه ای قدر نازک نارنجا نبودی
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 .خودم ومشغول چیدن بشقابها توی کابی ت کردم

 .حس کردم نزدیکم شده

 .اهمیتا ندادم

 

 .کردازپشت بغلم 

 .....-سهیل:خانمم نمیخوادآقاش وببخشه؟

 .سهیل:حداقل یه چیزی بگو

 .ازروی تخت ا تادم پایین-

 .اااااااخخخخ-

 .تازه جاهای جالبش رسیده بود اَه

ه  قط بادیدن سحححرابه آغوش سحححهیل همچین  واقعا کرنمیکردم ای قدربا ج به باشحححم ک

 .خوابا ببی م

 .روی تخت برگشتم وبه کانیه نکشیده خوابم برد

 .گیج خواب بودم که حس کردم گلوم داره  شرده میشه

 .دستم وبا  آوردم که به یک جیم سرد برخورد کرد

 .چشمام وباز کردم

 .دوباره نه....دیگه طاقت ندارم
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 .اهمون زن باموهای ح ای

 .روم خیمه زد ودست وپاهام اسیرخودش کرد وامکان هرگونه تقالیا و ازم گر ت

 .صدایا از بیرون اومدانگاردونفرداشتن باهم صیبت میکردن

 .حس از ت م ر ت با حال شدم انقباض عضالتم کم شد

 .چشمام نیمه بازبود وکم کم داشت بیته میشد

 .بازشدس گی ا از روم برداشته شد و دراه ت فیم 

 .روی تخت نیم خیز شدم وسلفه میکردم سلفه هایا سرد وخشک

 .صدای جیغا وحشت اکا بل دشد

 .سرم وبل دکردم وبه گوشه ای اتاق چشم دوختم

 همون پیری که قبال یکبار دیده بودمش موهای زن و دوردستاش پیچیده بود

 .و آروم در گوشش حرف یا وردی میگفت که باعث جیغ زن شده بود 

 .دراتاق باصدای بدی بازشدوپیرا خوشون وپرت کردن توی اتاق

 .به دنبال اون بابا وآرمان ودرآخرسهیل وسروش پریدن توی اتاق

 .خشکم زده بود

 ...نمیدونیتم چیکارک م.همه چا ای قدرسریع اتفاق ا تاد که

 بابابه سمتم اومد
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 بابا:باباچراجیغ زدی؟

 .راییتاده بودن نگاه کردمبه جایا که اون زن موح ایا وپی

 .هیچ کیا نبود هیچ اکری ازشون نبود

 آرمان:کیا ای جابود؟

 .سری تکون دادم

 .آرشام بااخم نزدیکم شد و جلوم اییتاد وشالا روی سرم انداخت

 .جلل خالق این بشر شال از کجاش در آورد

 ود؟این جا بسهیل بااخم همیشگیش که ای د عه غلیل تر ازقبل بود. گفت:کا..کا 

 .گلوم به شدت درد میکرد

 ...خ..خواب بودم که حس کردم گلوم داره  شرده میشه ونمیتونم نفس بکشم-

چشحححمام وباز کردم که همون زن باموهای ح ایا رودیدم که روم خیمه زده بود وگلوم            

 .وما  شرد

 .کم کم داشت نفیم میر ت

 .دکه دستش از دور گلوم آزاد شد و راه ت فیم باز ش

به دنبال اون صححدای جیغ زن بل دشححد که پیححری موهاش توی دسححتش گر ته بود ودر   

 .گوشش چیزی میگفت

 سروش:پس اون جیغ تونبود؟
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 .نچ نبود-

سححهیل کال ه دسححتا توی موهاش کشححیدوروبه آرمان گفت:مگه تونگفتا آسححمان آزاد    

 میشه؟؟

 

 .ین زنآرمان:م ظورم این بودکه از اون هزارتوآزاد میشه نه از ا

 بابا:حا بایدچیکارک یم؟

  آرمان:نمیدونم بایدتیقیق ک م

 . قط  عالت هاش نذارید

*** 

 آرشام من حوصلم سرر ته-

 .آرشام:خب زیرش وکم کن تا سرنره...خو به من چه

 ..برو بمیر..آرشاویرجونححححح-

 آرشاویر:برو کس دیگه رو خرکن. من خربشونییتم

 .ین...بقیه هم داداش دارن م م داداش دارمیع ا همتون برین بمیر-

 .آرشا بالشتا به طر م پرت کرد

 .آرشا:خیلیم دلت بخواد

 .حا که میبی ا نمیخواد-



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

486 

 

 .سرم وتوی بالشت  رو بردم

 .مت فرم ازتابیتون-

 .بابا:آسمان چخبرته؟ چرا سرو صدایا میک ا... پاشو بااین چهارتال دهور برو بیرون

 .شو ساکت توهم آسمان...آقان پارچه یه...ل دهورن؟ کجا یرامپ وروشڪمامان:

 .بیا حا نگاه کن نه به اون چهارماه قبل که قربون صدقم میر تن نه به ا ن

 زدم تویه  ازدیگه

 .خییییلا نامردیه-

 آرشاوین پوست تخمه ای تف کرد:بازچا شده؟

م ه بدبخت باید ازترم یک  خب توبگو نامردی نییححت ا ن همه میرن ترم سححه اونوقت  -

 .شروع ک م

 بابا:چا؟؟؟مگه بازم میخوای بری دانشگاه؟

 ...واااا مگه قراربوده نرم...بچه هااین دوترم وبرام مرخفا گر تن...اگه این ترم نححح-

ست میدادمت..دیگه      شتم ازد بابا:من کاری به این چیزا ندارم...د عه ی قبل الکا الکا دا

 .اه وبیاری...به اولین خواستگاری که اومد میدمت بری رد کارتحق نداری اسم دانشگ

 

پدر من نکن این کار وبامن،من مر یت این همه مهر ومیبت وندارم ا ن سحححکته میک م          

 .میمونم روی دستتون
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 ..بابایا جونم تححح-

 

 .بابا:آسمان لوس بازی درنیار.همی ا که گفتم

 .لبام آویزون شد

 ا ن این عدالته؟

 .دانشگاه داشت جالب میشد.تازه اکیی تشکیل داده بودیم تازه

 .مامان حداقل شمایه چیزی بگو-

 .م م با پدرت موا قممامان؛

 .واقعا مم ونم ازحمایت با دریغتون

 آرشام:حا ای اروبیخیال..عروسا سروش،وستاره کا هیت؟

 حا این وکجای دلم بذارم؟؟

 .ولا خودمونیم ستاره برد کرد

 .ه بدبخت خاک توسر باخت کردمولا م 

 .خاک برسر شانس خاک برسرم شدم ک ن که هیچ وقت خدابه دردم نخورد

 .آخرهفته-
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مک کردن             مدت خیلا بهمون ک یل وسحححروش این  با:امشححححب میریم تهران،سحححه با

 .بایدیکجوری تال ا ک یم

 یع ا من دراین خانواده نقش پشمم بازی نمیک م...یع ا ا ن باید بفهمم؟

 .مان:آسمان برووسایلت وجمع کن.ر تا توی اتاق در اتاقت وبازبذارما

 .کم کم داشتم  کرمیکردم سرراها ام ..تاحدودی خیالم راحت شد

 .از جام بل دشدم

 .چشم-

 .ارشا:بازکن اون اخمهارو

 .نمیخوام به توچه-

 .آرشا:حا بیاوخوبا کن

 .از پله هابا ر تم و وارد اتاقم شدم

 .اززیرتخت بیرون آوردم وگذاشتمش روی تختچمدون و 

 .سرم وخاروندم

 .خب حا چا بردارم؟؟...اهان یا تم-

 .تموم لوازم آرایشای روی میزتوالت وخالا کردم توی کیف مخفوصش

 ....ه ای چیزیب.و.سگرچه قراره برای عروسا برم آرایشگاه ولا حا دیدی یه ماچا 

 .تاآبروم نره خب باید یه چا داشته باشم درستش ک م
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به سحححمت کمدر تم و پیراهن مخمل مشحححکیم وکه برای عروسحححا سحححتاره گر ته بودم         

 .وبرداشتم

 .ازکاورش بیرون آوردم ومقابل آی ه جلوی خودم گر تم

سفیدخیلا ریز         شتش با نگین های  سی ه و پ شکا دنباله دار که جلوی  یه پیراهن بل د م

 .کارشده آستی ای کلوش بل دی داره

 .ه ای که تاجای گلو میرسهبایق

 .روی دام شم شکو ه های ریز سفیدقش گا داره که زیبایا لباس وچ دبرابر کرده

 .بایک شال نازک حریر و یک روب د مشکا از همون ج س

 .لباس تقریبا شبیه لباس زنان سالطین گذشته ی ترکییت وقار وزیبایا خاصا داره

 .مع کردمبالخره بعداز نیم ساعت تموم وسایلم وج

 .حوله ولباسم برداشتم

 .وبه حموم ر تم

 .وان وپر آب کردم و توش دراز کشیدم و چشمام وبیتم

 .بابازشد دوباره ی شیر آب چشمام وباز کردم

 این چراباز شد؟-

 .حموم به شدت سردشده بود ولا آب وان ه وز گرم بود
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 .از وان بیرون اومدم وسریع لباسام وپوشیدم

 .م این عالئم،نشانه های اعالم حضورچه کییهدیگه میدون

 .از حموم بیرون اومدم و یورتمه ک ان پایین ر تم

 .باباداشت باتلفن صیبت میکرد

 .ک ارآرشام نشیتم وسرم و روی پاش گذاشتم ودراز کشیدم

 .آرشام:موهات خییه پاشو خشکشون کن سرما میخوری

 .نه نمیخورم-

 .آرشام:لجباز

 .ع کرد و روبه مامان گفت:آرمان بود..گفت میخوادببی تمونباباتلفن وقط

 .نیم خیز شدم

 چا؟ آرمان؟-

 .بابا:آره...مثل ای که یه راه چاره ای پیداکرده

 .خداروشکرمامان:

 .آخ جون پس میتونم برم دانشگاه-

 .بابا:نخیر

 



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

491 

 

 .وا ر تم

 .دوباره سرم وروی پای آرشام گذاشتم

 .دصدای اس گوشیم بل د ش

 

 آرشا گوشیم ک ارته، میدیش؟-

 

 .گوشا رو از روی میز برداشت وبه سمتم پرت کرد

 

 .مم ون-

 

 .تخمه ای شکیت وگفت:خواهش

 

 .اس وباز کردم...شماره اش آش انبود

 

 ⚜جهحححان میححو نگححاه))

 

 ⚜توست بححانحححو
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 ⚜حیحححود قححرص ماه

 

 ⚜توست بححانححححو

 

 ⚜مهححم دلت ححگححا

 

 ⚜نییححت نم ےشبهحححا

 

 ⚜مهحححم چشححم عیل رنگه

 

 ⚜((توست بحححانحححو

 

 .ابروهام ناخودآگاه شوت شد با 

 این دیگه کیه؟

 شایداشتباه  رستاده باشه؟

 .نه اشتباه نفرستاده،رنگ چشمام و میدونه

 

 .شایدکارپیراباشه
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 .چشمام وریز کردم و بهشون نگاه کردم به تک تکشون

 

 .اختآرشاوین به خودش نگاها اند

 

 آرشاوین:چراای جوری نگاه میک ا؟؟لباسم خرابه؟؟

 

 

 به حالت اولم برگشتم

 .نچ این کارا بهشون نمیخوره

 

 ..حوصللللم سرررررر ر ته

 

 

 بابا:آسمان چمدونت وگذاشتا توماشین؟

 

 .آره گذاشتم-
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 .بابادر وبیت و به سمت ماشین اومد

 

 .بابا:آسمان توبامن ومادرت میای یا با برادرات

 

 .من حوصله ی ناز وعشوه ی مامان وناز خریدنای شما رارو ندارم...باپیرا میرم-

 

 .آرشامBMW سریع پریدم تو

 

 صدای باباروش یدم که گفت:ای پدرسوخته.توکا ش یدی؟

 

 آرشام پ جره سمت خودش وپایین داد

 و روبه بابا گفت:میریم خونه ی شکوها دیگه؟

 

 بابا:آره خونش وکه بلدی؟

 

 .ه بلدمآرشام:ار

 

 .سرم وازپ جره ی بیرون بردم
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 .نمیشه بریم هتل...من از شکوها و زن وبچش خوشم نمیاد-

 

 .بابا:اونام ازتوخوششون نمیاد

 

 .صدای خ ده ی پیرا بل د شد

 

 .باآرنج به پهلوی آرشاوین که ک ارم نشیته بود زدم که خفه شد

 

 .دس شمادرد نک ه-

 

عه ی قبلا که دیدیمشحححون چه بالیا سحححردختر       بابا: روت وبرم بچه..یادت نییحححت د      

 وپیرش آوردی؟

 

 .نیشم وتاب اگوشم بازکردم

 

 .وای بابا مگه میشه یادم بره ...چقدر اونروز خ دیدیم-
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 روکردم سمت پیرا

 

 مگه نه؟-

 

 ...آرآرشا:

 

 باباچش غره ای بهش ر ت

 

 .آرشا:خب معلومه که نه...خجالتم خوب چیزیه دختره ی خیره سر

 

:آسححمان نبی م بابچه هاش بیث ک ا،سححوسححک بذاری تو جورابشححون، پرتشححون ک ا   بابا

گاز اشحححک آور ب دازی           باز ک ا، تاقشحححون  تواسحححتخر،کپیحححول آتش نشحححانا رو تو ا

 .تواتاقشون....هوووف نفیم گر ت

 

 .مظلوم نگاش کردم:خب به من چه خودشون شروع میک ن

 

اگه ای د عه مثل یک دخترخوب وباوقار          بابا:تواونارواذیت نکن اونا به توکاری ندارن....         

 .ر تارک ا واذیتشون نک ا ...ممک ه برای دانشگاه نر ت ت تجدیدنظرک م
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 .دستام وبه هم کوبیدم

 

 .وای بابا راست میگا....عاشقتم-

 

 .صدای مامان که توی ماشین بابانشیته بود بل دشد

 

 .چخبره اونجا؟جلییت؟...باباعجله ک یدصبح شدمامان:

 

 .:باشه اومدمبابا

 

 روکردسمت آرشام

 

شدی به یه نفردیگه              یته  یاس کردی خ شه،اگه اح ست به ران دگیت با شام حوا بابا:آر

 .بگوبیاد ران دگا ک ه

 

 .آرشام سری تکون داد

 

 .آرشا:بابا حا  چراباید ای موقع شب راه بیفتیم...خب  ردامیر تیم دیگه
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 .بابابه سمت ماشین ر ت سوارشد

 

 .زپ جره بیرون برد وداد زد؛مم ون از پاسخ گویاآرشا سرش و ا

 

 .آتیش کن بریم که دلم واسه تهران ت گ شده-

 

 .آرشام ماشین وروشن کرد وراه ا تاد

 

 آرشاوین:مطمئ ا  قط برای تهران ت گ شده؟

 

 .این ازکجا همید.دلم برای پاساژ)..(ت گ شده

 

 اره خب معلومه...م ظورت چیه؟-

 

 .دوندچشمکا زد و روش وبرگر

 

 .ولش ک ید خله دسته خودش نییت
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 .سرم وگذاشتم روی شونه ی آرشاوین و نفهمیدم کا خوابم برد

 

 

 (سهیل)راوی

 

 

 

 .ج اب داماد پاشو بایدستاره رو ببری آرایشگاه-

 

 .وبایدببی م کا ک م ازدوا  نخوام من اگه اه:گفت غلتا زد 

 

 .اگه پشیمون شدی برم به ستاره بگم-

 

 .سرجاش نشیت

 

 .سروش؛خفه شو....صبرکن ببی م امروز که نباید بریم آرایشگاه

 

 .عقل کل امروزباید عروس وببری آرایشگاه برای پاکیازی صورت-
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 .سروش:آهان

 

 .ازاتاق بیرون اومدم ومشغول چیدن میز صبیونه شدم

 

 امشب مامان بابا میان ایران

 ونموقع آسمان نبودشش ماه قبلم برای عقدسروش وستاره هم اومده بودن ولا ا

  ولا ای د عه هیت

 .مامان باباحتماباید ببی ش 

 

  گوشیم و ازجیبم بیرون آوردم و طبق

 :روال این چ د روز براش نوشتم

 

 

  من دلم میخواهد

 نمڪسفر احیاسم سرزمین ہباتو ب

  وتو بیرایم ہبرایت عاشقان
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  میت ازاین عشق

  چشمانم ہب ہخیر

 دستانم را بگیری

  ےا ہب.و.سو با

 بیرایا برلبانم ہتاز ےشعر

  من دلم میخواهد

  و عشق ےمن باشم و توباش

 ودیگرهیچ

 

 

 .باشماره جدیدم براش  رستادم

 

 .چ دروزی هیت که این کاررومیک م

 

 .بالخره باید ازیک جایا شروع ک م

 

 .دوروزی هیت که اومدن تهران وخونه ی یکا از دوستان خانوادگیشون اقامت دارن
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 .وپیرا این چ دوقته خیلا کمکمون کردن کوروش خان

 .بیشترکارای باغ ومهمونا رو پیرا انجام دادن

 .میکرد کمک جهیزیه چیدن برای ستاره مادر به یمیاخانممڪ

 

ستاره هم     سمان و  شگاه  لباس برای که بس کردن وکچل سروش  مدت این که آ   وآرای

 .گر تن اتاقاایراد ورنگ وخونه

 

 ..حتمابه مامان قضیه آسمان و دیگه طاقت ندارملبخ دی رولبم نقش بیت..

