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  به ظاهرم انداخت یقیسره نگاه دقپ

  چشماش يزده بودم تو زل

  بودند پیو خوشکل و خوشت یکلیسه تاشون ه هر

  رمیبگ هیباعث شد چشم از بق شونیکینگاه  ینیسنگ

  ..يزیچه پسر ر_

  نشست... میشونیپ يرو یاخم

دانشگاه  یبهش ندادم و از جلوشون رد شدم و به سمت خروج یجواب
  رفتم

  برداشتن دوچرخم  بعد

  سمت مغازه حرکت کردم به

  ییبه خشک شو دنمیمحض رس به

و کاور  دیدو رونینشده بودم که عمو رحمت ب ادهیاز دوچرخه پ هنوز
 يك رو یببر به ادرس نیا عیپسرم سر ایب_لباس به سمتم گرفت

  کاغذه بدو
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  ب ادرس انداختم ینگاه

  تا اون سر شهر برم دیباز با آه

  توان نداشت گید پاهام

  صندوق گذاشتم و حرکت کردم  يناچار لباس گرفتم و تو هی

  دمیساعت به مقصد رس مین بعد

  ستادمیخوشکل ا یلیعمارت خ هی يجلو

  به عمارت افتاد  نگاهم

  عمارت بود نیهم مثل ا  میخونه پدر 

شده بودم  پر قو بزرگ يالان لا کردینم يعموم درحقم نامرد اگر
   يبجا

  ...یزندگ نیا

  آه
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  در رو زد زنگ

  باز شد یکیت يبا صدا در

  انداختم اطیبه داخل ح یهل دادم و نگاه در

  بود یسر سبز بزرگ اطیح

  جلو گذاشتم یقدم

  اومدم.. ییخشک شو س؟؟ازین یکس_

  

توجهمو جلب  یزن يجلو تر رفتم که صدا ومدین یجواب چیه
  پسرم؟؟ يخوایم يزیچ_کرد

  لباستون آوردم_

  از خدمتکارا.. یکیببرش داخل بده به _زد يلبخند رزنیپ

  گفتم به سمت عمارت رفتم يا باشه

  بود  متیگرون ق ینتیز لیعمارت پر از مجسمه و وسا داخل
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 دنیدویطرف به اون طرف م نیخدمتکار تند تند از يتعداد و

  

  شونم نشست  يرو یدست

 یلیخ یلیدختر جوون خ هیکرده به عقب برگشتم که چشمم به  هل
  خوشکل افتاد

 بایز یلیخ شیطوس يو چشما ییطلا يعروسک بود با اون موها مثل
  بود

  شده بودم  محوش

  سلام. .._زد يلبخند که

  س...سلام _امیب رونیتکون دادم تا از هپروت ب سرم

  هستم... نازیمن آ_با همون لبخند دستش به سمتم دراز کرد دختر

  دبه دستش افتا نگاهم

  ؟؟یهست دیمق ينکنه توام از اون دسته پسرا_نازیآ

  دینگاهش کردم که دستش عقب کش متعجب
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  ه؟ی.. اسمت چایخوشکل یلیخ_

  یهان_

  يبد یتونی...لباسمو که م  یخوشبختم هان_ نازیآ

  چشماش ب لباس اشاره کرد با

  دییآرره ..بفرما_لباس به سمتش گرفتم عیسر

  نجایا اینازگل ب_از خدمتکارا یکیازم گرفت و رو ب  لباس

  بله خانوم_خودش به ما رسوند عیسر ختدمتکار

  رو حساب کن.. ییپول خشک شو_نازیآ

  جون یفعلا هان_زد يرو به من لبخند بعد

  براش تکون دادم يسر فقط

  زدم  رونیحساب از عمارت ب هیتصو بعد

  زنگ خورد میمحوطه گوش يتو

  به صفحه شکستش انداختم ینگاه
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  صفحه  افتاد  يعمو رحمت رو اسم

شلوارم چپوندم بدو به  بیتو ج یگوش عیجواب به عمو سر بدون
  سمت در  رفتم

  سفت و سخت همانا وارید هیمن با  دیکردن در همانا و برخورد شد باز

  شدت ضربه چند قدم عقب رفتم از

  ..احمق؟ يمگه کور_بلند شد یکس یعصبان يصدا که

  اه کردماخم به فرد رو ب روم نگ با

  اون پسر  خودخواه تودانشگاهه نکهیا اء

  ؟؟؟يدی...ادم ند هیچ_پسره

  لباسم... يبه اتو يزد گند

  بالا رفته به لباسش نگاه کردم  يابرو با

که انقد شق و رق(صاف مثل عصا  یمعلومه اتو داشت_زدم يپوزخند
  قورت داده ها)

  ایستادیا
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..بچه  یه_بلند کرد یلباسم رو گرفت و کم قهیچنگ زد و  پسره
  سوسول مواظب حرف زدنت باش

   دمیازش ترس شییخدا

 از خودم یبودم که بتونم ب راحت دهیسخت کش یمن انقد زندگ یول
  دفاع کنم  

  که صداش بلند شد چوندمیبلند کردم گوشش رو گرفتم و پ دست

  يول کن گوشمو کند  یآخ...پسره عوض_

   تو شکمش دمیام محکم کوبلباسم باز شد با پ قهیدستش از دور  تا

  نشست نیزم يشد و رو خم

  دو پا داشتم شش تا قرض کردم  منم

  سرعت نور از اونجا فرار کردم با

  بزرگم گوشم بود کهیت دیرسیدستش بهم م اگه

  زدمیشدت نفس نفس م به

  دمیکش قیچند نفس عم ستادمیراه ا وسط
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  متوجه نبود دوچرخم شدم تازه

  کنم کاری..حالا چیآه ،لعنت_

  به پشت سرم انداختم ینگاه

  بودم برگردم و دوچرخه رو بردارم مجبور

  اومده رو برگشتم دوچرخه تو کوچه نبود راه

  حتما دوچرخم برده تو خونه شعوریب پسره

  خونه انداختم واریبه در و د ینگاه

  بلند نبود يادیمن ز واس

 اطیکردم و به داخل ح زونیآو اطیحرکت خودم رو به در ح هی با
  دمیسرك کش

  نبود یکس

  اطیح يرفتم و آروم خودم پرت کردم تو واریبالا د عیسر

  انداختم اطیبه دور تا دور ح یقیدق نگاه
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  از دوچرخه نبود يخبر یول

نفر از پشت گردنم  هیرفتم که  اطیح يآروم به سمت وسطا آروم
  گرفت

ه ک میبنیبه به م_همون پسره هست دمیفهم شیفوق عصبان يصدا از
  میدار نجایدزد کوچولو ا هی

  فقط اومدم دنبال دوچرخه ام ستمیمن دزد ن_اخم برگشتم سمتش  با

 سیالان ك زنگ زدم به پل_دیکش رونیب بشیاز ج فونیآ یگوش پسر
  شهیمعلوم م

  خوف برم داشت سیاسم پل دنیشن با

..من فقط گید میکنیخب خودمون حلش م سیچرا پل زهیچ_
  خوامیدوچرخم رو م

  شرط داره هی_پسره

  .. يذاریتازه شرطم م یدوچرخه منو برداشت_شدم یعصبان
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که  مینیبب سیپل زنمیپس زنگ م_رو سمتم گرفت شیباز گوش پسره
  مقصره

   هیشرطت چ نمیخوب بنال بب یلیهووف خ_

 یامشب مهمون_ستادیا نهیاز دور گردنم باز کرد و دست به س دستش
  میدار یبزرگ یلیخ

  خب به من چه_

  یستینه تو ادم بشو ن_شد یعصبان پسره

  که رهیرو بگ سیشماره پل خواستیم دوباره

  گرفتم دستش

  شدمیکس و تنها مقصر م یمن ب سیپل زدیزنگ م اگ

عمو رحمت هم منو  یحت دادنیجا کار بهم نم چیه گیسو سابقه د با
  گید خواستینم

  دمیانجام م یبگ يخوب هرکار لیخ_

  پسر خوب.. هی يحالا شد_زد يپوزخند پسر
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  نگاهش کردم یسوال

  میبزرگ دار  یمهمون هیامشب  گفتمیخب م_حرفش ادامه داد که

   یمنو اتو بکش يکل لباس ها ییایب دیبا تو

  یمرتب کن و

  ؟؟؟ییچ_

  يماساژم بد يایب دیبرم حموم با خوامیتازه من م_پسر

  یشیپررو م يدار یلینشد خ گهیهان؟نه د_

  خوب فکرات بکن_جلوم صورتم تکون  داد شیگوش پسره

  

  شهیمن سبز م يخر بدون گوش جلو یهرچ_دمیلب غر ریز

  ؟؟یگفت يزیچ _پسره

  نه_

  می.  .. بر یپس موافق_ پسره
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  خودش بدون توجه به من به سمت خونه حرکت کرد و

  

  تحمل کرد شهیاتو کردن لباساش م حالا

  دلم بذارم آخه يباهاش برم حموم رو کجا نکهیا

  میکار دار یلیخ ایب عیسر_دیکش رونیبلندش منو از فکر ب يصدا

  میچند قدم بلند خودم بهش رسوندم و باهم وارد خونه شد با

  بغل پسره دیمثل جن زده ها پر نازیآ هووی که

  بود؟ یچ گهید نیبسم ا..  ا_

  ماهان چقد دلم برات تنگ شده بود.. يوا_نازیآ

  وع یپس اسمش ماهان..چه اسم زشت اء

  ؟؟یمنم دلم برات تنگ شده بود وروجک..خوب_ماهان

  

  اوهوم.._خودش لوس کرد نازیآ
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 ارکیچ نجایتوا یهان يآء سلام تو_انگار تازه متوجه من شده  بود بعد
  ؟؟یکنیم

  ؟؟یاسمت هان_خنده ریزد ز یپق ماهان

  قهقه زد دوباره

  زهرمار ...چته؟؟_کردم یاخم

 یلیخ_صورتش کرد یچاشن یبزور جلو خندش گرفت و اخم ماهان
  زشته

  افتیدلم گفتم زشت عمته..با اون ق تو

  

  ن؟؟یماهان شما باهم دوست_نازیآ

دوست  خورهیم تیرع نیا افهیو ق پیبه ت یعنی_زد يپوزخند ماهان
  من باشه

  دهنش خورد کنم يدندوناش تو خواستیدلم م یعنی
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 ای یباش تیرع_دیلرزیم تیکه از عصبان يمشت کردم با صدا دستم
 يو  معرفت ادم که تو ازش بو تی،مهم شخص سیپولدار مهم ن

  ..ينبرد

  

نداشتم مثل پر کاه از  یلباسم زد و چون وزن قهیبه  یچنگ ماهان
  بلند کرد نیزم

  

 يبگو چه زر گهیبار د هی_دیشدش غر دیکل يدندونا ياز لا ماهان
  ؟؟يزد

  صورتش از هجوم خون قرمز شده بود پوست

  ار  بودلحظه در حال انفج هر

  

  ترسناك شده بود افشیترس زبونم لال شده بود واقعا ق از
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مااهان ولش کن..خواهش _دست ماهان گذاشت يدستش رو نازیآ
  کنمیم

فقط بخاطر _انداخت و من به عقب پرت کرد نازیبه آ ینگاه ماهان
  کنمیدهنت خورد نم يدندونات رو تو نازیآ

  نخورم نیتعادلم حفظ کردم تا زم یسخت به

تو اتاقم کارات رو انجام  ایب عیمنه..سر یهمون حمال اقتتیل_ماهان
  جمعت کنه... ادیب سیپل زنمیبده وگرنه زنگ م

  بعد تموم شدن حرفاش به سمت طبقه بالا رفت و

  گلوم نشسته بود يتو يبد بغض

  کردم   یسال ها هرجور زندگ نیا يتو

  کنه رمیتحق ياجازه ندادم ابنجور چکسیبه ه یول

  

  جلومو گرفت نازیکه آ  رفتمیبه سمت پله ها م تیعصبان با
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مغرور و خشکه  ی..از دست ماهان ناراحت نباش .. درسته کم یهان_
  ..سین يزیچ چیدلش ه يتو یول

که ماهان رفته بود رو دنبال  يریانداختم از مس نازیکوتاه به آ  ینگاه
  کردم

  وضع راحت بشم نیتموم بشه و از نجایزود تر کارم ا تاهرچه

  تا در بود 4راه رو  يتو

  اون لندهور کدوم اتاق رفته دونستمینم

  اتاق رفتم و درش باز کردم نیسمت اول به

  پر از  عروسک به چشمم خورد يبا کمد  یصورت دیدکور سف هی

  اتاقش باشه نیا خوردیماهان نم فیلط هیبه روح مطمءنن

  رفتم ياتاق رو بستم به سمت اتاق بعد در

  باز کردم درش

  بود  یکرم يساده با دکور قهوه ا اتاق

  مرتب زیتم و
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  انقد مرتب باشه ادیبهش نم نمیا

  رفتم  یبستم به سمت اتاق سوم در

  باز کردم که... هوویتو اتاق باشه در  یانتظار نداشتم کس چون

شلوارك  هیتخت نشسته بود فقط  يبه ماهان افتاد لخت رو چشمم
  تنش بود

  دهنم با صدا قورت دادم آب

 دشیو بدن سف چیدر پ چیپ يچشم از اون همه عضله ها تونستمینم
  رمیبگ

  

  به من  يمث دخترا زل زد هیچ_زد يپوزخند ماهان

  یپسر باش کنمیشک م يزیتو انقد ر هرچند

  

  زل زدم بهش  دهیترس

  باشه من دخترم؟ دهیامکان داره فهم یعنی
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  شک نکرد چکسیوضع بودم ه نیسال هم 10... من  نه

  

  تخت بلند شد به سمت حموم رفت  ياز رو ماهان

  بشه سیخوشکلت خ يلباسا يخوایدنبالم لباستم بکن اگه نم ایب_

  زد يپوزخند

  

  

  من اندازت بشه يفک نکنم لباسا چون

  

  توجه به من وارد حموم شد بدون

  بودم ستادهیوسط اتاق ا دهیترس

  شیراه پس داشتم نه راه پ نه
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 ایب عیکوچولو سر یه_عربده ماهان از داخل حموم بلند شد يصدا
  کارت انجام بده

  ا... گفتم  بسم

  

  

  لرزون به سمت حموم رفتم يقدم ها با

  بود دهیبه شکم دراز کش یتخت يرو ماهان

  ماساژ بده ایب یهست یپس منتظر چ_به من انداخت ینگاه

  سمتش رفتم به

  اریلباسات درب_ماهان

  راحتم... ينجورینه نه من هم_با تته پته 

  بخورمت؟؟ یترسینکنه م هیچ_زد يصدا دار پوزخند

..  
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  ستمیمن هم*جنس*باز ن نترس

  

   دیراحت دراز کش بعد

به  یانقد دختر خوشکل دور و برم هست که نگاه_حرفش ادمه داد و
  مث تو نکنم یاستخون يپسرا

  

  وضع راحت بشم نیکارم بکنم تا از عینگم سر یچیه دادمیم حیترج

  لعنتت کنه ماهان  خدا

  کردمینم ریوضع گ نیالان در داشتیدوچرخم برنم اگ

  

  دادمیلرزون اروم شونهاش رو ماساژ م يدستا با

  برخورد دستم به بدن لختش  با

  شدیو رو م ریز دلم
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  نداشتم یتماس بدن يپسر چیبا ه تاحالا

  حرکاتم کنترل نداشته باشم يباعث شده بود از شدت استرس رو نیا

  ؟؟یکنیبچه ناز م يمگه دار_ماهان بلند شد یعصبان يصدا

  پسر؟؟ ينازیم تیکه زورت از دخترا کمتره..به چ تو

  حرف  بدون

  

  دادمیتر کردم و محکم ماساژش م عیسر حرکاتم

  قلبم تند شده بود  ضربان

  بزن ونریب نمیآن ممکن بود از س هر

  تخت بلند شد و من رو   يماهان از رو یحرکت ناگهان يتو

  تخت خوابوند يرو

  بهش نگاه کردم  دهیترس

  گفت طنتیزد  با ش مهیخ روم
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  .. شهینم ينجورینه ا_

  بکش و اتو کن  رونیکمد ب يلباسم از تو برو

  يماساژ بد نخواستم

  

 از حموم رونیدستش فرار کردم به سمت ب ریاز ز  عیسر یخوشحال با
  وگرنه..  يانجام بد یبهتره اون کارتو بخوب_که صداش اومد دمیدو

  

  در حموم بستم به سمت کمد رفتم عیسر

  کوه لباس  هی دنید با

  دمیکش يبلند آه

  انقد لباس اتو کنه آخه... خوادیعمت م_

  دست لباس بزور دارم و  هیتو  من
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  ...نیا

  و ختمیر رونیداخل کمد رو ب ختهیبهم ر يها لباس

  رو اماده کردم زشیو و م اتو

  بودم که در اتاق باز شد دنیاتو کش مشغول

  وارد شد نازیآ

  شت؟؟یپ امیب شهیسلام . م_

  داخل ادیسر اشاره کردم تا ب با

  

   ادیخواهر برادر انقد ز نیتفاوت ب اخه

  افتاده.. لیاز ك*و*ن ف یکی

  انقد مهربون یکی

  کنارم گذاشت و روش نشست یصندل نازیآ
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  شازده شدم يلباسا دنیمشغول اتو کش منم

خوشحال شدم..فکر کردم  یلیخ ياول که با ماهان اومد_نازیآ
   یدوستش

  گفت درموردم؟؟؟ یداداشت چ يدیمگه نشن_زدم يپوزخند

  . ..یماهان زبونش تلخه ول _نازیآ

  یابج الیخی..ب سین یچیتو دلش ه دونمیم_

  یبه من نگو آبج_کرد یاخم نازیآ

  بالا رفته نگاهش کردم يابروها با

  میباهم دوست باش ای. بیعنی زهیچ_نازیآ

  یتومنو خواهر خودت بدون ادیخوشم نم من

  ستادیاز حرکت ا دستم

  

  که با ادامه حرفش خشکم زد  نازیزل زده بودم به آ متعجب
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  خوشم اومده... یلیمن ازت خ یدونیآخه م _نازیآ

  بهت علاقه دارم کنمیفکر م یعنی

  

  گفت؟یم یداشت چ نیا

 میخانوم من و شما از دو قشر مختلف هست نازیآ_دمیحرفش پر وسط
  میباهم باش میتونیهم نم چوقتیو ه

  دهیتا ماهان نرس دیبحثش تموم کن بهتره

  

  بلند شد  یصندل ياز رو نازیآ

  خودش توبغلم انداخت  عیسر

  

  بهت وابسته شدم یلیامروز خ نیمن  تو هم یول_

  منو پس نزن کنمیم خواهش
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 چیبسه ...من ه_گفتم يبزور از خودم جدا کردم با اخم و جد نازیآ
  ندارم یبا کس یعلاقه به دوست

  

  به مشامم خورد یسوخت يبو

  دستم کردم  ریبه لباس ز ینکاه

  سوخت.. يوا_

  لباس مورد علاقه ماهان بود... نیا_صورتش يرو دیمحکم کوب نازیآ

  

  شد  حرف در حموم باز نیدنبال ا به

سرش بود و موهاش خشک  يرو یکیکه حوله کوچ یدرحال ماهان
  از حموم خارج شد کردیم

  چشمم به بالا تنه لختش افتاد دوباره

  قلبم شدت گرفت ضربان
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  هم بخاطر خجالت و شرم یابونیغول ب نیبخاطر ترس از هم

  به دندون گرفتم  لبم

  دستم افتاد يتازه چشم ماهان به لباس سوخته تو که

  با تعجب نگاهش کرد  یکم اول

  کم تعجب جاشو به خشم داد کم

  ستادیراهش ا يجلو نازیآ عیسمتم حمله ور شد که سر به

  من بود مااهان من حواسش پرت کردم ریتقص_نازیآ

  تا ادمش کنم... نازیبرو کنار آ_ماهان

  کارو کرده نیاز قصد ا دونمیکه م من

  لال شده بود  زبونم

  نمبک تونستمینم یدفاع چیه

من رو  ينوا یب قهیکنار زد به سمتم اومد باز  نازیآ ماهان
  لباس بود... نیچقد پول ا یدونیپسره احمق ..م_دیچسب
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  لهت کنم... نجایبزنم ا حقته

  انقد حرص و جوش نداره گهی..ددمیپولشو م_

خشک  يلباس حقوق چند ماهه تو نیپول ا_زد يپوزخند ماهان
  ییشو

  

  کردم ياصلا سوزوندم خوب کار_شدم یعصبان

  حقته یکنیم يادم مجبور به کار یوقت

 يبهم زد که پرت شدم رو یمحکم یلیدستش بلند کرد س ماهان
  نیزم

  گلوم نشست بود يتو يبد بغض

  کردمیم هیگر دیمن نبا  یول

  نبودم فیضع من

  زل زده بود به ما یاشک يبا چشما نازیآ

  شکست دلم
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  نفر له شد هیروز تمام غرور و احترامم بخاطر  هیتو

  نفرت زل زدم به ماهان با

  . ...رونیگمشو از خونه من برو ب_ماهان

  بلند شدم نیزم يرو از

 يکه جلو کنمیم يکار يروز_پر از نفرتم به ماهان انداختم نگاه
  یزانو بزن ریادم فق نیهم

  زدم رونیاتاق ب از

  دمیرو پشت سرم شن يقدم ها يصدا که

  صبر کن ی..هان یهان_زدیکه منو صدا م نازیآ يصدا بعد

  ..؟يخوایاز جونم م ی..چه؟؟یچ_برگشتم سمتش تیعصبان با

  خورهیادم پولدار خودخواه بهم م  یحالم از هرچ گیکن د ولم

  نیندار گرانید يبرا يا گهیارزش د چیپولتون ه جز

  مهم باشه  گرانیواس د تشیشخص دیبا ادم
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  یبه همه چ نیدیامثال شما  گند کش یول

  بدبخت يها دهیند پول

  نازیا یاشک يتوجه به چشما بدون

  

  رفتم اطیگرد کردم به سمت ح عقب

  افتاده بود اطیام کنار ح دوچرخه

  بهش زدم يحرص برش داشتم لگد با

  ...هیتو ریهمش تقص_

  عموونعمت حرکت کردم ییزدم به سمت خشک شو رونیخونه ب از

  دیلغزیصورتم م يبه شدت رو اشکام

  نشده بودم ریانقد تحق توعمرم

مارو  دادنیداشتن که به خودشون اجازه م یاونا جز پول چ مگه
  کنند ریتحق
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  دادم و اشکام پاك کردم هیتک واریمغازه دوچرخم کنار د يجلو

  ام نشه هیعمو متوجه گر تا

 یحالو وارد مغازه شدم که عمونعمت با خوش دمیکش قینفس عم چند
  دیبه سمتم دو

 شهی...تا همادی... مژده بده پسرم ...پسرم داره از خارج میهان يوا_
  من بمونه شیپ

  سرم ختهیکار ر یکل يوا میکن زیهمه جارو تم دیبا

  ادیچشمم داره م نور

  

  کردمیصدا به حرکات عمو رحمت نگاه م یب

  کردیم ینیدلم سنگ يرو يزیچ

  

  خواستیمنو نم ایدن نیا يتو چکسیه
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  با اومدن تک پسر عمو رحمت، حالا

  نداره  یاجیعمو هم به من احت گهید

  باشم دیکار جد هیدنبال  دیبا

  استراحت به طبقه بالا رفتم يکرده برا بغ

  شدم و در اتاق قفل زدم کمیاتاق کوچ وارد

  بودم کلافه

  ازتنم دراوردم و پارچه دور بدنم باز کردم رهنموویپ

  هام از حصار اون پارچه ازاد شد نهیس

  پنهان کنم هیرو از بق تمیمجبور بودم هو یک تا

و خوشکل  یصورت يدخترا دوست داشتم لباس ها هیمثل بق منم
  بپوشم

  کنم شیبزنم ارا لاك

  بلند کنم موهام
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  دمیسوزناك کش یآه

  موندیدلم م يتو نایتا اخر عمر حسرت همه ا یول

  

*******  

  

  دیرس کردمیزودتر از اونچه که فکرش م یلیعمو رحمت خ پسر

  استقبال از پسرش  به فرودگاه رفته بود يعمو برا الان

  

  بودم به سقف زل زدم دهیتخت دراز کش ياتاقم رو يتو

  واس پدر و مادرم تنگ شده بود دلم

م ک یلیخ نندیو اقوام منو اطراف قبرستون بب لیفام نکهیترس ا از
  زدمیبهشون سر م
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  مادر و پدرم کرده بود يدلم هوا یلیخ الان

  زنده بودند کاش

  نبودم ياجبار یزندگ نیمنم مجبور به ا تا

  تخت بلند شدم يرو از

   دمیچیرو دور بدنم پ دیسف پارچه

  کوتاهمو مرتب کردم يموها یکم

  به چهرم نگاه کردم نهیآ تو

   دهیخدا منو واس پسر بودن افر شدیداشت خودمم باورم م گهید

  تمسیدختر ن و

  

  زدم رونیلباسام از اتاق ب دنیاز پوش بعد

  مغازه نبود يکس تو چیه
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  از مغازه خارج شدم به سمت دوچرخم رفتم عیسر

  

  دمیساعت به قبرستون رس مین بعداز

  گذاشتم یرو کنار درخت دوچرخه

  رفتم زانمیعز يلرزون به سمت قبر ها يقدمها با

 یلیمن خ يبرا نیقبرستون  نبود و ا يتو چکسیروز بود و ه وسط
  کنم یخوب بود تا بتونم دلم خال

  گذاشتم نیزم يدو قبر نشستم و سرم رو وسط

  شکست کردیم ینیدلم سنگ يکه چند ساله تو یبغض

  کردمیم هیبلند گر يبا صدا و

  نیمامان،چراتنهام گذاشت بابا

  کنم یزندگ يپر از گرگ چطور يایدن نیا يمن تو نینگفت

  کرد ابونایتنها برادرت منو آواره خ يدی،د يدید بابا
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  خواستیبرام موند منو فقط واس پول م ایدن يکه تو یکس تنها

  

  سبک تر شدم یکردم تا کم هیفقط گر یساعت مین

  بلند شدم  نیزم يرو از

  

  به قبرا دوختم  نمیغمگ نگاه

  

  منو به خودم اورد یمرد جوان يصدا که

  د؟؟یشناسیقبر هارو م نیآقا؟؟شما صاحب ا_

  زنده شد میسالگ 10صداش تمام خاطرات بد  دنیباشن

  نکرده بود يرییتغ چیهمه سال صداش ه نیگذشت ا بعد

ك منو اواره کرد و مسبب  یکس يصدا  تونستمیم یمن ب راحت و
  بدم صیبود رو تشخ  میتمام بدبخت
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  بودم ستادهیبهش ا پشت

  چشماش رو نداشتم يبرگشتن و نگاه کردن تو جرات

  کنه تمیمنو بشناسه و دوباره بخواد  اذ دمیترسیم

  شد انیچشمم نما هیکه باهم کرد جلو  يکارا ها   تمام

  ***گذشته***

  داخل شلوارم برد دستش

  ..ادیمهرداد نکن بدم م_

  . گهید میبذار حال کن یزنیهانا چقد غر م_مهرداد

  دیاز حصار دستاش رها کردم که از پشت بهم چسب خودمو

  ...یحالم خرابه بذار  با تو خوب بشم..چرادانقد چموشهانا _مهرداد

  

  ولم کنه کردمیو التماس م ختمیریم اشک
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  دیکشیاون فقط به نقاط حساس بدنم دست م یول

  

  ساله بودم  10دختر  هیاون زمان  من

  سالش بود  18 مهرداد

  رفتیم شیو داد من نبود تا کجا ها پ غینرفته اگر ج ادمی هنوز

  کردیعفتم م یب و

*****  

  

   

نحسش به گوشم خورد از شدت استرس تمام بدنم  يصدا دوباره
  دیلرزیم

  آقا ..حالتون خوبه؟؟_نگاهم کرد قیو دق ستادیجلوم ا اومد
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  سبزش افتاد  يبه چشما نگاهم

  مثل گذشته جذاب  بود .... 

  یدوستش داشتم ول چقد

  شد میفرد زندگ نیاون اتفاق منفور تر بعد

  

من ..من _به سمتم اومد که عقب ترررفتم اخم کردم  یقدم
  قبر هارو اشتباه گرفتم نیخوبم..فکر کنم..ا

  

رو  گریاشناس..ما همد یلیچهرتون برام خ_با شک نگاهم کرد مهرداد
  م؟؟یدیند يجا

  

برم  دینه ...من با_تکون دادم یسرم رو به علامت منف عیسر
  خدانگهدار
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به سمت دوچرخم رفتم بعد از  ادیعقب گرد کردم با سرعت ز عیسر
  برداشتنش

  زدمیتمام سرعت رکاب م با

   رهیو منو بگ ادیهر آن ممکنه مهرداد دنبالم ب کردمیم حس

  تو مغازه  دمیرسوندم و پر ییتمام سرعت خودم به خشک شو با

  پسر جوون افتاد هیچشمم به  که

  

  

  کردیم يساله باز 5دختر بچه  هیداشت با  پسر

  بهم انداخت یقیو نگاه دق دیورود من به سمتم چرخ با

  مهرداد نامنظم بود دنیضربان قلبم بخاطر د هنوز

  شده بود دیرنگمم مثل گچ سف مطمءنن

  ؟ی. درسته؟؟ خوب یباش یهان دیسلام توبا_به سمتم اومد پسر
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  من اهورا هستم_به سمتم دراز کرد دستش

  به دستش نگاه کردم مردد

  

  تنومند و مردنش گذاشتم يدستا نیب فممیدستم  ظر دیبا ترد و

  

  به دستم اورد  یفیخف فشار

  دستم ول نکرد یول

  دمیکش رونیدستم از دستش ب که

 فیازت تعر یلیپدرم خ نمتیبیخوشحالم م یلیخ_زد يلبخند
  کردیم

  عمو به من لطف داره _زدم يمحو لبخند

  بکش یبرام نقاش ایبابا ب_دیبچه به سمتمون دو دختر
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  زل زدم به دختره متعجب

  بچه از کجا اومد نیکه گفته بود پسرش مجرد پس ا عمو

  

  که متوجه تعجب من شد  اهورا

 امیبکش منم الان م یتو برو نقاش ایمان_به دخترش گفت رو
  کمکت..باشه..

  رفت شینقاش لیو وسا زیتکون داد به سمت م يسر ایمان

   يتوام مثل پدرم تعجب کرد دونمیم_اهورا

  پدر شدم ییهویچطور  که

  

  اره..اخه عمو گفت شما..._نگاهش کردم قیدق

 دوست نی.. پدرش بهترستیدختر من ن ایمان_دیوسط حرفم پر اهورا
  من بود 

  رنیشهر م رونیواس گردش باهمسرش و دخترش به ب یوقت



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 44  

 

  که الوار چوب بار داشته  یبزرگ یلیجاده تر يتو

  افتهیدوستم م نیماش ياز الوار ها رو یکیو  شهیطنابش پاره م بند

  

زنده  ایو فقط مان دنیخودش و همسرش درجا جونشون از دست م و
  موند

  

قبول  يمن اونو به فرزند نیهم يرو نداشت برا گهید یکس ایمان
  کردم

  سالم کرده باشم نیدر حق دوست چند یبتونم لطف تا

  

  بود یو نقاش يانداختم گرم باز ایبه مان ینگاه

  ..نیکرد یواقعا کار خوب_به اهورا انداختم زمیبر انگ نیتحس نگاه

  ممنونم_زد  ياهورالبخند

  اومد رونیب کشیاز آشپزخونه کوچ يچا  ینیرحمت باس عمو
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که  نمیبی..میهان ياومد_زد یضیچشمش به ما افتاد لبخند عر تا
  د؟؟یستادی..چرا سر پا امیبخور يچا دیای.. بيباپسرمم آشنا شد

  

 زیم يگرفتم و رو  يچا ینیعمو زدم به سمتش رفتم و س به يلبخند
  گذاشتم

  رفتم... ایسمت مان به

  نشستم  ایمان کنار

  به دلم نشسته بود بیعج قهیچند دق نیدختر توهم نیا

  منه هیبخاطر سرگذشتش بود ك شب دیشا

  مثل اهورا سر راهش قرار گرفت یشانس اورد و ادم ایمان یول

  نبود  يمن اگر مهرداد دیشا

  رو نداشتم ياجبار یزندگ نیا  الان

  

  مهرداد ترس تمام وجودم رو دوباره در بر گرفت ياور ادی با
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  شدیلحظه هم از ذهنم پاك نم کی یسبزش حت يچشما برق

  

به  يساعت زل زد هی هیچ_از فکر خارج شدم ایاعتراض مان يصدا با
  ؟؟يدیمن؟؟؟خوشکل ند

  

  دمیتو ند ینه به خوشکل_شد یاز تعجب اندازه نلبک چشام

  بدون که من قصد ازدواج ندارم نمیا یخوشکلم ول دونمیم_ایمان

  

  دهنم اندازه غار باز شده بود. گید

  خنده اهورا و عمو بلند شد يصدا که

  ...یکنیعادت م شیحاضر جواب نیبه ا_اهورا

ده ساعت زل ز هیپسره  نیشو برام ا یرتیبابا غ_رو به اهورا گفت ایمان
  به من
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  باز و بسته کردم یمث ماه دهنم

  نداشتم ایگنده مان يحرفا نیدر قبال ا یجواب چیه یول

چشات از  یهان_گفت یو با شوخ دیبلند خند يباز باصدا اهورا
  ریدخترم بگ

  

  کنار عمو رحمت نشستم یصندل يکنارش بلند شدم و رو از

  ... دهیوالا دخترت شما منو درسته قورت م_

برق  کردیبه عمو رحمت افتاد ك با عشق به پسرش نگاه م نگاهم
  چشماش بود يتو یخاص

  

  ...ایعمو جون تو هپروت_رو به عمو گفتم یشوخ با

 کردمیداشتم فکر م_زد و چشم از تک پسرش گرفت يعموولبخند
  ..شهیم ياگر اهورا ازدواج کنه واقعا پدر نمونه ا

  اج ندارمپدر من فعلا قصد ازدو_کرد یاخم اهورا
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  کنم دایجفتتون پ يدوتا دختر خوب برا خوامیم _عمو

   دیتنها باش نیخوایم یتا ک دیقبول کن دیمجبور

  یتو هان بخصوص

  

  

   رمیمن زن بگ نکهیتصور ا از

  گرفته بود خندم

  اومد ؟خوشتيخندیم هیچ_عمو

  هیچه حرف نیاء عمو ا_

  بعدش من دیریبگ یپس اول واس هان_اهورا

  اول بزرگترا_کرد یرحمت اخم عمو

  ..يبفرما ..خورد_اوردم رونیواس اهورا ب زبونم

  ...ستمین ریمن ك زن بگ_زد يلبخند اهورا
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  هینه خونه دارم ن پول و سرما دهیزن نم یبه منم کس_

  

  بلند شد يکنار در ورود زیزنگ آو يصدا

وارد   زیو تم کیش اریبس یزن نسبتا  جوان هی_داخل اومد يمشتر
  شد

  رحمت به سمتش رفت  عمور

  مشغول صحبت  شد و

  

  خودم حس کردم يرو رو ینگاه ینیسنگ

  چرخوندم که نگاهم به اهورا افتاد چشم

  ...یستیپسرا ن هیمعصومه اصلا شب یلیچهرت خ_اهورا

  قلبم اوج گرفت ضربان

  بشم ابونایلو برم آواره خ نکهیترس ا از
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....  

  چهره من به مادرم رفته  یعنینه .. یچ_

  . سین ونهپسر

  منه یاز بدشانش نمیا گید_کردم یمصنوع خنده

  

  شد شییتکون داد و مشغول خورد چا يسر اهورا

  که عمو صدام زد دمیکش يآسوده ا نفس

  ادرس نیلباس رو واس خانوم ببر به ا نیا ای...پسرم ب یهان_

  مبل بلند شدم به سمت عمو رفتم يرو از

  ازش گرفتم ادرس

  به ادرس انداختم يسر سر ینگاه

  گرفتن لباسا به سمت مقصد حرکت کردم بعد
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   ستادمیا دیسف يخونه با  نما هی يجلو قهیدق 20از  بعد

  به ادرس انداختم ینگاه

  ودب خودش

سمت در  هیگذاشتم و بعد برداشتن لباس ها  واریرو کنار د دوچرخه
  خونه رفتم 

  در رو فشردم زنگ

  

  ه؟؟یک_اومد  يخشن مرد يصدا

  اومدم ،لباساتون اورد  ییخشک شو از_

  امیالان م_مرد

  عقب رفتم  یکم

   ستادمیدرخت ا کنار

پوش مردونه و شلوار راه راه  ریز هیبا  یکلیه يباز شد مرد اطیح در
  گشاد
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  رونیاومد ب 

  به چهرش انداختم ینگاه

شکسته و  ونیدر م یکیك  يبا دندون ها اهیکلفت س يها لیبیس
  زرد بودن

  

  دلم نشست يرش ترس توچه دنید از

  نداشتم یحس خوب اصلا

  

  لباستون..._سمتش گرفتم دیرو با ترد لباس

  بهم انداخت زشویلباس از دستم گرفت و نگاه ه مرد

  ؟؟يتوپسر_

  

  بله.._دهنم قورت دادم آب
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  ... يدار یخوب  افهیو ق کلیه یلیخ_زد  یلبخند چندش مرد

  

 ریمرد تمام بدنم رو ز زینگاه ت یلباس هام گشاد و بلند بود ول نکهیا با
  نظر داشت

  رهیالان که منو بگ کردمیلحظه فکر م هر

  

  قدم عقب رفتم چند

  

  هی..نظرت چ میباهم باش یتو کم ای..بدهیچرا رنگت پر_مرد

  

  آشغال... کهیخفه شو مرت_

  به سمتم حمله ور شد..... مرد
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  گرد کردم تا فرار کنم عقب

  دیلباسم منو کش قهیچنگ زد به  مرد

  خوردم نیبا باسن به زم  و

کنده شد و  انشیوحش دنیبخاطر کش راهنمیپ يچند تا از دکمه ها و
  شد انینما نمیقفسه س

تو لباس مردونه   يحور هیکه  بنمیبه به م_زد یلبخند چندش مرد
  شده بمینص

  روز شانس من بودا امروز

  

  شد بازوم گرفت و بلند کرد خم

  ال ...ولم کن مردك آشغ_

  کردم داتیکجا ولت کنم تازه پ_به سمت خونه دیمنو کش مرد

  

  پااهاش زدم نیب يپام جم کردم محکم لگد يزورم تو تمام
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  درد تو خودش جم شد و دستش از

  گفتن راهیدور بازوم باز شد شروع کرد به بد و ب از

  

  به سمت دوچرخه رفتم برش داشتم عیسر

  .دادیفحش  م نجوریهم مرد

   دمیدویمن با تمام سرعت فقط م یول

  

  ك از اون خونه دور شدم یکم

  ستادمیا ابونینفس زنان کنار خ نفس

  دمیکش قیشدم و چند نفس عم خم

  باز لباسم افتاد قهیبه  نگاهم

  زدیذوق م يبدنم تو يرو دیسف پارچه

  هام معلوم بود نهیس یاز برامدگ یکم و
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  مشتم گرفتم يلباسم با دست جم کردم و تو قهی

رفتم تا لباسم عوض  ییسوار دوچرخه شدم به سمت خشک شو و
  کنم

  

  دمیداخل مغازه کش یگذاشتم سرک واریکنار د دوچرخم

  نبود یکس

  وارد مغازه شدم با دو به سمت پله ها رفتم که وسط راه رو  عیسر

  برخورد کردم یبه کس محکم

  اافتادم

  خوردم نیتمام بدنم کوفته شد بس ك زم گهید یآخ لعنت_

  

درد  تیحالت خوبه؟؟جا دیببخش_اهورا   نگران کنارم نشست 
  ....یهان کنهینم
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  باز لباسم قهیبهش انداختم که زل زده بود به  یخورد نگاه حرفش

  رو جم کردم قهی عیسر

  ...یعنیدعوام شد .. ی...با کس زهیچ_

  _دیوسط حرفم پر اهورا

  بود؟ ی.. چ.دیپارچه سف اون

  

  بود دهیبه وضوح پر رنگم

  تمیترس لو رفتن هو از

  نداشتم یحرف چیبند اومده بود ه زبونم

  به چهرم انداخت ینگاه اهورا

زانو هام برد و منو  ریدستش ز عیکه سر دیچهرم د يتو یچ دونمینم
  و بلند شد به سمت اتاقم رفت دیدر آغوش کش
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  دیلرزیم دیمثل ب بدنم

  کردیانقد واضح بود ك مطمءنن اهوراهم حسش م لرزش

  اتاق رو با لگد باز کرد و منو به سمت تخت خواب برد  در

  تخت گذاشت يرو

  

 گهیساعت د کی_به چشماش انداختم که نگاهش ازم گرفت ینگاه
  ..هیقض نیا حیاتاقت واس توض امیم

  برات شهی..چون بد م یکن رونیفکر دروغ گفتن از سرت ب بهتره

  

  از اتاق خارج شد يا گیحرف د بدون

  دمیسوزناك کش یآه

  

  شدم بدبخت
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  بدم یچه جواب حالا

  

  گند زدم امروز یلعنت

  

 دیرو با یعوض یکیاون مردك خ يلباس ها ییپول خشک شو یحت
  بدم بمیاز ج

  نگذره ییادما نیچیاز هم خدا

  

  مکن یامثال اون نبودن الان من مجبور نبودم دختر بودنم رو مخف اگه

   دمیکش یآه

  رفتم کمیکوچ یسمت کمد چوب به

  لباسم رو عوض کنم تا

  واس قانع کردن اهورا بکنم يفکر و
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  شدیمن م هیبر عل گفتمیم یمن هرچ هرچند

  

نبود چند سال پدرش رو گول زدم و از اعتمادش سو استفاده  کم
  کردم و بهش دروغ گفتم

.....  

  

  خودم به خودت سپردم ایخدا

  

  

  تخت نشستم يعوض کردم رو لباسم

 یچه دروغ کردمینقطه و فکر م هیساعت زل زده بودم به  کی کل
  اهورا سر هم کنم يبرا

  

  رو بهش بگم  قتیکه حق دمیرس جهینت نیاخر سر هم به ا که
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  کردیم رونیاخرش منو از مغازه ب خونه

  شدمیم ابانایخ آواره

  شدمیم معتاد

  ووووو..... هرزه

  بره رونیمزخرف از ذهنم ب يفکر ها نیتا ا محکم تکون دادم سرم

  در چشم از نقطه نامعلومم گرفتم به در دوختم يصدا با

  

اتاق رفت روش  یبا اخم وارد اتاق شد و به سمت تنها صندل اهورا
  نشست

  شنومیم_

  دهنم قورت دادم آب

  به جونم افتاده بود استرس

  بهش بگم یچ دونستمینم
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  رفته بود ادمیکرده بودم الان  فیگفتن بهش رد يك برا يحرفا همه

  ؟؟یچرا ساکت_اهورا بلند شد یعصبان يصدا

  از کجا شروع کنم.  دونمیبگم؟؟من نم یچ_

و پدر ساده من رو گول  يچرا خودت رو پسر جا زد_اهورا
  نکنه..  . ؟؟یبرس یبه چ یخواستی؟؟ميزد

  راجبم یکنیاشتباه فکر م ينه نه. ..دار_

هوس باز  يمرد ها صیحر ياز نگاه ها فقط بخاطر درامان موند من
  خودم رو پسر... 

  نده لیواسه من چرت و پرت تحو_دیوسط حرفم پر اهورا

  بذار حرفم بزنم_نشست میشونیپ يرو یاخم

   رمیم نجایبرو از ا یاگ  گفت بعد

  ...ونمیبه عمو رحمت مد من

  که تنها افراد خانوادم منو تنها گذاشتن عمو بهم جا و مکان داد یزمان

  بهش دروغ گفتم و دختر بودنم ازش پنهان کردم  درسته
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  داد؟؟یدخترم پدرت بهم کار م گفتمیاگر م یول

  بود؟؟ ابونایك اواره خ کسیدختر بچه تنها و ب هی اونم

  دادیبه حرفام گوش م قیدق اهورا

  میقصه تلخ زندگ فیشروع کردم به تعر منم

*****  

  سالم بود که خانوادم از دست دادم 9

  اندازه پدرم من بودم یزمان تنها وارث اموال ب اون

  

  دیبود نقشه کش دهیکه بهم به ارث رس یمال و اموال يبرا عموم

 عیوس لیمنو به عهده گرفت تا وک یبود سر پرست یهر دوز و کلک به
  بشه میتمام دارا

  دمیرس یبه سن قانون ینگهشون داره تا وقت و

  و کنهیداره بهم لطف م کردمیانقد ساده بودم که فکر م منم
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  رو دارم یزندگ نیخونه عموم بهتر تو

  کرده بود زیپسر عموم واسم دندون ت نکهیغافل از یول

خب ازش خوشم  یموقع ها عاشق مهرداد بودم عاشق نه ول اون
  ...ومدیم

   پیوشتپسر خوشکل و خ هی 

  بود... يهر دختر يآرزو

  ساختمیم یالیخودم عشق خ يایکه بچه بودم تو دن منم

  

  یخوشکل يتو زیهمه چ کردمیفکر م 

  بچگانه خودم غرق بودم... يایدن يتو هه

  

  

  ادامه دادم ینه ....ول ایحرفا درسته  نیگفتن ا دونستمینم
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  کردیم يمختلف بهم دست دراز ي**مهرداد همش به بهونه ها

  کم کم یول کنمیم یبااهات شوخ گفتیم لیاوا

  شدم  متوجه

  ..کنهیداره ازم سو استفاده م که

  کنهیم تمیبار بهش گفتم کاراش اذ چند

  اون فقط به فکر خودش بود یول

  

  

  ببرم ششیمهرداد رو پ يکس رو نداشتم تا گله کار ها چیه

  کردیم تیاذ شتریو منو ب شدیم شتریب روز هوس مهرداد ب روز

  روز  کی تا
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  قصد تجاوز بهم رو داشت که

  زدم رونیدستش فرار کردم واز خونه عموم ب ریز از

  

  شدم ابونیخ اواره

  برگشتن به خونه عموم رو نداشتم جرات

  

  کردیبهم بد نگاه م دمیدیرو م یهرکس ابونیخ يتو

  ترس مرد ها  از

  کنم یگرفتم مثل پسر ها زندگ میتصم

  نمک دایکنم و کار پ یزندگ تونستمیر مدر امان بودم و راحت ت حداقل

  

که حتما عمو بهت  شمیبا عمو آشنا شدم..وو.. بق یبعد از مدت که
  گفته....
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...  

  چشم دوخته بود نیمدت اهورا  با اخم به زم تمام

  

 کیرو جم کن تا  لتیوسا_بلند شد و با اخم گفت یصندل يرو از
  ...يبر  نجایاز  يفرصت دار گهیهفته د

  سمت در اتاق رفت به

  کردمیدهن باز به رفتنش نگاه م با

  دیاز اتاق خارج شد و در محکم بهم کوب تا

  

  زانو زدم... .... نیزم يرو

  رفتن اهورا  با

  زدم هینشستم و به تخت تک نیزم يکرده رو بغ

  چشم بهم زدن کی يتو
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  کارم از دست دادم هم سرپناهمو هم

  دیدنبال کار جد رفتمیم دیبا

  هفته بهم فرصت داد  کیلطف کرد حداقل  یلیخ اهورا

  گلوم نشست يتو ییو تنها یکس یبخاطر ب يبد بغض

  کنم هیگر ریدل س هی نمیبش خواستیم دلم

  انگار چشمه اشکم خشک شده بود یول

  

   

  بلند شدم و نیزم يرو از

  افتاده از اتاق خارج شدم نییپا يسر با

  پسرم حالت خوبه؟؟ یهان_عمو رحمت اومد يصدا

  

  سوخت رمردیپ نیا هیسادگ يبرا دلم
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   گفتیم اهوراراست

  پدرش رو گول زدم من

  کار دارم کمی رونیب رمیعمو من م_

  باشه پسرم ،مواظب خودت باش ..._عمو

  زدم رونیعمو رحمت تکون دادم از مغازه ب يبرا يسر

  نداشتم يدوچرخه سوار حس

  رفتم ابونیبه سمت پارك اخر خ ادهیپ

  زدمیپارك قدم م داخل

  افتاد ابونیکنار خ یچشمم به دکه روزنامه فروش که

   دمیسمت دکه رفتم روزنامه  خر به

  نشستم مکتین يرو

  هارو اوردم يازمندین صفحه

  گشتمیمناسب م یچشم دنبال شغل با
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  کرده بودند لیتحص يها دنبال فرد نهیهمه گز یول

  من آس و پاس نه

  

  

  دستم مچاله کردم يرو تو روزنامه

  تر بهش بندازم قیدق یشب سر فرصت نگاه تا

  

  گرفتم  شیراه مغازه رو در پ ابونیکنار خ از

   ینیترمز وحشتناك ماش يصدا که

  توجهم جلب کرد ابونیوسط خ یبعد افتادن دختر جوان و

  رخ داد هیصدم ثان کیتو  زیچ همه
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  کردمیبه صحنه رو ب روم نگاه م متعجب

  

  مع شدنددور صحنه تصادف ج يادیز تیجمع که

  رفتم و کنارشون زدم تیسمت جمع به

  به چهره آشنا خورد چشمم

  که.. نیا

  

  

  بود نازیکه آ نیا

  مردم کنار زدم به سمتش رفتم عیسر

  چشمات باز کن نازی..آ نازیآ_صداش زدم و

  

  کردیرو رو م ریدلمو ز نازیآ یخون صورت
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 تونیکی دیکنیمنو نگاه م نیچرا واستاد_سمت مردم داد زدم به
  اورژانس خبر کنه

  راهه ياروم باش پسرم ..زنگ زدم تو _گفت تیجمع نیاز ب يمرد

  

  زدیم ونیدر م یکیقلبم  ضربان

در اثر تصادف از  شناسمیك م ییاز کسا یکیدوباره  خواستینم دلم
  دست بدم

  بردن مارستانیب نیتر کیبه نزد  نازیآ عیو سر دیرس   امبولانس

  منم همراهش برم دادمیم حیترج

  

  میشد مارستانیب وارد

  بردند   یتخت گذاشتن به سمت اتاق يرو نازیآ

  من اجازه ورود ندادند به
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  در اتاق نشستم پشت

  مارستانیاز پرسنل ب یکیبودم ... کلافه

  گذاشت انیتماس گرفت و خانوادش در جر نازیا یگوش با

  

  ومدیکس ن چیساعت گذشت ه مین یول

  

  

  ر از اتاق خارج شددر اتاق  منتظر بودم که دکت پشت

  دکتر ؟حالش خوبه؟؟ يشده اقا یچ_به سمتش رفتم عیسر

نگران نباش پسرم نامزدت حالش _زد یلبخند ارامش بخش دکتر
  خووبه

  شینیبب يبر یتونیم
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  حرفاش خوشحال شدم دنیاز شن انقد

  نکردم یبه کلمه نامزدت هم توجه که

  وارد اتاق شدم شتابان

  ورود من به اتاق  با

  سرش چرخوند  نازیآ

  دیتو چشماش د شدیم یرو ب راحت یمن برق خوشحال دنید ای

  ؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا یهان_

  اونجا بودم  يتصادف کرد یوقت_سمتش رفتم به

  مارستانیاومدم ب اوردی...دلم طاقت ن

  ..دلم برات تنگ شده بود...یینجایخوشحالم ا یلیخ_نازیآ

  

  بهش زدم که حرفش ادامه داد يلبخند

  دمید ابونیتصادف من تورو اونطرف خ قبل
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  و .... دمیند نیك ماش شتیپ امیعجله کردم ب انقد

  

  حرفش تموم نشده بود که ماهان  هنوز

  دیکوب واریدر اتاق رو محکم به د یچهره برزخ با

  

  دندیشده بود که پارچه قرمز د يمثل گاو ها افشیق

  

خواهرم  مگه نگفتم دور بر یپسره عوض_برد ورشیسمت من  به
  نمت؟؟ینب

  ..یکنیاشتباه م يدار_توهم رفت اخمام

  دیصورتم کوب يمشت شدش بلند کرد محکم تو دست

  خوردم نیشدت ضربش به زم بخاطر
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  بودم دهینقطه جوش رس به

  کردیدراز تر م مشیداشت پاش از گل گید

  بلند شدم  نیزم يرو از

  

  لباسم بالا زدم يها نیآست یکم

  زل زده بودند به من نازیو آ مااهان

  هوا يرو دمیپر چندبار

  سر ماهان  يتو دمیحرکت پامو بالا بردم محکم کوب کیتو  

  شد نیپخش زم که

  تر بود فیتر بود ضع کیاگ هرکس ازتوکوچ یزدم تا بفهم نویا_

  یرو ب رخش نکش زورت

  کردیمتعجب فقط نگاهم م ماهان
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رو  لمیرو برداشتم شماره موبا نازیآ یبخاطر حرص دادن ماهان گوش 
  گرفتم باهات دوست بشم... میتصمص_توش وارد کردم   

  بهش برگردوندم  شیگوش

  بود از اتاق خارج شدم نیزم يتوجه به ماهان ك فکش رو بدون

  

  چقد دلم خنک شده بود آخ

  

  مردیاز حرص داشت م مطمءنن

  

  خوش از چزوندن ماهان به سمت خونه حرکت کردم سر

  به مغازه  ندیرس با

  افتادم میبدبخت ادی باز
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  نتونستم بکنم  يکار چیکه ه امروز

  کنم دایپ يدیاز فردا تونستم شغل جد دیشا

  

  بلند شد  یصندل يمن از رو دنیمغازه شدم که اهورا با د وارد

  سمت اتاق خودشون رفت به

  دمیکش یآه

  حفظ ابرووم  بخاطر

  شدم لیگر و دورو تبد لهیادم ح هیبه  حالا

  

 یچ نکارمیا لیدل یدونی...خودت مایخدا_به آسمون کردم رو
  بود...پس اگه همه تنهام گذاشتن تو تنهام نذار..

  رو ندارم یچکسیجز تو ه ایدن نیا يتو که
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  خودم رفتم کیسمت اتاق کوچ به

  اتاق شدم در قفل کردم وارد

  تخت انداختم يرو خودمو

  بودم کلافه

  بود ختهیبهم ر میزندگ همه

  مهرداد دنیف دطر کی

  میاصل تیهو دنیطرف اومدن اهورا و فهم کی

  یماهان از خود راض نیهم ا حالا

  پسره خودخواه  اه

  دارن متنفرم ینیکه خودبزرگ ب يادما از

  کرد دنیشروع به لرز بمیج يتو  یگوش

   دمشیکش رونیشلوارم ب بیج از

  ناشناس بود شماره
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  جواب دادن نداشتم حوصله

  پهن کردم  نیزم يتخت و روزنامه رو رو يپرت کردم رو یگوش

  کنم دایپ دیتر شغل جد عیبود هرچه سر بهتر

   خوندمیدقت تمام موارد رو م با

  بلند شد یگوش برهیو يباز صدا که

  تخت چنگ زدم يرو از رو یدست بردم و گوش کلافه

  اتصال رو زدم دکمه

  د؟؟ییبله بفرما_

  ؟؟یهان_دیچیپ یگوش يتو يدختر يآشنا يصدا

  

  انداختم یبه صفحه گوش ینگاه

  اشنا نبود شماره

  شناخت؟یبود ك منو م یک نیا پس
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  خودم هستم ...شما؟_گوشم قرار دادم يدوباره رو یگوش

 شمیاز پ سین قهیدو دق_دیچیگوشم پ يخنده ناز دختر تو يصدا
  ...  یرفت

  گه؟؟یرفت د ادتی منو

  

  ....یچ نی..ا شیپ قهیدق دو

   آه

  ؟؟ییتو نازیآ_

  باشه؟؟ یک یپس انتظار داشت_ نازیآ

  ؟؟يرو دار يا گهید یجز من کس نکنه

کس رو جز خدا  چیرو مطءن باش من ه یکی نین ا_زدم یتلخ لبخند
  ندارم
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شده  ونهی...ماهان د یرفت یوقت یهان يوا_گفت جانیبا ه نازیآ
بزنه به ماهان  کشیتاحالا جرات نداشت انگشت کوچ چکسیبود..ه

  ...ياونوقت تو کتکش زد

  خودخواه يادیخب...حقش بود..داداشت ز_حوصله گفتم یب

  هجوشیم یبا کس ری..اون فقط دسین نجوریا_طلبکارانه گفت نازیآ

  

  تیخاص ینجوشه پسره زشت ب اهیصد سال س خوامیم _لب گفتم ریز

  

  ؟؟یگفت يزیچ_ نازیآ

  برم کار دارم دیمن با یعنینه..._

  ؟؟؟يچ کار_ نازیآ

شغل  هیتر  عیهرچه سر دیخراج شدم..بااز کارم ا_دمیکش یآه
  کنم.. دایمناسب پ

  ؟؟يبلد یباغبون_با ذوق گفت نازیآ
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  ها؟؟؟_

خونمون رو واس بهار  اطیباغبون هست که ح هیپدر من دنبال _نازیآ
  کنه بهشون برسه.. نییکنه و درخت ها رو تز يگل کار

  ..نمتیبیم شهیمن هم ينجوری....انجایا يایب یتونیم

  

  فکر فرو رفتم تو

  نداشتم اهیاز گل و گ يادیسابقه ز هرچند

  رمیبگ ادی تونستمیمطمءنن م یول

  نداشت يچهار تا دار و درخت کاشتن که کار گید

  

  ..امیآره ..م_

  زنمیمن با پدرم حرف م ایپس الان ب_نازیآ
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  الان؟؟؟_

  یهان ي..باباایاره بدو..من رفتم زود ب_نازیآ

  

  شدیم کیداشت تار بایتقر هوا

  رفتمیم دیبا یول

  دادمیکار از دست م نیا اگر

  گشتمیدنبال کار م دیبا ینبود تا ک معلوم

  

  اومد رونیاتاق خارج شدم که همزمان با من اهورا از اتاقش ب از

  ؟؟يریکجا م_بهم انداخت ینگاه

  از کارش ناراحت بودم که بدون جواب بهش راهمو ادامه دادم انقد

  دیزد و به سمت خودش کشبازوم چنگ  انهیوحش اهورا

  کار نیبودن ا یناگهان بخاطر
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  بغلش يشدم تو پرت

  انداختم نشیخشمگ يبه چشما ینگاه

  ازمن بلند تر بود یلیخ قدش

  صورتم بود یدوسانت يخم کرد صورتش تو سرش

  چشماش... يزدم تو زل

  بهم زور بگه یکس دمیبودم ..اجازه نم يقو من

  ..راهشو بکشه و بره..زنمیحرف م یبا کس یوقت ادیبدم م_اهورا

 یب تونیوقت وجودم زندگ هیدنبال کار..که  رمیدارم م_زدم يپوزخند
  برکت نکنه

  اهورا باز شد يلحظه اخما کی يبرا

  ...يتربر عیخووبه بهتره هرچه سر_دوباره اخم کرد یول

  رمیم یولش کن_بازوم اشاره کردم به
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   دیچرخیصورتم م يتو چشماش

  لبام ثابت موند يآخر رو سر

  شیبودم و منتظر حرکت بعد ستادهیا اروم

  امیمنم باهات م_بازوم ول کرد که

  .امیبرم می..من خودم از پس زندگ سیلازم ن_ابروم بالا انداختم يتا هی

  

  راهم ادامه دادم به

  ممکنه... کهیهوا تار_اهورا

  و دمیسمتش چرخ به

  دمیحرفش پر نیب

  

  ..نداره.. يپسر کار هیبه  یکس_
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  _زدم  يپوزخند

  هستن که  ییاونا یواقع  خطر

  ...کننیکمک آوارت م يبجا

  گرد کردم از مغازه خارج شدم عقب

  رو هم سرجاش نشوندم یکی نیا

  

  خنک شدا یول

  

و ر نازیخونه آ ریمس یکنم ووبا تاکس یول خرج یکم دادمیم حیترج
  برم

  

  ستادمیا ابونیخ کنار

  نگه داشت نازیخونه آ يجلو یتاکس
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  لب بسم ا... گفتم زنگ در فشردم ریز

  باز شد یکیت يبا صدا در

  حلش دادم و در باز کردم اروم

 غیاز ترس ج یپارس سگ ينشده بودم که با صدا اطیوارد ح هنوز
  دمیکش يخفه ا

  

  عقب رفتم 

  

  دیتپیقلبم گذاشتم که به شدت م يرو رو دستم

  ...يسکته کنم ..با اون صدا یگیسگ احمق ..نم_

  

  سوهان روحم(مااهان) یعصبان يصدا

  ..یکن نیبه سگم توه دمیاجازه نم_اومد
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    یسگت هیالحق ك خودتم شب_ دمیلب غر ریز

  ..يریگیپاچه ادمو م ی...ه

  ؟؟یگفت يزیچ_کرد زیچشماش ر ماهان

 مطمءنن بلند تر يتوبشنو خواستمیاگه م_ستادمیا نهیبه س دست
  ...گفتمیم

منو  یبار تونست هیفکر نکن  _قدم بلند خودش به من رسوند کی با
  ...ایکن یمن بلبل زبون يجلو یتونی...م یبزن

  ادیبرو کنار بذار باد ب_دست پسش زدم با

بچه  یه_راهم رو سد کرد يسمت ساختمون رفتم که جلو به
  ...یسوسول ...بهتره مواظب حرف زدنت باش

  .؟؟شهیم یاگ نباشم چ_ردمتر ب کیبه کمرم زدم و سرم نزد دستام

  

  صورتم تکون داد يانگشتش اشاره رو به سمتم گرفت جلو ماهان

  بزنه یبار دهنش باز بسته کرد تا حرف چند
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  دیرسیبه ذهنش نم یانگار حرف یول

 اشچیفکر کنم دهنت پ_اوردم نییرو گرفتم و به سمت پا انگشتش
  ...شهیباز و بسته م یهرز شده ه

  

پسر  نیافر_از پشت ماهان توجهمو جلب کرد  يقهقهه مرد يصدا
  با ماهان صحبت کنه ينجوریا یکس دمی..تاحالا ند

  پدر..._دیغر ماهان

  دادیجوابتو م زیخوشم اومد تم_رو به ماهان گفت پدرش

  کردمیاول داشتم نگاهتون م از

  

 یلیخ یول یهست زهیو م زیر نکهیبا ا_انداخت کلمیبه ه یکل نگاه
  ...يایمب نظر  یپسر جالب

  هستم نازیپدر ماهان و آ من

  ..یعمو  صدام کن یتونیم
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  یونیحامد هست حامد هما اسمم

  .. خوشبختمدیلطف دار_زدم يلبخند

  برام رفت  يچشم غره ا ماهان

  توجه بهش به سمت پدرش رفتم بدون

  .. يهست برا یمنم اسمم هان _

  دیوسط حرفم پر پدرش

  کنن یچیرو ق هیخانواده عادت داشتن حرف بق نیا کلا

  ؟؟ياومد دیشغل باغبون جد يبرا_

  

  رو به نشونه آره تکون دادم سرم

  ...ایدنبالم ب_حامد عمو

  عقب گرد کرد به سمت خونه رفت خودش
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  شد دهیدنبالش برم که دستم از پشت کش خواستم

  ماهان نگاه کردم ياخمو شهیبه چهره  هم برگشتم

  بهش گفته بود با اخم قشنگه؟؟ یک ییخدا

برات  یلی..چون خ یشغل رو قبول کن نیا خوادیدلم نم چیه_ماهان
  ..شهیبد م

 ارکیچ رمیگیم میمن خودم تصم_از حصار انگشتاش رها کردم دستم
  نکنم.. ایکنم 

  پسرجان یخودت خواست_سمت خونه رفتم که صداش بلند شد به

  زدم يپوزخند

ب  یماهان توش شوخ يدهایبودم که تهد دهید یانقد سخت من
  ومدیحساب م

  

  ساختمون شدم وارد

  کرد ییمنو به سمت اتاق کار عمو حامد راهنما يخدمتکار
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  به در زدم و اروم وارد شدم يا تقه

  پسرم نیبش نجایا ایب_بهم زد يورود من به اتاق  عمو لبخند با

  که اشاره کرد رفتم و روش نشستم یسمت مبل به

  ..ادین شیپ یبگم که بعدا مشکل طیالان شرا نیخب..بهتره هم_عمو

  به علامت موافقت تکون دادم سرم

جربه ت یلیخ اهیگل و گ يدارم که تو اجینفر احت هیمن به  نیبب_عمو
  داشته باشه

  مهمه.. یلیباغ برام خ نیا چون

  ..يندار يادیتو سن ز درسته

  

باغ  و کلا  نیا یتونیم گفتیحسم م دمتیهمون نگاه اول ك د یول
  . ..یو رو کن ریرو زخونه  نیا
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  خونه؟؟_گفتم متعجب

  

  منظورم ماهان هست ..._زد يلبخند عمو

باهاش سر کله  یتنده کس شینداره ..چون اخلاق یدوست چیه اون
  مغرور و خودخواه يادیو ز زنهینم

  !هی..چجوردیدونیخوبه م_

  ازش پره پسرم یلیمعلومه دلت خ_زد يقهقهه ا عمو

  ...دهیبله از پسر شما ب من رس_زدم يپوزخند

  

  ..يبد رییاونو تغ یتونیب نظرم تو م یول_عمو

  ..گهیدروغ نم چوقتی..و حسم هکنمیحس م نویا من
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  ..ستیدرست بشو ن نمیبیك من م یادم نیا_لب گفتم ریز

  

  اورد زیم يرو از رو يبلند شد و کاغذ عمو

  ماهه هست 6قرار داد  نیا_من گذاشت يجلو

  ..میکنیم دشیکارت خوب بود تمد اگر

  

  یکن یاونجا زندگ یتونیهست م یکیباغ کلبه کوچ ته

  

  گفتم يا باشه

و ت_دیجلو بردم تا قرارداد بردارم و بخونم که عمو پسش کش دستم
  یبه من نگفت یچیهنوز درمورد خودت ه

  

  هست یهان اسمم
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  پدر و مادر رو تو تصادف از دست دادم یبچگ تو

  رو نداشتم يا گهید یچکسیه

  

  کردم دایکار پ یسخت به

  

مشغول شدم که بعد از اومدن تک پسر  ییخشک شو کی يتو
  صاحب کارم 

  کار شدم یاز کار ب منم

  نیدر خدمت شمام...هم الان

  

  

  دادیبه دقت به حرفام گوش م عمو

  شد به سمتم اومد  بلند
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  ستادیا کنارم

  ستادمیمبل بلند شدم و رو بروش ا يرو از

  _دیوش کشدر آغ منو

  ازت خوشم اومد.  یلیخ دمتیهمون اول ك د از

  یپدر خودت بدون يبه بعد منو جا نیاز یتونیم تو

  

  

  بغلش حس آرامش داشتم يتو

  

  لفظ پدرانش بود دنیبخاطر شن دیشا

  

  بودم که ازش محروم شدم يکه تشنه محبت پدر یمن



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 98  

 

پدر و  یبچگ يمنم مثل تو تو_عمو حامد منو به خودم اورد يصدا
  مادرم رو از دست دادم

  درکت کنم.. تونمیخوب م یلیخ پس

  

  گلوم نشست يتو یبغض

  

که  یهست يشجاع و قو یلیتو پسر خ_منو از آغوشش جدا کرد عمو
  یخودت تنها بدوش بکش تیبار مسول یتونست

  کنمیم نیتو رو  تحس من

  زدم  يلبخندمحو

  ..پسرمیبش و از فردا مشغول ياریرو ب لتیوسا يبر یتونیم_عمو

  

  ..دیبه من لطف کرد یلیممنونم ..خ_

  پسرم کنمیخواهش م_عمو
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  اتاق عمو خارج شدم از

  

..مطمءنن ومدیسرم م يمن دخترم چه بلا دیفهمیحامد خان هم م اگر
  شدمیباز اواره م

   شناسمشونیکه م يعذاب وجدان گول زدن افراد حس

  کردینم ولم

  

   يدروغ اجبار نیمن مجبور بودم ب ا یول

  

  اخر عمرم تا

  داشتمینگه م یمخف تمیهو دیبا
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  زدم  رونیخونه ب از

  شده بود کیتار کیتار هوا

  

  پارس سگ بلند شد يکه صدا رفتمیم یسمت خروج به

  

  یهست یزهر مار..مث صاحبت وحش_دمیکش ینیه دهیترس

  

ه کوچ يبرق تو رینور لامپ ت ریز ییباز کردم که چهره آشنا اطیح در
  توجهم جلب کرد

  نمیکردم تا بهتر بب زیر چشمام

  شد دیناپد عیاون شخص سر یول

  

  اطراف کوچه رو از نظر گذروندم  یکم
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  نبود یکس یول

  

  بالا انداختم و به سمت سر کوچه رفتم یتفاوت یبا ب شونه

  

  کردمیخودم حس م يرو دایشد ینگاه کس ینیسنگ یول

  داشتیکم داشت ترس برم م کم

  

  تر کردم  عیهام رو سر قدم

  هرچه زودتر از اون کوچه خارج بشم تا

  

  ها خلوت بود  کوچه

  دمیرس ابونیخ سر
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گرفتم به سمت مغازه  یتاکس هی عیبود سر اریباهام  ندفعهیا شانس
  حرکت رفتم

  

   یمحض توقف  تاکس به

  باعجله  وارد مغازه شدم نییپا دمیپول حساب کردم پر عیسر

  قلبم از ترس تند شده بود  ضربان

  نگاه کردم  رونیب هیاز پنجره  دمیکش قینفس عم چند

  ومدیگذشت و به سمت مغازه م ابونیاز کنار خ يا هیسا

  معلوم نبود چهرش

  مرد تنومنده هی دیفهم شدیم کلشیاز ه یول

  وسط مغازه خوردم زیقدم عقب رفتم که به م چند

  برگشتم دهیترس

  اهورا توجهم جلب کرد يصدا که
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  ده؟یرنگت پر ؟؟؟ويدیچته..چرا ترس_بود دهیپوش اهیپا س سرتا

  نبود يخبر هیاز سا گهیمغازه انداختم د رونیبه ب ینگاه

  ..سین یچیب اهورا گفتم ه رو

  ؟؟یزنیانقد تند نفس نفس م نیواس هم_زد يپوزخند

  کل کل باهاش شدم به سمت اتاقم رفتم الیخیب

  

  کرد؟؟یم بیکس بود که منو تعق یعنی

  رو نداشتم... یکه کس من

  تخت نشستم يرو

  بله_در اتاق اومد يصدا که

  ؟؟يکرد دایکار پ_وارد اتاق شد اهورا

  بزنم لهش کنم خواستیدلم م یعنی

  اورده بود ریوقت گ ریواگ ریهاگ نیتو ا نمیا
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  راحت التی..خرمیم نجایآره فردا از_کردم یاخم

  

  یعنیمن فقط.._اهورا

  

  ؟؟یتوچ_

  یچیه_اهورا

  

  جمع کنم؟ لمیوسا خوامیم يتنهام بذار شهی..م يندار یاگ حرف_

  

 ياگ منم جا دی..تند رفتم..شا خوامی..من معذرت م یهان_اهورا
 جانیا یتونینگفتم..م یچی....من ب بابا ه کردمیکارو م نیتوبودم ا

  ..یبمون
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..من خودم تاحالا از پس خودم بر اومدم یکن يبرام دلسوز خوادینم_
  ...تونمیب بعد هم م نیاز

  برم  نجایبهتره از الانم

  رفته.. نیاعتماد نسبت ب من ازب چون

  اما..._اهورا

  تنهام بذار لطفا_

  

  يباشه ا _ب وضوح  ناراحت شد   اهورا

  

  گفت از اتاق خارج شد 

  

  

  بودم کلافه
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  دلم گرفته بود رفتمیعمو رحمت م شیاز پ شهیهم يبرا دیبا نکهیاز

  

  نشست میشونیپ يناخود آگاه رو یاخم

  

  اهوراست.. ریهم تقص همش

  مرد کامله هی کردمیم فکر

  همه مرد ها مثل هم هستن فهممیحالا م یول

   تیعصبان با

   دمیکش رونیرو ب یمیکهنه قد یسمت کمد رفتم  کوله پشت به

  

  مهرداد بود .. کوله

  اتاق مهرداد کش رفتم ياز خونه عمو فرار کنم از تو خواستمیم یوقت

  بود که برام از گذشته مونده بود يزیتنها چ هه
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  کوله گذاشتم يکمد برداشتم تو يدست لباس از تو چند

  نداشتم يادیز لباس

  برداشتم زیم يپدر و مادرم از رو یمیعکس قد قاب

  دلم براشون تنگ شده بود چقد

  دیبود کاش

  کردمیرو تجربه م يبهتر یشما زندگ هیسا ریز تا

  لباس ها گذاشتم ونیم اطیعکس رو با احت  قاب

  نهینب بیدر اثر ضربه آس تا

  اتاق چشم چرخوندم اطراف

  برداشتن نداشتم يبرا يا گهید زیچ

  کوله رو بستم گوشه اتاق گذاشتم پیز

  زل زدم به سقف دمیتخت دراز کش يرو
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در  يبهتر یزندگ یونیهما يبودم که بارفتنم به خونه اقا نیفکر ا تو
  خواهم داشت شیپ

  

خوشش رو به  يرو خواستینم چوقتیسرنوشت ه نکهیغافل از یول
  من نشون بده

 *****  

  تخت نشستم يشدم رو داریدر اتاق از خواب ب يبا صدا صبح

 نجایاز يخوایگه؟؟تومیم ی...اهورا چ یهان_رحمت وارد اتاق شد عمو
  ؟؟يبر

  

  خبر کش  ياهورا

  مهلت نداد خودم خبر رو به عمو بدم یحت

  عمو رو قانع کنم.. ادیبه وجود ب یناراحت نکهیکردم بدون ا یسع
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چند سال بهتون زحمت  نیا يتو یعمو ..من به اندازه کاف_
  اشم..ب گید ي...بهتره منم به فکر کاردیستیشماهم تنها ن گهیدادم..د

  

  تخت نشست  يتر اومد کنارم رو کیرحمت نزد عمو

 یپسرم تو هم مثل اهورا هست_رو دور شونم حلقه کرد دستش
  ..يبر نجایاز دیبرام...فکر نکن با بودن اهورا توبا

  بسازم مویکنم و زندگ دایبهتر پ يتا کار رمیم نجاینه عمو..من از_

  

  از من؟؟ يدید يبد زیحقوقت کم بود؟؟ چ_شد نیغمگ عمو

  

  ...دیدر حق من لطف کرد یلی..بخدا شما خ سین نجورینه نه ..ا_

ومدم ا يروز دیالان نه شا ی..ولگفتمیبهتون م دیهست که با یقتیحق
  کردم... فیو براتون تعر

  ...ی..ول دیاون روز من رو نبخش دیشا
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 یمونیپسر  من م شهیتو هم_دیسرم رو در آغوشش کش عمو
  بازه.. زمیواس پسر عز شهیخونه  هم نی...در اشهی..هم

  یهان يمن بود ییتنها توهمدم

  

  دیچک نییاز چشمم پا یاشک قطره

  

  عمو حلقه کردم فیحدور کمر ن دستام

  

  خودم یواقع يعمو رحمت و عمو نیفرق بود ب چقد

  

  کرد يبرام پدر یو  ول  شناختیفقط چند سال بود منو م  ییعمو

  

  که از خونم بود و منو رها کرد ییعمو
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  در حقم ظلم کرد... و

  

  بار  نیاخر يبرا ستادمیا ابونیخ اونطرف

  منو نگاه  نیعمو رحمت غمگ به

  دوختم چشم

  

  

 یونیهما يانداختم سوار دوچرخم شدم  به سمت خونه اقا نییپا سرم
  راه افتادم

  دمیساعت به سر کوچه رس میاز ن بعد

  پارك بود اطشونیدر ح يجلو کیمدل بالا و ش نیماش چند

  

  و زنگ در رو فشردم ستادمیدر خونه ا يجلو
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 امی..الان مياومد یهان يوا_دیچیگوشم پ يتو نازیذوق زده آ يصدا
  ...کنمیدر باز م

  

  لبم نشست يرو يلبخند

  برام باشه یدوست خوب تونستیم نازیآ دیشا

  

  بهم دل ببنده  دمیترسیم یول

  عنوان عشق  به

  نداشت نازیآ يبرا یکه سرانجام خوب یعشق

  باز شد  اطیدر ح 

  

 انیچشمم نما يلباش جلو يرو  يبا لبخند گنده ا نازیآ چهره
  چقد خوشحالم.. یبمون شمیپ شهیه همقرار نکهیاز یدونینم يوا_شد

  سلام.._زدم يلبخند
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پام بند  يرو یسلام از خوشحال يوا_دستم گرفت و داخل برد نازیآ
  ستمین

  دوتا اتفاق خوب افتاد امروز

  خونه.. نیاومدن تو به ا یکی

  

  ...رهیقراره پدرم اخر هفته برام جشن تولد بگ نکهیا یکی

  گمیم کیبهت تبر شیشاپیپس من پ_

  داخل میبر ایممنون ب_ نازیآ

نه ..بهتره من هرچه زودتر کارم _دمیکش رونیاز دستش ب دستم
  شروع کنم

  یاز فردا شروع کن یتونیپدر گفت م یول_نازیآ

  

  که   يتو کلبه ا رمیپس من م_زدم يلبخند

  کنم یقراره زندگ 
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  جا ب جا کنم لمیوسا تا

  کمکت.. امیپس منم م_نازیآ

  امیمن خودم از پس کارا برم ستیلازم ن_

تعارف که _بدون توجه به من راهشو به سمت کلبه کج کرد نازیآ
  ...گهید می..ما باهم دوستمیندار

  

  رفتنش نگاه کردم به

  شدیتموم نم شیانرژ چوقتیدختر ه نیا

  

  سرش به سمت کلبه رفتم پشت

  

  میکلبه شد وارد

  وت بودکلبه پر از خاك و تار عنکب یچوب واریدر و د تمام
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  ازش استفاده نکرده یبه تازگ چکسیه معلوم

  فهیائ چقد کث_صورتش رو جمع کرد نازیآ

  گذاشتم يرو کنار کوله

  _لباسم رو بالا زدم نیاست

  میخوایم يکار زیتم لیوسا

  ارمیم رمیالان من م_ نازیآ

  دو از کلبه خارج  شد با

  به کلبه انداختم ینگاه

   يمتر 6  کیخونه کوچ آشپز

  داشت

دست مبل  هیو  کیکوچ ونیزیکه گوشه سالن تلو يمتر 9 سالن
  دورش گذاشته شده بود
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  شدیختم م کیاتاق  کوچ کیبود که به  يکلبه راه رو ا اخر

  

  کل خوب بود در

  کردم یهم زندگ نجایتر از کیکوچ يدر جا من

  من بهشت بود يبرا نجایا و

  

  ترق تروق سطل و جارو اومد يصدا

  بود نیخسته شدم چقد سنگ يوا_نازیآ

  که اورده بود انداختم  یلیبه وسا ینگاه

  

  سطل پر از آب و دستمال هیجارو و  دوتا

خب من از آشپزخونه _از جارو هارو برداشتم یکیسمتش رفتم  به
  کنمیشروع م
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  کنمیم زیمنم سالن رو تم_نازیآ

  

  میمشغول کار شد هرکدوم

  کردم زیآشپزخونه رو تم تمام

  زدیبرق م يزیاز تم گهید

  زدم  رونیاز آشپزخونه ب خسته

  

  کردن سالن رو تموم کرده بود زیکار تم بایهم تقر نازیآ

  ..یخسته نباش_

  

کمر نمونده برام ..دستام تاول  یهان يوا_ هیبا حالت گر نازیآ
  توان نداره .. گهیزد..پاهام د
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  ..برو خونه استراحت کن..کنمیم زیخودم تم شیبق_زدم يلبخند

تا اخرش  گهینه د_بهم زد يبلند شد لبخند نیزم ياز رو نازیآ
  هستم..

  میکن زشیتم ییتا دوتا میبه سمت اتاق خواب رفت باهم

  رت نطرفیا  میاریکنار پنجره و تخت ب میبهتره کمد رو ببر_نازیآ

  

  به کمد انداختم ینگاه

  میکمد بلند کن نیا میتونیما دوتا نم یول_بود یبزرگ یچوب کمد

  کمک انیماهان با دوستش ب گمینداره که الان م يکار_ نازیآ

  دهنم باز کردم مخالفت کنم تا

  

  زد رونیبا دو از اتاق ب نازیآ 
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  بالا انداختم یتفاوت یبا ب شونه

کمد جا  ادیب دهیاون ادم خودخواه به خودش اجازه نم دونمیك م من
  ب جا کنه

  

  م خوردبه گوش ییآشنا يفکر ماهان مغرور بودم که صدا تو

  امکان نداره.... نیا

  

  

  تعجب به سمت منبع صدا برگشتم با

  چهره ادم رو ب رو چشام اندازه توپ شده بود دنیبا د که

  دهن باز زل زده بودم به اهورا با

  

  تفاوت اومد از کنارم گذشت  یماهان ب 
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  اخم به سمت کمد رفت با

  کردمیمن همچنان با دهن باز به اهورا نگاه م یول

  کرد؟؟یم کاریچ نجایا نیا

  ستادیشد و کنارم ا کیبهم نزد يبا لبخند اهورا

د ببن_بازم رو بست مهیانگشت اشارش به فکم فشار اورد و دهن ن با
  توش رهیمگس م

  

  از کنارم گذشت و

  چرا خشکت زده؟؟ یوا هان_اومد داخل نازیآ

  

  هان..؟_امیدرب یجیتکون دادم تا از حالت گ سرم

  .. یچیه
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  میبه پسرا کمک کن میبر ایب_ نازیآ

  

کمد رو جا ب  یمااهان اهورا به راحت دمیکه د میوارد اتاق شد باهم
  جا کردند

  لباسشون هستن  يتکون دادن گرد و خاك رو مشغول

  

رو جا ب  یسبک نیکمد ب ا یتونینم يسرت پسر ری...خ یهان_اهورا
  ؟؟؟یجا کن

  

  نشست میشونیپ يرو یاخم

  کار کنه یتا منو از کار ب نجایباز اومده بود ا حتما

  

  لق ... دهن
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کمد جا  خوادیپسره جون نداره رو پاش واسته م_زد يپوزخند ماهان
  ب جا کنه؟؟

  

  دستم مشت کرده بودم تیعصبان از

  دهنشون خورد کنم يجفتشون رو تو يدندونا خواستیم دلم

  فتهیخود ش یاز خود راض يپسرا

  

  زدم رونیتشکر ازشون از اتاق ب بدون

  آشپزخونه شدم  وارد

  درست کنم يچا نازیتا واس خودم و آ 

اهورا ر از پشت سرم  يگاز بذارم که صدا يآب کردم تا رو يکتر
...مارو از سرت باز  یتونیم ییچا هیپسر..فکر نکن با  یه_اومد

  ..خوامی..من شام میکن
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  چرا_به عقب برگشتم دهیترس دمیکش ینیه

  ؟؟یشیجن ظاهر م مثل

  

هم  نازیوارد آشپزخونه شد و پشت سرش آ نهیدست به س ماهان
  اومد

  که حالا بخواد  شام بده دهیپسر غذا هم تو عمرش د نیمگه ا_ماهان

  خوامیم ایو لازان تزایمن پ_دیدستاش بهم کوب نازیآ

  

تو عمرش  یبگو که هان يزیچ هیجان  نازیآ _زد يقهقه ا ماهان
  باشه دهیاسمش شن

  

  به جوش اومده بود خونم

  پسر خودخواه رو گوش کنم نیا يها ریتحق دیبا یک تا
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  ستادمیماهان ا یقدم کیسمتش رفتم  به

  

  پس من زور ندارم و غذا نخوردم؟؟_پوزخند زل زده بود به من با

  

  اوووهوم_ماهان

  

  کردندیفقط تماشا م نازیو آ  اهورا

  

  شکمش يتو دمیمشت کردم محکم کوب دستم

  شکمش گذاشت يخم شد و دستش رواز درد  که

  

  زدم واس سنجش زورم نویا

  ...کنمیپسره ابله ادمت م_دیلب غر ریز ماهان
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دادم  یو دستش مشت کرد تا منو بزنه که جا خال ستادیا صاف
  نتیدستش محکم خورد ب کاب

  

  تا مثل تو خپل و چاق يفرز تر یباش زیر یبفهم نکهیا يبرا نمیا_

  

   يکردیم فیاگه از ش تعر یداشت ول یتوپ کلیه شییخدا

  

  شدیم پررو

  خنده  ریزدن ز نازیو آ اهورا

  قرمز شده بود تیاز عصبان  ماهان

  ...ستمین یونیننداختم ماهان هما رونیخونه ب نیمن اگه تورو از_

حرص نزن داداش ...چرا داغ _شونش گذاشت يدستش رو اهورا
  ...یکنیم

  قبول کن يشکست خورد خب
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  گشنمهمن _نازیآ

  

  محل.... یبر خروس ب آخ

  

  انداخت نییچپ نگاهش کردم که سرش پا چپ

  

  مسابقه... نیایب_اهورا

   میت کیباهم  یو هان من

  میت کیو ماهان  تو

  

  بپزه  يزیچ هی هرکس
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برنده رو پشتش سوار کنه و  میت دیدست پختش بهتر بود با هرکس
  بچرخونه اطیدور دور ح کی

  

چه ...بعد.. با لب و لومیپزیم ایو لازان تزایمن موافقم ..پس پ یعال_نازیآ
 يمن هردتون  سوار يماهان جا میاگ ما باخت یول _گفت زونیآو
  ...رسهی..چون من زورم نم دهیم

  

  لندهور رو سوار پشتم کنم  نیا امیتصور  من ب از

  شد خیبدنم س يموها تمام

  ماهان؟؟ یگیم یچ_اهورا

  ندارم ی...پس مشکل  میما برنده ا دونمیمن ك م_زد يپوزخند ماهان

  

 يداشت الان جا يشلوار کرد نوی..اعتماد ب نفس افتهیخود ش پسره
  ساپورت  بود
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  میکنیپس از الان شروع م_اهورا

  آشپزخونه کلبه  يتو یهان منو

  دیتو خونه از آشپزخونش استفاده کن دیبر شمام

  _تکون داد نازیماهان و آ يجلو دیدستش رو به نشونه تهد بعد

  تقلب به سرتون نزنه ... فکر

  

  کردمیمدت با اخم نگاهشون م تمام

  

  بودم دهیرو نچش ایو لازان تزایمزه پ یحت من

  برسه الان بخوام بپزم چه

  

  کردمیغرور اماده م يدادن به خدا یخودم رو واس  کول دیالان با از
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   نازیاز خروج ماهان و آ بعد

 خوادیم یزدم رو به اهورا گفتم حالا عمه جناب عال به کمرم دستام
  غذا درست کنه؟؟؟ نایواس ا

  

  زد و به سمتم اومد  يلبخند اهورا

  ..يغم ندار يتا منو دار_دور شونم حلقه کرد دستاش

  

  اومدم رونیاز بغلش ب عیسر

  بود دخترم  دهیفهم یوقت از

  دادیبهم دست م يحس بد شدیم کمینزد یوقت
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 یلو ذاشتمیگناه نم يبه پا کردیم ياگ هرکار دونستینم یوقت دیشا
  الان..

  

خودش  يبه رو نکهیحالتم ناراحت شد بدون ا رییکه از تغ اهورا
  ارمیرو بخرم و ب ازمونیمورد ن لیوسا رمیمن م_ارهیب

  

منم اتاق خواب مرتب کنم واس _باشه تکون دادم یبه معن سرم
  امشب

  

  مونمیمن نم سینه لازم ن_اهورا

  

...شما تا کارت  یبمون نجایهم نگفت ا یکس_کردم یظیفوق غل اخم
  ...يریم نجایتموم شد از
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  باشه _اهورا

  انداخت از کلبه خارج شد نییپا سرش

  میهم نذاشتن بخور يچا هی

  

  هووف

  برداشتم و يکار زیتم لیوسا

  سمت اتاق رفتم  به

  

  و جارو زدن شدم يریگرد گ مشغول

  در کلبه  يکه با صدا گذشتیچقد از کارن م دونمینم

  از اتاق  خارج شدم دمیاز کار کش دست

  

  با دست پرر وارد کلبه شد  اهورا
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  یهست یکمک منتظر چ ایب_کلبه رو با پاش بست در

  

  از دستش گرفتم لیبه سمتش رفتم وسا عیسر

  گذاشتم نیزم يرو

  ....گهید نیزم يرو شونیذاشتیم يهمه کارو کرد نیتو که ا_

  یکارو بکن نیدلم خواست تو ا_زد يلبخند اهورا

  

  بهش رفتم يغره ا چشم

  رفتم تا دست و صورتم رو بشورم ییسمت دستشو به

  

ردم ک زیگرد و خاك لباسم با آب تم یاز شستن دست صورتم کم بعد
  خارج شدم ییاز دستشو
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  ...يچرا واستاد گهید ایب_مشغول خورد کردن قارچ بود اهورا

  

  کنم..  کاریچ دونمیمن نم_

  

بشورش خوردش کن و گوشتش  ایب_مرغ رو به سمتم هل داد اهورا
  آپز کن

  خوردش کن بعدشم

  

  همه کار و بکنم؟؟؟ نیمن ا_کردم یمرغ نگاه به

  

انقدم نق نزن مثه بچه  شهیم ریزود باش د_با دستش هلم داد اهورا
  ها...

  

  شدم يآشپز مشغول
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  نکردم يعمرم آشپز يتو من

  دیکشیعمو رحمت زحمتشو م شهیهم

  

  دادمیانجام م گفتیك اهورا م يمثل منگولا فقط کارا الان

  

  مرغ ها آب پز شد گوشتش رو خورد کردم به اهورا دادم نکهیاز ا بعد

  دمیخودم انجام م شیبق نیخب توبش_اهورا

  

حرکات اهورا  نهیو دست به س یصندل يخداخواسته  نشستم رو از
  نظر گرفتم ریرو ز

  به من؟؟ یزل نزن ينجوریا شهیم_اهورا

  ؟؟يچجور_گفتم متعجب
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  بهت بگم... يزیچ هی خوامیم  یهان_ دیکش یپوف اهورا

  

  خب بگو.._کردمیکه با چشم حرکات دستش دنبال م نجوریهم

  

 میگذاشت بعد تنظ کیاماده شده رو داخل فر کوچ يتزایپ  اهورا
 یلیماهان خ دونمی...من م یهان_من نشست يفر اومد رو ب رو يدما

  ...کنهیم تتیاذ

 نهکیم ي..کار ادیخوشش ن یاز کس یکه وقت هیجور هیاخلاقش  یعنی
  باشه یکه طرف به مرگشم راض

  

  ....يتر زمیمگه من چه ه یول_بالا رفته نگاهش کردم يابروها با

 يادی...ماهان زیستی..مشکل تو ن نیبب_ دیوسط حرفم پر اهورا
  خواسته به دست اورده... یهرچ شهیمغروره و هم

  ...نهیباعث شده ... خودش  بالاتر از همه بب نیا
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  ..میبش الیخیب ناروییا

  مغازه بابا.. يبهت بگم برگرد خوامیم

بار  هیحرفا رو  نیبسه اهورا...ا_به نشونه سکوت بالا اوردم دستم
  ...میزد گهید

  امیمن نباش...خودم از پس خودم برم تونگران

  

  سال براومدم... 10 نیکه ا نجوریهم_بلند شدم یصندل يرو از

  

  آشپزخونه خارج شدم از

  کلبه رفتم رونیسمت ب به

  داشتم... ازیازاد ن يهوا یکم به

  شده بود کیهواوتار
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  امروز زود گذشت چقد

  دمیکش یآه

  

  خسته کننده شده بود میزندگ

  ...یسخت یسخت  یسخت همش

  ...شدیم یمن چ یزندگ اخر

  شکسته شدن برگ و شاخ درختا به عقب برگشتم يصدا دنیشن با

  

  

 هی... یهان يوا_شد زونیبا دو به سمتم اومد و از بازوم آو نازیآ
  يخوریانگشتات روهم م  میپخت يایلازان

  

  هیحتما خوردن یآشپزش توباش_بهش زدم يلبخند
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نپخته و من  نازیمحض اطلاع آ_نکره ماهان جو رو خراب کرد يصدا
  پختم

  

  پس از زهرمار هم بدتره_لب گفتم  ریز

  

  . دیخند زیکه متوجه حرفم شد ر نازیآ

  

چرا مثل ترسوها اروم پچ پچ  يبلند بگو تا جواب بشنو_ ماهان
  ؟؟یکنیم

  

 کنمیاحساس نم_نگاه گذرا بهش انداختم به سمت کلبه رفتم هی
  تا بخوام باهات دهن ب دهن بشم یباش يقدر فیحر
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  بدم صیتشخ تونستمیراحت م یلیخ

  لبو شده یماهان کپ افهیق الان

  

  با من وارد کلبه شد نازیآ

  کلبه رو پر کرده بود يفضا یخوووب يبو

  

کرده بود  از اشپزخونه  نشییخوشکل تز یلیکه خ تزایبا ظرف پ اهورا
  گذاشتش زیم ياومد رو  رونیب

  میپخت یچ نیبب ایماهااان ب_زد يلبخند 

  

  گذاشت تزایکنار پ زیم يرو رو ایهم وارد کلبه شد ظرف لازان ماهان

  نظر بده کدوم بهتره یخب حالا ک_ماهان

داور  تونهیحرف نداره پس م شیخب معلومه ،رعنا جون آشپز_ نازیآ
  بشه
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  موافقم_ماهان

  صداش کنم رمیمن م نازیآ

  رفت یسمت در خروج به

  ه؟؟یرعنا ک_گوش اهورا گفتم کنار

  سر آشپز عمارت_هم متقابل اروم گفت اهورا

  

  گفتم  یآهان

  ارنیب فیتا رعنا خانوم تشر میشد منتظر

  

   یزن قد کوتاه و تپل مپل هیهمرا با  نازیآ قهیاز چند دق بعد

  وارد کلبه شد دیسف یگرد و صورت يها بالپ

  بود یزن با نمک درکل
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  دیمسابقه گذاشت گهیم نازیآ_به ما زد يلبخند

  نیو نظر بد دیدو غذا رو بچش نیشما ا شهیگ مبله ا_اهورا

  

  برداشت  زیاز کنار م یتکون داد و چنگال يسر رعنا

  ك ماهان پخته بود رو دهنش گذاشت يایاز لازان یکم

  

  میبه دهن رعنا و منتظر جوابش بود میچشم دوخته بود همه

  

  ماهان کم بشه... نیا يبگه بد شده و رو کردمیم خداخدا

  

  

  ...نیبود آفر یاوهوم مزش عال_رو به ما کرد  رعنا
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  به من نگاه کرد شیشگیزد با غرور هم  يپوزخند ماهان

  

  ازش گرفتم  چشم

  .. یاز خود راض پسره

  

  رو برداشت و گاز زد تزایاز پ يا کهیت رعنا

  صورتش هوی

  مزس؟؟ یچراانقد  ب_جم شد  

  دور و برتون؟؟ نینداشت نمک

  

  فتهر ادمی يزیچ هیاخ گفتم _دیکوب شیشونیبا کف دست به پ اهورا

  

  واقعا... یخسته نباش_لب رو بهش گفتم ریز
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  ...خراب کردمخوامیمعذرت م_اهورا

  

  ده؟؟؟یم یاول کول یخب ک_نگاهمون کرد نهیدست به س ماهان

  

  گرد شده نگاهش کردم يچشما با

  رفته بود ادمیقسمتش  نیا يوا

  

  کنم کاریچ حالا

  

..چون من باعث شدم  یهان يبه جا دمیم یکول من به هردوتون_اهورا
  غذا خراب بشه..

  

کولم  یهان خوامینوچ من فقط م_زد به من نگاه کرد يپوزخند ماهان
  کنه...فقط...
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  اما..._اهورا

  اهورا نگه داشت يدستش به علامت سکوت جلو ماهان

  اهورا ساکت شد که

  صحبت کنه تونهیخودش زبون داره..م یهان_ماهان

  

  مگه نه... _خم شد و کنار صورتم گفت یکم بعد

  بهت بکنم... یارفاق هی تونمیم خب

  ...ینیماهان تو بهتر یده بار بگ اگ

  غلط کردم یبخاطر تمام کارات بگ و

  قسمت مسابقه بگذرم نیاز ا تونمیم

  

  کردم  یاخم
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  ارمیکوه غرور کم ب نیا يمن جلو عمرا

  

  ...زنمیحرف نم نیا چوقتیمن ه رینخ_

  یستین یچیکه ه ی..درصورتيدار ینیخود بزرگ ب یلیخ تو

  

 ادهیدهنت پ يمشت رو تو نینذار هم_دستش مشت کرد ماهان
  کنم؟؟؟

  

  ..یحرف حق رو گوش کن يانقد شجاعت ندار یحت_زدم يپوزخند

  يا گهیحرف د بدون

  

  کلبه رفتم.. رونیسمت ب به

  گفتم هیبه بق رو
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  منتظرم.. رونیب_

  

  کلبه خارج شدم از

  

 اطیماهان غول رو  دور تا دو ح نیزور کم ..ا نیبا ا يمن چجور حالا
  بچرخونم

  

  بتونم ببرمش دو قدمه یلیخ

  شمیم عیباز جلوش ضا يوا

  خودت کمک کن... ایخدا

  

  نبود واس بازنده.. اه يبهتر هیبگه تنب سین یکی اخه
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  دمیاومدن بچه ها به سمتشون چرخ رونیب با

  

  ...دمیم یخب اول من کول_اهورا

  

  ببر... نازی،پس تو آ خوامیم یکول یمن فقط از هان_ماهان

  

  رسونهیهم منو م یهان_زد يپوزخند

  

  ..زنهیالاخ انگار با رانندش حرف م پسره

  دهنش خورد کنم.. يدندوناش تو خواستیم دلم

  یچیخودم گرفتم ه يجلو یلیخ

  بهش نگم 
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...  

  

  به من انداخت که ینگاه اهورا

  سر م تکون دادم تا اونا برن... با

  

  

  روبرسم زریفر خچالی نیحساب ا يچجور دونستمیم  خودم

  رفتند  نازیو آ اهورا

  میوماهان تنها شد من

  

  خب دولا شو..._ستادیا نهیدست به س ماهان

  چپ نگاهش کردم چپ
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 رشیز يخوای..نکنه میسر شرطت واست دیبا ی.. باختهیچ_ماهان
  ؟؟یبزن

  

  ..دمیهم ساب يمحکم رو دندونام

  پاش خم شدم يجلو یکم ضیغ با

  پشتم يرو دیحرکت پر هیتو  که

   ادشیوزن ز بخاطر

  پهن شدم نیزم يبا شکم رو محکم

  بود دهیپشتم خواب يهم رو ماهان

  

  ب وجود اومد يبد یلیخ وضع

  

  تنم داغ کرد تمام
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  من دخترم دونستیاون نم درسته

اون پسره و الان وضعمون اصلا  دمیفهمیمن ك خر نبودم م یول
  ستیمناسب ن

  قلبم اوج گرفت ضربان

  

  پشتم بلند شو ياز رو_دمیدندونام غ يلا از

  

..من گفتم حداقل دو قدم منو یفیانقد ضع_زد يقهقه ا ماهان
  ...يبریم

  

  پشتم کنار رفت يرو از

  ستادمیبلند شدم ا منم

  

  مث ادم سوار شو..._
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  باشه_کرد  يخنده ا ماهان

  

  اومده خوشش اومده بود شیاز وضع پ یلیخ نکهیا مث

  عنتر پسره

  اروم دستاش از پشت دور گردنم حلقه کرد ندفعهیا

  دیچسب بهم

  معذب بودم یلیخ

  به دندون گرفتم و لبام

  

  باسنش بردم تا بلندش کنم ریز دستام

  قدم نرفته بودم  کیجداش کردم  نیاز زم یکم

  ش کردم دستام خسته شد و ول ادشیوزن ز بخاطر

  نیبا باسن خورد زم ماهان
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  نفسم رفت ..خرس گنده ریبگ میرژ کمی.. يوا_نفس زنون گفتم نفس

  

  يزور ندار یچیخاك توسرت..که ه_بلند شد نیزم ياز رو ماهان

  

   ییلایخاك توسر عمت ...به من چه که انقد گودز_

  بودم دهیببرم الان رس نازیمن آ یذاشتیم اگ

من سوار کول تو شدن  یول_زد و سرش خم کرد يپوزخند ماهان
  از ماهان دوست دارم شتریب یلیخ

...  

 یلیخ یلیبهت گفتن خ_ستادمیرو ب روش ا قایبرداشتم دق یقدم
  .....یلیخ

  

  ...؟یچ یلیخ_ ماهان
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  ..يخر یلیخ_شکمش فرو کردم ياشارم بلند کردم صاف تو انگشت

  

  خنده ریمااهان زد ز هوی

  نگاهش کردم متعجب

  نکن نکارویا گهید_شکمش گذاشت يدستش رو که

  

  ها؟؟؟؟_

  ...ادینکن بدم م نکارویا گهید_کرد یخندش تموم شد اخم یوقت

  

  بود... یپس عاقا قلقلک_از ذهنم گذشت یطانیهو فکر ش کی

  ؟؟؟یکنینگاه م يچته .؟چرا اونجور_مااهان

  

  زدم يلبخند
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  به سمتش حمله کردم شروع کردم به قلقلک دادنش هوی

  ولو شده بود  نیکف زم ماهان

  نکن.._ماهان

  .....کنمای......لهت....مزنمیبخدا.......م ی..هاننکن

  ادی...لامصب...بدم....منکن

  

 یلاز من کو گهیبگو د_دادمیفقط قلقلکش م داشیتوجه به تهد بدون
  ...يخواینم

  

  ...گمینم_که از خنده قرمز شده بود نجوریهم ماهان

  

  ....دمیقلقلکت م شتریباشه منم ب_

  ....پسر.رمیمینکن....باشه...باشه..نکن دارم م يوا _ماهان
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  از قلقلک دادنش برداشتم  دست

نشست  نیزم يدستم کنار رفت اونطرف تر رو ریاز ز عیماهان سر که
  دادمی..پسره احمق..داشتم..جون ميوا_زدیتند تند نفس نفس م

  

  ...ایخوشکل یلیخ يخندیم_زدم يلبخند

  ..یمنتظر بودم توبگ_کرد یاخم ماهان

  

  ن؟؟؟یومدیچرا شما ن_اهورا باعث شد بحثمون قط بشه يصدا

  

  ماهان منصرف شد..._زدم يپوزخند

  تر شدند کینزد نازیو ا اهورا

سرخ شده ماهان انداخت و مشکوك گفت  افهیبه ق ینگاه اهورا
  چطور منصرف شد_
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  بماند... هگید_بلند شدم و خاك لباسم رو تکوندم نیزم يرو از

  

  ه؟؟یچرا لباساتون خاک_گفت طونیش نازیآ

  ن؟؟؟یکردیم  کاریچ مگه

  

  

 نییخاك رو تع تیمرغوب زانی..م یچیه_گفتم لکسیر یلیخ
  داره تا به لباس بچسبه... یچقد چسبندگ مینی...ببمیکردیم

  

  خنده ریزد ز یپوق ماهان

  

  زل زد بود به من قیدق یلیهم خ  اهورا

  به من... يچته.،؟ زل زد_گفتم یعصب
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  یچیه_از من گرفت اهورانگاهش

  

  بلند شد نیزم ياز رو ماهان

  ه؟؟یچ هیماهان توبگو قض_نازیآ

  

  بدون توجه به اون دوتا به سمت عمارت راه افتاد  ماهان

  بهشون نداد یجواب چیه

  به سمت کلبه رفتم  یخداحافظ کیبا  منم

  دمیاز پشت سرم شن يپا يصدا که

  افتاده؟ یچه اتفاق یبگ يخواینم یهان_اهورا

  ...گردهی..از حرفش برنمیراحت نیبه هم شناسمیماهان رو م من
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  فعلا که برگشت.._

  ..؟يدختر دیفهم_اهورا

  

  بفهمه؟؟؟ ینه..واسه چ_برگشتم سمتش متعجب

معلومه رو خاکا دراز  هیآخه لباستون خاک_انداخت نییسرش پا اهورا
  ماهان هم قرمز بود......و صورت نیدیکش

  

  داشت..؟ یچه ربط نیخب ا_

  

  ولش کن... یچیه_دیکلافه دستش پشت گردنش کش اهورا

  ازم دور شد  عیبرم خدافظ سر دیبا من

  

که وسط راه منصرف شد برگشت  کردمیبهش نگاه م نجوریهم
  ..گمیم_
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  بگو_

  

  ...يدختر یبه ماهان نگ چوقتیکن ه یسع_اهورا

  

 یاز بدشانس يدی..توام ك فهمگمینم چکسیمن به ه_کردم یاخم
  منه...

  نگاهم کرد نیغمگ اهورا

  

  من واس خودت گفتم....اخه..._اهورا

  ....؟؟یاخه چ_

  

..مواظب خودت رمیم گهی..من د سیمهم ن_دیکش يپوف کلافه ا اهورا
  باش
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  به علامت باشه تکون دادم يسر

  

  از رفتن اهورا  بعد

  سمت کلبه رفتم به

  گرفتم  شیراه اتاق خواب در پ عیخسته بودم که سر انقد

  اتاق شدم وارد

  نکنه در رو قفل کردم رمیشب غافل گ یکس نکهیترس ا از

  لباس هام از تنم کندم و

  

  سخت بود  یلیخ دیپارچه سف نیا بستن

  هام سخت  تر هم شده بود نهیبزرگ شدن س با

  هام ماساژ دادم نهیبا دست س یکم
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  دمیکش رونیرو ب  يرفتم لباس خواب گشاد میسمت کوله پشت به

  خوب بود موقع خواب آزاد بودم.. حداقل

  دمیپوش لباس

  دمیپتو خز ریسمت تخت رفتم ز به

  

  خسته شده بودم..خسته.... یزندگ نی....ازدمیکش یآه

  شد؟یتموم م  ياجبار یزندگ نیا یک

  

*******  

  شدن در کلبه  دهیمحکم کوب يبا صدا صبح

  دمیخواب پر از

  از اتاق خارج شدم  عیسر

  ه؟؟؟یک_پشت در گفتم از
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  ..؟یینجایرفته چرا ا ادتی نکهیمثل ا_نکره ماهان بلند شد يصدا

  به کارت برس ..تا اخراجت نکردم... ایتر ب عیسر هرچه

  

  

    هووف

 شهیخونه ماهان م نیمن در یتمام مدت زندگ دونستمیکه م من
  سوهان روحم...

  

  با من داره... یچه پدر کشتگ دونمینم

  

  جواب بهش به سمت اتاق  رفتم تا حاضر بشم بدون
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  شدن در بلند شد دهیمحکم کوب يدوباره صدا دهیبه کوله نرس دستم

  

  ه؟؟؟یچ گهید_دمیداد کش تیعصبان با

  

لحظه دم در کارت  هی ایپسرم ب_عمو حامد از پشت در اومد يصدا
  دارم...

  

  زدم...آخ گند _میشونیبه پ دمیکف دست کوب با

  

  سمت در کلبه رفتم در باز کردم به

  بود... رونیسرم ب فقط

  

  ...نهیهام بب نهیس یعمو برجستگ دمیترسیم
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  بشم بدبخت

  جانم عمو سلام.._

  

  سلام پسرم..._زد يلبخند عمو

لباس کارت...بپوش از امروز شروع  نایا ایب_رو سمتم گرفت يا جعبه
  به کار کن

  به جعبه انداختم ینگاه

  

  ممنون..._دراز کردم جعبه رو از عمو گرفتم دستم

  رفت یزد و بعد از خداحافظ يلبخند عمو

  که نگاهم به جعبه بود به سمت اتاق رفتم نجوریکلبه شدم و هم وارد

  گذاشتم و بازش کردم نیزم يرو رو جعبه

  بود  یمشک یلباس سرهم هی
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   دیمردونه سف راهنیپ با

  

  بزرگ هم داخل جعبه بود يریکلاه حص هی

  

  خوشم اومده بود یلیاز لباسا خ_زدم يلبخند

  

  دمیرو پوش دیجد يخودم کندم و لباس ها يلباس ها عیسر

  ستادمیکوچک اتاق ا نهیآ يجلو

  

  خوشکل بودن یلیخ

  ومدیم بهم

  ابرا بودم يذوق رو از

  رو برداشتم و سرم گذاشتم کلاه
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  انداختم  نهیآ ياخرمو تو نگاه

  لبام از کلبه خارج شدم يلبخند رو با

  

  بود یباغبون لیوسا هیو بق لیچه و سطل و ب لیدر ب کنار

  

  خب از کجا شرووع کنم_

  

  گذارا به باغ انداختم ینگاه

  

  بود ختهیر نیزم يخشک رو يها برگ

  

  اول برگ هارو جم کنم بهتره
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  برداشتم مشغول کار شدم لیاز کنار وسا پارو

  

از پشت سرم  يشکسته شدن شاخه ا يکار بودم که صدا گرم
  توجهمو جلب کرد

  

  عقب برگشتم که چشمم به اهورا افتاد به

  سلام_زد يلبخند

  

  سلام..._ازش گرفتم نگاهم

  

  کارم شدم مشغول

  یخسته نباش_اهورا

  ممنون.._
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  ...يبانمک شد یلیلباسا خ نیبا ا_اهورا

  

  شه؟؟؟یتموم م یک کارت

  ؟یواسه چ_بهش انداختم ینگاه

  

  ..ایتوام ب يخوایگردش ..گفتم اگه م میریم میبا بچه ها دار_اهورا

من عادت ندارم خدمتکارم با _ماهان از پشت اهورا  اومد يصدا
  اونطرف ببرم نطرفیخودم ا

  

دندونام  يدستم فشار دادم و از لا يپارو رو محکم تو دسته
 یون در کنار ادم مزخرفبه بد يعلاقه ا جیخدمتکارت هم ه_دمیغر

  مثل تورو نداره....
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 جرات_که اهورا وسط راه گرفتش ادیبرداشت تا به سمتم ب زیخ ماهان
  یگفت یبگو چ گیبار د ای يدار

  

  ؟؟یکنیاروم باش داداش چرا داغ م_اهورا

  

پررو شده...اگه پدرم  يادیز نیدستم ول کن ..تا ادمش کنم ا_ماهان
  ..پسره احمق رونیانداخته بودمش ب نجاینبود الان صد دفعه از ا

  

  بچه قشنگ... شهیخشک م رتیحرص نخور ش_زدم يپوزخند

 باز تو_هم با دو خودش به ما رسوند با لبخند رو به ماهان گفت نازیآ
افتاد رم  ی،چشمت به هان نندیبیکه پارچه قرمز م يگاو ها نیمث ا
  ؟؟يکرد

  

  خنده ریز میزد یحرفش منو اهورا پق با
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  بود... یعال هشیتشب ییخدا

  سینگاه کرد که من جاش خودم خ نازیچنان وحشتناك به آ ماهان
  کردم

اجازت از پدر  یهان_بدون توجه به ماهان رو به من گفت نازیآ یول
  گردش... میبر يایگرفتم تا با ما ب

  لبم نشست يرو يلبخند

  ماهان نگاه کردم  به

  شدیاز دماغش دود خارج م یعصبان يگاو ها نیع قایدق

  

  تر شد که  قیچهره ماهان لبخندم عم دنید با

  دش ریلباستو عوض کن که د میبر ایب_دیدستم رو محکم کش نازیآ

  

  دیبه سمت کلبه کش منو
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  دلم خنک شده بودا.. بیعج

  

  میوارد اتاق شد نازیآ با

  واستاد و به من زل زد نهیبه س دست

  خب برو لباستو عوض کن_نازیآ

  تو؟؟؟ يجلو_تعجب نگاهش کردم اب

  

  از خجالت قرمز شد نازیآ صورت

  چقدم رنگ ب رنگ شد یطفل

  انداخت از اتاق خارج شد نییشرم سرش پا با

  خنده.. ریزدم ز یپوق

  خندم شدت گرفت  نازیکوفت گفتن آ  يبا صدا که
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رو برداشت با  يرنگ مردونه ا يسرمه ا راهنیسمت کمد رفتم پ به
  دمیپوش یشلوار مشک

  از شونه زدن موهام بعد

  اتاق خارج شدم از

  بود ستادهیدر کلبه منتظر من ا يجلو ریسر به ز نازیآ

  

  شدم کینزد بهش

اره پ يدیبابا از بس خجالت کش_نمیخم کردم تا چهرش بهتر بب سرم
  شد...

