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 سیتا دختریه که بعد از ده سال هنوز هم به فکر عشق بچگیشه، و حاال اتفاقاتی پیش میاد و این رو

کنه که عرفان یا همون عشق بچگیش کنارشه؛ اما اون کیه؟ کسی که همیشه دورادور می ثابت

مراقب سیتاس عرفانه؟ سیتا میتونه از پس این معمای بزرگ بر بیاد؟حتی اگر پای جونش وسط 

 باشه؟

 

 

:خالصه
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 قسمت اول

 (سیتا)

 !هستم هرچی منتظر پس میدن؛ خبر اتفاقا نه و دارن دم هاآدم نه یاره،نمی در سر دنیا این از کسهیچ

 مامان دعوای صدای خیابون سر از همیشه مثل که، دادممی شرح و کوفتی زندگی و دنیا خودم برای داشتم طوریهمین

 .میومد بابام

 نمیشه؟ تموم هااین دعواهای موندم من! شدم خسته بگم که شدم خسته اینم از دیگه خدا اه

 دوشون هر لحظه همون. کردم باز رو خونه در و انداختم کلید باز رفتم، باال ها پله از شدم وارد و در رو انداختم و کلید

 :گفت بابام که بود لحظه همون کردن، نگاه بهم و شدن ساکت

 ب*را*خ هردوتون همید، عین! بوده مسرا پسر ل*غ*ب حتما شب وقت این تا خودته، مثل دقیقا! دخترت از اینم بیا_

 .هستین

 .گرفت رو جلوم مامان که رفتم سمتش و انداختم و کیفم کردم، اغ*د حسابی حرفاش این با

 :مامان

 .که شناسیشمی رو این باش، آروم مامان سیتا_

 از خیلی هم این داره، حدی منم صبر ولی گفت؛می بهم هارواین بود وقت خیلی. بود گرفته رو چشام جلوی ون*خ

 .گذشته حدش

 :زدم رو حرفام داد با و گرفتم شویقه بودم، قدشهم. رفتم بابا جلوی و زدم کنار و مامان

 وییت این میچتی، هازن با صبح تا شب که تویی این نگیر، اشتباه ما با و میگی؟خودت داری هارواین که داری رویی چه_

 آدم یبچه مثل هم میشی. نشو ما بار سر هم حاال! اونی و این تودستدست هاخیابون تو ولی سرکار؛ میری میگی که

 !بشین یجاه

 .حد این در نه ولی بودم؛ وایساده روش تو تاحاال بود بهت تو. کردم پرتش مبل رو

 هب حکم*م مشت یه و نیاوردم کم ولی کشیدم؛ جیغی گرفت، موهام از. اومد سمتمبه تند هایقدم با شد، بلند جاش از

 .گفت اخی زدم، دستش
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 :من

 .نمیگم بهت هیچی نکن فکر! نداری دنم*گر به حقی هیچ تو باشه، حواست_

 .کردم قفل رو در و رفتم اتاقم تو و برداشتم در دم از و کیفم بالفاصله برداشتم یخچال از رو آب بطری

 .رفتم حموم تو و برداشتم رو حولم بود، اتاقم تو حموم

 .کردمنمی حس دیگه و آب سردی رفتم، زیرش حسبی و کردم باز و سرد آب

 جوراین که چیزی تنها به بستم رو چشام. کنمنمی حس رو ای سردی هیچ دیگه که کردم سرد دنیا از و خودم قدریاون

 .ایقهوه چشم جفت یک کردم، فکر کردمی آرومم هاموقع

 .زدم کنار و بود اومده صورتم جلو که ایدسته یه اون و کشیدم موهام به دستی. گرفتی آرامشمم تنها خدایا

 .اومدم بیرون کردن، نگاه حموم دیوار و در به ساعتنیم بعد و نشستم دوش زیر

 .بستم رو در. اومدم در حموم از و پیچیدم خودم دور به رو حولم

 !هورا مرده، حتما جهنم؛به نمیومد دیگه صدایی

 :وجدان

 .نمیشه چیزیش نکشه تورو تا واال_

 .جانوجدان گفتی گل

 .کردم پرت تخت روی رو خودم له*حو همون با

 !کیه میدونم اومد، در صدای

 .هااین و باباته اون که حفظم دیگه رو حرفات! شو بیخیال مامان-

 .بخیر شب باشه،-

 .بخیر شب-

 .کردم روشن و چراغ شدم، بلند! خدا هی
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 .بود نفر یک هایچشم هم همشون بودم، کشیده توش چشم عالمه یک. کردم باز رو طراحیم دفتر

 مامانم کنار وقتی. صورت کل با چشمه، میکشم که چیزی تنها و دارم استعداد طراحی تو اما روانشناسیه؛ رشتم من

 :میگه کنممی طراحی

 .بکش گل یا درخت هم دفعه یک کشی؟می چشم چقدر! سیتا کردی خستم اه-

 خالمم ؟کشیمی چی ببینیم بکش میگه میاد خوشش هامنقاشی از که یکی کنم، نقاشی خواممی فامیل جلو وقتی حتی

 .دیگه چشم بکشه، خوادمی چی میگه

 .دونیدنمی معلومه خب کشم،می چشم قدران چرا نمیدونه هیشکی ولی

 .روشنه خب کردم چک رو آالرم آوردم، بیرون کیفم از و گوشیم

 .پوشیدم مشکی تاپ یه با مشکی شورتک یه شدم بلند

 مشکی رو هاملباس یهمه مشکیه، عرفان عالقه مورد رنگ فهمیدم وقتی از. مشکیه هاملباس کل. کردم کمدم به نگاهی

 .پوشمنمی ولی خریدم، مامان اصرار به که دارم روشنم رنگ دوتا یکی البته گیرم؛می

 .شدمی سردم داشت بود، باز پنجره. بود خیس اومد،می باسنم تا که بلندم موهای. کشیدم دراز تخت رو بیخیال

 .کنی عادت سرما به باید همش تو سیتا نه

 .خوابیدم جوریهمون و نکشیدم خودم روی رو پتو

 .کرد صدام آشنا العادهفوق صدای یه که رفتممی دانشگاه سمتبه

 سیتا؟-

 .برگشتم عقب به شک با

 .بودم شده شوکه خیلی کنه؟می کارچی جااین این

 حسین؟-

 .خودمم-

 برای؟ کنی؟می کارچی جااین تو-
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 خندید. چیه منظورم بفهمه که دادم تکون رو چشمام یکم و

 !جاماین اون خاطربه اره-

 ... خودش چرا-

 !پیشته وقته خیلی خودش-

 .پیچید گوشم تو عرفان صدای

 سیتا؟-

 .همانا هم، خواب از شدنم بیدار همانا، شد گذاشته امشونه رو دستی لحظه همون

 .بود خیس هامچشم زیر میزدم، نفسنفس و بود شده گرد هامچشم بودم، نشسته تخت روی بود؟ خوابی چه دیگه این

 .کنم گریه تونمنمی امبیداری تو من کردم؟ گریه خواب تو

 .موقعبه چه شد، بلند آالرم صدای بود، شده صبح. کردم ولو باز تخت رو و خودم حرص با

 .رفتن دانشگاه به برای داشتم وقت ساعت یک

 .بود رم*م*ک تا حاال. بستمشون اسبی دم و زدمشون شونه. داشت نم کمیه هنوز موهام شدم، بلند جام سر از

 ترکیبی طالیی، و قرمز خرمایی، ای،قهوه سیاه، کمیه رنگیه؟ چه نبود معلوم. کردنمی تعریف موهام راجب همه همیشه

 قولبه و بود قرمز که گوشتیم هایب*ل. عسلی و ایقهوه بین که چشمام و بود وصاف سفید پوستم. بود رنگ پنج این از

 هامگونه و امب*ل نکهای خاطربه همیشه مامانم بود، قرمز و جسته*ر*ب هاممگونه. کنهمی ریک*تح ارم دختر سمیه

 .انار میگه بهم قرمزه

 چشم خط کننمی فکر همه همین برای خوره،می گره همبه همیشه تهش. بلند هامممژه و کمونی و مشکی ابروهام

 .کشیدم

 .شو آماده کن، بس سیتا اه

 با رو مطراحی دفتر و کتابام و مشکی چرم پشتی کوله یه بود، ساده که زانوم تا مانتو یه پوشیدم، مشکی لی شلوار یه

 .گذاشتم توش مدادیمم جا و جزوه

 .بردم آخر تا رو صداش کردم پلی و و آهنگ برداشتم هندزفری با و گوشیم
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 .رفتم بیرون و کردم باز و در قفل کردم، سر رو مقنعم

 .رفتم دانشگاه سمتبه و شدم تاکسی سوار

 .رفتم داخل و کردم حساب رو کرایه

 سیتا؟-

 .برگشتم

 هوم؟-

 .مرگ و هوم-

 .بگیرم هدیه تخته برات تولدت برا و برم نجاری یه باید که واقعا پوف-

 !شدی مزهخوش شده؟چی اوه-

 .بگم چیزییه شده که هم دفعه یه خواستم فقط هیچی-

 .مخملیه هامگوش منم-

  .دقیقا-

 وراجی داریم و دانشگاه دم وایسادیم برو. میدی جواب من به همین برا! شده چیزی یه میدونم که من زودباش حاال-

 .کنیممی

 .دیدم رو آسمونی بالی شدم وارد که همین شدیم، دانشگاه وارد. نگفتم هیچی

 !این بازم اه-

 !دیدی چرکولکی و چاق کچل، آدم یه انگار بینیشمی هی هم تو خوشتیپی و خوشگلی این به پسر! سیتا وا-

 .بود درست ولی آور، چندش حرفت دهنت قربون اخ-

 !نیستی جواب حاضر جوریاین وقتهیچ نمیشه چیزی وقتی آخه! بگیره حرصت هی کاش میدونی-

 .شدممی خنک کمیه شنویدمی گفتیمی بلندتر کمیه کاش راستی-
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 :پسر یه

 داخل؟ بریم بزارید کنید، بس میشه خانوما-

 .کنم آسفالت و یکی دهن تونممی حاال اخیش

 :من

 بشی؟ رد در از که هستی اونی از ترگنده خیلی تو کنیم، چیکار ما_

 .شد جلب توجهش بود، سعیدیان آرمین اسمش که خوشتیپ و خوشگل سمیه قولبه پسره همون

 :پسره

 اس؟گنده کی_

 :من

 .بزنم دوبار و حرفی هر باید که داری امذهنی مشکل کنم فک_

 جوابید؟ حاضر امروز عالیجناب شدهچی نقاش، خانوم اوهو_

 در در از راستی. بدم نجات رو دانشگاه کنم ثواب یکم خواستم داره، تنی چهار سه قلدرای دانشگاه دیدم دیگه هیچی_

 .تهگذش کلنگ و بیل از کارت بیاریم چیزی ایتریلی یه باید شاید یا بیارم؟ هااین و کلنگ برات خوایمی میشی؟

 .کردمی چپ لغمه یه رو من اش،خیره نگاه با فقط ارمین ولی خندیدن؛ اکیپ بگم بهتره یا و دوستاش با ارمین

 .نشستیم کالس ته و تو رفتیم درگاه از هم ما. نگفت چیزی ولی خورد؛می رو خونش ون*خ دیگه پسره

 کالس تو همه که خانآرمین خاطربه اما عقب؛ پسرا و جلوان دخترا همیشه میشینن، کالس ته که بودیم دخترایی تنها

 .شیفتشم منم کردن فک همه شده خیره بهم بس از دیگه اره نمیگن، هیچی دوتا ما به قائلن احترام براش

 .اومدم خودم به کشید سمیه که دادی با

 .سیتا-

 ها؟-

 !کنممی صدات دارم ساعتِ نیم کجایی؟-
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 .بودم فکر تو-

 چپ سمت ردیف سمیه و من. بود صندلی و میز تایییازده ردیف تا سه داشت صندلی و میز تا یازده کالس ردیف هر

 .نشستن دوستاش از یکی با آرمین یازدهم، میز وسط ردیف میشد که ما کنار دقیقا و بودیم آخر میز کالس

 .خدا ای-

 باز؟ شدچی-

 !کننمی تیکمتیکه دارن انگار بینممی و بشر این اصال-

 .نکن نگاش خب-

 بگی؟ خودشم به رو این میشه-

 نه؟ که چرا-

 چ،هی بود گرد که چشام داد، تکون میزد حرف دوستش با که آرمین برای دستی پرویی با سمیه ولی شد؛ گرد هامچشم

 .شد باز متر ده کارش این با دهنمم

 سعیدیان؟ اقای-

 .شد خیره سمیه به و زد لبخند یه شد، روروبه من چشم و دهن با و برگشت آرمین

 بله؟-

 .برگشتم طرفش اومد، در صداش که سمیه

 نکنید؟ نگاه سیتا به انقدر میشه-

 .اومد در هاماستخون ترقترق صدای که برگشتم ارمین طرف جوری کرد،می جواب داشت فکم دیگه

 .بود بهت تو هم گرفت،می خندش داشت هم آرمین

 .خندیدن بودنم فهمیده رو قضیه که دونفر یکی. پیچید، دوستش قهقهه صدای

 :گفتم اروم

 .کردم شوخی دیوونه_
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 :گفت نکرش صدای با اون ولی

 نیس؟ یادت بگی خودشم به رو این میشه گفتی خودت-

 .پیچید خندش صدای هم آرمین

 .شدن خفه همشون سحله که اون کردم من که اخمی با

 .جزبه جون-

 :گفتم اروم

 .نده شو بسه،-

 .شدن خفه همه استاد اومدن با

 .بودن زیاد غایبا قبلی جلسه چون میده داره باره دومین و درس این دادن، درس به کرد شروع

 .طاها و حسین و عرفان یچهره کشیدن به کردم شروع و آوردم در رو طراحیم دفتر

. ردمک تموم زود و عرفان. بازش بناگوش تا نیش سمیه، قولبه یا قشنگش لبخند اون با کشیدم وسط و عرفان صورت

 وچولو،ک دماغ باز، نیشش هم یکی این مشکی، ابرو چشم ساله ده یبچه یه حسین کشیدن به کردم شروع راستش سمت

 انعرف و حسین و بود گذشته دقیقه چهل تقریبا. گرده هم تاشون سه صورت باال، روبه مشکی موهای گندمی، ست*پو

 .طاها حاال.بود شده تموم

 ولی بودن؛ هم مثل تاشون سه باال، روبه مشکی موی مشکی، ابروهای سوخته، ایقهوه هایچشم سفید، گرد صورتش

 .زدنه غر درحال نبود، باز نیشش طاها

 گذاشتم و برداشتن تق تق صدای هی و داشتممی بر رو هارنگی مداد فقط نبود، برم و دور به حواسم مدت این تو

 .شد تموم پیچید،می

 .کردممی نوازش و عرفان یشده نقاشی صورت روی گاهی از هر و کردممی نگاه نقاشیم به داشتم

 .سرمه باال استاد دیدم اومدم خودم به تا

 نقاشیه؟ کالس جاکنی؟اینمی چیکار فرهادی خانوم-

 .بلدم کامال من دادید قبلی جلسه و درس این استاد-
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 بگیم؟ چی و تقت تق صدا باشی هم بلد خانوم-

 .اومد در کفرم

 میاد؟ در من صدا گید،می خاطره و زنیدمی حرف انقدر دادن درس جایبه شما مگه-

 .خندیدن همه و بگیره و خودش جلو نتونست هیشکی

 .داد ادامه رو درسش و تخته پای رفت باز وصدا سر بی کرد،می نگاه بهم داشت بهت تو فقط استاد

 :گفت آروم سمیه

 .کنی جوریاین بشی اعصاببی هی که کنه دعوا باهات هی میدم پول بابات به خدابه_

 .شدن منفجر به کرد شروع باز و

 .بیرون رفت و نباشید خسته گفت استاد دقیقه ده بعد

 :کالس دخترای از یکی

 .کردی نابودش فرهادی، یعنی-

 .ترکیدن باز همه و

 !بشه جلب بهم هاتوجه که خورهمی بهم این از حالم-

 .هستی عجایبی هم تو واال-

 .کرد صدام که رفتیممی در از داشتیم کردیم، جمع رو وسایلمون

 فرهادی؟ خانوم-

 .ببرن و صدات اون مردشور ای. دادم فشار هم رو بستم و چشام

 سعیدیان؟ اقای بله-

 .کرد نگاهم آبیش چشمای اون با خیره یکم

 بزنیم؟ حرف یکم میشه امم-
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 دارم؟ تو با حرفی چه من. بکنم جاش از و زبونت اون من که اخ. کنارم اومد لحظه همون سمیه

 .گفت و کرد نگاه سمیه به

 .دوتایی-

 ایدیگه چیزای خواینکنی؟می دل رو دوتایی؟ اونم. زدم پلک. شد خیره چشمام به هم اون شدم، چشماش تو خیره یکم

 .کردمی فرق جوابم با کامال دلم حرفای ناچار به ولی بده؛ سفارش هم

 .باشه-

 بزنیم؟ حرف و بیرون بریم نیومده، استاد بعدی کالس! میاد گشت جااین فقط-

 بگه؟ خوادمی چی ولی ها؛میشه پرو زیادی دیگه داره

 دارید؟ اصرار براش که بگید خوایدمی چی مگه-

 .حاال-

 آفریدی؟ کنجکاو انقدر رو من چرا خدایا. دیگه بگو نکبت

 .بریم باشه-

 .شدیم ماشینش سوار و رفتیم سالن از

 .میاد خوشم سرما از میداد و سردش عطر بوی ماشین کل

 .کنم گوش اهنگ و ببینم بیرونو دارم دوست ماشینم تو وقتی. شد سوار خودشم

 کدومهیچ آهنگام. بردم ته تا رو صداش و کردم پلی و آهنگ آوردم، در و گوشیم صدا و سر بی کردمی نگاه بهم داشت

 .ترسناک و خارجی هم یا بود آبی نهنگ برای یا همشون. نبودن ایرانی

 .وایسادیم دیدم که بودم خودم حال تو

 .ستمنش و رفتم اون به خبر بدون بود، گوشه که دیدم میز یه. رفتیم شاپ کافی یه به. شدم پیاده و کردم قطع و آهنگ

 .نشست رومروبه و اومد

 .بفرمایید خب،-
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 میاد؟ بدتون من هاینگاه از شما-

 .پرو پسره میشه آب دلم تو قند اتفاقا نه

 .داشتم نگه دلم تو و دلم هایحرف

 دارید؟ رو این غیر انتظار-

 ... و پول و قیافه جذب دیگه دخترای خب-

 .پریدم حرفش وسط پس کردم؛می چالش باید جاهمین وگرنه بده ادامه نزاشتم و حرفش

 !محترم اصطالح به آقای نیستم همه منم میشن تیپ و قیافه و پول جذب دخترا یهمه-

 حواسم اما ؛بیرون بودم رفته من و بود دیر دیگه ولی شد، بلند بود بهت تو. بیرون رفتم تند و برداشتم و کیفم حرص با و

 .پیشونیش رو میزد دستش کف با که بود

 .دادممی فحشش و رفتممی راه جورهمین

 اینو بهم نداری موس*ا*ن خودت مگه آخه ندارن؟ حیا دخترا مگه میشن قیافه و پول جذب دخترا میگه بهم پرو پسره_

 ... نداره شعور خورده یه فندقی مغز میگی؟

 .کردم ب*را*خ سرش تو و بودم بلد فحش هرچی و

 .شدم ماشین سوار حرص با

 .اومد سمتم بدو سمیه. رفتم کالس تو

 رفتید؟ کجا شد؟چی-

 .بشین-

 از چشمام اآلن دونستممی. کرد نگاهم منتظر و نشست فوری آدم بچه مثل ترس از بدبخت که زدم و حرف این طوری

 .ترسیده همینم برای ونِ،*خ یکاسه حرص

 .آرمین به فحش کلی با کردم تعریف براش

 !بود دیگه چیزیه منظورش من نظربه-
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 .نیار در رو من کفر سمیه،-

 .باشه باشه-

 مبرداشت و وسایلم. بود خالی جاییه سوم میز راست، سمت ردیف تو. نشست و اومد هم تو ایقیافه با آرمین لحظه همون

 .دنبالم هم سمیه جااون رفتم و

 شد؟ چت-

 .ببینم رو ریختش نمیخوام-

 .باشه-

 .بیرون بریم بیا نیومده استاد که کالس این سمیه اصال! اه-

 ... ولی-

 :زدم داد

 !سمیه_

 .بریم بیا باشه، باشه-

 .رفتم کالس در سمتبه و کردیم جمع رو وسایلمون

 بریم؟ کجا-

 آوردی؟ همراهت پول-

 چطور؟ اره-

 بگیریم؟ لباس بریم-

 .نزدیکه زمستونم خوبیه، فکر-

 .جااون شیم تاکسی سوار پس-

 .شدیم یکی سوار تاکسی، ایستگاه رفتیم
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 .پاساژ بریم-

 !کن نگاه هوارو خدایا-

 .دیگه همینه تهران هوای-

 .دیگه شهر یه میرم شه تموم دانشگاه خودم جانبه-

 .کنیمی زندگی تنها حالتبه خوش-

 .کردمنمی زندگی تنها مردننمی پدرم مادر اگر من-

 .شد ناراحت لحنش یکم

 .دیگه رو بیرون نکن زهرمارمون بابا ای-

 .خندید

 .بده خواست سمیه شد، تومن دوازده کرایه

 .تومن شیش منم بده تومن شیش تو کنیم رفتار عادالنه بیا-

 .باشه-

 .شدیم پیاده و راننده به دادم پوالرو

 بریزیم؟ سرت بر خاکی چه خب-

 .خندیدم

 .دیوونه تو برو-

 .شدیم وارد پاساژ در از

 چنده؟ ساعت-

 .نیم و چهار-

 .پاساژ تو هستن آدم توک و تک! خلوته چرا بگو پس-
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 .جااین نیس سوزنم جا دیگه ساعت نیم نترس-

 .بیرون بیان میشن جنی تهران ملت همه پنج ساعت میگی راس-

 .خندیدیم دوتایی

 .آوردم در مقنعه و سرم رو گذاشتم رو روسری بودم گذاشته کیفم تو روسری یه

 .اوهو-

 .کنهمی اذیت مقنعه-

 .بوتیک اون بریم بیا-

 .گرفته و چشمت کالباسیه کاپشن اون حتما-

 اومده؟ خوشت هم تو اره-

 .روشنه رنگش نه-

 .داری دوست تیره رنگ کال سرت بر خاک-

 چیه؟ مگه-

 .بریم بیا بیخیال-

 .بردتم بوتیک داخل بدیدا ندید مثل و گرفت و دستم

 .ترهخوشگل کدوم ببینه پوشیدمی کاپشن اون بندی رنگ هم سمیه کردم،می نگاه هارولباس داشتم

 .پوشیدمی مشکی چرم کت همیشه اونم افتادم، عرفان یاد دیدم مشکی چرم کت یه

 .پوشیدم و داشتم برش رفتم، سمتشبه

 .رسیدمی زانوم تا ترنازک ولی بود؛ پالتو شبیه نبود، کتم همچین

 .کنارم اومد سمیه

 !انداختت عرفان یاد حتما-
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 .دستشه کال اخالقام سر بر خاک. خندیدم

 !یادشه؟ تورو اون معلوم کجا از سال ده بعد! اسکولی هم تو-

 .دارم دوستش من! نباشه-

 .عرفانه شبیه خیلی آرمین کردی، توجه-

 .سمتش برگشتم

 .سفیده پوستشم و سیاهه موهاش آبی، چشماش آرمین فرهنگه؟بی و ادبهبی یپسره اون شبیه؟ کجا وا-

 .چهرش ته-

 .بزنه چشم تو نیس عرفان شبیه اونقدرا ولی شبیه؛ چهرش ته-

 خوبه؟ رنگی این-

 .بود تنش لجنی سبز کاپشن، همون سمتش برگشتم

 .قشنگه اره-

 .بردار رو پالتو همین هم تو-

 .دارمبرمی باش مطمئن-

 .نکرد جلب رو توجهمون چیزی ولی کردیم؛ نگاه رو هالباس هم یکم

  .بیرون اومدیم و کردیم حساب

 !سیتا-

 هوم؟-

 کنم؟ درست واست تیپ یه میزاری-

 چرا؟-

 !نه؟ یا میزاری بگو اول-
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 .روشنه رنگ هم تیپِ حتما-

 .کامال نه خب-

 کاریه؟ چه سمیه اه-

 .بپوشی بار یه دانشگاهم تو کنم درس برات تیپ یه بزاری باید باختی اگر ببندیم، شرط یه بیا پس خب-

 .رفتم بهش شیک غره چشم یه

 شرطی؟ چه-

 ونا بود درست هرکی برا میگم منم چیه؟ بیاد خوادمی که پسری تیپ میگی تو! ایستیممی پاساژ در جلوی میریم-

 .تنگ لی شلوار یه با تنشه پیرهن میگم من. ستبرنده

 .روشن پیرهن یه روشم تیره جذب تیشرت میگم من-

 .بریم اوکی-

 .شدنمی حساب داشت شلوار و کت نفر اولین. ایستادیم در جلو هامونده عقب مثل

 .بود پوشیده چرم کت نفر دومین

 .تو یا منه حرف یا دیگه یکی این-

 و زسب پیرهن یه با داخل، اومد در از ببرن رو مردشورش یشازده یه که کردیم نگاه پاساژ در به کردیم تا صد چشمامونو

 .مشکی تنگ لی شلوار یه

 .کشید جیغی سمیه

 .مرگ-

 .زد قهقهه

 .بوتیک اون بدو بدو بدو بدو-

 .شدیم وارد سرم پشت هم سمیه رفتم، سمتش. بود فروشی مانتو یه کردم نگاه و بوتیک

 .کنم انتخاب من بشین جااون برو-
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 از یکی داد، تکونم سمیه ربع یک بعد. کردم گوش رو آهنگم و آوردم در رو هندزفریم. نشستم و رفتم بهش ایغره چشم

 .آوردم در رو هندزفری گوشیای

 هوم؟-

 .بپوشش گذاشتم پرو اتاق تو برو-

 .رفتم پرو اتاق سمتبه گزاشتم، صندلی روی رو کیفم و گوشیم شدم بلند

 رو دکمه تا چند و رسیدمی آرنج تا هاشاستین. بود هامماهیچه تا که باز جلو روشنِ طوسی مانتو یه پرو اتاق داخل

 .بود قشنگ ولی بود؛ کاراگاها مانتوی مثل. داشت آهنی هایدکمه هم بغلش و بود قسمت چند انتهاش. بود استیناش

 .خوبه اشسلیقه هم سمیه بابا نه

 پوشیدی؟-

 .اره-

 .ببینم کن باز و در-

 .کرد اندازم بر کردم باز و در

 .داری هم اندامی چه ضی*و*ع ثافت*ک-

 .خندیدم

 .بپوش اینم بیا خوبه، خیلی-

 رو اون و آوردم در و شلوارم بستم، و در و گرفتم دستش از. گرفت سمتم هم تنگ مانتو رنگ هم طوسی شلوار یه

 .پوشیدم

 .اومد در صداش سمیه باز رب یه بعد

 .کن باز و در-

 .داد دستم هم کفش کارتون یه و سفید ساده تیشرت یه سفید، روسری یه. کردم باز و در

 .کنم انتخاب هم رو کیفت برم بپوش، هم رو هااین-
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 .رفت که کردممی نگاش داشتم بهت تو من

 خره؟می داره رو هااین

 !اومده خوشم روشن رنگ از انقدر باره اولین. پوشیدم هم رو هااون حرفبی

 .درو کن باز-

 .کردم باز و در

 .بزار دستت رو هم این بیا! شدی ناناز چه وای-

 .بود شده تزئین آهنی هایدکمه با که داد دستم هم سفید چرم خوشگل کیف یه

 .گرفتمتمی خودم بودم پسر کاش وای-

 .خندیدم

 .دادی خودت جیب از نیس قبول سمیه-

 .برداشتم تورو کارت گفته؟ کی-

 .خندیدم

 .موزماری خیلی که واقعا-

 .گذاشت پالستیک تو فروشنده و آوردم در هارولباس اون یهمه

 .کردیم خرید تو واس کال-

 .کنم انتخاب تو برای منم بریم خب-

 .باشه-

 یشهم درست نخ با که جینگیال این از انتهاش. بود رون تا کردم پیدا قشنگ خیلی آبی مانتو یه کردم، نگاه هاروقفسه

 قولبه نانازه چه. بود شده کار جیبشم روی. بود سفید رنگ اشنه*ی*س روی هم یکم. بود آویزون نمیدونم، رو اسمش

 .سمیه

 .زدم در
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 .کن باز-

 .کرد باز رو در

 .بیاد بده-

 بردارم؟ چی کفش خب خب. رفتم مغازه کنار فروشی کفش به. گرفت دستم از رو مانتو

 چیه؟ این بابا نه. دیدم سفید چرم چکمه جفت یه

 مکرد حساب دادم، رو سمیه کارت. سفید بندهای با بود، مانتوش رنگهم آبی بود کتونی جفت یه خوبه، هااون خب، خب

 .بیرون اومدم و

 اون وت بعد بدم، بهش برم رو هااین خب. گرفتم تنگ سفید شلوار یه مغازه یکی اون از و رفتم سریع. شدمی شلوغ داشت

 .میرم روسری بوتیک

 .سمیه-

 .مردی که میکردم شک داشتم کمکم-

 .ببینمت کن باز و در نزن حرف-

 .نانازه چه الهی. کرد باز و در

 .نانازی چه خودت قول به-

 .خندید

 چیه؟ هااون-

 .بگیرم برات شال برم منم بگیر، و کتونی و شلوار این بیا-

 .باشه-

 سفید چرم یکوله یه هم کیفش کیف، حاال. گرفتم هم آبی هایراه با سفید روسری یه بیرون، اومدم و دستش دادم

 .دادم بهش و برداشتم

 .تمومه سیتا-
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 .کن باز و در-

 .اومدمی بهش آبی رنگ چه. کرد باز و در

 .شدی چیزی چه گرم دمم-

 .کشید و لپام

 چی؟ یعنی عه-

 .مالیدم و لپام

 .توپولو-

 .کردم اخم

 .نیستما توپولو من-

 .خوشمله خیلی لپات-

 و کردیم حساب هارومانتو و زدم لبخندی

 .بیرون اومدیم

 .کردمی عزیزم عزیزم هی رفتیم، داخل حاال خوبه! کنهمی نگاه جوریه زنیکه-

 .بودیم گرفته و پرو اتاق اومدیم رفتیم بس از-

 .گشنمه من-

 .بریم خونه هم بعد بخوریم چیزی یه فودیه فست اون بریم-

 .باشه-

 .باشه مبارکت راستی-

 !هاخوبه سلیقت هم تو-

 .رسهنمی تو سلیقه به-



www.taakroman.ir  

 

  

 
23 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 .پوشممی منم میپوشیا، رو هااین فرداپس-

 نمیدن؟ گیر روسری به دانشگاه-

 .ندادن گیر پوشیدم چندباری من نه،-

 .باشه-

 .بریم جااون بیا-

 .بود دنج و بزرگ خیلی که کرد اشاره رستوران یه به

 .میشه شلوغ سریع جااون-

 نیست؟ یادت خوردیم غذا نجااو چندباری یه بشه-

 .نده جرم حاال بابا، باشه-

 .خندید

 .نشستیم چهارنفره میز یه رو و داخل رفتیم

 خوری؟می چی-

 .مشکی نوشابه با هاداگ-

 .اوکی-

 .نکبت خودشه اِوا،. آرمینِ شبیه چه اوه. دیدم پسر دوتا دور از بده، سفارش رفت سمیه

 !وای جا،این میاد داره که این

 از .دید حال اون تو و من و اومد سمیه. بود دوستاش از یکی با کنه؟می کارچی جااین این. نبینتم که برگردوندم رو روم

 هم ه،نش بگم چی یه سمیه. بود آرمین به من پشت. نشستن بغلی میز رو هم دوستش و آرمین لحظه همون گندم شانس

 .کرد باز رو فکش سریع

 !شدی؟ شکلی این چرا! سیتا وا-

 :گفتم و بم*ل جلو آوردم و انگشتم
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 !شش_

 .بگیرن گل رو دهنت جانسمیه ای. دید رو ما و برگشت آرمین. بود شده دیر دیگه ولی

 .اها-

 .خنگ مرگ، ای

 :گفت و نشست خونسرد دید رو این هم سمیه و برگردوند خونسردانه خیلی رو روش آرمین

 !کردم تعجب راستش-

 !منم-

 .گفت دوستش به عصبانی و بلند صدای با آرمین گذشت، که کمی

 !ببند رو دهنت-

 .کرد ترکفری و آرمین انگار حرفش با که گفت چیزییه خنده با هم دوستش

 !کنما آسفالتت جاهمین نکن کاری سروش-

 .شد خفه و گفت ایباشه بود سروش اسمش انگار که پسره

 .جذبه جونم-

 .داری کار جذبه با کال هم تو-

 .بود شده حاضر انگار هم ما هایهاداگ موقع همون. داد سفارش رفت و شد بلند لحظه همون آرمین

 .بگیر تو دادم، سفارش رفتم من-

 !برم من میگی چرا نمیدونم منم-

 .کرد باز و نیشش سمیه

 .مرگ-

 .بگیرم رو هاهاداگ که رفتم
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 .برم من دادنمی رو هاهاداگ هم یارو این برداره، ازم چشم نداشت قصد انگار و کرد بهم نگاهی آرمین

 .نکردم تحمل آخر

 نزنید؟ زل انقد میشه محترم اصطالح به اقای-

 .بگم رو اون موقع اون نداشتم قصد من ببینید،-

 .گفتید دیدم که فعال-

 .رو هاساندویچ نمیده چرا مرده؟ یاروعه این وای

 ببخشید؟ منو میشه-

 بهش جورهمین گذاشتم عرفان جای رو چشماش ناخواسته! عرفانه شبیه چشماش قدرچه. کردم نگاه بهش لحظه همون

 :گفتم آروم. بودم زده زل

 !بخشممی-

 .رفتم میز سر و برداشتمشون سریع آورد، رو هاهاداگ مرگش خبر که بود موقع همون

 .بخور زود سمیه-

 دنبالمونن؟ مگه-

 .بزنن تهمت بهم خونه برم باز ندارم حوصله غروبه،! دیگه بخور اه-

 بیا؟ من پیش رو امشب خوایمی-

 !نمیدونم-

 .خورد زنگ گوشیم که خوردیممی داشتیم و کردیم باز رو هاساندویچ

 کیه؟-

 !ناشناسه-

 دادی؟ کی به و شمارت وا-
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 .بابام اون مامانم داری تو فقط هیشکی-

 .میکنه قطع االن بده جواب خب-

 .دادم جواب

 !الو؟-

 خوبی؟ سالم الو-

 :گفتم سمیه به رو و کردم دور خودم از رو گوشی

 .دختره نباف، رویا-

 .منحرفه کال سمیه که زدم و حرف این جاییاون از

 !شما؟ سالم-

 .میدونه و عرفان تو فاطمه، و طاها و حسین و سمیه غیر به که خدا بنده یه-

 میدونه؟ کجا از رو عرفان آخه؟ کیه این بگم؟ چی دونستمنمی! بودم مونده بهت تو

 اونیه زا ترنزدیک بهت خیلی خیلی خیلی عرفان. بگم بهت چیزی یه خواممی فقط ام،کی من که نکن فکر این به اآلن-

 !ترنزدیک خیلی کنی،می و فکرش که

 میدونی؟ رو هااین کجا از هستی؟؟ کی تو-

 .بود سالم یه تازه من پیش سال ده-

 ستاره؟؟...  س.س-

 .خدافظ.اره-

 .پیچید گوشم تو بوق صدای

 .زدم زنگ بهش باز بود،م مونده بهت تو

 .شنیدم و جواب همین و زدم زنگ باز. بگیرید تماس بعدا لطفا باشدنمی دسترس در نظر مورد مشترک
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 شد؟ چی-

 آورده؟ کجا از و میدونه؟شمارم کجا از ستاره آخه ستاره،-

 .کرد نگام ایاسکته عین سمیه

 :داد با تقریبا سمیه

 ستاره؟-

 .خورممی غذا تندتند خطیهخط اعصابم وقت هر. خوردن غذا به کردم شروع

 .خوردن به کرد شروع حرفبی هم سمیه

 .بود درگیر دوتامونم فکر نبودم خودم حال تو

 .شد تموم غذا

 گفت؟ چی-

 .کنیمی و فکرش که اونیه از ترنزدیک بهت عرفان گفت-

 چی؟ یعنی! وا-

 .کالفم پوف-

 .گفت چیزییه هم بوزینه این وسط این

 :ارمین

 !خانوما_

 .داد رو جوابش سمیه. کردیم نگاه بهش سمیه و من

 بله؟-

 خونه؟ برسونیم رو شما ما خوایدمی-

 .اره میگه االن نداره تعارف عزرائیلم با سمیه! نه وای
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 .آخه بدیم زحمت نمیخوایم-

 :سروش

 .برین ناآش یه با بهتره برن، بشن ماشین سوار شب وقت این تنها دختر دوتا نداره امنیتم البته زحمتی؛ چه دارید اختیار-

 .میدونیم شانسی اسمتم آشناست؟ کجات تو اخه گفتم دلم تو

 :سمیه

 .باشه-

 .دادم فشار هم دندونام دادم فشار هم رو و بستم و چشام

 .پاییدمی رو سمیه داشت هی سروشم این شدیم، ماشین سوار رفتیم و برداشتیم رو هاپالستیک مجبورن

 :سمیه

 نمیگی؟ هیچی چرا-

 :من

 .زد بهم ستاره که زنگیه درگیر فکرم-

 .بمون من پیش امشب خوایمی-

 .باشه-

 .بود درگیر ذهنم کردممی نگاه رو بیرون

 :سروش

 ...عِ_

 اهنگ با آرمین. شد الل هم اون بشنویم، و سروش حرفهای ادامه نتونستیم ما و باال برد و ضبط صدای آرمین لحظه همون

 .کرد خاموش رو ضبط هم بعد کرد نگاه و سروش اژدها،

 :سروش
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 بزنی؟ زنگ کسی به خواینمی آرمین-

 :ارمین

 کی؟ به-

 !اهم اهم-

 !نه اها-

 گفتی؟ خودت عه-

 .کنم راهنمایی کمیه باید اره-

 :سمیه

 .شیم پیادهما بزنید حرف خصوصی میخواید اگر آقایون-

 :سروش

 چیه؟ اسمتون راستی حرفیه چه این خانوم نه-

 .سمیه-

 .خوشبختم سروشم منم-

 .داد تکون و سرش سمیه

 :سمیه

 .نکنه د*ر*د دستتون جاستهمین-

 :گفت کنجکاوی با میشم پیاده دارم منم دید که آرمین

 کنید؟می زندگی باهم شما-

 :کرد باز و دهنش سمیه که بگم چیزی خواستم

 .مونهمی من پیش سیتاجون امشب نه،_
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 :ارمین

 .خوش شب شدم حالخوش-

 .نشستم مبل رو و رفتیم داخل و انداخت رو کلید سمیه رفتن،

 .خورد زنگ گوشیم

 کیه؟-

 باشه؟ کی داری انتظار مامانمه، کیه؟ نگی بزنه زنگ بهم کسی جلوت نشد دفعه یه سمیه-

 .کردی دیر که زده زنگ این برا حتما بخور؛ منو بیا حاال خب-

 .دادم جواب

 مامان؟ الو-

 خوبی؟ سیتا سالم-

 خوبی؟ تو مامان خوبم-

 دختر؟ کجایی سیتا-

 .مونممی جااین و امشب امسمیه پیش-

 سیتا؟.باشه اها-

 بله؟-

 .سمیه-

 .خب-

 نداره؟ مشکلی بمونی جاهمون بخوای اگر-

 چی؟ یعنی-

 .نیای جااین اصال یا جااون بمونی بشه چیزی اگر اخه-
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 شده؟ چیزی نکنه. نکردم عوض و صدام ولی شدم؛ سیخ

 کنی؟ بیرونم خونه از خوایمی-

 .میگم بابات بخاطر نه-

 نداری؟ کاری مامانی خب-

 میای؟ کی دخترم نه-

 .میام دانشگاه از فردا-

 .باشه-

 .خدافظ-

 .خدافظ-

 :گفتم لرزون صدای با. کردم قطع رو گوشی

 !شده چیزی یه مطمعنم خبره؟ چه سمیه-

 شده؟چی-

 .گفتم رو قضیه

 .نکردی تعریف برام و عرفان حسابی و درست وقتهیچ تو راستی! خدایا-

 ساختمون دارن فهمیدیم آخر. زدن حرف و اومدن نفر چند روز یه رومونروبه کردیممی زندگی زنجان ما پیش سال ده-

 از یکی. بود بابابزرگ و مادربزرگ یه هااون از یکی. بودن خانواده چند ساختمون اون تو. ساختن رو ساختمون! سازنمی

 سالش ده خوردمی بهش که بود حسین پسرش. کردمی زندگی پسرش با بود، گرفته طالق شوهرش از که دختراش

 .باشه

 .طاها و عرفان داشت، پسر دوتا. بود گرفته طالق هم اون داشت هم پسر یه بعد

 یساله هفتده پسر یه با. بود کرده ازدواج تازه که داشتن هم ویلچری پسر یه. سیزده طاها بود، سالش چهارده عرفان

 .کردنمی زندگی خانوادگی کردن درس ساختمون یه خالصه. دیگه
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 خب؟-

 جا هم روییروبه ساختمون. بودن سرکار بابام هم مامانم هم بودم، خونه تو روز یه بود، سالم دوازده همش موقه اون من-

 داشت هک بود عرفان کردم، نگاه رو بیرون پنجره، از و رفتم. کبوتر عالمه یه زدن بال اومد، کبوتر صدای. دیگه بودن افتاده

 هک دقیقه چند بعد. کردممی نگاه کبوترها به فقط و کردمنمی نگاه عرفان به خداییش. دادمی پرواز و کبوتر عالمه یه

 ...بود کبوترها به حواسم

 خب؟-

 مزدینمی هم پلک بودیم، زده زل هم ایچشمه تو. پنجره تو من و بود بوم پشت باال اون! کنهمی نگاهم داره شدم متوجه-

 بهمون داره وایساده کنار حسین دیدم. اومدیم خودمون به دوتامون زد، پلک اونم زدم پلک من اخرش. کدوممونهیچ

 .رفتم داخل بعد و خندیدم کردم نگاشون یکم منم. شد بلند حسین قهقهه که زدتش، گرفت عرفان. خندهمی

 خب؟ عاشقانه، چه اخی-

 هک اومدمی اونم دن*ب پر رو کبوترها اومدنمی ساله هفتده پسر یا طاها اوفتاد،نمی هم اگر اوفتاد،می اتفاق این روز هر-

 انگار دیدمی و من وقتی ولی بود؛ کی بود فامیلشون نمیدونم، بود دختره یه وسط این ولی ببینتم؛ شده که کمیه الاقل

 بهش حسی یه بود معلوم. کردمی دورش من از برد،می گرفتمی و عرفان. بود فاطمه! میدن بهش دارن فحش هزارتا

 یجاسوس پایین اومدمی حسین کوچه تو رفتیممی هابچه با وقتی من. نبود عرفان پیش زیاد ولی دیگه؛ نمیدونم. داره

 .بود آروم خیلی عرفان ولی بود؛ شیطونی بچه کال حسین. بود باحال خیلی. کردمی

 خب؟-

 ساله ده و اومدیم تهران به دیگه هیچی. بود بد خیلی بو،د دعوا خونمون تو همش چون ازش؛ کشممی خجالت ولی-

 .ندیدمش

 !نیس یادش رو تو اون اصال شاید وفاداری؛ خیلی که واقعا-

 .دارم دوستش من ولی-

 .عشق دست از هی-

 !خوردی عشقی شکست تا سه انگار میگی جور یه! اوهو-
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 شکستای تا کشهمی عشق از دست یخوره،م شکست که اولش دفعه همون عاقل آدم ولی نخوردم؛ هم دونه یه واال نه_

 .نیاد بعدی

 .کنهمی کسب تجربه بار سه اندازه ، بار یه با یعنی-

 !احمق احمقه، میشه عاشق باز زمونه دوره این تو شکستش اولین از بعد که کسی دقیقا،-

 .بیخیال پوف-

 دوم قسمت

 (سیتا)

 !هاقویه خیلی عشقت این-

 گفتی؟ غیب-

 .اره-

 .خندیدیم

 .بخوابیم حال تو باید من یا و تو یا خب-

 .اتاقت برو تو خوابممی مبل رو من-

 .باشه-

 .بالشت و پتو با آورد هاشلباس از برام و رفت اتاقش تو

 .بخیر شب مرسی،-

 .بخیر شب-

 .برد خوابم که کردم فکر عرفان به انقدری

 هوش؟ هوی، الو، سیتا؟-

 .بزارم رو کپم بزار سمیه، اه-
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 .رسوند سالم دانشگاهم باشه-

 !سرت بر خاک اِوا،-

 .داشتیم وقت ساعت یه کردم نگاه رو ساعت پاشدم جام از سریع

 .بخوریم صبحونه بیا داریم وقت که ما-

 .خورمنمی-

 .راحتی هرجور باشه-

 .اومد سمیه که گذشت قدرچه نمیدونم. کردممی نگاه رو بیرون. بخوره صبحونه رفت سمیه و نشستم مبل رو

 .بریم بپوش رو هالباس همون پاشو-

 .سمیه-

 جانم؟-

 میای؟ باهام زنجان برم بخوام اگر-

 .اره که معلومه-

 !برم زده سرم به-

 مونده؟ جااون االن تا کنیمی فک ولی ندارم؛ حرفی من-

 .ارزهمی امتحانش به ولی رفتن؛ کردن کشی اساس شاید نمیدونم،-

 !سیتا؟ راستی. بپوش لباس پاشو.اره-

 هوم؟-

 .بپوش هم تو پوشممی و گرفتیم دیروز که هاییلباس من-

 !نیاوردم که لباس دارم؟ هم ایدیگه یچاره. باشه-

 .اومد هالباس اون با هم سمیه دقیقه چند از بعد. پوشیدم و برداشتم هارولباس اون
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 .شدی جیگر میادا، بهت خیلی-

 .میاد بهت آبی هم تو-

 .بدو دیگه خب-

 .رسیدیم دانشگاه به. نگفتیم هیچی کدومهیچ دانشگاه تا. شدیم تاکسی سوار و رفتیم بیرون

 .شد دیرمون بدو-

 .که رسیدیم موقع به نه-

 چنده؟ ساعت مگه-

 .هشت به دقیقه ده-

 !میده؟ نشون و نیم و هشت من ساعت چرا پس-

 .شد ب*را*خ دیروز من ساعت اِوا-

 :زد داد سمیه

 .بدو-

 نفس نفس داریم که دید رو ما تا. بود در دم آرمینم و میرفت کالس داخل داشت استاد رفتیم، در سمتبه بدو بدو

 .کرد گرم و سرش و کرد علیک سالم استاد با رفت زنیممی

 .رفتیم داخل در از یواشکی هم ما

 نشستیم آخر میز چپ ردیف یعنی همیشگیمون جای و رفتیم

 .اومدن داخل هم آرمین و استاد

 !بیایم داخل ما کرد گرم و استاد سر وای-

 .نمیاد خوشم ازش بازم من ولی گرم؛ دمش-

 (اسفنجی باب تو) اختاپوس میگم بهت دیگه-
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 .کردم نگاهش چپ چپ

 (اسفنجی باب رانندگی مربی) پاف خانوم میگم بهت منم قسم موال به اختاپوس بگی سمیه-

 چاقه؟ کجام من وا-

 پسرم؟ من تازه اس؟گنده دماغم کجا منم-

 :استاد

 بدید؟ شخصیت یه منم به میشه-

 .بود خوب هابچه با بود جوون کمی چون استاده این

 :من

 بود؟ بلند صدامون حد این در استاد-

 :استاد

 .کنممی داری آبرو دارم من حاال-

 .خندیدن همه

 :استاد

 .برسیم درسمون به بسه، هابچه خب-

 درش خورد، شده مچاله یبرگه یه به دستم که بردارم میز زیر از خواستم رو جامدادیم دادم،می گوش درس به داشتم

 .آوردم

 چیه؟ این-

 .عمم کله-

 .کرد نگام چپ چپ سمیه

 چیه؟ این میگم-
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 .کنم بازش بزار چمیدونم بابا عمم کله میگم منم-

 .کردم باز رو شده مچاله یبرگه آروم

 .نوشته اولی کالس بچه انگار که خطی یه با.بود توش نوشته یه

 (باهاتم همیشه چون نیستی، تنها تو ام؛ولیتنهایی تو ام،تاریکی تو.کنیمی رو فکرش که اونیم از ترنزدیک)

 چی؟ یعنی وا-

 !کنممی رو فکرش که اونی از ترنزدیک! ستاره هایحرف-

 .افتادم معمایی هایترسناک فیلم این یاد-

 نوشته؟ کی اینو ولی-

 !تهرانه عرفان نکنم لط*غ سیتا-

 .اره که انگاری-

 !نیک تصور و ترنزدیک فکرته تو که چیزی اون از باید یعنی کنیمی فکر که اونی از ترنزدیک نوشته ببین اخه-

 چیه؟ تنهایی و تاریکی ولی معلومه؛ اره که این-

 .هیچی نه داره دختر دوست نه این، منظورش کنم فکر تنهایی ولی نمیدونم؛ و تاریکی-

 .میشه مگه بابا نه-

 .همراهته یا و میکنه تعقیبت داره یا همیشه اون واضحه اخریش ولی-

 !نیس کسی کنم،می نگاه رو برم و دور همیشه من چون نیست؛ چیزی همچین بابا نه-

 :استاد

 چیه؟ برگه اون شید؟ ساکت خوایدنمی شما خدایا-

 :من

 .استاد هیچی-
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 .من به بدش-

 .گرفت رو برگه سرمون باال اومد استاد

 چیه؟ این-

 !کیه کار نمیدونم. بود میزمون زیر-

 !داره دوست که یکی کار حتما-

 .اسخجسته دلش استادم خدایا. کردمی نگاه شیطنت با استاد. شدن کنجکاو هم بقیه خندید سمیه

 اوفته؟می من دنبال کاریبی کدوم استاد-

 .خندیدن همه

 :گفت و خندید استاد

 .(!کردید دیر شماها نفهمم که کرد گرم و سرم مثال یکیش زیاده، بیکار واال-

 فهمید؟ کجا از این. کردیممی نگاهش بهت با داشتیم آرمین و من و سمیه

 :استاد

 .داده لو رو معماش نوشته رو این هست که هرکی-

 :ارمین

 بشید؟ بیخیال و درس خوایدمی استاد-

 !روانشناسیه درس که نه شیم سرگرم یکم میخوام ولی شد تموم درسم-

 .نوشتمی تخته رو رو نوشته اون داشت و بود شده بیخیال و درس استاد

 :استاد

 همیشه چون نیستی، تنها تو ولی ام؛تنهایی تو امتاریکی تو. کنیمی رو فکرش که اماونی از ترنزدیک) نوشته این خب-

 !(باهاتم
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 :دخترها از یکی

 .مسخره چه-

 :پسرها از یکی

 .دادن رد ملت چی؟ یعنی-

 .گفتن چیزییه همه خالصه

 :استاد

 کیه؟ کار کنیمی فکر فرهادی خانوم خب. بگیرم روانشناسی تست شماها از من یکمم بزارید نه-

 !نمیدونم-

 کرده؟ کارو این کی-

 .نخورد تکون هیشکی

 !نمیشناسیش هم میشناسیش هم تو که یکیه کار این ولی-

 چی؟ یعنی-

 سرنخ هتب داره االن ولی بدونی؛ تو نمیخواسته که پیشته مخفیانه که هست یکی یعنی نوشته، رو هااین که جاییاون از-

 !کیه بفهمی که میده

 :سروش

 نوشته؟ رو این کی مهمه براتون اآلن شما من جان استاد،-

 :استاد

 !بیرون کالس از برو سمیه-

 :سروش

 کرد؟ کارچی مگه وا-
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 :استاد

 مهمه؟ برات چرا من جان-

 .موند ایاسکته مثل جورهمین سروش

 .خندیدن همه

 :استاد

 !بگم بهتون خواممی چیزی یه هابچه خب. برگه اینم سیتا بیا-

 .کردم نگاه استاد به و گذاشتم جیبم تو رو نوشته یبرگه

 :استاد

 .برید اردو یه به شما فردا قراره-

 .کشیدن هورا همه

 .شمال تو بزرگ خیلی جنگل یه-

 :دخترها از یکی

 چی؟ دانشگاه پس ولی، ؟ بریم شمال میخوایم استاد-

 اجباری اردو این! روز چهار میشه گذاشته دانشگاه خود هم روز یه تعطیله، رو سه هفته این نکردید توجه نیکو، خانوم-

 .نیاید خوایدنمی اگر نیست،

 .میرم من-

 .میام منم-

 هک هم میان خودشون ماشین با که کسایی. باشه دانشگاه تو هفت ساعت و کنه آماده و وسایلش فردا میاد که هرکی-

 .بریم هم با همگی و دانشگاه بیان

 .رفتن بیرون حالیخوش با همگی استاد نباشید خسته با

 بود؟ اردو وقتچه بابا ای-
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 چیه؟ مگه عه-

 بریم؟ زنجان خواستیمنمی مگه-

 .میریم تابستون خب-

 .اه-

 .بریم حیاط تو پاشو نزن، حال زد حاال-

 .رفتیم و کردیم جمع رو وسایلمون

 .گیریممی فاصله تهران، مزخرف هوای از داریم که این خوبیش ولی-

 داری؟ رو نوشته اون راستی. اره-

 چطور؟ اره-

 .دارم فکری یه من -

 چی؟-

 .شده کنده کالسور از یعنی جوریهاین اشبرگه که جااون از. اسبرگه یه کامل شانست از بینی؟می رو برگه این-

 کیه؟ کالسور از برگه این ببینیم کنیم نگاه و کالسورش داره، کالسور هرکی کالس تو بریم یعنی-

 .دقیقا-

 سمیه؟-

 بله؟-

 .نخور ترشی دیگه سیتا جان-

 .شدیم کالس وارد و رفتیم بدو بدو خندید

 .کن گرم و سرش اومد کسی اگر بپا و در برو تو-

 .باشه-
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 ورکالس این خب نفر، اولین. رفتم راست سمت ردیف به. نبودن هااون ولی داشتن؛ کالسور نفر چهار فقط خودمون ردیف

! وا. کردم باز کالسورو اولین. رفتم وسط ردیف به! نبود راست سمت ردیف تو کدومهیچ چهارمی، سومی دومی نداره،

 زا دقیقا همه یبرگه کردم، نگاه رو همه! بود همین اشبرگه اونم بعدی نفر اومده، تازه که پسره این ولی س؛برگه همون

 چی؟ یعنی. بود دستم تو یبرگه

 ایصد. بود شده ایاسکته عین قیافم. بود من دست تو یبرگه هم برگه اون و بود هم مثل شونبرگه کامل وسط ردیف

 .آورد خودم به رو من سمیه

 کنی؟می نگام داری بز عین چرا گفتم پسر آقا-

 .بری رو از کنممی نگات دارم منم نمیری طرف،اون برو آخه د-

 :اومد سروش صدای

 کنی؟می کارچی سینا؟ خبره چه-

 :سمیه

 !شهمی مزاحمم داره هیچی-

 :سینا

 کنی؟می چاخان چرا وا-

 :سروش

 ؟ برین داخل میشه خانوم سمیه-

 زمین رو منم افتاد روم و داد دست از رو تعادلش چون بود؛ داده تکیه در به سمیه انگار و کردم باز و در من لحظه همون

 .افتادم

 .کردی آسفالتم پاشو-

 .زد طعنه بهش سروش و خندیدمی داشت سینا

 خوبید؟-

 !اره بشه، پا روم از این اگر-
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 :گفت سریع شده، همه سوژه و زمین خورده نبود مهم براش انگار شد بلند سمیه

 شد؟چی-

 .کردم اشاره هابچه به ابرو و چشم با

 .باشه آها-

 .نشست و اومد هم سمیه اومدن، کالس داخل همه دقیقه پنج بعد. تکوند هم سمیه تکوندم و خودم خاک

 شد؟چی آخر-

 !داره بو خیلی ماجرا این سمیه-

 چرا؟-

 برگه این از همه یبرگه و داشتن کالسور همه وسط ردیف ولی نبودن؛ کدومشون هیچ راست سمت و خودمون ردیف-

 !بود

 چی؟ یعنی وا-

 !هست برگه این از همه کالسور وسط ردیف تو یعنی-

 !کیه؟ گفت نمیشه که جوریاین خب-

 !سفید و نخورده دست. نوئه همشونم کالسور جاستاین ترشعجیب-

 هاکیف تو و خریده یکی یعنی پس نوئه، کالسورا اگر ولی کنه؛می گیج رو ما داره ماحرانه خیلی هست که کی طرح

 .گذاشته

 م،کشید رو خودم. کردم باز رو طراحیم دفتر. کنم گوش درس به که نداشتم رو این حوصله اصال. اومد کالس داخل استاد

 یهبرگ شد تموم که کارم! کوچیک یکی بزرگ یکی. سوال عالمت عالمه یه سوال، عالمت کلی دورمم. برگه وسط دقیقا

 .کردم باز رو بعدی

 و بیست باید االن و کشیدممی رو ساله چهارده عرفان همیشه. کردم تصور رو داره عرفان االن کردممی فکر که ایقیافه

 .بکشم رو ساله چهار
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 .نشه متوجه هم سمیه حتی که طوری صدا؛بی دفعهاین ولی کشیدن؛ به کردم شروع

 !چشماش وای. چشماش کشیدم، و موهاش

 !سمیه حتی نیست، کالس تو هیشکی دیدم. شد تموم کارم

 .کردم ناز رو اششده نقاشی صورت

 داری؟ دوستش خیلی-

 .آورد خودم به منو آرمین صدای

 بله؟-

 .بود شده پر چشمام نبود، خوب حالم

 !رو خودش یا کشیدی رو چشماش یا فقط دفترت تو داری، دوستش خیلی معلومه-

 .دونمنمی رو اون ولی دارم؛ دوستش خیلی اره-

 !مطمئنم داره، دوست اونم-

 ؟ میدونی کجا از آخه-

 ارتباط که کسی دور دورا و بوده چشمی ارتباط با عشقتون معلومه داری دوست خیلی رو چشماش که جاییاون از-

 .عاشقته یعنی باشه زده زل تو به هم اون اگر. عاشقه هم داره چشمی

 گذشته؟ سال ده دونیمی هیچ-

 :گفت دارکش و داد با

 سال؟ ده او-

 .بود سالش چهارده اون و دوازده من شدیم هم عاشق وقتی اره-

 !وفاداریا خیلی-

 .اسسمیه همیشگی حرف این-
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 !منه شبیه چهرش ته. خوشگلیه پسر-

 !نه میگم من ولی این؛دیگههم شبیه میگه هم سمیه دونمنمی-

 چرا؟-

 طرز و صورتت فرم خب ولی سفیدی؛ تو و گندمیه پوستش عرفان ایه،قهوه عرفان برای ولی آبیه؛ تو هایچشم چون-

 !عرفانه شبیه چشمات

 کین؟ پسر دوتا این. خماره من مثل اونم هایچشم اره. عرفانه اسمش پس-

 .بودم کشیده رو عرفان و حسین و طاها که کرد باز رو ایبرگه اون بعد

 طاهاست، هم چپی سمت این. انصمیمی ولی میشه؛ عرفان کیه نمیدونم. حسینه راستی سمت ،عرفانه وسطی این-

 .داداشن عین باهم تایی سه! عرفان داداش

 میگه؟ چیزییه داره طاها و خندنمی دارن هااین چرا-

 :خندیدم

 .میزنه غر داره همیشه چون_

 .خندید

 .نمیاد خوشت طاها از معلومه! خورهنمی بهش-

 !نمیاد خوشمم هم همچین ولی بیادا؛ بدم کهاین نه-

 .میاد خوشم ازش باحاله، اشقیافه حسین-

 .شیطونیه بچه اره-

 .باشه آرومی آدم خورهمی عرفان به-

 .آرومه آره-

 .اومد خندیدن صدای
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 فسفور این منحرف یکله باز. گرفتمی و اشخنده جلوی و میز سمتبه اومدمی که بود سمیه. کردیم نگاه و در سمت

 .سوزونده

 .ببخشیدا-

 .خندید و

 .دونمنمی و آرمین و بود غم با نگاهم من

 شد؟چی سیتا وا-

 .قرمزه چشمم تو رفت انگشتم هیچی،-

 !ایچلفتی پا و دست بس از-

 .نشست جاش سر هم سمیه و رفت خودشون میز به آرمین. میاومدن داشتن کمکم ها بچه

 شد؟ تموم کشیدی،می و عرفانر داشتی-

 .گذاشتم جلوش و کردم باز رو دفت

 !جیگریه چه باشه شده شکلی این اگر جون-

 !،خطرناکی نمیدم نشون بهت دیگه اصال سمیه-

 :خندید

 .کردم شوخی باشه باشه-

 پیچیده معمای این به فقط و بستم رو چشمام میز رو گذاشتم و سرم. دادن درس به کرد شروع و شد کالس وارد استاد

 .کردم فکر

 .رسید ذهنم به چیزی یه

 سمیه؟-

 بله؟-

 !باهامه همش عرفان اگر-
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 خب؟-

 !میاد شمالم پس-

 خب؟-

 !بشه پیداش که میارم خودم سر بالیی یه جااون-

 .برگشت طرفم هازده جن عین و شد سیخ سمیه

 بکنی؟ خوایمی کارچی دیوونه چی؟ یعنی-

 !کنم کارییه خواممی که کنممی ادعا فقط کنمنمی کاری! اروم هیس-

 هست؟ کارچی حاال-

 !خودکشی-

! میشن زهرترک نمیدونن، که بقیه فیلمه میدونم من شو بیخیال. کنیمی همه زهرمار رو اردو که جوریاین! وا-

 .نبره اردویی هیچ رو هابچه دانشگاه، دیگه شاید خاطرتبه

 .باشه آه-

 .دادیم گوش درس به و نگفتیم چیزی دیگه

 کیه؟ کار یعنی. بود کالسورها اون درگیر فکرم. رفتیم در سمتبه و شدیم بلند همگی شد، تموم سومم کالس

 باشه؟ بریم هم با من پیش بیا کردی جمع و وسایلت سیتا،-

 .میزنم زنگ بهت-

 .باشه-

 !ساکته خونه چه. رفتم باال ها پله از و انداختم و کلید! ومدنمی دعوایی صدای شدم، پیاده ماشین از

 .نبود ،هیشکی رفتم داخل

 مامان؟-
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 .جاماین-

 .کردمی درست کلم ترشی داشت. بالکن تو رفتم

 کنی؟می کارچی-

 .کنممی درست ترشی که بینیمی-

 جا؟این-

 .خوبه هم هوا اره-

 .میشه سردت هاباریده بارون دیشب مامان-

 ! سالم راستی تنمه، لباس-

 .خندیدم

 کوش؟ یارو اون.  سالم علیک-

 .زندان تو-

 .شدم سیخ

 چی؟-

 شکایت بعدشم کردم، ظبط رو صداش کردم دعوا باهاش عمدا ببره، رو نداشتم ابروی انقدر پدرت بزارم تونستمنمی-

 !شد مدرک من برای که بود اعترافاش صداشم و کردم

 !زرنگیا هم تو بابا نه-

 .بهشتم تو انگار نیس، خونه روزه دو بهتر-

 میزاری؟ شمال، میرم دارم من راستی. واال کردی کارو بهترین-

 !گیریمی اجازه تازه بعد شمال میری داری میگی-

 !برم نداری مشکلی اگر میریم، هم فردا میدن نمره بری اگر هست اردو یه من، مادر نه-
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 .برو جانمامان نه-

 .بیا هم تو خوایمی-

 !جوون همهاون بین آخه کارچی بیام من نه_

 .سالته نود انگار ندونه هرکی مامان وا-

 .نباش من نگران پیشم میاد میزم زنگ خالت به-

 مونه؟می تو اون چقدر راستی-

 .بیرون بیاد در تا الزمه من رضایت-

 .نیست این قانون تو ولی وا-

 .باشه کردم کاری یه-

 .کردم س*و*ب و لپش

 .سرتق-

 .بخوریم شام بعدش کن آماده و وسایلت برو. نریز ون*ب*ز خب-

 .کشیدم رو لپاش جفت

 یردندونخم و مسواک پالستیک، یه تو گذاشتم و بدنم شامپو و سر شامپو برداشتم، بود خوب لباس هرچی. رفتم اتاقم به

 .گذاشتم اتاق یگوشه و ساک. دیگه پالستیک یه تو هم شونه و

 .رفتم اتاق از بیرون تمومه، خب

 .بود قیمه هم غذا و بود چیده و میز مامان

 .قیمه جون اخ-

 .خندید مامان

 .کردم باز دهن من تا. زدیمنمی حرف هیچ
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 نمیگی؟ هیچی چرا-

 بگم؟ چی سفره سر-

 .نمیدونم-

 .خوردیممی غذا داشتیم جوریهمن

 سیتا؟-

 جون؟-

 داری؟ پسر دوست-

 .افتادم سرفه به و گلوم تو پرید غذا

 شد؟ چت حاال خب-

 .شد شیطون قیافش چی؟مامان یعنی. کردم نگاه گرد هایچشم با مامان به. خوردم آب لیوان یه

 هستی؟ کسی عاشق دانشگاه تو نکنه-

 اومد؟ در کجا از هااین مامان-

 !عادیه اینا خب شدی بزرگی دختر دیگه. شدم کنجکاو خب-

 .دانشگاه تو امکسی عاشق نه و دارم پسر دوست نه. خیرنه-

 نداره؟ دوست کسی خب-

 .افتادم آرمین یاد

 .تهس سیریش یه اره-

 .خندید مامان

 .میگی رو این که ریختهبی حتما-

 .نمیاد خوشم ازش من ولی پولداره؛ بچه هم خوشگل هم خوشتیپه هم سمیه قولبه. اتفاقا نه-
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 .ایا دیوونه وا-