 

 نمیتونم ببی م داره جلوم رژه میره

 و نمیتونم شیط تاش حرص خوردناش اذیت کردناش وببی م 

  نتونم دستش ولمس ک م

 .نتونم بغلش ک م و به خودم  شارش بدم

 

 سروش:به چا لبخ د میزنا؟

 

 .اخما کردم
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 .بیاصبیونت وبخور که دیرشد-

 

 .ابرویا با انداخت وخ دید شیطون

 

 .سروش:م م عرعر نفهمیدم که موضوع پیچوندی

 

 . کیفم واز روی میز برداشتم

 

 سروش:صبیونه نمیخوری؟

 

 .نه امروز کارزیاددارم بایدبرم-

 

از خونه بیرون اومدم و به واحد روبه رویا که ا ن خالا بود نگاها انداختم آسحححانیحححور 

 .وزدم

 

ه تونیحححتم باباروراضحححا ک م تادوباره اداره شحححرکت وبهم بده به بعد ازکلا بیث بالخر

 .هرحال اگه بخوام برم خواستگاری باید پشتم پرباشه
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 .وارد آسانیور شدم وپارکی گ وزدم

 

 .امروز اصالشرکت کاری ندارم  قط میخوام سر خودم وگرم ک م

 

 .پرواز مامان بابا ساعت هفت شبه

 

 . م شدم وبه سمت شرکت روندمازآسانیوربیرون اومدم وسوارماشی

 

 

 (آسمان)راوی

 

 

 ستاره:باز چه مرگته؟

 

 .بقیه هم دوست دارن م م دوست دارم

 

 .هیچا-
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 ستاره:ازاین

 

 .قیا ه ی سگیت کامالمعلومه هیچا نییت

 

 .شیطونه میگه بگیرم خفش ک م و عروسیش وتبدیل به عزا ک م

 

 .سیده ،پاشین برین پایینمادر ستاره نزدیکمون شد وگفت:سروش زنگ زد گفت ر

 

 .باهم از سوئیت بیرون اومدیم و وارد اسانیورشدیم

 

 .حدوده دوروزی هیت که اومدیم تهران

 

 .ماخونه ی دوست بابا آقای شکوها مقیم هیتیم و ستاره ای ام هتل

 

 .امروزم قراره برای پاکیازی صورت بریم آرایشگاه

 

 ه همه ی کاراش ا تاده روی دوش مامن نمیدونم این ستاره  امیلا چیزی نداره ک

 حا میگا سهیل وسروش اقوامشون ایران نییتن ولا ستاره چا؟؟؟
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 .ستاره:باز کن اون اخما رو

 .نمیخوام-

 

 .ستاره:به درک

 

 .دوست ماروباش

 

 .ازهتل بیرون اومدیم وبه سمت سروش که ک ارماشی ش اییتاده بود ر تیم

 

 .ستاره:سالم

 

 ؟سروش:سالم خانمم خوبا

 

 .اه حالم بدشد چ دشا

 

 سالم،آق دوماد خوبا؟-
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 سالم آسمان خانم خوبا؟؟چه کارمیک ا بازحمات ما؟-

 

 .ای بدک نییتم..شماهاکه همیشه زحمتین-

 .سروش:خیلا مم ون

 

 خواهش-

 

 .سروش:خب سوارشین که دیرشد

 

 .ستاره جلونشیت م م طبق معمول عقب نشیتم

 

 .یشگاه حرکت کردسروش ماشین وروشن کرد وبه سمت آرا

 

 سروش:خب چخبر؟؟

 

 .ستاره:خبری که نییت.. قط این آسمان ازصبح تاحا  حالش خوب نییت وپاچه میگیره

 

 .خدایا واقعا هد ت ازخلق بشر چا بود...باآ ری ش ستاره  قط گل بازی کردی



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

508 

 

 

 

 .سروش ماشین وروشن کرد وبه سمت آرایشگاه حرکت کرد

 

 سروش:خب چخبر؟؟

 

 

 .ت  قط این احیان خیلا رومخمهچیزیم نیی-

 

 سروش اخما کرد:احیان دیگه کیه؟

 

 وا این چرااخم کرد؟

 

 .پیر دوست بابام که خونشونیم-

 

 ستاره:مگه چیکارمیک ه؟

 

 .هیچ کار-
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 .سروش:یع ا چا؟؟؟پس چرا میگا رومخه

 

قای                  - نه ی آ که خو مدتا  گه این  ته ا باگف با گاری کرده.... مان خواسحححت ما ن ش من و از

یره هم  کرکرده من        شکو  شگاه....این پ شیم میذاره بیام دان یتیم دخترخوبا با ها ه

شکالا نداره        شدم....بهش گفتم دارم نقش بازی میک م...میگه ا شدم آروم  دیگه بزرگ 

 .زن شیطون آدم وپیرنمیک ه

 

 .ستاره باخوشیالا گفت:آخ جون پس بعد از من نوبته توعه

 

 .سروش:اه ستاره

 

 ..زن اون پیره ی...پیره ی..پیره یبرو بابامن برم -

 

 .ستاره:نمیتونا عیبا روش بذاری

 

 .نفیم وباکال گا  وت کردم

 

 .من اصالنمیتونم ازدوا  ک م-
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 ستاره:چرادیوونه؟

 

سم آرامش         - یت...تو زندگا من چیزی به ا شرایط یک آدم معمولا نی صال  شرایط من ا

 .نهوجود نداره...اصال معلوم نییت  ردازنده باشم یا

 

 ...ناامید نباش حتما یک راه حلا پیدامیشهسروش:

 

 ستاره:آسمان اگه یکا پیدابشه باشرایطت ک اربیاد چا؟باهاش ازدوا  میک ا؟

 

 .نه ای جوری زندگا اون طرف خراب میشه-

 

 .اصال معلوم نییت باخودت چ د چ دیستاره:

 

 .تارسیدن به آرایشگاه حر ا بی مون رد وبدل نشد

 

 .داحا ظا کردیم ووارد آرایشگاه شدیمازسروش خ

 

 خانما که خودش و آنا معر ا کردگفت:عروس کدومتونه؟
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 .به ستاره اشاره کردم

 

 .ستاره رو روی ص دلا مخفوص نشوند

 

 .آناروبه من گفت:همراهم بیا

 

 گوشیم زنگ خورد ازجیبم بیرون آوردم

 

 .شمارش ناآش ابود

 

 .روبه آناگفتم:ببخشید

 

 دمدکمه اتفال وز

 

 .بله-

 

 آسمان خودتا؟+
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 بله...ببخشید شما؟-

 

 .آرمانم+

 

 آهان ..خوبا؟-

 

 .اره ..آسمان کجایا؟بایدببی مت+

 

 باستاره اومدم آرایشگاه-

. 

 .آدرس وبرام بفرست...کارمهما باهات دارم+

 

 ...نمیشه بعح-

 

 .وسط حر م پرید

 

 .نه ا ن باید ببی مت+
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 .باشه آدرس وبرات اس میک م-

 

 .ا روقطع کردمگوش

 

یازی ک م این زنگ میزنه میگه       صورتم وپاک شانس وببین حا یه امروز که میخوام  حا 

 .کارت دارم

 

 .آدرس و برای آرمان  رستادم که گفت یه ربع دیگه ای جاست

 

 .پیش ستاره ر تم وگفتم یه مشکل برام پیش اومده وباید برم

 

 .آرمان زنگ زد وگفت بیرون آرایشگاه م تظرمه

 

 !!!چه زود رسید

 

 .از آرایشگاه بیرون اومدم
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 .ک ار ماشی ا اییتاده بود ودستاش توی جیب شلوارش بود

 

 به سمتش ر تم

 

 .سالم-

 

 .آرمان:سالم خوبا؟..بیاسوارشو

 

 کجا سوار شم ...نک ه روی کول تو؟

 

 سوار چا بشم؟-

 

 .به ماشی ا که ک ارش اییتاده بود اشاره کرد

 

 .نگاها بهش انداختم

 

 .واااای این مال آرمانه..یه  مبورگی ا بادمجونا
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 .این..این ماله توعه-

 

 .نه مال سوپری میلمونه ازش قرض گر تمآرمان:

 

 .وای چه خوشمله-

 

 .بهم لبخ دی زد

 

 .آرمان:حا  برو سوارشو

 

 .در ماشین وباز کردم وسوارشدم

 

 تواین عروسک کجاقایمش کرده بودی؟-

 

 .دباخ ده سری تکون دا

 

 آرمان:توبرای این ماشین ای قدر ذوق کردی؟
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 .پ ن پ برای دیدن روی ماه تو

 

 .خب معلومه-

 

 آرمان:مطمئ ا؟

 

 .حا نگاه کن دوبار به روش خ دیدم پررو شد

 

 .خودم وجمع وجور کردم

 

 گفتا کار مهما باهام داری؟-

 

 .پوزخ دی زد

 

 .آرهآرمان:

 

 .ماشین وروشن کرد و حرکت کرد
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 ری؟کجامی-

 

 .آرمان:یه جا که بشه باهم صیبت ک یم

 

 .نمیشه همین جابگا....ا ن میان دنبالم اگه نباشم نگران میشن-

 

 .آرمان:نترس زیادوقتت ونمیگیرم

 

 .ک ار کا ا شاپا پارک کرد

 

 .آرمان:پیاده شو

 

 .ازماشین پیاده شدم و باهم وارد کا ا شاپ شدیم

 

 .ص دلا روبیرون کشیدم وپشت میز نشیتم

 

 نمیخوای بگا این کار به اصطالح مهمت چیه؟-
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 آرمان:یکم صبرکن میگم....چا میخوری؟

 

 .شیطونه میگه پاشم صورت شش تیغش وباناخونام خط خطا ک م

 

 .ج به با ی پیره    چه ژست کاراگاه ها روگر ته 

 

 من چیزی نمیخورم بگو چیکارم داشتا؟-

 

 .باسلیقه ی خودش دوتاقهوه سفارش داد

 

 .د از آورن سفارشاتش بالخره مهر سکوت از اون زبون  ل شدش برداشتبع

 

:ببخش اگه معطلت کردم...کار مهما که باهات داشحححتم ای ه که بالخره تونیحححتم           آرمان 

 .بفهمم جوری میتونیم مشکلت وحل ک یم

 

 .شوکه شدم

 

 وا...واقعا؟چجوری  همیدی؟-
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 .وشته شده بودآرمان:توی همون کتابچه ای که بهم داده بودی ن

 

 .ولا اونکه سفیدبود-

 

 .آرمان:سفیدنبود سفیدب ظر ما اومد

 

 یع ا چا؟-

 

 .آرمان:سفیدب ظرما اومد چون نامرئیه و قط چهاردهم ماه ماهرمیشه

 

به جز صحححفیه          - یدا کردم چهاردهم بودو اونموقع هم  که م م د ترچه رو پ ولا شحححبا 

 .آخرش بقیه صفیه هاش سفید بود

 

تش ونمیدونم ولا به نظرم به این خاطربود که ه وز نفرین شححروع نشححده   آرمان:م م عل

 .بوده

 

 نفرین؟چه نفری ا؟-
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 .آرمان؛آره نفرین،نفرین آستیاگ

 

آستیححححححححححححححح.....این همون اسما نییت که توی د ترچه بود...یادمه یه بارم همون زن   -

 .موقرمز این اسم وگفت

 

 ..... توی د ترچه نوشته بودآرمان:درسته این همون اسمه.....جوری که 

 

 

  مثل ای که یک  ردی به اسم آستیاک عاشق دختری به اسمه نارسیس میشه

ولا شححب قبل از عروسححا دخترتوسححط ج ا از قبیله ب ا قماقم تیححخیر میشححه وتوسححط    

  برادرش کشته میشه

 .و در قبرستانا متروک د ن میشه

شه اول برادر         شوقش می شدن مع شته  ستیاک که متوجه ک سمش بردیا     آ سیس که ا نار

بوده رومیکشه وجیده نارسیس که ه وز سالم بوده از قبرش بیرون میاره و پیش کیا       

 که باعالم ماوراء الطبیعه در ارتباط بوده میبره

 .و ازش میخواد که معشوقش وبه زندگا برگردونه 

ن ز بیولا وقتا که اون طرف از این کار خودداری میک ه ومیگه این کارباعث میشحححه مر       

 .آدمیان و ج یان ازبین بره توسط آستیاگ کشته میشه

  آستیاگ خودش سعا میک ه
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جه ای نمگیره              نده ک ه ولا وقتا نتی های همون  رد معشحححوقش وز تاب فاده از ک بااسحححت

 .نارسیس و در قبرستانا در چابهار ک ونا د ن میک ه

 

 خب این چه ربطا به نفرین داره؟-

 

 .تعریف ک مآرمان:اجازه بده همشو برات 

 آستیاگ بااستفاده از کتابهای اون مرد،

 .ج ا که نارسیس وتیخیر کرده بوده رو زندانا میک ه وسعا میک ه اون ونابود ک ه

 

 .اصالاون جن چراباید اون دختر وتیخیرک ه-

 

 .آرمان:مگه یادت نییت که مانداناگفت این جن کارش تیخیر جیم زنان باکرست

 

 .سرم وپایین انداختم

 

 خب ادامه بده-

 



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

522 

 

آرمان:خب کجابودم....آهان...ولا وقتا میبی ه نمیتونه این کارو بک ه اون توی دریچه            

ای اسیرمیک ه واون دریچه رو توی سا نقطه قرار میده جوری که هرشب توی یک نقطه     

  ماهربشه

 روباز  دریچه  این که  دختری یا  زن هر که  صحححورت این به  اون دریچت رونفرین میک ه   

بشحححه واین نفرین زمانا اکرمیک ه که اون دختر قلبش وبه روی        نفرین این  تار گر ک ه 

 .عشق بازک ه

 .مثل ای که بخاطرناکام موندن عشقش میخواسته هیچ کس به عشقش نرسه

 

 .آب ده م وبه زور قورت دادم

 

 یع ا من ا ن عاشقم؟؟؟

 ولا عاشق کا؟؟

 .آب ده م وبه زور قورت دادم

 ؟یع ا من ا ن عاشقم؟؟

 ولا عاشق کا؟؟

 

 حا راه چاره اش چیه؟-
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 .آرمان:این وکه توی د ترچه ن وشته بود..من ای وازتوی کتابای مانداناپیداکردم

 

 .خب باشه بگو-

 

ارمان:بایدبری به اون قبرسححتونا که نارسححیس توش د  ه وقبل از اذان صححبح ج ازه ی    

 .رو بیوزونانارسیس و آستیاک و که توی همون قبرستون ک ارعشقش د  ه 

 

 تقریبا باداد گفتم:چییییا؟

 

 .آرمان:هییییس چخبرته همه دارن نگامون میک ن

 

 .نگاها به دور رو برمون انداختم

 

 .چرادروغ میگا؟کیا که ای جانییت

 

 هیچ میدونا چا میگا؟-

 

 .آرمان:آره ولا چاره ای نییت...تازه این کارهمچین ساده هم نییت
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 م ظورت چیه؟-

 

 کرکردی آستیاگ دست به سی ه ما اییته تا تو ج ازه ی خودش و معشوقش       توآرمان:

 .وآتیش بزنا

 

 یع ا چا مگه نگفتا مرده؟-

 

نه،اونجوری که توی کتاب نوشحححته بودمیگفت           آرمان:چرا مرده ولا روحش سحححرگردا

آستیاگ هرشب با ی سر قبر خودش ونارسیس کشیک میده وکوچکترین موجود زنده       

 .زدیک میشه رو در جا نابودمیک های که به اونجا ن

 

 .مگه نبایدوقتا که کیا مرد بره به برزخ-

 

بین بین جهححان مرده هححا وزنححده                    آرمححان؛نمیشححححه گفححت آسحححتیححاگ کححامال مرده...