  

  ؟؟؟یچ_سرش بالا اورد  عیسر

  گهیخجالت د_دمیکش لپشو

  لپش گذاشت يدستش رو رو نازیآ

  کردیکرده به من نگاه م هنگ
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  مردم خل شد رفت دختر

  اومدم  رونیکلبه ب از

  داده بودند هیتک یبه درخت نهیو ماهان دست به س اهورا

  فکر... يتو دایشد هردو

  رفت نشیشدن من ماهان بااخم به سمت ماش کینزد با

  

  ... کردمیچقد من حال م خوردیحرص م آخ

  

پسرونه بهت  يلباس ها یحت_فتبهم انداخت و ارون گ ینگاه اهورا
  ..یشیم بایز یلی..تو با لباس دخترونه خادیم

  

  ناراحت بودم... دونستیاهورا راضم رو م نکهیکردم هنوزم از یاخم



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 174  

 

  

  دیتهد کیمن  يپسر بود برا کیباشه اون  هرچه

  

  میماهان رفت نیبه سمت ماش نازیجواب بهش با اومدن آ بدون

  میعقب نشست یصندل يرو نازیآ منو

  واهورا هم جلو ماهان

****  

نگه داشت  کیش یلیخونه خ هی يساعت ماهان جلو میاز حدود ن بعد
  زد یو تک بوق

  زد  رونیاز خونه ب عیسر زهیم زیر يدختر

  اومد  نیاز نگاه کردن به اطراف به سمت ماش بعد

  عقب  کنار من نشست یصندل يرو عیسر

  و اون دختر قرار داشتم.. نازیوسط آ قایدق
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  جون یماه ی..خوب میسلام عجقول يواا_دختر

  

  خنده ریزدم ز یاسم ماه دنیشن با

  ...یعجب اسم باحال یماه

  

  

 يازن نیتو . ...پسر به ا یچقد خوشکل_دختره با تعجب نگاهم کرد که
  تاحالا  دمیند

  یعصبان يصدا

زهرمار _حرف دختر رو قط کرد و  با اخم به دختره نگاه کرد ماهان
  صدا نکن... ينجوریگفتم منو ا ..صدبار یماه

  خاره؟؟یم تنت
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  ....دیببخش_ زنیبا لب و لوچه آو دختره

دوست دختر فووق لوس و  کنمیم یمعرف_کنار گوش من گفت نازیآ
  هست لوفریچندش ماهان...اسمشم ن

  

  به دختر انداختم  یقیدق نگاه

  بود یصورتش عمل ياعضا تمام

  از خودش نبود... شییبایز جیه

  

  . دهیدختر بع قهیسل نیاز شازده داداشت اا_اروم گفتم نازیبه آ رو

عشق و حال  يدخترا رو برا نی.ماهان فقط ایییه_با غم گفت نازیآ
  ...خوادیم

  ؟؟؟یچ یعنی_بهش نگاه کردم متعجب

  

  يج*ن*س* ازیواس رفع ن شهیباهاشون دوست م یعنی_نازیآ
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  نازیدهن باز زل زده بودم به آ با

  

  کردیم فیداداشش تعر يراحت از گند کار چقد

  دوست دخترش باشه. ... نیهزارم نیفک کنم ا_نازیآ

 یرانندگ الیخیدهنم با صدا قورت دادم نگاهم به ماهان افتاد که ب آب
  کردیم

  

  شدیم شتریترسم ازش ب شناختمیماهان رو م شتریب یهرچ

  

  اومدم رونیاهورا از فکر ب يصدا با

  م؟؟یکن دایپ گرویکجا همد يرار بذار...ق يماهان زنگ زد_
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  اره .._حوصله  یب ماهان

  انداختم لوفریبه ن ینگاه یرکیز ریز

  دیجویدهنش گذاشته بود م يتو یادمس یلات یلیطرز خ به

  داشت  یعجق وجق یلیخ پیت

  ظیغل یشیآرا با

  

بعد استفاده ازش  يماهان مث دستمال کاغذ خوردیم نیدرد هم به
  دور بندازتش

  جمع کردم یبه حالت چندش صورتم

  رو حس کردم ینگاه ینیسنگ که

  چرخوندم که نگاهم  سرم

  ماهان افتاد يچشما به

  زل زده بود به من نهیآ يتو از
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  زد نگاهش ازم گرفت يپوزخند کنمیم دنگاهشید یوقت و

  

  بالا انداختم یتفاوت یبا ب شونه

  

  دوست دخترش شدم يعاشق چشم ابرو کردیفکر م حتما

  خودم جورش کنم هه يبرا خوامیم

  

  ذهنم خندم گرفت يمسخره تو يفکرا از

  

  نگه داشت  ابونیرو کنار خ نیربع ماهان ماش هیاز   بعد

  

  ما پارك کرد يهم جلو یخوشکل یلیخ دیسف ینیماش
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  شدند ادهیپ نیو ماهان از ماش اهورا

  باز شد دیسف نیدر سمت راننده ماش که

  ازش خارج شد يمرد

  به مرده افتاد  چشمم

  به سمت ماهان واهورا  دنشیبا چرخ که

  سبزش  يچشما برق

  ....دیبدنم لرز تمام

  

  مهرداد انداخت ادیچشماش منو  برق

  بود زیفکر به مهرداد هم خوف برانگ یحت

  انداخت.. نیبه داخل ماش یقینگاه دق پسر

  شد نشیگفت و گو با ماهان و اهورا سوار ماش یاز کم بعد

  اومدند نیو اهورا هم به سمت ماش ماهان
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  شدند به سمت مقصد به راه افتادن سوار

  دمیبه سمتش چرخ لوین يصدا با

  ه؟؟یاسم شما چ_لوین

  یهان_

  

  ...یچه اسم با کلاس يوا_ذوق زده لوین

  

  مثل خودت قشنگه اسمتم

  ممنون_زدم  يلبخند بزور

  تر کرد کیازش گرفتم که خودشو بهم نزد رو

  ..ادیخوشم م یلیبور خ يمن از پسرا_دور شونم حلقه کرد دستش

  

  گرد شده نگاهش کردم يچشما با
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 ی..ول يلطف دار_مکث دستش رو از دور شونم برداشتم یبا کم و
  ادیبه من نچسب.. خوشم نم یلیلطفا خ

  

  نداشتم يمنظور_گفت زونیبا لب و لوچه او لوین

  

  دونمیم_زدم  يپوزخند

  

  دیخوردیکه تو ماهان ب درد هم مدلم گفتم الحق  يتو 

  ایخوب حالشو گرفت_بهم زد يسقلمه ا نازیآ

  زدم يلبخند

چسب  يادیاره..ز_خوشم اومده بود یدختر عروسک نیاز ا بیعج
  ..هینچسب

  ..نینجوریماهان ا ياره ..همه دوست دخترا_ دیخند زیر نازیآ

  .؟هیجور دخترا چ نیانتخاب ا لیدل دونمینم
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  انداختم رونیبه ب ینگاه نیتوقف ماش با

  

  پر از درخت و گل بود اطراف

  

  بودند ستادهیا  یدختر کنار درخت هیپسر جوون با  همون

  میبه سمتشون رفت میشد ادهیپ نیماش از

  ..؟ یهان_شد  زونیمن آو ياز بازو نازیآ

  جان_بهش انداختم ینگاه

تورو دوست پسرم  شهیم_گوشم گفت ریاروم ز تیبا مظلوم نازیآ
  کنم؟؟ یمعرف

  اون سامان.. آخه

  ...ترسمی...از نگاهش م زیه یلیخ_به پسر جوون کرد اشاره
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 یآره ..منم از نگاهش حس خوب_به سامان انداختم قیدق ینگاه
  ندارم..

  

...باهات یعاشقتم هان_دیبهم چسب شتریزد و ب يلبخند نازیآ
  کنمیاحساس ارامش م

  

  سمتشنایوقته م یلیخ انگار

  

  زدم نگاهمو ازش گرفتم يلبخند

  میدیجمع رس به

  

  کردم یسلام

  نگاه کرد نازیبهم انداخت  به آ يگذارا ینگاه سامان
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  من زووم کرد يبرگشت نگاهش رو عیسر یول

  

  ومدیاز نگاهش خوشم نم اصلا

  

  زل زده بود به من  قیدق یلیخ

 یاقا پسر رو معرف نیماهان جان ا_ماهان رو مخاطب قرار داد یول
  ؟؟؟یکنینم

  

  بگه که.. يزیدهن باز کرد چ ماهان

  BFجان .  یهان_دیوسط پر عیسر نازیآ

  هستن من

  

  بازش بست میکرد و دهن ن یحرف ماهان اخم نیگفتن ا با



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 186  

 

  

  گفت  یآهان سامان

ماهان و  يمن سامان هستم..پسر عمو_به سمت من دراز کرد دستش
   نازیآ

  لوین برادر

  

  دستش نگاه کردم به

  داشته باشم یکیزیباهاش تماس ف خواستیدلم نم اصلا

  

  خووشبختم.._یفرو کردم با اخم و جذبه خاص بمیج يتو دستام

  

  زد و دستش رو جمع کرد يپوزخند سامان
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  اهورا توجهمو جلب کرد يلبا يرو لبخند

  تر شد قیلبخندش عم کنمیمتوجه شد دارم نگاهش م یوقت

  زد یطونیش چشمک

  

  درخت هیسا ریز میو پهن کن میاریب لیبهتره وسا_لوین

  

  میبگرد میبر کهیرودخونه کوچ هیاخر جنگل هم  اون

  

  کردیم تمیاذ یلینگاه سامان خ ینیسنگ

  

  کنهیم زیبا نگاهش کل بدنم رو انال کردمیم فکر

  رفتیتا عنق وجودم م نگاهش
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  نداختیمهرداد م ادیمنو  دایسبزش شد يچشما

  شهوت همون نگاه.... همون

  

  بستم چشمام

  دادیوجودم بود باز داشت خودش رو نشون م يتو یك از بچگ یترس

  مشت کردم تا اروم بشم و حال دگرگونم بهتر بشه دستم

  

   نازیآ يباصدا

  ده؟یحالت خوبه؟؟رنگت چرا پر یهان_اومدم رونیفکر ب از

  

  ..سین يزیچ_زدم يلبخند

  کجا رفتن؟؟ هیبق_اطراف نگاه انداختم به
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  دونفر،دونفر رفتن عاشقانه گردش کنن_دستم رو گرفت نازیآ

  میمنو توام بر ایب

  

  هم قدم شدم  نازیباشه تکون دادم با  آ یبه معن سرم

  

ادم رو به وجد  عتیخوش طب يسر سبز پر از درخت و بو يفضا
  اوردیم

  دمیکش یقیعم نفس

  نازیآ یبا سوال ناگهان که

  ؟؟یشناختیتوسامان رو م_حبس شد نمیس يتو نفسم

  

  سبزش يچشما ياورد ادی با

  ترسم برگشت باز



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 190  

 

  نه..چطور؟؟_نبره یبه حال منقلبم پ نازیآ کردمیم یسع یول

چشماش نگاه  يتو یآخه ..وقت_بالا انداخت یتفاوت یبا ب شونه
  زدیچشمات موج م ي.. تنفر تو يکردیم

  ادیسبزش خوشم نم ياز چشما_زدم يپوزخند

  چرا؟؟_دیبا تعجب پرس ستادیراهم ا ياومد جلو نازیآ

  چشماش يزدم تو زل

  و سبز داشت یو اب یطوس نیکه رنگش ب ییچشما

چون برام _کردمیچشماش نگاه م يتو ینداشتم وقت يحس بد یول
  هیاور ..خاطرات بد ادی

  

  ؟؟یچه خاطرات_فکر یانداخت بعد از کم نییسرش پا نازیآ

  برات گفتم دیبعدا شا_رد شدم  ازکنارش

  دیسوال کردم ببخش ادیباشه...ز_ستادیاومد کنارم ا نازیآ
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م ه يلبا دنیگرم بوس یافتاد که پشت درخت لویبه ماهان و ن چشمم
  بودند

  

  خشکم زد سرجام

  

  دستش رو دور گردن مااهان حلقه کرده بود لوین

  پاشنه پاش بلند شده بود تا هم قد ماهان بشه يرو

  

  دیبوسیلباش م انهیو وحش زدمیش چنگ مهم محکم به کمر ماهان

  

  نشست میشونیپ يرو يصحنه عرق سرد نیا دنید با

  کردمیم یخفگ احساس
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  بد بود یلیخ حالم

  جدا شدن لبهاشون  با

  خمار ماهان به ما افتاد  يها  چشم

  وحشتناك نگاهشو به ما دوخت یاخم با

  که  دید یچهره من چ يتو دونمینم یول

  جاشو به تعجب داد . اخمش

  

 ....چرا یهان_دور بازوم نگاهمو از اونا گرفتم نازیحلقه شدن دست آ با
  ؟يانقد سرد

  

  

  انداختم نازیکوتاه به آ ینگاه

  شد دهیبودند کش ستادهیا لویك ماهان و ن ينگاهم به سمت جا باز
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  زده بود بشونیغ

  نشستم نیزم يبستم رو چشمام

  پاهام توان نگه داشتن وزنم رو نداشت... گهید

  

  و رو شد ریدلم ز هویچرا  دونمینم

  

  هم نتونست منو  نازینگران آ يصدا

  بکشه رونیفکر مبهم ب نیا از

  

  طرف صورتم  کیسوزش  با

و ..بگ یلعنت_افتاد نازیصورتم گذاشتم و نگاهم به آ يرو رو دستم
  چته  ؟؟
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صدات زدم جواب  یهرچنقطه  هیبه  يمسخ شده ها زل زد مثل
  ينداد

  

  دیچک نییاز چشمم پا یاشک قطره

  صدا نگاهش کردم یدهن باز و ب با

  کرد؟یم هیمن داشت گر يدختر برا نیا

  

  جلو بردم اشکش پاك کردم  دستم

  ..نازیآ فهممیخودمم حالم رو نم_کلام گفتم کی فقط

  ...فهممینم

  

 یلی...خینکن هان ينجوریا گهید_بغلم پرت کرد يخودش رو تو نازیآ
  ...دمیترس

  روونیب يایبه پدر ك اجازتو بده با ما ب کردمیاصرار نم کاش
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  هیگر ریصدا  بلند زد ز با

  اروم باش.. نازیآ سیه_دمشیکش رونیبغلم ب از

  ..نجایا یکشونیهمه رو م الان

  ...خوامینم_صورتش با دستاش پنهون کرد نازیآ

  

  ...مایکرد يریبابا عجب گ يا

  

  نکن... هیگر یجان هان_ نازیآ

  

  قط شد نازیآ هیگر يصدا

  

  مهم بودم من خبر نداشتم چقد
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  بلند شدم و نیزم يرو از

   دمیگرفتم کش نازیآ دست

  کردم ستادنشیبه ا مجبور

  کردم یاخم

  

  یکن هیدوست ندارم بخاط من گر گهید نازیآ_

  

  باشه_گربه شرك بهم نگاه کرد هیشب افهیبا ق نازیآ

  

  هیبق شیپ میبر ای..بنیافر_

  

  میراهمون ادامه داد به

  از دور به چشممون خورد یکیو کوچ بایرودخونه ز که
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  بودند يآب گرم آب باز يبچه ها تو هیبق

  اونا ها دنیبا د نازیآ

  دو خودش رو به اونا رسوند با

  

  کرد يتوآب شروع به باز دیپر

  دادیجون م هین انگار الان داشت از شدت گر انگار

  به عقب برگشتم عیشونم سر يرو یستد بانشستن

  ..دمیکش ياهورا نفس آسوده ا دنید با

  ..يآب باز میتوام بر ایب_اهورا

  شهینه نه..نم_مخالفت کردم عیسر

  چرا؟؟؟_اهورا

  به تنم و... چسبهیبشه م سیلباسم خ_انداختم نییپا سرم
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  دمیاها...فهم_دیوسط حرفم پر اهورا

  

  م؟؟ینیاون تخته سنگ بش يرو میبر ایب يخوایم خب

  

  کنار رودخونه اشاره کرد یکیتخت سنگ کوچ هیدست  با

  گفتم  يا باشه

  میبه سمت سنگ رفت باهم

  میسنگ کنار هم با فاصله نشست يرو

  

  بچه هانگاه کردم به

   دیخندیماهان هم از ته دل م یحت

  ..يباز دیایشماهم ب_به ما افتاد نازنگاهشیآ
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  شدن ندارم... سیبه خ يکه علاقه ا یکیمن _زد يلبخند آهورا

  

 هیمن  از _بالا اوردم میبه من نگاه کرد دستام به نشونه تسل نازیآ
  خورمیآب به تنم بخوره سرما م يلومتریک

  

  ك تا اون موقع ساکت بود سامان

  

  دمیانصراف م يمن که بخاطر شما از باز_سامان

  اب خارج شد به سمت ما اومد از

  

  دنشید با

  تر کردم کیه اهورا نزدب یکم خودم

  کنار من نشست قایاومد دق سامان
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  بش از حدش بدنم گرم شده بود یکینزد از

  به تنم افتاد استرس

  ستادمیاهورا ا يتخت سنگ بلند شدم و رو ب رو ياز رو عیسر

  

  نازیآ شیپ رمیمن...م_

  

  از کنار سامان فرار کردم عیسر

  

  دمیترسیپسر م نیاز دایشد

  ستادمیرودخونه ا کنار

  نجا؟؟یا  يجون اومد یشد هان یچ_لوین

  

  ؟؟؟يدار ی...مشکلششیتنگ شده بود اومدم پ نازیدلم واسه ا_
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  ینه... چه مشکل_ذوقش خورد يکه ناجور تو لوین

  و هواومعلق شدم نیزم نیگرفتم که ناگهان ب لویاز ن نگاهم

  

 يرنجوی...ایبش سیخ کمی دیتوام با_دیچیگوشم پ ریسامان ز يصدا
  دهیمزه نم

  

  بلند کرد به سمت رودخونه برد منو

  ؟؟یکنیم يدار کاریولم کن چ_شدم یعصبان

و خوشکل  زیر يمن از پسرا یدونیم_آروم کنار گوشم گفت سامان
  ...ادیخوشم م یلیخ

  ..نمیبب کیدوست دارم اندامتو از نزد یلیخ

  

  حرفش ضربان قلبم از ترس تند شد با



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 202  

 

  

  دیکوبیم نمیبه س محکم

  تا کردمیزدم و تقلا م نشیبه س یمشت

  ...یولم کن لعنت_بغلش خارج بشم از

  بدون توجه به من وارد رودخونه شد سامان

  باعث شده بود  ترس

  درست فکر کنم نتونم

  محکم ماهان  يصدا با

اب  ياگ انگشت پاش تو یحت_ستادیاز حرکت ا سامان
  ..کنمیم اهیبخوره....روزگارتو س

  

  کرد یاخم سامان

  به بچه ها انداخت ینگاه
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  يدفعه رو شانس اورد نی...افی...حفیح_سامان

  

  گذاشت نیزم ياورد رو رونیاز آب ب منو

  لبم نشست يرو يلبخند

 ستیدر کار ن یدفعه بعد ماهان_دیپر میبا حرف سامان خوش که
  نجاتت بده

  

  بهم زد از کنارم گذشت يا تنه

  از سامان گرفتم نگاهم

  ممنون.._ماهان دوختم به

کردم..فقط  نکارویخودت ا يفکر نکن برا_زد يپوزخند ماهان
  ...يکار در بر ریب بهونه ناخوش بودن از ز يسرما بخور خواستمینم

  پارك بود رفت نایکه ماش يگرد کرد به سمت جا عقب
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  گرفته بود  حرصم

  خودخواه و مغرور... پسره

  

  بچه ها رفتم هیبه سمت بق ضیغ با

  کردمین سکته مماها نیمن از دست ا اخرش

  

  فکر بودم يتو دایشد

  اوردن سرم نگاه کردن به اطراف بابالا

  سرم شده يتو یچه خاک دمیفهم تازه

 گرفتم و الان شیرو در پ ریکدوم مس دمیمحو فکر شدم که نفهم انقد
  گم شدم یبزرگ نیوسط جنگل ب ا
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  به اطراف انداختم ینگاه

  نبود ییاشنا يجا چیه

  

  دمیچرخیطور دور خودم م نیهم

  دمیرو شن يشکسته شدن شاخه ا يصدا که

  

  سرعت به عقب برگشتم که  به

  پام فرار کرد ریافتاد به سرعت از ز یکیبه خرگوش کوچ چشمم

  

  خودت کمکم کن  ایخدا_دادم رونیب نفسم

  کنم کاریچ نجایمن ا حالا

  

  گرفتم شیدر پ ریمس هیا.. گفتم  بسم
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  زدمیبلند اهورا   رو صدا م يصدا با

  

  کرد هیبهش تک شدیبود که م یکنم تنها کس فکر

  دمیچرخیجنگل م يتو نجوریهم_

  به گوشم خورد ییاشنا يصدا که

  اهورا بود ..اره يصدا_دقت به صدا گوش دادم با

  

  دمیدویسرعت به سمت صدا م با

  اهورا...اهورااا_

  

  بهش  دنمیرس با
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 یگیدختره احمق ..نم_به سمتم اومد منو در آغوش گرفت عیسر
  جنگل؟؟ يتو ي...چرا سرخود اومد  شمینگرانت م

  

  گذاشتم تا ازش جدا بشم نشیس يرو دستام

  نداشت منو ول کنه الیاون خ یول

  شما که گم شدم شیپ ومدمیمن داشتم م_

  ؟؟يایدو قدم راهو ب يانقد عرضه ندار_ اهورا

  

  نشده...ولم کن... يزیحالا چ_کردم یاخم

  منو به خودش فشرد اهورا

  تپهیم ينجوریقلبم گوش کن.. واس نبودن تو ا يباش...صدااروم _

  دادمیاهورا گوش م يگرد شده به حرفا يباچشما

  گفت؟؟یم یچ نیا
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  به ضربان قلبش سپردم که.. گوش

  

  شدیرفته رفته منظم م 

  

  ...؟؟یهان_اهورا

  

  چشماش نگاه کردم يبالا گرفتم تو سرم

  و کجا ... یاز ک دونمیمن نم یهان_اهورا

  دوست دارم یلیخ یول..یول

  حرفش تعجب کردم از

  حرف رو نداشتم نیانتظار ا اصلا

  

  شدیافتاده دهنم باز و بسته م رونیکه از آب ب یماه مثل
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  بگم...! یچ دونمی...نمیعنیمن.._

  

  منو تنها نذار چوقتیفقط ه یبگ يزیچ سیلازم ن_اهورا

  

  ..میباهم  باش میتونیمنو تو نم یول_دمیکش رونیاز بغلش ب خودم

  

  م؟؟؟یچرا نتون_دیبغلش کش يدوباره منو تو اهورا

  

  پسرونه رو انتخاب کردم ..من.. یزندگ نیچون من ا_

تو  یعنی..سازمیم یزندگ نیمن برات بهتر_دیوسط حرفم پر اهورا
  ؟؟یکن یواس خودت خانوم  خوادیدلت نم

  ؟؟یو رفتار کن یبپوش یدختر معمول هی مثل
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  دخترا بشم.. هیدلم نخواد منم مث بق شدیم مگ

  اهورا نداشتم يبه حرفا یحس چی...ه یول

  

عشقش ..داغ  دنیادم عاشق ...با د کردمیفکر م شهیهم
  ..لرزهی...دست و پاش مرهی...ضربان قلبش بالا مشهیم

  به اهورا و حرفاش نداشتم... یحس چیمن ه یول

  فکر بودم که تو

  لبام .. يرو یسیحس خ با

  اندازه توپ فوتبال  شد چشمام

  ..دیبوسیمنو م يداشت لبا اهورا

  

  چند لحظه هنگ کرده بود يبرا مغزم
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  دادیرو نم يکار چیه فرمان

  

  اهورا شتاب زده ازم جدا شد نازیآ يصدا با

  چه خبره؟؟؟ نجایا_نازیآ

  

  ی..پشت بدبختیبدخت يوا

  

  کردیبه منو اهورا نگاه م یبا اخم وحشتناک نازیآ

  گرفتهمجرم  انگار

  رو پس زدم اهورا

  من یزندگ يتو زدیگند م دیبا شهیهم

  ...حیبذار توض_رفتم نازیسمت آ به
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 خوامینم یچیساکت شو..ه_دستش رو جلو صورتم گرفت نازیآ
  بشنوم..

  

  عقب گرد کرد و ازما دور شد عیسر

  اره؟؟ یخواستیم نویهم _دمیبه سمت اهورا چرخ تیعصبان با

  

   میب زندگ يزد گند

   ياوارم کرد ییهم از خشک شو ياومد یوقت از

  يبرد نازیا يالان ابروم جلو هم

  شمیکار اخراج م نیهم از فردا

  از سرم بردار  دست

  متنفرم اهورا... ازت

  ..دادیساکت فقط به حرفام گوش م اهورا
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  گرفتم شیرفته بود در پ نازیکه ا يریمس

  دمیرس هیبه بق تا

  

  بودن يدرحال انجام کار همه

  من انگار اصلا براشون مهم نبود نبود

  دیاطراف چرخ نگاهم

  نبود... نازیاز ا يخبر

  

  پسر هیمنو به چشم  نازیآ دمیترسیم نیاز

  نهی*جنس*باز  ببهم

  

  وضع رو درست کنم نیکه ا دیرسیبه ذهنم نم يفکر
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  گشتمیباز دنبال کار م دیبا

  ذارهیرو کف دست پدرش م زیحتما همه چ نازیآ دهیبه خونه نرس پام

....  

  دادمیم حیبراش توض دمیدیرو م نازیآ دیبا

  در مورد من خراب بشه تشینداشتم ذهن دوست

  

راه متوقف  نیماهان ب يکنم...که با صدا دایپ نازیبرم آ خواستمیم
  شدم

   دیسمت خودش کش هیدستم گرفت  شیشگیبا اخم هم ماهان

  ؟؟؟یگفت یچ نازیبه آ_صورتش بود  یسانت هیصورتم تو  درست

  

  ...یچیمن ؟؟؟ه_تفاوت باشم یب یکیهمه نزد نیکردم به ا یسع
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تو  نیفکر نکن متوجه نشدم ب_لباسم  قهیول کرد چنگ زد به  دستم
  هست... یرابطه احساس هی نازیو آ

  رفت.. نایبه سمت ماش هیبا گر نازیآ الانم

  یباش یتونیتنها توم لشیدل پس

  

 نی.پس اگ موضوع بباشه.. _دمیکش رونیلباسم از مشتش ب قهی
  نداره..دخالت نکن... یربط چیماست..به تو ه

  

  سرخ شده بود تیصورتش از عصبان ماهان

  زدم يپوزخند

  رفتم نایبه سمت ماش عیسر

  به گوشم  نایماش نیاز ب نازیآ هیگر يصدا

  دیرس

  سمتش رفتم به
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  دستاش گرفته بود نینشسته بود سرش ب نیزم يرو

  .؟؟نازیآ_پاش زانو زدم يجلو

  شدت گرفت شیمن گر يصدا دنیشن با

  

  ...ستین یکنیکه توفکر م يجان...بخدا اونجور نازیآ_

  ..هان.؟؟ هیپس  چجور_سرش بالا اورد نازیآ

  .؟؟يپسر پست و هوس باز هیتو  نکهیا جز

  ،،؟؟یکنیبه هم جنس خودت هم رحم نم یحت که

  

  ...یباطنت مثل ظاهرت پاکه ول کردمیم فکر

  اعتراض من حرفش خورد يصدا با

  ...نازیآ_

  ....نمتیبب چوقتیه خوامینم گهی..د نازیزهر مار آ_نازیآ
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  بود تموم شد... نمونیهم ب یهرچ

  

  بلند شد بعد تکوندن خاك لباسش نیزم يرو از

  رفت هیسمت بق به

  

  نشستم نیزم يکرده رو بغ

  میزده شد به همه زندگ گند

  گرفته بود.. دلم

  ....ییو تنها ییو تنها ییتنها شهیهم

  دیلنگیکار م يجا هی دیبا شهیهم

  من چقد توان داشتم؟؟ مگه

خلاص  ینکبت یزندگ نیترس از خدا نبود تا الان خودم رو از اگه
  کردمیم
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  من ده ساله باطن و ظاهرم فرق داره... گفتیراست م نازیآ

  بزرگ... یفرق

  

  

  ..؟؟شدیم نیا دیسرنوشت من با چرا

  

  

  بلند شدم... نیزم يرو از

  رو نداشتم یجمع کس يتو گهید

  از اهورا اون

  ..نازیاز ا نمیا
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  خونه بهتر بود گشتمیکنم برم فکر

  

  به اطراف انداختم ینگاه

  گرفتم شیراه جاده رو پ و

  کنم به شهر برگردم دایپ ینیبتونم ماش تا

  

  بود ریفکرم درگ یبه جاده اصل دنیرس تا

  رو به ماهان گفته بود یهمه چ نازیتا الان آ حتما

  کندم به راننده دوختم نینگاهمو از زم ینیبوق ماش يصدا با

  رسونمتیبالا م ایب_اهورا

 برسم میدست از سرم بردار..بذار به زندگ_صورتم نشست يرو یاخم
  ؟؟يخوایاز جونم م ی..چ
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 یاروم يو باصدا کردیم ییچشماش خود نما يتو یبزرگ غم
  برسونم... تیه زندگفقط تورو ب خوامیمن م_گفت

  

 مینحو به زندگ نیمن به بهتر يایاگه تو سمتم ن_گرفتم شیپ راهمو
  رسمیم

شهر به قول خودت  يبر یتونینم ینش نیتو تا سوار ماش یول_اهورا
  یبرس تیبه زندگ

  

  یو سوار بش ینکن يهم بهتره لجباز حالا

  

  و از جاده گرفتم نگاهم

  گفتیم راست

  زدیپر نم يپرنده ا چیه
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  شدم نیحرف سوار ماش بدون

  نشستم یصندل يرو نهیدست به س و

  رونیزدم به ب زل

  کردمینگاه اهورا رو حس م ینیسنگ

  دادمیم حیترج یول

  هم کلام نشم باهاش

  

  بکنه.... يهوا کار یب نیماش يمثل جنگل تو دمیترسیم

  تا اخر عمر بسوزم که

  

...  

  

  داد  رونیب اهورانفسش
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  کردیم  یصدا رانندگ یب

  

  افتاد نشیماش ستمیبه س نگاهم

  بود شرفتهیپ یلیخ

  زدم  يدلم پوزخند يتو

  کجا.... نایا یمن کجا و زندگ یزندگ

  

دوست _رو فشرد يرفت دکمه ا نیاهورا به سمت ضبط ماش دست
  ؟؟؟يآهنگ گوش بد يدار

  

  دوختم رونیبهش ندادم دوباره نگاهم به ب یجواب چیه

  

  من یلیم یبدون توجه به ب اهورا
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  آهنگ رو پشت سر هم رد کرد چند

  

  دیبه آهنگ مورد نظرش رس تا

  ...دیچیفضا پ يخواننده تو نیدلنش يصدا

  ؟! هیخوانندش ک دونستمینم

  صداش قشنگ بود.. یلیخ یول

***  

  ...شدیم گهیجور د هی خواستیم دلم

  

  خستم

  شکستم قیقا هی مثه

  بستم ایچشم رو درد دن که

  منو.. هیغصه  نهیبیم یبسته تو ک يچشا
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  خستم

  کولبار بستم گهید که

  رو دستم... مونهیتو م غم

  ها و غصه خوردنو... هیجواب گر يبد داد چه

  

*****  

  

  یآهنگ بودم که گوش غرق

  شروع به زنگ زدن کرد اهورا

  

  انداخت یبه صفحه گوش ینگاه اهورا

  کردیم دادیچشماش ب يتو یخوشحال
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  ؟؟؟يما کرد ادیشده  یبه داداش گلم...چ_تماس وصل کرد عیسر

......  

  جون اهورا... ؟؟؟بگويجد_

  

.....  

  ...میباز باهم هست میپس مثل قد ولیا_

......  

  ....ماهان با من...مونیشگیهم ياره ...فردا همون جا_

....  

  خوشحال شدم داداش...فعلا.._

  

  قط کرد تماس

  تنگ شده بود پمونیدلم واس اک یلیشد..خ یعال_رو هوا زد یبشکن
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   کردمیبه حرکاتش نگاه م متعجب

  خل_که نشنوه يلب جور ریز اروم

  

درجوابم  عیحرفا بود که سر نیتر ا زیاهورا ت يانگار گوش ها یول
  ..یگفت یچ دمیشن_گفت 

  به خونه دنمونیمحض رس به

  دمیپر نییپا نیاز ماش عیسر

  !!کردنیتشکر م هیقبلا _اهورا بلند شد يصدا که

  

 کننیك کمک م ییتشکر واس کسا_ رفتمیك عقب عقب م همنجور
  ادم... یبه زندگ زننیکه همش گند م یی..نه اونا

  

  سمت در زنگ رو زدم برگشتم
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  اومد نیباز بسته شدن در ماش يصدا

  

  پسر دستت بردارنبود... نیا

  ..خوامیمن بخاطر کارم ازت  معذرت م_اهورا

  

 گیالان د_شدم اطیباز شد درهل دادم وارد ح یکیت يبا صدا در
  خورهیبه درد نم تیمعذرت خواه

  

  بگردم دیجمع کنم دنبال کار جد لمیبرم وسا دیبا من

  

صحبت   یونیهما يخودم با اقا_ومدیپشت سرم م جوریهم اهورا
  ..کنمیم
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بودن کارم اهورا اومد  یبرگشتم سمتش که بخاطر ناگهان عیسر
  توبغلم...

  ....یکن یونیتو واس من پادر م ستیلازم ن_هلش دادم عقب عیسر

  

 دور و گهیفقط د_صورتش تکون دادم يجلو دیبه نشونه تهد دستم
  بر من نباش..

  لطف بزرگه.. هی خودش

  

 نیمن دوست دارم به ا یول_دمیگرد کردم که صداشو شن عقب
  شمینم التیخیب یراحت

  

  جواب بهش به سمت کلبه رفتم بدون

  دوست داشتن... هه
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  دوستم داره گفتیم شهیمهرداد هم هم ادمهی

  

  کنه.. تمیاذ  یکس دادیاجازه نم چوقتیه

  خودش... یول

  گذشته شدم  الیخیب

  هرچه زودتر برم سر کارم دادمیم حیلباسام ترج ضیاز تعو بعد

  کار شدم یاگر از کار ب حداقل

  رو با کمک توباغش داده باشم یونیهما يمحبت اقا جواب

  

  برداشتم به سمت باغچه اخر باغ رفتم یکیکوچ لچهیب

  هرز شدم يکندن علف ها مشغول

....  

  باز شد  اطیح در
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  ماهان داخل شد نیماش

  

  پارك کرد  نشیماش اطیگوشه ح ماهان

  شدند ادهیپ نیو خودش از ماش نازیآ بعد

..چرا دمیخودم د گمیم_ستادیماهان ا ياومد جلو تیبا عصبان نازیآ
  ؟؟؟یفهمینم

  

  چون حرفات به دور از عقله_دیموهاش کش نیب یکلافه دست ماهان

  

  ..ارمیدفعه بعد واست عکسشونو م_دیکوب نیمحکم پاشو به زم نازیآ

  

  بکن.. نکارویحتما ا_کرد يخنده مسخره ا ماهان
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  سمت ساختمون رفت به

  ...گمیموضوع رو به پدر م نیمن ا یول_مشت سرش با داد گفت نازیآ

  ..ستیبگو ...واس من که مهم ن_بالا انداخت یتفاوت یشونه باب ماهان

  میتر از شرش خلاص بش عیاز خدامه هرچه سر اتفاقا

  

  وارد ساختمون شدند هردو

  

  پشت درخت ها بودم متوجه من نشدن چون

  

  ..کننیاون دوتا معلوم بود دارن در مورد من صحبت م يحرفا از

  

  همه درد رو نداشتم  نیتوان ا گهید

  کردمیم یخوشبخت يادعا دیبا یتاک
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  سرم اورد دم نزنم... یزندگ يصبور باشم و هر بلا دیبا یک تا

  

  بلند شدم نیزم ياز رو یحال یب با

  سمت کلبه رفتم به

  

  دل و دماغ کار نداشتم گهید

*********  

  اهورا

********  

  به چهرم انداختم ینگاه نهیا يتو

  داشتم یجذاب افهیق

  ..شدینگاه اول دلباخته م يتو يدختر هر
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  زدمیگند م یهان يجلو شهیهم دیچرا با  دونمینم یول

  هوووف

  دختر خوشم اومده بود  نیاز بیعج

   دمشیك د یبار اول واس

 فتشیبود و با همون نگاه ش بایز یلیخ یلیپسر خ هیواس  چهرهش
  شدم

  پسره  کردمیچون فکر م یول

  کردمیبهش توجه نم ادیز

  

  یول

  بهش داشتم یحس خاص هیدختره  دمیفهم یوقت از

  

  ....دمشیجنگل بوس يتو یوقت یحت
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  زمان متوقف بشه و... خواستیم دلم

  

  از فکر خارج شدم لمیزنگ موبا يصدا با

  شد رمید  يوا

  

  زدم رونیاز خونه ب چییبعد برداشتن سو عیسر

  دیچیماهان داخل کوچه پ نیماش

  ماهان شدم نیسوار ماش عیخودم شدم سر نیماش الیخیب

  اد؟؟یساعت چند ب یبه مهرداد گفت_ماهان

  

  دهیاره ...اون از ما خوش قول تر بود حتما تا الان رس_

  

  دمیسر قرار رس نیاز ده م بعد



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 235  

 

  

  میشاپ شد یکاف وارد

  چشمم با مهرداد افتاد که

  پیجذاب و خوشت مینکرده بود مثل قد يرییتغ چیه

   شدیم میبهش حسود شهیهم

  کردیرو جذب خودش م یسبزش هرکس يچشما

  

  میماهان به سمتش رفت با

  .؟؟دیبه دوتا خل و چل ...خوب_مهرداد

   یدونینم پسر

 يشما دوتا چقد لحظه شمار دنید يبرا رانیبرگشتم ا یوقت از
  ...کردمیم
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تعجب  يبازم جا _بغل کردم چند ضربه به پشتش زدم مهرداد
  .  ... یبرگشت

  نطرفایا ياینم يغرب زده شد گید میگفت

  تموم داشتم..اومدم تمومش کنم مهیکار ن هی_ازم جدا شد مهرداد

  

********  

  هانا

*******  

  کلبه شدم  وارد

  به سمت اشپزخونه رفتم میمستق

  

  نخورده بودم یچیگرسنم بود از صبح ه یلیخ

  باز کردم خچالیدر
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  نبود خچالی يتو یچیه

  نمک دیکلبه خر يرفته بود برا ادمیبودم که  ریچند روز درگ نیا انقد

  

  مبل نشستم ياز اشپزخونه خارج شدم رو سرخورده

  

  قار و قور شکمم بلند شد يصدا

  ..چه خبرته... سیه_شکمم گذاشتم يرو دستم

  در کلبه اومد يصدا

  سمت در رفتم به

  کردم بازش

  

  متعجب زل زدم بهش نازیآ دنید با
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  سرد منو کنار زد وارد کلبه شد یلیخ نازیآ که

  

  پزخونه رفتسمت آش به

  وارد آشپزخونه شدم  نازیکلبه رو بستم دنبال ا در

کلبه  يتو یچیه دونستمیم_گذاشت زیم يرو رو ییظرف غذا که
  غذا اوردم... کمی....برات يواسه خوردن ندار

  از آشپزخونه خارج بشه که خواست

  

رفتار اهورا  لیدل یبدون  يخواینم_کنارم رد شد  دستش گرفتم از
  بود؟؟ یجنگل چ يتو

  

وبرام ت زیچ چیه گهینه..د_دیکش رونیاز دستم ب تیبا عصبان دستش
  ستیمهم ن
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  راهش ادامه داد  به

  من دخترم.  .._گفتم

  

  راه متوقف شد نیب نازیآ

امروز رو به پدرت و  یالان همه اتفاق دونمیمن دخترم...هرچند م_
  ..یگفت ماین

  

پسر  هیعنوان به من به  خوامیبذار از خودم دفاع کنم..نم یول
  یهم*جنس*باز نگاه کن

  

  

  ...یگیم هیمزخرفات چ نیا_دیبا دهن باز به سمتم چرخ نازیآ

  

  ..ستیمزخرف ن_سمتش رفتم دستش گرفتم به
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  کس نگفتم که دخترم چیبه ه من

  دمیترسیم چون

  مثل اهورا بشه... نکهیاز ترس

  دخترم نگاهش بهم عوض شد.. دیفهم یوقت اهورا

  جنگل اون کار کرد يکه تو یوقت تا

  

  ؟؟؟يپسرا جا زد يچرا خودتو جا_کرد یاخم نازیآ

  

ل مث ي،ترس از امثال مردا ییبخاطر ترس از تنها_انداختم نییپا سرم
  ..ارنیدختربچه تنها ب هیسر  ياهورا که ..ممکن بوود هر بلا

  

  کردن کار.... دایپ يبرا

  ... کنمیم یزندگ يده سال چجور يکرد قکر
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  داد؟؟؟یمن دخترم بهم کار م دونستیپدر تو م اگه

  

 دی...فردا با یهرچند الانم به ماهان گفت_گفتم یاروم يصدا با
  ....نجایباشم واز دیدنبال..کار جد

  نگفتم یبه کس يزیمن چ یول_دیحرفم پر نیب نازیآ

  

  ؟؟ینگفت_سرم بالا  اوردم عیسر

واس  یداشت اطیح يتو دیبرگشت یکه  وقت دمیمن خودم شن یول
  ...يکردیم فیهان تعرما

  بود ... لویدرمورد ن هیاون قض_کرد یاخم نازیآ

  

  با تو صحبت کنم و بعد به پدر بگم.... خواستمیاول م من

 تونمینگاه ادم م يراحت از رو یلینگاهت پاکه من خ چون
  بشناسم... تشونویشخص
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  ؟؟یگیبه پدرت نم یعنی_زدم يلبخند

دوست  ونمینه..مگه د_شونم گذاشت يجلو تر اومد دستش رو نازیآ
  رو از خودم دور کنم یخوب نیبه ا

  

ر اگه پس_بلند شد نازیمعترض آ يدر آغوشش گرفتم که صدا محکم
  کردمیحال م شتریب يکردیبغلم م ينجوریا يبود

  ....چسبهیبهم نم يدختر دونمیکه م الان

  

  کوفت منحرفه بدبخت_زدم شیشونیکف دست به پ با

  

و  یفیظر  نیواقعا باعث تعجبم بود پسر به ا _خنده ریزد ز یپق نازیآ
  باشه.... یخوشکل

  پسرا غول هستن شتریب اخه
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 هم ایخب ب_نمیبش زیوادار کرد پشت م دیدستم گرفت کش نازیآ
  کن... فیبرام تعر تویغذاتو بخور هم همه داستان زندگ

  

  ...یداشته باش یجالب یزندگ دیبا_دیذوق دستاش بهم کوب با

  نه؟؟؟ یکن یعمرت مثل پسرا زندگ تمام

  

  نه..._سرد جوابشو دادم یلیخ

  

  کلامم ساکت شد ياز سرد نازیآ

  

  ...يکه پدر و مادر از دست بد سیاصلا جالب ن_
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  پسر عموت  قصد  تجاوز بهتو بکنه.... ستیجالب ن اصلا

  ..یمثل پسرا رفتار کن یسالگ 10از سن  سیجالب ن اصلا

  هیمثل بق دیبا يکه دختر یدرصورت

  یرنگا وارنگ باش يعروسکا نیب

  یدخترونه بپوش يلباسا

  یپدرت ناز کن واس

....  

  ...نازیآ سیمن جالب ن یزندگ يجا جیه

  

  دیچک نییاز چشمم پا یاشک قطره

  هم بلند شد نازیآ هیهق هق گر يصدا

 یه_رو بهش گفتم یحال و هوامون عوض بشه به شوخ نکهیا واس
  ..سبهچیم قمویتوبود.... ریتقص گهیم ادیباز ماهان م یکنیم هی..چرا گر
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  کنه... تتیمااهان اذ ذارمینم گهید_زد يلبخند نازیآ

  ....هیمثل  خودم

  خواهر پشتتم هی

  ب روش زدم يلبخند

  ...شهیبخور سرد م_به ظرف اشاره کرد نازیآ

  

  خوردن غذا شدم مشغول

  سوال... هی نازیآ_

  گفت یهوم شمردیکه زل زده بود به من و حرکاتم م نجوریهم نازیآ

  من؟؟ شیپ يایچپ و راست م کنهیتو پدرت دعوات نم_

  پسرم... هیباشه از نگاه اونا من  یهرچ

   هیروابط تو خونه ما عاد نینه..چون ا_خونسرد گفت نازیآ
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  ...ستیپدرم مسافرته و خونه ن درضمن

  

  آها..._

  ارم ...ند یدوست جیمن ه_دیکش یآه نازیآ

  ادیکلا از گرم گرفتن با پسرا خوشم نم یعنی

  سرش دوست دختر داره... يماهان اندازه موها یول

  تعجب نکن شیدیدختر تو خونه د هیبا  يروز هی اگه

  

  کردمیگوش م نازیآ يدهن باز به حرفا با

  شدیم شتریو ب شترینفرتم نسبت به ماهان ب و
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  به اتاقم رفتم نازیاز رفتن آ بعد

  از تنم کندم لباسم

  دور بدنم افتاد... دیپارچه سف يرو نگاهم

  از وجودم... ییبود جز شده

  ..کردیسال ها ازم محافظت م نیکه کل ا یتنها همراه و

  

  رو باز کردم کنار انداختم پارچه

  

  ..دمیپتو خز ریز دمیپوش يخواب گشاد  لباس

  بود... يپر دردسر یلیخ روز

  

  راحت دختر بودن منو قبول کرد یلیخ نازیآ

  شدیم کاش
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  بودن ينجوریهم هم هیبق

  ومدیموضوع کنار م نیبا ا یمطمءن بودم هرکس یول

  

  .گذشتیازش نم یبه راحت ماهان

  

  من رو نداشت... دنیچشم د دارمونیچرا از روز اول د دونمینم

  

  کردیم رمیتحق يبه نحو همش

  

  خانوادم تنگ شده بود يبرا دلم

  

دوباره مهرداد جرات رفتن به قبرستون رو  دنیرس داز ت یول
  نداشتم...



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 249  

 

  

  فکرا بودم که چشمام گرم شد و خوابم برد.. نیتوهم

  

*****  

  تخت نشستم يرو عیشدن در سر دهیمحکم کوب يبا صدا صبح

  اطراف نگاه کردم به

  درك کنم.. تمیذهنم واضح  بشه.موقع يتو طیشرا یکم تا

  

  افتاد  زیم يبه ساعت کوچک رو نگاهم

  صبح بود 9 ساعت

  

  دمیپر رونیاز تخت ب عیدوباره در سر يصدا با

  حرکت لباس کندم هی با
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  دمیچیرو دور تنم پ دیتند پارچه سف تند

  

  لباس خوابم رو تنم کردم... دوباره

  بله....اومدم_دمیسمت در کلبه دو به

  

  محض باز کردن در  به

  دیدستم رو محکم گرفت دنبال خودش کش ماهان

  ..؟؟یچه خبرته اوله صبح يهوو_

  

  رفتیتوجه به من به سمت عمارت م بدون

  .؟؟يباتوام .....مگه کر شد_

  

  ..شیکشیم ينجوریدسته ا نیا یه_
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  الوووو

  

  بکشم  رونیدستم از دستش ب کردمیتقلا م هرچقد

  نداشت يا دهیفا

  

  عمارت شد به سمت اتاقش رفت وارد

  

  دلم نشست... يتو ترس

  بود ... بیعج یلیخ رفتارش

  ..دیحرف وارد اتاق شد دستم کش بدون

  دیپشت سرم محکم بهم کوب در

  

  ماهان انداختم ختهیبه اتاق فووق بهم ر ینگاه
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  ...کردیم ییخون روش خود نما يکه لکه ا يدیسف یتخت رو

به چه زل _ماهان بلند شد يتعجب به لکه زل زده بودم که صدا با
  .... یکنیو مرتب م زیتمام اتاق رو تم  عی... سريزد

  

  اونوقت چرا؟؟؟_کردم یاخم دمیسمتش چرخ به

  

  ...گمیچون من م_تر اورد کیصورتش نزد ماهان

  

نه خدمتکار  نجامیمن باغبون ا_گرد کردم تا از اتاق خارج بشم عقب
  شما... یشخص

  

  

  از پشت بغلم کرد عیسر ماهان
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 یبکن مگیم يبهتره هرکار_تنش نا منظم شد يقلبم از گرما ضربان
  برات... شهیوگرنه بد م

  

دفعه آخرت باشه منو بغل _دمیکش رونیخودم از آغوشش ب عیسر
  ..هیزی..خجالتم خووب چیکنیم

  

مثل دخترا بهت تجاوز  یترسی...نکنه مهیچ_زد يپوزخند ماهان
  کنم؟؟

  

 ياز توهرکار_لب گفتم رینشست ز میشونیپ يرو یاخم
  تی....پسره قوزمادیبرم
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 یکنب گمیك م ي..پس بهتره کاریگفت یچ دیشن_دستم گرفت ماهان
  ازم سر نزنه ..هوم؟؟؟ يتا...هرکار

  

  

برگشتم  یصبحونه بخورم تا وفت رمیمن م_سمت در اتاق رفت به
  و مرتب باشه.... زیتم نجایا

  کرد یمکث

 نیدوست ندارم ..درمورد ا چیه_به لکه خون اشاره کرد درضمن
  ؟؟؟يدی..فهم یبگ يزیچ یموضوع به کس

  

  ...ستیتو به من مربوط ن يگند کار_چپ نگاهش کردم چپ

  

  خووبه..._زد يپوزخند
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  اتاق خارج شد... از

  

  شد دهیدوباره سمت لکه خون کش نگاهم

  

  پسرهوس باز توذهنم پررنگ تر شد هیماهان به عنوان  چهره

  دلم جا خوش کرد يتو نفرت

  

  از ماهان متنفر شده بودم دایشد

  ....دمیدیپسر هوس باز...پست و ...مغرور م هی اونو

  

  براش جز خودش مهم نبود.... يزیچ چیه
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سبد لباس  يجمع کردم داخل حموم تو یسمت تخت رفتم رو تخت به
  چرك ها انداختم

  

  تخت پهن کردم يبرداشتم رو يزیکمد اتاق ملافه تم يتو از

  

  .....گمیماهان م_اومد نازیآ يدر اتاق بعد صدا يصدا

  

  ؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_من متعجب وسط اتاق خشکش زد دنید اب

  دستم در گردش بود.. يمن و ملافه تو نیب نگاهش

 سبد ياز تو یباز حموم که ملافه خون مهیشد سمت درن دهیکش بعد
  معلوم بود

  کرد یاخم

  بدم حیتوض زیهمه چ ومدهین شیبراش پ یبود تا سو تفاهم بهتر

  گفتم عیسر
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  داداشتون اومدم اتاقشون مرتب کنمبه دستور _

  

  خدمه کجا بودن.... هیوا....چرا تو . ؟؟؟؟مگ بق_نازیآ

  

  

کوتاه تر از من سراغ  وارید_هام به علامت ندونستن بالا بردم شونه
  نداره....

  

  اطراف اتاق رو نگاه کرد ... یمشکوك کم نازیآ

  گفت از اتاق خارج شد... يباشه ا بعد

   تمیهو دنیفهممونده بود بعد  گهید

  تهمت هرزه بودن بزنه... بهم
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  نبود  يدختر نجوریا نازیا هرچند

ود معلوم نب دیدیم یبا ملافه خون طیشرا نیمنو تو ا  گیهرکس د یول
  چ فکرا بکنه

  

  بعد از مرتب کردن اتاق به سمت کلبه رفتم تا منم

  کارم برسم... به

  

نحس ماهان بلند  ياطراف باغچه بودم که باز صدا يگل کار مشغول
  شد....

  

  دیخندیو م کردیبا تلفن صحبت م يبلند يصدا با

  

  حوالش کردم.... راهیبد و ب یدلم کل تو

  رفت  اطیبه سمت در ح زدیحرف م لشیکه با موبا نجوریهم
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  باز کرد در

  

  رفت شیآغوش باز به سمت فرد رو ب رو با

  

  در خشک شده بود يرفتار خووبش نگاهم رو نیاز متعجب

  نمیشخص مقابل رو بب تا

  

  با ورود ماهان و فرد همراهش.... که

  

  .ختیفرو ر قلبم

  مهرداد کنار ماهان دنید با

  قلبم متوقف شد... ضربان

  سرم اومد... دمیترسیکه م يزیچ از
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  زده بود  خشکم

  صورت مهرداد زوم شده بود... ينگاهم رو فقط

  

مت عمارت اونو به س یدستش رو پشت مهرداد گذاشت به گرم ماهان
  کرد.... ییراهنما

  

 امیبه بعد انقد ب نیبابا..من از_دیذهنم خط کش يمهرداد رو يصدا
  ...یکن روونمیخونتون که خودت ب

  

  نروو گید ایخونه خودته ...اصلا ب_ماهان

  

  دنیباهم سرخووش خند هردو
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بودم و فقط  ستادهیرفتنشون داخل عمارت مثل مجسمه سر جام ا تا
  ...کردمیاون دو نگاه م یخال يبه جا

  

  نمیروز خوش بب هی يذاری..اخه چراااا..خدا نم چرا

  کردم..... یمن چه گناه مگه

  

  

  

 رونیمنو از فکر ب نازیآ يچقد توهمون حال بودم که صدا دونمینم
  ..همه باغ رو دنبالت گشتم...یینجایا ی..هانيواا_دیکش

  ماهان از خارج برگشته.. یمیدووست قد يوا

  چقد چشم ب راهش بودم... یدونینم
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خووشکله..بخصوص چشماش.. ادمو جذب  یلیخ_ذوق ادامه داد با
  ..کنهیم

  هم جنتلمن و آقاست ... یلیخ

  

  فکر کنم عاشقش شدم ....._قلبش گذاشت يرو دستش

  يوا

  

  سردمو  بهش دوختم... نگاه

شد دستم  کیمتعجب بهم نزد دید یتونگاهم چ دونمینم
  ....يشد ينجوریچته...؟؟چرا ا یهان_گرفت

  

ك ازش حرف  یاون دوست جنتلمن_انداختم نییپا سرم
  آواره و در ب در کرد.... ينجوریکه منو ا هی..کسیزنیم

  ؟؟؟یچ یعنی_نازیآ
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 تونهیو چقد م هیمهرداد ک نکهیکردم..ا فیبراش تعر زیچ همه
  خطرناك باشه....

  ...ییدروغ گو هی...یگیتو دروغ م_داد زد تیبا عصبان نازیآ

  

  غم زل زدم به چشماش... با

دختر معصوم هم مثل من طعمه هوس مهرداد  نیا خواستینم دلم
  بشه..

  

  رو تباه کنه... يا گهید یکس یمهرداد زندگ ذاشتمینم

  

  

  با اخم به سمت عمارت رفت نازیآ

  هووف دختره کله شق..._



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 264  

 

  مشغول کارم شدم.. برگشتم

  هرز باغچه رو کندم يعلف ها تمام

  ...اسیرز و  يکاشتن گلا يکردم برا امادش

   اسیگل ها بودم بخصوص  نیا عاشق

  

  و رو کردم ریباغچه رو ز يخاك ها یکم کمیکوچ لچهیب با

   یپخ گفتن کس يبا صدا هووی که

  برگشتم دهیترس

  دمیکش ینیه

  ....نهیهم دلنش دنتیترس یدختر توحت_خنده ریبلند زد ز اهورا

  دیهرهر خند دوباره

  

  خرس گنده... یکشیزهر مار ...خجالت نم_کردم یاخم
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نوچ...من _از خنده بود گفت يك تو صداش رگه ها نجوریهم اهورا
  ..دهیدرونم قلقلکم م طونیتازه کودك ش نمیبیتورو م

  تو.. یچقد بانمک_زدم يپوزخند

  ستادیسرم ا يتراومد و بالا کینزد

  ستمیروش با مجبور شدم بلند بشم رو ب که

...همه کنمیمن کنار تو خودم رو گم م_ادامه داد یبا لحن خاص اهورا
  تو.. شهیوجودم م

  

  جلو تر گذاشت یقدم

  کردم با چشم بهش اشاره کردم یاخم

  کن تیفاصلتو رعا_

  چرا؟؟؟_زد يلبخند اهورا

  

  دوختم  نیعقب تر رفتم چشم به زم یقدم
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  تر شد کیاهورا نزد باز

  نشو کی..انقد بهم نزددمیتمرکزم رو از دست م_نگاهش کردم که

  

  خوردم واریازش فاصله گرفتم که به د دوباره

  رو دوست دارم یکینزد نیمن ا یول_اهورا

  دیچسب بهم

 تمیاذ ياهورا دار_گذاشتم تا به عقب هلش بدم  نشیس يرو دستام
  ...یکنیم

  

توام با قبول نداشتن _اورد به چشمام نگاه کرد نییگرفت پا دستام
  ...یکنیم تمیاذ يمن دار

  

  اورد کینزد سرش

  صورتم کج کردم که
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  ...کردیرو م ریجنبه من رو ز یدله ب خوردیداغش به گردنم م ينفسا

  

  ...گذشتیداشت از حدش م ادیز یلیخ

  سال خودم رو پنهون نکردم تا اهورا هرکار خواست بکنه... نهمهیا

  هلش دادم یگذاشتم کم نشیس يرو تامدس

   دیبهم چسب شتریبرعکس ب که

  

  گردنم گذاشت يرو لباشو

  

  شد خیبدنم س يتماس لباش تمام موها با

  خوردم یفیخف تکون

  انقد زور از کجا اوردم که محکم هلش دادم نمدونم

  عقب رفت یقدم
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دفعه آخرت باشه پاتو _بهش زدم یمحکم یلیلرزونم س يدست ها با
  ...یکنیدراز تر م متیاز گل

  هاج و واج زل زده بود به من اهورا

  

  بلند وارد کلبه شدم درمحکم بستم يکنارش گذشتم با قدم ها از

  

  نشستم نیزم يدر سر خوردم رو پشت

  

  ....زدیمثل گنجشک م قلبم

  ...دیلرزیو پام م دست

  شدیگذشته باعث م يجنس مخالف بهم ترس ها یکیهربار نزد با

  بد بشه.... حالم

  مخالف شده بود به کابوس برام.... جنس
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  هم صدقه سر مهرداد بود همش

  خونه گذاشتم همش نیا يپام تو یوقت از

  ...افتادیبد م يها اتفاق

  درانتظارمه... یچه اتفاق شوم گهینبود د معلوم

  

  شده بود  گرسنم

  رفتیضعف م دلم

  ...دیخر رفتمیم دیبا

  بلند شدم نیزم يرو از

  ..دمیکش یدر باز کردم و سرک يلا

  از اهورا نبود يخبر

  رفتم اطیاز کلبه خارج شدم به سمت در ح عیسر

  گذاشته شده بود.. اطیح واریکهنه ام کنار د دوچرخه
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  رو برداشتم و  دوچرخه

  خارج شدم... اطیح از

  

  رفتم.. ابونیدوچرخم شدم به سمت مغازه کوچک سر خ سوار

  

  مواد لازم از مغازه خارج شدم  دیاز خر بعد

  به خونه برگشتم عیسر

  گذاشتم و زنگ رو زدم نیزم يرو رو لیو وسا دوچرخه

  باز شد در

  هلش دادم  یکم

  شدم خم

  برداشتم تا وارد خونه بشم نیزم ياز رو لمویو وسا دوچرخه
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  شدم یکس نهیب س نهیس محض برگشتنم به

  آروم بالا بردم که  سرم

  سبز مهرداد قلبم رو لرزوند يچشما

  

  دهنم رو با صدا قورت دادم آب

  نگاهش کردم دهیترس

  مهرداد واس ناهار...._ماهان اومد يصدا که

  بهم حرفش نصفه قط کرد.... میما دوتا که زل زده بود دنید با

  

روز  هی شالایا_نگاهش مردد از من گرفت به ماهان دوخت مهرداد
  کنم.... سیشرکت رو راست و ر يبرم کارا دی..الان با امیم گهید
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  مجسمه خشکم زده بود مثل

  نداشتم... یچیکرده بود و قدرت ه خیبدنم  تمام

 يجا گرویما همد_و مشکوك گفت دیمن لغز يمهرداد دوباره رو نگاه
  م؟؟؟؟؟یدیند

  

 یبعد هان يتوهنوز دوروزه از خارج اومد_متعجب نگاهش کرد ماهان
  ؟؟؟يدیرو کجا د

  _زدو ادمه داد يپوزخند

  شیدیند ییتاحالا از شهر هم خارج نشده...پس جا یحت یهان

  

  موقع ماهان رفتم  یب یغره اب به مزه پرون چشم

  زل زده بود به من نجوریهم مهرداد

  ..شدمینگاهش داشتم ذوب م ریز

  شناختیمطمءنن منو م کردیفکر م گید یکم اگه
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  انداختم نییپا سرم

  ؟؟؟؟یحرف بزن يزبون ندار_مهرداد

  

  اعصابم بود... يپوزخند ماهان رو يصدا

  ...دادمیمخمسه نجات م نیخودم رو از دیبا

  من من جواب دادم با

  باشم... دهید ي..شمارو جاادینم ادمیمن _

  به کارم برسم.. رمیاجازه م با

  

  مهرداد خشکم زدسمت در رفتم که با صدابه  عیسر

  ..؟؟یستیقبرستون ن يتوهمون پسرك  تو دمیفهم_

  کدوم قبرستون؟_دیحرفمون پر نیب ماهان
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روزه ب  هی يکار يبرا شیچندماه پ_خونسرد جوابشو داد مهرداد
  اومدم.. رانیا

  ...دمیپسر رو اونجا د نیبرگشتن به قبرستون رفتم که ا قبل

  مگه نه..؟؟_به من گفت رو

  

برم به کارم  دیبا دی...ببخشادینم ادمیاء من _دهنم قورت دادم آب
  برسم...

  

صبر کن _فرار کنم که ماهان مچ دستم رو گرفت عیسر خواستمیم
  کارت دارم....

  

  نگاهش کردم دهیترس

  کردمینگاه مهرداد رو حس م ینیسنگ
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  ..رونیب ادی..هرآن ممکن بود از دهنم بدیتپیبه شدت م قلبم

  

  که ماهان محکم تر  مچ دستم رو فشرد.. دمیکش دستم

  ترق تروق استخونام  بلند شد... يصدا که

  

  

که زل زده بود به من  دستش سمت ماهان دراز کرد  نجوریهم مهرداد
  ...خدافظرمیداداش من م گیخب د_رو به ماهان گفت

  

  خدانگهدار_فشرد یدستش به گرم ماهان

  

  دلم نشسته بود يتو يو ترس بد ياستر

  ..دمیکش ياز رفتن مهرداد نفس آسوده ا بعد
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  ؟؟يکجا بود_دیبه سمتم چرخ ماهان

ب  يخودت زد ای ینیبینم_دستم اشاره کردم يتو يها دیبه خر 
  دن؟؟یند

  

 قهیزبونت بلند شد ...دو دق_دیصورتش جلو اورد و غر ماهان
  . ...يدیلرزیم دی...مثل بشیپ

  

  ...یکنی؟؟من؟؟؟نه اشتباه م یک_به جانب گفتم حق

  

  صورتم نگه داشت... يدستم بالا گرفت جلو ماهان

  

  ...دیلرزیاز ترس مهرداد...دستم پام م هنوز

  ...لرزهی..هنو داره م نایا_زد يبه دست لرزونم کرد پوزخند اشاره
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  بود..دستام رمق نداره.. لیوسا ینیبخاطر سنگ_دمیپس کش دستم

  

  اعصابم بود..... يماهان رو پوزخند

  . .ادیمااهان هم داره دنبالم م کردمیسمت کلبه رفتم که احساس م به

  عقب برگشتم به

  درست بود حسم

  ومدیزده بود پشت سرم م بشیج يدستاش تو ماهان

  

  ؟؟ییایچرا ..دنبال من م_ تیعصبان با

  

خونه _خونسرد از کنارم رد شد به سمت کلبه رفت ماهان
  ..رمیخودمه....هرجا دلم بخواد م
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  اه ..پسره نچسب..اعصاب خورد کن.._دمیکوب نیمحکم به زم پام

  

  وارد کلبه شدم 

   دمیماهان شن يصدا که

  کلبه ..من اونجام.. ایب_زدیبا تلفن حرف م داشت

  

.....  

  ..يواس باز اریهم ب شهیش هیاره _

 .....  

  باهاش واس فردا قرار گذاشتم... یمهرداد رفت ...ول_

.....  

  آره..فعلا_
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  آشپزخونه شدم وارد

  گذاشتم.. زیم يرو رو لیوسا

  

  گشنم بود.. یلیخ

  تخم مرغ برداشتم چندتا

  درست کنم مروین تا

  

  بود... نهیگز نیبهتر تیموقع نیتوا

  

  شکستم تابهیماه يتا تخم مرغ تو چند

  در کلبه بلند شد يصدا که
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  انداختم رونیبه ب ینگاه

  دبودن ستادهیکلبه ا رونیب نازیو آ لویهمرا با اهورا و سامان و ن مااهان

..  

  وارد شدند.. هیدر کنار رفت بق ياز جلو ماهان

  راست وارد آشپزخونه شدند هی همه

 يوا_دیشکمش کش يرو یها افتاد دست مرویتا چشمش به ن اهورا
  ...چقد گشنم بود .

  نشست زیم سر

  

.نگاه ه؟؟یچ_نشستن منتظر به من چشم دوختن زیهم دور م هیبق
  د؟؟یکنیم

  ...گهید میبخور اریب_نازیآ

  

  نگاهشون کردم متعجب
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  گذاشت زیبرداشت رو وسط م  تابهیماهان بلند شد ماه که

  ..میریبزور بگ دی..خودمون باسیبده ن زیب ما چ سیخس نیا_ماهان

  

  دیکش رونیب کیهم چند نون از داخل پلاست نازیآ

  

  بدبخت يمروهایسر ن ختنیزده ها ر یمثل قحط یهمگ

  

  ها... رسهیبهت نم یچیبخور ك ه ایب_با دهن پر گفت اهورا

  

  پرش انداختم يبه لپ ها ینگاه

رو درو کرده  تابهیدروو نصف ماه نیمثل ماش گفتیهم راست م واقعا
  بودند
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  تر رفتم مشغول  شدم جلو

  دنیرو در اوردن همه عقب کش تابهیته ماه یوقت

  گشنم بود... یلیدستت درد نکنه خ_اهورا

  ....دایچسب مرویواقعا ن_نازیآ

  ...يباز میبر _ماهان

  رفتن ... رونیاز آشپزخونه ب پسرا

  جمع کردند زیهم م لویو ن نازیآ

  

را پس قتیکنن...جرات حق يباز خوانی...پسرا ممیبچه ها بر يوا_لوین
  داره... دنید

  

  کنن؟؟؟ يباز خوانیگنده م يخرسا_

شروع  میخوای..مگی...د ایب یهان_سالن اومد يبلند اهورا از تو يصدا
  میکن
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  وا چرا من؟؟؟_بالا انداختم ابروهام

   

  چهار پسر باشن.... دیپسرونس و با شونیباز_نازیآ

  

  اومدم رونیآشپزخونه ب از

  نشسته بودند  نیزم يرو پسرا

  هم وسط گذاشته بود یکیپلاست شهیش هی

  

  ..یهان نیبش نجایا ایب_دستش به کنارش زد اهورا

  

  که اشاره کرد نگاه کردم يجا به

  تر رفتم  جلو
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  اهورا و سامان نشستم.. وسط

 دیحالا ك شما دوتا گناا دار_انداخت نازیو آ لویبه ن ینگاه ماهان
  ...يشماهم باز دیایب

  میکنیپسرونه نم يایشوخ ندفعهیا

  

  با خوشحال اومد کنار من نشست نازیآ

  هم کنار مااهان جا گرفت لوین

  رو بچرخونم شهیش خوامیم دیخب حاضر_اهورا

  

  ..کردمینگاه م شونیبه باز متعجب

  ..هیچه باز نیا قایدق دونستمینم

  رو چرخوند  شهیش اهورا

  سمت ماهان بود تهش سمت اهورا... سرش
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  قت؟؟؟؟یحق ایخب خب..اقا ماهان جرات _دیدستاش بهم مال اهورا

  

  مااهان و اهورا در رفت و امد بود.  نیب نگاهم

  

  جرات.._مغرور گفت ماهان

  

  بلند شد به سمت آشپزخونه رفت.. زیت اهورا

  بهم خوردن استکان و قاشق از آشپزخونه اومد يصدا

  

  ..دهیبرات کش يچه نقشه ا سیماهان معلوم ن_نازیآ

  

  ....ترسمینم یچیمن از ه_زد يپوزخند ماهان
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اومد سرجاش  رونیآب از آشپزخونه ب وانیل هیهمزمان با  اهورا
  نشست..

  بفرما داداش نوش جان کن_سمت ماهان گرفت وانیل

  

  قلپ ازش خورد هیگرفت  وانیبا پوزخند ل ماهان

  

  شروع کرد به سرفه کردن هوی که

  

  صورتش قرمز شده بود  رنگ

  کردیسرفه م دایشد

  خنده ریپوق زد ز اهورا
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   میکردیبا دهن باز نگاهش م همه

  ه؟؟؟یچ نیاخه الاغ ا_گفت ضیبا غ ماهان

  

  آب شور.._خندش گرفت يبزور جلو اهورا

  

  خنده ریزد ز دوباره

  

  گرفته ماهان منم خندم گرفته بود افهیق دنید با

  

  بخور داداش بخور همشوووو..._اهورا

  

  ...میدیباهم خند همه
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 ارنیخبر مرگت ب_بزرگ پراز آب انداخت وانیبه ل ینگاه ماهان
  اهورا...

  

  

  نفس همه آب رو خورد هی بزور

  اون گلوم سوخت.. يمن بجا که

  آشپزخونه انداخت يبرداشت خودش تو زیخ عیهمه اب خورد سر تا

  

  باحال بود... یلیخ_خنده ریز میزد یهمگ دوباره

  

  نوبت ب تو برسه... یوقت شهیباحال ترم م_زد يلبخند اهورا

  

  جمع کردم خندم
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  ...دهیکش يمن چه نقشه ا ينبود برا معلوم

  

  اومد سرجاش نشست.. یظیبا اخم غل ماهان

  

  رو چرخوند... شهیش ماهان

  ..لویافتاد تهش سمت ن نازیسمت آ سرش

  

  ..؟قتیحق ایجرات _زد یلبخند لوس لوین

  قتیحق_ نازیآ

  ...؟یداشتتاحالا چندتا دوست پسر _لوین

 هیچ یخاله زنک يسوالا نیآه ا_اعتراض سامان بلند شد يصدا
  ؟؟یکنیم

  ...خورهیب درد دخترا نم يباز نیا گفتم
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  نشست.. میشونیپ يرو یاخم

  

  به سامان رفت.. يچشم غره ا نازیآ

  اونم کنارم نشسته یکی_دستش دور شونه من حلقه کرد بعد

  

  بهش زدم يلبخند

  

  رو چرخوند که  شهیش زونیهم با لب و لوچه او لوین

  سمت من افتاد تهش سمت سامان سرش

  خان... یخب هان_زد يدیلبخند پل سامان

  ....قتیحق ای جرات

  

  ...زدیچشماش بود که از خباثت برق م يتو نگاهم
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  خودم به خودت سپردم ایخدا

  ربط بکنه... یسوال ب قتیبگم حق دمیترسیم

  ..دادمیم حیامثال اونو ترجخوردن آب شور و  پس

  جرات.._

  

  ....اریدر ب رهنتویپ_سامان

  

  ؟؟؟یچ_دهن باز نگاهش کردم با

  سامان..؟ یزنیچرا حرف مفت م_معترض  اهورا

  

 ورهنشیپ یتا هان رونیب دیدخترا بر_ستادیا نهیدست به س سامان
  ...ارهیدرب
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  ...کنمینم يکار نیمن چن_کردم یاخم

  

  ...یاجراش کن دیو با هیباز نیقوان نیا_ سامان

  

  

  کنمینم يکار احمقانه ا نیمن چن_جا بلند شدم از

  

  دیشدم که اهورا دستم گرفت کش زیخ مین

  به نشستن کرد وادار

  ما لخت کنه... يخودشو جلو یچ یعنیادم باش ..._به سامان گفت رو

  خجالت بکشه.. ستیدختر ك ن_زد يپوزخند سامان

  بسه ...سامان شرطت رو عوض کن..._ ماهان

  به من انداخت ينگاه بد سامان
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ق شش تا  کله مل ی..ولستین لمیباشه...هرچند باب م_  یلیم یو با ب 
  بزن...

  

  دیخند زیر لوین

..  

  ...خارهیتو انگار ..تنت م_

  

  نه ..اتفاقا حموم بودم خارش ندارم..._سامان

  

  ...ریملق بزن ....وقت نگ یهان_ماهان

  

  ..دمیکش يکلافه ا پوف

  وقت بالا نره.... هیشلوارم بردم تا  يتو راهنمیشدم پ بلند



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 294  

 

  

  عقب رفتم  یکم

  پشت سر هم شش تا پشتک زدم... عیسر

  ستادمیا صاف

  

  برام دست زدن همه

  بود... یعال نیافر_اهورا

  

  زدم سر جام نشستم... يلبخند

  رو چرخوندم..  شهیش

  

  سرش باز به سمت من افتاد تهش به سمت اهورا که
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  لحظه بودم... نیچقد منتظر ا_زد ياهورالبخند

  

  ...قتیحق ایاقا جرات  یهان

  

  جرات انتخاب کردم کلافه

سخت و  یلیبود خ يپنهان کار زمیکه همه چ یواس من يباز واقعا
  مزخرف بود..

  

  ...یهانب  گمیم یمن کارم شخص_زد رو به جمع گفت يلبخند اهورا

  

  اورد اروم کنار گوشم زمزمه کرد.... گینزد سرش

  

  حرفش تنم گر گرفت دنیشن با
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  ازش فاصله گرفتم عیسر

  کرد... نییزد ابروهاش چند بار بالا پا يلبخند که

  صورتم نشست يرو یاخم

  نشد... يك باز نی..ایهمه بگ يجلو دیبا ستیحساب ن نیا_نازیآ

  

  شرطت رو بلند بگو.. عی..سر گهیراست م_ ماهان

  

  باشه..._نشست نهیدست به س اهورا

   12گفتم امشب ساعت  بهش

  (سگ) ...یمشک شیته باغ پ رهیم

  ...نی..همگردهیو برم کنهیم نوازشش
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  ..شدیاز فکرش هم مو به تنم راست م یحت

  از سگ ها متنفر بودم... من

بهش دست  دهیاجازه نم یبه هرکس یکه مشک یدونیاهورا م_ماهان
  ..هیچه شرط مزخرف گهید نیبزنه..ا

  

و شرط و شروط سخت  یبه هان دیداد ریچرا همتون گ دونمینم
  براش دیذاریم

  

  

  ماهان چشم دوختم با چشمم ازش تشکر کردم به

  بار طرف منو گرفت... هی مینمرد
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 که گیم نویا يباز نیشرط من بود و قوان نیا_از جاش بلند شد اهورا
  نجامش بده..موظفه ا یهان

  وقت تقلب نکنه..  هیکه  رمیخودمم دنبالش م درضمن

  

  رفت رونیکلبه ب از

  بود .... يچه باز گید نیاه ا_نازیآ

  خونه بخوابم... رمیك م من

  رفت رونیزد از کلبه ب يهم پوزخند سامان

  

  و ماهان در رفت و امد بود... لوین نیب نگاهم

  دوتا هم شرشون کم کنند  نیبودم ا منتظر

  ...یتو اتاقت بخوابم هان رمیمن م_ماهان
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  شد به سمت اتاقم رفت بلند

  چقد پررو... ادم

هم پشت سرش وارد اتاق شد  لویکه ن کردمیدهن باز رفتنش نگاه م با
  در بست...

  

  کردم لویفحش نثار ارواح ماهان و ن یکل

...  

  کارم برسم.... هیبهتر بود منم به بق 

  زدم  رونیکلبه ب از

  سمت باغچه رفتم  به

  شدم... اسیرز و  يکاشتن گل ها مشغول

*****  

  ..دیطول کش یگل ها چند ساعت کاشتن
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  شده بود .... بایز یلیخ یول

  

  .. شدیترم م بایز دادیگل م یوقت مطمءنن

  و دمیاز کار کش دست

  استراحت به سمت کلبه رفتم  يبرا

  شدم وارد

   ومدینم يصدا چیه

  سمت اتاق خواب رفتم  به

  در اتاق رو باز کردم واشی

  تخت افتاده بود يماهان رو شرتیداخل اتاق نبود و فقط ت چکسیه

  اسوده وارد اتاق شدم الیخ با
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 یطونیش يهم جا نجای...وقت نشناسا ..اخه بگو ا کشنیخجالت نم_و
  کردنه. ....

  روز...اخه وسط

  

تخت خواب من  يرو شیچند ساعت پ لویمااهان و ن نکهیفکر ا از
  باهم رابطه داشتن...

  

  شد..... چندشم

  اتاق بستم  در

 یفیکث زیچ نکهیماهان رفتم و با دو انگشتم مثل ا شرتیسمت ت به
  رو برداشته باشه 

  کردم تا بندازمش اونطرف  بلندش

  باز شد هوویدر اتاق  که

  برهنه ماهان افتاد مهیبرگشتم که چشمم به بدن ن عیسر
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  ...دیلغزیم  دشیسف دهیورز کلیه يرو دیچکیاز موهاش م آب

  

  پکش افتاد.. کسیبه س نگاهم

  دهنم قورت دادم.. آب

  

  قفل شده بود کلشیه يناخود آگاه رو چشمام

واسه _دیکش رونیرو از دستم ب راهنشیشد ...پ کیبهم نزد ماهان
  به من؟؟؟ يزل زد دایبد دیمثل ند یچ

  

  گرفتم به چشماش دوختم... کلشیاز ه نگاهم

صورتش  يبود تو دهیشدن بهم چسب سیبلندش که بخاطر خ يمژها
  ...کردیم ییخودنما دایشد
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  ..؟؟یییالو.. کجا_صورتم تکون داد يدستش رو جلو مااهان

  

  هان...؟؟؟_چندبار باز و بسته کردم تا حواسم جمع بشه چشمام

  

  ...شهینم ينجورینه ا_زد يپوزخند ماهان

  بهت شک وارد کنم.. دیبا

  

  لختش گذاشت... نهیس ينگاهش کردم که دستم گرفت رو متعجب

  

  برق گرفته ها  مثل

و دستم  دمیاز جا پر عیسر دیپوستم دو ریبدن ماهان ز يگرما یوقت
  ..دمیعقب کش
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تو به من چشم  کنمیوقتا حس م یگاه_قهقه ماهان بلند شد يصدا
  ...يدار

  

  ...دیخند دوباره

  جنبه ..؟ یاخه پسر انقد ب_داد ادامه

  

خودتو جمع کن پسر _شونم زد يرو یدست دیپوش عیسر راهنشیپ
  جان زشته...

  

  رفت رونیاتاق ب از

  

  بودم ستادهیوسط اتاق ا مات

  چشمم بود.. يبدن برهنه ماهان جلو هنوز
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جلو چشم  ادیم ينجوریا گهیپسره.....نم_چندبار تکون دادم سرم
  ..شهیم ییدختر مردم خب هوا

  .... اه

  

 یبدن لخت کس دنی..با ديتوسرت هانا که انقد جنبه ندار خاك
  ...یخودتو جمع و جور کن

  مسخرت کنه... حقته

  

  ..دمیتخت دراز کش يحرص رو با

  از خودم و رفتارم خورد شده بود اعصابم

  

  بخوابم  یبستم تا کم چشمام

  رو فراموش کنم شیپ قهیاتفاق چند دق دیشا
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  تازه چشمام گرم شده بود که هنوز

  دیکش رونیب نمیریشدن در اتاق منو از خواب ش دهیکوب يصدا

  بجنب وقت انجام دادن شرطه.. یهان_اهورا از پشت در اومد يصدا

  

  تخت نشستم.. يرو عیسر

  ؟؟یچ

  شرط؟؟

  کجا؟؟؟

  بدبخت شدم... يآخ سگ..نوازش ..وا_میشونیب پ دمیکوب محکم

  

  اتاق خارج شدم که چشمم به  بچه ها افتاد  از

  بودند... ستادهیدر ا يجلو یهمگ

  کلبه برد رونی...بدیدستم گرفت و همراه خودش کش اهورا
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  اخر باغ بسته شده... ی..مشکافتیخب ..راه ب_اهورا

  ...امیدنبال با فاصله م منم

  افتاد. ... کیبه باغ تار نگاهم

  

و  یکی..من از تار کنمیاهورا خواهش م_التماس رو ب اهورا گفتم با
  ..سگ وحشت دارم.

  

  برو..من پشت سرتم بدوو.._به جلو هلم داد یکم اهورا

  

  پسره ترسو..._زد يپوزخند سامان

  

  ...یلال گنینم یشما حرف نزن_کردم یاخم
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اخرش من زبون تورو کوتاه _دیهم ساب يدندوناش محکم رو سامان
  ...کنمیم

  

  باش... الیخ نیبه هم_زدم يپوزخند

  

  به جمع انداختم ..همه منتظر من بودند... ینگاه

  

   دمیکش یآه

  سمت ته باغ راه افتادم به

  

  بود کیتار کیتار باغ

   دیچیپیدرختا م  يباد لا ب لا و

  ...کردیم دیتول یوحشتناک يصدا
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  آهسته جلو رفتم يترس و لرز قدم ها با

  

  

  توجهمو جلب کرد یکس يپا يراهو نرفته بودم که صدا نصف

   دنیعقب برگشتم که با د به

  ..دمیکش ينفس آسوده ا اهورا

  

 يدفعه بعد باشما باز رممی..من بمیگذاشت هیچه شرط نیواقعا که ..ا_
  ..کنمینم

  

....لازم نجایبکشونمت ا خواستمیمن فقط م_شد کیبهم نزد اهورا
  ....یمشک شیپ يحتما بر سین

 هی..خودم ب بق..هیکاف یکه با من باش نیهم_اروم  و مرموز گفت بعد
  ...ياجرا کرد یتو شرط به خوب گمیم
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  ..شمیمتوجه منظورت نم_عقب گذاشتم یقدم

  

  حست کنم... خوامی..با تمام وجودم...مخوامیمن تورو م یهان_اهورا

..بدون کیاز نزد_مچ دستم گرفت و ادامه داد عیحرکت سر هی تو
  ....یمانع چیه

  

  

ولم کن...بخدا _بکشم رونیکردم دستم  از دستش ب یسع  دهیترس
  سرت... زنیهمه بر زنمیم غیج

  

  شه؟؟؟یمتهم م یک یکن ادیداد و فر يفکر کرد_زد ياهورالبخند

  ...ي...چون خودت رو به شکل پسرا درآوردتو

  کفشت هست... يتو یگیر هی فهمهیم نهیبب یهرکس
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  کنه؟؟یم کاریچ يماهان بفهمه به دروغ همشون گول زد یکنیم فکر

  

  دلم نشسته بود يتو يبد ترس

   کردمیفکر نم چوقتیه

  باشه... یادم نجوریا اهورا

خب _حلقه کرد منو به خودش چسبوند کمیدور کمر بار دستش
  ه؟؟؟ینظرت چ

  

  بهت بد بگذره ..اوووم؟؟ ذارمینم

  

  ..دیچک نییاز چشمم پا یاشک قطره

  ضعف خودم متنفر بودم... نیا از

 چیو ذهنم فرمان ه ردکیبدنم قفل م شدیم کیبهم نزد يپسر یوقت
  ..دادیرو نم يکار



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 312  

 

  

  دمیلرزیآغوش اهورا  م يتو یزخم یگنجشک مثل

  گردنم  يرو سشیخ يبا گذاشته شدن لباها 

  بهم دست داد.. یعصب حمله

  بدنم شدت گرفت لرزش

  بهت سخت بگذره ذارمیآروم باش هانا...نم_اهورا

  

  ..دمیترسیم

  ..رفتیچشمم رژه م يخاطرات تجاوز مهرداد جلو تمام

  رو تازه کرد..... یمیزخم قد نیاهورا  ا حالا

  

  ...گذاشتیگردن و سر شونم م يرو سینرم و خ يها بوس

  ..دیکشیبدنم م يرو رو دستش
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  نفرت داشتم از خودم... حس

  اهورا... از

  

  ...خوردیصورتم سر م يپشت سرهم رو اشکام

عاشق  ...ادمیعاشق ی...مگه نگفتکنمیولم کن...خواهش ....م_دمینال
  ..کنهیبه عشقش تجاوز نم

  

  

  ...یتوام عاشقم بش خوامیم_ازم فاصله گرفت یکم اهورا

ازت  شتری..فقط بشمینم ی..عاشق کس يمن...با رابطه زور_زدم هق
  ..شمیمتنفر م

 کنمی..تورو نشون مکنمیپس ...من کار خودمو م_کرد یاخم اهورا
  خودم ..فقط خودم.... ي....برا
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  م برد ....به سمت شلوار دستش

  نکن...._دستش گرفتم عیسر

تا  ایهانا باهام راه ب_منو هل داد و به درخت پشت سرم چسبوند اهورا
  ...میهردومون لذت ببر

  ...ییتو شهیم تیکه اذ یتنها کس وگرنه

  

  درخت قفل کرد يسرم رو يگرفت بالا دستام

 هام رو نهیدور س دیلباسم برد و گره پارچه سف ریرو ز گرشید دست
  باز کرد...

  

  دستش خارج بشم ریاز ز کردمیتقلا م هرچقد

  کردیم شتریبدنم ب يفشار تنش رو رو اهورا

  کل بدنم رو قفل کرد تا
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  بخورم... تونستمینم یتکون چیه گید

  هام شل شد  نهیدور س دیسف پارچه

   دیپارچه لغز ریاهورا از ز دست

ه پارچ نیا ریز ينجوری..استین نایا فیح_مشتش گرفت يتو نهیس
  ؟؟؟یکنیم مشونیقا

  

  ..زدمیدلم صدا م يو خدارو تو کردمیم هیگر فقط

  

  نداشتم يراه فرار چیه

  

ناخواسته از گلوم خارج  یباعث شد آه نمیس يدست اهورا رو فشار
  بشه...

  ...ی....توام به اوج برس کنمیم يکار_کردیگوشم نجوا م ریاروم ز اهورا
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  خارج کرد به سمت شلوارم برد..  راهنمیرو از پ دستش

  دکمه رو باز کرد 

  ..دیی..اهورا کجا یهان_ازم جدا بشه یماهان باعث شد کم يصدا که

  

  ازم جدا شد عیسر اهورا

  

  زانو زدم... نیزم يسر خوردم رو که

  

  نشستم.. نیزم يرمق رو یب

  

  اه ...خرمگس ..الانم وقت اومدنه....._اهورا

  

  ماهان.. میینجایا_تر داد زد بلند
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  شده بود... لیبه هق هق تبد میگر

  که اهورا نتونست به خواستش برسه کردمیخدارو شکر م فقط

  

  محکم کردم و دکمه شلوارم بستم نمیبود پارچه دور س یهر زحمت به

  

  ...دیلرزیو پام هنوز م دست

  

  افتادم نیزم يمن که رو دنیتر اومد با د کینزد ماهان

  ...؟؟یخووب یهان_برداشت زیبه سمتم خ عیسر

  

  گازت گرفته؟؟؟ یشده؟؟مشک تیزیچ
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  زدم  يدلم پوزخند يتو

  کردیپاره م کهیمنو ت یمشک کاش

  اهورا  يبجا

  ..کاش

  

  ترسمینات م وایاز ح شتریادمات ب یاز  بعض ایخدا

  

  

  بلند بشم... نیزم يکمکم کرد از رو ماهان

  ..ستمیپام با يانقد توان نداشتم که رو یول

  زانوهام خم شد.. دوباره
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واقعا کارات بچگانه ست _به اهورا انداخت ینینگاه خشمگ ماهان
  ...ياورد ییچه بلا یسر طفل نیبب

  ؟؟یمشک شیبود بره پ يضرور حتما

  

  حرکت بلندم کرد هیزانوهام برد با  ریز دستش

  

  توجه به اهورا به سمت کلبه به راه افتاد بدون

  گذاشتم  نشیس يرو سرم

  ...دیکوبیآروم و منظم م قلبش

  بغلش يارامش داشتم تو حس

  دخترم دونستیبود که نم نیبخاطر ا دیشا

  کنه زیپاره کردن تنم دندون ت يمثل اهورا برا تا

  پسرانه بود.... یحسش به من حس و
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  لذت بخش بود.. یلیبدنش خ يگرما

  

  داشتم... یبیعج ارامش

  بستم  چشمام

  حس کمال استفاده رو بکنم نیاز ا تا

  بهت؟؟ گذرهیخوش م یلیخ_با حرص گفت  ماهان

  لبم نشست  يرو یکمرنگ لبخند

خووبه...جات  یلیآره ...خ_باز کردم  به صورتش نگاه کردم چشم
  ..یخال

  

  ...کردمیولت م نجایوگرنه هم ستی...حالت خوب ن فیح_ماهان
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راهتو برو داداش ...من حالم بده _دور گردنش حلقه کردم دستم
  هنوز..

  

  پسره پررو_دیکش یپوف ماهان

  

  زدم سکوت کردم يلبخند

  

  بودند ستادهیدر کلبه ا يها جلو بچه

  ..دندیبه سمتمون دو عیوضع ما سر دنید با

  شد؟؟؟ یچ يوا_نازیآ

  گذاشت.. نیزم يمنو رو ماهان

  

   ستادمیا صاف
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  دست ماهان هنوز دور کمرم حلقه شده بود یول

خوب از خجالتش  یلیخ یمشک نکهی...مثل ا دهیترس_ماهان
  دراومده..

  چپ نگاهش کردم... چپ

  ؟؟؟یهان يبهتر_دستم گرفت نازیآ

  تکون دادم دییبه علامت تا سرم

  اهورا کجاست؟؟_اطراف نگاه کرد لوین

ه سر ک یی...فکر نکنم با بلا دونمینم_به پشت سرش نگاه کرد ماهان
  ...ادیبچه آورده روش بشه ب نیا

  

  ..ستمیمن بچه ن_دمیغر

 خیو  يلرزیم ينجوریسگ کوچولو ا هیبخاطر  نیواس هم_ماهان
  ؟؟يکرد
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  بگم بخاطر سگ نبود    .... شدیم کاش

  

اهورا باهام اون  یبودم صد تا سگ همزمان بهم حمله کنند ول حاضر
  کارو نکنه...

 ادیب سرم ییمعلوم نبود چه بلا دیرسیاگر ماهان نم نکهیبا فکر ا هنوز
...  

  

  دملرزیترس به خودم م از

  انداختم نییپا سرم

  کنار گوشم نازیآروم آ يبا صدا که

  نگاهش کردم یچشم ریز

  افتاد اونجا؟؟؟ یچه اتفاق یهان_نازیآ

  نبود... يزیچ_
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  نشه.. چیپا پ گهید نازیسامان  باعث شد آ يصدا

  

  وقته.. ری.. دمیریخب داداش ما م_سامان

  ...میبر ایبردا ب لتویوسا_گفت لویبه ن رو

  به سمت کلبه رفت... يبا گفتن باشه ا لوین

  

باغ  انیشلوارش فرو کرده بود از م بیج يخونسرد  دستاش تو  اهورا
  به سمت پسرا اومد

  

  

  افتادم ضربان قلبم شدت گرفت شیپ قهیچند دق ادی دنشید با

  

  محکم گرفتم  نازیزدم و دست آ چنگ
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توش موج  یکه نگران يدستم گذاشت با صدا يدست رو رو نازیآ
  ...؟؟یهان_گفت زدیم

  

  ؟؟یمن بمون شیامشب پ شهیم_غم  نگاهش کردم با

  

  کرده؟؟؟ ياهورا کار_نازیآ

  بغض  بزرگ  گلوم بخاطر

  بزنم و فقط  یحرف نتونستم

  کرد دنیشروع به لرز لبام

 یبرات...که انقد سخت رمیبم_بغلم انداخت يخودش تو نازیآ
  ...یکشیم

 نیسر ا ریز یو همه چ ستین یهمه دردت مشک دونمیکه م من
  اهوراست..
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  ..دیچک نییاز چشمم پا یبستم که قطره اشک چشمام

  ازم جدا شد نازیآ یاهم بلند کس  يصدا با

 عمارت...نصف میبهتره بر نازیآ_کرد نازیبه ماهان افتاد رو به آ نگاهم
  شبه...

  

  فشردم تا تنهام نذاره  نازیآ دست

  دیمنظورمو فهم انگار

..تنها ستیحالش خوب ن ی..هانمونمی..من امشب کلبه م زهیچ_نازیآ
  نباشه بهتره...

  

نشدم بذارم  رتیغ ی..هنوز انقد ب رینخ_کرد یاخم وحشتناک ماهان
  پسر بخوابه .... هیخواهرم شب کنار 
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  گرد شده بود از تعجب چشمام

  ...خوابمیم نجایا امیخودمم م_با ادامه حرف ماهان درشت تر شد که

  لباس عوض کنم رمیم

  

  به سمت عمارت رفت بعد

  بچه؟؟ يخندیم یبه چ_توجهمو جلب کرد نازیآ زیخنده ر يصدا

  

  پسر بخوابه...خخخ هیخواهرم کنار  ذارمینم _صداشو کلفت کرد نازیآ

  

  ..یهم هست يچه گل پسر_چشم ابرو بهم اشاره کرد با

  

  خنده... ریز میزد باهم
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و ..فک نکنم تارنیبه خدمه بگم برامون تشک و پتو ب رمیمن م_ نازیآ
  ..یکلبه داشته باش

  هم رفت... نازیبه نشونه باشه تکون دادم و آ سرم

  

  کلبه شدم.. وارد

  راست به سمت حموم رفتم کی

  رمیدوش بگ هی عیسر انیم نازیان و آماه یبود تا وقت بهتر

  بوده فیدست اهورا کث کردمیم حس

  داشتم... يبد حس

  

  هام از داخل کوله برداشتم تا داخل حموم عوض کنم  لباس

  

  حموم شدم  وارد
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  لباسام کندم.. عیسر

  دوش رفتم.. ریز

  

  کردمیم یخوردن قطرات اب به بدنم احساس سبک با

  

  داشت برداشتم به موهام زدم  یمورد علاقمو که عطر خاص شامپو

  شست شو شدم مشغول

  

  که پوست بدنم قرمز شده بود دمیبدنم رو ساب انقد

  

  ستیبدنم ن ياهورا رو ياثر دستا گهیراحت شد د المیخ یوقت

  دادم از حموم خارج بشم... تیرضا
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  نداشت ادیبه خشک کردن ز ازیچون کوتاه بود ن موهام

  اومدم رونیاز حموم ب دمیپوش لباسم

  پهن شده وسط هال افتاد يچشمم به رخت خواب ها که

  تشک کنار هم پهن شده بود.... سه

  

  دیمحکم به پشتم کوب یبه تشک ها بود که کس نگاهم

  انقد نگاه نکن... میپسر جان بخواب ایب_نازیآ

 دهیحال م یلی....خ خوابمیمن به شخصه کنار تو م_اروم گفت بعد
  ...یپسر خوشکل بخواب هیکنار 

  

  خنده ریز زد

منو مسخره  دهیرس يحالا کارت بجا_زدم شیشونیبه پ اروم
  ؟؟؟یکنیم
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  فرار کرد دیلپم کش نازیآ

  دنبالش منم

  ...نمیصبر کن بب_

  میصبر کنم که درسته بخور_نازیآ

  اخه... یستیهم ن یخوردن_

  دلتم بخواد..._نازیآ

  ...خوادیحالا که نم_

  ...میدیچرخیتا دور مبلا م دور

  ماهان از در کلبه وارد شد که

  از جلوش فرار کنه  خواستیم عیهمون موقع سر نازیآ

  حرکت دستش دور کمرش حلقه کرد  هی يماهان تو که

  سمت تشک برد  به
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من  دیبسه.. ..بهتره بخواب یطونیش_تشک گذاشتش يرو اروم
  خستم...

   دیدراز کش یتشک وسط يرو خودش

  مجبور کرد کنارش بخوابه... نازیآ

  

ماهان ب  يکه با صدا کردمیمثل مجسمه بهشون نگاه م نجوریهم
  ...گهیبخواب د ایب_خودم اومدم

  

  کنار ماهان افتاد یتنها تشک خال يرو نگاهم

  

  لندهور بخوابم؟؟ نیکنار ا دیمن شب با یعنی

  

  امکان نداره... نیا
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  رو هم خاموش کن......برق گید ایب یآقا هان_دیخند زیر نازیآ

  

  بهش رفتم...  يغره ا چشم

  بگم؟؟ یبه ماهان چ حالا

  يبخوابم؟؟وا یعنی برم

  

  

  کنار تو بخوابم ... امیبگم نم شدینم

  

باغ  از پنجره به  ياز  چراغ ها یاجبار برق رو خاموش کردم نور کم به
  دیتابیداخل م

  

  دمیپتو خز ریبه سمت تشک رفتم ز واشی
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  ك امکان داشت  يرو تا جا خودم

  ماهان دور کردم از

  ...دمیتشک خواب لبه

  تشک نبود  يرو شتریبود نصف بدنم ب يخنده دار وضع

  

دست ماهان دور کمرم حلقه شد منو به وسط تشک  هوی
  ....یکنیکه انقد فرار م خورمتینم_دیکش

  

  بغلش بودم يتو کامل

  خوابش برد عیسر یلیبلند شد معلوم بود  خ  نازیخر و پف آ يصدا

  کردیتن ماهان داشت حالم خراب م يگرما
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  ... امیب رونیاز بغلش ب خواستی...دلم نم نیدلنش يگرما

راحت _سرش گذاشت ریماهان دستش رو از دور کمرم باز کرد ز یول
  بخواب...

  

  راحتم_دهنم قورت دادم آب

  

 نی...عيدیخواب نیرو زم یرفت يتشک ول کرد نیواس هم_ماهان
  هستن... ياز شوهرشون فرار کننیکه تازه عقد م يدخترا

  

  خندم گرفت هشیتشب از

  ؟؟يخندیم یبه چ_ماهان

  

  ... یچیها ه_
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به موهات  ییچه شامپو گمیم_گردنم فرو کرد يسرش تو ماهان
  ؟؟یزنیم

  بووش خوبه... یلیخ_دیکش یقیعم نفس

  ...ستین یخاص يشامپو_عقب بردم سرم

  

  بوش... یعال یلیاوووم خ_دیبغلش کش يدوباره منو تو ماهان

  بخواب.. نجایا امشب

  چرا...؟؟_سرم ازش فاصله دادم بهش نگاه کردم متعجب

دارم  یبیحس عج هیچون _که من نشنوم گفت يآروم طور ماهان
  ...هیچ دونمیبهت...نم

  کردم.. دایپسر حس نداشتم که پ به

  

  ؟؟یگفت يزیچ_زدم  دنیرو به نشن خودم
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  نه...بخواب... _ماهان

  گردنم گذاشت حلقه دستش رو محکم تر کرد يگود يتو سرش

  

  رو تکون دادم تا حصار دستش خلاص بشم خودم

 گروی..مگه داداشا همدمیبرادرانه بخواب ایانقد ول نخور بابا ب_ماهان
  ؟؟یترسی...چرا مکننیبغل نم

  ها؟؟؟!! بهیرفتارت عج یلیخ

...  

  

  

  بغلم کنه.... یکس ادی..خوشم نمیعنیآخه من.._تته پته گفتم با

  بهم بچسبه.... یکس یوقت کنمیم یبگم..حس خفگ چطور
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  ؟؟يجد_ کردیمتعجب نگاهم م ماهان

  

آره..از _دمیبخاطر باور کردن حرفم توسط ماهان کش يآسوده ا نفس
  بودم ..کلا... ينجوریهم یبچگ

  

  فشرده شدن بدنم تو آغوش ماهان حرفم نصفه موند با

  ..هوم؟؟ ارمیدرب اتویتمام زبون دراز یبهتره الان دق و دلپس _ماهان

  

  دادیبه فشار دادن من ادامه م نجوریهم

  ماهان...خفه شدم..._دمینال

  

  ؟؟؟یکنیم یبازم بلبل زبون_زد یطونیلبخند ش ماهان
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   شدمیبغلش داشتم خفه م تو

  من کجا .. فیو نح زیر کلیه

  چهار شونه و قدرتمند ماهان کجا... کلیه و

  مه طرف کی از

  خوردیبه پوست گردنش م لبام

  ..شدیرو رو  م ریدلم ز و

  بود.. دهیفا یب کردمیمقاومت م هرچقد

  شدم میناچار تسل به

  

  ...یتو بگ یباشه هرچ_

  

  پسر خووب . ... هی يحالا شد_ماهان از دورم باز شد يدستا

  دمیکش قینفس عم چند
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  ...مدیو فشارت م کنمیبغلت م یکن یبه بعد بلبل زبون نیاز_ماهان

  

  باشه باشه...._

  

  ...ریشب بخ_ازش فاصله گرفتم یکم

  ...دیگفت صاف  خواب يریشب بخ ماهان

  

  پسر بخوابم هیبه  یکیهمه نزد نیکردم بدون توجه به ا یسع

  

  بردیمگه خوابم م یول

  منظم ماهان  يبه شمردن  نفس ها شروع

  کردم ماهان

  ...شمردیضربان قلبش م شدیچقد خوب م کردمیفکر م و
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 یتا وقت کردمیتپش قلبش گوش م يصدا ذاشتمیم نشیس يرو سرم
  خوابم ببره..

  تکون دادم سرم

  ماهان يها تی.فکر کنم از اذ

  شدم رفت خل

  

  

  کم چشمام گرم شد بخواب رفتم... کم

  

 داریاز خواب ب نمیقفسه س يرو يزیچ ینیشب با احساس سنگ نصفه
  شدم..

  

  بلند کردم  سرم
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  چشمم به ماهان افتاد که

  گذاشته بود نمیقفسه س يرو  رو سرش

 يشش متر باز مونده و آب دهنش درحال چکه کردن رو دهنشم
  لباسم..بود

  

  پسره چندش ..... يآ_دادم نیچ موینیب

  

تشک فرود  يدادم که با سرعت رو یجاخال عیبرداشت سر سرش
  اومد

  

  ..دیازخواب پر ماهان

  بود؟؟ یچش شد ؟؟ک_

  

  بودن من نشه... داریچشمام بستم که متوجه ب عیسر
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  ...دمیشنیکلافه ماهان  رو م ينفس ها يصدا

  ...هیعصبان یلیشده خ داریاز خواب ب نکهیبود بخاطر ا معلوم

  ...خخکردمیم فیمن ک خوردیحرص م چقد

  

  موهام... نیب یفرو رفتن دست با

  حبس شد.. نهیتو س نفسم

  پسره تخص..... _ ماهان

  

  شونم گذاشت يرو سرش

....رو هوا يشدی...تو دختر ميدیم یخوب يچقدم بو_ادامه داد حرفش
  .... زدنتایم

  حرفش خندم گرفته بود.. از
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  سرش رو کنار سرم جا ب جا کرد یکم

  راحت باشه تا

  

  صبر کردم تا بخوابه.. قهیدق چند

  جدا بشم ازش

  خودمم خوابم برد که

  

*****  

  شدم داریزود ب صبح

  هنوز خواب بودند نازیو آ ماهان

  ماهان همچنان باز بود... دهن

  با اب دهنش مارو شست اه اه نیا

  صبحانه.. يبود برم نون بخرم برا بهتر
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  شدیگرم نم یدوتا که آب نیاز

....  

  

  رو عوض کردم  لباسم

  سمت در کلبه رفتم به

  در باز کردم چشمم به مهرداد افتاد تا

  دستش رو بلند کرده بود تا بکوبه به در... که

  

  خشکم زده بود  دنشید با

  من با ماهان کار داشتم.. دیسلام..ببخش _اورد نییدستش پا مهرداد

  ....نجاستیگفتن ا خدمه

  آره تکون دادم... یبه معن سرم

  تو.. دییبفرما_
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 شدیکه م يکنار در کنار رفتم که مهرداد از کنارم گذشت..تاجا از
  باهاش نداشته باشم... يخودم رو به در چسبوندم تا برخورد

  به داخل کلبه رفت... مهرداد

  

  زدم  رونیکلبه ب از

  ذهنم مشغول کرده بود..؟؟ یسوال

  ؟؟ومدینم ادشیکرده بودم که مهردادمنو  رییتغ یانقد از بچگ یعنی

  من چرا توهمون نگاه اول شناختمش... یول

  خنگه یلیمهرداد خ نیا دیشا

  من بود.. يبزرگ برا یکه باشه شانس یهرچ یول

هستم و  به ماهان  یمن ک دیفهمیبود که م یاز زمان دمیترسیم
  .....گفتیم

  

  به شدت تکون دادم.. سرم
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  یبود..ته بدبخت یفکر کردن بهش هم کابوس ینه حت يوا

  با صدا زدن اسمم به سمت صدا برگشتم اطیبه محض باز کردن در ح 

  ...یهان_

  ...دیدویبه مهرداد افتاد که به سمتم م نگاهم

  ....خوادیم یچ گهید نیا ایخدا

  اهه؟؟؟یانقد سقم س یعنی

  

  

  ؟؟؟يریم  يجا_ستادیمن ا ینفس نفس زنان چند قدم مهرداد

  

  ..رمینون بگ رمیاره م_از ابروهام بالا بردم یکی
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 ..اونجايرو ادهیپ رونیب میبر میخوای..با بچه م سیلازم ن_مهرداد
  ..میخوریصبحونه م

  

  به نشونه باشه تکون دادم سرم

  خارج بشم که باز  اطیگرد کردم تا از ح عقب

  پس؟؟؟ يریم ؟؟کجایهان_زد صدام

  

من که خودم صبحانه  دیریشما م گهینون بخرم د رمیپووف ..م_
  ..خوامیم

  

  !گهید ییایخب توام با ما م_ مهرداد

  

  نه ممنون من کار دارم..._

  مچ دستم رو گرفت...سمتم اومد  به
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   دمیدستم کش عیبرق بهم وصل شد سر انگار

  شد؟؟؟ یچ_مهرداد مشکوك نگاهم کرد که

  

  ..یچی...هییییه_

  ...يای..ماهان گفت بهت بگم که توام ب میبر ایپس ب_ مهرداد

  

  ..کار دارم... امیگفتم که نم_نشست میشونیپ يرو یاخم

  

  ...یهرجور راحت یاوک_بالا انداخت یتفاوت یشونه هاشو با ب مهردا

  

  سمت کلبه رفت به
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  زدم  رونیخونه ب از

  دستم گرفتم  يتو دوچرخم

  کنم... يرو ادهیپ دادگیم حیترج

  

  رو گرفته بود ... يدختر مدرسه ا يپسر لات جلو هیکوچه  يوسطا

   یول دمیشنینم صداشونو

  بود مزاحمش شده.. معلوم

  

 برو کنار وگرنه به_دختر به گوشم خورد هیگر يتر رفتم که صدا جلو
  ...گمیبابام م

ارم من ک یبه بابات بگ يبخوا یتا وقت_دیدستش گرفت کش پسره
  تموم شده...

  از شر پسر خلاص بشه.. کردیتقلا م دختره
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 کنمیآقا پسر خواهش م_دیبه سمت من دو دیکش رونیب دستش
  مزاحمم شده... نیکمکم کن..ا

  

  دماخم به پسر نگاه کر با

  بلند... یلیخ يبا قد یاستخون يپسر

  بود.. ونیقل ین هیشب

مردم  يمزاحم دخترا يمگه خودت ناموس ندار_بهش گفتم رو
  ..یشیم

  

  برو رد کارت بابا..._زد يپوزخند پسر

  

  سمت دختر اومد..که دختر پشت من سنگر گرفت... به

  ..هیچ گرانیمزاحمت واس د جهی..نت دمیالان نشونت م_

  ؟؟ينشون بد يخوایتو جوجه م_زد يقهقه ا پسره
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  لباسم بالا بردم نیگذاشتم و آست نیزم يرو دوچرخم

  

  

  ه؟؟یجوجه ک دمیالان بهت نشون م_

  

  جلو رفتم... یکم

  رد کارت... يبر دمیبهت فرصت م_

  برو پسرجان بروو..._عقب هلم داد یب شونم زد کم يا ضربه

  

  شکستم.... انگشتام

  ...یخودت خواست_
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  تو شکمش  دمیپام بلند کردم محکم کوب عیرس

  

  از درد خم شد.. که

  ..؟؟يکرد یچه غلط یآخ ..پسره عوض_پسره

  

  ...رسمیالان حسابتو م_دیکش رونیب بشیاز ج یکیکوچ يچاقو

  دادم یهوا تکون داد که جا خال يبار چاقو رو رو چند

  ..اونجا چه خبره؟یهان_

  ماهان حواسم پرت شد .. يصدا با

  از غفلتم استفاده کرد پسره

  ران پام انداخت... يرو یخط

  ..دیچیپام پ يتو يبد  سوزش

  پا به فرار گذاشت... هیماهان و مهرداد و اهورا و بق دنیهم با د پسر
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  ..دادمیپام فشار م يمحکم رو دستم

  آخ.._

  با دو به سمتم اومدن  پسرا

  حالت خوبه؟؟_ماهان

  بهش رفتم.. يغره ا چشم

  سوال بود؟؟.. نیا دنیالان وقت پرس آخه

  

  ...يشد  ریچرا باهاش درگ_مهرداد

  نثارش کردم و يدلم به تو چه ا يتو

  بهش ندادم... یجواب

  

  توجهمو جلب کرد یپاره شدن لباس يصدا
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  به بدن لخت اهورا افتاد نگاهم

  نگاهم از بدنش گرفتم عیسر

  اورده بود رونیرو از تنش  ب راهنشیپ اهورا

  رو  جر داد  شیا کهیت

  ...میخونه پانسمانش کن میبذار زخمتو ببندم تا بر_سمتم اومد به

  

  ...سیلازم ن_دمیعقب کش خودم

  ..ستین يالان وقت لجباز_گفت تیبا عصبان اهورا

  ...ي..هرآن ممکنه از هوش بر رهیازت خون م نجوریهم داره

  

  ..شهینم مینترس من طور_

  رفت و  یاهیس یلحظه چشمام کم همون

  شل شد... پاهام



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 356  

 

  پارچه رو دور زخم پام بست ... تیبا عصبان اهورا

  ؟؟يایراه ب یتونیم_اهورا

  

   رهیداره ازش خون م ینیبیم يدار ادیراه ب ویچ_ ماهان

  ...کنهیم يزیخونر شتریبذاره ب یقدم هر

  شدم بودم.. کلافه

  بذار کولت کنم.._مهرداد

  

که  ری..شمش امی..خودم مسینه نه..لازم ن_دمیعقب کش عیسر
  نخورده...