 استاد کالس تو بریم که کرد گرم و استاد سر دید رو ما تا کالس، داخل رفتمی داشت استاد بودیم کرده دیر امروز-

 .کردیم دیر نفهمه

 !رمانتیک چه عه-

 .نمیاد خوشم ازش! بیخیال مامان اه-

 چیه؟ اسمش ولی باشه؛-

 .آرمین-

 . قشنگی اسم چه-

 .کردم نگاه مامان به کفری

 کردی؟ جمع و وسایلت نکن، آتشین نگاه حاال خب-

 .اره-

 بری؟ باید کی فردا-

 .باشم جااون باید هفت-

 .بخواب برو بعدشم و حموم یه برو نیمه و یازده ساعت االن-

 .کنم جمع رو سفره اول ،بزار باشه-

 .کنممی جمع خودم-

 .بخیر شب باشه-

 بخیر شب-

 دسر بیرون هوای کهاین با. رفتم دوش زیر کردم باز و سرد آب. رفتم حموم داخل به و برداشتم رو حولم رفتم، اتاقم به

 کتکمم ساعت سه محکمه، خیلی خیلی بدنم این خاطربه کردم؛می حموم سرد آب با من بارید،می بارون شب هر و بود

 .کنمنمی احساس اصال رو د*ر*د کنم،نمی حس هیچی بزنن
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 .کردم نگاه آینه تو رو خودم بستم رو دوش. بود شده سفید گچ مثل بدنم کردم، نگاه و خودم بودم دوش زیر

 شه؟می داره ریختی این چرا

 .کردم قفل رو در. رفتم بیرون و پیچیدم خودمبه رو حولم

 .نکنه چکه ازش آب که کردم خشک کمیه رو موهام. پوشیدم و برداشتم لباس

 .خوابیده رفته مامانم حتما بودن؛ خاموش هاچراغ کشیدم سرک بیرون به کردم، بازش و رفتم در سمتبه

 یه آشپزخونه یپنجره تو از که رفتممی داشتم. برداشتم شکالتی داخلش از کردم باز رو یخچال در رفتم، آشپزخونه به

 کیه؟ این! نیس شلوغ هم محله این. نیمه و دوازده کردم نگاه و ساعت. دیدم و نفر

 .کردم نگاه طرفبه و زدم کنار کمیه رو ده*پر و رفتم

 دیده و نبود معلوم قیافش قدرااون. بود پایین سرش و بود وایساده تاریکی تو باشه، قدش نود و صد کنم فک پسر یه

 .ودب تنش هم مشکی هودی یه. وایساده جااون یکی فهمید شدمی حال این با. بود تابیده نور بهش کمی فقط. شدنمی

 گاهن منو و باال آورد رو مبارک یکله که کیه یارو این بفهمم کشیدممی سرک و کنار بودم زده کامل رو ده*پر دیگه حاال

 !دوییدن به کرد شروع دید رو من تا کرد

( باهاتم همیشه چون نیستی، تنها تو ولی هم؛ تنهایی تو هم تاریکی تو ) 

 خبره؟ چه شم،می دیوونه دارم خدایا. فهمیدممی بود عرفان اگر نه بود؟ عرفان یعنی. گفتم رو این ب*ل زیر

 هب بیخیال یه. گذاشتم زنگ شیش، ساعت برای رو آالرمم. رفتممی راه شهمی خم ر*م*ک تا که برنارد مثل. رفتم اتاقم

 تو یارو اون و کالسورها اون نوشته، اون هی. بردمی خوابم مگه ولی گذاشتم؛ هم رو چشم و گفتم اتفاقات این یهمه

 .بود فکرم

 .برد خوابم که کردم فکر انقدر

 .کردم خفش و برداشتم و گوشیم و کردم باز رو چشام. اومد در آالرمم صدای

 .باشم حالخوش کمی امروز دارم دوست. زدم کنار رو موهام نشستم، تختم رو

 .بیرون اومدم و دادم انجام و عملیات و شستم رو صورتم زدم، مسواک. رفتم دستشویی به و شدم بلند

 .بود شده بیدار مامان
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 .بخیر صبح-

 خوابیدی؟ خوب بخیر صبحت-

 .جریانه در ارامش انگار نیست بابا اره،-

 !خوابیدم خوب منم چرا، دروغ واال-

 .خندیدم

 .کنممی حاضر صبحونه االن-

 .خورمنمی صبحونه من میدونی خودت بخور خودت نیمیک حاضر اگر مامان نه-

 .نکنی ضعف اقالا . بخوری باید کنممی درس برات لقمه یه-

 .بشم حاضر میرم من باشه-

 .برو-

 دمآور بیرون هم ساپورت یه. آوردم بیرون رو بودیم خریده سمیه با که چرم کت اون. بود بارونی هوا. کردم نگاه کمدم به

 و مبرداشت هم مشکی روسری یه. پوشیدممی رو هااون داشتم، هم مشکی چرم پوتین جفت یه. باشم راحت اتوبوس تو که

 .گذاشتم رو شارژرم و طراحیم دفتر جامدادیم، داخلش. آوردم بیرون هم مشکیم چرم پشکی کوله. انداختم تخت رو

 !رژ یه حتی زنم،نمی رو کدومهیچ ولی دارم؛ آرایش لوازم کلی. کردم نگاه و آرایشم لوازم کیف

 .انداختم امکوله تو و برداشتم هم اون

 .رفتم بیرون و برداشتم رو ساکم

 .اومد سمتمبه پالستیک تو لقمه عالمه یه و دستش تو لقمه یه با مامان

 تو میهس با شد گشنتون! خیارشوره و گوجه با کالباس پالستیک تو که هااین! پنیره و نون دستمه تو که اینی نترس-

 .زارمشمی اتکوله تو. بخورید ماشین

 .مرسی باشه،-

 بری؟می رو طراحیت دفتر چرا سیتا عه-
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 .دیگه برممی-

 !رو طراحی این کن ول شده که هم روز یه-

 .اونه هایچشم نمیدونستن کشیدممی جلوشون و چشماش فقط و کشیدمنمی عرفانو فامیال و مامانم جلوی چون

 !شو دفتر این بیخیال خدا رو تو مامان-

 خریدی؟ سمیه با! قشنگی پالتو چه راستی. باشه باشه-

 .اره-

 .ت سالمبه سفر عزیزم باش خودت مواظب. نشه دیرت برو دیگه خب قشنگه،-

 .رفتم دانشگاه به و شدم تاکسی سوار خدافظی از بعد. کرد وس*ب و پیشونیم اونم وسیدم*ب لپشو

 .بزنما زنگ سمیه به خواستممی من! زدم پیشونیم تو یکی راه تو

 .داد جواب. بهش زدم زنگ

 اره؟ بزنی زنگ بهم خواستیمی که-

 .خندیدم

 .مرسی خوبم منم-

 .بدید خبر بزنید زنگ شما که بشم بیدار صب هفت خواممی اینکه با بودم بیدار یک ساعت تا دیوونه کوفت،-

 حاال؟ کجایی-

 !امآلزایمری یه منتظر دانشگاه تو من-

 .داری لطف خیلی بهم ممنون خیلی-

 .بگم کشهنمی حوصلم داریصفت خیلی حاال کنممی خواهش-

 مثال؟-

 !چلفتی پا و دست-
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 .جااون رسممی که من سمیه-

 .چشمم رو قدمت بیا-

 !پرویی خیلی-

 .شد سبز علف پام زیر زودباش منی، از تر پر تو-

 .گشنته که اینه برای اون-

 گشنمه؟ فهمیدی کجا از ولی گوسفندم؟ مگه-

 .زدم حدس-

 .کن قطع دیگه خب-

 .خدافظ-

 خدافظ؟ میگی داری جااین میای االن-

 .کردم قطع و نکردم گوش وراش و شر به دیگه

 .رسیدم دانشگاه به دقیقه چند بعد

 .اومد سمیه صدای رفتم، دانشگاه سمتبه و برداشتم و ساک

 سیتا؟-

 .رفتم سمتشبه داد، تکون رو دستش

 خوبی؟ سالم-

 .خیلی اره سالم-

 خونه؟می خروس کبکت شدهچی-

 .میگم بهت جااون بشینیم بریم بیا اومد اتوبوس بیخیال، رو من کبک-

 .بزارن اتوبوس صندوق تو که دادیم بهشون رو هامونساک و رفتیم
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 و شد خم گوشم سمتبه سمیه. بریم عقببه کردم اشاره من که بشینه جلو هاصندلی از خواست سمیه. رفتیم داخل

 :گفت

 یستن هم کسی! بریزن کرم و کنن انگشتمون شاید. یادمی خودش ماشین با باشه، مراقبت نیست آرمین دیگه جااین-

 !میده رو خرپفشون صدا و عرق بو جااون مطمئنا بری خوایمی بعدشم. باشه گوجواب

 .گفتمی راست کردم فکر که کمی

 .نشستیم استاد پشت درست هاصندلی رو. رفتیم دوم ردیف به

 بودن؛ پسر هم همشون اومدن،می خودشون ماشین با هم دیگه نفر چهار سه. اومدنمی آرمین ماشین با سروش و آرمین

 !بودن اتوبوس تو شرا و صداها و سر پر پسر اون یهمه همین برای

 .افتاد راه اتوبوس دقیقه چند از بعد

 گشنته؟-

 .نخوردم صبحونه شدم بیدار دیر خیلی، اره-

 .آوردم در رو پالستیک اون کولم تو از

 .بخورید سمیه با گفت گذاشت رو این مامانم-

 .بشم مامانت فدای من اخ-

 و برداشتم یکی منم خوردن، به کرد شروع برداشت یکی دادن بهش رو دنیا انگار همین برای شکموئه خیلی سمیه

 .خوردم

 .بودم دومی تازه من و خورد تا پنج سمیه. بود لقمه تا دوازده

 !نخوردم رو همه تا رو این بردار شدم سیر من-

 .کردم تموم رو لقمم خودمم. گذاشتم کیفم تو و برداشتم و پالستیک و خندیدم

 میکشی؟ منو-

 رو؟ تو-
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 میکشی؟ قشنگ طاها و حسین و عرفان مثل هم رو بقیه ببینیم بکش منو اره،-

 .باشه-

 .ساعت یک تقریبا بعد. سمیه کشیدن به کردم شروع و آوردم در هم مدادیم جا کردم باز رو دفترم

 .تمومه-

 .دادم بهش رو دفتر

 .شده قشنگ چه-

 .بود شده خوب همین برای و بودمش کشیده نشسته االن که هاییلباس همون با دقیقا

 کشیدی؟ و خودت تاحاال-

 .نه-

 چی؟ عرفان کنار-

 .نه-

 نمیکشی؟ و عرفان و خودت بار یه چرا خب-

 رکبوت یه عرفان که جااین تا سه این خندیدن. افتاده اتفاق هانقاشی این یهمه کن نگاه! رویاست یه فقط این چون-

 !نه هم کنار عرفان و من ولی افتاده؛ اتفاق همشون. اشبقیه و دستشه

 اون هم کنار بکش و عرفان و خودت االن. بکش خودت دل برای هم دفعه یک اوفتن؟بی اتفاق باید همشون مگه خب-

 .دو و بیست تو و چهار و بیست اون یعنی رو االنتون هم

 .باشه-

 .بردم باال اخر تا رو صداش و کردم پلی و آهنگ زدم، گوشیم به و آوردم در رو هندزفریم

 .مدادها و دفتر این جزبه نبود جاهیچبه حواسم. کشیدن به کردم شروع

. بودم مونده خودم حاال و کشیدم و عرفان. بغلش تو منم کنهمی نگاه رو ها ستاره داره و داده تکیه درختی به عرفان

 .بود باز دوتامونم نیش. کشیدن به کردم شروع
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 .خوابیده سمیه دیدم شد تموم وقتی که بود گذشته قدرچه دونمنمی

 .پیشونیم به زدم یکی

 .در به سیزده ریممی کی با داریم ما ببین-

 .بخوابه بذار بیخیال. خوابیده گرفته خرس مثل

 و کردممی نگاه رو بیرون و شدم جمع خودم تو و کردم چفت رو هامهندزفری. گذاشتم امکوله تو و کردم جمع و وسایلم

 .کردممی خونیب*ل هاآهنگ با

 مارمولکی هم آرمین. آوردمی در بازی دیوونه داشت و اومد بیرون و کرد باز و ماشین سقف که افتاد سروش به چشمم

 .رفتمی

 .کن عطا شفا خدایا

 .کردم بیدارش و بده دست از رو این سمیه نذاشتم

 چیه؟-

 .جارواون-

 .بود شده خم روم بودم، پنجره طرف من چون کرد؛ نگاه رو بیرون پنجره از

 کنن؟می یکارچ دارن-

 .میارن در بازی دیوونه-

 .آبیِ  نهنگ هایاهنگ از یکی کرده پلی آرمین که آهنگی کردم توجه گذشت که کمی

 !آشناس هم آهنگه چه-

 .کنممی گوش من که هاییآهنگ از-

 ماشین کمی دیگه آخرش. کرد عوض رو آهنگ هم آرمین و گفت آرمین به چیزییه. کرد اخم سروش اومد آهنگ تا

 .کشید داد یه و پرنده مثل کرد باز رو دستاش. بود سروش جا حاال آرمین و خورد تکون

 .دیوونن هااین خدایا-
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 ورجهمین. کردم نگاش جورهمون وایسادم، نه و رفتم نه دیگه هم من! دید رو من. کرد نگاه رو اتوبوس و برگشت دفعه یه

 تا چند. اومد خودش به و گرفت رو خودش که اوفتهبی بود نزدیک آرمین و رفت مارمولکی یه سروش که بودیم خیره

 .بود فحش صد در صد که گفت بلند چیز

 .وایساد اتوبوس دقیقه بیست تقریبا بعد

 :استاد

 .کنیممی استراحت کمی. داره هم مغازه داره نمازخونه جااین هابچه-

 .بیرون رفتیم هم سمیه و من رفتن، بیرون همه

 .تازه هوای آخیش-

 .هاداره چمنم سمیه-

 :زد داد

 .سیتا-

 .بگیریم خوراکی کمی بریم.بیخیال-

 .خریدیم پرت و خرت و رفتیم مغازه سمتبه

 نمیری؟ شوییدست تو-

 .منتظرم جااین منم برو تو نه-

 ابونخی طرفاون! کنم خفه رو راننده داشتم دوست. بودم وایساده اسکوال مثل جااین منم و بهداشتی سرویس رفت سمیه

 .کرده پارک رفته

 .گذاشتم صندلی توری تو رو هاخوراکی پالستیک و رفتم اتوبوس طرفبه

 رو من سریع آرمین که بودم شده رد تقریبا خیابون از بود، رو پیاده کنار هم آرمین شدممی رد داشتم بیرون، اومدم

 .شد رد نور سرعت با ماشین یه لحظه همون و بغلش تو کشید

 .آورد درم بغلش از. داد نجات رو جونم جورایی یه
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 نشد؟ که چیزیت خوبی؟-

 .اومد استاد. ندادم هم جوابش حتی بودم؛ بهت تو

 خوبه؟ حالت فرهادی-

 .نشد چیزی خوبم، استاد بله-

 .داد نجاتت سوپرمن-

 .بود رم*م*ک روی هنوز آرمین دست. بودم مونده جوریهمین من ولی خندید؛ آرمین

 .کنه غش بود نزدیک. دید و آرمین دست و بیرون اومد سمیه

 .گفتنمی هیچی که هم استاد

 .دستتون سعیدیان اقای-

 .بودن گرفته سوژه انگار هم کالس هایبچه. برداشت رو دستش و کرد نگاه یه آرمین

 :آرمین

 !بود شوتی کنم فکر-

 :استاد

 !بود شوتی زیاد احتمال به اره-

 :سمیه

 شده؟ خبرچه ببین رفتم آببه دست دقیقه دو همش-

 .کرد ایخنده تک سروش

 :من

 .بدتم فنا به شوتی یه بود نزدیک هیچی-

 بود؟ چی اون و-
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 چی؟-

 .اومد ابرو و چشم و ل*غ*ب نگفت بودیم، آدم کلی و استاد و پسرها جلو چون

 :گفت سروش

 .داد نجاتش آرمین هیچی بابا-

 :داد ادامه سمیه

 سوپرمن؟ مثل-

 :زد داد یکی

 .شد هندی فیلم بابا نه-

 .خندیدن همه

 :گفت سمیه

 .بود من دوری خاطربه کنم فک-

 .شدن پژمرده چمنا مگه بینینمی اره-

 .خندیدن همه

 .کنممی خفه رو تو بعدا من سیتا-

 .گرفت بازوم از نیشگون یه و

 :گفت استاد

 .اتوبوس تو برید هابچه بسه خب-

 .کردنمی سرگرممون و صیدن*ق*رمی و میزدن خودشون برا داشتن هی پسرها راه یادامه و شدیم سوار همه

 سوم قسمت

 (سیتا)
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 و بودن ریخته وسط همشون حاال. شد پلی بندری آهنگ و زد رو ضبط هم راننده کردنمی بازی دیوونه داشتن که اپسر

 داشتم جوریهمین. خندوندنمی رو هممون و یاوردنمی در اَدا هی. زدنمی دست هم دخترا.لرزیدنمی فقط ژله مثل

 :گفت سمیه که خندیدممی و کردممی نگاه

 شده؟ خیره خندیدنت به آرمین میدونی هیچ-

 !چی؟-

 سریع برگشتم من وقتی که کرد،می نگاه رو من داشت و بود اومده در ماشین سقف از باز آرمین. کردم نگاه رو بیرون

 .رفت

 .خندیدم و گرفت خندم که کرد کارواین جورییه

 کنی؟ فراموش رو عرفان خواینمی سیتا-

 .نگفتم هیچی

 رفانع سیتا. گرفته فراموشی شاید اصال نداره، دوست عرفان شاید اصال میزنه؛ پا و دست خاطرتبه کلی داره کن نگاه-

 .شدرفت تموم گذشت،

 باشم؟ باهاش داره دلیلی چه ندارم دوسش من وقتی خب-

 .نک فکر اون به هم تو کمیه داره دوست انقدر و زنهمی پا و دست چه کن نگاه میگم بچسب، بهش برو اآلن که نمیگم-

 .نکن کوفتم فکرها این با رو اردو سمیه، حاال خب-

 .باشه باشه-

 .کردممی خونیب*ل آهنگ با. کردم فکر عرفان هایچشم به و بستم رو چشمام

 .آوردم در رو هندزفری هایگوشی از یکی. زد دستم به سمیه

 هوم؟-

 .رسیدیم

 !زود قدرچه سرسبزه، جاهمه انقدر چرا گممی-
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 .شدم پیاده اتوبوس از هیجان با

 رمچ کت آرمین دیدم که برم خواستم و کردم باز رو چشمام. گرفتم آسمون سمتبه و صورتم.باریدمی نم نم داشت بارون

 تیوق شدم خیره بهش چرا دونستمنمی اصال. پوشیدمی عرفان که پوشید رو کتش طوری دقیقا و داد تاب رو مشکیش

 .اومدم خودم به و گرفت ازم نیشگون یه سمیه تا شد خیره بهم هم اون دید و من

 کنی؟می کارچی عه-

 .میاد دردت تو حاال مگه-

 .میشه بود*ک نیس حالیش چیزها این که بدنم خب ولی نه،-

 .میشدی غرق داشتی بدم یاد شنا بهت باید کنم فکر میگما-

 .طرفاون گمشو سمیه-

 .رفتم هابچه سمتبه دو حالت با منم و خندید

 .بود وایساده استاد. بود هتل شبیه بیشتر و بود بزرگ البته بودیم؛ خونه مسافر یه دم

 :استاد

 چقدره؟ تعداد ایوبی-

 :ایوبی

 .نفر هشت و بیست استاد امم-

 دختر؟ تا چند پسر تا چند-

 .دختر تا ده پسر تا هیجده-

 .اینجا وایسید خب-

 .بیرون اومد دقیقه ده تقریبا بعد و داخل رفت استاد

 .بگیر ها بچه از تومن چهل نفری ایوبی-

 .دادن رو هاپول همه. بده تومن چهل هرکی که کشید عربده یه بعد گذاشت و خودش پول اول ایوبی
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 .گرفت اتاق تا چهارده و رفت استاد

 .باشه دونفر برای اتاق هر قراره چون کنه انتخاب یکیو خودش برای هرکی ها بچه-استاد

 :کالس شَر پسرهای از یکی

 پسر؟ یا دختر باشه کی کنهنمی فرق استاد-

 :استاد

 .باشیم نداشته اتاق تو برای کال شاید بریزی ون*ب*ز زیاد اگر-

 .خندیدن همه

 .کرد انتخاب و یکی خودش برای هرکی

 :استاد

 !دیگه برید پسرا، برای هم تا ُنه و دختراست مال اتاق تا پنج-

 و سی اتاق گرفتم رو کلید سمیه، و من به رسید.گرفتنمی استاد از رو اتاقشون کلیدهای و رفتنمی دونفر دونفر هابچه

 .دو

 .انسه و سی اتاق اونا فهمیدم سمیه کشیدن سرک لطف به که گرفتن سروش و آرمین هم سرمون پشت

 .هستن ما از بعد اتاق یه هااون سیتا،-

 اِ؟-

 .سه و سی اونا ایمدو و سی ما آره-

 کین؟ چهار و سی و یک و سی نظرتبه-

 .نیستن ما ها بچه از یک و سی واال-

 اولیه؟ اتاق ما اتاق یعنی-

 .هستن هابچه یبقیه و ما بین مرز یه مراقبمونن اینا باز اره-
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 .مراقبمونن همیشه کردی توجه-

 .اره_

 .شد خیره بهم و روم جلو اومد دفعه یه و کرده فکر حرفم این به کمی سمیه

 !باشه؟ مراقبت کرده عوض رو خودش و عرفانِ آرمین که این منظورت-

 دانشگاه؟ به چه و ساله چهار و بیست پسر آخه باشه، ا؟آشناهاش از یکی شاید میگم ولی بابا؛ نه-

 .پیشونیش به زد سمیه

 سالشه؟ هفت و بیست میدونی کالس پسرای از یکی بی،ربطه حرفت خیلی-

 چی؟-

 .نداره ربطی هیچ خانوم بله-

 ... ولی-

 .کنیم پیدا رو اتاقمون بریم بیا زنیممی حرف راجبش اتاقمون تو بیخیال حاال-

 .گرفتیم رو هامونساک

 .کنیم پیدا و اتاق اول پایین این رو هاساک بزاریم سیتا-

 .باشه-

 به. بود ساخت تازه انگار و بود تمیزی جای. بودن کرده پیدا رو اتاقاشون و بودن رفته هابچه کل سالن داخل رفتیم

 .بودن نوشته و اششماره طالیی زخیم طلق یه با اتاق هر روی. رفتیم باال یطبقه

 .دو و سی اینا-

 من .بود گذاشته رو مرگش یکپه تخت رو خت*ل مرده یه! بودیم نرفته که کاش ای ولی رفتیم؛ داخل و کردیم باز و در

 .بودیم کرده هنگ سمیه و

 .اومد استاد. رفتیم پایین طبقه و دوییدم اتاق از. اومد در منم جیغ زد، سمیه که جیغی با

 :استاد
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 شده؟چی-

 .اومدن هم سروش و آرمین و پایین ریختن هم هابچه ما هایجیغ با

 :سروش

 شده؟چی-

 :سمیه

 .نکشیده هم پتو خوابیده خت*ل جااون یارویی یه ولی کردیم؛ باز و در ما-

 .بود سیاه و چاق. اومد پایین کردی شلوار با و بود بسته اشتباه و هاش دکمه که سفید پیرهن یه با مرده همون

 :مرده

 !که منه مال اتاق اون شدن ما خواب مزاحم اومدن دخترا این آقا-

 :البی تو خانوم

 چنده؟ شماره شما اتاق محترم اقای-

 :مرده

 !دو و سی-

 چنده؟ روش شما کلید دخترا-

 :سمیه

 !دو و سی-

 :خانومه

 .هستش سه و سی اتاق شما اتاق دادم بهتون و یدک کلید بود، من اشتباه ببخشید-

 :کالفگی با آرمین

 .ماست اتاق که اون خانوم-
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 :گفت نشنون آرمین و خودش جز کسی که طوری ب*ل زیر سروش

 .بشیم اتاق هم چهارتایی بشه جوریه بزن گیج بزن گیج آها-

 .برگشت سروش طرف هاجنی عین. کردم نگاه سمیه به و شدم سرخ من

 :ترس با هم سروش

 !گفتم اروم که من-

 .گرفته دردش خیلی بود معلوم ولی گفت؛ آروم آخ یه سروش. زد سروش بازوی به مشتی آرمین

 :آرمین

 .ببخشید میرسم، بعدا این حساب به من-

 :اروم سمیه

 !بشیم اتاق هم نشه طوری واقعا میگما-

 :من

 بشه؟ طوریاین استاد وجود با کنیمی فکر-

 :استاد

 !بمونن سیتا و سمیه و سروش و آرمین فقط برید شماها هابچه-

 .رفتمی ور کامپیوتر با هی هم خانومه این رفتن هابچه

 .سروشه و آرمین مال اتاق اون ولی سه؛ و سی ما اتاق اآلن

 :ارمین

 .بمونیم ماشین تو یا دیگه جای بریم تونیممی سروش و من ها نداره مشکلی نمیشه اگر استاد-

 :سروش

 .اره-



www.taakroman.ir  

 

  

 
68 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 :استاد

 .ممنون حال هر به ولی میشه؛ حل مشکل االن اس،اندازه به گرفتم اتاق تا چهارده من نمیشه نه-

 :ارمین

 چی؟ پس خودتون راستی-

 .گذاشتم آخر رو خودم-

 .اها-

 :گرفت باال و سرش دقیقه چند بعد خانومه

 !نداریم خالی اتاق محترم آقای-

 :استاد

 .بابا ای-

 .پاشد آرمین

 .کنممی حلش االن من-

 لحظه همون و بیرون اومد دقیقه ده بعد. رفت داخل آرمین و کرد باز و در مرده. زد در و دو و سی اتاق دم رفت آرمین

 .رفت و کرد حساب اومد کرده کاله و شال و دستش تو ساک یه با مرده

 :استاد

 کردی؟ چیکار سعیدیان-

 :آرمین

 !دیگه جا یه میره گفت خواهی معذرت برای اونم گفتم و داستان بهش هیچی-

 !لنگهمی خیلی قضیه این. دیدم رو سروش به آرمین چشمک اون آخرش من ولی کرد؛ باور استاد

 .کنه آماده برامون و اتاق و کنه عوض رو هاملحفه تا رفت مستخدم
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 .برن بعد بریم، اتاق داخل ما تا ایستادن استاد و سروش و آرمین

 :برگشت مستخدم

 .اساماده اتاقتون بفرمایید-

 :استاد

 .کنید استراحت برید شد، حل مشکل خب-

 .رفتیم باال هاپله از سمیه و من. رفت و گرفت نفره تک اتاق یه خودش برای هم استاد

 :سمیه

 .گذاشتم توش سنگ انگار ولی لباسه؛ کال ساکم تو اه-

 .گرفتم ازش و ساک من ولی بیارمش؛ من بگه خواست سروش

 :من

 نداری؟ هم ساک یه کردن بلند زور نانازی-

 :رفت در دهنم از و شدم پشیمون کارم از کرد ول و ساک سمیه که همین

 .بگیر و این کردم لط*غ-

 .گرفت و ساکش بود وایساده نه*ی*س به دست که سمیه

 نداری؟ هم ساک یه کردن بلند زور نانازی-

 تا رفتنگ رو خودشون و انداختن پایین رو سرشون بود*ک هایصورت با دیدیم برگشتیم. پشتمونن پسرا نبود حواسمون

 .نخندن

 :من

 .باشید راحت-

 .بترکن تا بود کافی حرفم این
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 .گفتم خندون سمیه به رو. گرفت خندم منم اونا خنده با

 گذاشتی؟ چی اون داخلوجداناَ -

 .سنگینه این برای گذاشتم هم اینا سشوار-

 بدزدن؟ بیان ترسیدیمی-

 .الزممه فقط نه-

 .گرفت ازش و ساک سروش که باال بردتش بزور و

 :سروش

 .میارمش من-

 .نداره تعارف عزرائیلم با که هم سمیه

 .نکنه د*ر*د دست بیار تو باشه-

 .وایساد کنارم آرمین. خندیدم و پیشونیم رو زدم منم.زد لبخند یه سروش حرفش این با

 :من

 .ممنون میارمش خودمم لباسه توش واقعا من برای-

 .خندید لحنم به

 .زور پر خانوم باشه باشه-آرمین

 !گذاشته؟ چی توش نیس معلوم سرویس دهن کنم کارچی خب-

 .اینا و سشوار گفت که دیدی-

 .شکالته ساک اون نصف مطمعنم-

 .رسیدیم اتاقامون در دم به تا اتاق تو رفتیممی جورهمن خندید

 .برد داخل رو سمیه ساک سروش.کردم باز و در رو انداختم بود، من دست کلید
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 :سمیه

 .دادم زحمت بهت مرسی،-

 :سروش

 !بود سبک زحمتی چه-

 .انداخت باال و ابروهاش سمیه

 !زارممی توش فیل یه بعدی دفه باشه،-

 .خندید سروش

 :ارمین

 .بیرون بیا سروش-

 .اومد اتاق در دم آرمین

 .بره دختر اتاق تو نبای نداره، شعور این ببخشید-

 :سروش

 .بزارم و ساک رفتم کردم کارچی مگه حاال-

 !مخملیه هامگوش منم-

 .درازه هاتگوش تو نه-

 .اومد در شدن بسته صدای بعدشم و رفتن اتاقشون سمتبه هم با کل کل درحال نجورهمی

 !هاخوبیه بچه هم سروش-

 .صداس و سر پر و شیطون هم اون ندازه،می حسین یاد و من-

 سالشه؟ چند نظرتبه-

 .میگه رو این که اشقیافه شاید، منه سنهم-
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 سالشه؟ دو و بیست یعنی-

 .تربزرگ تو از سال یه اره-

 .اردیبهشتم متولد و سالمه دو و بیست که منم فروردینه، ماه متولد و سالشه یک و بیست سمیه

 میز یه زیرش که ستپنجره هاتخت وسط دقیقا اتاق طرف هر. داره نفره یه تخت دوتا متری، بیست اتاق یه اتاقمون

 .حموم و شوییدست در من، تخت رویروبه و دره سمیه تخت رویروبه. چیزاس این از و گلدون هم میز روی. گذاشتن

 .سفید رنگ به بودن نو و تمیز هامالفحه. حموم و شوییدست در کنار توالتم میزیه و بزرگ کمد یه روروبه دیوار رو

 زمین روی. بودن سفید چوب هم میزها و کمد. دید شدمی بینشون از رو هادرخت یمنظره که سفید و کلفت هایده*پر

 .بود سفید متری دوازده نوع و نرم فرش یه هم

 مسافرخونه؟ تابلو رو نوشتن چرا پس هتل که جااین

 .کرد باز و کمد. اومد در شوییدست از سمیه کردممی بررسی و اتاق داشتم که جورهمین

 .بهتره جوریاین راسته سمت تختتم آخه! من مال چپم سمت تو مال کمد راست سمت-

 .باشه-

 .گذاشتیم کمد تو رو لباسامون و کردیم باز رو هامونساک هردومون

 لوازم کیف دوتامون توالت میز روی. جامدادیم با رو طراحیم دفتر منم گذاشت، میز روی رو سشوارش و بابلیس سمیه

 .گذاشتیم رو چیزا این و مسواک هم حموم داخل و گذاشتیم رو آرایشیمون

 میاد؟ خوابت-

 .نه-

 .کن بیدارم هفت ساعت خوابممی من.میاد خوابم من-

 .بود چهار ساعت

 .بزنم طرفااین دوری یه برم شاید منم. بخواب باشه-

 .باشه-
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 ودب رش*م*ک تا که طالییش موهای.خوابید و خزید پتو زیر و کرد عوض شلوار و کوتاه آستین یه با رو لباسش سمیه

 .گذاشت آزاد هم

 لباش انگار که ایقلوه هایب*ل رفته، خدابیامرزش مامان به نکرده رنگ که طالییه موهاش. خوشگلیه دختر سمیه

 ای،قهوه هایابرو و مشکی هایمژه و سبزه ست*پو داره، موهاش با قشنگی خونیهم که عسلی هایچشم. کرده روغنچه

 .خوشگله کل در

 .میره سر حوصلم داره خیلی دیدم ربع یک تقریبا بعد

 کنم؟ ارایش کمی توالت میز جلو رفتم پاشدم

 .کنم خوشگل کمی خورهمی بر کجا به بابا اره

 .بستم اسبی دم و کردم شونشونه و کردم باز و موهام. میز پشت نشستم

 .بود شده قشنگ حاال پریدم رنگ ست*پو. زدم صورتم به و برداشتم و پنکک

 قشنگ که کشیدم چشمم خط روی مشکی یسایه کمی. کشیدم چشمم روی نازک خط یه و برداشتم رو چشم خط

 .کرد ترش

 به رنگ بی ویتامین ب*ل رژ یه.شد ناز خیلی چشمام. زدم ریمل بهشون کمیه ولی بود؛ بلند جوریشهمین هاممژه

 .کشیدم هم ب*ل مداد روش از زدم بم*ل

 .زدم امگونه روی آجری یگونه رژ کمی

 .بودم شده ناز خیلی کردم، نگاه خودم به آینه تو. شد خوب چه

 .زدن در

 .بود آرمین. کردم باز و در و کردم سر و شالم

 ... سال-

 کردی؟ اتصالی وا. شد قطع دیدنم با حرفش

 . سالم-

 .بود شده خیره بهم
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 سعیدیان؟ آقای-

 .اومد خودش به

 .پایین بیان هابچه گفت استاد-

 .میایم باشه-

 .چیزی یه فقط-

 .شد شروع خرپفش سمیه لحظه همون که بزنه و حرفش اومد آرمین. کردم باز دوباره که بستممی داشتم و در

 .خندیدم آروم

 .اوه-

 ادد میشه، سگ بشه بیدار خواب از هم سمیه. شد بیدار سمیه که طوری گرفت، شدت خندم گفت آرمین که اوهی این با

 :زد

 روگذاشتم؟ کپمو من بینینمی یکنیم هر هر چی به ضی*و*ع-

. دبو بیرون شکمش و باال بود اومده هم تیشرتش و بود رفته باال زانو تا شلوارش هاپاچه از یکی. اومد سمتمبه بدو و

 .بود شده وز موهاشم

 که خوندممی یاسین یسوره خودم برای هم گرفت،می خندم هم بودم گرفته و دهنم جلو من. در جلو اومد جوریهمون

 .بده فنابه رو من سمیه قراره

 .بیرون بود کشونده هم سروش سمیه داد صدای. زد کلم تو حکم*م یکی

 .نشن منفجر بودن گرفته رو خودشون جلو زور به. شد بود*ک سمیه دیدن با سروش

 .کرد بر و دو به نگاهی سمیه

 .بست در و کشید جیغ هازدهجن این عین

 .اومدمی سروش خنده صدای در پشت از

 .بکنم و قبرت خودم سیتا-
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 .کرد خودش به نگاهی و

 بودم؟ شکلی این کنن سرم بر خاک-

 .زدم قهقهه و بگیرم و خودم جلو نتونستم

 !کنه اصد و سر کمتر بگن مامانشون به بیان شدن بیدار و خوابیدن که بودی سرتقی کوچولوهای بچه این عین سمیه-

 .؟خندیدم می داشتیم دوتایی. خندیدن به کرد شروع و گرفتمی خندش داشت خودشم

 .نگیر من از رو هاخوشی این خدایا

 بودن؟ اومده چرا بود خبرچه خب-

 !بریم پایین گفته استاد بپوش، لباس-

 !رفتیم ددر شایدم-

 .بپوش رو لباست اره-

 سر زیچی روسری همین برای بود، بلند هودیم کاله لجنی هایکتونی مشکی، لی شلوار یه. پوشیدم لجنی سبز هودی یه

 .نکردم

 کردی؟ ارایش شدهچی راستی-

 .بود رفته سر حوصلم بودی خواب تو-

 !شدی خوشگل خیلی هست هرچی-

 !کنهمی سنگینی کنم پاکش واممیخ-

 !ایعتیقه واال هم تو-

 .هست سیمان هاممژه رو کنممی حس. تونمنمی کنم کارچی خب-

 .نزن اشبقیه به دست من جان ولی کن؛ پاک و ریملت خب-

 .باشه-
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 .بیرون اومد و پوشید و بودیم گرفته که کاپشنی همون هم سمیه خالصه

 .بودن شده جمع همه. رفتیم سالن به

 :استاد

 هستن؟ همه خب-

 :ایوبی

 .استاد اره-

 :استاد

 !زود بردارید، چیزی خوایدمی اگر نداریم؛ اینا و شدم خسته آخ پس بریم؛ دور دور خوایممی هابچه خب-

 .ایدیگه هرچیز یا گرفتن آب رفتن هابچه

 خوای؟نمی چیزی تو-

 چی؟ تو نه-

 اقالا؟ بگیریم آب-

 .بگیر آره-

 .خندنمی و هم یکله و سر تو میزنن که دیدم وآرمینم سروش دور از و بگیره آب رفت سمیه

 هم دماغش کمونی، هم ابروهاش و خماره حالت چشماش. پسرونه خرمایی موهای و گرد صورت عسلیه چشماش سروش

 .ایقلوه هایب*ل و گندمی صورت یاد،می بهش ولی کوچیکه؛

 گوشتی هایب*ل و و مشکی موهای کمونی، ابرو. اومدمی بهش ولی استخونی؛ دماغش سفید، و گرد صورت آرمین

. اسوزیده داره، ریختی جوراین که پسری هر مال معمول طبق که هم هاشونهیکل. خوشگلن دوتاشون درکل. صورتی

 .اومد سمیه

 !ها زنینمی دید کم هم تو-

 !لنگهمی کار جاییه ولی سمیه؛-
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 چرا؟-

 هم رشس. بود تاریکی تو ببینم رو قیافش تونستمنمی! بود وایساده هودی با تیربرق کنار دوازده ساعت یکی دیشب-

 !رفت دویید کنممی نگاش آشپزخونه از دارم که دید رو من گرفت، باال رو سرش دفعه یه بود پایین

 !هااین و امتاریکی تو که متن همون مثل-

 !اسوزیده سروش بود، الغر اون ولی هودیه؛ همون شبیه هودیش و پوشیده هودی ه سروش اآلن جاساین عجیب-

 !نیست حکم*م مدرکات ولی عجیبه؛ این سیتا،-

 !شناسنمی رو عرفان نفر دو این شاید که،این به کردم شک فقط کنم؛ ثابت خوامنمی رو چیزی من-

 .بریم بیا میرن دارن هابچه کن، ولش-

 .شدیم جنگل وارد و شد رد هادرخت بین از استاد یرفتیمم راه هم دنبال همه بیرون رفتیم

 :استاد

 .نشید گم باشید مواظب ولی بزنید؛ سر و برید دوروبرا این تونیدمی بخواد دلتون اگر هابچه-

 .گرفتن ژست به کردم شروع و نشستم درخت یه زیر. شدن پخش همه خالصه و رفت یکی با هرکی

 نامرد؟ گیریمی عکس تنهایی-

 .بیا-

 .انداختیم راه عکس یآتلیه دوتایی و اومد سمیه

 .نبود دورمون هیشکی. رسیدیم رودخونه یه به رفتن، راه کلی از بعد

 سمیه؟-

 بله؟-

 !نمیاد؟ کسی از صدایی چرا کجاییم؟ ما-

 .اومدیم کجا از میدونم نباش، نگران-
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 .برگردیم بیا پس-

 .دیدیم و آرمین که گشتیمبرمی داشتیم بودیم اومده که راه همون از دوتایی

 .کشیدمی چیزی چاقو با داشت درختی روی

 .خندید ریز ریز و اومد کنارش هم سروش

 .شدیم قایم درخت پشت ما و برگشت آرمین. شد خفه اونم زد، بازوش به مشت یه آرمین

 :اروم سمیه

 کنه؟می کارچی داره-

 :اروم منم

 !نمیدونم-

 کرده؟ کارچی ببینیم بریم رفت و شد تموم کارش پس-

 .باشه-

 .رفته و نیست دیدم کردم نگاه دزدکی جاهمون از

 Armin & Sita نوشته دیدیم که درخته سمت رفتیم اروم

 .رمانتیک چه آخی-

 !هاسمیه برو بیا-

 .نگیر پاچه حاال باشه-

 .رسیدیم هابچه به و رفتیم

 :پسرا از یکی

 گردیم؟برنمی استاد-

 :استاد
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 زودی؟ این به-

 .گذاشته آهنگ یکی من شکم آخه-

 .اومد در صداشون باشه شده تازه دلشون اغ*د انگار هاخیلی

 :گفت استاد

 .خوریممی چیزی یه و وایمیسیم رسیدیم جاییبه بریم راه دیگه کمیه! دردیدهم هم، با همتون انگار خوبه،-

 .رفتن و افتادن راه همه و نیومد در صدایی هیچ هیشکی از دیگه

 .رفتیم داخل همه. رسیدیم رستوران یه به روی پیاده دقیقه بیست تقریبا بعد

 .بود بمرت و تمیز جاهمه. بود نرفته بیرون سرما برای کسی ولی داشت؛ آالچیق بیرون. بود گلدون از پر جاهمه. نشستیم

 تو؟ خوریمی چی-

 .کباب-

 ماالد؟ ساالد-

 خوری؟می چی تو میدم سفارش میرم من وایسا نوشابه و کلم ترشی با-

 .تو مثل منم-

 .نشستم اومدم و کردم حساب دادم سفارش رفتم

 خداروشکر و چیزی یا باشه خالی جیبمون یادنمی پیش همین برای. یاریممی در بورس از رو خرجمون سمیه و من

 .نیست سخت هم اصال و بدم رو خونه خرج باید دیگه هاهمین بخاطره که منم. بیاد بر خودش پس از میتونه سمیه

 .خوردن به کردیم شروع و آوردن رو هاغذا بعد دقیقه ده. نشستم سرجام و رفتم

 سیتا؟ میگما-

 !دیگه غذا بعد بزار سمیه-

 .باشه-
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 نگاشون داشتم.خندیدنمی و گفتنمی ترطرفاون میز چند سروش و آرمین. خوردیم رو غذامون ساکت طوریهمین و

 .کنمنمی نگاه رو تو مثال که دزدیدم رو نگام منم. گرفت باال و سرش آرمین دفعه یه که کردممی

 .زد بازوم به ضربه یه و کرد نگاه کردممی نگاه که جاییبه و کرد نازک و چشماش سمیه

 میاومد؟ بدت که تو شدچی-

 .رفتم بهش غره چشم یه

 .میاد خوشم نگفتم اآلنم-

 کنی؟می اغ*د چرا خب-

 .بیرون رفتیم و شدیم بلند سمیه با. شد تموم غذامون دقیقه پنج بعد. دادم ادامه خوردن به و ندادم رو جوابش دیگه

 .بود شیش ساعت

 .شدن جمع جا یه بچهها یهمه

 :گفت استاد

 کنیم؟ چیکار هابچه خب-

 :گفت دخترا از یکی

 .کنیم چیزی بازی، یه استاد-

 :داد ادامه شیطنت با پسرا از یکی

 وقت؟اون چی-

 .والیبال مثال یا وسطی-

 :گفت جدی سمیه

 توپ؟ عنوان به بکنیم تورو کله-

 .رفت غره چشم سمیه به دختره همون و خندیدن نفر چند

 :گفت استاد
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 .فوتباله برای ولی دارم؛ ماشین تو توپ یه منم میگه راست-

 :آرمین

 .والیباله برای دارم ماشین تو منم استاد-

 :استاد

 .بیار برو-

 .والیبال گفتن خیلیام وسطی گفتن نصف وسطی یا کنیم بازی والیبال گفت استاد

 .نفرن ده هم هاوالیبالی. نفریم هشت کل در و کنیممی بازی وسطی سمیه و من.هابچه به دادن رو توپا دوتا

 .بودن سروشم و آرمین

 هم اسماشون. گروه یه نفرم چهار گروه، یه سمیه و من و آرمین و سروش. پسر چهارتا بودیم دختر چهارتا شانسمون از

 .بودن فردین و وحید نگار، آزیتا،

 .بیرون ما و وسط هااون. برد فردین و کردن بازی قیچی کاغذ سنگ سروش و فردین

 .سروش و آرمین هم طرفیه بودیم سمیه و من طرفیه

 .رفتیممی توپ دنبال سمیه و من بیشتر همین برای میزدن، حکم*م خیلی اونا

 .بیرون رفت و اومد در وحید آخ که زد دفعه یه آرمین

 :وحید

 .بودن شده شهید دیگه که خوردمی دخترا به خورد من به حاال خوبه! ترآروم کوچولو یه داداش آرمین،-

 :زد داد اول. رفت سمیه سمتبه توپ و زد سروش هم دفعه یه

 .بیاریم توپ بریم باید هی اه. ترآروم بابا-

 :سروش

 .بگیرید و توپ باید خب-
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 :من

 .کنیمنمی جرئت ضربه شدت این با واال-

 .برگشت سمیه

 :من

 .بریم طرفاون هم سمیه یا من بیاید، طرف این پسرا از یکی نمیشه جوریاین-

 توپ که بعد گرفتمی سروش و میزد ارمین لحظه یه. بود خوب دیگه حاال و کردن عوض رو جاشون سمیه و آرمین

 آرمینم گرفتمی آرمین میزد، هم سمیه. گرفتمی سمیه و میزدم منم داد،می من به و گرفتمی رو توپ آرمین اومد،می

 .شدن حذف هم نگار و آزیتا و وحید یکی یکی تا زدیم جورهمین. یگرفتم سروش و میزد

 .رفتیم وسط

 .نخوره بهش توپ شدمی قایم سروش و آرمین پشت هی سمیه

 :آزیتا

 .میشه قایم پشتتون سمیه-

 :سروش

 .نمیشه قایم بزنید ترآروم شما-

 .نیست آروم واال بینممی من که اینی ولی بزنن؛ اروم کردن سعی هم اونا

 من به توپ. گرفت صورتم جلوی رو دستش مچ آرمین که اومدمی سمتبه داشت حکم*م توپ و زد رو توپ وحید

 .رفت فنا به آرمین دست مچ ولی نخورد؛

 .اومد در آخش

 :ارمین

 .میزدن داشتن سیتا و سمیه که دیدی زدیم؟ رو دخترا ما بازی سر وحید-

 :وحید
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 .منی سوپر که واقعا-

 :من

 خوبی؟-

 .نیست چیزیم آره-آرمین

 .بیرون رفت آرمین ترتیب این به و

 .بود سرتق خیلی اون ولی بیرون؛ بندازن و سروش تا میزدن تند تند پسرا

 :فردین

 .بزنن رو دوتا اون دخترا به بده و توپ مونهمی مگس عین کن، ول رو سروش-

 :ایبامزه لحن با سروش

 .ریختبی قیافت مگس_

 .خندیدیم لحنش به همگی

 کمتر سروش از منم ولی بیرون؛ رفت سمیه آخرش بزنن رو ما کردنمی سعی هی و بودن زده قفلی ما رو هم دخترا

 .نبودم

 :آرمین

 !بزنید رو دوتا این تونید،نمی که تونیدمی اگر حاال-

 .بودیم شده خم سروش و من

 :سروش

 .کشنفس-

 .خندیدم

 .کردیممی دفع ما و میزدن رو توپ هی
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 .گرفت رو هاتوپ از یکی سروش تا

 :سروش

 دید؟می بهم جون دارید-

 .گرفتم منم و بعدی توپ

 .گفتیممی پرت و چرت باهم و گرفتیممی جون داشتیم بشه کم ازمون جون کهاین جایبه نجوریهمی و

 :سروش

 !ها نشدید عزرائیل شماها خوبه-

 :فردین

 بدید؟ خوایدمی جون جوریاین عزرائیلم به شماها ببینم-

 :من

 .بزنه گیج ما کشتن تو شما مثل عزرائیل کنمنمی فک-

 :نگار

 .کشت نمیشه رو هااین شدم خسته من بسته-

 :آزیتا

 .بسته شدم، خسته منم آره-

 .خندیدیم و رفتیم قدش بزن یه سروش و من

 .رفتیم بیرون و کردن تموم رو بازی هابچه

 :آرمین

 .مگس گذاشتن، روت اسمی خوب میگما-

 :سروش
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 خوبه؟ فداکار، چنگیز میگم بهت منم-

 .کرد اشاره من به و

 .خندید آرمین

 :سمیه

 .کنهمی د*ر*د دلم هنوز ضی*و*ع-

 :سروش

 .گیرهمی دردت انقدر بزنه توپ یه بهت خپلو نگار وقتی معلومه خب-

 :سمیه

 .بود نگار اون از بهتر زدنممی فردین یا وحید گفتممی کاش واال-

 .خندید سروش

 :آرمین

 .دیگه خونه مسافر بریم خب-

 .پاشد هم سمیه

 :من

 .یامنمی من سمیه-

 .برگشتن اونوری تایی سه

 :آرمین

 !ها بمونی تنها بیرون خطرناکه-

 :گفت و کرد نگاه بهم نگران سمیه

 چی؟ واسه-
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 .میام خودم بعدش زنم،می قدم کمیه-

 باشه؟ باش، مواظب ولی باشه؛-

 .باشه-

 .رفتم جنگل سمتبه من و رفتن خونه مسافر سمتبه

 .کنم عملی رو نقشم خواستممی خب

 و جغد و سگ صدای. ترسیدممی داشتم کمکم. بود شدن تاریک به رو هوا. شدممی دور داشتم تونستممی قدرچه هر

 بازی لمفی به کردم شروع. نیست کسی ولی جنگلم؛ تو ساعت نیم نزدیک ترسیدممی بیشتر همین برای بود، هم هااین

 .کردن

 .شدم گم نکنه وای کجام؟ من-

 تکون هادرخت از یکی پشت چیزی یه که اومدم جااون از اومدم جااین از گفتممی خودم با هی و گشتم خودم دور کمی

 .خودشه ایول. خورد

 جاس؟اون کی-

 .رفتمی داشت آروم که دیدم رو یکی

 .شد غیب هم یارو اون زدن هم به چشم یه تو.شدم گم واقعا بینممی کنممی نگاه که حاال

 .شدم گم کنم لطی*غ چه خدایا-

 .بود رنگ شب کالف یه. رفتم سمتشبه داد،می نور داشت هابوته از یکی زیر چیزی یه

 .باحال چه بود، رنگ شب کامواش.بود کرده درست راه یه جنگل تو و داشت ادامه کاموا جورهمین

 گردمبرمی دارم کردممی فکر گذشتمی هرچی. کردممی جمعش و رفتممی طرفش به و برداشتم رو کاموا جوریهمین

 .اومدم ازش که جاییهمون

 برگرد،)بود نوشته شده مچاله کاغذ یه رو که کردم پیدا هم رو کاموا ته و رسیدم خونه مسافر روی روبه خیابون به

 (خطرناکه

 برگردم؟ کرد کمکم که بود عرفان اون یعنی خدایا
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 دیدم کردم دقت که بعد ولی بود؛ فیلم اولش البته کنم؟ پیدا و راه من کرد کاری اون یعنی بودم، مونده بهت تو

 نهمسافرخو به ایگلبه رنگ شب کاموا کالف اون با و گذاشتم جیبم تو و کردم تا رو برگه اون شدم گم راستیراستی

 .رفتم

 .شدن خیره همبه کمی من دیدن با بودن نشسته سروش و آرمین سالن تو

 :آرمین

 خریدی؟ کالف-

 !طوالنیه داستانش نخریدم،-

 .اومد طرفم به سالن، تو کرده کاله و شال هم سمیه موقه همون

 :سمیه

 اومدم؟می دنبالتبه داشتم بودی مونده کجا-

 :من

 .شد همون باز نپرس سمیه-

 بازم؟-

 .آره-

 .کنارشون نفره یه دوتا و هم رویروبه بود، دونفره مبل دوتا البی توی. کردنمی نگاهمون کنجکاوی با سروش و آرمین

 گوش داشتن سروشم و آرمین. گفتم سمیهبه و جنگل یقضیه منم و نشستیم آرمین و سروش روی روبه سمیه با

 .دادنمی

 :سمیه

 .بده رو برگه کو-

 .بهش دادم رو برگه

 :سمیه
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 شمال؟ میای داری تو دونستهمی کجا از تازه بهته، حواسش بدجور هس هرکی اوه. برگرد،خطرناکه-

 :من

 .نمیدونم-

 :سروش

 !دزده شاید-

 :سمیه

 .بکنه رو کارش تونستمی بود، تنها سیتا همهاین. دیگه دزدیدتشمی داد،نمی نجات رو سیتا که بود دزد-

 عرفانه؟-آرمین

 :من

 !مطمعنم مربوطه عرفان به ولی نه؛-

 :آرمین

 چرا؟-

 :سمیه

 .بگو بگیریم، کمک یکی از بهتره سیتا-

 .ارمین ولی باشم؛ موفق پیگیریش تو قدرااون تونستمنمی من گفت،می راست. شدم خیره سمیه به کمی

 .کردم تعریف براشون و آخرش تا اول از

 :آرمین

 !پیچیده چه اوه-

 :سروش

 !گندید مخم-
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 .دادم تکون دستم تو و رنگ ایگلبه رنگ شب کاموا

 :سمیه

 .میشه قشنگ بباف خودت برای شال یه این از-

 .کردم نگاهش چپ چپ

 :من

 !چی؟ فکر به تو چیم فکر به من-

 .خندید سروش

 :آرمین

 !مواظبته که اینی کالسه هایبچه از یکی-

 :من

 .بابا چی؟نه-

 :آرمین

 یا هنزدیک بهت خیلی که یکی یا داره خبر ازش کنیمی هرکاری یا کالسورا؟ اون یا شمالی؟ دونستمی کجا از نبود اگر-

 !هادانشگاهی هم یا هاکالسی هم از یکی

 .خندید که کردم نگاهش خیره کمی

 :آرمین

 منم؟ کردی فکر نکنه-

 .نیست هم بدی شک همچین واال-

 .داد تکون و سرش هم آرمین

 انهمخفی من باید چرا میدونی رو همچی تو وقتی دوما نیست، مخفیانه کدومشونهیچ ولی باشم؛ مواظبت زیاد شاید من-

 کنم؟ رو کارام
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 .حق حرف اینم-

 .خوابیدم گرفتم و بودم خسته خیلی بود، شده تاریک هوا. رفتم اتاقمون داخل و شدم بلند حرفبی

 قسمت چهارم

 (؟)

 میری؟ جنگل تو چرا شب تو دیوونه، یدختره بگو آخه! بفهمه نباید ام،کی من بفهمه نباید

 که دیش بزرگ شمال تو تو، مگه اصال دونی؟نمی رو هااین واقعا یعنی مست، پسر عالمه یه هست، گرگ جنگل تو نمیگی

 نشی؟ گم داشتی انتظار

 دادم؟می رو جوابش چی من چی؟ اومدمی سرت بالیی اگر

 (خوابیده نشده چیزیش خوبه،)دادم پیام یه. کردم نگاه خونه مسافر تو و اتاقش یپنجره و دادم تکیه درختی به

 ب*را*خ رو نوشته اون و رفتم. بزارم بیابون به سر کهاین به برسه چه شم،می بیابون خود هااین دست از آخر من! هی

 .برگشتم و کردم

 (سیتا)

 !شو بلند سیتا سیتا،-

 شده؟چی سمیه؟ چیه هوم؟-

 !شام ریممی-

 .یادمی خوابم سیرم خورم،نمی من-

 بخوری؟ شدی بیدار وقتی بیارم بگیرم برات-

 .بخوابم بزار فقط بکن، کنیمی هرکار-

 .اومد در صدای دقیقه پنج از بعد. خوابیدم گرفتم منم و نیومد صدایی هیچ دیگه

 .بود باز موهامم و بودم شلوارک و تاپ با

 !اه سمیه-
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 .کردم باز کامل رو در باز نیمه هایچشم با و رفتم

 .بستم رو در سریع! سرم به خاک اِوا کردم، نگاه چشمام الی از کمی

 .گفت اوه یه دیدنم با بود، وایساده در پشت که بود سروش

 .دارن عالقه اوه کلمه به انگار دوتا این. ثافت*ک کوفت

 .بود باز کامال چشمام دیگه. کردم باز رو در باز و انداختم سرم رو شالم یه و پوشیدم پیرهن و شلوار یه

 چیه؟-

 .دارید لطف ممنون خوبم منم-

 !بپوشم چیزییه مرگم خبر بکنی؟ تونینمی اوهمی اهمی یه-

 .مردم دیدن شکلی این به دارم عادت بابا بیخیال-

 چی؟-

 !باش راحت میره، بعد میده نشون رو هیکلش کل بهم اول زنم،می رو ایهمسایه هر در دارم شانس قدراون آخه-

 !کنمامی آسفالت و دهنت میزنم سروش-

 .بود اگنس اسمش که میشی انگیز نفرت من تو، بچه این مثل! میشی باحال خیلی میشی عصبانی-

 .گرفتمی خندم خودمم منم خندید و

 .کردم شوخی ببخشید-

 .زدی در اومدی چرا بگو خب-

 !کرده پیدا چیزایی یه آرمین-

 چی؟ از-

 !یاروئه همون از-

 کرده؟ پیدا چی-
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 کال جورایی یه! شده ب*را*خ آرمینش نوشته اون اآلنم Armin & Sita بود نوشته درخت روی جایه آرمین-

 !جاشه سر سیتاش ولی کردن؛ ب*را*خ و آرمینش

 خب؟-

 ها،ینا و نزدن خطش که اگر بنویسید؛ سیتا و عرفان درخت رو سمیه و تو فردا. بریم جنگل تو باید میگه آرمین اآلنم-

 .دوستاشه و نزدیکان از یا و عرفانه طرف اون یا یعنی

 .باشه خوبیه، فکر-

 .اگنس بخیر شب-

 !راستی؟ بک،گنده بخیر شب-

 .برگشت

 !کن صحبت درست ترتبزرگ با-

 .انداخت باال و ابروهاش

 تری؟بزرگ ازم فهمیدی کجا از-

 .هستم چون-

 !سالمه دو و بیست منم خیر-

 ماهی؟ چه-

 .اسفند-

 .خندیدم

 .ترمبزرگ ازت ماه ده هاها-

 !بینتتمی هم دیگه یکی االن داخل، برو-

 .رفت داخل که بدم فحشش خواستم

 !حسینه شبیه هم خیلی ولی کوچیکمه؛ داداش مثل گرفتم،می گرم داشتم سروش با تازه
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 .زدم زنگ سمیه به و برداشتم و گوشیم و رفتم

 الو؟-

 سیتا؟ بله الو-

 سمیه؟ کجایی-

 .میام دارم راهم تو-

 هستی؟ کی با-

 باشم؟ کی با خواستیمی! هیشکی-

 !بگم بهت باید چیزییه. بیا اوکی بیخیال،-

 .خدافظ باشه-

 .بابای-

 .رفتم حموم به و شدم بلند. برسه تا موندم منتظر

 .دادمی مزه خیلی و بود زیاد آب فشار. رفتم دوش زیر و کردم باز و سرد آب

 و شستم و موهام بدنم شستن از بعد. بود گرفته رو شامپوم بوی حموم کل. ریختم خودم رو و کردم باز و بدنم شامپو

 .اومدم بیرون پیچ، له*حو

 .کشیدن نفس برای دادمی جون اتاق. دادمی شامپو بوی اتاق کل

 فیدممس هایپاپوش پوشیدم، و آوردم در هم کوتاه آستین کالباسی پیرهن یه پوشیدم، و آوردم در مشکی تنگ شلوار یه

 .بستم اسبی دم و کشیدم سشوار و کردم شونه و موهام. پوشیدم

 .بود سمیه کردم باز زدن، در

 .دستش تو نوشابه و مخلفاتش غذا دوتا با

 نخوردی؟ خودت-

 .بخوریم باهم بیارم گرفتم کشهنمی میلم دیدم دیگه داد،نمی مزه نه-
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 .بخوریم بیا گشنمهمن خوبه، هوم-

 اغذاه و نطورهمی ساالدم و گذاشتم طرف دو رو ها نوشابه. انداختم زمین رو سفره عنوان به و کردم پاره رو غذا پالستیک

 .اومد بیرون. بیرون بیاد موندم منتظر. بشوره رو دستاش رفت هم سمیه. آوردم در رو

 نشد؟ خبری-

 چی؟ از-

 .یاروئه اون کردن پیدا برای اینا آرمین از-

 !چرا آها-

 شد؟چی خب-

 وت سمیه و تو برین فردا میگه. کرده ب*را*خ رو آرمینش زده انگار یاروئه اون بود، نوشته که سیتا آرمین اون هیچی-

 !مربوطه بهش که یکی یا عرفانه یا یعنی نکنه، خرابش اگر سیتا؛ و عرفان بنویسید درخت یه رو جنگل

 .دارم فکری یه منم میگما. خوبیه فکر-

 هوم؟-

 .میشه ازشون خبری یه حتما بمونیم؛ بخوایم شب مثال. بزنیم چادر یه جنگل بریم تو و من-

 !جنگل تو تنها و تک شب سمیه، ولی-

 .باشن مراقبمون نفهمن هااون که طوری یواشکی، گیممی آرمین و سروش به خب-

 .داره خنده اینا، آرمین هم مراقبمونه عرفان هم طوریاین! وا-

 !انتو مراقب نیستن ما مراقب اونا واال-

 نمیدن؟ اهمیت تو به یعنی-

 .نه-

 .بیاد هم تو سر بالیی زارننمی پس باشم، ناراحت من خواننمی باشن اونا اگر نداشتمی؛ خواهر عین تو د-

 .کردم بغلش و
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 .کسمی تنها هم تو راستش-

 .خندیدم

 بریم؟ جنگل تو خوایممی واقعا ولی-

 !اینه من ینقشه ببین-

 .هامیشه چیزییه نخوره ترشی اینم بابا نه. دادم گوش اشنقشه به و

 کنیم؟ پیدا رو اون کجا از ولی خوبیه؛ خیلی فکر-

 .کنهمی فکری یه یگیمم آرمین به-

 .شد سرد بخور رو غذات باشه،-

 .بود دوازده نزدیک کردم نگاه و ساعت

 !ساعته دنبال سگ انگار-

 .میاد خوابم خیلی من بخور، بخور-

 .کشیدم دراز تخت رو و زدیم رو مسواکمون ریختیم، آشغالی تو رو ظرفاش خوردیم رو غذامون باهم

 .بخیر شب-

 .شکالتی شبت-

 .بود ابری شدتبه هوا. کردم نگاه رو بیرون پنجره از. شدم بیدار و دادم تکونی رو چشمام

 .بود ده کردم نگاه و ساعت

 سمیه؟-

 :گفتم تربلند.نشد بیدار

 سمیه؟-

 :زدم داد تقریبا! نشد بیدار ولی خورد؛ تکون
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 سمیه؟-

 .پرید

 !اه؟ چیه-

 .شو بیدار-

 چنده؟ ساعت-

 .ده-

 اومد خیس صورت با و رفت دستشویی به و آورد در رو پاپوشاش. شد بلند و کشید طرفاو رو پتو و مالید رو چشماش

 .بیرون

 !نیستا بد کنی خشک و صورتت-

 .نیاوردم له*حو خب-

 .بود من له*حو-

 .نکردم دقت-

 .بیرون اومدم کردم رو کارم بعد و شستم و صورتم زدم، مسواک. رفتم داخل و شدم بلند

 بیدارن؟ پسرا یعنی اآلن میگم-

 .زدن در لحظه همون

 .انزاده حالل چه کردم، نگاه چشمی از

 کیه؟-

 !آرمین-

 ویر رو کالهش داشت، کاله یه که بود تنش بلند آستین هم سمیه. پوشوندم دستامم باهاش و انداختم سرم رو شال یه

 .انداخت سرش

 .کردم باز و در
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 :آرمین

 .بخیر صبح سالم-

 .دادیم رو جوابش هم ما

 :آرمین

 هم اهبچه و استاد. بریم نباریده تا! بباره بارون قراره انگار چون بریم؛ اآلن موافقید اگر گفت، رو قضیه سروش دیروز-

 .کننمی بد فکر بیدارن که بریم وقتی اگر خوابن،

 :من

 چی؟ تو سمیه موافقم من-

 :سمیه

 .باشه-

 :آرمین

 .منتظریم البی تو سروش و من پس-

 :من

 .میایم باشه-

 مشکی، رمچ هایچکمه. مشکی تنگ شلوار یه و زیرش تیشرت یه با مشکی بلند بارونی یه من. پوشیدیم لباس سمیه با

 .انداختم هم بارونیم کاله

 .مشکی هایچشکمه و تنگ زرد شلوار یه مشکی، تیشرت یه زرد، پالتوی یه هم سمیه

 :سمیه

 .همه شبیه تیپامون شانسی-

 .بیرون رفتیم خنده با

 .داره راه دل به دل-
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 .رفتیم پایین هاپله از ساالنه ساالنه و انداخت رو پالتوش کاله اونم. خندید

 .شدن بلند جاشون از پسرا

 :آرمین

 .بریم خب-

 .داشت قرار جنگل و مسافرخونه بین که بود خیابون یه. بود جنگل روی روبه درست خونه مسافر

 و مغازه چندتا و خونه مسافر هم خیابون طرفاین بود، هااین و جنگل و درخت کامال خیابون طرفاون. بود دنجی جای

 .بود درخت دوباره برش و دور

 .بود آلود مه یکمم و نبود روشن جنگل زیاد بود ابری هوا چون. شدیم رد خیابون از

 :آرمین

 .یایممی دنبالتون یواشکی و آرومآروم هم ما داخل برید شما-

 :من

 .باشه-

 :سروش

 .باشید مراقب-

 .خوشگله چه. بود جمجمه طرح که داد بهم دار ضامن چاقو یه آرمین بریم کهاین قبل

 :آرمین

 .کردم درست این با رو اون من. بکش این با بیا-

 .گرفتم ازش رو چاقو

 :من

 .مرسی باشه-
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 .هستن هم پسرا دونیممی که انگار نه انگار و رفتیم جنگل تو