 .گیرکرده...نمیدونم مثل ای که خودش ای جوری میخواسته

 

 .سکوت کردم

 .نمیدونیتم چا بگم
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 واقعاچیز عجیبیه؟

 .یومدمهیجوقت نباید به تهران م

 .یاحداقل نباید وضول بازی درما آوردم

 

 آرمان:حا میخوای چیکارک ا؟

 

 ...نمیدونم بایدبا خانححح-

 

 .آرمان:نه خانوادت نباید از این موضوع چیزی بفهمن

 

 .اخما کردم

 

 چرا؟-

 

آرمان:این کارخیلا خطرناکه ممک ه خودت یاهمراهات دیگه برنگردین...بازم تفحححمیم           

 .باخودته

 

 .به صورتم کشیدم دستا
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 .نمیدونم باید  کرک م-

 

 .آرمان:باشه ،حا قهوه ات وبخورسرد شد

 

 .گوشیم زنگ خورد ..ستاره بود

 

 .اتفال وزدم

 

 .بله-

 

 .ستاره:کجایا تو؟گمشو بیاا نه که بیان دنبالمون

 

 .باشه ا ن میام-

 

 .قطعش کردم

 

 .میشه برگردیم-
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 .آرمان:باشه

 

 واز کا ا شاپ بیرون اومدم از روی ص دلا بل د شدم

 

 .آرمانم بعد از تیویه میز بیرون اومد

 

 .حا انگارحا  چا خوردیم

 

  همش دو   جون کوچولو قهوه بود

 .که م م نخوردمش

 

 سوارماشین شدیم و

 .آرمان ماشین وروشن کرد و به سمت آرایشگاه حرکت کرد

 

 .تومییرحر ا بی مون زده نشد

 

 . کرم خیلا درگیربود
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  چیکارک م باید به آرمان اعتمادک م وباهاش برم اون قبرستون؟حا

 

 ....چجوری میتونم بهش اعتمادک م

 

نمیدونم این حس اعتماد لع تا چا هیحححت که نیحححبت به آرمان ندارم یاه وز شحححکل            

 .نگر ته

 .خدایا چیکارک م

 ..چیکارمیتونم بک م

  چاره ای ندارم باید باهاش برم

 .گم اگه کوچکترین اتفاقا براشون بیفته من زنده نمیمونمنمیتونم به بابا وپیراب

 سهیل چا؟؟

 به اون میتونم بگم؟

 به اون اعتماددارم؟؟؟

 ...اون که جزو خانواده ام نییت چرا بایدبه یادش بیفتم

 ...ولا

 ..ولا به سهیل اعتماد دارم
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 .سهیل جزو اولین کیایا بود که این ماجرا رو همید

 ...وکمکم کردقول داد بهم کمک ک ه..

 ...د عه ی قبل برای نجات من داوطلب شد 

 ..این سهیل بود که من وازاون هزارتوی لع تا نجات داد

 .بودم مرگ به راضا  وقتا که ناامید بودم 

 .نه به سهیلم نمیتونم بگم ای جوری جون اونم به خطرمیو ته و من این ونمیخوام

 

 .باصدای آرمان از  کربیرون اومدم

 

 .رسیدیم :آرمان

 

 نگاها به

 

 .تابلوی آرایشگاه انداختم

 

 .راست میگه رسیدیم

 ولا کا رسیدیم که من نفهمیدم؟؟
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 .مم ون-

 

 در و باز کردم ولا قبل ازای که پیاده شم

 .گفت:آسمان به حر ایا که زدم خوب  کرکن..الکا تفمیم نگیر 

 

 .سری تکون دادم وپیاده شدم وبه آرایشگاه برگشتم

 

 نکشتت..کجابودی؟ستاره:خدا

 

 .همین دور و ورا کارداشتم-

 

 ستاره:میشه بپرشم چه کاری؟

 

 .نه-

 

 ستاره:باشه....صورتت وچیکارمیک ا؟
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 .بیخیال-

 

 .دوباره نگاها بهش انداختم چقدر خوشگل شده...چجوری نفهمیدم

 

 .واااای چقدر خوشگل شدی ستاره-

 

 .ستاره:واقعا؟؟؟...کم کم داشتم ناامیدمیشدم

 .عروس خانم خیلا خوجمل شدیااااا-

 .ستاره:اون وکه بودم

 .خودشیفته-

 .گوشا ستاره زنگ خورد

 ....ستاره:بله

 .ستاره:سروش کجاست....آهان باشه ا ن میایم

 

 .تماس وقطع کرد

 

 کا بود؟-
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 .سهیل بود گفت اومده دنبالمونستاره:

 

 چراسروش نیومده؟-

 

ش کارداشته نتونیته بیاد....حا ای اروبیخیال بیابریم که مردم از    ستاره:سهیل گفت سرو   

 .گش گا

 

 .باهم از آرایشگاه بیرون اومدیم

 

 نگفت کجااییتاده؟-

 

 .ستاره:نه چیزی نگفت

 

 .جلوی آرایشگاه اییتاده بودیم ونمیدونیتیم کجابریم

 

 .بابوقا که برامون زد پیداش کردیم وبه سمتش ر تیم

 .ودونفری عقب نشیتیم درعقب وباز کردم
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 .ستاره؛سالم

 

 .سهیل:سالم

 

 سالم خوبا؟-

 

 .جوابا نداد وماشین وروشن کرد

 

 آروم در گوش ستاره گفتم:این چراهمچین کرد؟

 

 .ستاره:ب ظرم نش ید

 

 .مگه میشه نش یده باشه

 

 .بل دگفتم:نگه دار

 

 ستاره:آسمان توچا میگا؟
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..توهم که کاری نداری  ردامیام باهم      حالم خوب نییحححت میخوام برم خونه شحححکوها .  -

 .بریم آرایشگاه

 

 .روبه سهیل گفتم:مگه نش یدی چا گفتم؟؟گفتم نگه دار

 

 .جوابا نداد

 

 .بااخم زل زده بود به جلو

 

 مگه باتونییتم نمیگم نگه دار؟؟-

 

 .باصدای گر ته ای گفت:بعد ازای که ستاره رو رسوندم خودم میرسونمت

 

 .ت نمیشم...خودم میرم زم نکرده... مزاحم-

 

 .نمیدونم چرا همچین بیث الکا رو شروع کردم
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 .ناخوادآگاه بغض کردم

 

 .نمیدونم چراانتطار این کم توجها رو از سهیل ندارم

 

 .سهیل:بشین کارت دارم

 

 .ترجیح دادم دیگه چیزی نگم ممکن بود متوجه بغضم بشه

 

 .بعد از رسوندن ستاره م م ازماشین پیاده شدم

 

 ره:کجامیری؟نمیخوای باسهیل برگردی؟ستا

 

 .نه حوصلش وندارم-

 

 سهیل:اونوقت حوصله ی کا رو داری؟

 

به عقب برگشححتم وبه سححهیل که دس به سححی ه وبااخم داشححت نگام میکردچشححم دوختم   

 .صورتش قرمز شده بود و رگ گردنش متورم
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 .به خودم مربوطه-

 

 .پوزخ دصداداری زد

 

 .باشه-

 .اشی ش برگشتاین وگفت وبه سمت م

 

 ...ستاره؛دیوونه ر ت

 

 .برام مهم نییت-

 

 واقعابرام مهم نییت؟ 

 

 ..چرا هیت

  دوس داشتم نما ر ت

 دوس داشتم میومد وبهم میگفت علت این اوقات تلخیش چیه؟
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 .بل د شدن صدای ماشین نشانه ی این بود که ر ته

 

 .خداحا ل-

 

 ستاره:کجامیری؟

 

 .قبرستون-

 

 ....شب که میای  رودگاه استقبال مامان بابای سروشستاره:به سالمتا.

 

 .نه حالم خوب نییت ...شاید  رداهم آرایشگاه نیام-

 

 .ستاره:دیگه قاطربازی درنیار

 

 .خداحا ل-

 

 .حوصله ی تاکیا گر تن نداشتم
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 .توی پیاده روقدم میزدم و کرمیکردم

 .امروز روز عجیبا بود

 .یاده حر ای آرمان ا تادم

 چیکارک م؟؟؟ خدایاباید

 .اگه به آرمان اعتمادک م وهمراهش برم ممک ه هیچوقت دیگه عزیزانم ونبی م

 .به کیا هم نمیتونم چیزی بگم

 .اگه کوچکترین اتفاقا براشون بیو ته خودم ونما بخشم

 

 .ای کاش خواهری داشتم که حر ام ودردام وبهش بگم

 چقدر خوبه خواهرداشتن

 میرم داشتن 

  همراز داشتن 

 .ن از این نعمت میرومموم

 

 .آها کشیدم
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شم            شم یا نمی یت یامو ق می سیاها که رنگا نی یت باید برم دیگه با تر از چاره ای نی

 .وبرنمیگردم

 

دیگه بهترازای ه که همش نگران باشحححم که مبادااتفاقا بیفته.بهترازای ه که توی ترس              

 .زندگا ک م

 .تفاقا بیفتهآرمانم حق نداره باهام بیاد ممک ه برای اونم ا

 

 .به اطرا م نگاها انداختم

 

 ای جادیگه کجاست؟؟؟-

 

 .ای قدر غرق ا کارم بودم که نفهمیدم چجوری از این جا سر در آوردم

 

 .سرگردون ای طرف و اون طرف ونگاه میکردم

 

 .از عابری پرسیدم اسم این خیابون چیه؟که گفت  رشته

 

 . ناگه ا ن به پیرابگم بیان دنبالم کلم و میک
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 .درگیرکل جارر تن باخودم بودم که کیا صدام زد

 

 .آسمان+

 

 .به سمتش برگشتم

 

 .سهیل بود باهمون اخم عجیبه امروزش

 این ای جاچیکارمیک ه؟

 

 .به سمتم اومد

 

 .سهیل:بیابروسوارشو

 

 .خیلا مم ون از لطفت ..مزاحمت نمیشم-

 

 .سهیل:آسمان اعفاب ندارم بیابروسوارشو

 

 به من چه تواعفاب نداری-
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 ؟

 .ش یدم وضوح وبه هم روی و صدای ساییده شدن دندوناش 

 

 .از بازوم گر ت وپرتم کرد توی ماشین ودر بیت

 این چراهمچین کرد؟؟

 

 .تاخواستم در وباز ک م خودش سوارشد وقفل مرکزی رو زد

 

 .در وبازکن-

 

 .توجها نکرد وماشین وروشن کرد وحرکت کرد

 

ی؟یا به امیدخدا کرشححدی؟؟...اصححالببی م چراهمچین کاری  باتوأم مگه صححدام و نمیشحح و-

 ...کردی؟؟ توبه چه حقا به من دس زدی؟؟؟...مگه توکحححح

 

 .با دادی که زد خفه شدم

 

 .سهیل:خفه شووووو...هییییس هیچا نگو.... نمیخوام چیزی بش وم
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 .بغض کردم وقبل از ای که جلوی اشکام وبگیرم شروع به بارش کرد

 

 .اای قدر ضعیف شدم که باکوچکترین با توجها از طرف سهیل بغض میک منمیدونم چر

 .نه من ضعیف نییتم  قط انتظار همچین کاری رو از سهیل ندارم

 

 .به سمت پ جره برگشتم

 

 .اشکام وبادستم پاک کردم

 

 .ولا دوباره صورتم خیس شد

 

 سهیل:آسمان....گریه میک ا؟؟

 

 .سکوت کردم

 

یدم چا شد که سرت داد زدم.....خودت وبذار جای من.... کر    سهیل:ببخشید...اصالنفهم   

 ....کن بری دنباله
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 .بادست به  رمون کوبید

 

 .سهیل:اَه

 

 ...تو از دست کس دیگه ای اعفابت خورده..باید سرمن خالا ک ا- 

 

 به سمتش برگشتم

 

 اصالکا به تو گفت من و برسونا؟؟؟من بهت گفتم که حا ازدستم عفبانا هیتا؟-

 

 .فیش وکال ه  وت کردن

 

 .سهیل:جالبه اعفابم از دست تو خورده از دست ج ابعالا عفبانا ام

 

مت همی جوری بودی...حتا جواب سحححالمم         - ید که د کارکردم...از وقتا  گه چی من؟؟م

 .ندادی
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 .به بیرون نگاها انداختم نزدیک خونه ی شکوها بودیم

 

 .نگه دارهمی جاپیاده میشم-

 

 .متسهیل؛گفتم که میرسون

 

 درست نییت ماروباهم ببی ن-

 

 .سهیل:از چا میترسا؟؟؟بین ما که چیزی نییت

 

 .حالت بدی بهم دست داد

 

 .اره بی مون چیزی نییت ولا بقیه که این ونمیدونن-

 

 .یه جور خاصا نگام کرد

 

 .بالخره کارخودش و کرد و م و جلوی خونه ی شکوها پیاده کرد
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 .با حرف از ماشین پیاده شدم

 

 ی که در ماشین وبیتم در خونه ی شکوها باز شدهم

 .واحیان بیرون اومد 

 

 سهیل ه وز نر ته بود نمیدونم م تظر چا بود؟؟

 

 .دوس نداشتم احیان و سهیل هموببی ن

 

 .به سمتم اومد

 

 .سالم-

 

 احیان:سالم کجابودی؟؟

 

 .به توچه پیره ی  وضول

 

 .اخم کردم



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

546 

 

 

 .ببخشیدباید به شما توضیح بدم-

 

 .وجها به حر م نکردوخیره شد به صورتمت

 

 احیان:گریه کردی؟؟

 

 .دستا به صورتم کشیدم خشک بود ولا میدونم که چشمام و بی یم قرمزه

 

 .ن..نه-

 

 .احیان:کامالمعلومه

 

 .صدای بیته شدن درماشین اومد

 

 سهیل:آسمان معر ا نمیک ا؟

 

 .به سمتش برگشتم
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  قط همی و کم داشتم

 

 .ک ارم اییتاد

 

 .به احیان اشاره کردم و گفتم:معر ا میک م آقااحیان پیر دوست خانوادگیمون

 

 .سهیل دستش وبه سمت احیان دراز کرد

 

 ..سهیل:خوشبختم،سهیل رادمهرهیتم همیایح

 

 .ج بم این سهیله دیوونه ب د وآب دادهدیدم اگه نه

 

 وسط حر ش پریدم

 

 .آقاسهیلم از اقوام دورمون هیتن-

 

 .ل و شرداحیان دست سهی
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 .به دستاشون خیره شدم

 

 چراای ا همچین میک ن؟؟

 

 جوری دستای همو  شارمیدادن که انگارمیخوان دستای همو خورد ک ن

 .دستای جفتشون قرمز شده بود

 

 .بیخیال اصال به من چه

 

 .ببخشید من خیتم ت هاتون میذارم-

 

 .اصالبزنین همدیگه روبکشین

 .به من چه

 

 

 .ترکم با آزیتا)دختر شکوها(دراز کشیدمروی تخت دونفره ی مش

 آزیتاخونه نبود بادوستاش ناهارر ته بود بیرون وه وز برنگشته بود
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. 

 .ناهارنخوردم و میلا هم به خوردنش ندارم

 

 .گوشیم زنگ خورد

 

 .ازروی پاتختا برش داشتم

 

 .آرمان بودوامروز شمارش وسیوکردم

 

 .اتفال وزدم

 

 .بله-

 

 آرمان:سالم ..خوبا؟

 

 مم ون ..توخوبا؟-

 

 آرمان:مم ون...دیگه چخبر؟
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 .پیره ی بیکار..من وچا  رض کرده

 

 .آرمان من خیته ام اگه کاری نداری قطع ک م-

 

 آرمان:نه صبرکن...به سهیل گفتا؟؟

 

 چا رو میگا؟-

 

آرمان؛امروز بعدازای که رسوندمت آرایشگاه سهیل ودیدم مثل ای که اومده بود دنبال تو  

 .وستاره

 

 خب چه ربطا داشت؟-

 

باآسحححمان چیکارداری                  باهم دیده بود آخه ازم پرسحححید  مارو  آرمان:هیچا مثل ای که 

 ..وای جاچیکارمیک ا

 

 توچا گفتا؟؟-
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آرمححان:چا میخواسحححتا بگم؟؟گفتم از خوده آسحححمححان بپرس اگححه خواسححححت بهححت  

 میگه....چیزی ازت نپرسید؟؟

 

 نه چیزی نگفت...باشه مم ون...کاری نداری؟-

 

 ...مان؛نهآر

 

 .مکثا کرد انگاردر گفتن چیزی مردد بود

 

 ؟آرمان چیزی میخوای بگا-

 

 آرمان:اگه سهیل چیزی پرسیدبهش میگا؟؟

 

  وضول

 

 .شایدگفتم، نمیدونم-

 

 .آرمان:باشه.خداحا ل
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 .خداحا ل-

 

 .گوشا رو پرت کردم روی میزی مطالعه

 

 .از خوشا دارم بال در میارم

 .مروز من وباآرمان دیده بود ای قدر اوقات تلخا میکردیع ا سهیل بخاطرای که ا

 .خ ده ی بل دی سردادم

 .چه حس شیری یه که برای یک فر مهم باشا

 .مهم برای یک شخص خاص نه مثل بقیه

 .وای خداعاشقتم

 حا من و اذیت میک ا؟؟

 .بیوز حقته

 ...اگه بهت گفتم

    .حا میگم ولا نه ا ن

 رمان چیزی هیت چا؟؟ولا اگه  کرک ه بین م و آ
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 چرانظرسهیل برام مهمه؟

 .خودش گفت بی مون چیزی نییت

 ؟؟؟واقعاچیزی بی مون نییت

 من حیا بهش ندارم؟؟

 . نه ندارم

 .من حیا نیبت به اون اخمویه لجباز عفبا ندارم

    ولا

 .ولا مطمئن نییتم

 !!نه مطمئن نییتم

 .چقدر سرگردونا بده

 .بده ندونا باخودت چ دچ دی

 .ده ندونا اونم دوست داره یانهب

 