  

  رمیباشه پس بذار دستت بگ_زل زد بهم  قیدق مهرداد
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  بچسبه به من.. خواستیم یچرا ه نیا يوا

  ...ستمیبابا..بچه که ن امینه ...خودم م_

  بهم انداختن.. ینگاه هرسه

  هم رد بدل کردن نیب یثیخب لبخند

  توجه به من به سمت خونت برگشتن... بدون

  ...کردمیون نگاه مبه رفتنش متعجب

  

  فحش ابدار بهشون بده... هی گیم طونهی....ش يپسرا_

  

بود خودم رو به  یبه دوچرخه به هر سخت هیبرداشتم با تک دوچرخم
  خونه رسوندم
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  داشت يزیخون  ر نجوریهم پام

  بود  یهرمشقت  به

  دمیکلبه رس به

  مبل لم داده بودند يرو پسرا

  به سمتم اومد نازیمحض ورودم ا به

  سرت اومده.. ي..چه بلایاله رمی..بم يوا_

  فشار دادم میزخم يتر پا محکم

  درد صورتم جمع شده بود از

  پسره.. هیبا  میکرد يباز ریشمش کمی ستین یچیه_

  

  خنده پسرا بلند شد يصدا

  که اون برنده شد.._ماهان

  ...شدینم يکردیاگه تو حواسم پرت نم_
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  پات پانسمان کنم... امیبرو تو اتاق تا ب_مبل بلند شد ياز رو ماهان

  

  به سمت اتاق رفتم نازیکمک آ به

  اه گند زده شد به خونه.._اتاق پر خون شده بود کف

  ..تخت يرو نیکنن..بش زشیتم انیب گمیاشکال نداره خدمه م_نازیآ

  

  کمک مااهان.. رمیم_نازیآ

  رفت.. رونیاز اتاق ب نازیآ

  پام برداشتم ...زخم  ياز رو دستم

  پر خون شده بود  پارچه

  باز شدنه در نگاهم از  زخم گرفتم.. با

  اتاق يکه توش باند و پنبه و ...بود اومد تو ینیس هیبا  ماهان
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  ؟؟ياریدر ب یتونیخب شلوارتو م_گذاشت زیم يرو

  

  ؟؟یها؟؟شلوارم واسه چ_

  

شلوار باند  ياز رو يزخمتو ببندم نکنه انتظار دار خوامیخب م_ماهان
  کنم؟؟ یچیپ

  

  بالا.... دمیپاچه شلوارم م_

نگاه به زخم بنداز ..بنظرت انقد  هی یبابا هان_حرفم اومد نیب ماهان
  .... یپاچه شلوارت بالا بکش یتونیم

  

  کنار باسنم بود... بایزخم تقر گفتیم راست

  اوردن شلوار بود.. رونیراه بستن زخم ب تنها

  ....اریباش شلوارتو دربانقد فکر نکن زود _ماهان
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بده خودم زخمم  لیوسا_به زخم انداختم یبه ماهان بعد نگاه ینگاه
  بندمیرو م

  ... خورمتایاره..من م_داد زد یعصبان ماهان

  ... یوقت لخت نکن هی.

  بفرما خودت بکن...._دیتخت کوب يرو برداشت با شدت رو ینیس

  رفت رونیاز اتاق ب 

  جن زده شد؟؟ ينجوریچرا ا نیوا..ا_

  

   دمیکش نییشلوارم پا یبالا انداختم به سخت شونه

  تخت نشستم يرو دوباره

  در اتاق باز شد هووی که

  دمیپام کش يملافه رو عیسر
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کردم  ؟فکرییهووف تو_دمیکش  ينفس اسوده ا نازیآ دنیبا د که
  ماهان برگشت...

به ماهان که رم  یگفت یچ_داخل اومد در پشت سرش بست نازیآ
  ده بود باز؟؟کر

  

 ی..هیچی.ه_کردم يکردن زخم پام شدم از درد ناله ا زیتم مشغول
زخم رو ببنده..من گفتم خودم  ارمیب رونی..شلوارم بکردیاصرار م

  داغ کرد و رفت... هوی..بندمیم

  

  ...سوختیبه شدت م پام

  دادمیرو ب دندون گرفتم محکم فشار م لبم

 شیبده من واست ضدعفون_به سمتم اومد و پنبه و رو ازم گرفت نازیآ
  کنم...

  کله شق.. دختره
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  پاك کردن خون ها شد مشغول

  

  بزنه؟؟؟ دیمنو د  یداداش جناب عال شدمیلخت م یعنی_دمیغر

  ..؟هیآره مگه چ _دیخند زیر نازیآ

  ...نیخواهر و برادر پررو هست_

  نکنا... نیب داداشم توه يآ يآ_نازیآ

  ...شیییا_

  

  اون باند بده تا ببندم.._نازیآ

  تا راحت تر ببندمش.؟ یستیپات با يرو یتونیم

  آره_

  ستادمیشدم ا بلند

  پام زانو زد يجلو نازیآ
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  دیچیباند رو دور پام پ عیسر

  خب تموم شد.._ نازیآ

  ..دشیشلوارمو گرفت اروم بالا کش کمر

  ؟شلوارتم برات ببندم عشقم؟؟ پیز_گفت یبا لودگ نازیآ

  ...خورهیاوووف آره..اصلا دست تو بهش م_  دمیخند

  ...شهیم ییهوا

  در اتاق به شدت باز شد هوی

  مثل گاو  وارد شد ماهان

  پوست صورتش کبود شده بود تیعصبان از

شلوارم  يمن زانو زده بود و دستش رو يپا يکه جلو نازیبه آ ینگاه
  بود انداخت...

  رو به من دوخت.. نشینگاه خشمگ بعد

  ؟؟یمن لخت کن يجلو شهیکه روت نم_ماهان



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 365  

 

  ؟؟؟یشیم يو هوا یشیواس خواهرم لخت م اونوقت

  

  کرده بود خیترس  بدنم  از

  بدبخت که سرجاش خشکش زده بود نازیآ

  

  

تر  عیهرچه سر نازیآ_هوا میدیمتر پر هیداد ماهان هردومون  با
  گمشو برو عمارت....

  

  زد رونیاز کنارماهان رد شد از اتاق ب هیبا گر عیسر نازیآ

  

  میاتاق بود يمن و ماهان تو فقط
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  ن؟؟؟یکردیم یچه غلط_لباسم چنگ زد قهیسمتم اومد  به

  

  ..فقط کمکم کرد..زخمم ببندم... یچیه_تته پته گفتم با

  

  دختر به بدنت دست بکشه نه؟؟؟ هی يحال کرد یلیخ_ماهان

  

  ...یکنیاشتباه م ي..دار ستین ينجورینه ا_

  

  صورتم زد  يتو یمحکم یلیس

  تخت افتادم يرو که

  صورتم گذاشتم يرو دستم

  حس شده بود... یطرف صورتم از شدت ضربه ب هی کلا
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  ه؟؟؟یخبر يبهت رو دادم فکر کرد_ماهان

  ..؟؟یکنیو ازش سو استفاده م یزنیمخ خواهر ساده منو م يکرد فکر

  

...بخدا کنمیسو استفاده نم نازیاز آ چوقتیمن ه_قورت دادم بغضم
  ...یکنیاشتباه م يدار

  ...يبگذر نازیآ يلومتریک کیبه بعد از  نیاز_زد يپوزخند ماهان

  ..کنمیپاتو خورد م قلم

گ س ابونایخ يتو دی....وگرنه تاحالا با  یباش نجایا خوادیپدرم م فیح
  ...زیهمه چ ی...پسره بيزدیدو م

  انداختم.. نییپا سرم

  ملافه افتاد .... يرو دیچک نییاز چشمم پا یاشک قطره

  

با  ینداشتم... دفعه بعد خطا کن يبهت کار يبود یچون زخم _ماهان
  ؟؟يدیسراغت...فهم امیکمر بند م
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  ..دیرو چنان با داد گفت که جهار ستون بدنم لرز يدیفهم

  اروم تکون دادم سرم

  گفت از اتاق خارج شد .... يماهان خوبه ا که

  

  خت گذاشتم ت يرو سرم

  ... زهیدادم اشکام بر اجازه

  کم بشه... نمیس يدرد تو نیحداقل ا زهیبر

  

  ....کردمیم یخفگ احساس

  

   نکهیکردم تا ا هیچقد گر دونمینم

  اشکم خشک شد و  چشمه
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  ..دیچیپیاتاق م يفضا يهق هقم تو فقط

 گرم اهیگرفتم حداقل به داخل باغ برم و سرم رو با گل و گ میتصم
  کنم

  

  ..شدیبود که به عمارت ختم م يباغ جاده سنگ فرش شده ا وسط

بود که مثل حصار دو طرف جاده  یبزرگ يطرف جاده درختچه ها دو
  رو گرفته بود..

  

  کنم شیبود برم اون هارو ارا بهتر

  بزرگ شده بود يادیز

  درختچه ها بودم... نییعاشق هرس کردن و تز یبچگ از

  زدم رونیاتاق لنگان لنگان ب از

  ..یباغبان یچیبرداشتن ق بعد

  سمت درختچه ها رفتم.. به
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  ..سوختیبه شدت م پام

  حرفا  بودم نیمن سمج تر از یول

  درختچه ها شدم... دیزا يبرگ ها و شاخه ها دنیچ مشغول

  توجهمو جلب کرد ینگاه ینیسنگ

  نا خودآگاه  نگاهم

  شد.. دهیکش نازیسمت پنجره آ به

  زل زده بود به من.. نیغمگ یبا نگاه نازیآ

  پر از درد بهش زدم يلبخند

  بخاطر من غصه نخوره.. تا

  از کنار پنجره  رفت... هوی

  

  ...دمیکش یقینفس عم کلافه

  مشغول کارم شدم... دوباره
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  بود دهیپام امونم رو بر درد

  داشت ... يبد سوزش

 يبود..من که از زمونه زخم ها یهمه درد واسه چ نیا دونمینم
  خوردم و يبزرگتر

  کردمیتحمل م دیبود....با چیزخم در مقابلش ه نیا

  

  شد.. سیکه دستم خ دمیزخمم کش يرو یدست

  به دست پر از خونم انداختم ینگاه

  

  ...کردیم يزیدوباره داشت خون ر زخمم

  

  به گوشم خورد یگفتن کس سیپ سیپ يصدا
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  نگاه کردم نازیبه پنجره اتاق آ دوباره

  موشک کرده بود  هیرو شب يکاغذ نازیآ

  به کاغذ کرد  يا اشاره

  پرت کرد طرفم اونو

  افتاد نیزم يمن رو يو چند متر دیهوا لغز يآروم رو مووشک

  

  

  زخمم گذاشتم يرو دستم

  کمتر بشه.. زشیخونر تا

   ختیریسنگ فرش ها م يخونش رو یول

  

  سمت کاغذ رفتم  به

  رو برداشتم بازش کردم کاغذ
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*****  

  جان واقعا شرمندم بخاطر رفتار ماهان هانا

  شد واکنش نشون داد... یعصبان هووویچرا انقد  دونمینم

  

  ...زنهیخونه قدم رو م يمثل مرغ سرکنده تو مونهیپش الانم

  تو ببخشش یشکل رفتار کرده ول نیباهات ب بدتر دونمیم

  

  دوستت دارما یلیخ من

  یتقلب پسر

  

  بود... دهیقلب  کش کیبا  نیشکلک غمگ هینامه هم  اخر

  

  بلند کردم به سمت پنجره اتاقش نگاه کردم سرم
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  نبود یول

  

  شلوارم چپوندم  بیج يرو تو نامه

  افتاد که از خون پام قرمز شده بود نیبه زم نگاهم

  کنه..؟؟ زیتم نارویا خوادیم یحالا ک يوا_

  

  و رفتیم جیگ سرم

  شدیم اهیچشمام س يجلو

  .کردمیبود دوباره از نو پام رو پانسمان م بهتر

...  

  برداشتم نیزم يرو از رو یباغبون یچیشدم و ق خم

  افتاد زیبراق و تم یچشمم به دوجفت کفش مشک که

  بالا تر رفت  نگاهم
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  ..یمشک نیج شلوار

  ..یمشک دیچهار خونه سف راهنیپ

  ماهان .... یدر آخر چهره فوووق فووق عصبان و

  ..تیاز عصبان شدیکلش دود بلند م از

  دهنم رو با صدا قورت دادم آب

  که زد  ياربده ا با

 سنگ يدیبه گند کش نیپسره احمق ..بب_دیستون بدنم لرز چهار
  فرشا رووو....

  

که اول  يانقد شعور ندار_سمت خودش دیگرفت محکم کش دستم
با خواهر من  يبعد به عشق باز یپانسمان پات رو محکم کن

  .....يدازبپر

  نشه..؟؟ متیگرون ق يعاقبتش نجس کردن سنگ فرشا تاحالا

  شد... اهیتار و س دمید يجلو
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  کردیماهان حالم رو بدتر م ادیو فر داد

  

  رو تکون دادم و چشمام چند بار باز و بسته کردم... سرم

  بهتر شد دمید تا

  الان_گفتم یلرزون يبا صدا دمیکش رونیاز دست ماهان ب دستم

  کنمیم زشونیتم

  

به همه جا..گمشو برو...زخمت  یزنیگند م شتریلازم نکرده ب_ماهان
  ببند...

  

  

  رفتیم جیبه شدت گ سرم

  برداشتم تا به سمت کلبه برم یقدم
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  رفت یاهیچشمام س که

  شد یپام خال ریز و

  نرم فرود اومدم يجا هی تو

  

  بود و توان باز کردن چشمام نداشتم یلیخ حالم

  دمیشنیاطراف رو م يها يفقط صدا و

  زدینگران ماهان که مدام صدام م يصدا

  ..یچشمات باز کن پسر...هان ی...هانیهان_

  

  حالت بود... نیاحمق من اگ گفتم برو کلبه فقط واس ا پسره

  انداخت.... يخودشو به چه روز نیبب

  و هوا معلق شدم نیزم نیب هووی

  رفتم... ازهوش
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*******  

  ماهان

*******  

  رفتم نمیپر کا تو بغلم گرفتم به سرعت به سمت ماش هی رو مثل یهان

  ...رسوندمیم مارستانیتر اونو به ب عیهرچه سر دیبا

  خون از دست داده بود یلیخ

  

  حجم خون خطرناك بود... نیا یهان فیبدن نح واس

  خوابوندم نمیعقب ماش یصندل يرو رو یهان

  شده بود.. شتریپاش ب يزیر خون

  رو قرمز کرد یصندل تمام

  

  بود  گهیزمان د هیاگه  دیشا
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  کار نیبخاطر ا کردمیم کسانیرو با خاك  یهان

  شده بود زیبرام عز زیپسر ر نیچرا ا دونمینم یول

  حس خوب بهش داشتم هیدلم  يتو و

  بود یچه حس نمدونم

  تر.... يقو یحس دمیشا ایحس برادرانه  دیشا

  

دم رون مارستانیب نیتر کیشدم به سرعت به سمت نزد نیماش سوار
....  

  افتاد یهان دهینگاهم به رنگ پر نیماش نهیآ از

  ..لباش کبود شده بود....زدیم يدیبه سف صورتش

  

  کردم شتریب سرعتم

  تر برسم عیسر تا
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  ترمز کردم مارستانیب يجلو قهیپنج دق بعداز

 نمارستایعقب برداشتم به سمت اورژانس ب یرو از صندل یهان عیسر
  رفتم

  محض ورودم چند پرستار به سمتم اومدند به

  شده؟؟ یچ_پرستار

  داره يزیچاقو خورده وبه شدت خون ر_

  کرد ییراهنما یمنو به سمت اتاق پرستار

  ..ادیتا دکتر ب دشیاونجا بخوابون_

  سمت اتاق رفتم به

  با پا درش  باز کردم و

 پرده سبز رنگ از هم جدا هیبا دوتا تخت بود که توسط  یکوچک اتاق
  شدندیم

  

   اونطرف
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  بود دهیخواب یزن

  گذاشتم  یتخت خال نیتنها تر يرو رو یهان

تا ما کارمون  رونیب يپسرم بهتره تو بر_دکتر وارد اتاق شد همزمان
  میرو انجام بد

  انداختم یبه هان ینگاه مردد

  منو از اتاق خارج کرد.... يپرستار که

  رفتمیطرف سالن ب اون طرف م نیدر اتاق از ا پشت

  شدت کلافه بودم به

  کردمیم احساس

  از وجودم کم شده.... کهیت  یکی

  

  اومد.. رونیب يچقد گذشت که در اتاق باز شد پرستار دونمینم

  شد ؟؟حالش خوبه؟؟ یچ_ستادمیجلوش ا عیسر
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ما بود..ش قیعم یلی..زخم پاش خ زنهیم هیدکتر داره پاشو بخ_پرستار
ست داده و باعث شده  هم خون از د ی...کلنشیاوردیزودتر م دیبا

  بشه فیبدنش ضع

  

  زل زدم نیبه زم کلافه

  پرستار از کنارم گذشت  که

  

  راهرو نشستم يتو یصندل يرو

  دستام گرفتم... نیب سرم

  شد دهیباز شدن در اتاق نگاهم به سمت در کش با

 یچ_بلند شدم به سمتش رفتم یصندل ياز رو عیدکتر سر دنید با
  دکتر؟؟؟ يشد اقا

  نگران نباش پسرم حال نامزدت خووبه.._زد يلبخند دکتر
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  ...شیببر یتونیاومد م بهوش

  ه؟؟؟؟یگفت نامزدم ک یچ نی..اکردمیدهن باز نگاهش م با

  

  باالا انداختم شونه

دکترم از بس سرش شلوغه حتما منو با بستگان اون زن داخل  نیا
  اتاق اشتباه گرفته...

  اتاق شدم وارد

   یهان

  بود دهیتخت خواب يرو اروم

  وصل کرده بودند به سمتش  رفتم هشی سرم

  دمینرم و خوش حالتش کش يموها نیب یدست

  نداختیدخترا م يموها ادینرمش منو  يموها

  بود.. شمیابر مثل
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  لبم نشست... يرو يلبخند

 قیوجودم تزر يرو تو یانگشتام حس خوب يموهاش از لا ب لا عبور
  ...کردیم

  دمیدستم عقب کش عیباز شدن چشماش سر با

  نشست... میشونیپ يرو یاخم

  باهاش خوب رفتار کنم امیبا خودم کنار ب تونستمیچرا نم دونمینم

  بشه... یکنم تا حرص بخوره و عصبان  تشیاذ خواستیدلم م همش

*******  

  هانا

******  

  درهم ماهان افتاد يمحض باز کردن چشمام نگاهم به اخم ها به

  من کجام؟؟_

  ...یقبرستون نهیالانم س ي...مردیباش یخواستیمکجا _ماهان
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  ...یمرگم بش شیپ_لب گفتم  ریز

  یگفت يزیچ_ ماهان

  

  نه!!_

  ؟؟يبهتر_کرد زیچشماش ر ماهان

  اره.._

   رمیخوبه من م_ ماهان

   مارستانیحساب کنم با ب هیتسو

  یخونه..به اندازه کاف میسرما که تموم شد بر تا

  بخاطر تو هدر دادم.. وقتم

  کنه.... ریکردم پسره مغرور فقط بلد بود منت بذاره و تحق یاخم

  

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 386  

 

  تخت کنار من بود نگاه کردم يکه رو يدختر به

  هم سن و سال من بود... بایداشت تقر یمعصوم چهره

  

  وارد اتاق شد  يپرستار

ممکنه هنوز  چشمات  زمیعز_دیتموم شده دستم رو کش سرم
  بره... یاهیس

  بلند نشو ییتنها خودت

  ... يراه بر هیك اومد بگو کمکت کنه تا  دتنامز

  نامزدم؟؟؟_بالا انداختم ابروم

نامزدت  مارستانیکه شمارو اورد ب ياقا نیاره ..مگه هم_پرستار
  س؟؟ین

  نه!!_ 

..اونو نامزدت زدیداشت باهاش حرف م یدکتر وقت_کرد یاخم پرستار
  خطاب کرد...
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  ...؟یچ_دهنم قورت دادم آب

  شه؟؟؟یم کارتیپس چ_مشکوك گفت  پرستار

  

  داداشمه.._گفتم  عیاز دستش خلاص بشم سر نکهیا يبرا

  

 یتونی..بعدش مکنهیات م نهیمعا ادیآهان...خب الان دکتر م_ پرستار
  خونه... يبر

  تکون دادم دنیبه نشونه فهم سرم

  پرستار  از اتاق خارج شد.. که

  من دخترم؟؟ دیدکتر فهم یعنی

  بود... نیحتما به ماهان گفته اون اخماش واس هم يوا

  ...کردیزنده زنده دفنم م نجایکه هم  دیفهمینه اگه م یول

  در  يباصدا
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  فکر خارج شدم از

  ؟؟ي...بهتريکه بهوش اومد نمیبیبه سلام دخترم..م_دکتر

  

سرش نگاهم به ماهان افتاد که با تعجب دم در اتاق خشکش  پشت
  زده بود...

  ماهان خشک شده بود يرو نگاهم

  من رفت  يدکتر به سمت تخت کنار که

  بود رو گرفت.. دهیتخت دراز کش يکه رو يدختر نبض

  صدا زل زده بود به دکتر یدختر نگاه کردم چشماش باز بود ب به

و به خونه  یمرخص بش گهیخب حالت بهتر شده...بهتره د_دکتر
  ...يبر

  

  ..کردیفقط نگاه م صدایب دختر
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  خب تو حالت چطوره؟؟_سمت من برگشت بعد

  خوبم..._لب زدم اروم

 يادیز تیهفته فعال هی..فقط تا  یخب شمام مرخص_زد يلبخند دکتر
  نداشته باش و راه نرو...

  گفتم يا باشه

  

  دکتر از اتاق خارج شد.. که

  که تمام مدت خشکش زده بود ماهان

  یاخم وحشتناک با

  ...میبهتره بر_سمت تخت اومد به

  

  رفت جیتخت بلند شدم که ناگهان سرم گ يرو از

  به دست ماهان چنگ زدم اریاخت یب و
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  ماهان دور کمرم حلقه شد يدستا و

  

  ...یهست یپسر دست و پا چلفت هیواقعا که _ماهان

  پام برد بلندم کرد  ریز دستش

  دستام دور گردنش حلقه کردم که

بچه ها همش  نیع دیبا_گفت رفتیکه به سمت در م نجوریهم
  مواظبت بود...

  رفت مارستانیب یبهش ندادم...که به سمت خروج یجواب

  

   دیرس نیماش به

  جلو گذاشت یصندل يرو منو

  انداختم نیبه عقب ماش ینگاه

  دمیکش ینیپر خون ه یصندل دنید با
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نترس پولشو از حقوقت کم _نشست نیماش يماهان تو همزمان
  ..کنمیم

  روکشا  نیهرچند پول ا_زد يپوزخند

  ...هیپنج سال تو حقوق

  

  گرفت حرصم

  چپ نگاهش کردم چپ

  توجه  به حرص خوردن من یب که

  روشن کرد به سمت خونه حرکت کرد نیماش

  میسکوت  کرده بود  ریطول مس تو

 يا گهید زیجز کل کل و بحث چ میزدیم یو ماهان اگرم حرف من
  شدیرد و بدل نم نمونیب
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  به خونه دنیمحض رس به

  ومدیافتاد که با دو به سمتمون م نازیبه آ نگاهم

   دیبه من رس یوقت

  ؟؟یخووب یهان يوا_دستم رو گرفت ینگران با

ماهان اونجور شتاب زده بغلت کرد و به سمت  دمیاز پنجره د یوقت
  بردت نیماش

  بار مردم و زنده شدم.. هزار

  ..يکردم مرد فکر

  بالا بردم ابروهام

  یدوراز جونتا . ..ول_گفت  عیسر نازیا که

  ماهان هم همراش نبود زنگ بزنم حالتو بپرسم.. یگوش

  سخت بود یلیخ

  نگران نباش..._بهش زدم يلبخند
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  بم افت نداره... بادمجون

  بزنه یدهن باز کرد حرف نازیآ

خونه...ما قبلا  يبهتره بر نازیآ_ماهان ساکت شد يبا صدا که
  ...میحرفامون باهم زد

  

  هستم... یمن کنار هان_کرد یاخم نازیآ

  دوستات ك سه ساعت منتطرتن... شیپ يبهتره بر تو

  

  کلبه استراحت کن.... میبر ایب_رو گرفت دستم

  ...نازیآ_محکم تر صداش زد ندفعهیا ماهان

  

  بالا رفته ماهان يبدون توجه به صدا نازیآ

 کرد تیگرفت منو به سمت کلبه هدا دستم
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  افتادبه چهره درهم ماهان  نگاهم

  ...ستین یکنار من اصلا راض نازیبود از بودن آ معلوم

  بودم.. یراض اریسیمن از حرص خوردنش ب یول

  

  میکلبه شد وارد

  ...يممنون خواهر_دمیتخت دراز کش يرو نازیکمک  آ با

  ...يبرادر مییما چاکر شما_زد يلبخند نازیآ

  

کنار من .. ماهان از بودن تو یوقت کنمیحال م یلیخ یول_دمیخند
  ...خورهیحرص م

  ..میمنو تو عاشق هم هست کنهیاره اون فکر م_نازیآ

    یهست یطونیتو پسر ش و
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  واسه من... دیتهد هیو _زد یچشمک

  

  م؟؟یستیمگ ن_

  ...پسره زشت.. رینخ_اروم مشتش به شکمم زد نازیآ

  ... میماخواهر

   

دارم  دی.... خبر جدیراست_اومده باشه گفت ادشی يزیانگار چ بعد
  برات

  بهش زل زدم که حرفشو ادامه بده منتظر

  گفت دمیشن کردیسالن صحبت م يداشت با اهورا تو یمهرداد وقت_

  ..گردهیدر ب در دنبال تک دختر عموش م پدرش

  

  کرد... خیبدنم  نازیحرف آ دنیشن با
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  قلبم بالا رفت ضربان

  من نشده بودند... الیخیهنوز ب یعنی

  

عموش که  ي...تمام داراگفتیم_اورد رونیت بمنوواز به نازیآ يصدا
  دست پدرش بوده 

   گردهیبه دخترش برم حالا

  ..دهیرس یبه سن قانون گیالان د چون

  کنه دایعموت نقشه داره تورو پ نکهیا مثل

  و

  وادار به ازدواج با مهرداد بکنه تورو

زحمت  دهیرسیکه به توم یسال ها واس کارخونه و ثروت نیتمام ا تا
  از دستشون بده خوادینم دهیکش

  و
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  ك مهرداد با ازدواج با تو دهیحق رو ب خودش م نیا

  صاحب بشه  تیدارا تمام

  همه ثروت به پسرش برگرده نیحداقل ا تا

  

  ....گردهیهم در ب در دنبال تو م حالا

  

  نکردم یزندگ يریخفت و فق يتمام عمر تو_دمیغر تیعصبان با

  حالا با ازدواج با مهرداد دوباره  که

  گذشته برگردم به

  از مهرداد متنفرم... من

  دست عموم به من برسه ذارمینم یول رمیشهر م نیشده از یحت

  

   تیپدر هیبا به دست اوردن ارث یتونیهانا تو م یول_نازیآ
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  ..یکن یرفا زندگ يتو

  رفا؟؟_زدم يپوزخند

  ..یمنو نشناخت يرفا ..توعمو کدوم

  ...ادیازش برم یبگ يرهرکا

  

 نگاه ستهیاون همه ثروت به من برسه و خودش وا ذارهیم یکنیم فکر
  کنه؟؟

  

  يری...تمام ثروتت رو پس بگ کنمیمن کمکت م_نازیآ

  ...رهیشهر رو برات بگ لیوک نیبهتر گمیپدرم م به

  

  فکر فرو رفتم يزل زدم و تو نیاخم به زم با
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  بله..؟؟_گرفتم نیدر نگاه از زم يصدا با

  يرو ظیباز شد اول ماهان با اخم فوق غل در

  وارد شد شیشونیپ

  سرش اهورا و مهرداد پشت

  مهرداد دنید با

  ..ختیفرو ر قلبم

  هر آن ممکنه منو بشناسه و کردمیم احساس

  کنه ب خواسته پدرش تن بدم... مجبور

  

  دهنم قورت دادم آب

  دستم نشست يرو یدست که

  دوختم نازیبه آ دمویترس نگاه
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  با گرفتن دستم که

  داشت بهم ارامش بده قصد

  نانینگاهش اطم يتو

  زدیم موج

  ..خودمو اروم کنمتونستمیچرا نم دونمینم یول

حرفا رو  نیخون که ا یس ی...بابا دو سیهان دهیرنگت پر یلیخ_اهورا
  نداره...

  پسر

  گفت... یپسر رو با طعنه خاص کلمه

  

  ..دمیکش یآه

  د که....دوتا نبو یکی دردم

  ماهان زنگ خورد... یگوش
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  از اتاق خارج شد... دیبا ببخش که

  دکتر بهتون دارو و مسکن نداد؟؟ _مهرداد

  ...نیمعلومه درد دار دهیپر یلیخ رنگتون

  

  قلبم از شدت  ترس و استرس ضربان

  شد  یکه از دهان مهرداد خارج م يلحظه با هر کلمه ا هر

  ..رونیدهنم بزنه ب..هرآن ممکن بود از رفتیتر م بالا

 دست دیاطلاع ندارم...شا_گفتم دمیشنیکه خودمم نم يزور و صدا به
  ماهان باشه...

از ماهان بپرسم...اگه بود  رمیمن م_از کنارم بلند شد عیسر نازیآ
   ارمیم

  

  رفت... رونیاز اتاق ب  نازیگفتم آ يا باشه

  موندم و مهرداد و اهورا من
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  میگزند يکابوس ها نیاز بدتر دوتا

  برقرار بود... نمونیب يبد سکوت

  نبودم یدوتا اصلا راض نیبه شدت خورد بود از حضور ا اعصابم

  

  بود ستادهیوسط اتاق ا مهرداد

  بهش کردم ینگاه یرکیز ریز

  یداشت صد البته چهره عال یخوب یلیخ کلیه

  ...شدیم فتشیتونگاه اول ش يهر دختر که

  بود پیخدا هم خوشت شهیهم

جادو  تونستیم کردیرو اراده م یانگار هرکس شیزمرد ياون چشما با
  کنه....

  

  بلند شد یصندل ياز رو هوی اهورا
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  کرد جادیا يبد يصدا نیزم يرو یشدن صندل دهیبخاطر کش که

  افکارم رو پاره کرد.. رشته

  

  ..دیببخش_زد  یخجل لبخند

  تخت نشست ياومد کنار من رو جلوتر

  دمیخودم رو عقب کش عیسر که

  

  ماهان کجا موند... نیا نمیبب رمیمن م_مهرداد

  اتاق خارج شد... از

  

  اهورا  يترس زل زدم توچشما با

  ..؟؟یترسیچرا انقد ازم م_اهورا

  بود.. يا گهیهرکس د_زدم يپوزخند
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  ...دیترسیم

  کردم سر عشق بود ياگر من کار یقبول کن يخوایچرا نم_اهورا

  دیموهام کش يبلند کرد لا دستش

  ...دمیسرم رو عقب کش عیسر که

  به من دست نزن_

  هوا خشک شد ياهورا رو دست

  ...یهست یوحش هیگربه کوچولو هیتو _زد يپوزخند

 یلیمن خ یول_دیبا دستش چونم گرفت به سمت خودش کش هوی
  گربه کوچولو رو رام کنم... نیا تونمیخوب م

....  

  ....یبهتره حد و مرز خودت رو بدون_رو تکون دادم سرم

  ؟؟؟یاگه ندونم چ_از ته دل کرد يخنده ا ااهور
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 هی_دمیانقد جرات رو از کجا اورده بودم که محکم بهش توپ دونمینم
  فهمونمیبهت م يا گهیجور د

  بود؟؟؟ دیتهد کی نیا_اهورا

  ...هه

 یب زهیدروغ بسته شده چ يرو شیکه کل زندگ یواس کس دیتهد
   هیمعن

  خانوووووم.... هانا

  

  ادا کرد.... يخانوم رو با لحن بد هانا

  تقه در يصدا با

  ازم فاصله گرفت.. یکم

  وارد اتاق شد نازیآ

  به اهورا انداخت یمشکوک نگاه

  برات قرص مسکن اوردم...._به من گفت رو
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  دیتا راحت باش رونیب رمیمن م_از کنارم بلند شد اهورا

  ....يکه برنگرد يبر_که فقط اهورا بشنوه گفتم يلب طور ریز

  ...یهان امیم دنتیحتما فردا زودتر به د_زد يلبخند اهورا

  زد رونیاتاق ب از

  با نگاهم بدرقش کردم... تیعصبان با

  کرد؟؟ تتیاذ_اومد کنارم نشست عیسر نازیآ

  

  نه..._از در اتاق که حالا بسته شده بود گرفتم نگاهم

  زبونم گذاشتم  يرو ازش گرفتم و رو قرص

  قلپ اب قورتش دادم هی با

  

   دمیتخت دراز کش يرو

  چشمام بستم... و
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  هانا..؟؟_نازیا

  هوم؟؟_

  ك... رهیبگ لیبه پدرم بگم برات وک يخوایم_نازیآ

  بهم فرصت بده.. نازیآ_دمیحرفش پر نیب

  ..هافتیب يبد یممکنه...اتفاق یاگه از الان به فکر نباش یول_نازیآ

  ..جوشهیو سرکه م ریدلم مث س من

ان نگر ی..ولیممنون که به فکرم_بهش زدم يگرفتم  لبخند دستش
  ..امیاز عهده خودم بر ب تونمینباش..من م

  ...يدار ازیوقتا به کمک ن یگاه یول_نازیآ

  ...کنمیاهورا رو روت حس م فیکث ينگاه ها من

  گرفته... شیرفتار رو پ نیچرا اهورا ا دونمینم

  ده....ش فیاز خارج برگشته نگاهش کث یوقت از

  ..سین يبد زیچ چیمهرداد که تو نگاهش ه برخلاف
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  ...شیپس هنو نشناخت_زدم يپوزخند

  ...شناسمیاطرافم م يخوب ادما یلیمن خ_کرد یاخم نازیآ

  ..شهیبخوابم..اگه م خوامی..منازیآ الیخیب_

  ...یلیخ يلجباز یلیخ_شکمم زد ياروم رو نازیآ

  زدم يلبخند

و از اتاق خارج  دیکنار تخت کوب زیم ياب رو رو وانیبا خرص ل که
  شد...

  

  به سقف دوختم.  نگاهم

  رو انتخاب کنم یچه راه دونستمینم

  خواستیم دلم

 سال نیپس گرفتن اموالم و ورشکسته شدن عموم انتقام تمام ا با
  .... رمیاز دست رفته رو بگ یبدبخت يکه تو يها

  ...ستمیوجدان ن یمن مثل اون ب گفتیعقلم م یول
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  به توجفا کرد وجدان داشت یمگه اون وقت گفتیم دلم

  همونجور بود... دیوجدان با یادم ب با

  عقل و دل کدوم رو انتخاب کنم... نیب دونستمینم

  نشم.... مونیراه پش کیبودم بعد انتخاب  دواریام یول

  

  

  بخوابم یکردم کم یسع

  بود میودیزمان پر یول

  ..کردیدرد م یلیشکم و کمرم خ ریز

  بله..؟_تخت نشستم يدر اتاق رو يصدا با

  اهم..ب مینیترسناك گذاشتن بب لمیبچه ها ف شیپ ایب یهان_نازیآ

  باشه ...._
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  تخت بلند شدم لنگان لنگان به سمت در اتاق رفتم يرو از

  

  پسرا بلند شد ادیداد و فر يمحض باز کردن در اتاق صدا به

  مینیبب لمیاه ماهان ...بذار ف_مهرداد

  ..فوتبال مهم تره .. رینخ_ماهان

بال فوت نمیگرفتم که ..بش لمیپسره لجباز ...انقد راه و رفتم ف_اهورا
  ...نمیبب

  ..تهیبا اکثر ياصلا را_ماهان

  نفر.. کیتو  میالان ك منو و اهورا دونفر_مهرداد

  ییرایورود من به پذ با

  هم طرف منه..  یهان_دیبه سمتم چرخ ماهان

  هووش جر نزن اون ك هنو نظر نداده..._توسر ماهان دیکوب یکی اهورا

  ...دهیخب م_سرش با دستش مالوند ماهان
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 لمیف ای مینیبب ه؟؟؟فوتبالیجان نظرت چ یهان_به من گفت رو
  ترسناك؟؟

کلمه هانا جان اونم از دهن ماهان از تعجب ابروهام بالا  دنیشن بخاطر
  ندارم.. يمن نظر_رفت

  طرف من یعنی نیا ایب_رو به پسرا کرد ماهان

  اون نظر نداد یول_اهورا

  ..شهیمن بگم همون م یخونه منه ...هرچ نجایا_کرد یاخم ماهان

  ..يزور گو بود یتو از بچگ_مبل بلند شد ياز رو مهرداد

  

  سمت در کلبه رفت به

  مهرداد کجا؟؟_ اهورا

 هی رمیم_دستش رو هوا تکون داد رونیب رفتیك م نجوریهم مهردا
  ....نمیجا شمارو نب

  پشت سرش بست در
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  ..کردمیسه تا غول بچه رو نگاه م نیدهن باز رفتار بچگانه ا با

  مهرداد قهر کرد... یعنی الان

  خالق..پسره خرس گنده... جلل

تخمه و پاپ کرن بود  کمیکاش _مبل لم داد يرو لکسیر ماهان
  .. میخوردیم

  بهش رفت  يچشم غره ا اهورا

  ...ونیزیسکوت زل زد به تلو يتو و

  سرش خخخ کردنیداشتن دعوا م نایهنوز شروع نشده ا فوتبال

  

  مبل تک نفره نشستم يرو

  معلوم نبود کجا رفته.. نازیا

  کردیدرد م یلیدلم خ ریز
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  بود.. کینزد یلیخ میودیزمان پر مطمءنن

  ... ومدیهرچه زودتر م نازیآ کاش

  

  

  زل زده بودم واریبه در و د نجوریساعت هم میاز گذشته ن بعد

  هم منتظر شروع فوتبال بودند پسرا

  در کلبه بلند شد يصدا که

  به در انداختم ینگاه

پر از تنقلات  وارد کلبه شد رو به  کیبا چند پلاست مهرداد
  تنهاتون بذارم... ومدیدلم ن فیح_پسرا

  ...دیکنیبدون من دق م دونستمیم

  

  هوس داشتم... یلیاون تنقلات برسون ك خ ایقربون داداش..ب_اهورا
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  وسط سالن گذاشت.. زیم يرو رو کایپلاست مهردا

  حالا که جمع پسرونس مهرداد

  ارمیشلوارم در ب من

  ...کنهیم تیتنگه اذ لامصب

  خنده.. ریزدن ز ییتا سه

  کردمیمنگولا نشسته بودم فقط نگاهشون م مثل

  مهرداد دستش به سمت کمربندش رفت که

  بازش کرد و

  کنه..؟؟ کاریچ خواستیم نیخدا ا ای

حالا که بحث _رو از تنش خارج کرد شرتشیحرکت ت هیتو  ماهان
  راحت باشم  .... خوامیشد...منم م یراحت

  به عضلات چشمم

  افتاد دشیو بدن سف 
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  دهنم قورت دادم اب

  اورد رونیمهرداد هم شلوارش رو ب که

  من نشست يشرت جلو هی با

  دوختم نینگاهم گرفتم به زم عیسر

  کنم...  یوسط چه غلط نیخدا حالا من ا يا

  

  ازخجالت تمام بدنم داغ کرده بود يوا

  باعث شد سرم بلند کنم ینگاه کس ینیسنگ

  نظر داشت... ریمنو ز زشیاهورا افتاد که با نگاه ت يبه چشما نگاهم

  

  نیزم ریدهن باز کنه و من اب بشم برم ز نیزم خواستیم دلم

  جان شمام راحت باش.. یهان_اهورا  گفت که

  ...اریدر ب شلوارتو
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  نه ..من...را..حتم..._من من  با

  دوختم نینگاهم به زم دوباره

  احساس کردم هوی که

  يواشدم.... داغ

  

  }"ررمضانم ه.پو" Rحدیث–{نویسنده 

  

  شده باشم ودیپر تیموقع نیالان تو ا نکهیاز فکر ا

  گر گرفت بدنم

  گونه هام سرخ شده بود.. مطمءنن

  از جام تکون بخورم  ... تونستمینم

  ......رفتنینم نجایاز يزود نیبه ا نایهم تازه شروع شده بود ا فوتبال
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  یلیدل هیتا به  کردمیپا و اون پا م نیا

  که جلب توجه نکنم  يجور هی

  اتاقم برم... به

  ؟؟يدار ییدستشوو یهان_اهورا

  

اخه  يداریکه دست از سر کچل من بر نم يریبم يدلم گفتم ا يتو
  بگو ..ب تو چه..

  حرف اهورا ،ماهان و مهرداد هم توجهشون به من جلب شد با

  ...سوزهی...زخم پام .م یعنینه.._من من  با

  قرارم... ی...بکمی

  نکنه.. تتیو زخمت اذ یتا راحت باش اریشلوارتو درب يخوایم_ماهان

  ...شمیتواتاقم بخوابم بهتر م رمینه نه...من م_
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 نجایا میشرمنده ما اومد گهیداداش راحت باش...دباشه _مهرداد
  ...میمزاحمت شد

  ..؟خونه خودمونه.. هیمزاحم چ_ماهان

  نشست... نهیچم نگاهش کردم ك خونسرد دست به س چپ

  بدنش قفل شد ينگاه سرکشم رو باز

  عضله هاش دست بکشم... يرو خواستیچقد دلم م آخ

  ت داشتم...دوس یلیرو خ یاندام نجوریا یکه نشدم ول پسر

  

  ...یهان_ماهان

  

  ...؟؟یگفت يزیهان..؟چ_امیب رونیتکون دادم که از فکر  ب سرم

  اهورا با تو بودا..._ماهان
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  شده؟؟ یچ_به اهورا انداختم ینگاه

  تو اتاقت؟؟ يکمکت کنم بر يخوایم_زد يپوزخند اهورا

  

نه...خودم _داغ شد شرتم شتریبلند شدم که حس کردم ب عیسر
  ...رمیم

  ...یتر برم تا گند نزدم به همه چ عیبود هرچه سر بهتر

  لنگان  لنگان

  تمام سرعت به سمت اتاقم رفتم با

  قدم فاصله بودا.... هی یمن ..تا بدبخت يخدا يوا_دادم هیدر تک پشت

  ...دمیبه پشت شلوارم کش یدست

  بود سیخ یکم

  بدبخت... ينبود که گند زده باشم به مبلا ياندازه ا یول

  خودم داخل حموم انداختم عیسر
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  لباسم عوض کنم.... تا

  

  در حموم بلند شد يعوض کردم که صدا لباسم

   ؟؟ییهانا اونجا_اهورا

  

  در حموم باز کنم دمیترسیم

  

  ؟؟؟يدار يآره.. کار_پشت در جواب دادم از

  

 شتیو پ کنمیبگم امشب لطف م خواستمیاره م_ اهورا
  ...ستیو حالتم خوب ن یی...تنهامونمیم

  ...یبهم لطف کن ستیلازم ن_زدم میشونیبه پ محکم

  حالم خوبه توراحت باش.. من
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نه بابا من _بشنوم تونستمیپوزخندش رو از پشت در هم م يصدا
  ...تو نگران من نباش....کنمیبه خودم لطف م شتریب

  

  خووب گرفتم.. یلیحرفش رو خ طعنه

  برام داره ينبود باز امشب چه نقشه ا معلوم

  خودت کمکم کن ایخدا

  

  اوردم رونیاز داخل حموم ب سرم

  اطراف اتاق چرخوندم... چشم

  از اهورا نبود... يخبر

  اومدم به سمت تخت رفتم رونیب کامل

  ...ومدیم ییرایبلند پسرا هنوز از پذ  يصدا

  ...کردمیواس امشب م يفکر هی دیبا



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 422  

 

  نداشتم .. یجان تیامن چیبا وجود اهورا ه من

  زدم  رونیاتاق ب از

  صحنه رو ب روم شش متر دهنم باز موند دنیبا د که

  مبل نشسته و يشورت رو هیفقط با  ییسه تا هر

  بودند... لمیف دنید گرم

  سه تا پسر لخت  دنید با

  اندازه توپ شده بود.... چشمام

  بست خی هویو پام  دست

  

 ي..پنکه ا ياز گرما، کولر می..داداش تلف شد ياومد یهان_مهرداد
  ...؟؟ يندار يزیچ

  

  تکلم نداشتم قدرت
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  تکون دادم یاروم سرم رو به علامت منف فقط

  ؟؟يدیچته مگه جن د یوا هان_ماهان

  ...دیبگم والا شما از جن هم بدتر خواستمیم

  کردیجرات م یک یول

  

  ستادیمن ا يبلند شد اومد رو ب رو ماهان

  دوختم نیبه زم نگاهم

  ران پاش و  چیدر پ چیپ يها چهیماه یول

  چشمم بود... يتو دشیکش يپاها

  دهنم رو بزور قورت دادم اب

  

  ...يدیچته بابا ..مگه تاحالا پسر لخت ند_ماهان

  خشکت زده؟؟؟ یچ واس
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  کردینگاهم م یظیبا پوزخند  غل اهورا

  ....چطور بگمیعنیمن..._

  باهم.... دیراحت باش ينجوریا هوووینداشتم  انتظار

  ...ییبابا...توام دوست ما_با دستش به پشتم زد ماهان

  ...پسرجان...یکنیکم عادت م کم

  

  ...سوختیپوستم م يدستش رو يجا

  بد بود یلیخ حالم

  معلوم نبود موندمیاونجا م گهید قهیدو دق اگر

  بشه... یچ

  .... رمیمن م_

  ...ینکیم یبیما چرا غر شیپ ایکجا بابا..ب_دیدستم گرفت کش ماهان
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  و دیرو کش دستم

  مبل نشوند يمنو رو بزور

  چشمم بودند... يلخت جلو ییقشنگ هر سه تا حالا

  بود.... یعیفج یلیخ وضع

  

  ...اریبابا لباستو در ب_رفت راهنمیاهورا به سمت پ دست

 رونیاز دستش ب عیبالا که سر دیام کش نهیس ریرو تا ز راهنمیپ
  کردم یو اخم دمیکش

  رو بکش....دستت _دمیاراده بهش توپ یب

  

  ...یزنیباشه بابا چرا م_دستاش بالا برد میبه حالت تسل اهورا

  مو بودا... یو ب دیسف یلیبدنت خ ی..هان گمیم_مهرداد

  م؟؟یبش ییبدنت هوا دنیما با د یلخت بش یترسی...مطونیش
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  خنده... ریمزه مهرداد زدن ز یب یاز شوخ ییتا سه

  بود.... یحال من چه جهنم دونستیخدا م یول

...  

  امشب کمر همت بسته بودند تا منو لخت کنن انگار نایا

  ....میخوابیم نجایا يامشب همه مجرد_ماهان

  به سمتش برگشتم عیسر

  ...؟؟یچ_دمیشکستن استخون گردنم رو شن يصدا که

  

  ...مینیو بب میترسناك بذار لمیاخر شب ف میخوایم_ماهان

  نه؟؟؟؟_

  

  چرا ..نه؟؟_من گفت ضیمتعجب از رفتارضد و نق ماهان

  مهرداد بلند شد لیزنگ موبا يصدا
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  از مخمسه به وجود اومده نجات داد منو

  بابامه.._مهرداد

  

  کم کرد ونیزیتلو يصدا عیسر ماهان

  جانم...بابا.. _تماس وصل کرد مهرداد

.....  

  سلام..._مهرداد

......  

  ؟؟یبپرس نویا يزنگ زد ینه ..پدر من نصفه شب_مهرداد

.....  

  کنم.... دایپ شناسمیرو که نم یآخه ..من از کجا کس_مهرداد

.......  

  که فرار نکنه..؟؟ يچرا مواظبش نبود يشما سرپرستش  بود_مهرداد
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.....  

 یواس کارخونه و مال و اموال که شما از کس دیچرا من با_مهرداد
  فدا بشم؟؟. نیبزور گرفت يا گهید

.....  

  .خدافظ....کنمینم نکارویمن ا_مهرداد

  قط کرد  تماس

  انداخت زیم يرو یگوش

  ؟؟يشده داداش ..؟آشفته شد یچ_ماهان

  

 برگشته روز و یبابام از وقت_دیموهاش کش نیب یکلافه دست مهرداد
  گمشده من... يکردن دختر عمو دایشبش شده پ

  

  ..دیکن داشی...بشه پ نیدیازش نم يزیچ یخب چرا مشخصات_ماهان
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منو  خوادی..اون مدیکن دایپ ویچ یچ_دیغر تیبا عصبان هوی مهرداد
  وادار به ازدواج با دختر عموم بکنه که مال و اموالش از دستش نره....

  

  ..!یکن داشیپ یتونیخب توکه نم_اهورا

  

  زل زده بودم به دهن مهرداد قیحرف اهورا تعجب کردم و دق از

  ... تونهیچرا نم نمیبب

  

 ریاز ز دیبا گهی..فقط مستین شیحرفا حال نیپدر من اصلا ا_مهرداد
  کرد.... داشیسنگم شده پ

که بنام  يها نیبا فروش زم خوادی..مشهیداره ورشکست م کارخونش
  دختر عموم هست ...اونو دوباره سر پا کنه....

  

  خوردیتوذهنم مثل خوره داشت مخم م یسوال
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گمشدتونو  يدختر عمو دیتونیاقا مهرداد شما چرا نم_زدم ایبه در دلم
  د؟؟یکن دایپ

  

 یاز حافظمو  که مربوط به بچگ یتصادف بخش يچون من تو_مهرداد
 ادیاز دختر عموم و خاطراتم به  یچیبود از دست دادم..و ه یو جوان

  ندارم....

  

  ...درحد مرگ ذوق کردم..دمیشنیکه م يزیچ از

  ...شدیمن خطر محسوب نم يمهرداد برا گهید یعنی

  من.. يخدا يوا

   میاوردیسر در ن یچی..از فوتبال که هنایا الیخیحالا ب_مهرداد

  ..مینیترسناکه رو بذارم بب لمیف نیا حداقل

  

  بود  گهید يحواسم جا یزده بودم به مهرداد ول زل
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  مهرداد حافظشو از دست داده بود  

  من نبود... يبرا يخطر گهید و

  

   دمید يجلو یتکون خوردن دست با

  ه؟؟؟یهووم ..چ_ازش گرفتم و به صاحب دست دوختم چشم

  

  به مهرداد؟؟ يشده دوساعته زل زد یچ_ماهان

  ...دیبود ببخش گهید يحواسم جا یچیها ...؟ه_

  در به عقب برگشتم  يصدا با

  

   که

  و سامان وارد کلبه شدند لویو ن نازیآ
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  بهشون پشت کردن عیو سر دنیکش غیوضع پسرا ج دنیبا د دخترا

  شونییهویحالت  رییتغ از

  گرفته بود.... خندم

  

  نیدرست کرد هیچه وضع نیخاك توسرتون ا_نازیآ

  

  دندیپوشیو م گشتنیتند تند دنبال لباساشون م پسرا

  

قراره مث  میدونستیوالا ما نم_دیپوشیکه شلوارش م نجوریهم اهورا
  تو.. دیایب نییپا دیسرتون بنداز یچ

  

  .... نیهم بگرد يوضعه جلو نیبا ا دیهم نبا دیندونست_لوین

  چرا اونوقت؟؟_ماهان
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به  یچون مال مردم رو  ه_که تو صداش واضح بود یبا حرص نازیآ
  ..دیدینشون م گهیهمد

  ...شهیدو م دسته

  خنده ریز میحرفش همه زد با

  

 دیتونیخب م_هنوز بالا تنش لخت بود رو به دخترا گفت مهرداد
  ...میدیلباس پوش دیبرگرد

  

 مهیبدن ن دنیبرگشتن که با د عیهم از خدا خواسته سر لویو ن نازیآ
  دنیکش غیبرهنش باز ج

  

  تو...لباستو بپوش حالم بد شد..... يریبم_نازیآ

  

  گوشامون کر کردند..... غشونیج غیاووف داداش بپوش با ج_اهورا



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 434  

 

  ...دیکرد و لباسش پوش يخنده ا مهرداد

دو گروه نگاه  نیااون وسط نشسته بودم و به بحث  جیهم مثل هو من
  کردمیم

  بودن پسرا راحت شد  دهیاز پوش الشونیکه خ دخترا

  مبلا نشستن.. يرو اومدن

  

که نشسته بودم ولو شد و وزنش  یدسته مبل يرو ریمث خم هوی نازیآ
  عشقم..؟ يچطور_من انداخت يرو

چندتا پسر لخت جلوت  يخووب حال کرد_زد یطونیش چشمک
  بودنا...

  خوب متوجه شدم یلیرو خ منظورش

  

مبل بلند شد دستش  ياز رو عیاز باسنش گرفتم که سر یشگونین
  بشکنه دستت ..ضعف کردم ..._باسنش گذاشت و مالوند يرو
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  عشقم..؟ ادیدلت م_زدم ابروهام بالا انداختم يلبخند

  

  ...؟؟؟ یهان_من کرد هیبالا نره رو  کردیم یکه سع يبا صدا ماهان

  

  به  سمتش برگشتم متعجب

  ...کنهیقرمز منو نگاه م يبا چشا دمید که

 یرتیگرفتن غ شگونیاز باسن خواهرش ن نکهینگو اقا واس ا اوه
  شده...

  جااانم..؟؟_لبم نشوندم و خودم به ندونستن زدم يرو يلبخند

  ...یچیه_ ماهان

  اها..باشه.._

  بخورم داداش... رتتیجووون غ_دیخند زیکنار گوشم ر نازیآ

  بشه.. یرتیفقط بلده واس من غ_گفتم یلب ب شوخ ریز
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  ...رمیبگ دتیبگو از خداتم باشه من خواهر ترش اخه

 یشده ب دهیعمت ترش_پهلوم فرو کرد يانگشتش رو تو نازیآ
  ..تیترب

  دمیو خودم عقب کش دمیخند

  ...ياریباشه بابا چرا جوش م_

  

  ..من گشنمه ها..نیواس شام ندار يفکر گمیبچه ها م_مهرداد

  ...خپل..يتنقلات خورد یکارد بخوره به اون شکم ..الان کل_اهورا

 یخوب  نیب ا کلیبه ه ادیدلت م زمیوا عز_صداش زنونه کرد مهرداد
  .؟؟یکن نیتوه

  

  ...ارنیزنگ بزنم برامون غذا ب رمیمن م_مبل بلند شد ياز رو ماهان

  ..م؟؟یکن کاریچ ادیخب تا ماهان م_مهردا
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  موشک... میقا_لوین

از سنت خجالت بکش _داد نیچ يورتش با حالت با مزه اص مهرداد
  خواهر...

  ...؟هی..مگه چشییییا_رو ازش گرفت لوین

  بابا.. مینیبذار بب لمیداداش همون ف_اهورا

  بگه... یهان یاصلا هرچ_به من کرد یمهردادنگاه

  من؟؟؟_از تعجب بالا رفت ابروهام

حرف  گهید يصاحب خونه ا م؟؟؟یکن کاریآره ..توبگو چ_مهرداد
  هیحرفه تو 

  نداره... یفرق چیواس من ه_بالا انداختم يا شونه

  نکن عمیضا گهید مینیبب لمیخب تو بگو ف_مهرداد

  ....دینیبب لمیخب ف یلیخ_لحنش خندم گرفت از

  ....یدمت گرم  آبج_مهرداد
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داداش  یعنی_دیزده نگاهش کردم که خند رونیاز حدقه ب يچشما با
  ...رهیگیادم با دخترا اشتباهت م یفیبس ضع ... اخه لامصب اززهیر

  ...دهیبودم رنگم پر مطمءن

  زدم یتصنع لبخند

...  

  

  حرفش چه به حال و روزمن اورد بود نکهیبدون توجه به ا مهرداد

  رفت ونیزیسمت تلو به

  برق رفت زیهم به سمت پر اهورا

  کلبه رو خاموش کرد .... يبرق ها تمام

  تگاه پخش بود..مشغول ور رفتن با دس مهرداد

  ونیزیداخل تلو  يدختر غیبلند و وحشتناك ج يصدا هوووی که

  ترسوند هممون
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  دندیکش یفرا بنفش غیج نازکهیو آ  لوین

اوووف خواهر ناز نفست چه _دستش گذاشت رو دهنش عیسر سامان
  خبره....

  ..زدیاز ترس قلبم مث گنجشک م منم

  واقعا که کارت زشت بود مهرداد_نازیآ

بود من ن ریتقص دیباور کن_بالا اورد میدستاش به علامت تسل مهرداد
  بود  ادیپخش ز يولوم صدا

....من  نیمن بش شیپ ایب یهان_مبل سه نفره نشست ياز رو نازیآ
  ...ترسمیم

  شدم و کنارش نشستم... بلند

  

  درست کردن دستگاه بود... ریدوباره قط شد و مهرداد درگ لمیف

  ماهان گور ب گور شده کجا رفت؟؟؟ نیا_اهورا
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  زنگ زدن چقد طول داشت... هی مگه

  زنگ در خونه بلند شد... يهمون موقع صدا 

  در باز کنم... رمیمن م_مبل بلند شدم يرو از

  زدم رونیکلبه ب از

  رسوندم و در باز کردم اطیدو خودم به در ح با

  بغلم ينفر خودش رو پرت کرد تو هی هووی که

  

  افتمیخودم نگه داشته بودم که ن بزور

   دهیماهان ترس یو زخم یچهره  خون دنید با

  خوابوندمش.. نیزم يرو

  رفته بود پسر هستم  و انقد هول کرده بودم ادمی

که ده سال  يدخترونه ا يو با صدا زدمیبه صورتش م یلیتند س تند
کرده بودم اسم ماهان صدا  مشیکلفت پسرونم قا يهست پشت صدا

  زدمیم
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  ماهان....ماهان چشمات باز کن..._

  حال و روز انداخته... نیتورو به ا ی..کماهان

  

  شده بود... هوشینداشت..ب دهیفا

  ببرمش داخل... دیرسیمنم نم زور

  خوابوندمش  نیزم يرو عیسر

  ....دمیسمت کلبه دو به

کمک ...بچه ها کمک _پسرونه ام گفتم يصاف کردم باز با صدا گلوم
  ...دیکن

  اومدند... رونیب عیحرف من پسرا سر با

  در افتاده.... يجلو یزخم ماهان

   میبه سمت در رفت یهمگ

  زد  رونیب اطیمهرداد از در ح اول
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  آخش بلند شد يصدا که

  شد.... نینقش زم هوی

  

  کردمیدهن باز به صحنه رو ب روم نگاه م با

   ستادنیدو تا پسر قلچماغ تو دربند در ا هوی که

  که باهاش اومد.... هیهمون نیا_از پسرا به سامان اشاره کرد یکی

  

  به وجود اومد نشونیب يریسمت پسرا اومدن و درگ به

 نینگاهم به ماهان و مهرداد بود که نقش زم هیاون وسط  دهیترس
  شده بودند

  بودند رینگاهم به اون پسرا که بااهورا و سامان درگ هی

  ولش کن جهان..._دیکش شونمیافکار پر يرو یخط لوین غیج يصدا

  ..دنیدست از دعوا کش لوین يصدا دنیبا شن بهیغر يپسرا اون
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  و سامان هم آش و لاش  شده بودند اهورا

حالا من قال _گفت لویاسمش جهان رو ب ن دمیك حالا فهم پسره
  آره... یخونه خال يایو با چهارتا پسر م يذاریم

  احمق.. هیچ یدهنتو ببند..خونه خال_لوین

  

  اومد  لویبه سمت ن جهان

  ....کنمیانگشتت بهش بخوره قلمش م_سامان داد زد که

 هیبروو  جوجه ..هنو حسابم با تو تسو_زد يپوزخند جهان
  ...هیچشم داشتن به ناموس من چ دمینشده...نشونت م

  هم تور کردند... یخوشکل يلامصبا چه دخترا_پسره  یکی اون

  

  زد  لوین يبه بازو یچنگ جهان

 يهو_راهش گرفتم يجلو عیکه سر رفتیم نازیهم به سمت آ یکیاون
  شکنمیجا م شیقلم پاتو  از ش يجلو بذار گهیقدم د هی
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  ؟؟؟يریمنو بگ يجلو يخوایتو م_زد يپوزخند پسره

  ؟؟؟یامتحان کن یتونیم_

  

محکم با زانوم به وسط پاش زدم که از درد  رهیتا اومد منو بگ پسره
  جمع شد...

  ...دمینشونت م یعوضاخ ...پسره _پسر

بسه...سو تفاهم _زد یغیج لویبه سمت جهان حمله کرد که ..ن سامان
  شده...

  سامان داداشه من.._به جهان گفت رو

  ؟؟؟یچ_با تعجب به سامان نگاه کرد جهان

پسره  نیکه با ا یدرصورت يخونه ا ی...گفت يچوندیچرا منو پ پس
  ..هان؟؟رونیب ياومد

  ششیزنگ زد تنها بود اومدم پ نازی..آامیب مخواستمین_لوین

  ن؟؟؟یک نایپس ا_ما چرخوند نینگاهش ب جهان
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  که حرصش گرفته بود... لوین

  نثارش کرد يلب ب توچه ا ریز

  شرمندم داداش  ..من فکر... يوا_ جهان

تا زنگ نزدم  یگم کن نجایبسه هرچه زودتر بهتره گورتو از_سامان
  ...سیپل

  آخه....._جهان

  ....ونریب دیگمش_اهورا

  ...یشما بگ یچشم داداش هرچ_ جهان

به پسره که هنوز دستش وسط پاش بود و از درد مچاله شده بود  رو
  ....میرضا بر_کرد و گفت

  زدند... رونیبه من کرد همراه جهان از خونه ب یضینگاه پر از ق رضا

 مشونیکمک کن ببر ایسامان ب_به سمت ماهان و مهرداد رفت اهورا
  داخل....
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و خونه حسابت میمطمءن باش بر_انداخت لویبه ن ینگاه عصبان سامان
  ....رسمیم

  سمت اهورا رفت... به

  و ماهان کول کردند و به عمارت بردند مهرداد

  انداخت نییبغ کرده سرش پا لوین

  به سمت عمارت رفت دنبالشون

الم  نیبادچند نفر بوده که بخاطرش ا سیدختره احمق معلوم ن_
  شنگه درست شده....

  حرص نزن عشق شجاع من... میبر ایب_دستم گرفت نازیآ

  ایجلوشون واستاد خوب

  ....يلحظه حس کردم پسر هی شی...خدا

  زدم يلبخند

جز تو  گهیبا چند نفر د لوین نیماهان گفتم ا نیچقد به ا_نازیآ
  ...جشیشد نت نیهست..وگوش نداد. حالا ا
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دخترونه  يافتادم که ماهان غش کرده بودن با صدا يلحظه ا ادی هوی
  ...زدمیصداش م

باشه من دخترم  دهیباشه و فهم دهیمن اگه صدامو شن يخدا يوا
  ...یچ

  کردما.... یتیخر عجب

  محض ورود ما به عمارت  به

  بود دهیمبل خواب يباز رو مهین يبه ماهان افتاد که با چشما چشمم

  داداش؟؟؟ یخوب_تخیصورتش ر ياب رو یسامان کم و

  آره..._تکون داد يسر ماهان

  بهوش اوردن مهرداد بود ریهم درگ اهورا

  سرش... يناجور زده بودند تو یطفل

  ... دیصورت مهرداد پاش يآب رو یکم اهورا

  سر جاش نشست... خیمث جن زده ها س هویمهرداد  که
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  چته ..داداش....اروم..._شونه هاشو گرفت عیسر اهورا

  خووبه؟؟؟ حالت

  به اطراف انداخت.. ینگاه مهرداد

  من ثابت موند يرو نگاهش

  نگاهش رو دوست نداشتم طرز

  ...دیازش فهم شدیرو نم یحس چیبود و ه یخال یخال

  خوبم.._دهنش رو قورت داد آب

  ...کنهیدرد م یلیآخ سرم خ_به سمت سرش رفت دستش

 دونستمیحمله کردند وگرنه م ییهووی یعوض يپسرا_ماهان
  کنم.... کارشونیچ

 رونیسرم تا پام از خونه ب ختنیر یچرا و واس چ دمینفهم اصلا
  گذاشتم 

  بشم کیپ منتظر

  بهم... دنیپر
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  شرمندم داداش..._دوخت لویبه ن شوینگاه فوق عصبان سامان

  چرا تو...؟_گنگ نگاهش کرد ماهان

 فیماهان تعر يرو برا نایاومد و ا لویپسره واس ن نکهیا هیقض سامان
  کرد...

  مااهان نششست سکوت کرد یشونیپ يرو یوحشتناک اخم

  من بود ينگاه مهرداد  رو ینیمدت سنگ تمام

  ....گرفتینگاهش داشت نفسم م ینیاز سنگ گهید

  کلبه خودم استراحت کنم... رمیمن م_گفتم نازیگوش آ کنار

  باشه تکون داد... یسرش به معن نازیآ

  زدم... رونیکردم از عمارت ب یبچه ها خداحافظ از

  

  بهار  کیتازه نزد يهوا

  کردیادم نوازش م روح
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  دمیکش قیچند نفس عم یاز همه چ فارغ

  باغ قدم بزنم... يتو یکم یکیتار يداشتم تو دوست

  که وسط باغ بود رفتم يسمت استخر به

..  

  پر از برگ شده بود .. استخر

  رو درست کرده بود... يایصحنه رو هیآب عکس ماه افتاده و  يتو

  استخر نشستم... لب

  ادیاستخر کم بود و عمقش ز آب

   دیرسیبه آب نم پاهام

  آب بزنم... يتا پامو تو دمیکش نییخودمو پا کم

  دینرس بازم

تا اخرش پام به  دمیکش نییخودم پا شتریبچه ها لج کردم و ب مثل
  دیآب رس
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  زدم يآسوده ا لبخند

  استخر فرود اومدم.... ين توخوردم شلپ با باس زیل هوی که

 ختیبرگ واآتاآشغال بود ر یکه هرچ دمیآبا کوب يدستم تو یحرص
  سر و صورتم .... يرو

اومده اعصابم خورد شد که بلند شدم و  شیاز وضع مزخرف پ انقد
  به آبا زدم يلگد

  

  بودن کف استخر شلپ افتادم تو آب زیبخاطر ل باز

  خنده چند نفر توجهمو جلب کرد يصدا

  به بالکن انداختم ینگاه

  ...دندیخندیبالکن جمع شده بودند به من م يتو پسرا

  شد داداش؟؟ یدلت خال_ماهان

  خنده.. ریزد ز یزرت باز
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  زهرمار..._

  ...دمیکش رونیوسط آب بلند شدم و خودمو از استخر ب از

  ...دیچکیبود و اب م سیسر وضعم خ تمام

  بود... دهیبه تنم چسب لباسم

  ... تونستنیبود نم ادیفاصله پسرا از من زشکر  خدارو

  ...ننیرو بب دیمو و پارچه سف نهیکم س یبرامدگ

  برداشتم... کفشام

  اهورا خشکم زد يصدا با

  .... شهیخشک م رتیحرص نخور ش_اهورا

  حلقش فرو کنم... يکفش هارو تو نیهم خواستیم دلم

  رو حس کنم ینگاه خشم آلود هان تونمیم نجایمن از هم_سامان

  تک تک مون رو خفه کنه.... خوادیم که

  دوست دارم... زمویاوه من که چ_اهورا
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  کنه..... یبدبخت خال نیسر ا شیمثل رضا دق و دل خوادیدلم نم اصلا

  ...دادمیشون گوش م یخرک يها یدهن باز به شوخ با

  .....دنیخندیو م کردندیمنو مسخره م ییتا چهار

  مشت کردم دستم

  ..کنمیحال تک تکون  رو نگرفتم اسمم عوض ماگه من _

  ...دمیمن که ترس يوا_دیبه خودش لرز یالک سامان

  من بود يچند متر قایبه اطراف انداختم....شلنگ آب دق ینگاه

  بودند... ستادهیك اونا ا یبالکن ریز و

  به سرم زد یثیخب فکر

...  

  ..دمیکش رونیب بمیاز ج مویگوش

  ...دیچکیاب م ازش

  رو گرفتم.. نازیشماره آ عیسر الیخیب
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  دیچیگوشم پ يتو نازیآ يصدا

  اوردنیدر م يهنوز داشتن مسخره باز پسرا

  ازشون گرفتم نگاه

  ؟؟یبکن يکار هی شهی..م نازیسلام آ_

  ؟؟يسلام ..چه کار_نازیآ

   اطمیمن تو ح نیبب_

  که پسرا متوجه نشن برو در بالکن رو قفل کن... يجور واشی..

  ..چرا؟؟وا _نازیآ

  ...یسوال نکن تو در قفل کن ..تا بفهم_

  

  باشه..._نازیآ

 نیدر بالکن قفل کنه تا پسرا ا نازیقط کردم منتظر شدم آ تماس
  بشن...نتونن فرار کنن یطرف بالکن زندون
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  از پشت پنجره که علامت داد  نازیآ دنید با

  

  سمت شلنگ آب رفتم... به

  حواسشون به من نبود... پسرا

  آب رو تا اخر باز کردم ریش

  

  سر شلنگ رو به سمت پسرا گرفتم..  و

  

در بسته هست شروع به داد  دنید یوقت یسمت در بالکن رفتن ول به
  کردند ادیو فر

  

  ببند اون لامصبوو..  _سامان
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  ...کنمیبخدا دستم بت برسه خفت م یهان_اهورا

  

  ....يوا يآخ آب رفت تو دماغم ....وا_مهرداد

  

  کوتاه بالکن نشست واریپست د عیسر ماهان

  

  شدند.. میقا واریپشت د عیپسرا هم سر هیبق

...  

  آره؟؟؟ دیکنیحالا منو مسخره م_ دمیخند

  

 و رفتیآب گرفتم که مثل فواره آب بالا م يجلو يانگشتم جور منم
  بالکن... يتو ختیریم
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  بلند شد ادشونیداد و فر يصدا دوباره

  

  متر بود.... 3 ای 2 کینزد نیبالکن تا زم ارتفاع

  ...دیپر نییك از بالکن پا دمیحرکت مهرداد  د هی يتو هوووی

  

  صورتش گرفتم... يآب تو عیسر که

  ..ادینتونه به سمت من ب تا

  

  حرفا به سمتم اومد نیاون سمج تراز یول

  

  شلنگ انداختم عیسر که

  سمت کلبه فرار کردم.. به
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  ....رمتینگ نکهیمگه ا_هم دنبالم مهرداد

  صبر کن.... فقط

  

  ..ستمیمگه عقلم کمه وا_دمیدویسرعت تمام م با

  ...کنمیدستم بهت برسه پوستت م_مهرداد

  

  کردم شتریو سرعتم ب دمیکلبه رس یقدم چند

  

  که.... ومدیدنبالم م ادیهم با سرعت ز مهرداد

  

  مهرداد چقد باهام فاصله داره.. نمیبرگشتم بب که
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 شونم نکهیکرد... رو هوا معلق شدم...بخاطر ا ریگ یپام به سنگ هوی
   نهینب بیآس

  خوردم.. نیکه با پشت به زم برگشتم

  

  توقف کنه...  نکهیا يهم هل کرده جا مهرداد

  نتونست خودش رو کنترل کنه و  

  من... يرو افتاد

  

  گفتم .... یتنش اخ ینیشدت سنگ از

  

دو طرف بدنم  نیزم يبه خودش اومد و دستاش رو عیسر مهرداد
  داد هیتک

  

  چشمام قفل شد.... يچشم هاش رو هووویبلند بشه که   تا
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  چشماش در رفت و امد بود... نیمنم ب نگاه

  برگشت به گذشته... هوووی ذهنم

  

*****  

  

  من بلند شو.. ي...از روشمیدارم خفه م نهیتنت سنگ_مهرداد_

دووست دارم و  یبفهم يخوایهانا چرا نم_خمارش يبا صدا مهرداد
  باهات باشم... خوامیم

  ...یکنیم تمیاذ گمیمهرداد بخدا ب  عمو م_

 يدختر کوچولو_اورد و کنار گوشم زمزمه کرد نییپاا سرش
  ....دونهیمقصر م ویک یبه بابام بگ يسرتق...فکر کرد

  

  ....کردیگوشم حالم رو بد م ریداغش ز ينفسا
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  مهرداد خفه شدم..._دمیبغض نال با

  

خفه  یعنی_از بدنم کم بشه شینیگذاشت  تا سنگ نیزم يرو دستاش
  ؟؟؟یبامن هست ینش

  

 ي...تو پسر عمومیکار زشت بکن خوامیمن نم_هیگر ریزدم ز 
  نکن...توروخدا... تمیگناههه....اذ نکارای...ایمن

  

  .. ..هوم؟؟میکن لیهمو تکم میخوای...فقط مستیکار زشت ن_مهرداد

  

  ..ختیریم یدر پ یپ اشکام
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 و فیبه بدن نح شتریتنش رو ب نییبدون توجه به حالم پا مهرداد
  .....دادیفشار م کمیکوچ

  زن عمو باعث شد مجبور بشه ازم جدا شه... يصدا که

  زد... رونیخراب از اتاق ب یبا حال کلافه

  

 رشتیب تونستیهر دفعه خدا باهم بود مهرداد نم کنمیشکر م خدارو
دستش خلاص  ریاز ز يدفعه جورابرو و بدبختم کنه..هر یب نیاز
  ....شدمیم

  ...یول

*********  

  

  ماهان به زمان حال برگشتم.. يصدا با

  به هم؟؟ نیچرا زل زد_
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  ...میهم زل زده بود يچشما يچقد گذشته بود وتو دونمینم

  

  بدنم برداشت يوزنش از رو ینیمهرداد سنگ هووی یول

  ....  ترکهیآخ ...سرم ..داره از درد م_سرش گذاشت يدستش رو و

 يسرت جا نیزم ي...؟؟افتاد نیخوب_به سمت ما اومد عیسر ماهان
  خورده؟؟مهرداد؟؟

  ..دادیسرش رو گرفته بود و فشار م مهرداد

  نخورده بود... يسرش بجا مطمءنم

فکر  یبه چ کردمیکه من به گذشته فکر م یاون  تو مدت یعنی
  ...؟کردیم

  

 نیا_رو به مهرداد گفت یهم پشت سر ماهان اومد و به شوخ هوراا
  مهرداد. نهیبیهمش ضربه م سیسر واس تو سر بشو ن

  که سرش رو گرفته بود  نجوریهم_مهرداد
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نه اتفاقا فکر کنم به چندتا _به من انداخت رو به اهورا گفت ینگاه
  ...افتهیداره تا به کار ب ازین گهید يضربه  کار

  

دست  یپر از گلش رو کم سیبلند شد و لباس خ نیزم ياز رو مهرداد
  شد بهش..... دهیخان ر یهان ي..صدقه سرپمیاز ت نمیا_دیکش

  

  وضع برگردم خونه... نیمن با ا يچجور حالا

  ....دهیمامانم منو راه م مگه

  

  زن عمو افتادم ادی

  ....یو به شدت منظم و مقررات یوسواس یزن

 ادشی..هه میکردیم تشیت با مهرداد اذوسواس داش نکهیسر ا چقد
  ....ریبخ



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 465  

 

  

  بلند شدم نیزم يرو از

و  نییپا يدیپریمثل تارزان م دیخودت بود..نبا ریتقص_به مهرداد رو
  ....يکردیدنبالم م

رو گرفت...دمت  یکیحرکتو خووب اومد...قشنگ حال تو  یول_ماهان
  ...دندیگرم داداش...بعد دستاشونو بهم کوب

  

  ماهان و اهورا و مهرداد به پشت سرم افتاد... نگاه

  

سم سرم نف يرو خیسطل آب  ختنیتعجب به عقب برگشتم که با ر با
  حبس شد.... نهیس يتو

  تنم افتاد... يتو يلرز

  

  یچند لحظه خشکم زد...ول واس
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  به کار افتاد و عیسر مغزم

  

  رو از تنم جدا کردم تا  راهنمیپ عیسر

  معلوم نشه... نمیس یبرجستگ

  

  شانس با من بود و فقط

  جاهاش بود... هیتر از بق کیتار میبود ستادهیاز باغ که ا یقسمت

  

  پسرا بلند شد... دنیهرهر خند يصدا

عقب گرد کردم خودم داخل کلبه  عینگاهشون کردم سر ضیغ با
  وضع معلوم نشه  نیانداختم  تا بدنم با ا

  پشت سرم بستم... در

  مستادیپشت در ا و
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  سامان از پشت در اومد يصدا

  ...گذشتیحالا داشت خوش م ي..بودیهان يچرا فرار کرد_

  

  خندشون بلند شد... يصدا باز

  به سر وضعم انداختم  ینگاه

  

  ...دیچکیلباسام اب م از

  رفتم نهیسمت آ به

  چقد از دار و ندارم معلوم شده... نمیبب تا

  به لباسم انداختم... ینگاه

  بود دیسف راهنمیپ چون

  معلوم نبود... ادیهام بسته بودم ز نهیکه به س يدیسف پارچه

  ...شدیها م یمتوجه برامدگ دیشا دیکشیروش دست م یکس اگر



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 468  

 

  دستش کنار بالا تنم بود... قایمهرداد دق يوا

  ..رفتمی...لومدادیدستش حرکت م یکم

  به شدت تکون دادم.. سرم

نگه دارم که به  پسرا نیا يخودم رو جلو يچجور دونستمینم واقعا
  نبرند.. یدختر بودنم پ

  ..کردمی...ميو خراب کار یسوت هرروز

  

  سمت حموم رفتم و به

  لباسا رو ازتنم کندم  عیسر

  ...ستادمیدوش اب گرم ا ریز و

  گرم شد یزدم کم خی تن

  

  از حموم انقد خسته و کوفته بودم بعد
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  حوله دور بدنم از حموم خارج شدم... دنیچیبا پ که

  

  تخت انداختم... يرو خودم

  چشمام گرم شد و خوابم برد.... دینکش هیثان به

  

  ...دمیاز خواب پر هویشدن در کلبه  دهیمحکم کوب يبا صدا صبح

  

  بشه.... الیخیشخص پشت در قصد نداشت ب انگار

  کرده به سمت در کلبه رفتم در باز کردم هول

  

  من  دنیبا د نازیآ
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هوا مونده  يشدن به در رو دهیکوب يکه برا یباز و دست مهیدهن ن با
  بود خشکش زد...

  

  خوردم  واریمنو محکم هل داد داخل کلبه  که به د هوی

 نیا يشد وونهید_در پشت سرش بست عیخودش هم وارد شد سر و
  ؟؟؟ هیچه وضع

  ه؟؟یچه وضع یچ_گفتم متعجب

بابا پشت در  ایمن ماهان  ياگه الان جا_ستادیا نهیدست به س نازیآ
  ؟؟يومدیوضع م نیباهم بودند

  خب باشه مگ..._

  حرفم نصفه موند.   میوضع ظاهر دنید با

  

  اومده.. نییپاا نهیس يام شل شده بود و تا رو حوله

  بود رونیتمام دار و ندارم ب و



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 471  

 

  

 هیتو ریهمش تقص_کردم یو اخم دمیحوله رو با دست بالا کش عیسر
  چه طرز در زدنه؟ نیا یسر صبح

  

  بدون توجه به حرفم  نازیآ

  ...یهان يبدبخت شد يوا_دیبه پشت دستش کوب محکم

  

  شده؟؟ ی؟؟چ یواسه چ_

  ....ادیبابام داره از مسافرت م_نازیآ

  نداره  به سمت آشپزخونه رفتم یحرف مهم نکهیا الیخیب

  

  هم پشت سرم راه افتاد نازیآ

  ..یبسلامت ادیخب ب_
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  ...  رهیبزرگ بگ یمهمون هی خوادیم_نازیآ

  گاز گذاشتم..  يرو يکتر

  

  ...یبسلامت رهیخب بگ_

هم دعوت  نایعموت ا یمهمون نی...تو ا یزهرمار بسلامت_نازیآ
  هستن...

  خب باشن به من چه...._

  

  .....  یدعوت یمهمون نیبابام گفت ب توام بگم به ا_دستم گرفت نازیآ

  خب من....._

  که عموم هست... امیب يعمرا جا ؟؟؟؟منیییچ_دمیکش یغیج هوووی

  ....گسید يجا یاصل یتازه بدبخت_نازیآ
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  ه؟؟؟؟یچ گهید_دمیصورتم کوب يرو دستم

  

  لباس.... دیخر دیدنبالت که باهم بر ادیماهان داره م_نازیآ

  د؟؟یبا ماهان برم خر ؟؟منیچ_دمیکش یغیج

  .. یآره...الانم منو فرستاد بگم حاضر باش_مظلوم سرش کج کرد نازیآ

  زم؟؟؟یبر بتیتو ج یحالا چه خاک_میشونیبه پ دمیکوب

  ؟؟ی...خر خاکيزیمن بر بیخب چرا تو  ج_با خنده گفت نازیآ

مگه  يدیمخمسه نجات م نیاز يجوریتو منو _مظلوم کردم چشمام
  نه؟؟؟

  

  ...دینه..چون منم قراره با دوستم برم خر_نازیآ

  ....بخره  . یبه اصرار بابا قبول کرد با تو بره و برات لباس رسم ماهانم

  ...؟یمهمون نیبه ا امیمن ن شدیحالا نم_ولو شدم یصندل يرو
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  ..یبزن میج یمهمون نیکه از میبکش ينقشه ا هی دیبا_نازیآ

  ...شناستتیبدون شک م نهیعموت تورو بب وگرنه

  شهیمن تازه شروع م یآره و بدبخت_دمیکش یآه

  

  در کلبه بلند شد يصدا

  حتما ماهانه اومده دنبالت..... دییپاشو گاوت زا_نازیآ

  اخه؟؟ دی؟؟خريزود نیوا صبحه ب ا_

  تا اخر شب  يکار يکجا_زد يلبخند نازیآ

  انتخاب کنه. . يزیچ هیتا  ارهیدرم پدرتو

  نههه؟؟_دمینال

  

وضع  نیآره...پاشو لباستو عوض کن تا با ا_به سمت در رفت نازیآ
  ...دتتیند
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  زدم  رونیاز اشپزخونه ب عیسر گفتیم راست

  به سمت اتاقم رفتم و

  ....حوله رو از دور بدنم باز کردم ..

  بردارم... ریشدم از داخل کشو لباس ز خم

  افتاد.... میو تور تور یدخترونه صورت ينگاهم به شرت ها که

  خوش بود نایبه هم دلم

  دخترونس... رمیحداقل لباس ز که

  فکرشو بکن يوا

  ...وعه..یمردونه بپوووش شرت

جوجه کوچولو  روش داشت کنارش لاو و قلب  هیکه  دیسف شرت
  نوشته بود برداشتم 
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  ...دمیلباس پوش عیسر

  .. یمشک يبا شلوار شهیمردونه مث هم دیسف راهنیپ

  کنه... دایتا حالت پ دمیموهام دست کش نیب یکم

...همه یپسره گفت نیبه ا_اتاق به گوشم خورد رونیماهان از ب يصدا
  ...ویچ

  

  ه..فرصت نشد...ن_نازیآ

  بهم بگه.... خواستینازمیآ   ویچ یعنی

  اتاق خارج شدم  از

  م؟؟؟یبر يخب اومد_مبل بلند شد ياز رو عیسر ماهان

  ...يوا..چرا انقد عجله دار_

با حرص به سمتم اومد و دستم گرفت و دنبال خودش  ماهان
  کار دارم... یانقد حرف نزن زود باش کل_دیکش
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تکون داد و بوس  یبرام دست يافتاد که با لبخند نازیبه آ نگاهم
  فرستاد....

 نشیبه سمت ماش دیکشیك منو دنبال خودش م نجوریهم ماهان
  رفت 

  .... نیبش عیسر_هل داد نیسمت در ماش یکم منو

  سوار شد... عیسر خودش

  بگذرونه امروز رو ریبخ خدا

  

  

  ...دادیم راژیو ابونایخ نیتمام سرعت ب با

  فروشگاه بزرگ متوقف شد هی يجلو نیده م بعد

  ...میدیرس نییبپر پا_ماهان

  شدم و فروشگاه نگاه کردم ادهیپ نیماش از

  و خوش دوخت بود کیش يپر از کت و شلوار ها نشیتریو يجلو



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 478  

 

  کت و شلوار بپوشم؟؟؟ دیمن با یعنی...

  ..عمرا

  

پشتم سرم برگردوندم بهش نگاه  يگذاشته شدن دست ماهان رو با
  کردم

  ؟؟؟يدیرو د کیش يلباسا نیا يذوق کرد یلیخ_هانما

  زدنش شروع شد.. هیکنا باز

به اومدن با تو  به  يمن از اولم علاقه ا_نشست میشونیپ يرو یاخم
  رو نداشتم... دیخر

بخاطر بابا مجبورم تحملت  یمنم ندارم ول_دیدستم رو کش ماهان
  کنم....

  بکوبم... نیتریو شهیش يسرش تو خواستیدلم م یعنی

  فروشگاه شد... وارد
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 نیاز يچطور یبه سلام اقا ماه_جوان به سمتمون اومد  يپسر
  طرفا؟؟

پهلوم  يکه انگشت اشاره ماهان تو دمیخند زیر یاسم ماه دنیشن با
  فرو رفت

  ...يآخ . مگه مرض دار_

  به عمت بخند..._کرد یاخم ماهان

  جوون... یعمه ندارم ماه_تا بناگوش باز کردم شمین

  خنده.... ریزد ز یکل کل ما پوق دنیبا د پسره

  هستم... اوشیمن س_من دراز کرد يرو ب رو دستش

  رو دارم؟؟؟ یبا ک ییاشنا افتخار

  به دستش انداختم... ینگاه

  هستم... یهان_دستش قرار دادم نیدستم ب لیم یب

  ...يدار یاسم باحال_اوشیس

  ممنون_فرو بردم بمیدستم داخل ج عیزدم و سر یزورک يلبخند
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  جلسه معارفه تموم شد؟؟_ماهان

  ..اریکت و شلوار مناسب ب یواس هان ایس

  ..پوشمیمن کت و شلوار نم_اخم گفتم با

  ...يمجبور_ماهان

  عمرا..._

  

  

  ...دیکنیخب چرا بحث م_دیخندیمنو ماهان م يبا دعوا اوشیس

  

  نشونتون بدم... دیاریب فیتشر میمالباس اسپرت هم دار یاقاهان

  

  باشه تکون دادم یبه معن سرم
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 دیکل يدندونا يدنبالش برم که ماهان دستم گرفت از لا ب لا خواستم
 رو یمهمون نیحق اومدن به ا ای یپوشیکت و شلوار م ای_دیشدش غر

  .  ...يندار

  

  زد یبرق یاخرش چشمام از خوشحال کهیت دنیشن با

  

  دینگاهم فهم یخوب معن یلیماهان زرنگ خ که

  ...یکت و شلوار بپوش دیفقط با رمیگیحرفم رو پس م_ماهان

  

  وسط مغازه رفت يگرفت به سمت مانکن ها دستم

  به خودت دمیحق انتخاب م_ماهان

  ماهان ظالمه..  ینگ

  

  صد رحمت به ظالم . تو کلا..._لب گفتم ریز
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  ....یگیم یچ شنومیدارم م_دیوسط حرفم پر ماهان

  

  ...ياتفاقا بلند گفتم بشنو_داد زدم ادیحرص ز از

  

  دهنم گذاشت يدستش رو عیسر ماهان

  گرمش با لبم  يبرخورد دستا از

  شدم.. مسخ

  

  ستادمیحرکت ا یب

  ؟يدیابرو دارم...فهم نجای..من ا یبهتره ساکت ش یه_ماهان
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شد اروم  یچ_زد يرو اروم تکون دادم که ماهان پوزخند سرم
  ..؟؟يشد

  

   کردمیدرك نم حالم

  ..شدیلبام حس م يدستاش رو يگرما هنوز

  ...دیکوبیم نمیقلبم به شدت تند شده بود و به س ضربان

  

  ادیتا حالم سرجاش ب دمیکش قینفس عم چند

  ه؟؟یچ نینظرتون درمورد ا_اومد اوشیس يصدا که

  انداختم یشمیبه کت اسپرت مخمل   ینگاه

  بود ... کیش یلیخ

  نبودم دنیمن اهل کت پوش فیح یول

  ...ایس  اریبراش ب یکت و شلوار رسم_ماهان
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...چون دهیهم پسند یبه نظرم هان کهیش یلیخ نیخب ا_اوشیس
  ....زنهیچشماش برق م

ك  ي...شما کارزنهیکلا چشماش برق م یهان_زد يپوزخند ماهان
  گفتم بکن...

  ...نیو با اخم زل زده بودم ب زم نهیبه س دست

  ... شدمیماهان نم نیا فیحر من

  ....رمیحالشو بگ يا گهیجور د  تونستمیم یول

  

  لبم نشست... يرو يفکرش لبخند با

  

  چطوره..؟؟ نیا_دیافکارم پر نیب اوشیباز س که

  براق انداختم.... یبه کت و شلوار مشک ینگاه
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  سبکه... یلینه..خ_جم کردم صورتم

  

 بدو_با من گفا ياستفاده کرد بخاطر لجباز تیاز موقع عیسر ماهان
  هیعم عال یلیبرو بپوشش... خ

  

  من دوسش ندارم ی..ول ییچ_

  

من  نهیمهم ا_اروم سرش خم کرد کنار گوشم زمزمه کرد ماهان
  دوسش دارم...

  

  برو.._منو به سمت اتاق پروو هل داد ستادیصاف ا دوباره

  

  بخاطر هل دادنش جلو رفتم.. یقدم چند
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  ذاشت...دستم گ يکت و شلوار رو تو اوشیس

  رفت

  

  ما خسته شده بود ياز دعوا نمیا انگار

  ببرمت؟؟ ایب ای يریم_ماهان

  

  چپ نگاهش کردم به سمت اتاق رفتم چپ

...  

  

لباسم  يکردم مشغول باز کردن دکمه ها زیآو یجالباس يرو رو کت
  شدم...

  

  در اتاق پروو باز شد... هویدکمه رو که باز کردم  نیاخر
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  نشه دهیلباسم جم کردم و تا بدنم د يجلو عیسر

  ؟؟؟يدیهنو نپوش_متعجب نگاهم کرد ماهان

  

  بذار کمکت کنم  _داخل اتاق اومد

  ...يندار دنمیعرضه لباس پوش تو

  

  رفت راهنمیپ يسمت لبه ها دستش

  عقب رفتم که

  کردم هل

  

  ...پوشمیخودم م رونینه...برو ب_

  ...هزارتا کار دارم.. يساعته الافم کرد هی_ماهان
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  ...پوشمیم رونیبرو ب_کردم یاخم

  

خودم  یباش دهینپوش امیم گهید قهیدو دق_رفت يچشم غرها ماهان
  ...کنمیلختت م

  

  و از اتاق خارج شد 

  ..کنمیخودم لختت م  یباش دهینپوش_در اوردم اداشو

  ..يا پسره

  در اتاق حرفم خوردم یباز شدن ناگهان با

  . .یبپوش عیحرص خوردن و ادا در اوردن سر يبهتره جا_ماهان

  برات بپوشم؟؟ امیخودم ب يعلاقه دار ای_زد یثیخب لبخند

  

   یمزاحم نش قهیاگه تو دو دق_تو سرش زدم یکیدست  با
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  حله.. زیچ همه

  داد هیبا اخم در بست پشت در تک ماهان

  _ومدیاز اونطرف در م صداش

  داخل... امیم شمرمیم 100 تا

  دنبال حرفش شروع به شمردن کرد به
1  
2  
3  
4  
5  
  خدا ... ای

ت ک ریز راهنیپ دنیکردم و تند تند لباسم رو کندم مشغول پوش هل
  شدم...

21  
22  
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23  
  بستن دکمه ها  بعد

شمردنش تموم بشه و خودش بندازع  هووی دمیترسیم دیلرزیم دستام
  تو اتاق پروو

  که کامل بستم راهنیپ يها دکمه

  

  عیاوردم..سر رونیب شلوارم

  دمیپوش دیشلوار جد و
43  
44  
45  
  ..دمیغر

  .. يشمریم عیچقد سر_

  کرد شتریحرف من سرعت شمردنش ب با
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75  
76  
77  

  ومدیکرده بود و بالا نم ریشلوارم گ پیز

  ....گهیبالا د ایب یاه لعنت_

سوراخ  دکمه شلوار هم هنوز باز نشده بود تا بتونم دکمه  یبدشانس
  رو ببندم

  بودم ریدرگ پیبا دست نگه داشتم با ز شلوار
90   
91  
92  

 کنمی...لختت میباش دهیداخل کامل لباس نپوش امیب یهان_ماهان
  ....کنمایخودم از اول تنت م

93  
94  
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  ...دمیکت رو پوش عیسر

  شدم.. پیمشغول ور رفتن با ز دوباره

  ...شدیلامصب بسته نم کردمیم يهرکار

  کردمیر ولش مشلوار هم برام گشاد بود و اگ کمر

  ...شدیو تمام دار و ندارم معلوم م افتادیاز پام م شلوار

  شدیبسته نم پیز اگه

  ينگاه ماهان رو نیاول

  افتادیم  دمیدخترونه سف شرت

با عکس  دیشرت سف هیپسرونه  یکت و شلوار مشک هی نیب چون
  ..عسیضا یجوجه خعل

97  
98  
99  

  بسته نشد پیز يوا
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100  
  

  باز شدن در با

  بسته شد عیشلوار منم سر پیز

  

  دمیکش يآسوده ا نفس

  ...يشد پیبه به چه خوشت_ماهان

  

  فقط..._اخم کرد یکم

  انداختم.. نهیآ  يبه خودم تو ینگاه

  ...یتنم قشنگ بود ول يکت و شلوار تو یلیخ

  دخترا شدم... هیشب کردمیچراحس  م دونمینم
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که تو  يشد ییدخترا هیشب یلیفقط خ_دیماهان رنگم پر باحرف
  ..پوشنیمجلس کت و شلوار م

  حس دارم... نیچرا ا دنمینم

  شده... ينجوریا يدیکنم چون تاحالا نپوش فک

  

  حتما..._دهنم قورت دادم آب

  

  ... رونیب ایب اریخوبه درش ب_ماهان

  

  تکون دادم سرم

  زد رونیاز اتاق ب ماهان

  به خودم انداختم.. يا گهید نگاه
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  و شلوارش  کت

  تنم بود... پیخوش دوخت و ک یلیخ

  

  ..زدیتوذوق م یلیبخاطر چسبون بودنش..اندام زنانه ام خ دیشا

  

  ..گرفتمیبزرگترش م زیسا هی دیبا

  لباس  نیا با

  کنم... یجمع خودمو پسر معرف يجلو شدینم

  

  افتادم.. یمهمون ادی باز

  نرم.... یمهمون نیبه ا يجور هیبتونم  دوارمیام

  

  شدن در اتاق پروو دهیمحکم کوب يصدا با
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  قلبم گذاشتم يدستم رو دهیترس

  

  ها یکنیتا زور بالا سرت نباشه کار نم نکهیشد ..مثل ا یچ_ماهان

  ...؟ارمیخودم برات درب امیب

  

  .. ارهیلباس من درب ادیب خوادیم خورهیم یب توق یپسره  لوس تا تق اه

  ..يبد یبده نقطه ضعف دست کس یلیخ

  

  باز ماهان وارد اتاق نشه نکهیا بخاطر

  زدم.. رونیلباسام از اتاق ب دنیلباسم کندم و بعد پوش عیسر

  

  افتاد که یبه کت مخمل خوشمل نگاهم

  واس پررو به اتاق بره.. خواستیماهان بود م دست
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خودش اسپرت انتخاب  یرسم گفتیگرفته بود به منوم حرصم
  ..کردیم

  

  به سمتش رفتم  بااخم

  بهم زد وارد اتاق شد... يلبخند حرص درار ماهان

  ماهان... يخر یلیخ_دمیکوب نیبه زم پامو

  

  براتون توکاورش بذارم لباسارو.. نیبد_به سمتم اومد اوشیس

  نیاریبزرگترش ب زیسا هیلطفا _به سمتش گرفتم لباسو

  

  فک کنم اندازتون بود؟؟! نیچرا ا_متعجب گفت  اوشیس

  

 بزرگترش  بهتر زیتوش ..به نظرم سا راحت نبودم_حوصله گفتم یب
  باشه..
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  فاق شلوارش تنگ بود؟؟_زد يلبخند اوشیس

  بله؟؟؟_بالا انداختم ابروهام

  

 فقط شلوار کردیم تیاگه نقطه حساستو اذ گمیم_کرد يخنده ا تک
  ..ارمیبزرگترش ب زیسا

  پسرا دوست دارن راحت باشه اونجا... اخه

  کردمیم هیدهن باز حرفش تجز با

  منظورش گرفتم یوقت که

  

  ...نیاریبزرگترش ب زیکلا سا رینخ_کردم یاخم

  اوشیس

   يمن جاخورد با گفتن باشه ا يلحن جد از
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  سمت طبقه بالا مغازه رفت به

   کشنیخجالتم نم_دمیلب غر ریز

  

  پررو اه اه.. يپسرا

  شیهستن...ا زشونیبه فکر چ چقد

  

  دمیماهان به سمت اتاق پرو چرخ يصدا با

  دهنم از تعجب باز موند که

  

  شده بود .. پیچقد خوش ت لامصب

  توش... رهیببند دهنت و مورچه م_ماهان

  

  خوامیکت م نیمنم مث ا_کردم یاخم
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  عادت ندارم با خدمتکار خونم ست کنم.._عقب گرد کرد ماهان

  اتاق شد وارد

  

  ..يزدیکارد م یعنی

  ..رونیب زدیم جیهو آب

  

  هم فشردم ياز حرص به شدت رو دندونام

  ...ستیاگه تورو ادم نکردم اسمم هانا ن من

  

  حساب کردن پول لباسا بعد

  کفش و کمربند.. دیخر و

  

  ..میسمت خونه برگشت به
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  زد  رونیاز عمارت ب عیسر نازیآ اطیمحض ورودمون به ح به

  توبغلم.... دیپر و

  صحنه بود نیبا اخم شاهد ا ماهان

  زدم يپوزخند

  

  بخور داداش بخور نوش جونت حرص

  ...زمیسلام عز_حلقه کردم نازیدور کمر آ دستم

  ؟؟؟يدیخر یسلام عشقم چ_زد يهم لبخند نازیآ

  

 یینجایاء توام ا_کرد یبهش نگاه نازیاهم اهم گفتن ماهان آ يصدا با
  ...دمتیند

  

  دمیخند یرکیز ریز
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لام که بهش س یداداش داشت هیقبلا _مث لبو قرمز شده بود ماهان
  يکردیم

  

  الانم دارم ..._به سمتش رفت خودش لوس کرد نازیآ

  ماهان نشوند... غیصورت صاف و شش ت يرو يا بوسه

  

  خونه.. میبر_زد  يلبخند ماهان

  کار دارم... یتوبرو من با هان_ نازیآ

  

  به من انداخت  ینگاه ماهان

  از صدتا فحش توش داشت  که

  به سمت عمارت رفت یبدون حرف و
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  ن؟یخب خب چکارا کرد_بهم دیپر عیسر نازیآ

  ن؟؟یدیخر یچ

  

  داشتو..خان دا قهیسل نیبب ایب_بغلش گذاشتم  يلباس تو کیپلاست

  سمت کلبه رفتم به

  ؟؟يوا..خب مگه خودت انتخاب نکرد_ومدیهم پشت سرم م نازیآ

  

  گذاشت... ینه مگ داداش جناب عال_

  قشنگه... نامیخب ا_فرو کرد کیپلاست يسرش تو نازیآ

  

  ...يدیرو ند شعوریپس کت ماهان ب_دمیکش یآه
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با دوقدم خودش بهم رسوند دستش دور شونم حلقه  نازیآ
  يایب یمهمون نیبه ا ستیتوکه قرار ن الیخیب_کرد

  

  ؟؟؟يکرد دایپ یراه حل_به سمتش برگشتم خوشحال

  

راه حل دارم  هی..ای..منو دست کم گرفت یپس چ_ستادیصاف ا نازیآ
  که 

  ....ادیدور و برت ن یشش ماه کس تا

  

  ؟؟؟؟یچ یعنی_گفتم متعجب

  

  تا بهت بگم... ایب_به داخل کلبه برد دیدستم کش نازیآ

  وارد کلبه شدم و در پشت سرم بستم  دنبالش

  آپن آشپزخونه گذاشتم يبودم رو دهیکه خر يها لباس
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  خب بگو.._ستادمیا نازیآ يرو ب رو نهیبه س دست

  

بده به  هیسرت روهم تک نیمبل بش يرو ای..ب یچقد عجول_نازیآ
  ...یپشت

  ؟؟؟يخل شد نازیوا آ_

  

  ...یکنیچقد سوال م گهید ایب_دیباز دستم رو کش نازیآ

  

  مبل نشوند يرو منو

  خب چشمات ببند تا نگفتم باز نکن.._نازیآ

  

  اخه تو کارات مشکوکه!_گفتم متعجب
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 هی يخوایپووف هانا مگه نم_حدقه چرخوند يچشماش تو نازیآ
  ؟؟يدر بر یمهمون نیاز يجور

  

  خب آره.._

من  دهینگفتم باز نکن...مطمءن باش ا یپس چشمات ببند تا وقت_نازیا
  رد خور نداره...

  

  کنم.. کاریچ گهیباشه د_دمیکش يکلافه ا نفس

  

  ...یچیق نیو ا شیر نیا ایب_دادم هیمبل تک یبه پشت سرم

  ...یکن کاریچ يخوایم نمیبب

  

  نباشه... تیتوکار_زد یطونیلبخند ش نازیآ
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  مبل نشست يکنار من رو اومد

  بستم.. چشمام

  دمیعقب کش عیصورتم حس کردم سر يرو يمداد حرکت

  ؟؟؟؟یکن شمیارا يخوای...میکنیم کاریچ يدار_

  

 یفهمیچشات ببند م_داد هیبه مبل تک يسرم گرفت با فشار نازیآ
  دختر... خورمتینترس بابا نم

  

  ..ارهیسرم ب خوادیم ییچه بلا نمیتا بب ستادمیروم ااجبار ا به

  

  گذشت قهیده دق حدود

  خب کار صورتت تموم شد..._نازیآ

  باز کردم چشمام
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  به سرم زده که دستم گرفت یچه گل نمیتا بب نهیا يبرم جلو خواستم

انجام  شیبق نیصورتت تموم شد کار من ك تموم نشده بش_نازیآ
  بدم...

ت با صور کاریچ نمیبب دینچ اول با_دستش بلند شدم ریاز ز عیسر
  ...يبدبختم کرد

  ستادمیا نهیآ يجلو

  ه؟؟؟؟؟؟یچ نیا_شدم رهیتعجب به صورتم خ با

  چطوره؟؟؟_دیخند نازیآ

  

  ..؟يکرد ينجوریصورتمو ا یچطوره ...واس چ ویچ یچ_

  

  ..گهید یخلاص ش یخب کمکت کردم از شر مهمون _کرد  یاخم نازیا

  ؟؟يکرد یصورتم خال خال یاخه..؟؟واس چ ينجوریا _
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  دست و پاهاتم بکنم... دیتازه با_زد يلبخند نازیآ

  

  کردما.. يریعجب گ_

  ...ماهان تاحالا آبله مرغان نگرفته...نیبابا بب_نازیآ

  ترس داره.. يماریب نیشدت هم از ا به

  دارهم هست  ریو واگ یرو گرفت يماریب نیتو ا نهیبب یوقت

  نگرفته... تاحالا اونم

  شه؟؟؟؟یم یچ

  

  فکر کردم... یکم

م رو ه یو کس یمهمون امیب ذارهینم_دمیدستام بهم کوب یخوشحال با
  ...ادیب کمینزد ذارهینم
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  ...نیافر_زد یبشکن نازیآ

  دختر.. يتو معرکه ا_لپش نشوندم يرو يماچ گنده ا دمیپر

  

  کرده اه ..چندش... سمیخب بابا خ_دیلپش کش يدستش رو نازیآ

  

  زدم يلبخند

  بدنت بزنم که .. يخال هارو هم رو هیتا بق ایب_نازیا

  ...یرااااحت باش یفردا شب بتون تا

  

  هم دست به کار شد... نازیو آ دمیدراز کش عیسر

  

  دست از کار بکشه نازیدر کلبه باعث شد آ يصدا

  ینا سلامت کنمیمن در باز م نیتو بش_باخنده
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  ...یضیتومر

  سمت در رفت به

 هیپسر تو  هیساعته با  هی_ماهان از پشت در به گوشم خورد يصدا
  خونه.. می..بدو بریکشی..خجالت نمییکلبه تنها

  

حالش  یهان نیاومد یاز وقت_خندم گرفت  نازیبغض کرده ا يصدا با
  و تب داره...  ستیخوب ن

  

  نمیکنار بب روی؟؟اون که صبح حالش خوب بود.. یچ_ ماهان

مبل ولو کردم چشمام بستم شروع کردم به آه و  يخودم رو عیسر
  ..حالم بده..ي..گرمه...وا يآ_ناله

  

  نظر داشتم ریحرکات ماهان رو ز یچشم ریز

  سرخک گرفته؟؟؟_عقب گذاشت یمن قدم دنیبا د ماهان
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  ....یاره طفل_نازیآ

  

  ای..توام زود برمی...من م زهیچ_عقب رفت گهید یقدم دهیترس ماهان

  

  ...مینبراش بک دیبا يفکر هیحالش بد  یکجا طفل_فتدستش گر نازیآ

  داداش... ییماهان..ماهان تو_مبل بلند شدم يرو از

  سمتش رفتم. به

  

  ..خارهیبدنم م یلی..خ يوا_شروع کردم به خاروندن تنم یالک

  ...ی..هان ای..جلو نایجلو ن_ماهان

  جلو گذاشتم که ماهان  يا گهیتوجه قدم د بدون

  به فرار گذاشت پا

  زد... رونیجت از کلبه ب مث



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 513  

 

  میبهم انداخت ینگاه نازیآ با

  خنده ریز میزد

  بود.... یعال يوا_

  

  ذهنم جرقه زد يتو يفکر هوی

  زدیبرق م طنتیکه از ش يچشما با

 گهید کمی...بذار برم میاومد نجاشیحالا که تا ا_گفتم نازیبه آ رو
  کنم  تیماهان اذ

  صبحش  يکارا یو دل دق

  ..ارمیکردن و در ب دیخر سر

  گهیاووو نشد د_کرد يتک خنده ا نازیآ

  ..یکن تیداداشم اذ یضعفش دستت اومده ه نقطه
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  ه؟یچ تیاذ_

  ...و دلم خنک بشه. ..میبخند کمی خوامیم فقط

  ..هیداداشت چه عجوبه ا یدونیم توکه

 هقی...اخرشم نذاشت به سلدیخر هیسر  اوردیسرم ن يچه بلاها صبح
  خودم بخرم....

  ؟؟؟یکن کاری..چ يخوایباشه م_نازیآ

  

  .. ششیفقط دلم براش تنگ شده برم پ یچیه_گفتم لکسیر

  

  دل تو تنگ شده؟؟؟_کرد يا خنده

  

  ...گهیاره د_سمت در کلبه رفتم به

  ..میبر ایب
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  میبه سمت عمارت رفت نازیا با

به عمارت چشمم به ماهان افتاد که کنار سگش نشسته  دهینرس که
  ...دادیبود بهش غذا م

  

  خب برو _نازیآ

  داداشم... نمیتو ا نیا

سگه  نیا یول ترسهیدرسته داداش تو از آبله م_دهنم قورت دادم آب
  ...ترسهیکه نم

  

  ...قایاره دق_دیبلند خند نازیآ

  ؟؟؟یکن کاریچ يخوایم خب

  

  ...ادیتا ب شمیتو اتاقش منتظر م رمیم یچیه_
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  گفت  يباشه ا نازیا

  میعمارت شد وارد

  میسمت اتاق ماهان رفت به

افتاد که ماهان  یمحض ورودم به اتاق چشمم به کت خوشمل به
  نذاشت بخرمش

  

همون کت هست ك ماهان واس من  نیا نازیا ینیبیم_دمیکش یآه
  .. دیو بجاش سر حرص من واس خودش خر دینخر

 یتومهمون چوقتیتعجبه اخه ماهان ه_به کت انداخت ینگاه نازیآ
  ...پوشهیاسپرت نم

  

  دق من. .. نهیبشه ا  خوادیاز شانس منه م نمیا_

  داخل ادی.. ماهان داره میهان_به سمت پنجره رفت  نازیآ
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  پشت در رمیجووون من م_

  شو.... میبرو قا توام

  

  توحموم در بست دیپر عیسر نازیآ

  پشت در نشستم... یصندل يرو منم

  ...ادیمنتظر ش بودم تا ب انگار

  

  گذشت که ماهان وارد اتاق شد  نیم چند

  توجه به من به سمت تختش رفت بدون

  پرت کرد روش.... خودش

  

  ..دیپسره کور مگه منو ند وا

  ...ستادمیسرش ا يبلند شدم به سمتش رفتم بالا یصندل يرو از
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  بسته بود... چشماش

  زدم شینینوك ب يدستم اروم رو انگشت

  گل کرده....... تیطونیباز ش نازیآ_دیخند

  

  ...دمیخند زیر

بذا  رونیبرو ب یفعلا خستم اج_چشماش باز کنه نکهیا بدون
  استراحت کنم...

  

که  دمیسر دادم تا لبش رس دمیکش شینیب يانگشتم آروم رو دوباره
  عیسر

  توبغلش... دیحرکت منو کش هیتو

  ....یطونیش يخوایپس م_ماهان
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  بغلش خشکش زد يمن تو دنید با

  سلام ....._زدم یپت و پهن لبخند

  

  بر و بر منو نگاه کرد  یکم ماهان

  مثل جن زده ها هوی یول

  تخت يکه ازرو رونیپرت کرد از بغلش ب منو

  ...نیزم يافتادم رو شلپ

  ..کمرم داغون شد.. يریآخ بم_

  

  ؟؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا_ماهان

  بابا اومدم ازت تشکر کنم واس صبح.._کمرم گذاشتم يرو دستم

  

  نه الان که  يکردیصبح م یتشکر کن یخواستیتو م_ ماهان
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  . .. يشد ایجزام هیشب

  

  عمته... یجزام_کردم به سمتش رفتم یاخم

  لامصب... این کینزد_کرد شتریفاصلشو از من ب عیسر ماهان

  ندارم.. عمه

  سمتش که  دمیپر

  زد رونیدر اتاق ب از

بغلت کنم واس تشکر.  خوامیصبر کن ماهان م_دمیدویدنبالش م منم
.  

  

  ... این کمی...فقط نزد خوامیلوس نشوو من تشکر نم یهان_ماهان

  

بخدا انگشتت به من بخوره _پشت مبلا سنگر گرفت عیسر ماهان
  زنمیم شتیات
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  .بکن... یبذا بغلت کنم..توهرکار خواست_زدم یثیخب لبخند

  

  پشت مبل  دمیپر

  زد رونیماهان از درخونه ب که

 بچه يولش کن گوشت تنش اب کرد یهان_متوقفم کرد نازیا يصدا
  رو...

