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 : خالصه

 و کرده  پنهان همه از  رو خودش اقعیو هویت که  هست دختری به راجع موضوع
 روزی اما. کمی  فقط اما بخشیده، آرامش خودش زندگی به کمی  زیادی سختی با
 مسیر  شهمی باعث که  کنهمی مجبور  کاری  به رو اون متنفره ازش که  کسی  روزها از 

 و میاد کنار   سرنوشت با چجوری دخترمون ببینیم باید کنه،  تغییر  دختر  اون زندگی
 ... جوریچه

 

 تو برابر  در  من نقاب رمان

 رمان اصلی نیمه و اصلی های شخصیت اسم

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b0%d9%87%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%b5%db%8c%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%db%8c%d8%ae-%d8%b2%d8%af%d9%87/
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 کننده  افسون: افسون

 آهو: جیران

 سرخ گل:  تینا

 قشنگ ، زیبا: زیبا

 ساسانی پادشاه اسم: بهرام

 آسمان: سپهر

 داریوش برادر  نام: آرتان

* 

 

 به که  بود وقت خیلی من و بود سکوت غرق جا همه و بودم نشسته کار   اتاق توی
 بدترین من برای که  سالی پنج پیش، سال پنج از  درست بودم کرده  عادت سکوت این

 .شدمی سپری عمرم روزهای

 جوون دختر  یک. نبودن پیشم امخانواده داشتم، نیاز  گاه  تکیه به که  زمانی درست
 !هه نما، انسان گرگ  بگم بهتره یا صفت گرگ  انسان عالمه یک بین تنها،

 طرف به رو سرم شد؛ ایجاد بلند صدای یک که  کردممی فکر  تهگذش  به طور همین
 .دیوار به کوبیده  محکم رو در  که  دیدم رو آرتان و چرخوندم صدا منبع

 بزرگ طویله توی تو دونمنمی من نکن، باز  اینجوری رو در  گفتم  بهت بار  صد: من
 ...روان دیوانه شدی؟

 خیال،بی رو این حاال! هامیدی شفح صبح تا کنن  ولت بابا، بیخی جونم آجی: آرتان
 مگس خونه تو یا بودی شرکت سرگرم یا دیدمت وقتی از  بیرون؟ بریم میای
 ...آخه پروندی،می

 .برو تینا با ندارم، حوصله من شنیدم، کافی  اندازه به بسه: من
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 خودت آخه بیای؟ بیرون ساختی خودت دور  که  ایپیله این از  خوایمی کی:  آرتان
 ...من میشی داغون داری

! اخراجی وگرنه نشی آفتابی من جلوی روز  دو بهتره و بیرون برو من اتاق از  بسه: من
 .کنمنمی شوخی که  دونیمی

 سمتم برگشت اخر  یلحظه توی و رفت در  سمت به عصبی و بلند هایقدم با آرتان
 :گفت  و

 .داشتمین خواهر  مثل برام چون گفتم،  خودت خاطر  به فقط گفتم  چی هر  من: آرتان

 .فکر توی رفتم بازم رفت، آرتان که  این از  بعد

 و آرتان جز  نبودن کسانی  هم تا دو اون داشتم، صمیمی رابطه نفر  دو با فقط من
 .تینا

 که  هم رو کسانی  شد،می دوست سریع همه با و بود شیطونی و شوخ پسر  آرتان
 اون خدا اما داشت پاکی و مهربون قلب ذاشت،می سرشون سربه داشت، دوست

 ...که  هست موقع اون دیگه کنه،  لج کسی  با که  نیاره رو روز 

 .بود هیکل خوش و خوشگل پسر  یک آرتان

 اما داشت بانمکی چهره ولی بود معمولی دختر  بود، شادی و شوخ دختر  هم تینا
 براش دیگه شه،می زده هیجان یا و عصبانی وقتی که  اینه بدش هایعادت از  یکی
 .زنهمی سر  ازش کاری  هر  و هست وقعیتیم چه تو نیست مهم

 شرکت یک صاحب شم،نمی صمیمی کسی  با هستم مغرور  دختری من من، اما و
 .شرکتند این کارمندهای  تینا و آرتان و هستم لباس طراحی

 با هستم دختری من دارم، چشمگیری زیبایی که  میگن همه اما دارم ایساده قیافه
 کمونی،  ابروهای سفید، پوست و گرد  صورت خرمایی دار  موج بلند موهای

 خیلی امچهره توی که  چیزی آخرین و کوچیک  دماغ ای،قلوه صورتی هایب**ل
 .شبمه رنگ به هایچشم کنه،می توجه جلب
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 بابام. داده صورتم به زیادی زیبایی است، کشیده  و درشت من هایچشم چون
 همین به« .ندازهمی آهو هایچشم یاد رو من تو هایچشم»: گفتمی همیشه
 .آهو معنی به گذاشته،  جیران رو من اسم خاطر 

 هم دیگه شناسنامه یک خودم برای افتاده برام گذشته  در  که  هاییاتفاق دلیل به اما
 گذاشتم  رو دومم اسم و نشه دار  خبر  من واقعی هویت از  کسی  تا کردم  درست
 .نندار خبر  من واقعی هویت از  هم تینا و آرتان حتی و افسون

 

 .کنممی شکر  رو خدا همیشه اما افتاده زندگیم توی بد هایاتفاق خیلی که  این با

 .خوندم جهشی رو مدرسه و سالمه ۲۲ من هم االن و گذشته  سال پنچ

 کنم،  حرکت خونه سمت به باید و شده تموم کاری  ساعت دیدم اومدم که  خودم به
 وضعیت شغلم خاطر  به م،شد سیاهم مازراتی ماشین سوار  و برداشتم رو کیفم  پس
 .داشتم عالی مالی

 بدون و گذاشتم  گوشم  توی رو هندزفری خورد؛ زنگ گوشیم  که  بودم راه هایوسط
 .کردم  وصل رو تماس کیه  ببینم که  این

 بفرمائید؟ الو: من

 !نزنی چیزی زنگی یک من به وقت یک خانم، خوبی سالم،: بهرام

 .شدم پشیمون مداد جواب رو گوشی  اینکه از  نحسش صدای با

 از  خوایمی چی! زنینمی زنگ من به الکی طوری همین تو کن،  وراجی کم:  من
 من؟

 برات امشب که  اینه اونم بشم خارج کل  به زندگیت از  که  داره شرطی یک: بهرام
 .بدی انجامش باید که  دارم ماموریت یک

 خورد هم رهت حتی تو برای من جناب نخیر  گوِشتم،  به حلقه غالم من کردی  فکر : من
 .کنمنمی
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 .ریشتم بیخ آخر  تا منم نداره، مشکلی باشه: بهرام

 چیه؟ ماموریت حاال هوف،: من

 .بیاری چیزی یک ای،خونه یک از  برام باید: بهرام

 .بگیر خونه ازصاحب خودت برو نشدی، فلج که  خودت: من

 .دزدیمی صاحبش خونه از  میری خانمی، دیگه نه: بهرام

 خونه از  برم که  دزدیه کارم  چیم؟ من کردی  فکر  آشغال، یشعور ب مرتیکه چی؟: من
 کنم؟  دزدی برات مردم

 ... منم نداره مشکلی که  گفتم:  بهرام

 و میدم انجام بار  اولین و آخرین برای رو کار   این بگی، چی خوایمی دونممی: من
 .بیرون میری شیمی گم  من زندگی از  کار   این بعد هم تو

 ...بگم باید هم توضیح و برات کنممی اس رو ساعتش و آدرس قبوله، باشه: بهرام

 .بده توضیح زنم،می زنگ بهت خودم بعدا   ام،خونه نزدیک االن: من

 .مارپل خانم اوکی: بهرام

 .بهرام تو به لعنت ام،خونه داخل رفتم و کردم  قطع رو گوشی

 دیگه هم من و نمک  ازدواج بهرام با داشت دوست بابام چون بود، سابقم نامزد بهرام
 چه که  فهمیدم بعد ولی کردم  قبول زندگیم، نواخت یک روال از  بودم شده خسته
 نحسش سایه هنوز  اما زدم بهم رو عقد خاطر  همین به کنهمی هاییکاری  کثافت
 .هست زندگیم روی

 .بودم کردن  فکر  مشغول کردم،می عوض رو هاملباس که  طور  همین

 اومد؛ بهرام طرف از  اس کردم  استراحت کمی  و دادم جامان رو کارهام  که  این از  بعد
 سر  تیپ یک. بودم شدن آماده مشغول داد، توضیح بهم و زدم زنگ بهرام به وقتی

 .نباشم معلوم زیاد شب توی تا زدم مشکی پا تا



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   مقدمی ثمین|  تو برابر  در  من ابنق رمان

 

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

 

8 

 

 باز  رو در  قفل که  دستگاه یک و طناب تا چند و گوشی  توش و برداشتم کوله  یک
 .برداشتم کردمی

 صدا تا برداشتم هم کن  خفه صدا یک بود، داده هم کلت  اسلحه یک بهم بهرام
 .باشه نداشته

 !هاداره چیزهایی عجب هم بهرام این

 تفنگ تونستممی شخصی، دفاع و اندازی تیر  کالس  بودم رفته بچگی توی چون
 .دستم بگیرم

 .دمکر   حرکت و کردم  روشن رو ماشین رفتم، ماشینم سمت به و بیرون زدم خونه از 

 ."سری باال" نام به گذاشتم  لیتو بهزاد از  هم آهنگ یک

 

 شو ته آرامش میده بم که  همونی اون

 وبحث بش بارها گفتم  کردم  دل و درد

 پشتتم کوه  مث برو گفت

 بستو چشم ما کار   دیگه تو رو باش خوب

 فکرت به مونممی

 خوب وحالم کنیمی که  تویی چون

 بد حالت هر  تو تو خوب وحالم کنیمی

 درد عالم تو بیارم طاقت دادی یاد

 فرق همه با باشم داشته گرفتم  یاد

 پرت آدم یه نباشم بچسبم

 استعدادت یواسه مرسی خدا
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 دائم اسم یه ساختم استفاده کردم

 

 مرد یک صاحبش که  بود تهران شهر  باال توی خونه یک اشغال، بهرام هایگفته  طبق
 گاوصندوق  از  سند یک براش باید و بود اومده وئدس از  دیروز  تازه که  بود تنها ساله ۲۷
 .بیارم خونه اون

 همین خاطر  به! ها؟عذاب این شه تموم خوادمی کی  شدم خسته دیگه من خدا ای
 ...حاال اما نشه سوءاستفاده ازم تا میدم نشون سخت سر  و مغرور  رو خودم

 .دونستمنمی جایز  رو زیاد کردن  فکر  و بودم رسیده دیگه

 برداشتم هم دار  ضامن چاقو یک داشتبورد از  بشم پیاده ماشین از  که  این از  قبل
 .گذاشتم  مانتوم بزرگ جیب توی رو چاقو کنم،  استفاده اسلحه از  خواستمنمی چون

 کوله  گذاشتم،  بزرگ درخت یک زیر  و کردم  پارک خونه از  دورتر  یکم رو ماشین پس
 .رفتم دیوار  سمت به و امشونه رو انداختم رو

 

 .بودم خونه حیاط توی باال رفتم که  دیوار  از 

 .بود خاموش هابرق یهمه کردم  ویال به نگاهی

 !اخه؟ عالفه من مثل شب نصف ۳ ساعت کی  معلومه خب

 .بود اتاق تا سه داخل، رفتم شد باز  در  باالخره در  قفل با رفتم ور  کلی  از  بعد

 .نبود چیزی توش که  اتاق اولین

 .بود خونه صاحب کنم  فکر  که  بود خوابیده ردم یک توش هم اتاق دومین

 تا گشتم  عالمه یک البته. بود صندوق گاو  توش زدم، حدس درست که  اتاق آخرین
 .کنم  پیداش تونستم
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 گفته  که  رو سندی و کردم  باز  رو گاوصندوق  در  بود داده بهم بهرام که  دستگاهی با
 .برداشتم رو بود

 رو اتاقش در  و رفتم نشده، بیدار  نیا رگبز  یا خونه صاحب شم مطمئن که  این برای
 .کردم  باز  آرام

 گلدون  و در  کنار   ایشیشه گلدون  به خوردم ببندم رو در  و برگردم خواستم که  همین
 .شکست و زمین افتاد

 !کردم  خراب! نه وای

 نگاه اطراف به گیج  فقط و خبره چه نفهمید اولش سبکه، خیلی هم خوابش معلومه
 !خورد زنگ گوشیم  موقع همون من گند  شانس از  اما کردمی

 .کنم  قطع رو گوشی  صدای بود رفته یادم

 بود، دیده هم رو من و بود اومده خودش به نیا بزرگ دیگه گوشیم  زنگ صدای با
 .دویدن به کردم  شروع ست،معرکه پس کالهم  دیدم که  منم