 :گفتم سمیه به آروم

 .نباش ضایع بخندیم و بگیم کمی-

 .خندیدیممی هی و گفتن ور و شر به کرد شروع سمیه

 :گفتم من رسیدیم درخت یه به

 .وایسا سمیه-

 کنی؟ چیکار خوایمی-

 .وایسا-

 .Erfan & Sita.کردم شروع آوردم در جیبم از چاقورو

 7931/8/9.نوشتم و تاریخش زیرشم و

 .آخی-

 .شد خوب-

 ننویسیم؟ خودمونو اسم -

 7931/8/9 تاریخ زیرشم.Sita & Somayeh .سمیه منم و سیتا نوشت سمیه درخت پشت رفتیم حاال و خندیدم

 .شد خوب-

 .یادرگاری هم این-

 .باشیم رفیق باهم همیشه تا خداکنه-

 .برگردیم خب اهوم،-

 .ستنه طرفااین جایییه ببینه پسره کهاین ترس از حتما نبودن؛ پسرا. رسیدیم خیابون به و بیرون رفتیم جنگل از

 .بزنم قدم یخوامم من سمیه-
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 !میشیا گم جنگل تو میری باز سیتا وای-

 .دوتایی نه-

 .میریم بعدش بخوریم چیزی یه باال بریم بیا باشه، خب-

 .باشه-

 گوشم. دننکر باز زدیم پسرارو اتاق در البی تو رفتیم تا گفتم اینارو فقط شنیده یارو بودم مطمعن چون ولی داخل رفتیم

 .کرد کارو این هم سمیه که نه، یا هستن ببینم در رو گذاشتم رو

 نیستن؟-

 .بشنویم بگن خوصوصی چیزیه شاید نیستا، خوبی کار سمیه-

 .بشنوی ناجور صدا ترسیمی این از بگو خودیم، که من-

 :آرمین

 !اهم اهم-

 .نبرگشت عادی حالت به و نیاوردن خودشون رویبه ولی بود؛ گرفته خندشون. بودن وایساده پشتمون. پریدیم ترس از

 :من

 !عه ترکید، زهرم-

 :آرمین

 شد؟چی خب. ببخشید-

 .تاریخ با نوشتم رو اسما هیچی-

 .خب-

 !چاقوت اینم بیا راستی، آها-

 .بمونه پیشت-
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 کشم؟ چاقو مگه! چیکار خواممی چاقو من نه-

 :سروش

 کشیم؟ چاقو دوتا ما یعنی-

 :سمیه

 داری؟ چاقو هم تو مگه-

 .بود عزرائیل طرحش که آورد در چاقو یه و جیبش تو کرد دست سروش

 :سمیه

 !خوشگله چه-

 :سروش

 .تو مال خوایمی-

 .بابا نه-

 .دارم کلی خونه تو من بگیرش بیا-

 .داد سمیه دست رو چاقوش و

 .مرسی-

 :من

 !داریم احتیاج شما کمک به اما داریم؛ فکری یه ما راستش-

 :آرمین

 چی؟ بگو فقط کنیم،می باشه هرکار-

 .گفت سمیه رو نقشه

 :آرمین
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 .میده و من بوی که باشه دستت چیزی یه باید نیاد سرت بالیی کهاین برای ولی من؛ با اون-

 :سروش

 !چاقوت-

 :آرمین

 .بینهنمی که رو جیبش تازه! خطرناکه نمیشه، چاقوم نه-

 :سمیه

 !زنجیرت-

 :آرمین

 .آره آها-

 .سفید نقره زنجیر یه آورد، در ردنش*گ از و زنجیرش و برد باال رو دستش آرمین

 :آرمین

 وقتی. کنهنمی بازی فیلم دیگه بترسی اگر چون نترس، ازش اصال ولی یاره؛نمی سرت بالیی و شناستتمی این رو از بیا-

 .بیاید خیابون سر شد تموم کارتون

 :من

 بلند؟ درخت تا سه اون کنار-

 :آرمین

 .آره-

 :سروش

 .ترسممی ازش منم حتی ها؛ترسناکه خیلی اشقیافه راستش-

 :آرمین
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 .نیار باال و سگم روی اون سروش-

 .اوکی-

 :ارمین

 .کنهمی شوخی-

 :سمیه

 چی؟ چادر-

 :آرمین

 .هست من ماشین تو اونم-

 .مجهز چه اوه

 :من

 .بزارید ساختمون پشت نفهمه کسی که جوری یه چادر هم شما و داخل میریم ما خب-

 :آرمین

 .باشه-

 ات رفتیم مغازه به و برداشتیم رو هامونکوله هم سمیه و من. نفهمه کسی که جایی بزارن و چادر تا رفتن آرمین و سروش

 .بیاد نظربه واقعی کهاین برای بخریم، پرت و خرت

 .دید رو ما استاد که رفتیممی البی از داشتیم

 :استاد

 .بخیر ظهر سالم-

 :من

 .بخیر شماهم ظهر استاد سالم-
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 :سمیه

 . سالم-

 :استاد

 .بیرون میریم فردا ها بچه-

 :سمیه

 .بگردیم کمی جنگل تو میرفتیم داشتیم هم سیتا و من خوب چه-

 :استاد

 ندیدید؟ و آرمین و سروش راستی کنن بازی خوانمی باز هم دیگه هایبچه. باشیدا مراقب-

 :سمیه

 !نه ام-

 .کرد نگاه من به استاد

 :من

 .ندیدم نه-

 :استاد

 .خدافظ خب،خیل-

 .رفتیم ساختمون پشت به احتیاط کلی با و بیرون رفتیم و گفتیم خدافظ دوتایی

 .رسیدیم رود یه به. رفتیم جنگل سمتبه و برداشتیم بود چادر بزرگ کیف یه

 .دیگه خوبه جاهمین-

 .موافقم-

 .نشستیم توش و رفتیم و کردیم درست و چادر بدبختی هزار با
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 .انداختم و کردم باز و زنجیر. میداد و آرمین بوی واقعا. کردم نگاهش کمی. آوردم در و آرمین زنجیر جیبم توی از

 .برسی عشقت به میکنه سعی ولی داره؛ دوست کهاین با-

 آخه؟ دونیمی کجا از تو سمیه-

 .کنه پیدا رو اون کنهمی سعی داره بازم ولی عرفانی؛ عاشق تو میدونه اون خب-

 .بشنوه چادر از بیرون تونستنمی کسی بود، آروم حرفامون این یهمه

 .بچرخیم کمیه پاشو-

 .باشه-

 چیزی یه خرناس صدای رفتن راه دقیقه چهل یه بعد. هیچی نه صدایی نه بود نشده خبری. زدن قدم به کردیم شروع

 :گفت سمیه که اومد

 بود؟ چی-

 .نمیدونم-

 .میشد ترنزدیک و ترنزدیک صداش جوریهمین و

 !گرگ سیتا-

 چی؟-

 رگگ یه. زدن جیغ و دوییدن به کردیم شروع بیرون، پرید هابوته پشت از که چیزی اون و اومد در سمیه از که جیغی با

 .بود دنبالمون مشکی

 ترس از. ترسناکه چه این خدایا.بود ترسناک خیلی و کشیدمی خرناس دندوناش الی از روم انداخت و خودش پشت از

 .لرزیدممی داشتم

 :لرزون صدای با سمیه

 !سیتا-
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 بهش خواست سگه زد حیوونی اون به لگد یه اومد و پرید میزنن صورتشون رو دزدا که ماسک یه با پسری لحظه همون

 .بود آشنا خیلی صداش. کرد پرت و حواسش و داد جاخالی که کنه حمله

 .کنممی گرم و سرش من برید باشید زود-

 :کشید دادی یه که کردیممی نگاهش داشتیم جوریهمین

 .برید-

 بدو و ونخیاب دم به رسیدیم. کردممی فکر پسره آشنای العاده فوق صدای به داشتم. دوییدن به کردیم شروع و بلندشدیم

 .زدیممی نفس نفس رفتیم داخل و انداختیم و کلید مسافرخونه تو رفتیم بدو

 .اومد در زیر از برگه یه

 .اه معما باز سیتا-

 .بود شماره دوتا کردم بازش و برداشتم رو برگه

 بزاریم، رارق کنیم پیدا جایه باید هست؛ استاد چون ببینیم، رو همدیگه تونیمنمی االن میگه. سروش با آرمینه شماره نه،-

 .آرمین هم هست سروش شماره هم. بدین امپی بهمون پس

 .بدیم پیام بهش بگو رو سروش شماره-

 !سروش به اونم بدی پیام باید تو چرا نمیدونم کردی فک زرنگ،-

 !چیه شمارت بفهمه بده پیام آرمین به تو اصال-

 آرمین؟ گفته کی-

 .دادم امپی و کردم سیو و سروش شماره

 .بود زده ماسک ببینیم و طرف نتونستیم خب ولی اومد؛ هم سگه رفتیم، جنگل تو-

 کیه؟ بفهمی و بگیره و چشمت نبود چیزی.بابا ای-

 .بود آشنا خیلی که بود صداش فقط-

 بود؟ کی صدای شبیه صداش-
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 !طاها عرفان، داداش-

 !اینان عرفان بگیم کوچیک دلیل همین برای تونیمنمی-

 نمیشه اره-

 ببینیم؟ و هم جا یه خب-

 نقشه و بگیم هم به گوشی همین از بهتره میفهمه طرف بیایم و بریم هم با هی که ستضایع خیلی جوریاین میگم من-

 بود؟ آرمین سگ راستی. بکشیم رو مون

 خوشگله؟ آره-

 .گرگه شبیه ولی خیلی؛-

 .گرگیه سگ خب-

 دارید؟ ایدیگه ینقشه خب-

 .بود شما مال هم قبلی نقشه-

 !نداره اینقشه دیگه سمیه-

 میکشه؟ نقشه سمیه مگه-

 !آره-

 باریکال-

 .میدم خبر کشیدیم اینقشه یا شد خبری اگر خب-

 بای باشه-

 .بابای-

 .خانوم سیتا من، ندارم نظری هیچ دیگه خب-

 .خانومسمیه ندارم منم واال-
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 کنیم؟می چیکار االن-

 .بشه خبری یه یا بکشیم نقشه یه خودمون یا اونا تا وایمیسیم-

 .ناشناس شماره یه از اومد گوشیم برای پیامک یه لحظه همون

 !شماره همین واتساب بیا-

 .اومد امپی یه برام واتساب تو شماره این از لحظه همون و

 میزنی؟ چادر هوا این تو میری جنگل تو نداری عقل تو-

 .بزن حرف آدم مثل هستی که هرکی-

 نکنی؟ کارو این دیگه میشه ولی ببخشید؛-

 کنم؟ گوش حرفت به باید چرا-

 !مراقبتم که من بشه هرچی ولی نکن؛ گوش اصال-

 !میدی لو رو خودت اآلن داری فقط-

 .رفتم لو دیدی آشپزخونه از و من که شب همون من-

 هستی؟ کی تو-

 بگم؟ باید چرا-

 نه؟ یا مراقبمه کی بدونم باید-

 مادو! امکی من بفهمی تونینمی جورههیچ نکن کارا این از بگم اومدم فقط بگم، بهت چیزی یا و کنم چت نیومدم من-

 .نرو جنگل تو تنهایی هم دیگه

 .زارینمی تنها و من وقتهیچ که تو-

 !زاشتمتمی تنها بود من به واال-

 !هستی؟ کسی آدم تو یعنی بینم، وایسا-
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 !خدافظ-

 .نبود دسترس در ولی زدم؛ زنگ بهش. بود شده قطع نتش دیگه و

 .اه شدم خسته وای-

 !شکست رو طرفسیمکارتش باز کن نگاه. نیست عرفان دنبالمونه که این سمیه-

 .منگله خیلی هست که هرکی-

 .فرستادم سروش برای و گرفتم اسکرین هامونچت از

 !شهمی پیچیده داره خیلی قضیه این-

 رسیدی؟ نتیجه این به تنهایی-

 !آرمین منم-

 بیخیال اصال. مردم فوضولی از بس از شدم خسته. ندارم یارو این کار به کاری دیگه من میشم، خسته دارم! هرچی حاال-

 دنبالم رو کسی چرا ببینم و خودش و بیاد عاشقمه واقعا اگر ببرن؛ و مردشورش پیشه وقت خیلی مال اون عرفان،

 !اَه خوامشنمی عرفان، بیخیال انداخته،

 .انداختم تخت رو و گوشیم و کردم خاموش و نتم و

 کنی؟می اغ*د حاال چرا-

 !بود پیش وقت خیلی مال اون گفتیمی راست تو عرفان بیخیال شدم، خسته سمیه-

 تردف و شدم بلند دفعه یه. بود خورد اعصابم خیلی. دادم فحش و عرفان هی و خوابیدم گرفتم و رفتم تخت رو بیخیال

 و هتب با داشت سمیه. کشیدم دراز باز منم. باریدمی نمنم بارون! افتاد جنگل تو. کردم پرت پایین پنجره از رو طراحیم

 .برد خوابم که شدچی دونمنمی منم برداشت، رو گوشیش حرفبی و یکردم نگاهم نهایتیبی تعجب

 (سمیه)

 .دادم امپی سروش به برداشتم و سروش و آرمین یشماره برگه رو از منم خوابید، گرفت و رفت سیتا

 .امسمیه خوابید، گرفت سیتا-
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 !آتیشیه خیلی معلومه آها،-

 !انداخت پایین پنجره از رو طراحیش دفتر-

 .شد تموم براش عرفان واقعا کنم فک جدی؟-

 انداخت و دفتر اون کامل االن ولی کرد؛می گریه خاطرشبه حتی شدمی پاره هاشنقاشی از برگه یه آخه کنم؛ فک-

 !رفت

 میشه؟ بیخیال یعنی پس-

 !کنم فکر اره-

 !بابا ای-

 .خوبه دوتا شما برای کهاین-

 چطور؟-

 !برسه عشقش به بتونه تا بیرون بندازه سیتا دل از رو عرفان نیست مجبور آرمینم حاال-

 یالبیخ و خودشر حاضر برسه عشقش یعنی عرفان به سیتا کهاین برای. خوادمی رو حالیشخوش و سیتا راحتی آرمین-

 !بشه

 !سیتاس عاشق واقعا آرمین پس-

 !سیتاس عاشق ساله سه نزدیک آرمین-

 !دونستمنمی عه-

 !عاشقشه اول ترم از-

 شده؟ چیش عاشق میدونی-

 .نمیزنه حرف باهامون راجبش زیاد حساسه، سیتا روی! نمیدونم-

 غیرتیه؟ میگی یعنی-

 !بدجور-
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 شدید؟ دوست هم با کجا از سروش، تو-

 !مزخرفه خیلی-

 .بگو تو بیخیال،-

: فتگ بهم پیرزن یه که اومدممی داشتم مدرسه از روز یه. بود سالم هفتده من و بود سالش نوزده آرمین پیش سال پنج-

 !کنم ثواب شده که هم دفعه یه: گفتم کن، رد خیابون وسط از و من جوون

 خب؟-

 نرمیٺ که کوری؟پسره مگه زدم داد منم زد، طعنه یه من به شد رد بدو بدو پسره یه دفعه یه که شدیممی رد داشتیم-

 برم یریپ گفتی کی به گفت هم پیرزنه. پیریت ننه با بدو سریع گیریهخفت جااون فقط داداش، نه: گفت برگشت بود

 !کنممی فرار دارم که اومده پلیس اونام از یکی خودم جان ننه: گفت آرمینم گیرا؟ خفت همون دست بدمت

 بوده؟ گیرخفت آرمین یعنی وای-

 بودیم رسیده میدون به دیگه که هم ما. پلیسا به دمتمی پس آها گفت هم پیرزنه بعد. گفته رو اون جوریهمین نه-

 یه هب رسیدیم. کنارم هم آرمین دوییدن، به کردم شروع بعدش! کن فرار ایدیوونه هم تو بابا گفتم؛ کردم ول رو پیرزنه

. بود پیشم همیشه دادمش، تو به که همونی بود، دار ضامن چاقو یه همیشه من جیب تو آخه. شدیم قایم توش و کوچه

 .شدیم آشنا جااون از دیگه هیچی بود، من مثل انگار آرمینم

 !ایددیوونه جفتتون نکنه لعنتتون خدا-

 .اسفرشته یه من جلوی آرمین ولی واال؛ اره-

 چطور؟-

 .نیارم نمونده بالیی بدبخت آرمین سر. کنیممی زندگی باهم گرفتیم، خونه یه آرمین و من-

 .خندیدم

 چی؟ مثال-
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 کمی مگذاشت کوچیک بادکنک یه راننده صندلی توی رفتم شبش من بعد داشت، قرار دختره یه با آرمین دفعه یه مثال-

 تیوق بود نترکیده شانسش از رفت آرمین که فرداش بعد دادمی بدی بوی که ویتامین یقطره یه با بود آب توش هم

 .رفت الکی آرمین آبرو ترکید، بود ماشین تو دختره

 .شد پخش اتاق تو خندم صدای

 .نکنه لعنتت خدا-

 .شد بیدار سیتا کنه،می کاراچی سروش کهاین و کردن چت ساعت یه بعد دیگه هیچی

 کنی؟می کرکر هی چیه-

 !ببین خودت بیا-

 .خندید کلی اونم و خوند و سروش و من هایچت

 .آرمین بیچاره-

 .واال آره-

 فرستممی ویس یه کنممی کاری یه االن وایسا-

 ... صدا ظبط حال در زد

 .من رو یکیش بزار تو رو یکیش بیارم رو هندزفریم وایسا-

 .گذاشتیم رو هاهندزفری. شد دانلود صدا و فرستاد صدارو

 :سروش

 آرمین؟-

 باز؟ چته-

 نیست؟ تو شبیه این میگما-

 :کشید بلندی داد آرمین. نیومد در صدایی هیچ کمیه و

 میدی؟ نشون عکس خربهم سن*با از اومدی شعور،بی ثافت*ک گمشو سروش_
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 .سروش هایخنده و آخ صدای و آرمین هایفحش صدای فقط دیگه و

 .شدیممی منفجر داشتیم خنده از

 .ریخت سرد آب روم آرمین االنم-

 !ایدصمیمی خیلی پس-

 .همیم داداش عین خیلی، اره-

 :سیتا

 !شیدهامی صمیمی دارید-

 .گیرممی گرم سریع همه با شناسیممی که خودت سیتا-

 .اره آها-

 (سیتا)

 .بود رفته فکرم از کامال عرفان. نبودم ناراحت انداختم و دفتر اون نکهای برای هم ذره یه

 .اومد کنارم و گذاشت رو گوشیش دیگه سمیه

 سیتا؟-

 !توعه شبیه بگی و بدی نشون بهم و خر سن*با عکس خوایمی اونا مثل نگو-

 :گفت و خندید

 میکنی؟ ول کامال و عرفان. نیستم جوریاین که من نترس نه-

 .بیخیالش اره-

 مطمعنی؟-

 .خیلی-

 .گشنمه بخوریم چیزییه جایی یه بریم پاشو خب. کنیمی کارو بهترین-



www.taakroman.ir  

 

  

 
114 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 .دید رو ما استاد باز که رفتیممی داشتیم و بودیم پوشیده لباس. بود دو ساعت

 :استاد

 .ناهار میریم بعدشم روی پیاده بریم خوایممی هابچه با دخترا-

 :سمیه

 .منتظریم باشه بخوریم چیزی یه رفتیممی داشتیم هم ما-

 :استاد

 .باشه-

 .اومدن همه از زودتر هردوتاشون هم پسرا. رفتیم جنگل باهاشون که بودیم پوشیده رو هاییلباس همون سمیه و من

 فقط و خندید کمی سروشم. خندیدم و گرفت خندم منم خندیدن، به کرد شروع خورد سروش به چشمش تا سمیه

 .کردمی نگاهمون تعجب با داشت که بود آرمین

 :آرمین

 خبره؟چه-

 .گرفت شدت تامونسه خنده اشخبرهچه این با

 .داد آرمین دست رو سمیه و خودش هایچت و آورد در و گوشیش سروش

 :گفت ایبامزه لحن با سروش. کرد نگاه آتشین نگاه با سروش به. میشد قرمزتر گذشتمی هرچی آرمین

 چیه؟-

 .خندیدیم و زدیم استارت باز هم تا سه ما ارمین یخنده با. گرفت اشخنده خودشم آرمین که

 :آرمین

 !میشم دیوونه دستت از روز یه خدابه-

 :سروش
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 سالمی؟ االن مگه-

 .نشدم ساخته اصال که تو جلوی-

 .اومدن هابچه که خندیدیم باز و

 :استاد

 .بخندیم هم ما بگید خبره؟چه-

 :آرمین

 !می،کنه زدگوش همه به و بودنش خل داره سروش باز هیچی-

 :سروش

 ¡سوژه هم آرمین-

 .خندیدم ریز من

 .خندید استاد

 :استاد

 .اوفتیدبی راه هابچه دیگه خب-

 تیمرف راه ساعت یکبه نزدیک. رفتیممی راه سرش پشت هم بقیمون و رفتمی راه جلو استاد. رفتیم بیرون در از همگی

 .کرد باریدن به شروع باز نمنم بارون. رسدیم شهر به تا

 و بیست. گشتیم شهر تو کلی خالصه و شدیممی رد جورهمین باریدمی داشت بارون بازم هیچ، که بود خیس جاهمه

 .بودیم استاد دنبال نفر هشت

 محلی چیزهای بود مغازه یه. رفتیم دنبالش خداخواسته از هم همه. رفت داشت، مغازه کلی که خیابون یه تو استاد

 .دیدم صدف از گردنبند یه فروختمی

 .خوشگله خیلی این سمیه-

 .نازه قدرچه وای-
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 :فروشنده

 .بنویسم روش اسمتونم تونممی بخواید اگر-

 .داشت هم چرم نازک بند یه و بود خوشگل صدف یه کردم نگاه و برداشتم و یکیش من

 !بِله اون ِاله اون نازه، چه این وای گفتنمی همشون. جااین اومدن دخترا فهمیدم فقط دفعه یه و نیستیم ما دید استاد

 و شتنبرگ هم دخترا دقیقه پنج بعد. رفتیم استاد سمتبه و حسرت با و کردیم نگاه گردنبندها اون به فقط سمیه و من

 .افتادیم راه باز

 !گفت چیزی یه همه بین سروش دفعه یه که میزدن حرف داشتن آرمین و سروش. رفتیم فودیفست یه به

 افقید؟مو میشه چی ببینیم وایسید پس بده، غذا هممون به باید باخت هرکی که گذاشتیم شرطی یه آرمین و من رفقا،-

 .اسدیوونه سروش دونستیممی هممون. خندیدن همه

 :استاد

 .کردید شروع باز شما خدایا،-

 :آرمین

 .بشه ضایع این خواممی استاد نه-

 :استاد

 هست؟ چی حاال-

 :آرمین

 .هست دختره اون-

 .ودب مظلوم هم قیافش و چادری و بود ما به پشتش که بود دختر یه. کردیم نگاه و کردمی اشاره چشماش با که جاییاون

 :آرمین

 و باخته اون نداد باختم، من داد پا دختره اگر ببندیم شرط گفت سروش کنهنمی نگاهم سروش به اون که گفتم من-

 .میده ناهار بازنده
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 :استاد

 .موافقم تو با منم واال-

 :سروش

 !نیست بعید هیچی االن دخترا از استاد-

 ردخت لبخند یه سروشم. زد لبخند یه و شد بلند هم دختره گفت، چیزی یه دختره به و شد خم. رفت دختره طرفبه و

 شوکه رو هممون زد سروش گوش به که سیلی یه با دختره لحظه همون که شدمی خالی بادش داشت آرمین. زد کش

 .بیرون رفت و پاشد هم دختره و کرد

 .خندید هم سروش خود خندیدمی یا بود کرده تعجب یا بود رستوران تو آدم هرچی خندیدیم سروش به همه

 :سروش

 .کنم عوض رو فکرم طرز باید کنم فک_

 :سمیه

 .نکن شک_

 .بشینیم و کنیم پیدا میز یه خب-

 :استاد

 .بشینیم خوایممی هرجا شیم،نمی جا که همه_

 .کرد حساب و داد رو هاسفارش و رفت بعدش خورنمی چی پرسید همه از سروش خالصه

 .بودیم نشسته روش ایوبی و آزیتا فردین، وحید، نگار، سروش، آرمین، سمیه، من، استاد، که بود نفره ده میز یه

 .دیگه هاصندلی روی هم هابچه بقیه و

 :آرمین

 .میام و جایی میرم من بیاد سفارشها تا-

 :سروش
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 .هانره یادت منم-

 خبره؟ چه. رفت و زد سروش به چشمکی آرمین

 !خبره چه بدونه بود کنجکاو اونم کردم نگاه سمیه به

 :سمیه به رو آروم

 !چه ما به کن، ولش-

 دور و آوردن رو هامونساندویچ لحظه همون دقیقا. اومد داخل شنگول آرمین ربع یه بعد. داد تکون رو کلش هم سمیه

 متشسبه و آورد در چاقو یه سروش. کنه باز تونستنمی و بود ایشیشه اشنوشابه سمیه. خندیدن و گفتن کلی همه هم،

 .کرد باز رو اشنوشابه در سردانهون*خ خیلی و آورد در جیبش از و عزرائیل چاقوی همون سمیه که گرفت

 و دخندیمی داشت آروم سروش ولی افتاد؛ سرفه به و افتاد استاد گلو تو لقمه حتی بود؛ شده گرد چشاشون هابچه یهمه

 اول حالت به همه. کردممی نگاه بهشون بده شفاشون خدا حالت با آرمینم و من گرفت اشخنده هم سمیه کمکم

 .برگشتن

 :استاد

 بچه؟ چیه اون گیری؟ خفت سمیه-

 .الزمه امنیتم برای استاد-

 :سیتا

 .بدتره چاقو اون از زبونت همون-

 .خندیدن همه

 شنگق خیلی کرمی یزنونه مانتوی یه ایمغازه پشت از. گشتیمبرمی داشتیم و خوردن رو غذاشون همه دقیقه بیست بعد

 .دیدم خوشگل هایدوزیگل با

 .بگیرم مامانم برای رو اون خواممی سمیه-

 .رفتیم هابچه سمتبه بدوبدو و برگشتیم. کردم حساب و خریدم رو اون و رفتم واخل سریع

 .برگشتیم خونه مسافر به دقیقه چهل تقریبا بعد
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 :گفتم مسافرخونه در دم. برگردم اومدنمی خوشم اصال من بود شده غروب نزدیک. بود شده پنج ساعت

 سمیه؟-

 آره؟ بزنی قدم خوایمی-

 بیرون؟ بریم میای-

 !که نیستیم بلد رو جایی-

 .بیان هم اونا بهشون بده پیام-

 !بگو آرمین به تو-

 زیرشم و رپس یکیش و دختر چشم یکیش بود چشم جفت یه که افتاد پروفایلش به چشمم. آرمین پیوی رفتم واتساب تو

 .شد شروع چشمات از چی همه. بود نوشته

 .دادم امپی و شدم بیخیال. شد شروع چشمامون از هم عرفان خر نره و من عشق جالب چه

 سالم-

 شما؟ سالم-

 !سیتام-

 .نداد و شمارت نکنه چیکارش بگنم خدا سروش ببخشید عه-

 بیرون؟ بریم یایدمی بیخیال حاال-

 چهارتایی؟-

 اره-

 برداریم؟ ماشینم باشه-

 .بریم پیاده تونیمنمی شهر داخل تا برداریم بهتره-

 .یایممی االن باشه-
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 پنجم قسمت

 (سیتا)

 .شد پیداشون دقیقه ده تقریبا بعد! کردن دیر قدرچه خدا ای. بشه پیداشون که بودیم پسرا منتظر همچنان

 :آرمین

 !رفت سر حوصلتون زود قدرچه-

 :سمیه

 .بکنیم کاری هیچ تونیمنمی هم میبره یا برهنمی بیرون مارو یا استاد ولی شمال؛ اومدیم سرمون خیر چون-

 :سروش

 کنید؟ کارچی بیرون میرید مگه-

 :من

 .شو سوار نگو پرت و چرت سروش-

 .شاگرد صندلی پشت من و آرمین پشت سمیه شاگرد، صندلی سروش فرمون، پشت آرمین. شدیم ماشین سوار و

 :سروش

 بریم؟ کجا-

 :سمیه

 .شهر داخل-

 :سروش

 .بزنید شخم رو پاساژها خوایدمی معلومه قشنگ-

 :سمیه

 بدی؟ رو پولش خوایمی مگه تو-
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 :آرمین

 .کن تف رو هستش حاال خوردی؟ سروش-

 :سروش

 .آرمین بخورمت رسیدنمی گندتم هیکل به زورم-

 :من

 مگه؟ ایددوساله بچه نکنید کلکل! اه بسته،-

 .سمیه طرف برگشت سروش دفعه یه

 .بیار رو گوشت-

 .کرد فکر کمی. شد راست سمیه گفت بهش چیزی یه سروشم و سروش دهن به چسبوند رو گوشش و شد خم سمیه

 :سمیه

 .دقیقه پنج و سی میگم که من باشه-

 :سروش

 .دقیقه پنج و بیست میگم من-

 .کن قطعش رسیدیم وقتی بگیر کرنومتر سیتا اوکی-

 :من

 خب؟ گیرینمی چرا خودت-

 چخبره؟ باز-آرمین

 :زنونه صدای با سروش

 .عسلم نَکشی مارو باشه جاده به تحواسِ تو عَزیزَم عه-

 .نگفتیم هیچی مقصد به رسیدن تا و گذاشتم کرنومتر خندیدیم ما و کرد نگاه سروش به چپچپ آرمین
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 :آرمین

 .رسیدیم خب-

 چنده؟ کرنومتر: گفتن و پریدن سروش و سمیه شدم پیاده تا

 .آوردم در جیبم از و گوشیم

 :من

 .دقیقه پنج و سی-

. ردک نگاه سروش به و کرد باز و نیشش دادن بهش رو دنیا انگار هم سمیه و بود شده ب*را*خ سرش رو دنیا انگار سروش

 .انداخت سمیه و سروش به نگاهی و پیشمون اومد و کرد پارک و ماشین آرمین

 :آرمین

 ریختیه؟ این قیافشون چرا اینا شده؟چی-

 :سروش

 .شدم بدبخت هیچی-

 :سمیه

 دیگه یقیقهد پنج و بیست گفت آقا این دیگه یدقیقه پنج و سی گفتم من. رسیممی کی که گذاشتیم شرط ماشین تو-

 .بعد

 :گفت ناله با و حرفش وسط پرید سروش

 .باختم من هم حاال بده امروز رو برده که اونی خرج باید باخت هرکی گفتم احمقم من-

 :گفت و زد سروش یکله پس دونه یه آرمین

 .بازیمی همیشه که سرت بر خاک-

 .پشتمون آرمینم و سروش و رفتیممی راه جلو سمیه و من

 .بوتیکه اون بریم بیا سیتا-
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 .داشت قشنگی هایبارونی و شنال کردم گفتمی که جاییاون به نگاه یه

 بده؟ رو پولش سروش خواینمی که واقعا فقط بریم باشه-

 .اونم جیب محتاج من مگه بابا نه-

 .کنیمی کاری خوب-

 نگایر از ترکیبی یکیش. اومد شنل دوتا با سمیه که کردیممی نگاه رو هالباس داشتیم جوریهمین و رفتیم مغازه داخل

 .بود مشکی و طوسی و سفید هایرنگ از ترکیبی هم یکی اون. بود کرمی و روشن ایقهوه و عسلی

 .تو مال تیره من مال عسلیه هم؟ با کنیم ست-

 .خوشگله خیلی-

 و داشت ندمبل خوشگل خیلی کاله یه. بود شده کشنخ زانوشم روی و رسیدمی زانو تا که بود بافتنی بلند شنل یه شنله

 .بود باز هم آستیناش

 .اومدمی بهش چه. اومد بیرون. شدم سمیه منتظر و بیرون اومدم. پوشیدیم و رفتیم پرو اتاق تو

 .میاد بهت-

 .میاد هم تو به-

 و ودب ساده خوشگله چه خورد چشمم به آسمونی آبی یزنونه پالتو یه. گشتن به کردیم شروع باز و آوردیم در هارولباس

 .داشتم برش شیک،

 برداری؟ خوایمی مامانت برای-

 .دیگه براش ببرم باید سوغاتی اره-

 میشه؟ اندازش نظرتبه شیکه، خوبه-

 .دیگه ترهدرشت من از فقط کمیه من مامان اره-

 .میشه اندازش دیگه پس بود بزرگ برام کمی پوشیدم رو پالتو اون و

 .ماست یخونه اونم اخه بردارم خالم برای چیزیم یه-



www.taakroman.ir  

 

  

 
124 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 .اومد در صداش دیگه سروش که بودیم خالم برای چیزی یه دنبال و بودیم شده بیخیال رو خودمون حاال سمیه و من

 :سروش

 بمونید؟ جااین خوایدمی چقدر چی؟ یعنی بابا د-

 :سمیه

 .خب گردیممی سوغاتی دنبال داریم-

 :سروش

 کی؟ برای-

 :من

 .من یخاله-

 :سروش

 سالشه؟ چند-

 :سمیه

 نه؟ یا خورهمی بهت ببینی پرسیمی داری سروش-

 .خوبه امسلیقه چون میگم، رو این نه-

 .اومد تیره آبی دارخز پالتو یه با دقیقه پنج بعد لباس دنبال گشتمی داشت سروشم دیگه حاال

 .خوبه اشسلیقه واقعا بابا نه کردم بهش نگاهی

 .چرم پالتوی یه به خورد چشمم که کردممی رو زیر رو پالتو داشتم

 .داشتم برش. نباشم اون مثل تونمنمی باشم متنفر هم عرفان از اگر حتی رفتم؛ پالتوئه سمتبه

 .رفتم فروشنده سمتبه و برداشتم رو هاشنل با هاروپالتو. داشت کت حالت و رسیدمی رون تا

 .کیفش تو کرد دست. بود مونده سمیه حاال و کردم حساب و رو خودم برای
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 :سروش

 .هاباختم و شرط من-

 :سمیه

 .باشه خودم جیب تو دستم خواممی نیست مهم برام-

 :سروش

 .باختم من-

 .کرد حساب هم زن و زنه به داد و کارتش سروش دزدکی که کردنمی کل کل داشتن خالصه

 :سروش

 .بریم حل دیگه خب-

 :سمیه

 .فیلسوف نکردم حساب هنوز من-

 :سروش

 .نابغه دادم رو پولش میزدی غر داشتی وقتی-

 .کن عطا شفا خدایا. بیرون رفت و خندید بود مونده بهت تو سمیه. بیرون رفت و برداشت رو لباس هایپالستیک و

 .کردیممی نگاه رو هامغازه و زدیممی قدم رو پیاده تو جوریهمین. گرفتمی بارون داشت کمکم

 :سروش

 بگیریم؟ سوغاتی خوایمنمی تو و من آرمین-

 :آرمین

 شید؟نمی خسته دخترا نمیدونم-

 :سمیه
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 .بابا نه-

 .رفتن بچه لباس یمغازهیه داخل به سروش و آرمین که میزدیم دور داشتیم جوریهمین

 .رفتیم داخل هم ما

 :سمیه

 دارید؟ اومده دنیا به تازه خواهر-

 :سروش

 .سالشه ده بگیریم لباس خوایممی من خواهر نه،برای-

 :آرمین

 .یارمنمی در سر من خب-

 :من

 ببینم؟ رو عکسش-

 صورتی، هایب*ل عروسکی، دماغ سفید، و گرد صورت با ناز دختر یه. داد نشونمون عکس یه گوشیش تو از سروش

 .مشکی ابرو چشم

 :سمیه

 .نیست تو شبیه نازه،اصال چه-

 :من

 چیه؟ اسمش-

 :آرمین

 .پارمیدا-

 .بیرون اومدیم بچه بوتیک اون تو گرفتن لباس کلی بعد هالباس کردن نگاه به کردیم شروع سمیه و من
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 :خنده با سروش

 .اینامامان حاال-

 :آرمین

 !فاطمه و فرشید راستی اها! هستنا نفرم دو اون گرفتیم، هم پارمیدا سپهر، کامیار، من، بابای تو مامان خب-

 :سروش

 .کنیممی کشاورزی داریم خودمون بزنن، شخم رو هامغازه دخترا کردممی فکر من-

 :سمیه

 .گرفتیم چیزی یه خودمونم شاید میریم نداره اشکال-

 .مانتو بزرگ یمغازه یه تو رفتیم ترتیب این به و

 :سمیه

 سالشونه؟ چند خانوما این حاال خب-

 :آرمین

 .هشت و بیست چهل،فاطمه سروش مامان-

 وشگلخ ولی ساده؛. ساده باز جلو ایگلبه مانتوی یه به خورد چشمم. گشتنمی داشتن خودشونم. گشتن به کردیم شروع

 .بود

 :سمیه

 بگیری؟ میخوای خودت برای اینو نمیشه باورم-

 :من

 چیه؟ مگه آره-

 .گرفتینمی روشن رنگ آخه-
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 .بیرون اومدیم و کردن انتخاب رو هامانتو هم اونا و برداشتیم مانتو تا سه دو خودمونم برای سمیه و من خالصه

 :آرمین

 بگیریم؟ هم پسرا برای داخل شینیدمی شما بیارم و ماشین من-

 :من

 .تنیس مشکلی آره-

 .خورد زنگ آرمین گوشی لحظه همون

 :آرمین

 !استاده اوه-

 .کرد قطع دقیقه ده بعد و زد حرف استاد با و داد جواب

 :من

 گفت؟می چی-

 :آرمین

 .اینا و کجایید گفتمی هیچی-

 :زده وحشت صدای با سمیه

 نکنه؟ بد فکر وای_

 :گفت و خندید سروش

 .نترس نه-

 .موندیم پسرا منتظر و ماشین تو نشستیم خالصه

 .بیرون اومدیم آخر شدی خالی سمیه خب-

 !گردنبندها اون حیف ولی-
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 !نکن تازه و دلم اغ*د وای-

 .کنم فوضولی میخوام کمی من میگما-

 .سمیه زشته عه-

 و دمش خم و بگیرم نتونستم رو خودم جلوی منم. کرد باز رو داشبرد و شاگرد صندلی تو رفت و نداد گوش حرفم به ولی

 .کردیممی سکته داشتیم دیدیم که چیزی اون از سمیه هم و من هم کردن، رو و زیر کمی بعد. کردم نگاه

 :زدیم داد دوتایی

 تفنگ؟_

 .کردممی نگاهش داشتیم ایاسکته عین. بود داشبرد توی مشکی کلت یه

 !انچیزی کاریخالف اینا کنم فکر! سمیه وای-

 .پلیسه خانوادشون تو کسی یا پلیسن شاید نبین؛ رو بدش طرف فقط کن، نگاه دیگشم طرفیه-

 .گفتمی راست

 .کنیمنمی فرقی اصال باشه؟ ندیدیم دیدیم شتر اومدن اونا االنم-

 .خبرهچه میارم در سر آخر من ولی باشه؛-

 .باشن خوب طرف امیدوارم-

 به مداد تکیه و بستم و چشمام. گشتن به کرد شروع بازم و نرفت رو از ولی بود؛ دیده داشبرد تو تفنگ یه کهاین با

 .شدم سیخ کشید سمیه که جیغی با که صندلی

 !سیتا-

 شد؟چی چته؟-

 .کردممی نگاه بهشون داشتم اومده در حدقه از هایچشم با. بیرون آورد رو صدف گردنبندهای دوتا اون داشبرد تو از

 .بود شده نوشته S حرف آونا روی بودن گردنبندها جف

 !گرفتن رو گردنبندها سیتا وای-
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 !عقب بیا اومدن سمیه اوه، اوه-

 مبارکم روی به و عقب اومد خونسردی با سمیه همین برای ببینن رو داخل تونستننمی بود، دودی هاشیشه چون

 .دیدیم داشبرد تو رو کلت و گردنبند که نیاوردیم

 :آرمین

 برگردیم؟ بعد بخوریم چیزی یه میگم-

 :سروش

 .موافقم خودم من-

 :سمیه

 .ندارم حرفی من-

 :آرمین

 .بزن رو صندوق سروش. برگردیم بعد بخوریم چیزی یه بریم پس-

 .نشست فرمون پشت هم سروش و زد کله و سر هاپالستیک با و رفت آرمین

 شکیم شلوار یه با بود تنش مشکی چرم کت یه. نشست شاگرد صندلی رو رفت فرمونه پشت سروش دید و اومد آرمین

 .مشکی یساده تیشرت یه هم زیرش از تنگ، لی

 .بود شده دارنم بارون خاطربه مشکیش موهای

 :آرمین

 بزنم؟ رو بخاری نیست؟ سردتون-

 :من

 .مرسی نه-

 مموهاش از کمی. بود شده بامزه خیلی و بود انداخته و هودیش کاله سروش. برگشت باز و کرد نگاهم خیره کمیه آرمین

 .بود ریخته پیشونیش رو و بود خیس
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 .خندیدن به کرد شروع سمیه

 :سروش

 شد؟چی-

 .خنده زیر زدیم دوتایی و اومد در منم یخنده سروش گفتن شدچی این با

 .کردنمی نگاهمون تعجب با داشتن سروش و آرمین

 :من

 .بزاری دهنت تو کمه نبات آب یه فقط بکن خودت قیافه به نگاه یه اگنس میگی من به-

 عه افتاد ردنش*گ به نگاهم آورد در و کتش و خندید آروم هم آرمین. زد لبخند و کرد خودش به نگاهی آیینه تو از

 .ندادم بهش و آرمین زنجیر من وای ای کو؟ زنجیرش

 .زدن حرف به کرد شروع سمیه که بدم بهش و زنجیرش اومدن

 رفت؟ یادت رو اتخاله پسر سیتا راستی-

 خونه داره، زن خودش االن اون دوما آشغالی نداختمی گرفتممی هم چیزی براش میاد، بدمون هم از امپسرخاله و من-

 اومدم؟ شمال من بدونه خوادمی کجا از اصال داره زندگی

 !ها میگیری فاصله تیره رنگ از داری کمکم راستی. بیخیال ها میگی راست-

 میگه؟ کی نه-

 !گرفتی روشن رنگ مانتو تا سه دو آخه-

 چی؟ که خب-

 !بیخیال اصال اه-

 :سروش

 میاد؟ بدت روشن رنگ از آرمین مثل هم تو ببینم-

 :من
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 .میدم ترجیح رو تیره ولی نمیاد؛ بدم-

 :سروش

 .هاافسرده این عین پسند، تیره همین مثل-

 :من

 .دارم دوستش خیلی که من خوب و شیکه خیلیم اخه؟ چشه مشکی رنگ مگه_

 :آرمین

 .نمیشه حالیش ولی میگم؛ بهش رو هااین بار صدسی روزی من کن ولش_

 :سمیه

 .میشی ترک زهر کنی گوش رو سیتا هایآهنگ االن. داره تاثیر آدم روی مشکی رنگ کال آخه نه_

 :سروش

 آهنگی؟ چه این االن نگاه گفتی گل آخ-

 .شد پخش آبی نهنگ الالیی آهنگ. کرد زیاد رو صداش و کرد روشن رو ضبط و

 :آرمین

 .قشنگه خیلیم مگه؟ چشه-

 :من

 میدی؟ گوش رو آبی نهنگ هایآهنگ هم تو-

 :آرمین

 .آره-

 :من

 .نکردم بازیش ولی هاشم؛آهنگ عاشق منم وای-
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 :آرمین

 .نکردم بازیش منم-

 :گفت و کرد قطع و آهنگ سروش

 .رسیدیم دیگه بسته خب-

 یزم یه پشت و رفتیم داخل. گذاشتیم هم کالهامون و رفتیم رستوران تو بدو بدو. باریدمی داشت بارون شدیم، پیاده

 .گرفت سفارش و اومد گارسون. نشستیم چهارنفره

 خودشون هم پسرا زدیم،می حرف سمیه با داشتیم. رفت هم گارسون و دادیم سفارش و خواستیممی که هرچی کدوم هر

 .میزدن حرف

 .کردم ساعت به نگاهی خوردیممی رو غذامون هازده قحطی مثل هم چهارتامون و آوردن رو غذاها

 !شده نه ساعت اوه-

 :آرمین

 .وایسه جا یه نداشتی که انتظار-

 :من

 .میشد خوب خیلی وایمیستاد هم اون داره، نگه جا یه و ساعت داره دوست موقع هر آدم میشد اگر ولی نه؛-

 خوردن؛ به کردن شروع گاو مثل باز سروش و سمیه لحظه چند بعد. شدن خیره بهم تاشون سه که کشیدم آهی یه و

 .یکردم نگاه بهم هم خوردمی هم آرمین ولی

 .خوردن به کردم شروع و برگشتم عادی روال به و شدم آروم کردم فکر عرفان هایچشم به و بستم رو چشمام

 .نشستیم ماشین تو رفتیم و شدیم بلند شد تموم که غذا

 .کردممی گوش رو آهنگام فقط و نگفتم هیچی خونه مسافر به رسیدن تا کردم پلی رو آهنگ و آوردم در رو هندزفریم

 .کردم باز رو چشمام وایساده ماشین کهاین حس با کردم، فکر عرفان ایقهوه هایچشم به فقط و بستم رو چشمام
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 که باال رفتیممی داشتیم هاپله از و رفتیم داخل. بودن برداشته پسرا که بردارم رو هاپالستیک برم خواستم و شدم پیاده

 .دید رو ما آزیتا

 :آزیتا

 رفتین؟ خرید تنهایی نامردا-

 :سمیه

 !آزیتا وا-

 .گذاشتن زمین رو ما خرید هایپالستیک پسرا. باال اومد آزیتا کردن ساکت بعد هم سمیه رفتم، باال و ندادم محل

 :من

 .گذشت خوش خیلی مرسی-

 :آرمین

 .گذشتخوش خیلی هم ما به-

 :سمیه

 .خدافظ خوش، شب خب-

 .رفتیم داخل و دادن جواب

 !افتادم کول و کت از وای-

 .لباس عالمه یه گذشت خوش خیلی ولی-

 !رفته یادت انگار و کلت اون-

 ششم قسمت

 (سیتا)

 :سمیه
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 !نیستم مشقولش زیادم خب ولی نرفته؛ یادم و کلت اون نه-

 :بهت با من

 باشی؟ ریلکس قدران میتونی چطور نیستم؟ مشغولش که چی یعنی-

 !داره تفنگ همون برای هم آرمین حتما دارن، خونشون تو اسلحه یه یا و کلت یه پولدارا همیشه ببین آخه نه-

 :گفتم و پیشونیم رو زدم یکی

 گفت بعد داد، نجاتم مردممی داشتم دیدی اصال داره؟ که پولی همهاین مثال یا بگیم؟ چی رو چاقو همهاون سمیه، اخ-

 !کنهمی شک آدم چیه به چی شناسهمی وقتی خب شوتیه؟ ماشینه شاید

 !باشه خالفکار آرمین که کنم فکرشم حتی تونمنمی من ولی داری؛ حق هم تو-

 تونینمی این به ولی نیست؛ زیاد سنشم و نشده تموم کامل درسش وقتی حتی پلیسه نکهای به کنی فکر تونیمی آره-

 .باشه خالفکار که کنی فکر

 :سمیه

 آسیب که بهت داره دوست همهاین داد نجات رو جونت بار چند نداره، کاری که تو با باشه خالفکار گیریم اصال-

 .رسونهنمی

 .بابا بیخیال ها؟ اونم چی من مگه چه؟ من به بهتر، نظر یه اصال-

 ستنش تختش رو سمیه. کردم عوض و لباسم دستشویی تو رفتم و برداشتم لباس رفتم، کمد سمتبه و شدم بلند و

 .اومد در صداش که کردممی نگاش داشتم اتاق وسط پا سر جوریهمون

 چیه؟-

 !هیچی-

 سیتا؟-

 هوم؟-

 ان؟درستی هایآدم اینا نظرتبه واقعا-
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 !نمیدونم سمیه نمیدونم-

 بیاریم؟ در رو توش ته چطوری-

 بود؟ واقعی مطمعنی نمیدونم، آخه؟ میدونمچه بابا-

 .بود سرد هم قدرچه بود، واقعی بابا اره-

 هستیم؟ کیا بین ما خدایا-

 .نمیشه چیزی راحته خیالم این از ولی-

 .باد خجسته دلت هم تو سمیه-

 .مواظبمونن هم کننمی کمکمون هم تازه هیچی نه دارن مشکلی نه ما با باشن خالفکارم اگر حتی ببین آخه نه-

 .بخیر شب خوابممی من خستم، خیلی ، نمیدونم سمیه پوف-

 .پوشیدم و آوردم طوسی خواب لباس یه کمد تو از رفتم و شدم بلند

 !شوهرت نه ها امسمیه من دلم عزیز اوه-

 .بخوابم راحت دارم دوست داره؟ ربطی چه-

 !رون تا اونم خواب لباس و هوا این تو-

 .شهنمی سردم گرماییم منم تازه مگه؟ چشه-

 .بخیر شب باشه-

 .بخیر شب-

 توی مشکی کلت اون به کردن فکر کلی با. کنهمی عوض و لباساش داره اونم بود معلوم کمد در صدای از. بستم و چشمام

 .برد خوابم گردنبندها و داشبرد

 ما وها کردم، نگاه رو پایین. بود بلند یصخره دوتا بین بودم، بزرگ پل یه روی. کردم نگاه برم و دور به کجاست؟ جااین

 هوای و درخت از پر سبزه سر جاهمه. بزرگ یرودخونه یه هم پل پایین. زیاده ارتفاع خیلی رفت گیج ارتفاع از سرم گاد

 .برگشتم عقببه راحت خیال با پس حکم؛*م و بود آهنی پل.ابری
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 یل شلوار یه. رسیدممی ردنش*گ تا زور به فهمید میشد هم فاصله این از. بود من به پشتش که بود پسر یه پشتم

 .خرمایی و بود باال روبه موهاش مشکی، هایپوتین چرم، کت یه بود، پاش مشکی

 آقا؟-

 .بود بهم پشتش که پسر یه هم باز. کردم نگاه و پشتم و شدم خیره بهش کمی. برنگشت

 داشتن بلند قد و وزیده هیکالی دوشون هر. مشکی موهای و ایقهوه هایکتونی مشکی، لی شلوار ای،قهوه زخیم کت یه

 .پل وسط منم و

 .وایسادم رفتم نرده کنار به

 :زدم داد

 هستین؟ کی دوتا شما هی-

 زده وحشت. آوردن در رو هاشوناسلحه و کمرشون تو هاشون،کت زیر از رفت دستشون که بودم زده زل جفتشونم به

 .کردن شلیک هم سمتبه و برگشتن که کردم نگاه بهشون

 تونستمنمی و بود مبهم ولی بود؛ آشنا هاشونصورت بودن؟ کی اونا. بود کرده عرق صورتم. پریدم خواب از وحشت با

 .بودن کی بدم تشخیص

 کتاری هوا. شدم بلند جام از و کشیدم کنار رو پتو بود، گرمم.کشیدم عقب و بودم کرده ولشون آزادانه که بلندم موهای

 .بود تاریک

 توی ماه نور. زدم کنار رو ده*پر و رفتم پنجره سمتبه. بود من به پشتش و بود خوابیده خوابشرخت توی آروم سمیه

 .کنم باز رو پنجره تونممی پس پوشونده، رو خودش سمیه. کرد روشن و اتاق و افتاد اتاق

 ماومد پنجره از ر*م*ک تا راحت خیال با نیست کسی کردم، نگاه و بر و دور بیرون انداختم و سرم و کردم باز رو پنجره

 .زدممی حرف خودم با آروم و بیرون

 .پل؟ رو چرا بود؟ چی معنیش اون بود؟ آرمین هااون از یکی یعنی بودن؟ کی اونا-

 توی رو چیزی یه یسایه که میزدم کنارشون داشتم.شد جمع سرم دور ده*پر مثل موهام که پایین انداختم و سرم

 .دیدم جنگل
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 .خوابیده معلومه پس بود شده خم سرش بود، داده تکیه درخت به و بود نشسته زمین روی که نفر یه

 .آوردم گیرت-

 از. دیگه هتیشرت یه مثل پس کوتاهه خوابمم لباس پوشیدم مشکی لی شلوار یه. رفتم کمد سمتبه و بستم رو پنجره آروم

 و ندمبل پالتوی و گذاشتم سرم رو هم مشکی خوشگل کاله یه بافتم تند تند و موهام و گذشتم خواب لباس کردن عوض

 .شمنمی خیس بباره اگر بارون پس نبود؛ ایپارچه جنسش. پوشیدم رو بود پام مچ تا که

 .بیرون رفتم و کردم باز و در آروم و پوشیدم هم مشکیم چرم هایپوتین

 دز لبخندی که زدم لبخندی براش. کردمی نگاهم داشت وزغی و هایچشم با بود دیده جن انگار دیدنم از البی تو خانوم

 .نداشت ایاسکته لبخند با چندانی فرق که

 یکس ولی کردم؛ نگاه و درخت همون. اتاقمون یپنجره زیر رفتم، مسافرخونه پشت هایبوته پشت از و رفتم بیرون در از

 .نبود خبری نه ولی کردم؛ بررسی دقت با باز رو جااون گرد هایچشم با. نبود

 :گفتم آروم

 !نمیشم بیخیال-

 .هادارم شیری دل چه منم. رفتم جنگل سمتبه و

 .اومدمی دیگه چیز کلی و زوزه و حشرات صدای

 .نبود مرد اون از خبری هیچ بازم ولی شدم؛می رد هادرخت بین از آروم

 نکبت؟ رفتی کجا اه-

 .نبود کسی بازم ولی رفتم؛ سمتشبه بدو بدو. اومد آخ صدای یه کردم، نگاه رو برم و دور

 .گردممی بر جهنم به اصال اه-

 .دیدم بوته یه زیر چشم جفت یه لحظه همون

 اونا هی. گذاشتن فرار به پا اشتوله تا شیش یا پنج با خرگوش اون که بوته روی زدم شیرجه تقریبا! خرگوش جانم ای

 .برداشتم و گرفتم و هاشتوله از یکی. دنبالشون بدو بدو من کردنمی فرار

 !کنه ذوق همچین برمتمی سمیه پیش. گوگولی تو نازی چه جان ای-
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 .گرفت و وجودم تمام ترس برداشتم و اول قدم که همین

 کجام؟ من-

 .یکنمی پیدا کنیمی پیدا نترس، اصال سیتا نترس کنم؟ لطی*غ چه حاال خدایا. کردممی نگاه رو برم و دور ترس با

 .رسیدم مانند غار یه به. بود آشنا نظرم به که رفتم جایی سمتبه و کردم نگاه بر و دور

 تو اون و برداشتم سنگی اول پس باشه، تو اون چیزی حیوونی ترسیدممی. بینهنمی رو جا هیچ هم آدم چشم خدایا

 کرد شروع بارون و زد برق و رعد چندتا بود، ابری بد هوا. رفتم غار داخل آرومآروم! سیتا تو برو. نشد خبری انداختم،

 .کرد باریدنبه

 رو جااین چیزی گرگی. نشن خیس ردن*گمی جایی دنبال هم هاحیوون دیگه االن. نیست خوب اصال نیست، خوب این

 کنم؟ لطی*غ چه من کنه پیدا

*** 

 (آرمین)

 :زدن غر به کرد شروع سروش. پرید خواب از هم خرس سروش سحلم که من زد که رعدی با

 !ها دیدممی خوب هایخواب داشتم دیگه بکپ بگیر د پره دلش بدتر ما از هم آسمون اه-

 !خوابیده خرس جااین که نمیدونه دیگه آسمونه بمیر بگیر! سروش شو خفه-

 .بود صبح دقیقه چهل و سه ساعت کردم نگاه ساعتبه. بود خیس جاهمه. کشیدم کنار رو ده*پر و شدم بلند

 مثل وشمسر. نداشتم تیشرتم و بود تنم سفید خط با مشکی ورزشی شلوارک یه. نشستم تخت رو. بردنمی خوابم دیگه

 .گرفت بغلش تو و کرد جمع رو پتوش بود من

 .رفتم گالری تو برداشتم و گوشیم

 .تمگرفمی دزدکی رو هااین نبوده حواسش وقتی گرفتمشون، دونستنمی خودشم حتی که داشتم سیتا از عکس کلی

 از که پرید جوری چون سوخت؛ سروش برای دلم بار اولین. پریدم جام از قدرتی چه با اونم در شدن کوبیده صدای با

 .افتاد پایین تخت

 خبره؟چه-
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 یقیافه. کردم باز رو در و شدم ورحمله در سمتب. گرفت و وجودم کل مزخرفی یدلشوره. بود طلبکارانه کامال لحنش

 .بود در پشت سمیه گریون و آشفته

 !... آرمین...  آرمین-

 شده؟ چی بکن جون د-

 .آورد در دم هم سروش هقش هق صدای. شکست رو بغضش بود زور هرچی با بعد و سیتا گفت فقط

 :سروش

 شده؟چی-

 :گفت گریه و لکنت با

 !نیست خبری خودش از ولی جاست؛این چیشهمه جاستاین گوشیش! نیست-

 .رفتم کمد سمتبه بدو سمیه بودن به توجهبی. شده خارج بدنم از روح که انگار داشتم بدی خیلی حس

 ؟ رفتی کجا دیوونه آخه-

 سروش. رو زخیمم چرم کت روشم از و تیشرت یه پوشیدم، لی شلوار یه و آوردم در روو شلوارکم. خدا شممی دیوونه دارم

 .پوشید رو لباسش سریع و اومد سمیه دادن داریدل بعد هم

 :وحشت با سروش

 .بارون آرمین-

 نیس؟ یادت-

 !آها آها-

 .رفتیم البی به سمیه با و رفتیم بیرون در از

 :سروش

 .دیدنش خوانپیش مطمعنا باشه رفته اگر وایسا-

 :پرسیدم کردمی نگاهمون هازدهجن عین که میز پشت خانوم از و دویدیم خوانپیش سمتبه
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 بیرون؟ نرفته دختری هاموقع همین خانوم-

 !میگید و کی بدونم کجا از من بیرون، میرن آدم کلی آقا-

 .آوردم سیتا از عکس یه و بردم گوشیم سمتبه و دستم

 .بیرون رفتن ایشون پیش، ساعت یک تقریبا-

 .ترکید بیشتر بغضش. دادن سمیه به رو کسی مرگ خبر انگار حرفش این با

 کجایی؟ سیتا خدا

 (سمیه)

 تنها .بگیرم رو اشکام جلوی تونستمنمی. دارم که کسی تنها نشه، چیزیش ولی هست؛ احمق. نشه چیزیش خواهرم خدایا

 .اومد سمتمبه سروش کجاست؟ شب وقت این نیست معلوم هم داشتم که کسی

 .باش آروم کنیممی پیداش-

 !کجاست نیست معلوم دارم که کسی تنها باشم؟ آروم طوریچه-

 قیافش بود، پریده رنگش. نیست کمتر نباشه ناراحت بیشتر منم از. نبود خوش حالش اونم. اومد آرمین لحظه همون

 :گفت امیدوار لحن با. بود گرفته

 پیششه؟ هنوز زنجیر اون-

 .آره-

 االن؟ گردنشه-

 .بره یادش کردم کاری بده پش بهت خواست دفعه چند گردنشه که میدونم آره-

 .کنهمی پیداش زنجیر اون از کشهمی بو میارم( اومد فیلم جنگل تو که سگه همون) و تریس باز من بخوابید برید شما-

 :گفتم طلبکار لحن با و شدم بلند جام از

 .بخواب بگیر و اتاقت تو برو میگی بهم وقت اون شده گم من خواهر عمرا-

 .میشد دیوونه داشت بود شده عصبی
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. خبره هچ بگه استاد به صبح بمونه یکی باید بریم هممون تونیمنمی چی؟ بشه چیزیت هم تو و ببریم هم رو تو اگر خب-

 !نباشه حرفی. توئه مراقب جااین هم سروش میرم من فقط پس باشنش؛ دزدیده شاید اصال

 و زنمب داد سرش میگه شیطونه. خالفکاره شاید خودشم ولی گفت؛می راست سیتا مثل. بود شده ون*خ یکاسه چشماش

 .نیست من ابجی من، سیتای بیخیال، رو هااین ولی بگما؛

 و دمکر نگاه چشماش به شد خیره بهم و نشست کنارم سروش. نشستم مبل رو باز. بیرون رفت بلند هایگام با آرمین

 .زد حلقه چشمام تو اشک

 .نشه نشه، چیزیش سروش-

 .داشتم امنیت حس ولی بود؛ عجیب. کشید لش*بغ تو رو من بعد و کرد مکث کمی ترکید بغضم باز و

 نه؟ مگه کنیدمی پیداش سروش-

 نکنه؟ پیداش آرمین میشه مگه نباش، نگران میشه پیدا عزیزم آره-

 .کسمه تنها بشه چیزیش نباید نگرانشم، خیلی نمیدونم-

 !سمیه شدی حیابی چه. گرفتم فاصله ازش و اومدم خودمبه. کشید پوفی

 .مردم پسر ل*غ*ب رفتم گرفتمی داشت خندم خودمم. خندیدن به کرد شروع سروش. بود شده قرمز هاملپ

*** 

 (طاها)

 .مطمئنم کنه،می خفم مطمئنم خدایا

 .کردم بازش ولی ؛نداشتم رو کردنش باز جرئت اومد، برام پیام یه

 ... طوری نرسه بهت دستم کن آرزو طاها. نرسه بهت دستم فقط عرضه،بی ای-

 .بود شده گرد چشمام. داره وجود دونستمنمی حتی که دادمی بهم هاییفحش

 !رفتممی لو داشتم کردم؟می کارچی میگی-

 !کنممی آسفالت رو دهنت میزنم گوشی پشت همین از وگرنه نزن زر دنبالش، بگرد-
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. مباش نزدیکش من دیگه برسه چه کنه،می خفم داره گوشی پشت از. میزنه حرف من با داره رفته یادش کال این خدا یا

 به کردم وعشر. شدم کشیده آب فیل بارونیه؟بابا چه دیگه این. آوردم جلوتر رو کاپشنم کاله گذاشتم، جیبم تو رو گوشیم

 شدی؟ آب حاال رفتی کجا. هاداره کم هم دختره این آخه. گشتن

 (آرمین)

 خواستمی طوریچه! فهمیدمی مگه ولی کشید؛می بو داشت جوریهمین تریس دختر؟ کجایی سیتا! میشم دیوونه دارم

 بفهمه؟

 .کردن پارس و دوییدن به کرد شروع تریس دفعه یه

 !بگیرنت گل اه. وایسا-

 .کرده پیداش حتما رفتم؛می دنبالش بدو بدو

 خودش تو غار یگوشه که سیتا دیدن با و غار تو شدم ورحمله. باشه تو اون خدا رو تو خدایا. رسیدیم مانند غار یه به

 .شد بلند جاش از. دادن بهم رو دنیا انگار شده جمع

 !آرمین-

 .دختر تو کردی جونم نصفه. کشیدمش بغلم تو و دوییدم طرفشبه

 (سیتا)

 .کردممی خیس رو خودم داشتم ترس از پارس صدای شنیدن با

 .نیاد جااین نه، نه-

 الکام که پسر یه دیدن با. شدم جمع خودم تو و نشستم غار یگوشه و رفتم. باشه چیزی سگی گرگی کردممی فکر

 .شدمنمی حالخوش دیدنش از قدران وقتهیچ. بودن داده بهم رو دنیا ،انگارکنارش سگم یه و بود خیس

 !آرمین-

 گرفته؟ اشتباه کی با رو من بک، گنده این خدا شممی له دارم. کنیمی له داری و من پرو اِوا. شد گرمم فهمیدم فقط

 نیست؟سالمی؟ چیزیت خوبی! تو کردی جونم نصفه-

 .کردم راحت رو خیالش و گذاشتم هم رو و چشمام. کرد نگاهم نگران نگاهی با و کرد جدا خودش از و من
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 .نباش نگران خوبم-

 .گرفت ون*خ رو چشماش و شد منقبض فکش خورد، گره ابروهاش

 هان؟ کنی؟می کارچی جنگل توی تو شب وقتاین-

 .شدمی تربلند داشت صداش رفته به رفته

 کنی؟می کارچی جنگل تو سیتا هست؟ جنگل تو مست پسر چقدر میدونی یا کنه؟ پیدات گرگ شی؟می گم نمیگی-

 کنم؟می کارچی دارم جنگل تو. داشت حق گفت،می راست. انداختم پایین رو سرم

 :گفتم اومدمی در چاه ته از که صدایی با

 یه هب و گشتم دنبالش! شد ناپدید دفعه یه که بگردم دنبالش خواستم خوابیده، که دیدم رو دنبالمه که یارویی اون-

 .شدم گم فهمیدم گرفتم رو یکیشون وقتی کرد،م دنبالشون. رسیدم خرگوش

 .بود کالفه خیسش موهای تو کرد و دستش و کشید پوفی

 برگردیم؟-

 .شدم گم منم خود برگردیم؟ رو چی چی-

 .کردم نگاهش باز دهن با

 .اومدم کجا از نفهمیدم! دوییدم نکنم گمش کهاین برای منم دویید، دفعه یه و کشید بو زنجیر بوی روی از تریس-

 !زنجیرت راستی اِ-

 .شد زنجیر کردن باز مانع و دستم رو گذاشت و دستش که بردنم دنم*گر به دست

 .راحته خیالم جوریاین بمونه تو پیش بهتره-

 .اومدیم خودمون به و زدم پلک. نیست عادی جوری یه حالتیه یه چشماش. هم چشمای به بودیم زده زل

 .میشه هم شدید داره اومدن بند جایبه بارون-

 بکنیم؟ خوایممی کارچی-
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 .بریم صبح جا،همین بمونیم صبح تا میگم من سیتا-