  

اخه خرس گنده از چهار تا دون دون قرمز _کردم يبلند خنده
  ...ترسهیم

  

  داره.. یترس هیخب هرکس _نازیآ
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 افشیچقد ق...اخ زمیکرم بر گهید کمیکجا رفت... نمیحالا بذا برم بب_
  ....ترسهیم یوقت هیدنید

  

  

  يخوریاز داداشم دفاع کنم....تو اونو م امیبصبر منم ب_ نازیآ

  چپ نگاهش کردم چپ

  

  سالن باز کردم  در

  محض خروج ما از سالن به

  

خورد که همراه پدر ماهان و مهرداد و ماهان  یبه مرد مسن چشمم
  بودند ستادهیا اطیکنار در ح

  

  مرد  دنید با
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  رگام متوقف شد يخون تو انیجر

  حبس نمیس يتو نفسم

  

  عمو..._گفتم یلرزون يصدا با

  

  بود دهیبه گند کش مویکه تمام زندگ يمرد يرو نگاهم

  شد... خشک

  به اطراف نداشتن.. يگرم خوش و بش بودند که توجه ا انقد

  زدندیبودند حرف م ستادهیا یونیهما يعمو و عمو کنار اقا زن

  

  ..دیلرز دلم

  ایرس..بود ت از

  اوردن تمام خاطرات  گذشته ام... ادیبه  از
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  ****گذشته

  

  ..دیکنینامه رو امضا م تیبرگه رضا نیعموو عمووو...ا_

  مدرسه ببرنمون اردو.. يقراره با بچه ها فردا

  پدرتون امضا کنن.. دیگفت بد رمونیمد

  

اردو رو هم  نی..پس حق رفتن به ايتوکه پدر ندار_با خشم گفت عمو
  اتاقت.... ي..برو تويندار

  کارا... نیپدر و مادر رو  چه به ا یبچه ب هی

  ياریکه خرج خودتو درب یالان کار کن دیبا تو

  

  توشکمت... يزیمن بدم تو بر چقد
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*******  

  

  دیچک نییاز چشمم پا یاشک قطره

  شدن دستم دهیبا کش که

  اومدم رونیمرور گذشته تلخم ب از

  

  دیکشیدستم رو به شدت م نازیآ

  ....دنتیبدو تا ند یبدو هان_سمت طبقه بالا برد به

  

  رفتمیشده فقط دنبالش م مسخ

  شد یوارد اتاق عیسر نازیآ

  پشت سرش بست در
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 یگیبه اونا..نم يساعت زل زد هی یواس چ_دیکش یقیعم نفس
  ...ننتیبب

  

  سرد فقط بهش زل زده بودم ینگاه با

  ....ی..هانيشد ينجوری..چرا ا یهان_تکونم داد نازیآ

  

  خوبم..._گرفته گفتم يصدا با

  

 نازیآ_زدیرو صدا م نازیاومد که آ نییاز پا یونیهما ياقا يصدا
  دخترم... یی...کجا

  

  تواتاق ماهان بمون.._رو به من گفت نازیا

  ..ادینم نجایا چکسیه
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  ادیاصلا نم یینجایبدونه تو ا ماهانم

  راحت. ..از اتاق خارج نشو باشه؟؟؟ التیخ پس

  

  تکون دادم  سرم

  شتیپ امیزود م_لپم نشوند  يرو يبوسه ا نازیآ

  

  زد.... رونیاتاق ب از

  شکمم جمع کردم يتخت نشستم و پاهامو تو گوشه

  دیذهنم به گذشته پر کش دوباره

  

  ******گذشته

  

  دمیسمت اتاق دو به
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  و در و از پشت قفل کردم 

  نفسم به شمارش افتاده بود  

  در اومد  میهق گر هق

  نیچرا منو تنها گذاشت نییزدم مامان بابا کجا زار

  

   دیکه مهرداد محکم به در کوب 

  از ضربه ى محکمش در لرزید  و

  

کم خوش  هی میندارم فقط مبخوا يهانا در و باز کن بخدا باهات کار_
   میبگذرون

رابطه  نیتو ا ذارمیاخه...باور کن دوست دارم نم یکنیم تیاذ چرا
  ...یبش تیاذ

  

  ... یگمشو عوض _دمیکش یغیج
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باش هرچى بیشتر دورى کنى من حریص تر میشم براى _مهرداد
  داشتنت 

  

  ..یکن تمیبه من اذ یخواستیم گمیعمو اومد بهش م یوقت_

  

  

  بلند خندش اومد يصدا

  و بعد با عصبانیت گفت: 

 گهیبابام به خواسته پسرش ن م يفک کرددختر کوچولو _
  هان؟اخرشم باید زیر خودم باشى..

  

 ینعیبود  یمنظورش چ گفتیم یداشت چ ؟؟؟؟؟یییییییییییییچ
   کنهیخواب پسرش م ریعمو من و ز
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حرف زدن عمو اومد خوشحال به سمت در رفتم که از  يکه صدا 
  شوکه شدم ... دمیکه شن يزیچ

د تورو نداره...انق اقتی..نگفتم اون ليتر کرددخ نیباز که دنبال ا_عمو
  دختر خوشکل دور و برت هس

  ....کاریچ يخوایم نوی....ا

*******  

  زدم زجه

  یزندگ نیاز یکنی..چرا راحتم نمایبکشم خدا دیبا گهی...چقد د

  

  کل اتاق رو گرفته بود.. میهق هق گر يصدا

  واسم مهم نبود  گهید

  بره.. رونیدخترونم ب يصدا

  دلم پر بود  انقد
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  ...شدینم یخال زدمیزار م یهرچ که

  با

   یکس يپا يصدا

  ...ومدیاز پله ها بالا م که

  شد باعث

  هقم خفه کنم هق

  لباسم بذارم یاتاق اول نیجان بذار هم  نازیآ_زن عمو بود يصدا

  ...میشیمزاحمتون نم ادیز والا

  بره تو اتاقش ... یکس ادینه نه..اون اتاق ماهان...خوشش نم_نازیآ

  وسواس داره.... کمیکه  ن

حرف  یوسواس داره دختر واس چ یک_ماهان به گوشم خورد يصدا
  ؟؟ياریدر م

   دیتواتاق من لباستون عوض کن دیبر_به زن عمو گفت رو
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  ...کنهیم یشوخ نازیا

  در خشک شد .... رهیدستگ يرو نگاهم

  برداشتم  زیخ عیسر

  شدم میتخت قا ریز

زنونه  یسانت 10پاشه  يگذشتم که نگاهم به کفش ها نیزم يرو سرم
  افتاد

  اتاق شد وارد

  

  زنونه  يتق تق کفشا يصدا

  دیچیپیسرم م يعمو تو زن

  داخل شد نازیسرش آ پشت

  من لباسم رو کجا عوض کنم؟؟_عمو زن
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ك شما  رونیب رمیمن م نجای..اها هم زیاء  چ_هول کرد گفت نازیآ
  ...دیراحت باش

  اتاق خارج شد از

  میدیزن عمو رو م يتخت فقط پا ها ریز از

  و ظاهر و طرز راه رفتنش معلوم بود پیاز ت یول

  کرده یچند سال تو ناز و نعمت زندگ نیا تمام

  

  عمو و زن عمو روشن شده بود دنیدلم با د يتو یانتقام حس

..  

  کردمیبدنم حس م يتمام اعضا يتو نفرت

  گرفتمیچند سال رو م نیانتقام ا من

  و التماس کنه.... افتهیعمو به پام ب کردمیم يکار
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  خارج شدن زن عمو از اتاق با

  اومدم رونیتخت ب ریز از

  در اتاق دوباره باز شد که

...  

  جام خشک شده بودم.. سر

  شدن رو نداشتم. . میقا فرصت

  

  

  شهیوارد اتاق م یک نمینگاهم فقط به در بود که بب و

   يتو_دمیکش يه انفس آسود نازیورود آ با

  لحظه فکر کردم زن عموم برگشته... هی

  و برو تو کلبه.... نییاز پنجره اتاق ماهان بپر پا ایب یبدو هان_ نازیآ

  ...نهیتو اتاقش و تورو بب ومدهیماهان ن تا
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  گفتم به سمت پنجره رفتم يا باشه

 يادیذره ز هی یکنیاحساس نم نازیآ_نگاه کردم نیبالکن به زم از
  بلنده؟؟؟

  

 ستین يا گهیراه د_دادیم کیبود و کش ستادهیدر اتاق ا نیب نازیآ
  بالا.. ادیبدو ماهان داره م

  

  شهینم کمیمن آبله دارم نزد نهیاون ك بب ادیهووف خب ب_

  ...ادیداره با عموت م نهیا شیبد_دیغر نازیآ

  عیاسم عمو سر دنیشن با

  شدم زونیلبه بالکن آو از

  

  واس رو در رو شدن با عمو نبود... یموقع مناسب الان
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  ...نییپا دمیا... گفتم پر بسم

  آخ...._خورد چیپام پ که

و دستاش دور کمرم  یشدم تا فرار کنم که رفتم تو بغل کس بلند
  حلقه شد..

  کردم یبالا اوردم به چهره شخص مورد نظر نگاه سرم

  سبزش قفل شد يچشما يتو نگاهم

  آغوشش دوباره

  شتن يگرما دوباره

  خاطرات گذشته من ياور ادی و

  

  ********گذشته

  

  ...شهیانقد نچسب بهم گرمم م_مهرداد
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  ..شمیتنت گرم م يمنم از گرما_خمارش کنار گوشم گفت يصدا با

  هانا بدونس چقد واس لمس تنت تشنه هستم .. يوا

ولم _باز کنم فمیدستاشو از دور کمر نح کردمیم یکردم سع یاخم
  ..ترسمی...دارم کم کم ازت م یزنیم هیحرفا چ نیکن..ا

  

  نترس عشقم من فقط......_مهرداد

  

*******  

  اومدم رونیتکون دادن شونه هام از فکر ب با

  ساعته .... هی ییالووو..کجا_مهرداد

  ..نجای..هم یچ_تکون دادم سرم

  تو آغوشش بودم هنوز

  ...دیببخش_دمیخودم عقب کش عیسر
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  ؟؟؟يکردیفرار م یواس چ_زد يپوزخند مهرداد

  

  ...کردمیها..نه فرار نم_

از  هویو  يهول کرد دمیمن خودم د یول_کرد زیچشماش ر مهرداد
  ...نییپا يدیبالکن پر

  

  نیکنه.. واس هم یتلاف خواستیکردم...بعد م تیآء ماهان اذ_

  

  گفت یآهان_مهرداد

  رو صورتت؟؟ هینقطه ها چ اون

  

  آبله ...گرفتم..._لپم گذاشتم يرو دستم

   یکنیفکر م یعنی_زد يپوزخند مهرداد
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  شده نفهمم... ینقاش يبچم که فرق..آبله رو با نقطه ها انقد

  ؟؟يتو بغلم بود یوقت کیاز نزد اونم

  

  افتاده بودم.. ریگ بدجور

  از شرش خلاص بشم.. يچجور دونستمینم

  ..میکردیم تیاذ نیماهان سر هم میداشت نازیخب ..با آ_

  ..دیماهان فهم بعد

  فرار کردم... منم

  

  مشکوك نگاهم کرد.. مهرداد

  ...گهید ایب ییهنوز اونجا یهان_دمیرو شن نازیآ يصدا که

  

  گفتم يا باشه
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  با اجازه..._به مهرداد زدم یمضحک لبخند

  چشمم فرار کردم... ياز جلو عیسر

  

  نقشه بوده هیبود آبله  دهیکه مهرداد فهم حالا

  ...گهیبه ماهان م رهیم حتما

  من... يخدا يوا

  

  دیدستم گرفت دنبال خودش کش عیسر نازیبه آ دنمیمحض رس به

  مهرداد؟؟؟ گفتیم یچ يوا_نازیآ

  

  بوده.... یآبله ها الک هیقض دیفهم_دمیکش یاه

  

  دروووغ_برگشت سمتم عیسر نازیآ
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  باور کن_تکون دادم يسر

همه  يخاك تو مخت خراب کرد_زد میشونیب پ يدست ضربه ا با
  ماجرا  رو که....

  

  زبل بود.... یلیکنم اون خ کاریچ_

  باز به سمت کلبه رفت نازیآ

  رات بکنم ب گهیفکر د هی میبر ایب_دیکشیدست منم پشت سرش م و

  میوقت ندار ادیز

  

  میکلبه شد وارد

 سیچقد زن عموت ف يوا_مبل ولو کرد يخودش رو نازیآ که
  ....هیسویف

  

  ه؟؟؟یچ_گفتم متعجب
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  ...ادیو افاده م سیف یلیخ_جمع کرد  صورتش

  افتاده  لیاز ك*و*ن ف انگار

  مهربون تر بود... یلیقبلا خ_زدم يتشابهش لبخند از

  ... کنهیادمو عوض م پول

  غرور کنن... دمی..باخورننیم میتیهه اره پول بچه _نازیآ

   میتیکلمه بچه  دنیشن با

  دلم  نشست... يتو یبغض

  انداختم.... نییپا سرم

  ...دیچک نییاز گوشه چشمم پا یقطره اشک که

  شدن در دهیمحکم کوب يصدا با

  دمیکش ینیترس ه از

  ه؟؟؟یک یعنی_نازیآ

  در باز کن تا نشکوندمش.... نیا_داد ماهان بلند شد يصدا بلافاصله
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  خبرو رسوند.... یمهرداد دهن لق با چه سرعت_نازیآ

  

  م؟؟یکن کاریحالا چ نازیآ_عقب عقب رفتم دهیترس

   ادشیبا داد و فر ترسمیم

  رو هم جلب کنه..... هیعمو و بق توجه

  

  ....کنمیخودم درستش م_به سمت در رفت نازیآ

  در کلبه باز شد نکهیمحض ا به

  وارد کلبه شد یگرگ زخم هیمثل  ماهان

  سمت من اومد به

 یکنیمنو مسخره م دهیرس يحالا کارت بجا_لباسم چنگ زد قهی و
  اره؟؟؟؟؟
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  دوختم.. نشیخشمگ يچشما يصدا نگاهمو تو یب

  

  بدم... حیماهان بذار توض_دست ماهان گرفت نازیآ

  تو

فه خ یکیتو _حرفش نصفه موند دیکه ماهان سرش کش يداد بلند با
  ...میشو...که بدجور کفر

  

  منو ول کرد قهی

  گرفت دستم

  دیسمت اتاق کش به

  

ادمت _زدیباخودش حرف م رفتیکه به سمت اتاق م نجوریهم
  ..کنمیم

  کوتاه اومدم بسه... یهرچ
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  ....یکنیپول م هیسکه  هیبق يمنو جلو حالا

  

  ن؟؟؟یک هیبق_

  صداتو بشنوم... خوامیخفه شو نم_ماهان

  

  محکم داخل اتاق پرت کرد منو

  قفل کرد در

  کردیکه التماس م نازیآ يصدا

  دیچیپیکلبه م يفضا ينداشته باشه تو يکار بهم

  

  حرفا نیماهان بدون توجه به ا یول
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  .....کنمیالان ادمت م_به سمت کمر بندش رفت دستش

  

  ..دیکش رونیرو ب کمربندش

  دیچیدستش پ دور

به مهرداد  يریحالا م_زانو زدم نیزم يبه شونم زد که رو يضربه ا 
  ....اره...ترسمیمن از آبله مرغان م یگیم

  

  نگفتم.. يزیچ نیمن چن_

  خفه شو_ماهان

  

جلو جمع بگه و منو خورد  ادیکه اون ب_به پشتم زد يا گهید يا ضربه
  کنه......

  مضحکه پدر و مادرش کنه... منو
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  ومدیپشتم فرود م يکمربند رو یدر پ یپ يضربه ها نجوریهم

  حس شده بود یکل بدنم ب ادیاز درد ز گهید

  

  هم رفت...... يکم چشمام رو کم

  

  *********ماهان

  زدمینفس نفس م تیشدت عصبان از

  مهرداد با خنده گفت  یوقت

  و ترسهیاز ابله م ماهان

  چشمام گرفت يخون جلو کردهیم تشیاذ نیسر هم یهان

از  دیکشیابهتتون خجالت نم نیوا عاقا ماهان شما با ا_مهرداد  مادر
  ن؟؟؟؟یترسیچهار تا دونه قرمز م
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  خنده.... ریزدن ز یحرفش همگ با

  

  ت بودم که هر لحظه امکان داش یعصبان انقد

  ...رمیبشم همشون به باد کتک بگ بلند

  نشده بودم... ریحق کیعمرم انقد کوچ يتو

 چکسیراز بود که جز خانواده خودم ه هیابله  يماریمن از ب ترس
  دونستینم

  با حرفش  یهان حالا

  جمع برد يمن رو جلو يابرو

  

  تیعصبان با

  سمت کلبه رفتم.. به

  ....کردمیم یخودم خال يجور دیبا
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  شد یچ دمینفهم

  دمیکه به خودم اومدم د 

  افتاده.... نیزم يپام رو يجلو  یهان

  انداختم نیزم يرو رو کمربند

  دمیلاغرش رو در آغوش کش بدن

  گفت یاز درد آخ که

  

  کردم...؟ کاریمن ،من چ يخدا_

  

  تخت خوابوندم ياونو رو آروم

  از درد جمع شده بود صورتش

  

  پر از خون شده بود.. دشیسف راهنیپ
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  کردمیم یزخماش ضد عفون دیبا

  

  زدم... رونیاز اتاق ب عیسر

  نازیآ که

  ؟؟يکرد کاریرو چ  یهان_گرفت جلومو

  کنارش زدم عیسر

  سمت آشپزخونه رفتم بعد از برداشتن  به

  هیاول يکمک ها جعبه

   دمیبه سمت ااتاق دو 

   یلباس پر از خون هان دنیهم دنبالم اومد با د نازیآ که

  ..؟؟ویطفل يکرد کاریچ_دیکش یغیج

  

  گذاشتم  زیم يجعبه رو رو عیسر
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  کردیکه سرزنشم  م نازیا يتوجه به حرفا بدون

  

  ....راهنشیپ يکردم به باز کردن دکمه ها شروع

  اوردمیکردن  زخما ن یواس ضد عفون نیاومد الکل و بتاد ادمی تازه

  ..اریب نیبرو الکل و بتاد_کردم نازیبه ا رو

  

  چرا من..خودت برو..._کلافه نازیآ

  بهش انداختم يبد نگاه

  خب من...._نازیآ

  .... نازیبرو ا_

  باعث شد هول کنه یناله هان يصدا

  ..ارمیم رمیباشه م_

  در رفت و امد بود... یمن و هان يدستا نیب نگاهش
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  ؟؟؟یمنتطر چس هست گهیبرو د_بهش گفتم متعجب

  

  از اتاق خارج شد... زونیلب و لوچه آو با

  شدم... یهان راهنیپ يباز کردن دکمه ها مشغول

  شدن یو دکمه ها باز نم دیلرزیهام م دست

دکمه رو باز کردم تازه  نیآخر یقدر حواسم پرت بود که وقت نیا
  اش  بود شدم نهیکه دور قفسه س يدیمتوجه باند سف

  شده ؟؟ یبدنش قبلا زخم یعنی

  دمیباند کش يرو یدست

  دستم ریز یبا حس برامدگ که

  دمیباند دست کش يشده دوباره رو شکه

  

  و رو شد ریز دلم
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  ...ایبرامدگ نیا

  .....نایا

  دهنم رو قورت دادم آب

  و کامل از تنش درآوردمش رهنیانداختم به پ چنگ

  ناله اش از درد باعث نشد از کارم دست بکشم يصدا یحت

  

  باز کردم یرو از دور بدن هان باند

  قابل باور بود.. ریغ دمیدیکه  م يزیچ

  

  دختر بود و... یمدت هان  نیتمام ا یعنی

  

  امکان نداره... نیا نیا
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   یول

  

  دیسف يها نهیمتعجب و هنگ بودم که چشم از س انقد

  ...رمیبگ تونستمینم یهان

  دهنم رو قورت دادم.... آب

  خراب بود... حالم

  

   دمیچیباند رو دور بدنش پ عیسر

   ونیدرم یکی و

  لباسش رو بستم يها دکمه

  

  

  بلند از اتاق خارج شدم يبا قدم ها عیسر
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  اصلا برام ممکن نبود.... هیقض نیا هضم

  

   دیبا اون بدن سف یهان ریتصو همش

  ....بستیچشمم نقش م يجلو

  ..؟؟کردیم يمدت  داشت نقش باز نیتمام ا یعنی

  

  ...؟ چرا

  

  ...دمیموهام کش نیب یدست

  کردیکار نم ذهنم

  بود بیبرام عج دمیدیکه م يزیانقد چ اصلا

  ...دمیخواب د دیشا کردمیفکر م که
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  زخماشو؟؟؟ یبست_اومدم رونیاز فکر ب نازیآ يصدا با

  

  هان؟؟_

  

 یهان يزخما_صداش دوباره تکرار کرد يتو بیعج يبا دلهره ا نازیآ
  ؟؟؟یرو بست

  

  خبر داشت... یهم از دختر بودن هان نازیآ مطمءنن

  ....نازینگاه آ نیا

  خبر دارم... یبفهمه از همه چ ذاشتمیم دینبا

  کرده... نکارویاول بفهمم چرا ا دیبا

  ما رو گول زده؟ يهمه  چرا
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  ماهان؟؟؟_نازیآ

  هان؟؟_

  صحبت کنم نشد زخماش ببندم... رونی..تلفنم زنگ زد اومدم ب نه

  برم..فعلا دیزحمت خودت انجامش بده ..من با یب

  *******هانا

  

  شده بود نیسنگ سرم

  سوزش پهلوم  با

  شدم داریب

  آخ..._

  ...حالت خوبه؟؟؟يشد داریب_نازیا

  

  داداشت يآره صدقه سر_زدم يپوزخند
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  هستم.. یعال

  

  من بود.. ریشرمندم ...همش تقص_نازیآ

  تخت نشستم... يشدم و رو بلند

  لباسم کو؟؟؟ يوا_به تن لختم انداختم ینگاه

  

  اوردم تا بتونم زخمات ببندم.. رونشیاروم باش...من ب_نازیآ

  

  سمت کمد رفت به

  بپوش.. نویا ایب_دیکش رونیب یلباس و

  

  دور بدنم کو؟؟ دیپارچه سف_
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  پرخون شده بود...شستمش انداختم خشک بشه..._نازیآ

  

  ينجوریمن ا یول_

  ؟؟یداخل چ انیپدرت ب ایماهان  هویبمونم... تونمینم 

  

  ...رونیهردو رفتن ب سین یکس_نازیا

  بخواب تا زخمات بهتر بشه.. راحت

  رمیم من

  ....ارمیبگم برات غذا ب 

  

  ..یهست یخوب یلی..تو دوست خیمرس_زدم يلبخند

  ..نطوریتوام هم_نازیآ
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  گذاشتم زیم يرو لباس

  دمیتخت خواب يلخت رو و

  راحت باشم..... تونستمینبود پس م یکه کس حالا

  سرم گذشتم و چشمام بستم ریز دستام

  

  در يصدا با

  برگشته نازیکردم ا فکر

  ....گهید خوادیتو ..در زدن نم ایب_

  

   نازیا يقدم ها يصدا

  ...دمیشنیرو م شدیتر م کیهرلحظه نزد که

  رفتن تخت... نییپا با

  باز کردم  چشمام
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  ...که

  به ماهان افتاد چشمم

  ام گهیبدنم رو گرفتم و با دست د يدست چپم جلو با

  بدنم  يتا جلو  زیم يلباسم رو چنگ زدم از رو عیسر

  که رمیبگ

  سرم نگه داشت يمچ هر دو دستم رو گرفت و بالا 

  مردم از خجالت یم داشتم

  

  ....یکن یخودتو مخف ستی...لازم ندونمیرو م زیمن همه چ_ماهان

  ...من....ییچ_

  نگو.... یچی...هسیه_صورتم گرفت يدستشو جلو ماهان

  ترسوند یمنو م نگاهش
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هام عبور داد و تا نافم  نهیو از وسط س دیگردنم کش يرو انگشتشو
  برد...

  ختیر دلم

  شد خیحرکتش س نیتنم از ا يموها

  

  صورتم خم شد يرو

  با بدنم برخورد کرد و گر گرفتم بدنش

  

  ؟؟؟يمدت مارو گول زد نیتمام ا یبدونم واس چ خوامیفقط م_ماهان

  

  بهم فشرد شتریبزنم که خودش رو ب یباز کردم حرف دهن

  لبام گذاشت يانگشت اشارش رو رو 

  که... کنمیم يکار نجایهم یفقط اگه دروغ بگ_
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  دمیخودمو عقب کش یکم دهیترس

  شد... شتریدرد زخمام ب که

  دستش پشت کمرم حلقه کرد... ماهان

  ..دیفشار داد منو به سمت خودش کش یکم

  درد  از

  گفتم  یاخ

  

  ..؟؟یکنیکجا فرار م_ ماهان

  ...یترسیحالا ازم م يمن بود توبغل شهیهم توکه

  از حدش گر گرفتم شیب یکینزد از

  بغلش بودم يکه تو نجوریهم

  گوشم زمزنه کرد کنار
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  ...دمیگوش م_

  من ..._

  در اتاق باعث شد حرفم نصفه بمونه ... يصدا

  غذا وارد شد ینیبا س  نازیآ

  من  و ماهان تو اون حالت دنیبا د که

  دهن باز  با

  ....کردینگاهمون م فقط

  ازم فاصله گرفت ماهان

  

  گفت  نازیبه آ رو

  رونیبذار برو ب ینیس_
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 دی...پس منم با یکنیازش بازخواست م ياگه دار_کرد یاخم نازیآ
  باشم...

  

  رونیبرو ب نازیآ_اعتراض ماهان بلند شد يصدا

  

  بدون توجه به حرفش اومد کنار من نشست... نازیآ

  بپوش.. ریبگ_سمتم گرفت لباسم

  دمیلباسم پوش عیبهش کردم و سر يزیتشکر ام نگاه

  دمیخب گوش م_نشست نازیمن و ا يرو ب رو نهیدست به س ماهان
.....  

  

  کن..من پشتتم... فیبراش تعر زیهمه چ_گوشم گفت ریاروم ز نازیآ

  

  بهش زدم يلبخند
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  بهش وارد کرد... یفیدستم گرفت فشار خف که

  

  ...میقصه زندگ یتمام فیصاف کردم و شروع کردم به تعر صدامو

  کردم فیماهان تعر يماجرا رو برا ازیتا پ ریس از

من با دقت گوش  يو به حرفا نیماهان فقط زل زده بود به زم و
  ....دادیم

  

  تموم شد...._

 یزندگ یشکل نیباور کنم تو از ترس مهرداد الان ا یعنی_ماهان
  ؟؟؟یکنیم

  

  آره... .درسته الان مهرداد عوض شده ..._

  ...کردیم تیمنو اذ یلیخ شیسن نوجوان یول

  کردم یگذشته اخم ياور ادی با
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  نداشتم یگاه هیتک چیه من

  ...رفتمیاز اون خونه م دیحفظ نجابتم با يبرا و

  

  جامعه پر از گرگ تنها راه در امان بودن نیتوا

  کنم یپسرا زندگ هیبود که شب نیهم من

  نداشت..... يبه پسر کار چکسیه چون

  

که از  یبا کمک ما تمام ثروت خوادیالانم م_دیوسط حرفم پر نازیآ
  ...رهیو دست عموشه..رو پس بگ دهیپدرش به ارث رس

  

  

  ن؟؟یریپس بگ نیخوایم يخب چجور_ماهان

  پول منو بده. ... یبه عموت بگ يبر يخوایم ییهووی نکنه
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 یکنه ..مطمءنن دنبال راه داینه..چون عموم اگه منو پ_زدم يپوزخند
  که منو از سر راهش برداره.... دهگریم

  

  خودمون باشه... نیالان بهتره موضوع دختر بودن هانا ب_نازیآ

  ماهان ..مگه نه؟؟؟ یگینم یبه کس توکه

  

نگفتنم از هانا  يبجا یول گمینم_به من انداخت یطونینگاه ش ماهان
  ....خوامیحق السکوت م

  ؟؟؟یچ یعنی_نگاهش کردم متعجب

  

  ....یفهمیبعدا م_ ماهان

  

  تو سرته؟؟ يماهان چه فکر_نازیا
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  ...یبهتره تو دخالت نکن_انداخت نازیبه ا یچپ چپ نگاه ماهان

   تونیپنهون کار نیبخاطر ا هنوز

  دیبش دیبا هیتنب

   یبهتره منو هان الانم

  حرف بزنم.... یباهاش خصوص خوامی...م يهانا رو تنها بذار یعنی

  یحرف چیهبدون  نازیحرفش رو محکم زد که آ انقد

  

  بهم انداخت  ینگران ینگاه 

  دیترسیکه ماهان قرار بود بزنه م یاونم از حرف انگار

  

  گفت  ياجبار باشه ا با

  

  از اتاق خارج شد... اروم
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  خب حالا شرط من...._ ماهان

  مکث کرد یکم

  ...بردیاز عذاب دادن من لذت م انگار

  برده بود یپ میبه راز زندگ نیکه بزرگتر حالا

  برام بکشه... ينبود چه نقشه ها معلوم

  

  دلم نشسته بود.. يتو یبیعج دلهره

  ذاشتیبرام م یچه شرط یعنی

  

 نیب تتیبودن هو یتقلب هی...که خب قضیاگه قبولش کن_ماهان
  ...مونهیخودمون م

  ...یول
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  ..کنمیم تی..هم ازت شکا یاگه قبول نکن یول

  ..گمیرو م زیبه عموت همه چ هم

  برات جهنم بشه.... یزندگ کنمیم يکار هم

  

  قبول کنم.... یمجبورم کن يخوایپس بگو کلا م_زدم يپوزخند

  

  ....قایدق_ ماهان

  

  ه؟؟یشرطتت چ_

 رو عاشق لوین دیبا_تخت بلند شد به سمت پنجره اتاق رفت يرو از
  ...یخودت کن

  

  ؟؟يشد وونهی؟دیییچ_دمیکش یغیج
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خلاص بشم ..و  لویاز شر ن خوامینه.. ...من م_به سمتم برگشت ماهان
  از سرم بازش کنم..

  حرفاست... نیسمج تر ا یلیاون خ یول

  

ودش خ لیکه با م یکن يکار هیو  یعاشقش کن یکن یسع دیتوبا پس
  باهات رابطه داشته باشه....

  

  ....يتو زده به سرت من چجور_

  

ساکت باش تا نقشمو  قهیدو دق_به علامت سکوت بالا اورد دستش
  بهت بگم...

  

  پس شدمیکردم اول اخرش که من بدبخت م یاخم
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  سکوت کنم تا حرفشو بزنه دادمیم حیترج

  ...ارهیدر ب یفیبلاتکل نیمنو از و

  

  ...یکنیرو عاشق خودت م لویو ن يریخب تو م_ماهان

  ؟؟؟یاگه نشد چ_دمیحرفش پر نیب

  

  ..شهیعاشق م عیحرکت تو سر هیاونم تو _زد يپوزخند

  جنس مذکره هست ینباش ...اون عاشق هرچ نگران

  ....ستین یواست کار سخت پس

  

  ...يتو اتاق و ازش رابطه بخوا شیببر يجور هی یکنیم یسع
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  بااهاش باشم... تونمیمن نم یماهان ول_

  

  بکشه... کیبار يکارتون به جا ذارمینم_کرد یاخم

  ...رمیگیو بظاهر مچتون م امیکار م وسط

  ...  یشیهم توخلاص م ينجوریا

  دارم لویاتو از ن هیمن  هم

  بتونم از شرش خلاص بشم..هوم؟؟؟؟ تا

  

  شرط مزخرف رو قبول کنم... نیا خواستیدلم نم اصلا

  

  بشم کینزد لویبخوام به عنوان پسر به ن نکهیفکر ا یحت

  اور بود... چندش
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  رونیب رمیمن م_دیکش رونیماهان منو از فکر ب يصدا

  گردمیبرم گهیساعت د 1 تا

   یول کرده باششرطم قب دوارمیام

  صورت  نیا ریغ در

خودمون  نیب ی...درضمن همه چدمیکه گفتم انجام م يکارا
  ؟؟؟يدیبفهمه فهم يزیچ نازیآ خوامی..نممونهیم

  سرم ب نشونه مثبت تکون دادم_

  ...فعلا.. رمیخوبه من م_ماهان

  

  زد رونیاتاق ب از

  کردمیرفتنش رو نگاه م ریمس

  خودخواه و مغرور.... پسر
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ه مث خر ب دیبا نجامیا یتا وقت_دمیکوب میشونیکف دست به پ با
  بدم.. یماهان کول

  ...کنهیم دمیچپ و راست تهد وگرنه

  

  ..افتهیبد نقطه ضعفت دست دشمنت ب یلیخ واقعا

  

  ازت متنفرم ماهان

  

  شکمم جمع کردم يتو پاهامو

  پشتم بسوزه... يزخما یباعث شد کم که

  رو ب روم زل زدم.... واریتوجه به دردشون به د بدون

  

  فکر فرو رفتم به
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  شرط ماهان رو قبول کنم... نیمجبور بودم ا من

  رو به سمت خودم بکشم.  . لوین تونستمیچطور م یول

  تجربه بودم که مطمءنن یب انقد

  ....شدیجذبم نم چکسیه

  ..دمیکش یآه

  

  *********چند روز بعد..

  

  ..اهگهیبگو د یهان_نازیآ

  

  گذشتم... نیزم يداخل دستم رو کیکوچ لچهیب

  باور کن هنو شرطش رو نگفته... نازیآ_

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 578  

 

 شناسمیمن ماهان م یول_دیکوب نیبا سماجت پاشو به زم نازیآ
  ...کنهی...همون اول سنگاشو با طرف وام

  

  برات گذاشته که  یچه شرط یدنبالتم بهم بگ چندروزه

  باهات خوب شده... انقد

  

  زدم يدلم پوزخند يتو

 یبرادر مغرور و خودخواه رو ب خوب نیخواهرش هم ا یحت
  ...شناختیم

  

   نمونیپسرا بحث ب يصدا با

  کرد... دایپ خاتمه

  

  و مهرداد به سمتمون اومدند اهورا
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  به سلام باغبون _اهورا

  ...کوچک

  

  با قهر بدون توجه به پسرا به سمت عمارت رفت نازیآ

  چش بود؟؟؟ نیوا ا_مهرداد

  

  کون دادم و دوباره مشغول کارم شدم...تاسف ت ياز رو يسر

  شمال.... میریم میهفته دار هیواسه  _مهرداد متوقفم کرد يصدا که

  ...ییایتوام باهامون ب یگفت بهت بگم حاضر باش ماهان

  

  و سامان هم هستن... لویو ن نازیآ_اهورا

  

  ب تنم نشست يلرز
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  نقشش رو اجرا کنه خواستیماهان م پس

  

  گفتم: نازیکلبه شدم و رو به آ وارد

  

  رم لباسامو جمع کنم، تو هم برو. یمن م -

  رفت. رونیتکون داد و ب يسر

  

  ..رونیب دمیمهرداد رو از کمد کش ي کوله

  .ادیب ادشیلحظه شک کردم نکنه  هی

  بذارم لموینداشتم که وسا يزیچ گهید نیجز ا یول

برداشتم و توش  ویرنگ يمردونه سرمه ا رهنیو پ ایزدم به در دلمو
  گذاشتم.
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  ؟يخوا یکمک نم -

  بهش زدم: يلبخند

  

  ؟یچرا برگشت -

  بدم. نویاومدم ا -

  که دستش بود رو گرفتم: یکیپلاست

  ه؟یچ-

  

  به در: دیزد و چسب یطونیش لبخند

  برا تو شیکیبابا دوتا گرفته بود،  -

  

  شدم به لباس خواب تو دستم: رهیزده خ بهت

  نازززیآ -
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  ؟يخب؟مگه تو دل ندار هیچ -

  آخه... یول -

  آخه نداره من رفتم. -

  

  بود دوباره برگشت: دهیدر نرس به

  نهینب یلباس بذار تو کمدت ك کس -

  باشه.._

  ..یاخرش شرط ماهان نگفت مایخودمون یول_نازیآ

  ماهان ب نفعت شد  دنیفهم یول

  ..يچوندیرو پ یراحت مهمون یلیخ

  برام داشت. يسود هیاره ...حداقل مااهان _
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  ....يومدیهمون بهتر ن_نازیآ

  ؟؟؟يکردیعمو و زن عموت تحمل م نیا يچجور واقعا

  

  برو لباست جم کن ... الیخیب_زدم يلبخند

  زد رونیگفت از اتاق ب يباشه ا نازیآ

  

  کردم.. میلباسا قا ریکمد ز يخوابو برداشتم و تو لباس

  بزنن.. دیرو هم د نجاینبود ا دیپسرا بع نیاز

  

  از اتاق  نازیمحض خروج آ به

  

  .دمیحرف زدنشو با ماهان شن يصدا

  توجه یب
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  ذاشتم تو کوله که ماهان وارد شد. یم مویمشک نیشلوار ج داشتم

  

  ؟یتموم -

  

  نه. -

  شد: کمیزد و نزد يشخندین 

  نینیشما دخترا کلا هم -

  پسرونه اینداره لباستون دخترونه باشه  یفرق

  کشه یحاضر شدنتون طول م 

  

  چپ نگاهش کردم: چپ

  خب؟ -
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  کنم. يادآوریرو  زایچ يسر هیفقط اومدم  -

  

  :دمیکش رهنمیاز تا کردن پ دست

  ؟یمثلا چ -

  

  سمتم و روم خم شد:  اومد

  ادیهم باهامون م لوین نکهیمثلا ا -

  

  شدن و دون دون شدن پوستمو حس کردم خیتنم س يموها

  دهنم رو قورت دادم آب

  خب! -

  

  !یکارتو شروع کن دیبا -
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  اما... -

  

  سسسسسس،یه -

  

  تکون دادم يسر

  یکن یشروع م رونیب یامروز از در کلبه که رفت نیاز هم -

  که؟  يمتوجه ا اد،یب شیپ یخوام مشکل ینم

  

  سر تکون دادم دوباره

  

  خوبه، من رفتم  -

  می...عجله داررونیب ایتموم شد ب کارت

  شروع شد.... دمیجد یبدبخت_دمیکش یاه
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و  مردونه  رهنیگذاشتن تمام لباسم تو  کوله  که شامل سه تا پ بعد
  دوتا شلوار بود

  

  کوله بستم پیز

  گذرا به اتاق انداختم ینگاه

  نره... ادمیاز  يزیچ تا

  

  زدم رونیکلبه ب از

  هاشون جمع بودند... نیها کنار ماش بچه

  بهشون دنمیمحض رس به

  

  انیخب دخترا با من م_ماهان
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  هم با سامان پسرا

  

  داداش... یاوک_سامان

  به ما گفت .... رو

  ...میگل بر يپسرا_

  

  بهشون انداختم.. ینگاه

  رفتمیباهاشون م دیبا گهیپسر بودم د منم

  جلو گذاشتم  یقدم تا

  ...ادیبا من م یالبته هان_مچ دستم رو گرفت ماهان

  

  ....سیکه دختر ن یچرا هان_زد يلبخند سامان
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دوتا دختر  نیمنم حوصلم ب_رهینگاهش از من بگ نکهیبدون ا ماهان
  ....ستیهم جنس کنارم باشه بد ن هی...رهیسر م

  

  باشه داداش _سامان

  

  رفتن نیبه سمت ماش پسرا

  چشمام زل زده بود يتو  ماهان

  چشمام در گردش بود نیچشماش ب مردمک

  خب سوارشو...._گفت ریتاخ با

  

  دمیکش رونیدستم از دستش ب عیسر

  جلو نشستم یصندل يباز کردم و رو نیماش در

...  
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   قهیچند دق بعد

  شدند..... نیهم سوار ماش نازیو ا لوین

  

  ماهان  استارت  زد نکهیمحض ا به

  

جلو پرت کرد ك دستش به سمت ضبط  یصندل نیخودش ب نازیآ
  آهنگ باحال از اون خوشکل موشکلاش بذارم..... هی یداداش_برد

  

ه تو  ب تونهیم یبذار..مگه کس_زد يلبخند نازیاز رفتار بچگونه آ ماهان
  نه بگه؟؟

  

  ..کردمیدو خواهر و برادر نگاه م نیحسرت به رابطه ا با

  

  داشتم  ياگه منم برادر دمیشا
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  راحت تر بود... میزندگ الان

  کنم هیبهش تک تونستمیم و

  به دوش بکشم... ییرو تنها یزندگ نیا نیبار سنگ دیبا یک تا

  

  ...دیچیپ نیماش يفضا يتو  کیموز يصدا

زدن و تکون خوردن....همراه آهنگ  غیشروع کردن به ج لویو ن نازیآ
  خوندنیم

  

  حسرت حسرت حسرت که... باز

  

  کردمیم یاگه مثل دخترا زندگ 

  بودم طونیدو شاد و ش نیمث ا الان

  نداشته بود يمن پراز حسرت ها یزندگ چقد



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 592  

 

  ..؟؟؟؟ی...ک شدیجبران م نایا یک

  

  زل زدم رویپنجره به ب از

  داشت یزندگ هی یبود که هرک یمردم ينگاهم رو و

  

  تلخ.. دیشا

  ..نیریش دیشا

  

  مثل من بود.....؟ شیزندگ یکس ایا یول

  

  نکنم ... فکر

  دستم يرو ینشستن دست با

  گرفتم... رونیاز ب نگاهن
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  دستم گذاشته بود... يدست رو ماهان

  ؟؟؟یکنیفکر م یبه چ_

  

  به دستامون بود... نگاهم

  دمیدستش کش ریاز ز دستم

  ؟؟؟يجوابمو نداد_محکم تر گرفتش که

  

  ...یچیبه ه_چشماش زل زدم يتو

  

  داشت؟؟؟ دنیانقد اه کش یچیه نیا_لبش نشست يرو يپوزخند

  

  هان؟؟_ متعجب
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هر دو _فرمان گذاشت يدستم برداشت رو يدستش از رو ماهان
  ...يدیکشیآه از ته دل م هی بار هی قهیدق

  حسرت خوردن داشته باشه... یچینکنم ه قک

  

  بهش ندادم یجواب

  عقب نگاه کردم به

  غرق خواب بودند... دخترا

  

  ؟؟؟يزیریم يبرام چا_ماهان

  

  رو برداشتم یکیپام سبد کوچ يشدم از جلو خم

  دمیکش رونیازش ب يچا فلاکس

  ....ختمیر ياستکان چا يتو
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  سمت ماهان گرفتم .. به

  افتاد و  ریسرعت گ يرو نیهمون موقع ماش که

  ....ختیماهان ر يپا يداغ رو ياز چا نصف

  

  ....يآخ سوووختم وا_دادش  بلند شد يصدا که

  ترمز زد عیسر

  شدند داریب دهیترس دخترا

  شده؟؟؟ یچ_ نازیآ

  

  به ماهان بود نگاهم

   دیپر رونیب نیاز ماش عیسر که

  کردیشلوارش از پاش جدا م و
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  کرده  هول

  شدم و  ادهیپ

  سمتش رفتم به

  کرده بدون فکر هول

  ...زود باش...اریبدو شلوارت در ب_گرفتم تکون  دادم شلوارش

  

  تا سرد بشه.... دادمیشلوار تکون م یدر پ یپ نجوریهم

   دمیاز ماهان ند یعکس العمل چیه یوقت

  بلند کردم سرم

  گره خوردتو نگاه ماهان  نگاهم

  زل زده بود بهم... ینگاه خاص با

  متوجه شدم تازه
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 تمیمااهان سوخته بود و منم بدون توجه به موقع يوسط پا که
  دادمیشلوارگرفته بودم تکون م

  من يخدا يوا

  درمورد من کرد..... يچه فکرا ستین معلوم

  ....یولش کن يخواینم_دمیعقب کش عیماهان سر يصدا با

  

  باعث شد نازیآ يخنده ها زیر يصدا

  ادیبندازم و از خجالت ز نییپا سرم

  ماهان نگاه کنم.. يتو چشما شدینم روم

  گند زده بودم واقعا

  

  دمیکشیمن دخترم انقد خجالت نم دونستیاگه ماهان نم دیشا

  هام  داغ شده بود.... گونه
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  حرف بدون

  شدم.. نیسوار ماش عیسر

  دمیمحکم بهم کوب در

  

شده بود با  داریاز خواب ب نیدرماش ادیز يکه انگار تازه از  صدا لوین
  ن؟؟یبا در ماش يمگه دعوا دار_گفت يگرفته ا يصدا

  

  توجه بهش  بدون

  برگردوندم شهیبه سمت ش سرم

  پهلوم فرو کرد  يانگشتش تو یاز کنار صندل نازیآ که

 کانقد بانم يلبو..وا هیرنگت شده شب_کنار گوشم زمزمه کرد اروم
  ..يشد

  نثارش کردم.. یلب کوفت ریز
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  شد نیبعد عوض کردن شلوارش سوار ماش ماهان

  به من دوخت.. رشیاول نگاه خ و

   کردمیم یسع

  رمیبگ دهینگاهش ناد ینیسنگ

  انقد به کارش ادامه داد که به اجبار به سمتش برگشتم یول

  به من... يساعت زل زد هیه؟؟یچ_گفتم ییبا پررو و

  !!يبه من بدهکار دیببخش هیفکر کنم _ماهان

  

..بد کردم بهت کمک يدیوا چه ببخش_فکر کنم گفتم نکهیا بدون
  ؟؟؟یکردم خنک ش

  

  ...يکمک کرد میهم حال کرد یلین داداش خ_گفت طنتیبا ش ماهان
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  کن یگفتم معذرت خواه يچا ختنیمن واس ر یول

  

  به دندون گرفتم لبم

  باز گند زدم يوا

  ...ختیخودش ر يمن نبود که...چا ریآء خب ...تقص_

  

  اهان... _ماهان

  لب گفت ریز

  ...يك مث لبو بود شیپ قهیزبونت دراز شد دو دق الان

  زدم  دنیب نشن خودم

  بحث شد و الیخیهم ب ماهان

  روشن کرد و راه افتاد.. نیماش
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  ساعت میگذشت ن بعد

  رستوران هی کنار

  ...میتوقف کرد یسنت

  

  نییپا دنیمث جت پر دخترا

  رفت  رهیبه سمت دستگ  دستم

  ماهان دستمو گرفت که

  سمتش برگشتم به

  به دستمون انداختم ینگاه و

  اخم زل زدم بهش با

  و

 يدیدرسته فهم_دمیکش رونیشدت دستم از دستش ب به
  ....یو...سو استفاده کن يریراه ب راه دستم بگ سیقرار ن یدخترم...ول
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  و ...... يریشلوار منو بگ یتونیچطور تو م_زد  يپوزخند ماهان

  

م سر يموضوع رو تو نیا خوادیم یسه نقطه... معلوم نبود تا ک  پسره
  بکوبه..

  تر شد ظیغل میشونیپ يرو اخم

  

  ..که دستت گرفتم...ستمیعاشق چشم و ابروت ن_ماهان

 ینیشیم لویکنار ن يریواس ناهار م میبگم الان که رفت خواستمیم فقط
  ....یتوجهشو جلب کن یکنیم یو سع

  

  سفر پس کارتو درست انجام بده... نیب ا اوردتمین یالک

  

  ..يبر یتونیم حالا
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  دمیشدمو درمحکم بهم کوب ادهیپ نیحرص از ماش با

  

  اورد رونیماهان سرش از پنجره ب که

 یمن خال نینازن نیسر در ماش تتیدفعه اخرت باشه ...عصبان یه_
  ...ایکنیم

  

  سمت رستوران رفتم توجه بهش به بدون

  

  راه اداشو در اوردم يتو و

  ...ارهی..پدر تو درميبد نی....خوبه اتو دست اتیترب یپسره ب_

  

  رستوران شدم وارد
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  تخت گوشه رستوران نشسته بودند... يها رو بچه

  سمتشون رفتم به

  موند لوین ينگاهم رو که

  نشسته بود... نازیسامان و آ نیب

  

  نمیبش نیمن کنار ا يحالا چجور هوف

  

  منتظر موندم یکم

  ...نیکنارمن بش ایب یهان_به کنارش اشاره کرد نازیآ که

  

  کرد یرو خال لویخودش و ن نیب

  اوردم  رونیکفشم ب عیخدا خواسته سر از

  نشستم... نشونیب و



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 605  

 

  

  رو واس ماهان نگه داشته بودم... نجایمن ا _ نازیب آ لوروین

  

  جوابشو بده نازیآ نکهیا قبل

  

  من کنارت نشستم.؟؟؟ یکه مگه ناراحت میمنو ماهان ندار زمیعز_

  

  نگاهم کرد یبا تعجب کم لوین

  نداشت.. یحرف نیکنم ازم انتظار چن فک

  

  نه ...نه...باعث افتخاره.._لوین

  

  کش بهش زدم لوین ياز اون لبخندا  يلبخند
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  کردیگرد فقط نگاهم م يبا چشما که

  

  نامحسوس پشت کمرش گذاشتم دستم

  خورد... یتکون که

  مجبور بودم نکهیاز

  کنم  کیدختر تحر هی

  نفرت داشتم.... حس

  

  گرد نگاهم کرد يبا چشما لوین

  دمیدستم پس کش که

   گرفتیقرار م لویمنو ن يپا نیکه ب يگذاشتم طور نیزم  يرو

  بهش نداشت دید یکس
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  دستم باعث شد يرو یدست یگرم حس

  بچرخه.... لویبه سمت ن نگاهم

  

  بود... حیدختر چقد وق نیا

   گفتیراست م ماهان

  من.... يبرا ینبود حت یکار سخت چیه لویکردن ن عاشق

  

  بهش زدم يلبخند بزور

  ....یخوشکل یلیتو خ_اروم کنار گوشم زمزمه کرد لوین

  ...یخوشکل و هات یلیتوام خ_ب اجبار  درجوابش

  

  ؟؟؟؟یگیم يجد_گونش گذاشت يرو دست
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درگوش هم پچ پچ  یچ_باعث شد نتونم جوابش بدم نازیآ يصدا
  ..؟؟دیکنیم

  

  .....دمیپرس ی..چند تا سوال ساده بود از اقا هان زمیعز یچیه_لوین

  

  آهان..._ابروش بالا برد يتا نازیآ

وقت گران بهاتونو بهم  قهیدو دق یآقا هان_با طعنه گفت  بعد
  د؟؟؟یدیم

  

  زمیچرا که نه عز_گرفته بود خندم

...  

  

  دمیسمتش چرخ به

  نشو... کیدختره نزد نیانقد ب ا_نشنوه گفت لویکه ن يطور اروم
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  چرا...؟؟_

  

عاشقت شد ول کنت  يدید يپسر کنهیچون فکر م_دیکش یپوف
  ها!! شهینم

را ماج الیخیب ارهیبده تا به دستش ن ریگ يزیبه چ شناسمشیم من
  ...سین

  

  ...کنمیم کاریدارم چ دونمی...من م نگران نباش _

  

چطور شده زل زده  سیالانم معلوم ن ایب_انداخت لویبه ن ینگاه نازیآ
  به توو
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من دخترم...شک  یدونستیبابا اگه تو نم_کردم  يخنده ا تک
  ....یشیم یرتی. .و برام غيکه توام عاشقم شد کردمیم

  

حرف  يکوفت ..مسخره..نشو دارم جد_از پهلوم گرفت یشگونین
  ...زنمیم

  

  تو..... یمن زهیعز_

  دختره ...... يدیچشم سف یلیخ_نازیآ

  اومدن زیهمراه گارسون به سمت م ماهان

  من نشست يب رو رو

  نظر داشت ریرو ز لوینگاه خاصش منو ن ای

   دیچ زیم يغذا رو گارسون

  

  ...میمشغول خوردن شد یهمگ
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  کردمیخودم حس م يرو رو یکس رهیخ نگاه

  رو اطراف  یکس کردمیدقت م یهرچ یول

  ...دمیدینم

  

  خوردن شدم  الیخیب

  يدیببخش با

  زدم رونیرستوران ب از

  

  بهار بود کینزد

  دادیب ادم م یحس خوب يبهار میملا باد

  ..دمیکش قینفس عم چند

  بهم دست داد... یحس سبک که
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  از هم باز کردم ....چشمام بستم دستام

  با فرو رفتن  که

  حبس شد.... نمیپهلوهام نفسم تو س يانگشت تو دوتا

  به عقب برگشتم عیسر

  خنده مهرداد و اهورا بلند شد يصدا

  ... یغرق نش رونیب دمتیتو حس ...کش يناجور رفته بود_مهرداد

  

  خنده داشت.... یلیهههه خ_

  بود... یدنید افتیق يجا خورد یوقت یهان يوا_ اهورا

  

  دارم براتون...._چپ نگاهش کردم چپ

  

  ...دمیمن که ترس يوا_مهرداد
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  مهرداد دوختم  راهنیچشم به پ رهیخ رهیخ

  راهنت؟؟یرو پ هیمهرداد اون چ يوا_

  

   نهیبب راهنشیسرش خم کرد تا پ عیمتعجب سر مهرداد

  ...دمیدماغش زدم و به سمت بالا کش ریبا انگشت محکم ز که

  

  باعث شد سرش بالا بره  که

  

   کیبه  کی نیا_خنده ریزدم ز یزرت

  ...یحاج يمساو

  زهر ماااار..._با دست گرفت دماغش
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من که انصراف _گفت زدیکه ته خنده توش موج م يبا صدا اهورا
  ...دمیم

  دوست ندارم چیه

  بشم.. عیالف بچه ضا هی توسط

  

  ....ستمیمن تا نبرم ول کن ن یول_با اخم گفت مهرداد

  

  خل پسر..... میبچرخ تا بچرخ_زدم يلبخند

  

  حرکت کردم... نایسمت ماش به

  

  ماهان افتاد.. نیپنچر ماش يچشمم با چرخ ها که

  چرخش پنچر شده بود.... هرچهار
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  کرده..؟؟ نکارویا يکدوم خر يوا_

  

  شده؟؟؟ یچ_اهورا

  

  

  ...ینیبینم_پنچر شده اشاره کردم يسر به چرخ ها با

  

  هر چهار چرخ باهم؟؟؟_ابروش بالا برد يتا اهورا

  امکان نداره... نیا

  داشته... یبوده قصد و قرض یهرک

  

  ...رسهیبهش م یبکنه. اصلا چ نکارویا ادیاخه م یک_کلافه
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  ...دونمینم_هاش بالا انداخت شونه

  بچه ها هم سمت ما اومدن هیو بق ماهان

  شمال...؟؟ میبر يحالا چجور يوا_نازیآ

  

  میریم نیماش هیخب همه با _سامان

  مینیبش نیماش هیتو  ي...چجوريشد ونهید_لوین

  نفر ادم... 7

  

  دینیتر بش یمیصم کمیبابا  الیخیب_هوا تکون داد يدست تو سامان

  ....شهیم جاتون

  

  تهران؟؟ نیبرگرد نیخوای...نکنه مگهید گهیخب راست م_مهرداد
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که متفکر زل زده بود به چرخ ها نگاه ازشون گرفت  ماهان
ما  ی...ول میما برگرد خواستهیکرده م نکارینه..هرکس ا_خونسردگفت

  ..هوم؟؟؟مینیشیك عقب نم

  

  شده بهش نگاه کردم .. زیر يباچشما

  سر مااهان... ریکار ز نیا گفتیچرا ...حسم م دونمینم

  

  ..دونهیکرده ؟؟خدا م نکاریچرا ا یول

  

  ببرن انیرو ب نشیاز دوستاش تا ماش یکیزنگ زد به  ماهان

  .. میبود ستادهیسامان ا نیکنار ماش یهمگ

  

  ییدوتا ننیجلو بش ینشن صندل تیاذ نکهیدخترا واس ا خب_سامان

  شهینصف پسر حساب م یچهارتا پسرم عقب،هرچند هان شما
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  چپ نگاهش کردم چپ

  داد.... لمیتحو یلبخند چندش که

  

  شدند.. نیبدون حرف سوار ماش دخترا

 ستادهیا نیماش رونیمهرداد هم نشستن فقط من و ماهان ب اهورا
  میبود

  ....گهی...سوارشو ديمنتظرخب چرا _ماهان

  

با ماهان  دیمونده انداختم که با یباق يذره جا هیبه  یدل نگاه دو
  ....کردمیم مشیتقس

  

  تو بغلش بودم.. قایدق

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 619  

 

پنچر کرده بد و  نیکه ماش یدلم به خودم و اون شخص يتو داشتم
   گفتمیم راهیب

  شدن دستم دهیبا کش که

  شدم نیسر وارد ماش با

  .... یکنی...چقد الاف م گهید ایب_مهرداد

  ناچار کنارش نشستم به

  با نشستن ماهان  که

  به مهرداد دمیچسب

  بدنش بهم نفوظ کرد يگرما

  داشتم يبد یلیحس خ هی

  دمیخودم رو جلو کش یکم

  دست ماهان دور شکمم حلقه شد.. که

  ...یشیم تیاذ ينجوریبده...ا هی+تک
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  نه نه راحتم..._

  ....يباشه ..هرجور دوست دار_بالا برد یتفاوت یشونه با ب ماهان

  

  ...میکرده بود یط ریمس نصف

  دادم.. هیتک  یبه پشت صندل سرم

  باعث شده بود  نیماش يتکون ها با

  ..رهیبشم و خوابم بگ کسل

  

  ها گرم صحبت بودند... بچه

  خوابم برد.... دادمیکه به حرفاشون گوش م نجوریهم

  

  ..يداریخواب ب نیب
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  ..دمیگرم و نرم  خواب يجا هیتو  کردمیم حس

  لذت بخش.. يگرما هی

  آغوش.. کی مثل

  ...ینیریخواب ش چه

  

  نرم بود... يجا هی يرو سرم

  بود.... نجایسفت تر از یلیخ یپشت صندل ادمیك من  يتا جا یول

  

  سرم جا ب جا کردم... یکم

  نداشت یبه صندل یشباهت چیه نه

  

  از چشمام باز کردم  یکی يلا بزور

  افتاد  رونیچشمم به ب که
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  متوقف شده بود  نیماش

  

  چشمام بستم الیخیب

  دور شونه هام حلقه شده بود  یدست که

  شد دهیبازوم کش يوار رو نوازش

  

  خواب نبود.. نیا نه

  

  چشمام باز کردم.. عیسر

  نشستم... خیس

  

  چشمم به چهره خندون ماهان افتاد که
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  میبود نیماش يشده بودند و فقط من و ماهان تو ادهیها پ بچه

  ؟؟يچته ..چرا جن زده شد_ماهان

  

  ؟؟؟يچرا بغلم کرد یعنیاومدم... یمن ک_

  

  توبغلم... يمن بغلت نکردم که ..خودت اومد_زد يپوزخند

  

  دروغ نگو...._

 يحوصله بحث ندارم از رو_با چشم و ابرو اشاره به پاهاش کرد ماهان
  ...رونیبرم ب امخویپام بلند شو م

  

  به  پاهاش بعد ب خودش انداختم ینگاه

  بلند شدم عیسر
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  خورد نیسرم محکم به سقف ماش که

  آخخخخ_

  

خودتو...نخوردمت که....تو  یبابا نکش_ماهان به هوا رفت قهقهه
  .....يادبه زبون دراز یهنوزم واس من همون پسر تخص و ب

  

 دایپ یبهت حس چوقتی..من هيبگن ..تو دختر ایاگه همه دن یحت
  مطمءن باش... نوی..اکنمینم

  

  شد ادهیپ نیاز ماش _زد يپوزخند

  دمیماهان کوب یخال يمحکم به جا مشتم

 نشسته جیبزنش صدا هو يجوری گهیم طونهیپسره ...سه نقطه ..ش_
  بده...
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  کردمیم یخال یکه حرصم سر صندل نطوریهم

 یخال یلخب چرا دلتو سر صند_ماهان خشکم زد يبا صدا هوی
  .... یکنیم

  ....  یتونیبزن..م ایب_ازهم باز کرد دستاش

  

  شدم ادهیپ نیماش از

  افتاد... میچشمم به کوله پشت که

  بچه زدن نداره.  ..._زدم يبرش داشتم پوزخند نیزم يرو از

  

  رفتم لایسمت و به

بچه عرضه زدن  ایبچه زدن نداره _دیبا دو قدم بزرگ بهم رس ماهان
  نداره؟؟؟؟

  

  چپ نگاهش کردم چپ
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  کردمیلهش م زدمیحتما م تونستمیم اگه

  ....دیرسیزورم بهش نم فیح

  

  افتاد لایو يبایز يچشمم به فضا تازه

  

  گذاشته شده بود  یبزرگ يکه دو طرفش سنگ ها یشن جاده

  و ساحل ایدر لایو يب رو رو

  

  برق زد.. یچشمام از خوشحال ایدر دنید با

  

  دمیدیم کیرو از نزد ایدفعه بود در نیاول

 موج ها  گوش يتا صبح به صدا نمیبرم کنار ساحل بش خواستیم دلم
  بدم..
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  شد دهیبرداشتم که بازووم به شدت کش ایبه سمت در یقدم

   لایو میبر ایفعلا ب ایدر يوقت هست بر_ماهان

  بچه ها کن کمک

  جا ب جا کنن لیوسا تا

  

  

  دیمثل کش تنبون دنبال خودش کش منو

  

  ...يدستم کند یه_دمیغر

  

 که یو اونطرف برد وگرنه انقد تنبل نطرفیبزور ا دیتورو با_ماهان
  ...ییخوریتکون نم
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   کردمیم احساس

  انگشتاش دور بازوم  يجا

  ..سوزهیم داره

  سرد... یلیمن خ ایداغ بود  یلیبدن اون خ دونمینم

  میکه شد لایو وارد

به بچه ها افتاد که هرکدوم مثل تخم مرغ له شده ولو شده  چشمم
  و مبلا نیزم يبودند رو

  ...نیاوووو کوه که نکند_

  

و راحت بود  دمیخوابیبغل گرم م هی...تو  ينجوریوالا منم ا_نازیآ
  ...زدمیجام...الان طعنه م

  

  از خجالت گاز گرفتم لبم
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  ..دمیخنده ماهان کنار گوشم شن يصدا که

  صداش صاف کرد... بعد

  اتاق داره... 3 نجایخب ا_

  تخت دو نفره هست... هیهر اتاق هم  تو

  یکیاتاق...اهورا و مهرداد  هیتو  رنیم دخترا

  ...یکیو سامانم  من

  

  ؟؟یچ یپس هان_نازیآ

  

  ....خوابهیتو سالن رو مبل م یهان_زد يپوزخند ماهان

  تو چشماش زل زدم و درجوابش

  زدم يپوزخند

  ...هیهم عال یلیخاتفاقا _
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  ..خورمیمن حرص م نکارشیبا ا کردیم فکر

  به سمت مبل سه نفره رفتم.. لکسیر یول

  گذاشتم... نیزم يرو رو کوله

  ..نشستم

  استراحت کنم... خوامیخب پس من م_

  ..دیکن خلوت

  

  ها هرکدوم به سمت اتاقشون رفتند.. بچه

  ....یبه مهرداد افتاد  که زل زده بود به کوله پشت نگاهم

  

  و من کردم من

  شده مهرداد؟؟ يزیچ_ترس با
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  نه.._از کوله گرفت نگاهش

  نه.. ایترسناکم رو آوردم  يها لمیف کردمیفکر م داشتم

  

  ...چونهیپیبود داره م معلوم

  گفتم  یاهان بااسترس

  

  ...دمیمبل دراز کش يرو

  

  نبود یمناسب ياصلا جا دنیخشک بود و واس خواب يادیز مبلش

  

  نگذره ماهان.... خداازت
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  کردم بخوابم.  یبستم سع چشمام

..  

  بردیخوابم نم گهیبودم د دهیخواب نیماش يچون تو یول

  

  کرده بود... ایهوس در بیعج دلم

  

  زدم... رونیب لایو از

  غروب بود کینزد

من رو سمت  ایشدم که از وسط در دیخورش ینور نارنج طلسم
  .دیکش یخودش م

  

  ..حرکت کردم. ایسمت در به

  شلوارم  بالا زدم ياوردم و پاچه ها رونیراه کفشام رو ب نیب
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  زدم ومدیبه آب که به سمت پاهام م يلبخند

که رو لبم نشسته  یقیانگشت هام رو وارد آب کردم و لبخند عم اول
  بود رو به آسمون نشون دادم.

  شدم ایدر وارد

  کردیو پوست پام نوازش م ومدیم یکی یکیها  موج

  

  رها بشم... خواستیرو بستم دلم م چشمام

کرد رو بدم دست  یم ینیکه رو شونه هام سنگ يزیداشتم چ دوست
  ایدر

حجم غم  يشه و از من دور کنه همه  یکه م ییببرتش تا هرجا بگم
  هام رو

  تر رفتم.. جلو

  ایو لذت بخش آغوش در قیو جلوتر و حس عم جلوتر

  ...دیگردنم رس ریکه آب تا ز ییجا تا
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  افتاد من شنا بلد نبودم.. ادمی تازه

  شدم هول

  خورد زیعقب گرد کردم که پام ل عیسر

  اب فرو رفتم يتو

  اما دمیکش غیج بلند

  ...ادیهام باعث شد نفسم بند ب هیآب شور به ر حجوم

   نی..تا خودم رو از ازدمیو پا م دست

  کردمیتلاش م شتریب ی..هرچ ینجات بدم ول مخمسه

  ....تمرفیاب فرو م يتو شتریب

آغوش  نیا گهیو د دیکش یداشت با تمام غوا من رو به آغوش م ایدر
  برام لذت بخش نبود

  ..شدیواس  مشکلام م  یراه حل دیشا یول
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  انقد هم ترسناك نبود مرگ

  

  کرخت شده بود...خودم رها کردم بدنم

  شد یتموم م دیواقعا با دیشا

  کارم بود... انیپا نیا دیشا

  

  شدن دستم.... دهیکش با

  اومدم رونیآب ب از

  

  ...دمیکش یدر پ یو پ قیعم ينفس ها عیسر

  کنم هیهام هد هیکه ازش محروم شده بودم به ر ییهوا تا

  هام هیورود آب به ر بخاطر

  بود... دیشد يهمراه با سرفه ها دنمیکش نفس
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  دور بدنم حلقه شد و منو به سمت ساحل کشوند یدست

  رمق نداشتم يانقدر

  ....نمیکه نجاتم داده رو بب يچهره فرد که

  خوابوند نیزم يمنو رو میدیساحل که  رس به

  

  اهورا افتاد هیچشمم به چهره برزخ حالا

   يخودت رو به کشتن بد یخواستیدختره احمق ...م_

  توعمرت... يدیند ایدر ای

  

  نفسام منظم نشده بود  هنوز

  اهورا بغلم کرد چند ضربه محکم به پشتم زد که

  شد... اعثب
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 ینآب ت یکم خواستمیمن قصد نداشتم...فقط م_آسوده بکشم ینفس
  یکن

  ...یدردسر درست کن دی..همش با یواقعا احمق_اهورا

به  يا گهید یمن کس ياگه الان بجا_کرد سمیخ راهنیبه پ ینگاه
هام اشاره کرد که  نهی(به سنارویا یخواستینجاتت اومده بود چطور م

  به بدنم معلوم بود کرد) راهنیپ دنیبخاطر چسب شیبرامدگ

  هان؟؟؟ یبپوشون

  

  حرف زدن نداشتم توان

  لبام قفل شده بود.... ياهورا رو يچشما

  ازت دور باشم... خوامیمن م یهرچ_لب زمزمه کرد ریز

  ....یکشیبه سمت خودت م شتریمنو ب تو

  

  و خم کرد سرش
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  گرد شده نگاهش کردم يچشما با

  تر اومد  کیو نزد کینزد سرش

  لباش

  لبام متوقف شد.... یسانت مین تو

  ....يادامه بد يباز نیبه ا يخوایم ی....تا ک یهان_

  

  دهنم قورت دادم  آب

  ازم دور بشه... عیسامان باعث شد اهورا سر يصدا هوی که

  دیچیاورد دور بدنم پ رونیازتنش ب کتش

  افتاده؟؟؟؟ یاتفاق_سامان

  از اب من انداخت سیبه چهره خ یقیدق نگاه

  بود غرق بشه که نجاتش دادم... کی..نزد یرفت اب تن ییتنها_اهورا

  ؟؟يدادیم یبهش نفس مصنوع نیواس هم_سامان
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  هان؟؟؟_اهورا

  

اخه _زد یطونیبدون توجه به چهره متعجب اهورا لبخند ش سامان
 يخاك بر سر يکار ها نیدار کردیفکر م دتونیدیاز دور م یهرک

  ....دیکنیم

  

  چرت و پرت نگو..._اهورا

  ؟؟يراه بر یتونیم_دور بدنم حلقه کرد دستاش

  

  اره..._و تکون دادم سرم

  

  میرفت لایکمک اهورا به سمت و به

  ...کردمینگاه سامان رو خودم حس م ینیتمام مدت سنگ یول
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  حق داشت اهورا

  دیکشیم رونیاون سامان منو از اب ب يالان بجا اگه

  در انتظارم بود... يزینبود چه چ معلوم

  ...میشد لایو وارد

  افتاده؟؟؟ یچه اتفاق_به سمتم اومد عیسر نازیآ

  

  و ...... یهوس اب تن یچیه_زد يپوزخند سامان

  

  با چشم غره اهورا  خفه شد... که

  

  تو اتاق ما تا لباسش و عوض کنه.... نشیببر_رو به اهورا گفت نازیآ

  ...ارمیکولشو م من
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  کرد تیتکون داد و منو به سمت اتاق دخترا هدا يسر اهورا

  میاتاق که شد وارد

  ؟؟؟يدختر دونهیم نازیآ_گوشم گفت ریز آروم

  

  جوابشو بدم... یچ دونستمینم

خبر  نی...چون اگه اینگ چکسیبهتره به ه_خودش به حرف اومد که
  برات.... شهیبد م یلیبه گوش ماهان برسه خ

  

  نگاهش کردم دهیترس

تا برات لباس  اریب رونیحموم ب يرو تو ستیخ يلباس هابرو _اهورا
  ....ارمیب

  

  اتاق خارج شد از
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  فکر فرو رفتم.. به

  ماهان شدم يوارد خونه پدر یوقت از

  هدخطرهیکه ماهان نفهمه...و  دادنیبهم هشدار م همه

  بود دهیحالا که فهم یول

  برام داشت؟؟؟ يچه خطر یعنی

  

  ..يستادیهنوز که ا_

  ..ياریمنتظر بودم کوله رو ب_انداختم نازیبه ا ینگاه

  

تا  رونیب ایلباسات رو عوض کن..ب ایب _جانیبه سمتم گرفت با ه کوله
  ...میشام بخور

  ...مینیباهم بب میخوایترسناك اورده م لمیف مهرداد
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  حال کولمو گرفتم به سمت حموم رفتم... یب

  لباسام.. ضیتعو بعد

  اتاق خارج شدم از

  جم شده بودند يو یت يها همه جلو بچه

  مبل انداختن ریتشک بزرگ ز هی

  تشک لم داده بودند يرو پسرا

  مبل ها چارزانو زده بودند.... يهم رو دخترا

  

  نجایا ایداداش ب یهان_مهرداد

  تشک اشاره کرد يکنار خودش رو به

  اوردم خفن.... لمی..فنیبش

  

  ..نمیشیمبل م يممنون من رو_
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  ...یاز گرسنگ میمرد ومدیچرا ماهان ن_لوین

  ....کشهیساعت طول م مین ادیانقد غر نزن تا بره شهر ب لوین_سامان

  

  داشتمیبرم لویبه ن یکینزد يبرا یقدم دیبا

 يخودمو از خطر  تونستمی..مخواستیك ماهان م يبا انجام کار دیشا
  در امان نگه دارم... گنیکه بچه ها م

  

  مبل نشستم... يرفتم کنارش رو لویسمت ن به

  لبم نشوندم يرو یزورک يلبخند

  

  به من افتاد  لوین نگاه

  سالن خاموش شد يبرق ها همزمان
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  ....لمیسر وقت ف میبر_اهورا

  

  نهیپسرا بش شیپ نکهیا يبجا

  مبل نشست... يرو کنارمن

  

  پام حس کردم.. يرو یدست

  

  کردیم يرو شیداشت پ لوین

  زدم.. يمتوجه شدم لبخند دید یوقت

  گرفتم و عقب بردم... دستش

  ...شدیکه بهم دست بزنه چندشم م نیاز

  

  رفتمیخودم کلنجار م با
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  ..امینقشه هست کنار ب هیهمش  نکهیبتونم با ا تا

کنم و به سمت خودم  کیدختر رو تحر هیبخوام  نکهیفکر ا یول
  بکشم .....

  سخت بود... واقعا

  

 یباعث شد  از ترس تکون ونیزیتلو يتو تیبلندشخص غیج يصدا
  بخورم...

  ...نجامینترس من ا_کنار گوشم  زمزمه کرد اهورا

  

  ترس بزرگه.... هیخودش  ينجایك تو ا نیدلم گفتم هم يتو

  

  تر کرد کیخودش به من نزد لوین

  کردم.... ریدوتا گ نیا نیب خودم لعنت فرستادم که ب من
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  دیچسبیپسرم بهم م کردیفکر م یکی

  دیچسبیدخترم بهم م دونستیم یکی

  

  بود يبد وضع

  شد ریاس لوین يدستا نیب دستم

  چهرش نگاه کردم به

  بود لمیبه ف چشماش

  من بود... شیحواسش پ عیضا یلیخ یول

  

  نگاه کردم لمیتوجه بهش به ف یب

  ...رفتیم شیپ کیتو ساختمان تار يدختر

تو خونه  ونیزیتلو يصدا يخس خس نفس ها بخاطر بلند يصدا
  ...دیچیپیم



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 648  

 

  ساختمان گذاشت که يپله ها يرو پاش

دور تا دور اتاق بچرخه و اخر  نیباعث شد دورب يزیافتادن چ يصدا
  از خوون متوقف شد يکه رد وارید يرو

  سمت بالا رفت به

  

   دیچکیبود و از دندوناش خوون م دهیکه سقف چسب یجن هوی

  انسان بود هیاز بالا تنه  کهیت هیچنگالش  يتو و

  زدیفواره مازش خون  و

  به سرعت به سمت صفحه اومد  

  

  دمیکش يخفه ا غیترس ج از

  زدندیم غیدخترا با تمام توان ج یول
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 هیچتونه بابا _خاموش کرد ونیزیبرداشت و تلو زیخ عیسر مهرداد
  گوشم کر شد اه.... لمهیف

  

  سالن روشن شد برق

 نجوریا دیبه دخترا نبا یتو نمدون_ماهان توجه همه جلب کرد يصدا
  نشون داد... لمایف

  

  کردیم هیکه از ترس گر یدرحال لوین

  سمت ماهان رفت به

  ترسناك بووود یلیواقعا خ_بغلش پرت کرد يتو خودش

  ...هیکرد به گر شروع

  

 یگیخوب توام انقد ك م یلیخ_از خودش جدا کرد لویبزور ن ماهان
  ترسناك نبود..
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  چقد ارومه... نازیا نگاه

  

سر جاش خشکش زده  دهیپر يافتاد که با رنگ و رو نازیب ا نگاهم
  بود

  خنده ریزدم ز یحالتش پق دنید از

زهرمارر....خنده _مبل رو به سمتم پرت کرد يرو کیبالشت کوچ که
  داره؟؟

  

  ...یلیخ_

  دمیخند دوباره

  باعث شد خود ب خود سرم به سمتش بچرخه ینگاه کس ینیسنگ که

  شد سبز خوشرنگ قفل يدوتا گو يتو چشمم

  نا خود اگاه متوقف... خندم

  زل زده بود به من.. یبا نگاه خاص مهرداد
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  وجود من  يتو خواستیم انگار

  کنه..... دایاز دست رفتش پ حافظه

  

  ..میهم زل زده بود يچشما يچقد گذشت ك تو دونمینم

  خوشرنگ گرفتم يها لهیسقلمه محکم اهورا ب زور نگاهم از اون ت با

  هان...؟؟_

  

 هی يزل زد ی..به چریبگ_داخل دستش تکون داد چیساندو اهورا
  ساعته؟؟

  ...یچیه_از دستش گرفتم چیساندو

  

  دورش باز کردم کاغذ

  همبر گر  دنید با
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  از نهادم بلند شد.. آه

  

  بهش نداشتم يعلاقه ا چیکه ه ییغذا تنها

  بود... همبرگر

  

  گذاشتم زیم يو رو دمیچیدوباره دورش پ کاغذ

  

  ؟؟يخوریچرا نم_اهورا

  ...رمیس_

  ...خب بخور ينخورد يزیظهر هم چ_ماهان

  ....فهیدخترا ظر نیمونده و ع زهیو م زیانقد ر نیواس هم_سامان

  

  سامان جان شما نظر نده..._داخل دستش زد  چیاز ساندو يگاز نازیآ
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  به من گفت  رو

مرغ گرفته  چی..اون ساندوریماهان بگ چیساندو ياگه دوست ندار_
  خودش يبرا

  چپ نگاهش کرد چپ

  

  دوست نداشتم همبر... هیخب چ_ماهان

  

  الدوله سیخس میماهم دوست نداشت دیشا یدوست نداشت_نازیآ

  

  جان؟؟؟ نازیا يخوریم یدولپ نیواس هم_لوین

  

  تلف بشم بهتره؟؟؟ یمجبورم ...از گشنگ_گفت یبا حاضر جواب نازیآ

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 654  

 

  بهش زدم يلبخند

  بود... يدختر بامزه ا واقعا

  مبل بلند شدم يرو از

  قدم بزنم رونیب رمیبا اجازه من م_

  

  نشه..؟؟ یمث غروب_با طعنه گفت اهورا

  

  ...شهینم رینخ_کج کردم لبم

  

  زدم... رونیب لایبهشون بدم از و يا گهیفرصت حرف د نکهیا بدون

  

  کامل تو آسمون بود ماه

  کردیرو روشن تر م هوا
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  شده بود دهیکش لایدور و يمتر هیکوتاه  وارید 

  رفتم و روش نشستم واریسمت د به

  ....ایزدم ب در زل

 موهام نیب یچقد تو فکر غرق شده بودم که با نوازش دست دونمینم
  ستادمیا عیسر

  به موهام دست بزنه متنفر بودم... یکس نکهیاز

  

  نشست میشونیرو پ ظیفوق العاده غل یاخم

  م بگم که...به فرد رو ب رو راهیبد و ب یباز کردم تا هرچ دهن

  مهرداد سکوت کردم دنید با

  ...ریبگ ایب_داخل دستش به سمتم گرفت چیساندو مهرداد
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  به چهرش انداختم یبعد نگاه چیبه ساندو ینگاه

  

  ندارم لیممنون م_

  ...يبخور يمجبور_مهرداد

  چرا؟؟_ابروم بالا بردم يتا هی

  

تورو  چیچون من ساندو_نشست وارید يجلو اومد رو لکسیر
  خوردم..

  

 یاشکال_چشم دوختم اینشستم به در وارید يفاصله ازش رو با
  نداره..

  

بخور تا بزور تو حلقت _دستم گذاشت يتو چیگرفت ساندو دستم
  نکردم...
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  ..ي..نخوررمیگیعذاب وجدان م ينجوریا

  

  زدم يدلم پوزخند يتو

  زنهیحرف از عذاب وجدان م یک

  مهرداد يصدا با

  تمبه سمتش برگش عیسر

   يصدا که

  شد دهیگردنم شن يبه جا شدن استخون ها جا

  بهت دارم... یبیحس عج هی_مهرداد

  از  يجا هی کنمیفکر م همش

   ذهنم

  ..هینفر مثل تو هی مختص

  ...وونسید نیا یگیالان تو دلت م دونمیم_کرد يخنده ا تک
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  ....رهیممکنه اشتباه بگ یها..نه خب هرکس_زدم يلبخند بزور

  

  چشمام زل زد يتو برگشت

  اره..ممکنه...._مکث گفت یکم با

  ؟؟؟یهان_مهرداد

  

  بله؟_

  

  ؟؟ي+تاحالا عاشق شد

  دیدرخشینور ماه م ریسبزش ز يچشما

  اره..._گفتم ناخوداگاه
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عشق  کنمیفکر م یمن نشدم ...ول_دوخت ایازم گرفت به در نگاهش
  قشنگ باشه.. تونهیم

  نه؟؟؟ مگه

  

  عشق دوطرفه باشه.. یاره..وقت_لب گفتم ریز

  ؟؟یگفت يزیچ_مهرداد

  

  

 ملیادامه ف میخوایم دیایبچه ها ب يهووو _زد  رونیب لایسامان از در و 
  ....مینیبب

  دخترا... بدون

  

  ..میبر_بلند شد وارید ياز رو مهرداد

  تو برو.... امیمن م_
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 ینیبش نجای....ا میپاشو بر_کرد ستادنیگرفت بزور وادار به ا دستم
  ...یتو فاز عاشق يریم

  

  دستش  يگرما

  دیکش شیدستم به ات پوست

وقت  یلیعشق واس خ نینگران نباش ا_دمیدستم پس کش عیسر
  ...شهیپ

  

  دور شونه هام حلقه کرد دستاش

  ...یکنیانقد مث دخترا فرار م یواس چ_

  

  بهم بچسبه یکس ادیچون خوشم نم_دمیپر رونیدستش ب ریز از

  

  ..يریزن بگ گهیپس دوروز د_کرد يبلند خنده



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 661  

 

  ...یکنیم کاریچ

  رمیگیزن نم_رفتم لایسمت و به

  ....رمیبگ ییتا 4 ای 3 هیبرعکس من قصد دارم _سرم راه افتاد پشت

  

  گشاد نگاهش کردم يچشما با

  

  ...سین دی..ازت بعیداشتخ باش متیقد یاگه هنوز اخلاق_لب  ریز

  

  ..شنوهینگو گوشام نم واشی_مهرداد

  

  خودم بودم.. با_

  

   میشد لایو وارد
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  تشک لم داده بودند... يبا بالا تنه لخت رو پسرا

 نیکرد يمجرد_اورد رونیاز تنش ب شرتیت عیسر مهرداد
  جمعو..دخترا کوشن؟؟

  

  ...اهیدنبال نخود س مشونیفرستاد_سامان

  دور بزنن توساحل... کمیبا ماهان رفتند _اهورا

  

  اریتوام لباست در ب_دیگرفت کمس بالاش کش راهنمیگوشه پ مهرداد

من _نشست میشونیپ يرو یشدن دستش پس زدم اخم به
  راحتم.. ينجوریهم

  

 ای..بيلباسش دار کاریمث دخترا حساسه چ یدونیداداش نم_سامان
  بابا... میکن یپل لمیکنار من ف نیبش
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  بالا برد.. یتفاوت یشونه با ب مهردا

  رفت ونیزیسمت تلو به

  نفره نشستم... کیمبل  يرو

  ...رفتمیمنم با دخترا م کاش

  که سامان و مهرداد و اهورا بودن راحت نبودم یاز بدون تو جمع اصلا

  وجه.. چیسه تا به ه نیبا ا یکنار اومد ول شدیبا ماهان م دیشا

  

  کردند یاز اول پل لمیف

  بود دهیکه به سقف چسب یصحنه جن باز

  شد.. انینما

  

   شهیم یاخرش چ تمدونسیم نکهیا با

  هزار بود ياز ترس بازم ضربان قلبم رو یول
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  رونیآن ممکن بود  قلبم از دهنم بزنه ب هر

  

  نزنم.. غیخودم گرفتم که ج يجلو یلیخ

  

  لمیف انیپا بعد

  زدندیحرف م يو مبلا لم داده بودند از هر در نیزم يآسوده رو پسرا

  ...رفتیچشمم کنار نم يلحظه هم از جلو هیمن صحنه اون جن  یول

  تنها بخوابم.. يچجور امشب

  يندازیمنو تو هچل م شهیخدا ازت نگذره مهرداد هم يا

  ..اطیگرفتم برم تو ح میتصم

  ...امیب رونیسرم گرم بشه واز فکر اون جن مزخرف ب تا

  که شدم باز  اطیح وارد

  گوشم نوازش کرد  ایدر يموج ها يصدا



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 665  

 

  

  دادیبهم م یخوب یلیحس خ صداش

  باشم ایکل عمرم رو کنار در خواستیم دلم

  رفتم روش نشستم واریبه سمت د دوباره

  

  شد یذهنم پل يتو یاهنگ

  عمرر همراهم بود  هیکه  يپسرونه ا يصدا با

  شروع به زمزمش کردم.. یآروم  به

***  

  دلتنگتم

  

  بارونه حالاکه

  رقصونهیهام  اشکام م روگونه
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  زندونه میزندگ یتونباش

  

  ستین یچکیکه ه يرجو دلتنگتم

  يبرگرد کاش

  

  ستین یشوخ یدلتنگ

  زمستونه امیدن ینباش تو

  

  بده حرفاموو گوش

  ...خوامویاون روزامو م فقط

  

  یرحم یب گمینم
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  دردامو... یفهمیم توفقط

  

  لبخند سرد.. هی با

  کرد.. رمیدرد پ نیاخر يدید

  خوبن باهام همه

  تنهام یلیخ اما

  برگرد..... زود

*****  

  دمیپر نییپا وارید ياز رو دهیترس یدست زدن کس يصدا با

  کردندیم قمیبودند و تشو ستادهیو دخترا پست سرم  ا ماهان

  ...يخووند یواقعا عال نیافر_ماهان

  ... شهیلحظه اش حساب م هیواس  یعال_نازیآ

  ...یهان يمعرکه ا تو
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  از سر درد زدم... يلبخند

  

  و من دنیدیاهنگ رو م ییبایز اونا

منو از  یکه زندگ يواس پدر و مادر میاهنگ رو و دلتنگ یمعن
  داشتنشون محروم کرده بود....

  

گرفتم  به چهره ماهان  نینگاهم از زم عیسر یحلقه شدن دست با
  دوختم

  کردمیخووب حس م یلیرو خ يخوندیك م یمن غم نهفته تو اهنگ_

  به اطراف انداختم.. ینگاه

  رفتن داخل..._ماهان

بغض  کردمیم یکه سع يشونم باز کردم و با صدادستش از دور _
  ...یانقد بهم نچسب شهیم_نداشته باشه گفتم
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 ادینه...خوشم نم_دوباره محکم تر منو تو آغوشش فشرد ماهان
  دوستام ناراحت باشن...

  دوست؟؟_زدم يپوزخند

  یشیتاحالا با خدمتکار خونتون دوست م یک از

  تو..... ادمهی یوقت از

  لبام  يلباش روگذاشته شدن  با

  به دهنم زد یقفل

  ...زدیم رونیاز تعجب داشت از حدقه ب چشمام

  هنگ کرده بودم یواقع يمعنا به

از خودم نشون  یچه عکس العمل دیبا طیشرا نیدر دونستمینم اصلا
  بدم..

  

  ؟؟؟یگرفت ادی_ازم جدا شد ماهان
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  دهنم با استرس قورت دادم آب

  ..؟؟ووی...چ یچ_زبون باز کردم بزور

  

  ...یرو ببوس لوین يفردا شب چجور نکهیا_زد يجدا شد پوزخند ازم

  

  نشست میشونیپ يرو یاخم

بعدش مسخره  دهیرو انجام م خوادیم يچلغوز هر کار پسر
  ...ادموکنهیم

  

  تو شکمش. .. دمیمشت کردم و محکم کوب دستم

  از درد جم شد که

  ابله.. يکرد کاریآخ...چ_ماهان
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ن فکر نک یدخترم ...ول يدیدرسته ..فهم_دمیبهش توپ تیبادعصبان
  یباهام بکن يبخوا یهرغلط دمیزورم کم شده و اجازه م

  

  پسره احمق...._ستادیصاف ا یکم

....هنوزم پسرم....پس حد خودت رو  يخوبه قبول دار_زدم يپوزخند
.  امیجلوت کوتاه ب دی...بارهیگ شتیکن..فکر نکن چون کارم پ تیرعا

..  

  

  رفتم . .. لایسمت و هی

  خنک شد.. دلم

  ....  بوسهیالاخ منو م پسره

  

 متنفرم..اه ایچندش باز نیاز_دمیلبام کش يدستم چند بار رو پشت
  اه اه...
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  اون اب دهنش ....تف با

  

  لباسم پاك کردم نیلبام با است یدر پ ی..چندبار پ اه

  فک کنم از شدت فشار ورم کردند... که

  شدم لایو وارد

  تو سالن نبود انگار رفته بودند تو اتاقاشون بخوابن... یکس

  ها خاموش بود برق

  

  فقط برق آشپزخونه روشن بود... و

  کردینورش داخل سالن رو روشن م و

  

  بود... خچالیتنها سرش تو لویبه آشپزخونه انداختم ن ینگاه
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انجام بدم و  خواستیکه ماهان م يبود کار نیموقع واس ا نیبهتر
  اص کنمخودمو خل

برم  الیخیگرفتم ب میانقد از کار ماهان لجم گرفته بود..که تصم یول
  بخوابم

  

  سمت مبل رفتم... به

دراز  نهیسرم گذاشتم و دست به س ریمبل رو ز يرو کیکوچ کوسن
  ...دمیکش

  

  باز به سمت ماهان رفت... فکرم

  چشمام باز کردم تیعصبان با

  به چشمم خورد وارید يرو هیسا که

  ترس جن باشه از
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  سرجام نشستم... خیس عیسر

  نکشم... غیدهنم گذاشتم تا ج يرو دستم

  لووین دنید با

 یگیچه طرز اومدنه...نم نیا میترسوند_دادم رونیبه شدت ب نفسمو
  سکته کنم؟؟

  

ران پام  يمبل نشست دستش رو يتر اومد کنارم رو کینزد
  قصد نداشتم بترسونمت... دیببخش_گذاشت

  پام حالت تهوع بهم دست داد يدستش رو باحرکت

  گرفتم تا پسش بزنم دستش

  در کلبه باز شد  که

  دستاس قفل شده ما افتاد يبه محض داخل شدن چشمش رو ماهان

  ...تادسیو صاف ا دیکش رونیمث برق گرفته ها دستش از دستم ب لوین

  من خشک شده بود.. يماهان رو رهیخ نگاه
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  ...؟؟يکجا بود زمیعز_به سمتش رفت عیسر لوین

  

  چشم دوختم لوینفرت به حرکات ن با

  ...دهیاسم هرچس دختر بود رو به گند کش واقعا

  

  داشتم... ياز دختر بودن خودم حس بد يلحظه ا يبرا

  کنم یگرفتم مثل پسرا زندگ میاخر عمرم تصم تا

  محسوب بشم.. لویهم جنس ن تا

  

  

  به سمت اتاقشون رفت لویبدون توجه به ن ماهان

  راه افتاد  زونیهم دنبالش با لب و لوچه او لوین که
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مطمءن شدم هردو رفتند راحت دوباره  یچشم بدرقشون کردم وقت با
  دمیمبل دراز کش يرو

چشمم نقش  يزدم به سقف که باز صحنه ترسناك اون جن جلو زل
  بست

  تو خودم جمع شدم دهیترس

..همش توهمه..من سین يزیچ_هم فشردم يمحکم رو چشمام
  ...ترسمینم

  

  منحرف کنم يا گهیکردم ذهنم به سمت د یسع

  بوسه ماهان افتادم ... ادی که

  نشست... میشونیپ يرو یاخم

راحت تر  یلیخ یزندگ دیماهان نبود شا میقسمت زندگ نیتو ا اگه
  ..شدیم
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  ..دادمیحق السکوت بهش م دیواس دختر بودنم با نه

  ازم  نه

  ... کردیاستفاده م سو

  کنه .... رمیبود مسخرو تحق یکس نه

  

  بدون ماهان خودخواه.... شدیم ینیریش یچه زندگ واقعا

  

***  

  بچه ها  يسر و صدا يبا صدا صبح

  شدم داریخواب ب از

  محض باز کردن چشمام به

  شد یصورتم خال يرو خیآب  پارچ

  حبس شد... نهیس ياز ترس نفسم تو که
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  ..خورهیهم به درد عمت م تیریخاك توسرت سامان نشونه گ_اهورا

  بچه مردم سکته نکنه..چرا خشکش زده؟؟_نازیآ

  کنمیکنن سکته م داریاز خواب ب ينجوریوالا منم ا_لوین

  

  صورتم گرفتم و چشمام باز کردم يدست قطرات اب رو با

  کارو کرد؟؟؟ نیا یکدوم ادم نفهم_دمیشدم غر دیکل يدندونا يلا از

  

  سامان نشست.. یشونیپ يرو یحرفم اخم با

  ...مینداشت يباور کن قصد یهان_اهورا

  تو.... يرو ختیر یاشتباه زهیمن بر ياب رو خواستیم سامان

  

  زل زدم به سامان یعصبان يباچشما
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منو با اون چشات  ينخور_بالا اورد میدستاش به حالت  تسل که
  ..لامصب سگ داره...

  

  کردمیچپ چپ نگاهش  م نجوریهم

  ...دیخب بابا ببخش یلیخ_سامان

  

  مبل بلند شدم ياز رو لکسیر

  ..ذاشتمیحقش کف دستش م دیبا

  

  سمت آشپزخونه رفتم به

  رو پر آب کردم پارچ

  بودند ستادهیبچه ها وسط سالن ا هنوز

  قد سامان از من بلند تر بود چون
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  ستادمیمبل ا يرو

  

گرد شده خشکش زده بود و به من  يهم با تعجب و چشما سامان
  ..کردینگاه م

  خوردینم تکون

  

  کردم یسرش خال يپالا بردم رو پارچ

  ؟؟یکنیم کاریهوف چ_دیزد عقب کش يداد که

  

 شهیم میشد يحالا مساو_دستش گذاشتم يرو تو یخال پارچه
  ...دتیبخش

  خفم کنه.. خوادیبخونم دلش م یبه راحت تونستمینگاه سامان م از

  

  به سمت اشپزخونه رفتم خونسرد
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  ...دیتا شب همونجا بمون نیخوایگرسنمه ...شما م  یلیمن که خ_

  

  حمله کردند  ییهوویاشپزخونه شدم که همه  وارد

  خورمیم مرویمن ن_نازیآ_

  منم کره و عسل و مربا..._لوین

  ...خوامیمن املت م_مهرداد

  ...مرویمنم ن_ اهورا

   

 لیواستون سفارش تحو خوادیم یخب ک_ستادمیا نهیبه س دست
  بده؟؟

  

  معلومه تو.._وارد آشپزخونه شد يبا پوزخند ماهان
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   يباشه خدمتکار یهرچ

  صورتم نگه داشت کیخم کرد و نزد سرش

  

  ...یبکن یفرق نداره چه خدمت 

  

  چه طرز برخورده؟؟؟ نیماهان ا_به نشونه اعتراض صداش زد نازیآ

  

  دلم نشست يتو يبد بغض

  

  

  نشه ریتا اشکام سراز دمیکش یقیعم نفس

  جان.... نازینداره آ یاشکال_نلرزه کردمیم یکه سع يصدا با
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  رفتم خچالیسمت  به

  ...کنمیکمکت م_مهرداد به سمتم اومد که

  لازم..._

  

....از ماهان دلخور سسیه _گوشم گفت ریو اروم ز دیحرفم پر نیب
  بود... زیزبونش ت شهینشو هم

زود تر اماده  کنمیگشنمه کمک م یلیمن خ_تر گفت بلند
  بشه..هوم؟؟

  

  کمک... امیمنم م_هم بلند شد نازیآ

  بهشون زدم... يلبخند

  

  بزرگه... بانهیپشت هیداشتن دوست خووب  واقعا
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به ماهان افتاد که دستش مشت کرده بود و با حرص به ما نگاه  نگاهم
  کردیم

  

  بخور ماهان حرص

و التماسم  یپام زانو بزن يکه جلو کنمیم يکار يباش روز مطمءن
  نگاه بندازم... هیبهت  یکن

  ستین ریروز د اون

  

  ..میپس گرفتن تمام ثروت پدر با

  بود چیماهان و پدرش دربرابرم ه ثروت

  زدم.... يپوزخند

  ..رمیگیاز همتون م انتقامم

  رو ازتو  يك کرد يرهایتمام تحق انتقام
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  و

  

  .... از مهرداد و عموممیزندگ یالاخون والاخون بودنم..تمام سخت تمام

  

  میدیچ یصبحونه مفصل زیکمک بچه ها م به

  میسالن نشست ياستراحت تو يصبحونه برا بعد

  ...دیبابا حوصلم پوک_اهورا

  

  داداش میکن کاریچ یگیم_سامان

  

  ..میکن يباز قتیجرات وحق_لوین

  

  نه خز شده..._زد يپوزخند ماهان
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  به مهرداد کرد رو

  ...یکن ییهنر نما یتونیداداش فقط توم -

  

ا توساحل ت میاخ جون پس بر_دیبهم کوب یدستاش با خوشحال نازیآ
  بشه ... کیفضا رمانت

  ...میرو هم همونجا بخور ناهار

  

  ...کنمیکارا نم نیاز گهیمن د یدونینه ...داداش م_مهرداد

  

  پاشو بابا ناز نکن..._از جاش بلند شد به سمت مهرداد رفت ماهان

  رو گرفت و بلندش کرد دستش

  

  کردمیبهشون نگاه م متعجب
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  بکنه خواستیم يچه کار یعنی

  خواست انجام بده یدلش نم که

  

  پاشو پسر.._رو گرفت دمید يجلو نازیزده بودم بهشون که آ زل

  ...میعاشقانه قدم بزن کمی میبر_زد يحرفش لبخند ادامه

  

  افتاد لویبهش زدم که چشمم به ن يلبخند

  کردیحرص به ما دوتا نگاه م با

  دییجویناخنشو م و

  

  گرفته بود خندم

  ... شدیم شیرابطه ما حسود به

  رو گرفتم نازیآ دست
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  و رونیب میاز همه زد جلوتر

  میخارج شد لایاز و باهم

  بچه ها هم پشت سرمون اومدند... هیبق

  

  جدا شدم و نازیکه بهم وارد شد از آ يفشار با

  انداخت با خنده گفت نازیمن و آ نیخودش ب  لوین 

  

  توفاز لاو نیچقد رفت_

  شه؟؟ینم تیتوام که اصلا به ما حسود_نازیآ

  

 یمن فقط از هان ؟ينه چرا حسود_دستش دور بازوم حلقه کرد لوین
  نننیهم اد،یجون خوشم م
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  گفت يا دهیآهاااان کش نازیآ

  خندم گرفته بود.. نشونیکل کل ب از

  کردندیمن داشتن بحث م واس

  داشتم یحس جالب هی

  

  

  .میدور هم کنار ساحل نشست همه

  برا ینشست و پشت چشم نازیمن و آ نیب لوین

  نازك کرد. نازیآ

  

  سامان نشست که خودم رو جمع و جور کردم. کنارم

  ...دادیحالت تهوع بهم دست م خوردیتنش بهم م يگرما یحت

  تنفرم ازش برام نامعلوم بود.. نهمهیا لیدل
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  .مینشسته بود یضیب هیشب شتریب

  

  شد. داشیبود که از دور تر پ یماهان خال يجا

  

  اومد نگیسمت پارک از

  دستش بود يزیچ

  

  تارهیکه شد متوجه شدم گ کینزد

  

  دست مهرداد  دادش

  داداش خودتو نشون بده... ایب_
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  گرفت تاریناز کردن گ یمهرداد هم با کم 

  کوکش کرد و

  به نواختن کرد. شروع

  

  .زدیقشنگ م یلیخ

  و عاشقانه  آروم

  بود.. یواقعا عال صداش

  

  

****  

  بود ازم.. دلخور

  هم نکرد.. یخدافظ که

  تنها ولم کرد.. منو
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  زرد.. يرنگ و رو با

  

  شمیدلتنگش م چقد

  .....ییخوب بود دوتا چه

  ..نمیشیپنجره م پشته

  

  ....ییتنها غروبا

*****  

  

  کردم. یپام نگاه م ریز يبه شن ها داشتم

  ..دادمیگوش م شیبا تمام وجود به آهنگ و معن و

  

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 693  

 

  رو بالا گرفتم که نگاهم به نگاه مهرداد گره خورد. سرم

  ..کردمینگاهش رو حس م ینیمدت سنگ تمام

  

  

سبز براق....و اون  ياز نگاهش  از اون چشما رمیچشم بگ نتونستم
  خوند. یهمچنان م

  

  

  تم.انداخ نییتموم شدن آهنگ هول زده سرم رو پا با

  مدل زل زده بودم بهش تمام

  

  بود داداش. یعال -ماهان
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   میماهان همه دست زد يصدا با

  سامان با خنده  گفت: که

  داداش؟ يعاشق شد -

  

با تعجب نگاهش کرد که سامان نگاهشو دوخت ب من اشاره  مهراد
  _با سر کرد يا

  

  یکن یچرا ب پسر مردم نگاه م يحالا عاشق هم شد -

  ...ایکنن همجنس باز یم فک

  دیخند بلند

  

  بست. خی تنم
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  به سمتش پرت کرد: ویچوب کهیبا خنده ت مهراد

  ...ییگمشو عوض -

  

  و چوب با ضرب به شونه ام خورد: دیخودشو کنار کش سامان

  آخخخخ.... -

  ...دیکش ریت شونه

  

  برداشت: زینفر بلند شد و سمتم خ نیاول مهرداد

  ؟؟؟يشد یچ -

  

  ومدینفسم بالا نم ادیدرد ز از

  بشکنه دستت ...نابود..._بگم بزورتونستم

  ..شونمو..يکرد
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  آخخخ

دور شونه هام حلقه  گشیپام برد و دست د ریدستش ز عیسر مهرداد
  کرد

  شد.. بلند

  

  تماس بدنش انگار برق بهم وصل شده بود با

  دمیکش یغیج

  ..نییمنو  بذار پا_

  پام ول کرد ریدستش از ز عیسر دیترس

  فرود اومدم نیزم يرو که

  ؟؟یزنیچته ..چرا داد م_مهرداد

  

  بغلش بودم هیهنوز تو یول
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  دیکش ریت شونم

..فلج که  دهید بیشونم اس_عقب حلش دادم یکم گمیدست د با
  نشدم

  خنده ریحرفم بچه ها زدن ز با

  فشار دادم تا از دردش کم بشه یزهرماار..با دستم شونمو کم_

  توهم رفته بود. . ادیبخاطر درد ز اخمام

  

  ؟؟یهان یخوب_نازیآ

  

نبود...مااشالا  يبابا انقدم ضربش کار_من سامان جواب داد يبجا
  واس خودش... هیمرد

  کنم؟؟ نهیشونتو معا لایو میبر  يخوایم_به سمتم اومد  اهورا

  

  ..ستیلازم ن رینخ_چپ نگاهش کردم  چپ
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  ...خوامیواقعا معذرت م_مهرداد

 هیکه نخورده  ریشمش_ماهان توجهمونو جلب کرد یعصبان يصدا
  ...گهیبود د کیچوب کوچ

   دیایب دیکن ولش

  واس ناهار... میدرست کن شیات

  رفت لیبه سمت وسا خودش

  

  شده... ينجوریچرا رفتارش ا دونمیاصلا نم_نازیآ

  رهیگیپاچه م یلیمدته خ هیاره _لوین

  

  ...یبس نچسب با شما حق داره...از_بهش رفت يچشم غره ا نازیآ

  

  ...نازیوا آ_با اعتراض گفت لوین
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  اهورا و مهرداد کنار گوشم حس کردم زیخنده ر يصدا

  

  دستم رو گرفت نازیآ

  ...یکار کن خوادینم نیبش نجایتو ا ایب_به نشستن کرد مجبور

  دنیخودشون انجام م پسرا

  

  بهش زدم يلبخند

  مهرداد افتاد... تاریچشمم به گ که

  

  ...نجایا ایب نازیآ_ماهان

  کلافه بلند شد به سمت ماهان رفت نازیآ

  دمیکش تاریگ يتار ها يدستم رو انگشت

  داد يبد يصدا که
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  دمیدستم پس کش عیسر

  بدم؟؟؟ ادیبهت  يخوایم_مهرداد

  

  هان؟؟_دیابروم بالا پر يتا

  

  پاش گذاشت يرو تارینشست و گ نیزم يرو تاریگ اونطرف

حافظه امو از دست دادم تنها  یوقت_ کردیکه بهش نگاه م  نجوریهم
  نواختن بود... نیکه از گذشته برام موند هم يزیچ

  سخته یلیخ

   یتو خلا باش هووی

  .  ...ادین ادتی تیاز زندگ یچیه

  

  گذاشت تاریگ يها میس يگرفت رو دستم
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  ؟؟؟یکنیچرا ازم فرار م_محکم تر گرفتش یول دمیدستم پس کش که

  

  ..کنمیمن نه...فرار نم_

  

  چشام.... يزد و زل زد تو يپوزخند مهرداد

  

  اخرش چشمام منو لو بدن دمیترسیم

  ازش گرفتم نگاهم

  باحرفش مکث کردم که

  

  چشمات هست... يترس و نفرت تو هی_

  ...ادیبه وجود م یکنیبه من نگاه م یفقط وقت که
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  زدم... يپوزخند

  من کلا از همه پسرا متنفرم..._

  

  شه؟؟؟یخودش متنفر م يچرا؟؟مگ آدم از همجنسا_خورد جا

  

  چشماش زل زدم.. يتو_

 یخدمتکار زندگ کیبه عنوان  دیاز همونا الان من با یکی  بخاطر
  کنه... ریمثل ماهان منو تحق یکنم...و کس

  

  کردیبا دهن باز نگاهم م مهرداد

  رفتم ایکنارش بلند شدم به سمت در از

  شونم کمتر شده بود درد

  شدیم شتریب قهیبه دق قهیدلم دق ریبجاش درد ز یول
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  بود ختهیبهم ر میودیماه بخاطر فشار و استرس پر نیا

  ..کردیمنو بدتر م وضع

**  

  خوردن ناهار بعدداز

  بچه  شنهادیپ به

   میرفت لایسمت و به

  استراحت کنند یکم تا

  که درد شونم برگشت.. دمیمبل دراز کش يرو

  ..یآخ...لعنت_

  درد داره هنوز؟؟_نازیآ

  ..رهیگیدرد م شتریسفت ب اره...مبل هم_

  اونجا استراحت کن نایبرو تواتاق ماهان ا يخوایخب م_نازیآ

  ...کننیم يدارن باز گهیتواتاق د پسره
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ا ..شر ب پدمیرو تختش خواب نهیبب ادیداداشتو ب یشناسینه ..نم_
  ..کنهیم

  

گفت با  يزیپاشو ..اگه اون چ_دیامو گرفت کش گهیدست د نازیآ
  من...

  سمت اتاق برد منو به بزور

  رونیب رمیمن م_تخت نشوند يرو

  یراحت بخواب که

  

  ... نازیممنون آ_

  تکون داد و از اتاق خارج شد یدست

  به اتاق  انداختم ینگاه

  ..کیش یبزرگ با دوتا تخت دونفره چوب اتاق

  بود.. یو مشک دیاتاق سف ست
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منظره سر سبز پر از درخت با  هیاز  یافتاد عکس بزرگ واریبه د نگاهم
  زده بودند.. واریکنار رودخونه به د یکیکلبه کوچ

  

  دمیتخت خواب يرو

  ...دادیماهان رو م يبو

  بوشو هم تحمل کنم دیازش با ادیخوشم م یلیخ_

  پشت  به

  عطرش ب مشامم بخوره.. يتا کمتر بو دمیخواب 

  

  چقد گذشت که کم کم خوابم برد دونمینم

  

  شکمم ریز يدیشداحساس درد  با

  شدم داریب ازخواب
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  تخت نشستم يرو عیسر

  چشمم به لپ تاپ سامان افتاد... که

  تخت سامان باشه؟؟ نیا نکنه

  

  پام حالت تهوع بهم دست داد... نیب هیما یگرم حس

  

  اتاق مشترك سامان هم بود... نیمن ا يخدا يوا_

  دمیکش یملافه ..آه يخون رو دنید با

  همزمان در اتاق باز شد و..... که

  که وارد اتاق شد چشم دوختم یبه شخص دهیترس

  لوین دنیبا د که

  ..نهینب موی..تا گند کاردمیخودم کش يپتو رو عیسر
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  ؟؟یخواستیم يزیچ_

  مزاحم استراحتت که نشدم؟؟_قدم برداشت اومد کنارم نشست اروم

  

  الان خواب بودم يبود ومدهیاگه ن_

  از حرفم جا خورد یکم

  شونت بهتر شده؟؟_گرفت دهیحرفم نشن ییبا کمال پررو یول

  

  اره دردش کمتر شده_دمیروش شونم کش یدست

   

  ...دهیپس چرا رنگت پر_دیصورتم کش يرو نوازش گونه رو انگشتش

  ...دمیعقب کش صورتم

  بره رونیبشه و از اتاق ب الیخیب  دیتا شا دمیتخت خواب يرو

  پسرا جمع و جور کنم دنیرو که زدم زودتر قبل رس يبتونم گند تا
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  خم شد.. یکم

  

  زم؟؟یعز یکنیفکر م یبه چ_لوین

  

  ..ی..چییه_

  ...یهست یپسر خوشکل یلیتوخ یهان_لوین

پسرا  هیبا بق یلی..خیکنیادمو جذب خودت م یجور خاص هی اصلا
  که... کنهی..ادم اصلا فکرنميفرق دار

  میبگذر یعنی

  

  تر کرد کیبهم نزد سرش

  ..دیگردنم کش يرو دستش
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  مورم شد مور

  داشتم يدیتهوع شد حالت

طرف بهم فشار  هیهم  لویاز حد ن شیب یکیطرف نزد هی يودیپر
  ...اوردیم

  ..ینش کیانقد بهم نزد شهیم_دمیعقب کش صورتم

  کنارت باشم يچرا..دوست ندار_در حالتش  رییتغ بدون

  

  ..رونیداد بزنم بگم نه برو ب خواستمیم

  پسش بزنم  دمیترسیطرف م هیاز  یول

  که.. يتا بتونم کار ادین شیپ یطیشرا نیچن گهید

  گفته بود رو تموم کنم ماهان

  

  نبود نکاریواس ا یخوب طیالان شرا یول
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 هی خوامی..من مستیالان حالم خووب ن_دستش گذاشتم يرو دستم
  میرو با هم حرف بزن يزمام بهتر

  زدم یچشمک

  که..؟ يا متوجه

  چجورم.._ زیهوس برانگ یزد با لحن يپراز عشوه ا لبخند

  

  دستش زدم يرو يا بوسه

 يتنهام بذار شهیپس م_معدم تا حلقم اومد بزور يمحتوا که
  استراحت کنم...