 بودم دهرسی خونه حیاط به و بودم شده خسته دیگه دوید،می دنبالم هم نیا بزرگ
 که  فهمیدم تازه و عقب سمت به شدم کشیده  که  بود مونده خروج در  تا قدم یک

 .دستشه توی چپم بازوی و رسیده بهم نیا بزرگ

 داشته دید صورتم به تونستنمی نیا بزرگ و بود تاریکی قسمت توی صورتم من
 .باشه

 .دنبو معلوم صورتش از  چیزی هنوز  ولی داشتم دید صورتش به کمی  من اما

 .بود توش خاصی برق یک که  ببینم رو رنگش عسلی هایچشم تونستممی فقط

 سمت به بود ازاد که  رو راستم دست نامحسوس طور  به سریع و اومدم خودم به
 سمت یشونه توی کردم  فرو محکم و آوردم در  ازش رو چاقو و بردم مانتوم جیب
 شدم ماشینم سوار  و ونبیر  زدم حیاط از  سریع بیاد خودش به تا هم اون که  چپش

 .دادم فشار  گاز   پدال روی رو پام و
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 خورد زنگ گوشیم  دوباره که  بودم رانندگی حال در 

 .برداشتم سریع

 ندادی؟ جواب زدم زنگ بهت پیش دقیقه چند چرا مارپل؟ خانم شد چی: بهرام

 !بیفتم گیر   بود نزدیک زدی؟ زنگ من به بودی تو آشغال: من

 روباه؟ یا شیری ببینم بگو حاال! سالمی که  حاال: بهرام

 که  حاال»: میگی وقت اون بعد دزدی رفتم تو خاطر  به من! پستی خیلی واقعا: من
 «!سالمی

 انجام داریم کاری  کدوم  هر  ما ضمن در  بزنی؛ جوش نبود قرار  مارپل، خانم آ آ: بهرام
 ممیر  زندگیت از  کنممی لطف بهت دارم منم و دزدی من برای میری تو دیم،می

 فرستممی رو یکی فردا راستی. شدیم حساببی دو هر  حساب این با پس بیرون،
 .بگیره ازت رو سند اون

 .زدم بلند داد یک و داشتبرد روی کردم  پرت رو گوشی  حرص از  کرد،  قطع هم بعد

 

 اتفاقی چه نفهمیدم دیگه و شدم ولو تخت رو لباس همون با رسیدم که  خونه به
 .افتهمی دوروبرم

 حرکت شرکت سمت به و زدم شیک اسپرت تیپ یک و شدم بیدار  خواب از  صبح
 .کردم

 .اومدمی بحث و جر  صدای شدم که  شرکت وارد

 .کنهمی دعوا گنده  مرد یک با داره منشی فهمیدم کردم  دقت که  کمی

 افتاده؟ اتفاقی مینایی خانم: من

 :گفت  و شد بلند سریع دیدنم با منشی
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 باید میگم بهشون ببینه، شمارو خوادمی و اومده آقا نای راستش رییس، بله: منشی
 .زنندمی رو خودشون حرف ایشون اما کنید  هماهنگ قبل از 

 افتاده؟ اتفاقی محترم آقای خب، خیلی: من

 ...تا اومدم بهرام آقا طرف از  من بله: مرده

 .بدم بهت تا اتاقم توی بیا خوای،می چی فهمیدم خب خیلی: من

 کرد،  حرکت پشتم هم اون و تادماف جلو من بعد و

 .شدیم اتاق داخل

 :گفتم  که  بره خواست بهش، دادم رو دزدیدم دیشب که  رو سندی

 فهمیدی؟ نشه، رد هم من فرسخی ۱۰ از  دیگه بگو بهرام به کن،  صبر  -

 .بله: مرده

 .شد خارج اتاق از  هم بعد و

 .شدم ولو میز  کنار   کاناپه  روی کالفه

 !دنیا به لعنت

 !من شانس به لعنت

 !خودم به لعنت اخر  در  و

* 

 داخل، اومد تینا دادم، که  ورود اجازه دراومد، تقه صدای که  بود گذشته  ساعت ۲
 .بگه رو کارش  تا کردم  نگاه بهش منتظر 

 بده قول راستی خب؟ نه، نگو میگم چی یه افسون جون میگم خوبی؟ سالم: تینا
 !نشی هاپو

 .رون حاشیه انقدر  مطلب، اصل سر  برو: من
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 .شمال بریم خوایممی هابچه با: تینا

 خوای؟می مرخصی کنم؟  چیکار  من االن خب: من

 !بیای باید هم تو! میدی دق رو من آخر  تو وای: تینا

 ...ت ببین: من

 !پوسیدم تو جای به من نباشه، هم حرف میای ببین، منو تو نخیر : تینا

 ...آخه: من

 .کردم  رد هم با رو سکته تا ۱۲ کشید  تینا که  جیغی با

 .برممی رو آبروت کشممی جیغ وگرنه بیای باید میای، نه: تینا

 .بردی رو سرم میام خب خیلی دیگه، بسه! اه: من

 .زد خوشحالی از  جیغی و هوا پرید تینا

 .دادم تکون براش تأسف نشونه به سری

 .پریدیم جا از  تینا و من که  شد باز  ضرب با در  دقیقه همون

 :گفت  اضطراب با و تو اومد آرتان

 بگین نداره طاقت قلبم من افتاده؟ اتفاقی شده؟ چیزیش کسی  شده؟ چی: آرتان
 ...که  َنگین وای شده؟ چی

 ...منم مسافرت بریم داده گیر   تینا این دیگه، کن  بس اه: من

 !شده روشن تینا این آژیر  دوباره پس گرفتم  آه، آرتان

 .بوقی هم تو اینطوریه که  حاال مفنگی، یپسره! هستم آژیر  من چی؟: تینا

 .گرفتم  رو خودم جلوی که  خنده زیر  بزنم بود مونده کم  دیگه اینا کارهای  از 

 .رفت در  طرف به آرتان

 .ادببی: آرتان
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 .رفت و داد نشون تأسف نشونه به سری هم بعد و

 .بده نجات اینا دست از  رو من خودت خدایا

 .رفت ناتی شمال، به سفر  مورد در  بحث همه اون از  بعد

 مورد در  هیچی اومد یادم رسیدم که  خونه به رفتم، خونه سمت به و کردم  حرکت
 .زدم زنگ تینا به پس دونمنمی سفر  این

 الو؟ -

 .تینا سالم -

 تویی؟ اه تینا

 جوریه؟چه سفر  بپرسم ازت زدم زنگ آره -

 این دیگه بردار، زیاد لباس است، دوهفته سفرمون بگم، بهت رفت یادم راستی آآ -
 میریم، راه وسط تا تا،۳ ما هستن هم دیگه نفره ۵ نیستیم آرتان و تو و من فقط که

 هم ماشین بینیم،می رو نفر  پنج اون اونجا که  هست رستوران یک راه هایوسط
 اون از  بهتره، نبریم زیاد ماشین شینیم،می تو ماشین تو هم آرتان و من بیار، تو فقط
 حرف انقدر  کرد  کف  دهانم هوف آرتانن، هایدوست دونمنمی چیزی هم نفر  پنج
 .دنبالمون بیا صبح ۱۱ ساعت کنیممی حرکت فردا راستی! زدم

 .بده فکت به استراحتی یه برو هم تو فهمیدم، خب خیلی -

 .بای اکی -

* 

 کردم  جمع رو نیازم مورد هایوسایل یهمه

 سفید، مانتو یک شامل که  گذاشتم  کاناپه  روی آماده، هم راه تو برای هاملباس و
 .مشکی - سفید شال صدفی، ست کیف  و کفش  مشکی، ۹۰ شلوار 
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 بودم نرفته تفریحی مسافرت کسی  با حاال تا کاری،  سفر  اما بودم رفته زیاد مسافرت
 با هم من و بودن شمالی مادرم و پدر  من چون شناختممی خوب رو شمال اما

 .دمکر می زندگی شمال تو سالگی ۸ تا امخانواده

 .بخوابم کردم  سعی و بیرون اومدم خیال و فکر  از 

 

 گرفتم  تصمیم برداشتم رو چمدونم پوشیدم، رو هاملباس شدم، بلند ۱۰ ساعت صبح
 .شمال برم ویرونم بوگاتی ماشین با

 خونه سمت به شد ماشین سوار  وقتی رفتم، بود تر نزدیک که  تینا خونه سمت به اول
 .کردم  حرکت آرتان

 !نداشتی هاماشین این از  که  تو کلک  میگم: تینا

 .خریدمش ماشین نمایشگاه رفتم پارسال -

 .زد بلند سوت یک شد که  ماشین سوار  رسیدم هم آرتان خونه به

 نمیدی؟ توضیح موردش در  یکم حاال الهی بشه کوفتت!  ماشینی عجب: آرتان

 ماشین این، بعد دیگه دنیا، ماشین ترینپرسرعت هست، ویرون بوگاتی اسمش -
 .ساعته در  کیلومتر   ۴۴۰ سرعتشم نداره سرعت این از  بیشتر  کدوم  هیچ

 .کرد  طی رو شمال ساعته چهار  راه میشه ساعت ۱ عرض در  یعنی

 !حالت به خوش! جالب چه او: آرتان

 کردن،می بلند رو اهنگ و میزدن جیغ بس از  کردن  روانیم آرتان و تینا راه توی
 دادن رو هاپنجره و کردن  زیاد رو شاد اهنگ یک یکهو بود گرفته  درد سرم دیگه
 اینا شد،می خونده هم اهنگ و اومدمی شدت با هی باد اتوبان، توی اونم. پایین
 ماشین یک تو اینا با دیگه کنم،می توبه من خدایا. آوردنمی در  بازی کولی  هم

 .نمیام مسافرت

 تهی از  "AMAmazing" آهنگ
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Wow.....Amazing 

Amazing 

Amazing 

 شهمی احساس تفاوتت اوکی،

Amazing 

 داری آرامشی چه تو

Amazing 

 موندگاری عشق یه تو

Amazing 

 دارم عالقه بینمون حس به من

Amazing 

 دارم عالقه بینمون حس به من

Amazing 

 قرارهبی واست دلم دوباره باز 

 برام متفاوتی تو

 نداره حرف مون رابطه

 مهربونه چقدر  دلت دونه،می کی

 

 ...که  این از  قافله رستوران به بودیم رسیده دیگه
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* 

 !دیگه شید پیاده خب: آرتان

 و تو مونممی ماشین تو من نیومدن، اونا که  هم هنوز  کنه،می درد سرم من آرتان -
 .بزنین تک یه من به اومدن برید، تینا

 خوبه؟ حالت مطمئنی ولی باشه،: آرتان

 .برید شما آره: من

 نفهمیدم و فرمون روی گذاشتم  رو سرم و خوردم استامینوفن صقر  یک رفتن وقتی
 .برد خوابم کی

* 

 .هست تینا دیدم پریدم، خواب از  گوشیم  زنگ صدای با

 تینا؟ بله: من

 .بیا هم تو رسن،می اونا دیگه دقیقه ۱۰: تینا

 .خدافظ باشه: من

 بود ریختهن ریملم کردم،  صاف رو بود شده کج  که  شالم دیدم، رو خودم آیینه توی
 تینا سمت به و شدم خارج ماشین از  و کردم  تمدید رو بود شده پاک یکم که  لبم رژ 
 .رفتم آرتان و

 نیومدن؟ هنوز : من

 .سرتن پشت چرا: تینا

 .شدن وارد رستوران در  از  دیدم و برگشتم

 .ببینن رو ما تا داد تکون براشون رو دستش هم آرتان

 ...دیدن و همانا برگشتنم
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 جا هر  باید انگار  اما کردممی دوری ازش همه این که  دیدم رو کسی  شهنمی باورم
 .باشه هم اون از  اثری میرم

 کمی  بود، آشنا اشقیافه عجیب بود کنارش  که  پسری و بهرام جز  نبود کسی  اون
 .کردم  نگاه آشنا پسر  به ناباوری با و کردم  فکر 

 بشناسه منو اگه ایو. کردم  دزدی ازش که  همونی! هست نیا بزرگ که  این این،
 !چی؟

 !کنه؟می چیکار  بهرام با اینجا این اصال  

 .دادم نشون عادی خیلی رو خودم رسیدن بهمون وقتی

 رو من کمی  که  زد خبیث لبخند یک بعد اما باال پرید ابروهاش دیدنم با اول بهرام
 .انداخت شک به

 ۳ که  بودم افکارم در  غرق انقدر  من اما کرد  آشنا هم با رو ما و اومد حرف به آرتان
 .دیدم تازه رو نیا بزرگ و بهرام کنار   دختر  تا