 .غلتا زدم

 

 اگه سهیل ودوس ندارم پس چرابرام مهمه درموردم چا  کرمیک ه

 اگه دوسش ندارم چرا برام مهمه که اتفاقا براش نیفته
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  اگه دوسش ندارم پس چرا ازای که بهم اهمیت میده

 ازای که بهم توجه میک ه

 .ذوق میک م

 

ندارم پس چراوقتا ا    گه دوسحححش  جه نکرد وسحححرم داد زد بغض کردم    ا مروزبهم تو

 .وناراحت شدم

 .نمیدونم گیج شدم

 .گرچه حل کردن این معادله ی تک مجهولا خیلا سادست

 .ولا نمیدونم چرا دوس ندارم قبولش ک م

 

 .توی  کر بودم که یهو در اتاق باز شد وآرشا پرید تو اتاق

 

 .دومترپریدم هوا وبه سقف چیبیدم

 

 ؟؟هوووی چخبرته-

 

  آرشا:داد نزن ا ن مادر شوهرآی دت میش وه پشیمون میشه
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 .به درک...نکه خیلیم برام مهمه-

 

 .آرشا:حا بیخیال...پاشو حاضرشومیخوایم بریم  رودگاه

 

 .شماهابرین من نمیام-

 

 .اخما کرد

 

آرشحححا:یع ا چا؟میخوای توخونه ت هابمونا؟؟؟خانواده شحححکوها امشحححب میخوان برن  

 .مهمونا نییتن

 

 .حا نمیشه نیام...حیش نییت-

 

 .آرشا:نه نمیشه،پاشوحاضرشو تا نیم ساعت دیگه پایی ا

 

 ازاتاق بیرون ر ت ودر بیت

 

 از توی چمدونم یک مانتو کتا آبا  یروزه ای بل د
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سری           سفید ورو شلوار  شت وبا  ستی اش ودور کمرش نگین های ریزطالیا دا که روی آ

 .ساتن سفید  یروزه ای بیرون آوردم

 

 .هوووف..حا من چیکارک م بااون سلطانه اخم-

 

  لباسام وپوشیدم وآرایش کما هم کردم

  بزنم  رودگاه توی تا برداشتم رژ قرمز جیغمم  

 .میدونم اگه باباوپیراببی  ش کلم و میک ن

 

 .میخوام توی  رودگاه بزنم تاعکس العمل سهیل وببی م

 

 .و ازاتاق بیرون اومدم کیف ورنا سفیدم وبا کالجای سفیدم برداشتم

 

 .بیا حتا بیس دقیقه هم نشدچه برسه به نیم ساعت...الکا حرف میرنه برای خودش

 

** 
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 :پس چرانمیان؟ستاره

 .جوش نزن شیرت خشک میشه...خوبه خودتم میدونا هیچ پروازی بدون تأخیرنییت-

 

 .ستاره:آره وا 

 

 سروش و سهیل به سمتمون اومدن

 

 طوره؟سروش:حاله خانمم چ

 

 .آقاش خوب باشه خانمشم خوبهستاره:

 

 .یکا بیاداین دوتا روجمع تا نزدم لهشون نکردم

 

 .سهیل:چه لوس

 

 .سروش:چه حیود

 

 .چه با ج به-
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 .ستاره:چه با مزه

 

 توهم حتما باید یک چیزی میگفتا؟؟-

 

 .ستاره:آره،درست مثل تو

 

 .به سهیل نگاه کردم که بااخم سعا در خوردن من داشت

 

  وکرد کارخودش قرمزه ڗپس ر

 .من برای سهیل مهمم

 

 .نیشم وبراش شل کردم

 

 .سروش:آسمان بیابریم کارت دارم

 

 .ستاره:بریم بریم
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 .من وبااین اژدهات هانذارین ای که ا ن من و قورتم میده

 

 :به چا میخ دی؟سهیل

 

 .لبخ دم بزرگترشد

 

 .به تو-

 

 .سهیل:به خودت بخ د

 

 .ریآخه توخ ده دار ت-

 

 .واقعانم خ ده داری که مثل بچه کوچولوها اخم میک ا قهرمیک ا

 

 .پوزخ دی زد

 

 دستمالا به طر م گر ت

. 
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 این چیه؟-

 

 .سهیل:اون وامونده رو پاک کن

 

 چا روپاک ک م؟-

 

 .ازبین دندوناش غرید

 

 .سهیل:اون آشغالا که زدی به لبات

 

 نمیدن،اونوقت توگیرمیدی؟ خیلا ببخشیدا شماچیکاره ی م ا؟؟داداشام بهم گیر-

 

 .حا دارم مثل چا دروغ میگم

 

 .سهیل:راست میگا من نیبتا باتوندارم...هرکاری دوس داری بکن

 

 .این وگفت ور ت
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 .چرا شوخا سرت نمیشه...برگرد...بابا شوخا بود

 . اقل گیتاروباخودت نبر

 

 بعد از گذشت حدودنیم ساعت پروازشو

 

 .ن نشیت

 

 .ن میمونا خودمون چیبونده بودیم به شیشه ودنبالشون میگشتیممن وستاره مثل ای

 

 .حا  نمیدونم من دنبال چا میگشتم من که تاحا ندیدمشون

 

همی جوری که داشحححتم میحححا را رونگاه میکردم یهو چشحححمم خورد به یه عده آدم که          

 .گروها حرکت میکردن

 .ب ظرم یه خاندان کامل بودن

 

 . م ای ا کل هواپیمارو تفرف کرده بودن...بس که زیادنها ستاره اونا روببین  کرک-

 

 ستاره باخ ده گفت:کو بهم نشونشون بده؟
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 .بهشون اشاره کردم

 

 .اوناهاش...ببی شون-

 

 .ستاره چشماش وریز کرد وجیغ خفه ای کشید

 

 .ستاره:اومدن اوناهاشن

 

 .جااااانم

 

 .سهیل وسروش به سمتمون اومدن

 

 سهیل:کجان؟

 

 . اشستاره:اوناه
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 .ای اچقدرزیادن.  سروش:یاحضرت  یل 

 

 .سهیل:وای مگه قرارنبود بقیه  ردابیان

 

 .سروش؛نمیدونم

 

 .ستاره،من حواسشون وپرت میک م تو  رارکن -

 

 ستاره:بب د

 

 .حا بیا وخوبا کن

 

 .سهیل:حا کجاببریمشون

 

 .سروش:نمیدونم

 

  ستاره:باور ک یدسوئیت ما توی هتل خیلا کوچیکه

 .نه آسمانمگه 
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 .میخوابیمMP3 آره.باور ک یدخونه ی شکوها هم جانییت.ماهم اونجا-

 

 سروش:چا میگین شمادونفر؟

 

 .هان.هیچا برای اطالعتون گفتیم-

 

 .یه نگاه عاقل اندرسفیه بهمون انداختن

 

 خوچیه؟-

 

 سروش:هیچا

 

 .سهیل:سروش ستاره بیاین بریم اومدن

 

 اسم من ونگفت بع ا نیام؟؟

 اسم برد چرانگفت بچه هابیاین بریماز دستا 

 .یاچرا همین بیاین بریم خالا رونگفت 
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 .شل شدم

 

 .ستاره:آسمان بیابریم دیگه

 

 .توبرو م م میام-

 

 .ستاره:باشه

 

 .بادستمالا که سهیل بهم داده بود رژ لبم وپاک کردم

 

 .خیلا شلوغ بود همشون ریخته بودن روی سر ،سروش وسهیل وستاره

 

سححتاره میگفت برای عقدشححون  قط پدر ومادر سححروش اومده بودن و بقیه   ای جوری که

 . امیلشون نیومده بودن

 

 .بعد از چ ددقیقه دورشون خلوت شد

 

 .دور اییتاده بودم ونگاهشون میکردم
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 .برای چ دکانیه نگاهم بانگاه سهیل گره خورد که نگاهش و ازم دزدید

 

 .بااشاره ی بابا بهشون نزدیک شدم

 

 .غول صیبت باپدر ومادر سهیل بودبابامش

 

 .بابابهم اشاره کردوگفت:معر ا میک م دخترم آسمان

 

 .سالم-

 

سحححاله باموهایا طالیا رنگ و چشحححمانا آبا که ب ظرم مادر سحححهیل بود    ۴۵زنا حدودا  

 .جوابم وداد

 

 .مادر سهیل:سالم عزیزم

 

 پدر سهیل؛سالم دخترگلم خوبا؟
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 .خیلا مم ون-

 

 .م پایینمیجوب سرم وانداخت

 

 مادرسهیل:یادمه وقتا اومدیم ایران دخترتون بیمارستان بود

 چطوره؟ حالش ا ن.    باصدای غمگی ا ادامه داد:و دچارمرگ مغزی شده بود 

 

 بابا لبخ دی زد

 

 .بابا:من از دار دنیا یک دختربیشتر ندارم،آسمان دچارمرگ مغزی شده بود

 

 .مادرسهیل:وااای چه خوب خداروشکر

 

 .هیل؛خیلا خوشیال شدم بهتون تبریک میگم....این یک معجزستپدرس

 

 .مامان:بله معجزست.....خدادوباره آسمان وبه ما داد

 

 .سهیل به طر مون اومد
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 .سهیل:اگه راضا باشین زودتربریم

 

 پدرسهیل:بریم.... قط کجابریم؟

 

  هداشحححت جا هتل خداک ه  قط.   سحححهیل:ا ن که میریم رسحححتوران،بعدم میریم هتل دیگه 

 .باشه

 

 .پدرسهیل:باشه بریم 

 

 .باهم از  رودگاه بیرون اومدیم

 

  هرکیا سوارماشین خودش شد

 .برای اقوام سهیلم تاکیا گر تن

 

 .سهیل آدرس یک رستوران س تا رو به بابا داد

 

 .بعد ازای که به رستوران رسیدیم به دوگروه تقییم شدیم
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 .م روی سه تاتخت دیگه نشیتیمبزرگترا روی سه تاتخت نشیتن ما جووناه

 

سححهیل سححه تاعمو و یک عمه و دوتا خاله ویک دایا داشححت که همشححون اومده بودن به  

 .عالوه ی بچه هاشون

 

 .هیچکدومشون برام مهم نبود.بهشونم توجها نکردم

 

 قط اون دخترخالش برام مهمه که ازوقتا اومده بود چیحححبیده بود به سحححهیل وباهاش            

 .هانگلییا حرف میزن

 

 .مادرسهیل انگلیییه و درنتیجه دخترخالشم یک دختر موبلوند چشم آبا خیلا قش گه

 

 ؟ستاره:چیه ساکتا

 

 .چیزی نییت-

 

 کارن)پیرعموی سهیل(:ببخشید اسم شماچیه؟
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 بام ید؟-

 

 .کارن:بله باشمام

 

 .آسمان-

 

 .کارن:چه اسم زیبایا

 

 .مم ون-

 

 .دستش وبه سمتم دراز کرد

 

 .از دیدنتون خوشبختم کارن؛م م کارنم

 

 .دستش ه وز دراز بود

 

  .... ببخشححح-
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 .آرشام بااخم گفت:کارن جان ای جا بال دن  رق داره

 

 .وقار زن ایراناWOW:کارن

 

 .آرشا با اخم بهم اشاره کرد برم ک ارشون بشی م

 

 .ازجام بل دشدم وک ارشون نشیتم

 

 کارن:آسمان ناراحت شدی؟

 

  نه-

 

 وعوض کردی؟؟کارن:پس چرا جات 

 

 .پیش برادرام راحت ترم-

 

 .ok:کارن
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 .تمام مدت حواسم به سهیل بود وزیرچشما میپاییدمش

 

 .همه باهم حرف میزدن وبل دبل د میخ دیدن

 

 .همش صدای خ ده های سهیل و اون دخترخاله ی عجوزش توی گوشم مییچه

 

 .اگه اسم این عشقه خیلا بده خیلا زجرآوره

 .یکا به عشق وحالش برسه یکا دیگه زجربکشهاین عدالت نییت که 

 

 .صدای پیام گوشیم بل دشد

 

 .از جیبم بیرون آوردمش

 

 دوباره همون شماره ی ناش اس بود

  بیم رب العشاق

 یع ا قلب تو از آن من ��حهب.و.س

 یع ا تو همیشه مال من ��حهب.و.س
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 یع ا لذت از دلدادگا ��هب.و.س

 یع ا حس خوبه طعم عشق�� هب.و.س

  طعم شیری ا به رنگ سادگا

 لیظه ای با دلبری ت ها شدن

  آتش میزند بر جیم و جان ��هب.و.س

 یع ا عشق من ، با من بمان ��هب.و.س

  شرم در دلدادگا با مع ا است

 را تکرار ما باید نمود ��هب.و.س

 .یع ا عشق و آواز و سرود ��هب.و.س

 .من خودم درد و مرض کم دارم که ای م اضا ه شده

 .بعد از چ د دقیقه صدای خ ده ی سهیل بل دشد

 .ه همه برگشت سمتشنگا

 .بهش توجها نکردم ازجام بل دشدم و ازتخت پایین اومدم

 

 .بایدزنگ بزنم به آرمان بایدتفمیمم وبهش بگم دیگه تیمل ندارم

 

 شمارش،وگر تم بعد از دوتا بوق صداش ت
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 .وی گوشا پیچید

 

 ....الو آرمان-

 

 

 آرمان؛آسمان تویا؟؟؟

 

 .خدایا توبه

 

 .میمم وگر تمآره......آرمان من تف-

 

 آرمان:چه تفمیما؟

 

 .ب ظرتون حقش،نییت هرچا از ده م در میاد بارش ک م

 

 .درمورد همون موضوعا که امروز راجعبش باهم صیبت کردیم-
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 آهان.خب میخوای چیکارک ا؟؟؟آرمان:

 

 .ب ظرت چه تفمیما میتونم گر ته باشم؟؟؟؟مگه چاره ای هم جز قبولش دارم-

 

 .آرمان:راستش نه

 

 دقیق بهم بگو بایدچیکارک م؟؟-

 

 .آرمان:امروز که به صورت کلا برات توضیح دادم

 

 .ولا من توضیح جزئیش ومیخوام-

 

 .آرمان:خب ای جوری نمیشه باید ببی مت

 

 .پیره ی  رصت طلبه. سوءاستفاده گر

 

من تایم آزاد ندارم  رداکه عروسا ستارست بعد از اونم که برمیگردیم شیراز...نمیشه       -

 .مین ا ن بگاه
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 .آرمان:چرامیشه ولا من حضوری راحت ترم

 

 .روت و برم ..خب من راحت نییتم

 

 آرمان: رداشب که عروسا سروش میای؟؟

 

 .برگردم نخورم عروسا شام پ ن پ اومدم چ د روز تهران خرحمالا ک م بعدم 

 

 آره ،میام-

 

 .آرمان:خب پس همونجابهت میگم

 

 باشه.کاری نداری؟-

 

 .،قربانت.خداحا لآرمان:نه

 

 .ها من میخوام ده م وبازنک م .ولا مگه میذاره
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 .قربان عمت برو.شب خوش-

 

 تلفن وقطع کردم وپیش بقیه برگشتم و

 .ک ار آرشا روی تخت نشیتم

 

 آرشا:کجار تا؟

 

 .ر تم دستام وشیتم-

 

 آرشا:پس چرادستات خشکه؟

 

 .هان.چون خشکشون کردم-

 

 .یه تای ابروش وداد با 

 

 .شا:آهانآر
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 .من این بشر ومیش اسم این ا ن غیرمیتقیم گفت خرخودتا

 

 .خودتا-

 

 آرشا:چا؟

 

 .هیچا-

 

 ماکان)پیر عمه ی سهیل(:آسمان تو همیشه ای قدر ساکت و کم حیر ا؟؟؟؟

 

 .د شل شدنیشم خود به خو

 .این اولین بار بودکه یک نفر بهم میگفت کم حرف

 

 .سرم وتکون دادم

 

 .یرخ دهآرشام پقا زد ز

 

 .یه چش غره براش ر تم که خ دش شدت گر ت
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 مایک)پیرخاله سهیل(:شمابه چا میخ دین؟؟

 

 .آرشام:هیچا یاده یک جک ا تادم

 

 .مایک:شماحتما پیش یک روانش اس برو

 

 .ای د عه من زدم زیرخ ده

 

 .بازنگاه هابرگشت سمت من

 

 ن؟ای بابا مگه شماهابیکارین ها ای ور و اونور ونگاه میک ی

 حا چجوری درستش ک م؟

 

 .رو کردم سمت ستاره 

 

 .وای ستاره یادته-

 



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

580 

 

 .دوباره زدم زیرخ ده

 

 .حا من این خ ده های الکا رو از کجا میارم  قط خدامیدونه

 

 ستاره:نه چا رو؟

 

 ..وای تودانشگاه-

 

 .دوباره خ ده زورکا

 

 .ستاره:نه یادم نییت

 

 .باشه بعدابرات تعریف میک م-

 

 .شهستاره:با

 