 .زنیممی یخ ولی-

 سردته؟ مگه-

 .میشه سردمون دیگه که بخوابیم بخوایم اگر ولی نه؛ االن-

 :گفت شده گرد چشمای با

 بخوابی؟ جااین خوایمی مگه-

 .نمیزنم خوابم از من بشه هم زلزله اره،-

 میگی؟ االن بخوابم، بگیرم نگفتی خودت با موقع اون که چطوریه-

 .کنم پیدا و عرفان خواممی چون-

 .نشست گرفت

 بگی؟ بهش میخوای چی نزدی حرف باهاش االن تا که تو کنی؟ پیداش خوایمی چرا-

 .کنهمی قایم ازم رو خودش چرا که بپرسم خواممی-

 !بودی شده عرفان بیخیال که تو-

 !پرسممی ازش سوال یه گفتم چسبم،می بهش باز نگفتم-

 .نشستم کنارش

 کنی؟ پیداش خوایمی سوال یه خاطربه-

 چشه؟ مگه آره-

 داره؟ خنده. خندید

 .لجی خیلی-

 چرا؟-
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 .کنهمی قایم و خودش چرا که موندی این فضولی تو-

 .شد قهقهه به تبدیل اشخنده که کردم باز رو نیشم

 شدی؟ عاشق تاحاال تو چی، تو-

 .اره که معلومه-

 زمانی؟ چه و کی؟-

 !شدم دانشگاهیم هم عاشق اول ترم از-

 کی؟-

 .منه عاشق آرمین افتاد یادم که کیه بگم خواستم

 :زدم داد تعجب با

 اول؟ ترم از-

 :زد لبخندی

 .آره-

 .میشه جوری یه آدم. برگردوندم خجالت با رو روم

 :خندید

 .بکشی خجالت خوادنمی حاال خب-

 کنیم؟ روشن آتیش میگما-

 !نیست ،کهباشه چوب جااین کهاین مگه. نمیشه خیسن، هاچوب-

 .میشه سردم داره کمکم بابا ای-

 .میشه داره سردم منم-

 .کشیدم جیغی که زد بزرگ رعدی دفعه یه
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 :گفت تعجب با

 ترسی؟می برق و رعد از-

 .ترسیدم بود ایدفعه یه فقط میاد، خوشمم بابا، نه-

 !اها-

 هست؟ پلیس کسی خانوادت تو میگما خب-

 .آره-

 .خبرهچه میارم در سر دارم کمکم اها

 کی؟-

 .کامیار-

 .شناسمشنمی کیه؟ اون-

 .داداشمه-

 داری؟ داداش-

 .پلیسه تره،کوچیک ازم سال یه آره-

 .باشن داشته اسلحه خونوادشم که باشه پلیسی سن سال سه و بیست با پسری طوریچه! نه ولی

 چیه؟ سرگرده یعنی چیه؟ اشدرجه-

 .سرگرده-

 سرگرده؟ بعد سالشه سه و بیست ممکنه؟ چطوری ولی آها؛-

 .شد سرگرد زود همین برای انداخته گلوله عالمه یه جلوی االن تا رو خودش-

 دادی؟می خبر اون به کردینمی پیدام اگر. هوم-

 .کردیم پیدات که فعال! نمیدونم-
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 .ترسیدممی ازش ولی کنم؛ نازش میخواست دلم بود، کشیده دراز گوشه یه تریس

 .ودب مشکی و پشمالو تمیز، زرد تقریبا چشمای با گرگی سگ یه. بود خوشگلم حال عین در ولی بود؛ ترسناک خیلی

 :گفتم نگرانی با

 خوبه؟ سمیه-

 .شده آروم مطمعنا االن تا پیششِ، سروش خب ولی بود؛ ناراحت خیلی-

 آوردی؟ گوشی-

 .خاموشه-

 .ها نداریم شانسم بابا ای-

 .سردمه خدا وای. خوردن هم به کردن شروع هامدندون. بود شده زیاد شدتش خیلی بارون

 سردته؟ سیتا-

 .میزنم یخ دارم-

 .ذهنشه تو چیزییه دونستممی. بست رو چشماش بعد کرد نگاهم کمی

 .بزن و حرفت-

 .کن غل*ب و یکی سردته وقتی میگن دیدی-

 .کنم فکر اشبقیه به خواستمنمی حتی میگن، کن غلش*ب فقط نمیگن ولی نبود؟ یادم رو این خودم چرا

 .گرفتم اتیش حرفش این با

 .نمیشه آرمین-

 .نشه سردت یخوامم فقط من-

 .نمیشه نه-

 .باشه-
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 د،بو شده حسبی صورتم. میشد سردم داشت بیشتر ولی کنم؛ گرم رو خودم کردم سعی و شدم جمع خودم تو بیشتر

 .بدم تکون تونستمنمی و انگشتام

 :گفتم اومدمی در چاه ته از که صدایی با و گذاشتم هم رو حکم*م و چشمام

 .سردمه-

 .بیار در رو پالتوت-

 باز رو هامچشم آروم. بودم تنور تو انگار بودم، گرفته گُر. شد گرمم گذشت که کمی. آوردم در رو پالتوم و بردم دست آروم

 درش و بردم دست. کردمی اذیت کالهم. بود تنم شلوارم و خواب لباس همون منم بود، آورده در و تیشرتش و کت. کردم

 .آوردم

 سردته؟ هنوز-

 روم؟ بندازی رو پالتوم میشه. خوبه نه-

 . انداخت روم رو پالتوم و باشم معلوم هم انقدرا خوامنمی که شد متوجه

 پوستش رنگ که شدم این یمتوجه باز کردم توجه که کمی. داشتم امنیت حس غلش*ب تو عجیب بردمی خوابم داشت

 .کنهمی فرق

 آرمین؟-

 جونم؟-

 .بیخیال هیچی-

 !دیگه بگو سیتا-

 .سفیده صورتت اما گندمیه؛ اتنه*سی حتی آخه میکنه؟ فرق باهم پوستت رنگ چرا جدا نه-

 .بود فکر تو. کردم نگاه و صورتش و کردم بلند رو سرم. کرد سکوت کمی

 آرمین؟ الو-

 .کنهمی ترتگرم کن، باز رو موهات راستی. آفریده جوریاین خدا خب که، دونمنمی اها ها؟-
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 .ندارم رو حوصلش-

 کنم؟ باز من-

 .کن باز-

 .کرد باز رو موهام و برد دست اروم

 .خوشگله خیلی موهات-

 .بود مشکی کاش ولی ممنون؛-

 کنی؟ رنگ خوایمی-

 .نمیاد خوشم نه-

 .کرد بو رو موهام و سرم به داد تکیه و سرش.بود ردنش*گ تو سرم. بودم غلش*ب تو کامال. بود بسته دستام

 .میزنه تندتند چه قلبش. ش نه*سی تخته رو بود شده داده تکیه سرم کامال که کردم جاجابه و سرم کمی

 .برد خوابم ربع یک تقریبا بعد یبرهم خوابم کنه ناز رو موهام کسی موقع هر. کردمی ناز داشت رو موهام

 (ارمین)

 خوابید؟ عه. آوردم عقببه رو سرم آروم. نمیزد حرفی دیگه

 نمیدونه حتی ولی غلمه؛*ب تو کنارمه،! میشم دیوونه دارم معصومه، چه. کردم نگاش و داشتم نگه نجوریهمی و سرم

 الغره، چه خدایا. گذاشتم رش*م*ک روی و کردم بلند و دستم یکی اون. بود سرش زیر که دستام از یکی. امکی من

 .اسمیزه ریزه قدرچه. شکمشه یاندازه کنم فکر بازوم

 .زدم کنار به آروم رو بود صورتش جلوی که موهاییش.زدم لبخندی

 .مداو باز و بیرون بود رفته که بود تریس. کردم نگاه غار بیرون به و گرفتمش بیشتر و جلوتر رفتم. اومد پا صدای

 بهش قدریاون. دارم دوست رو دختر این قدرچه من. بود خوابیده معصوم یبچه یه مثل که کردم نگاه سیتا به هوف،

 .شد بیدار و خورد تکونی چشماش. شد صبح کی نفهمیدم که کردم نگاه

 .بخیر صبح ، سالم-
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 .بخیر هم تو صبح ، سالم-

 بریم؟ شده صبح-

 .بریم پاشو چشم،-

 دراز یجورهمین من. شد بلند و داد تکیه دستمبه که کردم شل رو دستام کمی. پاشو گفتممی هم و بودم گرفته فت*س

 .کردممی نگاهش داشتم و بودم کشیده

 (سیتا)

 .بود کشیده دراز جوریهمین آرمین. پوشیدم رو پالتوم

 .دیگه بریم بپوش رو لباست شو بلند آرمین عه-

 .چشم به ای-

 .بود شده قرمز هاشچشم.پوشید و برداشت و تیشرتش و شد بلند که کردممی نگاهش داشتم جوریهمین

 قرمزه؟ چشمات چرا-

 .نخوابیدم-

 .خوابیدم راحت قدران من حاال چرا؟ وا-

 .زد لبخندی

 بشی؟ گرم خواستیمی چهطوری خوابیدممی من اگر خانوما خانوم-

 !آره آها-

 .باریدمی بارون هنوز پوشید، کتشم

 .بریم خب-

 .تریس جلوی نشست

 .برگردونی مارو اومدی که راهی همون از باید عالیجناب خانتریس-
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 .بیرون بود انداخته رو زبونش و بود نشسته رمین روی بودن کرده تربیتش خوب خیلی انگار که تریس

 رو راه و رفتمی جلو تریسم پشتم، هم آرمین و رفتممی راه جلو من. رفتیم جنگل راه همون از و رفت غار از بیرون به

 .میداد نشونمون

 .برمیگردونه داره مارو و مونده یادش کردی، تربیتش خوب چه-

 .دیگه اینیم ما-

 :خندیدم

 .کنهمی بد فکر مطمعنا بگیم؟ استاد به چی االن خب-

 .سپردم سروش به رو اون-

 .کنه برعکس رو همه نظر میتونه بد سروش واال حله پس-

 .هست که هم سمیه تازه-

 .رسیدیم-

 .بودیم خونه مسافر رویروبه دقیقا

 .کنممی خفه رو خودم بیرون بری شبی نصف ایندفعه خودم جان به! کارآگاه خانوم بفرمایید-

 :خندیدم

 .میرم بعد میدم خبر نمیرم، باشه باشه-

 .انداخت بغلم تو رو خودش و دویید. خوردمی رو ناخوناش داشت بودو نشسته سمیه البی تو که تو، رفتیم خنده با

 کنی؟ لطی*غ چه جنگل تو میری شبی نصف -

 .کرد جدا ازم رو خودش. داد بهم فحش کلی و جاناین استاد و آرمین و سروش که نبود یادش انگار

 نشد؟ که چیزیت دیگه؟ خوبی-

 !شدم بهتر رفتی قربونم هم تو عزیزم، خوبم نه-
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 .گرفت اشخنده

 .نخوابیدم حسابی و درست صبح تا گمشو-

 .خوابیدم راحت انقدر من حاال-

 هم همه ماشاال. بره باال ابروهاشون هم سمیه و استاد و بخندن آرمین و سروش که بود کافی این برای حرفم همین

 .دارن تشریف منحرف

 .هست گشنمم کنم، عوض رو لباسم برم بزار! بابا ای-

 .مشکی نوشابه با اونم گرفتم، هاداگ برات اتاقت، تو برو آها-

 .سیدم*و*ب حکم*م رو لپش

 .مرسی-

 کردم عشرو اشتها با. بود گرم. برداشتم رو ساندویچم و نشستم تختم رو و رفتم. هاداگ جون آخ. رفتم باال بدوبدو هاپله از

 .بود پر لپام جفت میزدم، بزرگی گازهای. خوردن به

 .اومد داخل سمیه. ساندویچ هم شد تموم امنوشابه هم دقیقه پنج عرض در. خوردم ازش و کردم باز رو امنوشابه

 خوردی؟-

 .آره-

 .بودی گشنه خیلی معلومه! کردی تموم زود چه-

 .زیاد خیلی جورم، چه-

 .شدچی ببینم بگو خب-

 .بشی زده هیجان و کنیا داد و جیغ نباید ولی میگم؛-

 .شده چیزایی یه شدم مطمعن حرفت این با دیگه دختر-

 ادش چشمای به و کردم تموم. بکشه جیغ خواستمی دلش بیشتر سمیه گذشتمی هرچی و دادن توضیح به کردم شروع

 .پرید بغلم تو و کشید جیغی.زدم زل سمیه شیطون و
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 !سیتا وای-

 .شنوهمی حاال کنی داد و جیغ نباید گفتم سمیه اه-

 (سروش)

 .گرفت و دستم آرمین که شدم بلند تخت رو از کشید سمیه که جیغی با

 .کشیده جیغ هیجان از هم اون کرده تعریف رو همچی سمیه برای سیتا حتما! نباش نگران-

 :گفتم شده نازک چشمای با

 شد؟چی مگه-

 .کرد باز اینا قمبر مش کوچه سر تا رو نیشش

 آرمین؟ کردی لطی*غ چه-

. بیرون میزد حدقه از چشمام بیشتر گذشتمی هرچی. کردن تعریف به کرد شروع و خندید. زدم بازوش به مشت یه و

 .شد تموم کردنش تعریف

 .رفتی تنها همین برای مطمعنم ناموسا-

 .نشه سردش خواستممی فقط من نکن، اینا و بد فکر دیگه سروش-

 .دیگه بغلت اومد کله با بود موافق اونم خب-

 .باشه گفت کرد اینا و نگاه و دستاش دیگه بعدش چیزا این و نه گفت اولش بابا نه-

 چی؟ یعنی-

 .زنمب یخ بود نزدیک منم بغلم اومد بست،می قندیل داشت بود، شده حسبی سرما از دستاش عزیزم برادر کهاین یعنی-

 .نداده شانس من به خدا واال بابا، حد این در اوه-

 چرا؟-

 .دش لبو کردم بغلم رو سمیه من کمیه دیشب وقتاون انگار نه انگار امروز ولی اومد؛ بغلت تو سیتا وضعیت اون تو-
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 :گفت باز دهن با آرمین. خندیدن به کردم شروع و

 کی؟ کجا؟-

 .کردم بغلش کمی دادنش دلداری برای رفتی تو که دیشب هیچی-

 .انداخت خودش رو هم رو پالتوش نبود راحت. نیست هم کنیمی فکر که طوریاون ولی ها؛ نیار کم-

 !آها-

 (سمیه)

 .رفت حموم به اونم و بودم کشیده دراز سیتا تخت روی

 .بود سروش کردم، باز رو گوشیم اومد برام پیام یه

 خوبی؟ سالم-

 خوبی؟ تو خوبم سالم-

 !عالیم-

 خونه؟می خروس کبکت یشدهچ-

 باشم؟ حالخوش بشه چیزی باید حتما مگه-

 بابا بیخیال-

 !میشه دیوونه خودشم نکنه پیداش آرمین گفتم که بهت. شد پیدا هم سیتا دیدی-

 شن؟نمی نزدیک همبه اینا نظرتبه میگما-

 چی؟ یعنی-

 .یشنم نزدیک همبه دارن سیتا و آرمین ولی کنه؛نمی فکر بهش واقعا االن و کشید عرفان از دست سیتا دفعه یه ببین-

 !شد بیخیالش راحت انقدر چطور سال ده بعد سیتا موندم من ولی آره؛-

 .کنهنمی فکر بهش خم اصال کنه،می ول رو چیزی یه دفعه یه مدلیه همین سیتا-
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 خوبه؟ حاال سیتا-

 !بگیره دوش رفت بعدشم هاداگه اون به شد ورحمله داخل، اومدش بابا آره-

 !ساندویچ رو زد شیرجه اومد تا همینه، هم آرمین واال-

 شه؟می گم سیتا بازم نظرتبه میگما-

 !سیتاست مواظب بیشتر آرمین بعد به این از مطمعنم چون نه،-

 !تو و یاروئه اون آرمین،! هاداره بادیگارد قدرچه هم سیتا-

 !دقیقه یه میزنن در دیگه نمیدونم-

 .بود آزیتا. رفتم در دم و انداختم سرم رو شال یه. زدن هم رو ما در لحظه همون

 خوبی؟ آزیتا سالم-

 خوبی؟ تو مرسی سالم-

 !تو بیا خوبم-

 .دریا بریم بپوشید لباس گفت استاد. بشم آماده برم منم باید دیگه نه-

 .فعال عزیزم باشه جون آخ-

 .فعال-

 .زدم در و رفتم حموم در سمتبه و بستم رو در

 چیه؟ زاری؟نمی راحتم هم حموم تو-

 .دریا بریم باید زودباش-

 .باشه آها-

 .شهنمی چیزی که کمیه با. خورد آرایش لوازم هایکیف و توالت میز به چشمم که رفتممی کمد سمتبه داشتم



www.taakroman.ir  

 

  

 
157 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 رژ هی. کشیدم چشمم پشت هم کوتاه و نازک چشم خط یه و زدم ریمل یه. زدم صورتم به و برداشتم و پنکک و نشستم

 .بیرون اومد پوش تن یله*حو با سیتا و شد باز حموم در موقع همون. عالیه زدم، هم جیگری

 .کردی آرایش اوه-

 .بکنی باید ام تو اره-

 !صورتم رو مالیدم سیمان انگار کنممی آرایش نده گیر سمیه وای-

 .بیا سبکه من آرایش وسایل-

 .بود نوشته. بود رفته یادم رو سروش. زدم شیرجه گوشیم رو و کشیدم جیغی

 بشم آماده برم من دریا بریم میگه استاد خب-

 (سمیه؟)-

 (الووووو)-

 .فعال بشم آماده برم منم رفت، یادم رو تو ببخشید شدم،می آماده داشتم بله؟-

 .بینمتمی-

 .شد آماده هم اون و کرد ملیح مالیم آرایش یه هم سیتا. شدم آماده و شدم بلند

 .خاروند رو کلش سیتا دیدن با آرمین. بیرون اومدن هم پسرا زمانهم دقیقا و بیرون رفتیم باهم

 :آرمین

 . سالم-

 .دادیم جواب هم سیتا و من

 :سروش

 .دیگه بریم-

 .بودن منتظرمون پایین هم بقیه رفتیم، پایین چهارتایی
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 :استاد

 .نشید گم بگیرید رو هم دست خب-

 هرا جلو همه. دنبالش هم بقیه و جلو افتاد راه استاد. گرفتمی خندش داشت هم سیتا خود. کرد نگاه سیتا به بعدم و

 .بودیم عقب چهارتا ما و رفتنمی

 (سیتا)

 .رفتمی راه داشت کنارم آرمین

 زیاده؟ راهش-

 :داد لبخند با و جوابم و کرد نگاه بهم

 .دریا به میرسی بشی رد ازش و داخل بری که هم همون هست، جنگل تو از راهی یه بری رو خیابون همین نه-

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 شمالی؟ بچه ها، بلدی-

 .گرفتم یاد اومدم بس از ولی نه؛-

 .آها-

 .خندیدنمی و گفتنمی هم با چیزی یه هم سروش و سمیه

 .خورد زنگ آرمین گوشی

 .دقیقه یه من-

 :گفت و کرد آرمین به نگاهی سمیه. رفت کنارش به هم سروش. داد رو گوشیش جواب و شد دور ما از و

 !بزنه حرف اون با رفته بگیم نداره که دختر دوست رفت؟ طرفاون چرا این-

 سروش؟ با کردیمی پچپچ چی چه؟ ما به سمیه اه-

 .دیگه میخندیدیم گفتیممی بابا هیچی-



www.taakroman.ir  

 

  

 
159 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 چنده؟ ساعت-

 .دو-

 رفتنه؟ دریا وقته چه االن آخه-

 .بخوریم جااون خوایممی ناهارم کنم فکر-

 .میاد بدم دریایی غذای از من بابا ای-

 .داشتی دوست که رو میگو-

 .دارم دوست کمی رو میگو فقط-

 .برگشتن هم پسرا لحظه همون

 :آرمین

 !بیاد کامیار قراره-

 :من

 اِ؟-

 :سمیه

 کیه؟ کامیار-

 :سروش

 .میره دریا سمتبه داره اونم دریا میریم گفتیم بهش شماله، آرمین داداش-

 ،گرفت قرار هامشونه رو کسی دست که شدیممی رد جنگل از داشتیم. گفت آرمین که راهی اون به رسیدیم لحظه همون

 .بودیم توش دیشب که بود غاری. کردم نگاه رو جانهمو داد نشونم رو جایی. بود آرمین برگشتم

 !داشتیم فاصله قدرچه بود؟ جااین این اِوا-

 .دوییدم و راهر همهاین چطور موندم من آره-
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 .اومدن کنارمون به و وایسادیم ما که شدن این یمتوجه میزدن، حرف داشتن که هم سروش و سمیه لحظه همون

 :سروش

 !ها موندیم جا گله از خبره؟چه-

 .افتادیم راه باز و خندیدیم تاییچهار حرفش این با

 :برگشت استاد. رسیدیم دریا به

 بشینیم؟ یا بخوریم غذا اول-

 .بود صفایی با و دنج جای. دریا کنار مانند کلبه. افتاد راه رستوران سمتبه استاد و شد بلند هابچه شکم دل اغ*د

 وشیگ با داشت باز آرمین. نشستن پسرا هم ترطرفاون میز تا دو نشستیم میز یه رو هم سمیه و من. نشست جایی هرکی

 .میزد حرف

 خوری؟می چی-

 .بده سفارش منم برای خوریمی خودت هرچی سمیه-

 .داد سفارش سمیه و اومد گارسون

 .اومد داخل به پسره یه ربع یک تقریبا بعد

 !هاکامیاره سمیه-

 .رفتمی آرمین میز سمتبه داشت که کرد نگاه پسری به کنه تابلو کهاین بدون سمیه

 .انتیکه کال اینا اوه-

 .تیگوش تقریبا هایب*ل و بود آرمین مثل دماغشم مشکی، باالیروبه موهای سفید، صورت با مشکی ابرو چشم پسری

 .خوشگله-

 .ها بهش نیومده پلیسه، سمیه-

 چیه؟ اشدرجه جدا؟ عه-
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 .سرگرده خدا،به واال-

 شده؟ سرگرد چطور سن این تو-

 .تندتند گرفته ترفیع همین برای انداخته و خودش گلوله چندتا جلوی انگار-

 !آها-

 چه؟ ما به بابا ای-

 حساب خوردیم، رو غذامون دوتایی آوردن، رو میگوها دقیقه، پنج بعد. کرد اونطرفی رو روش اونم برگردوندم، رو روم و

 .میزدیم قدم داشتیم دریا کنار. بودیم کرده تموم رو غذامون نفر اولین. بیرون اومدیم و کردیم

 .سیتا-

 هوم؟-

 میاد؟ خوشت آرمین از-

 .شدم جوری یه

 .برام دوسته یه مثل فقط شاید میاد، خوشم ازش بگم که نیست قدریاون ولی نمیاد؛ بدم ازش دیگه سمیه-

 .بیشتره شدنتون دوست احتمال جوریاین اوه-

 !دیگه شو بیخیال سمیه وای_

 .باشه باشه_

 .نشستیم بزرگ سنگ یه رو و رفتیم

 بگیریم؟ عکس سیتا-

 .بگیریم-

 .انداختیم راه عکس یآتلیه ترتیب همین به و

 هسمی و خندیدیم چهارتایی وایسادن هم سروش و آرمین. شد سبز کنارمون هم کله دوتا دفعه یه که گرفتیم ژست یه

 .گرفت رو سلفی هم
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 .شدیم هم کامیار یمتوجه و آوردم پایین رو گوشی

 :کامیار

 . سالم-

 :سمیه

 . سالم-

 .بود آشنا اشقیافه قدرچه. دادم رو جوابش منم

 :من

 !میای آشنا برام ندیدم؟ جایی تورو من-

 :کامیار

 .هست یکی شبیه امقیافه حتما ندیدم؛ رو تو تاحاال من-

 .بود آشنا هم صداش ولی دادم؛ تکون و سرم

 .داشتبرمی صدفارو جوریهمین و برداشت صدف یه و شد خم سمیه

 .میدن گند بوی اونا سمیه-

 بیارمشون؟ خواممی نکردی که فکر سیتا-

 چی؟ پس-

 .بنویسم باهاشون خواممی شنا رو و اسمم-

 .آها-

 .ریز هایسنگ کردن جمع به کردم شروع. دریا تو سنگ انداختن به کردن شروع و نشستن سنگ همون روی هم پسرا

 .نویسیممی S دوتا توش بعدم کنممی درس هامسنگ با منم کن درست صدفات با قلب نصف یه تو ببین-

 .باشه-
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 .گرفتیم عکس ازش و کردیم رو کارهمین و

 .اومد دستش تو توپ دوتا با استاد

 !یاوردینمی در بازی سرتق خوب خیلی وسطی تو شنیدم خانسروش و خانوم سیتا خب-

 .خندیدیم و کردیم نگاه رو هم سروش و من

 :استاد

 !گروه یه تو فردینم و وحید و نگار و آزیتا و من گروه یه تو تا پنج شما خب-

 من رفتیم قیچی کاغذ سنگ نگار و من. اومدن هم هابچه و خودش و انداخت والیبال هایبچه برای و والیبال توپ استاد

 .کاغذ اون و سنگ

 :نگار

 بیرون؟ یا وسط-

 :استاد

 .بیرون-

 .وسط هم کامیار و سروش و آرمین و سمیه و من و بود بیرون اونا تیم

 .دادیممی جاخالی ما و کردنمی پرت جوریهمین. دادیم جاخالی که کرد پرت شدت با رو توپ استاد

 :استاد

 .سرویس دهنتون ای-

 .گرفت رو توپ کامیار که سمیه شکم به خوردمی داشت باز که کرد پرت حکم*م و توپ نگار. خندیدیم تایی پنج

 :کامیار

 .جون ایول-

 :سمیه
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 .مرسی-

 :کامیار

 .میشه خواهش-

 .نداشت د*ر*د اصال. خورد من پای به حکم*م که کردن پرت و توپ

 .میشد شهید که خوردمی سمیه به. کنمنمی احساس و د*ر*د من ترآروم وحید بابا-

 .کنمنمی احساس و د*ر*د من ولی داشت؛ د*ر*د خیلی بود سنگین توپ چون کردنمی نگاهم داشتن باز دهن با همه

 .شدنمی ولی بزنن؛ رو سمیه داشتن سعی کردم نگاه هابچه به و سنگ رو نشستم

 :استاد

 .میریم وسط ما بیرون بیاید-

 .بیرون انداختیم رو آزیتا و نگار زود خیلی. طرف یه هم تا سه اون و طرف یه آرمین و من بیرون رفتیم

 :آرمین

 !میزنیما قفلی تو رو حاال باش مواظب استاد-

 :استاد

 .کن صدا مهدی رو من هابازی تو آرمین-

 :سروش

 .باش مراقب مهدی-

 .بیرون انداختیم و فردین ربع یک بعد یشدیمنم خسته انگار ما ولی دادن؛می جاخالی خیلی زدیممی و توپ هی

 .استاد همون یا مهدی و وحید بود مونده حاال

 سوراخ جفت از و زمین رو افتاد وحید. خورد وحید صورت تو حکم*م که کردم پرتش شدت با و اومد دستم به توپ

 .اومدمی ون*خ داشت دماغش
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 .سرم بر خاک وای ای-

 .کردمی غش داشت خنده از آرمین

 .ترکوندم رو مردم پسر زدم داره؟ خنده-

 .بود باحال خیلی سرمت بر خاک اِوا اون نه-

 .خندیدم خودمم ترکید باز و

 :وحید

 خندی؟می داری بعد کردی درصد پنجاه شهید و من-

 .دماغش جون به افتاد باز دستمال با و

 :استاد

 .بزنیم قدم بیاید بسته، دیگه هابچه خب-

 .نشست هاشن روی استاد زدیم، قدم هابچه با

 :استاد

 .بشینید خب-

 .نشستیم

 بخونید؟ کسی هایچشم از و عشق تونیدمی کدوماتون هابچه خب-

 .نرفت باال دستمون کدوممونهیچ تا پنج ما از ولی رفت، باال دستاشون هابعضی

 .بشینید هم رویروبه جااین بیاید وحید آزیتا،-

 .نشستن هم جلوی کنجکاوی و تعجب با وحید و آزیتا

 .هم هایچشم به بزنید زل-

 .هم هایچشم به زدن زل وحید و آزیتا
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 چیه؟ هااین هاچشم تو بفهمی میتونی میگی که ای ایوبی حاال خب-

 :ایوبی

 .اومده خوششون هم از فقط-

 .اومد در وحید و آزیتا صدای

 :استاد

 .درسته-

 .شدن بلند جاشون از و برگشتن هم سمتبه هازدهجن مثل وحید و آزیتا

 .سیتا-

 :زدم داد ناخواسته

 .الرحیم الرحمان اهلل بسم-

 .خندیدن همگی

 !دختر نریز ون*ب*ز بشین،-

 .نشستم

 .بشین آرمین-

 :زد داد ایوبی

 .دوننمی همه هارواین دیگه استاد-

 !هیس ایوبی-

 :گفت و اومد عشوه با نیکو. کرد انتخاب رو نیکو و کرد نگاه رو بر دور کمی استاد

 .میاد بدشم تازه نداره، بهش حسی هیچ آرمین ولی آرمینه؛ عاشق سیتا استاد-

 :گفت و باال انداخت رو ابروهاش استاد
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 خب؟-

 !میاد خوشش هم دیگه یکی از آرمین آها-

 :گفتم اروم خیلی

 .حتما تویی اونم-

 .زد ایقهقهه آرمین

 :استاد

 .غلطه-

 .برگشت عقب به عشوه با و رفت بهم ایغره چشم نیکو

 االن ثالم. کنید توجه چشماش به باید کسِی، عاشق که بخونید بتونید کسی چشمای تو از اینکه برای های بچه-استاد

 !سیتا به بزن زل آرمین ببینید،

 .زد زل بهم همیشه مثل آرمین

 تربزرگ هم چشماش مردمک و میشه ترروشن چشماش رنگ کنهمی نگاه رو سیتا وقتی آرمین که جاییاون از خب-

 هم سیتا و سیتا به زده زل آرمین بینممی میگردنم بر رومو میدم دارم درس وقت هر من تازه. عاشقشه یعنی میشه

 .طراحیشه دفتر تو سرش

 .خاروند رو کلش آرمینم و خندیدن همه

 قطف که فهمید میشد سیتا هاینگاه از چی االن اما نمیاد؛ خوشش بود معلوم برمیگردوند رو روش سیتا که جاییاون از و-

 و چشماش سریع بسته گفتم وقتی چون عاشقشه، نه و دنبالشه نه داره دوسش نه ولی میاد؛ خوشش االن آرمین از

 .نه آرمین اما دزدید؛

 :ایوبی

 داره؟ تعصیر هم زدن زل هم به که مدتی یعنی-

 .نشه زده هم پلک که مخصوصا زیاد، خیلی خیلی-
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 .بابا کن ولش اه. افتادم عرفان یاد

 :آرمین

 نبود؟ ایدیگه یسوژه استاد خب-

 :گفت و کرد نازک رو چشماش استاد

 .بره لو زودی این به خوامنمی ولی بود؛ سروشم واال-

 :گفت داد با سروش حرفش این با

 !استاد عه-

 .خندیدیم همه

 .برگردیم پاشید هابچه دیگه خب-

 .رفتتمگ آرمین که اوفتادممی زمین به داشتم و درختی یریشه به کرد گیر پام. گشتیمبرمی داشتیم جنگلی راه ازهمون

 خوبی؟-

 .مرسی اره-

 .کن جمع رو حواست-

 .آزیتا با هم سمیه و میزدن حرف باهم کامیار و سروش. داشتیم فاصله بقیه از کمی. دادیم ادامه راهمون به باز و

 آرمین؟-

 جونم؟-

 کرده؟ تهدید خطری رو تو تاحاال-

 چی؟ یعنی-

 کنه؟ حمله خونتون به کسی کامیار بودن پلیس خاطربه که شده یعنی خب-

 مگه؟ چطور. شده دوبار یکی آره-
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 .بیخیال هیچی-

 کنی؟می پنهون ازم داری رو چی سیتا-

 .نگفتم هیچی

 .ببینم وایسا دقیقه یه. اینا و پلیسه خانوادمون تو کسی ازم پرسیدی دیشبم. شده چیزی یه-

 .زد زل چشمام به ایستادم منم ایستاد، بعد و

 دیدین؟ داشبرد تو رو کلت اون شماها-

 :گفتم آروم و پایین انداختم و سرم

 .دید رو اون و کرد باز و داشبرد ولی زشته؛ گفتم سمیه به. نکردم نگاه من خدابه-

 .کشید موهاش تو دستی کالفه

 !چیزیم خالفکاری من کردی فکر حتما-

 .درختا کردن آنالیز به کردم شروع حرفش این با

 .موندیم جا گله از سروش قولبه بریم بیا خب-

 .رفتم دنبالش حرف بی

 دفعه هی کامیار به دادن گیر خالفکار باند یک ماموریت، یه خاطربه. نیستیم کدوممونهیچ. نیستم چیزی خالفکاری من-

 از اینکه برای هست، اسلحه کنارمون همیشه همین برای چیزها؛ این از و کردن بارون تیر یا زدن آتیش رو خونه دیدی

 .کنیم محافظت خودمون

 .گفت سمیه که همونیه پس-

 :کرد مکث خوردهیه

 دیدید؟ هم ایدیگه چیز-

 .آره-

 چی؟-
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 .گردنبندا اون-

 .کردین رو زیر که کال بابا ای-

 .خندیدم

 .اسسمیه کار نکن دعوا منو-

 .میارم براتون رو گردنبندا بریم مسافرخونه که، نکردم دعوات-

 .مرسی-

 .زدن داد دوتایی و وسط پریدن سروش و سمیه که بودیم چشمی ارتباط وسط شدم، خیره لبخند با چشماش به و

 .نشید غرق-

 .بزنن گندتون اه. پریدیم هازدهجن عین

 هب نگاهی آیینه از. بود آرمین کردم نگاه چشمی از. زدن در دقیقه پنج بعد. رفتیم داخل و رسیدیم مسافرخونه جلوی

 .شد آویزون موهام که طوری کردم، طرفهیه و کلم و کردم باز رو در. طرفیه ریختم رو موهام و کردم خودم

 هفتم قسمت

 (سیتا)

 بله؟-

 .آوردم برات رو گردنبندها-

 .بود تنم بلند آستین پیراهن یه و شلوار یه کردم، باز و در کامل

 !مرسی وای ای-

 وحید. اومدم در دم باز و انداختم شال یه و رفتم در پشت سریع میاد باال هاپله از داره که دیدم رو وحید. زد لبخندی

 .کردمی نگاهم خاصی جور یه آرمین! نبود دیگه

 .نکنه د*ر*د دستت-

 .کنممی خواهش-
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 :زد داد کامیار

 !آرمین-

 :گفت آروم آرمین

 .کنید ولم دقیقه دو بابا-

 :برگشت سمتمبه

 .خدافظ-

 گاهن دستم توی کوچیک هاینکارتو به کنجکاوی با سمیه. رفتم داخلبه شوق و لبخند با دادم تکون براش و دستم

 .کردمی

 چیه؟ اونا-

 :گرفتم سمتشبه و کردم باز رو درشون

 !دا دا تارا-

 .برداشت رو گردنبندش و زد شیرجه هاکارتون روی و کشید جیغی سمیه

 داد؟ کی رو این عه-

 .االن-

 چرا؟-

 .هااین و فهمید جنگل تو که گفتم بهش رو قضیه

 .کشیدم سرک داشبرد تو من فهمیده االن. رفت آبروم وای ای-

 .ببندم رو گردنبندت برات بیا بابا بیخیال-

 .رفتیم آیینه جلوی به. بست رو گردنبندم برام اونم. بود خوشگل خیلی بستم، براش گردنبندشرو

 .بگیری سلفی میده مزه اینا با-
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 .انداختیم راه آتلیه باز و

 .اومدن داخلبه نگار و آزیتا. کرد باز و در و سرش رو انداخت شال یه سمیه. زدن در

 :آزیتا

 خریدینشون؟ باز چطور شما گردنبندا؟ این ببینم وایسا-

 :نگار

 .نوشتن قشنگ روشم S چه-

 :ذوق با سمیه

 .آرمینه کار-

 :من

 .طورهمین سروشم البته و-

 :باال افتاد ابروهاش آزیتا

 چی؟-

 .کردن تعریف به کرد شروع شوق و ذوق با سمیه

 :نگار

 .کردمی کارها این از ما برای هم یکی کاش گاد، مای اهو-

 :آزیتا

 .مشکیه ابرو چشم کیه؟ کنارشونه که پسره اون راستی-

 :من

 .آرمین داداش کامیاره،-

 :نگار
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 .همشون خوشگلن خیلی کال اینا-

 :سمیه

 .نکنید چرونی چشم دیگه خب-

 .کرد باز و گوشیش و تختش روی پرید و کشید جیغی شد بلند سمیه گوشی اس ام اس صدای لحظه همون

 :من

 سروشه؟-

 :سمیه

 .آره-

 :آزیتا

 داری؟ رو شمارش چی؟-

 :نگار

 .ما خبریم بی چیهمه از اوه اوه-

 :من

 .زننمی حرف هم با فقط هم دوتا این طوالنیه اشقصه-

 :نگار

 بیرون؟ بریم یایدمی بیخیال حاال-

 :من

 گفتید؟ استاد به. شو آماده پاشو سمیه. میام من-

 :آزیتا

 .بابا آره-
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 :سمیه

 .بشیم آماده هم ما بیرون بپرید-

 .بیرون رفتن آزیتا و نگار

 .بپوشم رو شنله اون خواممی من سمیه-

 .پوشممی منم-

 لوارش. بیرون انداختمشون شنلم از و کردم وری یه گیره با جلوشو و کردمشون شونه و کردم باز پوشیدم،موهامو رو شنلم

 .انداختم مشکیمم چرم یکوله پوشیدم، مشکیمم ساده هایپوتین و پوشیدم لیمویی طوسی

 روسری و شال بیخیال و انداختیم رو شنالمون کاله عسلی هایپوتین با بود پوشیده ایقهوه لی شلوار یه هم سمیه

 .شدیم

 .بیرون رفتم و آوردم در و گردنبندم

 :آزیتا

 .کنیدمی ست همم با چه قشنگی شنالی چه وای-

 و گفتیمیم هم با. رفتیممی و بودیم گرفته پیش رو خیابون. بیرون رفتیم خونه مسافر از و رفتیم پایین هاپله از خنده با

 .خندیدیممی

 (آرمین)

 .دادم پیام.میره داره ازیتا و نگار و سمیه با که دیدم سیتارو پنجره تو از

 میری؟ کجا-

 .بزنیم دور کمیه میریم-

 .باش خودت مواظب-

 .باشه-

 :کامیار
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 کنیم؟می کارچی االن ما خب-

 .نمیدونم-

 :سروش

 بیرون؟ دخترا با بریم-

 .آزیتا و نگار با رفتن خودشون-

 :سروش

 .بچرخیم یه بریم هم ما پاشید آها-

 .شدیم ماشین سوار. بیرون رفتیم و پوشیدیم لباس

 بریم؟ کجا خب-

 :سروش

 .بریم چیزی ای بازی شهر یه-

 :کامیار

 شدی؟ بچه سرت بر خاک-

 :سروش

 مگه؟ چیه-

 .ترهمناسب هم جا همه از تیمارستان میرم اصال بابا ای-

 :کامیار

 .برو بعد بشم پیاده من بزار-

 .رفتم شهر داخل به و دادم از*گ و زدم استارت بود، کامیار عاقلمون هم واقعا

 .بیرون بریزید دیگه خب-
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 .خیابون توی زدن قدم به کردیم شروع و شدیم پیاده ماشین از

 (سیتا)

 اتاقمون تو و کردیم خداحافظی نگار و آزیتا از. بودیم گرفته میز چیز و بودیم رفته راه بس از بودیم شده جنازه مثل

 .بودیم خورده غذا بیرون دخترا با. رفتیم

 .بود ربع و ده کردم نگاه و ساعت

 شورتک و تاپ یه و کردم باز و کمد در. شده خسته خیلی آخی. بود برده خوابش تخت روی هالباس همون با سمیه

 .برد خوابم زود خیلی کشیدم دراز و کردم پاک رو بود چشم خط یه فقط که آرایشم. پوشیدم

 ایمغازه هیچ. نبود خونه کسی انداختم، اینا عرفان ساختمون به نگاهی. بودم زنجان یکوچه توی. اومدمی بارون داشت

 .شدنمی رد عابری هیچ نبود، باز

 عرفان؟. کردم نگاه رو روم روبه

 شلیک نه نه. گرفت نشونه سرش سمتبه. دیدم اسلحه یه با پشتش آرمین که برم سمتشبه برداشتم خیز و زدم لبخندی

 .زدم جیغ. زمین افتاد عرفان و کرد

 !عرفان_

 (آرمین)

 :سروش

 .دیگه شیم پیاده وایسا آرمین اه-

 .پایین گمشو شدم پیاده بیا-

 .بود نیم و یازده کردم نگاه رو ساعت. رفتیممی باال ها پله از داشتیم

 :کامیار

 ... بازا چشم رفتیم خب-

 اتاقشون در به و خودم ثانیه جیک تو. بده ادامه و حرفش نتونست کامیار اومد در دخترا اتاق از که جیغی صدای با

 .کرد بازش ترس با سمیه. کردم سرویس تقریبا و در و رسوندم
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 .شکستی رو در چته؟-

 خوبید؟-

 .دید کابوس فقط بابا آره-

 .بود شده نگران هم کامیار حتی کشیدم؛ موهام تو دستی کالفگی با

 :سروش

 .کنهمی بد فکر خدایی دیگه ببینه جوریاین استاد بریم، خودمون اتاقمون تو بدویید خب-

 که فاوتت این با بو، سیتا اتاق مثل دقیقا ما اتاق. انداختم اتاق یگوشه رو هاپالستیک حرص با. رفتیم اتاقمون تو همگی

 .بود روشن طوسی چیشهمه

 :سروش

 .عرفان میزنه داد داره خوابش تو حتی بگی؟ بهش خوایمی کی-

 بگم؟ بهش رویی چه با دونم،نمی دونمنمی-

 :کامیار

 .بگیریم جیگر به باید دندون یکم آرمینه با حق-

 .برگردوند رو روش و کرد پوفی سروش

 .بود مزخرف حالم. کردم باز رو سرد آب شیر و رفتم حموم تو

 (سیتا)

 .هفته کردم، نگاه و ساعتر. بود خواب هنوز سمیه. شدم بلند جام از. شدم بیدار و زدم پلکی

 .بیرون رفتم در از آروم. پوشیدم رو لباسم و برداشتم رو بود داده بهش سروش که عزرائیلی طرح چاقوی

 میری؟ باز داری کجا-

 .برگشتم طرفشبه حالیبی با. بود آرمین صدای
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 !قبرستون-

 .شد گرد چشماش

 .اومدمی دنبالم حرفبی هم اون و رفتم پایین هاپله از و کشیدم رو راهم

 .کردم پیداش. بودم نوشته عرفان و سیتا روش که بودم درختی دنبال. رفتم جنگل سمتبه بیخیال

 .ریختمنمی اشکم قطره یه حتی کردم؛ نابود کامال رو عرفان و آوردم در رو چاقو

 افتاده اهر دنبالم حرفبی کرد،می سکته داشت تعجب از که آرمین بودم دیگه چیز یه دنبال ایندفه و جنگل تو افتادم راه

 .بود

 .بود رفته روش و رنگ. بود شده خشک دوباره و بود شده خیس. دیدم درخت یه کنار رو طراحیم دفتر

 .شدمی روشن فندکش کشیدیش،می پایین وقتی بود، عزرائیله داس دقیقا که چاقو یدسته روی

 .دفتر سوزوندن به کردن شروع چاقو فندک با

 .بگیره آتیش خودش حالبه گذاشتم و انداختمش زمین روی سوخت، دفتر نصف وقتی

 کنی؟می کارچی داری-

 .سوزونممی رو عرفان-

 .برگشتم خونه مسافر داخل به بهش کردن نگاه بدون

( قبل ساعت چند ) 

 نگلدو توی و آوردم در زبونم زیر از رو قرص. خوابید گرفت باز و داد بهم مسکن قرص یه سمیه کشیدم که جیغی بعد

 .شدمی اکو سرم تو اسم این همش عرفان، عرفان، عرفان،. بستم رو چشمام. کردم چال کاکتوس کوچیک

 تو میزاریم داریم که دید رو خونمون وسایل عرفان که افتادم وقتی یاد. سیتا بشی بیخیال باید. کردمی د*ر*د قلبم

 سیتا؟ میبینی. رفت و شد رد بیخیال خیلی و کامیون

 .خواستتنمی داشت هم اگر نداشت، دوست اون
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 گاهن عشق با دیگه رو تو اون هم هاتخواب توی حتی ؛نیست عرفان پائهمی هم تورو که اونی. شو بیخیال نکش، و خودت

 هم درخت رو یادگاری اون. میزنم آتیشش و کنممی پیدا رو دفتر اون میرم هم فردا. شممی عرفان بیخیال. کنهنمی

 .کنممی نابودش

 (االن)

 .شدم بیدار خورد چشمم تو که نوری با. خوابیدم گرفتم باز و آوردم در رو هاملباس گذاشتم، جاش سر رو چاقو

 .نیمه و یک ساعت پاشو خانوم، خوابالو-

 نکردی؟ بیدارم چرا نکنه خفت خدا سمیه چی؟-

 .نداره اشکال بود، مسکنه اون خاطربه حتما-

 .نخوردم رو مسکن که من نابغه آخه

 .بیرون اومدم و کردم غرق شامپو با رو خودم حسابی. رفتم حموم داخل و شدم بلند آوردم، در سمیه برای دلم تو زبونی

 .بلدی بهتر تو بکشی؟ بابلیس رو موهام میای سمیه-

 بکشی؟ بابلیس رو موهات خوادمی دلت دفعه یه چیشد ولی باشه؛-

 .دیگه داد باید حالت کمی رو بلندی این به موهای-

 .وسید*ب رو سرم

 .بسازم جیگری یه ازت بشین-

 .نشستم توالت میز صندلی رو و خندیدم

 .گذاشت آزاد صورتم روی هم کمیش و بافت کمی رو جلوش و کشید بابلیس رو موهام

 کنم؟ آرایشت-

 .ها کوچولو یه-

 .باشه باشه-

 .کردنم آرایش به کرد شروع
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 (آرمین)

 .رفتم واتساب تو و کردم باز رو گوشیم

 هبافت یکمم و بود بزرگ فر موهاش نازه، چه. خودشه از عکس یه االن بود، کردن گریه درحال دختر یه سیتا پروفایل! وا

 دگردنبن اون هم و من زنجیر هم. بود صورتش رو هم قشنگ لبخند یه. بود صورتش رو هم کمی ملیح ارایش یه بود، شده

 .بودن ردنش*گ هم صدف

 .گرفتم عکسش از شات اسکرین یه سوزونی؟می داری رو من یعنی افتادم، جنگل تو شکارا یاد

 ام؟دروغی آرمین یه بگم بهت چطور من سیتا خدایا،

 .بود سیتا از امپی یه. شد بلند گوشیم صدای. بودن خوابیده خرس عین سروش و کامیار

 بیداری؟ ، سالم-

 .بیدارم آره ، سالم-

 ... اون بعد خوابیدی کردم فکر-

 !نبرد خوابم نه-

 خوبی؟-

 !بپرسم ازت باید من رو این-

 !امعالی باش مطمعن جوابت پس-

 .حالیخوش که خوبه-

 خوبی؟ تو-

 !نیستم بد-

 شده؟ چیزی-

 سیتا؟ بگم بهت چطور من آخه

 .امگرفته جوریهمین نه-
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 بزنیم؟ قدم بریم خوایمی-

 شده؟ چیزیش این وا. شد گرد چشمام

 منی؟ با واقعا-

 .فرستادم هم تعجب ایموجی چندتا و

 میای؟ ام،تو با آره-

 !البیه تو استاد بیا، دادم امپی پایین میرم من بپوش، لباس باشه-

 .باشه-

 .رفتمی ور گوشیش با و بود نشسته البی تو استاد. رفتم بیرون و پوشیدم رو لباسم

 .استاد سالم-

 کجا؟ جان،آرمین سالم علیک-

 .بیرون-

 .خدافظ باشه-

 .دادم امپی سیتا به. وایسادم بلند درخت تا سه اون کنار و بیرون رفتم

 .بیا درختم تا سه اون کنار-

 اومدم-

 .اومدمی داشت جااین دو حالت با سیتا دقیقا پنج بعد

 .میزد نفسنفس داشت. رسید بهم

 میدویی؟ چرا کردمنمی که فرار-

 .نمیدونم-

 .افتادیم راه. خندیدم اشخنده با خندید بعدم
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 دریا؟ کنار بریم-

 .ای انرژی پر نظربه امروز شدهچی-

 .بریم بیا بیخیال-

 خیابون؟ همین یا جنگل راه از-

 .بهتره بریم خیابون راه از-

 .باریدن به کرد شروع نمنم بارون و زد رعد یه

 .نخوری سرما-

 پوشیدم؟ پس چی برای رو این تازه بخورم سرما اگر عمرا گرماییم، من نه-

 .بود انداخته کالهشم که کرد اشاره چرمش پالتوی به و

 بشی؟ پلیس کامیار مثل نخواستی وقتهیچ خودت-

 .بگم دروغ بهش که خورهمی بهم این از حالم بگم بهش کنم هم سر داستان یه باید باز خدا ای

 .نه-

 بودنش؟ خطرناک خاطربه-

 .ندارم رو حوصلش چون بابا نه-

 .آها-

 شی؟ مشغول چی به خوایمی دانشگاه بعد تو-

 .هیچی زیاد احتمال به-

 .کرد ایخنده تک و

 !وا-

 .آرومه که هم زندگیم دیگه میارم در رو خرجم بورس تو من واال،-
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 .باشه دردسربی زندگیت خوایمی یعنی آها-

 .بسته دیگه داشت صدا و سر و دردسر خیلی زندگیم امروز به تا کن باور آره،-

 .دیگه داره دردسر همه زندگی-

 .کم یکی زیاده یکی برای نیست هم یاندازه همه برای ولی-

 .دقیقا-

 .دریا به رسیدیم

 کنیم؟ کارچی االن دریا هم این خانوما، خانوم بیا-

 ای .ریخت روم تونستمی آب هرچی غافلگیرکننده حرکت یه با کرد، خیس رو دستش کمیه و شد خم رفت دریا نزدیک

 .سرتق

 (سیتا)

 :گفت ب*ل زیر. زدم ایقهقهه. بود رفته آب هم دهنش تو حتی و بود شده خیس آرمین موهای

 !سرتق-

 هب بودیم افتاده دوساله یبچه دوتا عین. گرفتم رو صورتم جلوی اومد،نمی بند امخنده. ریخت آب روم و شد خم سریع و

 .بودیم شده خیسخیس هردوتامون. کردیممی خیس رو دیگههم و هم جون

 پیشونیش روی االن بود باال به رو همیشه که موهاش. دیگههم به زدیم زل بود، وایساده جا یه و بود کرده باز و دستاش

 .بود خیسخیس بلندش هایمژه. بود اومده

 و کشید دراز زمین روی آرمین. خندیدیممی و کردیممی نگاه رو هم. زدیم قهقهه و کردیم آنالیز رو دیگههم کمی

 .خندیدمی

 .سرتق ،شدم کشیده آب فیل کن نگاه-

 :خندیدم

 .چسبهمی بهت هاشن خیسی پاشو-
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 .اومدنمی دریا سمتبه داشتن که اومد استاد صدای لحظه همون. تکوند رو خودش و شد بلند جاش از

 :گفتم آروم

 .بدو آرمین-

 جااین اومدم شد قطع آب بگم بگم؟ چی! خیسه هیکلم کل کنم؟ کارچی من االن وای. رفت جنگل تو و دویید آرمین

 بگیرم؟ دوش

 .دید رو من استاد

 دختر؟ ریختیه چه این سیتا-

 .خورد دردم به خوردن زمین استعداد این دفعه یه

 !شدم خیس افتادم خوردم پیچ پام میزدم قدم دریا کنار داشتم استاد-

 .شدن قانع همشون

 :استاد

 .جاییماین هم ما. نخوردی سرما تا کن عوض رو لباست برگرد، خونه مسافر به تو باشه خب_

 رفتی؟ کجا آرمین بابا ای. گرفتم پیش رو خیابون راه منم رفتن، هااون. دادم تکون رو سرم

 .بود آرمین. گرفت و دهنم جلوی و جنگل تو کشید رو من یکی لحظه همون

 !شش-

 .بودم لش*بغ تو تقریبا. برداشت دهنم روی از رو دستش

 شد؟چی-

 .بیا و کن عوض رو لباست برو تو گفت استاد شدن، قانع هم اونا افتادم آب تو خورد پیچ پام گفتم هیچی،-

 .ایبهونه عجب سرتق-

 :خندیدم
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 کردی؟ چه تو! دیگه اینیم ما-

 .بریم من ماشین با بعدم کنیم عوض رو لباسمون بریم دیدم، رو تو که اومدم بدو بدو جااین تا-

 .باشه-

 .ستمنش جلو و رفتم بود وایساده در جلوی ماشین با آرمین. کردیم عوض رو لباسمون و رفتیم مسافرخونه تو دو حالت با

 بریم؟-

 .بریم-

 .رسیدیم و افتاد راه

 .اومد سمتمونبه استاد. شدیم پیاده ماشین از

 :استاد

 چطور؟ شماها-

 :آرمین

 داشتم منم اومدمی جااین به داشت هم فرهادی خانوم نیستید، دیدم مسافرخونه تو برگشتم بیرون، بودم رفته من-

 .اومدیم باهم دیگه اومدممی

 :استاد

 .گردیمبرمی فردا جاییماین امروزم فقط هابچه خب. آها_

 :سروش

 .بابا ای-

 چیزی و داد تکون سری استاد. خندیدنمی و گفتنمی چیزایی یه و رفت استاد سمتبه آرمین. بودن شده ناراحت همه

 .اومد رستوران تو صدابی هم آرمین گفت،

 .دادیم سفارش و نشستیم میز یه رو سمیه و من

 بردی؟ تشریف کجا پوشیدی لباس آرایش و بابلیس بعد! نه رو من اما بزنی؛ گول رو بقیه تونیمی شد؟چی خانوم سیتا-



www.taakroman.ir  

 

  

 
186 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 .بدم فرصت یه آرمین به خواممی سمیه-

 .کرد نگاهم بر و بر اول سمیه

 :زد داد

 جدی؟_

 میزنی؟ داد رستوران وسط چرا! نکنه خفت بگم خدا سمیه هی-

 .کرد شوق از ایخنده سمیه

 .کردی حالمخوش خیلی دختر-

 .بود آرمین اومد، گوشیم برای امپی یه لحظه همون

 کیه؟-

 .آرمینه-

 .ببینم-

 .کردم باز رو امپی و گذاشتم میز روی روگوشی

 .بیاید ماشین سمتبه خوردید رو غذاتون. گفتم هم استاد به بیرون، میریم کامیار سروش و سمیه تو و من غذا بعد-

 جدی؟-

 .فعال آره،-

 .فعال-

 .بیرون میریم باز جون آخ-

 مه ما دقیقه پنج بعد. رفتن شدن بلند و کردن تموم زودتر پسرا خوردن، به کردیم شروع و آوردن رو غذامون موقع همون

 من. اگردش صندلی هم کامیار فرمون پشت آرمین بود نشسته پشت سروش. رفتیم ماشین سمتبه و شدیم بلند جامون از

 .آرمین صندلی پشت هم سروش و وسط سمیه نشستم کامیار پشت

 :آرمین
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 بریم؟ کجا خب_

 :گفت ذوق با سمیه

 .بازی شهر-

 :گفت خنده با سروش. زد پیشونیش رو یکی کامیار

 !شهربازی بری باید کامیار-

 .رفتیم شهربازی سمتبه و خندیدیم همگی

 (آرمین)

 :گفت سیتا که بودیم رفته جاهمه تقریبا

 .برم خواممی فلک و چرخ من-

 :سمیه

 .بیام عمرا من. بلنده خیلی اون آبجی سیتا-

 .بودم من امیدش آخرین شد، قایم سمیه پشت سروش دیدم که کرد سروش به نگاهی

 .بریم بیا باداباد، چه هر ای-

 .رفتیم واگن داخل و گرفتم بلیت دوتا رفت فروشی بلیت یدکه سمتبه بدو بدو و گرفت رو دستم

 .باریدمی نمنم بارونم و اومدمی باد. کرد نگاه و پایین و شد بلند سیتا. وایساد فلک و چرخ بود، باال حاال ما واگن

 .هاخوریمی سرما سیتا-

 .شهنمی چیزی-

 .نشست کنارم و اومد و

 بگی؟ بهم خوایمی چیزی یه کنممی حس چرا سیتا-

 ام؟تابلو انقدر بابا ای-
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 :خندیدم

 .خوشبختانه یا متاسفانه آره-

 .باشه خوشبختانه کنم فکر تو برای واال-

 .انداختم باال رو ابروهام

 .کرد آنالیز رو واگن کمی

 .بگو سیتا-

 .بدم فرصت یه بهت خواممی-

 چی؟ یعنی. موندم جوریهمین

 ارشفش و کردم لش*بغ و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم. داد تکون رو کلش که دادم نشون و خودشر و خودم انگشت با

 .دادم

 .شدم له آرمین-

 .کردم ولش

 .دارم دوست خیلی سیتا-

 .برم اتخنده اون قربون من. خندید

 (سمیه)

 ایخنده تک و دید رو حالم سروش. خبرهچه باال اون ببینم بتونم تا رفتممی عقبعقب هی. بودم موت به رو فضولی از

 .کرد

 آخه؟ داری کارشونچی سمیه-

 .کنم تمرکز بزار هیس-

 .خندید آروم هم کامیار. خندیدمی داشت صدابی خنده شدت از حرفم این با

 .نیست معلوم که هم هیچی بابا ای-
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 ببینی؟ رو باال اون پایین این از نداری که انتظار-

 .دارم چرا-

 و من. باز بناگوش تا نیشا و هم دست تو دست شدن پیاده. اومد پایین به واگنشون و چرخید فلک و چرخ لحظه همون

 سمتبه جدی خیلی هم کامیار. رو هااون بعد کردیم نگاه رو دیگههم رفته باال ابروهای و ورقلمبیده هایچشم با سروش

 .رفت ماشین

 :من

 شده؟چی-

 .داشتم نگه برسیم تا و فوضولیم و گفتم ایباشه میگه بهم مسافرخونه که گفت و اومد سمتمبه سیتا

 لشک به که چاقوش آرمین که گفتن همبه چی دونمنمی و زدن حرف کلمه دو یکی هم کفتر دوتا این مسافرخونه در دم

 .اومد باال هم سیتا و داد سیتا به رو بود جمجمه

 !خبرهچه بگی بهم باید زودباش-

 .رفتیم داخل و انداخت کلید و خندید

 .بگو خب-

 .عه کنیم عوض رو لباسمون بزار-

 ومد،ا دستشویی از تا کندممی فوضولی از رو هامناخون داشتم نشستم آدم مثل تخت رو و کردم عوض رو لباسم تند تند

 .کردم حمله روش

 !مردم د بگو-

 .نشست تخت رو و خندید

 .کرد بغلم باال اون و شد حالخوش خیلی میدم بهت فرصت یه گفتم بَه-

 چیه؟ چاقو اون-

 .برم هااون با فردا من که کشیدیم نقشه یه آها-
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 میزاری؟ تنها و من عه؟-

 .باهم سروش و آرمین تو، و من نه-

 ای؟نقشه چه خب آها-

 .زدم اشکله تو یکی گفت بهم رو نقشه

 .کنی رو کااین زارمنمی خطرناکه-

 .داد بهم رو این هم اون واسه سمیه، بابا ای-

 .دادم تکون رو سرم. حله پس آها. آورد در باند بسته چهارتا پشتیش کوله تو از بعد و

 آرمینی؟ با بعد به این از یعنی-

 .آره-

 !نداری دوسش که تو-

 .نیست هااین و س*هو حسش داره، دوسم واقعا و مواظبمه خوبیه، پسر یادنمی بدمم ازش ولی ندارم؛ دوسش اره-

 .خوبه همینش خب آره-

 ای .نداره کردن سوال داده امپی کی معلومه دیگه. زد شیرجه گوشیش رو سیتا و اومد سیتا برای امپی یه لحظه همون و

 .دادمی امپی ما به امیکی کاش خدا

 .بود داده امپی سروش.آوردم درش. کردم حس جیبم تو رو گوشیم لرزش

 گفت؟ رو داستان بهت سیتا کنن، عملی رو نقشه فردا قراره-

 کنیم تحمل کفترم دوتا این باید دیگه حاال گفت، بابا آره-

 .کرده باز نیشی یه کنهمی چت داره طوریچه آرمین بینینمی وای-

 .فرستاد هم خنده ایموجی چندتا و

 !میکنه غش داره گوشی پشت بگو، رو سیتا-
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 .خندیدیممی و زدیممی حرف دوتا این راجب کلی دوتایی

 !چطوریه گوشی پشت ببینه بدم، نشون بهش بعدا بگیرم فیلم آرمین از میده جون االن سمیه وای-

 !بگیره فیلم ازت بچتی جوریاین عشقت با هم تو کن فکر. باشن خوش بزار بیخیال،-

 !شمنمی شکلی این کردم، چت عشقم با من واال-

 سروش از داره تو وقتاون احمق یسمیه اه دیگه، عشقش گهمی که داره حتما داره؟ دختر دوست سروش. شدم جورییه

 میاد؟ خوشت

 .بخیر شب بخوابم میرم میاد خوابم من سروش-

 .دبر خوابم رفتن کلنجار کلی از بعد و گذاشتم کنار رو گوشیم و کردم قطع و نتم نشدم، ازش جواب منتظر دیگه و

 (سیتا)

 .داشت ازم عکس کلی آرمین. شهنمی باورم خدا وای

 داری؟ هم ایدیگه عکس ببینم بگیر گالریت از شاتاسکرین یه آررمین-

 .کردم بازش فرستاد، رو اسکرین. داشت ازم عکس تا سیصد دویست یه که نوشتم این برای رو این

 .نداشت ایدیگه عکس هیچ هااین سروش و خودش و من عکس جز به بابا نه

 !چهارتایی گرفتیم دریا کنار که دارم ازت و عکس همون فقط من حاال-

 !نداره اشکال-

 شدی؟ عاشقم کی-

 یادته؟ رو اول سال-

 خب؟-

 !زدی کتکش بود داده گیر بهت ساختمون پشت پسره یه که اول سال-

 ودنب دانشگاه تو هیشکی موقع اون دونه؟می کجا از نو از آرمین. کردممی نگاه رو گوشی صفحه داشتم ایاسکته مثل

 .ندید کسی بود خلوت جاهمه
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 دونی؟می کجا از رو این تو-

 .شدم عاشقت دیگه و اومد خوشم اخالقت از و کردی جلب رو نظرم بعد دیدمت اتفاقی بودم اومده زود روز اون منم-

 نداری؟ امگذشته با مشکلی تو آرمین آها،-

 !شدی بیخیالش میگی که خودتم نه-

 آرمین؟-

 .نفسم ببخشید بخیر شبت میدم امپی بهت فردا ببخشید برم باید عشقم-

 شد؟چی. شد آفالین و

 (آرمین)

 .قاپید دستم از رو گوشی کامیار. ندادم محل کرد صدام کامیار که کردممی چت سیتا با داشتم

 .بگیریم سرمون به گلی یه باید کن خدافظی باهاش حرفم به کن گوش محترم آقای قربانم، پلیس، رئیس-

 .کردم خدافظی سیتا از

 طاها؟ چیه-

 .ماست با بود معلوم گوشش ولی میاورد؛ در رو عسلیش لنزهای داشت حسین

 قعاش نگاه و حسین آرمین، به تو به نه ولی داده؛ فرصت یه بهت کن نگاش کنی؟ پنهون ازش خوایمی کی تا عرفان-

 خانومسیتا مراقب برم باید سرم بر خاک من خود. حسین نه شناسهمی سروش اسم به رو اون سمیه ولی شده؛ سمیه

 .باشم

 هکاین از میاد؟ خوشم کنهمی تیکهتیکه درخت رو رو من اسم داره ببینم کهاین از هان؟ میاد؟ خوشم من میکنی فکر-

 بهش چی ولی نیستم؛ راضی منم میاد؟طاها خوشم سوزونممی رو عرفان گفتمی و میزد آتیش رو طراحیش دفتر داشت

 مکرد ازدواج ومدنمی خوشت ازش که فاطمه همون با بگم. کردم ترک نترس ولی شدم؛ معتاد ماموریت یه سر بگم بگم؟

 کرد؟ خودکشی اونم نخورد بهش دستمم نترس ولی زوری؛ اونم

 .وسط پریدم که بگه چیزی خواست طاها. بود داغون حالم. میزدم نفسنفس
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 اون پدر با مادرم که بگم بهش رو این نه بگم، بهش رو کدومهیچ تونمنمی االن. بشم نزدیک بهش باید اول طاها-

 .پلیس رئیس هم اون پلیسم من نمیدونه اون حتی کردم؛ ازدواج که رو این نه بودم، معتاد که رو این نه داشتن، طه*راب

 با. کردم پاک رو پودرم کرم و برداشتم و مرطوب دستمال. انداختم سرجاش و آوردم در رو آبیم لنزهای. شدم بلند جام از

 .رهمتنف ازش و سوزوندتش سیتا که عرفانی. عرفان شدم حاال.کردم پاک رو ساعتم چهار و بیست موی رنگ مخصوصم ژل

 .عرفان نه آرمینه، دنبال االن اون شده بیخیالم دیگه که اون عرفانم، همون منم،من بگم بهش برم گیریم اصال-