 .داداش سالم: آرتان

 .گرفت  دردم جاش به خودم من که  بهرام شونه رو زد دست با محکم آرتان بعد و

 :گفت  سریع نیا بزرگ که  بده انجام هم نیا بزرگ با کارو  همین خواست

 !هانزنی: نیا بزرگ

 چرا؟: آرتان

 .کنممی تعریف بشینیم بریم مفصله، داستانش :نیا بزرگ

 .نکردم معرفیتون هم به من راستی: آرتان

 :گفت  و کرد  اشاره نیا بزرگ به

 .سپهره هم اسمش و هستش بهرام و من دوست آقا این: آرتان

 !متنفرم ازش زده، خنجر  پشت از  دوستش به بهرام واقعا   یعنی! نه وای
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 :گفت  و کرد  اشاره بهرام به آرتان

 .بهرامه که  هم این: آرتان

 گفت  و کرد  اشاره دختر  تا سه اون به

 .زیور و زهره زیبا، هستند؛ قلو سه هم خانم تا سه این: آرتان

 من به و مغروره خیلی سپهر  که  فهمیدم االن تا کردم  نگاه روم روبه دختر  تا سه به
 قلوها هس اون ندم، محل بهش کردم  سعی منم همین خاطر  به میزنه پوزخند همش

 .نبودن همسان قلوهای سه اما بود هم شبیه اشونچهره ته هم

 

 یک روی رفتیم هم اون بعد کرد  معرفی هم رو تینا منو و برگشت ما طرف به آرتان
 پایین رو سرم خجالت از  پرسید سپهر  از  آرتان که  سوالی با و نشستیم نفره ۱۲ میز 

 .انداختم

 .بده االن میدی توضیح بعدا   رو چیزی یک گفتی  سپهر  خب: آرتان

 .کردن  نگاه سپهر  به و شدن کنجکاو  حرف این با همه

 خوابم تخت، توی داشت تازه منم که  بود ۳ ساعت پریشب همین راستش: سپهر
 اولش گوشی،  زنگ صدای هم بعد و شنیدم رو چیزی شکستن صدای که  بردمی
 دره، درگاه توی وشپ سیاه آدم یک دیدم کردم  نگاه اتاق به که  بعد اما بودم منگ
 بیام خودم به تا اما گرفتمش  حیاط توی دنبالش دویدم دیگه، دزده حتما   گفتم  منم
 به برنداشته چیزی دیدم رفتم منم رفته، در  و کرده  زخمی رو امشونه چاقو با دیدم
 !برام عجیبه خیلی زعفرانیه، توی امخونه سندهای از  یکی جز 

 .بود پایین سرم شرم از  میزد حرف که  مدت تمام

 .بودم کرده  ایاحمقانه کار   واقعا  

 سپهر  روی به رو بود نشسته راحت وجدانی عذاب هیچ بدون هم آشغال بهرام اون
 .میداد گوش  مشتاق و
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 .کردم  نگاه سپهر  به کمی

 درشت هایچشم متناسب، دماغ هشتی، پر  ابروهای داشت، مشکی لخت موهای
 هیکل رسید،می ۱۸۴ به قدش گندمی،  جو پوست و فرم خوش هایب**ل ای،قهوه و

 .داشت ورزشکاری

 زل بهش وقته خیلی فهمیدم و اومدم خودم به اومد برام که  پیامکی صدای با یکهو
 زیر  برده رو گوشی  دیدم که  کردم  نگاه بهرام به بود بهرام آوردم در  رو گوشیم  زدم،
 ...که  مکرد  نگاه رو اس و زیر  بردم رو گوشی  من میده، اس داره و میز 

 نه بود جیران تو اسم یادمه که  جایی تا کرد؟  معرفی افسون رو تو آرتان چرا: بهرام
 !افسون

 !نباشی من ور  و دور  دیگه تو بود قرار  یادمه که  جایی تا منم: من

 .اومدمنمی وگرنه باشی هم تو قراره دونستمنمی من خب ام: بهرام

 .میگی راست که  تو گفتم  دلم تو

 هم با قبال که  نگی اینم و نگی چیزی من هویت مورد در  کسی  به بهتره پس: من
 .بودیم نامزد

 .قبول باشه: بهرام

 قبول زودی همین به باشه داشته اتو کسی  از  اگه بهرام چون کردم  تعجب یکم
 .رو چیزی کنهنمی

 .هست کاسه  نیم زیر  ایکاسه  یک مطمئنم من

 سوار  نفر  سه ما کنیم  حرکت تا رفتیم هامون ماشین سمت به خوردیم که  رو ناهار 
 .شدیم ماشین

 .کردم  نگاه اینا سپهر  گروه  به

 .بود رنگ مشکی فورد یک سپهر  ماشین
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 .افتاد پشتم هم سپهر  و کردم  حرکت من

 رفتم،می زیادی سرعت با که  ربع یک از  بعد

 .کردمی حرکت من ماشین کنار   هم سپهر  ماشین

 .پایین بدم ور  خودم طرف شیشه کنهمی اشاره داره دیدم

 .کردم  رو کار   همین منم

 ناک خطر  مسیر  این توی و شما برای سرعت این که  کنیدنمی فکر  ببخشید: سپهر
 باشه؟

 .زد ایمسخره پوزخند هم بعد و

 کنی؟می مسخره رو من بیشعور 

 رابطه این در  و نداره ربطی هیچ شما به اصال   کنممی چیکار  من که  این ببینید، -
 پس برنیام، خودم پس از  نشستم فرمون پشت من چون نمیشه دلیل بگم باید

 .فرمونید پشت که  االن مخصوصا   باشید خودتون مراقب

 .زدم جلو ازش بوق تک یک با و زدم پوزخند یک

 .ترکیدمی حرص از  داشت اخر  لحظه توی وای

 !که  نگفت چیزی بدبخت بابا: آرتان

 من فرمون دست که  دونیدمی خوب تینا و تو نکن، دفاع ازش الکی آرتان، ببین -
 .عالیه

 .دونهنمی که  اون خب دونیم،می ما میگی هم خودت تو خب، آره: تینا

 .لطفا   کنید  تموم هم بحث این نگفتم، بدی چیز  من حال هر  به -

 گوشه  یک خوردن، عشقی شکست که  کسایی  مثل تینا و آرتان اتفاق اون از  بعد
 شون حوصله بود هم معلوم بود دیدنی نقیافشو واقعا   بودن، نشسته ماشین
 .رفته سر  حسابی
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 ...اما شد رد مون کنار   از  سپهر  ماشین دقیقه همون

 به تینا و آرتان من، نگاه زمان هم و شد رد کنارمون  از  سپهر  ماشین دقیقه همون
 شد کشیده  سپهر  ماشین طرف

 چند قیافه مثل نقیافشو هم زیبا و زیور  زهره، بهرام، یعنی نفر  چهار  اون دیدیم که
 .است تینا و آرتان پیش دقیقه

 .بزنم قهقهه خواستمی دلم واقعا   دیگه

 .کردن  غرغر  به کرد  شروع تخس هایبچه مثل و گرفت  حرصش آرتان دقیقه همون

 .بود شده بامزه خیلی خدایی

 اون هستید، مغرور  و لجباز  دوتاتون هر  همین، عین سپهر  و تو که  واقعا  : آرتان
 دو شما اخالقیه چه این آخه بودن، شده افسرده سپهر  دست از  ما عین مه چهارتا

 خندن،می و میگن هی کنن،می حال و کیف  جور  هزار  میرن شمال مردم بابا دارید؟ تا
 با هفته دو این بندممی شرط من یعنی ببین. اینجا نشستیم گالبی  مثل چی؟ ما اما

 دوباره گردیمبرمی که  هم بعد ه،شمی زهرمون رفتن شمال سپهر  و تو گند  اخالق
 .خوایممی تنوع ما بابا نو، از  روزی نو، از  روز 

 کمال  با بدم حرصش بیشتر  که  این برای ولی آرتان دهن تو بزنم که  بود االنا یعنی
 :گفتم  سردی خون

 حرف که  متشکرم راستی رسیدیم، دیگه بگم باید شد تموم اگه شد؟ تموم حرفات -
 .شیمب سرگرم یکم تا زدی

 .زدم خبیثی لبخند دوتاشون هر  چشم از  دور  و

 :گفت  اروم خیلی آرتان که  شنیدم ولی

 .شعوربی احساس،بی فرهنگ،بی ذوق،بی: آرتان

 گفتی؟  چیزی -

 :گفت  پاچگی دست با آرتان
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 .دادمی فحش بهت داشت که  بود تینا نگفتم، چیزی من... من... م: آرتان

! نشد خارج دهانم از  هم کلمه  یک من مامانم جون به میگی؟ دروغ چرا... اه تینا
 !بیشعور آرتان شن،می پیدا گو  دروغ هایادم چقدر  خدایا

*** 

 :سپهر

 خیلی خیلی افسون این از  فهمیدم منم و شدیم پیاده ماشین از  همه رسیدیم وقتی
 !عجب! ترسنمی

 دادی نهمچی کردمی غرغر  داشت آرتان وقتی که  فهمیدم جایی از  رو موضوع این
 .صلوات باشه نشده چیزی اشحنجره بودیم، هنگ تو دقیقه چند همه که  زد سرش

 .کردممی فکر  که  بود اونی از  تر احساسبی دختر  این انگار  اما

 حرصش یکم خورد، دردم به شاید بپرسم آرتان از  موردش در  یکم باشه یادم ولی
 .دادم

 ما و بود افتاده جلو افسون .بود دور  یکم که  کردیممی حرکت ویال سمت به همه
 .کردیممی حرکت افسون پشت از  هم با همه

 .اومدمی هاپرنده صدای فقط و بودن سکوت غرق همه بود، وضعی یک اصال  

 کمی  فاصله با آرتان پشت ما حاال داد ادامه رفتن راه به و افسون پشت رفت آرتان
 .رفتیممی راه

 ریزریز  همه بودیم سرش پشت که  مه ما زد،می غر  آروم آروم هی هم آرتان
 .خودش برای بود دلقکی پسره این اصال   خندیدیم،می

 

 به خودم من مگه ببینم وایسا نه بیاد؟ ما با گفت  این به کی  دونمنمی من: آرتان
 خواهر  که  گفت  این به کی  اصال  . قاشق قاشق!سرم تو خاک بگه؟ بهش بره نگفتم تینا
 کی  اصال   سرم، فرق توی مالغه مالغه خاک گفتم  خودم که  اینم باشه؟وایسا من
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 تینا نگفتم، من دیگه رو یکی این جون اخ باشیم؟ ماشین توی تایی سه هم با گفت
 خودم اینم مسافرت؟ بیایم گفت  کی  اصال   سرش، توی گاری  با خاک پس گفته،
 ؟کنممی اصال   اصال   هی دارم من چرا ببینم، وایسا سرم، تو فرقون با خاک گفتم،
 !رفت شدم دیوانه

 یعنی خنده، زیر  زدیم بلند همه و نیاوردیم طاقت دیگه آرتان حرف شدن تموم با
 .زدیممی گاز   رو زمین داشتیم

 همه که  زد توپ غره چشم یک شدیم ساکت همه ما که  برگشت افسون دفعه یک
 .داد ادامه رفتنش راه به و برگشت هم بعد و شدن ساکت

 .آروم خیلی ولی خندیدیممی هی باز  هم ما

 .کنیم  اذیتش یکم باشم، آرتان با رو مسافرت کل  باید

 خخ

*** 

 جیران /افسون

 گاهی  از  هر  که  ریزی ریز  هایخنده حتی بودم، شنیده رو آرتان هایحرف تمام
 .نیاوردم خودم روی به ولی کردن،می

 !االغ یپسره! بیارم گیر   رو آرتان این فقط من یعنی

 .بود نقلی و شیک ویال داخل، رفتیم بودیم، یدهرس ویال در  به دیگه

 .کرد  انتخاب رو هااتاق از  یکی کی  هر  بود، هم اندازه و باال طبقه هااتاق یهمه

 دوش یک از  بعد و چیدم کمد  توی رو هاموسیله یهمه و اتاقم توی رفتم منم
 .خوابیدم کوچیک

 .بود ۷ هاییکنزد ساعت و بود شده شب حدودا   شدم بیدار  خواب از  وقتی
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 سرما کنم  فکر  رفت،می گیج  سرم و سوختمی بودم نخورده چیزی چون اممعده
 .خوردم

 خوردم و کردم  بازشون بود آبمیوه یک و بیسکویت تا چند توش کیفم  سراغ رفتم
 .رفتمی گیج  همچنان سرم اما شد، بهتر  حالم یکم که

 آسمونی آبی ارافنس با مشکی کتون  شلوار  یک و شستم زود رو صورتم و دست
 .کردم  سرم هم آبی حریر  شال و پوشیدم

 زمین خوردممی صورت با داشتم و رفت گیج  سرم که  پایین میرفتم هاپله از  داشتم
 .موندم هوا و زمین بین که

 دیدن با ولی کنم  تشکر  ازش خواستم لحظه یک گرفته  منو سپهر  دیدم برگشتم
 .شدم پشیمون داشت لبش روی که  پوزخندی