 .ناخودآگاه چشمم به کارن خورد که چشمکا حوالم کرد وخ دید

 وا؟این چراهمچین کرد؟؟
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 نک ه  همید؟

 

مححایححک:اه رزی بیححححه دیگححه چخبرتححه چقححدرحرف میزنا؟؟؟بححدبخححت سحححهیححل کححه   

 .....سهیل که نمیتوناتوسرتکرشد...خاک

 

 ی منمایک  ارسحححا بلد نییحححت وتموم این حر ا روبه انگلییحححا گفت که آرشحححا برا           

 زیرنویس کردالبته ب طرم آخرش و

 .خودش اضا ه کرد

 

بالخره اون شححب کذایا باهزارمفححیبت و حرص خوردنای من و ناز وعشححوه های رزی    

 .خیرندیده تموم شد

 

** 

 

 خوابالوجواب دادم

 

 .هان-
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سحححتاره:ای خدابگم بکشحححتت....چرانمیای؟؟ من تو آرایشحححگاهم ...تو،کدوم قبرسحححتونا  

 هیتا؟؟

 

 .هان-

 

 ستاره:مرض نگوکه ه وز خوابا؟

 

 .هان-

 

 .باجیغا که زد هوش ازسرم پرید و سیخ رو تخت نشیتم

 

 چا شده چراجیغ میزنا؟؟-

 

 .ستاره:الها بمیری...توکه ه وزخوابا..چرانمیای آرایشگاه

 

 .دوباره ی روی تخت درازکشیدم

 

 .خیلا خوابم میاد..حیش نییت-
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شوبیادیگه من ای جات هام...    شتم رزی      ستاره:پا فیرم ه که نذا صالمیدونا چیه همش تق .ا

 ...باهام بیاداگه اون

 

 صبرکن ببی م...قضیه ی این رزی چیه؟-

 

 .مثل ای که قرار نییت از شرش خالص بشم

 .رزی ای جا ،رزی اونجا، رزی همه جا

 .الها بری اون دنیا تا ازدستت خالص بشم

 

رایشححگاه م م بهش گفتم ما قط   سححتاره:هیچا دیشححب بهم گفت که میخواد باهام بیادآ  

 .برای دونفروقت آرایشگاه گر تیم یکا برای من یکا هم برای توی با مالحظه

 

 .خوب گفتا دختره ی ک ه ی غربتا...ببین تانیم ساعت دیگه اونجام-

 

ست  و پریدم پایین سریع از روی تخت   صورتم  د یتم    و ش شکا  مانتو ویک و   ادهس  م

 .پوشیدم سفید شال وبا اشتمبرد هم مشکا لا کتون شلوار ویک

کیف دستیمم که دیشب مامان آمادش کرده بود و از روی میز برداشتم و از اتاق اومدم      

 .بیرون وباآژانس خودم ورسوندم به آرایشگاه
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 .نفهمیدم چجوری خودم و پرت کردم توی آرایشگاه

 نمیدونم این عجله ام مال چا بود؟

 

 .ر تم درحالا که نفس نفس میزدم به سمت آنا

 

 .س...سالم-

 

 آنا:سالم.دخترتوکجایا؟؟

 

 .ببخشیددیرشد-

 

 ....آنا:اشکال نداره... قط دوستت مارو کشت بس که

 

 .م که گفتم ببخشید-

 

 .آنا:باشه حا بیاای جابشین
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 پس ستاره چا؟-

 

 .به اتاقا اشاره کرد

 

 .آنا:اونجاست

 

 اه چرااونجا؟-

 

 .نداره عروس وببی ه آنا؛خب تاوقتا آرایش تموم نشده کیا حق

 

 .اوه چه قرتا بازیا. حا اون  غرمردنا چا هیت که قایمشم میک ین

 

 .آنا:حا بیابشین

 

 .روی ص دلا نشیتم

 

 .شالم و از سرم در آوردم
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 .به ص دلا تکیه دادم ونفهمیدم کا خوابم برد

 

 خب چیکارک م دیشب ساعت چهار

 .صبح خوابیدم،بس که  کر کردم

  مبه این  کرکرد

 اسم این حیه من به سهیل چیه؟ 

 آیا واقعاعشقه؟؟

 .بگیرم گذراشتباهش زود س و ه بایه عشق خیلا پاک ومقدسه ودوس ندارم 

 .س باشه باید خیلا زود از بین بره و ولا اگه ه

 .پس اگه مدتا نبی مش باید  راموشش ک م

 ن

 .میخوام تااطالع کانوی باسهیل ارتباطا داشته باشم

 .سهیل مطمئن بشم باید از خودم و

 

 گیج خواب بودم که باتکونهای یک فراز

 .خواب بیدارشدم
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 .خانما بل د شو چقدر میخوابا+

 

 .گیج به اطرا م نگاها انداختم

 

 ای جا کجاست؟-

 

 .زن خ ده ی ریزی کرد

 

 خب معلومه آرایشگاهه.مگه یادتون نییت؟+

 

 .آرایشگاه...آهان

 .وای من کا خوابم برد

 .ل دشدماز روی ص دلا ب

 

 .عزیزم بیا برو لباست وبپوش+

 

 کار من تموم شد؟-
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 .آره عزیزم  قط برولباست وبپوش+

 

 چراآی ه هاروپوشوندین؟-

 

 .ا ن عروس میخواد بیادبیرون.آی ه هاروپوشوندیم تانتونه خودش وببی ه+

 

 .حالم بهم خورد 

 

 وارد اتاقا شدم و

 . وشیدملباسم وباکمک یکا از خانمهایا که اونجابود پ

 

 .کفشهای مشکا پاش ه ده سانتیمم پام کردم

 

 .آهان حا شد-

 

 .از اتاق بیرون اومدم که همزمان بامن در اتاقا که مخفوص عروس بود بازشد

 .رمبردا رو توجها نکردم وبه سمت آی ه ر تم ولا وقتا که خواستم کاور روی آی ه 
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 .شاگرد آنا همچا بهم تشر زد

 .خیییه ندید بدید

 

 .ا:مهتاب کاور و از روی آی ه بردار تا عروسمون خودش وببی هآن

 

 .به سمت عروسشون برگشتم

 

 ....یک دخترقدبل دو غر باچشمای مشکا و موهای رنگ شده ولباس عروسه

 

 .چقدر لباسش،آش است

 

 آسمان تویا؟+

 

 شما؟ -

 

 .صدای خ ده ی همه بل د شد

 

 .گم؟بیشعورا چرا میخ دن..خب وقتا نمیش اسم چا ب
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 .آسمان م م ستاره+

 

 .چشمام شد اندازه ی چشای وزغ

 

 .دروغ نگو.....وااااای چه خوشگل شدی...چقدر تغییری کردی-

 

 .ستاره:توهم خیلا تغییرکردی ..اولش،نش اختمت

 

 .برداشت آی ه روی از رو کو تا کاور شاگردآنا بالخره اون 

 

 .جلوتر ر تم

 

 . کم ا تاد کف سالن

 

 ؟وای این م م-
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سفیدم        شکو ه  شونه ی چپم ریخته بود و دوتا ست کرده بود و روی  موهام ومدل باز در

 .به موهام زده بود

سایه ی قهوه ای و با رژ         شکا زده بود و ابروهامم  سایه ی م شت چشمام و یه کوچولو  پ

 .گونه ی آجری گونه هام و برجیته کرده بود

 

 .ستاره:آسمان بیابزن توی گوشم،ببی م خوابم یانه

 

 .به سمتش ر تم

 

 خودت انتخاب کن سمت چی بزنم یا راست؟-

 

 ستاره؛برو اونطرف حا  من یه چیزی گفتم توچرا جدی گر تا؟

 

 .حا بیا وخوبا کن-

 

 .ستاره واقعا قش گ شده بود البته بود

نمیدونم چراحیحححودیم شحححد البته نه برای ای که دوسحححتم داره ازدوا  میک ه و من ه وز  

 .نهازدوا  نکردم،
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 ...برای ای که ستاره با کیا که دوست داشت ازدوا  کرده

هرکا ندونه م که میدونم سححتاره نیححبت به ازدوا  با سححروش با میل که هیچ مشححتاقم   

 .بوده

 .الها خوشبخت بشا خواهری-

 .ستاره:انشاء... عروسا تو اجا

 .جو بودیم که گفتن سروش،اومده دنبال ستاره ه وز توی

 .حا م ه بدبخت باکا برگردم

 .بپوشونه صورتمم که انداختم سرم روی جوری و شالم و مانتوم رو ت م کردم 

 .گوشه ای ک ار آنا اییتادم

سروش              یتاد تا سالن روبه روی در ای سط، شونش و و ش لش و انداخت روی  ستاره هم 

 .بیاد

 .خورد و سروش وارد شدتقه ای به در 

 

 .نگاهش سرگردون شد مثل ای که اونم مثل من ستاره رونش اخت

 

 .سروشم واقعا خوشگل شده بود..البته طبیعیه همه موقع عروسیشون خوشگل میشن

 .مدیونین اگه  کرک ین حیودیم شد
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 .نگاهش روی ستاره قفل شد

  یدب.و.سستاره رونه مثل ای که ش اخت. جلوتر اومد و زانو زد و پشت دست 

 .اییتاد ودسته گلا از گالی رز آبا و قرمز و سفیدوبه ستاره داد

 .اوه چه رمانتیک

 .دیگه خیلا  انتزی شد.اشکم ودر آوردی پیر

 .شوهر خارجکا هم بدنییتا

 

 . یلمبردار اومد توی میدان دیده من

 

 کجا بود؟این خیر ندیده 

 

  یلمبردار:عالا بود

 

 یع ا همش  یلم بود؟؟

 

 .خدا نکشتون من ر ته بودم توی حس
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 سروش:آسمان کو؟

 

 .جلو ر تم

 

 .من ای جام-

 

 .سروش:کوشا چراصورتت معلوم نییت

 

 .چون که زیرا...مگه  وضولا-

 

 .سروش:خب بابا دعواکه نداریم....سهیل پایی ه،بااون بیا

 

 .هزار...داغ شدمضربان قلبم ر ت رو 

 

 ن..نه ..خودم باآژانس میرم-

. 

 ستاره:چراتعارف میک ا ،حا که اومده

 .توروهم میبره
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 .یکم دیگه اصرار ک ین شاید راضا شدم-

 

 .ستاره:بیشعور

 

 .عروسم ای قدر با ادب؟؟؟سروش سرت کاله ر ته-

 

 .سروش:نگوخانمم گله

 

 .یه نگاه عشقو نه به هم انداختن

 

 .تا کردمسلفه ی مفلی

 

 .بهتره زود تر برین تا آبروی من و نبردین-

 

 .با دستور  یلمبردار وارد آسانیور شدن

 

 .م م راه پله رو در پیش گر تم
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 .آرایشگاه طبقه ی پ جم بودو کلا پله داشت

 .م م بااون کفشام معرکه بودم

 .مثل این پ گونا راه میر تم.خداروشکرکیا اونجا نبود م و ببی ه

 

 .دوم بودم که برق راه پله شروع کرد به خاموش روشن شدنطبقه ی 

 .لرزم گر ت اونم توی تابیتون

 

 .بیشتر کردم چ د بار نزدیک بود کله پا بشم و سرعتم 

 .ولا مهم نبود

 

 .به همکف رسیدم سالن کیا خالا بود همه ر ته بودن بیرون پیش عروس وداماد

 

همون زن موقرمز دیدم که داره از با  وازبین  سرم وبل د کردم ونگاها به با انداختم که 

 .نرده ها نگاهم میک ه

 

 دست از نگاه کردن بهش برداشتم و باتمام

 .سرعتا که از خودم انتظارداشتم به بیرون دویدم
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 .از ساختمون بیرون اومدم

 

 .برای لیظه ای چشمام و بیتم

 

 .باصدای سهیل چشمام و باز کردم

 

 .ه ولا من میدمشنمیتونیت چهره ام و ببی 

 .سهیل:عجله کن دیرمون شد

 

 .نیم رخش به من بود

 

 .حتا به خودش زحمت نداد که به سمتم برگرده

 .دوباره بغض کردم

 .چه حیه بدی،چه بغض س گی ا

 

 .دلم از این کم توجهیش گر ت
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شب آخرین باری      شاید ام ستم با توجه بهش برم یک آژانس بگیرم ولا گفتم  اول خوا

 .بی مش پس حداقل یک دله سیرببی مشباشه که می

 

 .به سمت ماشی ش ر ت

 

 .سروش وستاره هم سوار ماشی شون شدن وحرکت کردن

 

 .دنبال سهیل راه ا تادم

 

 ...ولا وقتا که به ماشین رسیدم 

 .دست وپاهام شل شد پاهام دیگه توانا برای حرکت نداشت 

 

 .رزی ص دلا جلوی ماشین سهیل نشیته بود

 

 .مت خودم وبه ماشین رسوندم و سوار شدمبا هزار زح

 .سهیل بعد از من سوارشد وماشین و روشن کرد

 .رزی به سمتم برگشت و یه سری چیز میزه عجیب وغریب به انگلییا گفت

 .م م که انگلیییم  ول همش و همیدم
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 .سوالا به سهیل نگاه کردم

 ل شدماز آی ه نگاهم کرد وگفت:رزی گفت سالم،از دیدن دوبارت خوشیا

 .مکثا کرد و ادامه داد

 سهیل:گفت اون چیه انداختا روی

 صورتت؟

 .شماهم بهش بگین..به تو ربطا نداره که این چیه یا چرا من همچین کاری کردم-

 .بااخم به سمت پ جره برگشتم

سححهیل حر ای م و برای رزی ترجمه کرد ولا عجیبه که رزی نیححبت به حر ای من هیچ 

 .عکس العملا نشون نداد

 سرم و به شیشه چیبوندم وچشمام وبیتم

 . قط دوست دارم زود تربرسیم و از شر جفتشون خالص شم

 .باتوقف ماشین چشمام و باز کردم

 ای جا کجاست؟-

 .سهیل باصدای دورگه ای گفت:آتلیه...رزی میخواد عکس بگیره

ش          شته  سمت تابلوی بزرگ و نورانا که روش نو شدن و به  شین پیاده  شون از ما ه  دجفت

 .بود آتلیه ی ا را ر تن وم و ت هاگذاشتن
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 .سهیل کوچکترین حر ا راجع به ای که م م باهاشون برم نزد

 از دست خودم عفبانا ام،

 .عفبانا ام که چرا به این گاو دل بیتم

 .حدوده نیم ساعت از ر ت شون گذشته و ه وز برنگشتن

 .از ماشین پیاده شدم و به سمت آتلیه ر تم

 

 .ا که پشت میز نشیته بود ر تمبه سمت خانم

 .ببخشید-

 بله....عزیزم اومدی عکس بگیری؟+

 .نه من همراه اون خانم وآقایا ام که ا ن اومدن ای جا-

  امیلیشون؟+

 .رادمهر-

 .به اتاقا اشاره کرد

 .گلم اونجان+

 .خیلا مم ون-

 .این دیگه چه صیغه ایه
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 .به سمت اتاقا که بهم نشون داد ر تم

 .در بزنم وارد شدم بدون ای که

 .وا  مگه اتاق خوابشونه خدایا نکرده

 .همی که وارد اتاق شدم خشکم زد

 .یه لیظه به چشمای خودم شک کردم

  رزی با اون لباسا که یقش تا  یها خالدونش بازه از پشت توی بغل سهیل بود

 و سرشم روی شونه ی سهیل بود

 .سهیلم دستاش و روی شکم رزی قالب کرده بود

 .ون هیچ حرکتا اییتاده بودم و به سهیل خیره بودمبد

 

 .انگار اونم شوکه شده بود

 .شاید انتظار نداشت توی همچین حالتا ببی مش

 .سهیل دستاش و از روی شکم رزی باز کرد وبه سمتم اومد

 .عکاس:آقا چیکارمیک ین؟...ه وز ازتون عکس نگر ته بودم

 .سعا کردم صدام نلرزه

 .ودم واذیت کردمبیه هرچا تاا ن خ
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 .دیگه نمیخوام بهش اهمیتا بدم

 .دستم وبا  آوردم

 .اییتاد

 .دی..دیرکردین ..او..مدم بهتون بگم..عجله ک ین ..دیر میشه-

 .نفهمیدم چجوری از آتلیه زدم بیرون

 .لع ت به من که سوار ماشین این آدم شدم

 .لع ت به من که به این آدم دل بیتم

 .ییت وگرنه یک ماشین میگر تم وخودم میر تمحیف که سرو وضعم درست ن

 .در عقب وباز کردم و نشیتم

 .سرم و تکیه دادم به شیشه و چشمام وبیتم

 .بعد از حدوده پ ج دقیقه سهیل ورزی اومدن

 .کوچکترین تغییری توی حالتم ندادم

 .از جفتشون بیزارم

 .دوس داشتم زار بزنم

 واقعا عشق ای ه؟

 زیباترین حیه توی دنیاست؟این همون عشقیه که میگن 
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 .مت فرم از هرچا عشق و عاشقیه