 :حسین

 .دیگه آرمینی هم تو خب-

 :من

 .مراقبشه و سیتائه کنار که کسیه آرمین آرمین، نه عرفانم من حسین-

 :طاها

 .میان شما با که هم فردا بابا ای-

 دارم کنم؟ کارچی من خدایا. کردم باز آخر تا رو سرد آب. رفتم حمومبه و برداشتم رو حولم. کشیدم موهام الی دستی

 دختر اون چون باشم؛ عاشقش خواستمنمی من. کردم فکر پیش سال ده به و بستم رو چشمام. میشم ب*ل به جون

 گرفت،می رو من چشماش تو معصومیت کردممی نگاه چشماش تو وقتی ولی داشت؛ طه*راب مامانم با که بود مردی

 رو گهدیهم کوچه تو وقتی بازم اما کنم؛ خفش داشتم دوست میزنه کتکش داره باباش دیدممی خونشون یپنجره از وقتی

 آب یه رفت وقتی از ولی شدم؛ رد تفاوتبی کامیون تو میزارن رو وسایلشون دیدم وقتی. دادمنمی محل بهش دیدیممی

 تادم،اوفمی یادش بشم سرگرم کبوترا با رفتممی اومد،می هاشخنده صدای رفتممی کوچه تو. نرفت پایین گلوم از خوش

 ماییگر حس سرد آب اون بین. همیم شبیه خیلی سیتا و من چون اوفتادم؛می یادش کردممی نگاه آیینه تو وقتی حتی

 !اشک. کردم حس چشمم زیر

 (حسین)

 ماس یه با تونمنمی ولی دارم؛ دوسش شاید حتی و اومدمی خوشم سمیه از داشت کمکم منم. کردم فکر عرفان حرفای با

 نگاه سقف به و بود کشیده دراز باز طاق تخت رو طاها. بکوبم دیوار به رو کلم دارم دوست خدا ای. برم کنارش جعلی

 .کردمی
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 .عرفانی جای تو انگار کنیمی نگاه رو سقف و کشیدی دراز همچین-

 .کنهمی درک حتما منطقیئه؛ دختر سیتا بگه؟ بهش نمیره چرا موندم من-

 .کنه هضم جایه روهمه این تونهنمی سیتا بگه؟ بهش جایه رو همهاین چطور آخه شه،نمی طاها-

 .داره بدبختی کلی هم بیچاره اون داغونم، عرفان جای من خودم جان به-

 .میاد بدش ترحم از میدونی خودت نگو حاال-

 .بابا باشه-

 .عسلی نه بود تیره ایقهوه چشمام حاال کشیدم، موهام به دستی

 .میاد بدم گذاشتم بس از دیگه حاال باشه عسلی چشمام بودم این عاشق قبال-

 .ها عسلیه سمیه چشمای-

 .داریم کار خیلی اینا و چشم با خونوادگی ما کنم فکر. گفتممی و خودم چشمای من-

 رازد تختش رو و آورد در و تیشرتش و گذاشت رو آالرمش. بود تنش شلوارک و تیشرت یه بیرون اومد عرفان. خندیدیم

 .خوابید و کشید

 :آروم طاها

 .توئه نوبت االن خوابیدم زمین رو من دیشب بخواب، بگیر هم تو-

 :آروم منم

 .خور سگ بابا باشه-

 .بود صبح دقیقه بیست دو کردم نگاه ساعت به. کشیدم دراز زمین رو و برداشتم پتو و بالش یه و

 (سمیه)

 .شدم بیدار دادمی سیتا که هایی تکون با

 .بخوابم گذاشتی اگر اه-
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 .گردیمبرمی ما شمال بمون تو باشه-

 حکم*م رو لپش و رفتم. کشیده رو زحمتش سیتا دیدم که ببندم رو ساکم مثال خواستم. پریدم جام از هاجنی مثل

 .یدم*س*و*ب

 .تو منی عشق-

 .شو حاضر برو نشو لوس-

 .لباسه تختمم رو دیدم بیرون اومدم وقتی رفتم، دستشویی سمتبه

 .بریم میشن حاضر دارن همه زودباش-

 .پوشیدم رو لباسم منم و برگردوند رو روش

 در دم تا بزور. بشم رد منم کرد باز و در رفت و برداشت و ساکش سیتا بردارم؟ رو این من چطوری! ساکم بازم وای

 :گفتم بهش رو. کردنمی پچپچ آروم هم آرمین و سیتا آورد رو ساک هاپله تا اون باز و اومد سروش که بردمش

 . سالم-

 خوبی؟ سالم-

 .نیستم بدک-

 شده؟ چیزی-

 .بابا نه-

 و ندیدخ آرمینم و زد آرمین به چشمکی سیتا. رفتیم اتوبوس سمتبه. اومدن هم اونا. شدیم بقیه و استاد منتظر البی تو

 .بودم ناراحت جورایی یه. بگیرم فاصله ازش باید پس کسیه عاشق سروش افتادم، دیشب یاد. بست رو چشماش

 :گفت بهم رو سیتا. بود ده کردم نگاه رو ساعت. نشستیم اتوبوس تو

 شده؟چی! هست چیزیت یه تو سمیه-

 .بدونه خواستمنمی فعال ولی گفت؛ دروغ شدنمی سیتا به

 .گفتم بعدا شاید بزنم حرف راجبش خوامنمی بیخیال سیتا-
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 .راحتی هرجور باشه-

 .خوابیدم دقیقه ده تقریبا از بعد. بخوابم کردم سعی و دادم تکیه. شد بیخیال

 (سیتا)

 .خوابه هم استاد خوابن، خیلیا خب کردم نگاه و بر و دور. بود شدید هم خیلی. باریدمی بارون داشت

 .کردم بیدار رو سمیه

 چیه؟-

 .استنقشه کردن عملی وقت-

 .باشه-

 و ندهران کنار رفت و شد بلند جاش از شد تموم دستم. بپیچم باند رو دستم من شد، منتظر و کشید شالش به دستی

 قویچا. پیچید حکم*م من سمتبه اتوبوس و فرموند رو افتاد خورده پیچ پام مثال که داد پیچ پاشو راننده به نرسیده

 هم رو چاقو جیبم تو گذاشتم و بریدم و باند سریع. شکست وحشتناکی صدای با شیشه و داشتم نگه امشونه کنار و آرمین

 .جیبم یکی اون گذاشتم

 .کردن بازی فیلم به کردم شروع و کشیدم جیغی شد بریده دستم یکم

 .اخ-

 من. اومدمی نظربه واقعی کامال و بود شده زخم هم شونم شانسم از. اومد کنارم استاد و ایستاد اتوبوس شدن، بلند همه

 .کنمنمی احساس و د*ر*د گفتم که

 :نگار

 خوبی؟ فرهادی! وای-

 باشم؟ خوب خورهمی بهم آخه نگار-

 .کردمی خیسم داشت بارون

 :استاد
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 .دختر شو بلند د-

 .اشنقشه از بود پشیمونی چشماش تو. اومد داخل هم آرمین لحظه همون

 :استاد

 .سمیه نکنه کارتچی بگم خدا ای-

 :لکنت با سمیه

 .نبود عمدی که خدابه استاد-

 .نداره عیبی نکرده عمدی که سمیه استاد-

 :استاد

 .بیمارستان بریم! خونی کال کن نگاه-

 :آرمین

 .دارما اولیه هایکمک جعبه ماشین تو من استاد-

 :استاد

 .کن پانسمان برید بدو-

 سمتمونبه و شد پیاده ماشینش از هم کامیار. رفتیم آرمین ماشین سمتبه باهاش و امشونه رو گذاشتم و دستم آروم

 .اومد

 :کامیار

 شده؟چی-

 :آروم سروش

 .بود نقشه هیس-

 :آرمین
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 .امنقش این با کنه لعنت و من خدا ای-

 .نمیاد که دردمم دیگه، خراشه فقط بیخیال-

 .اومد استادم

 :استاد

 بلدی؟ رو کردن پانسمان سمیه-

 :سمیه

 .اره-

 :استاد

 .کنه پانسمان رو سیتا دست جااین هم سمیه برید، شما پسرا خب-

 و ردک باز رو بود شده پیچیده بازوم به که باندی. آوردم در رو مانتوم. بودیم ماشین تو سمیه و من و رفتن پسرا و استاد

 .پیچید باند و کرد زدعفونی. آورد در امشونه رو از رو شیشه هایتیکه

 :سمیه

 بیایم؟ اینا با بگن معلوم کجا از شکستیم رو بزرگی اون به یشیشه زدیم حاال ها خطرناکه گفتم-

 .شو پیاده بابا دونمنمی سمیه-

 .میزد حرف داشتن ماشین که هاییبچه با داشت استاد. رفتیم استاد سمتبه رو بیرون اومدیم ماشین از

 وت نفرم چند و شیننمی ما صندلی بر و دور که بیاره و کسایی کامیارم. بریم آرمین و سروش با سمیه و من شد قرار

 .بقیه ماشین

 :سمیه

 نبود؟ تریآسون هایراه کردیما درست دردسری چه اوه اوه-

 .بینهمی اکشن فیلم زیاد آرمین کنم فک-
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 مه سمیه و سروش پشت من کنارش سروش بود فرمون پشت آرمین. شدیم سوار و رفتیم ماشین سمتبه و خندیدیم

 .آرمین پشت

 :سروش

 . سالم-

 :توپید بهش سمیه

 میدی؟ سالم چندبار روز در-

 .داد گوش آهنگ و آورد در رو هندزفریش سمیه که کردمی نگاهش داشت بهت با سروش

 .داد گوش رو آهنگش صدابی و داد تکیه ماشین یشیشه به من مثل دقیقا. نیست خوب حالش سمیه نه

 گفتی؟ بهش چیزی این؟ چشه-

 :سروش

 .خدابه نه-

 .عصبانیه دستت از معلومه نپلک برش و دور-

 :سروش

 چرا؟ ولی اره،-

 !نمیدونم-

 (عرفان)

 هتیکتیکه هم رو بیچاره اون زدم بیان؟ باهامون زدیم زور انقدر الکی که کردم فکر دقیقه دو. گفتنمی هیچی سمیه

 .کردم

 .دیگه ما با بیاید شما زدیم زور انقدر ما الکی که جوریهاین سیتا میگم-

 .زدیم زور الکی الکی انگار اره واال-

 :سروش
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 .کرد قطع نتشم رفت و بخیر شب میاد خوابم گفت چت وسط دیشبم چشه؟ این موندم من بابا-

 :گفت شده نازک چشمای و کنجکاوی با سیتا

 رو؟ چتتون بخونم میشه-

 .گفتم بهش رو آروم. داد سیتا دست و کرد باز و گوشیش حسین

 کردی؟ لطی*غ چه-

 بدونم؟ چه-

 .گرفتم جاده به حواسمو و کشیدم پوفی

 :سیتا

 عاشقی؟ تو سروش عه-

 .خندیدممی سروش مزخرف اوضاع به آروم داشتم منم و افتاد پته تته به حسین

 :حسین

 گفتم؟ اینو من کی بابا نه ام-

 :سیتا

 .خان سروش گفتی، سمیه به ربع و یک ساعت دیشب-

 .گفت جورییه رو خان سروش

 :حسین

 .داشتن دوست نه دیگه عشقم بابا اه-

 کی؟-: گفت کنجاوی با و باال انداخت و ابروهاش سیتا

 .میاد خوشش سمیه از حسین نفهمیده چطور سیتا موندم من

 :سیتا
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 !چیه داستان فهمیدم من خب-

 :گفتم خنگه خیلی و میزنه شیرین حسین که جاییاون از

 .فهمیدم منم خب-

 :حسین

 شده؟چی حاال بگید میشه آفرین، باهوشید خیلی خب،-

 :سیتا و من

 .نه-

 .کرد نگاه رو بیرون کالفه و کشید پوفی حسین

 ونا. بودیم بچه که افتممیو دفعه یه یاد میزنه چشمک موقع هر. خندیدم زد چشمکی یه. کردم نگاه رو سیتا آیینه از

 بعق صندلی جفتمون. زد چشمک بهم که میشد رد داشت ماشینشون کنار از ماشینمون اتفاقی شناختنمی مارو هنوز

 و کرد تعجب هم اون هم رویروبه. وایسادیم و شد قرمز چراغ لحظه همون. شد گرد چشمام بیرون سرامون و بودیم

 *****.گیرهمی خندم اوفتممی هاموقع اون یاد. شد قایم و رفت داخل سریع

 میخندی؟ میزنم چشمک دفه هر چرا ارمین-سیتا

 .بگم بهش و حقیقت نمیتونستم

 .میشی بامزه خیلی چون-

 .خوابید و بست و چشماش صندلی به داد تکیه و خندید

 بکنم؟ باید چیکار من خدایا

 (طاها)

 و باز حکم*م و چشمام و کشیدم پیشونیم به دستی کالفگی از.کنم تیکه تیکه جفتشونم برگردم میگه خدا،شیطونه وای

 انسش از بودن دختر دوتا پشت اون.میزنن حرف اینا که نمیزنه حرف انقدری شکسته رادیو که خودم جان کردم،به بسته

 .بودن من کنار دوتا این فقط دیگه ماشین یه بودن رفته پسرا من گند

 .اومد ای عشوه چه موقه اون نیکو دیدی وای-نگار
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 .مردشه کشته هس پسر هرچی انگار میکنه جوری یه واه واه-ازیتا

 یکی اجبر داشتن همینجوری.لعنتی ای.افتادم بود داشبرد توی که کلتم یاد که بردارم مسکن کنم باز و داشبرد خواستم

 دارید؟ بدبخت اون مانتوی رنگ به چیکار شما اخه میزدن حرف نیکو اسم به

 .پایین بکشه رو شیشه دادم عالمت حسین به.وایساد عرفان ماشین کنار ماشینم دقیقا و شد ترافیک

 چیه؟-حسین

 .میزنن حرف چقدر گرفت د*ر*د سرم مرگه،درده،کوفته،بابا-

 .گفتم اروم ارمین به رو.میخندید داشت ارمینم.افتاد پس خنده از حسین حرفم این با

 .کنم باز و داشبرد نمیتونم من بده بهم مسکن یه خبره چه داشبرد تو میدونن که اونا ارمین-

 اون اره.بودن افتاده پس خنده از عرفانم و حسین.خوردم و اوردم در مسکن دوتا.گرفتمش انداخت مسکن ورق یه عرفان

 .دهش دردسر من برای تو نقشه برادر نکنه چیکارت بگم خدا عرفان ای.نیوفتادن غرغرو پیرزن دوتا کنار که نکبت دوتا

 .انداختم دختر دوتا اون به اژدهایی نگاه ایینه از

 (سیتا)

 .میگرفت گریشون خندهداشت از پسرا

 شماها؟ میخندید چی به هر هر-

 باز وناا جلو و داشبرد نمیتونست گرفته د*ر*د سرش کامیار این زدن حرف بس از دختر دوتا این بابا-گفت بهم رو ارمین

 .خواسته مسکن من از بعدم میزدن حرف بیشتر کنه،میترسیدن

 .میزنن حرف زیاد نگار و ازیتا اره-خندیدم

 .بده خیلی وضعش یعنی بخوره اگر متنفره قرص از کامیار گذشته زدن حرف زیاد از دیگه-سروش

 د؟میخندی میگید شماها نمیشنوم هیچی اینجا من اها-گفت و اورد در هندزفریارو طلبکار دید مارو خندیدن سمیه وقتی

 .وایساد ماشین لحظه همون بود کالفه سروش

 .وایسادم ناهار برای-ارمین
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 .نشستیم میز یه سر سمیه و من و رستوران سمت رفتیم و شدیم پیاده

 .خوندم سروش با چتاتو.چته میدونم من-

 .پایین انداخت و سرش

 .میزنیم حرف بعدش میام میدم سفارش میرم-

 .دادم سفارش رفتم و شدم بلند

 جنابعالی؟ شدید عاشق کم زمان مدت این تو خانوم سمیه خب-

 چنده؟ کیلو عشق سیتا اه-

 .تومن،ابجی دوازده کیلو-

 یکی عاشق اون همین،وقتی باشم داشته دوسش بود نزدیک که انقدری اومده خوشم ازش نیارا،فقط در بازی مسخره-

 جلو؟ برم چرا من دیگست

 .دیگست یکی عاشق خودش بیخیال جلو،اره بیاد باید جلو؟اون بری چرا تو اصال-

 .میکنم فکرا چه منم بیخیاال اصال-

 .باشه داشته دختر دوست نمیخوره بهشم اخه نمیدونم پوف-

 چه؟ ما چه؟ها؟به ما به-

 .نگیر پاچه بابا خب-

 اروم و حوصله با و نبودم گشنه همچین منم میخورد اروم خیلی نداره اشتها بود معلوم.شدیم مشغول و اوردن غذاهانونو

 .میخوردم

 .بود ترافیک افتاد راه ارمین.ماشین به برگشتیم و شدیم بلند

 (سمیه)

 کیه؟ این کردم باز کیه؟گوشیرو بابا ای.لرزید بود دستم تو که گوشیم که میکردم گوش اهنگ داشتم

 .داشتم ناشناس ی شماره از ام پی یه میکردم نگاه گوشیمو صفحه داشتم ورقُلُمبیده چشمای با
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 (کنید؟ بررسی رو خلفی باند به مربوط یپرونده تونستین جاللی سروان ام، صفائی ،سرگرد سالم)-

 .کیه نمیدونم که بزارم اینی سر به سر یکم بزار خب

 (هستیم شما راه به چشم قربان خیر ،نه سالم)-

 .بود باز بناگوش تا نیشم

 (عشقتی؟ منتظر راهتیم؟مگه به چشم که چی کنید؟یعنی بررسی نگفتم من مگه چی؟جاللی یعنی)-

 (عشقم جون از دور استغفراهلل)-

 (تهران برگردم من فقط جاللی)-

 (چشم روی قدمت بیا جونم سرگرد بیا)-

 که ارمینم خواب سروش خواب سیتا نبود بهم حواسش که ام هیشکی.خندیدم و کردم بالک طرفم کردم قطع و نتم دیگه

 .مشغوله جاده با

 هشتم قسمت

 (عرفان)

 .یادب خونه به و برسونه رو نگار و آزیتا رفت هم طاها رفتیم، خونه به خدافظی بعد و کردم پیاده خونشون جلوی رو دخترا

 .شد وا دهنش حسین که بودیم راه تو

 :حسین

 باشه؟ سیتا مواظب باید طاها باز چیه؟ برنامه خب-

 .داره کار هم بدبخت اون دیگه، نه-

 .پلیسی رئیس سرت خیر خودت تو نداریم؟ کار خودمون-

 .دایی دست سپردم رو کارا دادم استعفا فعال که من-

 .دیگه شدی پلیس رئیس داییت خاطربه اولشم از-
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 بازیه؟ تی*ر*پا منظورت-

 .جورایی یه-

 شاخ دارم خودمم حتی رسیدم؛ جااین به زدم دو سگ بس از خودم من جناب، من به بسپرن خواستنمی هم دایی قبل-

 .شدم پلیس رئیس سن این تو میارم در

 .میاره در هم دم و بال بگی هرکی به کنار به شاخ واال-

 .دادم موقت استعفا حاال خوبه بابا ای-

 .اومد پیش شمال که کارش به بود چسبیده طاها فقط ام؟اداره روز هر من که نه-

 .ترهشلوغ هم هاپلیس رئیس از سرگردها سر واال-

 .دیگه شیم پیاده وایسا دیگه خب-

 .رفتیم باغ توی و کردم پارک و ماشین

 .زدیم در و شدیم رد گل هزارتا و هادرخت بین از. ندارم رو توصیفش حال دیگه که. بود بزرگ عمارت یه خونمون

 .میشد شنیده هم در پشت از اومد، عرفان داداش گفتمی و میزد جیغ که اشخنده صدای و اومد بدو بدو ستاره

 .کرد باز رو در نشستم گذاشتم زمین روی رو کادو هایبسته و ساک

 :ستاره

 .داداشی-

 .غلم*ب تو انداخت هوپ خودش

 .من جیگر داداشی؟ جان-

 .اومد جلو ویلچر با شوکت. اومدن زینب زنش و شوکت. رفتیم داخل و کردم غلش*ب و کردم س*و*ب رو سرش

 :شوکت

 .اومدی خوش کربالیی، سالم-
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 .کردم غل*ب هم رو عمو زن و کردم غلش*ب و خندیدم

 .موشک موش ببینم جااین بیا تو-

 :فتمگ گوشش دم آروم اومد، غلم*ب تو بدو بدو و کشید جیغی کشید،می سرک کادو هایپالستیک تو داشت که ستاره

 .هاکردی رو کارت خوب-

 داداش؟ میگی رو کدومش-

 .خندیدم

 .موشک موش رو سیتا-

 .دیگه بزاریم تموم سنگ داداشمون برای بایدم-

 .بود مهدیه اسمش که بود کرده غل*ب رو مامانش حسین. دادم فشارش فت*س و خندیدم

 خوبی؟ عمه سالم-

 گذشت؟ خوش اومدید، خوش جانعمه سالم-

 .جورم چه آره-

 .شد بیدار خواب از هم خرفت سینای لحظه همون

 :سینا

 چخبره؟-

 .ما خرفت عموی از هم این بیا دکی. انداخت باال رو ابروهاش دید رو من تا

 :حسین

 خوبی؟ کوچولو عمو سالم-

 .کوچولو عمو میگه بهش هی حسین نداره، باهامون زیادی سنی تفاوت سینا چون

 .جغله کنا صحبت درست حسین-
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 .کرد فرار و زد ایزنونه جیغ که زد بهش مشتی سینا انداخت، باال رو ابروهاش و آورد رو زبونش حسین

 :عمه

 .بود شده تنگ بازیات دلقک برای دلم قدرچه آخ-

 .کرد وس*ب و حسین سر و

 .اومد پایین هاپله از بابا

 :بابا

 خبرتونه؟چه شده زلزله-

 .دید منو و

 :بابا

 .اومده سونامی اون، از بیشتر بابا نه-

 .کردم غل*ب رو بابا و خندیدیم

 .بودا شده تنگ برات دلم خوبی؟ جانبابا سالم-

 کو؟ داداشت. نکن لوس رو خودت حاال من، شیرمرد اخ-

 .خندیدم آروم منم افتاد پس خنده از حسین کو داداشت گفت تا

 پسر؟ چیه جریان-

 .زدن رو زنگ لحظه همون.پرسیدمی و سوال این که بود بابا

 .کنید حفظ رو حجابتون اومد آقاحاج بفرما-

 .نبودم بردار دست منم ولی خورده؛ اعصابش بود معلوم قشنگ کردم باز و در

 .اقا حاج بفرما-

 :گفت و وایساد کنارم حسین



www.taakroman.ir  

 

  

 
208 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 .شده چک هم گو بلند حاضره هم منبر آقا حاج-

 :طاها

 .شید خفه دوتا شما که مونده همین فقط-

 .گرفت اشخنده خودشم حتی هممنون که گفت اینو طوری یه

 :طلبکارانه ستاره

 گو؟ من هایسوغاتی-

 .جااین بیا موشک موش-

 .دادم دستشبه و برداشتم رو پالستیک چهارتا رفتم و اومد بغلم بدو بدو

 .توعه برای هااین-

 .اومدمی در جیغش بیشتر لحظه هر و کرد بازشون نوبت به نوبت

 .نیس تو سلیقه اینا داداش-

 .کردم کوچیکی اخم

 چشه؟ من سلیقه مگه-

 .کوچیک یا میگیری بزرگ یا-

 :گفت گوشم تو اروم

 نه؟ سیتاس سلیقه-

 .کردم لپاش از حکم*م س*بو دوتا و گرفتم و کوچولوش صورت

 .بودم گرفته دوش نبودا الزم داداش، اه-

 گاران میزه ریزه که دنشم*ب. شیطونه و جیغو جیغ ساله هفت های یچه مثل ولی سالشه؛ ده خوردنمی سنش به هیچیش

 .سفیده کاخ قرمز فرش اندازه که زبونشم سالشه، پنج
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 از سردرداش، از هم طاها. کردیم تعریف واسشون رو چیزا خیلی و خوردیم و کرد اغ*د غذا برامون عمه بود، یازده ساعت

 و وشیمگ.بخوابیم کمی تا رفتیم هاموناتاق تو خنده کلی بعد. یاوردمی در بازی دلقک حسینم و گفتمی دخترا رسوندن

 .سیتا از امپی یه کردم باز

 !آرمین-

 جانم؟-

 بیداری؟ عه-

 .میشم بیدار پیامت برای نباشم، بیدارم-

 ای؟خونه رسیدی؟-

 .آره-

 :گفت بگم چیزی بزاره کهاین قبل اومد، داخل موشک موش لحظه همون

 .نگو هی پس بزنم در مونهنمی یادم من-

 .خندیدم

 داری؟ کارچی موشک موش-

 کنی؟می چت سیتا با-

 .آره-

 .ببیینم-

 و ردک نگاه گوشی صفحه به. خوردمی بهش نفره چهار سه بیشتر البته آورد؛ بزرگم ی دونفره تخت باالی رو خودش بزور

 .خوند رو هاچت

 .بده ادامه اشبقیه دیگه خب-

 .خندیدم

 ساکتی-
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 .برگشتم سالم و جنگ رفتم انگار بودتم گرفته همچین مامانم رسیدم، که خونه به بره،نمی خوابم)-

 !نگی چیزی پیشمه کسی سیتا آها،-

 :خوردل لحن با ستاره

 .اه دیگه گفتینمی داداش عه-

 پیشته؟ کی عه؟-

 پارمیدا-

 بگیریم؟ تصویری تماس-

 .وای ای

 :گفت هااین دیدن با ستاره

 .میشم پارمیدا منم شو، آرمین باش زود داداش-

 میزنی؟ پودر کرم میزنی؟ مو رنگ میزاری؟ لنز مگه تو بشم فدات من آخه

 .دقیقه یه بنویس ستاره-

 .باشه-

 (سیتا)

 .کردم برقرار رو تماس. بود قفل که هم در نشستم تختم روی. زد زنگ

 .داد سالم عشوه با پارمیدا الهی، جان ای

 خوبی؟ عزیزم سالم-

 .خوبم منم باشی خوب تو سیتا آبجی مرسی-

 .داشت ایبامزه و گونه بچه صدای

 داره؟ دوست رو تو آرمینم داداش آبجی،-
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 .قدیم هایبچه هم بچه خدایا

 .بپرس خودش از دونمنمی-

 :گفت و اومده گوشی رو آرمین یکله

 دارم؟ دوست من دونینمی تو-

 .خوابیدیم و کردم قطع و بودم خسته منم گرفت، خوابش پارمیدا زدن حرف ساعت یه از بعد. بود باحال لحنش خندیدم،

 .دیگه روز یه خب. کرد بیدارم آالرمم

 .اومد گوشیم برای پیام.بیرون رفتم و پوشیدم رو بود سمیه یسلیقه که هاییلباس. بود آفتابی هوا امروز پاشدم،

 !بیا امکوچه سر-

 .شدم ماشینش سوار رفتم، کوچه سر بدو بدو

 .بخیر صبح سالم-

 اومدی؟ چرا بخیر، هم تو صبح سالم-

 برگردم؟ خوایمی-

 .نیاها دیگه ولی بابا؛ نه-

 مگه؟ چیه-

 .افتاد راه

 .بیخیال-

. بود نشسته صندلی یه روی که دیدم رو سمیه. بیاد خودش هم سروش بود قرار. شدیم پیاده و رسیدیم دانشگاه به

 .کردیم زدن حرف به شروع و رفتم سمتشبه

 (طاها)

 .شدم بلند کنم، آسفالت رو جاللی و برم کهاین قصد با و کردم خفه و آالرم
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 .داشتم برش زمین رو از کردم، لش*بغ و کردم باز رو دستم اومد، سمتمبه بدو بدو ستاره رفتم، پایین به

 وروجک؟ شدهچی-

 سرکار؟ میری داری داداش-

 .اجازتون با-

 میگیری؟ شکالت برام اومدنی-

 .عرفانی غل*ب چهارساعته و بیست حاال کنی ل*غ*ب رو داداشت میای شکالت برای وروجک ای-

 .یدم*س*و*ب حکم*م رو لپش

 .برو اتاقت تو زودباش هم حاال گیرممی باشه-

 .رفت باال هاپله از بدو بدو

 .آفتابی نه ابری نه خوبه، امروز هوا. پوشیدم رو لباسم و رفتم باال به. خوردم و برداشتم سیب یه کردم، باز رو یخچال

 .مدادی نوک ولی بود؛ لکسوس هم من ماشین. شدم ماشینم سوار و زدم رو آفتابیم عینک

 از هدیگ نفر چند با جاللی. کردم علیک سالم نفری چند با. رفتم باال هاپله از سریع و رفتم داخل به خشم با. رسیدم

 .دادم آزاد که گذاشتن نظامی احترام شدن، بلند جاشون

 .دفترم بیا جاللی-

 .اومد داخل هم جاللی و رفتم داخل

 .قربان بخیر ،صبحتون سالم-

 شارها بهش و گذاشتم میز روی رو گوشی رفتم، جاللی هایپیام تو و کردم باز رو گوشیم. قربان و د*ر*د قربان و کوفت

 .کردم

 چیه؟ این-

 .خوند رو هاپیام و شد خم جاللی

 .نیستم من این قربان-
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 نوشته؟ چی باال اون چی؟ یعنی-

 .کرد نگاه رو شماره و زد پروفایل روی

 .نیست من یشماره این قربان-

 .کردم نگاهش خرم؟ من مگه حالت با

 .جااین نوشتید هفت هشت جای به شما کنید توجه! نیستم من این قربان میگم، راست خدابه-

 .گفتمی راست کردم نگاه شماره به

 .بیرون برو-

 .دادن پیام به کردم شروع کیه؟ این

 سالم-

 .زدم داد کیه؟ این. بود پیش ربع یه بازدیدش آخرین. نداد جواب

 .جاللی-

 .دادم آزاد گذاشت، نظامی احترام و اوم داخل به

 کردی؟ رسیدگی خلفی باند یپرونده به-

 .کردیم بررسیش قربان بله-

 .بیاید دفترم به و بردارید رو پرونده-

 .رفت و گذاشت احترام

 (سمیه)

 .نشستیم هاچمن روی و رفتیم. اومد دنبالم هم سیتا. رفتم بیرون به و شدم بلند جام از استاد نباشید خسته با

 ،کردنش بالک بعد دیشب( برجزهرمار آقای) بودم کرده سیوش سرگرده همون از برام اومد پیام یه که کردم روشن رو نتم

 .کنم فیلمش باز کمی که کردم انبالک
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 سالم-

 سرگرد جناب کالم، تو بپرید-

 هستی؟ کی تو-

 بندرعباس از مجرد ساله سه و چهل اقدس خدا به،نام-

 !بگیرم و ردت میتونم بخواد دلم اگر پلسیم؛ که داری خبر نیار، در بازی مسخره-

 کنم؟ کارچی میگی-

 !میفهمم خودم یا هستی کی میگی خودت یا هیچی-

 .نمیگم واقعیمو اسم ولی میفهمید؛ خودش گفتمی راست فکرکردم یکم

 .تهران یک و بیست رها-

 .بود شده اشتباه همینم خاطربه بودم، نوشته هفت هشت جایبه و داشتم کار جاللی سروان با من-

 کنم؟ کارچی-

 کنی؟ کاری باید حتما-

 .دارم کالس خدافظ ندارم حوصله! نمیکنم کنم، کاری باید اگرم-

 منم و زدمی حرف آرمین با داشت کالس تو سیتا. نیست مهم برام بیخیال کیه؟اصال اون نپرسیدم چرا اه. کردم قطع و نتم

 .رفتم داخل و کردم نگاه و ور و دور یکم توحیاطم که

 (سیتا)

 سالشه؟ ده پارمیدا واقعا-

 .اومد خودش به حرفم این با بود فکر تو که آرمین

 جونم؟-

 .فکری تو همش شده؟ چیزی-
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 .دارم کار برم باید من سیتا بشه؟ خوادمی چی نه-

 کنی؟می کارچی رو هاکالس پس عه-

 .نمیگه چیزی میزنم حرف مدیر با میرم-

 .باشه-

 .رفت صدا و سر بی و ید*س*و*ب رو سرم نبود کالس تو کسی کنه؟می کارچی. کرد نگاه و بر و دور

 .بود باز نیشش نشست، کنارم و اومد سمیه

 .بازه نیشت االن بودی زهرمار برج دیشب شده؟چی-

 .وایسا-

 .رفت واتساپ تو و آورد در رو گوشیش

 :یاروئه

 کنید؟ بررسی رو خلفی باند به مربوط یپرونده تونستین جاللی سروان ام،صفائی سرگرد ، سالم-

 :سمیه

 !هستیم شما راه به چشم قربان خیر ، سالم-

 :یاروئه

 عشقتی؟ منتظر مگه راهتیم؟ به چشم که چی کنید؟یعنی بررسی نگفتم من مگه جاللی چی؟ یعنی-

 :سمیه

 .عشقم جون از دور استغفراهلل-

 :یاروئه

 تهران برگردم من فقط جاللی-

 :سمیه
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 چشم روی قدمت بیا جونم سرگرد بیا-

 :یاروئه

 سالم-

 سرگرد جناب کالم، تو بپرید-

 هستی؟ کی تو-

 بندرعباس از مجرد ساله سه و چهل اقدس خدا نامبه-

 .بگیرم و ردت تونممی بخواد دلم اگر پلسیم که داری نیار،خبر در بازی مسخره-

 کنم؟ کارچی میگی-

 !فهمممی خودم یا هستی کی میگی خودت یا هیچی-

 تهران یک و بیست رها-

 .بود شده اشتباه همینم خاطربه بودم، نوشته هفت هشت جایبه و داشتم کار جاللی سروان با من-

 کنم؟ چیکار-

 کنی؟ کاری باید حتما-

 .دارم کالس خدافظ ندارم حوصله! کنمنمی کنم، کاری باید اگرم-

 کیه؟ این سمیه-

 .دونمنمی خوندی؟ که رو چتامون-

 نکردی؟ بالک چرا-

 .دیگه خندممی میزارم سرش به سر-

 .زهرمارن برج هم سرگردا تازه سرگرده پلیسه یارو بابا-

 .بکنه تونهنمی لطی*غ هیچ بابا کن ول-
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 .بود رفته آرمین با انگار هم سروش

 (حسین)

 .رسیدیم اداره به. اومدمی کنارم هم عرفان. افتادم راه و کردم عوض ماشین تو رو هاملباس

 .نشستن همگی و داد آزاد گذاشتن، نظامی احترام شدن بلند جاشون از عرفان دیدن با همه

 .زد در. رفتیم داییش دفتر به صاف

 .بیا-

 .نشستم عرفان رویروبه و رفتم داد، آزاد وقتی گذاشتم نظامی احترام منم نشست، و رفت عرفان رفتیم، داخل به

 :عرفان

 .نباشی خسته دایی سالم-

 :عرفان دایی

 کردی؟ گم راه شدهچی زاده، خواهر سالم-

 نمیزنم؟ سر تو به من مگه دایی-

 :خندید داییش

 شده؟چی. بهم نتوپ بهم حاال باشه،-

 !بدم استعفا بودن پلیس رئیس از خواممی من دایی-

 عرفان؟ چی یعنی وا-

 افیه،ک طاها مثل باشم سرگرد یه باشم، داشته رو بزرگی این به مسئولیت که زوده برام خیلی هنوز من ببین دایی، اخه-

 .زوده برام خیلی

 .خواممی رو امدرجه بگی بعد بدی استعفا خواستی موقع هر نیست، که الکی کارها این پسرم ولی آره؛-

 .اومد سرم بالهایی چه خودت دیدی! سرهنگ فوقش فوق باشه، زیاد خیلی امدرجه خوامنمی من دایی-
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 باشه؟ سرهنگ سرگرد نه ولی پسرم؛ باشه-

 .خدافظ پس طور؛همین هم حسین کارم، سر برمیگردم منم بعد ماه راستی دایی، باشه-

 .پسرم ت بسالم-

 .زدن صدا منو که گشتیمبرمی داشتیم و بیرون رفتیم

 .نژادی سروان-

 .گذاشتم احترام. بود سرهنگ برگشتم

 . سالم-

 سرهنگ؟ بله ، سالم علیک-

 نیستی؟ چرا تو پسر-

 .ایدمطلع که همتون سرهنگ-

 خودت که دفعه اون خاطربه بشی؟ سرگرد هم تو تا مونده دوماه میدونی هیچ صفائیه، پلیس رئیس مشکله این ولی اره؛-

 .دن*ب ترفیع بهت که هستن این فکر تو وقته خیلی صفائی، سرگرد یگلوله جلوی انداختی رو

 .گردمبرمی کارم به ماه همین آخر شد، سرهنگ و داد استعفا نیست دیگه پلیس رئیس سرهنگ،-

 آورد؟ پایین و خودش آنچنانی یدرجه و خوبی اون به کار از چشه؟ پسر این بابا ای جدا؟-

 .آوردن سرش ترفیع بعد بالهایی چه جریانید در که خودتون-

 .خدا امان در خب پسرم، آره-

 .خدافظ-

 .رفتیم خونه به و افتاد راه بود وایساده کنار که عرفان

 (سمیه)

. آوردم در شکلی ماکارانی بسته یه کردم باز رو کابینت رفتم، از*گ سمتبه. الشم و آش خدا وای. رسیدم خونه به

 .بجوشه گذاشتم و ریختم توش رو نمک و آبلیمو از*گ رو گذاشتم رو جوش آب یقابلمه
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. ریختم قابلمه تو رو ماکارانی. کردم روشن رو زیرش و ریختم هم روغن و ریختم ماهیتابه تو و کردم ریزرریز رو پیاز یه

 .ریختم داخلش رو فیریز داخل ایدلمه فلفل. بود شده سرخ پیاز

 .هادوی و رب هم قاشق دو با ریختم ماهیتابه داخل رو اشنصفه و برداشتم کرده چرخ گوشت بسته یه خورد تفت وقتی

 .بکشه دم گذاشتم و زدم هم ریختم، ماهیتابه داخل و کردم رد صافی از رو ماکارانی

 زنگ داره این عه افتاد، روش زهرمار برج آقای اسم و شد روشن گوشیم. کردم عوض رو هاملباس و رفتم اتاقم داخل به

 .کنم رفع رو خستگیم کردن فیلم کمیه با بزار خب میزنه؟

 .شد پسرا عین که کردم ترکلفت رو بود کلفت کمی که صدام. کردم برقرار رو تماس

 ؟!الو-

 رها؟ الو-

 .نگفتی رو خانومش داره دم هم کشمش. پلیسی سرت خیر رها، مرگ ای

 هستید؟ کی اصال شما دارید؟ کارچی من دختر دوست با شما-

 میزنه؛ حرف داره خودش دخترت دوست بینم،می که پنجره از چطور موندم من فقط خودت؛ مال دخترت دوست آقا-

 .توئه صدای ولی

 مخود صدای با. بود در دم مدادی نوک لکسوس ماشین یه که رفتم پنجره سمتبه بدو بدو. آوردم در شاخ حرفش این با

 :گفتم

 تویی؟ مدادی نوک لکسوس اون-

 .کنم پیدات تونممی بدونی که کردم کارواین همین برای کنم، پیدات میتونم خودم نکردی باور بودم مطمئن آره،-

 چی؟ که خب-

 .هیچی-

 .شدی دردسر برام بیا، آه-

 .بشم دردسر هم تو برای دارم؟ بدبختی کم خودم برو، بیا-
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 .جون سرگرد باش نداشته کارم به کاری-

 .کشیدم کنار رو ده*پر و کردم قطع و

 .شدن خطرناک دیگه هم هاپلیس خدایا. آورده گیر رو خونم آدرس! پرو چه

 ویت رو گوشی و گذاشتم رو هندزفریم زدم زنگ سیتا به. بستم اسبی دم و کردم شونه رو موهام و رفتم اتاقم داخل به

 .کرد برقرار رو تماس. جیبم

 .شد تنگ دلت زود چه-

 میزنم؟ زنگ بهت و میشه تنگ دلم من مگه سیتا وا-

 .منی شیرین بختک جوریشمهمین تو بابا نه-

 .خندیدم

 .بگما خواستممی چی میره یادم نیار، در بازی خوشمزه انقدر حاال اه-

 .بگو خب-

 .زهرمار برج اقای بود یاروئه این-

 بودتت؟ گرفته اشتباه جاللی با که سرگرده همین-

 !کرده کارچی بگو آره، آره-

 کرده؟ کارچی خب-

 .اومده خونم در دم آورده، گیر رو خونم آدرس-

 :زد داد بعد و کرد سکوت کمیه سیتا

 چی؟-

 .شد کر گوشم اه-

 وشخام رو ماهیتابه زیر. چیدم میز رو ساالد و نمک و بشقاب یه با ریختم، پارچ تو و کردم باز نوشابه خودم برای و رفتم

 .نشستم و گذاشتمش میز روی آوردم و کردم
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 .بهم زد زنگ بابا-

 .کردم تعریف براش ررو چی همه و

 .فمهمهمی هم رو اینات و اسم کنهمی پیگیری دفعه یه شد جوریاین که خب اوه-

 مهمه؟ مگه برام بفهمه-

 .بیخیالی دم از که هم تو بابا ای-

 .تو مثل-

 .تو بدتر منم-

 .خندیدیم

 .بخورم رو ناهارم کن قطع دیگه خب-

 اینا فکر با بره، قربونت اون کنی شوهر وایسا سمیه نچ. برم انگشتام قربون. خوردن به کردم شروع اشتها با و کردیم قطع

 .خندیدم بلند و دادم قورت رو لقمم سریع

 (طاها)

. شکالت رگمبز پالستیک یه و گرفتم شیرینی بزرگ ی جعبه یه داشتم نگه فروشی شیرینی یه جلوی. شدم ماشین سوار

 .کرد نمائی خود جاللی سروان اسم گوشی روی و خورد زنگ گوشیم. رفتم خونه به،طرف و گذاشتم ل*غ*ب صندلی رو

 جاللی؟ بله-

 .کیهانی سرهنگ به دادم رو پرونده قربان-

 و بردار رو اون هست مشکی و سبز ریدر رَم یه کن، باز رو میزم راست سمت کشوی و دفترم توی برو االن جاللی خب-

 .اونه تو هاعکس بگو و سرهنگ دست بده

 ندارید؟ دیگه امر قربان، چشم-

 .نباشی خسته-

 .زدم در به آروم پام با. رفتم در سمتبه و کردم باز لگد با رو باغ در. رسیدم خونه دم به. کردم قطع حرفبی و
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 (حسین) 

 :زدم داد زد، در به حکم*م خبربی خدا از یه بودم،که کرده ریلکس و دادممی لم مبل رو داشتم

 .بیا خودت بعد بشکنه بزن جوریاون هم دیگه یکی کنم باز برات درو نیست الزم برادر-

 :اومد در پشت از طاها داد صدای

 .کن باز و در بیا پره دستم احمق د بزنم؟ در دست با رسیده فقط تو پوک کله به این حسین-

 .کنم باز من عمرا دری پشت تو که حاال فیل حضرت یا-

 :سالن تو اومد در صدای با مامان

 .کنینمی باز میزنن، در کری؟ حسین-

 :گفتم آروم و دادم قورت صدا و سر با رو دهنم آب

 .جنتی جد یا-

 .بدو اون و بدو من حاال. افتاد دنبالم به و گذاشت اپن روی و شکالت پر پالستیک یه و شیرینی یجعبه و اومد طاها

 .وایسا وایسا-

 .امتعارفی میدونی خودتم-

 رشب گرفت،سریع منو پای و کنه کمک طاها به مثال اومد و کشید جیغی کنیممی بازی داریم کردمی فکر که ستاره

 .سیدم*بو حکم*م رو لپش و کردم لش*بغ و داشتم

 .دستمه بچه جلو نیا-

 .کنیمی استفاده سو بچه از خودت مخافظت برای پلیسی سرت خیر سرت بر خاک-

 که وت. گیرهمی اشخنده داره خودشم میدونم ولی ترسم؛می اوفتهمی دنبالم اون عرفانه جذبه برابر صد تو جذبه کنم چه-

 .دنبالمه اژدها کنممی حس میفتی دنبالم

 .خندیدن همه دارم خنده لحن و حرفم این با

 (عرفان)
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 هک بگم رو هااین یهمه سیتا به طورچه بودم این فکر تو. بودم بسته رو چشمام و بودم کشیده دراز تخت روی اتاقم تو

 .اومد داخل ستاره

 .داداشی-

 موشک؟ موش جونم-

 .دیگه پایین بیا-

 .سیدم*بو حکم*م رو لپش لم،*بغ گذاشتمش و کردم بلندش دستم یه با و شدم بلند تخت رو از

 .موشک موش بریم-

 :کلم پس انداختم رو صدام منم و رسیدیم پایین به. اومدمی باال تا بازیشون مسخره و خنده صدای

 .رفته یادتون منو خندیدمی میگید نشستید خب-

 :بابا

 کنه؟ صدات اومد چرا ستاره کنی؟پسمی حسودی داری سن این تو بکش خجالت-

 :من

 .منه فکر به همیشه که ستاره نکردم، حسودی جانم بابا خیر-

 .خندید اونم و کشیدم لپشو و

 وت کامل جوریهمون و برداشتم شیرنی یه. نشستم طاها کنار و رفتم بودن نشسته نفره سه مبل روی طاها و حسین

 :گفت و کرد من و طاها به نگاهی حسین. انداختمش دهنم

 .اژدهایید جفتتون شدم پشیمون-

 .زد پیشونیش رو یکی طاها

 کردی؟ سوژه رو چی رفتم، اتاقم تو دقیقه یه باز اه-

 :حسین

 داداشت؟ و تو از بهتر ایسوژه چه-
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 :طاها

 .ها نیار در رو شورش دیگه حسین-

 :گفت ستاره به رو حسین

 .بیار فلفل برو ستاره-

 :طاها

 چی؟ واسه فلفل-

 :حسین

 .بیارم در رو تندش خواممی منم خب نیار؟ در رو شورش نگفتی مگه-

 بعد و زد زل چشماش به هم حسین. کرد نگاه حسین به چپچپ هم طاها و کردم ایخنده حسین ینداشته عقل برای

 .خندید هم طاها خود حتی زد؛ پلک عشوه با تندتند و کرد چپ و چشماش ثانیه سه

 نهم قسمت

 (سمیه)

 ور پاشدن رقم بابا ای. مالیدم رو چشمام. نشستم تختم روی و کردم خاموشش! ابلفضل یا. پریدم خواب از آالرم صدای با

 بیآ دارخز پالتوی یه. شدم بلند و کردم ملیح ارایش یه رفتم توالتم میز سر و شدم بلند دلی تو هاینق نق با ندارم،

 .پوشیدم مشکی مقنعه و طوسی مانتوی یه و مشکی لی شلوار روشن،

 .اومدم پایین تند تن هاپله از و کردم قفل و در رفتم بیرون در از و برداشتم رو چرمم یکوله

 .کرد نمائی خود( زهرمار برج آقای) اسم روش و خورد زنگ گوشیم

 ؟!الو-

 .متعالی عالی صبح-

 .ممنون خیلی خوبم منم سالم-

 نیست؟ حساب متعالی عالی صبح همون مگه بابا ای-
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 .شدم تاکسی سوار

 .گیرهنمی رو پرسی احوال و سالم جای هیچی-

 نه؟ یا خوبی تو که چه من به اصال-

 زدی؟ زنگ چرا پس خب-

 .تالفی برا-

 و شدم پیاده سریع و دادم رو کرایه رسیدم،. افتادم خودم از ترروانی یکی گیر خدا ای. پیچید گوشم تو بوق صدای و

 .رفتم داخلبه بدوبدو

 .نشستم کنارش و رفتم بود، نشسته همیشگی جای سیتا

 ،خوبی؟ سالم-

 .نیستم بدک سالم علیک-

 شده؟ چیزی-

 .دیدم خوابی یه دیشب فقط نه-

 چیه؟ خیره،-

 .مزخرفیه چیز بیخیال-

 برسریه؟ خاک نکنه-

 منحرفم؟ تو مثل مگه گمشو سمیه-

 .بیخیال بابا بیخیال اه-

 .نگفتیم چیزی دیگه و اومد داخل به استاد

 (سیتا)

 .نیستم دنیا این تو انگار من و گفتمی جزوه داشت استاد
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 رمینآ. کردم فکر بهش و بستم رو چشمام. بود واقعی که انگار داشتم؛ بدی حس بهش. دیدم که بود خوابی درگیر فکرم

 .کردمی صاف رو کتش داشت قدی یآیینه یه جلوی

 رفانع نبود، آرمین آیینه توی ولی برگردوندم؛ آیینه سمتبه رو روم بود، خودش کردم نگاه بهش و کردم بغلش پشت از

 !بود

 هب بدی حس قدران چرا پس ولی ها؛ ساال؟ یازده میشه داره انگار نیستم؛ کن ول هنوزم سال ده بعد عرفان عرفان، عرفان،

 .ها سیتا کن ول. دارم خوابم

 .نوشتن به کردم شروع و دادم تکون رو کلم

 .بود نیومده هم امروز آرمین. پاشدم جام از استاد نباشید خسته با

 یاد؟نمی چرا آرمین سیتا میگما-

 بدونم؟ کجا از دونم،نمی-

 .حاال بخور رو من بیا-

 .بیرون بریم بیا چه من به بیخیال-

 .خورد زنگ سمیه گوشی نشستیم نیمکت یه رو و رفتیم بیرون به

 !این بازم اه-

 کیه؟-

 .سرگرد جناب-

 .داد جواب

 میزنی؟ زنگ بهم دقیقه به دم نیستی سرگرد مگه تو سرگرد جناب-

 .گفت چیزییه طرف

 .کردممی سیوت محلبی خروس زهرمار، برج آقای جایبه باید کنم فک-

 .بگه چیزییه هم یارو اون تا شد ساکت کمی
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 کنم؟ چه خب-

 .بود طوفان قبل آرامش شبیه سمیه یقیافه مکث، کمی

 گفتی؟ چی وایسا وایسا-

 .کرده قطع بود معلوم جونش، ترس از هم طرف کوبوند، طرف کله رو شعورش کل و کرد باز و دهنش سمیه

 ... میرکشم اینرو من میرکشم، رو این من-

 .داد بهش فحش عالمه یه و

 نه؟ یا چیشده میرگی-

 .ریخته بهم رو من خونه رفته یابو این بابا-

 چی؟-

 .خونه میرم من سیتا! خدایا-

 براش مپیا یه همین برای نیست، وصل نتش االن دونستممی. رفت و گرفت تاکسی یه رفت، خیابون سمتبه بدو، بدو و

 مه این خب. داد اجازه بعد و شد شوکه کمی اول زدم حرف مامان با. رفتم خونه به و گرفتم تاکسی یه خودمم و فرستادم

 .کردنه کاله و شال وقت این از

 (عرفان)

 مبل روی رو خودم رفتم داخل به در از که همین. ثورم انگار رفتممی راه جوری دفترم به رسیدن تا. شدم خسته خدا ای

 .دوشسون داش باشووا عرفان سرت بر خاک. دادم وا میزم جلوی چرم

 .حسینه بود معلوم زدنش در طرز از زدن در

 .بیا گمشو-

 آورد داخل رو کلش و کرد باز و در خوردهیه

 .بگی خوب چیز یه باید میزنم در باز-

 .کنهمی بیداد داره عقل کمبود. زد در و بیرون برد کلشو
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 .بیا گور به گور-

 .کنان غرغر داخل اومد

 زدنه؟ حرف طرز چه این نداریدا لطافتم کمیه شماها-

 .میزدم حرفم مونده عقب اون با جوریهمون. دادم تکیه مبل به و بستم رو چشمام

 شدی؟ مزاحمم چرا چته؟-

 .دهش تاکسی سوار دستش چمدون یه با گفتن زدن زنگ گذاشتی اینا سیتا خونه جلو که هاییبپا اون فقط هیچی-

 .پریدم هاجنی عین و کردم باز دفعه یه رو چشمام

 دیگه؟ کردید تعقیبش رفته؟ کجا چی؟-

 .نه نمیدونم، بپرس، یکییکی اه-

 رو؟ این گفتن کی کنن تعقیب شد مشکوکی چیز نگفتم مگه! دوننمک و نه نعلبکی، و نه نگمه و نه-

 .پیش ربع یک تقریبا بابا، ای-

 .(سیتا پایبه) گرفتم رو شهرام شماره میره؟ کجا داره لعنتی ای برداشتم رو گوشیم

 رفت؟ کجا شهرام الو-

 .آقا دونمنمی-

 گرفتی؟ رو تاکسی پالک شماره خب-

 .شرمنده قربان، نه-

 .لعنتی-

 کردم سعی. گذاشتم میز روی رو سرم و نشستم میز پشت. ندارن رو لطی*غ هیچ عرضه خدایا. کردم قطع رو گوشی و

 .شدمی اگر البته باشم؛ آروم

 (سمیه)
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 منه؟ یخونه جااین. رسیدم خونه به

 وسط ارانگ. بود ریخته پایین رو بود قفسه روی که هامکتاب بود، کرده پاره باچاقو و آسمونیم آبی خوشگل هایمبل خدایا

 آرومم؟ انقدر من چرا پس بود؛ ترکیده بمب خونه

 :داد جواب بوق دوتا بعد. میزنم زنگ بهش االن میدم، جرش چیه آروم

 آوردی؟ خونم سر بالیی چه-

 .بینیمی که بالیی همون-

 بدم؟ جرت من بگیرم-

 .ممنون خیلی نه-

 .کردممی خفت میزدم عادی حالت در آرومم انقدر چرا دونمنمی واقعا االن من ببین-

 .بودنت آروم از آوردم در شاخ منم-

 .نشده هیچی انگار و پایین اوفتهمی حسم دیگه بشم ناراحت یا عصبانی خیلی خیلی وقتی طوریماین من-

 یعنی؟ نباشم تالفیش منتظر-

 .باش منتظرش بدجور اتفاقا چرا-

 .کنی تالفی کنمنمی فکر-

 هک چیز همهاین یا بگیرم؟ مبل االن طورچه من. نیست چیزی برات اینا آقاحاج سرگردی تو کنم؟ تالفی نباید چرا-

 .بود بچگانه زیادی گوشی برای کردن قطع یه برای کنم؟ جبران رو کردی ب*را*خ

 .متنفرم ازت هستی که هرکی بگیرم؟ سرم به گلی چه االن من اومدمی در داشت اشکم کردم قطع و

 (طاها)

 هی دیدمش پایین از که شبی اون. میزه ریزه کوچولو، کنم کارچی خواممی دونینمی که تو! گرفتا دل به زیادی بابا ای

 توی اسمش به. نبود معلوم اصال صورتش ولی بود؛ میزه ریزه هم خیلی دیدم، طالیی موهای با دختر یه از محو سایه

 (سوسکه خانوم)کردم نگاه مخاطبینم
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 حسین ماشین. وایساد جلوم حسینم و عرفان ماشین لحظه همون. برگشتم خونه به و دادم انجام رو الزم کارهای و رفتم

 .یگیرهم خندم اوفتممی هامونماشین داستان یاد خدایا. سفید ولی بود؛ لکسوس هم

 .شدن پیاده

 !موقع به چه سالم-

 .زد در و رفت حرفبی آشفته، یقیافه با عرفان

 :گفتم حسین به رو

 چشه؟ این-

 .برنداشته هم پالکش خاناسکل شده، تاکسی سوار خودش اندازه چمدون با سیتا گفت شهرام بابا-

 .دیگه چیزی فامیلی خونه رفته حاال بابا ای-

 مونده؟ مامانش چرا پس-

 .میره بعدا اون-

 بندازه؟ لنگر جااون خوادمی! بزرگی اون به چمدون چرا فامیل خونه رفته اگر-

 بره خواست و اومد بدو بدو ستاره رفتیم داخل به و کردن باز و در گفتنمی هم دروغ ولی کردم؛ نگاه بهش چپچپ

 .رفتم اتاقش به. ها گرفته جدی زیادی هم این اه. رفت باال هاپله از و بعدا گف عرفان که عرفان ل*غ*ب

 .تو بیام-

 .بیا بابا بیا-

 رفتن؟ یه برای آخه پسر؟ چته-

 .رفتنش برای نه ام،جوریاین میره کجا میدونم چون-

 مگه؟ میره کجا-

 .زنجانشون خونه-

 داره؟ غصه این خب-
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 .وایساد رومبهرو و شد بلند بود، کشیده دراز تختش رو

 .شدمی تربلند و گرفتمی اوج صداش رفته رفته

 خوش رو دلم داشتم تازه! نداره شانسی هیچ هنوزم آرمین یعنی اقا عرفانه دنبال چون جااون رفته اون نداره؟ ها؟ نداره؟-

 .ترهپیگیر من از اون انگار ولی نداره؛ دوسم دیگه که کردممی

 .اومددرمی داشت اشکش. نشست تخت روی

 عتادم من بگم، بهش برم بعد دنبالمه سال همهاین کن فکر! شهنمی باشم، باهاش نمیتونم من. سخته خداسخته،به طاها-

 اجازدو دفعه یه بگم یا چی؟ یا بودن، باهم بابات و من مادر پلیسم، آرمینم، گفتم دروغ بهت چهارسال عرفانم، من بودم،

 .نخورد بهش دستمم چون نترس، ولی کردم؛

 .بود حرصی خیلی

 .بگم بهش رو کدومهیچ شهنمی روم شهنمی تونم،نمی من طاها-

 داداشم؟ خب توعه تقصیر مگه-

 .نشستم کنارش خودش مثل. بود کرده ل*غ*ب رو خودش و بود داده تکیه تخت به بود نشسته زمین روی

 بهش ماموریت تو که بود حسین یا بود، اون شناسنامه تو اسمش سال یه و بود نشسته عقد سفره سر فاطمه با بابام نه-

 .میگه دروغ بهش هنوز که عمم هم یا کردن تزریق مواد

 .کن رحم خودت به کمیه کن درک رو خودت کمیه مجبوری خب-

 .ودب شده منقبض فکش بریزه، زاشتنمی ولی بود؛ شده جمع توش اشک. بود ون*خ یکاسه چشماش برگشت، سمتمبه

 بادیگارد براش طرفاون و طرفاین باید روز هر! جهنم فهمیمی شهمی جهنم اون زندگی من با. شهنمی داداشم شهنمی-

 .بکشتش من لج برای خلفی نکنه بزارم

 چی؟ یعنی این-

 .شممی سیتا بیخیال-

 کردیم؟ کار همهاین الکی ما مدت همهاین چی یعنی آخه موندم جوریهمین
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 زدیم؟ دو سگ انقدر الکی ما عرفان-

 عاشق من برسه گوشش به فقط اگه! مدرکم دنبال هم هنوز امخلفی پرونده درگیر هنوزم من شهنمی خب شهنمی-

 .کشتن اونا هم رو فاطمه که دیدی تازه میزاره؟ زنده رو طرف کنیمی فکر امکسی

 .شانس عرفان به اعصاب من به ندادی، عقل حسین به خدا ای. کشتنشمی وسط اومدمی سیتا اگر گفتمی راست

 .شهمی داغون حالم بینممی جوریاین رو عرفان وقتی. شدم بلند جام از حرفبی

 .ستاره هم کمی و من حسین، خدابیامرز، یفاطمه جز نداشت خبر عرفان دل د*ر*د از هیشکی. رفتم پایین

 .خورهنمی معلومه عرفانم خورمنمی شام من بابا-

 .گذاشت امشونه روی رو دستش و اومد کنارم به نگرانی با بابا

 شده؟چی طاها-

 خودش از بشه چیزیش اون ولی یارم؛نمی روم به شناسیممی که هم تو داره، وجدان عذاب فاطمه خاطربه بابا هیچی-

 .میشم ترناراحت

 .زد شونم به ضربه چند و زد لبخندی

 اشدمپ جام از زندن بهم که زنگی با. بزنم حرف باهاش نیست هم هیشکی خدایا. کشیدم دراز تختم رو و رفتم باال هاپله از

 .بیرون زدم و

 (سمیه)

 .سیتا از امپی یه کردم باز رو نتم. میرکردم نگاه رو روم به رو داشتم و بودم نشسته امخورده جر مبل رو

 باشه؟ بگی نباید دونیمی هرکی و آرمین به بگم خواستم فقط نیستم؛ هفته یک زنجان، میرم من-

 .بکش رو من خدایا. آورده در رو سیمکارتش شد معلوم ولی بودم؛ فرستاده براش پیام عالمه یه

 لمخوشگ وسایل اون و خونه برگردم ندارم دوست اصال. زدن قدم به کردم شروع. رفتم بیرون و پوشیدم لباس. بود غروب

 .نکنه لعنتت خدا ای. شدن تیکهتیکه که ببینم رو

 .کنم سرگرم پاساژ یه تو رو خودم برم خب
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 .باشم گذاشته روشن رو هاچراغ یادنمی یادم من وا. رسیدم ساختمون جلوی به لش تن یه مثل ساعت سه تقریبا بعد

 یچیز از. کردم باز آروم و گرفتم در جلو و آوردم در اشجعبه تو از رو بودم گرفته که ایشونه. رفتم باال هاپله از ترس با

 .بود مونده باز دهنم دیدممی جلوم که

 ایقهوه هایپارکت وسط خاکستری یساده فرش یه خاکستری، پشمالوی هایکوسن با رنگ خوش صورتی مبالی

 منه؟ یخونه این رنگارنگ، گل هایگلدون خوشگل هایتابلو ام،سوخته

 .بود اپن روی هم ظرف حتی بود؛ شده عوض و بود شده ترخوشگل خیلی چیهمه

 .بودن وصف قابل روشن، صورتی یملحفه با خوشگل خیلی چوبی ینفره دو تخت یه طوسی، هایده*پر. رفتم اتاقم به

 .خوندمش و برداشتم بود، کاغذ یه تخت روی

 و چیهمه من. بودن عالقت مورد هایرنگ معلومه بود، صورتی و طوسی و خاکستری هاتلباس نصف که جاییاون از-

 !طاها. نکن قطع روم دیگه ولی کنم؛نمی درست نگفتم ولی ریختم؛ بهم

 کیه؟ این خدایا

 و طبینمخا تو رفتم نیست انصاف شهنمی دیگه دیگه؟ کیه این خدایا. خندیدن به کردم شروع هادیوونه مثل خوندنش با

 .طاها کردم، عوض رو زهرما برج اقای

 !طاهاست اونم عرفانه داداش اسمهم اسمش عه

 .بردم ذت*ل جدیدم خوشگل یخونه از و آوردمشون داخل و رفتم بدو بدو. هنوز دره جلو خریدات سمیه سرت بر خاک

 (سیتا)

 .میومد در داشت اشکم شهر دیدن با میلرزه دستام خدایا. دادم و ادرس شدم تاکسی سوار و شدم پیاده قطار وایسادن با

 کجاییم؟ اقا-

 .ابهریم تازه خانوم-

 روعش قلبم ماشین وایسادن با. کنم تحمل نمیتونم من خدایا. کردم نگاه رو خونه کلیدای بود، یازده کردم نگاه و ساعت

 هاچراغ کردم نگاه رو خونشون نکردم نگاه بر و در و خونه به اصال. شدم پیاده و دادم رو کرایه. تپیدن وار دیوانه کرد

 بزرگ چقدر خدایا بیرون اومد پنجره از عرفان. میزد سینم به و خودش واردیوانه قلبم. شد روشن یکیش بود، خاموش
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 شد سست پاهام. تو رفتن و کرد بغلش اونم ید*س*و*ب و ردنش*گ و کرد بغلش پشت از دختر یه لحظه همون. شده

 .ساله چهل زن یه گرفت رو بازوم و اومد سمتمبه میشد رد داشت که عابری خوردم زمین به و

 خوبی؟ خانوم-

 .کنید خبر تاکسی یه فقط-

 .گرفتم رو خودم جلوی کرده؟ ازدواج نبود، راحت اصال برای اینا هضم بودم نشسته زمین رو جوریهمون

. داشت کردم پلی و باران بزن آهنگ و برداشتم هندزفریمو. گذاشت صندوق توی رو چمدونم شدم سوار اومد تاکسی

 .باریدمی بارون

 برید؟می چقدر تهران تا جااین از آقا-

 .که نمیشه خانوم-

 .میدم بهتون تومن هزار پونصد-

 .خانوم باشه-

 به کردم شروع و ترکید بغضم کردممی گریه پایانبی و مکثبی طوریهمین و سومی دومی چکید چشمم از اشک اولین

 به رو سرش و برگشت عادی حالت به ربع یک بعد و کرد تعجب اول هم راننده. نبود مهم برام هیچی کردن، گریه

 .کرد گرم رانندگی

 .ریختم بودم نریخته اشک قدرهرچه االن تا

 بیدار تو یاد با هم صبح بودی خوابم توی تو شب که منی بودم؟ منتظرت سال ده که منی من؟ جواب بود این عرفان

 .معرفتبی شدم،می

 (عرفان)

 .شه سرد ازم تا بیارم در سیتا برای رو فیلم این تا ابهر اومدم سریع خونه، توی اتفاق اون از بعد

 من برای نک باور تونمنمی سیتا بزنی، رو قیدم باید. کنیم بازی فیلم گفتم بهش که بود داییم دختر بیرون رفت مژگان

 .باشی سالم باشی زنده ولی نباشی؛ من برای حاضرم اما تره،سخت
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 چیهمه میزدم داد کردم گریه تنهاییم تو و کرد پرت کنار رو غرورم و افتادم زمین روی رفت، در از که دیدم رو مژگان تا

 .بود آروم شهنمی مرد، آروم عرفان. شکستممی رو

 زیچی دیگه و بستمشون سوختمی چشمام. بود بریده شیشه روهمه بازوم، دستام ام،گونه پاهام، بود ون*خ دستام جفت

 .نمیاد یادم

 (حسین)

 .نیست عرفان شو بلند حسین-

 .پریدم شیرینم خواب از طاها داد صدای با

 .نیست که نیست اسبچه مگه اخه د جاست،اون حتما ببین و پستونکش بر و دور بعد پستونکش دنبال بگرد-