 :گفت  پوزخند با همچنان اون ولی شدم جدا شاز 

 وقتی اما میاید بر  خودتون پس از  گفتید  خودتون که  طور  همون کردممی فکر : سپهر
 .دادم دست از  کل  به رو امیدم پایین، بیاین تونیننمی هم پله یک از  دیدم

 شتمدا هنوز  اما. کنممی تالفی گفتم  خودم به بعد ولی برد ماتم منم. رفت هم بعد و
 به آروم کنم  آوار  سرش روی رو ویال این که  خواستمی دلم و خوردممی حرص
 .کردم  حرکت حال سمت

 .نشستم تینا و آرتان بین مبل روی رفتم منم بودن اونجا همه

 .کرد  باز  رو دهنش زیبا که  بودیم نشسته همه

 عشوه پسرها جلوی همشون! نگو که  اومدمی بدم خواهر  تا سه این از  انقدر 
 .اومدنیم

 درست زمینی سیب آتیش روی و دریا کنار   بریم ۹ ساعت امشب چطوره هابچه: زیبا
 .هستم بازی این عاشق که  من کنیم؟  بازی حقیقت یا جرأت هم بعد و کنیم

 .بودم متنفر  حقیقت یا جرات بازی از  اول از 
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 رو بطری یک که  میده معنی چه ست، مسخره خیلی بازی این من بنظر  ولی -
 بازی این من نظر  به کنه؟  مسخره کارهای  که  کنی  مجبور  رو کسی  بعد و ونیبچرخ
 .باشه گانهبچه خیلی تو برای

 ترسی؟می یا میاد بدت بازی این از  تو: زیبا

 داره؟ ترس بازی این چیه بترسم؟ وا -

 کارها  این بیاری، در  بازی جنبهبی بازی وسط بخوای شاید گفتم  دونم،می چه: زیبا
 .نیست یدبع تو از 

 :گفتم  حرصی و افتادم سپهر  کارهای  یاد حرفش این با

 خودت مثل هم دیگران هستی اینجوری خودت وقتی شهنمی دلیل جون زیبا -
 !باشی هاحرف این از  تر عاقل کردممی فکر  ببینی،

 ...تو آره: زیبا

 .بشه بسته هابعضی دهن تا هستم بازی توی منم کن،  تمومش -

 .رفتممی ور  تاپم لپ با داشتم ۹ ساعت تا اتاقم یتو رفتم هم بعد و

 

 .بود 9 به ربع یک ساعت اومدم خودم به وقتی

 .بودن جمع اونجا همه پذیرایی توی رفتم و شدم آماده سریع

 .دنبالشون رفتم منم افتادن راه به همه ديدن که  منو

*** 

 سپهر

 

 آتیش داشت سوز  هنوز  شمال هوای بود اردیبهشت چون ساحل، ب**ل رفتیم هم با
 .نشستیم آتیش دور  همه و کردیم  روشن رو
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 .نبود افسون اما

 کو؟  افسون پس: تینا

 .نشسته دریا کنار   جاست اون: آرتان

 اونجاس؟ چرا: بهرام

 .بيارمش میرم من: تینا

 :گفت  داری حرص لحن با زیبا دقیقه همون

 .زنممی صداش خودم: زیبا

 :گفت  و کرد  افسون سمت رو روش بعد و

 شروع رو بازی کم  کم  خوایممی است، آماده هازمینی سيب بیا شجاع خانم: زیبا
 .کنیم

 .نشست زیبا رویروبه درست و اومد آشفته صورتی با افسون

 .شد شروع بازی خوردیم رو هازمینی سيب که  این از  بعد

 .بچرخونه خانم افسون اول باید خب: زیبا

 .بهرام و تینا رو افتاد و چرخاند رو بطری افسون

 حقیقت؟ يا جرأت: تینا

 .حقیقت: بهرام

 کنه؟می انتخاب حقیقت هم مرد! سرت بر  خاک یعنی: آرتان

 .بود فکر  توی کنم  فکر  نزد، هم لبخند حتی افسون اما خندیدن همه

 .برگشتیم افسون طرف به همه زد آرتان که  حرفی با

 کجایی؟  افسون: آرتان

 .شمال: افسون
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 به زود ولی بود گیج  هنوز  اون اما خنده زیر  زدیم افسون پرتی حواس این از  همه
 .کرد  اخم و اومد خودش

 چی نگی کسی  به گفتن  بهت که  رو رازی ترینبزرگ بهرام ام میدیم، ادامه: تینا
 بوده؟

 افسون هایچشم تو رو ترس من که  زد افسون به شیطانی لبخند بهرام دقیقه همون
 .کردم  حس

 بگم؟ یعنی افسون؟: بهرام

 بیداد استرس افسون کارهای  توی که  انداخت افسون به مشکوکی نگاه بعد و
 .کردمی

 .بوده کی  فرد اون بگم بیاید اول خب: بهرام

 .کردیم  نگاه افسون به تعجب با همه

 ...که  اينه رازش: بهرام

 معلوم چی؟ برای اما کنه،  ریک*تح رو افسون خواستمي کنم  فکر  نداد ادامه ولی
 .نبود

 !مرديم فضولی از  دیگه بگو اه: زیبا

 .نگم کسی  به رو اسمش گفت  من به خانم اين پیش روز  چند: بهرام

 !ديگه افسونه اسمش خب داشت؟ ربطی چه: تینا

 .است دیگه چیز  یک خانم این واقعی اسم نه: بهرام

 !وا؟: آرتان

 :گفت  مرموزی حالت با و افسون طرف برگشت بهرام

 حقیقت این باید من و بازیه یه این چون نشی ناراحت دستم از  امیدوارم فقط: بهرام
 .بگم رو
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 گم؟می چی فهمیمی معنایی، تمام به آشغال یه تو،: افسون

 ...اما: بهرام

 .کنید  تمومش بهتره پس کردیم  صحبت باره این در  قبال   ما: افسون

 .بدونن همه بذار  عزیزم؟ چرا: بهرام

 زیبا این که  کردیممی گوش  بهرام و نافسو مگوهای بگو به داشتیم تعجب با همه
 .کرد  باز  رو مبارکش دهن دوباره

 .نمیاد خوشم دختره این از  اصال  

 مال رو قشنگی این به اسم که  داره وجغی اجق اسم چه نیست معلوم هه: زیبا
 .کرده  خودش

 .خندید بلند بعد و

 :زد داد و شد بلند افسون موقع همون

 ربطی احدالناسی هیچ به من، کار   من، خانواده ،من رسم من، اسم شو، خفه: افسون
 .تو مخصوصا   نداره،

 .گرخید  زیبا افسون داد از 

 .بشیم راحت همه بگم تا کنید  تموم رو هابحث این حاال: بهرام

 .شدن ساکت بهرام حرف این با همه

 .جیرانه... خانم این اسم: بهرام

 ن؟ م ن: آرتان

 چی؟ یعنی اصال   جیران خب! چی؟: تینا

 .بهتره بپرسید خودش از  دیگه رو این: بهرام

 .برگشتیم جیران بگم بهتره یا افسون طرف به همه
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 مهمه؟ براتون چرا اصال  : جیران

 .دیگه بگو نکن اذیت من جون: تینا

 :گفت  و کشید  عمیقی نفس جیران

 آهو: جیران

 آهو؟ چی؟: تینا

 .آهو شهمی اسمم معنی: جیران

 آهو؟ چرا حاال: تینا

 .دیدم جیران هایچشم توی رو غمی یک تینا سوال نای با

 .مربوطه خودم به دیگه اینش: جیران

 .قشنگه خیلی اسمت ولی: زهره

 .مرسی: جیران

 .اومد خوشم که  من بود قشنگی اسم گفت،می راست رو این

 .درخشیدمی و بود شب سیاهی به چشماش کردم  نگاه چشماش به

 هایچشم مثل چشماش چون کردن  تخابان چشماش از  رو اسمش معنی کنم  فکر 
 .بود آهو

 .زدیم زل هم هایچشم به دوتامون هر  وقته خیلی دیدم اومدم که  خودم به

 .اومدیم خودمون به سریع

 .بچرخون رو بطری تو بهرام خب: تینا

 .زیبا و خودش روی افتاد و چرخاند رو بطری دوباره بهرام

 حقیقت؟ یا جرئت: زیبا

 .حقیقت: بهرام
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 ...ا حقیقت مرد اخه! پسر سرت تو خاک بازم: نآرتا

 .آرتان شو خفه: جیران

 .شد ساکت جیران حرف با آرتان

 .جوریهاین چرا دختره این بفهمم باید من

 داری؟ دوسم باشه، خب: زیبا

 .بهت توی رفتیم دقیقه چند برای زیبا سوال این با همه

 :گفت  سنگدلی یهمه با بهرام اما

 .نه: بهرام

 بشه شکه و بگیره قرار  بهت توی که  بود زیبا وبتن حاال

 :گفت  حرص با بعد اما

 .بدونم باید نداری؟ دوسم چرا چرا؟: زیبا

 .دارم نامزد من چون: بهرام

 :گفت  آرتان دقیقه همون

 هم با رو سکته تا چند هی و شک توی برایم همش امشب قراره که  این مثل: آرتان
 .کنیم  رد

 ه؟نامزدت کی  بگو فقط: زیبا

 .گرفت  قرار  ما روی به رو و شد بلند بعد و

 .گرفت  قرار  زیبا روی به رو و شد بلند هم بهرام

 .جیران جز  نیست کسی  منه نامزد که  کسی  اون: بهرام

 .بودن گرفته  قرار  بهت توی همه

 .کنهمی اذیت رو من وسط این چیزی یک چرا دونستمنمی اما
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 .کردیممی نگاه دلسوزی با جیران به همه

 .کردمی فرق جمع توی نفر  ۳ نگاه اما

 بهرام نفر  سومین و کردنمی نگاه جیران به خشم با که  بودن نفری ۲ زیبا و زیور 
 .بود زده زل جیران به مرموزی لبخند با که  بود

 .کردمی زمزمه ایخفه صدای با ب**ل زیر  جیران حین همین در 

 .دروغه مشت یه همش اینا! دروغه: جیران

 :زد داد بلند بهرام به رو و پرید جا از  هدفع یک اما

 سال چند من نیستم، تو نامزد من کشیدم،  کافی  اندازه به بسه دیگه، بسه: جیران
 چرا نیستم، دیگه االن اما کردم  نامزد تو با بابام خواست به کردم  غلطی یک پیش
 لمو کنی،  خوردم دیگران جلوی خوایمی همش اونجایی، میرم جا هر  کنی؟نمی ولم
 عذاب غرق االن من و خواستی رو آور شرم کار   اون من از  که  پستی انقدر  حتی کن،

 .کن  تمومش پس وجدانم،

 .خوردمی بهم بهرام از  دیگه حالم واقعا  

 .زدمی حرف آوری شرم کار   چه از  جیران نبود درست چیزی یک اما

 ...نکنه وای

 .کنممی قضاوت زود دارم نیست، درست اصال   این نه نه

 جیران نزدیک رفت بهرام

 ...من عشقم، اما: بهرام

 سبکی احساس چرا دونمنمی. شد خنک حسابی دلم زد بهرام به جبران که  سیلی با
 کردم؟می

 .بودن برداشته دوشم از  سنگین بار  یک انگار 

 .رفت ویال سمت به و کرد  ترک رو اونجا زد بهرام به جیران که  سیلی از  بعد
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 .گذاشتیم  تنها رو زیبا و بهرام و رفتیم شدیم بلند هم ما

 .بودم درگیر  خودم با کال    و کردممی فکر  گفت  جیران که  چیزی به شب کل

 .نکنم فکر  چیزی به و بخوابم کردم  سعی

* 

 جیران

 

 همه کرباسن،  یه سروته مردها یهمه کرد؟  چیکار  کثافت  آشغال بهرام اون! هه
 سپهر  اون حتی هستن، هازن روح سوهان همشون. کننمی سوءاستفاده زنا از  شون
 .میده حرصم پوزخندهاش با دقیقه به دم که  آشغال

 .بستم رو چشمانم

* 

 راوی

 .داشتن خود برای حالی همه

 هم کنجکاو  اما بود نگران خود خواهر  برای و بود سرگردان و کالفه  که  بود آرتان
 .بداند سرد دختر  این درباره خواستمی و بود

 .بود مشخص او در  تعجب هنوز  و بود نجیرا نگران هم تینا

 بیداد او در  کینه  حس اما است نداده دست از  را بهرام هنوز  که  بود خوشحال زیبا
 .جیران کوبیدن  برای بود فرصتی منتظر  و کردمی

 خورده جیران از  که  سیلی انتقام که  بود داده قول خودش به و بود خشمگین بهرام
 .بگیرد را بود