 .اصال از خودم مت فرم

 .سرم و شار دادم به شیشه

 .دوس دارم از ماشین بپرم پایین

 .اصالدوس دارم سهیل واز ماشین پرت ک م پایین

 سهیل:آسمان

 .دوس ندارم دیگه صداش وبش وم

 .جوابا ندادم

 سهیل:آسمان حالت خوبه؟

 .ب ندادمدوباره جوا

 .ماشین و زد ک ار و به سمتم برگشت

نگران گفت:آسحححمان خوبا؟؟چرا جواب نمیدی؟..حداقل اون  مفحححب وبزن ک ار ببی م  

 .حالت چطوره

 .حا...حالم خوبه..شمام بهتره حرکت ک ید دیرشد-

 .سهیل:اگه خوب نییتا بگو ببرمت دکتر

 تشرزدم:گفتم که حالم خوبه ...مگه نمیش وی؟؟

 .م خیره شدبا بهت به
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 .اگه نمیری خودم ماشین بگیرم برم-

 تاخواستم در وباز ک م قفل مرکزی رو

 .زد

 .باز کن این لع تا رو-

 .با توجه به من ماشین و روشن کرد و حرکت کرد

 .خودم وکوبوندم به ص دلا

 . قط دعادعا میکردم زود تربرسیم تا بالیا سرخودم وخودش نیاوردم

 .ز ماشین پیاده شدم و باتمام قدرتم در و به هم کوبیدمبا رسیدن به باغ با حرف ا

ساعتا         ساعت هفت ونیم بود و جشن نیم  ستم تمام عفبانیتم و روی درخالا ک م، میخوا

 بود که شروع شده بود

به سمت مامان که ک ار مادر ستاره و سروش روی ص دلا نزدیک جایگاه نشیته بودن          

 .ر تم

 .سالم-

 اختا روی صورتت؟؟مامان:سالم...اون چیه اند

 جوابم ودادن وستارهمادرسهیل

 .یع ا همه بایدبپرسن این چیه روی صورتم

 .مامان این و انداختم روی صورتم تا ندزدنم-
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 .مامان:آسمان یه چیزی بگو قابل باور باشه

 .دس شما درد نک ه-

 .مادرستاره:دلت میاد کیمیا...آسمان قرص ماهه

 .به خودشیری یش لبخ دی زدم

 .سا البته به زیبایا شماکه نمیرسممر-

 .مادرستاره لبخ دی زد

 .مامان:آره قرصه ماهه..البته زمانا که ماه گر تیت-

 . حا نگاه کن

 .مامان:حا اون شالت وبردارببی م چه شکلا شدی

 .باشه-

 .به دور و برم نگاها انداختم

 .ه وز که کیا نیومده-

 .تربرو لباست وعوض کن میخوام ببی متمادرسروش:ه وز زوده حا میان.... قط زود 

 .لبخ دمف وعیا زدم

 . چشم-

 .به سمت اتاقا که مخفوص تعویض لباس بود ر تم
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 .چ د نفردیگه هم مشغول تعویض لباس بودن

 .خداروشکر عروسا مختلط نییت

 مانتو و شالم و در آوردم

 .دستا به موهام کشیدم و مرتب کردمشون

 .کیف دستیم وبرداشتم

 واستم از اتاق برم بیرون رزی وارد اتاق شدهمی که خ

 .اخم غلیظا داشت،یه اخم بدتراز اون تیویلش دادم یه ت ه بهش زدم و اومدم بیرون

 .به سمت میزی که مامان نشیته بود ر تم

 ..مامان:چه تغییری کردی

 .بالباسم چرخا زدم

 چطوره؟-

 .مادر ستاره:عالیه

شد    سهیل لبخ دی زد و از جاش بل د  سمت مامیومد       مادر  شت به  سمت رزی که دا و به 

 .ر ت

 .ک ارمامان نشیتم

  کم کم باغ شلوغ شد و

 .وپای کوبا هم شروع شد ر.ق.ص
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 .دس به سی ه به ص دلا تکیه دادم

 . بود ولا حواسم همه جابود و هیچ جا ر.ق.صنگاهم به پییت 

 .روی چیز خاصا متمرکز نبودم

 .اعفابم اصال راحت نبود داغون بود

گر تم یه هفته بعد ازای که برگشححتیم شححیراز به بهانه ی سححرزدن به سححتاره برم تفححمیم 

 .چابهار

 .میخوام از این سرگردونا راحت شم

اگه زنده برگشتم بابارو راضا میک م بایکا از پیرا برای ادامه تیفیل بفرستم خار  از       

 .کشور

 .خاک دور بشم کشورش اصال برام مهم نییت  قط میخوام از ای جا ازاین شهر ازاین

 .اگرم زنده نموندمم که هیچا

 .باصدای مامان از  کربیرون اومدم

 مامان: چا شده؟

 .هیچا-

 مامان:برای هیچا ای قدر اخم کردی؟

 .کال ه گفتم:مامان ول کن حوصله ندارم

 مامان:باشه... قط  کرات وکردی؟؟میخوای جواب خواستگاری احیان وچا بدی؟
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 رایطم ازدواجم بک م؟مامان انتظارداری بااین ش-

 مامان:بالخره چا؟

 .بالخره ای در کارنییت...بالخره یکا از همین روزا میمیرم از دستم راحت میشین-

 .ازجام بل د شدم شالم وروی سرم انداختم وبه طرف درختای توی باغ ر تم

 .حوصله ی هیچ کس وندارم..حتا خودم

  بودگوشیم بل دشد از طرف آرمان بود نوشته sms  صدای

 .پشت استخر م تظرمه 

 .به سمت جایا که گفته بود ر تم

 .یه میوطه ی کوچیکه خالا از درخت وسط انبوها از درختان سربه  لک کشیده

 .از دور دیدمش نزدیکش شدم،پشتش به من بود

 .سالم-

 .به سمتم برگشت

 .برای به کانیه خیره موندم روصورتش ولا سریع نگاهم ودزدیدم

شلو    ست کت و شیده  رنگش هم پیراهن ار دودی رنگ با یه د ش  کربات یه بود پو  کازر

 بود زده هم

 .مثل همیشه هم صورتش وشش تیغه کرده بود

 .آرمان:سالم،خوبا؟....البته خوب که ب ظر نمیای
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 .مهم نییت..سریع بگو وقت ندارم-

 .نگاها بهم انداخت

 .آرمان:خوشگل شدی

 .شالم وجلوترکشیدم

 .ا برمآرمان اگه نمیخوای بگ-

 آرمان:حا چه عجله ایه؟

 .آرمان من حوصله ی بیث ندارم زود باش-

 نفیش وکال ه  وت کرد

 .آرمان:باشه... اقل بیا ای جابشب یم

 .به نیمکتا که  اصله ی کوتاها باهامون داشت نگاها انداختم

 .باشه-

 .ک ارهم با اصله روی نیمکت نشیتیم

 خب بگو-

 آرمان:چا بگم؟

 همه چا رو؟-

 ...ان:باشهآرم
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 ببین همی طور که بهت گفتم باید بری اون قبرستون توی چابهار و قبل از طلوع آ تاب  

 ...سده آستیاگ و نارسیس وبیوزونا

ستیاگ و      یا کمک بگیری ولا نمبتونا برای مقابله باآ ببین تومیتونا برای حفرقبر از ک

 ..سوزوندن اجیاد از کیا کمک بگیری

 .ی بایدمو ق بشاتو قط همین یه  رصت ودار

 یع ا چا؟-

 ..آرمان:ببین این  رصت  قط یکباربهت داده میشه که زندگیت ونجات بدی

اگه مو ق نشححدی دیگه نمیتونا یه شححب دیگه بیای و دوباره امتیان ک ا البته اگه مو ق   

نشححا ونتونا اجیححادشححون وبیححوزونا و آ تابم طلوع ک ه دیگه زنده نمیمونا تادوباره    

 ..امتیان ک ا

 .همون جا وبدون هیچ تعللا جیمت تیخیر میشه

 .لرزم گر ت...یاد همون هزارتوا تادم

 .اونجاروح تمام کیانا که تیخیرشده بودن به ب د کشیده شده بود

 ..آرمان:میتونم حدس بزنم یادچا ا تادی

نمیدونم اونجاچا دیدی وچا کشیدی  قط همین یادت باشه که بخاطرخانوادتم که شده    

 .بمونا وبرگردی به زندگا عادیتباید زنده 

 .سرم وتکون دادم
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 .برگشتمعقببهایباش یدن صدای سلفه

 .سهیل بود که اییتاده بود وبه ما نگاه میکرد

 یع ا حر امون وش ید؟؟

 .پوزخ دی زد:ببخشید مزاحمتون شدم

آرمحان آروم ک حار گوشحححم گفحت:من میرم خودت براش توضحححیح بحده،دوس نحدارم       

 .هدچارسوءتفاهم بش

 

 بهش لبخ دی زدم

 ولا من 

 .چا روبراش توضیح بدم وقتا چیزی بهش مربوط نییت

 .آرمان با مکث کوتاها ر ت و من وباسلطان اخم ت هاگذاشت

 .سهیل همچ ان اییتاده بود مثل ای که واقعا م تظره توضییه

 .ولا مگه اون برای من توضییا دادکه حا از من انتظاره توضیح داره

 .ش ومسهیل:خب...می

 .نگاه با تفاوتا بهش انداختم

 .دلیلا برای توضیح دادن به تونمیبی م-

 .دندوناش وبه هم سایید
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 .به سمتم اومد

 .یه قدم به عقب ر تم

 .بازوم وبین دستاش گر ت ومانع از ادامه حرکتم شد

 .ازبین دندوناش غرید

 ..سهیل:من..توضیح..میخوام

 .صورتم از درد مچاله شد

 برات توضیح بدم؟؟برای چا باید -

 .سکوت کرد یع ا چیزی برای گفتن نداشت

 .دستم وبا ضرب رها کرد

 .کال ه دستا به موهاش کشید

 .سهیل:حواست به کارات باشه...حواست باشه داری چیکارمیک ا

 ..پوزخ دی زد وادامه داد: کرمیک ا آرمان برات م اسبه

 ..ماهه... کر کحححح بهتره بدونا که هر دختری تاریخ مفر ش برای آرمان شش

 .باسیلا که بهش زدم خفه شد

 ..تو کر کردی کا هیتا؟...توبه چه حقا راجع به من و آرمان ای جوری صیبت میک ا-

 ...بابغض ادامه دادم:تومگه م و نمیش اسا یا به دوستت اعتماد نداری
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  ...شازده بذار روش ت ک م

ر  ام توضححیح بده چجوری باید از شحح من به آرمان گفتم میخوام ببی مش من گفتم باید بر

 .این نفرین لع تا خالص بشم

 سهیل:نفرین؟

آره نفرین..همین بالیا که سرم اومده..ببین شازده دیگه حق نداری در مورد م و آرمان    

 ای جوری قضاوت ک ا

 ..اصالدیگه حق نداری م و بازجویا ک ا

 رمان ازم خواست که بهتاگرم دیدی ای د عه برات توضیح دادم  قط برای این بود که آ

 ....بگم چون دوست نداشت دچارسوءتفاهم بشا

 .خوب گوشات وباز کن دیگه نمیخوام ببی مت حتا حق نداری از یک قدما من رد بشا

 .بهت زده نگاهم میکرد

 .به خودم اومدم و با سرعت از اونجا دورشدم

 .تانگو بودن ر.ق.صعروس وداماد اومده بودن و مشغول 

 یکردم که بهترین شبه زندگیمه زهر مارم شدشبا که  کر م

 تمام مدت ک ار مامان نشیتم و از جام تکون نخوردم

 . قط موقع دادن هدایا پیش ستاره ر تم و هدیشون وبهشون دادم 
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سفید و برا      ستب د مریف طال ستاره یک د ساعت رولکس خریده       برای  شم یک  سرو ی 

 .بود

 .باهاشون یه عکس انداختم و سرجام برگشتم

 .بالخره عروسا ستاره با بدرقشون تموم شد

 .شب ساعت سه برگشتیم خونه ی شکوها

 .باباگفت  ردا ساعت دوازده برمیگردیم شیراز

 .الو آرمان-

 .آرمان:سالم آسمان خانم

 .سالم...آرمان آدرس اون قبرستون توی چابهار ومیخوام-

 

 آرمان:میخوای چیکار نک ه میخوای ت هابری؟

 .زدی اتفاقا درست حدس

نححه بححابححا مگححه من جرأت میک م ت هححایا برم...میخوام توی گوگححل سحححرچ ک م ببی م  -

 .چجورجایا هیت

 ....آرمان:ای که احتیا  به آدرس نداره اگه سرچ ک ا قبححح

 .وسط،حر ش پریدم

 .وببی م دقیقش میل میدونم ولا میخوام با گوگل ارث -
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 میدونا دلیلت اصالقانع ک  ده نییت؟آرمان:

 .ت کردمسکو

 .آرمان: کرپیچوندن م وازسرت بیرون کن

 

 ....دوس ندارم برات اتفاقا بیفته نه ت ها تو بلکه هرکس دیگه ای که بخوادباهام بیاد-

 .توآدرس اون قبرستون و آدرس دقیق میل قبرآستیاگ و نارسیس و برام بفرست

اهم لت و از اونجا بآرمان؛گفتم که نه...طبق قراره قبلیمون من پس، ردا میام شححیرازدنبا 

 .میریم

 .باشه...خداحا ل-

 .تلفن و قطع کردم.بیث بااین آدم لجباز  ایده ای نداره

Smsبرام اومد بازش کردم 

 .دوباره همون شماره ی ناش اس جدیدا پیامهاش،خیلا بیشترشده

 ��…عاشقا

 ��…باید قیمته آدم بشه

 ️❤وقتا شد

 ��یهو بخودت میایا

 ��میبی ا یکا هیت
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 ��! رق میک ه با همه

 ��!!صدای پاشو میش اسا

 ��وقتا میبی یش

 ️❤آنقدر قلبت ت د ت د میزنه

 �� کر میک ا ا ن صداشو

 ��همه میش ون

 ��بهت میل نذاره کال ه ای؛

 ��وقتا هیت خوبا

 ��.…وقتا نییت

 ��مهم نییت که با هم قهرین

 �� یا آشتا ؛

 ��مهم ای که باشه ؛

 ��پیشت باشه، 

 ��… قط باشه

 ️❤تا هم نییتوق

 ��جاشو هیچکس دیگه ای
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 ��..……پر نمیک ه

 ��واین یع ا

 ��بهترین و ناب ترین حس دنیا

 …یع ا”اصال 

 �😍😍�.…خوده خوده زندگا

 S/A   ا ن حیه من نیبت به تو همین حیه نابه

 .لبخ د روی لبم اومد نمیدونم چرا حس میک م این پیاما کار سهیله

 وزی نییت که بهم زنگ نزنهاز وقتا از تهران برگشتیم ر

 ولا من تمام این مدت یا ریجکت کردم یا گوشیم وخاموش 

 .میک م

 .شماره ی،همین شخص ناش اس وگر تم

 .یه بوق دو بوق به بوق سوم نرسیده گوشا رو برداشت

 .ت هاچیزی که بی مون رد،وبدل شد صدای نفیهامون بود

 ..اصال چرا من همچین کاری کردم

 دناش اس،سهیل باشه من که ازدستش عفبانا اماگه حتا این  ر

 .م که بهش گفتم حق نداره حتا از یک قدمیم رد بشه چرابهش زنگ زدم 
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 .گوشا روقطع کردم

 .لع ت به من ..م که  راموش،نکردم بهم چا گفت..م و بازنای خیابونا مقاییه کرد

 .گوشیم زنگ خورد

 .سهیل بود

 .عمراجواب بدم

 .د کانیه دوباره شروع کرد به زنگ زدنزنگش قطع شد بعد از چ 

 .مثل ای که دس بردارنییت

 .به درک ای قدر زنگ بزن تاخیته بشا

 .صدای مشت اومد

 .انگاریک فرداشت با مشت به دیوارمیکوبید

 .صدا از اتاق آرشاویر بود

 .آرشاویر:آسمان اون تلفن لع تا روخفه کن تانیومدم خفش ک م

 .فه میک مخفه شو وگرنه من میام توروخ-

 .آرشاویر:بیشعور دیشب کشیک بودم خیته ام میفهما یانه

 .صدای زنگ تلفن قطع شد

 .بگیربخواب صداش خفه شد-
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 .ه وز حر م تموم نشده بود که دوباره شروع کرد به زنگ خوردن

 .سریع گوشا رو برداشتم،اتفال وزدم

 .ولا چیزی نگفتم

 .صدای نفیهاش،و میش یدم

 سهیل:آسمان

 

 .تمچیزی نگف

 .سهیل:آسمان توروخداحرف بزن دلم برای صدات ت گ شده

 .این اولین باره که همچین چیزی از زبون سهیل میش وم

 .لبخ دی روی لبم نقش بیت

 .ا ن یع ا سهیل غیرمیتقیم ابراز عالقه کرد

 سهیل:ه وز از دستم ناراحتا؟

 .نفیش وکال ه  وت کرد

هت بگم گف     که ا ن میخوام ب یل:این چیزی  با خودم     سحححه ت ش،خیلا برام سحححخته کلا 