 .نبود خوب حالش دیشب خان خنگول-

 شهنمی هیچیش مغرورتر باباش از و ترشق کله من از ترهاعصاببی تو از عرفان میزنیم؟ حرف کی راجب رفته یادت طاها-

 .میزنه بهت و خر کتک یه قشنگ میگیره هم نگرانشی ببینه وقتی حتی نباش نگران

 .که واقعا-

 .اومد داخل و شد باز در باز ترهمهم برام برابر ده خواب بابا برو بیرون رفت و

 .اداره بیا حداقل-

 .رفتیم اداره به طاها با و پوشیدم و فرمم و شدم بلند. وای

 (سمیه)

 .زدن در استاد دادن درس وسط

 .بفرمایید-

 میدونستم خوب من ولی نه؛ بقیه. بود گود چشماش زیر. اومد داخل نداشت میت با چندنانی فرق که صورتی با سیتا

 چشه؟ این خدایا. کرده گریه

 تو؟ بیام میشه استاد-
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 تاخیر؟ انقدر چرا فرهادی خانوم-

 .شدیم بیدار دیر بودیم مریض نبود خوب حالمون استاد-

 .بشین برو باشه-

 .بود جنازه مثل صورتش جون از دور بود بود*ک لباش بود پریده شدت به رنگش کردم نگاهش. نشست کنارم و اومد

 شده؟ چش ابجیم. ریخت اشکم منم کردن، گریه به کرد شروع رفتن هابچه یهمه تا اومد بغلم تو استاد نباشید خسته با

 چیشده؟ سیتا-

 ... عرفان سمیه-

 .بود افتاده لکنت به

 چی؟ عرفان-

 .کرده ازدواج-

 .بغلم تو کشیدمش شده گرد چشمای با کرد پیدا شدت گریش و

 بکنی؟ میخوای چیکار-

 .میکنم ول و داشنگاه-

 .لیسانس میشی که جوریاین-

 .مدیر دفتر برم باید کن ولم بسه همونم-

 حرف طاها با وایسا. بود داغون حالم کنم؟ چیکار من ببینه و هیشکی خوادنمی و نداره منم یحوصله حتی میدونستم

 .شناسهنمی رو من که اون بزنم

 سالم-

 خوبی؟ سالم-

 .اصال نه-
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 چیشده؟-

 .کرده ازدواج اشچندساله عشق خواهرم،-

 !افتاده بدی هایاتفاق خیلی نیستم خوب منم-

 .بزن حرف میخوای چیشده؟-

 بگیا تو بعدشم اینکه شرط به-

 بگو باشه باشه-

 اون از رفت دختره شد سالش پونزده وقتی بود سالشم چهارده شد، همسایمون عاشق پیش سال ده دارم داداش یه من-

 که نهمی نمیشد و کردمی سیتا سیتا خوابش تو وقتا بعضی ولی فراموشش کرد سعی اول داداشمم بودن ابهر توی شهر

 .شده عاشق کنه قبول خواست

 :نوشتم بهت با

 چیه؟ داداشت اسم-

 عرفان-

 میشه؟ داره چی خدایا

 امباب به مامانم که گرفتن طالق هم از این برای ما بابای و مامان فهمید شده دختره عاشق کنه قبول خواست که همین-

 یشدم عاشقش باز انگار کردمی نگاه چشماش تو که روز هر ولی داشت؛ نفرت ازش اولش سیتا، بابای با اونم کرده خیانت

 .میشد ساخته نو از باز حس اون و میکشت رو حسش هی

 .چخبره بفهمم باید نه ولی میشد؛ جمع داشت چشمام تو اشک

 خب-

 برگرده، اون شاید میداد پر رو کبوتراش و میرفت روز هر عرفان. شد دیوونه رفت اونجا از هم دختره و شد عاشق عرفان-

 .شد پلیس سیتا کردن پیدا برای داییش طریق از و سالش نوزده شد تا نمیشد خبری ولی میزد؛ دید رو خونشون

 خب-
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 که عممون مسیر حسین هم و عرفان هم من هم شدیم وارد راحت همین برای پلیسه رئیس داییمون شد مخفی مامور-

 مال دوتاش انداختم گلوله تا سه جلوی خودمو منم. سرگرد شد چهارتا سه همش ماموریت تا چند تو داداشمونه، عین

 .نم به رسید خورد گلوله تا دو حسینم بدنم ترفیع باز میخواستن ولی سروان؛ شدم سرهنگ، مال یکیش بود عرفان

 پلیسن؟ چی؟اینا

 انجام بگی قاچاقی هر بزرگه خالفکار که خلفی اسم به نفر یه از دادن بهمون ماموریت یه تا میرفتیم پیش خوب خیلی-

. ادمیه چه و خالفکار کنیم ثابت که کردیممی جمع ازش مدرک باید چی همه دن*ب اعضای ادم اسلحه مواد. میده

 و نکرد تزریق مواد بهش افتادن لج سر باهاش و نیاوردنش حرف به گرفتنش افتاد گیر عرفان ولی ویالش تو رفتیم

 ...برگشت وقتی شد پاک و کمپ تو رفت خونمون جلوی روز دو بعد انداختنش

 .بگم چی دونستمنمی حتی کردم؛می نگاه صفحه به ایاسکته عین

 اومدیم، در ابهر از اتفاق اون بعد موقع اون تایی سه. بودیم تهران ما میکرد زندگی زنجان توی داشتیم عمو دختر یه-

. داشت دوست سیتارو بازم اون سال همه این بعد اما گذاشتن؛ عقد سفره سر عموم دختر با بزور رو عرفان و تهران اومدیم

 ولی ماشین؛ هتل تو میرفت عرفان میدونست، رو سیتا به عشقش اما بود؛ عرفان عاشق بود فاطمه اسمش عموم دختر

 .بود روال همچی و شد سرهنگ که وقتی تا گرفتمی ترفیع سریع و بود اداره همش موندنمی خونه اون تو شب

 بگم؟ چی بگم؟ چی

 و اسفاطمه عاشق کرد فکر. کرده ازدواج هم و پلیس رئیس به دن*ب ترفیعش میخوان هم که رسید خلفی گوش به-

 پس و ترفیعش اداره نرفت ماه دو تا و خودش ردن*گ بود انداخته بود داغون عرفان کشت، رو فاطمه ترفیعش روز دقیقا

 ...اما کردن پیدا رو سیتا که رسید خبر موقع همون و دایی به داد

 اما؟-

 تامون سه هر سروش حسینم و ارمین عرفان کامیار شدم من نرفتیم عرفان و حسین طاها اسمای با هیچکدوممون-

 سیتا یدیمفهم تا کنارش سروشم و آرمین بودم مراقبش یواشکی من. سیتا دنبال سال سه تا افتادیم و دادیم فعلی استعفا

 جااون ولی ابهر؛ رفت هم سیتا. برگشتیم تامونم سه اداره برگشته نمیره، دانشگاه دیگه عرفان و کشیده دست عرفان از

 .بشه فاطمه مثل اونم نمیخواد چون کرد؛ ولش خودش برای بکشه، دست ازش تا اومد براش فیلم یه بازم عرفان

 .اینجا بیا طاها-

 چی؟-
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 گفتم بیا پاشو-

 بیام؟ کجا آخه-

 من یخونه بیا-

 زورهب ریخت اشکم بگم؟ اصال بگم؟ چطور بگم؟ بهش چی من خدایا. رفتم و شدم تاکسی سوار و کردم خاموش رو گوشیم

 .کردمی د*ر*د قلبم کردممی نگاه که وسایل به داخل بردم رو خودم

 دهم قسمت

 (طاها)

 .رفتم حسین پیش. پوشیدم لباسامو و آوردم در رو فرمم لباس. برو پاشو بابا خب. نیمه و ده کردم نگاه و ساعت

 .دارم کار میرم من-

 .خدافظ باشه-

 دنیا ودب جلوم که کسی دیدن با. زدم در رفتم باال هاپله از کردم نگاه آیینه تو رو خودم رسیدم وقتی شدم، ماشینم سوار

 .بست الودشو اشک چشمای. شد ب*را*خ سرم رو

 .تو بیا-

 .نشست جلوم رفتم، وا و مبل رو انداختم خودمو طاها شدی بدبخت داخل رفتم بهت با

 .عرفان واقعا-

 .بود واقعی همشون-

 .خدایا کردن، گریه به کرد شروع

 میکنی؟ گریه چرا-

 نگم؟ بگم بگم؟ رویی چه با بگم؟ سیتا به چطوری میدونم من اینارو یهمه-

 .نشستم کنارش و رفتم پایین انداخت و سرش
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 میره اونم رفکبی شقه کله اونم میره عرفان سمت مطمئنن بدونه اگر میگم، خودش بخاطر بدونه چیزی سیتا نباید ببین-

 .میکشه هم رو اون خلفی و سمتش

 .گرفت شدت گریش

 کرد؟ لج باهاش این اصال چرا چرا؟ خب-

 و مواد هایکارتون و رفته عرفان میکردن مواد قاجاق داشتن که بعدم جوجه نیوفت در من با گفت بهش خلفی چون-

 .گذاشتیم دمش رو پا که خالصه شدن کنجکاو مردم و شرکتش جلوی گذاشته

 کنم؟ نگاه روش تو چطور میدونم و چیهمه کهاین با من پس-

 .گرفتم دستاشو

 و عرفان و اسیت اگر. میخوایم رو سیتا صالح حسین، من عرفان باشه نباید هیچی عرفان و سیتا بین نمیشه، سمیه ببین-

 .میشه فاطمه مثل صد در صد سیتا بزاریم خودشون حال به

 .کنه لعنتت خدا خلفی میریخت اشک گوله گوله بود ایینه مثل چشماش

 .نشه نشه،چیزیش-

. شد کتسا که کرد گریه اونقدری. نمیاد بدم اینا و ل*بغ از بار اولین برای. میکرد گریه لم*بغ تو کردم لش*بغ حکم*م

 .طاها هرچی شد؟ بیهوش یا خوابید االن

 .خلفی بیارم در ازت پدری من بود، شده خیس بازوش تیشرتم کردم بلندش اروم

 چطور بیرون، اومدم و یدم*س*و*ب و پیشونیش بگیرم و خودم جلوی نتونستم زدم زور چی هر تخت روی گذاشتمش

 بگم؟ عرفان به اینو

 (سیتا)

 .گذاشت خودم حال به منو دید رو حالم وقتی سوالی هیچ پرسیدن بدون مامان برگشتم که دیشب خونه سمت رفتم

 یخیل من چرا؟ زیرش،عرفان رفتم لباسام اوردن در بدون کردم باز و سرد اب دوش و کردم باز و در نبود هیشکی تو رفتم

 رمس تو اینا ی همه. خواستنمی رو تو خواستنمی و عشقت اون سیتا بود معلوم اولشم از. عاشقتم وار دیوونه دارم دوست

 .بود بیخیال که روز اون زنش و عرفان حسین، طاها باباش عرفان ستاره ساختمون، اون نگاهامون. میشد اکو
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 .کردم گریه و کردم ل*غ*ب رو گذشته یهمه

 تو حاال گذروندم، اون با و نوجوونیم شد، رد عرفان با بچگیم عشق، از نه فامیل از نه دادی خیر بابا از ؟نه چرا خدایا

 چرا؟چرا؟ چرا؟ میکنی؟ پیرم جوونی

 خورد بهش که اب با ولی کرد بغلم و داخل اومد بیرون لباس با هراسان مامان بود گرفته روخونه کل هقم هق صدای

 .پرید

 سرد؟ اب هوا این تو دختر-

 .شد خیره بهم یکم کردم باز و سرد اب.کرد باز و گرم اب

 شدی؟ همسایه پسر عاشق تو سیتا-

 .نکردم تعجب سوالش از اصال

 بود؟ این هم کشیدنت چشم همهاون دلیل نمیاوردی؟ در و صدات میمردی داشتی مدت اینهمه تو دختر-

 .ساکتم دید بازم

 .کیه ابادش و جد میدونم من-

 .بزارم خودم حال تو کن کرده،ولم ازدواج میکنه؟ فرقی چه-

 .بود سمیه خورد زنگ برم،گوشیم راه حتی نمیتونستم شدم بلند. گذاشت خودم حال تو و من بیرون رفت و وایساد کمی

 سیتا؟ الو-

 سمیه؟ چیه-

 .حالم بی خیلی بود معلوم صدام از

 بیام؟ من پیشم؟یا میای-

 نداره؟ وجود هیچکدام ها گذینه بین-

 .بود هم موقع هر هستم بزنی حرف خواستی وقت هر اما باشه-

 .مرسی باشه-
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 کردم ول رو دانشگاه بودم گفته مامان به. بخوابم میخوام فقط خوردم چهارتا و آوردم در قرص ورق یه کشو از کردم قطع

 :زدم داد. نداره دوسم هیشکی میکنم حس نداره دوسم عرفان میدونم که االن انگار نگفت، چیزی لیسانسم االن و

 .خورهمی بهم زندگی این از حالم-

 .ای دیگه خر هیچ نه ارمین نه عرفان نه دیگه

 .برد خوابم و شد گرم چشمام لحظه همون

 (عرفان)

 .بودیم نشسته من دفتر توی طاها و حسین من

 .طاها زدی گندی چه بگو خب-

 .پیشونیم رو زدم یکی شد تموم وقتی گفتن، به کرد شروع

 قرصه؟ دهنش سمیه یعنی االن خب-

 .نمیگه هیچی اونم سیتا خود بخاطر بابا اره-

 .بشم خلفی درگیر میخوام باز من-

 .کردن نگاهم فقط هم دوتا اون

 بزارم؟ دست رو دست و بشینم ندارید که انتظار چیه؟ خب-

 :حسین

 نشه؟ قبل مثل-

 .رئیس پیش بریم پاشید میبینه، ضربه اون فقط ایندفعه نه-

 .زدم در دفتر رفتیم

 .بیا-

 .داد ازاد گذاشتیم نظامی احترام
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 .کنیم رسیدگی خلفی یپرونده به باز میخوایم ما بدونید صالح و بدید اجازه اگر قربان ، سالم-

 :دایی

 .سالمه دویست میکنم فکر پسر نزن حرف اینجوری خدا رو تو عرفان-

 :حسین

 .بزنیم حرف جلومون بزاریم کتاب نیستیم مجبور اخیش-

 .خندیدم

 :دایی

 هم تو بعد به این از باشه مبارکت کن، عوض رو اتدرجه برو حسین راستی. باش مراقب خیلی عرفان ولی باشه-

 .سرگردی

 .من دفتر رفتیم حسین یدرجه و لباس گرفتن از بعد و کرد تشکر شگفت حسین گل از گل

 چیه؟ بهش مربوط هایپرونده خب-

 :طاها

 .بیاره جاللی میگم منه اتاق تاش چند-

 .نبود چیزی اشسابقه توی. داد رو هاپرونده و داخل اومد جاللی

 .باشه نداشته سابقه ولی اینا؛ و انسان کنه چیهمه قاچاق میتونی یکی چطوری-

 :زد پوزخندی حسین

 .مواقع اینجور میده دست بهم بودن شلغم حس راستش-

 .هاداستان میشه پیچیده خیلی مواقع یه گفتمی راست

 .زدم ورق

 .داره سابقه یه کردم، پیدا چیزی یه کنم فکر-



www.taakroman.ir  

 

  

 
244 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 :طاها

 چی؟-

 ادعا و شرکتش جلوی رفتن نفر سه بعدش روز و زد اتیش و انبار یه ادرست و تاریخ این تو که نوشته اینجا کن نگاه-

 .طلبکارن کردن

 :حسین

 چی؟ که خب-

 .اومده طلبکار بعد زده اتیش انبار یه طرف بعد بوده، من ترفیع روز روز، زهرمار،اون که خب-

 :مکث یکم بعد طاها

 .شرکتش جلوی اومدن هاجنس خریدارای بعدش روز و زد اتیش رو جنساش خودش که میرفت لو داشت روز اون یعنی-

 .دقیقا-

 :حسین

 .نگیریمش ما تا میده باد به رو خودش خودش پس نمیشه، که اینجوری خب-

 :طاها

 الکیه؟ مگه-

 .شده محو افق تو مونده عقب بس از-

 :طاها

 االن؟ کنیم چیکار میخوایم خب-

 .دارن هم ایدیگه انبارهای مطمعنا-

 :حسین

 کنیم؟ پیداشون-



www.taakroman.ir  

 

  

 
245 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 .بفرستیم پستال کارت براشون نه-

 :طاها

 .گردیممی باشه باشه-

 (سمیه)

 :گفتم عرفان روبه. بودن خودشون هایقیافه با حسین و طاها عرفان کردم باز و در زدن در. برگشتم خونه دانشگاه از

 .داخل میکرد،بیاید فرق بدنت با صورتت رنگ همین برای پس-

 .نشستن مبال روی و داخل اومدن

 خب؟-

 :عرفان

 .بفهمه چیزی سیتا نباید سمیه-

 کنی؟ مخفی میخوای کی تا اما نمیگم؛ نترس-

 :طاها

 .باشه الزم که وقتی تا-

 :عرفان

 .بیاد در پا از خلفی که وقتی تا-

 :حسین

 .دیگه که سیتا گرفتن رگبار به خونوادمونم حتی-

 .شدن تربزرگ فقط کشید سیتا که انهمونایی شبیه. کرد نگاهش چپچپ عرفان

 میاد؟ در پا از خلفی کی خب-

 :طاها
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 .کنیممی کار روش داریم-

 .مالیدم و چشمام و پایین انداختم و سرم سوختمی چشمام

 :عرفان

 .خدافظ بریم دیگه ما-

 .سیتا به زدم زنگ شدم بلند رفتن، هم اونا و دادم تکون و سرم

 سیتا؟ الو-

 .زدی زنگ که شد خوب ،اها سالم-

 چیشده؟-

 .فروش گذاشتم و ابهر ی خونه-

 عه؟-

 .افتادا اتفاق ایدفعه یه خیلی همچی اره،-

 .نمیزد حرف مستا شبیه دیشب مثل دیگه بیخیال بود همیشه مثل صداش

 اخر؟ میگی چیشده-

 مرد؟ تصادف تو عمم شوهر شد بیوه پارسال خالم گفتم یادته-

 خب؟-

 روشف بزارم رو خونه منم کنید، زندگی هم پیش برین گفتم مامان به تنهاست خونش تو اونم کرده ازدواج که پسرخالمم-

 تو کرف به اگر جان مامان گفتم منم کنی؟ باز سرت از رو من خوایمی گفت اولش مامانم بمونیم، سمیه با بگیرم خونه یه

 .شد راضی خودشم دیگه بعد میاید، در تنهایی از هردوتون خوبه جفتتون برای بیاد امخاله گفتمنمی نبودم

 چی؟ خالت اها-

 .انخواسته خدا از هردوشون بابا انوابسته هم به خیلی خالم و مامانم-

 کنی؟می چیکار االن خب-
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 .گردمبرمی روزه سه دو کنم، رو کاراش ابهر برم باید-

 بیام؟ منم میخوای-

 .بیا میای-

 .بریم اینجا از من یخونه بیا-

 .راهم تو اوکی-

 ربع یک بعد. بردمی هم رو پریدگیم رنگ که کردم ملیح ارایش یه و توالت میز پشت نشستم اتاقم تو رفتم و کردم قطع

 .داخل اومد سیتا کردم باز و در خورد زنگ

 کیه؟ اسم به خونه االن خب-

 .من-

 عه؟-

 .کرد نامم به دارم دوست جارواون خیلی من دید وقتی مامانمم زد مامانم اسم به بابام اول-

 .بشم اماده برم وایسا باشه-

 چی؟ دانشگاهت لحظه یه-

 خندید

 .کردم ول منم میرم دانشگاه تو بدون کردی فکر-

 .سمیه وای ای-

 .خوبه لیسانسم همین نیستا دخلی-

 .داد تکون و سرش

 شده؟ جدید چرا چیهمه راستی عه-

 دیدی؟ تازه سر تو خاک-
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 سیتا اب اینجا از هم کردممی رو کارم هم. دیگه وسایل چندتا گذاشتم لباس یکم توش و برداشتم کیف یه اتاقم تو رفتم

 .میزدم حرف

 کردی؟ اینکارو کی خوبه-

 دبو کرده پاره رو هامبل بود کرده متالشی و چیهمه اصل در زده بهم رو خونه رفته گفتم که دیدی نکردم من راستش-

 .طوریهاین خونه دیدم برگشتم رو بیرون رفتم وقتی بود، شکونده رو هاظرف بود کرده پاره و هامکتاب

 .کنه خوب خیلی که کرد، ب*را*خ و خوب یعنی آها-

 .اره-

 .فهمیدی و اسمش خوبه، شمسلیقه بابا نه-

 .اسم یه بگم؟ چی

 اسمش؟-

 .دیگه اره-

 .فرزاد-

 .افتادم فریاد یاد-

 .بریم خب-

 .اومد در شکمم قور و قار بود نیومده مسافر زیاد.گرفتیم بلیت اتوبوس ایستگاه رفتیم و گرفتیم تاکسی یه

 .بگیرم چیزایی یه میرم من-

 .برگشتم آب، و چیپس دوتا یکی با نوشابه با گرفتم همبرگر دوتا و رفتم

 .بود گشنم منم اخ-

 اب بازم سیتا بودم، زده هیجان ببینم رو خونه اون قراره اینکه از افتاد راه اتوبوس که خوردیممی داشتیم رو هاساندویچ

 .شدم بلند سیتا جیغای جیغ با. برد خوابم و شد گرم چشمام منم و میداد گوش رو آهنگش داشت هندزفری

 نداری؟ خرس با نسبتیمطمئنی سمیه-
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 .سیتا گمشو-

 .جلوم کشیدم رو پالتوم. باریدمی بارون داشت شدم پیاده و شدم بلند جام از

 .باحالیه جای چه-

 .اکسیت از بود پر خیابون یه. گوگولیه چه اخی. بودن دارا مغازه دورش تا دور که میدون یه به رسیدیم رفتیم راه که کمیه

 پیاده؟ یا بریم ماشین با خونه به رسیممی بپیچیم و بریم رو خیابون همین-

 .پیاده-

 .بودن شون لونه روی لک لک دوتا که رسیدیم میدون یه به باال رفتیم رو خیابون

 .باال اون بودتم برده بابام بودم نوزاد من-

 ها؟مجستمه اون پیش-

 .اره-

 .بگیریم عکس باهاش بریم بیا-

 رو راهش اون اخلد رفت رو خیابون سیتا خیابون یه به رسیدیم رفتیم باالتر که یکم گرفتیم، عکس کلی و بلوار تو رفتیم

 تا رفتیم راه جوریهمین. کردممی نگاه رو برم و دور بدیدا ندید مثل من ولی جایی؛ به کردن نگاه بدون و میرفت

 .وایساد سیتا دیگه خیابون یه به رسیدیم

 چیشد؟-

 .اوناست ساختمون اون اوناهاش-

 .بود سفید آپارتمان یه هم جلوییش کرد اشاره روشن ایقهوه ساختمون یه به

 .دیدم اینجارو من اخر اخیش-

. نهنشک دید باز رو نه*صح اون اگر که کنهمی اماده و خودش داره االن میدونستم رفتن راه به کرد شروع بلند هایقدم با

 .بخوری گرم زمین به خلفی کنه لعنتت خدا
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 باز در هک گرفتمی کشتی در با داشت سیتا کردن،می بازی کوچه ته بچه چندتا. کردم نگاه و بر و دور. کوچه به رسیدیم

 نگاه شبه بهت با سیتا. صورتی لبای و فندقی چشمای روشن خرمایی فر موهای تپل و گرد صورت با سفید دختر یه. شد

 .میکرد

 :سیتا

 هدیه؟-

 :هدیه

 تویی؟ سیتا-

 .شدی بزرگ چه-

 کردی؟ نگاه خودت به-

 (سیتا)

 پنجره سمتبه سمیه باال اومدیم باهاش علیک سالم و هدیه دیدن از بعد نداشت چندانی خونه،وسایل داخل اومدیم

 .رفت

 کردید؟می نگاه رو هم جااین از-

 .وایسادم کنارش رفتم

 .اونجا اون اینجا من-

 .خورد زنگ گوشیش داد تکون و سرش دادم نشونش رو بوم پشت باال از قسمت یه و

 بله؟-

 :گفت چیزی یه طرف

 .دقیقه یه-

 ماشینی نبود، روشن چراغی کردم، نگاه رو ساختمونشون ازش و پنجره سمت رفتم بود غروب زد حرف و بالکن تو رفت

 چه؟ من به اصال جایی رفتن حتما. نبود خبری هیچ نبود، درش دم
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 .کرد غلم*ب هدیه مامان کردم باز و در زدن در داخل رفتم نبود، خیالمم عین دیگه

 عزیزم؟ خوبی جان سیتا اخ ، سالم-

 خوبی؟ شما خوبم مرسی خاله سالم-

 .زدی ما به سری اخر عجب چه عزیزم ممنون هم خیلی-

 .اخه کرد میشه چیکار دیگه-

 .اپن روی گذاشت بود اورده قابلمه یه خاله

 کیه؟ ایشون-

 .گفت و داد دست باهاش سمیه کرد اشاره سمیه به و

 :سمیه

 .سیتا دوست امسمیه من سالم-

 .خوشوقتم عزیزم سالم-

 هسمی. کردم پهن دوتا و اوردم هارختخواب از بود شده شب. رفتن اون بعد و نشستن پیشمون مامانش و هدیه ساعتی یه

 .میکرد نگاه رو بیرون پنجره از همینجوری

 .نیست ازش خبری-

 .که نیومدیم اون برای-

 .بگوها همینو-

 .برد خوابم افکارم با رفتن کلنجار کلی بعد من ولی برد؛ خوایش لحظه همون سمیه کشیدیم دراز

 .مهسر باال جوون پسر یه میکنم بلند و سرم بستن، زنجیر با رو دستام کارتونه از پر ورم و دور مرطوبم، جای یه توی

 زرگب در از دیگه پسر یه مبهمه تصویرها مبهمه، صداها میاد، گلوله شلیک صدای تا میشه ترنزدیک و نزدیک صورتش

 .میشه رد کنارم از گلوله یه که میزارم اسلحه سرم رو یکی نیست معلوم صورتش. داخل میاد آهنی

 .رفتیم خونه کارهای دنبال هم با و کردم بیدار رو سمیه بود هفت ساعت بینم؟می چیه اینا اه ،پریدم خواب از
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 (عرفان)

 !خدا هی. بفروشن رو خونه میخوان که فهمیدم و زدم حرف سمیه با

 .اومد داخل طاها که ،میزدم ورق داشتم رو هاپرونده

 .کردم پیدا چیزی یه عرفان-

 .طاها بیا-

 .نشست میزم جلوی چرم مبالی روی و اومد

 بزنیم؟ بهش سر یه کن نگاه رو انبار این عرفان-

 .نبود همچین هم انبار شبیه کردم نگاه عکس به

 بریم؟ جااین به باید چرا-

 .بودیم کرده پیدا رو جااین قبال باشه یادت اگر-

 .بیاد بگو هم حسین به پاشو باشه-

 .اومد داخل حسین یکله و شد باز در

 .جاماین من-

 .پاشید-

 رم*م*ک به و برداشتم داشبرد تو از رو کلتم شدم ماشینم سوار. بودن پوشیده هم هااون پوشیدم رو کاپشنم و شدم بلند

 پشت. شدم پیاده و وایسادم انبار عقب متر چند طرف یه هم طاها و طرف یه من طرف، یه حسین. زدم استارت بستم،

 .کردیم آنالیز و انبار و وایسادیم هادرخت

 .بکشیم نقشه یه باید شه،نمی که کشکی جوریهمین خب-

 :طاها

 کنیم؟ کارچی خب-

 :حسین
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 .نکنیم گیر شد درگیری اگر که دارید؟ اضافی خشاب-

 .برمیدارم اونا های اسلحه از بجنگم خالی دست با میتونم که من نیست مشکلی اون-

 :حسین

 .باشن ما دوبرابر هااون اصال شاید بله بله-

 :طاها

 .باشه خالی جااون اصال شاید بهتر احتمال یه-

 .میرید داخل زدم بهتون که تک پشت، از هم دوتا شما میرم جلو از من! شید خفه-

 :طاها

 .باشه-

 .پره کردم، نگاه رو خشابم. رفتم در سمتبه منم و رفتن درپشتی سمتبه اونا

 ونچ شد؛ سبز جلوم شلوار و کت و وزیده هیکل با ساله سی تقریبا مرد یه شد باز در و زدم در به لگدی بعد و زدم تک

 .کرد شلیک شدنمی بود نزدیک

 .برداشتم رو کلتش کردم، شلیک پاش به شد پرت که زدم بهش مشت یه

 .میزدن بار داشتن که بودن کامیون چهارتا. اومد شلیک صدای طرفاون از

 .داشت ستون یه پشت از. شد رد گلوله یه کنارم از که دویدم پشتی در سمتبه

 ور اسلحه و برداشتم رو خشابش کردم، شلیک شکمش به و بیرون اومد شدم منتظر. کردمی شلیک داشت ضی*و*ع

 ستون تادو سمت رفتنمی داشتن نفر شیش. رفتم پشتی در سمتبه آرومآروم نبود کسی کردم، نگاه بر و دور. کردم پرت

 .شدم درگیر و برگشتن هم چهارتا هم دوتاشون ردن*گ تو زدم کلت دوتا با پشت از بودن، طاها و حسین مطمئنم که

 .اومدن بدو بدو پوک کله دو اون

 .افتادن زمین رو بیهوش تاشون شیش هر دقیقه پنج بعد

 .دیوار یگوشه ببریم رو هااین بیا هم تو طاها. ببندیمشون بیار طناب برو بدو حسین-
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 .کردم باز رو هاکامیون در بستن رو هااون هم دوتا اون و گوشه کشیدیمشون طاها با زوربه

 .بگی هرچی و مسلسل، شادگان، کلت، اسلحه، عالمه یه بود، اسلحه هایجعبه! بهبه

 .میزارن رو نفر هشت همش جنس همهاین برای بگه بهش نیست یکی اخه رو، جااین-

 :حسین

 .مدرک برای بسته؟ هاهمین-

 .کیه نامبه جااین نیست معلوم نه،چون-

 :طاها

 .بابا ای-

 .اومد دایی ساعت نیم بعد. دادم خبر و زدم زنگ دایی به برداشتم رو گوشیم

 :دایی

 شد؟ گیرتوندست همین خب-

 .دیگه که هم هااین و بشه باید بازجویی هااین از دایی-

 :دایی

 یزنیم ضرر بهش فقط جوریاین کنی، متوقفش باید بگیری رو جلوش نباید تو جان دایی ولی فهمیدم؛ رو هااین پسرم-

 .بگیری رو جلوش کامال باید

 .دایی میدونم-

 :دایی

 .خدافظ نیا اداره الزمه اگر-

 .مبش کار به دست باید خودم من بودم زده و شکمش که رفتم همونی سمتبه. بردن رو هاکامیون هم پلیسا و رفت دایی

 :حسین
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 داشتی؟ نگه رو این-

 !کجاست خلفی بفهمم باید اره-

 .کرد ناله د*ر*د از پرید که زدم بهش مشتی استزنده ثافت*ک گرفتم، رو نبضش

 .کشمتمی خودم وگرنه بزنی حرف باید االن-

 .دیگه میرممی دارم خودم-

 وبگ بهم حاال بمیری، خونریزی از کهاین مگه میدی دست از ون*خ فقط بمیری بتونی باهاش که نیست جایی جااون-

 کجاست؟ خلفی

 .دونمنمی-

 .کشید داد دادم فشارش و گلوله روی گذاشتم و انگشتم

 خلفی،کجاست؟-

 .برگشته آلمان از پسرش انگار داره مهمونی یه پسفردا ولی نمیدونم؛ من-

 مهمونی؟ اون کجاست-

 .کردم خالی یکی کلش تو منم داد و آدرس

 :حسین

 کشتیش؟ چرا-

 .کنم ریسک اگر عمرا-

 :طاها

 .کنیمی درست دردسر داری-

 .جهنم-

 .میشم دیوونه دارم دادم، از*گ و شدم ماشین سوار
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 (سیتا)

 .شمخونه االن و تهران سمیه با برگشتیم. بود زود خیلی رفت، فروش خونه شانسم از روز همون دقیقا

 کنیم؟ کارچی خوایمی خب-

 .بزنیم مطب یه بگیریم خونه یه بفروشیم جارماین یا بمونیم؟ هم با جاهمین نیست بهتر میگم-

 مطب؟-

 .خب نخوندیم روانشناسی ما مگه-

 .بابا شو بیخیال سیتا-

 باشیم؟ بیکار طوریهمین خوایممی یعنی-

 .بگذره کمی بزار خب ولی نه،-

 .خونه دنبال بریم بیا حاال باشه-

 .امالکی یه رفتیم و پوشیدیم لباس شدیم بلند

 :مرده

 نظرتونه؟ مد ایخونه چه خب-

 .خوایممی چی دونستیممی بودیم زده رو حرفش قبل از چون

 .نورگیر و بزرگ باشه خواب دو-

 :سمیه

 .آپارتمانی-

 متری، نود حال متری، پونزده اتاق دوتا ببینیم رفتیم و داد آدرس و کرد پیدا رو جایه که گشت و گشت مرده

 .بود قشنگی خونه،ی. سوخته ایقهوه افدیام هاشکابینت

 .ها خوبه-
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 کنیم؟ چه سمیه خب-

 .هست دیواری کمد اتاقا جفت تو کامله، چیشهمه هم تمیزه هم اومد خوشم اینجا از که من-

 .بود اومده خوشم خونه از منم

 ببینیم؟ رو خونه صاحب تونیممی چطوره شرایط اومد خوشمون ما( امالکی)نژاد عظیمی اقای خب-

 (سمیه)

 ور اداریش کارهای فردا شد قرار و رسیدیم توافق به اومد بود ساله پنجاه تقریبا مرد یه که خونه صاحب کهاین از بعد

 .بکنیم

 .مونده تو یخونه االن خب-

 .گیرممی رو وسایلش فروشممی روخونه من با وسایلش گرفتی رو خونه تو خانوم سیتا-

 .خوبه-

 .خونه رسیدیم بود غروب. رفتمی پیش داشت سریع خیلی چیهمه

 کنیم؟ کارچی شام خب-

 .کامال اینجا اومده دیروز از و بود کرده جمع رو چمدونش سیتا

 .ندارم حال اصال دونمنمی من-

 یابرو مشکی، چشمای. کردم فکر طاها به کشیدم، دراز تختم روی و اتاقم تو رفتم. کنممی درست چیزی یه من باشه-

 .سمیه سرت بر خاک. جذابه خیلی ولی مغروریه؛ ادم مشکی، موی مشکی،

 .کردمی درست شامی داشت سیتا آشپزخونه، رفتم و کردم عوض رو لباسم. رسید مشمامم به خوبی بوهای

 .گرفتمتمی بودم پسر کاش وجدانن-

 .جلوش گرفت سالح مثل و کفگیر سیتا

 .خطرناکی کنم زندگی تو پیش چطور من-
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 به کردیم شروع و چیدیم رو میز. کردم درست ساالد و وردمٺ در و خیار و هویج گوجه کاهو منم و خندیدم دوتایی

 .خوردن

 (حسین)

. اومد بدش ازم دفعه یه سمیه چرا کنممی فکر هنوز این به نشستم تاریکی توی من ولی خوابیدن؛ و اتاقشونن توی همه

 .ناشناسه خورد، زنگ گوشیم

 !الو؟-

 .قاپیدمی رو من هایجنس پس-

 مطوری؟ چطور خلفی گاو جناب اوهو-

 .نه یا میگی اینو ام میشه داره بارون تیر عمارتتون وقتی ببینم-

 .زدم داد بعد و شدم شوکه اول

 .عرفان-

 مهه باال رفتم بدو بدو و هاپله طرف رفتم خیزنه*سی. کردنمی شلیک و بودن کرده محاصره رو دورمون تا دور شد شروع

 .ستاره اتاق رفتم. بودن کشیده دراز زمین روی

 .بود پیشش عرفان

 :عرفان

 چخبره؟-

 .میزدیم حرف و میزدیم داد

 .رگبار شد شروع دفعه یه گاو گفتم بهش بهم زد زنگ دونمنمی-

 خره؟ کنیم چیکار االن سرت تو خاک-

 :اومد هم طاها

 .برسیم هااین حساب به باید امنه جاشون بقیه-
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 :کرد ستاره به ایاشاره عرفان

 همشون؟ مطمئنی-

 .برد رو ستاره طاها

 کنیم؟ کارچی االن خب-

 .بریم پشتی در از باید-

 .نداریم اسلحه ولی-

 نزاشتم؟ ایسلحه خونه تو من کردی فکر تو-

 و بیرون رفت کرد باز و در کمی عرفان بودن پشتی در جلوی همه. برداشتم دوتا کدوم هر اومد کلت تا شیش با طاها

 .کردیم شلیک بهشون که اومدن نفر سه اومدن بیرون همه بدو بدو. داد آب سرگوشی

 :مامان

 .حسین-

 :زدم داد

 .برید مامان-

 :عرفان

 .باش مراقب برو باهاشون تو طاها-

 .شدیم قایم درخت پشت رفتیم که اومدن نفر شیش رفت، بدو طاها

 :عرفان

 .تو با ندارن جلیقه که دوتا اون-

 .زدم رو دوتا اون لحظه همون

 :عرفان
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 .خوبه گیریت نشونه-

 .زد رو چهارتا اون حرکت یه تو اونم

 .نمیرسم تو به بدم جر خودمم ولی-

 .شدن کم خونه طرف بریم بیا-

 سرم روی رو اسلحه سردی زدمشون، که بود بهم پشتشون نفر دو. رفتیم عمارت سمتبه هادرخت پشت از آرومآروم

 .کردم احساس

 :یاروئه

 چیه؟ اتخواسته آخرین-

 .تو شدن خفه-

 .کردم منعش شدن بابا از لگد یه با و

 .خر کره-

 ختادر از یکی به و بودن ریخته نفر ده تقریبا دوییدم. اوممی طرفاون از شلیک صدای. کردم شلیک اشکله به یکی

 !اوه اوه کردن،می شلیک

 گهدی دوتای که شده شلیک کجا از دونستننمی کردن هنگ. زدم رو دوتاشون و شدم قایم در جلوی بزرگ گلدون پشت

 .زدم هم رو

 .پسر بزن هم تو عرفان بجنب-

 .اومد در هااسلحه تق تق که کنم شلیک باز خواستم

 .اخه بود شدن خالی وقت االن-

 اون و اومد در درخت پشت از عرفان که جااین بیاد یکیشون شدم منتظر و گوشه یه کردم پرت رو مصرفبی کلتای

 .بودن شده تموم. زد،ایول تارو شیش

 .خورد زنگ عرفان گوشی
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 .فرستیمی رو هاتعرضهبی جلو بیای نداری جرئت خودت تیکه*مر-

 :گفت جیزی یه طرف

 .تو با میارم در هم رو اون پدر من-

 .گوشی به چسبوندم رو گوشم

 .کنم تکرار رو قبلیم کار نکن کاری کوچولو سرهنگ-

 .بکنی تونینمی لطی*غ هیچ-

 .کرد قطع و

 .بود داشته نگه زنده رو یکی عرفان

 .ببر بردار و خودت مثل هایعرضهبی این گمشو-

 .گرفت خندم. رفت و گذاشت بودن اومده که کامیونی تو رو هاجنازه الشخورم اون

 شده؟ داغون عمارت کهاین داره؟ خنده چی-

 .برن بعد بکشیمشون فقط اومدن اینکه نه-

 .برگشت طاها خندیدممی داشتیم هادیوونه مثل باغ وسط خندید به کرد شروع اونم

 .خندیدمی چی به-

 .بگیره شدت خندمون شد باعث حرفش این

 .ها فرداست مهمونی راستی-

 :طاها

 .هست خودشم یپ خونه مطمئنا-

 :عرفان

 .نگیره مهمونی زیاد احتمال به خودش خونه مدارکش خاطربه داره دشمن اونقدر که ادمی نباشید، مطمعن انقدر-
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 .خودشه یخونه کنممی حس من ولی دونم؛نمی-

 :عرفان

 .تو بریم-

 (سیتا)

 با شد قرار و دادم هم رو خونه آدرس و دادم خبر مامان به. بودیم گرفته رو خونه االن و بود شده تموم اداریمون کارای

 .داخل رفتیم و کردیم باز و در رسیدیم. کنن کمکمون تمیزکاری تو بیان خاله

 :مامان

 .ایهخونه عجب-

 :خاله

 .خوشگله چقدرم جان سیتا مبارکه-

 .مرسی ممنون-

 .کردیم تمیز حسابی رو جاهمه خونه جون به افتادیم چهارتایی

 :مامان

 جان؟ مامان کنیدمی کارچی رو وسایلش-

 .گیرهمی رو هاوسایل اونم گرفتم رو خونه من اسسمیه با اونش-

 :خاله

 .کردید تقسیم خوبه-

 .خورد زنگ سمیه گوشی

 :سمیه

 .امالکیه از-
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 .بیرون اومد تعجب با که دادیم ادامه رو کارمون هم ما زد، حرف و اتاق تو رفت

 :سمیه

 .بدم نشونشون رو خونه میرم من شده پیدا خریدار میره؟ فروش زود انقدر چرا-

 .خدافظ باشه-

 .شد تمیز و تر که سابیدیم رو خونه اونقدری بیرون، رفت هم سمیه و کردیم خدافظی

 .بیارن بگم غذا من نکنه د*ر*د دستتون-

 :مامان

 .مشکی نوشابه و ساالد با ها خواممی جوجه من سیتا-

 چی؟ تو خاله-

 :خاله

 .خوریمی خودت هرچی جان خاله-

 .داره دوست کباب که هم سمیه گیرممی مامان مثل پس-

 پیک پشت هم سمیه لحظه همون بود آورده پیک زدن در دقیقه، چهل بعد زمین رو نشستیم و دادم سفارش رو غذاها

 .شد پیداش

 :سمیه

 .خندیدممی گفتیممی و خوردیم رو غذامون هم دور. گشنمه بد کردی خوب گرفتی غذا عه-

 شد؟چی راستی-

 .بیارم در رو هاوسایل باید فقط االن رفت فروش-

 .زود چقدر-

 .موندم خودمم واال-
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 :خاله

 نباشه؟ کالهبرداری جان خاله-

 :مامان

 .بابا ای کالهبرداری چه-

 .کنمنمی فکر خاله نه-

 :هیجان با سمیه

 بگیریم؟ رو وسایل میریم کی-

 کنیم؟ چیکار رو تو یخونه وسایل بپرسم میشه اول-

 .کرد نگاهم جوریهمین یکم

 اره؟ کنیمی هااین و خاکستری رو اتاقت مطمئنن تو-

 .دادم تکون و سرم

 بدرد که هم ظروفا و ظرف تو، اتاق میزاریمش طوسی کوسن با بود خاکستری اشنفره دو یادته مبال اون ببین خب-

 .دیگه گیریممی نباشه هم هرچی خورهمی

 .شدنمی هم اضافی خرج جوریاین گفتمی راست

 :خاله

 .هولکی هول چه-

 .حالمخوش خیلی وای-

 .خندیدیم

 (طاها)

 میادا بهم شلوارم کت بابا نه کردم صاف و شلوارم و کت
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 وابج نخورد حسابی و درست بوق اولین. گرفتم و شمارش و برداشتم رو گوشیم. نیست خبری هم سوسکه خانوم این از

 .داد

 سرگرد؟ جناب نداری زندگی و کار تو میگم-

 .خدافظ باشه خب-

 .بخرم زهرمارو برج توی ناز ندارم رو پولش من حاال نکن قهر نچ نچ-

 .میزنی نفسنفس اسزده هیجان صدات چرا. شممی نازت حرفای بیخیال-

 .ام امالکی تو یا سابممی خونه یا کنممی بدو بدو دارم صبح از نپرس وای-

 چی؟ واسه امالکی-

 .خریدیم یکی گذاشتیم فروش خونه دوتا-

 .کردید ضرر سود جایبه خب-

 .بگیرم وسایلشو بفروشم شد قرار منم گرفت اینجا یکی فروخت ابهرشونو یخونه سیتا-

 میکنی؟ چیکار و خودت وسایل-

 .وسط میاریم اونارم نترس-

 ترسیدنی؟ چه-

 .داخل اومد عرفان

 .شد دیر بریم بیا گمشو میزنی حرف کی با-

 .بست و در باز بیرونک ورفت

 شنیدی؟-

 .فعال اره-

 .خدافظ-
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 هم تا هس ما مشکی پیرهن و مشکی کرابات با مشکی شلوار و کت عرفان بیرون رفتم و شدم بلند. کنه قطع اون گذاشتم

 .خندیدن دیدنمون با بقیه پایین رفتیم هااون مثل

 :عمه

 .دومادید انگار بود سفید اگر هاتونپیرهن-

 :بابا

 .میبینیم روزهارم اون-

 :حسین

 .دیدید که رو عرفان-

 :بابا

 .هیچی نه کردنمی زندگی جا یه نه بود کاغذ روی فقط بود، الکی اون میدونیم خوب هممون-

 :عرفان

 .خدافظ شد دیرمون ما بابا ای-

 کلی و،بگ قصر نگو عمارت یه جلوی رسیدیم. میریم ماشین یه با نشه توجه جلب کهاین برای شدیم عرفان ماشین سوار

 فتیمر و شدیم رد بزرگ باغ از بودیم کرده گریم رو خودمون. نیستیم هم با انگار که گرفتیم فاصله هم از شدنمی رد آدم

 وب*ر*ش*م شیشه یه پذیرایی برای غریب عجیب چیز جور هزار میاوردن و بردنمی کل*ل*ا هایسینی. داخل

 خدمتکار از و کرد غرغر یکم کنه پا به آتیش تونستمی خیلی که جاییاون از شدم رد حسین کنار از و برداشتم

 .رفت آشپزخونه سمتبه و پرسید رو دستشویی

 .دستشویی رفت اونم و دادم تکون سری عرفان برای

 (عرفان)

 .زدن در. بیاره برام رو خدمه لباس دست یه سروش اشپزخونه توی از شد قرار

 .منم-
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 وقت نکرد پذیرائی کمی بعد. بیرون رفتم و برداشتم سینی یه آشپزخونه، تو رفتم و پوشیدم و لباس و کردم وباز در

 ردمک باز نوبت به نوبت بود در تا هشت. باال رفتم هاپله از. نبود هواسش هیشکی و وسط ریختن مردا و زنا. شد ص*ق*ر

 .بود تاریک هم جا همه نبودم معلوم من جااین از بود، قفل اخریش

 رو هاکشو. خره کره اون کار دفتر اخیش کردم، باز و در کردم نابود باهاش و در قفل و بستم کلتم به و کن خفه صدا

 که ادمد تکون طاها برای سری. پایین رفتم و جیبم توی گذاشتم و سیاه و قرمز فلش هست؟ هنو فلش این بیرون ریختم

 چیز یه همین بخاطر. بود توش بودم کرده جمع مدارک هرچی فلش اون. کردم رو کارم خدمتکارا مثل منم باغ، تو رفت

 .دادم فشار هم رو رو چشمام حرصم از. کردن معتاد منو کشتن، رو فاطمه انگشتی بند

 (حسین)

 (کن شروع.)لرزید گوشیم که بودم طاها خبر منتظر کردممی نگاه بقیه به و جا یه بودم نشسته

 مثل ،بود پوشیده دیگه چیز جور صد و ضدگلوله یجلیقه که در دم نگهبان به و در طرف رفتم و کردم رفتار مستا مثل

 .گفتم مستا

 .برگردم باید میخوام ماشینمو من هی-

 .میارن رو ماشینتون ماشینا نگهبان اونجا برید جناب-

 .بیاری تو میخوام بزنی؟اصال حرف اینجوری من با میکنی جرعت چطوری-

 بیهوش دو هر و زد رو یکی اون هم طاها زدم، طرف به کله یه و بستم و در آروم پام با بود شده گرم سرش هم یکی اون

 ما و پایین پرید پنجره یه از عرفان پوشیدم من رو یکی اون و برداشتیم رو یکی و آوردیم در رو لباساشون. شدن

 .نیان هانگهبان که پاییدیممی

 ازب و رفت جنگل از عرفان. شدیم رد هانگهبان از مثال البته دادیم،می نگهبانی و چرخیدیممی هانگهبان هایلباس با

 .زدم داد برگشتن هانگهبان زد هوایی تیر تا سه کرد عوض و لباسش

 .کنیم نگاه میریم ما-

 .شدیم سوار و ماشین سمتبه رفتیم دوتایی

 .برو برو-

 .برداشتیم رو ماسکامون هم ما و داد از*گ عرفان
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 کردی؟ پیدا چیزی عرفان-

 .داد نشونم و داشتیم پیش دوسال که فلشی

 :طاها

 .ترکوندی-

 :عرفان

 .هو هو-

 .بود مست مست باشه سالش پنج و بیست خوردمی بهش خوردیم، پسری به لحظه همون

 .بگیرنت گل اه-

 :طاها

 خلفیه؟ پسر این-

 .کرد نگاهش خوب و شد خم عرفان

 :عرفان

 !عقب صندوق بزارش ناکسشه خود-

 .رو جرم مدرک هم گرفتیم رو پسرش هم ترتیب این به و

 یازدهم قسمت

 (سیتا)

 .خانگی لوازم اول رفتیم.گیریممی رو خونه وسایل داریم االن و شد تموم هم سمیه یخونه اداری کارهای امروز

 داریم؟ الزم چیا سیتا-

 تو؟ داری چیا-

 .دونمنمی دیگه گوشت،امم گیری،چرخ میوه آب یخچال،-
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 .بگیریم باید زیادی چیزای معلومه خب-

 و در مد بیارن رو خواستیم که هرچی فردا شد قرار. بگیریم وسایل من اتاق برای تا رفتیم شد، تموم که آشپزخونه وسایل

 .کرد خرج رو پول کل شدنمی. کردیم بندیش قسط

 طوس و بودیم اورده دیشب رو قبلی خونه وسایل. بودیم جنازه دوتا مثل خونه اومدیم و بود شده شب شد، تموم که کارا

 .خوابیدیم و کشیدیم دراز روش بودیم گذاشته و تخت حال

 .لطفا کنید احتیاط یکم شکستنیه اونا آقا-

 .کنار گذاشت و اومد چای سینی یه با سمیه بکنن رو کارها بودیم گرفته کارگر چهارتا

 .کنید در رو خستگیتون بفرمایید-

 جای تو گذاشتم و فر کابینت، تو چیدیم و کشیدیم دستمال رو هاظرف کردیم، درست رو آشپزخونه و رفتیم باال

 .بودن کرده درست کابینت تو که مخصوصش

 .رفتن و گرفتن رو پولشون کارگرا و بود باال وسایل تمام ساعت دو از بعد

 .اتاقا حاال شد حل آشپزخونه خانوم سیتا خب-

 .کنم رنگ خواممی رو اتاقم من-

 .بیرون بریم حاال رنگ برای بابا ای-

 .خریدم خیر نه-

 .برو باشه-

 .بود خم سرش یکم

 .خانوم سمیه-

 بعله؟-

 میخوای؟ گرفتما رنگ تا ده-
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 رنگ نباید که جاهایی به زدن چسب به کردیم شروع و کردیم قاطی رنگارو من اتاق تو اومد بدوبدو و شگفت گلش از گل

 .بشه

 خاکستری یه شد تموم وقتی. کردم رنگ رو باشه اونجا قراره تختم که دیواری و کردم درست روشن طوسی رنگ یه

 هاموروزنامه. شد خشک ثانیه جیک تو کمد سمت گرفتم و برداشتم رو سشوا کردم رنگ دیواریمو کمد و کردم درست

 دوتا روی و رنگش و رنگ تو زدم برداشتم رو رو قلم زدم اونم به بود شده خشک سریع که دیوارم اون چسبوندم بهش

 .بود روشن خاکستری یه پاچیدم، بود مونده که دیواری

 و سقف بودم مونده که طوسی همون از چی؟ سقف ولی شد؛ خوب خیلی خوبه. کردم نگاه کارمشاه به شد تموم که کارم

 رنگ رو اتاق در و برداشتم کردم رنگ رو کمدم باهاش که تیره خاکستری اون از و برداشتم رو هاروزنامه. کردم رنگ

 .بستمش و کردم

 .نانازه چه اینم سمیه پیش رفتم

 (سمیه)

 و روشن زا ترکیبی رنگش اینکه با سیتا اتاق. بودم پاچیده سفید رنگای روش زدنام دید از و بودم کرده صورتی و دیوار یه

 .بود ناز خیلی خیلی بود تیره

 .میاد بیشتر اونجا به اتاقت بزار و من آرایش میز این میگم-

 .باشه-

 تیرفمی من اتاق از وقتی. چیدیم رو اتاقامون. شهمی خشک سریع که گرفته رنگی یه نکنه د*ر*د خانومم سیتا دست

 یه. دسفی بزرگ هایگل و صورتی یملحفه با خوشگل خیلی ولی سفید؛ آهنی تخت یه بود، تخت روت به رو دقیقا داخل

 با رو هاشکوسن بودم، گذاشته رو صورتی مبل اون در، کنار میشد که تختمم بهزرویرو زمین، رو امصورتی فرش

 .بود مبل کنار که قدی یآیینه یه و بود کنار که خوشگلم سفید آرایشی میز بودم، کرده عوض سفید هایکوسن

 و شیدمپو رو پاپوشام. بودم کشیده صورتی زخیم هایده*پر روشون سرما و پاییز خاطربه البته که نازک سفید هایده*پر

 .سیتا اتاق رفتم

 .ایسلیقه عجب خدایا
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 یملحفه با بود کرده خاکستریش خانوم سیتا که چوبی تخت خاکستری زخیم یده*پر روشم نازک سفید هایده*پر

 مبل یه هم تخت رویروبه سفید، بزرگ فرش یه اتاقم وسط بود، گرفته برام طاها که ایآرایشی میز روشن، طوسی

 .بود محشر اتاقش. خاکستری

 شده؟ خوب-

 .پسرونس ولی عالیه؛-

 .دیگه داره سفیدم بابا کن ول-

. مکردی باز رو روشنمون رنگ فرش و کنار گذاشتیم رو موناستخونی سلطنتی هایمبل. کنیم درست و حال تا رفتیم

 رو هاده*پر و کنار گذاشتیم گلدون دوتا چیدیم هم رو هامبل و کردیم بازش حال وسط. بود خوشگل خیلی طرحش

 دهش تمون کارمون تازه داشتن خونیهم و بود شیری که هم دیوارها خود دیوار، کنار گذاشتیم رو تلوزیون میز انداختیم،

 .زدن در که بود

 .اینان مامان حتما سمیه نترس-

 .کشیدم جیغی. سرش رو گذاشت اسلحه ساله چهل تقریبا مرد یه کرد باز و در رفت

 :مرده

 .نیار در جیکت-

 .یادنمی یادم چیزی دیگه و گرفتن رو دهنمون جلو و اومدن در پشتش از مسلح آدم نفر چهار

 (عرفان)

 .ناشناسه خورد زنگ گوشیم. خلفیه پسر کاظم پیش هم طاها و میزنه بشکن دیشبمون کار برای داره حسین هنوز

 چته؟-

 .بگیر رو هاگوگولی دوتا این بده رو فلش با و پسرم-

 .پریدم جام از

 کنه بای بای سمیه با باید نیاره رو پسرم اگر بگو داداشت اون به کنم؟ پیدا رو سمیه و سیتا تونمنمی گردی فکر چیه؟-

 .خبره چه میدونی که خودتم
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 .لرزید خونه که کشیدم دادی! نه خدایا.کرد قطع و

 .طاها-

 .افتاده بدی اتفاق خیلیخیلی یعنی بزنم دادی همچین اگر آرومیم؛ آدم دونستمی طاها

 شده؟چی-

 !دخترا خلفی،-

 .زدم زنگ بهش. شدن من از بدتر دوتا اون. بود پریده رنگم بود، اومده حسینم

 بیارمشون؟ کجا-

 شما جز نباید هیشکی. میرنمی جفتشون میدی خبر کسی به بفهمم فقط اگر ادرس، این به بیارشون دو ساعت شب-

 .گیریدمی دوتا میدید دوتا. بدونه تا سه

 .باشه-

 .کردم قطع

 :طاها

 .کشممی رو این کشم،می رو این من-

 .باال اومدن همه زد دیوار به محکمی مشت و

 :بابا

 .دستت طاها-

 :طاها

 .درک به دستم-

 .شدم بلند جام از زد طاها که دادی با

 .پایین بیاید-
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 .کنم فکری یه باید زمین،خب زیر رفتیم

 :حسین

 نه؟ دیگه کنیمنمی کارو اون-

 :گرفت و حسین ییقه طاها

 ها؟ میگی؟ چی میکشن اونارو نکنیم-

 .نمیشه درست چیزی تو بیداد و داد با طاها اه-

 .دارم نقشه یه منم-

 کتک بس از اوه. کردن نگاه کاظم به و شگفت گلشون از گل و گفتم بهشون رو نقشه. سمتمبه برگشتن حرفم این با

 .بود شده بیهوش طاها از بود خورده

 (سیتا)

 با داره، خوابم همون به زیادی شباهت که هم جایی یه. کردم نگاه رو برم و دور. کردمی د*ر*د فکم کردم، باز رو چشمام

 .بیهوشه کنارم امسمیه. بستنم آهنی صندلی یه به طناب

 حرفا بدزدمت، خواممی کن عوض و لباست که نمیگن دزدنتمی سیتا اخه. دزدیدنمون خونه هایلباس با ناموسابی ای

 .میزنیا

 .انداخت عقب سر حرکت با رو بود دورش که موهاش. شد بلند و خورد تکونی سمیه

 .گرفت مارم اخر خر تیکه*مر ای-

 تو؟ میگی چی-

 .دیگه پروندم چیزی یه خودم از هیچی-

 .چخبره بگو نده دق منو سمیه-

 .اومد مرده همون لحظه همون

 :مرده
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 میرن باد به اشپسرعمه و داداشش و اون هم وگرنه نیاره خودش با ادم کنید دعا کنید، دعا دنبالتون میاد شب عرفان-

 .شماها هم

 داره؟ ربطی چه میگه؟عرفان چی سمیه کردممی نگاه فقط بهت با داشتم

 :سمیه

 از ایدب بعد به این از. بره پایین گلوت از خوش اب یه زارننمی عرفان نه طاها نه تیکه،*مر بکنی نمیتونی لطی*غ هیچ-

 .بترسی خودتم یسایه

 .زد سمیه به چک یه و برگشت

 نداری؟ موس*ا*ن خودت مگه ثافت،*ک ضی*و*ع الشخور تیکه*مر هی-

 .جلو اومد و کرد نگاهم

 .جرئته و دل پر تو مثل اونم باشی عرفان عشق خورهمی بهت-

 .کردم نگاه سمیه به فقط من و بیرون رفت. موندم بهت تو حرفش این با

 .اینجا چخبره میگی االن همین-

 بدونم؟ کجا از بابا-

 .بگی بهم باید میدونی تو سمیه-

 (سمیه)

 به بود پایین سرش. گفتم بهش مو به مو رو چیهمه کنم مخفی ازش تونستمنمی. بیرون کردم تف رو دهنم توی ون*خ

 .بود فکر توی شدت

 االن؟ میکنی چیکار سیتا-

 .میگی دروغ که بگو رفتنش،ـسمیه ازدواجش؟کمپ اون اون؟ مامان و من بابای یعنی-

 .واقعیه همش ولی سیتا؛ متاسفم-

 ها؟ نگفتی بهم موقع همون چرا-
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 .نکرده خدایی میشدی فاطمه مثل میشدید نزدیک هم به اگر که همین بخاطر-

 ازب پاهامون و بستن رو دستامون باز ولی کردن؛ باز رو ما و شد باز در لحظه همون. میکنه درک دونستممی فکر، تو رفت

 ضد یجلیقه که مردایی از بود پر توش کردنمون مشکی ون یه سوار. بودن بسته دهنمونم. رفتیممی راه باید چون بود؛

 .بودن زده ماسک و بودن پوشیده گلوله

 .حال هر به ولی ترسم؛نمی مرگ از من. کن بخیر خودت خدایا

 و بود خرابه جاهمه. بودیم شهر از خارج. کشیدنمون زوربه و گرفتن بازومون از وایساد ماشین ساعت نیم تقریبا بعد

. میزنم یخ دارم. نبود معلوم هم اینا و خیابون. خرابه و بود صحرا کردمی کار چشم تا. پوسیده و شده خشک هایدرخت

 شلوار هی با مشکی یمردونه پیرهن یه هم سیتا. خارجه انگار خت*ل سرمم تیشرت، یه با شلوار یه نیست تنم ام لباسی

 .باز جفتمونم موی و خت*ل اونم سر. طوسی

 .وایساد جلومون عرفان و طاها ماشین لحظه همون

 .داد بیرون رو اششده حبس نفس سالمه دید وقتی و سیتا به زد زل عرفان. بود خودشون هایقیافه شدن پیاده

 (طاها)

 .خلفی میارم در تورو پدر من های

 .ثافت*ک مردنی پاشو لش، تن پاشو-

 .کشیدمش جلوشون طعنه با و کردم پیاده و کاظم و

 :عرفان

 .بدین رو دخترا-

 :خلفی

 .بدین پسرمو شما-

 از یکی که کرد پرت رو فلش عرفان سمتمون اومد آروم قدمای با اونم و دادن هول رو سمیه که داد تکون سری خلفی

 .گرفتتش هانگهبان
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 اسلحه یه لیزر رسید بهمون سیتا وقتی افتاد؛ راه که زدم لگدی کاظم به سمتمون اومد آروم اونم و دادن هول رو سیتا

 .کاظم پیشونی روی دقیقا افتاد

 :خلفی

 .وایسا وایسا پسرم-

 :عرفان

 .بگیر زنده رو پسرت بده و فلش حاال میدم زنده نگفتم میدم پسرترو فقط گفتم من-

 .رفتیم و کردیم ماشین سوار رو دخترا گرفتمش هوا تو. کرد پرت و فلش و کشید دادی خلفی

 .هو هو-

 :خندید عرفان

 .حلقم تو میومد داشت قلبم کوفت-

 .بودن ساکت کردم نگاه دخترارو پشت از

 گفتی؟ سمیه-

 :سمیه

 .اره-

 .رفتم سمتشبه و شدم پیاده. وایسه کردم اشاره حسین به. بود فکر تو خیلی نبود باغ تو انگار اصال سیتا

 .بزنن حرف باهم فهمیده سیتا باشن تنها اونا بزار میایم تو با سمیه و من-

 .باشه-

 :گفتم سمیه طرف برگشتم

 .پایین بیا-

 .افتاد راه و فرمون پشت نشست عرفانم مکث خوردهیه بعد که کردیم حرکت اروم شدیم، ماشین اون سوار و شد پیاده
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 (عرفان)

 نگاه ور بیرون داشت هابرگشته بخت این مثل کردم نگاهش یینهٺ از. نمیگه چیزی گذاشتید تنها باهاش و من االن خب

 .بود فکر تو و کردمی

 بگی؟ چیزی نمیخوای-

 بگم؟ چی-

 .دیگه بیا حرف به برم قربونت اخیش

 .نباش ساکت ولی بزن؛ داد بده فحشم-

 بگی؟ بهم راست یه نیومدی چرا-

 و کشتن بخاطرم رو یکی بودم شده داغون شدممی خفه داشتم میگفتم؟خودم جا یه رو اینا یهمه چطور اونوقت اها-

 .داشت فشار خیلی دیگه چیز همهاون

 .میکردم درک بازم من ولی-

 .بمونی زنده و بکنی دل ازم که اومدم همین برای ابهرم تو و فیلم اون نگفتم بهت خودت بخاطر بیشتر-

 .سخته فهمیدم جا یه رو اینهمه نمیکشم نفس ولی زندم؛ االن خب-

 .بدتره خودش از هضمش میدونم-

 بکشتت خدا. بود شده جمع اشک چشماش تو. شدم دیوونه عقب بده رو موهات اون اقال خدایا. جلو اومد عقب صندلی از

 خلفی

 بیای بزنی دیگه یکی جای و خودت که نبودم منتظرت سال ده من دیوونه د. گفتیمی اومدیمی خب نگفتی؟ چرا-

 ولت هنمیتون بشه هم هرچی یعنی باشه عاشقت دوره ازت و نزده حرف باهات اصال اینکه با سال ده که کسی. باشی پیشم

 .کنه

 .برگشتم سمتشبه و داشتم نگه و ماشین

 .زدی رو قیدم واقعا کردم فکر زدی خط رو عرفان اسم زدی اتیش رو دفتر اون وقتی-
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 چرا؟ چرا؟ نگفتی؟ چرا. میشم پشیمون بعدش واقعا ولی میکنم؛ کارا خیلی اعصبانیت از وقتا خیلی من نزدم-

 .میشم دیوونه دارم. غلم*ب تو کشیدمش. بکش منو خدایا. کرد گریه و

 (سیتا)

 .کردم حلقه دورش و دستام. داشتم رو پایانیبی امنیت حس غلش*ب توی. سید*و*ب*می و سرم

 .دیوونتم سیتا دارم دوست خیلی-

 ات سه اون. کردیم نگاه رو بیرون و شدیم جدا هم از جیغ و سوت صدای با. اینارو از هیچکدوم نمیشه باورم هنوز خندیدم

 .میرقصیدن و میزدن سوت دیوونه

 .خوردم و خندم بام*ل شدن گرم با که کردممی نگاه بازیاشون مسخره به داشتم

 (سمیه)

. دیمافتا راه دیگه هیچی دیگه عرفانم حرکت اون بعد برقص و بزن و اومدیم در دوتا اون با گنجیدمنمی خودم ست*پو تو

 اومد جون سرگرد از ام پی یه لحظه همون. موندم سینگل من فقط خدا ای. کننمی چت دارن عاشق کفتر دوتا این االن