 هم خودش از  حتی و شدمی جیران معطوف فکرش که  بود ر سپه دیگر  سوی در  و
 .بود شده کالفه
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 دست به را او تا بودند فرصتی دنبال و کردندمی جیران دنبال که  مجهولی کسان  و
 ...تا آوردن

 

 سپهر

 

 .آشپزخونه توی رفتم و رسیدم خودم به شدم بیدار  خواب از  که  صبح

 .بودن دنخور  صبحانه مشغول و بودن جمع میز  دور  همه

 و بود پریده رنگش شدم نگرانش یکم رسیدم، جیران به تا گذروندم  نظر  از  رو همه
 .کردمی گوش  بقیه هایحرف به حوصلهبی

 .نشستم آرتان کنار   رفتم منم

 .کرد  باز  رو گشادش  دهن اون زیبا موقع همون

 خانم ببینیم تا بریم امشب پس بکنیم رو بازی ادامه نتوانستیم که  دیشب خب: زیبا
 .زد پوزخند و! کنهمی چه شجاع

 دیشب و بودم این جای من اگه! دادی بنده این به رویی عجب شکر  رو کرمت  خدایا
 !واال خجالت، از  شدممی آب نه، گفت  که  شنیدممی رو بهرام جواب

 ...بازی این ذارمنمی من کنید؛می بدتر  شما گیمنمی هیچی هی ما خانم زیبا: آرتان

 :گفت  آرتان روبه و شد بلند جاش ز ا جیران یهو

 عادت برو، هم تو رفتن، باشن نگرانم باید که  اونایی آرتان، نباش من نگران: جیران
 .نباشه نگران برام کسی  کردم

 :گفت  و شد متوقف اما رفت آشپزخونه در  سمت به قدم چند بعد و

 .کنممی بازی من درضمن: جیران

 .بیرون رفت هم بعد و
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 !دختر این سرتقیه عجب

 :گفت  زیور  دقیقه همون

 !شهمی برمال رازی چه دیگه امشب ببینیم! هه: زیور

 .بزنند نیش باید خواهر  تا دو این حال هر  در 

 نیست؟ چرا اینا عین زهره این ولی

 دارم؟ سوال چقدر  شم،می دیونه دارم هوف

* 

 جیران

 

 ژاکت با تانک  شلوار  یک پوشیدم، لباس پس ساحل، رفتیممی باید و بود شده شب
 .کلفت  بافت شال و زانو روی تا بلند بافت

 .شدیم جمع آتیش دور  همه دیشب مثل و ساحل توی رفتیم همه

 .افتاد تینا و آرتان روی و چرخید بطری

 حقیقت؟ یا جرئت: تینا

 یک چون کنم،می انتخاب رو جرئت نیستم بهرام مثل من که  اونجایی از : آرتان
 .تمامم چی همه جنتلمن

 .برگرد کن  خیس رو خودت دریا توی برو ابر، به اعتماد آقای خب، خیلی: اتین

 هان؟: آرتان

 .شنیدی که  همین: تینا

 آقا! کنم  خیس رو خودم برم زده یخ آب که  سرما این توی! بیشعوری خیلی: آرتان
 .مریضیم بد من بگذر، ما خیر  از  بیا کردم  غلط
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 .همینه بازی قانون: تینا

 .خانم تینا شهمی هم تو نوبت ولی میرم باشه: آرتان

 .برگشت خالی و خیس و رفت آرتان

 .دادمی فحش رو تینا و لرزیدمی سرما از 

 .افتاد زیبا و من روی و چرخید بطری

 .نداشتم خبر  بیفته برام بود قرار  که  اتفاقی از  چون بود، فاجعه عمق من برای این و

* 

 سپهر

 

 .بودم منتظرش که  ایلحظه وای: زیبا

 .کن  شروع: یرانج

 ...یا جرات: زیبا

 .جرات: جیران

 بمونی، تو اون ساعت ۳ و بزرگ جنگل اون توی بری باید تو خب! افرین هه: زیبا
 نداری، هم رو گوشی  بردن حق میری، اینجا ذاریمی میاری در  هم بافتت ژاکت
 نیست؟ سوالی شد تموم خب بری، جنگل وسط تا حداقل باید

 اونجا جنگل توی زد،می یخ اونجا جیران! بود کی  دیگه این بودیم، بهت توی همه
 .بود تاریک خیلی

 ...تو نیست درستی کار   اصال   این جیران: آرتان

 .میدم انجام رو کار   این من کن،  تمومش: جیران
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 گوشیش  و ژاکت وایساد بعد اما کرد  حرکت جنگل طرف به سریع و شد بلند بعد و
 .رفت بعد و زمین رو انداخت و آورد در  رو

 .شد گم  شب سیاهی توی که  کردیم  نگاه رفتنش به انقدر 

 از  اثری هنوز  ولی بود گذشته  ساعت سه بمونیم، جا هموم گرفتیم  تصمیم هم ما
 .نبود جیران

 به کاری  زهره باز  اما ذاشتن،نمی بقیه اما دنبالش بریم خواستیممی آرتان و من
 .نداشت کارمون

 .گرفتم  نشنیده رو بقیه فریادهای و داد و جنگل به مدوید و نیاوردم طاقت سر  اخر 

 فکرم بود، مهم برام اما چرا دونمنمی بود، شده مهم برام غریبه یه که  بود باری اولین
 .چیه این دونستمنمی من و کشیدمی خودش دنبال به دلیل بی رو

 

 جیران

 

 .کردممی نفرین رو زیبا بیشتر  رفتممی جلوتر  که  قدر  چه هر 

 .بود کرده  روشن کمی  رو جنگل که  بود ماه نور  داشتم که  چیزی تنها

 .بود سردم من ولی بود گذشته  ساعت دو

 .افتادم درخت کنار   نداشت، حس و بود شده سرد پاهایم

 !باشه سرد انقدر  بهار  فصل کردمنمی فکر  وقت هیچ

 .باریدمی بارون همش و داشت سوز  بهار  همیشه شمال نداشت هم تعجب البته

 .لرزیدممی سرما از  دادم تکیه درخت به

 .خوردمی صورتم به شالق مثل رحمانهبی بارون
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 .لرزیدممی

 .شد بسته چشمانم که  نکشید طولی

 .افتادمی برام که  اتفاقی از  غافل

* 

 راوی

 

 .دویدمی جنگل سمت به سپهر 

 .او سر  پشت هم آرتان

 .کردندمی دنبال را آن رتانآ  و سپهر  و بود مانده باقی زمین روی بر  جیران پای رد

 .دیدند چیزی درخت کنار   در  ناگهان

 .جیران شال جز  نبود چیزی اما آن طرف دویدند

 .کشید  داد وار دیوانه دید را این که  آرتان

 .زد صدا را جیران و کشید  داد

 .بود جنون حال در 

 .میزد چنگ گلویش  به سنگینی بغض و بود شک در  سپهر 

 طرف به و بودند شنیده را داد صدای تینا و بهرام و زهره و زیور  و زیبا سو آن در 
 .دویدندمی جنگل

 .رسیدند آرتان و سپهر  به به باالخره

 به چسباند و گرفت  را او یقه و گرفت  را چشمانش جلوی خون دید را زیبا که  آرتان
 .داد فشار  را او گلوی  و درخت

 .کرد  جدا هم از  را هاآن تینا
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 .چکید او چشم از  اشکی قطره و کرد  تمش را خود دستان سپهر 

* 

 بعد هفته یک

 سپهر

 

 .برگشتیم شمال از  هم ما و بود گذشته  روز  ۷

 .کردممی پیدا هاییحس جیران به داشتم که  بودم فهمیده روز  ۷ این توی

 نکرده پیشروی اونقدر  هنوز  اما دیگه چیز  یا هست داشتن دوست حسش دونمنمی
 .گذاشت  عشق رو اسمش بشه که

 برداشتم ازش عکس یک و اتاقش توی رفتم رفتیممی شمال از  داشتیم وقتی ولی
 .بخونم رو توش نکردم وقت اما خاطراتش دفتر  با همراه

 .داره دردسر  هم بودن پلیس

 .شده نوشته چی دفتر  اون توی که  کردممی فکر  این به راه کل

 .رفتم دفتر  سمت به راست یک و خونه رسیدم

 .خوندن به کردم  شروع و کردم  بازش

*** 

 جیران هاینوشته

 

 .شدم بزرگ متوسط خانواده یک توی

 .رسیدمی خودمون دهن به دستمون که  بود جوری مالیمون وضعیت

 .بود آرتان سنهم بود زنده االن اگه که  داشتم خودم از  تر بزرگ داداش یک
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 ساحسا بود رومروبه اون وقتی داشتم دوست خیلی رو آرتان خاطر  همین به
 .کنارمه  پندار  داداشم کردممی

 .بود نهفته آرتان توی پندار  هایشخصیت تمام

 .بود شاد و زنده سر  پسر  یک آرتان مثل پندارم

 سرمون رو رو خونه دوتا ما همیشه پندار، اندازه به نه ولی بودم شیطون منم
 .ذاشتیممی

 .رسیدنمی کسی  به آزارش و داشت مهربونی و پاک خیلی قلب پندار 

 هم همدم یک برام شهمی تر بزرگ داداشم وقتی که  دیدممی رویاهام توی همیشه
 .نخواست خدا نخوایم، ما که  این نه.نشد اما. شهمی

 و پندار  و من با سختی و خستگی اوج توی بود کش  زحمت و پاک مرد یک بابام
 .بود اخالق خوش مامان

 «.خانم آهو» :گفتمی بهم همیشه

 .ذاشتمی احترام مونهاخواسته به همیشه

 کردمی غرغر  زیاد فقط بود خوبی خیلی زن هم مامانم

 رو مامانم گونه  زدمی غر  مامانم موقع هر  و بود مامانم کار   همین عاشق بابام ولی
 .بوسیدمی محکم

 .داشتم دوست رو بابام بیشتر  بابا، و مامان بین راستش

 داره، مشکوک هایتماس بابام کردممی احساس که  این تا بود خوب چیز  همه
 .بود کالفه  همیشه

 یا پرسیدنمی بابا از  که  موقع هر  اما بودن فهمیده رو هااین هم پندار  و مامان حتی
 .کردمی عوض رو بحث یا کردمی بهانه رو کار   خستگی

 .بود نشده کم  هاشمحبت از  هم هنوز  ولی
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 .داشتم ذوق کنکور   برای و بود سالم ۱۸ من و بود پیش سال پنچ درست

 شومی خبر  کنم،  تمرین درس خالم دختر  با که  خالم خونه بودم رفته که  شب یک
 .کرد  رو و زیر  رو زندگیم که  رسید بهم

 امتیکه هزار  سوخته، آتیش توی خونمون که  این خبر  شدم بیدار  خواب از  که  صبح
 .شدم زنده و مردم کرد،  خوردم کرد،

 .زدمی آتیشم بودن خونه اون توی ر پندا و مامان و بابا که  این به کردن  فکر 

 .نبود مشخص هم سوزی آتیش دلیل

 .کردن  شناسایی رو نفرشون ۳ هر  جسد

 .کنم  خواهی معذرت ازش تا روببینم پندار  شده که  هم بار  یک کردممی آرزو

 گفتم  بهش و کردم  دعوا پندار  با خالم خونه برم خواستممی که  شب همون چون
 .بمیری ایشاهلل

 .پرید دهنم از  و نبود دل ته از  آرزو این

 برآورده شوم آرزوی این چرا کردم  آرزو همه این که  من گفتم،می خودم با همیشه
 شد؟

 خودشون بار  سر  رو من جور  یک همه بودم، هافامیل خونه توی که  مدت یهمه
 .دونستنمی

 .دونستمی دخترش مثل رو من و کردمی حمایت ازم که  بود خالم فقط

 کسی  سربار  دیگه تا زدم شرکت یک خاله شوهر  کمک  با و دانشگاه مرفت هم من
 .نباشم

 چیزی یک ولی بود کور   و سوت همیشه خب ولی گرفتم  نقلی خونه یک کردن  کار   با
 .کردمی ایجاد مزاحمت برام همیشه بهرام که  بود این دادمی آزارم که
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 فهمیدم که  بعد ولی شدم نامزد باهاش بابا خواست به که  بود سابقم نامزد بهرام
 این چرا نگفتم کسی  به وقت هیچ و زدم بهم رو نامزدی هست کارهایی  چه توی
 .کردم  رو کار 

 انجام ربایی انسان مخدر، مواد قاچاق بدن، اعضای قاچاق مثل کارهایی  بهرام
 .دادمی

 .بدم انجامش شدم مجبور  که  خواست چیزی ازم آخری این اما

 .بدزدم سندی ازش و انی بزرگ خونه برم خواست ازم

 .دارم وجدان عذاب خیلی

 تیکه هزار  به خوادمی دلم پوزخندش اون با میده حرصم خیلی هم سپهر  این ولی
 .کنم  تقسیمش