  

  گفت از اتاق خارج شد يباشه ا لوین

  داخل اتاق انداختم ییدستشوو يبرداشتم و خودم تو زیخ عیسر

  زدم اووق

  ازش خارج نشد... یچیه یول ومدیبه معدم م يادیز فشار
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  ستادمیحال  به وسط اتاق ا یب

  تخت افتاد يبه لکه قرمز بزرگ  رو چشمم

  

  جمع کنم.. يکه زدم چجور يگند حالا

  

  هم داخل اتاق ندارم و  لباس

  سالن .. يتو رونیام ب کوله

  

  رونیبرم ب شهیوضع هم نم نیا با

  زمیسرم بر يتو یچه خاک ایخدا

چرخوندم اطراف اتاق که چشمم به کمد لباس بزرگ وسط اتاق  چشم
  افتاد
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  سمت کمد رفتم و درش باز کردم به

  

  بود... کیپسرونه و ش يپر از لباسا کمد

  

  گشاد بودند... یلیواس من خ نایا یول

 که هنوز باز زیشرت پسرونه تم هیو شلوار   شرتیت هی يناچار يرو از
  ..دمیکش رونیب نشونینشده بود از بسته از ب

  

که الان  میبود دهیپسرونه شرت پسرونه نپوش یسال زندگ ده
  شدم از نعمتش... ضیمستف

  

  سامان بود.. ایاز ماهان  مطمءنن

  ...دمیلباسشون پوش دنیفهمیم اگه

  نشون بدن ینبود چه عکس العمل معلوم
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  ماهان... مخصوصا

  

  مجبور بودم  یول

  تو حموم تند تند  دمیلباس برداشتم پر عیسر

  سبد انداختم و  يرو تو قمیکث يها لباس

  دمیپسرا رو پوش يلباس ها عیکردم و سر زیتم خودم

  

  از اندازه برام گشاد بود شیب لباسا

  تا تنگ تر بشه دمیکمر شلوار رو  کش کش

  پاچه هاشو بالا زدم و

  

  تخت شدم يزدم مشغول جمع کردن ملافه رو رونیحموم ب از

  عوض کردم دیو سف زیملافه تم هیجاشو با  عیسر
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  رفتم تو حموم.. دوباره

  

  وارد نشه یقفل کردم تا کس در

  تند تند مشغول شستن لباسا و ملافه شدم عیسر

  

تو  یهان_در حموم بلند شد يکارم تموم شده بود که صدا بایتقر
  ؟؟ییاونجا

  

  بود نازیآ يصدا

  اره. _

  تو اتاقشون.. انیپسرا دارن م رونیب ایب نازیآ

  

  ملافه رو پهن نکردم يوا
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 نازیدر حموم باز کردم ملافه شسته شده رو تو بغل آ عیسر
  دنیپهن کن تا ند نویا عیدستم به مانتوت سر_دمیکوب

  ه؟؟؟یچ نیا یهان يکرد سمیخ_با اعتراض نازیآ

  کو. . لباسات

  

  بود گمیم امیپهن کن م یجان هان_

  حرف به سمت بالکن رفت بدون

  لباسا رو آب زدم  عیسر منم

  بالکن پهن کردم يتو

  

و اوردمش داخل اتاق و  دمینگاهم کرد که دستش کش نهیبه س دست
  در بالکن بستم

  خب بگو_نازیآ

  ...یشدم ..گند زدم به همه چ ودیپر_گاز گرفتم لبم
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  .. دتیدیاز پسرا م یکیفکرش بکن  يوا_خنده ریزد ز یپوق نازیآ

  

  شه؟؟یم ودیوا مگه پسر هم پر_گفت یزمخت يصدا با

  

  حرف بزن واشی.. سیه_دهنش گذاشتم يرو دستم

  

  با انگشت به لباسام اشاره کرد نازیآ

  پسرا رو بپوشم... يمجبور شدم لباسا_

  خودم تو سالن بود... يلباسا

  دهنش برداشت ياز رو دستم

  ه؟؟یک يلباس ها نایا یدونیم_

  آره.._انداختم نییپا سرم
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  ماهان ؟؟ ایآره ...واس سامان _انداختم نییپا سرم

  

  واس مهرداد خان هستش.... رینخ _زد یطونیلبخند ش نازیآ

  

 ي؟؟لباسایگیدرووغ م_سرم بالا اوردم تو چشماش زل زدم عیسر
  کنه؟؟یمهرداد توکمد اتاق ماهان و سامان چ م

  

  ....  ناستیعموت ا يلایو نجایا_نازیآ

  ؟؟ییچ_دمیکش یغیج

اجازه  میما راحت باش نکهیبخاطر ا یاتاقم از مهرداد ول نیا_نازیآ
  انتخاب اتاق ب خودمون داد...

  رو انتخاب کرد.. نجایا ماهانم
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  منه؟؟ هینحس از عمو يلایو نیا یعنیمن... ي..خدايوا_

  

  اره _نازیآ

  ...دهیرو خر نجایمن ا يحتما با ثروت پدر_زدم يپوزخند

  

  دهن باز کرد جوابمو بده  نازیآ تا

  تو اتاق  ختنیر پسرا

جوووون _خنده ریزد ز یگشاد پوق يمن تو اون لباسا دنیبا د سامان
  ....گریج يشد یچقد سسک یهان

  نشست میشونیپ يرو یاخم

   افتهینگاهش به من ب نکهیمهرداد وارد اتاق شد قبل ا که

  چته باز هرهر خندت براهه...._پس کله سامان دیکوب محکم

  بشکنه دستت که انقد هرزه_کرد یالک یاخم سامان
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  مهردادتازه به من افتاد چشم

  تعجب به من  نگاه کرد با

...خب  یدونیم زیلباسا برات آشناست...چ دونمیم_جواب دادم عیسر
 تورو بردارم يرفتم حموم....بعد لباس نداشتم...مجبور شدم لباسا

  ..دیببخش

  

  شدیپوستش رفته رفته قرمز م رنگ

  کنم فکر

  در حد انفجار بود تیعصبان از

  عقب رفتم یسمتم اومد که کم به

  ...نیمهرداد بب_نازیآ

  گرفت نازیصورت آ يدستش به علامت سکوت جلو مهرداد
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  تر شد کیبه من نزد یقدم

  ترس از

  کنم... سیبود خودمو خ کینزد

  از مهرداد ترس داشتم شمینجوریهم من

  باشه ... یکه عصبان یبحال وقت يوا

  

  رفتیم يپوستش رو به کبود رنگ

  من ... يخدا يوا

  به لباساش انقد حساس بود  یعنی

  کردما یغلط عجب

  

  بالا برد یلباس رو گرفت کم قهیو  ستادیمن ا یقدم هی

  دیشدش غر دیکل يدندونا يلا از
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  .... ادیلامصب چقد لباسا بهت م_مهرداد

  خنده.... ریحرفش بلند زد ز با

  کردمیباز نگاهش م مهیدهن ن با

  ...شدمیاز شدت خنده داشتم منفجر م يوا_مهرداد

  ....رمیخودمو بگ يکردم جلو یسع یلیخ

از ترس  یبود هان یدنید افتیق_انگشت به صورتم اشاره کرد به
  شده بود دیرنگت مث گچ سف

  

  خنده... ریزد ز یزرت دوباره

  نشست میشونیپ يرو ظیغل یاخم

  

کرده...الانه که  یچه اخم نیاوه اوه فاتحت خوندس مهرداد بب_سامان
  رهیانتقام بگ
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  چپ نگاهش کردم  چپ

  ...شمیم میمن که ج_بالا اورد میدستاش به نشونه تسل که

  بگو حلوات با گردو بسازن يمرد مهرداد

  زد رونیاز اتاق ب عیسر

  

  صدا به مهرداد چشم دوختم یب

  راحت باش .. شیبکش یجان خواست ی..هانرونیب رمیمنم م_نازیآ

  

  کردم باهات... یشوخ یبابا ..هان_مهرداد

نداره من..بخوام دعوات کنم  یواس خودت ...لباس که ارزش لباسا
  که....
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  به کمرم زدم دستام

  کردمیتو سکوت نگاهش م همچنام

  

  شه..سر ب تنم نبا يدوست دار دونمیم_زد يبامزه ا يلبخند

  حال داد یلیکردنت خ تیاذ یول

  

  ردک ریعقب گرد کرد از اتاق فرار کنه که پاش به لبه فرش گ عیسر

  آخش بلند شد... يخورد که صدا نیصورت به زم با

  

 شمیپ قهیو ترس چند دق تیخوردنش باحال بود که عصبان نیزم انقد
  بردم ادیرو از 

  حقت بود..._دمیاز ته دل خند و
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  آخه دماغم کج شد_نشست نیزم يرو مهرداد

  فکر کنم بخواد تا دوباره راست بشه.. گهیعمل د هی

  ...دمیخندیم افشیبه ق نجوریهم

   يخندیم یوقت_مهرداد

  ...افتمینفر م هی ادی

  خندم قورت دادم عیسر

  

  ...هینفر ک هیاون  ستین ادمی یول_حرفش ادامه داد که

  دوباره تو تنم رخنه کرد  ارهیب ادیمنو به  نکهیا ترس

  ....شناسهینم چوقتیمنو ه کردمیابله بودم که فکر م  واقعا

  اش هر ان ممکن بود برگرده  حافظه

   ارهیب ادیچهره من ب  و

  دادمیمن احمق راست راست جلوش جولون م اونوقت
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  از فکر خارج شدم  باحرفش

  تو....._

  

  .یخاص یلیمن خ يتو برا_مهرداد

  دادم و با دلهره نگاهش کردم که ادامه داد دهنم رو قورت آب

  باره نیاول ی..وليبهم بخند دی...شا  -

  پسر چشم دارم هی به

  

  خنده ریحرفش زد ز با

  

  نثارش کردم یلب کوفت ریز

  رو ندفعهیا دمیشن_مهرداد
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  ...يبگم بشنو يخوبه مونده بودم چجور یلیخ_

  بلند شد نیزم يرو از

هم  یتشکر خشک و خال هی میخودمون_به لباسام کرد ياشاره ا و
  ...اینکرد

  

  خودمه..قابلمو  نداشت.. يلباسا_سمت در اتاق رفتم با طعنه گفتم به

  حرف یب

  سرم راه افتاد... پشت

  

  زدم يدلم پوزخند يتو

  از پول من بود  ناایا همه

  مهرداد بود  کردیتشکر م دیکه با یکس

  من هه يکرد... از صدقه پول پدر یتمام عمرش توناز نعمت زندگ که
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   دهیدر نرس رهیبه دستگ دستم

  به شدت باز شد... در

  

  به صورتم برخورد کرد محکم

  عقب پرت شدم  به

  بغل مهرداد فرود اومدم.. يتو و

  ... نمیدماغ نازن يآ_

 دونمینم_مهرداد کنار گوشم باعث شدم مور مور بشم يصدا
  ..ننیبیم بیکه تو صورت آس نیزیچ نیدماغا اول شهیچراهم

  ازش فاصله گرفتم عیسر

  ماهان مانع از جواب دادنم به مهرداد شد يصدا که

  ...يستادیپشت در ا دونستمینم دیببخش_
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  گذاشتم مینیب يرو رو دستم

  مواقع گذاشتن نیدر زدن رو واس هم_کردم یاخم

  

اول در  دیواس ورود به اتاق خودم با دیببخش_زد يپوزخند ماهان
  بزنم...

  توجه به طعنه اش  بدون

باهات حرف  خوامیصبر کن م_سمت در رفتم که بازوم رو گرفت به
  بزنم

  

   دمیکه از پشت بهش چسب دیعقب کش منو

  در اتاق باز باشه  يورود تا

  ؟؟يذاریتنهامون م_مهردادگفت  هی رو
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  تکون داد يزد و سر يلبخند مهرداد

  اتاق خارج شد.... از

  

  بازوم رو رها کنه  نکهیبدون ا ماهان

 یلیکه خ نمیبیم_دیدر پشت سرش بست...منو به سمت خودش کش 
خندهاتون کل اتاق رو  ي...صدايخووب با پسر عموت جوور شد

  گرفته بود...

  

  

  ؟؟؟يدار یمشکل میدادیدل و قلوه م_زدم يپوزخند

  

  به خودش چسبوند  منو

 هنکیاره که دارم..مثل ا_صورتم نگه داشت یصورتش تو چند سانت و
  ...نجایاوردمت ا يرفته واس چه کار ادتی
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  ...یلاس زدن با پسرا به فکر کارت باش يجا بهتره

  

 پسرم ..پس کیرفته منم  ادتی نکهیتوام مثل ا_دمیعقب کش خودمو
  تهمت نزن یالک

  

 يا کلا خرابه  ..چه توذات شما دختر ینرفته ..ول ادمی رینخ_ماهان
  جلد پسر چه دختر....

  

  تو...._

بحث  نجایا ومدمین_لبام گذاشت مانع حرف زدنم شد يرو دستش
  ...میکن

  ...يك ازت خواستم انجام بد يالان کار نیهم خوامیم

  

  بالا رفته نگاهش کردم يابرو ها با
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  ..؟يشد ونهید_ دمیدهنم کنار زدم و توپ ياز جلو دستش

  

از  يزیرو به بهونه اوردن ..چ لوی..ن رونیب رمینه..من م_زد يپوزخند
  داخل.. فرستمیاتاق م

  ...ادیکه به سمتت ب یکن يکار دیتو با اونوقت

  

اونو به سمت خودم  يچجور قهیامکان نداره..تو چند دق نیا یول_
  بکشم...

  

  رو لباش نقش بست يموز لبخند

  بدم؟؟ ادتی يخوایم_ ماهان

  

  و؟؟؟یچ_دمیپرس متعجب

  دیستون فقراتم کش يگشادم رو شرتیت ریرو از ز دستش
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  .. ستادمیا خیس که

  

  ...؟؟یکنیم کاری..چیچ_

  نره.. ادتی...که دمیم ادتی یدارم عمل_به لبام اشاره کرد ماهان

  گرد شده نگاهش کردم که يچشم ها با

  لبام گذاشت.. يرو لباش

  حد ممکن گشاد شده بود نیتا اخر چشمام

  بند اومد نفسم

  بهت بودم که  يتو هنوز

   عیحرکت سر هی تو

  تخت خوابوند يدور کمرم حلقه کرد و منو رو دستشو

  زد مهیو خودش روم خ 
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  منتظره بود ریحرکتش غ نیا انقد

  خشکم زده بود و ذهنم قفل کرد که

  

  لبام گذاشته بود يو نرم لباش رو اروم

  ...دیبوسیم و

  بود. دهیکش شیلب هاش تمام وجودم رو به آت یداغ

  رو نداشتم يکار چیقدرت ه اصلا

  

که مهرداد برام  یاز خاطرات تلخ يا کهیت کردیکه م یهر حرکت با
  بستیچشمم نقش م يگذاشته بود جلو

  

به پهلوهام رو تخت بودن و اجازه تکون خوردن رو  دهیچسب دستاش
  داد یبهم نم

  داشتم. یرو ماگه توان تکون خوردن  یحت
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  از ترس  یرابطه جنس يتو

  ..شدمیجنازه م کی مثل

  

  

  داغش باعث شده بود بدنم کرخت بشه.  يبوسه ها حسه

  

  

 متوقف نمیقفسه س يگوشم تا گردنم اومد و رو ریلبهاش  از ز حرکت
  شد

  

  حبس شده بود نفسم

  سوخت یلب هاش رو گردنم م يجا
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  بلند کرد و سرش

  لبام گذاشت يرو رو دستش

امان قلبم گوش  یکوبش ب يو بلندم با صدا قیعم ينفس ها يصدا
  هام رو پر کرده بود.

 يلب هام حرکت داد و کنار شونه ام رو ياشاره اش رو از رو انگشت
  تخت گذاشت

  شده بودم مسخ

  برد شرتمیت ریاش رو ز گهید دست

  ختیر یم نییپا يو دلم هر دیکشیم یفرض يبدنم خط ها يرو 

  اومد بالاتر

  

  

  ...دیکوبیوار م وانهید قلبم

  نوازش شدن... حس
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  بدم؟؟؟ ادتیهم  شویبق ای یگرفت ادی_زمزمه کرد یاروم يصدا با

  

  دیباریازشون م طنتیکرده زل زده بودم به چشماش که ش کپ

  لبام و چشمام در حرکت بود نیب نگاهش

  

  ...رهیبگ يتر اورد  تا دوباره لبام به باز نییرو پا سرش

  تاق باز شددر ا هوی که

  دیبه سمت در چرخ  عینگاه هردومون  سر و

  باز زل زده بود به ما... مهیبا دهن ن نازیآ

  

  حد ممکن گشاد شده بود... نیتا اخر چشماش

  به خودم اومدم عیسر
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  وزنشو از روم برداره  ینیفشار ب بدن ماهان وارد کردم تا سنگ و

تخت  يعمل کرد و مثل برق گرفته ها رو عیخدارو شکر سر که
  نشست..

  

  خشکم زد شییهوویحرکت  از

  

  اهممم بد موقع مزاحم شدم؟؟؟_زد یطونیلبخند ش نازیآ

  

نه...من  یعنیاره.._تخت بلند شد با خجالت ياز رو ماهان
  ...یهان یعنیداشتم...خب  

  

  ...دمینگو برادر من همشو د یچیه_نازیآ

  

  نازیآ ستین یکنیکه فکر م ياونجور_
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  ..هیپس چجور_دستش رو به کمرش زد نازیآ

  

  ماهان ازم خواست....._

تخت و دستش جلو دهنم گرفت مانع جواب دادنم  يرو دیپر ماهان
  شد

  

  ؟یهان یگیم ی...چمیکردیم یشوخ میبابا ...داشت_ماهان

  

  ...یکیرمانت هیاره اونم چه شوخ_نازیآ

  

  تسین یکنیکه فکر م ياونجور گمیم _کردم یکنار زدم اخم دستش
  نازیا

  فقط داشت.... ماهان
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  دهنم نشست حرفم قط کرد يدست ماهان رو دوباره

  اه ماهان بذار بگم خب..._پس زدم دستش

  

  ....دیبگ يزیچ سیلازم ن طونایش دمیفهم ویمن خودم همه چ_ نازیآ

  فقط من

  ...میلب ساحل قدم بزن میبر نیایبهتون بگم ب اومدم

  زد یچشمک

  

  ..گذرهیبهتون خوش م شتریب نجایانگار ا یول

  

تخت رو برداشت به سمتش پرت  يرو کیبالشت کوچ  ماهان
  ..دیخجالت بکش چشم سف_کرد
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خجالت  یاز چ_زد يدادو  لبخند حرص درار یجاخال عیسر نازمیآ
  بکشم داداش

  

 ك يکار گهیساعت د مین_تخت بلند شد رو به من گفت يازرو ماهان
  اماده باش.. کنمیگفتم م

  

  به نشونه باشه تکون دادم سرمو

  

  اماده باشه؟؟؟ دیبا يآآآ ناقلا  واس چکار _نازیآ

  ه؟؟؟یچ یدونیاصلا م_گرفت نازیدست آ ماهان

  ه؟؟؟یچ_نازیآ

  

  ...يخواهر سیبه تو مربوط ن_گفت رفتنیم رونیکه از اتاق ب نجوریهم
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  پشت سرشون بستن... در

  

  دمیکش ياسوده ا نفس

  

  افتادم شیپ قهیچند دق ادی یوقت یول

  خاك برسرت کنن هانا _دمیلب غر ریگرفت ز نفسم

  که حالا يکرد یعمرت مثله پسرا زندگ کل

  ازت سو استفاده کنه و  ادیپسر خودخواه مغرور ب هی

  کنه مسخرت

  

  دمیکوب میشونیکف دست به پ با

  عرضه ام یبر سر من انقد ب خاك
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  در اتاق بلند شد يصدا

  نشستم خیس عیسر

  رو فرستاد لوین يزود نیبه ا یعنیمن!  يخدا يوا

  بکنم یچه غلط حالا

  اتاق باز شد در

  با لبخند و عشوه اومد داخل و در پشت سرش بست.. لوین

 نهیآ زیم يساعتشو براش ببرم..رو امیسلام ..ماهان گفت ب_لوین
  هست

  

  سلام...راحت باش_

  بره به سمت من اومد زیبه سمت م نکهیا يبجا لوین

  داد که شکه شدم. یبه بدنش م یو تاب چیپ چنان

  تخت نشست يکنار من رو 
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  ؟؟يبهتر_

  ارهه..._زدم يلبخند

  لباسا... نیبا ا يبا نمک شد یلیخ_لباسام اشاره کرد به

  

  ممنون..._لبم نشوندم يرو یزورک لبخند

  چشماش قفل شد يتو نگاهم

  انداخته بود هیچشم هاش سا يبلندش رو يها مژه

  ماهان افتادم يحرفا ادی و

  انجام بدم... لویبا ن دیبا گفتیکه م يکارا و

  شدم روش؟ یالان خم م یعنی

  گاز گرفتم لبم

  دمیخورد که از جا پر یتکون

  زد  يلبخند
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  اتاق گرمه... يچقد هوا يوا_مانتوش رفت يبه سمت دکمه ها دستش

  نگاهش کردم متعجب

  لباسش يکرد به باز کردن دکمه ها شروع

   

  گرد زل زده بودم به  دستش يچشما با

رو بالا گرفت و نگاهش رو دوخت بهم و چشم هاش رو خمار  سرش
  کرد.

  هارو کاملا باز کرد  دکمه

  شد و مانتو رو درآورد لیبه سمت چپ متما یکم

  عمد بود کارهاش از

  رو به من نشون داد دشیشونه سف ياونجور نکهیا

  زد ییو مانتو رو انداخت رو تخت و لبخند دندون نما برگشت

  شششیآخ -
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گرفت به عقب خم شد و دست هاش رو از  یکه لبش روگاز م همونطور
  داد به تخت هیپشت تک

  تو چشم بود دشیگرد و سف يها نهیخاطر حالت بدنش س به

  

  ..هیچه دختر گهید نیا ایخدا

  پشت سرش دوختم واریرو از خجالت به د نگاهم

  صورتم قرمز شده بود مطمئنا

راحت داشت خودش رو  یلیو اون خ شدمیداشتم از خجالت آب م من
  کرد یبه من عرضه م

  زد یبرق نگاهش

  گرفته بود يا گهید زیبه چ مویگرگرفتگ ایخدا

  آب دهنم قورت دادم... دهیترس

 ییشهوتم برداشت کرد که لبخند دندون نما يبازم حرکت منو از رو 
  زد و به سمتم خم شد
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  پام گذاشت يدستش رو و

  .رفتیبه دستش نگاه کردم که جلو و جلو تر م عیسر که

  

  به دستش چنگ زدم عیسر

  دستم رو فشرد و محکم

  متعجب بهم چشم دوخت 

  مارو... نهیبیم ادیم ینکن ...کس یطونیش_زدم يمحو لبخند

  

  زد یچشمک

از نظر من  یپر از عشوه بود ول ياز نظر هر پسر دیکه شا يلبخند با
  دیفقط چندش آور بود صداش رو کش

  ..بچه ها قرار بود برن ساحل.. ادینم یکس_
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  ..يچرا تو انقد ناز_خمارش بهم دوخت يچشما 

  دمیتو ند يا زهیم زیبه ر يتاحالا پسر من

  تراز پسراس.. فیلط یلیهم خ پوستت

  

  ؟؟؟ياریدرنم لیبیس ای شیتو ر_دیصورتم کش يرو یدست

  صورتت صافه... واقعا

  

  نه ..من کلا صورتم بدون مو هست.._دمیعقب کش صورتم

  

  دیرو جلو تر کش خودش

  به پاهام برخورد کرد پاهاش

  ؟؟؟یچقد باحال پس کوسه هست يوا_
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  ااره_بود هیبه پوزخند شب شتریزدم که ب يلبخند یبه سخت 

  دیگردنم کش يتر آورد و  رو نییرو از گونه ام پا دستش

  بد شد... حالم

  دونست... ینم اون

  دونستم دخترم یمن که م یول

  شد  یشدن پسرا به خودم چندشم م کینزد از

  ذاشتمیدلم م يرو کجا نیا

  مخمسه نجات بده نیخودت منو از ایخدا

  ..یکشیهمش عقب م ؟؟؟چرایبامن باش يخواینم_لوین

  

رو لو بده  زیکنم و ماهان همه چ ينکنه خراب کار نکهیزده از ا هول
  گفتم:

  خب ... یول خوامیاره م یعنیها ..نه.._
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  منو بکش... ایخدا

  دور شونم حلقه کرد و خودش بهم چسبوند دستش

 اش حالمو نهیشدن قفسه س نییبازوم بود و بالا و پا يهاش رو نهیس
  زد یبهم م

  رو گرفت و در همون حال با دست من بند تاپش رو کنار زد دستم

  داد رونیگردنم ب ریگردنم زد و نفسش رو ز ریز يشد و بوسه ا خم

  

  دیکه بهم وارد شد تنم لرز یشدت شک از

  دیخند زیگلوم ر ریز لوین

  

  

  رونیبود از دهنم بزنه ب کینزد قلبم
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  که داشتم تند شد یهام از اضطراب نفس

  هلش دادم عقب عیحرکت سر هی با

  تخت افتاد يرو که

  دورش پخش شد موهاش

  رو صورتش کنارشون زد و با ناز و از

  ؟؟یهان یکنیم ينجوریچرا ا_گفت تعجب

  

  قمیعم ينفس ها يصدا

  رو کر کرده بود... گوشم

  

  دیچیاتاق پ رونیب يپارکت ها يرو یکس يپا فیضع يصدا

  

  ...ادینکنه ماهان داره  م يوا
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  نکردم... يکه هنوز کار من

  زدم مهیخ لویبدن ن يرو عیسر

  جا خورد میاز حرکت ناگهان که

  زد يزود به خودش اومد لبخند یول

  نشون بده شتریتا بتونه خودش رو ب دیکش نییرو از پا تاپش

  حلقه کرد دور گردنم دستشو

  کردم اوق نزنم یم یزور سع به

  گذاشته بود ارمیکه در اخت ییاون نما با

  

  کردمیدلم خدا خدا م يتو

  ماهان باشه ادیکه داره به سمت اتاق م یکس

  کنم دایمزخرف نجات پ تیوضع نیتر از عیهرچه سر تا

  در رهیدستگ يصدا دنیشن با
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  خم کردم سرم

  هستم لوین دنیکه انگار درحال بوس يجور

  

 لپم يرو يبوسه ا لویباز شدن در سرم به سمت در چرخوندم که ن با
  گذاشت

  دمیسرم عقب کش عیبرق گرفته ها سر مث

  چه خبره..؟؟ نجاایا_داد ماهان بلند شد يصدا که

  

  تخت افتادم يبا تمام قدرتش منو هل داد که رو لوین

  ماهان_به سمت ماهان رفت هیبا گر عیسر

  کردیشرف داشت بهم تجاوز م یب نی..ا نیا

  

  ب زور با من.... خواستیم
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  دیچیساکت اتاق پ يفضا ياش تو هیهق هق گر يصدا

  

  چشم دوخته بودم لوین یحالت ناگهان رییتغ نیدهن باز به ا با

  

 يبهت دست دراز خواستیم نیا_رو از خودش جدا کرد لوین ماهان
  کنه تو

  ان؟؟یب هیکه بق یبزن يداد ای غیج یتونستینم

  

  ...ستین لایتوو یمن فکر کردم کس_لوین

  

 يدیرو بوس یتو هان دمیجدا از اون..من د یول_زد يپوزخند ماهان
  لوووین
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اشتباه  ينه ..دار_و با تته پته گفت دیبه وضوح پر لوین رنگ
  ..ماهانیکنیم

  

  دهنش موند يکه ماهان بهش زد تو یلیبا س لوین حرف

  رونیچشمم گمشو ب يالان از جلو نیو هم لویخفه شوو ن_

  

  صورتش گذاشت با دو از اتاق خارج شد... يدست رو لوین

  

  مبهوت مونده بودم نطوریهم

  . . کارت خوب بود نیافر_اروم گفت ماهان جلو تر اومد که

  کمکت کرد ..مگه نه؟؟؟ یلیمن خ یعمل ماتیکنم تعل فکر

  

صورتم  يو رو ستادیمن ا یقدم کیکه در  کردمیصدا نگاهش م یب
  خشکت زده؟؟ هیچ_خم شد
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  ...یچیه_دمیعقب کش صورتم

  کردمیفکر م داشتم

  ...یشیم یخوب گریباز

  

خوب  یهرچ_شلوارش فرو کرد بیج يو دستاش تو ستادیا صاف
  شمیتو نم يگریده سال باز يباشم به پا

  "یپسر تقلب"

  

ه د نیتو...ا يبا وجود همجنس ها_رفتارم بدم يتو رییتغ نکهیا بدون
  لازم بود يگریسال باز

  

  تخت بلند شدم  يرو از

  رفتم نهیسمت آ به
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  بود ختهیبهم ر موهام

  مرتبشون کردم یدست کم با

  جالب نشدن ادیز یول

  

  کمد افتاد يبالا کیبه شونه کوچ چشمم

  به سمتش دراز کردم دستم

  بلند بود یلیخ کمد

   ستادمینوك پا ا يرو

  دستم به شونه برسه تا

  ...گهید ایب یاه لعنت_

  

  ...شنوهیصداتو نم_ ماهان
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  ..رمیبتونم شونه رو بگ دیتا شا دمیبار بالا پر چند

  نداد جهینت یول

  حرص  با

  پرش بلند برش دارم که هیرفتم تا با  عقب

  دور کمرم حلقه شد  یکس يدستا

  هوی

  مثل پر بلند کرد که منو

  ....ختیر قلبم

  تنم نشست يتو ینیریش لرز

  

کمد  يشونه رو از رو هی.. یکشیخودتو م يساعته دار هی_ماهان
  ...ایبردار
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  بغلش بودم يتو کامل

  

  شونه رو چنگ زدم  عیسر

  گذاشت نییمنو پا ماهان

  

  و دمیپر رونیبغلش ب از

  ..دیرسیخودم قدم م_بجانب گفتم حق

  

 فیحر چکسی...هایدار یبزرگ يادعا یلیخ_زد  ینیدلنش لبخند
  ..شهیزبون درازت نم

  

  رو از دستم گرفت شونه

  مشغول شونه زدن موهام شد دیبه سمت خودش کش منو
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  جنگل رو شونه بزنم نیبذار ا_ماهان

  

  زد و حرفش  ادامه داد يپوزخند

  ذره نگاهت بکنن هیحداقل دخترا _

  

  خاطرخواه دارم... شمینجوریلازم نکرده ..من هم_عقب بردم سرم

  شونه ام کنار زدم و ياز رو دستش

  سمت در اتاق رفتم به

  

لو ج يایب يخوایلباس گشاد که نم نیبا ا_با صداش متوقف شدم که
  چشم بچه ها.؟؟

  

  هان؟؟_به سمتش برگشتم متعجب
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  گشاده.. يادیتنت ز شرتیت_انگشت  به لباسم  اشاره کرد با

  

  گرفت  یزد چشماش کج کرد ژست بانمک يلبخند

  

  معلومه... نتیتمام بدنت از است یدستت بلند کن یوقت

  تو؟؟ یگیم یچ_کردمیبه حرفاش فکر م جیگ

  

  تر اومد و دستم گرفت و بالا برد.. کینزد

  داخل برد و بدنم قلقلک داد نمیرو از است انگشتش

  

  خودمو جمع کردم عیاز خنده سر که

  

  ...گمیم نویا_ماهان
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..بهتره لباس خودت رو شهیدور بدنت هم معلوم م دیسف پارچه
  ...یبپوش

  

  اوهوم...باشه.._خوردم خندم

  

  تو سالن منتظرتم _سمت دراتاق رفت به

  ...هیبق شیساحل پ میبر ایب

  

  گفتم به سمت بالکن رفتم  يمخالفت باشه ا بدون

  لباسم بردارم تا

  

  لباسام دنیپوش بعد

  اتاق خارج شدم از
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  داده بود هیراهرو تک واریبه د ماهان

  من دنید با

  ..ستادیا صاف

  ....یبکن يخواینم شمیمارا شی...خوبه ارایشیحاضر م  ریچقد د_

  

  چپ نگاهش کردم چپ

  و مسخره کردن من... ریکارش شده بود تحق نمیا

  

  میخارج شد لایاز و باهم

  بودند يآب مشغول اب باز يها تو بچه

  

  ..کردیهم کم کم داشت غروب م افتاب
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  ...نهیلبم بش يرو يو خنده بچه ها باعث شد لبخند غیج يصدا

  

  نبود... لویاز ن يخبر

  اب شده بودند سیبه پسرا افتاد که خ نگاهم

  

  ...کردیبود و نگاهشون م ستادهیگوشه ا هیهم  نازیآ

  

  به سمت پسرا رفت ماهان

  

  بود  نازیمن همچنان نگاهم به آ یول

  زل زده بود به پسرا.. یبا لبخند و نگاه خاص که

  

  نگاهم باعث شد به سمت من بچرخه.. ینیسنگ



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 764  

 

  

  ...نجایا ایب یهان_زد يمن لبخند دنید با

  سمتش رفتم  به

  نشستم ایماسه ها کنار در يرو

  هم کنارم نشست و دستش دور شونم حلقه کرد نازیا

  ؟؟يخندیبگم بهم نم  يزیچ هی یهان_شونم گذاشت يرو سرش

  

  اگه خنده دار باشه چرا..._زدم يلبخند

  باهات حرف بزنم.. خوامیم ي...جد یلوس نشو هان_هلم داد یکم

  

  اوهوم باشه بگوو.._

  

  ؟؟يتاحالا عاشق شد_نازیآ
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  پسر؟؟ ایدختر _زدم يلبخند

..مگه تو مخ دخترا رو هم  دیدختره چشم سف_ازم جدا شد 
  ؟؟؟يزدیم

  

مثل من  یپسر خوشکل دنیباشه دخترا با د یاره...هرچ_دمیخند
  ...شهیدست و پاشون شل م

  

  کنن دتیخاك بر سر چشم سف_دیبا دست تو سرم کوب دیخند

  

  عاشق شدم.. کنمیمن فکر م یول_شد دهیبه سمت پسرا کش نگاهش

  

  پسر خرشانس؟؟؟ نیهست ا یک ولیا_با ذوق  دمیبهم کوب دستام

  مهرداد...._هنوز به پسرا بود نگاهش
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  ؟؟یک_دمیبا مکث پرس دیخشک لبخندم

   دنشیمدت با د هیچرا  دونمینم یهان يوا_دیسمتم چرخ به

  رهیگیقلبم اوج م ضربان

  

  دلم نشست يتو يبد حس

  

  نشخواست دست بذارم رو ده یشد، دلم م نیسنگ نفسم

  ساکت بشه.. تا

  .رمیعاشق شدنش رو بگ شتریب يدر همون حال  جلو 

  

  مثل اون بشه؟ یتونسته بود عاشق ادم چطور
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  زدم آخه خنگ! بیدلم نه يخودم تو به

  

   نه،یبیاون که الان مهرداد اون موقع ها رو نم 

  

  شده.. دیعاشق مهرداد جد فقط

  

  کنه؟ تشیاگه اذ ؟یاگه رفتارش عوض نشده باشع چ یول

  

  بشه؟ دیچرا عاشق مهرداد با ایتونستم اجازه بدم، خدا ینم

  عاشق مهرداد بشه... نازیآ خواستیچرا دلم نم دونستمینم

 دهیبه سمت مهرداد کش نیاز شتریب نازیکه آ کردمیم يکار دیبا
  نشه..
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  اومدم رونیشونم از فکر ب يرو يگذاشته شدن سر با

  

  شونم گذاشته بود يسرش رو نازیآ

  پسرا... يزده بود به باز زل

  

  دمیکش يکلافه ا هوف

  

...ساحل  یکیجوون چه فاز رمانت_سامان توجهمو جلب کرد يصدا که
  و دو کبوتر عاشق... ایامواج در يو غروب آفتاب و صدا

  

  بهش کردم ینگاه

  ..میبود نازیمنو ا مخاطبش

  نیداشت ا يچه دل خجسته ا هه
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   سیف یبیو ب زهیم زیدوتا ر نیایبهم م یلیخ ییخدا_سامان

  که.... من

  نثارش کرد یمحکم یاز پشت سرش پس گردن مهرداد

  درجا خفه شد که

  کم زر بزن داداش..._مهرداد

  

  ...نهیشیکه همش دستت پشت گردن منه بدبخت م يریبم سامان

  

  کجاست؟؟؟ لوین_رو به من گفت سامان

  

  ..دونمینم_بالا انداختم شونه

  

  دنبال ساعت ماهان.. ياومد اتاق ك توبود یول_سامان
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  محکم ماهان مانع از جواب دادنم شد يصدا

  برگرده... کنهیجمع م لشیداره وسا لوین_

  

  برگرده؟؟ یچ یعنی؟؟یچ_سامان

  

  نشست و اونو ازمن جدا کرد  نازیاومد کنار آ ماهاك

  اطلاع ندارم..._دیآغوشش کش تو

  

  رفت لایبدون حرف به سمت و سامان

  ما نشستن يهم رو ب رو مهرداد

چه خبر _شد کیپر از چوب بهمون نزد یاز دور با بغل اهورا
  قصد رفتن کرده؟؟؟ لوین ییهویچرا  دمیشده..صداتون شن
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  گذاشت.. نیزم يهارو رو چوب

  روشن کردن اتش شد مشغول

  

  بمونه.. نجایا گهید شهیزده که روش نم يگند_زد يپوزخند ماهان

  

  ه؟؟یچ منظورت یچ_مهرداد

  تو بده ... قتویمهرداد اون فندك عت_اهورا

  

   یگیم يخوبه دار_چپ چپ نگاهش کرد مهرداد

  ..دنیرو دست بچه نم قهی..عتقهیعت

  

  دیکش رونیب یکرد فندک بشیج يتو دست

  فندك خشکم زد دنید با
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  روش قفل شد نگاهم

  

****  

  ...؟؟یییهانا..هانا کجا_

  

  تخت گذاشتم از اتاق خارج شدم يرو مویدوست داشتن عروسک

  مهرداد؟؟ یزنیچرا داد م هیچ_

  

  دمیبرات خر ینگاه کن چ_لبخند به سمتم اومد با

  

  ؟؟يدیواس من خر_دمیذوق زده دستام بهم کوب 

  

  ..ییجورای_مهرداد
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  ؟؟ییجورا هی یچ یعنی_زونیلب و لوچه او با

  

  شلوارش برد  بیج يتو دست

تو  یچ یاگه گفت_صورتم نگه داشت ياورد جلو رونیکرده ب مشت
  دستمه؟؟

  

  عروسکه؟؟_

اخه خنگ عروسک تو مشت _دیکوب میشونیدست ازادش اروم به پ با
  شه؟؟یجا م

  

  ...يدیجا کل کیکوچ يخب از اون عروسکا_مالوندم میشونیپ

  

  بزن گهیحدس د هینه _مهرداد
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  ه؟؟یخوردن_

  نه شکموو.._کرد يخنده  ا تک

  

  ..گهیخب بگو د_

  

 یلیطرح دار خ ییطلا پویباز کرد که چشمم به فندك  ز مشتش
  افتاد  کیش

  

  قشنگه..مگه نه؟؟_مهرداد

  

ب درد  نکهی..ايدیواس من خر یتو گفت یاره. ول_کج کردم  صورتم
  ..خورهیمن نم

  

  به سمتم گرفت درش باز کرد فندك



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 775  

 

  ..  دمیبه اسم توخر_مهرداد

  

  ؟؟یچ_گفت  متعجب

  به گوشه فندك کرد اشاره

  دیچرخ کردیك اشاره م يبه سمت جا نگاهم

  بزرگ روش اسم من هک شده بود یلیو خ نیلات به
 HANNA  ML 

  ه؟؟یاون دو کلمه اخرش چ_

  

  رازه... هی نیا_گذاشت بشیج يجمع کرد تو فندك

*****  

  ...ی..هان یهان_ يصدا

  اهورا گفتن
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  ..دیکش رونیاز گذشته تلخم ب منو

  گذشته و مرور خاطراتم غرق شده بودم.. يچقد تو دونمینم

  

  ها؟؟؟_به سمت صدا برگشتم جیگ

  

  ساعته.. هی ي!کجاایعاشق شد_اهورا

  بزن به بدن.. یشیات ینیزم بیس ایب

  

  رو از دست اهورا گرفتم... ینیزم بیزدم وس يمحو لبخند

  

به سمتش  یما باعث شد همگ يبلند سامان ازچند متر يصدا که
  میبچرخ
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  کارت دارم... نجایا ایماهان..ماهان..ب_

  

  بود.. یعصبان یلینظر خ به

  دیمن لغز يرو نشینگاه خشمگ هیثان يبرا

  ترس  از

  بدنم نشست.. يتو یفیخف لرز

  

  به سمت  ماهان

  رفت سامان

  حرف زدن شدند مشغول

  

که اهورا درست کرده  یشیات يها ینیزم بیها مشغول خورد س بچه
  بود شدند..
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  سامان بود  يهمچنان نگاه من رو یول

   دادیهوا تکون م يدستاش تو تیبا عصبان که

  ...دوختیبه من چشم م یگاه گه

  

  در راهه يبد یلیاتفاق خ گفتیم حسم

  ..افتهیبرو برگرد  اتفاق م یثابت شده بود برام که ب نیا و

داشت  یو ماهان سع ومدیسامان که با شتاب به سمتمون م دنید با
  رهیجلوشو بگ

  

  شد لیتبد نیقیبه  حسم

  ستادمیبلند شدم و ا ناخوداگاه

  شد و.. کیسامان بهم نزد که
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 يبه خواهر من دست دراز يحالا کارت به جا_چنگ زد قمی به
  ...ی..عوضیکنیم

  

  دیصورتم کوب يگره کردشو بالا برد محکم تو مشت

  ...نیزم يپرت شدم رو که

  حس شد یطرف صورتم از درد ب کی که

  دهنم گذاشتم که پر خون شد  يرو دستم

  

  نفرت زل زدم به سامان با

  سمتم حمله ور شد به

  پسرا وسط راه گرفتنش که

  شده؟؟ یچ مینیاروم باش داداش...بگو بب_مهرداد
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مهرداد و اهورا ازاد بشه و به سمت  يدستا نیاز ب کردیتقلا م سامان
  پسره آشغال رو سر جاش بشونم نیولم کن ..تا ا_ادیمن ب

  کن... ولم

  

  ..ستیبرات گفته ن لوین يزیبسه سامان..گفتم اون چ_ماهان

  

 يخفه شو..بجا یکیتو  _ماهان نگه داشت يدستش جلو سامان
و تهمت  یزنیم یلی..به خواهر من سیادم کن زیهمه چ یب  نیا نکهیا
  بهش  ... یزنیم

  

  دست پسرا آزاد کرد  نیرو ازب خودش

  بلندم کرد نیلباسم زد از زم قهیبه  یچنگ

  کنمیم يکار هی_دیشدش غر دیکل يدندونا يلا از
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  ...یبش ریس تی..از زندگ

  ...ستمینشونمت سامان ن اهیاگه بخاك س بخدا

  .....ینشده کس دهیمادر زا از

  ماهان  ادیفر با

  موند مهیسامان ن حرف

  بسه سامان...._

  سمتمون اومد  به

  لباسم باز کرد قهیسامان از دور  يدستا

  رو هم ببر... تیبرو..اون خواهر عوض نجایازگمشو _

  نگفتم يزیتاحالا چ اگه

  بود و بس... یلیبخاطر حرمت فام فقط

  ....یشیدهن باز کنم...خودت از حرفا و کارات شرمنده م وگرنه
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دوست چند  ي...جلو ریفق زیهمچ یپسر ب هیحالا بخاطر _سامان
  یستیا یسالت م

...  

  

  اشکال نداره اقا ماهان  ...._قدم عقب رفت چند

  حروم*زاده بهت نارو زد  نیا یوقت یول

  که... یفهمیم

  ببند دهنتو سامان..._خفه شد یمهرداد  سامان به کلمه واقع ادیفر با

  گفتن کرم از خوده درخته... میقد از

  کرده... ياگه کار ستیمقصر ن یهان

  ..دهینخ م یناکس یخودته که هر کس خواهر

  

  بار هم به سمت من اومد ..که بخاطر تو نزدم ناکارش کنم... چند
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  با دهن باز به مهرداد چشم دوخته بود سامان

  

  اش رو به من دوخت نهیپر از نفرت و ک نگاه

  ..ستیول کن ن زهیتا زهرش به من نر گفتیداشت با نگاهش م انگار

  

  دهنم قورت دادم... آب

  رفت.. لایحرف به سمت و یعقب گرد کرد ب که

  

  ؟؟یهان یخوب_با دو به سمتم اومد نازیآ

اگه بشه اسمش خوب بودن _زدم که صورتم از درد جمع شد يلبخند
  گذاشت..اره..

  دکتر.. میبر يخوایم_دستم گرفت ماهان
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   بانفرت

 ولم_دمیبدون توجه به بچه ها بهش توپ دمیدستم پس کش يادیز
  لازم ندارم یچیه گهینشو د کیکن...تو بهم نزد

  

  متعجب بهم نگاه کرد.. ماهان

  

  برام مهم نبود یچیه گهید

  دادمیاجازه نم گهید

  

  ..رهیدستش بگ يتو مویزندگ ماهان

  

  یماهان رو شناخته بودم...هرچ یوقت از

  ماهان بود.. شیمسبب اصل  ومدیسرم م بلا
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  ....دیحالا درد سر جد و

  به سمت لبم اومد یدستمال

  دمیسرم عقب کش عیسر که

  ..ادیلبت داره خون م_مهرداد

  

  لبم قرار دادم يحرف دستمال ازش گرفتم رو یب

  زخمم سوخت که

  هووف..._

بودند و باهم  ستادهیبه ماهان و اهورا افتاد که اونطرف تر ا نگاهم
  زدندیحرف م

  هم زل زده بود به مهرداد و خشک شده بود نازیآ
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بهش فکر نکن..من _بشه نازیآ رهیمتوجه نگاه خ نکهیبدون ا مهرداد
  بود... يچجور دختر لوین دونمیم

  ...ظیو با غرا يباشه پسر یهرچ توام

  ..ستین یکنیکه فکر م  يزیاون چ هیقض_دمیحرفش پر نیب

  

  ه؟؟؟یپس چ_مهرداد

  رفتم.. ایسمت در به

  بحرفم.. یبا کس خواستیدلم نم اصلا

  

  نداشتم که بزنم.. یحرف اصلا

  کرده؟؟ نکاریمجبور به اماهان منو  بگم

   تمیبه هو دمیدخترم ترس بگم

  غلام حلقه به گوش ماهان شدم... یمث چ دیببر یپ
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  کردمیفکر م یکه وقت يوا

   شهیتر م اهیس اهمیس هیماهان همش زندگ بخاطر

  خفش کنم خواستیم دلم

  

  نشستم ایدر کیماسه نزد يرو

   دیرسیپام م کیتا نزد یدر پ یها پ موج

  ..گشتیبرم ایدوباره به در و

  

  کردیرنگ افتاد که داشت غروب م ینارنج دیبه خورش نگاهم

  انعکاس نورش و

  به وجود اورده بود يبایز یلیخ يفضا

  نداشتم یتو زندگ يدغدغه ا چیاگه حالم خوب بود و ه دیشا
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  ...کردمیذوق م يمنظره ا نیچن دنید از

  

  مگه نه؟؟؟ يا وونهیتو د_اهورا توجهمو جلب کرد يصدا

  

  نگاه کردم بهش

  کردینگاه م ایکرده بود و به در بشیج يتو دستاش

  ؟؟ینیبب یچ يرو تو یوانگیتا تو د_

  

 دست گهیدختر د هیبه  دیدختر با هیچرا  نکهیتو ا_نشست  کنارم
  کنه..؟؟ يدراز

  ست؟؟یمشکوك ن هیقض يجا هینظرت  به
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  خودمو حفظ کنم يکردم خونسرد یسع

  نگم.. يزیمن دخترم به اهورا چ دونهیماهان م نکهیبود از بهتر

  

  نکردم اون خودش اومد سمتم.. يمن بهش دست دراز_

  

  بد بود درست.. لوین نکهیا_اهورا

 يدادیتا تو بهش اجازه نم یول_چشمام يخم کرد و زل زد تو سرشو
  .... تونستیاون نم

 یبه چ يخوایسوال و جوابا م نی..با اگهیبسه د_دمیداد کش سرش
  هان؟؟ یبرس

  

 یطرح دوست لویبا ن یخواستیتو م دیشا نکهیبه ا_زد يپوزخند اهورا
  ..!!یبزن غشی..تيزیبر
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  بالا رفته يابروها با

  نگاه کردم بهش

از گلوم  يصدا چیه یول شدیشدت تعجب فقط دهنم باز و بسته م از
  شدیخارج نم

  

  فکر کرده بود؟؟ یخودش چ شیپ اهورا

  .من انقد نامردم .. یعنی

  

  اهورا..._دمیبغض نال با

  

  _زل زد ایبه در لکسیر اهورا

 گفتمیاز ته دل م يزدیبا ناز صدام م نجوریبود  ا يا گهیزمان د دیشا
  جانم

  الان..... یول
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  مثل خوره تو وجودم افتاده؟؟ يکرد نکارویچرا ا نکهیا

منم بتونم  دیشا يدار يقانع کننده ا لیواقعا دل ؟اگهیچرا هان بگو
  کنم ..هوم؟؟ تیهمراه

  

  

  داشت دینبا یمنطق ...انتظار همراه یادم ب کیاز _زدم يپوزخند

  

 کیلباسم چنگ زد و به خودش نزد قهیو  دیبه سمتم چرخ یناگهان
  کرد

  

  گرد شده بهش چشم دوختم يچشم ها با

نگفت بهت..به  یچیتمام مدت دندون رو جگر گذاشتم ..ه يدیاگه د_
ب انتخا دادیمنطق بود که بهت حق م نیبخاطر هم دمیچیپر و پات نپ

  .. .یکن
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  زدیچشمام دو دو م نیب نگاهش

  و به لب هام چشم دوخت دیکش نیینگاهش رو پا آروم

  قورت دادم یدهنم رو به سخت آب

  

  ادامه داد حرفشو

 یترس چیه دنتیمنطق نبود الان ...واس بوس نیاگه هم_
  نداشتم...چون تورو مال خودم کرده بودم....

  

  قلبم گوشم رو کر کرده بود يصدا

  

  شدن صداش توسط اهورا دهیو ترس داشتم از شن 
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  دور دستش حلقه کردم  دستمو

  ول کنه قمویبه دستش وارد کردم تا  يفشار

  

  کردم بدون لرزش صدام حرف بزنم: یسع

  ؟؟؟یزونیمن او قهیبه  ينجوریا نیواسه هم_

  

خوش حالت و  يموها نیو کلافه انگشتاش ب دیپس کش دستشو
  نرمش فرو کرد

  

  شد دهیکش شینگاه منم به سمت مو ها که

  ؟؟يکرد نکارویبدونم..چرا ا خوامیمن فقط م_اهورا

  بهت کمک کنم خوامیم

  برات شده يسامان دشمن بد نکارتیبا ا چون
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  ؟؟؟یهان یفهمی...مستیول کن ن زهیزهرش بهت نر تا

  

  ندارم ازین یمن به کمک کس_

  ...سامان یفهمید نم -

  

 ونلتیوسا دیبچه ها بر_کرد دایخاتمه پ نمونیماهان بحث ب يصدا با
  تهران میگردیبرم دیجمع کن

  

..اگر سامان یشروع شد هان تیبفرما ...بدبخت_دیلب غر ریز اهورا
  ...شهیبرات بد تموم م یلیخ یلیخ يبفهمه دختر

  

 شیسال پ 10من همون  یبدبخت_زدم از کنارش بلند شدم يپوزخند
  شروع شده بود...
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  ببره... یمن پ تیبه هو یتا اخر عمرم کس ستیقرار ن درضمن

  ...نکهیا مگر

  

  ؟؟یچ نکهیمگر ا_با تعجب گفت اهورا

  

  یچیه_زدم يپوزخند

  شد... دهیقدم برداشتم که دستم از پشت کش لایسمت و به

  شدم تووبغل اهورا پرت

  یکنیلحظه هم به من فکر نم هی یتو حت یعنی_

  

  ؟؟یفکر چ_ابروم بالا بردم يتا

  پشت کمرم حلقه کرد و منو به خودش فشرد دستش
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  دور برمون نبود یبه اطراف چرخوندم کس سرم

  فشار دست اهورا به چونه ام با

  شدم بهش نگاه کنم مجبور

  !؟یبعنوان خانوم من بگذرون تویزندگ هیبق نکهیا_

  

  ؟؟يخل شد_کردم يخنده ا تک

  کردم یزندگ ده سال  به عنوان پسر من

  

  با تو ازدواج کنم.. امیب ییهوی بعد

  گن؟یدرموردم م یچ  شناختنیکه منو م ییاونا

  

..فقط من و تو مهم ستنیاونا مهم ن_صورتم اورد کینزد صورتش
  ...میهست
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...  

  

  وجود نداره ییولم کن اهورا..من و تو_بغلش تکون دادم يتو خودمو

  بهت ندارم که... ياصلا علاقه ا من

  

  باز زل زدم بهش مهیکه زد با دهن ن یحرف با

  اره؟؟ يپس عاشق ماهان شد_

  

  خشونت خودم ازش جدا کردم با

  کرد و منو  شتریفشار دستشو دور کمرم ب که

  به خودش چسبوند کامل

تا اخر عمر به عنوان  خوامیم گمیاهورا..من م یگیمزخرف م يدار_
  کنم یپسر زندگ
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  نداره... يمن جا یزندگ يعشق تو پس

  

  ..هوم؟؟شمیدختر م هیاگرم داشته باشه..عاشق _زدم  يپوزخند

  

  ..گهیم يا گهید زینگاهتون بهم چ یول_اهورا

  .. یرو بخون ینگاه کس یستیاهورا تو اصلا بلد ن_کردم يبلند خنده

 زیمن تمام مدت نگاهم جز نفرت ب ماهان و امثال ماهان چ چون
  نداشته.. يا گهید

  

تورو از  ستمیمن حاضر ن یول_شونم گذاشت  يخم کرد و رو سرش
  دست بدم
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 و دلم کردیگوشم عبور م ریو از ز خوردینفس هاش به گردنم م یگرم
  کردیو رو م ریرو ز

  هلش دادم و محکم

  بودن حرکتم ازم جدا شد یبخاطر ناگهان که

  صورتش تکون دادم يانگشتم جلو 

  متنفرم...ازهمتون...هوس شما از همتون  نیفقط بخاطر هم_

  

  بهم نگاه کرد یبا ناراحت اهورا

  

   نشیتوجه به نگاه غمگ بدون

  رفتم... لایبه سمت و نیسنگ يقدم ها با

  

  بود که  دهیدر نرس رهیبه دستگ دستم
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  به شدت باز شد و در

  به صورتم برخورد کرد. محکم

  عقب پرت شدم به

  اهورا منو از پشت گرفت که

  آخ..._

  صورتم گذاشتم و دست اهورا دورم حلقه شد يرو رو دستم

  چشمم حلقه زد يشدت درد اشک تو از

  چشمام باز کردم  یسخت به

  سامان افتاد ینگاهم به چهره برزخ که

  بود که  نینگاهش سنگ اونقدر

  تو پاچه ام ختیر قلبم

  شدت منو و اهورا رو پس زد و به

  از کنارمون گذشت 
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  من دنید خارج شد با لایاز و لویسرش ن پشت

  بهم انداخت یپر از نفرت  نگاه

اومده  رونیبه من که از بغل اهورا ب ينازك کرد و تنه ا یچشم پشت
  بودم زد و

  کنارم گذشت از

  حالت نگاهش متعجب شدم از

  چش بود؟؟ گهید نیا

  !یوحش

  ....دادایخودش داشت منو با لباسام درسته قورت م خووبه

  خدا شکرت! یه

  !رهیم زنهیم يتنه ا هیرسه  یبه ما م یک هر

  من اضافه ام آخه قوربونت برم. فقط
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  میشد لایو وارد

  بودند لشونیگوشه مشغول مرتب کردن وسا هیها هرکدوم  بچه

  به سمت اتاقشون رفت اهورا

  کرد یم یخال خچالویداشت  نازیآ

  .دمشیمال یگذاشتم و کم مینیب يرو رو دستم

  کردم ورم کرده یم حس

  

  گذاشته بودم رفتم رشیسمت مبل که کوله ام رو ز به

   دمیکش رونیرو ب کوله

نذاشته باشم  يزیچ یوقت لباس هیبه اطراف انداختم که  ینگاه و
  ییجا

  نداشتم يادیز لیمن وسا خوبه

  ...بچه ها شدم هیپام گذاشتمش و منتظر بق يکوله بود که رو هی نیهم
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  یجم کن لتیوسا يخواینم_ تادسیاومد رو به روم و بالا سرم ا مهرداد

  

  رو بالا گرفتم و نگاهش کردم سرم

   یکوله پشت ينگاه اون قفل شده بود رو یول

  قلبم بالا رفت ضربان

  گرفتم و یم يدلهره ا هیشد  یم رهیکه نگاهش خ هربار

  زد یم چیپ دلم

ام  وونهید يزمرد يچشم ها نیاز شناخته شدن توسط صاحب ا ترس
  کرده بود

  

لاغرم  يبازو ها نیکردم ب یبغلم مچاله کردم و سع يرو تو کوله
  پنهونش کنم و 

  من کنان گفتم من
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  ندارم يادیز لهینه من وس_

  

  اهان..._رو از کوله گرفت  نگاهش

  گفت: يبلند ياومد و با صدا رونیاز اتاق ب  ماهان

  .میبر دیبچه ها اگه تموم -

  

مبل بلند شدم، کوله رو تو بغلم گرفتم و پشت کردم به  ياز رو عیسر
  مهرداد، 

  فرار کنم بشیعج ينگاه ها ریاز ز تا

  زدم رونیب لایو از

  اومدن رونیب یکی یکیبچه ها هم  هیبق

  رو نگاه کردم اطیح اطراف

  نبود نیاز ماش يخبر
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  کو؟؟ نیوا...ماش_

  سامان بردش..._دیلب غر ریز ماهان

  رفت بالا ابروهام

  میبرگرد یشانس حالا با چ  نیتف به ا يا_اهورا

  

  با اتوبوس..._رفت لایاهورا به سمت در و يبدون توجه به غرغرا ماهان

  

  حوصله داره منتظر اتوبوس بشه ... ینه ک يوا_نازیآ

  مم؟؟یبرگرد میریبگ نیماش شهینم خب

  

ا ب نیکتم بود ك اونم همراه ماش بیپولم تو ج فینه...چون ک_ ماهان
  سامان رفت...

  تو هم رفت نازیآ افهیق
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  جلوتر اومد: مهرداد

  داداش من پول دارم.. ستین يزیکه چ نیا_ 

  کرد...شروع کرد به گشتن بشیج يتو دست

  آا ا پس کجا گذاشتم..؟؟_

لباسا و مدارك و پولا  نکهیواس ا يقبل از آب باز_دیکش یپوف ماهان
  گذاشتمشون.. نینشن تو ماش سیخ

  ...میتو بساط ندار یچیجز چندرغاز پول ه الانم

  

  شانس یبخشک يا_دیبا مشت کف دستش کوب اهورا

  سمت جمع کرد. هیهاش رو به  لب

  

   میافتیبهتره راه ب هیغر زدن کاف گهید_ ماهان
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  ...ادینم رمونیاتوبوس گ طیبل وگرنه

  

 نیها سامان ناخواسته  اول میخودمون یول_کرد يتک خنده ا مهرداد
  انتقامشو گرفت...

  

  گرد نگاهش کردم يچشما با

بهش فکر نکن...من پشتت _اهورا دستش دور شونم حلقه کرد که
  هستم..

  

  خطر بزرگه هیخودش  یکه تو پشتم نیهم_لب گفتم ریز

  

  بزرگه؟؟؟ یچ_اهورا

  اومدم رونیارنجام کنارش زدم و از بغلش ب با

  تو.. يرو_
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  منه؟؟ يرو یچ_گفت یطونیش اهورابا

  

  لب نثارش کردم ریز یخنگ

  برسم.. نازیبلند تر برداشتم تا به آ قدمام

  وشگیو باز طونیباشم تا اون سه تا پسر ش نازیکنار آ دادمیم حیترج

  ...دنیچسبیراه به راه به من بدبخت م که

  

که هست رو نگه  یذره پول هیهمون  میداد حی. ترجمیراه افتاد ادهیپ
   میدار

  بود يضرور یلیکه خ یوقت يبرا

  بالاخره يرو ادهیپ قهیاز چند دق بعد

  میدیرس نالیترم به
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  از ما جدا شد طیبل هیواس ته ماهان

  انتظار نشستم یصندل يرو

  زدمیم دید اطراف

  افتاد کیدختر بچه کوچ هیچشمم به  که

  ...فروختیبود ادامس م ستادهیسالن ا وسط

  پاش زانو زدم يسمتش رفتم جلو به

  زمیسلام عز_

آقا ادامس _گفت يگرفته ا يتوجه به حرف من با صدا بدون
  ..؟ی...فال چيخوایم

  ها.. رهیگیم یخوب یلیخ يفال ها یت یت

  ..رهیبراتون بگ بگم

  شونش افتاد يرو يبه قنار نگاهم
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  من تهش معلومه.. یندارم ...زندگ يازی..من به فال نزمینه عز_

  

 کنمیخواهش م_بدون توجه به من التماس گونه گفت دوباره
از صبح  یبراش غذا بخرم ول دیگرسنس..با کترمیبخر..خواهر کوچ

  فروش نداشتم ..تورو خدا... یچیه

  

  به حالش سوخت دلم

  بودم.. ابونایلقمه نون در ب در خ هی يبرا یزمان کی منم

  ندارم.. يالانم وضع بهتر هرچند

  ..دمیکش رونیب یاسکناس ده تومن هی بمیج از

  بود نیماه هم نیمن تو ا ییدارا تمام

  بچه... نیدادنش به ا يدل بودم برا دو

  به پول مچاله شده داخل دستم انداختم.. ینگاه
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  م..دختر ایب_بلند شدم پولو به سمت دختر بچه گرفتم نیزم يرو از

  ..پسرم..ستمیمن دختر ن_پولو ازم گرفت خوشحال

  نستم موهام کوتاه کنمنتو فقط

  

  لبم نشست.. يرو يلبخند

  فال بده... یت یت_کرد شیاشاره به قنار که

به  دیکش رونیب يفال ها ،کاغذ نیو از ب دیجعبه پر يرو عیسر يقنار
  فالتون... نمیا دییبفرما_دست پسر بچه داد

  دمیپولتونو پس م هیبق الان

  

  پول خواهرتو خوشحال کن نی...برو با اسیلازم ن_ازش گرفتم فال

  آخه...._پسرك

  ...دمیبه سرش کش یدست
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  دور شدم.. ازش

  به فال داخل دستم افتاد.. نگاهم

  لبم نشست يرو يفال خنده ا ریز یمعن دنیکردم با د بازش

  منو زن بده خوادیحافظ هم م یحت_

  

 ویک خوادیم ی؟؟کيخندیم یبه چ_نگاه از برگه گرفتم یکس يصدا با
  زن بده؟؟؟

  

  

  جمله رو گفت برگشتم: نیسمت مهرداد که ا به

  ...با خودم بودم..یچیه -

  

  بچه ها... -
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  مینگاه کرد دیدو یبه ماهان که به سمتمون م همه

  گرفتم. طیبل -

   زد،ینفس نفس م ستادیا

  مجبور بود بدوه انگار

  

  پنج صبحه! ياما برا -

  

  .میدهن باز نگاهش کرد با

  با غرغر گفت: نازیآ

  م؟یکن کاریموقع چتا اون  -

  

  کوله اش گذاشت يرو تو طایبل ماهان
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 میتا بخوا لا،یو میبر شهی. نممیبخواب ییجا هیدور و بر  نیهم دیبا -
  میو برگرد میبر

  .میاز اتوبوس جا بمون ممکنه

  

  .میتکون داد يسر همه

  میکن دایخواب مناسب پ يتا جا میاطراف گشت زد یکم

  تو نمازخونه. میبر میگرفت میو آخر تصم 

  

  .ونینماز خونه آقا میرفت سمت خانم ها و ما چهارتا هم رفت نازیآ

  

  ستون نشستم. هی کنار

  شد. یگذشته بود و چشم هام داشت گرم م یساعت هی
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  سر جام و چشم هام رو هم رفت. دمیکش دراز

  با توام. یهان ي...هو؟یهان -

  

  بود نگاه کردم: ستادهیباز کردم و به مهرداد که بالا سرم ا چشم

  هوووم. .؟ -

  

  اشاره کرد: يمرد به

  نماز و دعا يبرا انیمردم م م،یکنار هم بخواب گهیآقا م نیا -

  .میجارو اشغال کرد نایا 

  

  تکون دادم و يسر

  گوشه جمع شده بودن رفتم. هیجام بلند شدم. به سمت بچه ها که  از

  اجبتر به
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  و  دمیماهان دراز کش کنار

  .دیرو ببندم که مهرداد کنارم دراز کش چشم هام خواستم

  

  چشم هامو گرد کردم که گفت: شکه

  هان؟چته... -

  

  تکون دادم: سرمو

  ...راحت باشیچی...هیچیه -

  

  سرم و چشم هام رو بستم. ریامو گذاشتم ز کوله

  دوتا پسر بخوابم.. نیمونده بود ب نیهم

  

  شکمم چشم باز کردم. يرو يزیبرخورد محکم چ با
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  آخ_

  ماهان بود. دست

  و دستشو انداختم رو خودش. دمیکش یپوف

  اه پسره بدخواب.._

  

  مهرداد اومد تو شکمم. ينگذشته بود که پا قهیدق چند

  

  .ادیدهنم گذاشتم که صدام در ن يرو رو دستم

  رمیدوتا رو به باد کتک نگ نیا

  

  تحمل کردم. یساعت مین

  نداشت یدوتا تموم نیا يمشت و لگد ها یول

  بودند  دهیانقد بهم چسب یطرف از
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  از گرما درحال تلف شدن بودم.. که

  

  گلوم گذاشت. يماهان دستشو رو هوویبعد  قهیدق چند

  خفه شدن بودم درحال

  

و اون دستمم  رمیکرده بود ز ریدستم گ هی،  ومدیداشت در م اشکم
  مهرداد بغل کرده بود.

  

  چندش! موجودات

  

  خوابن؟ یدونستن چقدر بد م یم خودشون

  بغلشون بوده  یکیبس هرشب  از

  شدنا! ينجوریا
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  و دمیکش رونیدستمو ب یسخت به

  گلوم برداشتم. يماهان رو از رو دست

  

  شد بمونم، احتمالا همه تنم کبود بود. ینم گید 

  رفتم. رونیجام بلند شدم و ب از

  

نشست رو  یکه دست دمیکش یقیاومدم و نفس عم یو غوص کش
  شونه ام.

  ..دهیترس

  .دمیجا پر از

  

  :دیخند اهورا
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  ؟یکن یم کاریچ نجایا -

  بره. یخوابم نم -و با حرص گفتم کلافه

  

  زد: یطنتیپر از ش لبخند

  من؟ شیپ يایب يخوا یدونم اون دوتا چقدر بد خوابن، م یم -

  بهش رفتم: يغره ا چشم

  خواد. ینه نم -

  

  داشت... ينبود باز چه نقشه ا معلوم

  همون دوتا موجود بدخواب بود.. نیجا ب نیامن تر فعلا

  

  و سمت نمازخونه رفتم. برگشتم
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  شدم سر جام دراز بکشم. مجبور

  

  صبح نتونستم درست درمون بخوابم. تا

  پنج بود که مهرداد با بالشت اشتباهم گرفت و يکاینزد

  کرد. بغلم

 یبدنم داشت حالمو بهم م يشد بودم، حس دوباره دستاش رو شکه
  زد.

  

  فرق کرده بود،  یلیاون خ هرچند

  که آزارم داده بود. یبازم خودش بود، همون اما

  داشتم ادیرو مو ب مو به  میزجر اور قد يخاطرات و صحنه ها من

  اخم بهش چشم دوختم با

  دیلغزیپوست صورت م يارومش رو يها نفس



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 822  

 

  

  بود یبه هر زحمت یبه سخت 

  دمیکش رونیخودمو از بغلش ب 

  شد. اردیکه همزمان با من اهورا ب 

  

  و خداروشکر کردم. دمیکش یقیعم نفس

  

  شده بودم  داریزودتر ب اگه

کنه   تمیو اذ رهیخواست دست بگ یوگرنه م دیصحنه رو ند نیا و
  ییمعلوم نبود چه حرفا

  بزنه... 

  

  ها رفتم سیو سمت سرو رونینماز خونه زدم ب از
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  :کرد یو لبخند قشنگش نگاهم م طنتیبا ش نازیکه اومدم آ رونیب

  ؟يدیچطور خواب شبید -

  زد. یچشمک

  :دمیخند

  دو تا پسر جذابببب... نیبود، ب یعال يوا -

  ..یصد البته خووش خووواب و دوست داشتن و

  

  نثارش کردم. يقهقهه اش بالا رفت و چشم غره ا يصدا

  شدند  داریها ب بچه

  به لایجمع کردن وسا بعد

  .میکه ماهان اشاره کرده بود رفت یاتوبوس سمت

  

  خانوم بود. هیکنار  نازیآ یصندل شماره



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 824  

 

  

  که از اون راحت شد برگشتم المیخ

  خودم بگردم که نگاهم به مهرداد خورد. يدنبال جا 

  کرد، به سمتش رفتم يا اشاره

  جات. نجاسیا -

  

  کنارش اشاره کرد. یصندل به

  انداختم.. طیو شماره بل یبه شماره صندل ینگاه

  

  دادم. رونیگفت، نفسم رو ب یم راست

  سرم گذاشتم و يام رو بالا کوله

  نشستم. کنارش
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  .میربع بعد که همه مسافرا اومدن حرکت کرد هی بایتقر

  

 يسر مهرداد رو ینینگذشته بود که سنگ قهیچهل و پنج دق هنوز
  شونه ام 

  

  بکشم. یپوف یشد عصب باعث

  ام کرده بود. وونهید

  

  از الان. نمیا شبیاز د اون

  هول دادم. يا گهیتم رو بلند کردم و سرش رو به سمت د شونه

  

  شونه ام بود  يبعد علاوه بر سرش که رو قهیدق ده

  گذاشته بود رو پام. دستشم
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  هام رو بستم و محکم فشارشون دادم. چشم

  

  خورد که با خنده  نازیکه باز کردم نگاهم به نگاه آ چشم

  کرد. یم نگاهم

  

  ...دیخند زیکردم که ر اخم

   دمیکش رونیسرش ب ریاز ز ونمش

  نشست ..... خیو س دیاز خواب پر که

  خنده دار شده بود یلیخ افشیق

  بودم ازش... یبخندم..واقعا عصبان خواستمینم یول

  ..دمیتوپ بهش
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خوابت قابل  یلیخ مای...قددنهیچه طرز خواب نیا ياه شورشو دراورد_
  تحمل تر بود الان.....

  

  که زده بودم شدم.. يمتوجه گند تازه

  من يخدا يوا

  با دهن باز زل زده بود به من مهرداد

  

  گاز گرفتم لبم

  ما؟؟یقد_دیسوال پرس مهرداد

   زهیمنظورم...چ_

  

  که شبهیبابا مهرداد منظورش د_اهورا

  ... نیکرد یرو آس یطفل نیتوماهان ا 
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  نگاهش از اهورا گرفت به من دوخت مهرداد

  ..واقعا خسته بودم.. دیخب ببخش_لب گفت ریز یآهان و

  

  به اهورا انداختم که منو از مخمسه نجات داد بود يپر ازتشکر نگاه

  زل زد رونیزد و از پنجره به ب يلبخند اونم

  

  نشست نهیداد و دست ب س یبه صندل شیتک مهرداد

  ..دای..که سمت تو ن کنمیدست و پام جمع م گهید_گفت طنتیش با

  

  ازش گرفتمحرص رومو  با

  سه نقطه پررو پسره
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  میکرده بود یط ریمس نصف

  شده بود نیچشمام سنگ شبید یبخاطر کم خواب که

  افتادیم نییپا یه سرم

  افتهیشونه مهرداد ب يسرم رو نکهیترس ا از

  کنه  یاون کارم تلاف و

  دادم هیتک شهیبه ش سرم

  اتوبوس  دیشد يبخاطر تکون ها که

  شهیب ش شدیم دهیکوب یه سرم

  

  ومدهیخوابم ب ما ن هیاه _دمیلب غر ریز یعصبان

  شونش قرار داد يرو يسرم گرفت با فشار مهرداد

  گرد شد شییهویاز حرکت  چشمام

  خب سرت بذار رو شونم... ستمیمن که ن یسیتو خس_
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  مخالفت کنم اومدم

  ش ...بخورت خوادیبخواب بابا ...انگار شونم م_فشار داد شتریسرم ب که

  

  خسته و خوابالود بودم انقد

  حوصله بحث نداشتم که

  بستم و بخواب فرو رفتم چشمام

  

  تهران دمیرس یمتوجه نشدم ک اصلا

  ...میبه سمت خونه حرکت کرد نیماش هیگرفتن  بعد

  

  دم در خونه. دمیرس

برو اونطرف _دادم به در، ماهان با آرنجش کنارم زد  هیتک یخستگ با
  در باز کنم..
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  انداخت. دیکل

  کرد جلو تر از همه وارد شدم و ربازد

  به بچه ها گفتم: رو

  خداحافظ. یهمگ یمرس -

  

  افتادم سمت کلبه. راه

داشت و  ییها يمسافرت بد نیکردم هر چقدر که ا یفکر م داشتم
  آخرش

  خورد تو حالمون گند

  

  جا نرفته بودم.. چیکه تاحالا ه یخوش گذشته واس من کممی یول
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  ..انیکه متوجه شدم بچه ها پشت سرم دارن م دمیکلبه رس به

  

  شده نگاهشون کردم و ابروهامو شکه

  انداختم. بالا

  شده؟ يزیچ -

  ابرو بالا انداخت: طنتیبا ش مهرداد

  نه داداش. -

  تکون دادم: سر

  خب؟ ؟؟ -

  

  باز شیبا ن اهورا

  !گهید میاستراحت کن میخوا یم -
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  هر دو ابروم رفت بالا: دوباره

  ن؟یایخونتون، چرا دنبال من م دیخب بر -

  

  اومد جلو ماهان

  زد کنارم

  خونمونو دارم، کلبه هم مال ماست. اریبه توچه اصن ، اخت -

  

  باز کرد و وارد کلبه شد.. ششوین

  بهم زدن و وارد شدن. يباز تنه ا شیاشون با ن همه

  

  زد رو شونه ام: نازیآ

  حرص نخور -

  !شهیخشک م رتیش
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  گرفتم جلو دهنم: دستمو

  ...نایااا چقدر پرو ان ا -

  

  گوشه ولو شدن. هیرفتن دوش گرفتن و  یکی یکی

  شدمیهوش م یداشتم ب یدوش گرفتم از خستگ یبه سخت منم

از حموم خارج شدم و رو مبل دراز  رهنمیپ ي.با بستن دکمه ها 
  .دمیکش

  

  شدم. داریدر ب يصدا با

  به ساعت انداختم ینگاه

  ظهر بود. قهیدوازده و چهل دق م،یبود دهیچقدر خواباوووو  -
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  در زدن اومد. يصدا دوباره

تم گرف شیپ ریبسته مس يو بلند شدم...با چشما دمیکش يا ازهیخم
  که

  

  شد... داریپام و ب ریبود رفت ز دهیمبل خواب نییمهرداد که پا يپا

  

  یتو روحت هان يا -

  اه يری...چقد راه مگهیبکپ د ریبگ

  

  گفتم و در رو باز کردم. ییبابا برو

  موند به نگاه پدر ماهان نگاهم

  

 نیبا رفتن ابروهاش تو هم از ب رهیرو لبم شکل بگ رفتیکه م يلبخند
  رفت.
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  زده گفتم: بهت

  ن؟یسلام  عمو خوب -

  

پسرجان؟ من تو رو استخدام کردم بهت جا دادم  يا یچه خوب -
  ...يگفتم جربزه دار ،یکن یگفتم تلاش م ،یهست ی،گفتم بچه خوب

  

  ازت جز جربزه و تلاش دمید یهرچ

  یخوش گذرون حیتفر ی..دنبالشون پییبچه ها نیا یاش پ همه

  ستیحواست اصلا به کارت ن 

  

  آخه...ماهان... -
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   ،یرفت یخبر گذاشت یچند روزم که ب نیآخه، ا یآخه ب -

  دوشته... يرو یتیمسول یگینم

  

  سرت.. ریخ يریبگ یمرخص. يخبر بد ي دیبا يد ینم تیاهم

  نیکه افر واقعا

  انداختم که گفت نییپا سرم

  

  .سین يماه از حقوق  خبر نیا

  

  هامو گرد کردم چشم

  شانس یبخشک اه

  

  که ضربه آخرو زد: 
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...من کارگر علاف و خوش دیکار جد هیتا آخر ماه هم بگرد دنبال  -
  خوامیگذرون نم

  

  

  زل زده بودم به دهن عمو... ناباور

  دم؟؟یشنیم یچ

  

  دمیکش یانگار نفس هم نم گهید

  

  منو کنار زد یکس هوی

  من ... ستیمقصر ن یبابا..هان یچ یعنی_

 نیپسر به ا نیچطور از اول با اومدن ا_دیحرف ماهان پر نیب عمو
  يخونه مخالف بود

  ح؟؟؟یتفر شیبریبدون اجازه من م حالا
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  نیشیم هیهم تنب نازیتو و آ یباش علاوه به هان مطمئن

  خونه ... نیایالان م نیهم

  

  بلند به سمت عمارت رفت يعقب گرد کرد با گام ها عمو

  عمو.. یخال يهمچنان مثل مجسمه زل زده بودم به جا من

  کنم؟؟ کاریبدون کار چ حالا

  پول؟ بدون

  

  ..رفتمیکردم که همش با طناب ماهان به ته چاه م یتیخر عجب

  کار خودشو کرد اخرشم

  ..کنهیم کارم یاز کار ب گفت

  چقد ساده منو حذف کرد.. هه



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 840  

 

  

  دمیکش یاه

  شه...ب دایمن پ طیمناسب با شرا يباز برم دنبال کار..اونم اگه کار دیبا

  کنم؟ کاریچ حالا

  بخوابم. ابونیتو خ دیبا دوباره

تنم به لرز  دمیخواب یم ابونیکه تو خ ییاون زمان ها يادآوری با
  نشست

  

  گرفتم به چهره ماهان دوختم نینگاهمو از زم یتکون دست با

  ..دمیشنینم صداشو

  

  کردمیادم کر و لال فقط نگاهش م هی مثل

  لب هاش حرکت
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  هاش چشم

  گفت؟؟یم یچ

  

  طرف صورتم هی بیسوزش عج با

  دیبه سرم برگشت و گوشم سوت کش صدا

  ؟؟؟يشنوی....صدامو م یهان يشد ينجوریا یواس چ_

  

  انداختم بدون توجه به حرفاش  ماهان کنار زدم نییپا سرم

  داخل کلبه برگشتم به

  

  دمیکش یدنبال خودم م پاهامو

  خودمو دنبال پاهام... دمیشا
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  موند؟ یچه حرف گهید

  حق داشت عمو

   نجایکه اومده بودم ا یمدت تمام

  اومدم يمنم بخاطر کار نکهیفکر به  ا بدون

  رفتمیکارکردن در م ریاز ز همش

  ... حیفرت همش

  .نجامیا یچ يرفت برا ادمیحواسم پرت بود که  اونقدر

  بچه پولدارا باشم نیا حیدنبال تفر دینبا من

..  

  گذشت یتمام عمرم به سخت من

  ..ریو فق میتیبچه  کی مثل

  داشتم یالاتیخ چه

  خوبو بچشم یبتونم زندگ که
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  دمیکش یآه

  .ادیز یلیبودم، خ مونیپش

  داد،  یته دلم قلقلکم م يزیچ هی اما

  دلم ته

  گفت اشکال نداره یکه م يزیچ هی

  استراحت بوده هیکن  فک

  

  قبل و بعدش يایسخت يبرا

  مدیخونه چش نیرو تو ا یواقع یطعم زندگ دیتمام عمرم شا يتو  یول

 یعمرم همش شده بود کار ..ترس.. استرس ..فرار ازمردا..ب هیبق
  ..ي..دربه دری...گرسنگیپول
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  گشتم... یبرم یدوباره داشتم به همون زندگ حالا

  بود سخت باشه؟ ممکن

  هامو با درد بستم... چشم

  

  سمت اتاقم رفتم به

 افهیچه ق نیشده ا یحالت خوبه؟؟ چ_راهمو گرفت يجلو نازیآ که
  ه؟؟یا

  

  ..ستین یمهم زیچ_غم نگاهش کردم با

  

  بابا اخراجش کرد_ماهان

  

  رو سرم خراب شد ایکلمه اخراج باز دن دنیشن با
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  ؟؟یواسه چ_مهرداد

  

  با ما اومده شمال  .. نکهیبخاطر ا_گفت یآروم يبا صدا ماهان

  

  یاز بابا اجازه گرفت یتوکه گفت یول_دیغر نازیآ

  

 میگردبر یدروغ گفتم...وقت نکردم زنگ بزنم بابا..گفتم تا وقت_ماهان
  ...ادینم تیاونم از مامور

  

  یدرستش کن يخودتم بر دیواقعا که...حالا با_نازیآ

  من.._ماهان

  

  خودم بود ریتقص_از دور بازوم باز کردم نازیآ دست
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  کردم.. یکه به عهدم گذاشتن شونه خال یتیمسول ریاز ز که

  

  يا گهیحرف د بدون

  

  سمت اتاق رفتم به

  ...ییخشک شو يبرگرد یتونیم_اهورا

  شهیخوشحال م یلیبابا از برگشتنت خ مطمءنن

  

  خشک شد..  رهیدستگ يرو دستم

  در خشک شده بود يرو رمیخ نگاه

  دیچرخیفکرم واس خودش همه جا م یول

  کنه .... دایمشکل پ نیا يبرا یراه حل دیشا تا
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  برگردم به خونه اول؟؟؟ دیباز با یعنی

  

  داشتم يا گهیچاره د مگه

  

  شدمیم ابونایاواره خ دیبا ای

  شهیم یکه معلوم نبود عاقبتش چ کردمیم دایپ يکار ای

  افتمیب یچه ادم ریگ

  

  راه حل ها بهتر بود  هی..که نسبت به بقییخشک شو گشتمیبرم ای

  دیبا فقط

  ...گرفتمیم شیپ يتکرار یزندگ هی دوباره

  

  ...نکهیا ای
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  نکهیا ای

  سوم... راه

  تونست... یسوم...م راه

  تو ذهنم زده شد.... يا جرقه

  

  ...رمیتونستم اموالم رو پس بگ یم

  شد یداغون تموم م یزندگ نیا ينجوریا

  

  ممکن نبود... ریغ یشد، سخت بود، ول یحل م یچ همه

  کرد یکه نگاهم به مهرداد افتاد که نگاهم م برگشتم

  

  رمیتونستم انتقامم رو بگ یم

  کرده بودم. یزندگ يسال ها رو که با خفت و خوار نیا يهمه  انتقام
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  شدیتموم م یچ همه

  تونم بازم هانا باشم... یم

  وقت درست لمسش نکردم چیه میکه تو زندگ ییناها

  که درکش نکردم... ییهانا

 يکه تو سر ییبودم، هانا ونیاز ذهنم بهش مد يگوشه ا هیکه  ییهانا
  یخورده بود و شده بود هان

  

  بود... دهیکه آزار د ییهانا

  

  صداش به خودم اومدم: با

  ؟یکنینگام م ينجوریا ؟چرایهان هیچ -

  پر از بهت بود. نگاهش
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  چشم هام برگشته بود ياون نفرت تو دوباره

  باز_از مهرداد هوس نفرت

  

  تکون دادم: يسر

  یچیه -

  ازش گرفتم و رو

  

  دوختم نازیبه آ نگاهم

  تونست کمکم کنه. یاون بود که م فقط

  راه حرف زدن باهاش بود نیکردم، بهتر یذهنمو آروم م دیبا

  

  نازیآ -
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  جونم -

  به اتاق کردم: يا اشاره

  لحظه.. هی؟يایم -

  

  فقط نگاهم کرد ماهان

  

  سر تکون داد  نازیآ

  سمتم اومد به

  

  گفت: طنتیاهورا با ش و

  ناقلا کار؟یچ يبریدختر م -
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  زد. یباز کرد و چشمک ششوین

  خواست حال و هوامو عوض کنه یم

  شهیحالم خوب نم رمیپس نگ مویمن تا زندگ یول

  

  زدم: يشخندین

  .میلاو بترکون میخوا یم -

  

  خندونش وارد اتاق شدم يتوجه ب چشم ها یب

  پشت سرم داخل اتاق شد در بست نازیآ

  

  .. دییامر بفرما_ستادیا نهیبه س دست

  خوامیازت کمک م_زدم يلبخند
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  کردن؟؟ دای،؟؟کار پ یواس چ_گفت متعجب

  

  نه واس انتقام گرفتن_زدم يپوزخند

  

  ؟؟یانتقام چ_ابروش بالا برد يتا

  رمیاز عموم پس بگ موییتمام دارا خوامیم_

  کنه یخفت زندگ يعمرش مث من تو هیکنم بق يکار و

  تباه کرد.. مویانتقام از مهرداد که زندگ نطوریهم

  رو ازم گرفت  یخوش  دنیچش لذت

  کرد يبهم دست دراز یبچگ تو

  کرد...همشو تمیاذ

  سمتم اومد دستام گرفت به
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  نداره... يکار نکهیخب ا_نازیآ

  

  مونیخانوادگ لیبه وک دمیمن م يبد تویمدارك شناسا هیکاف

  يریراحت اموالتو پس بگ یلیلازم انجام بده وخ يبرات کارا تا

  ..هیاموال به اسم تو نیشرعا و قانونن ا چون

  

  ندارم ییمدرك شناسا چی...هنهیمشکل منم هم_دمیکش یآه

  ؟؟یییچ_دیکش یغیج نازیآ

  

  از خونه عموم فرار کردم یوقت_

  شناسنامه رو بردارم دیبا دیبه فکرم نرس اصلا

که مهرداد برام  ینکبت یفکرم شده بود خلاص شدن از زندگ تنها
  ساخته ...
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  شهیکارمون سخت م ينجوریخاککک....خب ا _کرد یاخم نازیآ

  میکن دایاز خونه  عموت پ توییمدارك شناسا يجور هی دیبا

  

  ؟؟؟ياخه چجور _

  

  ...مینقشه حساب شده بکش هی دیبا_چونش زد ریدستش ز نازیآ

  

  زد یبشکن هویفکر کرد و  یکم

  از مهرداد کمک گرفت.. شهیم_

  

من همون دختر  ؟؟مهردادبفهمهيخل شد_از تعجب گرد شد چشمام
  گمشدشم يعمو



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 856  

 

  

  دهیم لیبه باباش تحو برهیمنو م کنهیکه م يکار نیاول

  باباش بتونه راحت تر اموالم تصاحب کنه... تا

  ...ادینم ادشیاون که تورو  یول_نازیآ

  

  ....یول ادینم ادشی_تخت نشستم يرو

  

  

  تخت نشستم و کلافه گفتم يرو

 ادیرو فراموش کرده به  یکه هرچ هیتلنگر کاف هی یول ادینم ادشی_
  ..ارهیب

  

  نباش..از کجا معلوم ؟؟ نیبد ب_نازیآ
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 شیکوله پشت دنیبا د لایو يتو_نشست میشونیپ يکمرنگ رو یاخم
  رفت تو فکر

  که به اسم من بود رو هنوز داره یمیقد فندك

  ...شهیرنگ نگاهش عوض م نهیبیم منو

  

  ...يدیجو م یالک_هوا تکون داد  يدستش تو نازیآ

  ییکه تو هانا میبه مهرداد بگ میما بر ستیقرار ن بعدشم

  ؟؟یپس چ_

  

 کنه و یپدرش راض  میمجبورش کن میخوایفقط م_زد يلبخند نازیآ
  خفن راه بندازه یمهمون هی شیخونه پدر يتو

  گفتم یعصبان

  ؟؟یهست یکردم تو دنبال مهمون ریگل  گ يوسط تو نیمن ا_
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به بهونه  ينجوری...ایاه چقد خنگ_تخت نشست يسمتم اومد رو به
  ....گهید میکنیم دایخونشون مدارکو پ میریم یمهمون

  

ام هانا سل گهیبعد حتما عموم هم م_لبم نشست يرو يخنده ا تک
  . ...خونه خودته برو بچرخ توش؟؟ایب یخوب

  

  متو ..بذار حرفم بزن ریاه بم_دیبا دستش محکم به پشتم  کوب نازیآ

  

  که... نهیبب تویعموت چهره واقع ستین قرار

  ..میگر نازیآ گنیمن م به

  :دیخند زیر

  که اگه ننه باباتم جلوت بودن نشناسنت... کنمیم متیگر يجوری -
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  جبران ضربه محکمش واس

  دمیبه پشتش کوب یکی منم

  ها....  يبابا تو نابغه ا_

  

  کرد یاخم

  نهیبشکنه دستت ...انقد سنگ_

  دادم لشیتحو ییدندون نما لبخند

  ...میتا مهرداد نرفته مخش کن رونیب میبر ای..ب شتویببند ن_نازیآ

  

برم تو باغ به کارم برسم..به اندازه  دینه با_تخت بلند شدم يرو از
  پدرت شرمنده شدم شیپ یکاف

  

  کمد باز کردم در
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 يرب يخوایبعد م یشیدختر شهر م نیپولدارتر گهیبابا تو دوروز د_
  ؟؟؟یباغبون

  

  حرکت لباسم از تنم کندم هی با

ام  نهیلخت  فقط با پارچه دور س  نازیآ يدر کمد رو ب رو پشت
  بودم  ستادهیا

  بدنم رو دوست داشتم يرو یخنک حس

  عد...برمیپس بگ موینتونستم ثروت پدر دیشا نازیآ هیراهه سخت_

  

  دیکش یغیتوجه به حرفم ج یب نازیآ

  

  شعوریب يدیتو چقد سف یهان يواااااا_

  

  به در کمد دمیچسب دهیترس



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 861  

 

  چه طرز حرف زدنه  نیا دمیزهرمار ترس_

  

  زد اومدم برم سمتش  يلبخند نازیآ

  با شتاب باز شد هویدر  که

  نفس کش من اوومدم....ولش کن دختر مردمو يآ_مهرداد

  شدم شکه

  نهیمهرداد منو لخت بب نکهیترس ا از

  کردمیشدم و خدا خدا م میدر کمد قا پشت

  ادیسمت کمد ن به

  چه طرز وارد شدنه؟؟؟ نیا_نازیآ

  

  گهیاومدم نجاتت بدم د_مهرداد
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 کیتنها تنها نکن بذا ماهم شر یهان_خنده اهورا بلند شد يصدا
  تو ك.. میش

  بشر... نیبود ا شرفیهام گرد شد، چقدر ب چشم

  اهووووراااااا _اهورا خفه شد یواقع ییبه معنا نازیا غیج يباصدا

  

  دمیشنیم یکس يقدم ها يصدا

  ...رونیب ایب يشد میقا یخب حالا چرا هان_مهرداد

  

 نیسرتون انداخت یمث چ دونهیماهان م_راهشوگرفت يجلو نازیآ
  داخل اتاق نیاومد نییپا

  

  م؟؟؟ینجاتت بد میاومد میبد کرد_مهرداد

  دست نیبشکنه ا يآ
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 وادخیخوبه خوبه نم_ستبر مهرداد زد نهیبه س يبا دست ضربه ا نازیآ
  واس کار نکرده.. ياریدرب يباز یکول

  

  

 عیرکنم س دایپ یکمد چرخوندم تا بتونم لباس ياز پشت سر تو دستم
  بپوشم

  زد یتو دهنم م قلبم

  ....يوا دید یمنو م اگه

  کنم. دایتونستم لباسمو پ یگردوندم نم یدست م یهرچ 

  دهنم رو به زور قورت دادم اب

  بود از ترس سکته کنم کینزد
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وقت  هیکجاست  ... یهان نمیخب بابا..بذار بب_کنار زد نازیمهردادآ
قورتت  یسر دولوپ رهیدختره خ نینکنه ا ی.. ...هانشینخورده باش

  داده..

  

  تر اومد کینزد

  دیکوبیم نمیقلبم به شدت  به قفسه س 

  کرده بودو دنیشروع به لرز دستم

  تونستمینم راحت

  ومدیبه دستم نم یچیکمد دنبال لباس باشم، ه يتو

  

  بشم یقدم هاش باعث شده بود عصب يصدا

  خاطرات گذشته برام زنده بشه و

  شدمیم میکمد قا ياز ترسش تو یوقت

  تا  کردیم دایمنو پ ادیز یبا زرنگ اون
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  سو استفاده کنه.. ازم

  

  دیکوبیوار م وانهید قلبم

  صداش کل اتاق رو برداشته بود و

  

  نهیوضع بب نیبا ا نهیمنو بب نکهیا ترس

  نابود بشه... هیدوثان يتو میزندگ همه

  

  تر شد کیهاش نزد قدم

  کمد فرو رفتم يتو شتریمن ب و

  کردن لباس  دایپ يدستم برا سرعت

  شدیم شتریب
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  لباسا  پنهان کرده بودم نیتا حد امکان ب خودمو

   يصدا هوی که

  ...يآ يآ يآخ قلبم ..آ_بلند شد نازیآ

  ...ایمردم  خدا يوا

  

  برگشت نازیبه سمت آ دهیترس مهرداد

  ...نازیشده آ یچ_بدو به سمتش رفت  اونو بغل کرد اهورا

  از پشت در نگاه کردم عیسر

  بود دهیدراز کش نیزم يرو نازیآ

  مهرداد و اهورا هم کنارش نشسته بودند و

  پشتشون به من بود و

  

  کردیاه و ناله م نجوریهم نازیآ
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  من چش شده بود.. يخدا

  

  لخت بودن  ادیبه سمتش برم که  خواستم

  افتادم خودم

  داخل کمد  دنبال لباس گشتم عیسر

  درهم و برهم  يلباس ها ياز لا ب لا 

  دیکش رونیرو ب یراهنیپ کمد

  بستم ونیدر م یکیلباس   يو دکمه ها دمیپوش

  

  دمیدو نازیسمت آ به

  برام مهم نبود  یچیاون لحظه ه در

  چشمم بود يجلو نازیفقط آ و

  طرف هیرو هل دادم  اهورا
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  شده... یحالت خوبه..چ زمیعز_بغل کردم نازیآ

  

  ...ياه تو اومد_زد يمن لبخند يصدا دنیبا شن نازیآ

  

  بغلم خارج شد از

  ....یهان کنهیصدات حال منو دگرگون م دنیاصن شن_

  زد یدهن باز نگاهش کردم که چشمک با

  زد يلبخند که

  بود؟؟ يسرکار_مهرداد

  

  گهیخوب شد د  دنیبا د ی...ولدیکش ریقلبم ت ینه...واقعن_نازیآ

  

  دختره ... _چپ چپ نگاهش کرد اهورا
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  ؟؟يشد میساعته پشت در کمد قا هیتو چرا _رو به من گفت مهرداد

  

  شما.. يجلو امی..لخت بودم زشت بود بزیهاا؟؟خب چ_

  

  يدیلخت لخت جولون م نازیآ يجلو_اهورا

  م؟؟یشد زیما ج بعد

  

  نیهست زیاز بس شما ه_نازیآ

  ..هم جنستونم بهتون اعتماد نداره...

  

  بلند شد و دست منم گرفت و بلند  کرد نیزم يرو از
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لولو خورخوره ها تو اتاق  نیبا ا ترسمی...م رونیب میبر ایجان  ب یهان_
  تنهات بذارم

  

الان ما لولو _که بخاطر خنده دو رگه شده بود يصدا مهردادبا
  م؟؟؟یشد

  

  گفت یاوهوم يبا حالت بامزه ا نازیآ

  دیدنبال خودش کش منو

  

  میاتاق خارج شد از

  

داشتم از ترس سکته  يوا_بمب منفجر شد هیمثل  هوی
  لایوا و گهی.. دنهیبیتورو لخت م ادی...گفتم الان مهرداد مکردمیم
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  بود خودمو به مردن بزنم نیتنها کار ا گهید

  

  افتادم شیپ قهیچند دق ادی

  ادیاز ترس و استرس ز که

  واقعا ازت ممنونم..._جون دادن بودم درحال

  

  کرده بودم ریتله گ يموش تو مثل

  نداشتم يراه فرار چیه

  

  

  منو برات نگه دارهخدا _نازیآ

  

  صد در صد..._زدم يلبخند
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  رفتم یباغبون لیمن به سمت وسا میکلبه خارج شد از

  

  دستم گرفتم يتو کیکوچ لچهیب

  دور باغچه شدم يکندن علف ها مشغول

  

  و نقص بیع ینقشه ب هی دنیدنبال کش رمیمن م_نازیآ

  _ب من کرد رو

  ...کنمیم فیتعر زیکلبه برات همه چ امیشب م 

  

  از من بشه به سمت عمارت رفت یمنتظر جواب نکهیا بدون

...  
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مدت رو جبران  نیا يتمام کم کار کردمیم یگرم کار شدم...سع منم
  کنم

  

  مشغول کار کردن شده بودم که اصلا متوجه گذر زمان نشدم انقد

  

پهلوم فرو  ياز پشت سر انگشتاش  رو از دو طرف تو یکس هوی که
  کرد

  پخ_

  

  دهنم.. يمد توترس قلبم او از

  دهیترس

   نازیآ افهیق دنیعقب برگشتم که با د به

  سکته کنم یگیزهرمار..نم_کردم یاخم
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  هوی یزد ول يلبخند

  رفت ادمی يتوصورتش وا دیجم کرد با دست کوب لبخندش

  کردم نگاهش

  یفرار کن دیهانا ..هانا زود باش با_زونیاو افهیبا ق که

  

  یفرار واس چ_تعجب  با

  

  کردمیم نکارویا دینبا دونمیم_ نازیآ

  بود یکار اشتباه دونمیم

  خراب کردم زیکلا همه چ دونمیم

  ... یوضع بدتر کردم ول دونمیم

  

  ...ينصف جونم کرد گهیبگو د نازیاه ..آ_
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   سیپل لیتورو  تحو خوادیبابام م_نازیآ

  

  ؟یواس چ ؟؟یییچ_دمیکش یغیج

  

  

 نیزم يرو یفرض يانداخت با نوك پاش خط ها نییپا سرش
  .....يچون من بهش گفتم تو دختر_دیکش

  

  بدبخت شدم... ي؟؟واییییچ_

  برم... نجایهرچه زودتر از دیبا

  

  ...کنم کاریحالا چ ایخدا_رفتمیو اونطرف م نطرفیمرغ سرکنده ا مثل
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  ...نازیآ  يگند زد 

  سرعت با

سرجام خشک  نازیپدر آ نیخشمگ يسمت کلبه رفتم که با صدا به
  ...ستایوا یهست که يهمونجا_شدم

  

  دهنم قورت دادم آب

  ترس درحال سکته بودم از

  

  افتاده بودم ریگ بدجور

 يایم نازیالان همراه آ نیهم_به تنم نشست يصداش دوباره لرز با
  اتاق کار من...

  

  به سمتش برگشتم مردد

  بهم چشم دوخته بود یبا اخم فوق وحشتناک که
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  انداختم نییترس و خجالت سرم پا از

  

  برد یپ  میواقع تمیهم به  هو گهید یکی

  که از دروغ گفتن بهشون یمن موندم و شرمندگ باز

  گرفتیم بانمیگر

  

  سرم بلند کردم ییخش خش پا يصدا با

  نگران نباش من هستم..._نازیآ

  

  کار خراب کرد ... یك توهست نیهم_کردم  یاخم

 سیلپ لیالان پدرت قصد نداشت منو تحو یگفتیتو به پدرت نم اگه
  بده ...
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من..فقط.. _که از شدت بغض گرفته بود گفت يبا صدا نازیآ
  خواستم..بهت...کمک ....

  کرد هیبه گر شروع

  

  ..؟یکنیم هیاه چرا گر_دهن باز نگاهش کردم با

  

  بشه.... ينجوریا خواستمیمن نم_دیدماغش با صدا بالا کش آب

  

  هیگر ریبلند زد ز يصدا با

  

...اروم تر   سیه_ورتش تکون دادمص ياروم کردنش دستام جلو واس
  رسنیالان پدرتو ماهان سر م
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  توجه به حرفام باز زار زد یب نازیآ

  نکن هی..گردمیخب بخش یلیاه خ_

  

 کاریبده من با عذاب وجدانم چ لیتحو سیاگه بابام تورو به پل_نازیآ
  کنم

  

  کنم... کاریدردسر بزرگ چ نیبگو من با ا _دمیکش یآه

  ..رمیاموالم از عموم پس بگ تونمینم یحت گهید

  برم گوشه زندان دیبا

منو از سر راهش  یسخت چیکه بدون ه شهیراحت م الیهم با خ عموم
  برداشته...

  

   نازیآ هیگر يصدا

  افکارم يانداخت رو خط
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  دمیغر تیبودم که با عصبان یعصبان انقد

  

  گهیاه بس کن د_

  

  بلندم يصدا بخاطر

  ساکت شد عیو سر دیترس نازیآ

  

  بلند به سمت عمارت رفتم يقدم ها با

  ارمیهچل درب نیتا خودمو از کردمیم يفکر دیبا

  دمیرسیم يا جهیکمتر به نت کردمیفکر م شتریب یهرچ یول

  

  خودم اومدم به

  بودم ستادهیدر اتاق عمو ا يجلو
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   دمیکش قینفس عم چند

  به در زدم يلب تقه ا ریگفتن بسم الله ز با

  داخل ایب_دیچیگوشم پ يعمو حامد تو یخشن و عصبان يصدا که

  

  خودمو به خودت سپردم ایخدا_دهنم قورت دادم اب

  

  فشردم  در باز کردم رهیدستگ

  وارد اتاق شدم  آروم

  نشسته بود زشیحامد پشت م عمو

  

  عمو حامد یعصبان يکامل داخل نرفته بودم که باز صدا هنوز

  جلوتر ایدر پشت سرت ببند ب_کرد شتریرو ب ترسم
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  کار عمو رفتم زیبستم به سمت م در

  ستادمیرو ب روش ا ریب ز سر

  ...شنومیخب م_عموحامد

  

  و؟؟یچ_بالا اوردم  سرم

  یرو گفت یبزرگ نیکه بخاطرش دروغ به ا یلیتمام دلا_عمو

  

  تمرکزم از دست بدم شدیعمو باعث م یعصبان يچشما

  انداختم و  نییپا سرم

  _کردم فیشروع به تعر قیعم ینفس دنیکش  با

  هانا ست اسمم

  ... يدریتک فرزند محمد ح يدریح هانا
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  پارکت کف اتاق يرو یشدن صندل دهیکش يصدا با

  قط کردم با ترس سرم بلند کردم حرفم

  

  بلند شده بود  یصندل ياز رو ییهوی عمو

  دلخراش شد يصدا جادیباعث ا که

  

  ادامه بده_عموحامد

  دهنم قورت دادم و آب

  انداختم ادامه حرفم دنبال کردم.. نییپا سرم

   هی پدرم

  ...ییثروت و دارا یدار بزرگ  بود با کل کارخونه

  

  تصادف پدر و مادرم از دست دادم هی يتو یسالگ 9سن  تو
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  به عهده گرفت میتنها برادر پدرم سرپرست که

  

  دیرسیکه از پدرم بهم م یسن کمم  وکالت تمام و کمال  ثروت لیدل به
  به نام خودش زد

  

  از اندازشه ... شیاز لطف ب کردمیم فکر

  کمکم کنه  خوادیم

  

  عمو و زن عموم شروع شد نایکم کم توه یول

  دنیکوبیسرم م يهمش تو مویکس یب

  منتش همراهم بود... دادنیبرام انجام م یکیکوچ يکار اگه

  

  کردمیبود وضع تحمل م هرجور
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  ازار پسرعموم شروع شد.. تیکم کم اذ تا

  ..... يتجاوز ها  ایدراز دست

  

   زیم يشدن دست عموحامد رو دهیکوب با

  ختیفرو ر قلبم

  بسه...._دیکش يداد

  قرمز شده بود تیچهره عمو نگاه کردم که از عصبان به

  دیکشیتند نفس م تند

  

  قدم عقب رفتم با من من گفتم چند

  عمو بخدا من...._

  

  دیلرزیپام مدست و  ادیترس ز از
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  با دو قدم بلند خودش به من رسوند و عموحامد

  ستادیمن ا یسانت چند

  بودم دهیترس انقد

  بره ادمی دنیهر آن ممکن بود نفس کش که

  بلند شدن دست عمو  با

  خودم مچاله شدم يتو عیسر

  

  از شدت ضربه دستش در امان باشم تا

  ...یول

  آغوش گرم و نرم عمو فرو رفتم يتصورم تو برعکس

  

  حد گشاد  شده بود نیاز تعجب که تا اخر چشمام

  کردینم ياری ذهنم
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  کنم هیرو تجز تیوضع نیبتونم ا تا

  

  بودم ستادهیبغل عمو ا يحرکت تو یب فقط

  عمو منو به خودم اورد يصدا که

  چقد دنبالت گشتم یدونیم_

  

  جمله  نیا دنیشن با

  باز مهیدهن ن با

  گشتمیجمله م نیواس ا یلیذهنم دنبال دل يتو

  

  دنبال من بود؟؟ یچ یعنی

  هستم...؟ یمن ک مگه
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  منو از خودش جدا کرد  عمو

  نبود يخبر شیچند لحظه پ تیاز اون عصبان گهید

چقد خوشحالم که  یدونینم_زدیچشماش موج م يتو یآرامش بجاش
  ...نمتیبیم

  

  د؟؟یبا من_

  میتا باهم حرف بزن نیمبل بش يرو ایب_ دیکش دستم

 دیها هست که با زیچ یلیو خ یبدون دیهست که با زایچ یلیخ
  تا من بدونم... یکن فیتعر

  مبل نشستم  يرو

بذار اول من بگم تا از ابهام در _مبل نشست  يهم رو ب رو عمو
  ...يایب

  

  به تکون دادن سرم اکتفا کردم فقط
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  میهم بود يدوستا نیمن و پدرت بهتر_

از هم جدا  چوقتیکه ه میواقع دوتا برادر بود نیکه نه در ع دوست
  ...میشدینم

  

  رو پدرت انتخاب کرد... نازیماهان و آ اسم

  بچه دار شد اسم بچه هاشو من انتخاب کنم... یداد وقت قول

  

  شد... نمیهم و

  ..ياومد ایسال بعد ازدواجش با مادرت، تو به دن کی

  خشک شده بود زیم يعمو رو نگاه

  زد  يلبخند

  :کردیم ریگذشته س يتو انگار

  دختر بانمک و بور هی -
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  قرارمون من اسمت انتخاب کردم طبق

  ،فضل و بخشش..... ییبای،زیکیتوجه،مرحمت،ن یعنی"هانا"

  

  همون روز اول مهرت به دلم نشسته بود از

  بچه خودم دوست داشتم مث

  

  روز تصادف... تا

   تیسالگ 9تولد  يداشت برا میتصم پدرت

  و مادرت رو ببره مشهد... تو

  

  دلم نشست يتو یبیمحض راه افتادنشون دلشوره عج به
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  راه چندبار به پدرت زنگ زدم يتو

  کردیو منو مسخره م دیخندیهمش م اون

  مادر همش نگرانم... هیمثل  که

  

  که زنگ زدم ياخر دفعه

  

از شهرا  یکی   مارستانیب  يو تو نیراه تصادف کرد يتو  گفتن
  نیهست يبستر

  

  رسوندم..  مارستانیخودمو به ب  یبا چه سرعت دونمینم

  شده بود رید دمیرس یوقت یول

  

  و مادرت فوت کرده بودند پدر
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  دنبال تو گشتم مارستانیب کل

  همراشون نبوده... ياصلا بچه ا گفتیپرستار م یول

  ...کردیم شتریتعجب منو ب نیا

  جارو دنبالت گشتم همه

  ...نیزم ریز ي..رفته بود ياب شده بود یول

  

  منو قبول کرد؟؟ یعموم سرپرست دیدونستیشما نم یعنی_

  

  پدرت باخانوادش مشکل داشت..._دیکش یآه عموحامد

  زدی..ازشون حرف م رفتیم ششونیپ کمتر

  ..دمیهم من خانوادشو ند شیعروس  يبرا یحت
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  ومدیاز بستگانش ن یکس شونمیموقع خاکسپار_ دیکش یآه

  تکون داد و يسر

  بود يپدرت مرد تودار_

  یزبونش بکش ریاز ز يزیچ یتونستینم خواستیخودش نم تا

  

  پدرت تک فرزنده... کردمیم فکر

  با عموت آشنا شدم... یچند سال بعد به طور اتفاق یول 

  تورو ازش گرفتم سراغ

  از وجود تو نداشته.. یگفت ...اطلاع اون

  

  ...یانگار وجود نداشت اصلا

  ياومد نجایکار ب ا يبرا یوقت

  شده بود داریدلم ب يتو یبیحس عج هی
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  نگاهته... تیبخاطر معصوم کردمیفکر م یول

  

 یبمون نجایچرا انقد راحت بهت اجازه داده بودم ا دونستمینم خودمم
....  

  

  هاناست... تیو اسم اصل ياومد گفت تو دختر نازیآ یوقت تا

  ...يریاموالتو از عموت پس بگ یکمکت کنم تا بتون يخوایم

  

  ...ختیاسمت قلبم فرو ر دنیشن با

  ...نمتیتر بب عیهرچه سر خواستمیم

منو گول زده  يکه بچه ها یحقه باز باش هی دیشا کردمیفکر م اولش
  منو گول بزنه  خوادی...حالا با دروغاش م

  .....دمتید یوقت یول
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  _چشمام دوخت يزد و نگاهش تو يلبخند

  يگمشده ا يتو همون هانا شدم مطمئن

  

  مطمئن باش.. نویو ا_مبل بلند شد يرو از

  کنمیبا تمام وجودم بهت کمک م من

  و رنج  یهمه  سخت نیکه باعث ا یانتقامتو از کس یبتون تا

  ...يریشده رو بگ تیزندگ يتو ،يدور و

  

  به دوستم ادا کنم نموید تونمیمنم م ينجوریا

  لبم نشست ياز ته دل رو يلبخند

  لذت چشم دوخته بودم به چهره  مهربون عمو.. با

  نداختیپدرم م ادیمنو  که

   نجایبار اومدم ا نیاول يبرا یوقت یحت
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  برام دلچسب بود.. بیپدرونش عج آغوش

  

  فکر بودم که تو

  در اتاق باز شد  هوی

  که دمیترس تو جام پر با

  وارد شدند مهیسراس نازیو آ ماهان

  

  نده... سشیپل لینه تحو_دیچیاتاق پ يبلند ماهان تو يصدا

  خنده دار شده بود یلیهاشون خ افهیق

  

چه طرز وارد  نی؟؟ايانقد هول کرد یواسه چ_ابروش بالا برد يتا عمو
  شدن به اتاق منه؟؟



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 897  

 

  

  تو جاش خشکش زد ماهان

  دیببخش_لب گفت  ریز 

  

  بدم؟؟ سیپل  لیرو تحو  یهان  خوامیگفته م ی+ک

  

  دنبال حرفش  به

  کرد نازیبه آ ینگاه 

  انداخت نییسرش پا عیسر نازیآ که

  

مقصر  یخب در هر صورت هان_دیدستش پشت گردنش کش ماهان
  بکنه... نکاروی...اون مجبور شده استین
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  فرو برد بشیج يمبل بلند شد دستاش تو ياز رو عمو

  اهان...!_کرد  لیبه سمت بالا متما یرو کم سرش

لز و ج ينجوریا یکس يبرا نمیبیباره م نیاول_گفت یطونیلحن ش با
  یکنیولز م

  ...یکنیازش دفاع م و

  ه؟؟یخبر

  

نه ..نه .چه _تکون داد یهول کرده دستاش به علامت منف ماهان
  ...گهیباشه دوستمون بوده د ی..؟خب هرچيخبر

  

  ماهان رفت و کینزد عمو

  کرد... يگوشش  زمزمه ا کنار

  به چهره گر گرفته ماهان زد يلبخند و
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  بابا... دیکنیاشتباه م نیدار_

  

  پسرم... کنهیمعلوم م زیگذر زمان همه چ_دیبه پشتش کوب عمواروم

  

  رو بگم يزیچ دیبا_و ماهان گفت نازیرو به آ بعد

  ..دیشیخوشحال م دنشیاز شن یلیشما خ که

  

  _کرد یمکث

  یبه بعد هان نیاز

  مثل برادر شما.... هم

  .. کنهیم یخونه زندگ نیشما تو ا ی..خواهر پنهوندیببخش آخ

  ..رهیبتونه حقشو پس بگ یتاوقت
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  د؟؟؟یکنیاخراجش نم یعنی يوا_ذوق زده نازیآ

  

 شویپسرتقلب ینه ..مگه کس_دخترش زد يبه رو يلبخند عمو
  کنه؟؟؟یم رونیازخونش ب

  

لبم  يرو يبار لبخند نیچندم يبرا یلقب پسر تقلب دنیشن از
  نشست..