 .کنممی تنهایی احساس کنممی بیخود من این وجود با بابا ،نه

 خوبی؟-

 .شدیم راحت اخرش عالیم،-

 .میدیم دایی به و فلش و میریم هم فردا-

 رواله چیهمه دیگه خوبه-

 خانوم؟ رها چخبرا-

 .فرستادم براش خنده ایموجی

 بگم رو خودم اسم نداشتی که انتظار-

 .بیارم در و چیتهمه راحت میتونستم من اونقدر، دیگه نه خب ولی زرنگی؛-

 .خوردی گول که بازم حال هر به ولی-
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 دخترا شما از امان-

 اونوقت؟ چرا-

 .میزنین گول رو مظلوم پسرای ما-

 .سیاه روت میگه دیگ به دیگ-

 .فرستاد خنده ایموجی چهارتا

 .هستی کی دیگه تو-

 .مجرد عباس بندر از ساله دو و چهل اقدس-

 جا؟اون که نترسیدی راستی خدایا،-

 .کردم خلفی بار هم تا دوـسه تازه بابا نه-

 .برسه موس*ا*نبی تیکه*مر اون به من دست ای-

 کنی؟می کارشچی-

 !چی یعنی دختر رو کردن بلند دست بفهمه تا بده گورخر صدای میزنمش انقدر-

 خشونتی؟ مخالف تو یعنی اوهو-

 .کنم خورد رو طرف دارم دوست کنه، بلند دختر رو دست مرد یه نمیاد خوشم نه، خشونت مخالف نه-

 اها-

 شدی؟ عاشق تاحاال تو-

 .خداروشکر نه-

 مگه؟ میاد بدت عشق از-

 .داره دردسر خب ولی نه،-
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 کرد قاطی دختره سیما دفعه یه داشت دوست رو دختره یه پیش وقت چند حسینم میدونی، که رو عرفان نشدم، منم-

 .شد دور ازش

 .داره گناه وا،-

 :نوشت و فرستاد خنده ایموجی تا چند

 .شد بیخیال اونم نداد محل بهش کرد رم دفعه یه دختره دیگه هیچی-

 .شده بیخیال رو بامزگی این به حسین بوده خر خیلی دختره-

 .میفرستاد خنده ایموجی فقط

 میخندی؟ هی چیه-

 .اومد خوشم گیجی خیلی-

 طاها عه-

 جونم؟-

 .شدم جورییه

 نداری؟ کاری میاد خوابم من-

 .ببینی خوب خوابای بخیر شبت نه-

 .خداحافظ هم، تو)-

 .خدافظ-

 موهای و ابروها و هاچشم بود، جذابی و خوشگل پسر کل در. کردم فکر طاها به. بیرون اومدم و کردم خاموش نتمو

 سه. بود ایتیکه کل در میکرد، برابر چند رو خوشگلیش همین برای داشت، سفیدش ست*پو با قشنگی تضاد مشکیش

 بود رفتهگ تصویری سیتا اتاق رفتم و شدم بلند تختم از اخه؟ چه تو به طاها سمیه بابا ای. جذاب و بودن خوشگل تاشونم

 .عرفان با

 بیا؟ منم-
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 .بیا بیا -

 .تصویر تو رفتم

 .شوهر خواهر سالم-

 .زد بلندی یقهقهه عرفان و برگشت طرفم هاجنی عین بود شده سرخ صورتش که سیتا

 :عرفان

 .موقع اون تا اوه-

 :سیتا

 .بشر پرویی تو چقدر عرفان، عه-

 :عرفان

 بمونیم؟ جوریهمین قراره مگه اخرش تا چیه-

 :سیتا

 .بشه اب وسط این ادم میکنی کار یه برو گمشو سمیه اصال اه-

 .بودیم افتاده پس خنده از عرفان و من میزد حرف و میاورد در ادا هابچه مثل سیتا

 .خماریته تو بچه خواسته خدا از که اونم دیگه میگم راست-

 میدید رو این عرفانم و بود طرف یه گوشی دنبالم افتاد سیتا و خندیدمی صدابی عرفان خنده شدت از دیگه حرفم این با

 .دنبالم افتاده پاپوشاش با سیتا که

 :عرفان

 .کن ول سیتا-

 .بودن کامل دارتفنگ سه دیگه االن. برگشتیم کردیم متر رو خونه قشنگ وقتی. خندیدن به کرد شروع باز و

 .شدن کامل دارتفنگ سه دیگه خب-
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 :طاها

 .خوبیه اسم-

 :حسین

 .نشدیم پوک کله سه کنیم شکر باید رو خدامون-

 :سیتا

 .پوک کله سه گفتممی بهتون موقع اون من-

 :حسین

 .گفتممی رقصیدممی میزدم شدیممی تنها تایی سه جا یه ولی گفتم؛نمی چیزی بهت من-

 .داد قر یکم و زد بشکن و شد بلند و پاشد

 :حسین

 .خوردهیه میزنه چل دیگه االن و رفته سرش از عقل برده، رو عرفان دل همسایه، دختر-

 .ردب خوابمون سیتا تخت رو دومون هر و زدیم گپ تایی پنج ساعتی یه. بودیم شده بر روده ما و آورد در واسمون ادا کلی

 (عرفان)

 یه طاها و ورم یه حسین. دارن دوقلو که افتادم هامامان این یاد خودم دیدن با. شدم بیدار خواب از سنگینی احساس با

 :کشیدم داد بودم گذاشته رو شونکپه و بودن داده لم بغلم تو ورم

 .گاوها شید بلند-

 .دادی مونده عقب دوتا بهمون داداش جایبه خدا ای. شدن پا جاشون از هاجنی مثل

 .نیستم که مامانتون روم از پاشید د-

 هاهپل از برداشتم، رو ماشینم سوییچ پوشیدم و فرمم لباس گرفتم، دوش و حموم رفتم. پاشدن و مالیدن رو چشماشون

 هچ فسفلی آخ افتادم سمیه حرفای یاد من؟ پیش بیاد هم سیتا میشه چی. بودن شده جمع میز سر همه. پایین رفتم

 .موندن نیشم تو همه که کردم باز رو نیشم طوری هااین فکر با. بود شده قرمزم
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 .بخیر صبح سالم -

 .کردنمی نگاهم داشتن هنگ همه دوتا اون جزبه

 :شوکت

 .بودیم ابهر کردی باز و نیشت اینجوری که باری اخرین-

 ندارید؟ دیدنشو چشم کردم باز نیشمو سال اینهمه بعد بابا، ای-

 :خندید بابا

 .بازه نیشت اینجوری خبریه یه میدونم که من پدرسوخته-

 :خاروندم و دماغم

 .خبری چه جان بابا نه-

 .شدم رو به رو موشک موش شیطون و شاد چشمای با که باال گرفتم و سرم خندیدن و خبریه فهمیدن همه صدام از ولی

 .موشک موش-

 .غلم*ب اومد و زد دور و میزد شد بلند صندلیش از

 موشک؟ موش چیه-

 سیتاس؟-

 .نشونش بقیه میگه اروم بچه، این وروجکیه عجب

 .اره-

 .غلم*ب انداخت و خودش و کشید جیغی

 :بابا

 چیشد؟-

 .بریم ما دیگه خب. میگیرم شکالتی بستنی براش شب هیچی-
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 .(یتامس) بودم کرده سیوش که بود سیتا خورد زنگ گوشیم. شدیم سوار ماشینا سمت رفتیم و شدیم بلند تایی سه

 عشقم؟ جونم-

 .بخیر صبح سالم-

 خوبی؟ جیگر سالم علیک-

 .نیستی عادی زیاد تو بیخیال منو-

 :خندیدم

 .توپم توپ اتفاقا-

 صدام؟ شنیدن با-

 .صدات شنیدن با دقیقا-

 .فداتشم من آخ. خندید

 .مایید مهمون شام برای شب-

 تامونم؟ سه چشم، روی به-

 .تاتونم سه-

 .چشم-

 نداری؟ کاری بال بی چشمت-

 .میگما جدی باش خودت مراقب نه-

 .خداحافظ باشه باشه-

 .خدامحافظت-

 .زدم در دایی، اتاق رفتم صاف اداره رسیدیم. دادم ادامه رانندگیم به و اوردم در گوشم از رو هندزفری

 .بیا-
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 .داد آزاد گذاشتم نظامی احترام و داخل رفتم

 .مدرک اینم بیا دایی، نباشی خسته سالم-

 از دش بلند. خرید رسیدهای هافیلم تمام کرد باز و تاپش لپ به زد و فلش بعد و کرد نگاهم قلمبیده ور چشمای با دایی

 .نبود پیداش کاظم ولی شدن؛ دستگیر هم دیگه هایخیلی بودن جرم شریک به،خاطر.داد بازداشت حکم و جاش

 دوازده قسمت

 (طاها)

 .اینا و فالن و تعقیب تحت خلفی کاظم شد پخش جا همه کاظم جز به همه دستگیری از بعد

 :عرفان

 .دخترا بودن خطر در یعنی کاظم بودن بیرون. بیرونه کاظم که نیست خوب اصال-

 .دقیقا-

 :عرفان

 .رو تامون سه کردن دعوتمون شام دخترا-

 .میاد مطمئنا که حسینم هستم که من-

 :عرفان

 .ببینم و خلفی بازجویی میرم من-

 .باشه-

 .رفتم دفترم به سالن از منم و رفت عرفان

 .راههروبه چیهمه دیگه خب

 .داخل اومد گاو حسین و شد باز در دفعه یه

 .تو میای میندازی رو سرت گاو عین دفعه یه نباشم خوبی شرایط تو شاید نیستی؟ بلد زدن در واقعا-
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 .اداره تو اونم کنینمی کارا این از تو خیر شرایطی؟ چه مثال-

 .نبود اون منظورم گمشو-

 .میزم روی روبه مبالی روی نشست و اومد

 .رفته سر من حوصله حاال، بیخیال-

 .کردن دعوتمون شام برای دخترا شب-

 .بگذره خوش خب-

 .تامونو سه-

 .نمیام من-

 چرا؟ شده؟چی-

 .نده گیر دیگه نمیام اه-

 .چه من به جهنم قر به-

 .داخل اومد عرفان

 :عرفان

 .خرفت نمیزنه حرف خر کره-

 .موشه سوراخ کدوم تو کاظم فهمید شهنمی که جوریاین بابا ای-

 :حسین

 مببینی میریم هم ما بقیشون، یا میگن شناسنمی رو هرجا طلبکارا اون نمیزنه حرف اون خب کنیدامی سختش چقدر-

 .کجاست

 :عرفان

 .دیگه کنیممی داریم کارو همین-
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 .نمیام من میگه انداخته کیفیر این-

 :عرفان

 .ندارم رو گنده خرس این ناز خریدن حوصله چه؟ من به-

 .بود سمیه خورد زنگ گوشیم

 الو؟-

 .نباشی خسته سالم-

 داشتی؟ کاری مرسی سالم-

 .خدافظ نه-

 .خنده زیر زدن پقی حسین و عرفان که کردممی نگاه رو گوشیم داشتم ورقلمبیده چشمای با کرد قطع و

 .بود کرده مصرف قاطی کنم فکر-

 :عرفان

 .خداحافظ نباشی خسته سالم-

 .میکنه دیوونه اخر منو دختر این خدایا. خندیدممی خندید،خودمم باز و

 (سمیه)

 سالم گفتی زدی زنگ بشه کج دستات الهی سمیه اخ. زدم زنگ بهش همین برای بودم دیده رو طاها خواب دیشب

 .خدافظ نباشی خسته

 .خودم یکله تو میزدم هی فکرا این با

 میزنی؟ و خودت چرا چته؟-

 .ردمک قطع و خداحافظ نه گفتم داشتی کاری مرسی سالم گفت نباشی خسته سالم گفتم طاها به زدم زنگ احمق من-

 .کرد نگاه بهم شده نازک چشمای با شد میخ بعدش و زد قهقهه
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 میاد؟ خوشت طاها از تو سمیه-

 .نمیاد خوشم نه که سرم دادن تکون به کردم شروع مرغ مثل حرفش این با

 سمیه؟-

 .میگه و اسمت یکی و میکنی بازی باشک قایم داری که میمونه این مثل گفتنش سمیه این

 ام؟ضایعه انقدر-

 .کنممی داری ابرو حاال دارم من استاد قول به-

 .حلقم تو اومدمی داشت میزد تندتند قلبم

 .میارم در بازی ضایعه چقدر من خواب یه سر خدا ای فهمیده؟ خودشم یعنی وای-

 خوابی؟ چه-

 .وای افتاد خوابم یاد

 .بگو سمیه-

 نمیاری؟ در که بازی مسخره سیتا-

 .بگو-

 .بودیم خوابیده هم غل*ب نداشت تیشرت اونم بود تنم تاپ یه من بودیم جنگل تو کلبه یه تو-

 .زد پلک و کرد نگاهم جوریهمین سیتا

 دیدی؟ خواب صمیمانه یخورده اولش برای نمیکنی فکر-

 .مطلب اصل سر رفت خوابم زهرماری-

 طاها چشمای تو چطوری موندم من خندهمی داره اون بابا ای. هامبل زدن از*گ به کرد شروع و ترکید سیتا حرفم این با

 .کنم نگاه

 کنم؟ نگاه طاها چشمای تو چطور حلقم تو میاد داره من قلب االن از میخندی اینجوری تو-
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 .بگیرم دوش میرم من. نکن نگاه اصال داری چیکار چشماش با تو-

 .کردمی ویقیلی جیقیلی منم حتی شامپوهاش بوی اومد حموم از ساعته نیم. دو کردم نگاه و ساعت منم و رفت سیتا

 .بشه فرفری ببافیم؟بعدش ریز ریز موهاتو سیتا-

 .میشه شب ببافیم بخوایم تا مورو اینهمه-

 .من هم میبافی خودت هم بابا نه-

 .باشه-

 .شد تمون ساعت یک بعد و بافتن به کردیم شروع اتاقش رفتیم و پوشید و لباسش و رفت

 .کنیم اماده رو غذاها بریم بیا-

 کنیم؟ درست چی-

 سمیه؟ چمیدونم-

 .متنفرن ازش که کنیممی درست رو همونی دفعه یه نداریم شانس که ما نظرم به کنیم درست غذا چندتا-

 .موافقم-

 .بزاریم گوشت چلو و مرغ میگم من پس-

 .من با چلوگوشته. خوبه گوشت، هم مرغ هم اها-

 .اوکی-

. بود وتاد همین برای بود گرفته یکی و بود رفته یادش سیتا ولی داشتم؛ زودپز من شانسمون از گذاشتن به کردیم شروع

 .بپزن خودشون حال تو گذاشتیم و کردیم اماده هارو غذا

 .کرد درست خیار و ماست هم سیتا. رو ساالد وسایل یبقیه و اوردم در رو کاهو

 .بود پنج ساعت نشستیم رفتیم و شد تموم کارمون

 .کشیدم بابلیس رو موهام بیرون اومدم و گرفتم دوش و رفتم منم



www.taakroman.ir  

 

  

 
290 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 سمیه؟-

 .کشیدمی سرک گوشیش تو داشت سیتا بیرون اومدم در اتاقم از

 جونم؟-

 ببینیم؟ فیلمم میگم-

 اره؟ عاشقانه حتما چی؟-

 .اکشن یا تخیلی عاشقانه،علمی چی چی بابا نه-

 خب؟ ببینیم چی-

 مارول؟ فیلما از ام-

 .دیدن رو اونا خودشون مطمئنا-

 .موافقم-

 .بزار ترسناک خب-

 .تو ولی نمیترسم؛ که من-

 .بینمنمی ترسناکشم ترسناک جاهای دیگه پیشمی تو نیستم که تنها خونه تو-

 خب؟ بزاریم چی-

 .احضار-

 .دیدن حتما اونم-

 .انابل-

 چطوره؟ آن اها باشه، نکرده صدا و سر زیاد که بگو فیلمی یه حتما دیدن اونم-

 .اوره چندش بودن ترسناک جایبه اون وای-

 .میزاریم رو همون نچ-
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 .کنهمی کوفتمون رو غذامون چندشه، دلقکه این خدایا. دانلود زد و زیرنویس با ایت سینمایی فیلم کرد، گوگل

 (عرفان)

 الاص این. بودم انفجار یآماده لحظه هر بود داغون اعصابم. افتادید گیر دیگه که شماها بابا نمیاد در جیکشم هیشکی

 .بیرونه کاظم که نیست خوب

 .بیاره دخترا سر بالیی میترسم میشم دیوونه دارم کشیدم، موهام به دستی

 .داخل اومد طاها موقع همون. بود هشت کردم نگاه و ساعت

 بریم؟-

 .بریم-

 ـسر.شدیم ماشینا سوار. بیرون اومدیم دادیم آزاد و شدن بلند همه. رفتیم و کردم قفل رو دفترم در برداشتم رو سوییچم

. ونهخ بود رفته ـحسین.بزنه بارون تونستمی لحظه هر بود، ابری هوا. گرفتم جعبه یه و وایسادم فروشی شیرینی یه

 .رسیدیم

 .برگردم دارم دوست عرفان-

 .کرده اشتباه نیومده حسین که االنشم همین زشته نگوها چرت-

 .برو باشه-

 باز و در سیتا. زدم در. طاهاست د*ر*د سمیه زنگ اون دونستممی. رفتیم باال هاپله از. باریدمی نمنم بارون. رفتیم داخل

 .فریه فر موهاش اخی.کرد

 :سیتا

 .اومدید خوش سالم-

 .داخل رفتیم

 :سیتا

 کو؟ حسین پس-
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 :طاها

 .نیومد-

 :سمیه

 .کرده ناز ما برا اینم بابا ای-

 .خوشگله کردم، نگاه خونشون به و اپن رو گذاشتم رو جعبه

 کیه؟ سلیقه جااین-

 :سمیه

 .دومون هر-

 .بود خت*ل جفتشونم سر بودن راحت باهامون چون دخترا

 :عرفان

 .تعقیبه تحت کاظم باشینا خودتون مراقب باید خیلی-

 .کنارم هم طاها و نفره دو مبل رو نشستم

 :سیتا

 داره؟ چیکار ما با کاظم اخه-

 :طاها

 عداما قراره هم خلفی کجاست، که نمیاد در جیکش هم هیشکی شده، قایم موش سوراخ یه تو کنید احتیاط بازم باید نه-

 .بشه

 :سمیه

 کرده؟ کاری گند حد این در اوه-

 .میزاریم تخفیف داریم ما حاال-
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 :سیتا

 .خرفت تیکه*مر حقشه-

 .رفت وا مبل یکی اون رو و شد بلند ام طاها و مبل رو رفتم وا

 .بکش حرف اون نامبارک دهن زیر از بزن اون به بزن این به مشت یه اتاق اون به اتاق این از اومد در امروز جونمون-

 .عسلی رو گذاشتن و اومدن شیرینی و شربت سینی یه با سیتا و سمیه

 .کشیدم نفس یه و برداشتم و شربت

 :سیتا

 .خرابی خیلی انگار میخوای؟ بازم-

 .خندید و

 .مرسی نه-

 زدم، قهقهه بود شیقه توی ش کله که سمیه دیدن با. زدم لبخندی. افتاد ردنش*گ روی زنجیر به نگاهم نشست کنارم

 .سرفه به افتاد و گلوش تو افتاد خوردمی و شربت داشت که طاها

 .میزدیم از*گ و مبل خنده از اینجا سیتا و من و شکستمی رو طاها ر*م*ک دستی دو داشت سمیه

 .کنا نگاه خدایا-

 .بسته که کرد دراز و دستش و اومد خودش به طاها

 :طاها

 .سنگینه دستت چه کنی؟می چیکار بابا-

 :پرسید تعجب و بهت با طاها یچهارشونه هیکل به نگاهی بعدم و کرد کوچولوش دستای به نگاهی سمیه

 واقعا؟ اومد دردت ببینم-

 .خندید اروم بعد و کرد نگاهش اول جوریهمین طاها
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 که ودب راهرو یه حال کنار بکشم سرکی تا شدم بلند جام از نبود حواسشون تا. بچینن و میز که شدن بلند جفتشونم

 .کردم،اوالال باز و سوم در بود توالت دوم در. میومد شامپو بوی فقط توش که بود حموم اول در. داشت در چهارتا

. سرهپ یه اتاق میکنه فکر ندونه هرکی ولی بود؛ قشنگی خیلی اتاق سیتاس، اتاق مطمعنم. وایساد کنارم و اومد هم طاها

 .بهمان و فالن و دخترونه وسایل روشن رنگ کال بود، سیتا اتاق برعکس دقیقا کردیم، باز رو بعدی در

 :طاها

 .باهم دارن فرق چقدر-

 .نگرفتن رو مچمون تا بریم بدو زشته-

. دستام شستن به کردم شروع و توالت تو کردم پرت و خودم که میرفت مبال کنار میز سمت داشت سیتا لحظه همون

 .گرفتمی خندم ـداشت.بشه تموم من بودکار منتظر مثال هم طاها

 ینفره سه مبل روی گذاشتم و آورم در و چرمم کت بیارم در و کتم بود رفته یادم. بیرون اومدم و کردم خشک و دستام

 .میاد خوبی بوهای چه. اشپزخونه رفتم تلوزیون، روی روبه بزرگ

 میخواید؟ کمک-

 :سیتا

 .سنگینه ببر زحمتبی رو هابشقاب این عرفان ا-

 .باشه-

 :سمیه

 .کردمی صدا و سر اونم دادنمی مزه اون بی. میومد حسینم کاش-

 :طاها

 .نیاد نداشتیم رو انتظارش دیگه، نیومد ولی نمیدونم؛-

 (حسین)
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 یگهد تونمنمی من. باریدمی بارون داشت. رفتم خونه سمتبه و شدم ماشینم سوار. بود نه تقریبا کردم ساعت به نگاهی

 بارون میشدم ترنزدیک هرچی. دور بندازم رو وابستگی همین باید منم میاد، خوشش طاها از اون سمیه، نزدیک برم

 .بود ترمرطوب هواش اونجا بود شهر خارج عمارت چون شد؛می شدیدتر

 دونستنمی چون نداشت؛ کارم به کاری هم هیشکی. بودم صدا و سربی خیلی خوردم، رو شامم داخل، رفتم رسیدم،

 .طوسی کتونی طوسی هودی یه مشکی لی شلوار یه اتاقم رفتم. ندارم حوصله

 .کرد صدام مامان که بیرون میرفتم در از داشتم

 حسین؟-

 مامان؟ بله-

 هوا؟ این تو میری کجا-

 .نیست چیزی بزنم قدم میرم-

 .باشه-

 .زدم قدم کمی. بیرون اومدم در از و بستم رم*م*ک به و بودیم کرده قایم کمد توی که کلتی

 متس. ماشینی نه عابری نه نمیشد رد ماشینی ازش که بود خیابون یه. نبودیم هاخونه نزدیک بود، دور خیلی ما عمارت

 حسین، بره باید سمیه. بستم چشمامو کردم باز و دستام و کشیدم دراز همونجا بودم شده دور عمارت از کمی. بود کوها

 .اورد خودم به رو من دختره یه صدای که بودم مونده مجستمه مثل اونجا جوریهمین! باید باید باید

 .میشیا خیس جااین یارو هی-

 .داری کیویی ای عجب بابا بابا؟ نه عه-

 .کرد نگاهم چپچپ کمی

 .موندی مجسمه عین و کشیدی دراز بارون زیر که پره دلت معلومه-

 .میاد خوشم بارون از خیر نه-

 .خوادمی آرامش بارون از و پره دلش یعنی میاد بارون زیر چتر بدون که کسی ولی دارن، دوست رو بارون همه-

 .خوردمی بهم حرفش
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 .کردم نگاهش و کردم باز و چشمام کشید دراز کنارم اونم اینکه حس با بستم و چشمام باز و ندادم اهمیتی

 میکنی؟ داری چیکار-

 .خوابممی جورایی یه و کشممی دراز کشیدی دراز تو که همونجا دقیقا منم میاد، بارون ایطوری که دفعه هر-

 .مشکی پوتین و مشکی لی شلوار نارنجی، هودی یه. بود انداخته و کالهش ولی بود؛ تنش هودی اونم

 .میدم ادامه ادم مثل منم نداره کاری باهام که اون بیخیال. کرد باز رو دستاش و بست و چشماش

 ودب بیرون موهاشم از دسته یه مشکی، ابروهای سفید، ست*پو ای،نقره چشمای. کردم فکر دختره به و بستم و چشمام

 :گفتم آروم چه؟ تو به حسین اه. بود خوشگل مشکیه، موهاشم معلومه که

 .حسینم من-

 .خوشبختم گالره منم-

 .قشنگیه اسم گالره

 .شدم بلند منم شد بلند جاش از دختره ساعت یک تقریبا بعد

 .خداحافظ شدم خوشحال آشناییت از-

 .خداحافظ-

 .عمارت برگشتم منم هاآپارتمان سمت رفت و کشید و راهش

 (سیتا)

 .کردم خاموش رو هاچراغ حال رفتم و شد تموم کارم ظرفشویی تو میزاشتم رو هاظرف داشتم

 :طاها

 میکنی؟ چیکار وا-

 .مبل رو برید بزارم فیلم میخوام-

 ودمب ریخته رو فیلم قبل از که فلشی. بود جا هنوز هم ما برای ولی بودن؛ نشسته نفره سه مبل وسط که عرفان و طاها

 دور گذاشت و دستش نشستم عرفان کنار. شد پلی فیلم و کنترل با رفتم ور خوردهیه. کردم وصل و اوردم در توش
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 قایق یه داشت که بود بچه یه و شد شروع فیلم نشست طاها کنار هم سمیه. دادم تکیه اششونه به منم و رم*م*ک

 .کشید جیغی سمیه. خورد و کند رو بچه دست دلقکه که جایی رسید. باریدمی بارونم و آب توی زاشتمی رو کاغذی

 رتحکم*م و دستاش اون که عرفان طرف گردوندمبرمی رو سرم ترسیدممی که هرجا. شه کوفتمون غذامون قراره که واقعا

 .میکرد

 (طاها)

 .بود کردن سکته مرز تو سمیه

 .دیگه فیلمه یه اخه میترسی چی از-

 .چندشه خیلی-

 :گفتم گوشش دم و گرفتمش منم غلم*ب انداخت و خودش که اومد ترسناکیش خیلی ینه*صح یه خندیدم

 .اینجام من نترس-

 مثال؟ کنی چیکار خوایمی تو باشه جن یه وقتی واقعا، مرسی-

 .خورممی اونو میشم لولو منم-

 اون که دادی با که شدیم هم چشما غرق سیتا و عرفان مثل. کرد نگاهم چپ چپ عسلیش چشما با و کرد بلند و سرش

 .زدیم داد هم ما زدن بچه تا سه

 بریم که شدیم بلند جامون از بود آورچندش ترسناک بجای واقعا که فیلم بعد. خندیدم و کردیم نگاه همو چهارتایی

 و دمش ماشینم سوار. کنم عادت هانه*صح این به باید بعد به این از خدایا. سید*بو رو سیتا عرفان دزدکی که بود حواسم

 بود خواب که حسین اتاق سمت رفتم صاف. عمارت برگشتیم و دادیم تکون دست کردنمی نگاه پنجره از که دخترا برای

 خوابیده؟ چرا این یازدهئه کردم نگاه و ساعت

 (سمیه)

 .کشیدم دراز زمین روی پسرا رفتن بعد

 .بودم غلش*ب تو سیتا-
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 بخندیل مکث کمی بعد ولی کنه؛می نگاه افتاده عقب یه به داره که کردمی نگاهم طوری سرم باال سیتا. کشیدم جیغی و

 .رفت آشپزخونه سمتبه و زد خواهرانه

 کردی؟ جوریاون چرا-

 .ندازیمی خودم یاد رو من هیچی-

 چرا؟-

 .میشی مرگ ذوق کنه،می بیخود خود از رو تو بهت اون از ایتوجه ترینکوچیک میشی، عاشقش داری-

 .نه دیگه عشق ولی اومده؛ خوشم ازش فقط شاید سیتا بابا ای-

 .میشی گفتم عاشقشی االن نگفتم منم-

 .اسزنده کی مرده کی موقع اون تا اصال بابا ای-

 .ها نیار در رو کفرم مفتت زرای این با سمیه-

 نه؟ کنیم عادت هاعاشقونه نه*صح اون به باید دیگه راستی-

 .زد لبخندی هم سیتا خندیدم و

 .افتاد اتفاق اینم چون بکش هم کنار و عرفان و خودت راحت خیال با دیگه االن خب-

 .برگشت طرفمبه و یخچال تو گذاشت رو غذاها

 .ابرهام رو انگار سمیه وای-

 :کردم بغلش

 .خواهرم بشی خوشبخت-

 .گیامی جوریاین زندگیم خونه سر میرم فردا انگار بابا ای-

 .پیشت میام روز هر من بری زندگیتم خونه سر واال-

 .خندید
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 .ندارم شکی کهاین به-

 تو آخیش،. خزیدم پتو زیر و رفتم اتاقم تو. بود دوازده ساعت. کردیم خاموش رو آشپزخونه چراغ و خندیدیم دوتایی

 .برد خوابم ثانیه جیک

 بازش. بشه کنده جاش از در مونده کم که طوری میزنن در تنهام خونه. ایومدم شدیدی خیلیخیلی بارون داشت بیرون

 .میاد ون*خ داره شکمش از و زمین افتاده طاها کنممی

 .تو برو سمیه-

. دمپری خواب از و کشیدم جیغی. طاها طرف گیرهمی نشونه میاد دستش اسحله یه با کاظم لحظه همون که میزنم جیغی

 .اتاقم اومد بدو بدو سیتا

 چیشد؟-

 .بود بد خیلی وای دیدم کابوس-

 .بود کرده عرق بدنم. گرفتم غلش*ب تو

 بخوابم؟ پیشت خوایمی-

 .برد خوابم سیتا هاینوازش با و خوابم به فکر کلی با. کشید دراز کنارم و آورد در رو پاپوشاش دادم تکون سرمو

 (سیتا)

 دستش از دارم دوست خدایا کنی؟می لطی*غ چه داری! سمیه وای. شدم بیدار بود آشپزخونه تو که هاییتوروق و ترق با

 .بخوابم راحت نمیزاره کنم، خفه و خودم

 .میچید خودش برای صبحونه میز داشت حال تو رفتم و پوشیدم رو پاپوشام

 .بخیر صبح سالم-

 .کرد بیدارم خواب از خرس یه نیست خیر من برای همچینم البته بخیر؛ ام تو صبح سالم علیک-

 .بخورم صبحونه خواممی گشنمه خب-

 .نیاد بیرونم و داخل نره صدا میبندن رو اون که هست در نام به چیزی یه-
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 :گفت شیطنت با سمیه

 .نره لو هابچه برای چیزی البته و-

 .حیا کمی بخدا زشته ،منحرف انقدر دخترم خدایا. کردم پرت سمتشبه و برداشتم و کوسن

 میگی؟ چیه اینا زشته، دختر باش داشته حیا یخورده-

 .میرود منبر باالی به سیتا-

 .فکرتم به منه تقصیر اصال-

 .لمبوندمی داشت اومدم در وقتی دستشویی رفتم و شدم بلند کردم، طرفیاون رو روم و

 .میز سر رفتم و برداشتم دیشب ساالد از و کردم باز و یخچال

 دیدی؟ کابوسی چه مگه دیشب-

 گرفت اسلحه و اومد دفعه یه ها پله از کاظم کردم باز در نبودی خونه تو در دم بود اومده و بود خورده تیر بود طاها-

 .شدم بیدار منم سمتش،به

 .دیدم خوابا جوراین از من هم دفعه چند بابا ای-

 .بیخیال دیگه خوابه -

 .دیگه خوابه بیخیال ولی بودم؛ دیده خوابم تو که بود همونجایی دقیقا بودنمون دزدیده که افتادم جایی یاد

 .خوابیدم گرفتم باز و اتاقم برگشتم که میومد خوابم انقدر بود ده کردم نگاه و ساعت و خوردم رو ساالدم

 (طاها)

 و داخل اومد حسین زدن، در. داره کارمون گفت دایی. بیاد که بودیم حسین منتظر و بودیم نشسته دایی دفتر توی

 .عرفان کنار وایساد اونم و داد آزاد دایی گذاشت، نظامی احترام

 داشتی؟ کارمونچی دایی خب-

 :دایی
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 هبهون یه با دفعه هر اون ولی بودیم؛ شعلیه کردن جمع مدرک و خلفی دنبال ما بود سال چندین میدونید که خودتون-

 تونیدمی خواستید وقتم هر. گرفته تعلق بهتون مرخصی هفته یک کردید پیداش شما کهاین خاطربه رفت، در زیرش از

 .کنید استفاده ازش

 :عرفان

 .ندارم کارش به کاری فعال من-

 .منم خب-

 .کردیم حسین به نگاهی دوتایی

 :حسین

 کنم؟ استفاده ازش چرا من بریم جایی نیست قرار وقتی خب-

 :دایی

 .خدافظ دارید مرخصی بدونین فقط دیگه خب-

 .بیرون اومدیم دفترش از

 :عرفان

 .برگردیم خب-

 .داد آزاد عرفان گذاشت، احترام و اومد بدو بدو جاللی لحظه همون

 :جاللی

 .داد رو جایی یه آدرس بختیار سرهنگ-

 کرده جهشکن و بودن زده کتک انقدر رو بود بختیار که خلفی وفادار اومای از یکی رفتیم بازجویی اتاق سمتبه تایی سه

 .بیاد حرف به تا بودن

 .گرفت و بختیار ییقه. داد آزاد که گذاشتن نظامی احترام همه داخل رفت عرفان

 :عرفان
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 .بگو-

 :بختیار

 .شماله باشه، میگم باشه-

 .شمال بریم باید هرجا از هم ما بابا ای-

 :اروم عرفان

 .طاها ببند-

 :حسین

 .کجاست بگو ضرر و جهنم-

 .بیرون اومدیم و داد و ادرس

 :عرفان

 .بگیریم باید رو مرخصی اون انگار خب-

 .میریم داریم ماموریت برای که نیست الزم-

 :حسین

 .میگه راست-

 :عرفان

 .شمال میریم امشب همین میگم دایی به میرم من وایسید بیخیال-

 .وایسادیم

 بیایم؟ و اونجا بریم ما بمونن؟ اینجا تنها دخترا که امنه یعنی میگم-

 :حسین

 .دلم دو منم نمیدونم-
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 کنیم؟ کارشونچی خب-

 .دیگه میگه عرفان وایسا میدونم چه بدتر تو از منم مغز شل تو طاها اه-

 .اعصابیابی دوروزه بگیرنت گل-

 .هست که همینه-

 .اومد عرفان که بگم جیزی خواستم

 :عرفان

 .اوفتینبی راه-

 .میزنه گولمون داره شاید میگم عرفان-

 طاها؟ اخه زدنی گول چه-

 .دیگه داره نوچه عالمه یه اونم امنه اینجوری دخترا جای میکنی فکر-

 .برگشت سمتمبه و وایساد حرفم این با

 پس؟ کنیم کارچی میگی، راست-

 :حسین

 .عمارت ببریمشون میگم که من-

 نابغه؟ کین بگیم اونوقت اها-

 :حسین

 .میگیم و راستش-

 :عرفان

 .کنم فکر بزارید شید خفه اصال شو خفه حسین-

 :حسین
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 ببریمشون، یک یگذینه نداره کردن فکر اخه-

 .نیمک ولشون خدا امون به چهار یگذینه براشون، بزاریم بادیگارد سه یگذینه اینا، مامان کنار بزاریمشون دو یگذینه

 .یک یگذینه-

 .کردمی نگاه چپ چپ داشت و من االن میکرد نگاه چپ چپ و حسین اول که عرفان

 .اوفتینبی راه نکنیدا، خطی خط منو اعصاب اه دیگه، بریمشونمی اسمسابقه مگه-

 .کرد باز و در سمیه زدیم، در باال رفتیم دخترا یخونه سمتبه رفتیم صاف و شدیم ها ماشین سوار

 . سالم-

 :سمیه

 .اومدین خوش سالم-

 .کرد باز کامل و در و

 (حسین)

 .بود قشنگی یخونه عجب اوه داخل، رفتیم

 و نسکافه سینی یه. برگشتم. ترسهمی ازش میبینه رو سیتا اتاق ادم. کشیدم سرک رو اتاقاشون توی پرویی با رفتم آخی،

 .مبل رو نشستن و آوردن شکالت

 :سیتا

 ببینیمتون؟ شدیم مفتخر باز که چیشد خب-

 .گفت رو موضوع عرفان

 :سیتا

 .نداریما خالصی بابا ای-

 :سمیه
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 .بدید ما به تفنگم یه خب-

 .خونه کردن آنالیز به کرد شروع اونم که کرد نگاه رو سمیه چپ چپ طاها

 :حسین

 .همینه راه بهترین-

 :سمیه

 .بشن گم برن بعضیا باز اره-

 .ها نداره حیا کمیه دختر، این دست از خدایا

 .گرفت سمیه رون از نیشکون یه و کرد باز و نیشش سیتا

 .خاروند رو کلش پس و پایین انداخت و سرش عرفان

 :عرفان

 .کنید جمع رو وسایلتون پاشید کارا این جایبه-

 :سیتا

 .بگم مامانم به باید نیست که کشکی کشکی عرفان، وا-

 :عرفان

 .بگو بهش ببرمت شو اماده پاشو باشه-

 .اومد بیرون لباس با بعد دقیقه چند و اتاقش رفت سیتا

 :عرفان

 .اینجا بیاید باز شید، آماده برید هم شماها. شو آماده موقع اون تا تو سمیه-

 .بیرون رفتن دست تو دست هم اونا دادیم تکون رو سرمون

 سیزدهم قسمت
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 (عرفان)

 و بود نمت باز مشکی تیشرت. شدم پیاده ماشین از عرفان، بیرون بیا بابا ای. سیتام منتظر سرکوچه میشه ساعتی نیم

 ور گونم یکی که بستم رو چشمام. کرد تازه رو روحم که زد سردی باد بود، ماشین داخل چرمم کت. پوتین با لی شلوار

 .بود زده لبخندی که بود سیتا کردم، باز رو چشمام. سید*بو

 .سیدم*بو طوالنی رو هاشب*ل و غلم*ب تو گرفتمش

 .کرد جدا ازم رو خودش

 .زشته بینهمی یکی عرفان عه-

 بیرون؟ اومده کی بارون و سرما این تو بینه؟می کی کی؟ ها-

 .بیرون میاد بارون،کی و سرما این تو گفتی؟ آهنگ االن تو چی؟-

 .خونممی اهنگ دارم انگار بود جور یه صدام منم. بود شده قافیه هم گفتمی راست خندیدم

 .نسوزون آتیش ماشین تو برو-

 .نشستم منم نشست، و زد دور و ماشین و خندید

 چیشد؟ خب-

 .باشه گفت کرد نگاهم مشکوک خوردهیه. میرم ایندفعه سمیه با گفتم بهش هیچی-

 مشکوک؟ چرا-

 .فهمیده تورو-

 :زدم داد تقریبا

 چی؟-

 مگفت بهش کردی ازوداج کردم فکر روز اون اینکه هم دونهیه همین، امتو عاشق موقع اون از فهمیده فقط نیست چیزی-

 .کرده ازدواج دیگه اون میکنه فرقی چه

 جانم؟-
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 هک منم کرد،ممی گریه تاکسی تو تهران خود تا کردی ازدواج کردم فکر دیدم دختره اون با رو تو که شب اون بعد بابا-

 که برگشتم جوریاین و ابهر رفتم چرا که کرد شک کرد، تعجب خیلی خیلی دید منو مامانم وقتی کنمنمی گریه اصال

 .همین و کرده ازدواج اون میکنه فرقی چه شدی؟گفتم همسایه پسر عاشق سیتا گفت بهم بودم حموم تو وقتی

 .پوف-

 .کردی تحصیل ترک همین برای پس-

 .نداشتم و هیچی حوصله برم دانشگاه اومدنمی خوشم حتی دیگه آره-

 .سیدم*بو حکم*م و پیشونیش و طرفم برگشت که زدم لبخندی بهش

 .بود چی برای االن این-

 .دلیلبی چه دلیلبا چه می،اوفته اتفاقا این هی کنی عادت باید-

 یه یهرک بود، زیاد بمونیم، هفته یه از بیشتر کهاین احتمال چون دخترا؛ یخونه به رسیدیم. افتادم راه منم و زد لبخندی

 .باهم هم طاها و سمیه و حسین و رفتیممی باهم سیتا و من. طاهاست و من ماشین فقط بود دستش چمدون

 .بود نه کردم نگاه و ساعت اومدمی بارون افتادیم، راه و شدیم هاماشین سوار

 گفتی؟ بابات به تو-

 به شمچ دیگه نیوندید داشتیم انتظار و اومدید نداشتیم انتظار وقت هر شما بس از میگه همیشه خودشم من بابای واال-

 .مونیمنمی راحتون

 .داره دردسر پلیسی خب وا،-

 مونیممی اداره ریم،نمی هم ما که تان سه ما منتظر چیدن بزرگ شام میز یه االن کن فرض داره حق خب اما اره،-

 باز و رد کسی خونه میایم ما نیست خونه هیشکی بیرون میرن اونا بعد ولی یایم؛نمی ما که زنیمنمی زنگم یه اونوقت

 .کنهنمی

 .گرفت خندم خندش از خندیدن، به کرد شروع

 خندی؟می چی به چیه-

 .باشید منتظر بشینید در کنار جدی صورت و گنده هیکالی این با تا سه شما کن فک اینکه به-
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 .کردنمی نگاه بهمون داشتن دیدن، پرنده گاو انگار شدن رد عمارت جلو از نفر دو شد اینجوری دفعه یه گفتمی راست

 (سمیه)

. شهنمی بیدارم ساعته دو بود، رفته زمستونی خواب به حسینم الحمدهلل. بودم شاگرد صندلی منم و میروند داشت طاها

 .یازده کردم نگاه و ساعت

 :گفت دیدنم با طاها دهنم، تو گذاشتم و پرتقالم از بریدم تیکه یه کندم پوس و آوردم در کیفم از میوه

 خوری؟می تکی تکی-

 .باشه-

 .ادممید اون به تیکه یه خوردممی خودم تیکه یه جوریهمین خورد که دهنش جلوی بردم و بریدم رو پرتقالم از تیکه یه

 .خوردی تو رو تیکه اخرین باشه یادت شد، تموم خب-

 گفتم؟ چیزی من خوردی رو تیکه اولین تو مگه عه-

 :حسین

 .کننمی تقسیم رو میوه شیکمو دوتا وقتی بنویسم بعدم اینستا بزارم بگیرم فیلم لحظه این از باید-

 .بده ادامه زمستونیت خواب به تو-

 .شد ولو عقب صندلی رو باز حرفم این با

 .میخوابه چقدر این-

 .نبود اینجوری چشه باز نیست معلوم-

 .برد خوابم ای ثانیه جیک بستم و چشمام و باال انداختم رو شونم

 .دیگه شو بلند هوش هوی سمیه-

 .موندم جوریهمون کنم، اذیتش یکم بزار. بود سیتا صدای

 .کنه بیدار و خرس این بیاد یکی حاال بابا ای-
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 .بدو من بدو اون بدو من بدو اون حاال دنبالش منم و دویید ترس با کردم نگاهش و کردم باز و چشمام

 .شد قایم عرفان پشت و رفت

 .بهم بده رو اون عرفان-

 .نمیدمش یعنی که داد تکون و سرش عرفان

 .میرسم رو تو حساب بعدا که من-

 مرفتی خوشگله، این،جا چه آخی شدیم باغ وارد کین؟ دیگه اینا ابلفضل بود، شده جمع روم روبه عمارت به حواسم تازه

 .بود سلطنتی چیزشهمه خونه کل. داخل

 .بود باز باریک خط یه همش چشمام کردم نگاه هاجنازه عین بود کنارم که طاهایی به که اومدمی خوابم حدی در

 :خندید بلند قیافم دیدن با

 .بردار میخوای اتاقارو از کدوم هر باال طبقه برو-

 ویت رفتم من که بود در تا شیش. نداشتن چندانی هایفرق و بودن سلطنتی هم اونا کردم نگاه رو هااتاق و شدم بلند

 .هاپله باال اورد طاها و چمدونم سومی

 .مرسی-

 خواب به و تخت روی انداختم و خودم و بستم و در اتاق یگوشه یه انداختم و بردم رو چمدونم جواب گرفتن بدون

 .رفتم عمیقی

 (سیتا)

 فرق بودن هم مثل کردم باز رو همشون در رفتم هاپله از و برداشتم رو چمدونم. اومدنمی خوابم زیاد سمیه برعکس من

 رفانع از یواشکی رمانتیک حرکت یه باز و گفتم بهشون بخیری شب. داخل رفتم و کردم باز رو دومی در. نداشتن زیادی

 .شکرت خدایا برد، خوابم نهایتیبی ارامش با و اتاقم رفتم و

 .شدم بیدار سمیه هایتکون با

 اه؟ چیه-

 .نیستن خونه پسرا-
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 .دیگه کاظم دنبال رفتن حتما-

 .بریم هم دریا نزدیکه هم دریا بخوریم، هم چیزی یه بریم، رفته سر امحوصله منم پاشو هم تو خب-

 .سمیه تو دست از اخ-

 روی سمیه بیرون اومدم وقتی و دستشویی رفتم. بود سرویس و حموم اتاق هر تو فهمیدم که اونطور. شدم بلند جام از

 .بود کشیده دراز تختم

 پره؟ یخچال نظرتبه االن خب-

 .رفتن بعد کردن پر رو یخچال اول پسرا دیدم، اره-

 حتی ای ماه چند بعد بار اولین برای منم و چیدیم و میز رفتیم. اینجاست هم زده فلک بدبخت دوتا نکردن فراموش بابا نه

 .خوردم صبحونه سال

 .میارم باال من یازده ساعت دهه ساعت االن خوروندی صبحونه بهم زوربه سمیه بابا ای-

 .میاری باال اینارو و پنیر و نون نمیاری باال رو غذا تو که چطوره سیتا-

 .نمیدنم باشه افتاده کار از سیستمم این االن شاید البته دیگه، مدلمه نمیدونم-

 .بزنیم قدم دریا بریم پاشو بیخیال حاال-

 دختر؟ دریایی چه ده ساعت بابا ای-

 .ابریه هوا افتابه انگار میگی جور یه تازه بکنیم، خواستیم لطی*غ هر تونیممی نمیره هیشکی االن دیگه همون-

 .بریم پاشو باشه-

 لاص در. نبود اطرافمون و دور هیشکی و بود ابری هوا. بیرون رفتیم و پوشیدیم و بودیم کرده ست که شنالیی همون

 .داشت راه دریا به اما بود؛ جنگل توی جورایی یه باشه، کسی اطرافش و دور بشه که نبود جایی عمارتم

 .سیتا-

 هوم؟-

 کنی؟ ازدواج عرفان با حاال قراره میگم-
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 .بگه خونوادش به اون بگم مامانم به باید حاال، مونده خیلی سمیه-

 کنید؟می جدا و خونتون نظرت به خب، اره-

 .موقع اون تا اصال مونده چقدر نمیدونم، سمیه بابا ای-

 .رفت پیش سریع خیلی چیهمه اخه نمیدونم من-

 تاوق بعضی حتی شناختمش،می سعیدیان آرمین عنوان به من و بود کنارم سال سه عرفان رفت؟ پیش سریع چی چی-

 .آرمین بگم بهش میام

 .سروش میگم بار چند بزنم حرف دلم تو راجبش یا بگم چیزی حسین به خواممی منم چرا دروغ-

 .سختیه شرایط چه تو بگه بهم نمیاد که فهمم و درک بی من مگه بود اشتباه کامال کارش این ولی-

 و یشدم خلفی بیخیال اونم بگیره رو خودش جلو نمیتونه که اونم میشدی نزدیک بهش تو میگفت بهت اگر اونم ولی-

 .نکرده خدایی میومد هم تو سر کر گوشم الل زبونم اومد فاطمه سر که بالیی همون

 .نیاریم د*ر*د رو هم سر بیخیال اصال اه-

 .نکنیم غیبت بیخیال اصال کن، ول بگن بعد بزنن حرف چیزی یه راجب ساعت سه دو توننمی ایرانیا فقط واقعا-

 .بود باحال خیلی که میاورد در هم ادا و گفتمی رو این و بود کرده طوری یه رو صداش سمیه زدم قهقهه بلند

 .دلقکیا هم تو سمیه-

 .دیگه داریم نمکی یه اخالقمون مه ته اون از ما ای-

 .بابا شناسمتمی هوم،-

 و خندیممی کنیممی هرکاری. شدیم خواهر دوتا عین االن تا موقع اون از. شناسممی که ساله شیش تقریبا رو سمیه من

 .زدیم حرف دوساعت یا یک به نزدیک دریا کنار همینجوری. نکردیم تاحاال قهرم

 (عرفان)
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 فتمگر رو شکاری دوربین کردممی نگاهش داشتیم جنگل تو درخت پشت از. بود بزرگ ویالی یه ادرس، همون به رفتیم

 ضی*و*ع ثافت*ک الشخور یپسره. بود معلوم هاده*پر پشت مست پسر یه محو ی سایه. زدم دید ویالرو و چشمم رو

 .مسته خدا یهمیشه الکلی،

 .برداشتم چشمم جلوی از و دوربین میرفت سمتشبه عشوه با که لختی سر دختر دیدن با هم تو رفت اخمام

 .این نداره مردنم لیاقت آخه کثافتیه عجب-

 :طاها

 چیشد؟-

 :کرد نگاه و گرفت ازم و دوربین

 .بگیرنت گو ای-

 .بگیریمش مثال و بریم تونیمنمی فعال میاد بوش که اینطور-

 :حسین

 کنیم؟ چیکار خب-

 .بره دختره مونیممی منتظر-

 :طاها

 .کن ولش این تا بشین اها-

 چشمامو. خورهمی بهم حالم کاریا ثافت*ک این از میاد یادم وقتی از. برگردوندم رو روم منم. کشید دراز هاچمن روی و

 .شدم آروم کردم، فکر سیتا به و بستم

 .اومد در صداش حسین دقیقا چهل تقریبا بعد

 :حسین

 .تنهاست تعمه-

 .ویال طرف برگشتیم
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 .بریم خب-

 منو ات که بود حال تو. شکستم لگد یه با رو در و بستم کلتم به و کن خفه صدا جلو، در از من و پشت از طاها و حسین

 .زمین افتاد که باال بره ها پله از خواست لش لش دید

 .لش تن-

 لیاقت سرت بر خاک انداختم ویال به نگاهی ماشین تو انداختن داشتن برش و زدن ای قهقهه حالش به طاها و حسین

 .مسموم ذهن کاریه ثافت*ک ذکرت و فکر. نداری رو هیچکدوم

 نماشی تو تقریبا و اوردم در و اسپری داشبرد تو از میداد کل*ل*ا بوی ماشین شدم ماشین سوار. میخورد بهم ازش حالم

 ردهک هماهنگ سرهنگ با دایی قبل از شمال پلیس یاداره رفتم راحت خیال با رفت دیگه خب کشیدم بو. کردم تمومش

 .تهران میدادن انتقال هم اونا و بدیم بهشون رو کاظم ما بود، کافی فقط و بود

 .دادم دست سرهنگ با و رفتم

 :سرهنگ

 .شد تموم کارت زود خیلی صفائی سرهنگ خب-

 .زمین خورهمی بار ده یدارهبرم قدم یه دیدید که رو وضعیتش-

 .عمارت برگشتیم انتقال کارای از بعد و خندید سرهنگ

 مرفت صاف. بابا نه اوه. روغن بلیز جلیز و تخته تخ تخ و میومد خوبی بوهای اشپزخونه از. بود سه کردم نگاه و ساعت

 امیهش نهار انگار. برگشتیم نمیدونستن دخترا کردیم باز و در و داشتیم کلید چون بودم، نخورده امصبحونه اشپزخونه

 جا کردم ل*غ*ب رو سیتا پشت از. میکرد خورد کاهو امسمیه و کردمی سرخ رو هاشامیاپ داشت از*گ پشت سیتا

 .خورد

 برگشتید؟ کی نباشی خسته سالم-

 .االن مرسی،-

 انداختید؟ گیرش چیشد-
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 و سرش و بوییدم و موهاش میداد خوبی خیلی بوی و داشت نم موهاش میزد حرف باهام هم و کردمی و کارش هم

 .کردم س*بو

 .افتاد گیر هیچی-

 .اسخوشمزه چه زدم از*گ و برداشتم از*گ کنار دیس تو از شامی یدونه

 .اسون چه زودی این به-

 .بود خبر چه که نمیدونی-

 مگه؟ شد چی-

 .زمین میخورد بار ده میرفت قدم یه اوردیم گیرش راحت مست اونم بود کاری ثافت*ک وسط هیچی-

 .بود دنم*گر گودی توی درست اشکله اخه دختر این ریزه چقدر گرفتمش، ترفت*س خندید

 .کن ولم زشته عرفان-

 .داداشامن که ام دوتا اون خواهرته که سمیه زشتی چه-

 .میرما ور اغ*د روغن با دارم خطرناکه پس خب-

 .باشه خب-

 اومدن و کردن عوض رو لباسشون هم پسرا. کردم عوض لباسمو و اتاقم رفتم. کنار اومدم و کردم باز و دستام اروم اروم

 .نشستن

 .نفره تک مبل روی نشست اومد و اورد چای سینی یه سمیه

 :سمیه

 افتاده؟ گیر که حاال برمیگردیم کی خب-

 .بعد یهفته-

 :طاها

 .انداختیم گیرش که ما-



www.taakroman.ir  

 

  

 
315 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 .کنم استفاده مرخصیه اون از میخوام من ولی نمیدونم؛ شمارو-

 :حسین

 .میمونم منم-

 :گفت ها برگشته بخت عین که کردم نگاه طاها به حسین و من

 .دیگه میمونم کنم؟ لطی*غ چه شما بدون من خب-

 .تایی سه میریم هرجا تایی سه میکنیم هرکار ایم همینطور همیشه ما

 .نشست و اومد بود شده تموم کارش انگار که سیتا

 :سیتا

 دارید؟ کاغذ اینجا-

 چیکار؟ میخوای-

 :سیتا

 .بگو تو د-

 میبینی؟ و سمت اون-

 .کرد نگاه و دادم نشون که رو جایی و برگشتوند و سرش

 .اونه تو هست نارنجی یپوشه یه هاشقسفه توی کامپیوتره میز سومیه در راست از درا اون-

 :سیتا

 .پاشو سمیه. مرسی باشه اها-

 ادهام میزو و میز رو بردیم اپن از شدیم بلند هم ما ظرفا گذاشتن به کردن شروع و اشپزخونه برگشتن سیتا و سمیه

 .کردیم

 (حسین)
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 به رفت و شد بلند سیتا نمیاد، در صدایی هیچ هیشکی از مبل رو نشستین تایی پنج بیکار بیکار االن و خوردیم غذارو

 .اومد خودکار و برگه و کتاب تا پنج با بود گفته عرفان که اتاقی همون

 :عرفان

 میکنی؟ چیکا-

 :سیتا

 .کنیم بازی فامیل اسم بیاید چیزی نه فیلمی نه نشستیم بیکار بیکار-

 .بودم فامیل اسم عاشق بچگی از

 .هستم من-

 .گفتیممی تر کوچیک تا تربزرگ از اینا و فامیل د اسم کردن هماهنگ و نوشتن بعد گرفتن رو هاشون ورقه هم بقیه

 :عرفان

 .ج ام-

 :زد جیغ سمیه دفعه یه و بیسال فال جمالی جمره، اها. موندم اسمم تو بیا د بنویسم؟ چی. نوشتن به کردیم شروع

 .استپ-

 :طاها

 .کردیم معلوم امتیازارا. خب حلقم تو اومد قلبم-

 :طاها

 .ت خب،از-

 :کردم تموم

 .استپ-

 .بود بیشتر همه از امتیازش سیتا کردیم جمع امتیازارو
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 :سیتا

 .ام خب-

 .ترما بزرگ ازت من ام خب چی چی-

 :سیتا

 جدا؟-

 .خانوم بعله-

 .بگو خب-

 .گ از -افتادم گالره یاد

 .دیگه پرت و چرت عالمه یه و ای گالره فامیلی گالره اسم

 .بردم من دست این کردیم حساب رو امتیازها

 :سیتا

 .ع از-

 .که نمیشه پیدا هیچی وا نوشتن به کردم شروع و پایین انداختم رو سرم

 :سیتا

 .استپ-

 :عرفان

 .که عین تو نبود چیزی بابا ای-

 :سمیه

 حروفه؟ قحطی-

 :سیتا
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 حیون عینک اشیا عبا لباس عناب میوه عدسی پلو عدس غذا بیخیال و فامیلی و اسمش ماشین جز داره که همچی-

 .عباسی گل عنبران شهر عراق کشور عنابی رنگ عقرب عقاب عنکبوت

 .هممون البته بود؛ مونده باز دهنم

 :عرفان

 .میدونه اسمم اول حروف راجب بیشتر خودم از-

 :سیتا

 .عینه میگم که حروفی اولین فامیل اسم تو من-

 هی و مینوشتم تند تند و میگفتم سخت حروف اونهمه منم. شد برنده سیتا و شد پر هابرگه کردن بازی ساعت یه بعد

 .میبردم میاوردم بیست

 .پنج و سی و پونصد من-

 :طاها

 .پونصد-

 :عرفان

 .هشتاد و پونصد-

 :سمیه

 .بیست و پونصد-

 .میکرد نگاه شو ورقه بعدم مارو داشت باز دهن با سیتا

 :عرفان

 شدی؟ چند تو-

 :سیتا

 .صد و هزار-
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 :طاها

 .اوه-

 .اورد بیست خیلی داشتم رو انتظارش-

 (سیتا)

 ایسادهو پنجره کنار. میکرد پرت نیزه داشت انگار باریدنی چه اونم. باریدنبه کرد شروع تازه و بود گرفته خیلی هوا امروز

 .میکردم نگاه رو بیرون و بودم

 :عرفان

 رفته؟ سر اتحوصله-

 ام هوا اینجور تو میاد خوابش همیشه غذاها بعد خوابیده و خوردن عشق که سمیه بودن خوابیده و بودن اتاقشون تو همه

 .سمیه کپی هم طاها کنه ریلکس اتاقش تو داره دوست االن شناختمم و حسین که طوری میخوابه خرس مثل دیگه

 .بدجورم اره-

 :کرد نگاه بیرونو عرفان

 .جایی ببرمت میخواستم وگرنه میخوری سرما رفت جایی نمیشه که هوا این تو خب-

 کجا؟-

 .نمیشه که هوا این تو-

 .دیگه نکن اذیت بابا ای-

 .بپوش لباس برو پاشو-

 .خندید کردم س*بو و لپش و پریدم

 .نسوزون اتیش برو-

 مشکی هایچکمه طوسی لی شلوار یه بود، مشکی رنگش و بود رون تا که بارونی یه باال، رفتم هاپله از بدو بدو و خندیدم

 .پایین رفتم هاپله از بدو بدو و انداختم بارونیمم کاله
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 .ندو-

 .پایین رفتم ساالنه ساالنه و دادم تکون سری

 .بریم خب-

 .پوتین و مشکی لی شلوار زیرش سفید تیشرت با بود پوشیده داشت خز کالهش که مشکی کاپشن یه اونم

 .اورد در خالی ینوشابه هایشیشه جعبه یه توش از و زد و ماشین صندوق بیرون رفتیم و انداخت و کالهش

 .جنگل سمت رفت و

 چیکار؟ خوایممی اونارو عرفان-

 .بیا-

 چندتا زیرشم و بودن کرده درست هاشیشه گذاشتن برای جا یه چوب با که جا یه به رسیدیم دادم ادامه حرفبی

 .بود شکسته یشیشه

 روی بود، خوشگلی خیلی ای قهوه چرم جنس از شدسته اورد در خوشگل خیلی طالیی کلت یه رش*م*ک از عرفان

 .ندارم خوندنشو حوصله که بود نوشته خارجی چیز یه چیه اسمش نمیدونم میکنه شلیک که قسمتیش اون

 بدی؟ یادم اسلحه با کردن کار میخوای-

 .نمیخوایم اگر اره-

 .میاد خوشم چیزا این از بچگی از نه نه-

 .اینجا بیا خب-

 جلوش دستام. داد یاد بهم و دستم رو گذاشت دستاشو خودشم سرده، چه هو. دستم تو گذاشت رو اسلحه و پشتم رفت

 .خندیدم و رفتم گندگشی این قربون یخورده داشت، رو ستاره دستای حکم

 .بگید رو وجقاش عجق این اسم یکمم میشه هالک اقای خب-

 دادگ تکون و سرش خنده با بعد و گردم نگاهم یکم اول

 ..خشابه این ست ماشه این خب-
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 .داد توضیح برام کامل و

 لیو بکشی؛ رو ماشه بعدم و بگیری نشونه بعد کنی، انالیز و هدفت باید درست اول کنی شلیک میخوای سیتا خب-

 چپت دست و بگیر رو اسلحه راستت دست با االنم. کنی شلیک مقابل طرف قلب بتونی تا بشه انجام سریع باید اینا یهمه

 .نلرزه دستت و دستت از نره در که زیرش بزار و

 .نخورد لعنتی ای. کردم شلیک و دادم انجام و گفت که کارایی مو به مو

 .داریم خشاب بزنی اشتباه صبحم تا-

 !جدا؟-

 .بزن بعله-

 دو گذاشت و دستاش پشت از باز و اومد عرفان شد بسته چشمام لحظه همون کردم شلیک و بستم رو چشمام از یکی

 .دستام

 .بکن کارارو همون باز اینجام،حاال من نترس ببندی، و چشمات نباید-

 .شد تیکه هزاد شیشه و شیشه وسط خورد کردم شلیک و کردم نگاه ها شیشه از یکی به بستم چشمامو از یکی

 .کشیدم جیغی

 .زدمش زدمش زدمش-

 :خندید

 .مونده ش بقیه خب-

 .ببینیم بزن و ردیف این تو دفعه یه-

 مه دونه یه شمردم هارو گلوله هاشیشه شکستش و بود شلیک صدای فقط ثانیه جیک در و گرفت دستم از رو اسلحه

 .نزد خطا

 .نزدی خطا ام دونه یه-

 .بهتره منم از گیریش نشونه حسین کنم رفتار عادالنه بخوام اگر ولی نشدم؛ سرهنگ که الکی-
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 .بزنم بچینم باز برم من خب اها-

 (سمیه)

 .بیدارشو دیگه بسته میگه داره خدا که دیدم الهی اتفاق یه عنوان به اینو اوه، پریدم خواب از زد که رعدی با

 .شدن خل فاز تو میرم دارم باز من وای

 .زدم رو طاها و حسین اتاق در.خوابیم هنوز ما شده شب قمر یا کردم باز رو اتاقم در

 .پاشید خرس از تر خرس خرسای-

 .گرفتتش که بخوره صورتش به مشتم بود نزدیک و شد باز درش که میزدم طاها اتاق در به مشت داشتم همینجوری

 :طاها

 چخبرته؟-

 .نهئه ساعت االنم خوابیدیم شیش ساعت از فقط هیچی-

 چیه؟ مگه-

 .خوابیدن االن تا عادیه براشون پسرن اینا دیگه اره موند وا دهنم

 .کپیدیم ساعت سه ما که باشه دقیقه چهل باید عصر خواب فقط هیچی-

 .پایین رفتیم و کردیم جور و جمع خودمونو.بیرون اومد ژولیده موهای با و شد باز حسینم در

 کوشن؟ عرفان و سیتا وا-

 :طاها

 .بیرون رفتن شاید-

 .بشه سیل مونده کم نگا بیرونو-

 .انداختن کلید میومد، بیرون از سیتا و عرفان حرفای و خنده صدای لحظه همون

 .میکنن چیکا ببینیم شید قایم برید-
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 .داخل اومدن و شد باز در شدن، قایم مبال پشت تر پایه من از اونا

 :سیتا

 .داد حال خیلی ببریما باید دیگه یبار-

 :گفت بهمون اروم طاها نخنده که گرفت حکم*م و دهنش جلوی حسین کردن؟ لطی*غ چه اینا سرم بر خاک عوا

 .نمیاد خوششون کارا این از هیچکدوم شناختینشون کم انقدر-

 .شد خفه حسینم میگفت راست

 :عرفان

 .کنی محافظت خودت از بتونی شد چیزی دادم یاد بهت اینو دومن میشه دردسر میبینه میاد یکی که نمیشه-

 :سیتا

 .مراقبمی همیشه نمیزاری تنها منو هیچوقت جنابعالی راستی کیو، کیو بود باحال خیلی ولی-

 :عرفان

 .نکن شک اون در-

 :سیتا

 خوابن؟ هنوز اونا سرشون بر خاک وای ای-

 :عرفان

 .بریزیم کرم بریم بیا-

 فتر من مثل اونم و فهمید نقشمو طاها شدم نزدیکشون اروم قدمای با من که ها پله سمت میرفتن داشتن پایه ام سیتا

 .زد داد اون زدم جیغ من رسیدیم که پشتشون

 .بود سکته به رو سیتا ولی نترسید؛ اصال عرفان

 :سیتا
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 .حلقم تو اومد قلبم طاها، واقعا افرین نکنه چیکارت بگم سمیه-

 بودید؟ کجا-

 .داد نشونم و اورد در طالیی کلت یه رش*م*ک از بود رفته یادش و چیهمه انگار سیتا

 .تفنگدارم منم االن هیچی-

 .خندید و داد تکون و سرش عرفان گرفت خوشگلش کلت با ژست یه و

 میمونه؟ تو پیش االن این-

 .نیست مشکلی داره، مجوزم اره-

 .نمیترسی سیتا وای-

 .نکن برخورد ایافاده زیاد سمیه بابا ای-

 .خدا هی. همراهش عرفانم باال رفت ها پله از رو رش*م*ک گذاشت و کلتش

 .داخل اومد سیتا. پختن به کردم شروع هام ایدیقه دو ماکارانی اون از و اشپزخونه تو رفتم

 :سیتا

 .کردی اماده چیزی یه سریع میبینم خب-

 .دیگه بلدم چیزایی یه منم-

 .کرد اماده هاروظرف و کشید و لپم

 (طاها)

 وت به سمیه هان؟ طاها؟ سمیه توچه به. کنممی فکر سمیه به دارم فقط چرا نمیدونم و اتاقمم تو طاها؟ شده چت بابا ای

 .بیاد خودش به مغزم که گرفتم دوش یه رفتم و شدم بلند جام از داری؟ چیکار سمیه با تو چه؟

 .منو مغز این بگیرن گل اه

 اه. شدم ریجویه از*گ سر سمیه دیدن با پایین رفتم و پوشیدم مشکی تیشرت یه و مشکی شلوار یه میشد که رو لباسم

 .کنیمی نگاه رو مردم دختر وایسادی گمشو طاها
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 .گرفتم رو سمیه مشت باهاش که کردم نگاه رو دستیم نشستم، عرفان کنار و رفتم

 .زدم بلندی یقهقهه. خرس از تر خرس خرسای. زدم ملیحی لبخند حرفش اوری یاد با

 .میکردن نگاهم ورقلمبیده چشمای با داشتن سمیه خود و سیتا و حسین و عرفان

 خندید؟ نمیشه چیه-

 :عرفان

 .میخنده الکی شد خل اینم بود سالم همینمون بیا-

 .طاها اه کرد، گرم و سرش باز و خندید اروم سمیه

 .میشدم ضایع داشتم زیادی برگردوندم رومو

 .میشم ترمچل دوتا این از دارم که بودم سالم من فقط عرفان قول به هم واقعا خدایا چی؟ تو ضایع ببینم وایسا

 خوابیده زیاد چون تا سه ما بخوابن، رفتن هردوشون عرفان و سیتا بود خوشمزه خیلی ام واقعا که غذا خوردن از بعد

 .بیرون رفت هودی با حسین که کرد شروع باز بارون. نمیومد خوابمون بودیم

 .نشست کنارم و میز رو گذاشت و کرد درست نسکافه دوتا سمیه

 .بود بسته اسبی دم موهاشم بود تنش مشکی شلوار با شیری بلند آستین بافتنی یه

 .اومد ون*ب*ز به اون تا رفتم کلنجار خودم با انقدری بگم؟ چی ولی بزنم؛ حرف باهاش داشتم دوست

 چهاردهم قسمت

 (سمیه)

 چه تو هب سمیه خدایا. داره دوست نسکافه فهمیدم که اونجایی تا بریزم نسکافه اها. بیرون رفت که اینم کنم چیکار خب

 بدی؟ عقل بهم رفت یادت اممیزه ریزه من انقدر یعنی خدا آخه! داره دوست نسکافه

 شینم؟ب کجا برداشت رو هالیوان از یکی و گفت ایمرسی ب*ل زیر هامبل وسط عسلی رو گذاشتم و ریختم لیوان دوتا تو

 یرز طرفش یه منم بودو طرفش یه اون که ای نفره سه مبل. نشستم بود، نشسته که مبلی رو. دیگه بشین سمیه اه

 .پسندن مشکی رنگ داداش دوتا کال کردم نگاهش چشمی
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 دارید؟ دوست مشکی رنگ دوتاییتون-

 جانم؟-

 .گلوم تو بپره نسکافه بود نزدیک گفتنش جانم این با

 .تیره رنگای خالصه و خاکستری هم یا پوشهمی مشکی همش عرفان پوشیمی مشکی همش تو اخه-

 زیاد رو جذبه هم میاد بهم هم چون پوشممی من ولی میپوشه؛ همون برای داره دوست خیلی و مشکی رنگ اون-

 .کنهمی

 .گرفت اشخنده خندم از. خندیدم و میز رو گذاشتم و لیوان

 اره؟ جذبه-

 .بگیرنم جدی اداره تو باید باالخره اره-

 .اها-

 .خوردم یکم و کردم فوتش برداشتم نسکافمو. باز نیشمم و باال بودم انداخته ابروهامو و بودم برگشته سمتشبه

 خوردی؟ گلوله ام تو-

 .خوردم تا سه اره-

 مونده؟ جاش-

 .ایناهاش اره-

 جوری یه کردن پرش انگار که گودال جوریه هم و بود بخیه جای هم یشونه روی پایین اورد یکم و تیشرتش ی یقه

 .شدم

 .داشت د*ر*د خیلی-

 .میکشه تیر تکونت ترینکوچیک با داره د*ر*د معلومه خب-

 خوردی؟ تیر انقدر چی خاطربه ،وای-
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 پریدم زدن و سرهنگ یکیشم وسط پریدم زدن و ،عرفان شد من جان نوش بود، عرفان برای خوردم که تیری تا دو-

 .وسط

 خلی؟ وا-

 .وسط انداختم خودمو ترفیع برا و سرهنگ خب ولی اش؛گلوله جلوی و خودم میندازم معلومه خب داداشمه که عرفان-

 .دادم تکون سری

 .بده صبر کنه تحمل رو خوردنات تیر این عمر یه میخواد که اونی به خدا هوم-

 .کرد باز و نیشش

 .خورده تیر باز این بگن بزنن زنگ دفه یه میخوره میوه داره بدبخت نشسته کن فک بخدا، واال ؟ میگم دروغ-

 همین برای میشه، عوض همزمان صدامم و لحن و میارم در هم ادا میزنم حرفا اینجور وقت هر که بود طوری مدلم من

 .ترکیدن به کرد شروع هم طاها. میشم دارخنده

 .موقع اون تا او بابا-

 .هی-

 شدن؟ فوت چی سر خونوادت-

 مردن؟ فهمیدی کجا از تو-

 رایب میدونستم مرد یه و زن یه بچه پسر یه لباس دیدم لباس جفت سه کمدت تو اومدم خونت کردن داغون برای وقتی-

 .بود نفره تک خونت چون خونوادته

 .کشیدم اهی

 خواستن اینا مامانم و رفته سر اشحوصله داد گیر روز یه. آراد بود سالش ده داشتم کوچیک داداش یه تصادف، تو-

 کنار بود شهر از خارج خونمون چون میزنه؛ بهشون کامیون یه جاده وسط انگار نرفتم باهاشون من بازی، شهر ببرنش

 ... هم اونا از بهشون کامیون وقتی و بود دره یه جاده

 .بودم کرده بغض بگم رو شبقیه نتونستم دیگه
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 .وایسادم خودم پای روی خودم و نداشتم قبول هم رو فامیل از هیچکدوم بودن، مرده اونا سالگیم نوزده از

 .بیخیال-

 .شاد روحشون-

 .مرسی-

 .بود شده سنگین جو

 بود؟ چطور امسلیقه راستی-

 .کردیم استفاده وسایل از هم جدیده خونه تو باشی کرده دقت بود،واگر قشنگ خیلی-

 تند تند داشت قلبم هول، و شدم قرمز بود؟ اینا اوری یاد وقت چه االن اه. افتادم خوابم یاد دفعه یه. داد تکون و سرش

 .بود شده گرمم و میزد

 .بخیر شب میاد خوابم خیلی من نمیاد؟ خوابت تو گرمه،میگم هوف-

 از اه مبل یدسته به خورد حکم*م پام که برم مثال که کشیدم رو راهم که میکرد نگاهم داشت شده گرد چشمای با

 .شد بلند نهادم

 .اخ-

 خوبی؟-

 وسط اون اخه خدا وای. اتاقم رفتم سریع تقریبا و جمع حواس با و اره گفتم و خندیدم کنار اومد بود شده بلند جاش از

 میاد؟ سرم داره بالیی چه تخت رو انداختم خودمو و کردم باز بود؟نیشمو اون اوری یاد وقت چه

 یعنی؟ میشم عاشق دارم افتادم سیتا حرفای یاد

 .رم*م*ک زمین، افتادم تاالپ که غلطیدم تختم روی

 (طاها)

 اتاقش تو رفت میکرد رفتار کنن ماسمالی میخوان میندازی گیرشون دزدی وسط که اینایی عین شد، چت دفه یه بابا ای

 وش نسکافه بود شده تموم بود وقت خیلی من ینسکافه. بود خورده و ش یخورده همش که کردم اش نسکافه به نگاهی

 .خوردن به کردم شروع ولع با و برداشتم
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 .بود خیس هیکلش کل داخل اومد حسین و شد باز در

 .بیخیال پس میگیره پاچمو چته بپرسم ازش و برم االن اگر دونستممی

 سه ایج اوردم در و تیشرتم انداختم، خودم به آیینه تو نگای اتاقم به. اومدم شستم و لیواناش رفتم و شد تموم هانسکافه

 .شکمم و ام، نه*سی چپ سمت راستم، سمت شونه روی کردم نگاه مو گلوله تا

 یشد،م شروع باز خونریزیم یا میشد باز هامبخیه یا میخوروم تکون البته بود بخواب بخور فقط روز چند تا بخیر یادش

 .بود آورعذاب المصب خیلی اینش

 .افتادم حرفاش یاد

( بده صبر کنه تحمل خوردناتو تیر این عمر یه خوادمی که اونی به خدا هوم، .) 