 .زیبا با حقیقت یا جرأت بازی برای بشم آماده باید هم االن

* 

 .چکید چشمم از  اشکی قطره کشیده  تنها دختر  یک که  سختی همه این خواندن با

 .دارم دوسش من اخدای

 .شده تنگ براش دلم من

 .بده انجام رو مسخره بازی اون نذارم دیگه تا برگردون عقب به رو زمان خدایا

 !خدا ای

* 

 جیران

 .شیممی بدبخت رسهمی یکی االن دار  برش باش زود بابا: من

 .بردارمش صدا و سر  بی بذار  نکن، هولم انقدر  دیگه، خب! اه: پندار
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 !ها منه مال نصفش ولی -

 .میدم فقط تیکه یه تو، به من شیمی مریض داره، ضرر  تو برای: پندار

 ها؟ شکمت یا میگی من خاطر  به تو عمت، شکم ارواح اره -

 است؟ اونجا کی  خبره؟ چه اینجا -

 !اومده؟ دزد شده؟ چی مرد -

 .کیه  فهمیممی االن بذار  -

 .اومدن مامان و بابا! سرت تو خاک پندار  وای: من

 .کردیمنمی دزدی که  ما بیان، خب: دارپن

 .دیدیم آشپزخونه توی رو بابا و مامان و شد روشن برق

 دارین آشپزخونه اومدین شبی نصف باز ! بشم راحت من بمیرید ذلیل الهی: مامان
 !خورینمی کیک

 ...اخه: من

 !خوبه ندن دق رو من اینا خدایا بکش، خجالت تو تری،بزرگ تو پندار : مامان

 .بمیری نباید نشستی گالب  با رو پندار  قبر  سنگ تا تو حرفیه؟ چه این مامان: من

 .سرم تو کوبید  یکی پندار  گفتم  رو این تا

 ...نذاری پندار  خرمای تو گردو  تا اره: من

 .خخ.اتاقم توی کردم  فرار  منم دنبالم دویید پندار 

 .گذرهمی حقیقت یا جرات شب اون از  سال ۲ االن اتاق، توی رفتم

 .بودم اتاق یک توی اومدم هوش به قتیو

 .بودن اتاق اون توی هم پسر  یک و مرد یک و زن یک

 .کردمی گریه  و دخترم گفتمی من به هی زنه
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 .هست پندار  برادرم هم پسر  اون و هستن مادرم و پدر  گفتن  بهم اونا

 خانواده که  شدم مطمئن دادم ای ان دی تست وقتی اما نکردم باور  اولش من
 .کردم  پیدا رو مواقعی

 .گفتن  رو چی همه برام هم اونا بودم، ناراحت یکم دستشون از  اما

 و مامان و بابا بزنن، آتیش رو خونه تا اونجا میان بابا طلبکارهای شب اون که  این
 تا سه بابا هایدوست از  یکی کمک  با و کننمی فرار  خونه پشتی در  از  هم پندار 
 ذارنمی پندار  سنهم پسر  جسد و بابا سنهم مرد جسد مامان، سنهم زن جسد
 .موننمی اصفهان میان خودشون و خونه اون توی

 اما بوده دنبالم و کردهمی محافظت من از  بابا طرف از  کسی  همیشه گفت،می بابام
 بیهوش درخت کنار   که  حقیقت یا جرات شب اون و دادهنمی نشون رو خودش
 .امخانواده پیش بیارن رو من تا بوده خوبی فرصت بودم،

 البته بابا، بالی جیران همون شدم و آوردم دستبه رو امروحیه من مدتی از  بعد
 .کردمی شیطونی من از  بدتر  اون ولی بود خرس اندازه هم پندار 

 

 فکرم.بود شده تنگ تینا و آرتان برای بدجور  دلم.افتادم سپهر  و تینا و آرتان یاد
 .کردممی فکر  همش بودم اینجا که  دتم این توی رفت،می سپهر  پیش همش

 اصال   شد؟ نگرانم بردن، منو که  شب کجاست؟اون  کنه؟سپهر می چیکار  سپهر  یعنی
 !دونم؟نمی چیزی ازش من چرا بود؟ چیکاره

 .بزنم زنگ آرتان به بذار  کن،  ول اصال   اه

 سمت رفتمی دستم هی سال دو این توی روز  هر  چون بودم حفظ رو شمارش
 بزنم، زنگ هشب تا تلفن

 .شدممی پشیمون بعد اما

 چی؟ شدمی ناراحت دستم از  اگه
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 چی؟ نزدی زنگ بهم مدت همه این چرا گفتمی اگه

 .بزنم زنگ باید دیگه دفعه این

 .زدم زنگ و برداشتم رو بود خریده برام بابا که  جدیدی گوشی

 بوق ۱

 بوق۲

 بوق۳

 بوق۴

 بوق۵

 :برداشت که  کنم  قطع خواستم

 ؟بله: آرتان

 .سالم... س: من

 :شنیدم رو آرومش زمزمه صدای

 .باشه اون نداره امکان نه، ولی! جیرانه شبیه صداش چقدر : آرتان

 شما؟: آرتان

 .جیران منم، -

 :شد بلند دادش صدای

 چی؟: آرتان

 ...من -

 که  نیستی کردیم،  رو و زیر  و تهران و شمال کل  زده؟ غیبت کجا  تو دختر : آرتان
 !نیستی
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 رسممی عصر  ۶ ساعت فردا منم شمال، توی ویالی همون برین تینا و وت آرتان -
 .اونجا

 ...چرا چیه؟ جریان خب: آرتان

 .میدم توضیح اونجا میام مفصله، اشقضیه -

 نزنه؟ غیبت دوباره ها، بیای: آرتان

 .کردم  ایخنده تک

 .شدم ترم اخالق خوش تازه زندگیت، سر  برو -

 !ژون اخ: آرتان

 زدنیه؟ حرف طرز  چه این زدی، بهم ور  حالم! اه -

 .شدی پیدا بگم همه به خواممی من که  برو: آرتان

 ...خ بابا -

 .بوق بوق بوق

 !کرد  قطع رو گوشی  اه

 !گیره  جو این چقدر 

 .کردم  زمزمه باهاش و کردم  پلی آهنگ و تخت روی نشستم

 "عاشقی وس*ه" نام به علیشمس و کیمیا  جدید آهنگ

 

 تخود با کردی  فکر  چی

 منو تنها گذاشتی

 نرو اما بردی تو

 بهت من دارم نیاز 
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 رو تو دارم دوست هنوز 

 نرو اما بردی تو

 ولی دونمنمی رو تو

 دلم کرده  عاشقی وس*ه باز 

 شده دلم و گلومه  تو بغض که  حاال نرو نه

 یکم بچه

 دلم کرده  عاشقی وس*ه باز  ولی دونمنمی رو تو

 یکم بچه هشد دلم و گلومه  تو بغض که  حاال نرو نه

* 

 «.ببر خودت با هم رو پندار » :گفت  شمال، برم خواممی گفتم  بابا به وقتی

 .گذشتمی خوش پندار  با مسافرت چون کردم  قبول منم

 .کنیم  حرکت فردا تا کردیم  جمع رو هاوسایل

 .بوده من مراقب که  کنه  تشکر  ازش و بشه دوست آرتان با خواستمی هم پندار 

 پندار، هایشوخی با راه کل.  کردیم  حرکت شمال طرف به و خوردیم صبحانه صبح
 .گذشت  خوش

 !شدیم نزدیک ویال به کی  نفهمیدم که  گذشت  خوش انقدر 

 .دستم رو افتیمی گیریمی اسهال نخور، هاروپفک و چیپس اون انقدر  -

 داری تو اینجا االن بخورم، اینا از  مامان ترس از  تونمنمی که  خونه بیخی، اه: پندار
 .زنیمی ر غ

 !رفتی پرو آرتان همون به که  حقا -
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 تو، رفتم خودم و بیرون گذاشتم  رو ماشین بود، باز  دروازه در  بودیم؛ رسیده دیگه
 .اومدمی سرم پشت هم پندار 

* 

 .زدم رو در  زنگ

 .شدم خشک دیدم که  چیزی با و تو رفتم شد، باز  در 

 رو قلبم دیدنش با که  کسی  آخر  در  و زیور  زهره، زیبا، بهرام، تینا، آرتان، بودن؛ همه
 .رفت هزار 

 .بود نشده سپهر  نگاه متوجه پندار  اما کردمی نگاه پندار  به عصبانیت با که  بود سپهر 

 .برد و کشید  خودش با منو و سمتم اومد عصبی هایقدم با

 .نبود ما متوجه هم کسی

 .کردنمی ولم ولی زدممی پا و دست

 .چسبوند هادرخت ز ا یکی به و باغ پشت برد رو من

 !دیگه کن  ولم! دیونه؟ کنیمی چیکار  -

 باهات؟ بود کی  پسره اون: سپهر

 !چه تو به -

 باهات؟ بود کی  اون پرسم،می بار  دومین برای: سپهر

 !اخه؟ داری چیکار  تو -

 بود؟ کی:  سپهر

 شد؟ راحت خیالت حاال بود، داداشم! اه -

 .کردم  ترک رو اونجا سریع هم بعد و

* 
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 سپهر

 

 !سپهر سرت تو خاک ای. کردم  روی زیاد کنم  فکر 

 !داشت؟ داداش مگه جیران اصال  

 بوده؟ کجا  االن تا یعنی. اون و دونممی من باشه، گفته  دروغ اگه

 با دارم وایسادم قراره، چه از  موضوع ببینم پیششون برم که  این جای به منم اه
 .زنممی حرف خودم

 بود شده شروع نحرفاشو تازه خونه، توی رفتم سریع

 .دادم گوش  جیران هایحرف به و کنارشون  رفتم منم

* 

 جیران

 

 برم باید شمال، اومدم مثال   نشستم؟ اینجا چرا من اصال   بدجور، رفته سر  حوصلم
 !واال جایی ساحلی، جنگلی

 کنن،می شوهر  شن،می عاشق جاهایی همچین یک توی همه ندارم شانس که  من
 .ساحل برم تنها باید بدبخت من بعد

 .برات دارم پندار  آقا کن  صبر  کپیده،  خرس مثل که  خرم پندار  این

 پرید خواب از  جوری بدبخت پهلوش، توی زدم پا با محکم یکی و سرش باال رفتم
 .شلوارش تو رفته قورباغه گفتم  که

 بود؟ کی  بود؟ چی: پندار

 .بریم پاشو بودم، من -
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 !اه بود برده خوابم تازه داری؟ مرض: پندار

 غار  اندازه هم دهانم کردم،می خروپف داشتم ساعت ۲ که  بودم من اون البد اره -
 نه؟ بود باز  صدر  علی

 

 تا بخره چیزی یه تا رفت هم پندار  زدیم، حرف هم با کلی  ساحل، رفتیم پندار  با
 .بخوریم

 .نشست کنارم  و اومد دیدم، رو سپهر  دور  از 

 نشستی؟ تنها: سپهر

 مهمه؟ خیلی -

 لجبازی؟ انقدر  چرا -

 داره؟ ربطی تو به -

 .بگم بهت رو مهم موضوع یه اومدم کنم،  کل  کل  تو با که  اینجا نیومدم من ببین -

 .میدم گوش  خب -

 .خوندم رو خاطراتت دفترچه من -

 ...حقی چه به تو چی؟ -

 .نگو چیزی نشده تموم من هایحرف تا -

 !اوف -

 باید رو، طلبکارها جریان حتی دونممی تو درباره رو چیز  همه من که  اونجایی از  -
 .کنیم  دستگیرشون که  کنی  کمک  من به تونیمی تو که  بگم

 باشی؟ کی  آقا -

 .نیا بزرگ سپهر  سرگرد هستم، پلیس من -
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 هاپلیس شما درآمد ندارن، شهر  باال توی بزرگی هایخونه همچین هاپلیس خب -
 .کمه  خیلی

 .رسیده ارث من به امخانواده از  گهدی چیزهای خیلی و خونه اون درسته، -

 بکنم؟ تو به کمکی  چه باید من حاال خب -

 بهت رو چیز  همه تا شب، ۱ ساعت ذاریممی قرار  جا همین خوابیدن، همه که  شب -
 .بگم

 .باشه -

 .رفت ویال سمت به و شد بلند سپهر 

 داشت؟ چیکار  باهات سپهر  -

 .بود پندار . صدا سمت برگشتم

 .کجاست  دونممی ببینه بپرسه، من از  اومد گشتمی رتانآ  دنبال هیچی، -

 نبود؟ ویال تو آرتان مگه: پندار

 نه؟ یا هست ویال تو دونممیچه بودم تو پیش من پندار، وای -

 !که  نگفتم چیزی میاری؟ جوش چرا حاال خب: پندار

* 

 ،داشتم نگه رو خودم چقدر  االن تا دونهمی خدا. بود شب ۱ ساعت بود، شده شب
 .دیدمش. کردم  حرکت دریا سمت به سریع ترکم؛می فضولی از  دارم