 .کل جارر تم تاتفمیم گر تم بالخره بهت بگم

 ذوق کردم

 .آخ جون ا ن میخواد بگه من عاشقتم و دوست دارم
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 .توروخدا م و به غالما قبول کن

 ...سهیل:میخوام بابت حر ای اون شبم ازت عذرخواها ک م میدونم زیاده روی کردم

 .خواهش میک م م وببخش

 .خالا شدبادم 

 همین؟-

 باخ ده گفت:بالخره جواب دادی؟این یع ا م و بخشیدی؟

 واقعابخشیدمش؟؟؟

 .مگه این دله صاب مرده میتونه نبخشه

 .تموم قرارهایا که باخودم گذاشته بودم همشون نقش برآب شد

 .نمیدونم چراای قدرزودکوتاه اومدم

 .نچ-

 .حا خوبه کوتاه اومدی+)

 (هیییس به خودم مربوطه-

 .سهیل:اه دیگه چرا؟؟م که عذرخواها کردم

 ... کرکردی بایه عذرخواها همه چا تموم میشه-

 ..هیچ میدونا اونشب چه چیزایا گفتا
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 .تو م و با زنای خیابونا که تاریخ مفرف دارن هم ترازکردی

سحححهیل:باور کن دسحححته خودم نبود اونموقع من عفحححبانا بودم هرچا هم گفتم از روی       

 .عفبانیت بود

 را عفبانا بودی؟؟چ-

 .سهیل:هیچا بیخیال

 .باشه خداحا ل-

 .سهیل:نهههه قطع نکن

 دیگه چیکارداری؟-

 ده این نفرین بهت چا گفت؟سهیل:ارمان درمور

 .به تو مربوط نییت-

 .سهیل:این چه وضعه حرف زدنه

 .همی که هیت..اصالازخودش بپرس بهت میگه-

 .سهیل:پرسیدم نگفت

 ...من بهش میگم بهت بگه-

 .نداری دخالتم  قط حق نداری به کیا چیزی بگا حتا برادرام ..درضمن حقه 

 .سهیل:اونش به خودم مربوطه...خداحا ل

 



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

622 

 

 .ای با ادب اگه گذاشتم آرمان بهت بگه

 .ولا باخودم که تعارف ندارم دوس دارم سهیلم باهام بیاد

 .ولا نه..اگه بیادممک ه اتفاقا براش بیفته

 .بل دشدگوشیم sms دوباره صدای

 .دوباره همون شماره ناش اس ودوباره پیاما جدید

 ز عشقت♡

  ب د ب دِ♡   

 ِڸد ڹای♡      

 ہدیوان♡          

 لرزدما♡              

 خرابم♡

 ناڪما♡   

 امّححححححححححا♡      

 خرابا با تو♡          

 ارزدما♡              

 .گوشا،رو به طر ا پرت کردم
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 .اره که ابرازاحیاسات ک ه الکا ها پیام عاشقونه میفرستهخودش عرضه ند

 .میدونا اصالتعادل روانا نداری؟...هرکیا بودا ن از ذوق پس ا تاده بود+

صلت وندارم میخوام بخوابم       - شوحو ضول کالثابرو گم او  به توچه کانیا وجدانم ای قدر  و

 .دیشب آرشاویر کشیک بوده خیته ام

 چراخیته ای؟آرشاویرکشیک بوده تو +

 .صدای داد آرشاویربل د شد

 .آرشاویر:آسمان میکشششمت

 .هیچا حله  همیدم ..بروبخواب+

 .خوب شد در وقفل کردم وگرنه آرشاویر حتما خفم میکرد

 .بامشت ولگد ا تاده بود به جونه در بعد از چ ددقیقه خیته شد

 .آرشاویر؛مگه توبیرون نیای

 .خوابم برد خودم وپرت کردم روی تخت و بشمورسه

از خونه بیرون اومدم و ر تم توی حیاط،البته حیاط که نییحححت یک باغه کوچولویه گفتم            

 .حیاط تا ریانشه

 .زیرآ چیقه نزدیک استخرنشیتم

ازبچگا عاشححق ای جابودم یادمه یه بارم پیححرام م و از ای جاپرت کردن توی اسححتخرکه    

 ..سرم خورد گوشه ی استخر وشکیت
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 .م چون باباحیابا ازخجالت پیرا در اومدالبته کلا حال کرد

 .حوصلم حیابا سرر ته آقایون داداشامم که توی خونه    کردن

 .نه ای جوری نمیشه ازجام بل دشدم وبه سمت خونه ر تم

 .از دور یک مرد که عبای سیاه رنگا به تن داشت ودیدم پشتش به من بود

 این کیه؟؟اصالتوی خونه ی ماچیکارمیک ه؟

 . تمجلوتر ر

 بااخم گفتم؛هوی تو کا هیتا؟؟تو خونه ی ماچیکارمیک ا؟

 .به سمتم برگشت

 .اولین چیزی که نظرم وجلب کرد چشمای،سیاه ترس اکش بود

 .اصالچشم نبود دوتا حفره ی خالا وسیاه بود

 .بالبخ د زشتا گفت:م حح.تظر..تم

 .یه قدم عقب ر تم

 .ده ش وباز کرد

 .هاااااااا

 .برداشتم که از بازوم گر ت یک قدم دیگه به عقب

 .دستم وگذاشتم روی دستش
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 .دستم سوخت داغ بود درست مثل آتیش

 .دستم وعقب کشیدم

 .ده ش و باز تر کرد وصورتش ونزدیکتر آورد

 .بالگدی که به پهلوم زده شد از خواب پریدم

 .ازروی تخت پرت شدم پایین

 آآآآآخخخخ-

 .این دیگه چه خوابا بود

 .م واذیت ک ا آرشاویر:تاتوباشا

 .انداختمنگاهاسرم اییتاده بودبا یسی ه  بهدسآرشاویرکهوبهکردموبل دسرم

 .تو م و از روی تخت پرت کردی-

 .دستا به پهلوم کشیدم که از دردصورتم جمع شد

 .دگفتم:توی بیشعور به من لگد زدیبا دا

 .بانیشخ دسری تکون داد

 .آرشاویر دستم بهت برسه کشتمت-

 .یز برداشتم که از اتاق زد بیرونخ

 .ازجام بل دشدم
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 .خداخیرت نده.پهلوم پودر شد-

 .ازاتاق بیرون اومدم که دیدم که هر چهارتاشون پایین روی مبل لمیدن

 .از همونجاداد زدم

 .آرشاویرتوکه بالخره میای با -

 آرشاویر:اره که میام  کرکردی ازتومیترسم؟

 ? بیشعور چراضایع میک ا

 آسمان بازچیکارکردی؟آرشا:

من چیکححارکردم؟؟؟آرشححححاویرزده پهلوم ونفحححف کرده اونوقححت تومیپرسحححا من                   -

 .چیکارکردم.واقعاکه

 .آرشا:م که میدونم تویه غلطا کردی

 .داداش ماروباش

توبه حیاب داداش بزرگه ای به جای ای که آرشاویر و نفییت ک ا داری به من تهمت  -

 میزنا؟

 .کردی دارم توروبه اصطالح نفییت میک م آرشا:چون میدونم تویه کاری

 .پام وکوبیدم به زمین

 .شماهاهمیشه پشته همین، قط م ه بدبختم که کیا هوادارم نییت-

 .به اتاقم برگشتم و در و پشته سرم میکم بیتم
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درسته که ازدست آرشاویر عفبانا ام وپهلومم درد میک ه ولا علت اصلا اوقات تلخیم       

 .خوابیه که دیدم

 .خیرک ه این یه شخفیته جدیدبودخداب

 بهم گفت م تظرتم...یع ا چا؟؟

 ....اصالبیخیال چرتححححح

 نک ه آستیاگ بوده..یع ا خودش بود؟؟؟

 یاخدااگه اون آستیاگ بوده....اگه اون آستیاگ

 .چابهار برم میخوام من میدونه که بوده  

 ؟؟؟حا چیکارک م

 .ببرم به احتماله زیاد برگشتا درکارنییت نه ای جوری نمیشه..نمیتونم آرمان وبا خودم

 .سرم وبین دستام گر تم

 ...اگه برگشتا درکارنباشه که م م نبایدبرم

 .چراباید برم دیگه تیمل ندارم دیگه نمیتونم توی ترس زندگا ک م

 .از روی میز مطالعه برگه آچاری برداشتم و شروع کردم به نوشتن

شتم بالخره یک فر     این نامه رو یک جایا مخفا میک م اگه شتم که هیچا اگرم برنگ برگ

 .پیداش میک ه
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شتم  ی یکا از کتابای کتابخونه ی اتا م مخفیش کردم  یک نامه  .بعد از ای که نامه رو نو

 .ی دیگه هم برای سهیل نوشتم و  ی یک کتاب دیگه مخفیش کردم

 (سهیل)راوی

 ...آرمان:الو...آسمان مااومدیم توکجایا؟

 ...باشه

 . لخداحا

 چا گفت؟-

 .آرمان:توراهه...تا ده دقیقه ی دیگه میرسه

 ؟؟ت هاست-

 .آرمان:آره...مثل ای که به کیا،چیزی نگفته

 .اخما کردم:پس چجوری میخواد بیاد..نک ه ازخونه  رارکرده

 .آرمان:این ودیگه نمیدونم

 .باانگشتام روی  رمون ضرب گر تم

 ن بره چابهار؟اگه من نمیومدم آسمان میخواست ت ها باآرما

اگه دسته من بود دوس داشتم گردن آرمان وبین دستام بگیرم و انقدر  شاربدم تا خون      

 .با بیاره تادیگه جرأت همچین کاری رونداشته باشه

 . توی  کر بودم که در عقب با هوا باز شد و یک فرپرید،توی ماشین
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 .به عقب برگشتم

ه حالا میده پیچوندن خانواده در این آسححمان:سححالم سححالم خوبین؟؟م که عالیم...وای چ 

 .ابعاد

 آرمان باخ ده گفت:سالم مثل ای که خیلا بهت خوش گذشته؟

وااای آره نمیدونا چه کیفا داد..چقدر هیجان چقدر آدرنالین..چ دد عه هم           آسحححمان: 

 ...نزدیک بود لو برم

 .وسط حر ش،پریدم:سالم...بهتره تمومش،ک ا

 ....بدم خب کجابودم آسمان:نمیخوام دوس دارم ادامه

 .ماشین و روشن کردم وصدای سییتم ماشی م و تاآخر زیاد کردم

 .لبخ دی زدم

 ..من چیکارک م بااین دخترسرکش

 .چجوری باهاش ک اربیام

 .دنده رو عوض کردم

 ...ولا من میتونم عوضش ک م

 .دارم دوس هیت که همی جوری و آسمان من نه 

 عاشق همین دیوونه بازیاشم

 .ین بلبل زبونیاشمعاشق هم
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 .عاشق همین پرحر یاشم

 .زد حرف که زد حرف تموم مدتا که توی راه بودیم 

  بدبخت آرمان که مجبوربود بالبخ د به حر ای آسمان گوش بده و الکا سرتکون بده

مان                  به آسححح تا قه در ما آوردم  حد مان و از  ماچشحححای آر گه ای بود حت مان دی اگرز

 ..لبخ دژکوندتیویل نده

ن دارم از این کارش لذت میبرم چون میدونم سححرش داره میترکه ولا نمیتونه به ولا ا 

 .آسمان چیزی بگه

 .لبخ د شیطانا زدم

 خب چجوری تونیتا به قول خودت خانواده رو بپیچونا؟-

 .آرمان چش غره ای بهم ر ت

 .صدای ضبط ماشین وبیشتر کردم آسمانم مجبور شد صداش ببره با  تر

 .ومیخوندم میکردم زمزمه باآه گ داشتم و  غرق در لذت بودم

 .حر ای آسمانم اصال نمیش یدم بس که صدای آه گ بل دبود

 .یکد عه از پشت چیزی به سرم کوبیده شد

 اه چیکار میک ا؟-

 .آسمان:کم کن صدای اون وامونده رو

 . بس کن-
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 .دوباره باکیفش کوبوند توی سرم

ضبط         صدای اون  سا بعد  سوال میپر سمان:ازم  ه واموندت و زیاد میک ا...میگم کمش  آ

 .کن

 .صدای ضبط و کم کردم

 .اه سرم و له کردی-

 .آسمان:اصال من دیگه حرف نمیزنم

 .دس به سی ه به ص دلا تکیه داد و تارسیدن به چابهار چیزی نگفت

 .آرمانم از  رصت استفاده کرد و کپه ی مرگش و گذاشت و خوابید

 .آسمان آرمان بل دشین رسیدیم

 .مان: چه زود رسیدیمآر

 بعله دیگه وقتا کل ر-

 .اه وخواب باشا بایدم ب ظرت مییر کوتاه بیاد

 .آرمان:باشه بابا...حا مییر برگشت و من ران دگا میک م

 .آروم گفتم:البته اگربرگشتا در کارباشه

 .روکردم سمت آسمان که همچ ان خواب بود

 .هوی آسمان پاشو رسیدیم-

 ابم میادآسمان خوابالو گفت:خو
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 .باکیفش که ک ارگذاشته بود زدم توسرش 

 پاشووو-

 .ازخواب پرید

 .آسمان:اَه سهیل بمیری

 .پاشو حوصله ندارم-

 .از ماشین پیاده شدصداش،وش یدم که گفت:پیره ی هاپو

 .ازماشین پیاده شدم و دزدگیرش وزدم

 آرمان:خب کجابریم؟

 .اگه چشات و باز ک ا میبی ا که روبه روت هتله-

 .مان:اوه چقدرگرمه...حا کا میریمآس

 آرمان:کجا؟

 .آسمان یه نگاه بهم انداختم و سرش و تکون داد

 

 .آی کیو آسمان اون قبرستون ومیگه-

 آرمان سرش وخاروند

 .آرمان:آهان...من که حاضرم..هروقت شمابگین میریم
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 .آسمان:امشب بریم

 .برسیم به قبرستونآرمان:باشه پس یه ساعت دیگه راه بیفتیم تاساعت دوازده 

 .باشه حا بریم تو-

 آسمان:اتاق رزرو کردی؟

 آره-

 (آسمان)راوی

 .خب ای م از این

 .تف گ و توی کولم گذاشتم و از سوئیتم بیرون اومدم

 سهیل:بریم؟

 .بریم-

 از هتل بیرون اومدیم وبه سمته ماشین سهیل ر تیم

 .وسوارشدیم 

 امرورج ابه گیج بعدازای که رسیدیم

 گفت که اون قبرستون دقیقا توی خوده چابهارنییت چابهار 

 ...بلکه نزدیک چابهار و توی روستای تیس در استانه سییتان وبلوچیتانه 

 .چیکارش ک م پیره پاک گیجه
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بااین گ دی که ج اب آرمان خان زد  اصححله مون بااون قبرسححتون بیشححترشححد و درنتیجه  

 .زمانه م م برای سوزوندن اون اجیاد کمترشد

 .ریبا حدوده ساعت دونیم بود که رسیدیم به روستای تیستق

 "جن س ط"نزدیک قبرستون یک تابلوبود که روی اون نوشته شده بود

 .رو کردم سمته آرمان

 جن س ط یع ا چا؟-

مردم این م طقه معتقدن که این قبرسححتون ماله ج یانه و نفرین شححدسححت وبهش   آرمان:

 .میگن جن س ط

 .ک کرد از ماشین پیاده شدیمسهیل ماشین گوشه ای پار

 .سهیل از ص دوق عقب کل گ و تیشه برداشت وگفت:خب بریم

 .به روبه روم نگاه کردم

 .قبرستون از زمین  اصله داشت و روی صخره ی بزرگا قرار گر ته بود

 .باهم از صخره با ر تیم

شده بودن و         صخره ای حفر  سطیا  ستون انداختم.قبرهاک ارهم روی  ه بنگاها به قبر

 .صورت  رور تگا های میتطیل شکلا دیده میشدن

 .آرمان راه ا تاد

 .آرمان:دنبالم بیاین
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 .سهیل:ببین کارم به کجا رسیده که بایددنبال این شیرین عقل راه بیفتم

 .کولم و روی شونم جابه جاکردم

 .کیا مجبورت نکرده که بیای-

 .بااین ل دهور ت هات بذارمزمزمه وار گفت:اگه مجبورنبودم که نمیومدم..مگه میتونم 

 .سعا کردم لبخ دم ومخفا ک م

 .. دنبال آرمان راه ا تادم..حا مگه ما رسیم

 .ه وز نرسیدیم-

 .آرمان:نمیدونم چراهرچا میگردم پیداش نمیک م

 .سهیل:یع ا نیم ساعته الکا داری مارو میچرخونا

 .آرمان از توی کولش کتابا بیرون اورد

 ...ماا ن باید آرمان:خب طبق این کتاب

 ...اوووم

 .روی قبره نارسیس اییتاده باشیم

 .هممون یه متری عقب پریدیم

 سهیل:خدالع تت ک ه..نمیشد زود تربگا؟

 .آرمان:مهم ای ه که بالخره گفتم
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 .سهیل تیشه وکل گ و روی زمین گذاشت