  

  ..مونهیما م شیپ یهان شهیواسه هم گهی.  ..پس دهیعال نیا_نازیآ

  

به  میتصم یالبته تا وقت_زد و به ماهان چشم دوخت يلبخند عمو
  ..رهیمستقل بگ یزندگ

  خانواده بده ... لیتشک ای

  داره... یبستگ یبه خود هان گهید نیا
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 شهیهم خوامیقصد ازدواج ندارم...م چوقتیمن ه_من چشم دوخت به
  پسر بمونم

  

  اخه... تیبرسرت ...پسرم شد جنس خاك_دیغر نازیآ

  

  خانوم مواظب حرف زدنت باشا. .. نازیآ_ماهان

  

  اورد رونیماهان ب يزبونش برا نازیآ

  

تا هرچه  دیراه حل باش هی..بهتره دنبال دی..بحث نکنهیکاف_عمو
  برطرف بشه.. یزودترمشکل هان

  

  ،دوست چندسالتونه؟؟ یهان یاصل يعمو دیدونیبابا م_ماهان
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  } "م ه پوررمضان"  Rحدیث_{نویسنده

  

دخترمم هست ....من  ییمسبب تنها ی..ولدونمیم_دیکش یعمو آه
  طرف حق هستم

  حقشه... یهان هیگرفتن ثروت پدر پس

  

مبل ،کنار من، آرنجش  ياومدخودش رو پرت کرد رو لکسیر نازیآ
  پهلوم يخورد تو

  يآخ..خدا نکشتت دختر ناقصم کرد -

  

  توجه به من که  یکرد و برو برام باز  ششین

  پهلوم بود گفت يرو دستم

ه هم ب ی..هان میراه بنداز نایخونه مهرداد ا یمهمون هی دیگفتم که با_
  ...ادیب تونهیعنوان دوست ما م
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  عمو زیداد به م هیجلو اومد و تک ماهان

  ؟؟یچ میبگ میاونوقت بر_ستادیا نهیبه س دست

  

  _رو دراورد نازیآ ينازك کرد و ادا صداش

و  یدلمون لک زده واس مهمون د،یریبگ یمهمون هیخونتون  دیایب لطفا
  جشن؟؟؟

  ..رنیبگ یدلشون نخواست مهمون دیشا

  !گهیگفت د یم راست

  

  م؟؟یکن کاریچ یگی..مسخره...خب مششیییا_نازیآ

  

  خونشون ... میریفردا شب م_عمو
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  ؟؟یچ یپس هان_نازیآ

  !میبریرو هم م یهان_عمو

  

خدمتکار  گنی...اونوقت نمامیب تونمیمن نم یول_دمیپرس متعجب
  خونشون اوردن باخودشون؟؟؟

  

  ... گهید یستیاولا که تو خدمتکار ن_زد يلبخند عمو

  هم کردم نجاشویفکر ا دوما

  ...یو نقص نقشه رو اجرا کن بیع یداره..که چقد ب یبه تو بستگ یول

  

  بابا؟؟؟ يچه نقشه ا_گرفت زیاش رو از م هیتک ماهان

  به جلو خم شدم و زل زدم به عمو کنجکاو
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  کنم... فیتا تعر دینیبش_اومد  زیبه سمت م عمو

بابام..مو لا  يجوون من عاشق نقشه ها_چونش زد ریدستاش ز نازیآ
  ..رهیدرزش نم

  

  ...يعمو ارث نبرد یاز زرنگ یچیپس تو ه_زدم يلبخند

  اره بابا دخترا رو چه به هووش بالا..؟؟_ماهان

  

  د؟؟یزرنگ یلین شما پسرا خ_بهش رفت يچشم غره ا نازیآ

  

  ها.. کنهیم نیبگو ....داره بهمون توه زشیچ هی یهان_به من کرد رو

  

  طرفم ....هردو جنس رو دوست دارم... یمن ب_بالا بردم دستام



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 906  

 

  سر اصل مطلب... میبسه بچه ها بر_عمو

  

  ..یپدر گرام دییبله بله...بفرما_نازیآ

  

که فردا شب   يدریح يبه  اقا زنمیاول من زنگ م_زد يلبخند عمو
  خونشون میشام بر يبرا

  نخواستن بهت شام بدن دیچقد پررو خب شا_ماهان

  با بزرگترت درست صحبت کن_دیمحکم  پس کله ماهان کوب عمو

  

  ..نیفرمودی..مدیچشم ببخش_دستش پشت گردنش گذاشت ماهان

  

  زشینشست پشت م عمو

  مبل نشست يام  رو گهیطرف د  ماهان
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  خودش جا باز کنه يخودش تکون داد تا بتونه برا یکم

  

  اوردیمبارك خودش ن يچپ نگاهش کردم که اصلا به رو چپ

  

  نشستن سه نفر بود؟ يمبل دو نفره جا آخه

  

  دادن: حیشروع کرد به توض عمو

  ...شهیم میصندوق قا يتو یاونجا، هان میر یما م ن،ینیبب -

  

  :دیتو حرفش پر نازیآ

  خفه نشه؟ -

  :دیخند عمو

  شهینه،  نم -



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 908  

 

ب  یکه ورود هان اطیببره داخل ح نویماش يبه بهونه ا دیبا ماهان
  خونه راحت باشه...

  شد.. ییجوون داستان جنا_دیدستاش بهم کوب نازیآ

  

  دمیخند یهمگ

  م،یذار یداخل و صندوقو باز م میبر یم نویماش گفتمیخب م_ عمو

  ما سرگرم کردن اوناست،   یکار اصل 

  کنه! دایبتونه وارد خونه بشه  مدارك رو پ یهان تا

  

  سرم رو کج کردم: یکم

  ؟؟یچ نهیمنو بب یاگه کس ؟يچجور -

و سوراخ  يکرد یمدت زندگ هیاون خونه  يباشه تو یهرچ_عمو
  . يسومبه هاشو بلد
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 يفک کنن اومد دنتیبپوش ك اگه د یلباس و کلاه مشک بعدشم
  ...یفرار کن عیو سر يدزد

  کنم دایمدارك پ یتو اون خونه ب اون بزرگ يمن  چجور_دمینال

  

  هم قفل کرد: يتو دستاشو

  ؟؟ ،یکن دایپ یراه حل هی دیکار خودته، با گهیاون د -

  نداره؟؟ یسوال ید؟کسیخب موافق_کرد هیب بق رو

  

  ها تند تند سر تکون دادن. بچه

  

من زنگ بزنم بگم فرداشب  ن،یبه کارتون برس نیحالا هم بر -عمو
  اونجا. میقراره بر

  

*****  
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  سمت کلبه رفتم به

  واس غذا خوردن نداشتم ییفکرم مشغول بود که اشتها انقد

  بخوابم تا فکرم آزاد باشه دادمیم حیترج

  

  جام غلت زدم. تو

  شدم. یم وونهیبرد، داشتم د یبود بهم، خوابم نم ختهیر اعصابم

  

و  نهیعمو منو بب نکهیا فته،یممکنه ب یاتفاقفردا چه  نکهیا اضطراب
  کرد. یم میام داشت روان یبفهمه ک

  دادم رونینفسمو ب دم،یصورتم کش يرو دستمو

  کشهیهووووف.....انقد استرس من تا فردا شب م_

  قدم بزنم یبود کم بهتر

  باغ رفتم  يتو
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  حالم نداشت به کلبه برگشتم يرو ریتاث چیکه ه يرو ادهیپ هی بعد

  به تخت خواب رفتم... دوباره

  پهلو ب اون پهلو کردم که  نیاز انقد

  سه صبح بود  چشم هام کم کم گرم شد و بالاخره  ساعت

  برد. خوابم

  

***  

 یچیشد ه یخاك فرو کردم، خاك سفت شده بود و نم يرو تو لچهیب
  کاشت.

  شدم داریب ادیزود دوباره از استرس ز صبح

  

  و امیتو کلبه و به شب فکر کنم ب نمیبش نکهیا يدادم به جا حیترج

  باغ برسم. يبه کار ها یکم
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  دارم دمید یاومدم م یباز هم تا به خودم م اما

  و عمو ستادمیعمو ا يکنم که جلو یتصور م ویا لحظه

  ییکنه و فردا یاون نگاه پر از طمعش من رو نگاه م با

  ومدمیکه به عقد مهرداد در م دمید یم رو

  .دیلرز یتمام تنم م و

  

  اومدم. رونیرو دستم از فکر ب ینشستن دست با

  کرده به عقبم برگشتم هول

  نازیآ

  زد: يلبخند

  بهش فکر نکن. ادیز -

  

  نشستم و پاهام رو بغل کردم: نیزم يرو
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  ترسم. یم -

  دم. یقول م م،یذار یهم ما تنهات نم ياگه لو بر یحت _نازیآ

  رو لب هام نشست: يلبخند

همه لطفتونو جبران  نیا يدونم چطور یمن نم ينازیدونم آ یم -
  کنم.

  

  زد: یبزرگ لبخند

  املت خوشمزه درست کن بابا رفته هیبپر  -

  مییماهم تنها شرکت

  !یجبران کن یتون یتا منم ماهانو صدا کنم، اونوقت م 

  باز کردم: شموین

  .نیایپس زود ب -

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 914  

 

  

  :دیبه شکمش کش یدست ماهان

تو   ينشون داد یباش یخنگ و دست و پا چلفت يزیتو تو هرچ -
  !ینیاملت درست کردن بهتر

  

  چپ نگاهش کردم: چپ

  یدادم کوفت کن یحقت بود نم -

  :دیآب رو سر کش وانیل

  گرفتمیم يزور يدادی...نم يمجبور بود -

  زد یچشمک

  

  .یبود هان یدستپختت، عال یبدون شوخ  -نازیآ
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  زدم: يلبخند

  نوش جان. -

  

  و ظرف ها رو جمع کردم که ماهان گفت:شدم  بلند

  بپوش. رهیت زیچ هیامشب  يبرا -

  تکون دادم: دییرو به نشانه تا سرم

  باشه -

  :نکیدادم به س هیو تک برگشتم

  دن؟ینپرس يزیچ نایعموم ا -

  تعجب نگاهم کرد: با

  ؟یمثلا چ -

  اونجا نیقراره بر ییهویچرا  نکهیا -
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  بالا انداخت: يا شونه

...دست کم  کنهیشک نم چکسیك ه زنهیحرف م يجور هیبابا  -
  ..شایگرفت

  

  تکون دادم و لبم رو به دندون گرفتم. سر

  گفت: رونیرفت ب یکه م یدر حال نازیآ

  من برم لباس امشبمو اتو کنم. -

  تکون دادم. سر

  و شروع کردم به شستن طرف ها که ماهان بازوم رو گرفت: برگشتم

  یهان -

  هوم؟ -

  دوخت به چشم هام: نانیرو با اطم نگاهش

  بودم دهیچسب نکیپشت به س از
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  انگشت بود هیفاصله ماهان باهام اندازه  و

  کرد زمزمه

  نباش .... یچینگران  ه -

  ممنون_زدم يلبخند

حس  دمتیاز همون اول که د_چشمام در رفت و آمد بود نیب نگاهش
  بهت داشتم.. یبیعج

  ر شدت کیپشت گردنم حلقه کرد نزد دستش

  

  ؟؟یانقد بهم نچسب شهیمااهان م_

از  یتکون داد با عذر خواه يتازه به خودش اومده بود سر انگار
  زد رونیآشپزخونه ب

  

***  
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سوشرت کلاه  هیبا  یمشک نیشدم، شلوار ج رهیبه خودم خ نهیآ تو
  بودم،  دهیبود رو پوش نازیکه مال آ یدار مشک

هم ماهان داده رود و اصرار کرده بود که حتما ازش  یماسک مشک هی
  استفاده کنم.

  

  دزد ها شده بودم هیبود، شب یقشنگ پیت

  کارم ساخته بود. دید یوضع م نیمنو با ا یکی اگه

  رفتم. رونیزد ب یکه اسممو صدا م نازیا يصدا با

  :دیبهم کرد و خند ینگاه عمو

  .نیتو ماش يو برگرد یکن دایکن زودتر مدارکو پ یسع -

  باشه. -

  صندوق رو باز کرد: در

  بدو سوار شو. -
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که قبل بستن در  يزیچ نیکمک عمو تو صندوق جا گرفتم، آخر با
  عمو بود. نانیلبخند پر از اطم دمید

  

 نیماش کیلاست ریها ز زهیحرکت سنگ ر يراه افتاد. صدا نیماش
  کرد. یم شتریاضطرابم رو ب

  کرد یعرق م یزده بود و ه خیهام  دست

صندوق باعث شده  بیعج يذره بو هیزد و همون  یتو دهنم م قلبم
  .رمیبود حالت تهوع بگ

  کرد گذاشتم. یمعده ام که درد م يرو رو دستم

  ستادیقلب منم از حرکت ا يلحظه ا يو برا نیماش ستادنیا با
 

  

  دیچیسرم پ يتو نیبوق ماش يصدا

  در باز شد یاز مدت کوتاه بعد
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  داخل ارمیب نیمن ماش يدریح يبا اجازتون اقا_دمیماهان شن يصدا

  بود  رونیاهورا ب نیماش شیشب پ چند

  کردن شیخط خط طونیبچه ش چندتا

  ادیب ییبلا زمیعز نیندارم سر ماش دوست

  

  بالاس اقا ماهان تشیکوچه ما امن_عمو

...  

  راحت تره المیخ ينجوریا یول دونمیم_ماهان

  برده  اطیداخل  ح نیماهان ماش دمیفهم نیحرکت ماش با

  نور وارد صندوق بشه یدر صندوق عقب باعث شد کم کیت يصدا

  

  در نگاه کردم يلا از

  با پدر ماهان بودند یو مهرداد در حال احوال پرس عمو
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  دنشونید با

  شدت گرفت اضطرابم

  به نقشه زنمیاخرش گند م دونستمیم من

  کنمیرو خراب م یهمه چ و

  

  لب شروع کردم ب ذکر گفتن ریز

  قلبم اروم بشه تا

  از رفتنشون بعد

  دمیدر سرك کش ياز لا یواشکی

  رو بسنجم تمیموقع تا

  نبود اطیتو ح یکس

  

  اومدم.. رونیاز صندوق ب اروم
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  چشمم نقش بست يخونه جلو دنیبا د میخاطرات بچگ دوباره

  به شدت تکون دادم سرم

  مزخرف از ذهنم خارج بشه يفکرا تا

  کارم بذارم يبتونم تمام حواسم رو و

  

  به سمت  خونه حرکت کردم اروم

  کردمیبه اطراف رو نگاه م نجوریهم

  

  دمیدر رس پشت

  خشک شده بود رهیدستگ يرو دستم

  نه ایکارم درسته  دونستمینم

  کردمیکارو م نیا دیمن با یول
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  رمیافراد بگ نیانتقامم ازا دیبا

  

  در اروم باز کردم دمیکش قیعم نفس

  شدم وارد

  خونه افتاد يبایو ز ریچشم گ يبه نما چشمم

  دندیخریم یخودشون خوشبخت يبا پول من برا هه

  

  قدم جلو رفتم چند

  شدیبود که به طبقه بالا ختم م یضیعر يمن پله ها يب رو رو

  و سمت چپم آشپزخونه قرار داشت ییرایراستم سالن پذ سمت

   ستادهیراهر رو ا يتو

  شدمیقسمت رد م نیشدن از ا دهیبدون د دیبا

  برداشتم یقدم
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  سر جام خشکم زد..  یشکستن استکان يبا صدا که

  

  شدم میقا یپشت جاکفش عیسر

  دیچیراه رو پ يتو يپاشنه بلند يکفش ها يصدا

خدمتکار...استکان  نی..اسم خودتون گذاشت دیکشیاه خجالت نم_
  نیشکست زمویعز ادگاری

  

  یواشکیرو خم کردم و  سرم

  .دمیکش سرك

  دیتوپ یبه دختر خدمتکار م یعمو با اخم وحشتناک زن

  

  خانوم... خوامیمعذرت م_انداخت  نییشرمنده سرش رو پا خدمتکار

  عمو خم شد رو صورتش زن
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  سر و کله از خدمتکار بلند تر بود هیپاشنه بلندش  ياون کفش ها با

حواستو جمع  شتریب دیبا یفهمیبهت حقوق ندادم م یوقت_عمو زن
  ...یکن

  ...زیهمه چ یب ي دختره

  

  رفت، با اون کفش هاش ییرایسمت پذ به

  ازش گذشته یانگار نه انگار سن اصلا

  

  ...ختیریافتاد که اشک م یبه دختر جوان چشمم

  ...شدمیم ریزن تحق نیدست هم ریدختر ز نیمثل ا يروز منم

  لرزونش قلبم رو به درد آورد يها دست
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 هی يتا برا دمتونیش کشاز عرش به فر یوقت_مشت کردم  دستم
تر جامعه رو هم  فی..اونوقت غرور قشر ضعدیلقمه نون سگ دو بزن

  دیکنیدرك م

  

  نوك پا به راه افتادم ياومدم رو رونیب یپشت جاکفش از

  

  انداختم ییرایبه داخل پذ ینگاه یواشکی

  راحت بگذرم تونستمینداشتن م دید يبه ورود خوشبختانه

  

  گذشتم يورود ياز جلو زیرو خم کردم ت کمرم

  

  برام سخت تر کرده بود.. دنیکه ماهان داده بود  نفس کش ماسک

  هام عرق کرده بود لب
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  آشپزخونه رد بشم که  ياز جلو خواستمیم عیسر

  دختر متوجه من شد همون

  ترس خشکش زد از

  دهن  باز کرد داد بزنه که هوی

  بردم سمتش و  هجوم

  دهنش نگه داشتم و اروم کنار گوشش زمزمه کردم يدستم جلو 

 يزی...فقط اومدم چستمینگو ..بخدا من دزد ن یچیه سی....ه  سیه_
  و حق منه بردارم برم.... نجاستیکه ا

  

  ...کردیبه من نگاه م نجوریهم دخترك

  گرد شده اش يچشم ها با

  

  به اطراف نگاه کردم  
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  ...کردمیهرچه زودتر کارو تموم م دینبود با یکس

  بود هر لحظه لو برم.. ممکن

  کنمینگو باشه   ...خواهش م يزیچ یبه کس_به دختر دوختم نگاهم

  

  تکون داد  يسر

  زدم يلبخند که

  فکر نکنم با وجود اون ماسک متوجه لبخندم شده باشه یول

   یفیدستش فشار خف به

  از پله ها بالا رفتم زیوارد کردم ت  

  

  دمیکش قیپله ها چند نفس عم يبالا

  در  يصدا دنیبا شن که

  ختیر يهور قلبم
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  اتاق انداختم و در بستم نیاول يخودمو تو عیسر

نفس هام رو که سر به فلک  يکردم صدا یدادم و سع هیدر تک به
  گذاشته بود

  کنم. کنترل

  

 رونیام ب  نهیکه هرلحظه ممکنه بود از س دیکوبیانقد به شدت م قلبم
  بزنه

  اشتم.ام گذ نهیس يرو رو دستم

  دادم رونیرو آروم ب نفسم

  

  اتاق نگاه کردم اطراف

  ...دیو سف یساده با ست مشک یاتاق

  اتاق نبود يتو یتخت خواب چیه

  اتاق کار باشه ومدیم بنظر
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  سمت کشو ها رفتم به

  

  کردیم یبهم دهن کج زیم يرو یقاب عکس کوچک که

زل زده بودم به  یاشک يمن و مهرداد بود، با چشما یبچگ عکس
  ...نیدورب

  ..دیخندیمهرداد شاد و خوشحال منو بغل کرده بود م یول

  بود اون صحنه رو ادمی

بوده...که مهرداد عروسک خوشکلم بخاطر  روزید نیکه هم انگار
  پاره کرد و کهیدوستش داشتم ازم گرفت و ت یلیخ نکهیا

  دیداد کش سرم

از من دوست داشته  شتریب دیرو نبا يزیچ چیه چوقتیتوه_مهرداد
  یچی...ه یفهمیم یباش

  

  ختیریم یدر پ یپ اشکام
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عکس  هیازت  ایمهرداد پسرم ب_به سمتمون اومد نیعمو با دورب زن
  ..رمیبگ

  

  کردمیهق هق م ادیز هیگر بخاطر

  میریعکس بگ میبر ایب_دستم گرفت مهرداد

  ...امیمن نم_

ازت  يارهم که دوست د ییزایچ هی..وگرنه بق يمجبور_کرد یاخم
  ...رمیگیم

  به اجبار باهاش همراه شدم.. و

  غر غر کرد یعکس کل يعمو بخاطر حضور من تو زن

  ..رهیدونه پسرش قبول کرد ازمون عکس بگ هیسر بخاطر  اخر

  

  هه
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  عکس شدم به سمت قفسه کتاب رفتم الیخیب

  ..کردمیو لا ب لاشو نگاه م دمیکش رونیکتاب ب چند

  

  اتاق عمو رو بگردم رفتمیم دیبا

  ومدینم رمیگ يزیچ نجایا

  کردمیفقط وقت تلف م ينجوریا

  از قفسه ها بود برداشتم یکی يرو کیو کوچ بیعج یکنترل

  

  گل کرده بود... میفضول حس

  دکمه رو زدم  چند

  نشد جادیا يرییتغ چیه

...  

  دستم چرخوندمش و يتو یکم
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  کنترل رو فشار دادم يقرمز رو دکمه

  بلند شد ییرو به رو واریاز د يبد يصدا هوی که

  به حرکت دراومد  وارید يرو يزیچ یخارج يها لمیف مث

  ومدیم نییاروم به سمت پا اروم

  

  

  بودم رهیخ واریبه د يهمنطور متعجب

  که باز شده بود یفاصله گرفتم و نگاهم موند به تخت آروم

  جالب ... چه

  خواب تا شو بود.. تخت

  

  کردم و روح پرفتوح صاحب اتاق رو یم یتختو بررس داشتم
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 یقرار م تیخواب مورد عنا يبرا یدم و دستگاه نیداشتن چن يبرا
  دادم

  

 ینم دایموکت پ کهیت هی یمنه بدبخت گاه ،يبسوزه پدر پول دار_
  کردم

  دنیخواب يبرا

  ...شهیجمع م واریتختشونم تو د نایا

  

  از مهرداد یرو بالا گرفتم نگاهم افتاد به عکس سرم

  تخت  نصب شده بود يلباس بالا بدون

  بهش کردم.. یکج دهن

  

  اوق زدن درآوردم.  يادا

  بشه؟ یلخت چسبونده تو اتاقش که چ عکسشو
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  حال کنه؟ نهیبب خودشو

  سه نقطه... پسره

  

  اتاق ها رو بگردم هیسمت در تا بق رفتم

  

  .دمیشن ییپا يصدا که

  ام حبس شد. نهیتو س نفسم

  

  تو جام موندم  یکم

  دادم: صیماهان رو تشخ يصدا که

  تو اتاقته؟ -

  شده موندم شکه

  اتاق.. يتو انیدارن م يوا
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  شم؟ میکنم.. کجا قا کاریچ

  

  ؟یچ دنید یتو اتاق و منو م ومدنیم اگه

  ...يوا يوا

  عیسر

  تخت... ریز دمیپر

جا شدم در اتاق باز شد ماهان و مهرداد  ریکه کامل اوون ز نیهم 
  وارد اتاق شدن.

  

  دهنم گذاشتم. يرو رو دستم

  کنم. جادیا ییداشتم که نکنه ناخواسته از استرس سر و صدا ترس

  

  فکر کنم تو کمدم باشه. _مهرداد
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  مکث کرد: یکم

  بار   جمعش کرده بودم نیاخر ادمهی نه؟منییاهه ...تخت چرا پا -

  

  کرد خیدست هام از اضطراب  ومد،یبالا ن گهید نفسم

  ظرنمنت نییپا گهیبجنب د_ماهان

  

  اومد سمت تخت  و رو به ماهان  گفت: مهرداد

  جمعش کنم نویبذار ا -

  رو مخم.. رهیدارم باز باشه م وسواس

  

  زد. یداشت تو حلقم م قلبم

  مردم. یاسترس داشتم م از

  دیسرم خم کردم که ماهان منو د یکم
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  کردیگرد شده نگاهم م يچشما با

  به سمت تخت برداشت که  یقدم مهرداد

  

  تخت انداخت: يبه سمت تخت اومد و خودش رو رو عیماهان سر هوی

م ه یلی...لامصب خرمیبگ نایاز هم یکی دیچقدر خوبه... منم با يوا -
  جمع و جوره..

  

   اوردیتخت به بدنم فشار م يشدنش رو نییپا بالا

  نثارش کردم. یبار کارش تکرار کرد که پدرم رو درآورد، فحش چند

  ..ومویبالا نم نفسم

  

  ؟ينکرد داشیپ گه،ید میبر _ماهان

  میچرا چرا .. بر _کمدش برداشت يرو از تو يزیچ مهرداد



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 939  

 

  

  از رو تخت برداشته شد. شینیبلند شد و سنگ ماهان

  رفتن. رونیکه از اتاق ب دمیرو د پاهاشون

  

  گذاشتم. نیزم يو سرم رو رو دمیکش یقیعم نفس

  دادم. رونینفسم رو ب محکم

  گذشتا... ریبخ_

 ریز نهیبیکنم ...پسره پررو م یکار ماهان رو تلاف نیباشه ا ادمی یول
  خودشو.. کنهیم نمییتختم باز بالا پا

  

  در باز شد هویکه  رونیب امیتخت ب ریتا از ز دمیچرخ

  تخت. ریز دمیپام رو کش عیسر
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  بود که به ماهان گفت: مهرداد

  تخت رو جمعش کنم. نیبذار ا -

  

  شد و بعد... کیکه نزد دمیهاش رو د قدم

  آروم کنترل و قژ قژ تخت... يصدا

  

  به سمت بالا حرکت کرد تخت

  مونده بودم به تخت. رهیگرد شده خ يوحشت و چشم ها با

  

  ممکنه عقب برم... يو تمام تلاشم رو کردم که تا جا دمیجام چرخ تو

  متوجه من نشوند تا

  

  دید یمنو م اگه
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  شدم. یبدبخت م يوا

  زد. خیتنم  وار،یبه د خوردم

  نبود.. يراه فرار گهید

  

  ...دمید یمهرداد رو م يرفت و من زانوها یبالا م ينجوریهم تخت

  فاتحه خودم رو خوندم... رسما

  .زدیداشت تو دهنم م قلبم

خوندم   یآخر که چشم هام رو بستم و داشتم فاتحه خودم رو م لحظه
  که گفت: دمیپر از خنده ماهان رو شن يصدا

  پخخخخ -

  

بود و جلوش  ستادهیمهرداد ا يهامو باز کردم، ماهان رو به رو چشم
  رو گرفته بود.
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  کامل جمع شده بود  تخت

  

  بود  دهیمنو د نکهینداشت جز ا يا گهید لیدل چیکار ماهان ه نیا

  .نهیکرد مهرداد منو نب یهم داشت تلاش م حالا

  ماهان؟ يخل شد -

  

  ش:و به سمت در چرخوند دیمحکم دستشو کش ماهان

  وسواست اه نی...با ايدو ساعته الافم کرد میبر ایب یخودت خل -

  

  اتاق خارج شدن. از

  

  .نیزم يفوت کردم و ولو شدم رو رونیرو به شدت به ب نفسم
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 یبخاطر اضطراب عضلاتم رو منقبض کرده بودم حالا درد م ازبس
  کردن.

  

  از جام بلند شدم  عیسر

  نجایوقت تلف کرده بودن ا یلیخ گشتمیاتاق رو م هیبق دیبا

  

  رونیاز اتاق زدم ب و

  کردم. یدونه اتاقا رو چک م دونه

  

  اتاق سوم که شدم متوجه شدم اتاق عموئه. وارد

  اتاقش بود. نجایبود هم ادمیکه  یهمون بچگ از

  داشتم عوض کرده باشه... توقع
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  کارش رفتم. زیبه اطرافم انداختم، به سمت م ینگاه

  نبود. يزیها رو گشتم اما چ کشو

  سمت کمد ها رفتم. به

  

  نشد. رمیدست گ يزیطبقه کمد ها هم چ تو

  کمد لباس هاش بود. يبعد کمد

گرفتم و  متشیمارك و گرون ق يها رهنیپ فیرو از رد نگاهم
  کنارشون زدم.

  

  داشت. يشتریعمق ب کمد

  شدم داخلش رو چک کنم که نگاهم خورد به  خم

  شده ته کمد. يخاتم کار صندوق
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  زد. یهام برق چشم

  .و رو کرد ریصندوق دلمو ز ییآشنا ،ییروشنا يکه تو دمشیکش جلو

  

  بغض نگاهم موند به صندوق...  با

  آشنا تینها یب یصندوق

  

جفت گوشواره  هیصندوق  نیهم يافتادم که بابا از تو یادموقتی
  داد. هیتولدم بهم هد يبرا يپروانه ا

  

  عمو يبابا بود و تو کمد لباس ها مال

  که مال بابا بود.. يا گهید يها زیتموم چ مثل

  تصاحب کرده عمو
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  بابا تنگ شده بود يبرا دلم

  مامان يبرا

خاطره هجوم اورده بود به ذهنم و داشتم  یاون صندوق کل دنید با
  کرد. یم ینیکه رو قلبم سنگ یاز غم مردمیم

  

  رو قورت دادم.و بغضم  دمیهامو تو هم کش اخم

  غصه خوردن نبود يجا الان

  باشم يقو دیبا من

  شدم تا بتونم رهیبه سقف خ يلحظه ا چند

  هام رو پس بزنم. اشک

  و نگاهم ب صندوق دوختم دمیکش یقیعم نفس

  

 دیهمه جا رو دنبال کل عیسر یلیکردم، دوباره خ یصندوقو باز م دیبا
  گشتم 



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 947  

 

  

  نبود. يدیکل چیه اما

  دمیکش یپوف

  کرده میقا يکدوم سوراخ سونبه ا سیمعلوم ناه _

  

  بردمشیبا خودم م دیبا

  پدرم دل بکنم.. ادگاریاز تنها  تونستمینم

  

  شده. ...؟ بیصندوق غ دیفهمیعمو م اما

  

 یگفتن خودم رو راض "به درك"هیفکر کردم و آخرشم با  یکم
  کردم...

  توش بود مال من بود..فقط من یو هرچ صندوق



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 948  

 

  

  دمیکش یاتاق سرک رونیبغلم و آروم ب ریزدم ز صندوقو

  ستین یمطمءن شدم کس یوقت

  از اتاق خارج شدم 

  باعث شد تو جام خشکم بزنه. هیماهان و بق یخداحافظ يکه صدا 

  خدا بدبخت شدم يوا_

  

  .ستادنیپله ها ا يجلو دمیبه سمت پله ها رفتم که د عیسر

  .دمیموقع خودم رو عقب کش به

  ..رونیبرم ب يخاك بر سرم حالا چجور -

  

  کنم کاریبودم چ مونده

  هویاونطرف رفتم  نطرفیا سرگردن
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  .شدیافتادم که پنجره اش به پشت خونه باز م یاتاق ادی 

  سمت اتاق دمیدو

  وقفه   پنجره رو باز کردم. یب

  انداختم  نیبه زم یبالا نگاه از

  

  بود. ادیاما ارتفاع ز نییپا دمیپریم دیبا

  

  .زدیهام دو دو م چشم

  بشم میقا نجایا تونستمیمجبور بودم تا ابد ك نم یول

  

  .دمیپر نییصندوق رو محکم گرفتم و پا یان میتصم هی يتو
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  خورد. چیچپم پ يپام فرود اومدم و مچ پا يرو

  ضعف رفت از درد و نفسم بند اومد. دلم

  

  بلند شدم و  لنگان لنگان یبه سخت 

  همشون که دنیبشم که با د نیخونه تا سوار ماش يسمت جلو رفتم

  بودن سکته زدم ستادهیا نیماش کنار

  ..دمیرس رید_

  

  و آروم درش رو بست. دیبه صندوق عقب کش یدست ماهان

  کرده بود من برگشتم فکر

  بکنم؟ یحالا چه غلط يوا يوا -

  

  قورت دادم یدهنم رو به سخت آب
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شدند از  نیو ماهان سوار ماش نازیناباور من عمو و آ يچشم ها يجلو
  رفتند رونیب اطیح

  

  اطیح یکیموندم و تار من

  

  عقب عقب رفتم و پشت درختا پنهون شدم. آروم

  رو محکم تو بغلم گرفته بودم. صندوق

  ترس ضربان قلبم بالا رفته بود. از

  ...کردمیم يفکر دیبا

  اونجا نشستم يا قهیدق چند

  ..کردیاز درد ذوق ذوق م پام

  افتاد اطیبلند ح واریبه د نگاهم
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  فرار کرد.. شدیهم نم نایاز

  

  ...دمیکه از پشتم اومد با وحشت به عقب چرخ یخش خش يصدا با

  

  کردم. یوحشت به پشتم نگاه م با

  بوده. یچ يصدا نمیزد تا بب یسو سو م یکیچشم هام تو اون تار 

  

  تر شد کیو نزد شتریخش خش ب يصدا

  رو به درخت پشت سرم فشردم و خودم

  قلبم گذاشتم. يرو رو دستم

  

 يبلند لا يسبزه ها نیبه جلو و منبع خش خش بود که از ب نگاهم
  اومد. رونیب اهیس یلیبچه گربه خ هیدرختا، 
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  دادم. رونیسبزش ، نفسم رو به شدت ب يبه چشم ها رهیخ

  

  .دمیکش قیتا نفس عم چند

  کوچولو... یشی..پ مایترسوند_

  

  .دمیباز هول زده  ازجا پر بمیج دنیلرز با

  ...يوا_

  قلبم گذاشتم.. يرو دستم

  ..هیلیخ نجاینکنم ا سکته

  

  گذاشته بودم. بمیج يتو  مویرفته بود گوش ادمی

  

  درآوردم... عیسر
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  ناشناس بود، با شک جواب دادم: شماره

  الو؟ -

  

  دیچیگوشم پ يماهان تو یعصبان يصدا

  ؟یهان یهست يکدوم گور -

  .یستین مینیبیم میاومد ؟يخنگ چرا سوار نشد پسره

  

  :دمینال زونیلب و لوچع آو با

  شد ریخب، د امینتونستم ب -

  .نیبود نیکنار ماش شما

  

  دنبالت، اماده باش امیاه گندت بزنن، دارم م -
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  باشه. -

  

  .دمیپا شن يبعد صدا قهیدق چند

  دمیدرختا سرك کش نیاز ب آروم

  سمت در  دیکه دو دمیرو د مهرداد

  

  شده؟ یسلام داداش، چ -

  :دیماهان به گوشم رس يصدا

  

  یچک کن هی شهیجا گذاشتم، م مویگوش -

  بالا ایاره..اره ب -
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  باشه.. ییرایپذ زیم يچک کن..فک کنم رو ينه برو خودت  -

  

  دیگفت به سمت خونه دو يمهرداد باشه ا-

  

  نگاهش  رو اطراف چرخوند  ماهان

  گشتیدنبال من م انگار

  

  شد اطیجلو گذاشت وارد ح یقدم

  

  دیباز به اطراف سرك کش و

  از جام بلند شدم که از درد پام نفسم ضعف رفت. عیسر

  

  لنگون لنگون سمتش رفتم که نگاهش بهم افتاد یقدم چند
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  دیبه سمتم دو عیسر

  ؟؟يسر پات اورد یی..چه بلایینجایا_

 چیفکر کنم پ ستین یمهم زیچ_درد صورتم جمع شده بود بخاطر
  خورده

  زانوهام بلندم کرد ریبدون حرف دست انداخت ز ماهان

  ..نیبذارم زم یکنیم کاریچ_

رو هم  ریهنو نصف مس نکپاتی..تو با اادی..الان مهرداد مسیه_ماهان
  يومدین

  

  تو بغلش جاب جا کرد منو

  

  اش چنگ زدم. قهیدستم به  هیبا  فتمیب نکهیکه از ترس ا 

  قلبم بالا رفت. ضربان
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  .دیچیپ یقلبش تو گوشم م يصدا

  داشت. یبر م عیبلند و سر يها قدم

  

  گذشت. يذره فاصله برام عمر هیهمون  یول

  

  خورد. یتو دلم وول م يزیچ هی

  گذاشت: نیعقب رو باز کرد و خم شد  و منو تو ماش در

  صورتم خم شد يرو

  .امیبخواب تا ب -

  

  ادمد: مهرداد ينبرده بود که صدا رونیب نیسرشو از ماش هنوز

  ؟؟؟یتو خونه جا گذاشت ینبود داداش.. مطمءن -
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  و در رو بست: دیعقب کش عیماهان گرد شد، سر يها چشم

  بابا پس کجا گذاشتمش... ياااا نبود؟ ا -

  

  با دست زدم تو سرم دم،یرو شن ییاشنا یزنگ گوش يصدا

  لب گفتم ریز

  ك يخاك بر سرت...گند زد -

  

  منو؟؟ یکه ماهان..گرفت بتهیاااا تو ج -مهرداد

  

  با من و من گفت: ماهان

فرصت نشد بهت  گهیعقب افتاده بود...د یآر..اره صندل یعنینه... -
  خبر بدم..
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  هام رو بستم،... پسره خنگ! چشم

  

  دیکش نیماش يتو یآهان... سرک _مشکوك  مهرداد

  ها شهیبودن ش يخدارو شکر بخاطر دود یول

  ..نیشما يقرار گرفتن ماهان جلو و

  شهینم دهید نیماش داخل

  

  مکث ماهان گفت: هیاز  بعد

  شده؟ يزیچ -

  

  ؟يکرد میعقب قا يزیچ  گمیم_مهرداد

  

  حبس شد و  نهیزدم، نفسم تو س سکته
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  نکنم. یحرکت نیتلاشم رو کردم که کوچکتر تمام

  

  هول زده گفت: ماهان

  نه نه..... -

  شرمنده مزاحمت شدم. گهیبرم د من

  ..؟؟  یانقد هولپس چرا _مهرداد

  

  شد ..خدافظ رمیمن برم د_ ماهان

  شد  نیسوار ماش عیسر

  سرعت از خونه دور شد به

  

  .میدیکش ینفس راحت میکه دورتر شد م
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  ...ایبود عیضا یلیخ ی...ولشششیاخ -

  خنگ... شهیم میتخت تاشو قا ریز يرینه ب اندازه تو که م_ماهان

  ب جمع کردن تخت دهیم ریگ دونستمیاز کجا م_دمیلب غر ریز

اتاقش حتما مرتب  دارهیکه تخت تاشو م ی...ادم گید یخنگ_ماهان
  بودن اتاق براش مهمه

  شییا_

  

  .. نمیشدم تو جام بش بلند

 يتو يدرد نیو محکم گذاشتم کف ماش ییهویپامو  نکهیبخاطر ا 
  دیچیبدنم پ

  آخ... -

  

  برگشت سمت من عیسر ماهان

  شد؟ یچ -
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  گفتم یلرزون يصدا با

  کنه. یپام درد م -

  

  چرا؟ -

  . رایمحض _دمیغر

  

  اروم با دست گرفتم: یلیپام رو خ مچ

  گهیخورد د چیفکر کنم پ نییپا دمیاز پنجره پر -

  

  تو چشم هام جمع شد اشک

  گفت یبا لحن مهربون ماهان

  مارستانیب میبر -
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  .شهیخواد، خودش خوب م ینه نم -

  

  در رفته باشه. دیلج نکن بچه، شا _ماهان

  

 نیهرچه زودتر ا خوامیخواد...برو خونه ...م ینه در نرفته، نم -
  صندوق رو باز کنم

  

  و بعد نگه داشت دمیچراغ راهنما رو شن کیت کیت يصدا

  

  به اطرافم انداختم ینگاه

  ؟یچرا نگه داشت -

  

  شد ادهیپ نینداد، از ماش جوابمو
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  کردم که در سمت من رو باز کرد و خم شد روم دنبالش

  کنم نتیمعا دیبا_

  

  کردم که مچ پام رو گرفت یگرد شده نگاهش م يچشم ها با

  :دمیدرد نال با

  اخخخخخ -

  شد تو چشم هام رهیرو اورد بالا و خ نگاهش

  زل زده بودم بهش ناخوداگاه

  رمیتونستم نگاهم رو بگ ینم

  رفت سمت لب هام نگاهش

  دهنم رو قورت دادم. آب

  قلبم به گوشش برسه يصدا دمیترس یم

  شد. کمیآروم آروم نزد سرش
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  زده مونده بودم. بهت

  هاش رو بست و سرش رو کج کرد چشم

  منم چشم هام رو بستم. ناخوداگاه

  

  کردم و یلبم حس م يگرمش رو رو ينفس ها هرم

  بزنه... رونیام ب نهیآن امکان داشت قلبم از س هر

  

  پام بود و يرو دستش

  .دمیکش غیکه به پام وارد شد از درد ج يفشار با

  

  .دیاز گوشه چشمم چک یو قطره اشک دیاز جا پر ماهان

  

  حواسم نبود... دیببخش دیببخش -
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  .مارستانیب برمتیم الان

  

  و پشت فرمون نشست نییپا دیپر عیسر

  یصندل یدادم به پشت هیضعف سرم رو تک با

  

  نگه داشت مارستانیب هیدر  يجلو

  شد  ادهیپ

  حرف دوباره بغلم کرد بدون

  

  بود دهیپام امونم رو بر درد

  میشد مارستانیب وارد

  

  سمتمون: دیدو يپرستار
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  شده؟؟ یچ

  خورده چیاز پله ها افتاد پاش پ_ماهان

  به چهرم انداخت یقینگاه دق پرستار

  اتاق..   نیا اریباشه .... نامزدتو ب_

  اشاره کرد یاتاق به

  

  که به کار برد گاز گرفتم یرو به خاطر لفظ لبم

  

  رفت گفت: یکه سمت اتاق م یدر حال ماهان

  داداشمه! س،ینامزدم ن -

  

  پرستار روم موند خشکش زده بود و با شک گفت: نگاه

  حالا ببرش تو اتاق... -
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  تخت خوابوندم بعد  يرو

  هم دکتر وارد اتاق شد يپرستار قهیدق چند

  کرد نهیمعا پامو

  سادس.. یخوردگ چیپ_دکتر

  چند سالته جوون_به من گفت رو

  کنه؟؟؟یسوال به خوب شدن پام کمک م نیا_

  اره چجورم.  .._زد يلبخند دکتر

  باز کردم حرف بزنم که  دهن

  دیچیکل بدنم پ يتو یوحشتناک درد

  

  که ماهان دستم رو فشرد. دمیکش یغیج

  بهم انداخت: ینگاه دکتر

  جا افتاد، ... -
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  به ماهان گفت: رو

  ریبراش برو بگ سمینو یچند تا مسکن م -

  رفت رونیسر تکون داد و دکتر ب ماهان

  تخت ولو شدم يرو

  

  ؟یخوب _ماهان

  

  خمار از دردم رو بهش دوختم: يها چشم

  اره.... -

  

  استراحت کن ام،یب رمیمن برم داروهاتو بگ _ماهان

  تکون دادم سر
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  از رفتن ماهان نگذشته بود که دوباره برگشت قهیدق چند

  بود: شونیو پر دهیترس افشیق

  میبر نجایهرچه زودتر از دیبابدو  -

  

  دمیجام نشستم با تعجب پرس تو

  شده؟مگه یچ -

پرستاره  _تخت بلند بشم ياز رو کردیکه کمک م نجوریهم ماهان
  خاك بر سر زنگ زده بود به حراست، بهمون مشکوك شدن.

  دختر با لباس پسرونه اوردم گفتم داداشمه... هیگفت  یم داشت

  .... يتو دختر دیپرستاره از کجا فهم دونمینم

  حرف زل زده بودم بهش که بدون
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  تنم انداخت یتنگ و مشک يبه لباس ها ینگاه

  خشک شد نمیس یبرامدگ يرو نگاهش

  خجالت لبم ب دندون گرفتم از

  

  بود  دهیبه تنم چسب لباسم

  باشه دید يشده بود تمام اندام دخترونم تو باعث

  

  شونه هام انداخت ياورد رو رونیب کتش

 يمردی.. ..میپوشیخدا لباس گشاد م شهیهم_دیغر تیعصبان با
  ...؟یهم لباسات گشاد انتخاب کن ندفعهیا

  میبر دیباش با زود

  ..نجایا زهیریم مارستانیحراست ب يمامورا  گهید قهیچند دق تا
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   دنیاتاق باز کرد که با د در

  سر جام خشکم زد ومدنیسمت م نیحراست که به ا يمامورا

  

  :دیدستم رو کش محکم

  ..دنمونی. ...تا ندمیبر دی..بدو بایهست یمنتظر چ -

  

  دنیبه دو میکرد شروع

  کرد... یموندم اما ماهان دستمو ول نم یزد و عقب م یلنگ م پام

  

بود چند بار با سر  کینزد  میدیدو یراه رو ها با تمام سرعت م تو
  نیبخورم زم

  ماهان سفت دستم گرفته بود  یول
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  کردن یو با تعجب نگاهمون م دنیکشیکنار م همه

  سوخت. یهام م هیو ر ومدیداشت بند م نفسم

  .دیکش یم ریبه شدت ت پام

  

  انگار بهم بهشت رو دادن یدرب خروج دنید با

  و به سمت میزد رونیتمام سرعت ب با

  .میدیدو نیماش

  

  .میروشن کرد و راه افتاد نویرو بستم ماش نیدر ماش تا

  

  دادم هیتک یصندل به

  رو پر کرده بود. نیماش يو بلندمون فضا قیعم يها نفس

  شده بود. شتریپام ب درد
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  داروخونه نگه داشت. هیبهم انداخت و کنار  ینگاه ماهان

  شد. ادهیپ عیسر یلیخ

  هام رو بستم و منتظرش موندم. چشم

  

  پام. يرو گذاشت روداروها  سهیبعد اومد، ک قهیدق چند

  ...رمیوقت نشد دارو هاتو بگ_

  پرستار فضول ...حواسم پرت کرد نیا

  ...؟؟یچ گرفتنمونیاگه م يوا_

  ...میشدیمطمءنن بدبخت م_ماهان

  

  میسمت خونه رفت به
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  دفعه گفت: هیکه  میبود دهیکوچه رس سر

  گذشتا... ریبخ یول-

  اوهوم. -

  چند بوق زد اطیدر ح پشت

  در باز شد که

  داخل برد نیماش  عیسر

  

  محض ورودمون به

 دنیبلند شدن و دو يورود يپله ها يکه از رو  دمیرو د نازیعمو و ا 
  سمتمون. 

  

  در سمت منو باز کرد: عمو

  بچه... يتو؟نصفه عمرمون کرد يبود يموند ؟کجای؟خوبیهان -
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  دیاز پشت عمو سرك کش نازیآ

  .مونیچقدر ترسوند یفهمیم وونه،ید يدختره  -

  :دمیگز لب

  ...دیببخش -

  خودم به موقع برسونم نتونستم

  داخل مینشده بهتره بر يزیحالا که چ_شد ادهیپ نیاز ماش ماهان

  خارج شدم نیتکون دادم بعد برداشتن صندوق از ماش يسر

  درد گرفت یکم نیزم يبه محض گذاشتن پام رو که

  اخ_

  

  

  بغلم گرفت   ریز عیسر نازیآ
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  شده؟یپات چخاك بر سرم  یییییوا -

  

  کرد راه برم... کمکم

  میبه سمت خونه حرکت کرد 

  

  در رفته بود دکتر جا انداخت -

  ..يافتادین ری..خوبه گیهست یچقد دست و پا چلفت_نازیآ

  

  تا مرزش رفتم..._لب گفتم ریز

****  

  میخونه شد وارد

  پام گذاشتم يمبل نشستم و صندوق رو يرو نازیکمک آ به
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  مبل نشست: يرو به روم رو عمو

  ؟يکرد دایمدارکو پ -

  

  دادم: هیتک نیغمگ

  دونم ینم -

  به صندوق کردم: يا اشاره

  ...هیدونم توش چ یتونستم بردارم، نم نویا -

  

  

  اورد یبزرگ یگوشت چیپ ماهان

   میفهمیم نیبا ا_

  

  نشست مشغول ور رفتن با اون شد نیزم يازم گرفت رو صندوق
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  قهیاز چند دق بعد

  ماهان و عمو قفل صندوق باز شد. يبا تلاش ها بالاخره

  زد. یداشتم و قلبم به شدت م دلهره

  

  صندوق رو داد دستم: عمو

  خودت بازش کن. -

  

  لرزونم به سمت  يتکون دادم  دستا يسر

  صندوق بردم  درب

  

  اروم در صندوق رو باز کردم. و

  دیسرم سرك کش ياز بالا نازیآ

  :دیشکه شده نال 
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  من! يخدا -

  

  هام رو با درد بستم: چشم

  همه زحمت.... نیا -

  

  :دیپوزخند ماهان به گوشم رس يصدا

  .یصندوق خال هی يبرا -

  صداش اوج گرفت هوی

  

  :دیکش داد

 يزد بیهم به خودت اس یصندوق خال هیدختره احمق، به خاطر  -
  ...یمنو هچل خودت کن مارستانیهم مممکن بود تو ب
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  انداختم که عمو گفت: ریبه ز سر

  ...یسرش داد بکش يساکت ماهان، حق ندار -

  ستیکه مقصر ن اون

  

  به عمو زدم يلبخند

  

رفت با  یکه سمت اتاقش م یچپ چپ نگاهم کرد و در حال ماهان
  طعنه گفت:

  مبارك دیجد يبابا -

  

  شده بودم بهش. رهیشده خ شکه

  گذشته بود که عمو گفت: قهیدق چند

  ،یننگران نباش ها -
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  بود دهیفا یبخاطر خودت ناراحته که تلاشات ب اون

  

  ..یکن یم دایبالاخره مدارکو پ  یول

  

  سرمو تکون دادم یناراحت با

  رفتار داد رییتغ هوویماهان بود که  ریذهنم درگ یول

  

  گرفتم نیاز زم رمویعمو نگاه خ يصدا با

  ...دیاستراحت کن دیبهتره بر_

  به سمت اتاقش به راه افتاد خودش

  ؟؟؟یاتاق من بخواب يایم_نازیآ

  نه ...کلبه راحت ترم_زدم يلبخند
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  ..ریباشه پس شب بخ_نازیآ

  سمت اتاقش رفت به

  

  برداشتم زیم يرو از رو یمیقد صندوق

  سمت کلبه حرکت کردم.. به

  کرد دنیشروع به لرز بمیتو ج میراه گوش نیب

  

  انداختم یبه صفحه گوش ینگاه دمشیکش رونیب بمیج از

  شماره ناشناس بازم

  کنه .... یمعذرت خواه خوادیحتما ماهان...م_

  

  چپوندم بمیج يبا حرص تو یگوش

  راهم ادامه دادم به



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 985  

 

  

  ستمیباعث شد با یلرزش گوش دوباره

  

  ...؟هیچ_حرص تماس وصل کردم با

  بگم ك... دی.. بايمعذرت بخوا يخوایم اگه

  دیچیگوشم پ يخط توکه از پشت  یزمخت يصدا با

  خفه شدم.. یواقع يمعنا به

  ...ستمین یمن اهل معذرت خواه_

ت از ینیری....مطمءن باش انتقام شییمعذرت بخواد تو دیکه با یاون
  ..منتظرم باش...رمیگیم

  

  اوردم.. نییاز کنار گوشم پا یتماس   گوش انیبووق پا يصدا با
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  بود؟؟ یک گهید نیا

  دستم خشک شده بود  يتو یگوش

  زل زده بودم به صفحه اش همنجور

  یبا روشن و خاموش شدن گوش که

  

  صفحه ظاهر شد يرو یامیپ

  کردم بازش

**  

  در انتظارته... يتر نیریش یامشب زندگ از

***  

  بدنم نشست يتو يلرز

دلم نشونده  يتو یو ترس يدلهره ا بیزمخت و ناشناسش عج يصدا
  بود
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  تکون دادم  يسر

  دمیکش قینفس عم چند

  حتما اشتباه گرفتن..._

  ....اره

  

  به سمت کلبه به راه افتادم الیخیب

  کلبه شدم  وارد

  اپن اشپزخونه گذاشتم زیم يرو صندوق

  اتاقم شدم... وارد

  تنگ و چسبون رو از تنم کندم يها لبلس

  ..ستادمیا نهییآ يجلو ریلباس ز هیبا  لخت

  اندام دخترونم در حرکت بود يزدم نگاهم رو يپوزخند
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  ...کنمیرو شروع م يعاد یزندگ هیدخترا  هیمنم مثل بق يروز_

   يدردسر چیه یپس گرفتن ثروتم ب با

  زنمیخط م میاز زندگ شهیهم يرو برا یو لقب  پسر تقلب شمیم دختر

  

 نرویب يگشاد یسمت کمد رفتم سووت زنان لباس خواب عروسک به
   دمیکش

  بهش انداختم ینگاه

  زدیدخترونه پر پر م ییایداشتن دن  يبرا دلم

  به لباس انداختم ینگاه

  دیرسیزانوم  م يتا رو شیبلند

  ب شلوار نداشتم ازین

  یپ

  شلوار شدم   الیخیب
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  شدم  دنیپوش مشغول

  

 ياصد دنیبودم که با شن اوردهین رونیلباس ب قهیهنوز کامل از  سرم
  پشت کلبه  یشکستن چوب

  بغلم فشردم يو تو دمیکش رونیلباس ب دهیترس

  کردیدلم رو چند برابر م يتلفن مرموز هم ترس تو اون

  

  مکث کردم  یکم

   دمیشن یاشتباه نکهیا الیخ با

  که دمیاسوده کش نفس

  

  تر شد کیشکستن شاخه ها نزد يصدا بازم
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  دمیاتاق چسب واریبه د دهیترس

  دیچیگوشم پ يزمخت و ترسناکش تو يصدا

  

  دیکوبیبه شدت م قلبم

  متوقف بشه ادیممکن بود ضربان قلبم از ترس ز هرآن

  دهیترس

  زدم و رونیدو از اتاق ب با

  دمیلباس پوش نجوریهم

  به پشت سرم بندازم ینگاه نکهیا بدون

  

  کردم یکلبه و عمارت رو ط نیبرهنه فاصله ب پا

  

  شدت خودم داخل خونه پرت کردم به
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  بهم خورد   يبد يدر  باصدا که

  دنیصداش شن کل خونه مطمءنن

  

  قلبم گذاشتم يدادم دستم رو هیدر تک پشت

  

  سالن هنوز روشن بود يها چراغ

راه محکم با  نیبرم که ب نازیاز پله ها بالا رفتم تا به اتاق آ عیسر
  برخورد کردم يزیچ

  شدم نیزم پخش

  

  کردیم ییخودنما دایشد  دمیلخت و سف يپاها

  

   دمیکش نییپا راهنمیپ
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  بلند شدم نیزم يجمع و جور کردم و از رو خودم

  بلند کردم  سرم

 به خون نشسته.... يکه با چشما 

  

  رو به رو شدم نازیبخون نشسته آ يبا چشما که

 یکس ینصف شب یگیچه طرز وارد شدن ب خونس نم نیا_نازیآ
  خوابه؟؟

  

  ستادمیبلند شدم و ا نیزم يرو از

  اخه.... خوامیمعذرت م_زدمیکه نفس نفس م نجوریهم

راست _اومد ساکت شدم رونیب نازیماهان که از پشت آ يصدا با
  ..فکر کردم زلزله....گهیم

  

  حد گشاد شد نیبرهنم چشماش تا اخر يپاها دنید با
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  بهتره من برم.._دمیتر کش نییپا رهنمیپ

  

  رمیاز بازوش بگ یشگونیباعث شد ن نازیآ زیخنده ر يصدا

  

  من باهات کار دارم ایجان ب نازیآ_دمیکش دستش

  

و خوش تراش  دیسف يپاها يخشک زده نگاهش رو نجوریهم ماهان
  من بود

  و جاش به دیخجالت تمام ترس و اضطرابم پر کش از

  داد ایو ح شرم

  

  و  دمیکش نازیدست آ  عیسر
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  سمت اتاقش بردم به

  

  لبوو شده... یکپ افتیق يوا_خنده ریزد ز یمحض ورود به اتاق پق به

  

از  يچجور دمی. اصلا نفهممردمیزهرمار..من داشتم م_م کرد یاخم
  زدم رونیکلبه ب

  ؟؟یکنیتو منو مسخره م بعد

  

  ؟؟؟يریبم یواس چ_بزور خندش جمع کرد نازیآ

  

 يتلفن و اون شخص و ناشناس و صدا هیقض_تختش نشستم يرو
  ردمک فیپشت کلبه رو واسش تعر یکس يپا ریز يشکستن شاخه ها

  دیکش یغیبه محض تموم شدن حرفام ج که

  ماااااهاااان..._
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  ؟؟یزنیچته چرا داد م سیه_

  

 یچ هیچ_در اتاق باز شد ماهان خودش پرت کرد وسط اتاق هوی
  حمله کرده؟؟ یشده؟؟ک

  زلزله اومده؟؟؟ باز

  

   رمیخودم بگ يانقد خنده دار بود که نتونستم جلو افشیق

  

  خنده... ریبلند زدم ز يصدا با

خفن خودت  پیکوفت...به ت_کرد و با صراحت  یاخم انماه
  پسر مردم... دیجلو د ياومد یبخند..نصف شب

  

  خفه شدم ... یواقع ییمعنا به
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  دمیلختم کش يپاها يملحفه رو رو عیسر

  و

  گرد زل زدم بهش يچشما با

  

  حالا شد..._زد یطونیلبخند ش که

  

  ،،؟يدیکش غیچرا ج_کرد نازیبه آ رو

  ..ماهان ، يواا_اومد ادشیبه  يدیجد زیانگار چ نازیآ

  بکشن.... خوانیرو م هانا

  

  ؟؟یچ_متعجب گفت ماهان
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تلفن و مشکوك و فرار من از  هیتند تند و سر پا شکسته قض نازیآ
  کرد فیکلبه رو براش تعر

  

  کنه.. تتیاذ خواستهیم یکیبرت داشته...حتما  الاتیبابا خ_ماهان

  

  باهام بکنه ایشوخ نیندارم که بخواد از یمن کس_

  کنه؟؟ دتیکه تهد يرو دار یکس یعنی_ماهان

  

  تا دلت بخواد_زدم يپوزخند

  

..پس ییو کجا یهست یتو ک دوننیهانا عموت و مهرداد که نم_ماهان
  ...ستنیبرات ن يدیاونا تهد

  ...يندار تیهم که تو زندگ گهید یکس
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  ؟؟یچ دهیکه شن نایپا و شکستن شاخه و ا يخب پس اون صدا_نازیآ

  

  تکون دادم دییبه نشونه تا يسر

  بوده... يزیچ ي..جک و جونوريحتما گربه ا_ماهان

  

  ...ریشب بخ دیبخواب دیبر_بره رونیگرد کرد که از اتاق ب عقب

  

  تخت بلند شدم ياز رو عیسر

  ...ترسمیمن م_پام کنار رفت يملحفه از رو که

  

  به پاهام انداخت یباز نگاه ماهان

  پاهان نگه داشتم يملحفه جلو عیسر که
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..که . یپشت کلبه رو نگاه کن يایب شهیم یخب حالا چ_گفتم عیسر
  نباشه.. یکس

  

  ...میبر ایباشه ب_تفاوت یب ماهان

  زد رونیخودش از اتاق ب عیسر

  

  میهم پشت سرش به راه افتاد نازیو آ من

  

  میزد رونیعمارت ب از

راهشو به سمت کلبه ادامه  لکسیکرد و ر بشیج يدستاش تو ماهان
  داد

 میکردیهم با ترس و نگاه به اطراف پشت سرش حرکت م نازیو آ من
  کلبه  کیکه نزد

  شکستن شاخه  يصدا باز
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  میستیحرکت با یسرجامون ب ییشد سه تا باعث

  ..ترسمیمن م_به بازوم زد یچنگ نازیآ

  ...هیچ يصدا نمیبب دی..بذارسیه_ماهان

  دیبمون نجایهم شما

  

  میسر تکون داد ییدوتا

  ماهان به پشت کلبه رفت   ..... که

  

  داد بلندش  يصدا  هووی که

  شد  باعث

  تو شلوارم.... افتهیترس قلبم ب از

  

  کشتنش..؟؟ یعنی يوا_دیبهم چسب نازیآ
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  يدیچرا جو م نازیآ_کردم یاخم

  

  بود،؟؟ یچ يپس صدا_نازیآ

  

ه چ مینیبب میرب ایب سیه_دماغم نگه داشتم  ياشارم جلو انگشت
  خبره..

  

  ترسمیمن م_نازیآ

  ایپشت سر من ب_گرفتم دستش

  

  ...میآروم به سمت پشت کلبه رفت ییو دوتا 
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  ام گذاشته بودم از ترس  نهیس يرو رو دستم

  کردم یدستم حس م ریقلبم رو کامل ز ضربان

  کلبه  پشت

 ياریاب يکه برا یشده بود و شلنگ نیماهان که پخش زم دنید با
  کنمیدرختا استفاده م

  شده بود دهیچیدور پاش پ 

   

بود و تند تند دست و صورتش رو  ستادهیکنارش ا یسگ توله
  .دیسیلیم

  ؟؟يداد زد نیواس ا_ دمیاسوده خند الیخ با

  

  

  :دیبهمون کرد و توپ یاخم ماهان

  ..یهچل انداخت نیا يزهر مار...خوبه تومنو تو -
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  توله سگ رو هل داد تا کنار بره یدستش کم با

  حرفا بود نیتوله سگ سمج تراز یول

  دیصورت ماهان کش يزبونش رو رو دوباره

  

  

بدن پر  يرو یزد و توله سگ رو بغل گرفت دست يشخندین نازیا
  تو.. یچقد ترسناک يوا_دیموش کش

  

  بلند شد نیزم ياز رو ماهان

  ... بچه ها.. میبر _نازیآ

  لو افتاد به سمت ج راه
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  میستادیدر ا يجلو

  به کلبه کرد: ياشاره ا ماهان

  ...يدیخودتم د ستین يزیبرو بخواب، چ گه،یخب د -

  میریم گهید ماهم

  

  تکون دادم: سر

  بخوابم امشب رو نازیا شیخوام پ ی...میآره ول -

  سمت عمارت که ماهان گفت: میرو گرفتم که بر نازیآ دست

نشه... دو ساعته با  ییمثل من هوا نازیشلوار پات کن آ هیحداقل  -
  ...ایدیجولون م يمن دار يوضع جلو نیا

  

  

  خنده و من شکه شده ریبلند زد ز يبا صدا نازیا
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  شدم  رهیخ

  شلوارش کرد به سمت عمارت رفت بیج يماهان که  دستاش تو به

  

  

  لپ هام گذاشتم يرو رو دستم

  گرفته بودم از خجالت... گر

  ب دندون گرفتم لبم

  ....وایعمارت توام ب رمیمنم م_ نازیآ

  

  نشه ییشلوار بپوش ..پسرمون هوا هیگفت توام  طنتیش با

  ...ناازیآ_دمیغر

  زد با خنده به سمت عمارت رفت یچشمک

   یشلوار راحت هیوارد کلبه شدم بعد برداشتن  عیسر منم
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  به سمت عمارت رفتم عیسر

 یتشک و بالشت بود و دهیتخت خواب يشدم خودش رو نازیاتاق آ وارد
  کنار تخت پهن کرده بود نیزم يرو

  دمیصدا به سمت تشک رفتم و دراز کش یب

  کم چشمام گرم شده بود که  کم

  بلند شد نازیخر و پف آ يصدا

  

  جام غلت زدم تو

  خر و پف کمتر بشه  يصدا دیگوشم گذاشتم شا يرو بالشت

  نداشت يریتاث چیه یول

  

  دمیکش يپوف کلافه ا ،

  شروع کرده بود به خرو پف کردن نازیشد که ا یم یساعت هی
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  کنه! اه. یاخه مگه دخترم خرو پف م د

  

  جام بلند شدم. از

  زدم رونیو بالشتم رو گرفتم و از اتاق ب ملحفه

  

  خچالیسالن شدم، لامپ اشپزخونه روشن بود و ماهان سر  وارد

  توجه بهش بالشتم رو پرت کردم رو مبل سه نفره که ماهان گفت: یب

  نخواب... نجایا -

  کردم: اخم

  چرا؟ -

  

 هی نجایا نتتیمبل، صبح بب يرو یرو مبل کس نکهیبابا متنفره از ا -
  باهات کرده یحساب يدعوا
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  :دمیکش یمبل نشستم و پوف يرو کلافه

  هوففففف..کجا بخوابم حالا -

  

  :دیخند

  ؟يدیچرا بالا نخواب -

  که رو زانو هام گذاشته بودم قرار دادم: یبالشت يرو ارنجامو

  

  کنه یخروپف م نازیا -

  کردن در اوردم: هیگر يادا

  تونم بخوابم ینم -

  

  چند لحظه مکث کرد: ماهان
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  اتاق من.. میبر ایخب ب -

  

  تو جام نشستم و چپ چپ نگاهش کردم: صاف

  حرفشم نزن -

  بالا انداخت: يا شونه

   نمت،یبیمن هنوزم به چشم پسر م -

  داداش ادیبودنت به چشم من نم دختر

  

  و با طعنه ادا کرد دهیداداش رو کش کلمه

..  

  برو کلبه این يخواینم ایب يخوا یم حالا

  

  گرفت و رفت بالا راهشو
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  نشستم يا قهیدق چند

  برم کلبه دمیترس یخسته بودم اما م یلیخ

  برم شدیك نم نازمیآ اتاق

  ك اجازه نداشتم بخوابم... نجامیا

  

  زدم و رفتم اتاق ماهان... ایبه در دلمو

ماهان شکه شده جلو در  يتنه برهنه  مین دنیاتاق که شدم با د وارد
  خشکم زد

  

  تونستم.... یاما نم رمیکردم چشم بگ یسع

  

  دوختم نینگاهم رو به زم یسخت به
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  ماهان با طعنه دست هاش رو باز کرد: که

  بغل عمو بخواب تا دلت اب نشده ایب -

  

  قلبم بالا رفته بود و ضربان

  تنم از خجالت گر گرفت... تمام

  

  زده چند قدم عقب رفتم : هول

  کلبه. رمی..م یمن...م -

  

از جاش بلند شد و  عیسر یلیرو بر نگردونده بودم که ماهان خ روم
  اومد سمتم

بلندم  نیدست انداخت دور کمرم و از زم امیبه خودم ب نکهیاز ا قبل
  ...تخت انداختم يکرد و رو

  ...و
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  ..؟یپسرتقلب یکنیکجا فرار م_ماهان

  

  ماهان برو عقب_از شدت خجالت و ترس گر گرفته بود بدنم

روم خم   شتریب بردیکه از حال خراب و ترس من لذت م ماهان
  ؟؟؟یاگه نرم چ_شد

  

  خودم تکون دادم یکم

  دستاش قفل شده بود نیتنم کلا ب بالا

  

  پاهام ازاد بود... یول

  زدم... یطونیش لبخند

  ...یزنیلبخند م طونیش هیچ_دیبا شک پرس که

سر ماهان لبخندم پررنگ  يتاج تخت بالا دنیبرگردوندم که با د سرم
  تر شد



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1013  

 

  

  ؟؟یکنیلبات کج م یه ي..سکته کرد یه_ب بازوم داد یتکون ماهان

  ...1_کردم به شمردن شروع

2 ...  

  

  خوادیشمردن نم گهید یببوس يخوایبابا م_ماهان

  ببوس ایاوووم ب_غنچه کرد لباشو

3...  

  

  بالا بردم و  عیسر  پام

  ماهان روم خم شده بود  نکهیبخاطر ا 

  به پشتش خورد

  سر رفت تو تاج تخت... با
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  آخ_

  

  دمیپر رونیدستش ب ریاز ز عیسر

  ...سرم داغون شد دختره احمق...يریبم_ماهان

  

  ..فتیلط هیروح نی..با ايشدیم دیك پسر با الحق

  ست و سرش  رو با کف دستش ماساژ دادتخت نش يرو

  ... شهیم نیجوابت هم یپررو باش یوقت_

  . ستادمیسرش ا يبالا نهیبه س دست

  ..نطوریکه ا_ماهان

  

  تخت بلند شد  يجهش از رو هی با

  گرفت منو
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 مدیالان نشونت م_گفت يدور کمرم حلقه کرد با لحن مرموز دستاش
  ...  هیپررو بودن چجور

  گذاشتم  به عقب هلش دادم نشیس يدستام رو  دهیترس

  ..یکنیم تمیاذ يولم کن..دار_نخورد یتکون چیه یول

  

  به خودش فشرد شتریحلقه دستش تنگ تر کرد و منو ب ماهان

  اخ .... یکنیخفم م يدار_

  

  ...میبخواب میبر ایبا زبون خوش ب_ ماهان

  ...برمتیم يا گهیبا زبون د وگرنه

  

  شدم  ..آخ..باشه ولم کن ..له _دمینال
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  دستاش شل کرد ماهان

  پسر خووب ....نه هیمث _چشماش به تخت اشاره کرد با

  

دختر خوب برو بخواب  هیامشبو مث _ابروش بالا برد طنتیبا ش اوووم
  روتخت

  ...گهیباشه ولم کن برم بخوابم د_گرفتم آروم

  

  دو به شک دستاش از دور بدنم باز کرد ماهان

  دستش رد شدم  ریاز ز عیسر که

  سمت در رفتم به

  

  و هوا معلق شدم نیزم نیبه در ب دهینرس که

  ...میندازی...ولم کن ماهان الان م يوا_
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  ..دمی...نشونت ميذاریسر من کلاه م_ماهان

  تخت و يکرد رو پرتم

  کرد به قلقلک دادن..  شروع

  شکم و پهلوهام حساس بودم هیبه شدت به ناح منم

  دفاع ازم گرفته بود ییتوانا و

  

  

  دیبگو غلط کردم..ماهان جونم ببخش_ماهان

  

  ...دیغل....ط...ك...رد...م....ببخش.. _دهیبر دهیبر

  

  حالا شد... نیافر_ ماهان

  شکمم برداشت ... ياز رو دستاش
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  منصرف شد دوباره  هوی یول

  کرد بهم  حمله

  قلقلک داد باز

  بگوو نمیا_ماهان

  

  ...مگیم یبگ ی...باش هرچویچ_.. دمیخندیك م نجوریهم

  ...بس کن..فقط

  بگو دوستت دارم..._ماهان

  

  کرد  شتریحرکت دستاش ب شدت

  من اروم شدم... یول

  کردمیحرکت دستاش حس نم گهید

  چشماش... يزل زدم تو و
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زل  ياثر نداره لبخندش جم کرد و جد گهیقلقلکش د دیکه د ماهان
  زد بهم....

  

  ..کردمیحس م یقلبم رو بخوب لرزش

  

  حرف ماهان  نیبه ا  نیچرا ا دونمینم

  داشتم يبد حس

  تخت  نشستم... يصدا  رو یدهنم قورت دادم و ب آب

  

  چته خشکت زد؟؟..._ماهان

  زد يپوزخند

  شده بود مونیاز حرفش پش انگار
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گفتم تا صدات ضبط کنم و با بچه ها بهت  نی...اهیفک نکن خبر_
  ...میبخند

  

  ؟؟یضبط کن یبا چ_زدم.. يپوزخند

  

  .. ..نیبا ا_که کنار تخت بود اشاره کرد شیگوش به

  

  ..دیبرداشت  رفت و گوشه تخت پشت به من دراز کش یگوش

  

  تعجب کردم.. شییهویرفتار  رییتغ از

  مردونش.. کلیاز پشت سر زل زده بودم به ه نجوریهم

  

  ...دمیکش یآه
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  داشتم برم کلبه بخوابم... میتصم

راحت  کنارش  الیبا خ تونستمیحالا که ماهان آروم شده بود م یول
  بخوابم

  ...و... دمیتخت دراز کش گهید گوشه

  

  دمیدیم ینیریش خواب

   قیشقا يدشت پر از گل ها هی تو

  دمیدویم

   یفیضع يصدا دنیبا شن که

  سمتش رفتم... به

  

  پام ریشدن ز یبا خال هوی

  دره سقوط کردم يتو
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  دیچیطرف صورتم پ کی يدرد بد و

  آخ..._

  بلند شدم... نیزم يرو از

  افتاده بودم نییتخت پا يرو از

  

جا  هیتخت پخش شده بود هر قسمت بدنش  يبه ماهان که رو ینگاه
  تخت رو اشغال کرده بود انداختم

  

  بودم دهیبود ك من خواب يسر جا قایب پاش افتاد که دق نگاهم

  نییتخت پرت کرد پا يمنو از رو یبگو ک پس

  درست بخوابن... ستنیبلد نپسره بدخواب..خواهر و برادر _

  

  ماساژ دادم یکم گردنم
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  گردنم درد گرفته بود.. نیزم يافتادن رو بخاطر

  

  اتاق خارج شدم از

  طبقه بالا باز شد ییبودم که در دستشو نازیاتاق ماهان آ نیب

  عمو  و

  حوله مشغول خشک کردن صورتش با

   بود

  ...یکنیم کاریچ نجایاء تو ا_من با تعجب گفت دنیمحض د به

 نازیاها حتما اتاق ا_دیحرفم پر نیدهن باز کردم جوابشو بدم که ب 
  اره؟؟ يدیخواب

  

  خشک شد... نازیدر اتاق  آ يرو نگاهم

   میصبحونه بخور میبر ایب_ عمو
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  ..شنینم داریب يزود نیو ماهان به ا نازیآ

  

  رفت.. نییبدون توجه به من از پله ها پا خودش

  

 پرسه،یخودش م_لبم نشست يرو يبا لا انداختم لبخند يا شونه
  ...دهیخودشم جواب م

  

  رفتم نییاز پله ها پا الیخیب

  بود زنشستهیآشپزخونه پشت م يتو عمو

  ..دیچیم زیم يصبحونه رو رو  لیاز خدمتکارا وسا یکی

  

  نیبش ای..بیهست یمنتظر چ_من گفت دنید با
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   دمیعقب کش یصندل اروم

  نشستم

  گذاشت  زیرو م يخدمتکار استکان چا که

  کردم تشکر

  فکر کردم.. یکل شبیمن د_عمو

  

  ؟؟یبه چ_

 یو مخف ایباز سیدزد و پل نیبا ا نکهیبه ا_خورد شیقلوپ از چا هی
   میتونینم ایکار

  میاریبه دست ب مدارك

کردن مدارك تو خونه  دایپ يبرا مویمن تمام سع_دمیکش یاه کلافه
  عموم کردم..

  کنه.. مشونیقا ییممکنه هرجا یخونه به اون بزرگ یول
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از من نشده و فکر کرده  يبعد از چند سال خبر دید دیاصن شا ای
  مردم..

  انداخته دور.. مدارك

  

  ....کنهینم نکارینه ...ا_متفکر عمو

 يجا هی.. هیمربوط ب تو یو سند و هرچ ییمطمءنم مدارك شناسا من
  کرده... میقا

  

  ممکنه تو گاو صندوق شرکتش باشه..._ت و خوردگرف رینون پن لقمه

  برم شرکت؟؟؟ یکردن مدارك باز دزدک دایپ يکه من برا دیگینم_

  

...شرکت دست مهرداد ...فقط  يبر یدزدک سیلازم ن_زد يلبخند عمو
  ..یاعتمادش جلب کن هیکاف
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  بکنم تونمینم نکاریمن ا_زدم يپوزخند

  

  چرا؟؟_عمو

  چون ازش متنفرم..._

  

 يچه متنفر_وارد آشپزخونه شد خاروندیك سرش م یدرحال ماهان
  ...تنها برگ برندت مهرداده...یچه عاشقش

  

  و نشست  دیکنار منو عقب کش یصندل

  

  برد وهیآبم وانیحرف دستش به سمت ل یب

  با حرفت موافقم.. نکهیبا ا _پشت دستش دیعمو محکم کوب که

  ..ينره غول قبلا سلام کردن بلد بود یول 
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  ؟؟یکنیم تیبچه ده ساله رو ترب ياء بابا ..مگه دار_با اعتراض نماها

  راحت تر بود... تتیترب يکاش بچه بود_عمو

  اول سلام ..بعد صبحونه... حالا

  

سلام _نگاهم کرد و رو به عمو با حرص  ظیکه ماهان با غ دمیخند زیر
  ..یپدر گرام

  

  یکوفت کن یتونی..حالا می...پسر گرام نیافر_عمو

  بابا.._ماهان

  

خنده من رفت هوا...که با حرف ماهان که منو مخاطب  کیشل همزمان
  قرار داد رسما خفه شدم...
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  ..يخوش گذشته بهت ها...خوش خنده شد شبید_

  

  چه خبر بوده؟؟ شبید_عمو

  

  ...یچییه_دهنم قورت دادم با لکنت  آب

  ...دمیخواب نازیآ شیرفتم پ چوون

  حرف زد نیا

  

  گفت يبه ساق پاش که اخ خفه ا دمیپام محکم کوب با

  

  در رفت و امد بود... نمونیعمو با تعجب ب نگاه

اتاقم تا درمورد  ایبعد صبحونه ب یهان_بلند شد یصندل يرو از
  باهات حرف بزنم ییزایچ
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  چشم ..._

  .. امیمنم ب_ماهان

  ...هی..خصوص رینخ_عمو

  

  زد رونیاز آشپزخونه ب عمو

  ...ایخوب خودتو تو دل پدرم جا کرد_با حرص ماهان

  

من تو دل همه راحت _بسوزونمش شتریب نکهیا يبالا بردم برا ابروهام
  ..از بس تو دل برو هستم...شمیجا م

 یبلند شد و صورتش خم کرد و تو چند سانت زیاز پشت م ماهان
  صورتم نگه داشت...

  

  کرد خیکه زد تمام بدنم  یحرف با
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  ...يهرزه شد یسالگ 10که از  يز بس تو دل برو بوداره ..ا_ماهان

  

  خلا فروو رفتم... يحس کردم تو هووی

  کردمیپوستم حس نم ریقلبم رو ز کوبش

  

  مردم.... یواقع يمعنا به

  ناباور به ماهان زل زدم.. يچشما با

  زد رونیاز آشپزخونه ب يبا پوزخند که

  

  ...دیچک نییسمج از چشمم پا یاشک قطره

  

  کرده بود... ریگلوم گ يتو یوحشتناک بغض



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1032  

 

   ينجوریجمله ا کی کردمیفکر نم چوقتیه

  

  کنه... خوردم

  

  دیلغزیصورتم م يرو یدر پ یاشک ناخوداگاه و پ قطرات

  

  نشست.. نمیس يتو يبد درد

  به خودم اومدم يحال بودم که با صدا نیهم يچقد تو دونمینم

  ...ی...هانریصبح بخ_نازیآ

  

  ب روم نشست رو

شده..چرا انقد  یچ_دیلبش پر کش يچهرم لبخند از رو دنید با
  چشمات سرد ...
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  حرف زل زده بودم به صورتش.. یب

  کور شده بود.  نطقم

  

  بلند شدم... زیپشت م از

  سمت اتاق عمو رفتم.. به

  

  وضع خلاص بشم... نیزودتر بهم کمک کنه تا از گفتمیب عمو م دیبا

  

  خونه ناراحته نیبود ماهان از بودن من در معلوم

  

  کردیکلفت بارم نم کهیت هیهربار  وگرنه
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  ...وارید يسر رفتم تو با

  بلند کردم سرم

  که نینبود ا وارید اء

  ؟؟يسلام...داداش کوچولو..چته توفکر_مهرداد

  ؟؟يدیند يگنده ا نیبه ا من

  تنگ شده بود؟؟ اریدلت واس آغوش  ای

  

  کنهیم انیب یحرفاش به شوخ دونستمیم نکهیا با

  اخر حرفاش کهیت دنیبا شن یول

  شک کردم شناسهیمنو م نکهیبه ا يا لحظه

  

  عقب برداشتم...با تته پته یقدم

  ...خب...یعنیاء من... عمو..._
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  داشت... کارم

  

  ...دمیزور نزن بابا فهم_مهرداد

  داخل... دیبر دییبفرما

  به مهرداد انداختم... یبه در اتاق و نگاه نگاه

  

  بالا بردم تا در بزنم که.. دستم

  نجام؟؟یچرا ا یپرسینم_مهرداد

  

  موضوع وجود اون بود.. نیارزش تر یزدم الان ب يپوزخند

  (ماهان)تیخاص یباز اومده..با اون درخت چنار ب حتما

  گهید یخوش گذرون برن
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  نه.._تفاوت جوابش دادم یب پس

  

  به در زدم  تقه

  با اجازه عمو وارد اتاق شدم که

  هل دادم تا بسته بشه در

  مانعش شد... يزیچ که

  تعجب به پشت در نگاه کردم با

  داخل!!؟ میایماهم ب نیاگه اجازه بد_مهرداد

  

  تو چرا؟؟_

  

  ...ادیدر باز کن ..من بهش گفتم ب یهان_عمو
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  حرف عمو تعجبم چند برابر شد... با

  دلم نشست.. يتو يبد حس

  هم گذاشت.. يچشماش رو نانیبه عمو چشم دوختم که با اطم گنگ

  

  در کنار رفتم يجلو از

  ممنونم پسر..._وارد اتاق شد یبا لودگ مهرداد

  چپ نگاهش کردم چپ

  زد یلبخند مضحک که

  من  رد شد یاز دو سانت 

  مجبور شدم خودمو عقب بکشم که

  

  عمو رفتم زیبه سمت م کلافه
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  با دوتاتون کار دارم... دینیبش دیایب_ عمو

  

  دهنم قورت دادم  آب

  دلم نشست يتو  یبیترس عج باز

  نشستم یصندل يرو

  نشست یصندل يهم رو ب روم رو مهرداد

  ...یخب اول تو هان_عمو

  ... یاز امروز اخراج_گنگم به چهره عمو دوختم نگاه

  

  از تعجب  بازموند دهنم

  چرا...؟؟_ 

  ؟؟یونیهما يشده اقا یچ_مهرداد
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که  نطوریهم_صورت مهرداد بالا برد يسکوت جلو يبه معنا دستش
اخراج  دی...با تتیو فرار از مسءول يقبلا گفتم...تو بخاطر کم کار

  ...یبش

  

  شده باشه یکه بادش خال یکرده مثل بادکنک بغ

  و پام شل شد دست

  

...چون پدرت گفت نجایا يایو تو امروز گفتم ب_رو به مهرداد کرد عمو
  هیبه 

  داره... ازیخوب و قابل اعتماد واس شرکت ن یدارچآب

  درسته_مهرداد

  

  ذهنم روشن شد يتو يزیچ

  نباشه کنمیکه من فکر م يزیاون چ کردمیخدا خدا م یول
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  یکار استخدام کن نیا يرو برا یهان خوامیم_عمو

  

  من ... یول_اعتراض با

  ..حرفام تموم نشده.. سیه_عمو

  

 ادیب تونهیبا مدارك لازم فردا م یندارم...هان یمن مشکل_مهرداد
  لازم... يانجام کارا يشرکت برا

  

  يازش مدرك بخوا ستیلازم ن کنمیم نیتضم یمن هان_عمو

  

 ری...در غهیلازمه هر کار نیا یول_و محکم گفت يجد یلیخ مهرداد
  استخدام کنم... یهان تونمیصورت نم نیا

  

  مورد نداشت نیدر یمشکل چیمن با پدرت صحبت کردم..ه_ عمو
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  من مسءول شرکتم  _ مهرداد

  پدرم... نه

  ...کنهیم یچه منم منم شییا_ك مهردادنشنوه گفتم يلب جور ریز

  من.... خوبه

  !!یگیم یچ شنومیدارم م_دیحرفم پر نیبا اخم ب مهرداد

  

  ...ازیامت 20...يزیت يماشالا ..چه گوشا_ابروم بالا بردم يتا

  

  وخت...صورتم د يرو رشوینگاه خ مهرداد

  ...دمیدیسال ها کابوسشو م نیکه من تمام ا ياون نگاه ها از

  انداختم که.. نییسرم پا عینداشتم سر رشینگاه خ طاقت

خلاف  تونمیمن نم یدرهر صورت احترام شما و حرفتون واجبه  ..ول_
  شرکت عمل کنم... نیقوان
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  تا پرونده و قرار داد براش نوشته بشه... ارهیمدارکشو ب دیبا یهان

  

 لیما ی...اگر  هانکنمیبا اجازتون رفعه زحمت م_مبل بلند شد يرو از
  تو شرکت منتظرم.. 8بود فردا ساعت 

  ...خدانگهدار

  

  زد.. رونیازما بشه از اتاق ب یمنتظر جواب نکهیا بدون

  هووف..نشد که..._عمو

استخدام  یشناخت چیاون منو بدون ه دیکنیشما فکرم یعنی_
  کنه؟؟یم

  

  مجبوره بکنه.._عمو

  پسره... نیشد به ا کیراهمون نزد تنها
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  ك ازش متنفرم یهمون_لب گفتم ریز

  

  جمع کنم لمیوسا رمیمن م_مبل بلند شدم يرو از

  

  چرا؟؟_عمو

  اخراجم؟؟ نیمگه نگفت_

  

  نه پسر جون.._زد يلبخند عمو

  گفتم که مهرداد استخدامت کنه... نویا

  اثر نکرد که
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اخراج نشدم ..بدتر  نهیبرم...اون بب نجایاز دیدرهرصورت من با یول_
  ..کنهیشک م

  

  ..کنمیبراش م يفکر هیفعلا برو به کارات برس _عمو

  چشم..._

  اجازه با

  

  اومدم رونیاتاق ب از

  گرفتم ... شیکلبه رو پ ریمس

  

  پام يجلو دیمث جن پر يزیچ هی هویباز کردم که  در

  پخ..._
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  زهره ترك شدم یواقع يمعنا به

  شدم نیزم پخش

  

  اومد تو دهنم  قلبم

  بود... یدنید افتیق يوا_بلند شد نازیهرهر خنده آ يصدا

  بترسونمت.. يایمنتظرم ب دوساعته

  ؟؟يمگ کردم دار_کردم یاخم

  

  از کرم گذشته ،مار شده_دیخوش خند سر

  

  ؟يشارژ یچته سر صبح_بلند شدم نیزم يرو از

  ..دمیرو د اری یسر صبح_پشت سرم اومد نازیکلبه شدم که آ وارد
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  ه؟؟یک اری_سمت آشپزخونه رفتم به

  دمیکش رونیآب رو ازش ب يا شهیباز کردم و پارچ ش خچالی در

  ... مهرداد جوونمگهیعشقم د_نازیآ

  اسم مهرداد دنیشن با

   نیزم يحس شد پارچ از دستم  افتاد رو یب دستام

  شد کهیت هزار

  

  ایجلوترن_که دستم بالا بردم دیبا شتاب به سمتم دو زنایآ

  

  شد   ..؟ یآخه چ_نازیآ

  

  پارچ سر بود از دستم سر خورد و افتاد_دروغ گفتم به

  کنمیجمعشون م الان
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  تو دستت.. رهیم شهیدست نزن ش_نازیآ

  

  نه نگران نباش.._

  رو کنار گذاشتم شهیبزرگ ش ياروم تکه ها اروم

  

  سمت جارو رفتم  به

  

  بخاطر سر بودن کف اشپزخونه..  هووی

  

  و اسمون معلق شدم نیزم نیب

  فرود اومدم نیزم يبا باسن رو و

  

  کف دستم.. یحس سوزش با
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  رو شد ریز دلم

  

  ..ادیدستت داره خون م يوا_نازیآ

  

  به کف دستم انداختم ینگاه

  دستم فرو رفته بود يتو یکیکوچ شهیش

  شد... اهیچشمام  س يجلو

  ..میاریتا درش ب اریب نیموچ هی..برو سین یمهم زیچ_دمینال

  و

  دستم محکم گرفتم مچ

  

  ادیماهان بگم ب رمی..مادیمن که دلم نم يوا_ نازیآ
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  رفت... رونیاز آشپزخونه ب عیسر

  بلند شدم نیزم ياز رو يشتریب اطیاحت با

  

  شد... شتریکف دستم ب سوزش

  از آشپزخونه خارج شدم  نیپاورچ نیپاورچ

  

  داشت.. يزیبه شدت خون ر دستم

دستم نگه داشتم تا خون  ریمبل برداشتم به اجبار ز ياز رو راهنمیپ
  نکنه فیکلبه رو کث هیبق

  

  نشستم نیزم يرو

  خورد... واریباز شد به د هویدر کلبه  که

  اوردمش..._نازیآ
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  بدو ماهان بدووو.._سرش نگاه کرد پشت

  

باز  يکرد کاریچ_من نشست يپا يوارد شد جلو مهیسراس ماهان
  ... یباخودت دست و پا چلفت

  نشست میشونیپ يرو یاخم

  

  ..ستیسرم ن يبه شدت فشارم افتاد خون تو کردمیم احساس

  ...رهیماهان رنگش مث گچ شد نم يوا_نازیآ

  

  بدووو اریاز اتاق ب هیحرف نزن..برو جعبه کمک اول_ ماهان

...  

  ... ریبگ نیا_به ماهان داد نیموچ نازیآ

  ... ارمیم رمیم الان
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  دادم.... هیبه پشت مبل تک سرم

  ...يرینم_ماهان

  

  رمیجا نم چیتا تورو نکشم ه_زدم يپوزخند

  

  خوب بود.... خوردیم شهیزبونتم ش_دستم فشار داد مچ

  

مطمءن باش  یاگ تو درست صحبت کن_اخم تو چشماش زل زدم با
  يریگی،درست جواب م

 نیاخرش که من ا_صورتم نگه داشت یخم کرد و تو دوسانت سرش
  کنمیزبون تورو کوتاه م

  ..ینیتو خواب بب_اوردم رونیب زبونم

  زبون دراز_دیگرفت و کش عیبا انگشتش زبونم سر که
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  دست سالمم دستشو پس زدم با

  

  دمیکش غیج

  ...فی...کث تیترب یادب ب یب -

  حالم بد شد  اه

  ب زبونم.. يزد فتویکث دست

  

  چپ نگاهم کرد: چپ

  ساکت شو بذار کارمو بکنم -

  :دمیحرص نگاهم رو دوختم بهش و دستمو کش با

  ول کن اصلا، خودم انجام... -

  

  لب هام گذاشت يسرعت سرش رو سمتم اورد و لب هاشو رو با
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  شده سر جام خشکم زد شکه

  بند اومدو ضربان قلبم  اوج گرفت نفسم

  ...میخشک شده بود نجوریهم

  لبام قرار داشت.. نیحرکت ب یماهان ب يلبا

  بستم که چشمام

  

  .. دیعقب کش عیسر نازیآ يسرفه ها يصدا با

  نیماتم رو دوختم به زم نگاه

  که کنار هم قرار گرفته بودن یخون يقطره ها و

  

  :دیکش غیج نازیآ

  نکاراس؟؟یواقعا خجالت داره ...الان وقت ا -
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  ازش؟؟ يریگیاز بس ازش خون رفته تو لب م دهیجون م داره

  برسر سواستفاده گرت کنن. .. خاك

  

  رو چهره ماهان نشست و با من و من گفت: یظیغل اخم

  خواستم حواسشو پرت کنم یاخه...م -

  وراجه.. یلیخ

  

  دست به کمر شد: نازیا

  يرو دراورد شهیهم ش یلیآره جون عمه ات، مثل رمانا، نکه خ -

  

  شد یرد و بدل م نشونیب ينجوریهم نگاهم

  نگاهم کردبا اشاره به من رو به ماهان گفت نازیا
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  باهاش، بچه هنگ کرده... يکرد کاریچ نیبب -

  

  جلوم: نشست

  ختیرو جونش دراومد از بس خون ر شهیش اریدر ب ایب -

  

  ماهان دستمو گرفت از شک دراومدم: تا

  اخ آرومممم -

  

  :دیخند نازیآ

  چرا.. ياریدرم يباز یکول -

  نکرده.. يکه کار هنو

   اوردیدستم م کینزد نیوچم تا

  ...دمیکشیم غیترس ج از
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  کلافه شدند نازیماهان و ا که

  

  دست رو گوشش گذاشت و پر حرص گفت: نازیا

مث رمانا لب تو لب   اریدرب يجنتلمن باز گهیبار د هی ایماهان ب -
  ساکتش کن..

  

  لباش نشوند يرو یخنده پت و پهن بعد

  چشممم.._یطانیماهان با لبخند ش که

  

  :دمیکرده ساکت شدم و نال کپ

  شمیغلط کردم ساکت م -

  

  زد و گفت: يشخندین نازیا
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  .. ن،یآفر -

  تا ماهان کارشو بکنه نیاروم بش حالا

  به نشونه باشه تکون دادم سرمو

  

ماهان در  شهیحالم بد م بندمیمن چشمامو م_صورتش جم کرد نازیا
  رو. ..تموم ك شد بگو چشام باز کنم شهیش اریب

  بعد و

  ارهیرو در ب شهیرو محکم گرفت تا ماهان ش دستم

  

  

سمت دستم برد دهن باز کردم حرف بزنم که ماهان سرش  نویموچ تا
  رو خم کرد و لب هاشو غنچه کرد و برام بوس فرستاد

  دهن باز و  با

  برام فرستاد یشده بودم به لب هاش که چشمک رهیخ شکه
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  رو گاز گرفت.. لبش

  

  خورد که یغنچه اش سر م يها گرد شدم سمت لب يها چشم

  دیچیتو دستم پ يدرد

  اخخخخخ... -

  

  رو از ماهان گرفتم  نگاهم

  بودو دهیکش رونیرو از دستم ب شهیش

  

  درد نداشت؟؟ يدید_نازیا

  

  حال کرده پسرمون... میتازه کل_گفت طنتیبا ش ماهان
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  کردم یاخم

  ماهان  شروع کرد پانسمان کردن دستم: که

  ..شدیم دهیبه سمت لباش کش یه چشمام

  

  افتادم یغنچه شده اش م يلب ها ادی همش

  کرد ریغافل گ رمویسرش بالا اورد نگاه خ ماهان

  عیسر

  دمیدزد نگاهمو

  خبببب..تموم شد -ماهان

  

  

زد و لب هاشو  یطنتیشد که ماهان لبخند پر از ش دهیبالا کش نگاهم
  غنچه کرد
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  گر گرفته بود ... بدنم

 فیکه انقد ضع واریسرمو به کوبم به د خواستین دلم مماها يکارا با
  النفس نباشم

  

  گرفتم وارینگاهمو از در و د عیسر نازیا یزنگ گوش يصدا با

  بلند شد به سمت اتاق رفت نازیآ

  

  گفت: ماهان

  شهیزود خوب م -

  هان؟؟_

  دستت..._ماهان

  

  اره.._تکون دادم سر
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  خواستم  از جام بلند شم که روم خم شد  

  دوباره.. نیزم يرو افتادم

  

کردم که دستاشو رو دو طرفم قرار  یگرد شده نگاهش م يچشم ها با
  داد 

  خم شد روم. شتریب 

  

  دمیو نگاهم رو دزد دمیکش یقیعم نفس

  نگاهش کردم یچشم ریلحظه که گذشت ز چند

  

  لب هام بود يرو نگاهش

  تنم گر گرفت... تموم

  دهنم رو قورت دادم آب
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  قلبم بالا رفت... ضربان

  ..رونیبود از دهنم بزنه ب کینزد

  

  تحمل کنم... یکیهمه نزد نیتونستم ا ینم

  نفس کم اوردم 

  ماهان... که

  

  هام ناخودآگاه از هم باز شد و لب

  دادم رونیب دهیبر دهیرو بر نفسم

  چشم دوخته بودم به لب هاش... منتظر

  

  بهش زل زدم... اقیاشت نیدونستم چرا با ا ینم یحت
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  کردم که ینگاهش م همونطور

  صورتم لب زد: کینزد 

  می...  چند تا کار دارییجا میبر دیاماده شو با -

انقدم _زد يشده خشکم زد سر جام که پوزخند صدا دار شکه
  ...که بهت کشش داشته باشم یستین یخوردن

  

  هوا برت نداره یه شنیم کتیاگه نزد پس

  از جاش بلند شد و

  

  رفت که به خودم اومدم: یم رونیاز در ب داشت

  ؟يکجا؟چه کار -

  

  گرفت به چهارچوب در: دستشو
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  مونمیمنتظر نم ادیدم در باش زود...ز گید نیموقوف، دو م یفضول -

  

  و رفت نییانداخت پا سرشو

  

  شدم از جام بلند

  نثار خودم کردم  ... يقلبم گذاشتم و خاکبرسر يرو دستمو

  ارمبود رفت عیانقد ضا که

  بهم بزنه اه. .. رسهیم یبه خودش اجازه بده هر حرف تا

  

  شده یچیو باند پ یبا اون دست زخم تا

  .دیساعت  طول کش میلباس بپوشم و حاضر بشم ن 

  

  رفتم رونیکلبه ب از
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  کرد یعمو داشت با ماهان صحبت م  که

  

  سمتشون رفتم

  من حرفاشون قط شد... دنیمحض د به

  

  به شونه ماهان: دیکوب عمو

  ..یکن یچه م نمیبه سلامت...بب دیبر -

  مهمه ..پس دقت کن یلیخ

  

  زد: يشخندین ماهان

  ما رو بابا... ریدست کم نگ -

  

  کرد: نشیبه ماش يبه من اشاره ا رو
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  ...میبر نیبش -

  رفتم نیسمت ماش به

  جلو نشستم... یصندل يرو

  مشغول بود... ذهنم

  داشت دیبود  که عمو روش تاک يکار چه

  

  سمتش: دمیزد چرخ رونیخونه که ب از

  م؟یریکجا م -

  _زد ينگاه کردن بهم  پوزخند بدون

  عکستو بردارم میریم

  

  و رومو اونور کردم دمیهامو تو هم کش اخم

  بهش ندادم.. یجواب



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1067  

 

  

  مرد انگار یداد م یدرمون جواب م درست

  

  زنهیطعنه م یه

  شعوریب پسره

  

  پارك کرد ابونیساعت بعد کنار خ مین بایتقر

  ...نییبپر پا -

  

  چرا؟ -کردم یاخم

  

  غره رفت: چشم

  ..گهیخوام عکستو بردارم د یم -
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  يبلند بایتقر يتو هم با صدا دمیکش  شتریب اخمامو

  

  خودتو مسخره کن -

  ..؟يبنداز کهیت یتون یم یه يازم نقطه ضعف دار يکرد فکر

  نده... يجواب بد يخواینم

  ...یول

  

  ..دیکش يکلافه ا پوف

  

   دیحرفم  پر نیب 

  خم شد سمتم هوی
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بتونم عقب برم با حرص چونه امو محکم گرفت و سرمو  نکهیاز ا قبل
  و گفت: ابونیچرخوند به سمت خ

  کورتو باز کن و خوب نگاه کن ياون چشا -

  .. وونه،ید

  که سمت چپمون بود اشاره کرد: یعکاس به

  رت حض ایاول خورهیازت... حالا اگه بهتون بر نم میریعکس بگ میریم -

  شو... ادهیلطف کن پ 

  

  شدم ادهیپ نیساکت شدم  بدون حرف اضافه و از ماش گهید

  

  و اروم قدم برداشتم که ماهان نییزده بودم..سرم انداختم پا گند

  ..دیدستم گرفت و کش 

  میشد یعکاس وارد
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  رفت یبه سمت دختر جون و

  و

  

  داد جلو هولم

  ....شونیخوام از ا یم یعکس رسم -

  زمزمه کردم: آروم

  ؟يخوا یم یچ يبرا -

  

  ...دیتواتاق حاضر ش دییبفرما_دختر

  

  دیکرد  دوباره دستم کش یاخم
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  دستامو

  ..دمیکش رونیدستاش ب نیب از

  

  مخصوص نشستم.. یصندل ياخم رو با

  وارد شد نیجوان با دورب دختر

  اخماتو باز کن... زمیعز_ستادیمن ا يب رو رو

  دادم رونینفسم ب یحرص

  ماهان يرو نگاهم

  زل زده بود به من افتاد و  نهیدست ب س  که

  اخم کردم  دوباره

  ...ایشیبا اخم خوشکل نم_دختر بلند شد يباز صدا 

  ..ریاشکال نداره شما عکستو بگ_دمیغر

  چپ چپ نگام کرد دختر
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  رفت رونیاز گرفتن چند عکس از اتاق ب بعد

  عکسا... لیاز تحو بعد

  

  همچنان سکوت کرده بود میزد رونیب  یعکاس از

  

  میشد نیسوار ماش دوباره

  ..دمینپرس يزیچ

  که  . .. دهینم زادیجوابمو مث ادم والا

  

  دمیشنیهم نم یکردم و جواب یم کیخودمو کوچ دیبا چقدر

  کرد یساعت رانندگ مین بایتقر

  که

  نگه داشت. نویشد و ماش کیبار ابونیخ هی وارد
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  ..میشد ادهیپ نیماش از

  بود بیرفتارش عج  ماهان

  

  کرد یو اونور و نگاه م نوریا یه

  یخونه با در اب هیسمت  رفت

  

  اطرافشو چک کرد و در زد دوباره

  داشتم يبد حس

  کجاست؟ نجایا -

  

  سکوتشو شکست: بالاخره

  خودت... ینیبیم -
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  اومد رونیب يرمردیرفتم بهش که در خونه باز شد و پ يغره ا چشم

  و زشتش اهیس يچهره زرد و دندون ها دنید با

  پشت ماهان دمیترس خودم رو کش از

  معتاده... دادیاش نشون م چهره

  درکنار رفت يبدون حرف از جلو رمردیپ

  

  سرشو کج کرد سمتم: ماهان

  پس نترس.. یستیتو که دختر ن خورنیدختر م نایا -

  

  وارد شد رمردهیزد و پشت پ يپوزخند

  پشت سرش رفتم. عیترس سر با
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  و کیکوچ اطیح

  و دود گرفته ... فیخونه کث 

  

  نمنگاه ک اشونویکردم بعض یجرات نم یکه حت یمختلف ياز آدم ها پر

  بود يمشغول کار هرکس

  

  میشد کیاتاق کوچ هی وارد

به من به ماهان  ينگاه سرسر هیشد و بعد از  کمونینزد یجوون پسر
  'چشم دوخت

  ؟يگفتم اورد یهرچ -

  اره...همشو -
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 رونیکاغذ رو ب يسر هیکه دستش بود  یکیپلاست ياز تو ماهان
  به همراه عکسا به سمت  پسر گرفت.... دیکش

  

  به کاغذا انداخت ينگاه سرسر پسر

  ببر.. ایخوبه...شب امادس ب -

  

  سر تکون داد: ماهان

  باشه -

  نره.. ادتیپول _پسر

پول تمام و کمال امادس ..فقط کارتو خووب _تکون داد يسر ماهان
  انجام بده..

  

  بهم کرد يا اشاره

  ...میپاشو بر -
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  بلند شدم و دنبالش رفتم که پسره گفت: عیسر

  ... یه -

  

  کردم که رو به ماهان .. یسمتش، به خاطر لحن بدش اخم میبرگشت

  چشماش به من اشاره کرد  با

  خونه... نیبه ا ادیوضع ن نیبا ا گهیدخترم بگو د نیبه ا -

  ...نجاینداشت ا يا یجان تیامن چیه يتو نبود اگه

  بهم انداخت يتر قیدق نگاه

  خودم پشت ماهان پنهان کردم... که

نگاه ترس  نیهوس باز مردا متنفر بودم..به شدت از ينگاه ها از
  داشتم
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  تکون داد يبا اخم سر ماهان

  سمت در اتاق رفت به

  

  رونیب دمیبه بازوشو دنبالش دو دمیچسب

  زد یتند تند م قلبم

  

  نداره... یجان تیگفت امن یکه م دیچیپ یصداش تو گوشم م یه

  میزد رونیاز خونه ب اطیبا همون احت دوباره

  عیچک کردن اطراف سر با

  

  و ماهان راه افتاد سمت خونه.. میشد نیماش سوار
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  بعد گفت: قهیدق چند

  گشنته؟ -

  

  که هنوز ترس تو دلم بود گفتم: یحال در

  ...ییجا نیهمچ مینه، فقط بگو چرا رفت -

  

  دیتو موهاش کش یکلافه دست ماهان

  برات.. دمیم حیتوض م،یبخور يزیچ هیرستوران  میبر -

  

  ها هیقض نیکرده رو ا ریگ سوزنت

  

  ...يبریاونطرف م نطرفیدوساعته منو مث کش تنبون ا_دمیغر

  و خلاف کاراس ایخونه ك مث خونه قاچاق چ یرفت
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..  

  بهش... يداد عکسمو

  ساکت باشم..؟ يانتظار دار بعد

  

  و به اطرافم چشم دوختم دمیکش یپوف کلافه

  نگه داشت ابونیکنار خ نیحرف ماش یب ماهان

  ...دمیم حی..تو رستوران برات توض میبر_

  

  شدم ادهیحرص پ با

  ..دمیمحکم بهم کوب نیدر ماش و

  میرستوران شد وارد

  ..مینشست زیدنج پشت م گوشه
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  متشنج شده بود عصابم

  دادمیتکون م زیم ریتند پامو ز تند

  زیبودن م  کیبخاطر کوچ که

  ماهان برخورد کرد يبه ساق پا پام

  ...؟؟یزنیچته...م_ماهان

  ...کردمیخفت م دیرسیزورم م_دمیشدم غر دیکل يدندونا يازلا

  زد يپوزخند

  د...غذا دا سفارش

   نیاز چند م بعد

  برامون اوردن غذا

  

  جلوم چشم دوخته بودم دهیکباب کوب به
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  تونستم بخورمش ینم

  نخورده بود شتریچند قاشق ب ماهانم

  

  م؟یچرا رفت یگ ینم -تکرار کردم سوالمو

  

  غره رفت: چشم

  خونه بعد. میبر -

  

  جوابو داده بود نیبودم هم دهیکه پرس يبار سه

  

  ...دهیدونستم چشه و چرا جواب نم ینم

  ام کرده بود کلافه

  داشتم يطرف حس بد از
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  کردیلحظه ولم نم کی

  

  ..میسکوت غذا خورد تو

  ماهان کوفت کرد... شتریبهتر بگم ب یعنی

  

  بلند شد بالاخره

  ...میبر -

  بلند شدم عیسر

  سرش راه افتادم پشت

  

  :دمینال میاومد رونیرستوران که ب از

  گهیبگو د -
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  نگاه کردن بهم گفت: بدون

  گمیخونه م -

  

  ستادمیو جلوش ا دمیکوب نیزم يحرص پاهام رو رو پر

  

  :دمیوار توپ ادیفر

  ؟یکن یم تمیاذ ادیخوشت م يمرض دار ایکلا  یبگ يخوا ینم -

  

  شکه شده اطرافو نگاه کرد: ماهان

  مااایابونیچه خبرته، تو خ سسسسیه -

  

  نگاه کردم اطرافمو

  کردن... ینگاهمون م همه
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  انداختم نییزده  سرم پا خجالت

  رفتم نیسمت ماش به

  شد نیماهان سوار ماش 

  

  چپ نگاهم کرد: چپ

  .میبساز یبرات شناسنامه و مدارك جعل میرفت -

  يریکار تو شرکتو بگ یبتون تا

  

  "یشناسنامه جعل"زده موندم بهت

  

  تو دلم نشست یترس هی

  من دخترم؟ یتو به اون مرده گفت -
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  روشن کرد و راه افتاد نویماش

  نه بابا بهش گفت، دوتا شناسنامه درست کنه -

  

  ...دیهانا...خودش فهم یکی یهان یکی

  

  چرا دوتا؟ -

  

 هیجعل نیبشه از ا دیشا یکن دایمدارکتو پ یاگه نتونست  -ماهان
  کمک گرفت

  

  کردمیفک م یبه مدارك جعل  ریمس تمام

  ..ی...شناسانامه تقلبیتقلب تیهو

  ...یتقلب کار
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  بودن.. یواقع ریشده بود تقلب و غ میزندگ همه

  هووف

  پارك کرد اطیداخل ح نیماش ماهان

  شدم ادهیپ عیسر

  

  در هم اومد سمتمون: يافتاد به اهورا که با اخم ها نگاهم

  سلام -

  

  که نگاهشو دوخت به من میدو جوابش رو داد هر

  بد بود یلیخ نگاهش

  به ما ااشاره کرد:  ماهان

  تو... میبر -
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  با همون اخم گفت: اهورا

  کار دارم یتو برو من با هان -

  

  تفاوت به سمت  خونه رفت یبالا انداخت ب يشونه ا ماهان

  

  منتظرمو دوختم بهش که با طعنه گفت: نگاه

  و عشق و حالو... رونیب ییبا ماهان، دوتا يخوب جور شد -

  

  دمیهامو تو هم کش اخم

  ...ما..یکن یاشتباه م  -

  

  زد: پوزخند
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 یگشتیبرم ينبود که چند روزه از کارت اخراج شد نیهه جز ا -
  ...ییخشک شو

  یینجایکه هنوز ا نه

  

  گفت یفکر رفتم، راست م تو

برگردم خشک  دیبا ذاره،یکه اخراج شدم و شرکتم مهرداد نم حالا
  ..ییشو

  سقف بالا سرم هست.. هی حداقل

  

  تکون دادم .... سر

  صحبت کنم... یونیهما يبا اقا رمیاره ...م_

  

  ..ياخراج شد ؟توکهیصحبت واس چ_اهورا
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  به سوالش پاسخ بدم نکهیسوال جواب نداشتم....بدون ا حوصله

  سمت عمارت به راه افتادم به

  هانا... ایمشکوك شد_اهورا با دو خودش بهم رسوند که

  

  چپ نگاهش کردم و چپ

   ستادمیا عیسر

  شده بودم یمدت عصب نیا

  ختیریاعصابم بهم م عیسر

  

  بهتره سرت ب کار خودت باشه..._تیعصبان با

  ... ییسرم اومد مقصرش تو یی. هر بلاکنمیم يمن هرکار اگه

  ..کردمیم مویزندگ ییداشتم توخشک شو من

  تو... که
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  اونجا چه خبره؟؟_عمو حامد ساکت شدم يصدا با

  

  سلام اقا حامد...._ اهورا

  

  هم فرو بردم يانداختم و انگاشتمو تو نییپا سرم

بار  یتا چهار تا فحش درست و حساب ومدیخواست عمو نم یم دلم
  اهورا کنم

  سلام..._

  ..میداخل پسرم ...ناهار درخدمت باش ایسلام اهورا جان..ب_عمو

  

  .. شمیمزاحم نم_ اهورا

  داخل.. اینه پسرم..ب_عمو
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  به سمت خونه رفت عمو

  برداشتم سمت خونه که یقدم

  دیبه شدت کش مویدست زخم اهورا

  حس شد یاز درد تمام بدنم ب که

  رو به دندون گرفتم لبم

  کجا..._

  

  ..هی...زخم  ینیبینم ياخ.. مگه کور_دمیدستم پس کش عیسر

  

  توهم دیهاش رو کش اخم

  .. يسرخودت اورد ییچه بلا_دستش گرفت يتو دستم

  دمیعقب کش دستم
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کلبه استراحت   رمی..برو داخل منتظرتن من مسین یمهم زیچ_
  کنم....