 .سالم -

 .بشین خب: سپهر

 .نشست روم به رو هم سپهر  و نشستم من
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 از  خیلی توی بابات طلبکارهای اون ببین مطلب، اصل سر  میرم سریع خب: سپهر
 امانج باید و پلیسم یک منم بهرامه، هم رئیسشون و داشتن شرکت هاکاری  کثافت
 کنی،  کمک  من به باید شناختیش،می و بودی باهاش مدتی چون هم تو کنم،  وظیفه
 .سراغت بیان دوباره ممکنه ندیمشون، پلیس تحویل اگه چون

 راضی اونا کنیمی فکر  تو کنم؟  چیکار  رو امخانواده کردم،  قبول من که  گیریم  -
 شن؟می

 .من با اونا کردن  راضی: سپهر

 .هستم منم خب، خیلی -

 .عالیه: سپهر

 یکم دونم،نمی ازت چیزی من ولی دونیمی رو چیزها خیلی من مورد در  تو خب -
 .بگو اتگذشته  از 

 شدن پلیس عاشق بچگی از  و شدم بزرگ ثروتمند خانواده یک توی من خب: سپهر
. کردم  راضیشون بود که  جور  هر  ولی نبودن موافق شغل این با مادرم و پدر  بودم،
 وایسم، خودم پای رو داشتم دوست و نبودم امخانواده منال و مال لدنبا اصال   من
 یک و خونه اون منم به و داده هاشنوه همه به که  پدربزرگمه برای هم هاارث اون

 .داده رو شرکت

 .خوبه -

 .رفتم ویال سمت به و شدم بلند هم بعد و

* 

 .اومدیم ما با هم سپهر .برگردیم شد قرار  موندن شمال روز  چند از  بعد

 .گفتمی رو بهرام قضیه بابا و مامان به باید

 .نکنن قبول بابا و مامان نکنه که  داشتم استرس یکم

 .داشت خبر  قضیه از  هم پندار  بودیم، رسیده دیگه
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 بینمون باشیم، تر راحت که  این برای شد قرار  بابا و مامان با زدن حرف کلی  از  بعد
 شد قرار  هم بعد. خوند خودش بود، بلد بابا چون و بشه خونده محرمیت صیغه یک
 .بشیم آماده ماموریت برای تا تهران بریم دیگه هم با

 .کردمی گریه  بهار  ابر  مثل مامان

 .میام زود که  بمیرم نیست قرار  مامان -

 .سرم تو کوبید  محکم یکی مامان

 بمیری؟ چی یعنی بگیر، گاز   رو زبونت: مامان

 .بخورم رو پندار  حلوای باید من آره، آره -

 .سرم تو زدن هم با پندار  و مامان دفعه این

 .آوردین گیر   مظلوم منو شما! بابا ای -

 .همراهت به خدا دخترم، برو: بابا

 .افتادیم راه و اومد سپهر  هم بعد نشستم، ماشین توی رفتم

 کنی؟  دستگیر  رو اونا نمیری چرا پلیسی، که  تو خب -

 بدون اگه وگرنه باشیم داشته مدرک ازش باید نیست، که  الکی طوری همین -
 .کنه  شکایت ازمون راحت خیلی تونهمی کنیم  دستگیرش مدرک

 چیه؟ نقشه حاال -

 یه با ما کنن،می هم شوییپول و فروشنمی مردم به تقلبی بدلیجات اینا -
 بشه تا گیرممی عکس ازشون وصله تو بند گردن  و انگشتر  به که  ریز  هایدوربین
 بدلیجات تو گیممی و اونجا ریممی شوهر  و زن عنوان به هم تو و من برامون، مدرک
 .اینجا اومدیم شنیدیم، زیاد رو شما تعریف هم ما و خوایمی

 چی؟ ببینه رو من بهرام اگه خب -
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 هر  ماه یک تا که  جوریه هم گریمش  کنیم،می گریم  رو تو ما نباش، اون نگران -
 .شهنمی پاک باهاش، کنی  کاری

 کردی؟  رو جا همه فکر  پس -

 .تمومه کارمون  بدیم، سوتی ترینکوچیک  اگه ما اره، خب -

 .بخوابم گرفتم  تصمیم پس بودم، شده خسته خیلی

 

 به. بودیم اتوبان توی کردم،می نگاه اطراف به پریدم، خواب از  ماشین هایتکون با
 کردم  نگاه سپهر 

 .بود رانندگی حال در  جدی حالت با

 برسیم؟ تا دهمون دیگه چقدر  -

 .دیگه ساعت یه -

 کردم،  نگاه بیرون به پنجره از  و دادم تکیه صندلی به

 اصال   چی؟ بیاد سرم بالیی اگه بیام؟ ماموریت این به سپهر  با کردم  قبول چرا من
 نداشته سابقه نگرانشم؟ انقدر  چرا پس! منه همراه سپهرم خودخواهم، انقدر  چرا من
 شدم؟ جوری این چرا من! باشم ایدیگه مرد نگران ندار پ و بابام از  غیر  به االن تا

 امخانواده که  زمانی حتی امکالفه  خیلی گریه،  زیر  زنممی کنم  فکر  دیگه یکم اگه اوف
 !نبودم کالفه  انقدر  بودم داده دست از  مثال   رو

 .نکنم فکر  چیزی به دیگه کردم  سعی

 قشنگی خیلی خونه سفید، نمای با شیکی خونه به رسیدیم ساعت ۱ از  بعد باالخره
 .هست طبقه دو معلومه بود،

 نفهمیدم بودم اطراف زدن دید سرگرم که  منم زد، زنگ سپهر  و رفتیم دروازه سمت به
 .حیاط داخل رفتیم و شد باز  در  کی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر   مقدمی ثمین|  تو برابر  در  من ابنق رمان

 

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

 

55 

 

 !بود زیبایی حیاط واقعا  

 در  تا دروازه از  بود، پوشونده سبزه از  فرشی رو زمین روی و بود سبزه جاش همه
 یه خونه روی به رو بود، شده درست باریک راه یه سفید هایسنگ با خونه یورود

 .بود چوبی هایصندلی میز  دور  و گرد  چوبی میز  یه آالچیق کنار   و بود آالچیق

 !بود عالی فضای

 کیه؟  برای خونه این -

 صاحب اول طبقه که  داره طبقه دو و ایاجاره خونه مونیم،می اینجا رو امروز  -
 .است اجاره برای هم دوم طبقه و هست خونه

 .رفتیم باال طبقه سمت به کردیم  علیک و سالم خونه صاحب با که  این از  بعد

 بود متری ۱۰۰ حدود خونه یه کردم،  خونه به سرسری نگاه یه نداشتم، حوصله چون
 .داشت اتاق تا دو و

 .کردم  انتخاب رو هااتاق از  یکی

 .کردم  پرت تخت روی رو خودم با  تقری و کردم  ول دیوار  کنار   رو چمدان

 .رفتم عمیقی خواب به و آورد هجوم چشمام به تاریکی از  دنیایی

* 

 چوبی هاینیمکت روی و بودم اومده من و بود شده صبح کردم  نگاه برم و دور  به
 .بودم نشسته حیاط

 بهم اومدمی که  خنکی نسیم و بود بخش لذت خیلی هاگنجشک  جیغ جیغ صدای
 !بود دنجی و قشنگ جای خیلی داد،می رهایی حس

 هایآدم اون پیش رفتن برای و بیوفته قراره اتفاقی چه دونستمنمی بودم، سردرگم
 بود رفته حتما   نیست دیدم سپهر، اتاق توی رفتم که  صبح. داشتم استرس رحم،بی

 .بده انجام رو ماموریت کارهای
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 .شدمنمی سیر  اصال   و بودم نشسته اينجا که  بود ساعت سه

 نظر  از  رو حیاط دور  يه و چرخاند رو سرش دیدم، رو سپهر  و شد باز  دروازه در 
 .رسید من به تا گذروند

 روم به رو نشست و سمتم به اومد سریع خیلی

 بزنیم؟ حرف هم با داری وقت سالم،: سپهر

 داره؟ کردن  سوال اینم ديگه، دارم وقت یعنی نشستم بیکار  اینجا وقتی خب سالم، -

 بینیشمی وقتی چرا دونمنمی. زدن حرف به کرد  شروع من کنایه  به توجهبی سپهر 
 !بيارم در  رو حرصش یا بذارم سرش به سر  خود به خود خوادمي دلم

 که  بگم و کنم  معرفی رو خودم که  این برای اينا بهرام ویالی بودم رفته امروز : سپهر
 اما کنی  صحبت خوایمی که  کس  هر  با تونیمی امروز  اونجا، ریممی تو و من فردا
 و خودت برای ممکنه چون کنی  صحبت تونینمی کسی  با اونا پیش رفتیم وقتی

 برامون رو یکی بریم اونجا وقتی که  مطمئنم چون بشه، درست دردسر  اتخانواده
 .گیرنمی نظر  تحت رو ما و بدن خبر  بهشون رو کارمون  تا ذارنمی

 با تا اتاقم توی رفتم منم. داد تکیه دلیصن به سينه به دست شد تموم که  حرفش
 دردسر  بود ممکن چون نگفتم رو واقعیت هم تینا و آرتان به حتی بزنم حرف همه
 .بشه

* 

 (عملیات  اول روز )  بعد روز  یک

 

 صورت روی طور  همین کرد،می کار   صورتم روی داشت گریمور   يه و بودم اتاق توی
 .کردنمی گیریم  خودش اتاق توی هم سپهر 

 ماهرانه گیریم  خیلی شد،نمی باورم ایستادم، آیینه روی به رو شد تموم که  ارمک
 .بود خودم واقعی صورت انگار  و بود
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 روی بود، شده گندمی  جو پوستم رنگ و بودن گذاشته  عسلی لنزهای هامچشم توی
 بامزه خیلی قیافه این با بود، فر  طالیی موهای که  بودن گذاشته  گیس  کاله  هم سرم
 .ودمب شده

 .کردم  باز  رو در  تو، بیا صدای با که  زدم رو سپهر  اتاق در  و اومدم بيرون اتاق از 

 پوست و روشن ایقهوه موهای با آبی هایچشم بود، کرده  تغییر  خیلی هم سپهر 
 .بود تر عالی خیلی اصلیش قیافه ولی برنزه

 !ترهعالی اصليش قیافه که  چه من به اصال   بابا ای

 بهرام خونه سمت به و شدیم ماشین سوار  نیاز  مورد هایسایلو برداشتن از  بعد
 .رفتیم

*** 

 مرد يه صدای زد، رو تصویری آیفون زنگ سپهر  و وايستاديم بهرام ویالی جلوی
 :اومد

 بفرمایید؟: مرد

 :گفت  و رفت آیفون نزدیک سپهر 

 .بوم ب**ل آفتاب: سپهر

 .افتادم بومه لبه آفتاب اهنگ یاد خخ

 .رفتم من هم سرش پشت و داخل رفت سپهر  و شد باز  یتیک صدای با در 

 :گفتم  نامحسوس طور  به آروم خیلی رفتيم،مي راه هم کنار   و شدم تر نزدیک بهش

 چیه؟ بوم ب**ل آفتاب این، قضیه -

 :گفت  آروم خیلی هم سپهر 

 برام رو در  صورتی در  گفتن  پیششون بودم رفته که  دیروز  رمزه، اسمه يه هیچی -
 .بگم رو رمز  اسم که  کننمی باز 
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 !هاپلیسی فیلم این عین جالبه، -

 جونمون ممکنه چون نگیری، اشتباهش پلیسی فیلم با باش مراقب ولی جالبه، اره -
 .بیوفته خطر  به

 .فهمیدم باشی، ضدحال انقدر  نیست الزم خب، خیلی -

 پهر س که  کردم  شدیدی لرز  لحظه یک دیدنش با دیدم، ویال اصلی در  جلوی رو بهرام
 .نداشت وجود ترسی احساس دیگه دستام، گرفتن  با گرفت،  رو دستم و شد متوجه

 .گرفتیم  قرار  بهرام جلوی که  رفتیم انقدر 

 .شد خیره چشمام توی آخر  و گذروند  نظر  از  رو سپهر  و من پای تا سر  از  نگاهش با

 .بفهمه رو چیز  همه و بخونه رو ذهنم تونهمي چشمام دیدن با کردممی احساس

 .بود خونسرد کردم  نگاه سپهر  به و گرفتم  چشماش از  نگاهم سریع

 .کنیم  صحبت هم با تا داخل بفرمایید اومدین، خوش خیلی سالم،: بهرام

 نفر  چند نیست معلوم ولی جنتلمنی عجب گفتممی شناختم،نمی رو بهرام اگه هه
 !خوردن رو مهربون ظاهر  همین گول