 .بستمش و انداختم نیشم به میگی؟نگاهی داری چی طاها. شد باز نیشم فکرا این با باشی، تو کنه خدا

 .افتادم بعدیش حرف یاد که تختم رو انداختم و خودم

 (.خورده تیر باز این بگن بزنن زنگ دفعه یه میخوره میوه داره بدبخت نشسته کن فک بخدا، واال میگم دروغ)

 لکیا. میخندم میداد تکون تکون کوچولوشو دستای و میکرد نازک و گرد هی و چشماش چطور که میوفتم این یاد وقتی

 .نزد قهقهه به کردم شروع الکی

 .برد خوابم سمیه راجب واجور جور فکر هزاران با

 .تو اومدم من محترم اصطالح به اقای هی-

 .پسرم بابا نیست چیزی نیست، تنم تیشرت که من خودشه وای ای بود سمیه صدای

 :شدم بلند جام از

 باز؟ خبرتهچه-

 .بود اولیا کالس مثل بود بسته خرگوشی رو موهاش

 .امباالتنه رو بود مونده مات ،همینجوری گوگولیه این چقدر

 .کردم صاف رو صدام میگرفت خندم داشت
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 پسندیدی؟-

 بله؟ اهم؟ ها؟-

 .میشم دیوونه دارم خدایا

 پسندیدی؟ زدی زل همهاین میگم-

 .کردن عوض رنگ پرست افتاب عین کرد شروع

 .پایین بیا بپوش لباس بیرون میریم داریم میگردی تیشرتبی هست دختر دوتا که ایخونه تو چرا تو خب-

 .شد طلبکار بعد کشید خجالت ثانیه چند همش جوابه، حاضر چقدر این. بیرون رفت

 .پایین رفتم و پوشیدم لباس باز نیش با و زدم غرو غر خانوم این به ایقهقهه

 همین از پایین رفت لی لی حالت به و اورد در برام زبونی دید منو بیرون،تا اومد و شد باز امسمیه اتاق در لحظه همون

 .میکردم نگاهش بهت با داشتم ها پله باالی

 و طوسی هایکتونی طوسی یمردونه پیرهن یه زیرش از مشکی چرم کت یه پایین رفتم و دادم تکون و سرم خنده با

 .بود این من تیپ مشکی، لی شلوار

 ردنش*گ دور امکرمی ردن*گ شال یه ایقهوه هایچکمه با کرمی شلوار بود ایقهوه رنگش که زانوش تا پالتو یه سمیه

 .بود انداخته رو پالتوش کاله و بود

 .باهم هم سمیه و من و سیتا و عرفان پیش رفت حسین شدیم پاشینا سوار

 (حسین)

 طرفاون میرم شنمی هم نزدیک دارن سمیه و طاها بینممی میرم، طرف هر میده دست بهم داره بودن مزاحم حس

 .تهران برگردم خواممی فردا. سیتا و عرفان میبینم

 .تهران گردمبرمی فردا من عرفان-

 مثال؟ چرا دیگه نزن حال زد اه-

 .برمیگردم دیگه بیخیال-
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 سیتا و سمیه. شدیم پیاده و شهر به رسیدیم دقیقه چهل نقریبا بعد کردم نگاه رو بیرون شیشه از و برگردوندم رو روم

 اهاط ماشین با و نداشتم نایی دیگه من میگرفتن بگی هرچی خریدن پرت و خرت کلی دخترا. عقب ماهم و میرفتن جلو

 .تهران برگشتم گفتیم رو قضیه بهش که

 (سمیه)

 چه؟ من به بیخیال بود، برگشته حسین بودم، گرفته من بیشترشم که بودیم گرفته میز چیز کلی

 زا بود، ده بود مونده باز ساعت دیدن با هممون دهن. بیرونیم ما میشه ساعتی ده یه کنم فک خدایا کردم نگاه و ساعت

 هب حواسمون اوردیم در بازی دیوونه و رفتیم مغازه هر بس از گذشت زود انقدر کی وای ده ساعت تا بیرونیم صبح هفت

 .نبود هیجا

 .بریم هم و بیاره رو هاساندویچ هم که بودیم عرفان منتظر ماشین توی مردیممی گشنگی از داشتیم

 :سیتا

 برونم؟ من میخوای عرفان-

 :عرفان

 .برون تو بعد شه تموم ساندویچت تا برونم من بزار باشه-

 :سیتا

 .باشه-

 با. دش رو به رو شکلم اختاپوسی قیافه با طرفمو برگشت نشست که همین من دل ور پشت اومد طاها ترتیب همین به

 :گفت و کرد باز و نیشش ایبامزه حالت

 . سالم-

 به ور بعدشم و کردن نگاه رو ما و برگشتن سیتا و عرفان. خندید اونم خندم از خندیدم و بگیرم و خودم جلوی نتونستم

 .زدن چشمک هم

 :اروم من

 .باد خجسته هم دوتا این دل-



www.taakroman.ir  

 

  

 
332 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 .خندیدن به کردیم شروع اسکول دوتا عین دوباره و

 .زدیم استارت باز دیدیدم که و هم شد تموم خندیدنمون وقتی بود صدا بی هامونخنده بودیم، خندیده بس از

 میخندی؟ چی به سمیه-

 .میخندم منم میخندی تو میبینم هیچی-

 .میخندم چی به نمیدونم منم-

 .هم رو بودیم شده ولو گرفت شدت خندمون و

 به ردک شروع عرفان و فرمون پشت نشست سیتا ربع یک بعد. خوردیم رو ساندویچمون و شدیم ساکت گذشت که کمیه

 .داداش میگم عرفان به کردم عادت. داداشم بود گرسنه چقدر اخی. خوردن

 .نشست صاف عرفان دقیقا بیست تقریبا از بعد

 :عرفان

 میری؟ کجا عشقم سیتا-

 شهر؟ از خارج نیست اونطرف مگه-سیتا

 .دیگه شهر یه میری داری تو که اونطرف سیتا-

 .بود طرفیاون اها وای ای-

 چراغا هک همینطور عرفانم و سیتا اتاقش تو رفت صاف که طاها. بود دردسر هرچی با خونه رسیدیم دقیقا چهل بعد تقریبا

 .بخوابم و بکشم دراز جاهمین داشتم دوست اومدمی خوابم اونقدری بخورم آب اشپزخونه بودم اومده. بود خاموش

 .بودم برداشته رو شالم با و هامپوتین و پالتو در جلوی

. خیالبی صلوات پدرت بر اخ رم*م*ک به خورد چیزی یه اتاق اولین در یدستگیره اولین به چسبیدم باال رفتم هاپله از

 و خودم بسته چشمای با جوریهمون کردم باز سومی بعدشم و گرفتم رو دومی یدستگیره بعد بود، سومی اتاقم خب

 .برد خوابم لبخند با بود ترگرم زمانی هر از جام. نرمه چه اخی. تخت رو انداختم

 .شدم بیدار بخورم تکون تونمنمی و قفله بدنم کهاین حس با
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 ور برم دور کنم؟می چیکار این ل*بغ تو من شدم مواجح طاها صورت با که باال گرفتم یکم و سرم اینکه کیه؟ این عه

 هب خورد که چیزی اون زدی گیج اومدمی خوابت تو باز سمیه اخ. افتادم دیشب یاد! نیست من اتاق کهاین. کردم نگاه

 .بود اولی اتاق دستگیر کمرت

 یدارب وقتی اتفاقا نکنیدا برداشت اشتباه. برداشتم رم*م*ک روی از و دستش اروم. گرفته رو من فت*س چقدرم بابا ای

 امبی بلند تخت روی از آروم کردم سعی نشد بیدار. نشه بیدار نشه، بیدار خدایا. بودم کرده لش*بغ خودمم بودم شده

 .شد بیدار و خورد تکونی طاها. دادم نشون و زمین روی شدن آدامس یعنی استعدادم بهترین. تلپ که پایین

 (طاها)

 تخت کنار زمین روی که سمیه دیدن با که کردم نگاه رو برم و دور شدم بیدار خواب از چیزی زمین افتادن صدای با

 .کرد باز و نیشش موندم،

 .متعالی عالی صبح سالم-

 میکنی؟ چیکار اونجا علیک-

 .بود شده راحت خیالش انگار شد بلند و گفت ب*ل زیر اخیشی

 .خداحافظ میکشتم و تختت زیر نکردم پیداش میگشتم چیزی یه دنبال هیچی-

 .کردم باز رو نیشم. شد بسته در که همین بیرون رفت راحت خیال با و داد تکون و دستش

( قبل ساعت ده ) 

 گوشه یه انداختم و اوردم در رو کتم فقط کردم باز رو اتاقم در که همین کرده، فرار جهنم از که دارم کسیو حس اخیش

 رو اختاند و خودش که بود سمیه. تلپ بعد و کرد باز و در یکی بعد دقیقه پنج تقریبا. کشیدم دراز شکم به تخت رو و

 .برد خوابش و کرد وورجه ورجه یکم تختم

 داره؟ چیکا این؟اینجا

 بیدار ترسیدممی خندیدم و بالش داخل کردم کلمو. خوابیده گرفته لبخندم با چه اومدمی در حدقه از داشت چشمام

 و رفمط برگشت باال انداختم رو ابروهام منم که میگفت طوالنی عم یه همینجور و زد دور اونم و کشیدم دراز پهلو به. بشه

 سنگینه خوابش دیدم گذشت که یکم کردم حلقه دورش و دستم پرو پرو منم لم*بغ بود اومده. بهم چسبوند خودشو

 .برد خوابم خودمم ربع یک تقریبا بعد. میزد تند تند قلبم. کردم نازش و کردم باز و موهاش
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 (االن)

 یه سفید بجذ تیشرت یه شدم بلند. کردم س*بو بودو خوابیده روش سمیه که بالشی اون. شدم بلند شدنمی بسته نیشم

 .مشکی جذب شلوار یه با پوشیدم، روش مشکی پیرهن

 زارب بهتر. میرفت رژه جلوم داشت راحت خیال با نمیدونم چیزی من میکرد فکر چون سمیه پایین اومدم هاپله از انرژی با

 و دهکشی خجالت که افتاد چیزی یه یاد هم اونشب میدونستم. بشه سفید و سرخ و کنه فرار ببینه منو حاال هی ندونه

 .خدا هی چی نمیدونم ولی رفته؛

 خوشش صبحونه از ام سیتا خورده گفت عرفان بودن کرده اماده رو صبحونه میز. بود ده ساعت نشستم مبل رو و رفتم

 .نمیومد

 هک دادم ادامه خوردن به و انداختم باال ایشونه. اشپزخونه رفت و پاشد سمیه که گرفتم لقمه یه میز پشت نشستیم

 دم،ش دیوونه من. نشست و خودش لیوان با جلوم گذاشت و بودم خورده نسکافه توش که پریشب سرامیکی لیوان همون

 .میشم دیوونه دارم بگم نمیتونم دیگه

 حسیه؟ چه این اخ شد گرمم

 (عرفان)

 .زد غر و شونم رو گذاشت و سرش نشستیم، مبل روی هم سیتا و من و دوئه ساعت

 .خوابیدن رفتن باز که اینا-

 .بگردیم بریم پاشو خب-

 جدی؟-

 .پاشو عشقم اره-

 .برم قربونت من اخ-

 ایین،پ اومدم و پوشیدم لباس اتاقم رفتم و شدم بلند جام از باز، بودم شده شارژ. کردم باز رو نیشم. رفت و سید*بو منو

 .رش*م*ک دور انداختم و دستم بود پایین هم سیتا

 .خانومی بریم-



www.taakroman.ir  

 

  

 
335 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 .شدیم ماشین سوار. ببرمش اونجا خواممی که میشناختم و قشنگ جای یه. بیرون رفتیم و کردم باز و در

 میریم؟ کجا خب-

 .دیگه میریم جایی یه-

 .بگی نمیخوای یعنی اها-

 .دقیقا-

 .که شدم ترکنجکاو بابا ای-

 :سیدم*بو شو گونه

 .گمنمی عزیزم نشو-

 .ها تو دست از-

 :زدم استارت

 .بگم باید من اینو-

 .رسیدیم دقیقه بیست بعد رفتم نظر مورد جای سمتبه و انداختم راه و ماشین

 .عشقم شو پیاده-

 بودن شد جمع بزرگ یدریاشه دور حصار مثل که درختایی بین از. بود مونده باز دهنش برش و دور دیدن با. شد پیاده

 کمهی که قرمز چوبی نیمکت یه با. نمیشد پیدا خاکی یه چمن، و بود گل از پر جا همه.شد روروبه نیمکت یه با و شد رد

 .بود پریده رنگش از

 .قشنگه چقدر جااین عرفان-

 بارون چون داخلش؛ رفتیم بود رش*م*ک به دستم که جوریهمون. کردم حلقه دورش رو دستام کرد غلم*ب و اومد

 .بود شده ترقشنگ خیلی جاهمه. باریدمی نمنم

 .شونم رو گذاشت و سرش نشستیم نیمکت روی

 راستی؟ عه-
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 .گرفتم سمتشبه و آوردم در جیبم تو از رو چاقوم

 .کنیم درست یادگاری جااین بیا حاال کردی ب*را*خ رو اون-

 .رو اون اسم منم و نوشت رو من اسم اون

 .اومد حرف به دقیقه بیست تقریبا بعد erfan ♡ sita .کشیدیم نیمکت روی رو این

 بشه؟ چی قراره-

 بشه؟ چی قراره چی-

 .میشه درست داره سمیه و طاها بین که حسی تو، و من-

 گیج اب تو خواهر. کنه باز و نیشش انقدر هفته یه تو ندیدم االنم تا سنگه که بس از نشده کسی عاشق االن تا طاها واال-

 .کرده نرم رو داداشم دل بازیاش بچه و بازیا

 .زدم لبخند خندیدنش به خندید

 .بکشه خجالت و حساسیت انقدر چیزییه سر و باشه چیزی یه درگیر فکرش انقدر سمیه ندیدم منم خب-

 یبش عاشق کردممی پیله بهش وقتی حتی چون کنه؛نمی ولش خودم مثل بشه سمیه عاشق اگر باش مطمئن طاها از-

 .مونممی وفادار همونم به و میشم عاشق بار یه من فقط کنمنمی خواستی کار گفتمی کنیمی کارچی

 .همین مثل-

 .همیم مثل هااخالق از خیلی تو اره-

 رقف همه با طاها به حسش بشه طاها عاشق اگر ولی حسین؛ با یا بخنده بگه تو با االن حتی شاید اینجوریه هم سمیه-

 و حرفش شیطون، پاک، قدرهمون مونهمی بچه مثل نیست دلش تو هیچی ولی گیره؛می گرم همه با که دختریه کنهمی

 .یکیه دلش

 .هاکردی توصیفش خوب-

 .سالمه شیش رفیق معلومه خب-

 بود؟ چی اول یگذینه خب او-
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 کنیم؟می چیکار اخر تو و من خب-

 .خندیدم

 .منحرفی سمیه مثل ام تو عرفان عه-

 .نکردم فکرم بهش اصال نخندیدم، اون به بخدا عشقم نه-

 محک*م و غلم*ب تو کشیدمش اییدفه که بود کرده اویزون و باش*ل میکرد نگام داشت ایگونه بچه و قشنگ اخم با

 .سیدمش*بو

 .میشی جوگیر دفعه یه چیه؟ دلیلش یهوییت کارای این خداییش-

 .زدم قهقهه بلند

 .ما عمارت میای تو و کنیممی ازدواج اینه ما آخر خب-

 کنه؟ چیکار تنهایی مامانم پس عه-

 اشیمب هم دور باید همه بیاد پیش ممکنه که دردسرایی خاطربه دیگه، خودمون پیش یاریمشمی پرسی؟می سواله اینم-

 .باشیم دیگههم مراقب و

 رسیدن؟ بهم هم سمیه و طاها اگر یعنی-

 .عمارت میاد زنش حسینم عمارت میاد هم سمیه اره-

 میدید؟ یاد اسلحه با کار ام سمیه به اها،-

 یادته؟ و شوکت زن ببینم-

 .اره-

 لحهاس بهشون کنن استفاده زاریمنمی نباشه ضروری تا ولی بلدن؛ همه کال بلده حسین مامان بلده، اسلحه با کار اون-

 .نمیدیم

 دادی؟ من به چرا ولی-
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 رو کااین عزیزام جون قصد با همیشه و دن*ب عذاب رو من خوانمی و منم هستن لج باهاش خیلی که کسی اوال چون-

 .عزیزن خیلی که اونایی اللخصوص کننمی

 .اها گفت طوالنی و بهم چسبوند بیشتر خودشو

 .خندیدم

 .بریم راه کمیه پاشو خب-

 .باشه-

 (سیتا)

 پل هی رسیدیم، پل یه به و شدیم رد راه یه از. بود جنگلی پارک یه مثل اینجا. رفتیممی راه هم غل*ب تو و شدیم بلند

 .البیخی دیدم رو جااین کجا نفهمیدم کردم فکر هرچی. اشناست قدرچه اینجا. رسیدمی نظربه حکم*م خیلی که چوبی

 .بیام بگیرم بستنی برم من بمون اینجا سیتا-

 .باشه-

 حظهل همون کنیمی فکر بهش چیه اینا سیتا اه. مردمی پایین اوفتادمی هرکی بود زیاد ارتفا کردم نگاه و پایین پل از

 میکنه؟ چیکار اینجا این! اومد کاظم سرش پشت ـاز.اومدمی داشت قیفی بستنی دوتا با عرفان اومد پا صدای

 .لرزید جهنم یطبقه هفت تا که زدم دادی. گرفت هدف عرفان سمتبه و آورد در شواسلحه رش*م*ک از

 .عرفان-

 کشلی و گرفتم نشونه کاظم سمت و آوردم در رو کلتم سریع لرزونم دستای با رش،*م*ک به خورد زد بهش گلوله یه

 رو کلتم. کردم شلیک کاظم به تونستم هرچی. شد زمین پخش اون. خورد عرفان به دوم تیر. شکمش به خورد کردم

 :گفتم لرزون صدای با زمین انداختم

 .عرفان-

 (طاها)

 .ناشناس ولی بود؛ تلفن ی ،شماره کیه این اه پریدم خواب از گوشیم زنگ صدای با

 !الو؟-
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 صفائی؟ طاها سرگرد الو-

 بفرمایید؟ خودمم بله-

 همراجع بیمارستان به ترسریع لطفا وخیمه وضعیتشون خوردن ر*م*ک از تیر دوتا صفائی عرفان سرهنگ برادرتون-

 .کنید

 .عرفان داداشم عرفان چی؟! افتاد دستم از گوشی

 .موند دیدنم با سمیه. بیرون رفتم سراسیمه بستممی یکی دوتا و پیرهنم هایدکمه

 :سمیه

 کجا؟-

 :داشت بغض صدام

 .عرفان عرفان،-

 اونم تم،گف رو موضوع بهش و گرفتم و ماشین یه جلوی. اومد دنبالم و پوشید و برداشت پالتو و شال یه و شد بلند سریع

 .بود کاظم صدای. کرد صدام یکی که بودیم بیمارستان در دم. بیمارستان همون به رسید سریع

 .جون سرگرد-

 :گفتم آروم کردمی داد و جیغ داشت سرم باال سمیه. بدنمه توی سوزشی فهمیدم فقط برگشتم وقتی

 .تو برو-

 (سمیه)

 عشقم طاها طاها،. بیخیال رو کاظم کردن، دستگیر و ثافت*ک کاظم اون و بیرون اومدن هانگهبان شلیک، صدای با

 .نبند تو هاچشم

 ارت رو جا همه و میرفتم پشتش داشتم. عمل اتاق تو بردنش و گذاشتنش برانکارد روی سریع بود خورده گلوله تا سه

 .شدمی سرازیر چشمام از اشک گوله گوله. دیدممی

 .کردیم گریه دوتاییمون و سیتا غل*ب تو رفتن با. نگیر ازم رو عزیزام انقدر نکن خدا
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 (حسین)

 .طاها و عرفان بابای همون یا دایی سمت رفتم، پایین رفتم هاپله از سراسیمه اومدمی بیرون از داد و جیغ صدای

 .شدهچی دایی-

 :گفت آشفته ایقیافه با

 .وخیمه وضعیتشون خوردن تیر عرفان و طاها-

 چرا؟ چی؟ یعنی چطور؟ کردم کپ

 از دوتا. کردنمی گریه داشتن همه اونجا به رسیدن تا. شمال رفتیم طاها و عرفان دایی شخصی هواپیمای با سریع

 و سریب عمل بعد رفتیممی خوردیممی تیر خوردیم،نمی تیر اینطوری قبال ما. بود ب*را*خ وضعیتشون تریناموناصلی

 .داغونه اوضاع یعنی بیاد بیمارستان از خبری اگر خوردیم تیر گفتیممی فقط و اومدیممی صدا

 ننک کوفتمون خوشحالیمون وسط تریم،نزدیک هم خونی از ولی نیستیم؛ خونی نکن، امتحان داداشام با رو من خدایا

 .برم قربونت

 (راوی)

 .بود برپا غوغایی عمل اتاق در دو جلوی در

 باررگ به چشمش جلوی که پایی نو عشق. کردمی گریه کند محافظت ازش نتوانست که طاها اشتازه عشق برای سمیه

 .کردمی گریه بهار ابر مثل فقط و گفتنمی چیزی بود، ب*را*خ حالش بود، گرنظاره فقط او و شد بسته

 عدب که اویی. کردمی گریه نکرد رها را دستش وقتهیچ و بود او مراقب همیشه که کسی اشواقعی حامی تنها برای سیتا

 لیو رود؛نمی بین از هم مرگ با حتی که عشقی. است انتظارش در بد ایطالعه ولی رسید؛ عشقش به انتظار سال یازده از

. خوردمی افسوس خودش حال به و کردمی نگاه را قسمتی فقط گفتنمی چیزی خورد،نمی چیزی. نبود رسمش این

 .آمده سرش بالیی چنین خوشبختی راه اول در که سوختمی هم خودش حال به دلش

 نبود؛ خوش حالشان که بودن دختر دو این کنجکاوی در کردنمی گریه خونواده عزیز پسران دو برای جاان خونواده تمام

 .زدندنمی حرفی ولی

 ون*خ را همه دل هاسوال این گذارند؟می تنهایشان مانند؟می زنده کی؟ تا چه؟ برای انتظار اما بودن؛ منتظر فقط

 .کردمی
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 پانزدهم قسمت

 (سیتا) 

 ازم و عرفان خدایا. سوختمی چشمام کردم،می گریه آروم و بودم نشسته زمین روی عمل اتاق در پشت جوریهمین

 انصافه؟ این بگردم دورت اخه نگیرش، نگیر،

 بگیریش؟ ازم خوایمی تو وقتاون بعد نبودم، هیشکی با نکردم، نگاه هیشکی به بودم، منتظرش سال یازده

 .سقف با اونم میزدم، حرف داشتم مستا مثل بودم شده دیوونه

 .روشون زدیم شیرجه همه بیرون، اومدن زمانهم دکترا

 :دکترا

 زا که هرکاری کمان، تو سرگرد اقای و باشن باید ویژه هایمراقبت بخش توی سرهنگ اقای شد، انجام موفقیت با عمل-

 .باشید داشته رو هرچیزی انتظار باشه، خدا به توکلتون باید دیگه االن کردیم، مومدمی بر دستمون

 .وشم*اغ تو کشیدمش و سمیه طرف رفتم فقط آخرش حرف با ولی بود؛ بد خیلی حالم خودم

 .طاها سیتا-

 .کردنمی گریه ون*خ داشتن همه. گرفت شدت اشگریه و

 .کردمی گریه آروم بودو پایین سرش. ستاره سمت رفتم و کردم آروم رو سمیه. بود نشسته پله راه توی گوشه یه ستاره

 .ستاره-

 .غلم*ب اومد بدو بدو دیدنم با و باال گرفت و سرش

 .من نه میزارن تنها رو تو نه اونا اره نه؟ دیگه ردن*گبرمی داداشام جون سیتا-

 .میشه ب*ل به جون بیمارستان تو داره کوچیک یبچه یه ببین خدایا. کردمی گریه و کردمی هقهق جوریهمین و

 نه خوادنمی نیست خوب حالشون اینا مامانش میدونه. اسفهمیده چقدر. کردمی گریه آروم اونم و غلم*ب تو گرفتمش

 .کنهمی گریه اروم گوشه یه. باشن اون نگران نه باشه پا و دست تو
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 اون خاطربه. میشه عاشق داره تازه که هم طاها نمیزاره، تنها رو خونوادش نه رو تو نه و من نه عرفان عزیزم، نه-

 .گردهبرمی

 .موند غلم*ب تو جوریهمین

 موشک؟ موش میاد خوشت ل*غ*ب از-

 .موشک موش میگه من به همیشه اونم میدی، رو اون بوی پوشیدی رو عرفان کت چون ولی اره؛-

 .یکردم آرومم کمیه. پوشیدم و گرفتم و کتش اوردن در و کتش و اوردیم رو عرفان وقتی. دادم فشارش بیشتر

 .بپوش تو بیا میخوای-

 .سنگینه نه-

 .اومد بود زینب اسمش که مامانش لحظه همون

 هستید؟ کی شما بپرسم میشه عزیزم-

 .برد رو خانوم زینب و اومد. کردم نگاه حسین به

 .ببینم رو عرفان شد اگر میرم من عزیزم جون ستاره-

 ببینمش؟ منم میشه سیتایی-

 .بگیرم اجازه میرم دارم منم بگیریم، اجازه دکتر از باید-

 .باشه-

 .بودن کرده ولش دیگه االن که دکتر سمت رفتم و شدم بلند. بود نشسته هاپله روی جوریهمون

 ببینمش؟ میتونم دکتر اقای-

 .نمیشه خانوم-

 .لطفا اقا-

 :اومد دیگه دکتر یه



www.taakroman.ir  

 

  

 
343 

 

 رمان ماه بی ستاره

☆Dark Girl کاربر انجمن تک رمان 

 

 دارید؟ نسبتی چه باهاش شما-

 .عشقشم ام-

 .داد جواب دکترش و کردن نگاه رو دیگه هم کمی

 .باشه کوتاه فقط-

 .اتاق تو رفتم و زدم ماسک پوشیدم لباس رفتم و دادم تکون رو سرم

 .منشست روش بود تختش کنار صندلی یه. شد جمع چشمام تو اشک دیدنش با. بود وصل بهش دستگاه و دم عالمه یه

 .بزاری تنهام نباید عرفان شنوی،می رو صدام میدونم-

 .کردم نوازش رو موهاش و کردم دراز رو دستم

 .بشم پشیمون حرفم این از نزار مراقبمی؟ همیشه و نمیزاری تنهام وقتهیچ تو گفتم عمارت تو یادته-

 .کردم نوازش و صورتش

 .دارم دوست دنیا کل یاندازه به هاستاره یاندازه به دارم دوستت خیلی-

 .یزدمم رو حرفم بغض با هم کردممی گریه هم و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم. کنم سش*بو بگیرم حتی داشتم دوست

 فانعر کجایی؟ االن بودی مراقبم و بودی گرفته رو دورم هاستاره مثل همیشه تو. بشم ستارهبی ماه یه مثل نزار عرفان-

 .شو بیدار عشقم شو بیدار

 .اومد طرفمبه حسین بود ب*را*خ خیلی حالم. بیرون اومدم و سیدم*بو رو اشگونه

 .هستین کی سمیه و تو میدونن-

 .باشه-

 .کرد غلم*ب کوچولوش دستای با کردم گریه آروم و نشستم ستاره کنار رفتم

 .نباش نگران رو تو نه زارهنمی تنها رو من نه عرفان گفتی، خودت-

 (سمیه)
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 .نه رو عرفان ولی ببینی رو طاها تونستیمی. کردمی فرق طاها و عرفان وضعیت

 تیوق که سال چندین بعد شب اون. بودم خوابیده غلش*ب تو وقتی کنممی فکر بهش دارم فقط و نشستم گوشه یه

 نه بدی خواب نه خوابیدم راحت نرفتم، باهاشون من که کشممی رو این عذاب یا میبینم رو اینا مامان خواب خوابم،می

 .خوابیدم راحت سال همهاین بعد ای،ذهنی درگیری

 گیری؟می ازم اینم خدا زد، حلقه چشمام تو اشک

 .گرفت سمتمبه اب بطری یه و اومد سمتمبه بود مهدیه اسمش میدونم که اونجایی تا حسین مامان

 :مهدیه

 .خوشگلم بخور اب قلوپ یه بیا شدی هالک عزیزم-

 .بخورم تونمنمی خورمنمی ممنون-

 .کنارم نشست بعد و کرد نگاهم خیره کمیه

 .مشخصه ستتازه حستون-

 ... که هم طاها و دارم رو سیتا فقط دنیا این تو. برادر هم نه پدر نه دارم مادر نه اینه بیشتر دردم-

 .گریه زیر زدم صدابی و بدم ادامه نتونستم دیگه

 .عزیزم بمیرم وای ای-

 :کرد نوازش رو موهام و غلش*ب تو کشیدتم

 داشت؟ نگه رو تو کی االن تا دلم، عزیز-

 رو خوشبختیمون دیدن چشم فامیال از کدومهیچ بودیم، خوشبختی یخونواده ما وایسادم، خودم پاهای رو خودم-

 .نموندم هیشکی با همین برای نداشتن

 .عمه دلعزیز نمیشه، هیچیش طاها نباش، نگران-

 .باباشونن شبیه چقدر. زد لبخند و هم رو گذاشت و چشماش کردم نگاهش وقتی کرد،می نگاهم داشت طاها پدر

 .مامانش سمت اومد حسین
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 :حسین

 .یاب تو نمیان صفائی سرگرد و سرهنگ و شده هم دستگیر و ستزنده کاظم که حاال میگن واجبه، تهران میرم من مامان-

 :خانوم مهدیه

 .باش خودت مراقب حسین برو، باشه بابا ای-

 .نبود خبری هیچ. رفت و کرد خدافظی همه از حسین

 (حسین)

 میخورد تا .نشد چیزیش سیتا هایشلیک با همین برای. بود پوشیده گلوله زد یجلیقه انگار شدیم خبردار که جاییاون تا

 به مکاظ انتقال از بعد حرفی هیچ بدون. بیمارستانن توی االن من داداشای. نبود کافی اینا ولی خورد؛ عبد حبس زدمش،

 .عمارت رفتم زندان

 .طاها و عرفان ولی خورد؛ عبد حبس کاظم شد، اعدام خلفی شد، تموم چیهمه

 هب رو من گالره صدای که کردممی گریه و بارون زیر کشیدم دراز و قبلی جایهمون رفتم باریدمی داشت بارون رسیدم،

 .آورد خودم

 پلیسی؟ تو-

 .بود پوشیده رو هودی همون کرد،م نگاه بهش

 .اره متاسفانه-

 .کشید دراز کنارم باز و دید رو قرمزم چشمای

 چیشده؟ کنی،می گریه داری قرمزه چشمات-

 ونیکیش سرهنگ،ه یکیشون ایماداره یه تو و یکیه کارمونم حتی تایی سه. داداشیم عین که دارم دایی پسر دوتا من-

 بهش رو عشقش و شد دور عشقش از عرفان حتی اونا خاطربه. افتادن لج باهامون مافیا باند یه موضوع یه سر. سرگرد

 .کردن بارونشون تیر که بود شده عاشق داشت تازه هم طاها. نگفت

 .ویژه هایمراقبت تو عرفان و کماست تو طاها داغونیم، هممون االن
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 .هستیا سرگردم. بده خیلی وای، ای-

 .شد اعدام البته خلفی؛ این داشت دردسر برامون فقط ببرن رو مردشورش-

 اونه؟ اینا و شده اعدام میگن که خلفی اون عه-

 .سگشه پدر خود اره-

 .کرد نگاهم خیره یکم

 .خورده خیلی اعصابم ببخشید-

 .یکنمم درکت-

 چطور؟-

 که روز یه بعد. میشه عاشقش طرفم میشه یکی عاشق بودیم، وابسته هم به هم خیلی داشتم، دوقلو خواهر یه منم-

 وار دیوونه اونم میشه خواهرم عاشق رفته رفته. میره دنبالش هی و میاد خوشش ازش پسره یه میاد دانشگاه از خواهرم

 ...ولی

 ولی؟-

 رو خودش خواهرمم میدزده رو اون و منی مال فقط تو میگه. عروسیشه دیگه ماه یه و یکیه عاشق خواهرم میفهمه وقتی-

 .میشه رد روش از کامیون یه که میندازه ماشین از

 .بده خیلی اوه-

 .بودیم وابسته هم به خیلی خیلی بود، دوقلوم اره-

 .میگم تسلیت-

 .مرسی-

 .میزدیم حرف داشتیم بارون زیر همینجوری

 طاها و شد دور ازم اون بعد ولی اومد؛می خوشم اون از اول من خواهرن عین که داره صمیمی دوست یه عشقش عرفان-

 .زد رو طاها و عرفان خلفی پسر که بودن شده هم عاشق تازه دوتا اون االن اومد خوشش ازش ام
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 .دخترا دوتا اون بیچاره-

 البته زندانه، باباش هم سیتا. اسسمیه اسمشم داره، رو سیتا فقط و نداره اینا مامان که طاها عشق ها،بیچاره هم واقعا-

 .شد اینجوری رسیدن هم به تازه که بود عرفان منتظر هم سال یازده. کردن شکایت خودشون

 گذاشتی؟ تنهاشون چرا تو خب میره یادش رو خودش دردای میده گوش ادم-

 .ندارم حال اون تو و عرفان و طاها به کردن نگاه جرئت! برم خوامنمی دیگه ولی برگردم؛ شدم مجبور کارم خاطربه-

 .نرفتم ابجیم جنازه تشییع برای من میشه باورت سخته اره-

 .رو جنازه تشییع ببینی بری بخوای برسه چه سخته، هم شده چیزیشون اینکه شنیدن اره،-

 .هی-

 نداری؟ برادری خواهری دیگه ابجیت جز-

 .نه-

 .بودیم گرفته گرم تازه. زدم حرف و موندیم اونجا جوریهمین

 (سمیه)

 روز ره سیتا و من. ببینمش و برم نکردم جرئت االن تا نیست خبری هیچ کدومشونهیچ از و گذشته هفته یه تقریبا

 .میمونیم اینجا همینجوری ما ولی میان؛ روز یه بعد و میرن خونوادشونم حتی اینجاییم،

 .ببینش برو سمیه-

 .ندارم و دلش نمیتونم-

 .میشنوه بزن حرف باهاش برو نمیشه خب که اینطوری-

 .کردن کشش اب که میکردم نگاه این به فقط من ولی بزنی؛ اسلحه با و کاظم تونستی تو نمیتونم میدونم،-

 .میزدیش داشتی اسلحه اگر هم تو مطمئنم-

 کنم؟ چیکار من سیتا-

 .بودیم شده پیر سال ده ی اندازه هفته یه این تو. بودیم حالبی خیلی دومون هر
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 .ببینش برو پاشو سمیه-

 .باشه آه-

 گفت و دید اونارو ام ستاره هفته یه این تو سیتا و من و بود بیمارستان تو خانوم مهدیه فقط شدم، بلند لرزون هایقدم با

 و اومدنیم حتی همکاراشونم از چندتا. نداشت کردنم نگاه تحمل حتی هیشکی. ببینه نمیتونه و بیمارستان نمیاد دیگه

 .میرفتن

 شد جمع چشمام تو اشک حال اون تو طاها دیدن با. کردن باز برام و در ببینمش خواممی گفتم دکترش به و رفتم

 .تخت کنار صندلی رو نشستم

 .طاها-

 .کردم بازی موهاش با و بزرگش بازوی رو گذاشتم سرمو

 .باشم بهونه دنبال دیقیقه یه وایسا موندم بگم؟ چی من االن-

 .کردم تلخی یخنده

 ...چون پاشی باید زهرمار برج اقای جون، سرگرد-

 :گفتم گوشش دم و شدم بلند جام از

 .دارم دوستت من چون-

 فسن نفس و میشد پایین باال اش ینه*س کردن گیز گیز به کردن شروع هادستگاه اش،گونه روی افتاد اشکم قطره و

 .میزد

 :زدم جیغ ترس با

 .دکتر-

 هایصندلی روی نشوندم و غلش*ب تو گرفتتم سیتا کردممی گریه. کردن بیرون رو من و داخل اومدن پرستارا

 .سمیه کنه لعنتت خدا. کردم چیکار کردم؟ چیکار من. کردممی گریه و بود پایین سرم. بیمارستان

 سمیه؟ گفتی بهش چی-

 :گفتم اروم و باال گرفتم و سرم
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 .دارم دوستت-

 .بیرون اومد دکتر ساعت یک تقریبا بعد داخل، رفت دکترم و زد دادی پرستارا از یکی موقع همون

 :دکتر

 .اومده بهوش کم مدت این تو شده، معجزه-

 .بیرون اومد پرستارا از یکی. اومدن هم اونا و زد زنگ همه به مهدیه. شکرت شکرت، خدایا

 :پرستار

 .کیه سمیه-

 .منم-

 .کننمی صدا رو شما صفائی اقای-

 .خدا وای ترکید باروت انبار یه انگار قلبم تو

 منو؟-

 .خانوم بله-

 .کردنمی نگاهم خنده با یا باز نیش با یا جوری یه همه

 .ها نیاری در بازی پرست آفتاب سمیه خب

 .خوابه کهاین عه. داخل رفتم

 .خوابه اینکه گذاشتید سرم به سر بابا ای-

 !وای ای. شد باز نیشش دیدم

 .بیدارم بابا نه-

 .اهم-

 .خاروندم رو سرم و کردم صاف رو صدام
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 کردی؟ صدام داشتی کاری-

 .شنیدممی رو صدات نیا، فیلم-

 .گوشات حال به خوش شنیدیمی که شنیدیمی کنم چیکار خب اه-

 .شنیدن و حرف اون که من گوشای حال به خوش یعنی اها-

 .صندلی رو نشستم

 اینه؟ غیر-

 .میشه باز هامبخیه نخندون منو-

 اره؟ دیگه دلقکم-

 .خانی غرو غر تو نه-

 .ها بهت میکنم شلیک من ام یکی طاها-

 .مونهمی یادگاری بدنم رو هم تو تیر جای خوبه-

 حاال؟ خوبی. مزهبی هرهر-

 .نخندون منو گفتم-

 .خندید یکم و

 گفتم؟ چی من مگه وا-

 خوبی؟ بگی افتاده یادت تازه کنیمی کل کل اومدی ساعته نیم-

 .شنویمی پرت و چرت میگی پرت و چرت میزاری مگه خب بابا، ای-

 .خندیدنا به کنیم شروع الکی بشه ماشین توی روز اون مثل نکن کاری سمیه وای-

 یمیل یه تو که خوبی گفتم و زدم شیرجه طوری اومد در طاها اخ ترکیدن به کردیم شروع کردیم نگاه همون جوریهمین

 .بودیم زده زل همینطوری هم چشمای به بودیم متریش
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 بود؟ واقعی واقعا حرفت اون-

 کدوم؟-

 .کدوم میدونی خودتم-

 .میزدیم حرف داشتیم حالت همون تو

 .ام خب،-

 .دارم دوستت منم-

 .سید*بو مو گونه و

 .اهاط دیدن رفتن نوبت به نوبت و خندیدن دیدن و قرمزم صورت وقتی همه. بیرون رفتم و شدم بلند حرفبی شدم قرمز

 .غلش*ب تو پریدم و سیتا سمت رفتم بدو بدو

 .سیتا داره دوست منو اونم سیتا-

 :کرد جدا خودش از منو و خندید سیتا زدم جیغ رو اخر سیتای

 .بودید ضایع خیلی داره دوستت اونم نفهمیدی چطور موندم بودید ضایع-

 حد؟ این در واقعا؟-

 .خانوم بعله-

 .میدوسته رو من اونم بیخیال رو اون-

 .کردم بغلش دوباره و

 (سیتا)

 یکل خانوم، مهدیه و سمیه و من بیرون رفتیم. شد تموم سمیه هایپریدن پایین باال و اومد هوشبه طاها اینکه از بعد

 .بود نیومده هوشبه عرفانم هنوز ولی بودیم؛ گرفته گرم و بودیم شده خوب خونوادش با کردیم، پخش شیرینی

 .میکرد خودنمائی ستاره اسم روش. خورد زنگ گوشیم که اشغالی تو میزاشتم رو شیرینی یجعبه اخرین داشتم
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 !الو؟-

 . سالم الو-

 .موشک موش سالم-

 کجایی؟ تو بیمارستانم من سیتا-

 .عزیزم بیرونم من-

 .برگرد هم تو اورده عموم تازه منو اها-

 .باشه-

. باال رفتیم و کردم پارک منم و شدن پیاده خانوم مهدیه و سمیه. داشتم نگه در دم برگشتیم و شدیم عرفان ماشین سوار

 .شیرینه این چقدر که اخ ،غلم*ب تو پرید کردم باز و دستام سمتم اومدمی بدو بدو که ستاره دیدن با

 شستمن صندلی روی داخل، رفتم و پوشیدم و مخصوص هایلباس. ببینم رو عرفان رفتم عرفان بابای با علیک سالم از بعد

 .کردم گریه آروم و روش گذاشتم و سرم و گرفتم و دستش و

 .پاشو میشه پر پر داره سیتا شو بلند شو، بلند روو عذاب این کن، تموم عرفان-

 .بودم گرفته و دستش هنوز ولی کردم؛ بازی موهاش با و کردم بلند و سرم و میشد شدیدتر امگریه گذشتمی هرچی

 :کردم زمزمه اروم

 .ساز دردسر عشق دلم رو غمت بمونه نزار پرواز، فکر تو نشو گم باز، کنن زندونیت نرو-

 .خورد تکون انگشتش که عقب کشیدم و سیدم*بو آروم و بش*ل و شدم بلند

 :مبهم العاده فوق صدایی با

 .سیتا-

 .میاد هوشبه داره خدایا

 .میاد هوش به داره پرستار-
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 ومدها هوشبه عرفان دقیقه چهل تقریبا بعد داخل رفتن دکتر و پرستار تا چند و بیرون رفتم هالباس همون با بدو بدو

 .بود اونجا هم طاها که خصوصی اتاق یه به کردن منتقلش. بود

 :گفت دید رو طاها وقتی

 میکنی؟ چیکار اینجا تو عه-

 :طاها

 .اینجا اومدم و زدم خودم به گلوله تا سه باشم داداشم پیش باید منم گفتم هلل بل و اهلل هیچی-

 .داخل اومد در از حسین که خندیدیم

 :حسین

 اومدید؟ بهوش سالم-

 :طاها

 .شنگوله فتوشاپمونه االن نه-

 :عرفان

 خان؟ طاها شنگولی انقدر چرا تو-

 .کرد نگاه سمیه به باز نیش با طاها

 :سمیه

 هوم؟-

 :گفت شیطنت با باالسرش و طاها سمت رفت حسین. خندیدیم همه

 .بخورن تیر بعد و بیمارستان بیان اول که نه بیمارستان میان و میخورن تیر اول خنگول-

 .اومد در طاها آخ که زدیم قهقهه تاییپنج حرفش این با

 :سمیه
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 خوبی؟-

 :طاها

 .نیست چیزی بابا اره-

 .بود روال چیزهمه و بود شده قبل مثل حسین

 (حسین)

 گالره و من ماه یک این تو تقریبا. داشتن مرخصی روزم پنج خونه، آوردیمشون پسرا اومدن هوشبه از بعد هفته یه

 .بودیم شده صمیمی

 .زدم زنگ بهش و باغ توی رفتم

 .زده زنگ بهم جون سرگرد ببین به به-

 .بود شیطونی دختر و بود سالش نوزده گالره. خندیدم

 .دیدمت مفتخر دیگه بعله-

 چخبر؟ کردی لطف خیلی خیلی-

 .رفته سر حوصلم هیچی،-

 .رفته سر منم حوصله بیرون بریم بیا-

 .امهمیشگی جای بپوش لباس باشه-

 .جون سرگرد اطاعت-

 .بیرون اومدم پوشیدم لباس و عمارت رفتم و خندیدم

 .کال میاد برف دیگه که االن البته کشیممی دراز. میاد بارون که جاهمون رفتم و کردم روشن رو ماشین

 .شد سوار و میاد داره بدو بدو دیدم که موندم منتظر

 .جون سرگرد های-
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 .گالره هلو-

 بریم؟ کجا-

 .بگو تو نمیدونم-

 .شهر بریم-

 .بزنی شخم رو هاپاساژ میخوای که نگو-

 .میزنیم دور نجوریهمی داره، و خریدن پرت و خرت حوصله هوا این تو کی بابا نه-

 .باشه-

 بیرون اومدیممی و یاوردیممی در بازیدیوونه میرفتیم مغازه هر شب خود تا. رفتیم شهر سمت و زدم استارت

 .نشستیم بلوار یه توی

 .جون سرگرد بیرون بیایم همینجوری باز گذشت، خوش خیلی وای-

 .تیمارستان به میزنه زنگ ببینه رو ما تا یارو بریم ایمغازه هر تو دیگه اینجوری-

 :خندید بلند

 .بیرون کننمی شوتمون هم اونجا از روز چند بعد ببرن تیمارستانم مارو واال-

 .نشستیم و رستوران یه دوتایی رفتیم اومدمی خوشم ازش بود خوبی دختر گالره. خندیدیم دوتایی

 میخوری؟ چی خب-

 .ابگوشت-

 .گرفت گارسونو جلوی گالره که دادم سفارش پیاز و بگوشت دوتا بیاره در بازی دیوونه میخواد مطمئنم خندیدم

 .کوبیممی اینجا هابیاری کوبم گوشت نره یادت-

 هم خندیدیممی هم کردن، صدا و سر به کردیم شروع باکالسی اون به جای و ادم همهاون وسط رو غذا اوردن وقتی

 اومدیم وقتی خوردیم رو غذامون هم خندیدیممی هم. اروم که داد تذکر بهمون و اومد گارسون کردیممی رو کارمون

 .خونه رسوندمش بیرون
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 .گذشت خوش جون سرگرد خدافظ-

 .کوچولو خدافظ-

 .میزنن حرف همه با دارن دوتا این دیدم که عمارت برگشتم. رفت بعدشم و کرد شیرینی اخم

 چخبره؟ سالم-

 :مامان

 .خواستگاری بریم میخوایم-

 .موندم جوریهمین

 (طاها)

 

 !وای

 که کردن تعریف خانوم لیال سیتا مامان برای رو چی همه دخترا دیروز. عرفان هم و من هم خواستگاری بریم قراره امروز

 .اومده خوشش ما از خیلی اون انگار

 گفت بهم عرفان که شبی بودیم، شده مجنون و لیلی سیتا و عرفان مثل دیگه سمیه و من اعتراف از روز چند از بعد

 .هستم منم گفتم سیتا خواستگاری بره میخواد

 .کردممی غش داشتم هیجان از بودم، عرق خیس

 طاها؟ وضعشه چه این عه

 و کت اون داخل اومد عرفان که کردم صاف رو مشکیم شلوار و کت زدم خودم به ضربه دوتا و کردم جور و جمع رو خودم

 .همینطور منم بود، پوشیده مشکی کرابات و مشکی پیرهن مشکی شلوار

 .هیچی نه و استرس نه بود هیجان فقط دیگه. افتادیم راه ماشینا تو نشستیم بودیم، شده اماده همگی

 (سمیه)

 .کردم پاک و بود روش که شربتی ی لکه و میز روی پرید دستمال با و کشیدم جیغی
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 :لیال خاله

 .شو اماده برو خودت میزنه برق الماس مثل داره خونه عزیزم-

 .نمیشه باورم هنوز وای-

 .توالت میز پشت نشوند و اتاقم تو کشوند رو من زوربه و گرفت و دستم سیتا

 .کن ناناز و خودت و بردار و خوشگلت بابلیس اون حاال-

 .بود اومده در شال زیر از که بود بافته قشنگی حالت رو موهاش و بود کرده ارایش کمیه و خودش اونم

 ارک سفید درشت و ریز هایمروارید روش که لیمویی دامن و کت یه کردم نگاه خودم به. بودم اماده کامال ساعت نیم بعد

 .بود شده کار لیمویی مرواریدای روش که سفید شال یه با بود شده

 یه مشالش و بود شده کار سفید بزرگ و کوچیک مرواریدای روش که بود تنش اسمونی ابی خوشگل دامن و کت یه سیتا

 بودیم داده مخصوص رو لباسمون. رفت صدقمون قربون ما دیدن با و اومد لیال خاله. بود ابی مرواریدای با سفید شال

 .بودیم کرده ست همین برای بدوزن

 نم برعکس. کشیدممی نفس تند تند.واهایی برسن، که االناس و بود نه به ربع یک ساعت. بودم سکته به رو خدا وای

 .بود اروم کامال سیتا

 مثال؟ ارومی انقدر چرا تو سیتا-

 بده؟ بله بهت میخواد اون مگه مثال؟ داری استرس انقدر چرا ام تو-

 جد یا. زدن در که شدم اروم کامال سیتا حرف با. دارم استرس انقدر که بده بله بهم میخواد اون مگه گفتامی راست

 .جنتی

 :پیشمون اومد خاله

 .بیرون نیاید نگفتم تا و اشپزخونه برید-

 ست ما مثل. شدن خوشتیپ چه اخی کردیممی نگاه هم و در یواشکی ولی اشپزخونه؛ تو رفتیم و دادیم تکون سری

 .کجام من ببینه میگرده رو خونه داره چشمی زیر اینا، ادمیه عجب. رفتممی طاها صدقه قربون دلم تو کردن
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 هبش زهرمارشون امروز که بریزیم اینا و نمک نداشتیم ایعقیده چایی ریختن به کردیم شروع ما و هامبل رو نشستن

 .خاله کنار نشستیم و بردیم و چای سینی

 .خوردیم رو خندمون ولی اومد؛می خندمون. کرد نگاهم چشمی زیر اونم کردم نگاهش زیرچشمی

 .بزنیم حرف که من، اتاق رفتیم طاها و من سیتا اتاق رفتن عرفان و سیتا مربوطه حرفای بعد

 .شد حلقه رم*م*ک دور دستاش که خندیدم و دهنم جلوی گرفتم رو بالش بست و در تا

 خب؟-

 خب؟ چی-

 .بگو رو هاتشرط نداره خب چی-

 .شرطه یه فقط-

 .هاش شونه رو گذاشتم و دستام و سمتش برگشتم

 .بپوشی گلوله ضد یجلیقه عملیات و هاماموریت توی باید-

 .سمیه بابا ای-

 .بزنن زنگ بیمارستان از نکرده خدایی یا باشی خورده تیر و خونه بیای هی خوامنمی نداره بابا ای-

 .بعدی باشه، تو دست از-

 .بدی یادم باید اسلحه با کار-

 .بعدی اجباریه که اونو-

 .هیچی بعدی-

 .نزدیک اورد و صورتش

 .سیتاس اتاق داخل رژمم میشه، پاک رژم محترم اقای هی هی-

 .من شانس به لعنت-
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 .بیرون اومدیم و خندیدیم اروم

 (عرفان)

 .مبل رو بودیم نشسته الکی همینجوری

 .بابا ای-

 .دارم شرط یه فقط من ببین-

 .عشقم بگو-

 .بپوشی گلوله ضد یجلیقه باید-

 .سیتا بابا ای-

 .بازم نمیخوام نداره بابا ای-

 .بغلم تو گرفتمش بود، شده خورد اعصابش گرفت، رو هاششقیقه انگشتاش با و نداد ادامه و حرفش

 .پوشممی نفسم، باشه عشقم باشه-

 .کردن صبر سال یازده بعد اونم بدم دستت از خوامنمی من عرفان-

 .میزنه چشمک داره لباش که بازم بابا ای. کردم جداش خودم از و سیدم*و*ب و سرش

 .نکن فکرشم حتی خانعرفان او او-

 .نکن اذیت سیتا اه-

 .نه گفتم عه-

 .باشه هوف-

 ودیمب شارژ شارژ طاها و من برگشتیم وقتی و خوردیم اونجا هم و شام سیتا مامان اصرار با دادن، مثبت جواب و برگشتیم

 .میرقصیدیم میزدیم همه هی و

( بعد سال سه ) 
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 .خانومم شو پیاده-

 .نکن اذیت انقدر جان مامان ماهان وای-

 .میکرد ب*را*خ سیتارو شال و میکرد وورجه ورجه سیتا ل*غ*ب تو داشت ماهان

 :گفتم خنده با

 .رو پسرم گل من، به بده-

 .رفته کی به نیست معلوم کرد داغون رو شالم زد کال بگیرش بیا-

 .کردم نگاه بود شده تازه سالش یک که ماهانی به و خندیدم بلند

 .بخوره رو لپات اون بابا ای،-

 بهمون دلبخن با و شد پیاده سیتا. خندیدن به کرد شروع سیدم،*بو و بود رفته سیتا به که و قرمزش و تپل لپ حکم*م

 .میکرد نگاه

 چیه؟-

 .میاد بهت خیلی هیچی-

 .رش*م*ک دور انداختم و دستم و سیدم*بو حکم*م و پیشونیش

 .بغلته ماهان وقتی ببینی و خودت باید حاال-

 .داد نشون بهم رو سونوگرافی عکس سیتا که افتادم شبی یاد

 برام بچم من مگه فتممیگ هی من اولش رسید کادوها وقت که بودیم شاید و بودیم جمع عمارت تو و بود تولدم شب

 در و ساعت بالشت وقتی بیاری، در بالشتشم باید گفت و گذاشت جلوم ساعت خوشگل یجعبه یه سیتا که گرفتید تولد

 امیکی و من تولد یکی گرفتیم جشن دوتا شب اون و ترکید بمب مثل عمارت بود سونوگرافیش عکس زیرش اوردم

 .سیتا حاملگی

 هایدیوونه دوتاشون و کرد ازدواج گالره اسم به دختری با ما ازدواج از سال یه بعد حسین دریاچه همون سمت رفتیم

 .انسوگولی و نمیشه قطع عمارت از صداشون و سر ان خونه

 .نیست اخمو طاها از خبری دیگه شده رو اون به رو این از طاها و مجنونن و لیلی ام طاها و سمیه
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 .دریاچه همون تو و شمال اومدیم باز ما و ماهانه تولد هفته این

 .کردن بازی با کردن شروع و بردتش و گرفت دستمون از و ماهان و اومد بدو بدو ما دیدن با گالره

 .سمتشون رفتم بودن منقل پای که حسین و طاها. خندیدیممی و گفتیممی بودیم جمع هم دور

 .گرفتیم مرخصی باز مدت همهاین بعد باالخره اخیش-

 :حسین

 .باصفاست خیلی کردی؟ پیدا کجا از اینجارو-

 :طاها

 ماهان؟ به داده گیر انقدر چرا گالره بیخیال، اینارو تو-

 .زدم قهقهه بلند من و باال انداخت رو ابروهاش شیطنت با و

 :حسین

 .چشمات جفت تو نکردم رو سیخ همین تا شو خفه طاها-

 .غیرتیه خیلی خیلی ولی طبعه؛ شوخ اینکه با حسین خندیدیم، داره حسین که حساسیتی همهاین به دوتایی

 بازی وسطی مون خرسی سن این با بعدش و خوردیم ناهار و نشستیم بقیه پیش و رفتیم هاجوجه کردن اماده از بعد

 .کردیم

 (سیتا) 

 .کردیممی نگاه رو هاستاره و بودیم نشسته نیمکت همون روی ما ولی عمارت؛ بودن برگشته همه بودو شده شب

 عرفان؟-

 عرفان؟ جون-

 .اصال که من بشیم؟ خوشبخت انقدر روزی یه که میکردی و فکرش میگم-

 تا مکن نابود و خلفی رفتم میزنمم رو سیتا قید گفتم وقتی حتی جنگیدم،می برات همیشه چون اره، جورایی یه خب-

 .نباشه جداییمون برای راهی هیچ
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 .کردم نگاه هاستاره و ماه به

 و بود کرده روشن ماه نور رو فضا بود خوشگل خیلی آسمون و بود کامل ماه زدم زل هاستاره به باز و دادم تکون سری

 .بود رمانتیک خیلی

 فانعر کجایی؟ االن بودی مراقبم و بودی گرفته رو دورم هاستاره مثل همیشه تو. بشم ستارهبی ماه یه مثل نزار عرفان-

 .شو بیدار عشقم شو بیدار

 .سمتش برگشتم بهت با عرفان ون*ب*ز از حرفا این شنیدن با

 .شد خیره چشمام تو و پیشونیم به چسبوند و پیشونیش

 .وقتهیچ باشی، ستارهبی ماه یه مثل نمیزارم-

 .کردیم کپ ماهان صدای شنیدن با که بودیم زده زل هم چشمای تو

 (بابا)باوباو-

 خورشید ،برداری رو خوشبختی هایانکار و هامانع اگر. نیست کوفتی چیز یه دنیا و زندگی فهمیدم که بود این

 .درخشهمی و بیرون میاد غم هایابر پشت از خوشبختی

 (واقعی داستانی از برگرفته) 

*** 

 قانونی غیر منبع ذکر بدون برداری کپی هرگونه و است شده منتشر و تایپ رمان تک سایت در فایل این

 .دارد قانونی پیگرد و باشدمی
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