  

  اما.. _اهورا

  خداحافظ..._سمت کلبه رفتم.. دستم توهوا براش تکون دادم به

  

که اهورا بهش اورد..باز درد گرفته بود و  يبخاطر فشار زخمم
  سوختیم

  

  کور... پسره

  

  تخت پرت کردم يراست به سمت اتاقم رفتم خودم رو هی

  

  توهم گره خورده بود .. میهمه زندگ هوووف
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  ..میمرحله زندگ نیگرفتن ثروتم هم شده بود سخت تر پس

  

  دلم رخنه کرده بود يتو یترس

  ؟؟یچ رفتمیلو م یبا نقشه عمو و مدارك جعل اگه

  

  ؟؟یچ کردیم رمیدستگ  يبخاطر کلاه بردار  سیپل اگه

  هم فشار دادم.. يرو چشمام

  در کلبه بلند شد يصدا که

  تخت نشستم.. يچشمام باز کردم و رو عیسر

  

  ..ومدیکه به سمت کلبه م يقدم ها يصدا

   دهیشد ترس باعث

  به سمت در برم عیسر
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افتاد که با کلاه  یپوش اهیمحض باز کردن در چشمم به فرد س به
  صورتش پوشانده بود... یجوراب

  

  کردم... یقالب ته ازترس

  قب برداشتمبه ع یباور قدم نا

  زده دست بردم سمت در تا در رو ببندم که  هول

  دستش جلوم رو گرفت با

  عقب پرت شدم به

  

بلاخره باهم تنها _دیچیگوشم پ يزخمت و خشنش تو يصدا
  ...پسر جونمیشد

  

  عقب رفتم يا گهید قدم
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  زمزمه کردم دهیبر دهیبر ومد،یدر نم نفسم

  ؟؟ی..هستیتو..ک_

  

  .. يدار يچه عجله ا_سمتم اومد به

 هیاونو تسو دی..اول که بامیدار یمیحساب قد هیباهم.. میشیم آشنا
  ...هوم؟؟میکن

  

  دیکوب یبا شدت هرچه تمام تر م قلبم

  ام گذاشتم نهیزده دست رو قفسه س وحشت

  تر اومد جلو

  دمیکلبه د نهیام رو تو ا افهیق

  ...ودهیپر رنگ

  زدنیکه از وحشت دو دو م ییها چشم



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1097  

 

  دمیکه داشتم نال ییته مونده صدا با

  ..نجایا زنی...همه بر زنمیبرو عقب وگرنه داد م_

  

  کرد.. یطانیش خنده

  که

  شده بود خیتنم س يموها

  گوشم رو کر کرده بود قمیبلند و عم يها نفس

  ..رسهیصدات به عمارت نم یکن ادیداد و فر یهرچ

  اونا الان انقد سرگرم هستن.. درضمن

  ...کننیتو فکر نم اصلا به نبود که

  

  بکشم غیوحشت زده دهن باز کردم ج 

   عیسر که
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  برداشت زیسمتم خ به

  

  دهنم فشرد... يرو دستش

  

  باهم ... میکار دار یلیخودت خسته نکن....خ یالک_

  از حصار دستاش خلاص بشم کردمیم تقلا

  به خودش فشرد شتریمنو ب که

  از ترس ومدیداشت بند م نفسم

  کرده بودم بغض

  

  ...دمیکوب واریحرکت به د هی با

  از کمرم تو تمام تنم پخش شد درد

  و بدنش قفل کرده بود  ... وارید نیب بدنم
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  کرد. یتنش داشت حالمو بد م فشار

  

  دمیکش رونیب نمونیاز ب یرو به سخت دستم

  شکمش زدم يتو یمشت و

  از درد  ازم فاصله گرفت که

  

  وسط پاش..  دمیپام خم کردم کوب عیسر

  زانو زد نیزم يرو که

  دینال

  کنمی..  ادمت میپسر عوض_

  

  گرفت عیدو به سمت در رفتم که پام سر با

  افتادم... نیزم يمخ رو با
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  نشون بدم یبتونم عکس العمل نکهیا قبل

  عیسر

  دیبدنم کش يرو خودش

  ....یطرف یبا ک کنمیم تیحال_

  

  دستش خلاص بشم ریتا بتونم دوباره از ز کردمیم تقلا

   یول

  رو دو طرف گردنم قفل کرد دستاش

  کردیم شتریلحظه فشار دستاش رو ب هر

  بهم دست داد یخفگ حس

  بکشم غیج خواستیم دلم

  بود که ادیفشار دستا انقد ز یول

  ...ومدیبالا نم گهید نفسم
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  کرد دنیاشکام شروع به چک رمیبم ينجوریا نکهیترس ا از

  

  شده بود اهیس ژنیبخاطر کمبود  اکس چشمام

  ...زدیم رونیدقه باز ح داشت

  ....دمیآخرم رو کش يها نفس

  

شد  یکه از گلوم خارج م يخرخر يضربان قلبم با صدا يصدا
  مرگ راه انداخته بود یسنفون

  

  کردم  یم یخداحافظ یبا زندگ داشتم

  بدنش از روم برداشته شد... ینیراه تنفسم باز شد سنگ هووی که

  

  دمیو به گلوم چسب دمیجام چرخ تو
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  ...سوزوندیخشک  گلوم رو م يها سرفه

  دیچیپیگوشم م يخس نفس هام تو خس

  

  چشمام باز کردم  دهیدوباره دور گردنم ترس یشدن دست دهیچیپ با

  اشک هام يپشت تار از

  چهره ماهان رو ب رو شدم... با

  

  دمیشنینم صداشو

   دمیدیفقط چهره نگرانش م و

  ....رمیباعث شده بود اروم بگ حضورش

  بستم  چشمام
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  شل شد بدنم

  

  و هوا معلقم نیزم نیکردم ب احساس

  دوباره باز کردن چشمام نداشتم ... يرمق بود که نا یانقد بدنم ب یول

  اطرافم واضح تر شد يکم صداها  کم

  

  حال افتاده  بود به شدت یوسط اتاق  ب_

  کردیم سرفه

  زدیچشماش موج م يترس تو دیمنو د یوقت

  

  لحظه فکر کردم مرده.. هیبه شدت کبود شده بود... رنگشم
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 ییهوی شهی..مگه م یچ یعنی_دیب گوشم رس نازینگران آ يصدا
  کبود بشه...

  کنه! یاومده خود کش نکنه

  ..نازیچرت نگو آ_ماهان

  

  تو گردنم دیچیگردنم حس کردم درد پ ریرو ز  یدست

  

  انگشت دسته... يجا نجایبچه ها نگا ا_

  

  اره کبود شده جاش... يوا_بلند شد ناریا غیج غیج يصدا

  کرده؟؟؟ نکارویا یک یعنی_

  

  کلبه؟؟؟ یتو چطور شد رفت_مهرداد
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  بابا گفت..اهورا رو واس ناهار دعوت کرد.._ماهان

  عمارت... ومدیاهورا ن یول

  اومده کلبه  یحتما با هان گفت

  

  اومدم دنبالش... منم

  جواب نداد... یاهورا صدا زدم کس یراه هرچ وسط

هم کف اتاق افتاده بود...  یاومدم داخل کلبه پنجره باز بود هان میوقت
  وضع.. نیو ا

  

  باز کردم یبه سخت چشمام

   نیدوتا وزنه سنگ انگار

  پلکام وصل شده بود.... به
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  ..کنهی..داره چشماش باز ميوا_بدنم انداخت يخودش رو یکس

  

  ..یکنیاز روش بلند شو بدبخت خفه نشده..خفش م_مهرداد

  

  دیبا غرغر خودش کنار کش نازیآ

  حالت خوبه؟؟_کنارم زانو زد ماهان

  

  دمیشنیك خودم ب زور م يخفه ا يصدا با

  آب..._

  

  ...گیم عیسر ادی..طرف بهوش میکاراگاه يلمایاخجون مث ف_نازیآ

  ؟؟یساکت ش شعی...منازیآ_ماهان
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  بغ کرده کنار تخت نشست نازیآ یطفل

  

  کرد کیبه لبام نزد یاب وانیل مهرداد

  قطره آب باعث شد اتش درونم کمتر بشه... چند

  

  ..؟؟نجایچه خبره ا_دمینال

  برات افتاده؟؟ یچه اتفاق شیساعت پ مین سین ادتی یعنی_مهرداد

  

  کدوم اتفاق..؟_

که حالش بهتر شد ...حتما  کمی دی...صبر کندهیترس دیشا_ماهان
  ...ادیم ادشی

  نگاه کردم  اطراف
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  بودم دهیتخت خواب يکلبه رو يتو

  دنید با

  اتاق در

  

  شد یذهنم پل يتو شیپ قعیاتفاقات چند دق تمام

  حسابش... هیپوش...انتقام از من..تسو اهیمرد س اون

  کردنم.... خفه

  

  اون مرد.._گفتم دهیترس

  اومد؟؟ ادتی يزیکدوم مرد ...؟؟چ_خودش کنار رسوند عیسر مهرداد

  

  ..اومد داخل اتاقاهیمرد با لباس س هی_

  داشت منو بکشه.. ...قصد
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  باهام داره... یمیحساب قد هی گفتیم

  ؟؟یچه حساب_ماهان

  

حتما قبل  دونستمیاگه م_ربطش رفتم یبه سوال ب يغره ا چشم
  باهاش  ... کردمیم هیخفم کنه تسو نکهیا

  

  اومد که ما.... یزمان قایبود آشنا بوده...چون دق یهرک_ نازیآ

  

آشپزخونه و  ریش ییهوی یپس اون اتفاق خراب_زد یبشکن مهرداد
  بوده... يعمد واریگند زدن به در و د

  

 يدست کار ریتوخونه و ش ادیدرسته ...چون راحت تونسته ب_ماهان
  کنه..

  باشه... تونهیم یک یول
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  کنار پنجره؟؟؟ هیاون کاغذ چ_ نازیآ

  به سمت پنجره رفت و کاغذ برداشت مهرداد

  قبلا اونجا نبودا..._ماهان

  کرد باز مهردادکاغذ

  گرد شده شروع به خوندن کرد يچشما با

،،*  

  به قصد جونت اومده بودم..._

   کنمیفکر م ی...هرچیمهم زیبا کشف چ یول

  زجر دادنت هست... يبرا يبهتر یلیخ راه

  

  صد البته لذت بخش.. و

  باش منتظرم

**  
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 نیمنظورش از_و اونطرف کاغذ رو نگاه کرد نطرفیبا تعجب ا مهرداد
  بوده؟؟ یحرفا چ

  

  بود ..  یمنظور نامه چ دونستینم اون

  ...ودمشیخوب فهم یلیمن خ یول

  بدنم حس کردم يخطر رو با تک تک اعضا یحت

هم قفل  يزده ام رو تو خی يدهنم رو قورت دادم و دست ها آب
  کردم

هست  یبابا هرک_بلند گفت نمونیعوض کردن جو ب يبرا ماهان
  کنه... یشوخ خوادیم

  

  کنه؟؟ یشوخ خواستهیمرگ رفته ..تازه م یتا دوقدم یهان_نازیآ
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  لکسیر ماهان

  عمارت میبلندشو بر_ستمیسمتم اومد کمکم کرد با به

...  

  

  ستادمیپام ا يکمک ماهان رو با

  هنوز بخاطر ترس  یول

  بدنم نبود يتو يادیز رمق

  دیلرزیم پاهام

  ؟؟یعمارت واس چ_مهرداد

  

گرفته رو  شیکه شوخ یادم نیا مدت اونجا بمونه..تا هیبهتره _ماهان
  ...میکن دایپ
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  که میسمت در رفت به

استخدامش  يکارا رمیپس من م_مهرداد سرجام خشکم زد يصدا با
  شرکت... ارشیرو انجام بدم..فردا با مدارکش ب

  

  مهرداد قبول کرده بود من برم شرکت کار کنم... یعنی

  

  بودم يمن ...من ازش فرار يخدا يوا

  سقف تحمل کنم... هی ریکل روز وجودش رو ز دیبا حالا

  گرفته بودم. استرس

  باش داداش.. _ماهان از فکر خارج شدم يصدا با

  ...یهان میبر

  

  میزد رونیماهان از کلبه ب با
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  با مهرداد داخل کلبه تنها بود نازیآ

  دلم جا خوش کنه... يحس بد تو هیباعث شد  نیا

  نازیا يداشتم برا ترس

  

  ...یهست تیهدا یبه بعد تو هان نیاز_ماهان

  

  ..؟ياز کجا اورد ویلیفام نیا_دمیخند زیر

خودتو بزنم تو  یلیفام ینکنه انتظار داشت _چپ نگاهم کرد چپ
  سراغت؟؟ انیب ننیمهرداد و عموت بب نکهیشناسنامه که به محض ا

  میعمارت شد وارد

  مبل لم داده بود يکه رو لوین دنید با

  دیکشیبلندش رو سوهان م يها ناخن

  کردم... یمکث
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  مور مور شد تنم

  

از ظهر اومده _زد و اروم کنار گوشم زمزمه کرد يپوزخند ماهان
من نگاه کنه  يچشما يتو شهیروش م يچجور دونمی..نمنجایا

  هنوز....

  ...می.بر

  میتوجه به اون به سمت  پله ها رفت یتکون دادم ب يسر

  

  کج کردم نازیبه سمت اتاق آ راهمو

  ؟؟؟یکجا حاج_ماهان دستم گرفت و نگه داشت که

  

  توخواب تنگ شده نازیآ يدلت واس صدا نکنه

  

  مونمیکلبه م رمی....ولش کن من م یاخ گفت_دادم نیچ صورتم
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  دیگرد کردم که دستمو کش عقب

  ...دمیاتاق من قول م میبابا بر ایب_ماهان

  و  طنتیبالا انداخت خم شد سمتم و با ش ییابرو

  نکنم... تتیاذ ادیز_تر زمزمه کرد واشی

  

  تو شکمش دمیدست کوب با

  آخ_

  

  ....يزدم...دفعه بعد حد خودتو نگه دار نویا_

روت  نمیبیباهات مهربون باشم...م خوامیم یهرچ_کرد یاخم ماهان
  حرفاس نیاز شتریب

  

  دیاومد و محکم مچم رو چسب سمتم
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  ؟یکن یم کاریچ -

  سمت اتاقش دمیکش

  زدمیگرد شده دست و پا م يچشم ها با

  ت:و گف یهولم داد سمت در بقل یناگهان یلیبه اتاقش که خ میدیرس

  اتاقه توئه نیا -

  شده نگاهش کردم شکه

  وانهیداره پسره د مرض

  

  بود وارد اتاق شدم بیعج یلیکه خ يکردم و با ناز یاخم

  پشت سرم بستم در

  

  نگاهم رو به اطراف ننداخته بودم که در  که وسط اتاق بود هنوز

  شد و ماهان سرشو داخل اتاق کرد باز
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  ..یییدال -

  

  _کردم  یاخم

  در از کجا اومد  نیا

  :دمیبه کمرم زدم و توپ دست

  رم کلبه ها یتو من م يایب یمث چ يسرتو بنداز یقرار باشه ه -

  زد: شخندین

  میستت راحت شبکشنت از د انیخب برو، تا ب -

  

  ...رونیحرص رفتم سمتش و با زور انداختمش ب با

  

  رو برداشتم و گذاشتم پشت در یصندل

  که نبود قفل کنم دیکل
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  ندارم تیهم از دست تو امن نجایا_زدم داد

  دمیکش نیزم يحرص پامو رو با

  وقت کردم اتاق از نظر  بگذرونم  تازه

  

  ...دیو سف یمشک ست

  و ساده ... کیش لیوسا

  ...ادیز ستیخوبه حداقل رنگ اتاق دخترونه ن_

  تخت نشستم... يرو

  ..دمیگردنم کش يرو یدست

  

   نیکنم..کم دردسر داشتم ا کاریحالا چ_

  مرموز هم بهش اضافه شد... قاتل

  تکون دادم که يسر
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  ازجا بپرم دهیدر اتاق  باعث شد ترس ییهوی  يصدا

  .. ی..چرا در بست یهان ي..هو یهان_

  

  دمیاز پشت در کنار کش یم و صندلشد بلند

  ..زتیبخاطر داداش عز_نازیبه آ رو

 ی..گلیماه نیکرده داداشم..به ا کارتیچ_دیخند زیر
  ...يگری..جی..خوشکل

  

 فیازش تعر ادیز خوادیخوبه خوبه. نم_جلو صورتش گرفتم دستم
  ...یکن

  

  ...دیخر میبر دیحالا حاضر شو با_دیخند زیر
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 یو بزرگ ابدارچ یشرکت رسم هی يتو يخوایسرت از فردا م ریخ
  یبش

  

  خنده... ریزد ز یگفتن کلمع آبدارچ با

  زهر مار.کجاش خنده داره.._

  

  . ...دیخر يبا مهرداد و ماهان بر دیکه با ییاونجا_ نازیآ

  نه... _ازنهادم بلند شد آه

  

  آره_نازیآ

  ؟؟يایتوام ب شهینم_

  ...دهیماهان اجازه نم یول امیمن که ازخدامه ب_نازیآ
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  ... میبر ایغلط کرد ب_کردم یاخم

  گرفتم دستش

  دمیکش

  

  میزد رونیاز عمارت ب باهم

  بودند  ستادهیا اطیدرح يجلو پسرا

  حرف زدن مشغول

  

  شدن ما  کینزد با

  ؟؟يایتوکجا م نازیآ_دیغر ماهان

  

جونم ازم خواست  یهان_گفت یشونه بالا انداخت و با حالت لوس نازیآ
  تو انتخاب لباس نظر بدم براش... امیب
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ه ک میبخر يزیچ میخواست دیخانوم...شا نازیجمع پسرونس آ_مهرداد
  ...یبدون دیشما نبا

  

داره  ی. اصن چع معنامی..منم مهینجوریحالا که ا_کرد یاخم  نازیآ
  ك  عشقش  نیبخر يزیچ یواس هان

  انگشت به خودش اشاره کرد با

  ندونه؟؟

  

  لبام نشست يرو يلحن صحبت کردنش لبخند از

  تو..  یول_ماهان

  میمنتظر نیتوماش یمن و هان_دیدست من و کش نازیآ

  

  برد نیسمت ماش به
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  مینشست نیماش يتو

  کرده..  میجذبتو بخورم من...چه اخم_

  ؟؟يشد یرتیمن غ واس

  

  .. کاریچ خوامینه بابا..تورو م_شد یمثل بادکنک خال هوی نازیآ

  امیحرصم گرفت که مهرداد گفت ن نیاز

  

  کرد زونیو لوچش  آو لب

  مهرداد به درد . .. نازیآ_شد يجد لحنم

  

  نیباز شدن در ماش با

  نصفه رها کردم حرفم
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  زد هیتک یصندل يهم بغ کرده رو نازیآ

  دوخت رونینگاهش به ب و

  

  دادم رونیبه شدت ب نفسم

  

  دردسر هی نمیا

  ه...بش میفرد زندگ  نیعاشق منفور تر دیبا میفرد زندگ نیتر زیعز

  

  تکون دادم يسر

  دوختم رونینگاهم به ب و

  پخش شد نیماش يفضا يآهنگ تو يصدا

  نبودم.. یقیاهل آهنگ و موس ادیز
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  بود نیواقعا دلنش نیا یول

*  

  تو هم جنس آرامشه يهوا

  لبخند بزن تا دلم وابشه تو

  

  خودم با خودم هیایتنها تو

  کشهیمنو سمت تو م يزیچ هی

  

  کنهیاز تو منو داغون م فاصله

  شهیآشووووب م دلم

  

   رسهیازتو ب گوشم م يخبر تا

  شهیخووب م یچ همه
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  حالمو بهتر کنه تونهیتو م الیخ

  حرفمو باور کنه... تونهیچشات م فقط

  حالمو بهتر کنه تونهیتو م الیخ

  حرفمو باور کنه چشمات کاش

**  

  

  باعث شد ینگاه ینیکه حس سنگ دادمیلذت به آهنگ گوش م با

  منبعش بگردم دنبال

  رونیکه با اخم زل زده بود ب ب نازیآ

  

  بود یهم حواسش ب رانندگ ماهان
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  مهرداد موند يرو نگاهم

  ... دوختیچشم به من م یبغل گه گاه نهیاز آ که

  

  سبزش  يچشما برق

  تا عمق وجودم نفوذ کرد باز

  ..رمیبگ تونستمینم نهیاز آ چشم

  

  دهنم قورت دادم آب

  به پهلوم یبا برخورد دست که

  خودم اومدم به

  میدیرس یهان ادشویپ_

  تکون دادم يسر

  شدم ادهیپ نیماش از
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  میبود رفت ابونیکه اونطرف خ یبه سمت پاساژ بزرگ دنبالشون

  

  م؟؟یبخر یخب ..اول چ_ماهان

  

  ..یکت و شلوار رسم هی_مهرداد

  خواد؟؟یهم کت و شلوار م یوا مگه آبدارچ_

  

   یرسم يجلسه ها یبعض ینه...ول_مهرداد

  ...شهیلازمت م يایباهام ب ارمیبه عنوان دست خوامیم

  ؟یچ یچ اریدست_

 اون میبر يدیم حی..بعدا براش توضسیحرفا ن نیفعلا وقت ا_ماهان
  مغاازه
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  مغازه بزرگ لباس مردونه اشاره کرد هیدست به  با

  میکن دایك مد نظرمونه پ يزیچ میاونجا بتون بنظر

  

  به سمت مغازه به راه افتاد خودش

  

  میوارد مغازه شد یسرش همگ پشت

  

  بدون توجه به من  ماهان

  ارهیمن ب زیسا  یفروشنده  گفت چند دست کت و شلوار رسم  به

  به من به سمت طبقه بالا رفت ییهم بعد نگاه گذرا فروشنده

  خوش دوخت یدست کت و شلوار کرم هی با

  کارمون هست نیبهتر نایا_سمتم اومد هب

  ...هیو دوختش عال جنس
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لباس از فروشنده گرفت به من داد برو اتاق پرو لباسات در  _ ماهان
  بپوش بدو نارویا اریب

  

  تکون دادم يسر

  اتاق شدم وارد

  

   ستادمیو واج وسط اتاق ا هاج

  

  کردم زیآو یبه جا لباس لباس

   یکی راهنمویپ  يدکمه ها و

  باز کردم  یکی
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  تو؟؟ امی؟؟بيدیپوش یهان_دمیمهرداد از پشت در شن يصدا که

  

  دمینه..نه..هنو نپوش_گفتم دهیترس

  

  نهیداخل منو لخت بب ادیمهردادب نکهیا ازترس

  ارمیب رونیلباسمو ب يچجور دونستمینم

  کرده بودم تو لباس ریو گ دیلرزیم دستام

  لامصب ومدینم در

   که

  در اتاق پرو  باز شد هووی

  به سمتم یراهنیپ مهرداد

  کت... ریز ریبگ نویا _گرفت

  من  دنید با
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  شد.... ساکت

  

  روم خشک شد  نگاهش

  انداختم. نییسر پا 

   که

  :دیفوت کرد  و توپ رونیرو محکم ب نفسش

  

  ؟ياوردیاه هنوز لباستو درن -

  

  هاخم خم شد و لباسم رو گرفت تا دکمه آخر رو باز کنه ک با

  

  عقب رفتم یدستش و قدم ریز دمیکوب ییهوی
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  دست نزن خودم بلدم.. - يصداب بلند با

  

خب چرا  یلیخ_دیاز لحن تندم متعجب خودش رو عقب کش مهرداد
  ...ياریجوش م

  که خورمتینم

  

  لباس رو داد دستم و

  تر عیبپوش..فقط سر نویا -

  

  رفتنش در رو قفل کردم رونیرو گرفتم و به محض ب لباس

  

  تو.. انیم نییپا ندازنیاست کلشونو م لهیطو انگار

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1135  

 

  دمیلباسو پوش عیسر

  

  دلقکا شده بودم کردم هیبه خودم که تو لباس شب يا یکج دهن

  

  اومد یبهم نم اصلا

  درش آوردم و عیسر

  و لباسو دادم دست ماهان رونیاتاق زدم ب از

  خوامش... ینم -

  کرد: یاخم ماهان

  چرا؟؟-

  ..ادینماز رنگش خوشم _دمیغر

 قهی...تو سليداریبرم نویهم _نشست شیشونیپ يرو يتر ظیغل اخم
  ..یبپوش دیبا یچ یدونی...نميندار
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  ..عمته.. هیکج سلق -

  

  قدم شد شیتو هم که مهرداد پ دمیهامو کش اخم

  ستادیا نمونیب 

  ام گذاشت  نهیس يدستش رو  

  بسه بچه ها -

  و نگاهش کردم دمیکردم...هول زده خودم رو عقب کش کپ

  

  حس نکرده بود.. يزیچ انگار

  دوست داره بپوشه.. یاجازه بده هرچ_به ماهان گفت رو

  

  هم نگاهش رو دوخته بود به مهرداد ماهان
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  ..دیخند مونیمتعجب از سکوت ناگهان مهرداد

  

  دونستم یشما من نم نیپه حرف گوش کن بود-

  به من گفت رو

  

  بردار.... يخوا یم یبرو هرچ -

  

  باز کردم خوشحال به سمت لباسا رفتم شموین

  و شروع کردم انتخاب کردن 

  

که  يزیهر سه تاشونو همراه با فروشنده ها در اوردم تا بالاخره چ پدر
  دمیخواستم رو خر یم

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1138  

 

  سخت پسند نبودم نقدریوقت ا چیه

  دونم چم شده بود ینم

  

ره مسخ یکه ماهان کل ونیو پاپ دیسف راهنیو پ یکت شلوار مشک هی
  ام کرد که مگه

  یعروس يبر قراره

  کرد دییبودنم تا قهیمهرداد خوش سل یوقت یول

  حرص خورد یکل ماهانم

  

  دمیهم خر یدست لباس معمول چند

  

  بود یمشک یکیروشن و اون  یآب یکی رهنیتا پ دو

  ریسبز س شرتیت هی با
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  تو شرکت بپوشم... يعاد يروزا که

  

  بودم.. دهیانقد لباس نو نخر توعمرم

  نداشتمو پرکنه.. يو حسرات ها یاز خوش ینصف تونستیپول م واقعا

  دمیکش یاه

  میرفت نیسمت ماش به

  نازیافتاد به آ نگاهم

  اومد  یتو دستش گرفته بود و راه م زونیاو فشویک

  زونیو و لوچه آو لب

  دیرس یبه نظر م ناراحت

  

  رو گرفتم فشیکنارش و ک رفتم

  ؟يشد یچ -
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  گفت يرو دوخت تو چشم هام و با زار نگاهش

  ...ی! خسته شدم هاننهیبیمهرداد اصلا منو نم -

  

  مشت کردم دستامو

  حرفش اخم کردم هیبا بق که

  

  دونم.... یمن م ،یشرکتش هر روز کنارش يریخوشبحالت که م -

  رسم... یوقت بهش نم چیه

  

  گندش بزنن دم،یکش یاز کلافگ یپوف

  شده؟ نیقحط بود عاشق ا آدم

  

  شه. یوابسته م شتریروز هم ب هر
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  هم فشردم  يهام رو رو لب

  و اروم در گوشش گفتم: 

  

 ،یخوره، تو پاک یشناسم، به درد تو نم یمن مهرداد رو م -
  ...یمعصوم

  آدم هوس باز و پسته! هیاون ذاتش  یول

  

  یش یباهاش خوشبخت نم تو

  ياریطاقت ب یتون ینم

  .ستین یآدم زن و زندگ اون

  

بره، درسته گذشتشو فراموش کرده  یآدم هیهر روز سراغ  ممکنه
  ذاتش که عوض نشده یول
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  ستادیا نازیآ

  چپ نگاهم کرد: چپ

  ..ستین یادم نیشه، مهرداد اصلا همچ یم تیتو حسود -

  

  .دیشد و در رو کوب نیکردم که با اخم سوار ماش یزده نگاهش م بهت

  فشرده شد،  قلبم

  

  از من داشته باشه يتصور نیکردم همچ ینم فکر

  تونست اون حرف رو بزنه؟ چطور

  کنم يرابطه حسود نیا  هیمن به چ اخه

  

  طرفش مهرداد هیرابطه ك  اونم
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  شدم و سرم رو به پنجره چسبوندم نیسوار ماش ناراحت

  از حرکتمون گذشته بود که مهرداد گفت يا قهیدق چند

  ..يچند تا تست هم  بد هی دیبا یهان -

  

  داشته باشم دنیفرصت سوال پرس نکهیاز ا قبل

  ...دیبکوب رو ترمز کوب ماهان

  سمت جلو خم شدم  به

  که با دست خودمو نگه داشتم..  یبود با مخ برم تو صندل کینزد

  چه خبرته ماهان؟ -

  

  جوابمو بده رو به مهرداد گفت نکهیا بدون

  ؟یچه تست -
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  ...نایخاص نداشتن و ا يماریو ب ادیتست اعت -

  ؟؟يشد ونهید_دیغر ماهان

  ..مارباشهیمعتاد و ب خورهیم نیا افهیق به

 یاستخدامش کن يخوایمهرداد.نم یزنیم یواس خودت زر الک چرا
  نکن برامن... فیبهونه اعصاب خورد کن رد یتوشرکت بگو..ه

  کردمیدهن باز به مکالمشون گوش م با

   که

  

نداره.. تو انقد جلز و  یخودش حرف ی...هانياریچرا جوش م_مهرداد
  چرا یکنیولز م

  ؟؟یمگه نه هان_به من کرد رو

  

  دهنم قورت دادم آب
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  مهرداد و ماهان در رفت و امد بود نیب نگاهم

  بگم.. یمن....خب..چ_

  شیندارم واس   آزما یمشکل من

  

  ..ستی..مخالف ن یعنی نیا ایب_مهرداد

  کن... ادهیپ شگاهیازما يمارو جلو_به ماهان کرد رو

  نیبر نازیو آ تو

  ...میایکارمون تموم شد خودمون م نکهیا بعد

  

  

  ب مهرداد کرد که توش صدتا فحش نهفته بود یچپ چپ نگاه ماهان

  

  نداد جوابشو
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  به من نگاه کرد نهیآ از

   شیعصبان يچشما با

  ...گفتیم داشت

  خونه فاتحه ام خوندس برسم

  گرفتم و که چشمم  نهیاز آ نگاهم

  زل زده بود رونیافتاد ناراحت به ب نازیآ به

  

  خودش بخاطر مهرداد  نازیآ خواستینم دلم

  کنه.. تیاذ

  رو نداشت.. یعشق کس اقتیل مهرداد

  

  کردیفکر م یبکنم..وقت تونستمیم کاریچ یول
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  چشمش خراب کنم تا خودم باهاش باشم....هه يمهرداد جلو خوامیم

  بخاطر مهرداد تباه کردم ... مویسال زندگ 10که  ی.اونم من

  

  دوباره عاشقش بشم.. حالا

  محضه.. یوانگید نیا

  

  نگه داشت یشگاهیآزما يجلو ماهان

  دستت درد نکنه داداش.._مهرداد

  کردینگاه م ابونیبدون جواب فقط به خ ماهان

  

  شد ادهیپ نیاز ماش دهیماهان جوابشو نم دید یوقت مهرداد

  

  شدم ادهیسرش پ پشت
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  گاز فشرد با سرعت ازمون دور شد يماهان پاشو رو که

  

  پسره خودخواه و لجباز..._دیلب غر ریز مهرداد

  انجام بدن... هیحرف اون بق دیبا شهیهم کنهیم فک

  

  داخل.. میبر_به من گفت رو

  تکون دادم پشت سرش يسر

  رفتم شگاهیسمت ازما به

  

  نشستم یصندل يرو

  ...رهیرفت نوبت بگ مهرداد

ت نوبت ماس گیربع د کیگفتن _اومد کنارم نشست قهیچند دق بعد
...  
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 خون..برو تو شیواس آزما شهیتا نوبت ما م ایب_ظرف سمتم گرفت هی
  کن پسرم... شیج کمیظرف  نیا

  

  به ظرف انداختم ینگاه

  بود یکیشکل و بار ياستوانه ا ظرف

  ه؟؟یچ نیا_

  

  ...گید شهیظرف ج_کرد يتک خنده ا مهرداد

  

من کارمو  کیدهنه کوچ نیاخه با ا يچجور دونمیم_کردم یاخم
  بکنم؟؟

  

  کن  يرینشونه گ یپسر جان شما ك راحت_کرد يبلند خنده

  تو ظرف... رهیم صاف



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1150  

 

  ...زهیریاونطرف م نطرفیدخترا سخته همش ا واس

  

  خنده..  ریبلند زد ز خودش

  

  تیترب یب_کردم یاخم

واس ما پسرا ك راحت ...دخترا هم  گمیمگه دروغ م_دیخند
  ب ماچه... دوننیخودشون م

  بعد

 نیبا ادب برو  حالا کارت تو ا يخب اقا_هلم داد به سمت جلو یکم
  ...شهیم ریبکن د

  

  کردم  یاخم

  رفتم.. ییسمت دستشو به

  دستم کردم کیمجدد به ظرف کوچ ینگاه
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شد  نمی..اخه اشیآزما ومدمینم دادمیکاش ب حرف ماهان گوش م_
  .....یکی دیاصن شا شیظرف آزما

  

  که  دمیکلافه کش پوف

نشونه  یتونیتموم شد...اگه نم یهان_هوا دمیدر دومتر پر يصدا با
  ...رمیبرات سرش بگ امیب يریبگ

  

  خنده... ریحرفش هرهر زد ز با

  ....ایح یپسرك ب شتویببند اون ن_ب در زدم يلگد

  

  ...يصدا که

 واریکارتو بکن تا در و د عیآقا  لطفا سر_بلند شد شگاهیآزما مسءول
  ..ياوردین نییرو پا شگاهیآزما
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 کمی ی..ولگمیآقا منم بهش م_خنده مهرداد  بلند شد يصدا
  ...دی..بچس شما ببخش گوشهیباز

  

  +از دست شما جوونا...

  

  فوت کردم رونینفسم ب یحرص

  

 ییتکون دادم به سمت دستشو ينگاهم به ظرف افتاد سر دوباره
  رفتم

  کارمو انجام دادم یسخت به

  مخصوصش يگذاشتن نمونه توجا بعد

  

  شستم  ادیز یلیبا وسواس خ دستام

  اومدم رونیب ییدستشو از
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  فرو کرده بود.. شیگوش ينشسته بود و سرش تو یصندل يرو مهرداد

  

  افتاد... شیرفتم که چشمم به صفحه گوش کشینزد

  ..کنمیعوض نم چکسیمن تورو با ه زمیجووون عز_

  ...یکنیم وونهیاز اندام هات تو گذشت...اصلا ادمو د شهیم مگه

  

  ...یدهن باز چشم دوخته بودم به صفحه گوش با

  بلافاصله جواب اس ام اسش اومد... که

  

از  یبودم اس رو باز کنه تا جواب طرف رو بخونم که گوش منتظر
  کنار رفت دمید يجلو

  ؟؟یمردم سرك نکش یدن تو گوشندا ادیبهت _
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  نشست.. میشونیپ يناخود اگاه رو یاخم

  نداشتم... يقصد_

  خونه کار دارم... میتر برگرد عیسر میخون بد میبر

  

  اون اتاق  يباشه برو تو_ابروش بالا برد يتا مهرداد

  ..رنیازت خون بگ تا

  تکون دادم به سمت اتاق رفتم يسر

  

  نشسته بود  یصندل يرو يدختر

   کردیم کیپرستار سوزن به دستش نزد تا

  خداااا يوا وااااشیتورو خدا  يوا_دیکشیم غیج

  کمکم کن.... رضا
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  فشن در تلاش بود  يبا موها یلاغر مردن پسره

  زدیم غیدختره کماکان ج  یدخترو اروم کنه ول 

  

  گرفته بود... خندم

  راه انداخته بود... یآمپول چه داد و قال هی واس

  

  دمیخند زیر

  

دختره  کردمیم يکار هیپسره بودم به روش خودم  يمن جا_مهرداد
  اصن درد حس نکنه....بجاش...

  

  چپ نگاهش کردم که ساکت شد چپ

  و
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  معلومه... نیکارا استاد نیبعله شما تو ا_زدم يپوزخند

  

  ه؟؟؟یمنظورت چ_تر نگام کرد قیدق

  

  نوبت شماست..._داد انیپا نمونیپرستار به بحث ب يصدا

  

  نشستم یندلص يرو

  لباسم بالا بردم نیآست

  ...یهست يدیو سف فیچه پسر ظر_پرستار

  

از مادرم به  زیبله...همه چ_زدم یبست لبخند زورک خیحرفش تنم  با
  ارث بردم...
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 يصورت و اندام دخترونه ا یلیبعله معلومه ..خ_زد يلبخند پرستار
  ...يدار

  

  

  دستم فرو کرد يتو سوزن

  خوردم یفیدرد تکون خف از

  ..دمیبه دندون کش لبم

  

  زمیتموم شد..عز_پرستار

  

  بلند شدم یصندل يکردم از رو تشکر

  

  .؟؟يپسر شجاع... سر صدا ك نکرد نیافر_وارد اتاق شد مهرداد
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  هه هه نمک پاش... _ك نشنوه يلب جور ریز

  

  ؟؟یگفت يزیچ_مهرداد

  

  نه...._رفتم رشیسمت پذ به

  

  ....شهیحاضر م یجوابش ک دیببخش_رشیبه مسءول پذ رو

  ...زمی+فردا عز

  

  ممنون..._تکون دادم يسر

  

  ...میبر_مهرداد

  میاره..بر_ دمیسمتش چرخ به



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1159  

 

   شگاهیازما از

  ...میستادیا ابونیو کنار خ میزد رونیب

  

  گرفت.. يموتور سوار يجلو مهرداد

  ...یبپر بالا  هان_خودش پشتش سوار شد رو به من عیسر

  

  م؟؟یبا موتور بر_کردم یاخم

  

   مونمینم کیاره..هم توتراف_مهرداد

  ...يموتور سوار دهیحال م هم

  

  نثارش کردم ییبابا برو

  ابروش بالا برد يتا که
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  ..امیعمرا من با موتور ب_

  

برو  ریبگ نی..پس تو ماش یهرجور راحت_بالا انداخت مهردادشونه
  خونه..

  تکون دادم يسر

  با حرفش آه از نهادم بلند شد که

  که؟؟ يفقط پول دار_

  

  نه_نگاهش کردم مظلوم

  

پس بپر بالا چون منم پول ندارم _زد و با خباثت گفت یطونیش لبخند
  دوتامونو جدا حساب کنم.... هیکرا
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  ...سیخس_

  

 ریبالا د ایفکر کن..زود ب يخوایهرجور م گهید_ابروهاش بالا برد_
  شد...

  

  رش انداختمبه پشت س ینگاه

  وجب جا بود میاندازه ن بایتقر

  ..دمیچسبیمثل چسب به پشتش م ریکل مس دیبا

  مرگ رو داشت... یمن معن يبرا نیا

  

  کردم.. يکه تمام مدت ازش دور یبه کس یکینزد انقد

  قابل تحمل بود ریغ 
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  گهیمثل تازه عروسا...سوار شو د یکنیاه چقد فکر م_مهرداد

  

ما در رفت و امد  نیموتور سوار تمام مدت با تعجب نگاهش ب مرد
  داداش... یکنیچرا انقد اصرار م ادیب خوادیخب اگه نم_بود

به ما ..نصفش بده بنده خدا با  يدیدو برابر پول م یکه گفت شما
  از موتور... ترسهیم دیشا ادیب نیماش

  ندارم... یمن مشکل والا

  

  حرف موتور سوار با اخم به مهرداد نگاه کردم با

  

  ..ستمیدرکل من پول بده ن_و سرش خاروند دیخند که

  بره.... هادیپ تونهی..اگرم نه که م ادیبا موتور ب دیکه با ادیب خوادیم اگه

  

  ..تا با تو...امیب ادهیپ دمیم حیترج_
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  یهرجور راحت_شونه هاش بالا انداخت لکسیر مهرداد

  برو داداش.._شونه موتور سوار زددست به  با

  

  از دست شما...._به من کرد  ینگاه مرد

  

  روشن کرد  موتور

  کردند حرکت

  کردمیرفتنشون نگاه م ریچشم به مس با

  

  شدند بیغ دمیاز د یوقت

  

  زونیاو يشونه ها با
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  انداختم کردمیم یط دیکه با يریبه مس ینگاه

  

  دور بود.. یلیخ راه

  ..ادهیپ اونم

  

  دادم رونیبا حرص ب نفسم

  راه افتادم... به

  

  راه رفتم یساعت مین

  رو نشستم ادهیکنار پ خسته

  از دست توء.... کشمیم یمهرداد...هرچ يریاه بم_

  

  روز خوش برام نذاشته .... هی یلعنت
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  ..دیسلام ببخش_اومدم رونیاز فکر ب يدختر يصدا با

  

  به چهره دختر انداختم ینگاه

  داشت ییبایز صورت

  گوناگون... يبه لطف عمل ها البته

  ..دییبفرما_

  

به سمتم  ياز موهاش پشت گوشش زد و کاغذ يتره ا دختر
  کجاست؟؟ دیدونیادرس م نیا_گرفت

  

  خب سرجاشه..._تعجب گفتم با
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 دایادرس پ نیا دیکمک کن دیتونیم نهینه منظورم ا_زد يلبخند دختر
  کنم؟؟

  

  ...شناسمینم ادیرو ز نجاینه من ا_حوصله یب

  

اء شما اصلا نگاه _شدم به راهم ادامه بدم که صداش متوقفم کرد بلند
  ادرس کجا هست.... دینیبب نینکرد

  

  دونمیدرهرصورت نم_هام بالا انداختم شونه

  

  گرد کردم که  عقب

  درخت يسر رفتم تو با

  

  ...یآخ لعنت_گذاشتم میشونیپ يرو دستم
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  حالت خوبه..._به سمتم اومد دستم گرفت عیسر دختر

  

  بود دهیصبرم به سر رس گهید 

   دمیغر تیعصبان با

  

  ؟؟ي...دست از سرم بردار شهیخووبم م_

  از لحن تندم جا خورد دختر

  ....يمن منظور_

  

  رها کرد مهینحس مهرداد حرفش ن يصدا با

 ی..هانشونهیمثل ا ییبایخانوم ز هیچه طرز برخورد با  نیا_مهرداد
  جان؟؟
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  ..يمگه تو نرفته بود_چپ نگاهش کردم چپ

  

دلم  یرفتم ول_زد و دستش دور شونه هام حلقه کرد يلبخند مهرداد
  برات سوخت برگشتم..

  

  ؟؟يهه تو دلسوز_از دور شونه هام باز کردم عیسر دستش

  

 ییسلام بانو ...افتخار آشنا_بدون توجه به حرفم رو به دختر مهرداد
  ...نیدیم

  

  اسم من ترلان.._یبود با خوشحال نیکه انگار منتظر هم دختر

  

  ...بایز يخوشبختم بانو_دستش به سمتش دراز کرد مهرداد
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  خان هستن یآقا پسر بداخلاق هم هان نیمهرداد هستم و ا منم

  

  خوشبختم...بله معلومه اصلا اعصاب ندارن..._ترلان

  

  درسته..._کرد يتک خنده ا مهرداد

  

  ...کنمین کمک ممن بهتو نیبد آدرس

  

  گرد نگاهش کردم يچشما با

  بود...پسره موزمار.. نجایاز اول بحث ما ا پس

  زد ینگاه متعجبم چشمک دنیبا د مهرداد

  

  دادن ادرس به دختره بعد
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  نیشماره منه ...اگه نتونست نمیا_به سمتش گرفت یکارت

  کمکتون کنم... شمیخوشحال م دیکن دایپ ادرس

  بهش زد یطونیادامه حرفش چشمک ش در

  

  

  ذوق زده کارت گرفت با تشکر ازمون دور شد ترلان

  

 یخب خب...آقا هان_ستادیمن ا يرو ب رو نهیدست به س مهرداد
  ...نیخسته شد یلیکه خ نمیبیم

  

  کردم یاخم

  راهم ادامه دادم به

  پشت سرم راه افتاد که



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1171  

 

  

  م؟؟یبر يایبا موتور ب يخوایهنوزم نم_مهرداد

  جون تو... دهیحال م یلیخ

  

  چپ نگاهش کردم چپ

 باتو حرف شهینم ينجوریا نکهیمثل ا_داد رونیب قینفسش عم که
  زد....

  

  حرکت  هیتو

  بلند کرد منو

  ...یکنیم کاریچ يولم کن دار_برد ابونیبه سمت خ و

  ...کننیکن مهرداد ..همه دارن نگاه م ولم
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  توجه به حرفام.. یب

  

  نشوند  يزیچ يرو منو

  پام انداختم.. ریبه ز ینگاه

  

  یمشک یموتور اپاچ دنیبا د که

  برق زد چشمام

  

  موتورا بودم.... نیعاشق ا یبچگ از

  

  نشستم خیمثل جن زده ها س عیپشت سرم سر یحس داغ با

  ...یکنیم کاریچ يدار_عقب برگشتم به
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  خم شد  مهرداد

  از دو طرف بدنم رد کرد دستاش

  و استارت موتور زد و

  خودم تکون دادم و

  ....اریسگ منو بالا ن يبرو عقب ..اون رو_بشم ادهیپ تا

  

  

  موتور  ازجا کنده شد عیحرکت سر هیتو

 ادهیپ خوامینگه دار..من م یلعنت_دمیمهرداد چسب يبه دستا دهیترس
  بشم...

  

  ... سیه_من خم کرد يرو شتریخودش ب مهرداد
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  ... خورهیتکون نخور تعادلمون بهم م_بود دهیاز پشت بهم چسب کلا

  میکنیم تصادف

  

  دهنم قورت دادم آب

  دمیترسینم يموتور سوار از

  

از  شیب یکیهمه نزد نیتن مهرداد،از آغوشش،از ا ياز گرما یول
  حدش

  ...کردیرو م ریحالم ز داشت

  

  کردمیم احساس

  رسهیبه  مغزم نم خون
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  ...اوردیرو به ذهنم م يشتریتنش هرلحظه خاطرات تلخ ب يگرما

  گرفتیزهر داشت تمام بدنم م هی مثل

  

  به شماره افتاده بود نفسم

  موتور هم باعث شد  ادیز سرعت

  

  سخت تر بشه... دنمیکش نفس

  نگه...دار...حالم....._ یفیضع يلبام تکون دادم با صدا بزور

  

  ..؟؟انقد غر نزنیگیم یچ_کرد شتریسرخوش سرعت ب مهرداد

  ...تیموقع نیببر از لذت

  کرد شتریب سرعت
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  شده بود نیسنگ سرم

  حرف زدن هم نداشتم ينا گهید

  

  بستم چشمام

  شهیجون از تنم داره خارج م کردمیم احساس

  حس شد ینگذشت که بدنم ب يزیچ

  شد.. اهیس دمید يکم کم همه جا جلو  

  ...دیچیپیسرم م يتو یگنگ يها يصدا

  به چشمام وصل کرده بودند... نیدوتا وزنه سنگ انگار

  چشمام باز کنم  کردمیم یسع

  

  بود... دهیانگار پلکام بهم چسب یول
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 یتیمسول یواقعا که ب_دیچیگوشم پ يتو  یکس  یعصبان يصدا
  ...يسر بچه مردم اورد ییچه بلا نی..بب

  

  نبود اگه تو بغلت نبود معلوم

  تو... يبا اون سرعت موتور سوار ومدیسرش م ییچه بلا الان

  

بهش  کمی خواستمیمن فقط م_دادم صیآشفته مهرداد تشخ  يصدا 
  خوش بگذره...

  ..ههیخوش گذرون هی...فقط واس   هوشهیب ؟؟؟دوروزهينجوریا_

  

  بودم؟؟؟ هوشیمن دوروز ب یچ

  گفت ... یکه دکتر چ يدیشن_مهرداد

  ...يبوده نه موتور سوار یبخاطر فشار عصب گفت
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قبلش چقد  ستی..معلوم نگهیاره د_پوزخند  ماهان بلند شد يصدا
  ..يکرد تیاذ یطفل نیا

  

  ...دیچیپیسرم م يجر و بحثشون تو يصدا

  پلکام تکون دادم.... یسخت به

  ..چشماشو باز کرد...ییه_نازیآ

  

  باز اطراف نگاه کردم.. مهیچشم ن با

  اتاق برام آشنا نبود طیمح

  

  ؟؟یخوب_کنار تخت نشست ماهان

  

  به نشونه آره تکون دادم... سرم
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  که با غم چشم دوخته بود به من... دیمهرداد لغز يرو نگاهم

  

  سبزش... يچهار شونه و چشما کلیه دنیبا د باز

  

  گر گرفت.. بدنم

  

  ..دمیترسیمرد م نیاز من

  

  بستم چشمام

  کنه؟؟یدرد م تییشده؟جا يزیچ_گفت دهیترس عیسر نازیآ که

  

  نه..خوبم_چشمام باز کنم نکهیا بدون

  ن؟؟یتنهام بذار شهیم
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  چند لحظه  بعد

  دمیدر اتاق شن يصدا

  باز کردم چشمام

  

  بود یخال اتاق

  

  تخت نشستم يرو یسخت به

  اطراف از نظر گذروندم و

   یاتاق برام آشنا بود ول طیمح

  کردینم ياری ذهنم

  

  دیو سف یساده با ست مشک اتاق
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  خشک شد... زیم يرو کیقاب عکس کوچ يرو نگاهم

  

  تخت نشستم.. يمثل برق گرفته ها رو عیسر

  

  نباشه.. کنمیکه فکر م يزیبودم اون چ دواریام

  تخت يعکس مهرداد بالا دنیکم سرم به عقب چرخوندم با د کم

  

  قورت دادم یدهنم به سخت آب

  اتاق مهرداد بودم.. يتو من

  

  عموم... خونه

  دنیدیم نجایزن عمو منو ا ایاگه عمو  يوا
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  ...شدیم یچ

  

  دمیبه بدنم دست کش دهیترس

  

  لباسا تنم بود همون

  هام باز نشده بود.... نهیهم از دور س دیخدارو شکر پارچه سف و

  

  اروم به سمت در اتاق رفتم اروم

  ..دیپچ پچ صحبتشون به گوشم رس يصدا

  برم... نجایاز يچجور حالا

  

  در گذاشتم يبودم و گوشم رو ستادهیدر اتاق ا پشت

  تق تق در  يبا صدا که
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  دیچیسرم پ يبشدت تو يصدا

  ..دمیسرم عقب کش و

  دمیتخت پر يرو عیسر

  تخت ننشسته بودم که در اتاق باز شد.. يکامل رو هنوز

  مهرداد دنید با

  ؟؟یخوب_جمع جور کردم عیسر خودم

  

  و ماهان کجا هستن؟؟ نازیآره...آ_لکنت جواب دادم با

  

  منتظرن.. رونیب_تخت نشست ياومد رو جلوتر

  

  تخت بلند شدم.. يرو از
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خب من حالم خوبه _اتاق تنها باشم يباهاش تو خواستینم دلم
  ...بهتره با بچه ها برگردم خونه...

  

  ؟؟یکنیم ينجوریچرا ا_ستادیراهم ا يبلند شد جلو مهرداد

  

  زدیکه از ترس دو دو م يچشما با

  ؟؟يچجور_نگاه کردم بهش

  

  ..یانگار جذام دارم..همش درحال فرار کردن_کرد یاخم

  بودم.. دهیانقد ترسو ند پسر

  ترسه؟؟یادم از همجنس خودشم م مگه

  

  ..اره...یعنیمن..نه..._
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  اره؟؟_متعجب گفت مهرداد

  

  نه...نه...._

  ..یبهتره راستشو بگ _نگاهم کرد مشکوك

  

  و؟؟یراست چ_

  

  فرو کرد بشیج يتو دستاش

  ....دونمیرو م زیمن همه چ_تر  اورد کینزد صورتش

  

  وم...از زبون  خودت بشن خوادیدلم م یول
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  ..ختیر يهر دلم

  بست خیرگام  يخون تو کردمیم احساس

  شمیمتوجه منظورت نم_بود جواب دادم یهر سخت به

  هست... ییخبر ها هی نازیتو و آ نیب نکهیا_زد يپوزخند

  ...کنهیتوجه م شتریبه من ب نازیکه آ ینیبیم و

  

  اره؟؟ ادیاز من بدت م نیهم واس

  

  دهن باز چشم دوخته بودم بهش با

  حرفش بودم.. لیو تحل هیتجز درحال

  

  ..یکنیآره..درست فکر م_ذهنم جرقه زد يتو يفکر که

  .... یبش کینزد نازیتو به آ خوامینم من
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  ..ستیاون اصلا واس من مهم ن_زد يپوزخند مهرداد

  داشته باشم... قمیچشم به عشق رف ستمیانقد هم نامرد ن درضمن

  

علامت سوال شده بود با انگشت به خودم اشاره  هیشب افمیق
  منم؟؟ قت؟؟منظورتیرف_کردم

  

  ... ارمیو صد البته از فردا دست قیاره..رف_زد يلبخند مهرداد

  که  کردمیو واج نگاهش م هاج

  

  وقته منتظرن یلیبچه ها خ میبر_من کنار رفت  يجلو از

  

 یاستر_تکون دادم به سمت در  رفتم که صداش متوقفم کرد يسر
  یمجبورت کردم سوار موتور بش خوامی..معذرت م
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  ...یترسیم ياز موتور سوار دونستمینم

  

  

  دلم گفتم يتو

  ..دمیترسیموتور نم از

  ..دمیترسیصاحب موتور م از

  

  از ماجرا برداشت کنه خوادیم یبهتر بود بذارم هرچ یول

  ستیمهم ن_

  

  باز کردم در

  در خشکم زد ينگذاشته بودم که جلو رونیپام از در ب هنوز
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  ....؟ یباشن چ رونیعمو و زن عمو هم ب اگه

  

  پشت کمرم نشست یدست

  به عقب برگشتم ... عیسر که

  ؟؟یشیجن زده م یچته تو ه_مهرداد

  

  نه؟؟ییپا ی..کگمی..میچیه_

  

  ...نازنیفقط ماهان و آ_مهرداد

  

  ستن؟؟یخانوادت ن_

  

  نه..چطور؟_مشکوك گفت یکم مهرداد
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  ينجوریهم یچیه_راحت به سمت پله ها رفتم الیخ با

  

  رفتم نییپله ها پا از

  ؟؟يبهتر شد _به سمتم اومد عیمن سر دنیبا د نازیا که

  

  چشم دوخته بود به ما قینگاهم به مهرداد  افتاد که دق یچشم ریز

  شک نکنه نکهیا يبرا

  ..خوبمزمیآره عز_گرفتم نازیآ دست

  

  چقد نگرانت بودم... یدونینم يوا_زد  يلبخند نازیآ

  

  خونه... میجناب به هوش اومدن بهتره بر یخب حالا که عال_ماهان
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  ...دیکجا شام بمون_مهرداد

  

  از سفر.. ارنیب فیخانواده هم تشر میایم یوقت هی گهینه د_ماهان

  

  خب من که تنهام _ مهرداد

  .گذرهیدور هم خوش م دیبمون نجایا شب

   

  ...ادیاهورا هم ب میزنیم زنگ

  ندارم.. یباشه من حرف_ماهان

  

  ..شهیپس منو ببر خونه ماهان   چون جمع پسرونه م_نازیآ
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هم  گهیدختر د هیخانوم اتفاقا  نازینه آ_زد يلبخند مرموز مهرداد
  ..یکه شما تنها نباش ادیتوراهه م

  ابروم بالا رفت يتا

  

سفارش  دیخوریم یچ_برداشت یبه سمت تلفن رفت گوش مهرداد
  ؟بدم؟

  

  نداره... یفرق_مبل لم داد يتفاوت رو یب ماهان

  ؟؟یشما چ_کرد نازیرو به من و آ 

  

  ...خورمیم تزایمن پ_نازیآ

  ؟؟یتو چ_تکون داد و رو به من گفت يسر مهرداد

  

  هان؟؟؟_جواب دادم جیگ
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  سفارش بدم؟؟ يخوریم یچ گمی+م

  

  نداره ..برام یمن فرق_

  

 ارنینداره سفارش م یفرق یگیم شیپ يباز مث سر_مهرداد
  ..يخورینم

  ارن؟؟یبگم ب يدوست دار یبگو چ درست

  

  جوجه کباب..._انداختم نییزد سرم پا خجالت

  

  ..رمیگیمنم سفارشم پس م ولیا_زد یسوت نازیآ

  ...خورمیجوووج م_گفت دهیکش
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  تکون داد يسر مهرداد

  کنار گوشش گذاشت یگوش و

  پرس غذا داد 6 سفارش

  از قطع تماس بعد

  

  شد يریمشغول شماره گ دوباره

  ؟؟یخوب زمیسلاام عز_

.....  

 يایازت بخوام اگه امکانش هست امشب ب خواستمیقربونت برم ..م_
  ...نجایا

......  

  حرفا بمونه واس بعد... نی..اطونی..ش يآ_

......  
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  خدافظ نمتیبیپس م_

  

  ..میکردیزده نگاهش م رونیاز حدقه ب يبا دهن باز چشما ییتا سه

  

  د؟؟یکنی..نگاه مهیخب چ_زد یلبخند خجل که

  ؟؟يباز کدوم بدبخت تور کرد_کرد زیچشماش ر ماهان

  

حالا  ادیم_کرد و به سمت آشپزخونه رفت يتک خنده ا مهرداد
  ...شینیبیم

  آشپزخونه شد وارد

  ...ادیزنگ بزن اهورا هم ب_بلند داد زد يصدا با

  

دختر مردم  يراب يباز چه نقشه ا سیمعلوم ن_اروم تر گفت ماهان
  ...دهیکش
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  ده،؟؟؟ینقشه کش یچ یعنی_صورتش زد يدستش رو نازیآ

  

  ...یچیه_ماهان

  برداشت  زیم ياز رو لشویشد موبا خم

امشب شبه عشق و  نکهی..مثل اادیمنم زنگ بزنم دوست دخترم ب_
  حاله...

  

  ؟؟يکات نکرد لوفریهنو با ن یعنی؟ییچ_رو به ماهان کرد نازیآ

  بابا... هیخر ک لوین_ماهان

  کردم فیرد دشیجد هی

  شد شیور رفتن با گوش مشغول

  نیشما پسرا واقعا  هوس باز هست_نازیآ
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  ...نازیبا برادرت درست صحبت کن آ_کرد یاخم ماهان

  ه؟؟یبحث سر چ_شد ییرایوارد پذ يچا ینیبا س مهرداد

  

  

  گذاشت... زیم يداخلش بود رو يچا يوانایرو که ل ینیشد و س خم

  به به دختر گلم_ماهان

  

   یخوشرنگ يچا چه

  کرد يتک خنده ا 

  وقتشه شوهرت بدم. گهید -

  

  زنگ در بلند شد يصدا
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  اره اتفاقا الان شوهرم پشت در.._سمت در رفت مهرداد

  زد و  در رو باز کرد فونیآ دیکل 

  

  که چنگ انداخته بود به مانتوش.. نازیافتاد به آ نگاهم

  

شرف رو  یکه گول ظاهر مهرداد ب کشیدل کوچ يگرفت برا دلم
  خورده بود.

  

  ستادیا يدر ورود يجلو مهرداد

  

 یبگوشم خورد که داشت سلام و احوال پرس يدختر زیر يصدا
  کردیم

  شدم بهش. ..  رهیداخل گذاشت که ، بهت زده خ یقدم
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  ..؟؟؟نیا

روز قبل  دمی! شاهیروزیبود،  در واقع پر  هیروزی.همون دختر د
  بودم.. هوشیچقد ب دونمینم قیترش..دق

  ..رمیکردش بگ شیخندش باعث شد چشم از چهره آرا يصدا

  

  

  :دیسمت مهرداد و صورتش رو بوس رفت

  ؟ییییسلام مهرداد جووووونمممم، خوب -

  

  چندش نگاهم  ازشونرفتم با

  شدم نازیمتوجه  آ که
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  کرد.. ینگاهم م اونم

  زدیچشماش غم موج م يتو یول

  

  ...بهشمیکرد یدهن کج  یدو با چندش هر

  

  کردم  یحرکات چندش دختره نگاه م به

 يسلام آقا_مبل نشست يبا عشوه اومد بعد آشنا شدن با ما رو  که
  ...؟؟یبداخلاق خوب

  

  ممنون_زدم يپوزخند

  

  زنگ در اومد يصدا دوباره

  دیماهان از جا پر نباریا
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  عشق منه.. -

  چشم هام رو گرد کردم متعجب

  گفت.. غیبا ج نازیآ

  ماهانننننن.....واقعااا؟ -

  

  زد و به سمت در رفت يشخندین

  رو باز کرد  در

  

  اومد و بعد دنیدو يکه صدا میبود منتطر

گردن ماهان شد و ماهان شروع کرد به قربون  زونیاو يبچه ا دختر
  صدقه رفتنش

  کردم یگرد نگاهش م يچشم ها با
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  بودم... دهیدختر بچه کجا د نیاشنا بود من ا چقدر

  

  دمیکه وارد شد به جواب سوالم رس يبعد نفر

  اهورا دنید با

  بودم دهیبچه کجا د نیا دمیفهم

  

  بود ... ایمان

  

  زنگ اومد.. يدوباره صدا میهمه با هم آشنا شد نکهیاز ا بعد

  عشق منه.. ندفعهیحتما ا_زدم يپوزخند

  

  ..دیرس تونیسفارش يجوج ها قایدق_دیخند مهرداد

  غذا لیفت بعد تحوسمت در ر به
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  گذاشت زیم يرو رو اونا

  شد زیم دنیچ مشغول

  بود به مهرداد دهیتمام مدت مثل کنه چسب ترلان

  براش.. کردیم ینیریخودش

  میسکوت خورد يتو شام

  

  از شام قرار شد دخترا ظرفا رو بشورن بعد

  کردم دوست دختر مهرداد ظرف شستن بلد باشه یفکر نم هرچند

  

   دمید یم ونیمبل و تلوز يلم داده بودم رو یسرخوش با

  شدمیخوب بود من جزو دخترا محسوب نم یلیخ

  ظرف شستن متنفر بودم از

  کنارم  یحس نشستن کس با
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  جمع و جور کردم یکم خودم

  افتاد ایچشمم به مان و

  

  من يبود رو رهیخ نگاهش

  شناسم.. یمن تو رو م -

  

  وارد بشم  یاز در مهربون اومدم

  بارم شده  هی

  عاشق خودم کنم که لمایبچه رو مث ف هی

  حرفش دهنم بسته شد.. با

  

  ..یش یبابا اهورا گفت تو مامانم م -

  بچه؟؟ یزنیم هیحرفا چ نیا_گرد شد شیهمه رك گو نیاز ا چشمام
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  بابا اهورا خودش گفت تو..._حرفش تکرار کرد يشتریسماجت ب با

  دهنش گذاشتم.. يرو عیسر دستم

  داده؟؟؟ ادتیت و پرتا رو بابات چر نیا_

  

  نییپا دیدهنش کش يهاش رو گرد کرد دستم از رو چشم

  

  حدقه چرخوندم يتو چشمام

  شن؟ یمگه پسرا هم مامان م -

  

  بالا انداخت يا شونه

  ..یشیبابا گفت شما آخرش م -
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  هم فشردم يهام رو رو چشم

  بزنن اهورا  گندت

  بحث منحرف کنم نیذهنش رو از خواستمیم

  

  م؟یکن يباز میبر يایول کن م نیا -

  دیپر نییبالا و پا خوشحال

  يباز میآره اره..بر_

  

  ؟؟يدوست دار يچه باز_تکون دادم يسر

  

  ذوق بلند شد با

  موشک میموشک قا میقا -

  م؟؟یبر يباز میبابا بر_سمت اهورا دیدو عیسر
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  متعجب به من نگاه کرد اهورا

  بالا انداختم یتفاوت یشونه با ب که

  

  کنن يکرد که همه هوس کرده بودند باز دادیداد و ب اونقدر

  

  میستادیخونه ا وسط

  ..ذارهیباخت چشم م یهرک میکنیم یچیسنگ کاغذ ق_مهرداد

  میموافقت کرد یهمگ

  سوخت يبخاطر بلد نبودن باز ایمان که

  چشم بذارن ییدوتا نازیشد با آ قرار

  نازیآ

  ..نیبش میقا دیخوب بر یلیخ_
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  میبش میمنتطر شد قا گذاشت و چشم

  کرد به شمردن.. شروع

  

  شدن.. میچشم به هم زدن همه قا هی در

  

  از اتاقا رفتم یکیزده اطرافو نگاه کردم و به سمت  بهت

  

  شم میقا رشیاتاق نبودتا ز يتو یتخت

  هفت  و هشت..._ ومدیم ایمان يصدا

  

  ..ستادمیاتاق شدم کنار کمد ا وارد

  برم حالا کجا

  شدن نداشت میواس قا يادیز يجا اتاق
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   رونیاز اتاق برم ب اومدم

  

  دیمنو داخل کش یباز شد و دست يواریکه در کمد د 

  بکشم که دستشو گذاشت رو دهنم غیزده خواستم ج وحشت

  

  خوشگلم سسسیه -

  کنه یم داتیدخترم پ وگرنه

  

  زد یتو دهنم م قلبم

  گوشم و زمزمه کرد: ریخم شد ز طنتیش با

  یسکوت کن یگرفت میخبببببب پس تصم -

  رو گاز گرفتم لبم
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  کرد یکرد که م یم دامیپ خب

  بود کهبا اهورا تنها بمونم نیاز ا بهتر

   کیتنگ و تار يجا هی يتو  اونم

  

لب  یو داغ دیاومدم دستش رو پس بزنم محکم کمرم رو چسب تا
  گوشم نشست ریهاش ز

  

اش به  گهیشد و دست د یفشار دستش داشت خورد م ریز کمرم
  لباسم رفت...  ریمت زس

  از دستش خلاص بشم... کردمیم تقلا

  ؟؟ياریدرم يچرا همش چموش باز_اهورا

  رهیام بگ هیبود گر کینزد

  از دور بدنم شل شد... دستاش

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1211  

 

  دمیپر رونیاز حصار آغوشش ب عیسر

  دو به سمت در اتاق رفتم با

  

  توجهم جلب کرد نشیغمگ يصدا که

  زم؟؟؟یانقد برات نفرت انگ_

  

  در خشک شده بود رهیدستگ يرو دستم

  بغض داشت... صداش

  

  بودم ستادهیبهش ا پشت

  نمیچهرشو بب خواستینم دلم

  صورتش دنیبا د دیشا

  سوختیبراش م دلم
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  گرفتمیم یمیتصم

  پشت سرش باشه... یمونیتا اخر عمر پش که

  

  بهش جواب بدم نکهیا بدون

  باز کردم در

  هوی که

  پام يجلو دیپر یکس

  

  پخ_

  عقب رفتم دهیبودن حضورش جا خوردم ترس یناگهان بخاطر

  کردم... داتونی..پيدید_خنده ریزد ز ایمان که

  

   ایب نازیآ یآج_دنیپر نییکرد به بالا و پا شروع
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  کردم... داشونیپ

  

  

  دو به سمت پله ها رفت با

  

بهم جواب _به راه افتادم که باز صداش اهورا متوقفم کرد دنبالش
  هانا... ينداد

  

  اهورا من..._هم گذاشتم يرو چشمام

  ندارم.. يازدواج با هر پسر ایبه تو  يعلاقه ا چیه

  قلبا از جنس شما متنفرم... چون

  کن رونیفکر من از ذهنت ب پس
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  منتظر جوابش بشم نکهیا بدون

  شدم.. ریپله ها سراز از

  

  بودند ستادهیسالن ا يتو همه

  

دنبالتون  میدوساعته دار يشد میخان کجا قا یهان_نازیآ
  ...؟میگردیم

  

ك جلو چشمتون  دیکن دامونیاگه قرار بود  پ_زدم یزورک لبخند
  ...میشدیم میقا

  

  اومد نییسرافکند از پله ها پا اهورا

  ...میبر دیحاضر شو با ایمان_ دینگاها به سمتش چرخ همه
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 زونیبه سمت اهورا رفت از دستش آو زونیبا لب و لوچه او ایمان
  ..گذرهیتازه داره خوش م میبمون گهید کمینه .._شد

  ..ییبابا

  

  حاضر شو  عیکه من گفتم...سر نیهم_پسش زد  یعصبان اهورا

  

  پراز اشک شد ایمان يچشما

  براش سوخت دلم

  مورد اهورا بودم یب تیمن مسبب عصبان دیشا

  

  بچه رو بشکنه... نیحالا دل ا که

  

  گرفت   ایبا بچه ها دست مان يسرد یبعد خداحافظ اهورا
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  رفتند

  چش شده بود؟؟ نیا_مهرداد

  شده سرش  میقا یفکر کنم  وقت_ ماهان

  ییبه جا خورده

  

  ..میکم کم رفع زحمت کن گهیخب داداش ماهم د_به مهرداد کرد رو

  

  د؟؟یبخواب نجایکجا مگه قرار نبود ا_مهرداد

  ..میشیمزاحم اوقاتتون نم گهینه د_به ترلان کرد ياشاره ا ماهان

  

  لوس نشو بابا.._مهرداد

  از خودمونه.. يجزو گهیترلان د_دور شونه ترلان حلقه کرد دستش
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  کج کردم لبم

  که  مهرداد و ترلان جفت هم بودن الحق

  اعصاب خورد کن و چندش... هردو

  

  انداخته بود.. نییافتاد که سرش پا نازیبه آ نگاهم

  

  داده بود یبه بد کس دل

  

  ...دمیکش یآه

  ..میوسط سالن بخواب ارمیتشک و بالشت ب رمیمن م_مهرداد

  

  م؟یبخواب نیرو زم ؟؟یچ_با ناز گفت ترلان
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  طرف.. هیطرف ..پسرا  هیآره ..دخترا _مهرداد

  ...شترهیصفاش ب ينجوریا

  

  ..نیزم يرو رهیگینه من کمرم درد م_ترلان

  

  اتاق من رو تخت بخواب يخب تو برو تو_مهرداد

  

  ؟؟ییتنها_چهرش مظلوم کرد ترلان

  

  ام؟؟یمنم ب يخواینه م_با طعنه گفت ماهان

  

  خانوم چپ چپ نگاهش کرد که
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به  نیشما زحمت بد ستیلازم ن رینخ_حالت قهر به سمت اتاق رفت با
  خودتون

  هست... مهرداد

  

من  یول_گذاشت بشیج يدستاش تو يبا کمال خونسرد مهرداد
  بخوابم... نیزم يرو خوامیم

  

  وسط راه متوقف شد ترلان

  مهرداد!!!؟_

  

  ابروم بالا رفت.. يتعجب تا از

  زدیدختر کنار م هیبا  یمهرداد بود که هم آغوش نیا

  بخوابه..؟؟ نیزم يما رو شیپ تا
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  به سمت اتاق رفت.. يهمون خونسرد مهردادبا

  هم پشت سرش وارد شد در بست ترلان

  .. زنهیالان مخشو م_یبا لودگ ماهان

  

  چپ نگاهش کردم چپ

مگه..شما زنا خصلتتون  گمیم ه؟؟دروغیچ خب_دیخند که
  تا طرف خر بشه... نیای..انقد عشوه منهیهم

  

  بگو.. يزیچ یبلا نسبت هی_نازیآ

  دیمبل دراز کش يرو ماهان

  ...دیچرا ؟؟خب همتون مثل هم_بست چشماش

  

  ..یهمه رو امتحان کن يمجبور نبود_دمیحرص غر با
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  انس؟؟یچه حاجت به ب انسیامتحان نکردم..آنچه که ع_ماهان

  

  شدند.. ووانهیولش کن همشون امشب د _دستم گرفت نازیآ

  میقدم بزن کمی اطیتو ح میبر ایب

  

  تکون دادم يسر

  زدم رونیاز خونه ب همراهش

  

  میقرار داشت نشست اطیکه وسط ح یتاب کوچک يرو

  شونم گذاشت.. يبدون حرف سرش رو نازیآ

  دیکش یآه و

  ..شهیمهرداد عوض نم یگفتیتوراست م_

  خونه.... اریدختر ب ییدوروز آشنا يکه تو یکس
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  دیکش یآه دوباره

 نی..بهتری..مهربونیتو خوشکل نازیآ_دستم گرفتم يتو دستشو
  آل و خوب دهیازدواج ا هیواس  يدار تیموقع

  ؟؟یادم هوسباز کن هی ریخودتو اس چرا

  

  بودم ونهیمن د  یکنیفکر م_زدم يپوزخند

  و اون همه پول ول کنم یزندگ نیا

  کنم فرار

  کنم؟؟ یزندگ یو گرسنگ یپول یخفت و ب يعمر تو هی تا

  

  یصبور و خوب یلیدوست دارم...توخ یلیخ_نازیآ
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 با من ایپس ب_گفتم یبا شوخ میایحال و هوا در ب نیاز نکهیا يبرا
  ...يدیکجا د یو خوب یخوشکل نیازدواج کن...پسر به ا

  

  شونه ام برداشت  يسرش از رو عیسر نازیآ

  گشاد زل زد بهم يچشما با

  شده؟؟ یچ_

  

  فکر بودم.. نی..منم تووهمیگیاره راست م_گفت یآروم به

  عمق قلبم نفوذ کرد يازت تو یحس هی...دمتیهمون اول هم که د از

  

  کردمیدهن باز به حرفاش گوش م با

  گرفت حرفمو يجد نیا نکنه

  من... نازیآ_
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 یمگه زندگ_دهنم نگه داشت يجلو دستش به علامت سکوت نازیآ
  داره؟؟ ازین يا گهید زیجز عشق چ

  ..مگه نه؟؟؟میمن و توام عاشق هم هست خب

  رفت من دخترم.. ادتیآره ..مگه  یعنینه.._

  ...اخه تويچجور

  

  ...یکنیعمل م_دیحرفم پر وسط

  

  ؟،،ییچ_خودم کر شد يزدم که گوش ها يداد چنان

  

  حالا یزنیخب چرا داد م یلیخ_دستاش روگوشاش گذاشت نازیآ

  دونمیم
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  دادم یخوب شنهادیپ یلیخ

  ...يتو خونه موند کننیتوام انقد ذوق نکن فکر م یول

  

  ،؟یکنیمسخرم م يدار_

  

 ی..خب اگه دوست داشتینه جون هان_خنده ریبلند زد ز يصدا با
  بهش فکر کن..

  ..زمیندارم همسر عز یمخالفت من

  

  زهرمار ..مسخره.. _از بازوش گرفتم یشگونین

  تاب بلند شدم يرو از

  پشت سرم اومد عیهم سر نازیآ

 هی شهیحسه من به تو هم_دور بازوم حلقه کرد آروم گفت دستش
  حسه خواهرانه هست..
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  ...یعشقه من یتو پسر تقلب استیدن ایتا دن یول

  

  لوس.._زدم يلبخند

  

  عمته_دیخند

  

  میخونه شد وارد

  وسط سالن پهن شده بود تا تشک چهار

  تا کنار هم  سه

  ...هیبا فاصله از بق یکی

  رفتم یسمت اون تشک تک به

  ..نجایداداش ..شما بفرما ا یهان_مهرداد  صدام زد  که

  دیکوب گیسه تشک د یتشک وسط يدست رو با
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  بالا رفت ابروهام

  

  قابل تحمل بخوابم ریدوتا پسر بدخواب و غ نیدوباره ب نکهیفکر ا از

  شد خیبه تنم س مو

  ..خوابمیمن اونجا نم_

  

  چرا؟؟_با تعجب گفت مهرداد

  

  دیخوابیبد م یلیچون شما خ_کردم یاخم

  ..دیزنیصبح لگد م تا

  

  من؟؟؟؟_مهرداد
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  نه پ من!!_ماهان

  هردوتون.._

  

  کنار من بخواب اریتشکت ب_نازیآ

  

  تکون دادم که  يسر

   هیزیوا خاك عالم ..خجالتم خوب چ_مهرداد

  ز روشن بره کنار دختر مردم بخوابه؟؟؟رو تو

  

  ...یدعوا کن دیپسره چشم سف نیا يخوایتو نم_به ماهان کرد رو

 اجازه نیالبته که من ا_دیماهان درخش يچشما يتو طنتیاز ش یبرق
  ...دمیرو نم

  بخوابه.. میکنار هم جنس خودش که ما هست  دیفقط با یهان
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  زیمخالف ج جنس

  

سرجان بدو  ایبدو ب_تشک کنارش زد يرو یمن اشاره کرد دست به
  پسرم

  

  ...خوابمیمبل م يمن رو_نشست میشونیپ يرو یاخم

  سمت مبل رفتم به

  دمیدراز کش روش

  سفت بود یکم

  دو طرفم بود طونیبهتر از تحمل کردن دوتا پسر ش یول

  

  و برقا رو خاموش کردن.. دنیصدا سرجاشون خواب یب هیبق

  فضا رو روشن نگه داشته بود یکم یچراغ خواب کوچک فقط
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بلند  نازیخر و پف آ يکه صدا شدیکم داشت چشمام گرم م کم
  وضع خر و پف کنه.. نیبه ا دمیدختر ند ییخدا_شد

  

  بلند تر شد.. صداش

  سرم بود برداشتم ریکه ز یکیکوچ بالشتک

  قیدق يرینشونه گ هیاز  بعد

  نازیتو صورت ا دمیکوب

  

  خودمو به خواب زدم عیسر و

  

  نشست.. خیجن زده س نازیآ

  بود؟؟ یبود؟؟چ یک_
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  گرفته بود... خندم

  خنده.. ریخودم نگه داشتم که نزنم ز بزور

  نظر داشتم ریز نازیآ یچشم ریز

  اطراف نگاه کرد  یکم  

  دیسرجاش خواب دوباره

  

  دمیخند زیر

  خرو پفش قط شده بود يصدا

  

  راحت چشمام بستم.. الیباخ

  

  سرم يبالا یپچ پچ کس يبا صدا صبح



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1232  

 

  باز کردم.. چشمام

  بودند ستادهیسرم ا يبالا پسرا

  پارچ اب بود هیمهرداد  دسته

  

  کردمیگرد شده نگاهشون م يچشما با

  چرا  که

  سر من جلسه گرفتن بالا

  

  بردم یماهان به نقشه شومشون پ يباصدا که

  شد اه.. داریب گهیلامصب  د زیبر_ماهان

  

  باز من  يچشما دنیبا د مهرداد

  صاف نشستم عیبه سمتم گرفت که سر پارچه
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  برعکس تصورم یول

  

  کرد.. یسر ماهان خال يداخل پارچ رو يآب ها تمام

  

  متعجب با چشم و دهن باز  ماهان

  زده بود خشکش

  دیچکیسر و صورتش آب م از

  

  ادیهرهر خنده مهرداد باعث شد به خودش ب يصدا

  ..ادم فروش.. يریبم_

  

گفتم  یرو هان زمیخز شده آب بر کمی دمید_دیدوباره خند مهرداد
  ابداع کنم دیمدل جد
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  خنده.. ریهرهر زد ز باز

  رفت.. ییبه سمت دستشو ماهان

  

  منم خندم گرفت.. 

  باحال شده بود افشیق واقعا

  

  صبحونه حاضره... دیایبچه ها ب_از آشپزخونه بلند شد نازیآ يصدا

  

..امروز روز اول میصبحونه بخور میپاشو بر_رو به من کرد مهرداد
  یبرس رید دیکارته..نبا

  

  تکون دادم يسر
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  تر از مهرداد به سمت آشپزخونه رفتم جلو

  

وارك شل هیفوق العاده باز  و  يتاپ  بند هیچشمم به ترلان افتاد با  که
  نشسته بود زیکوتاه پشت م

  

  زده بود  خشکم

  زده بودم بهش زل

  بودم دهیند حیدختر انقد وق تاحالا

  

  برداشت کرد يا گهیانگار ترلان جور د یول

  زیم يبهم زد و با عشوه خم شد رو يلبخند که

  به بهونه برداشتن نون  تا

  بذاره  شیبه نما شوییدارا تمام
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  دهنم قورت دادم آب

  لپام جمع شده يخون تو کردمیشرم  احساس م از

  

  انداختم نییپا سرم

  به پشت کمرم خورد یدست که

  شد داداش.. یچ_زمه کردکنار گوشن زم مهرداد

  ؟؟يشد ییهوا

  

  ..شمینم ییهوا زایچ نیمن مثل شما با ا_زدم يپوزخند

بذاره..ارزش نگاه کردنم  شیکه خودش راحت در معرض نما يدختر
  ..شهینداره..واس من دسته دوم محسوب م
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  دیکه حرفام شن ترلان

  قرمز شده بود تیعصبان از

  مشت کرد دستش

  

  بود..باهات موافقم يدیپسرم..پند مف نیافر_دیبلند خند مهرداد

  

  نشست.. زیم پشت

  ..صبحونه بخور..نیبش ایب_

  خودم گرفتم  يبرا رینگاه کردن به ترلان لقمه نون و پن بدون

  خورمیصبحونمو م رونیب من

  

  زدم رونیآشپزخونه ب از
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  مبل نشستم مشغول خوردن شدم يرو

  

  خونه برم... نیهرچه زودتر از خوادیدلم م_کنارم نشست نازیآ که

  دهیعذابم م شیبندبار یب نیترلان و ا رفتار

  ..گهیبهش نم یچیبدتر از اون مهرداد  ه و

  

  ... ناستیچون خودش ختم تمام ا_زدم يپوزخند

  

اتاق من رو  يلباسا تو  یهان_مهرداد از آشپزخونه بلند شد يصدا
  شرکت... میتخته برو بپوش تا بر

  

  ...شهیسخت گذشته داره مرور م يباز روز ها_دمیکش یقیعم نفس

**  
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  میفرد زندگ نیقابل تحمل تر ریغ تحمل

**  

پسر هوسباز از ذهنت  نیتوام فکر ا_زدم نازیشونه آ يرو یدست
  کن.. رونیب

  سمت پله ها رفتم به

  اتاق مهرداد شدم.. وارد

  ترلان کف اتاق پخش شده بود.. يو لباس ها ختهیخواب بهم ر تخت

  

  بود دهیتو سالن نخواب شبیمهرداد د اگه

  ...یبوده ول ییخبرا هی نجاینداشتم ا شک

  

  

  به سمت لباسام رفتم الیخیب
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  خوشکل...من که عاشقشون بودم یکت و شلوار مشک هی

  

  کردم  زونیرو پشت در حموم  آو لباسا

  بودنمو دو برابر کنه.. پیخوشت تونستیم کیدوش  کوچ هی 

  

  زدم و وارد حموم شدم يلبخند سرخوش

  مهرداد مث گاو وارد حموم نشه در قفل کردم هووی نکهیا يبرا

  

  اوردم رونیب لباسام

  ستادمیآب گرم ا ریز

  

  ..کردیقطرات گرم  آب به بدنم حالم  بهتر م برخورد
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  بستم  چشمام

  کوبش در حموم  يصدا هوی که

  دمیاز جا پر دهیترس

  ..نیبود از ترس پخش بشم رو زم کینزد

  

  شد... ری..بجمب بابا دییاونجا یهان_مهرداد

  

  قلبم گذاشتم داد زدم يرو دستم

  دیچه وضع در زدنه زهرم ترک يریبم_

  

 اتیوسط عمل دیببخش_زدیکه خنده توش موج م يصدا مهردادبا
من تو  رونیب دیاریب فیتشر دی..لطفا لطف کنشمیمزاحم م تونیجقول

  شرکت هزارتا کار دارم..
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  ...امیخوب الان م یلیخ_دمیغر ضیغ با

  

  تند مشغول شستن خودم شدم تند

  

  بستم به سمت رخت کن رفتم دوش

  

  نگاه کردم اطراف

  پس حوله کو؟؟_

  

  وردمایمن اصلا باخودم حوله ن يوا_دمیکوب میشونیکف دست به پ با

  

  برسر حواس پرتت کنن هانا خاك
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  کنم.. کاریچ حالا

  

  رونیبرم ب دمیترسیم

  اتاقش باشه.. يتو مهرداد

  

  منتظر شدم یکم

  ومدیاز داخل اتاق نم يصدا

  

  رونیبودم برم ب مجبور

  حموم بمونم يتو تونستمیاخر عمرم ك نم تا

  

  در باز کردم يلا آروم

  بشه.. دهیچشم اتاق د هیکه با  ياندازه ا به
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  زدم دید اطراف

  نبود یکس

  بردم  ك.... رونیکم کم ب سرم

  

  نبود یبردم کس رونیکم کم ب سرم

  سمت کمد اتاق  دمیپر زیت

  درش باز کردم  و

  گشتن دنبال حوله شدم مشغول

  

  يدیو سف  زیحوله تم دنیمحض د به

  دمیچیاونو دور بدنم پ یباخوشحال

  باز شدن در اتاق ژیق يصدا که

  شد  سرجام خشک بشم.. باعث
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  ؟؟یینجایا یهان_اومد نازیآ صدا

  

   دمیکش ياسوده ا نفس

  زهر ترك شدم_اومدم رونیپشت در ب از

  

  ..هیچه وضع نیا_به حوله کرد ینگاه

  

  رفت حوله ببرم باخودم... ادمی_زونیلب و لوچه آو با

  

  تو اتاق ومدهین یزودتر لباستو بپوش تا کس_نازیآ

  سخته.. یکردن پسر بودنت کم هیتوج دیبدن سف نیا با
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  و بدون مو م انداختم دیبه بدن سف یکمد نگاه نهیآ يجلو

  گفتیم راست

  

  که دخترم.. زدیداد م بدنم

  

  هام نهیدور س دیسمت لباسا رفتم بعد بستن پارچه سف به

  

   زینو و تم يلباسا دنیپوش مشغول

  شدم

  

  انداختم دمیجد پیبه ت ینگااه نهیآ يجلو

  

  ادیبهت م یلیخ يوا_نازیآ
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  ...يشد یخارج يپسرا نیا نهویع

  

  آره.._بودم رهیخ  دمیجد پیبه ت تیرضا با

  

  شد... رید یهااان_بلند شد نییمهرداد از پا ادیفر يصدا

  

  .. نازیآ میاوه بر_

  

  میاز اتاق خارج شد نازیآ با

  

  منتظر بودند اطیها توح بچه

  

  شادوماد... دیاریب فیفردا تشر نیذاشتیم_مهرداد
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  ...کنمیفکر م شتریدفعه بعد درموردش ب_

  

  ..میبر نازیآ_ماهان

  

  به سمت ماهان رفت نازیآ

  ن؟؟یایشما باما نم مگه_

  

  دنبال کارام... رمیخونه..منم چندجا کار دارم م رهیم نازینه آ_ماهان

  

  خونه.. رسونتتیمهرداد م شب
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 یهان_به نشونه موافقت تکون داد يادامه حرف ماهان سر مهرداد
  شد بخدا... ریسوارشو د

  

  گفتم باشه

  کردم یبچه ها خداحافظ با

  

  رفتم نیو به سمت ماش 

  جلو نشسته بود یترلان که صندل دنید با

  

  کردم یاخم

  عقب نشستم.. یصندل يرو

  

  شد نشیاز بچه ها سوار ماش یبعد خداحافظ مهرداد
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  محض استارت زدن رو به ترلان کرد به

  ؟؟یشیم ادهیترلان کجا پ_

  

  گرفته بود خندم

  کنه ادشیپ خواستیسوارنشده م هنوز

  

 هی ابونیخ نیآخر هم_کرد یکه معلوم بود بهش برخورده اخم ترلان
  رمیم یراه باتاکس هیپارك ،همونجا نگه دار..بق

  

  گفت... يباشه ا لکسیر مهرداد

  

  شده بودم... فیکنف شدن ترلان خرک از
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  نگه داشت ابونیکنار خ مهرداد

  بشه.. ادهیترلان  پ تا

  دیخارج شد در محکم بهم کوب نیبدون حرف ازماش اونم

  گاز گذاشت حرکت کرد يپاشو رو مهرداد

  

  

  

  نگه داشت کیساختمون بلند و ش هی يجلو قهیدق 10از  بعد

  ...امیبدم به نگهبان ب نیشو تا من ماش ادهیپ نجایتوا_

  

  ستادمیساختمون ا يشدم جلو ادهیحرف پ یب 

  زده بودند ییبزرگ و طلا يتابلو سردرش

  "سیشرکت  هان"
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  زدم يپوزخند

  که دست عموم بود به من تعلق داشت.. ییشرکتم مثل تمام دارا نیا

  پشت کمرم نگاهم از تابلو گرفتم ینشستن دست با

  داخل.. میبر_مهرداد

  

  جلو تر رفتم تا دست مهرداد از پشت سرم برداشته بشه یکم

  رفتم يتکون  دادم به سمت در ورود سرس

  

  بود يو امروز کیفوق العادا ش رونشیساختمان هم مثل ب داخل

  

  د رفتممهردا دنبال

  ..ستادیا یرنگ ییدر طلا پشت



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1253  

 

  

  ...ومدینظر آسانسور م به

  رو زد يا دکمه

  میشد منتظر

  

  فرصت استفاده کردم از

  زدمیم دیاطراف د و

  

  بود يو نقره ا دیو سف ییساختمون ست طلا کل

  

  ..دیدرخشیمثل طلا م زیچ همه

  در آسانسور کیت يصدا با

  دمیدست کش لیتحل هیتجز از
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  سر مهرداد وارد شدم پشت

  به چهره مهرداد افتاد نهیداخل ا نگاهم

  نشسته بود شیشونیپ يرو یاخم

  زل زد.. نیزم به

  گرفته بود يهوس بچگانه به باز هیسر  مویکه تمام زندگ يمرد

  

  بزرگ شده و چهرش مردونه تر شده بود حالا

  ..شیسال پ 10نگاهش همون نگاه مهرداد  یول

  

  نگاهم شد ینیمتوجه سنگ انگار

  شده؟؟ يزیچ_گرفت و به من دوخت نیچشم از زم که
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  نه..چطور؟؟_تکون دادم يسر گنگ

  

  به من... يآخه دوساعته زل زد_زد يلبخند

  

 ينه ...تو فکر بودم..ناخودگاه نگاهم رو_جوابش بدم یچ  دونستمینم
  شما قفل شد

  

  ..ایدنبالم ب_تکون داد در آسانسور باز شد يسر

  

  دلم اداشو دراوردم يتو

  دنبالش برم.. دیبا دونستمیخودم نم انگار

  

سالن بزرگ و پر از لباس  هیکه به  میگذشت یطولان يراه رو از
  خوش دوخت يو کت و شلوار ها یمجلس
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  دو طرف سالن قرار داشت کیفوق العاده  ش يبا لباس ها يها مانکن

  میدیرس  

  

  دهن باز زل زده بودم به لباسا با

و  یشرکت طراح نجایا یباش دهیفکر کنم از تا حالا د فهم_مهرداد
  دوخت لباس.. 

  نگیمدل و

  

  ..کننیما کار م يبرا نگایمدل نیو معروف تر نیبهتر

  

  اها ..چه جالب..._

  نثارش کردم يا فتهیدلم خود ش يتو
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  جاها رو بهت نشون بدم هیتا بق ایب_مهرداد

  

  سرش به راه افتادم پشت

  اتاق بزرگ دو طرف سالن بود دوتا

  بودند ينفر توهر اتاق  مشغول کار 10 کینزد که

  

  هی،اتاق طراح یاتاق سمت چپ_مهرداد

 بخش نیا سییاون خانوم هم ر_اشاره کرد یسال انیم بایبه زن تقر و
  شونهینظر ا ریها ز یهست و تمام طراح

  

  

،اتاق دوخت و آماده  یاتاق سمت راست_اشاره کرد گهیاتاق د به
  لباس ها هست يساز

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1258  

 

 يبردار لمیف ياون در بزرگه هم برا_دست به آخر سالن اشاره کرد با
  از لباسا ست دیو بازد

  

سرکوب کردم و  یجاها به سخت هیزدن بق دید يرو برا میکنجکاو
  گفتم

  کارکنم؟؟ دیمن کجا با_

  

  اتاقم گذاشتم... يتو کیکوچ زیم هیتو  يبرا_مهرداد

  یکنیمواقع اونجا کارم شتریب

  

  منه... يکردن جلسه ها و قرارداد ها میتنظ تیاصل کار

  

 نوریا يباشم همش چا یآبدارچ ستیقرار ن بایتقر نکهیاز ا داشتم
  اونور کنم
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  شدم که ادامه داد: یخوشحال م 

  

راحت همه کارا به عهده  یزبان خارجه ات خوب باشه. تا بتون دیبا -
  يریبگ

  

  شده چشم هام رو گرد کردم و شکه

  من؟؟؟_دست به خودم اشاره کردم با

  

  مگه؟؟ هیآره ...چ_مهرداد

  

  هم قفل کردم يهم فشردم و دستامو پشتم تو يهام رو رو لب

  

  گرفتم؟ ادیرو  بزور  یبگم من فارس تونستمیم چطور
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  من ..خب.._انداختم نییپا سرم

  ستمیبگم زبان خارجه بلد ن دمیترسیم

  اومدم  نجایتا اکه  حالا

  دستم به مدارك نرسه گهیکار اخراجم کنه و د از

  

  ؟؟یهان_مهرداد

  ..ستین یهان...باشه مشکل_

  

  رزا بهت کارتو بگه... شیپ میبر ایخوبه ب_تکون داد يسر مهرداد

  

  گرد کرد که دنبالش به راه افتادم عقب

  

  دیدیشرکت هرکس مهرداد رو م يتو
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  کردیاحترام بهش سلام م با

  

  ...دادیباغرور فقط سرش تکون م اونم

  

  حروم خور... مردك

  

  بود یبزرگ یلیخ شرکت

  دمیدویدنبال مهرداد م بایتقر

  شد گهیراه رو د هیوارد  که

  طرف راه رو پر از  دو

  گذاشته بودند لیبود که تا خرخره روش پرونده و وسا يها زیم

  

  رفتند یطرف به اونطرف م نیهم مثل فرفره از کارمندا



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1262  

 

  

  هستند.. یآقا هان شونیرزا ا_ستادیا یکنار دختر تپل مهرداد

  کنهیکار م نجایمن ا اریبه بعد به عنوان دست نیاز

  

  بگو فشویوظا بهش

  

  چشم آقا_به من کرد ینگاه رزا

 2ساعت  دیجلسه دار" لندیگ"امروز با شرکت _به مهرداد رو
  بعدظهر

  

  یینها يکارا دنید يبرا انیواتسون م يهم آقا 11  ساعت

  

  ...ساعت
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  اتاقم اریبسه رزا پرونده ها رو ب_مهرداد

  کنهیم ياور ادیبگو اون به من  یها رو به هان قرار

  

  چشم آقا_ رزا

  

  به سمت اتاقش رفت مهرداد

  دنبالش برم که رزا دستم گرفت و متوقفم کرد خواستمیم

  بمون... نجایپسر جان شما ا_تعجب نگاهش کردم با

  

  باشه.._ دمیکش رونیاز دستش ب دستم

  

  نشستم واریکنار د یصندل يرو
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بهم  یاون دوتا شرکت خارج يپرونده ها_به سمت رزا اومد يمرد
  بده...

  

  ارمیالان برات م_رزا

  

  ؟؟یاز اقوام رزا هست_چشمش به من افتاد مرد

  

  نه.._

  

  ؟؟یارباب رجوع_مرد

  

  نه.._

  ؟؟يکار دار سییبا ر_مرد
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  نه.._

  ؟؟ینشست نجایواس دکور ا_که انگار کلافه شده بود مرد

  

  نه..._گرفته بود خندم

  ...یینجایا ینه و نگمه...خب بگو واس چ_مرد

  

  کار کنم  نجایقراره ا_خنده با

  

  ؟یستیبچه ن یلیخ نجایواس کار تو ا_مرد

  استخدامت کردن.. یچه حساب به

  

  جوابشو بدم که خواستم
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اونو _مهرداد از پشت سر مرد باعث شد  سکوت کنم نیخشمگ يصدا
  کنمیم نییمن تع

  

  سس...سلام آقا.._به عقب برگشت عیسر دهیترس مرد

  

فکر کنم بهتون تذکر داده بودم...تو کار  _دیغر یعصبان مهرداد
  دیدخالت نکن گرانید

  کلم... ياقا

  

   شیلیفام دنیشن با

  

  به مهرداد نگاهش کردم متعجب

  

  مسخره کنه... ينجوریرو ا یبخواد کس بود دیبع ازش
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  شده آقا.. یچ_به سمتمون اومد رزا

 _با گوشه چشم به مرد نگاه کرد یروشو به رزا کرد ول  مهرداد
  تو اتاقم..  اری...قهوه منو بیچیه

  

  چشم.._ رزا

  سمت اتاقش رفت به

  کامران يکرد کاریباز چ_تو صورتش دیبا دست کوب رزا

  

..بچه سوسول تازه از کنهیداره بزرگش م یالک نیبابا...ا یچیه_کامران
  تکبر برش داشته  زیتخم دراومده نشسته پشت م

  

  هیك دارن از عمو ییدارا نیهمه ا میدونینم کنهیم فکر
  ...امرزشهیخداب
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  رفت زشیبعد گرفتن پرونده ها با حرص به سمت م کامران

  

  آقا يبرا زیبرو قهوه بر_تکون داد رو به من کرد ياز تاسف سر رزا

  

  هان؟؟_

  

  آقا عادت دارن هرروز قهوه تلخ بنوشن اریبرو براشون قهوه ب_دیغر

  

  باشه_تکون دادم يسر
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 يرو ب روش بود با دست به جا يکه سرش تو پرونده ها نجوریهم رزا
  آبدارخونه ته راه رو سمت راست..._اشاره کرد

  

  سمت آبدارخونه رفتم به

  نبود یکس داخل

  

  مشغول درست کردن قهوه شدم لیکردن وسا دایپ بعد

  

  پشت سرم یاز چند سانت  يپسر يباصدا که

  نطرفای..ازیبه به آقا هان_جاخوردم

  دهیترس

  ....دنیبرگردوندم که با د سرم
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  سامان  دنید با

  ترس خشکم زده بود از

  

  دلم نشست يتو يبد حس

  ...يهم خودتو جا داد نجایکه ا نمیبیم_سامان

  

اگه _صورتم نگه داشت یتر اومد سرش خم کرد تو دوسانت کینزد
  ..یفاحشه هست هی گفتمیحتما م يپسر نبود

  

  ستادیصاف ا دوباره

  ...شناسمیخوب م یلیهارو خ چارهیب ریهرچند من شما فق_

  ..نیزدن هست غیدنبال ت فقط

  ماهان  حالا مهرداد اول
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  ... يمواظب حرف زدنت باش حق ندار_شدم یعصبان

  

  حق ندارم..._خنده  ریبلند زد ز نساما

  ..یپسر جون هنوز مونده منو بشناس هه

  

 زمی..چون من تا زهرم بهت نر يگور خودتو کند نجایامدنت به ا با
  شمینم التیخیب

  

  سرت فرو کن... يتو نویا_انگشتش به سرم زد با

  

  مشت کردم دستام

  دهنش تا خفه بشه.. يبا مشت بکوبم تو خواستیم دلم
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  دادیاجازه رو بهم نم نیا تمیموقع یول

  

  ... يببر ستوییحرص نخور..بهتره قهوه ر یلیخ_زد يپوزخند

  

  زد رونیگرد کرد از آبدارخونه ب عقب

  

  ..یپسره عوض_دمیغر

  حرص مشغول درست کردن قهوه شدم با

  از آماده شدنش بعد

  گذاشتم ینیس يتو ختمیفنجون ر يتو اونو

  تادمسمت اتاق مهرداد به راه اف به
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  به در زدم يتقه ا ستادنیدر ا پشت

  تو... ایب_

  

  اتاق شدم وارد

  اتاق نفسم گرفت ییبایز از

  

  بود  يا شهیاتاق ش يها وارید تمام

  ...شدیم دهید نجایشهر از  کل

  وسط اتاق گذاشته شده بود یبزرگ همرا با صندل یچوب زیم

  جور واجور يقفسه کتاب بزرگ پر از کتاب ها کی با

  ؟؟یهست یمنتظر چ_مهرداد

  

  خودم اومدم  به
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  رفتم  زشیسمت م به

  گذاشتم زیم يرو قهوه

  

  ..نیبرو اونجا بش_گوشه اتاق اشاره کرد زیم به

   

  نشستم زیحرف  پشت م بدون

  کارش شد مهردادمشغول

  

حوصله نگاهم رو از مهرداد گرفتم و به اطراف  یبعد ب قهیدق چند
  دوختم

حرف مشغول کارش  یجا رو از نظر گذروندم و مهرداد همچنان ب همه
  بود.

  

  نبود يادیز زیچ زیم يرو
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  کردن. یبرداشتم و شروع کردم خط خط يا برگه

  اومد یکم کم حرصم داشت در م گهید

  ..پروندمینشسته بودم و مگس م کاریساعت ب دو

  

  دمیکوب زیم يدستم محکم رو خودکار

  ه...؟چت_خورد یمهرداد تکون که

  

  حوصلم سر رفته..._کردم اخم

  در اتاق بلند شد يصدا

  اوردن فیواتسون تشر يآقا_سرش رزا وارد اتاق شد پشت

  

  داخل.. نیایبگوب_مهرداد
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  گفت از اتاق خارج شد یچشم رزا

  

  کنار من بذار.. اریب تویصندل _رو به من کرد مهرداد

  ...یسیبنو دیاز مطالب با یبعض و

  

  بغل کردم کنار مهرداد گذاشتم  یصندل عیسر

  نوشتن شدم اماده

که منتظرن املا  يبچه ها شد نیا نیع قایالان دق_دیخند مهرداد
  یبهشون بگ

  

  هاها بانمک.._

  

  ..دیتر خند بلند
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  در اتاق اومد يصدا

  

  شد  درباز

 یو پوست یطوس يجوان و جذاب فوق العاده بور و با چشما  يمرد
  وارد شد دیسف

  

  روش خشک شده بود نگاهم

  بار بود  نیاول

  نمیبیم یکم رنگ نیبه ا يمرد

  

  دمیدلم خند يتو

  چندبار شستنش رنگ و روش رفته انگار
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  با مهرداد شد یبه زبان خارجه مشغول احوال پرس مرد

  دادیروان  جوابشو م یلیخ مهردادهم

  

  زد...  یرو به من کرد و حرف مرد

  متوجه نشدم که

  واتسون بده ياب آقاجو یهان_دیغر مهرداد

  بهش نگاه کردم که.. دهیترس

  

من..هستم _گفت یچند کلمه فارس یظیبا لهجه غل دیمرد خند که
  .. دیوی...د

  

با پاش به ساق پام  یواشکیتکون دادم که مهرداد  يسر
  آها...بله خوشبختم..._دیکوب

  ؟؟یرانی..ادیشما..هست_دیوید
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آروم و  یلیاز ترس مهرداد خ ی... ولمییبگم پ ن پ فضا خواستمیم
  بله..._مودب

  

  ..دیهست یلی..خبایز_دیوید

  

  ممنونم_زدم يزده لبخند ذوق

  

  ..دخترا. هیو..صد....شب_دیمتقابلا خند که

  

  کردم یحرفش اخم با

  

  گفت.. يزیبهش چ یو به زبان خارج دیمهرداد خند نباریا که
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  به نشستنش کرد دعوت

  

  ...دادمینشستم به مکالمشون گوش م میصندل يرو

  شدینم رمیاز حرفاشون دستگ یچیه هرچند

  

  سمتم برگشت هوی مهرداد

  کن ادداشتیمکالممونو  -

بهم فرصت حرف زدن بده برگشت و دوباره شروع کرد  نکهیا بدون
  حرف زدن

  

  کردم که باز برگشت  یبهت زده نگاهش م يهمونجور

  گهید سید بنو -
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برسرم  یبار پلک زدم و خم شدم رو برگه، مونده بودم چه خاک چند
  کنم

  

  کردن رو کاغذ یتند شروع کردم به خط خط تند

  

  دارم. یبر م ادداشتیکرد دارم  یکرد فکر م ینگاه م یکه کس يجور

  

  بند حرف زدن هیساعت  مین بایتقر

  کردمیم یبدبختم تند تند فقط خط خط من

  

  دیویرفتن د رونیمحض ب به

  

  دیکش یقیمهرداد نفس عم 
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  رو ادداشتای.نمیبده بب -

  

  کاغذ گذاشتم و ه گفتم يزده دستم رو رو وحشت

  نه... -

  شده گفت: شکه

  نه؟ -

  دهنم رو قورت دادم: آب

  خوندنه.. رقابلیغ یلیبدخطه خ نهی....منظورم ازهیآره...نه چ -

  

  دمیکنم...بعد بهت م سشیپاك نو بذار

  

  :دیکش یپوف
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  تر عی...سرخب یلیخ -

   خودش

  انجام کارهاش شد. مشغول

  

  ساعت گذشته بود که مهرداد بلند شد چند

هارو اماده کن بذار رو  ادداشتی..يایب سین يازیجلسه دارم ن هی -
  ..زمیم

  

  تکون دادم... يسر

  لم دادم میصندل يمحض خروجش  آسوده رو به

  

  گذشتا ریبخ_

  از فرصت استفاده کنم  ستیبود تا مهرداد ن بهتر
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  مدارکم بگردم دنبال

  به اطرافم نگاه کردم. تند

  

که ممکن  ییکردم، از جا بلند شدم و هرجا یم دایمدارك رو پ دیبا
  باشه رو چک کردم يبود سوراخ سمبه ا

..  

  سرنخ.. هیکردن  دایاز پ غیدر یول

  

  کتابا رو چک کردم. يسمت کتابخونه رفتم و لا به لا به

  

 و دمیکش رونیداشت رو ب یبیعج افهیتا کتاب که به نظرم ق چند
  لاشونو نگاه کردم.

  نکردم دایپ يزیچ یول

  شده بودم دیام نا
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  که

 ییو طلا یسیانگل يافتاد، روش نوشته ها دیکتاب سف هیبه  چشمم
  داشت

  بود یکیبار کتاب

  ابعادش فرق داشت گهید يبه کتاب ها نسبت

  

کتاب گذاشتم و کتاب رو به سمتم خودم  ياز انگشت هام رو بالا دوتا
  دمیکش

  

  بود دهیانگار به جاش چسب  کتاب

  که دمشیکش شتریب

  ذره  جلو اومد  هی

  خارج نشد  یول
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و کتابخونه  شروع به   دیبه گوشم رس یبیقژقژ عج يجاش صدا به
  حرکت کرد

  

  دمیکردم  و با ترس خودم رو عقب کش هول

  جا به جا شد وارید

  شد انیکم پشتش نما کم

  

  نگاهم افتاد به پشت کتابخونه 

  گرد خشکم زده بود يچشما با

  ......  دمید یکه م يزیچ از

  

  هنگ کرده بودم دمیدیکه م يزیچ از
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  بایاتاق فووق العاده ز هی

  دیتخت خواب سف با

  گرفته بود دیسف ریدورش پرده  حر که

  

  بود ییو طلا دیاتاق سف ست

  اتاق شدم وارد

  توجهمو جلب کرد   ییطلا هیبا حاش يدیبزرگ و سف کمد

  

  کمد باز کردم در

  من يخدا يوا

  

  دخترونه  یمجلس يکمد پر بود از لباس ها داخل
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  همه رنگ و مدل.. از

  

  اتاق چشم چرخوندم اطراف

  کنار تخت رفتم کیکوچ یعسل زیسمت م به

  بود زیم يرو یچه کوچک صندوق

  يدراز کردم صندوق بردارم که صدا دستم

  مهرداد دستم رو هوا خشک شد داد

  ..ی..هان یهاان_

  

  با دو از اتاق خارج شدم.. عیسر

  دوباره کتابخونه ببرم سرجاش.. يچجور دونستمینم

  کردمیتند کتابا رو جا به جا م تند

  نداشت يریتاث چیه
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  دمیباز کردن در عقب کش يکه قبلا برا کتاب

  دادم سرجاش  هل

  بلند شد يچرخ دنده ها کیت کیت يصدا که

  برگشت سر جاش وارید

  دمیکش يآسوده ا نفس

  ..زنمیدوساعته دارم صدات م یینجایا_در اتاق باز شد هووی که

  شده؟؟ يزیآره خب.. چ_

  

  گردمیشرکت برنم گهید کشهیمن کارم طول م_مهرداد

  .میبر ای..بهتره سر راه برسونمت خونه ..ب

  

  تکون دادم يسر
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  ؟؟يکرد سیبرگه رو پاك نو_ستادمیا خیبا حرفش سرجام س که

  

  هوم؟؟ ارمیخونه ..فردا برات م برمینه..خب م زهیها..چ_

  

  ..ایریکار درم ریاز ز  ياز الان دار_تکون داد يسر مهرداد

  

  ..يدیم ریخب وقت نکردم تازه روز اول انقد گ_اخم با

  

  خوامیدست تنبل نم ری..من زيریبگ ادیاصول کار رو  دیبا_مهرداد

  

  ستمیدستت ن ریمن ز_دمیبهم برخورد غر یلیخ

  

  ...یفعلا که هست_زد يپوزخند
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  ...میبر بهتره

  گرد کرد عقب

  با سمت در اتاق رفت و

  

  پسره... سه نقطه.._

..اونوقت  معلوم  رمیتمام ثروتمو از تو و پدرت پس بگ رسهیم يروز
  دست  بوده... ریز یک شهیم

  زدم رونیاز شرکت ب کلافه

  بود ستادهیا نشیکنار ماش مهرداد

  من سوار شد دنیمحض د به

  

  یصندل يرو
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  جلو نشستم 

  حرف زل زدم به جاده یب

  سکوت گذشت يتو ریمس کل

  

شدم  و بدون  ادهیپ نیخونه از ماش يرو ب رو نیمحض توقف ماش به
  تشکر به سمت خونه رفتم

  

  کردمینگاه مهرداد حس م ینیسنگ

  ادم نبود ازش تشکر کنم... یول

  در زدم زنگ

  در بلافاصله باز شد. که

  

  عمارت... ای...بیهان_از بالکن صدام زد عمو
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  سمت خونه رفتم   به

  

  سالن جمع شده بودند يتو یهمگ

  

  نگاهشون کردم متعجب

  ..نیبش ایب_عمو

  کردم یخودم اومدم و سلام به

  

  عمو نشستم کیمبل نزد يرو

  ده؟؟ش يخبر_نازیبه آ رو
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 ییماهان و بابا نقشه ها یول ادیز  دونمینم_شونه بالا انداخت نازیآ
  برات دنیکش

  

  کنه... ریخدا بخ_

  

  ...امروز کار چطور بود؟؟ یخب دخترم خسته نباش_عمو

  

  ممنون عمو..خوب بود_

  

  تر کنه؟؟ کیتا مارو به مدارکت نزد یکن دایپ يزیچ یتونست_عمو

  

  نه عموو.._دادیکم دلم داشت گواه بد م کم
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راه حله  هیصرفا  میگیکه ما م يزیچ نی..ایهان نیخب بب_ماهان
  ..برداشت بد نکن ..

  

  شده؟؟ یچ دیبگ شهیم_

  

  من با عموت صحبت کردم_عمو

  و دربه در دنبالته... يزنده ا دهیفهم نکهیا مثل

  

  خب؟؟_گفتم دهیترس

تمام  رهی..اگه بمارهیدوام نم ادیداره که  عمرش ز یضیو مر_ماهان
  ثروتت پر...