 .شد داخل و فشرد دستش توی محکم رو دستم و داد تکون سر  سپهر 

 .زدن حرف به کرد  شروع بهرام و نشستیم مبل روی

 رو شما فردا از  من هستن، بدلیجات کار   تو که  دارم زیادی آشناهای من خب: بهرام
 .کنید  انتخاب رو بهترینشون و کنید  نگاه رو هابدلیجات همه تا برممی همشون پیش

 خیلی من خانم چون بدین، نشون بهمون رو همه لطفا   نداره اشکالی اگه بله: سپهر
 .هستند حساس بدلیجات روی

 نه؟ که  چرا بله،: بهرام

 .زدم مصنوعی لبخند يه کرد،  نگاه من به هیز  نگاه با هم بعد و

 .کنید  استراحت و اتاق توی و برید بهتره خب: بهرام
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 کنیم،  رار ف اونجا از  که  بود خدامون از  سپهر  هم و من هم انگار  بهرام حرف این با
 .داد نشون بهمون بهرام که  اتاقی سمت رفتیم و شدیم بلند سریع پس

 !آخیش. بستیم رو در  و اتاق توی رفتیم سریع

 و چرخیدمی اتاق دور  و برداشت رو گوشيم  نرسیده سپهر  اما نشستم، تخت روی
 .کردمی متر  رو جاش همه

 ...چیکار داری -

 دماغش جلوی سکوت معنی به رو اشهاشار  انگشت و بدم ادامه رو حرفم نذاشت
 .درآوردم شاخ تعجب از . گرفت

 تر نزدیک من به لحظه هر  و سمتم به اومد آروم اتاق توی زدن دور  کلی  از  بعد
 چی؟ یعنی کارا  این رفتم،می عقب هی منم شد،می

 آورد رو وصورتش من به رسید هم سپهر  دیوار، به چسبیدم که  رفتم عقب انقدر 
 :گفت  آروم خیلی و نزدیک

 .میدی لومون داری نگو، هیچی شش، -

 :گفتم  آروم خیلی منم

 چرخیدی؟می اتاق توی هادیونه مثل چرا چیه؟ غریب عجیب کارای  این -

 نشون بهم باشه میکروفن یا دوربین جایی اگه که  دارم برنامه يه گوشيم  تو من -
 دوربین از  رو ما رندا االنم چرخیدم،می اتاق توی گوشی  با خاطر  همین به ميده،
 .گذاشتن  هم میکروفن حتی اینجا کنن،می نگاه

 .ميزد تند قلبم

 واسم کشیدم،می خجالت یکم راستش شدیم، جدا هم از  سریع زدن، در  موقع همون
 .کشیدممی خجالت ولی بودم نکرده کاری  هیچ من بود، عجیب خیلی

 .ناهاره وقت داد خبر  و بود خدمتکارها از  یکی برگشتم در  طرف به
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 :گفت  بهرام به رو سپهر  که  پاشم میز  سر  از  خواستم ناهار  خوردن از  بعد

 .بزنیم قدم حیاط تو یکم ریممی ما -

 نه؟ که  چرا برید، آره اوه: بهرام

 :گفتم  آروم خیلی. برداشتیم قدم حیاط سمت به هم با و گرفت  و دستم سپهر 

 نباشه؟ دوربین اینجا میگم -

 .گیرهمی فیلم فقط نمیره جایی صدامون ولی هست، که  دوربین -

 .اوهوم -

 توی دوربینه با که  باشه یادت ها،بدلیجات اولین سر  بریم خوایممی فردا راستی -
 .بگیری فيلم و عکس جا همه از  انگشترت

؟ -  مثال 

 .هابدلیجات از  هستن، اونجا که  افرادی از  مثال   -

 .باشه -

 .برد خوابم تخت روی هم نم و ویال توی رفتیم زدیم حرف که  یکم

* 

 دستم رو انگشترم. داشتم استرس خیلی ماموریت، اولین به بریم بود قرار  امروز 
 .پوشیدم قرمز  شال و مشکی مانتو با مشکی نود شلوار  يه کردم،

 .مشکی بلیز  و مشکی شلوار  کردم  نگاه سپهر  به

 کنی؟می نگاه رو من بر  و بر  چرا دیگه، بیا: سپهر

 .ماومد خودم به

 .اومدم -

 .شد سوار  ماشین توی ما با هم بهرام
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 .بود فکر  تو بدجور  هم بهرام و کردمی بررسی رو برش و دور  سپهر 

 حوصله ديگه]  بود بهرام ویالی از  تر قشنگ خیلی که  بود ویال يه رسیدیم، باالخره
 هم تنبل کنید،  مجسم خوشگل ویالی يه خودتون برای خودتون کنم،  توصیف ندارم
 .[ونيدخودت

 و زدن لبخند ما دیدن با که  بودن وايساده هم کنار   مرد تا سه رفتیم، ویال داخل به
 .اومدن سمتمون به

 کنی؟نمی معرفی جان بهرام: مردها از  یکی

 .شد مرد تا سه اون نوبت کرد،  معرفی رو ما بهرام که  این از  بعد

 .کرد  اشاره ساله 40 مرد يه به بهرام

 .هستن کاوه  آقا ايشون: بهرام

 گاوه  آقا که  این خب افتادم، گاو  یاد گرفتم  دندون به رو لبم و گرفت  خندم لحظه يه
 کین؟  بقیه ببینیم حاال بود،

 :گفت  و کرد  اشاره ديگه مرد دوتا به

 .شایان و سیروان هستن، کاوه  آقا پسرهای هم آقایون این -

 سنش یکم کنم  فکر  هم یکی اون خورد،می بهش 28 یکیشون کردم  نگاه بهشون
 .بود یکی اون از  کمتر 

 کجاست؟  مامانشون پس ماشااهلل کارهان،  این تو خانوادگی بگو پس

 [شد؟ کشیده  کجا  به کجا  از  موضوع بينينمی تروخدا] 

 .بدلیجات سراغ بریم خب: بهرام

 .بریم آره: کاوه

 .پشتشون زشت اردک جوجه عین هم سپهر  و من رفتن، جلو چهارتاشون هر 

 !وقت يه باشن چیزی روحی جنی نکنه! دیوار؟ سمت ميرن دارن راچ اينا ِاوا
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 برسن، دیوار  به مونده قدم يه دیوار، تو ميرن دارن جدی جدی که  این مثل نه
 قسمتش يه دیوار  و گذاشت  دیوار  جای يه روی رو دستش یهو مرده اون و وایسادن

 .کنار  رفت

 .کردمی جمع قاشق با زمین رو از  رو دهنم باید یکی یعنی

 .هاستفیلم ماله همش اينا کردم  فکر  من! خالق جلل

 باال، بود داده رو ابروش تای يه که  کردم  نگاه سپهر  به

 !احساسبی

 ![کرد  جمع فرغون با رو دهنش تو مثل خوایمی پس، نه] 

 .برداری فیلم به کردم  شروع و کردم  روشن رو دوربین منم

 !ديگه تو بیاید: بهرام

 که  بودم داشته نگه جوری رو دستم داخل، رفتیم و اومدیم ونخودم به سپهر  و من
 .شدمی گرفته  جا همه از  کامل  فیلم

 .کردممی غش داشتم یعنی بود، بدلیجات عالمه يه داخل رفتیم وقتی

 .کننمی انتخاب چی خانم ببینیم بریم خب: بهرام

 .بود گرون  هم همه که  کردم  انتخاب چیز  تا چند منم و رفتیم

 .بدن رو هااين خرج باید ها،پلیس رهبیچا خخ

 .بخرم بدلیجات اومدم جدی انگار  که  کردممی انتخاب دقت و باسلیقه هم همچين

 میای؟ ساالری مهمونی بهرام، راستی: کاوه

 .میام حتما   آره: بهرام

 .کردن  خرید ما از  باالخره چون بیان، هم خانم و آقا این: کاوه

 بیاین؟ دارين دوست خب: بهرام
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 .ميايم هم ما آره،: سپهر

 راهی بود، چی اسمش دونمنمی که  مرده این مهمونی مورد در  حرف کلی  از  بعد
 .شدیم بهرام ویالی

 آره، بود، ساالری اسمش نه بود؟ ساالدی اسمش

 .بود ديگه هفته دو مرده مهمونی

* 

 اینجا جالبش ولی بدلیجات خرید برای اون و این خونه رفتیم همش هفته دو این
 .بودن دعوت ساالری مهمونی توی هم همه که  بود

 

 تا بفرسته، هاپلیس برای رو آدرس سپهر  بود قرار  و بود ساالری مهمونی روز  امروز 
 .بگيرن رو همه و خونه تو بريزن شدن جمع هم دور  همه که  موقع همون

 !چی؟ بیاد سپهر  سر  بالیی اگه وای

 شال يه با کرم  رنگ به شلوار  و کت  هي من! جیران خری خیلی بگیر، گاز   رو زبونت اه
 .خخ بود، کرده  ست من با هم سپهر . بودم پوشیده ایقهوه کفش  و ایقهوه

 .رفتیم ساالریه این خونه سمت به و شدیم ماشین سوار  بهرام با

* 

 .خواممی منم! واال داشتن مجلل هایخونه همشون اينا شدیم، ویال حیاط وارد

 .پیچیدمی فضا توی یممال آهنگ صدای داخل، رفتیم

 ...و کننده  کر   اهنگ وجب، يه هالباس همه ها،رمان این عین اآلن گفتم  خوبه،

 .نیاوردن در  بازی جنگولک و بودن متشخص همه ولی

 هم هابعضی کردن،می چرانی چشم هم هابعضی رقصیدن،می وسط اون هابعضی
 .لونبوندنمی داشتن غذاها، روی بودن شده پهن بديدها ندید این عین
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 .بیرون جا این از  نرم گرسنه  شکم با بخورم، چی يه حداقل میز  سر  رفتم سریع منم

 .ميزد حرف باهاشون داشت بود، مردها اون کنار   که  هم سپهر 

 بمیری الهی ای بودم، نشسته گوشه  يه طوریهمین منم بود، گذشته  ساعتی دو يه
 .سررفته حوصلم من سپهر،

 :اومد صدایی يه یهو

 .بیرون بیاید همه بهتره پليسه، محاصره تحت ویال این -

 .تو اومدن دست به تفنگ هم پلیس چندتا و اومد تیراندازی صدای دنبالش به و

 .طرفم اومد سریع سپهر 

 .برو مامورها از  یکی با تو: سپهر

 چی؟ تو -

 .دارم کار   من برو میگم -

 .بگم چیزی یه خواممی راستش... ام... پس -

 .کمه  وقت بدو -

 ...دوست... دو... من -

 !سرگرد؟ -

 .بود هاپلیس از  یکی! معرکه خرمگس بر  لعنت ای

 .فرستممی رو خانم اآلن برو: سپهر

 .رفت پليسه

 .گفتیمی داشتی خب: سپهر

 .کن  فراموشش اصال   هیچی، -

 :زدم ب**ل آروم خیلی. پليسه سمت رفتم هم بعد و
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 .عشقم باش خودت مراقب -

 .رفتیم بابا و مامان خونه سمت به و شدم ماشین سوار  پلیس اههمر  هم بعد و

 .افتادم کردن  غلط به شدم ماشین سوار  که  همین ولی

 بیوفته؟ براش اتفاقی اگه. ذاشتمنمی تنهاش کاشکی

* 

 چيزهایی يه حسام از  هم بابا و مامان نیست، سپهر  از  خبری و گذشته  هفته دو
 .شهمی شروع هاشونچپ پچ بیننمی رو من تا چون فهمیدن،

 .ندارن خبری هیچ ازش هم هاپلیس. گرفتم  افسردگی هفته يه این تو

 .ذارنمی سرم به سر  کمتر   هم تینا و آرتان گردم،برمی و شرکت میرم روزها فقط

 .تهران برگشتیم بابا مامان و من راستی

* 

 پشت از  یصدای که  گشتمبرمی پایین سری با و پیاده شرکت از  داشتم روز  هر  مثل
 :اومد سرم

 کنی؟  نگاهم لحظه يه شهمی خانم -

 .نکردم اعتنا بهش

 !کردی  فراموش رو ما کال    که  این مثل! هاوجدانیبی خیلی که  واقعا   خانمی -

 اشک هامچشم توی بادیدنش، و برگشتم ناباوری با بود، سپهر  صدای عین صداش
 .شد جمع

 .بغلش مپرید منم و کرد  باز  طرف دو از  رو هاشدست

 برای کنن،  نگاه رو ما شنمی رد خيابون از  که  مردمی ممکنه که  نبود مهم برام ديگه
 .بود شده متوقف ثانیه من
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 ...نیست افسانه عشق

 ...نیست دیوانه آفرید را عشق که  آن

 ...باشی کنارش  که  نیست آن عشق

 ...باشی یادش به که  است آن عشق

* 

 97/4/3: آغاز

 97/7/12: پایان

 

 