 .سهیل:اوف کتفم خورد شد

 .کولم و روی زمین گذاشتم و ک ارش نشیتم

 .ه وقت خیته نشاسهیل؛آسمان ی

 .نچ نمیشم...توبه کارت برس-

 .اولین ضربه ای که به قبر زده شد صدای غرش وحشت اکا بل د شد

 .سهیل:یاخدااین دیگه چا بود

 .آرمان:سهیل توجه نکن به کارت ادامه بده

 .سهیل:باشه

 .سرجام اییتادم و اطراف و زیرنظرگر تم

 ..کیا که ای جانییت

 . باهم بل د شد ای د عه صدای،جیغ و غرش

 .آرمان و سهیل دست از ک دن برداشتن و صاف اییتادن

 .آرمان:سهیل عجله کن

 سهیل:آرمان..قبر اون مرتیکه کجاست؟

 .آرمان:آستیاگ و میگا؟؟....اونجاست ک اره قبره نارسیس
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 .سهیل به سمت قبر آستیاگ ر ت وشروع کرد به ک دن

 ..سهیل:ای..ن..با..من

 . د شدصدای جیغ گربه ای بل

 به پشت سرم نگاه کردم گربه ای

 .سیاه باچشمای قرمز وحشا که آماده ی حمله بود

 .دوباره جیغا کشیدو به سمتم یورش آورد

 .س گا از روی زمین برداشتم وبه سمتش پرتاب کردم ولا بهش نخورد

 .یه قدم به عقب برداشتم که پام به چیزی گیرکرد و باپشت خوردم زمین

 .ره روم سهیل با کل گ زدتوسرش که به ک اری پرت شدهمی که خواست بپ

 .بدونه ای که اسیبا دیده باشه ازجاش بل دشد دوباره جیغا کشید

 .سهیل جلوم اییتاد

جهشححا زد و پرید که سححهیل دوباره با کل گ زد توی سححرش که پرت شححدروی زمین     

 .ای د عه امونا بهش نداد و ر ت با ی سرش و شروع کردبه زدنش

 .یغ همراه بانالش بل دشدصدای ج

 .آرمان:سهیل بیه..بیاک ار...سهیل باتوأم

 .آرمان به سمت سهیل ر ت وکشیدش ک ار

 ..سهیل:اه چیکارمیک ححح
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شروع کردبه          یدش  شد و ج شده بود که دودی از گربه بل د  سهیل تموم ن ه وز حرف 

 .سوختن

 سهیل:این دیگه چا بود؟

 .آرمان:سهیل عجله کن وقتمون کمه

 باشه...آسمان خوبا؟سهیل:

 ..اره..مم و-

شروع کرد به لرزش و به       یتاده بودم  شده بود که قبری که روش ای ه وز حر م تموم ن

 .دنبال اون شکاف خورد

 .سهیل  ریادزد:آسمان بیاک ار

 ..ه وز حرکتا نکرده بودم که قبرریزش کردو زیر پام خالا شد و توی زمین  رو ر تم

 .توی اون حفره آویزون بود گر تم دستم و از ریشه ی درختا که

 .به زیر پام نگاه کردم

 .حفره ای که توش بودم عمق نداشت انگاربا انتهابود

 .سهیل:آسمان...آسمان

 .سرم وبل دکردم

 .بابغض گفتم:سهیل من این پایی م...توروخداکمکم کن دارم میفتم

 .سهیل:گریه نکن عزیزم ا ن میارمت بیرون
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 .میخوره زود باش دستم داره سر-

 پارچه ای به سمتم انداخت ب ظرم لباسه خودش بود

 .چون  اصلمون تقریبا زیادبود نمیتونیت خودش و خم ک ه 

 .کوتاهه دستم بهش نمیرسه-

 .سهیل:باشه صبرکن

 .پارچه پایین تراومد

 .باترس،ولرز ریشه رو رها کردم و اون پارچه ای که سهیل انداخته بودو گر تم

 سهیل:گر تیش؟

 ...توروخدا زود تربکشم با آره-

 .سهیل:باشه..تو قط آروم باش

 .شروع کردم به با  ر تن

 .ولا ه وز زیادبا نر ته بودم که کیا از پایین شروع کرد به کشیدنه پام

 .جیغا کشیدم

 ..سهیل باترس گفت:آسمان چا شده؟

 .جایا گیرکردی؟..نمیتونیم بکشیمت با 

 .پام و میکشه ا نه که بیفتمباگریه گفتم:نمیدونم..یکا داره 
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 .آرمان:آسمان آروم باش .. قط لباس وسفت بچیب

 .باشه.باشه-

 .احیاس کردم دستا روی ساق پام قرارگر ت

 دوباره جیغ زدم

 .به پایین نگاه کردم

 .بادیدن چیزی که داشت از پام با میومد جیغ بل دتری کشیدم

وچروک و لبخ دی وحشححت اک و   یک اسححکلت ..نه یک آدمه خیلا  غر با پوسححتا زرد 

 .دندونهای مثلثا شکله تیز

 .زمزمه کرد:نا..رسیس..نارسیس

 .یع ا این نارسییه

ستیاگه جیغا              شده ی آ یخیر شوقه ی ت سیس مع سکلت همون نار فوره ای که این ا بات

 .کشیدم که گلوم شروع کرد به سوختن

ه ک فربا قدرت م و ب   ه وز داشحححتم جیغ میزدم که یکد عه به با پرتاب شحححدم... انگاری         

 .با کشید

 .لبه ی حفره سهیل وآرمان دستم و گر تن و بیرونم آوردن

 .با جون ک ار حفره ا تادم

 سهیل؛آسمان خوبا؟اون پایین چا شد؟
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 .هیچا...توروخدا زود تر این قبرای لع تا رو حفرک ین-

 آرمان:ولا پایین چا شد؟

 .آرمان توروخدا نزدیک طلوعه-

 .آرمان:باشه

 .شون دوباره شروع کردن به ک دنجفت

 .سهیل:آسمان بیاک ارم واییتا

 .باشه-

 .به سمتشون ر تم و بین دوقبراییتادم

 صدایا توی گوشم پیچید

 . رار. ..کن... رارکن..دارم میاااام+

 .سهیل:آخیییش بالخره تموم شد

 کمرش و صاف کرد واییتاد

 .به تابوتا که توی قبربودنگاها انداختم

 م م تموم شد آرمان:کاره

 .سهیل:عجیبه اصالبو نمیدن

 آرمان:آره
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 دوباره زمزمه ی توی گوشم

 . رارررر...کن.. رارر+

 .بدنم به لرزش ا تاد

 .ا تادم روی زمین

 .سهیل به سمتم اومدو ک ارم نشیت

 سهیل:چا شدی؟

 .گوشم بادستم گر تم.دوباره زمزمه ی توی گوشم

 .چشمام وبیتم

 .مراهات میمیرن راررررکن..تو میمیری...ه+

 .چشمام و باز کردم

 .با ی قبر خودش اییتاده بود

 .باهمون صورت وسیمایا که توی خواب دیده بودم

 سهیل:به چا نگاه میک ا؟

 .بایه حرکت دست آرمان و سهیل و بل د کرد وبه سمتا پرت کرد

 .ولشون کن..تو با من طر ا-

 .ازجام بل دشدم واییتادم
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 ..دای دورگه وکلفتا گفت:تیلیم..میشا..یاپوزخ دی تیویلم داد وباص

 . کرشم نکن-

یلیم      شجاعت و ازکجاآورده بودم ولا  قط همین و میدونم که نباید ت نمیدونم این همه 

 .بشم

 سهیل و آرمان روی زمین ا تاده بودن و

  سرسهیل شکیته بود وخونریزی داشت 

 .آرمانم بیهوش شده بود

 .هر..جور ..مایلا+

 .ورددستاش و با  آ

 

 .تمام خرده س گها و قلوه س گهاباحرکت دستش با  اومدن

 به سمته کولم دویدم چ د خورده س گ به پشت و پهلوم خورد که باعث

 .شد بخورم زمین

  خیلا سریع از روی زمین بل دشدم

 وخودم به کولم رسوندم

 .تمشاز توی کیفم   دک وبیرون آوردم و تف گمم برای احتیاط توی جیب مانتوم گذا 

 . ایده..نداره..باید..تیلیم..بشا+
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 ه وز قدما برنداشته بودم که تمام س گهایا که با  آورده بودشون روی سرم آوارشد

 .گرما خون و روی صورتم حس کردم

 ..... ریاد سهیل بل د شد 

 .سهیل:لع تیییا میکشششمت

 از روی زمین بل دشدم 

 ردکرد ولا آستیاگ سریع ترعمل ک سهیل به سمت آستیاگ یورش برد و تیشه رو بل د

 و گلوی سهیل و سفت چیبید 

 سهیل تیشه رو به  رق سره آستیاگ کوبید 

 .ولا آستیاگ تغییری در حالتش ایجاد نکرد

 .رنگ سهیل کم کم داشت سیاه میشد

 ... ریادزدم :ولش ک   ن

 ..آستیاگ :تیلیم..شو..از روحت ..بگذر

 .وت وباز کردم ..خالا بود چیزی داخلش نبودبه سمته قبر نارسیس دویدم و در تاب

 .صدای خ ده ی شیطانیه آستیاگ بل دشد

 .بدن سهیل شل شد و دستاش ک ارش آویزون شد

 جیغ کشیدم :سههههیل
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 ..دوباره جیغ زدم : باششششه قبووول

 بادو زانو ا تادم

 . قط ولش کن...کشتیش;زار زدم 

 .گلوی سهیل و آزاد کرد

 .روع کرد به سلفه کردنروی زمین ا تاد و ش 

 ..آستیاگ به سمتم اومد :تموم..شد

 

 .آماده باش

 .آرمان از جاش بل د شد واییتاد

 .آرمان :ه وز زوده برای تیلیم

 .شروع کرد به گفتن جمالتا نامفهوم

 .آرمان :آسمممان زووودباش

 .از جام بل د شدم وای د عه به سمت تابوت آستیاگ ر تم

 .جیغ آستیاگ بل دشد

 .نمیشه..بازنمیشه باز

 .تورو خداباز شو- 
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 .دوباره به طرف خودم کشیدمش

 .بازشو بازشو

 .بعد از چ ددقیقه بالخره بازشد

 ...ارمان  ریادزد :آسمان عجله کن بیشتر از این نمیحححح

 .یکد عه صدای آرمان قطع شد و صدای برخورد چیزی با زمین اومد

 .ماز قبر بیرون اومدم و با ی تابوت اییتاد

 .آرمان گوشه ای ا تاده بود وسعا داشت ازجاش بل د بشه

 حاله سهیلم بهترشده بود

 .دستش و اززمین گر ت و سعا کرد که بل دبشه

 .آستیاگ گوشه ای اییتاده بود و گوشاش وگر ته بود و زیر لب چیزی زمزمه میکرد

 

 .تف گ بیهوشا رو ازجیب مانتوم بیرون آوردم

 .ماولین تیر و به آرمان زد

 .سر تف گ و گر تم سمته سهیل

 .سهیل :آسمان بچه نشو..ای کحححار و نکن

 .تیر دومم به سهیل زدم



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

647 

 

 .نمیتونیتم بذارم بیشتر از این بخاطره من آسیب ببی ن

 .بعد از گذشته حدوده چ د کانیه جفتشون بیهوش شدن

 .آستیاگ یه قدم به سمتم برداشت

 پوزخ دی زد.من پیروزم- 

 .قبل از پیروزی نگو من پیروزماستیاگ :هیچوقت 

 .به اجیاد توی تابوت نگاها انداختم

 .جید یک زن که توسط مردی در آغوش کشیده شده بود

 .  دک و روشن کردم

 .ولا واقعامن پیروز شدم- 

 .قبل از ای که  رصته انجام کاری روپیداک م  اصله ی بی مون وپر کرد و روم خیمه زد

 .  دک به گوشه ای پرت شد

 .تیاگ :مثل ای که باختاآس

 ده ش و باز کرد

 .چیزی جز یک حفره ی بزرگ و توخالا معلوم نبود

 .ب د ب ده وجودم داشت از هم جدا میشد

 .جیغ بل دی کشیدم و خدا رو صدازدم
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 .خداااااا- 

 .احیاس کردم دارم آتیش میگیرم و از درون مییوزم

 .یکد عه سوزش بدنم کم شد

 .و دنباله اون صدای جیغ آستیاگ بل دشدصدای نعره ی بل دی اومد 

 .س گی یش از روم برداشته شد

ستیاگ گالویز        ست اون زن موقرمز نجات داده بود با آ یری که یکبار م و از د همون پ

 .شده بود

 .هر دوشون سخت مشغوله ج گ بودن

 .بعد از هر ضربه ناپدیدمیشدن و یه نقطه ی دیگه ماهر میشدن

 .بایدعجله ک م وقت ندارم

 .آ تاب کم کم درحال طلوعه درنتیجه وقته م م کمه

 .سی ه خیز خودم وبه   دک رسوندم و برش داشتم

 .روی پاهام اییتادم که صدای جیغ همون پیری که قفده کمک به م و داشت بل د شد

 .خودم و به قبر رسوندم

 .  دک و روشن کردم

 ... استیاگ وصدا زدم :آستیاااااگ

 .به سمتم برگشت
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 .به جه م برو- 

 .  دک و توی تابوت انداختم

 .دوتاجید مثل دوتاماده ی قابله اشتعال شروع کردن به سوختن

 .ازشون دوده سیاه عجیبا بل د شد

صحححدای ناله ی همراه باعجز آسحححتیاگ بل دشحححد وشحححروع کرد به سحححوختن و تبدیل به  

 .خاکیترشد

 .خاکیتر باوزش باد ناپدید شد

 .به قبر نگاها انداختم

 .بود چیزی داخلش نبودخالا 

 .انگار اصالازهمون اولم آستیاگا در کارنبوده

 ??? یع ا تموم شد

 ?? من مو ق شدم  

 .آ تاب طلوع کرد پس یع ا من پیروز شدم

 .همه چا تموم شد.تموم

 (سهیل )راوی

 با خوردن نور خورشیدبه چشمام،

 .چشمام وباز کردم
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 .ی تخم چشمام بودباای که آ تابش اصال داغ نبود ولا میتقیم تو

 ??? من کجااام

 .م که عادت ندارم شبابیرون بخوابم

 ...مگحححح

 ..آسمان

 ...قبرستون

 .سرجام نشیتم

 ..آسمااان..آسماااان..کجایححح- 

 .آسمان :چخبرته ؟...من ای جام

به آسمان که با سر وصورت خونا و لباس های کثیف وپاره با اصله ی کما ازم اییتاده       

 .بودنگاه کردم

 ?شدم چرابیهوش من اصال ؟؟ شد چا آستیاگ... ؟؟؟ حالت خوبه - 

 .آسمان :حالم خوبه..آستیاگم ر ت همه چا تموم شد ..جیدش وآتیش زدم

 .چشمام وریز کردم

 ??? من چجوری بیهوش شدمم- 

 .:بیهوشتون کردم باتف گ 'لبخ دمضیکا زد 
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گه برات اتفاقا ما ا تاد  ا?عفححبا ازجام بل دشححدم :چراهمچین کار بچه گانه ای کردی  

 ? چا

 .آسمان :خب ترسیدم براتون اتفاقا بیفته..درضمن حا که زندم وحالمم خوبه

 آره کامال معلومه حالت خوبه- 

 .به خودش نگاها انداخت وسرش وخاروند

 

 آسمان :خب تقریباحالم خوبه

 .خ ده ای سردادم

 .عاشقه این دیوونه بازیاتم - 

 .رخ دهچشاش گرد شد پقا زدم زی

 .چشات و ای جوری نکن میخورتما-

 گونش سرخ شد و سر

 .ش وانداخت پایین

 ? اوه توخجالتم بلد بودی و رو نمیححححکردی- 

 .قدما به سمتش برداشتم

 .ه وز نزدیکش نشده بودم که سایه ای پشته سرش دیدم

 .پیری باموهای مشکا وچشمای بیضا



                 
 

 

 ترمه  | ترس عشق ورمان 

 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

652 

 

 .بود نجاتش داد همون پیری بود که زمانا که آسمان تیخیر شده

  ? آسمان :چراای جوری نگام میک ا

 ...آسمان بیا طر ححح-

 ه وز حر م تموم نشده بود که همون پیربا دستش ده ه آسمان گر ت و

 بادسته دیگش ش لش و جلوی آسمان گر ت 

 و 

 .قبل از ای که  رصت کاری رو پیداک م غیبشون زد

 .به جای خالا آسمان نگاه کردم

 ..آسمان- 

 ...اد زدم :آسمااااان ری

 : در حال تایی در انجمن

 ۱۳۷۳نگار  |رمان آندر باس 

  hannaneh20 |رمان از  راموشا تا عشق

 Fatemeh.M | !رمان بقا: مرگ دوباره

 

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

https://forum.1roman.ir/threads/17511/
https://forum.1roman.ir/threads/47540/
https://forum.1roman.ir/threads/47540/
https://forum.1roman.ir/threads/55803/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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