  

  خب.._
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  ارهیکنه تا به عقد مهرداد در ب دایعمون قصد داره تورو پ_عمو

  ..مونهیبازم شرکت و ثروتت دست مهرداد م لهیوس نیا به

  

  ...دونمیم نارویا _شدم نگران

  کنم کاریچ دیبا من

  

  ...یبا مهرداد ازدواج کن_ماهان

  

  ؟؟ییچ_دمیکش یغیج

  

  مبل بلند شدم ياز رو تیعصبان با

  همه عمرم رو با کابوس وجود نحسش سر کردم -
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سر هوسش تباه کرد  میکه کل زندگ یبرم  با کس نیانتظار دار حالا
  خواست بکنه و  یازدواج کنم که به اسم شوهرم هر غلط

  اد؟یاز دستم بر ن يکار چیه

  

  دستاشو به سمتم دراز کرد: ماهان

  بود شنهادیآروم باش فقط پ یبابا هان -

  

  غره رفتم چشم

  واس خودت نگه دار .. شنهاداتویپ -

  نخواستم کمک

  

  زدم. رونیب تیعصبان با
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  دیلرز یم تیکردم دستام از عصبان بغض

  هام نا منظم شده بود قدم

  

  نیکلبه بودم که پام گرفت به سنگ و خوردم زم کینزد

  

  بشه اشک و از چشمام بباره تمیحرص و عصبان يشد تا همه  بهانه

  

  سخت نبود یزندگ نیداشتم، حقم ا هیخدا گلا از

  نبود نیازم گرفته بود ا یکه پدر و مادرم رو تو بچگ یمن حق

  

بوالهوس  يپسر عمو هیوجدان و  یب يعمو هیتنها  میتیبچه  هی حق
  نبود
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که حق منه ازدواج کردن با  یحالا هم تنها راه داشتن ثروتم ،ثروت که
  باشه که ازش متنفرم یکس

  

و پوچ  چیه ییرها يهمه تلاشم برا نیبرگردم سر خونه اول و ا یعنی
  بشه

  دمیدرخت کش هیخودم رو سمت  یسخت به

  

  تو بغلم گرفتم و سرم رو روشون گذاشتم زانوهامو

  زهیاشکام بر گذاشتم

  

  سال  10که  يها اشک

  نشون نداده بودند خودشونو

  دیغلتیصورتم م يدونه دونه رو حالا
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  کردم یم تیو زمان شکا نیدلم از زم يتو

  

  پا اومد يکه صدا 

  اشکام پاك کردم عیسر

  به سمتم اومد ماهان

  یهان -

  نمشیچرخوندم تا نب گهیرو سمت د سرم

  بودم از همشون دلخور

  عصابم بود يرو صداش

  فردا برو ازدواج کن باهاش که.. نیکه هم میبود، نگفت شنهادیفقط پ -

  

  تو صورتش داد زدم: دمیسمتش چرخ به

  رمیولم کن بذار به درد خودم بم -
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  جام بلند شدم و رفتم سمت کلبه که از

  

  پشت دستاش دور کمرم حلقه شد و نگهم داشت از

  

  شده سر جام خشکم زد. شکه

  یبش تیاذ خوامی..باور کن نمیآروم باش هان سسسسیه -

  

  امیخودم اومدم و تقلا کردم از بغلش در ب به

  کردم دستاشو از دورم باز کنم که  یسع

  تر گرفتم محکم

  

  هاشو پشت گردنم حس کردم و بعد نفس
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  رفتیم یلیو یلیتنش ق يگرما دلمواز

  

  کنه یبه خودش فشرد تا تکون  هامو خنث شتریب منو

  ولم کن.._دمیغر

  

  حرکتش آروم شدم با

  

  ترش نشست رو گردنم. يها لب

  و بهت زده خشک شدم. دیلرز تنم

  

  ازم گرفته شد. يقدرت هر کار رانگا

  وار کنار گوشم گفت زمزمه
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اما نشد.  يکردن مدارك انجام داد دایپ ياومد و تمام تلاشت رو برا -
  ...نهیاونوقت تنها راه حلمون هم

  

  يعموت زنده است وقت دار یتا وقت فقط

  یراحت داشته باش یزندگ يخواینم مگه

و ازش طلاق  يریبعد ازدواج با مهرداد ثروتت پس بگ یتونیم تو
  هوم؟؟ يریبگ

  

  نگفتم. يزیچ

  میخوایما صلاح خودتو م-

  

  عقب هولش دادم: به

  هان؟؟؟ یاگه طلاق نداد چ_
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اولا که مجبوره _بغلش پرت شدم يکه دوباره تو دیدستم کش ماهان
  راه اخره.. نیبشه ..دوما ا

  یکردن مدارکت بکن دایپ يتو تویسع نهیراه ا نیاول

  

  دور کمرم حلقه شده بود دستاش

  رمیاش فشار اوردم تا ازش فاصله بگ نهیدست به س با

  

  دادیازم برنم يکار چیمن  ه -

  کنمیخودمو بدبخت نم پس

  عرضه ام که یب انقد

  تونم کار کنم یتو شرکتم نم یحت

  

  گفت: متعجب
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  چرا؟ -

  ..ستمیزبان بلد باشم که ن دیچون با -

خودش  اریسواد دست یادموب هیمهرداد انقد خنگه که  یکنیم فکر
  نگه داره؟؟

  

  دیکش یپوف

  دمیم کیضبط صوت کوچ هینداره. من بهت  يکه کار نیا -

  کنم. یمن ترجمه م اریضبط کن ب یواشکیوقت جلسه بود  هر

  

  واقعا؟ -

  آره -ماهان

  زد: لبخند

  ...يهر وقت دلت گرفت گوش بد زمیریتوشم آهنگ م -
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  ممنونم  -

  اومدم و رونیب ازبغلش

  گرد کردم تا به سمت کلبه برم که گفت: عقب

  

  ؟ير یکجا م -ماهان

  

  بخوابم خستم رمیم_

  نداد به سمت کلبه رفتم  یجواب

  دمیتخت دراز کش يهمون لباسا رو با

  

  خوابم برد. دهیسرم به بالشت نرس 

  شدم داریب یحال یبا ب صبح
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  زدم که  رونیحاضر شدم و از در ب عیسر

 رهیداده شده بود خ هیکلبه تک واریکه به د يبه دوچرخه ا متعجب
  شدم

  

  بود. زونیاز دسته دوچرخه آو يا برگه

  داشتم برش

  

  ".یداشته باش ازیاست. دوما که فکر کنم بهش ن هیاولا که هد "

  ......... سوما

  یداشته باش یروز خوب گمیبعدا بهت م نویا

  

  دوچرخه چشمام برق زد دنید با
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  ...دمیبدنش کش يرو یدست

  

  

  سوار دوچرخه شدم یخوشحال با

   ادیداد و فر يصدا اطیبه در ح دهینرس

  هانا ..هو ..هانا_متوقفم کرد ماهان

  

  شده؟؟ یچ_و متعجب بهش چشم دوختم ستادمیا

  

 ریپ گهیاخ..نفسم گرفت..فکر کنم د_ستادینفس زنان کنارم ا نفس
  ...دنیشدم واس دو

  

   دیکش قینفس عم چند
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  فرو کرد بشیج يتو دستش

  برات ضبط صوت آوردم... ایب_

  

  ممنونم.. يوا_کوچک ازش گرفتم ضبط

  

موفق  دوارمینشه..ام رتی..خب برو دکنمیخواهش م_ستادیا صاف
  یباش

  

  باز کردم  اطیح در

  زدم رونیخونه ب از

  کردیبود و نگاهم م ستادهیکنار در ا ماهان

  تکون دادم  یدست براش

  با لبخند جوابم رو داد که
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  کردمیحرکت م ابونیکنار خ از

  خودم خنده ام گرفت افهیاز تصور ق يلحظه ا يبرا

  متیو شلوار  خوش دوخت و گرون ق کت

  دوچرخه. هی با

  بود! لیتکم لهیتکم  پمیت واقعا

...  

  

  ستادمیشرکت ا يورود يجلو

  به سر در شرکت و بعد به دوچرخم انداختم ینگاه

  

  دوچرخه رو کجا بذارم حالا

  شرکت رو هم بلد نبودم نگیپارک
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  بالا انداختم شونه

  شرکت گذاشتم واریکنار د دوچرخه

  راحت وارد شدم الیخ با

  سمت آسانسور رفتم به

  شدم وارد

   کردمینگاه م دایبه کل متعجب

  کدوموشو بزنم حالا

  دوم طبقه برم....ک دینبود با ادمی

  من ...هوف میخنگ عجب

  

  از شماره هارو زدم یکی
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  شروع به حرکت کرد آسانسور

  

  دمیپر رونیمحض توقفش از داخلش ب به

  دمیکش قینفس عم چند

  

  داخل آسانسورا زهیآزاد ...واقعا خوف برانگ يفضا شیآخ_

  

شمام مثل من از _از پشت سرم توجهمو جلب کرد يپسر يصدا
  اد؟؟یآسانسور خوشتون نم

  

  تعجب به سمتش برگشتم با

  ییخرما يو موها یطوس يفوق العاده خوشکل  با چشم ها يپسر

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1313  

 

  بود باینگاه اول واقعا ز تو

  

  ن؟؟یهست نجایکارمند ا_صداش از بهت صورتش خارج شدم با

  

  بله..تازه اومدم_سرمو تکون دادم عیسر

  

  روانیخوشبختم..اسم من س_به سمتم دراز کرد دستش

  

  به دستش بعد به صورتش انداختم.. ینگاه

  

  ...رمیپسرا دوست داشتم دستشو بگ هیچرا برخلاف بق دونمینم

  

  هستم...  یمنم هان_دستش قرار دادم يتو دستم
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  ..یفینح یلیپسر خ هیواس _زد و دستم فشرد يلبخند

  بله.._دمیدستم پس کش عیسر

  ..کهیاندامم فابر_زدم يلبخند

  پسرا هیبق مثل

  با باشگاه و قرص و داره و آمپول  هوا _به خودش کردم يا اشاره

  گنده نکردم... کلمیه

  

  ...یهست یپسر بانمک_دیخند بلند

  ...دونمیم_

  

  مهرداد یعصبان يصدا
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 میدو ساعت منتظرتون نینجاهستیشما ا_اومد روانیپشت سر س از
  سالن... يتو

  

خشک  رتیحرص نخور ش_دیبا لبخند به سمتش چرخ روانیس
  ..شهیم

  همه منتظرن... میبر نیای..بزینمک نر_دیغر مهرداد

  

 ادیتوام بهتره _دنبال خودش برد دیسمت من اومد و دستم کش به
  ی...سرموقع سرکارت باشيریبگ

  

  ...کنمیاز حقوقت کم م ریبعد هر تاخ دفعه
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 گرانیانقد پولتو به رخ د_دمیکش رونیدستم از دستش ب یعصب
  نکش..

  بودم نجایسر ساعت ا من

  نکردم... رید ادیگذشته پس ز 8از  قهیدق 5فقط  ینگاه کن الانم

  که کردیفقط بهم نگاه م ساکت

  

  ازش به راه افتادم جلوتر

  

  صدا پشت سرم اومد یهم ب مهرداد

  گرفته دستور بده... ادیسه نقطه فقط  پسره

  

  دستم گرفتم يرو درآوردم  رو کتم
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راه رو بدون توجه به مهرداد راهمو به سمت چپ کج کردم که  يانتها
  مهرداد از پشت سر

سمت خودش که تو  دیبه کمربند شلوارم بند کرد و منو کش دستش
 ینبهتره دنبال او يبر دیبا ریکدوم مس یدونینم یوقت_بغلش افتادم

  ....يایبکه بلده 

  

  تکون دادم تا دستش رها کنه کمرم

  ...شهیکه بلده هم فقط ادعاش م یاون_

  انقد حرف نزن میبر ایب_کمر شلوارم گرفت دوباره

  

 که ونیح_دیکه دستش پس کش دمیبه پشت دستش کوب محکم
  ... یکشیدنبال خود نم

  بلدم راه برم... خودم
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  اخم به راه افتادم با

  

  باهم هم قدم شد نباریا

  میدیرس یو صندل زیسالن بزرگ پر از م هی به

  پهن بود يکه وسط راه فرش قرمز 

  بزرگ بود يپراز نوارافکن و لامپ ها اطرافش

  

  زن و مرد هم دور و برش جمع بودند يادیز تعداد

  

بلند  یبا لباس مجلس يکه با ورود دختر کردمیتعجب به ادما نگاه م با
  کیو ش

  شش متر باز شد... دهنم

  چه خبره؟؟ نجایا_
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  گهیشو لباس د ینیبیمگه نم_مهرداد

  

دختر  تا وسط راه  اومد که چند نفر تند تند مشغول عکس  اون
  و لباسش شدن لیگرفتن از استا

  

  اههه چه باحال ..._

  

  ..؟یتوام به عنوان مدل مرد باش يخوایم_مهرداد

  

  نه اصلا... ؟منیچ_گرد شد چشمام

 لیبه  استا کلتیه يجا چیند ههرچ_زد يادامه حرفش پوزخند که
  خورهینم نگیمردونه واس مدل
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  هان؟؟ یبهتره مدل زن بش تو

  

  ... دمیهه خند_کج کردم لبم

  

  نکردم.. یمن شوخ یول_کنار گوشم اورد سرش

  دمیعقب کش خودمو

  که

 راهنیو همراه با پ دیافتاد که با کت و شلوار سف روانیبه س نگاهم
  براق یمشک

  سالن شد افتاد وارد

   

  ...داشتیو با غرور قدم برم محکم
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  اون لباس چند برابر شده بود يتو شییبایز واقعا

  ...دیدیرو م روانیشده بودم و فقط چشمام س خیم

  

  دستش رو جلو صورتم تکون داد: مهرداد

  ..میبر ای...بیغرق نش -

  

  چپ نگاهش کردم و دنبالش راه افتادم چپ

  

  شد کمونینزد یخانوم هیکه  میشد يسالن بعد وارد

  سلام  -

  سر تکون داد مهرداد

  یپسره از خود راض شششیا

  مهمونامون اومدن؟ -
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  رو داد دست مهرداد: يپوشه ا خانومه

  بله، همشون هستن -

  چند تا برگه رو امضا زد و پوشه رو داد به خانومه ریز مهرداد

  به من رو

  .ایدنبالم ب -

  میافتاد راه

  کن ادداشتیگفتن  یهرچ -

  

  عالم نشست به دلم غم

 یوگرنه خاك به سر م دیبه ماهان گفتم و ماهان عقلش کش خوبه
  شدم
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  .دمیکش یخم شده بودم رو برگه و خط م یکل جلسه الک يتو

  

 يا يچه خراب کار دید یاز مهرداد دور بودم و نم کمیرو شکر  خدا
  کنم. یم

  

دستم بود  ریکه ز يپوشه ا يبرگه ها رو لا عیتموم که شد سر جلسه
  فرو کردم بمیج يگذاشتم و ضبط صوت رو تو

  

  .ستادمیا يشدم و کنار بلند

  کرد. یداشت با چند نفر صحبت م مهرداد

 حدس زده بودم هیکه از رفتار بق یکه خانوم رونیب میبودم بر منتظر
  باشه اومد سمتم يزیچ يریمد
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سمت من  ادیداره م يجد يجد دمید یو وقت ستادمیسر جام ا خیس
  لبخند زدم. یبه سخت

  

  و دستش رو دراز کرد ستادیبه روم ا رو

  

  دهنم رو قورت دادم و باهاش دست دادم. آب

   دمیکردنش رو فهم سلام

  تکون دادم يجوابش سر در

  

  بعدتند تند شروع کرد به حرف زدن و

  دمیاز حرفاش نفهم یچیه که

  

  دادمیسرمو تکون م یزدم  و الک یحرف هاش فقط لبخند م دربرابر
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  نشست رو شونه ام یدست که

  بهم زد  يلبخند مهرداد

  

  کرد. ینگاهم م یسوال خانومه

  گه ینم يزیچ دمید یشدم به مهرداد و وقت رهیخ مضطرب

  دوباره لبخند زدم و سر تکون دادم. يمجبور يرو از

  

  دستم رو دوباره گرفت خانومه

  بلغور کرد و سر تکون داد و برگشت سمت دوستاش   ییزایچ هی

  

  دادم که رونیرو به شدت ب نفسم

  زد يشخندین مهرداد
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  يایفقط برا من ناز م ،یخوشت اومد مدل بش -

  :دمیگرد نال يشده با چشم ها شکه

  ؟یمدل ؟چهیچ -

  

  زد: شخندین دوباره

 سرتو زیمثل چ نیگفت مدل شو همچ زایخودتو به اون راه نزن، تا ل -
  ازخداته. دیفهمیم دیدیم یهرک يو لبخند زد يتکون داد

  

  بهت فرو رفتم. تو

  خاك بر سرم کنن يا

  

  لبخند زدم. ينجوریگفتم؟هم یم یمن غلط بکنم مدل شم...چ -
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  يفعلا ك توهچل افتاد_روشو انور کرد مهرداد

  و به سمت در رفت 

  دنبالش دمیدو

  ادامه داد که

  يبر دیبا يچون قبول کرد  -

  يبر یسوال م ریاعتبار شرکتم رو ز ينر

  

  .دمیکش يکلافه ا پوف

   يدیندونسته سر تکون م يبگو مرض دار خب

  احمق دختره

  

  گهید يجا هی میمهرداد رفت با
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  دنیپوش یرو م ییتا دختر داشتن لباس ها چند

  

  چه خبره؟ -

  شده. یطراح دیکه جد هییلباسا -

  شدم: رهیبه لباسا خ یدهن کج با

  ه؟یچ نایا ییییا -

  

  چپ نگاهم کرد: چپ

  ؟یزن یشه حرف م یتو اصلا سرت م -

  اون لحن حرف زدنش بهم برخورد با

  

  هم بر خورد. یلیخ

  از دخترا رفتم. یکیکردم بهش و سمت  یاخم
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  بچرخم سمت مهرداد گفتم: نکهیلباس رو گرفتم و بدون ا شونه

  

  دوخت شونه اش افتضاحه -

  کشه؟ یم ینیب ینم

  ؟ نیشیهمه تجربه متوجه نم نیواقعا با ا یعنی

  

  تنش بود رفتم. ینفت یآب یلباس مجلس هیکه  يدختر سمت

  قشنگ بود اما... یلیخ لباس

  

خورده  هیدامنش  نی...به نظرم اگه دنباله اش حذف بشه و چنیا ای -
  شه یبشه معرکه م شتریب

  

  سمت مهرداد: دمیعقب رفتم و نگاهش کردم و چرخ کمی
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  بده بپوشه یکفش پاشنه هفت سانت هی -

  !یده سانت نه

  

  گرد شده زل زده بود بهم يچشم ها با

م گفت یرو اگه نم یکی نیسمت دختر قرمز پوش، ا دمیرو کش نگاهم
  مردم یم

  

  تمام گفتم: ییزدم و با پرو يشخندین

خوره، مدلت رو  یپر داره نم يها نهیکه س یمدل به درد کس نیا -
  عوض کن...

   کردیبر و بر منو نگا م دختره

  

  نازك کردم و به سمت در رفتم که یچشم پشت

  گفت: مهرداد
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  طرح بزن. هی نیخودت بش یگ یراست م -

  

  و نگاهش کردم برگشتم

  دیرس یبه نظر م يجد کاملا

  بالا انداختم: ییابرو

  نداره... يکار نکهیا -

  

  شک نگاهم کرد: با

 ادهیرو هم پ یگفت نایکه در مورد ا ییزایاگه طرحت خوب باشه چ -
  .میکن یم

  

  باشه. -

 یبه مدلا دقت م ییخشک شو يتو شهیتو دلم بود، هم یذوق هی
  کردم
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  .دمیکش یم ییزایچ هی یگرفتم و گاه یم رادیا

  

  .میهم به سمت اتاقش رفت با

  زشیرو پرت کرد رو مبل و نشست پشت م کتش

  یکش یم یچ نمیبرو بب -

  

  نشستم. زمیذوق پشت م با

  و خم شدم روش. دمیکش رونیب يا برگه

  شد یم نییلباس تو ذهنم بالا و پا یکل

  

  باز شد هویکه تو ذهنم بود رو بکشم که در  يزیشدم تا چ خم

  

  سرم رو بالا گرفتم متعجب
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  رونیبود سمت ب دهیرو گرفته بود و چرخ رهیدستگ یکس

  عمو خشکم زد: يصدا دنیشن با

  و.... ارنیبرامون ب دیدوتا قهوه بگ  یخانوم منش -

  

  .دمیزده از جا پر وحشت

  زد. یزد و قلب من تو دهنم م یحرف م یداشت با منش عمو

  

  اومدم. رونیب زمیاز پشت م عیسر

 يزدم و خودم رو تو يمتعجب نگاهم کرد که لبخند مسخره ا مهرداد
  پرت کردم ییدست شو

  

  که گفت: دمیعمو رو شن يمحض بستن در صدا به
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  سلام... -

  دادم رونیب دهیبر دهیرو بر نفسم

  قلبم گذاشتم يرو رو دستم

  

  وار،یام رو دادم به د هیتک

  گذشته بود... ریاوففففف به خ 

  

شرکت بحث  ياومد که در مورد سود ماهانه  یعمو و مهرداد م يصدا
  کردن یم

  

  شد یرقم ها دود از سرم بلند م دنیشن با

جون  دیکردن و اونوقت من با یم یبا ثروت پدر من راحت زندگ اونا
  لقمه نون بخورم هیکندم تا بتونم  یم
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  دست هام رو مشت کردم تیعصبان با

  بزنمشون شهیو تا م رونیشد برم ب یم کاش

  

  حرف عمو کپ کرده خشکم زد دنیشن با

  بده تو روزنامه.. یدختر عموت آگه يبرا -

  

  کنه داشیتونه پ یم یک شیآخه با عکس ده سال پ -

  

  کنن یم داشیپ -

  که اگه... یدون یم میکن داشیپ دیخوب بذار براش، با زهیتووجا

  

  تو حرفش: دیپر مهرداد

  ...یدونم صد بار گفت یآره م -
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منتظر ادامه  دیکوب یکه به شدت م یکرد مشتاقانه با قلب یمکث
  :دمیمهرداد از جا پر يحرفشون بودم که با صدا

  

  اریب ییچا ایاون تو....ب يپسر..مرد یه -

  زد خشکم

  

   رفتیبسته بودو ضربان قلبم رفته رفته بالا م خی دستام

  

  کردم یزده به اطرافم نگاه م وحشت

  کنم یبودم چه غلط مونده

  

  که مهرداد زد چشم هام رو بستم يداد دوباره ا با
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  نبود يراه فرار چیه انگار

  

  گرفتم رهیرو به دست گ دستم

  دو قدم باهام فاصله داشت یبدبخت

  

  عمو اومد يکه صدا 

  رم.. یخواد من دارم م ینم -

  

 يوکه  از ب دمیکش یقیرو لبم شکل گرفت و نفس عم یبزرگ لبخند
  ییدستشو

  بهم خورد. حالم
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  .رونیانداختم ب ییبسته شدن در که اومد خودم رو از دستشو يصدا

  

  چپ چپ نگاهم کرد مهرداد

  ساعته هی یکنیم رکایاون تو؟چ يمرد -

  

  زدم: شخندین

  بدم بهت؟ حیتوض -

  

  درآورد. ییادا

  کار دارم ییرم جا یمن دارم م -

  

  برو خونه  يدیهم طرحتو کش تو
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  تکون دادم  يسر

  رفت  رونیاز در ب نکهیمحض ا به

  دست به کار شدم مضطرب

  کردمیم دایهرچه زودتر مدارك پ دیبا

  کنه و... دایواقعا عمو کمر همت بسته بود تا منو پ انگار

  تند تند

  اتاق رو گشتم تمام

  

  شده باشه رو گشتم میقا يزیکردم ممکنه چ یکه فکر م ییجا هر

  زده بود و از دلهره حالت تهوع گرفته بودم خی دستام

  

  داشت یکردن مدارك بستگ دایبه پ میزندگ  زیچ همه
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  تونستم بگردم. ینداشت و راحت م نیاتاقش دورب خداروشکر

  

  به خودم افتاد  نهییآ ينگاهمتو

 نهییخودم زدم و به سمت آ ریبه تصو يشخندیبود. ن دهیپر رنگم
  رفتم.

  

  ابروم رو بالا انداختم و هی

  گذاشتم نهیآ يرو دستم

  بود یعیطب ریغ نهیداخل آ ریدستم با تصو فاصله

  اطرافشو نگاه کردم مشکوك

  شدم نهیآ ریز يزیمتوجه چ که

  کنار رفت نهیتکونش دادم که  آ یکم
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  گاو صندوق نفسم بند رفت. دنید با

  .دمیلحظه بهت زده بهش نگاه کردم و بعد تو جام بالا پر چند

  

  شدم یذوق مرگ م داشتم

  بلد نبودم بازش کنم که اما

  رمیاز ماهان کمک بگ دیبا

  

  شماره ماهان رو گرفتم عیسر

  کردم گفتم یکنترلش م یکه به سخت ییالو گفت با صدا تا

  

  

  کردم داشونیماهان پ ییییییوا -
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  کردم دایمدارکو..مدارکو پ 

  :دیخند

  ؟یآروم باش....مطمئن -

  

  باز کنم ستمیگاو صندوقه، که درش رو بلد ن هیاره ..فقط   -

  

  است گهید يکه بگم مدارك جا ستین يا گهید زیچ چیه

  

  خب، بازم خوبه لیخ -

  کرده  بغ

  بازش کنم؟ يچجور یول -

  

  مکث کرد: یکم
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  یخواد باز کن یتو نم -

  

  سراغشون... میریفردا شب م من

  

  بود دهیامونم رو بر دلهره

  نشده  و ترس مثل خوره افتاده بود به جونم یچیه هنوز

  

  کن يکار هیفقط  -

  

  به زنگ شدم گوش

  کار؟یچ -

  

  میخوا ینقشه از شرکت م هی -
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چون دقت  سیخاطرم ن يادیز زیاما...چ اومدم يخودم چند بار من
  نکردم

  

  باشه -

  با دقت نگاه کن -

  نره ادتیرو هم  یاحتمال يها نیدورب يهمه  يجا

  باشه -

  

  رو قطع کردم. یگوش

  برگه هام رو برداشتم. يو پوشه  زیسمت م رفتم

کاغذ  يرو که به نظرم لازم بود رو ییشرکت و هر جا يراه افتادم تو 
  .دمیکش
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  نمرو مشخص ک ناینگاه کردم تا دورب شتریبرگشتم و با دقت ب دوباره

 رفتم که یراه م نایدورب دنید يو سر به هوا برا جیهمونطور گ داشتم
  رو شونه ام نشست یدست

  

  دمیاز جا پر دهیترس

  پوشه رو تو بغلم گرفتم: روانیس دنید با

  يخدا نکشتت سکته ام داد -

  

  :دیخند

  خواستم بترسونمت ینم -

  حواست نبود،  چه طرز راه رفتنه؟ خودت

  

  دهیکردم رنگم پر یم حس
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  ينجوری...همیچ -

  

  رو مشکوك بهم دوخت: نگاهش

  دستت؟ هیاون چ -

  رو به پوشه دوختم نگاهم

  نیچن تا برگه آچهاره و مدل لباس و...هم -

  نمیبده بب_

  که.... رهیشد تا برگه ها رو بگ خم

  

  تو بغلم. دمیرو کش پوشه

  برم مهرداد منتظرمه..خدافظ دیآ...من با -

  

  سمت اتاق... دمیحرف بزنه و دو روانیفرصت ندادم س اصلا
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  دمیکش قیدر چند نفس عم پشت

  

  اتاق راه رفتم يتو قهیرو جمع کردم و ده دق لمیوسا عیسر یلیخ

  شدت استرس  از

  دستام عرق کرده بود کف

  

  بره... روانیمنتظر شدم  س یکم

  زدم رونیاتاق ب از

  کردم میلباسم قا قهی يکاغذ هارو تو عیسر

  بعد برداشتن دوچرخم  و

  سمت خونه حرکت کردم به

  میدیکشیواس برداشتن مدارك م ينقشه حساب شده ا دیبا

***  
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  کردم. یگرد شده به مهرداد نگاه م يچشم ها با

  .گهید ه؟برویچ -

  زدم. رونیهم فشردم و از اتاق ب يهام رو رو لب

  

  شدم. نیماش سوار

که با حواس  یدستور داده بود با راننده شرکت برم شرکت مهرداد
  داده بودم. نگیبهشون قول مدل یپرت

  

  کشتم. یداشت م استرس

  رفتم یدخترم....اگه لو م دنیفهمیم اگه

  تو هم قفل کردم... دستامو
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  گفتن... یبه مهرداد م اگه

  دهنم رو قورت دادم آب

  شم... یکردم دارم خفه م یم حس

  رو به دهن گرفتم ناخنم

  

  مردم و زنده شدم میراه بود يکه تو یمیساعت و ن کی

  آروم بشم کمیذاشت لااقل  یآهنگ هم نم هی لامصب

  

  قلبم افتاد تو پاچه ام ستادیشرکت که ا يجلو

  .لرزمیکردم دارم م یزده بود و حس م خی دستام

  ن؟یش ینم ادهیپ -

  سمتش دمیرو کش نگاهم

  کرد یتفاوت نگاهم م یب
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  رو تند تند تکون دادم  سرم

  چرا چرا... -

  

  شدم. ادهیپ

  هزار تا سلام و صلوات وارد شرکتشون شدم. با

  نکرد رمیشرکتشون مثل شرکت مهرداد درگ ابهت

  

  بودم ستادهیتوجه فقط ا یبس ترس به دلم افتاده بود که ب از

  کنم کاریچ دیدونستم با ینم یحت

  برم دیبا کجا

  

  سمتم اومد... يافتادم که دختر یکم داشتم پس م کم
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  ...دییبفرما -

  رو گاز گرفتم و قلنج دستم رو شکوندم... لبم

  امممم....من ....خانمه.... -

  رفته بود... ادمیاز  زیلبم رو گاز گرفتم همه چ دوباره

  بود.... یاومد اسم خانمه چ ینم ادمی یحت

  

  اوه... -

  به اون سمت برگشتم

  تو شرکت بود... يخانمه اون روز همون

  اومد تو دهنم قلبم

  

حرف زدن و من مثل گوسفند  یسیکرد انگل یباز شروع م الان
  کردم... ینگاهش م
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  کرد حرف زدن شروع

  رو دراز کرد و باهام دست داد دستش

  

  سر تکون دادم یفقط لبخند زدم و ه من

  بهم زد يزنه رفت و دختره لبخند که

  ؟يدیفهم يزیچ -

  

  سرم رو تکون دادم و سرم رو خاروندم جیکردم و گ نگاهش

  

  اشاره کرد ی...به سمتيدینفهم يزیمعلومه چ_دیخند

  . میبر ایب -

  یرو تن بزن دمونیکالکشن جد يلباسا يسر هیقراره  فقط
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  تکون دادم يسر

  دمیکش قینفس عم چند

  

  راه افتادم. دنبالش

  ناستیاسم من م یراست_

  یهان_زدم یزورک لبخند

  خوشبختم_

  تر کردم قیلبخندم درجوابش عم فقط

  میرفت یسمت اتاق به

  

  سه چهار تا کت اول کم کم راحت تر شدم دنیاز پوش بعد

  

  گفت: نایکت رو دراوردم که م نیآخر
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  گمیم -

  کردم... نگاهش

  ایخور یبه درد مدل زن هم م -

.  

  شده خشکم زد  شکه

  دهنم خشک شد و به سرفه افتادم آب

  شدم یخفه م داشتم

  به اشک نشست چشمام

  

  اب داد دستم. وانیل هی یکیپشتم و  دیهول کرده کوب نایم

کردم که هرچه  یفکر م نیرو که خوردم و آروم شدم فقط به ا آب
  زودتر فرار کنم
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  : يخند نایکه آروم شدم م کمی

  که يسکته ام داد -

  زدم که خم شد سمتم يکج و کوله ا لبخند

  ؟یش یمدل زن م ه؟ینظرت چ -

  

  چپ نگاهش کردم که گفت: چپ

  برات. میذاریپروتز م هی -

  کردم: اخم

  نه..ممنون -

  

  ازش ادیدرم یچرا خب؟پول خوب - 

  

  رو عوض کنم که راه افتاد دنبالم. رهنمیسمت پشت پرده رفتم تا پ به
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  سمتش برگشتم به

  ...يایدنبالن ن شهیم_

  

  نگاهش کردم که سر تکون داد و برگشت 

  زدم رونیلباسم رو عوض کردم و ب عیسر

  

  کردم و برگشتم شرکت یخداحافظ عیسر یلیخ

****  

  ستادمیمهرداد ا يرو روبه

  رم. ینم -

  چرا؟ -

  نشستم زمیبالا انداختم و پشت م يا شونه

  دوست ندارم.. -
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  هاش گرد شد: چشم

  ؟یبش مدل یشه دوست نداشته باش یمگه م -

  حالا که شده -

  گفت ك متوجه نشدم يزیلب چ ریز

  شدم یمشغول طراح الیخیب

  

  وصل کنن بهم... نهیمونده بود بخوان پروتز س نیهم

  خوانیفردا هم بفهمن دخترم م حتما

  ....  با

  ... پسرم کنن استغفرا

*  

  زدم رونیتمام شدن کارم از شرکت ب بعد

  به راهم ادامه دادم  ابونیکنار خ و
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  توجهمو جلب کرد ینیبوق ماش يصدا که

  

  انداختم نیب ماش ینگاه

  اومد  نییجلو پا شهیش که

  بپر بالا برسونمت_شد انیچهره ماهان نما و

  

  شدم: نیسوار ماش 

  راهو برم...خونه نهمهیا يممنون عزا گرفته بودم چجور -

  ..میریخونه نم_

  

  م؟یر یکجا م_

  

  زهیر يبه اسم فر شناسمینفرو م هی_
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  هیباز کردن  هرنوع قفل کارش

  نه ایبلده گاوصندوق هم باز کنه  نمیبب میبر

  

  دادم.  سرتکون

  .میبر -

 گوش شدیپخش م نیسر و صدا نشستم و به آهنگ که داخل ماش یب
  دادم

  

  خونه نگه داشت هیبعد جلو  قهیدق چهل

  ام؟؟یمنم ب_ب اطراف انداختم ینگاه

  

  تکون داد سر

  آره... -
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  .میشد ادهیپ باهم

  دو طبقه بود یمیخونه قد هی خونه

  رو زد زنگ

از طرف   _ماهان هیک_دیچیپ یگوش يتو یخمار کس يصدا که
  میشادمهر اومد

  تو .. ایب_خمارش گفت يبا صدا دوباره

  

  میخونه شد وارد

  بود ختهیو شلخته اطراف ر یمیقد لیوسا

  به استقبالمون اومد زهیم زیر يمرد

  

  واقعا مثل اسمش بود. زهیر يفر

  و لاغر زیمرد چهل ساله ... ر هی
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  هیقد و قواره من بود اما مشخص بود قو هم

  ...دینیبش دیایب_بهمون انداخت یقیدق نگاه

  

  ماهان نشستم کنار

  ..یتو کار قفل دمیشن -ماهان

  

  بالا انداخت: ابروشو

  باشه... یتا قفل چ -

  

  که از گاوصندوق گرفته بودم رو نشونش داد یعکس ماهان

  گاو صندوقه نیا -

  

  لحظه به عکس نگاه کرد و بعد زل زد به ما چند
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  هس توش؟ یچ یچ -

  گفت: يجد یلیخ ماهان

  میمدارکه که لازمشون دار يسر هیفقط  -

  

  ست؟یپس بحث پول ن -

  ابرو بالا انداخت ماهان

  به من کرد: ینگاه يفر

  اد؟یدوستتم قراره ب نیا -

  

سرم  نیهم يدادم منم برم باهاشون برا یم حینگاهم کرد. ترج ماهان
  رو تکون دادم:

  آره -
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  ماسه؟یچقدر به من م -

  گفت: يعاد یلیخ ماهان

  ؟يخوا یچقدر م -

  زد: يپوزخند يفر 

  براتون؟ رزهیمدارك چقدر م -

  

  دهنم رو قورت دادم و ماهان گفت: اب

  خوبه؟500 -

خواست برا باز کردن در گاوصندوق  یشدم پونصد هزار تومن م شکه
  بده؟

- 700  

  

  .چکدوممونیحرف ه600 -
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  فکر کرد کمی يفر

  باشه -

  .ياز شرکت بردار يزیچ يفقط حق ندار -

  سر تکون داد يفر

  

تمام نقشه رو براش گفت و بعد از دادن نصف پول بهش از  ماهان
  .رونیب میخونش زد

  

  بهش؟ يد یهمه پول م نیواقعا ا -

  زد يشخندین

  يد یبهم پسش م ینگران نباش ثروتت رو که پس گرفت -

  

  گفت: طنتیش با
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  قرضه هیفقط  -

  

  قرض نیبابت ا یمرس -

  اروم تر ادامه دادم 

  و همه کمک هات -

  

  رفت نیلبخند زد و سمت ماش فقط

  میسمت خونه حرکت کرد به

  برد اطیداخل ح نیماش

  شدم  ادهیپ نیماش از

  شرکت میریم 2استراحت کن امشب ساعت  کمی_ماهان

  ..ستیامشب؟؟زود ن_و نگران شدم متعجب

  ..میفردا شب بر شهینم
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  هرچه زودتر کارا انجام بشه واس خودت بهتره.._ماهان

  تکون دادم يسر

  

  زنمیصدات م امیبرو استراحت کن م_ماهان

**  

  

  بودم دهیتخت دراز کش يرو

  بشه دایکه اگه مدارك پ کردمیفکر م نیا به

  ...شهیم یچ

  راحت.. یزندگ

  همه مشکلاتم.. انیپا

  همه مهم تر انتقام گرفتن از عموم... از
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  تخت بلند شدم ياز رو زیدر کلبه ت يصدا با

  ...میبر یهان_

  انداختم زیم يبه ساعت رو ینگاه

  شب بود 1 ساعت

  زود گذشت... چقد

  

  عوض کردم یدست  لباس سر تا پا مشک هیهام رو با  لباس

  زدم رونیاز کلبه ب و

  بود ستادهیا اطیدر ح يجلو ماهان

  زدیحرف م یبا کس انگار

  

  شدم يسمتش رفتم که متوجه فر به

  بود دهیو ابزار چسب لهیوس یلباساش کل به
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  که به من افتاد نگاهش

  ...میبر_زد يپوزخند

  

  رفت نیگرد کرد به سمت ماش عقب

  ...ضیوا مردك مر_

  

  ...میبود ستادهیشرکت ا يدر ورود يساعت جلو مین بعد

  

  ..میبگذر يچجور نایحالا از دورب_ماهان_

  

  دیپر نییپا نیاز ماش زیت يفر

  به سمت اتاق نگهبان رفت  یواشکیچشم دنبالش کردم که  با
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  چک کردن اطراف بعد

  برداشت  نیزم ياز رو یسنگ

  

  .  میما اشاره کردتا به سمتش بر به

  

ك نگهبان  ایخم شو دنبالم ب_کمرش خم کرد و دولا شد ماهان
  متوجهمون نشه...

  

  تکون دادم دنبالش رفتم يسر

  میستادیا يفر کنار

  

  اطراف نگاه کرد يفر
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  دیکوب نایاز ماش یکیحرکت سنگ رو به  هی تو

  به صدا دراومد رشیدزد گ که

  اون سکوت شد تو

  زدیتو ذوق م یلیبلندش خ يصدا

   دیود ابونیخ يزد و بدون بستن در تو رونیاز شرکت ب عیسر نگهبان

  کردیاطراف نگاه م و

  

  وارد محوطه شرکت شد  زیت يفر که

  میو ماهانم  دنبالش  رفت من

  

  رنمونیبگ نکهیمردم.فکر ا یاز ترس م داشتم

  میفتیب سیپل دست

   میبر لو
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  عموم بدن لیتحو منو

اج کنم  تا خودمو من مجبور شم با مهرداد ازدو يدر قبال آزاد ای
  ماهان کنم يفدا

  زندان افتاد يبخاطرم تو که

  سخت بود یلیخ

  

  کشت یداشت من رو م دیرسیفکرها به ذهنم م نیتر مزخرف

  

 یم کمیکرد و نزد یبا پوزخند نگاهم م یسبز مهرداد که ه يها چشم
  لرزوند یشد تنم رو م

خوردم که ماهان دستم  يکرد و سکندر ریگ  يورود يبه پله ها  پام
  رو گرفت

  

  يکرد خیمواظب باش. چقدر  -
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  از استرس رمیم یدارم م -

  ره..نترس  یم شیخوب پ یآروم باش انشالله همه چ -

  تکون دادم يسر

  

  .میستادیراهرو ا يتو

  ها رو با دقت دراورده بودم نیکور دورب نقطه

  ورودمون ضبط نکنن نایکه دورب میازشون بگذر يجور میکردیم یسع

  

  از کار انداخت  يرو فر ییچند تا و

  

  میبود خودمون رو به اتاق مهرداد رسوند یهر سخت به
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  قفل بود در

  توقع داشتم در باز باشه انگار

  

  راحت و مثل اب خوردن در رو باز کرد... یلیخ يفر

  اتاق شد وارد

  ..میدر بست میسرش وارد شد پشت

  گاو صندق کجاست؟؟_يفر

  اونجا_اشارع کردم نهییشت آپ به

  

  نه؟ییپشت آ -يفر

  تکون دادم. سر

  رفت نهییبه سمت آ که
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  تا کارشون رو بکنن.. ستادمیپشت در ا همونجا

  

  گذاشت. نییرو برداشت و پا نهییآ ماهان

  رو به سرش وصل کرد و مشغول شد یچراغ يفر

  

  .دمیپر یاز جا م ییصدا نیکتریاضطراب داشتم که با کوچ اونقدر

  .دمیشن یتق يصدا نکهیتا ا دیطول کش قهیدق ستیب بایتقر

  

  باز شد؟ -ماهان

  

چلوندم رفتم  یکه دست هام رو م یدهنم رو قورت دادم و در حال آب
  سمتشون.
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  تکون داد: يسر يفر

  بازه  -

  

کرد با تمام وجود زل زده بودم به داخل گاو  یرو که باز م درش
  صندوق

  

  بود. یپوشه کاه هیدوتا بسته تراول و  یکیکه توش بود  ییزایچ تنها

  پوشه رو برداشت و گفت: ماهان

  .نهیاحتمالا هم -

  

  پول ها رو برداشت يکرد که فر یبازش م داشت

  بذار سر جاش. -ماهان

  حالا.... -يفر
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  اخم کرد: ماهان

  گفتم بذار باشه. -

  

  نرفته. ادتیدم، قرارمونو که  یپولتو م من

  

  در گاوصندوق رو بست و پوشه رو تو لباسش انداخت. عیسر

  تمومه نجای...کارمون امیبر -

  

  

 ییصدا هویکه  میرفت یم واریو سمت د میدر شرکت خارج شد از
  اومد

  ؟یهست یتو ک -

  زده برگشتم وحشت
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  .دیدو یبود که به سمتمون م نگهبان

  :دیدستم رو کش ماهان

  یهست یبدووووو..معطل چ -

  

  

  واریسمت د میدیدو

  

  بالا دیرفت بالا و ماهان رو کش يفر

  

  دستتو بده من -

  واستا.... -

  بالا و دست ماهان رو گرفتم  دمیپر

  دمیمحکم بالا کش ماهان
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  فشردم که بالا برم . واریرو به د پاهام

  

  نییپا دیاز اون ور پر ماهان

که دستم گرفت به نرده و سوزش و درد تو وجودم  دمیپر یم داشتم
  دیچیپ

  

  اخ -

  بود و به محض افتادنم دستشو دورم حلقه کرد وارید نییپا ماهان

  ...میبر -

  

  .نیسمت ماش میدیدو

ام گذاشته بودم و نفس هام کوتاه و  گهیزخم دست  د يرو رو دستم
  بود. دهیبر
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  سرعت راه افتاد نیماهان با اخر میدیکه رس نیماش به

  رهیپلاکو نگ -

  

  پشت رو نگاه کرد نهییاز آ ماهان

  رهیتونه بگ یهنوز دوره، نم -

  

  نگه داشت ابونیجا کنار خ هیساعت بعد ماهان  مین

  شدن ادهیپ يفر با

  نگاه دنبالشون کردم با

  

به  یو حرف زدن و بعد ماهان اومد و با چشمک ستادنیا نیماش يجلو
  داد يپول رو با خودش برد و به فر یمن باق
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  نگاهم کرد نیماش يکه نشست تو دوباره

  دستت خوبه؟ -

  تکون دادم سر

  م؟یشه زودتر بر یاره م -

  

  .نمیتو دلم نبود که مدارك رو بب دل

  داخل. میدیبه خونه دو دنیمحض رس به

  دیخند دنمونیبا د عمو

  

  ..نیکرد ریافتاده که د ی..فکر کردم اتفاقنیخداروشکر که خوب -

  

  دستم نگران گفت: دنیدومون رو بغل کرد و با د هر

  شده؟ یچ -
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  ستین يزیچ -

   میخونه شد وارد

  

  مبل ماهان پاکت رو داد دستم. يرو نشستم

  

  دیباشه که با یهمون دوارمیام -

  لرزون بازش کردم يتکون دادم و با دست ها سر

  

  ستادیکه تو پاکت بود قلبم ا يزیچ دنید با

  

  ستادیکه تو پاکت بود قلبم ا يزیچ دنید با

  دمیکش رونیها رو ب عکس

  مامان و بابا بود عکس
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  و مامان و بابا من

  

بود تو ذهنم روشن  ادمیکه  يادیکردم. همون خاطرات کم و ز بغض
  شد

  مهربونم مامان

  تر جونم زیعز يبابا

  

  گرفتن دنیمهابا از چشمام بار یدرشت ب يها اشک

  رو جلو دهنم گرفتم و به هق هق افتادم دستم

  

  نگفت يزیاما چ کنارم نشست نازیآ

  کرد یداشت خفه ام م بغض

  شد یم شتریانگار بغضم ب ختمیر یاشک م یچ هر
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  هق هق افتادم به

  بودمشون از دستم در رفته بود دهیکه ند ییسال ها شمار

  

  آروم شدم دوباره پاکت رو برداشتم کمیساعت که  میبعد ن بالاخره

  کرد یرفت سمت عمو که عکس ها رو نگا م نگاهم

  

  بود اونم بغض داره معلوم

  دمیکش رونیرو از پاکت ب يا برگه

  لرزون بازش کردم يدست ها با

  

ه بود شد پیبرگه تا ينامه که با فونت درشت بالا تیاسم وص دنید با
  ختیو دست خط بابا و اسمش دوباره اشکام ر
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  کردم به خوندنش شروع

  رو به نام من کرده بود زیچ همه

  برسم. یقبم باشه تا به سن قانونعمو خواسته بود مرا از

  

  کرده بود فیاز عمو تعر یکل

  تراز جونش زیعز برادر

  ظلم کرده بود شیچقد درحق امانت نهیبب نبود

  دمیکش  یآه

   بابا

  خواهش کرده بود که مراقبم باشه یکل

  گلوم گذاشتم يرو رو دستم
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  ره؟یدونسته قراره بم یکردم بابا م یحس م چرا

   رسوندیحس رو م نیتک کلماتش ا تک

  

  دادن یمرگ م يها بو نوشته

  

نامه اون رو به سمت عمو گرفتم و خودم  تیاز تموم شدن وص بعد
  کردم. هیدست به صورت دوباره شروع به گر

  

  رو از رو پام برداشتن پاکت

  ماهان با شوق به گوشم نشست يلحظه بعد صدا چند

  شناسنامه است... -

  

  مرو بلند کردم و نگاهش کرد سرم
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  رو پاك کردم اشکام

  

  شناسنامه دستش بود که به سمتم گرفت دوتا

  

  دست لرزون گرفتمشون با

  بود یدلم ذوق يتو

  راحت شدم يدر به در نیاز ا یعنی

  

  اول باز کردم به اسم بابا بود شناسنامه

  متعلق ب مامانم بود نمینگاه انداختم ا یدوم

  

  که رو شناسنامه ها خورده بود باعث شد قلبم فشرده بشه یباطل مهر

  لیتر از ق دیام نا
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  از جام بلند شدم یسخت به

  گفت: نازیزدم به عکسا و به سمت در رفتم که آ چنگ

  ؟یهان ير یکجا م -

  

  گفتم يخش دار يبرگردم با صدا نکهیا بدون

  کلبه -

  گفت: عیسر یلیخ ماهان

  یبمون نجایبهتره امشب رو ا -

  

  گفتم: يجد یلیخ

  دارم تنها باشم. ازین -

  نگفتن يزیچ گهید
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  خوردم به سمت کلبه رفتم  یکه تلو تلو م یحال در

  هیگر ریرو که بستم پشت در سر خوردم و زدم ز در

  

  ها رو بغل کردم عکس

  دلم تنگ شده بود براشون چقدر

  :دمیبهشون نال خطاب

  همه زجر بکشم؟ نیا بمونم و نجایا نیچرا گذاشت ن؟یچرا منو نبرد -

  

  بودم یدختر خوب من

  کردم ینم تتونیخدا اذ به

  نکشم یهمه سخت نیا گهیتا د نیبرد یم منم

  چند بار به سرم زد خودمو راحت کنم؟ نیدون یم
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سرم اومده؟ من  ییچه بلا نینیبیآره؟ م ن؟ینیب یاونور من رو م از
  همون هانام؟

  ن؟یگفت یکه از گل نازك تر بهش نم همون

  

  بلند هق زدم يصدا با

  نداره یچیپسر بدبخت که ه هی  یحالا شدم هان -

  

  يدریدختر نازك پروده خانواده ح نیتفاوت ب چقد

  خودساخته و سرد.. يپسر حالا

  

  

  زار زدم که همونجا پشت در خوابم برد.... اونقدر

  شدم داریبا سر درد ب صبح
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  بخورم. ییچا وانیل هیتونستم  فقط

  دستم پانسمان کردم که زخم

  اومد دنبالم و منو رسوند شرکت ماهان

  میکلمه هم حرف نزد کیراه  تو

  

 يدست گذاشته بود رو تار ها یکیتونستم حرف بزنم انگار  ینم یعنی
  ذاشت لب باز کنم یو نم میصوت

  

  راست سمت اتاق رفتم هیشرکت شدم. و  وارد

که فقط تونستم سر  اتاق که شدم مهرداد با لبخند سلام داد وارد
  تکون بدم

  

  که از حالت نگاهم شکه شده بود دمیوضوح د به

  دستم با تعجب گفت: دنینگفت و با د يزیچ
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  شده؟ یدستت چ -

  

  نشستم زمیتوجه بهش پشت م یب

  باز مونده بود دهنش

  کردن یرو در آوردم و شروع کردم به طراح يا برگه

  

  رفت ادمیمان شدن ذهنم مشغول شدم و ساعت و ز یخال يبرا

  

  زیرو بلند کردم و مداد رو انداختم رو م سرم

  

  

  طرق و توروقش درآمد يبه گردنم دادم و صدا یچرخ
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  بود متعجب نگاهش کردم ستادهیسرم ا يمهرداد که بالا دنید با

  

  خورد یبه طرحم تکون نم رهیزده بود و خ خشکش

  نگاهم رو که حس کرد به خودش اومد ینیسنگ

  گفت يبهت زده ا يرو برداشت با صدا طرحم

  

  من ي... خدایعجب طرح يپسر، وا يتو نابغه ا -

  کردم که گفت: یدهن کج نگاهش م با

  نگاهم نکن ياونطور -

  

  رو گرفت و به سمت در رفت: طرحم

  میبر ایب -

  دم یطرحا م یو طرحت رو قاط میشرکت بزرگ جلسه دار هی با
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  ادیخوششون م مطمءنم

  یشیطراح بزرگ م هی تو

  

  اما مشخصه که خاصه ستیشده و طبق اصول ن يزیرنگام درسته

  جنس و رنگ مدنظرته؟ يبرا يزیچ

  

ها و  زجه هام خش دار  هیکه به خاطر گر ییفکر کردم و با صدا یکم
  شده بود گفتم:

  يتا حدود -

  

  رفت: رونیرو باز کرد و ب در

  میدیچه عجب صداتو شن -
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  گرفت یرو از منش يرفت و پوشه ا رونیب

  منم لاش گذاشت و به سمت در رفت طرح

  

  لحظه خشکم زد هی یشبینگهبان د دنی. با د میرفت رونیدر ب از

  

  دهیاومد که چهره ام رو که ند ادمی بعد

  راه برم الیخیکردم خونسرد باشم و ب یسع پس

  

  سلام آقا -

  .ستادیا مهرداد

  هست؟ یمشکل یمیرح يسلام آقا -

  پا و اونا کرد و گفت نیا یکم
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  دزد زده به شرکت شبیآقا د -

  گفت؛ یمتعجب و عصبان مهردا

  ؟يریبگ ی؟نتونستیگ یم يدزد زده بعد الان دار -

  

  زده گفت: خجالت

  در رفتن وارینه آقا سه نفر بودن از د -

  ...یول

  مکث گفت: با

  شد فکر کنم. یدستش زخم شونیکی -

  

  هم فشرد يلب هاش رو رو مهرداد

  الان مجبورم برم -

  جمع کن شتریکنم تو هم حواست رو ب یرو چک م نایدورب اومدم
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م که نگاهش به دست نیشده. برگشت بره سمت ماش یبود عصب معلوم
  افتاد

  

نشون ندم و مهرداد بعد از  یجمع کردم که واکنش مویخونسرد تمام
  رفت نیبه سمت ماش یمکث

  

  

  میوراه افتاد میشد نیمهرداد سوار ماش با

  راه مهرداد فقط حرص خورد يو تو میبرس دیطول کش یساعت هی

  

  و من فقط پوزخند زدم ختهیبهم ر یبود حساب معلوم

  کردن مونییراهنما یو به سمت اتاق میشرکت شد وارد
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که پوشه رو داد دستشون قلبم شروع کرد به تالاپ تولوپ  مهرداد
  کردن

  به نفعم بود یشد کل یطرحم قبول م اگه

  

  ضرب گرفته بود. زیم يصدا نشسته بودم و مهرداد با انگشت رو یب

 یم ییزایچ هی یکردن و هر از گاه یم یطرح ها رو برس ينفر چند
  گفتن

  

با مهرداد  یساعت بعد همه بلند شدن و شروع کردن با خوشحال هی
  برگه رو امضا کردن. يسر هیدست دادن و 

  

  نباز مهرداد معلوم بود که قبول کرد شین از

گفت که مهرداد با دست من رو نشون داد و بعد به  يزیچ شونیکی
  سمتم اومد
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  از طرحت خوششون اومده -

  خواد باهات حرف بزنه یم

  

و بعد از دست دادن  ستادیتکون دادم و بلند شدم. مرد جلوم ا سر
  شروع کرد به حرف زدن

  

دادم که  یطبق معمول با سر تکون دادن و لبخند زدن جواب م منم
  خرش مرد دوباره دستش رو دراز کرد که منم دست دادما

  

  نگاهم کرد یعصب مهرداد

  رو دستم داد و اشاره کرد ينگاهش کردم که پوشه ا متعجب

  باش رونیب -
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کرد خوودش رو  یم یزد و سع یبا مرد حرف م تیکه با عصبان دمید
  کنترل کنه

  

  ادینشستم تا ب نیماش يتو

  دیمحض نشستنش با حرص توپ به

  

  هان؟ یکن یگن قبول م یم یهرچ یچ يبرا -

  کردم: اخم

  شده؟ یمگه چ -

   ،یکن یما کار م يبهشون گفتم فقط برا شدهیزهر مار چ -

  ؟يدیفهم یرو قبول کن هیبق شنهادیپ يندار حق

  

داد و چشم  هینگاهش کردم و جوابش رو ندادم که سرش رو تک فقط
  بست
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  وقت تموم شده بود گهید میشرکت که شد وارد

  

و رفت خونه  و خداروشکر نخواست  نییکله اش رو انداخت پا مهرداد
  من رو برسونه

  تحملش کرده بودم یاندازه کاف به

  

شد  یم یفکر کردم که چ نیتا خونه به ا یتاکس هیکردن  دایاز پ بعد
  کار کنم؟ یشرکت خارج هی يبرا

  دونستن یقدرم رو م شتریاونا ب حتما

  همه دردسر نبود نیبه پس گرفتن ثروتم و ا يزاین گهید

  کنم یزندگ تونستمیم راحت

  

  راست رفتم کلبه هی دمیخونه که رس به

  کردم  مرودرستیلباس عوض کردم و ن عیام بود و سر گشنه
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  خوردم یرو م مروین داشتم

  به در خورد يکه تقه ا دمیکش یو با خودم نقشه م 

  شدم: بلند

  ه؟یک -

  باز کن -

  

  زد: يلبخند نازیرو باز کردم، آ در

  به به ییچه بو -

  زدم: یکمرنگ لبخند

  مونده هنوز کمیتو،  ایب -

  

  جا داد چیساندو هی يرو تو مروین یخنده وارد آشپزخونه شد و باق با
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  بابا منتظرته میبر ایب -

  

کردم که  یخورد نگاه م یم چیساندو لکسیدهن باز بهش که ر با
  گفت:

  .میبر ایب مینخورد اونور هنوز شام -

  

  راه افتادم. دنبالش

کنار عمو رو کاناپه نشستم که عمو  یو احوال پرس کیاز سلام عل بعد
  :دیکش یآه

  رسه ینم ییدستمون به جا ينجوریا -

  

  نگاهش کردم که ادامه داد: متعجب

چون عموت  داره همه جا  یکن یکه خودتو معرف نهیتنها راهمون ا -
  گرده یرو دنبالت م
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  کنه و اونوقت دستمون کمتر بازه یم داتیزود پ ای رید

  

 یگرد شده نگاهش م يو چشم ها دیکوب یکه به شدت م یقلب با
  کردم

  زده بود خیو پام  دست

  با عمو رو به رو بشم وحشت به جونم انداخته بود نکهیا فکر

  

  

  آروم گفتم: یلیبلند شدم و خ ییهوی

  فکر کنم.. دیبا -

  باشه دخترم برو خوب فکراتو بکن -با آرامش جوابمو داد عمو

  

  گذشت یدخترم صدام زده بود م یکس یسال از وقت یلیخ
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کرد هنوز  یم ياداوریلفظ و بهم  نینشست ا یبه دلم م ییجورا هی
  دخترم...

  

  سمت کلبه رفتم به

  مبل نشستم و به پنجره زل زدم يرو

  از رو ب رو شدن با عمو دمیترس یکنم، م کاریچ دیبودم با مونده

  

خواست که با مهرداد ازدواج  یبرو برگرد م یب دید یاگ من رو م عمو
  کنم

  

  که بخوام با مهرداد باشم دمید یتو توان خودم نم اصلا

  ثروتم بشم الیخیتونستم ب یم

  

  کرده بودم یهمه سال بدون اون ثروت زندگ نیا



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1405  

 

  

  داشته باشم يعاد یتونستم ازدواج کنم و زندگ یم

  کنم  یپنهون از عمو زندگ يدادم همونطور یم حیترج

  

  تونستم دختر باشم و ازدواج کنم یم اره

  

  خواد با من ازدواج کنه؟ یم یک یول

  

  شروع به فکر کردن کردم جیاهورا گ اداوردنیبه  با

  دوستم داشت اهورا

  بهش نداشتم يعلاقه ا درسته

  ومدیمطمءنن بعد ازدواج باهاش علاقه هم به وجود م یول

  با ازدواج با اهورا 
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  لازم نبود دنبال ثروتم برم.. گهید

   یآن میتصم يتو

  رو برداشتم  میگوش

  بگذارم ونیدرم یفکرمو با کس دیبا

  شماره ماهان رو گرفتم عیسر

  بله_دیچیگوشم پ يتو صداش

  

  کلبه؟ يایم -گفتم تند

  شده؟ يزیچ -ماهان

  خوام باهات حرف بزنم..  ینه م -

  

  امیباشه الان م -ماهان
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  قط کردم  یگوش

  موندم تا برسه... منتطرش

  

  به در خورد و صدام کرد يا تقه

  ؟یهان -

  شدم و در رو باز کردم بلند

  تو ایب -

  

  سمت اشپزخونه رفتم؛ به

  ؟يخور یم يزیچ -

  رو تکون داد: سرش

  نجایا يشده..منو کشوند یچ نمیبب نیبش اینه ب -
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  ب روش نشستم رو

  شنومیبگو م -ماهان

  

  کردم و بعد نگاهم رو به پشت سرش دوختم نگاهش

  تمرکز کنم تا

  

  دونستم چطور بگم ینم

  گفتم: یمن و من کردم و ناگهان کمی

  خوام ازدواج کنم یم -

  

  :دیجاش پر تو

  ؟یچ -

  شمرده گفنم شمرده
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  خوام ازدواج کنم یم -

  

  شده نگاهم کرد: زیر ياچشم ه با

  ؟یاونوقت با ک -

  رو گاز گرفتم و اروم گفتم؛ لبم

  اهورا -

  

  شده نگاهم کرد و از کوره در رفت شکه

با خودت؟اهورا ادمه؟ د اخه اهورا به درد  يفکر کرد یاهورا؟چ -
  خوره؟ یم یزندگ

  

  کردم یگرد شده نگاهش م يچشم ها با

  وسط حرفش دمیپر
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  خوام مستقل باشم  یم -

  

  ترسم با عموم رو به رو بشم یداغونم...م یزندگ نیام از ا خسته

  رو کنم میزندگ يثروتم بشم و عاد الیخیخوام ب یم

  ترس و وحشت بدون

  

  به صدام لرز انداخت بغض

 هی ریتونم ز یکه کل عمرم رو ازش فرار کردم نم يمن با مهرداد -
  کنم یسقف زندگ

  

  کرد و داد زد:..... اخم

  

  ق اهورا زن داره..احم_زد داد
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  شد یتو گوشم اکو م صداش

  زن داره اهورا

  زن داره اهورا

  داره زن

  

  داره ؟زنیچ_دمیو شکه پرس متعجب

  بگه نه خواستینگاهش کردم دلم م  دهیترس

  بود یشوخ

  

  که پوزخند زد: 

  از کجا اومده؟ هان؟ ایکه مان يپس فکر کرد -
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  من و من گفتم: با

  گفت ...بچه..دوستشه -

  

  رنیبدبخت، اهورا زن داره و قراره از هم طلاق بگ يهه...ساده  -

  ؟آره؟یآدم دروغ گو ازدواج کن هیبا  يخوا یم

  

  مبل يشدم رو ولو

  نقشه هام خراب شد تمام

  

 بند ییجا چیشم و دستم به ه یم وونهیکنم؟ دارم د یپس چه غلط -
  ستین

  

  خودت رو به عموت نشون بده -
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  همه سال نیا ار،یباش و کم ن يقو

  و حالا بمون و محکم باش يکرد فرار

  

 ینم يکار چیو ه يشد میقا تیادم ترسو پشت نقاب تقلب هی مثل
  یکن

  عرضه داشته باش کمی

  

   ،يکم ندار هیاز بق یچیه تو

  

  چشم هام زل زد: تو

  .یهانا باش نه هان -

  باش يقو يهانا هی

  کنه تتیعموت هم نتونه اذ یشو که حت یکس
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  میکن یو بابا کمکت م نازیو آ من

  میذارینم تنهات

  يبخوا هیکاف فقط

  

  زدم بهش و تو فکر فرو رفتم زل

  بود یچ لشیدونم دل ینم

  گهید زیچ ایماهان من رو گرفت  يجو حرفا نکهیا

  

  خواستم ازش پا پس بکشم یرو گرفته بودم و نم ممیتصم اما

  زل زدم تو چشم هاش و گفتم:  مصمم

  

  خوام دختر باشم. یم -
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  ... نهیا_ دیبالا پر یبا خوشحال ماهان

  

  عوض بشه ممینداد تصم مهلت

  

  و ازش خواست حاضر بشه  نازیزنگ زد به آ عیسر

  

  لباس بپوش عیتو هم سر -

  م؟یریکجا م -

  زد: يشخندین

  يدختر قو هی...یکه دختر بش میر یم -
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  :نازگفتیآ میکه نشست نیماش يتو

  ماهان؟ يدار یچ دیخر -

  ستیمن ن يبرا -

  ه؟یک يپس برا -

  

  بشه یبه هانا اصل لیتبد یتقلب یقراره هان -

  

  گفت: غیبا ج نازیآ

  ؟؟ییییییچ -

  

  سمت خودش و محکم بغلم کرد دیو از همون جلو من رو کش برگشت

  

  برات خوشحالم یلیآخ جونننننن خ یییییییوا -
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  زدم. يشخندین

  نازی...آریآروم بگ -

  

  و ادرس دادن دنیکرد نقشه کش شروع

  ؟يدیگم، شن یمن م یهرچ گم،یهرجا من م -نازیآ

  

   میدیخند زیر

  میپاساژ شد نیاول وارد

  

عوض  نجایو هم يدست لباس دخترونه بخر هیبهتره اول  -ماهان
  یکن

  

  تکون داد يسر نازیا
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  گه.. یماهان راست م -

  رو از رست ماهان گرفت: چییزد و سو يشخندین بعد

  

  .میایخونه ما خودمون م يبریم فیرالبته شما هم تش -

  شکه نگاهش کرد ماهان

  برم؟ یچ يبرا ؟یچ -

  

  :دیخند طونیلبم رو گاز گرفت و ش نازیآ

  همه مزه اش به شکه شدنتونه... -

  یشیهانا رو به رو م دیخونه با چهره جد تو

  

  ام گرفته بود خنده
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  زد یتالاپ و تولوپ م قلبم

  قراره دوباره دختر بشم نکهیدارم از ا یدونستم چه حس ینم 

  

  رفته بود دختر بودن رو ادمی

  داشتن رو ناز

گونه هام گذاشتم و نفسم رو به شدت به  يکرده ام رو زو خی يدستا
  فوت کردم رونیب

  

  رفتن ماهان  با

  مجبور شد بره نازیبه زور آ که

  

  میشد دیخر مشغول
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  و گفت یسمت مانتو فروش دیدستم رو کش نازیا 

  .میشروع کن نجایاز ا ایب -

  

  میمغازه شد نیاول وارد

  رو نشون فروشنده داد ییبه من اشاره کرد و مانتو نازیآ

  

  خواستم... یدوستم م زیمانتو سا نیا -

  

  کدوم دوستت؟؟؟_فروشنده

  گهید نیهم_به من اشاره کرد نازیآ

  مانتو بپوشه؟؟ خوادیکه پسره م نیا_با تعجب فروشنده

  

  و اروم گفت: دیخند يمجبور نازیا  
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  گرده... یمثل پسرا م شهیدوستم هم -

  پسر بودن دوست داره کلا

  بالاخره نظرش عوض شد.... دیخوام براش دخترونه بخرم شا یم

  

  زد يشخندین دیرس یبه نظر م يکه خانم چهل ساله ا فروشنده

  

  چپ نگاهم کرد چپ

  

  داد نازیمانتو رو دست آ و

 یشال هی عیبرو بپوش تا من برم سر -مانتو رو سمتم گرفت نازیآ
  ...ارمیب رمیبگ يزیچ
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  تکون دادم و وارد اتاق پرو شدم  سر

  زل زدم نهییآ يخودم تو به

  

  تنم بود یمردونه مشک رهنیپ

  نه... ایکارم درسته  دونستمینم

  

  به صورتم نگاه کردم نهیآ يتو

  زد یم يدیو رنگم به سف 

  

  دلم نشسته بود يتو يتم و ترس بددلهره داش کمی

  

  خودم سخت بود.. یواقع تیبه هو برگشتن

  یتقلب تیسال هو 10بعد  اونم
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  بودن عادت کرده بودم یتقلب نیبه ا من

  شدیترك عادتم باعث آزارم م الان

  

  کردم و دستم رو بند دکمه اولم کردم زونیرو آو مانتو

  

  فرستادم. رونیدهنم رو قورت دادم و نفسم رو تکه تکه ب آب

  

  باز کردم دیلرز یکه  م ییبا دست ها یکی یکیها رو  دکمه

  

 يکه سال ها هم آغوش تنم بود جلو يدیو باند سف دمیسف بدن
  شد انیچشمم نما

  

  دمیکش رونیرو از تنم ب رهنیزدم و پ یپلک
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  بردم و باند رو اروم باز کردم دست

  هام از حصار اون باند آزاد شد نهیس

  

  کرده بودم به بسته بودنشون عادت

  داد. یبهم م يبدون باند حس بد الان

  

  داشتم  یبی.حس عجدمیرو پوش مانتو

  لباس دخترونه يبه اندامم افتاد که حالا تو نگاهم

  

  زدیداد م شتریبودن خودش رو ب دختر

  

  به در خورد يا تقه
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  در رو باز کردم يلا

  

  نگاهم کرد: نازیآ

  چه خنگم؟ ینیبیم -

  

  نگاهش کردم که گفت: یسوال

  میدیخر یم ریلباس ز دیاول با -

  

  گفت طنتیکج کرد و با ش یدهن

  ...زتویسا نمیباز کن بب -

  

و  دینگاهش کردم که بلند خند رهیگرد خ يشده با چشم ها شوکه
  گفت
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  زتویسا دمیفهم يتا حدود -

  ارمیب ریتا برم براتدچندتا لباس ز بمون

  

  امیامتحان کن تا ب ریبگ نویا

  

  در بست و رفت عیرو دستم داد و سر یکیپلاست

  

  رو نگاه کردم  کیپلاست يتو

  

  توش داخلش  بود  پوریگ يها شهیخوشکل و با ر یشال

  دمیکش رونیب شال

  

  بود یمشک نمیشلوار ج همرنگ
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  دونم انگار ناخودآگاه عزا گرفته بودم ینم

  شال رو باز کردم و رو سرم انداختم يتا

  

  زل زدم نهییآ يچهره ام تو به

  کرده بودم.. فرق

  

  کردمیفرق م دمیبا

 هی يپسرونم جدا شده بودم و پرت شده بودم تو ییایاز دن هوووی
  ..یمیو دخترونه و البته قد دیجد يایدن

  

  

  و منتظر موندم دمیکش یقیعم نفس



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1428  

 

  

 يرو تو یکیپلاست نازیبه در خورد و آ يبعد دوباره تقه ا قهیدق ده
  بغلم انداخت

  گفت: طنتیش با

  کمکت کنم؟؟ یسیاگ بلد ن -

  

  زدم: یپلک

  فکر کنم بلد باشم... -

  

  

که اورده  ینیسوت دنیرو از تنم دراوردم و شروع کردم به پوش مانتو
  بود

  دمشیکلنجار رفتن پوش یاز کل بعد
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  نگاه کردم نهییآ يخودم تو به

  بود حالم يجور هی

  ...دمیکش یاز خودم هم خجالت م انگار

  

  گشاد ایدونستم تنگه  ینم یحت

  چطور باشه... دیدونستم با ینم چون

  بودم. دهیوقت هم ند چیه

  

  و مانتو رو روش تنم کردم دمیکش یپوف

  بهتر شده بود. حالا

  سرم انداختم. يرو برداشتم و رو شال
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انداختم و بعد انگار که بخوام فرار  يا گهینگاه د نهییآ يخودم تو به
  کنم

و از اتاق زدم  کایاز پلاست یکی يو باند رو چپوندم تو رهنیپ عیسر
  رونیب

  

  دیبود که من رو د نازینفر آ نیاول

  تو چشم هاش نشست و اومد سمتم یبرق

  بغلم کرد محکم

  

  يقشنگ تر یلیخ ينجوریقوربونت برم ا یاله -

من تو  دنید يکه حدس زدم فقط برا يفروشنده و چند نفر نگاه
  کرد. یم ینیمغازه موندن روم سنگ

  

  .میبر -
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  نگاه کردم نازیبه آ متعجب

  پولشونو ندادم -

  میبر ایمن دادم ب -

  

  و راه افتاد دیرو کش دستم

  اخه.... یول -

  کرد: نگاهم

  بگم رو همون قرضت حساب کن يماهان گفت اگه نه و نو اورد -

  

  نگاهم کرد: جیگ

  ؟يدار یچه قرض -

  تکون دادم یچیه یرو به معن سرم
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  گرفتم یثروتم رو پس م دیپس دادن پول ماهان هم که شده با يبرا

  باشم متنفر بودم یکس نید ریز نکهیا از

  

 کردن بالاخره ساعت دیخر یو کل گهیدوتا پاساژ د یکیاز گشتن  بعد
  .میشد بر یراض نازیهفت بود که آ

  

  متعجب گفتم: رهیبه سمت خونه نم نکهیا دنید با

  ؟ير یکجا م -

  گفت: طنتیزد و با ش يشخندین

  ...شگاهیآرا -

  

  گرد شده بهش زل زدم. يچشم ها با

  رو بهم نداد یمخالفت چیه اجازه
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شروع کرد دستور  شگریدست آرا ریمن رو نشوند ز نکهیمحض ا به
  دادن

  

  اصلاح صورتش و ابرو هاش -

  و ادامه داد: دیچرخ

  .....اممممممدیمو براش استکشن کن -

  

  نازیا -

  .دی..ناخن هم بکار..سسسسسیه -

  کشه ها یطول م یلیخ -شگریآرا

  

  کرد شگریبه خانم آرا ینگاه

  میش یم الیخیپس فعلا ناخن رو ب -



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1434  

 

  

  ختمیو اشک ر دمیکرد درد کش یکه اصلاحم م یمدت تمام

  بهتر بود یلیکردما پسر بودن خ یغلط عجب

  دیلغزیصورتم م يتند تند رو اشکام

  

  از ترس بود شتریانگار اشک هام ب اما

  که برام مونده ییها زیچ نیاز دست دادن هم ترس

  

  دیبه صورتم کش یکارش تموم شد و دست بالاخره

  ییشد یخودتو که چ نیبه به پاشو بب -

  

  نگاه کردم. نهییدهنم رو قورت دادم و به آ آب

  بغض داشت نگاهم
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  زد نبود یم یاهیکه به س ییاز اون موها يخبر گهید

  

  تر و شفاف تر شده بود دیصورتم سف کل

  تر بودن زیتم کمینکرده بود و فقط  رییتغ یلیخ ابروهام

  

  واستا تا موهارو امتحان کنم. ينجوریهم -

  کنه یم کاریچ دمید یزل زده بودم و اصلا نم نهییآ يخودم تو به

  

  به خودم اومد میزنگ گوش يصدا با

  اشاره کردم: نازیا به

  جواب بده. -

  ازم گرفت یتکون داد و گوش يسر

  الو.. -
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 گممممینمونده....باشه......م یلیخ گهیساعت د مین هیزود.... امیم
  باشههههه

  خداحافظ

  

  نگاهش کردم که دهنش رو کج کرد: یسوال نهییآ يتو از

  ماهان -

  دیکرد رید نقدریچرا ا گهیم

  

  ساعت چنده؟ -

  ده -

  گرد شده نگاهش کردم يچشم ها با

  خب؟ هیچ -

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1437  

 

  رفتم: يغره ا چشم

  ؟یرونیساعت ب نیتا ا رونیب يایخودتم م -

  رو جمع کرد لباش

  خب اره -

  

  بهش دمیتوپ

  یکن یم خودیتو ب -

  شده نگاهم کرد شوکه

  آره؟ اد؟یسرت ب ابونیممکنه تو خ ییچه بلاها یدون یم -

  رونن؟یاون ب ییاصلا چه ادما یدون یم

  

  خنده اش گرفت شگریارا خانم

  يخودتم که دختر -



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1438  

 

  دیآگاه از دهنم پر ناخود

  همه عمرم پسر بودم -

  

  من رو جمع کنه یکرد سوت یسع نازیشده نگاهم کرد که آ شوکه

  پسرونه پیعلاقه داشت ب ت شتریب نهیمنظورش ا -

  دختر بودنش تو چشن نبود .. نیهم واس

  زد یمضحک لبخند

  

  ك انگار قانع شده بود دوباره مشغول ب کار شد شگریارا

  یوقت

  نذاشت بفهمم چقدر پول داده نازیتموم شد ا  شگریارا کار

  

  هم فشردم يهام رو رو لب
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  من سر و صدا کنم دیترس یم دنشیبود و با شن ادیز متیق  احتمالا

  

  خنده ام گرفت خودم

  تا خونه مونده بود یربع هیو  میشد نیماش سوار

  

  کرد اطیرو وارد ح نیماش

  بهم زد يشخندین

  دارهههه دنیهاشون د افهیق -

  

  .میشد ادهیپ نیو از ماش دمیخند

  میسمت عمارت رفت به

  تو دلم نبود دل
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  دن ینشون م رمییبه تغ یدونستم چه واکنش ینم

  کرده بود خیزد و طبق معمول دستام  یام م نهیمحکم تو س قلبم

  

که ماهان از جاش بلند شد و چشم تو چشم  میعمارت رو باز کرد در
  ..میشد

 

  

  خجالت بکشم شتریماهان باعث شد ب زیبرانگ نیتحس نگاه

  انداختم نییپا سرم

  

  بلند شد به سمتم اومد  عمو

  و نگاهش رو بهم دوخت 

  

  دمیکش نیهم فشردم و نگاهم رو به سمت زم يهام رو رو لب
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  و بعد دمیشد رو شن یم کیکه بهم نزد ییقدم ها يصدا

  آغوش عمو فرو رفتم يتو

  

  رو دورم حلقه کرد و آروم زمزمه کرد دستاش

  ..يمامانت شد هیچقدر شب -

  به گلوم حجوم اورد بغض

  هام پر از اشک شد چشم

  

  کرد... یبود و نگاهم م ستادهیرو بالا اوردم. ماهان با لبخند ا نگاهم

  

  اروم من رو از خودش جدا کرد عمو

  میکن یرو تموم م زیزود همه چ یلیخ -
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  ..یزجر بکش نیاز ا شتریب گهیذارم د ینم

  

  شد سلام دادم کمیبهش زدم و به ماهان که نزد يلبخند یسخت به

انقد خوشکل باشه نمونه  کردمی...فکر نمایعوض شد یلیخ -
  دخترت..

  دیادامه حرفش خند در

  

  زدم و سر کج کردم  يلبخند

  مبل نشست... يو رو برگشت

  

  شربت رو جلومون گذاشت وانیکنارشون نشستم و خدمتکار ل منم

  

  کرد.. یبا تعجب نگاهم م یه
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  نگاهش رو بهم دوخت: عمو

  ذارمیشب خونه عموت قرار م يزنم و برا یفردا زنگ م -

  رو به رو بشن بهتره.. تیزودتر با واقع هرچه

  نشون بدن یتا نتونن واکنش سخت میعمل کن ییهوی دیبا

  

  

  رو محکم فشار دادم وانیلرز افتاد، ل تنم

  کرد: ياشاره ا عمو

  یتو کلبه ته باغ باش گهید ستیصلاح ن -

  رو بردار نازیکنار ا اتاق

  

  تو حرفش: دمیپر
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  اما عمو... -

  کرد: اخم

دونست  ینم یحرف نباشه، تا الانم فقط چون کس سسسیه -
  یگذاشتم اونجا باش يدختر

  یکه بذارم اونجا بمون يندار نازمیبا آ یفرف

  

  نگفتم که به ماهان اشاره کرد: يزیو چ دمیکش یقیعم نفس

   ارهیب لشویوسا کهیچند ت هیکلبه  دیبا هم بر  -

  

  لازم ندارم فعلا عمو يزیچ -

  ارمیرو هم فردا م هیبق

  

  جاش بلند شد از
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  یدون یهر طور صلاح م -

  ارهیبگو با ماهان برات ب یلازم داشت يزیچ هر

  

 ینم ادمیرو وقت کمک هاتون  چیباشه عمو دستتون درد نکنه...ه -
  ره

  

  دیرو بوس میشونیسمتم خم شد و پ اومد

  ضعف رفت دلم

  

  یدوستم نیزتریتو دختر عز -

  منه هیاز کم کار يدیکش یهمه سخت نیجا ا نیکه تا هم نیهم

  

  دیچک اشکم
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  عمو... -

  عیسر

  بهم کرد و از پله ها بالا رفت پشتشو

  که بغض داشت گفت يصدا با

  دیاستراحت کن دیبر نیاگه شام خورد -

  به سمت اتاقش رقت خودش

  

 یگرسنگ کردمیکه بهش فکر نم يزیاسترس داشتم که تنها چ انقد
  بود

  شام الیخیب

  

  میبه سمت پله ها رفت نازیا با

  ندادم تیکرد اما اهم یم ینیماهان روم سنگ نگاه
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  در اتاق باز کرد نازیآ

  دست به داخلش اشاره کرد با

  دتیاتاق جد نیا -

  

  بهش زدم که جلو اومد و محکم بغلم کرد يلبخند

  

  نداشته ام دوستت دارم یمثل ابج -

  

  فشارش دادم محکم

الان سرنوشتم  دونستمینم نی..شما نبودنازیمنم دوست دارم آ_
  ..شدیم يچجور

  دست چند ضربه به پشتم زد با

  استراحت کن -
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  سمت اتاقش رفت به

  ادمد هیو به در تک دمیکش یقیاتاق شدم و در رو بستم. نفس عم وارد

  خودم گفتم به

  تولد دوباره ات مبارك هانا.. -

  شهیشروع م دتیجد یامروز زندگ از

  که حقته بجنگ يزیچ يباش و برا يقو پس

  

  هیکاف يحقتو خوردن و دم نزد یهرچ

  

  وقت انتقام.... الان
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  سالن  يتو

به دهن عمو که داشت  میزل زده بود  یو همگ میبود نشسته
  کرد یم یخداحافظ

  

  رو گذاشت کنارش یگوش

  خونشون .. میریگفتم امشب م -

  

  .دمیکش یدهنم رو قورت دادم و نفس لرزون آب

  

  مردم. یاز دلهره م داشتم

  ایهانا پاشو ب -

  

  ام؟یکجا ب -نگاه کردم نازیآ به
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  برات میناخن بکار میبر -

  

  ...نیمردم اونوقت ا یمن داشتم از استرس م دمیکش يکلافه ا پوف

  نازیآ ادیکارا خوشم نم نیمن از_

  

  شه. یپاشو هانا جان، لااقل حواست پرت م -عمو

  

هم  يحرف گوش کن رو یعمو چشم دوختم. چشم هاش رو به معن به
  گذاشت.

  اجبار  با

  جا بلند شدم و به اتاقم رفتم. از

  بپوشم یچ دیدونستم با ینم
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که  نداختمیسرم م يرو تنم کردم و  شال رو رو يروزیمانتو د همون
  دیکش غیج دنمیوارد شد و با د نازیآ

  

  کردم یگشاد شده و وحشت زده نگاهش م يچشم ها با

  شده؟ یچته..؟چ -

  

  مانتوت رو بپوش یکیشده، اون  یزهر مار چ -دیغر یعصب

  

  چشه؟؟ نیوا چرا؟مگه ا -

  

  رفت: يغره ا چشم

  ..شگاهیبه همون ارا میر یم میگوشه...دار ستیچش ن -
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  ؟يایب يخوا یم ينداره که، با لباس تکرار چرا

  

  نگاهش کردم: جیگ

  شه مگه؟ یم یخب چ -

  

  داد سمت کمد: هولم

  گوش کن و.. ،حرفیفهم یتو نم -

  برو عوضش کن 

  حاضر بشم رمیم منم

  ...ایلباس بپوش درست

  رفت رونیاتاق ب از

  

  رو عوض کردم  مانتو
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  اتاق خارج شدم از

  اومد رونیاز اتاقش ب کیو پ کیهم حاضر و ش نازیهمزمان آ که

  ...يحالا ماه شد نیافر_نازیآ

  

  لحن تلفظ کردن جملش خندم گرفت از

  

  میزد رونیاز خونه ب باهم

**  

خود  يخوام مثل ناخن ها یناخن هام نگاه کردم. گفته بودم نم به
  باشه شگریخانم ارا

  ..زشونیاون نوك ت با

  اه اه
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  کرم زده بود روشون میلاك ملا هیبودن.  یو مربع کوتاه

  شد یم يجور هی دلم

دوست داشتم به ناخن هام  یداد و ه یبهم دست م یحس خوب هی
  نگاه کنم

  کردم دایدخترونه خودمو پ يایدن بلاخره

  

  میپول رو حساب کرد و برگشت نازیا روزیمثل د دوباره

  اتاق نشستم فقط فکر مشغول امشب بود يتو

  

اومد و گفت حاضر بشم صد بار مردم و زنده  نازیساعت شش که آ تا
  شدم

  ترس و لرز با

  دنیکردم به لباس پوش شروع

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1455  

 

 ي قهیتن کردم و روش جل دیرس یکه تا زانوم م یسبز لجن رهنیپ هی
  دمیکرمش رو پوش

  

  بود پام کردم. یرو به هر سخت يشلوار جوراب

  ..ومدیتنگ بود نفسم داشت بند م انقد

  اخه کننیتحمل م يچجور نارویا دخترا

  

  

  سرم کنم. يدونستم چطور یرو دستم گرفته بودم و نم يروسر

  

  زدم رونیسمت در رفتم و از اتاق ب به

  ...نایآ -

  ستادمیماهان سر جام ا دنید با
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  حرفم نصف موند و

  

  دیروم چرخ نگاهش

  به بالا نییپا از

  

  بودم سر جام ستادهیا شوکه

  زد يلبخندداشتم، چند لحظه نگاهم کرد و  استرس

  

  شده؟ یچ -

  

  و من کردم: من

  رو ... يامممم....روسر -
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  انداختم: نییزده سرم رو پا خجالت

  ببندم. .. يدونم چطور ینم -

  

  رو ازم گرفت يجلو و روسر اومد

  بتونم کمکت کنم.. دیشا ایب -

  

  و پشتش راه افتادم دمیسمت اتاقم رفت. لب گز به

  

  بود. ستادهیا نهییا يجلو

  سرم انداخت يرو سه گوش کرد و رو ي. روسرستادمیا جلوش

  

  کنه. یم کاریکردم که چ یزل زده بودم و نگاهش م بهش
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  رو بست و برام کنار گردنم محکمش کرد يروسر

  

  بستم خبره شدم. يروسر نازیا ياز بس برا -زد يلبخند

  چشماش زل زدم يتو

  

  چطور شده؟ نیبب -نگاه ازم گرفت یاز مکث بعد

  

  ستادمیا نهیآ يجلو

  قرار گرفته بود چشم دوختم يقاب روسر يکه تو دمیبه چهره  جد و

  

  رو لبم شکل گرفت يلبخند

  ...یمرس -

  تر اومد پشت سرم کینزد
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  قرار گرفت یچند سانت تو

 زیر یپسر لاغر مردن هیتو  کردمیفکر م شهیهم_بهم نگاه کرد نهیآ از
  ...یتو دل برو هست يا زهیم

  

  ...يدختر خوشکل تودل برو بود هی فهممیالان م یول_زد يلبخند

  

  

  با سرش به در کرد: يا اشاره

  شد ری...که دمیبدو بر -

  

  خم شد سمتم: کمیدل نگاهش کردم که  دو

  

  ...میباش هانا...ما پشتت يقو -
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  زد یچشمک

  رفت رونیاتاق ب از

  

  سرش به راه افتادم پشت

  

  دیخند  يمدل  روسر دنیبا د نازیآ

  

  .يمن رو لو بد يقرار نشد مدل هاماهان  -

تو که انقد مدل جور واجور _ختیبهم ر نازیآ يبا دست موها ماهان
  ..شهیم یواس هانا چ شیکی يبلد

  

  کنمیساعته دارم موهام درست م هیاه ماهان _دیغر نازیآ

  خندم گرفته بود نازیحرص خوردن آ بخاطر
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  ..دیایبچه ها ب_دمیعمو شن يصدا که

  

  .میشد نیسوار ماش باهم

 یاسترس م شتریب میشد یتر م کیعموم نزد يبه خونه  یهرچ
  گرفتم

  

  زده بود خیتنم گر گرفته بود و دست و پاهام  تمام

  شم. یکردم دارم خفه م یم حس

  

  دستم رو گرفت: نازیآ

  ..ایکنیهانا آروم باش...الان سکته م -

  دختر يکرد خی چقد
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  بهم زد. يبرگشت و نگاهم کرد، لبخند عمو

  

  دادم. لشیتحو يلبخند یسخت به

  مثل خوره افتاد به جونم یمونیدر خونه عمو پش دنید با

  

  :دمیزده نال وحشت

  ....امیمن نم -

  

  شد. ادهیرو پارك کرد و پ نیکرده بودم. ماهان ماش بغض

  

  سمت من رو باز کرد و بهم چشم دوخت. در
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و کنار گوشم  نینه تکون دادم که خم شد تو ماش یرو به معن سرم
  گفت:

تموم عمرت بترس از  ایرو تموم کن  زیشو و همه چ ادهیپ ای -
  سمتت. .. انیم يلو بر یکه وقت ییپسرنبودنت و دست ها

  

  ...دیاز گفته اش لرز تنم

  

  پام برداشت. يرو دراز کرد و دست سردم رو از رو دستش

  ینیبیذره...اونوقت م هیشجاعت بخرج بده...فقط  کمیهانا فقط  -
  خود به خود درست شد یهمه چ

  

  هم نشست رو شونه ام. نازیآ دست

  .دمیکش یقیرو قورت دادم و نفس عم بغضم

  حرف هاش تکون دادم. دییتا یرو به معن سرم
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  بشم. ادهیپ نیرو ول نکرد و کمک کرد از ماش دستم

  .میشد اطشونیزنگ رو زد و بعد از باز شدن در وارد ح عمو

  

  نبومد استقبال. یکس

 یحالم بهتر م دمشونیدیتر م رید یکرد. هرچ یآرومم م کمی نیهم
  شد

  

بودم و دستم رو  ستادهیدر رو باز کرد و وارد شد. پشت ماهان ا عمو
  دادم. یمحکم فشار م

سلام و احوال  يپشت سر عمو رفت و صدا یبا چشمک نازیآ
  تو گوشم نشست شونیپرس

  

  نان باز بود تا من وارد بشمهم وارد شد و در همچ ماهان
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  باشم. يکردم قو یدهنم رو قورت دادم و سع آب

  تا ترسم پنهان کنم دمیکش قینفس عم چند

  

  رو بالا گرفتم و پشت سر ماهان وارد شدم. سرم

  

نگاهش رو  ماهان گرفت و برگشت سمتم که سرجاش خشکش  عمو
  زد...

  

  نگاهن کرد رهیخ  رهیگرد شده خ يچشم ها با

  

  به سمتم برداشت یبعد قدم و

  تو...تو... -
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  لب هاش نشوند يرو یبزرگ لبخند

  

  هانا ... -

  

  

  تونستم باورش کنم  یکه اصلا نم یبه سمتم برداشت با ذوق یقدم

  

  رو برام باز کرد آغوشش

  

  دخترم؟ يعموجان.....هانا کجا بود -

  

  تا تو آغوشش فرو نرم دمیکردم و خودم رو عقب کش یاخم
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  از تصور بغل کردنش دیلرزیتنم م یحت

 يجلو گرفتم و تمام نفرتم شد تحکم تو ستیا یرو به معن دستم
  صدام

  

  شناسم. یمن شما رو نم د،یایجلو ن -

  گرد شده زل زد بهم يزد. با چشم ها خشکش

  ؟ ..ییهانا تو يوا_دمیبرگشتم که زن عمو رو د یفیظر غیج يصدا با

  

  ام شده بود رهیشده خ شکه

تا بغلم که که  دیخودش که اومد اونم مثل عمو خودش رو جلو کش به
  پسش زدم

  قدم برداشتم محکم

  

  رفتم و روش نشستم. یسمت مبل به
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  لحظه خنده اش گرفت از حرکتم هی ماهان

  

  حواسش رو جمع کرد و سمتم اومد عمو

  

  پام نشست: يجلو

ا د بسرمون اوم ییچه بلا یدون یم م؟یچقدر دنبالت گشت یدون یم -
  نبودنت؟

  

  دادم به مبل و سرد نگاهش کردم هیتک

  ...دیبه فکر تک دختر برادرتون نبود چوقتیشما ه -

  بخشمتونینم چوقتیه

  دمیکش یکه سخت ییتمام سال ها يبرا
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  زد يشخندیاز پشت عمو شستش رو نشونم داد و ن ماهان

  

بهش رفتم و نگاهم افتاد به زن عمو که پشت چشم  يغره ا چشم
  کرد ینازك م

  هم تحمل کنه و بعد اون روش رو نشون بده قهیدو دق نتونست

  

  

باز شد و مهرداد وارد  يزنگ در اومد. چند لحظه بعد در ورود يصدا
  شد

  

  زد و به سمتش رفت: يماهان لبخند دنید با

  

  نورای...از  يبه داداش..خوش اومد -
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  زد: نازیبه ا يندلبخ

  يخوش اومد -

  سمت عمو رفت و باهاش دست داد به

  عمو.  دیخوش اومد -

  

  

  بهت زده خشک شد دنمیکه به باباش سلام کنه که با د برگشت

  

هم گره کردم و  يمبل بلند بشم دست هام رو تو ياز رو نکهیا بدون
  بهش زل زدم

  

  نه. ایدونستم شناخته من رو  ینم
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  شناختنم بود يبرا ایبهتش  نیا اما

  دختر شدم شکه بود هوی نکهیاز ا ای

  

  تکون داد يسر جیموهاش و گ يفرو شد تو دستش

  پلک زد و لب زد يبار چند

  ؟؟؟یهان -

  

  زدم: يابروم رو بالا انداختم. پوزخند هی

  هانام پسرعمو..هانا -

  

  بگه اما نتونست يزیرو باز کرد چ دهنش

کردم اما دلم  رییتغ هویبدجنس شدم و  نقدریدونستم چرا ا ینم
  خنک شده بود
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  نظر داشتم ریزده بودم بهش و حالت چهرش ز زل

  نگاهش  با شناختن من عوض شده بود رنگ

  

  بگه اما ساکت موند.. يزیرو باز و بسته کرد که چ دهنش

  

  دیبه سمتم برداشت و بعد به سمت باباش چرخ یقدم

  

  بگه يزیاشاره اش رو سمتم گرفت و باز نتونست چ انگشت

  

  رو لب هام شکل گرفت يپوزخند

  هنگ کرده بود بچه . .. هه

  

  بردمیقفل کرده بود لذت م نکهیا از
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  لب زد یرو رسوند به پشت گردنش و آخرش به سخت دستش

  

  امکان نداره..اما.... نیمن..ا هیگمشده  يهانا دختر عمو ای؟؟یتو  هان -

  

  عقب رفت و از پله ها بالا رفت یقدم یکرد و عصب مکث

  

  کرد یکپ کرده نگاهش م عمو

  لبم نشست يرو يپوزخند

  

ك مهرداد رفت بود  گرفتم و به عمو حامد نگاه  يریرو  مس نگاهم
  بهم زد. . يکردم که لبخند
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لبخند بزنم اما مطمئن بودم از چشم هام خوند که چقدر به  نتونستم
  نشم...ممنو تشیخاطر حما

  

  ...میرو موند شام

  

  نه.... ای میداده بود و خواسته بود بدونه شام بمون امیماهان پ 

  بشم تینداشت من اذ دوست

  پسر منو شرمنده کرده بود نیا ادیدرك ز نیا و

  

  ...دمیکش یوجه پا پس نم چیرو گرفته بودم و به ه ممیتصم

  

  باشم و دوست نداشتم مثل گذشته فرار کنم. يخواستم قو یم
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 یقاشق چنگال ها م يشام بود با صدا زیکه سر م یکامل سکوت
  شکست

  

  نداخت... یبهم م ینگاه یهر از گاه مهرداد

  کردیم تمینگاهش اذ ینیسنگ

  

باز همون مهرداد هوس باز  میاصل تیبا دونستن هو کردمیم حس
  شهیم

  

  توجه باشم یسبز ب ياون چشم هاکردم که به  یتلاشم رو م تمام

  موفق شدم يحدود تا

  

  از شام  بعد
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حرف زدن  و عمو حامد بلند شد و تشکر کرد تا رفع زحمت  یکم
  ستادیکه عمو جلوش ا میکن

  

بوده و صداش رو در  شتیدارم ازت، دختربرادرم پ هیحامد گلا -
  ...ياوردین

  

  مثل مرغ سر کنده  يدیدینم

  کردنش دایپ يبرا رمیاونور م نوریا

  

  بگه که به جاش گفتم يزینگاهش کرد و خواست چ يحامد جد عمو

  

پناه آوردن به عموش  يکه دختر برادرت به جا يکرد کاریچ نیبب -
  ها پناه برده،  بهیبه غر
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  به عمو حامد زدم: يلبخند

  .ستین بهیهرچند که عموحامد اصلا برام غر -

  

  يتو آب شده بود یهانا من همه جارو دنبالت گشتم ول یول_ عمو

  

  جام بلند شدم از

  که

  جلومو گرفت عمو

  

  ...یبمون دیشب رو با ؟يبر يخوا یکجا م -

  ..تیخانواده اصل شیپ یمونیم دیبا نجایبه بعد هم نیا از

  و اون؟ نیخونه ا يمن مردم....تو بر مگه
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  ...يدلم گفتم کاش مرده بود تو

  

  به اون همه جلز و ولزش زدم: يشخندین

  .یچاق سلامت نجایبودم ا ومدمین -

  

  برداشتم سمتش... قدم

  

  کردیپاشنه داشت  راه رفتنم رو سخت تر م یهام کم کفش

  رو لعنت کردم... نازیو ا بخاطرش

  

  

  گفتم: يو جد ستادمیعمو ا یقدم دو

  ...یداشته باش شیآسا ستیبه بعد قرار ن نیاز ا یاومدم تا بدون -
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آبم روش  ي يسال ها مفت مفت خورد نیکه حقمه تمام ا یثروت تمام
  تا قرون اخرش. ..وقته انتقامه...  رمیگیازت پس م

   يپس بد دیبا دمیچندسالو که کش نیا يها یتمام سخت تاوان

  

  شد... یعصبان

  

سرخ شدش  يگرد و گوش ها يبه وضوح از چشم ها شدیرو م نیا
  دیفهم

  

  گفت: يدورگه ا يبا صدا و

  

چه غلطا  ستیو و معلوم ن یگشت ابونایسال تو خ 10و  يفرار کرد -
   يبند و بار شد یهرزه و ب يکه نکرد
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   تهیعذر خواه يجا

  کنمیکه بهت لطف م یدست منم ببوس دیبا

  ینحرف بز يبا بزرگترت چطور یستیو بلد ن  يوحالا انقد شعور ندار 

  

  زدم: يپوزخند

  ... نجایا نمیب ینم يبزرگتر -

 میتیکه حق بچه  نمیبیخدا رو م یادم پول پرست ب هیفقط  من
  برادرش....

  

بتونم تکون بخورم  حرفمو  نکهیبه سمتم برداشت و قبل از ا یقدم
  کامل کنم 

  

  رو صورتم نشست.... دستش
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  ..دیطرف چرخ کیشدت ضربه صورتم به  از

  از درد صورتم بود شتریدرد قلبم ب یول

  

  صورتم گذاشتم  يرو دستم

  ...کردمیتعجب م يدادیم نیاز ریغ یجواب_زدم يپوزخند و

  

دوست ندارم تمام _عمو زل زدم يچشما يسردم تو يچشما با
  جواب بذارم یرو ب يده سال در حقم کرد نیکه ا يایخوب

  منتظر جوابش باش... پس

  

  کردندیفقط ساکت به ما نگاه م هیبق

  زدم رونیگرد کردم و از خونه ب عقب
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  راه گلوم سد کرده بود يبد بغض

  

  ينشون بد يسخته خودتو قو چقد

  ...يکه از دورن خراب شد یدرصورت

  

  کنم هیگر خواستیم دلم

  شدیاشکام م ییمانع از رها يزیچ یول

  

  ستادمیا نیکنار ماش ابونیخ يتو

  انیب هیعمو و بق تا

  زدند رونیاز خونه ب ییسه تا قهیاز چند دق بعد

  

  عقب نشستم یصندل يحرف رو یب



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1483  

 

  میسکوت به سمت خونه رفت يتو

  

  شده بود نیسنگ نفسام

  

  بودم مونیپش

  گرفتم شیرو درپ يبد راه

  نبودم دانیم نیمرد ا من

  

کنم و اموال  تیمالک يادعا ییبدون مدرك شناسا تونستمیم چطور
  رمیپس بگ

  

  که در کنار من باز شد دمیکش یآه

  دیماهان لغز يرو نگاهم
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  نبود  نیتو ماش چکسیه

  میخونه بود اطیح يتو

   میدیزود رس چقد

  ماهان

  بود دهیبهم چسب بایزد و خودش کنارم جا داد که تقر يلبخند

  

  که  دمیعقب تر کش خودمو

 يشد یخانوم گهیدرسته د_زمزمه وار گفت دیدرآغوش کش منو
  واسه خودت

  يزمونه بود نیسال مرد ا 10 یول

  ...هوم؟؟میمردونه بحرف ایب پس

  

   کردیم تمیتنش اذ يگرما نکهیا با
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  باشه.._تکون دادم ياجبار سر با

  

  خوبه _زد  يلبخند

 يسال ها قو نی..تمام اکنمی..ما بهت افتخار ميبود يواقعا قو امشب
  يکرد نیبودن رو تمر

  وقت پس دادن امتحان حالا

که حقته پس  يزیکه چ یتا بتون یقدرت جمع کن نیتمام ا دیبا
  ...يریبگ

  

من تنهام  ترسمیم ی..ولدونمیم_تکون دادم به پاهام زل زدم يسر
  ..يبرگ برنده ا چیبدون ه

  

  م؟؟یهست یپس ما چ_به شونم آورد يکرد و فشار یاخم

  کنهیمدارکت نباش ...مطمءنم مهرداد بهمون کمک م نگران
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  هه مهرداد_زدم يپوزخند

.با تمام به من اعتماد کن هانا.._به سمت خودش چرخوند صورتم
  دمی..قول مکنمیوجود کمکت م

  

  دیدرخشینور چراغ ها م يچشماش که تو يزدم تو زل

  

  لبام خشک شد يرو يلحظه ا نگاهش

  

  دهنم قورت دادم آب

  با ماهان رو تجربه نکرده بودم یکیانقد نزد تاحالا

  وجودم بود يمبهم تر تو یالان حس و
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  شدیاز لبام کنده نم چشماش

  بشه.. مونیازش سر بزنه که بعد پش يکار دمیترسیم

  بکشم که رونیخودمو ب تیموقع نیباز کردم تا از ا دهن

  صدامو خفه کرد لباش

  

  بودم. رهیبسته اش خ يگرد شده به پلک ها يچشم ها با

  بلندش و... يها مژه

  

اومد و پشت گردنم نشست و محکم نگهم داشت و به عقب  دستش
  هولم داد.

  یگاه صندل هینشست رو تک سرم

  کرده بودم ریگ یبدن ماهان و صندل نیب
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  کاشتیدلم م يتو یلباش رو لبام.... حس یگرم

  

  گرفتم یم شیزد و داشتم آت یتند تند م قلبم

  کنم کاریخواستم چ یاومد م ینم ادمیشل شده بود و  بدنم

  

  کردم؟ یم دیبا کاریچ اصلا

  .دیهاش جدا شد و سرش رو عقب کش لب

  زدم. پلک

  زد یو چشمک دیلبش کش يرو رو زبونش

  عیسر

  شد و به سمت عمارت رفت ادهیپ نیماش از

  یصندل يخوردم و ولو شدم رو زیل
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کردم تا هوا  لیتبد قیعم يام رو به نفس ها دهیکوتاه و بر يها نفس
  رو ببلعم

  

  به صدا دراومد. ریهم گذاشتم که دزدگ يهام رو رو چشم

  .دمیجام پر تو

  کرد. ینگاه م نیبود دم در و به ماش ستادهیا ماهان

  

  و به سمت عمارت رفتم. دمیکش رونیرو ب خودم

  از کنارش رد شدم ریبه ز سر

  نشون بدم یدونستم چه واکنش ینم

  

  دستام عرق کرده بود کف

از کنارش رد شدم با عجله به سمت پله ها رفتم و  نکهیمحض ا به
  اتاقم انداختم. يخودم رو تو
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  دادم هیو بهش تک دمیرو کوب در

  دستم هیام گذاشتم و  نهیس يدستم رو رو هی

  لبم نشست يرو

  

  داغ و ترش به خاطرم اومد يها لب

  بودن و... نرم

  

  زدم و سرم رو تکون دادم یپلک

  ارهیمزخرف به ذهنم هجوم ن يفکرا تا

  

  کردم باز کردن دکمه هام... شروع
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  خنگ يخر....هانا يدختره  -

  ينکرد يکار چیو ه یعروسک نشست هی مثل

  ...خاك برسرت يبوسه وا داد هیحالا با  یسال خودتو نگه داشت ده

  

  قلبم کمتر شده بود ضربان

  

 یغیکه در باز شد و با وحشت ج دمیکش رونیرو از تنم ب رهنیپ
  .دمیکش

  

تنه برهنه ام  میگرد شده زل زده بود به من  و ن يبا چشم ها ماهان
  تنم بود ریکه فقط لباس ز

   و

  

  به خودش اومد بعد
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  رفت رونیکرد و ب پشت

  

  افتادم نیزم يرو

  ادیب دیالان با نیوقت هم نهمهیا یعنیبر سر شده بودم.  خاك

  

  شه. ی...در نزده وارد مابوی...گاوه

  ام گرفته بود از دستش هیگر

  

به در خورد و تو  يتقه ا دمیکش یغیموهام و ج يانداختم تو چنگ
  دمیجام پر

  شرکت؟ يریصبح م -دمیاز پشت در شن صداش

  

  فکر کردم و داد زدم: یکم
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  آره. -

  .یخوبه، خوب بخواب -ماهان

  من توهم زده بودم. ایبود  طنتیدونم صداش پر از ش ینم

  

و بلند شدم و بعد از عوض کردن لباس هام خودم رو  دمیکش یپوف
  تخت انداختم. يرو

  کردیمگه فکر ماهات و بوسش منو ول م یول

  کردم بخوابم یبود سع یهر سخت به

  

**  

  شرکت شدم. وارد

  کرد یم ینینگهبان همچنان روم سنگ نگاه

  نکردم و به سمت اتاق مهرداد رفتم یتوجه
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  گرد زل زد بهم يشوکه شده بلند شد و با چشم ها دنمیبا د یمنش

  زدم  يلبخند

  بودم منو شناخت  مطمءن

  از دختر بودنم تعجب کرده الان

  وارد اتاق شدم و

  

بود  یباز شدن در بدون در زدن عصبان یکه به خاطر ناگهان مهرداد
  سرش رو بلند کرد و نگاهش که بهم افتاد چشم گرد کرد

  

  جا بلند شد وبا بهت و لکنت گفت از

  ؟یکن یم کاریچ نجایتو....ا -

  نشستم: زیرو بالا انداختم و پشت م ابروم
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  ادیو خم کارا دستم ب چم دیشرکت خودمه...بالاخره با -

  

  شده زل زد بهم شوکه

  نشستم که... زمیم پشت

  

  لبم نشست يرو يپوزخند

  

خودم رو مشغول کنم که صداش  یبرداشتم تا با طراح يا برگه
  یکه همه مارو گول بزن یانقد پست باش کردمیفکر نم_متوقفم کرد

  ...یپسر تقلب هه

   دمیفهمیهمون اول م دیبا

پسر  هیواس  شدیاوقات نازك م یکه گاه يو صدا فیاندام ظر نیا
  ستین
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  دمیاشتباه شن کردمیخنگ فکر م من

  

  

  من.. يخدا يوا_کردم کیستریه يا خنده

  زنهیم یداره حرف از پست یک نیبب

  

  بلند شدم و به سمتش رفتم زیپشت م از

  انداختم  پشیبه ت یقینگاه دق اول

  

  خوش دوخت... یو شلوار مشک یهمراه با کروات مشک دیسف راهنیپ

  

  زده هه میپیت چه
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  سبزش يا لهیت يچشما يشدم  زل زدم تو کشینزد

  

  کرواتش چنگ زدم و

   ادیمجبور شد به سمت جلو ب که

  

  انقد قدرت از کجا اورده بودم دونمینم

اون ده سال سر مهرداد  یتمام دق و دل خواستیاون لحظه دلم م یول
  کنم یخال

  

ز سر پناه تجاو یو ب میتیدختر بچه  هیکه به  هیدمپست اون ا_دمیغر
  ..کنهیم

  شنوهیاون دختر نم يالتماس ها و
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و اون در به در  رهیگیدختر ازش م هی ییکه تمام دارا یاون کس پست
  ..کنهیم ابونایخ

دوام  خوادیم يجامعه گرگ چجور نیدختر تنها تو ا هی کنهینم فکر
  ارهیب

  

  که فقط هوس براش مهمه  یاون کس پست

  حرمت دختر  عمو ،پسر عمو نه

  کنهیدختر تنها استفاده م هیبه  يواس دست دراز یتیهرموقع از

  

  بگم؟؟ بازم

  

و موهاش تکون  شدیصورتش پخش م يتو میبلند و عصب يها نفس
  خوردیم
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  بستیچشماش م دنمیهر بار نفس کش با

  دیکشیم ینفس

  

  رو نکردم نکارایمن ا یول_چشم بسته گفت  با

  

برو خدارو شکر کن که از گذشته مزخرفت _و تکونش دادم دمیخند
  ستین ادتی يزیچ چیه

  يشدیم مونیپش يکه بود ینیاز ا وگرنه

  هوس باز ،متجاوزگر... هی

  

  

  باز کرد با اخم زل زد بهم چشماش

  به کمرم زد  یو چنگ 
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  شده دختر عمو... زیزبونت ت_

  

 میدار کردیفکر م دیدیکه هرکس مبود  يجور ستادنمونیا حالت
  میکنیم يعشق باز

  

  تو و پدرت.. دنیکردم...واس سر بر زشیت_زدم  يپوزخند

  ...کشمیپا پس نم گهید

  رمیگیازتون م یکه بد انتقام دیآماده باش پس

  

  مث گاو در باز کرد وارد اتاق شد یبزنه که منش یباز کرد حرف دهن

  ...یکی... يدریح يآقا

  

  ما تو اون حالت ساکت شد.. دنید با
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  بار چشماش باز و بسته کرد چند

  انگشت مارو نشون داد و  با

  اتاق کرد که همزمان رونیاشاره به ب بعد

  

  پشت سرش  از

  سرزده  وارد شد يمرد

  

  کردیم کاریچ نجایا گهید نیخشکم زد ا دنشید با

  

  ستادمیفاصله گرفتم و صاف ا عیمهرداد سر از

  

  شروع کرد به تند زدن... قلبم

  که از سامان  خورده بودم یاون مشت يادآوریبا  
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  ام سر شد. گونه

  

  بهم نگاه کرد  مهرداد

  به سامان: رو

  

  يسلام داداش سامان چطور -

  

  

  تر اومد و با خنده گفت: کینزد سامان

  سلام داداش مهرداد....خو.. -

  

  من حرف تو دهنش موند دنید با
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  شد حبس نهیتو س نفسم

  شد کمیکرد نزد یرو بلند ط یقدم چند

  

  هاش گرد شد و گفت: چشم

  ...یهان -

  

  گفت: دیکه سکوتم رو د مهرداد

  من يگم شده  يهاناست...دختر عمو -

  

  زد يشوکه نگاهم کرد و بعد پوزخند سامان

  يبود یخوب یلیخ ریبازگ نی..افر ؟؟هانایهان_

  بهش ندادم که یجواب
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  سمت مهرداد رفت و شروع کرد باهاش پچ پچ کردن به

  رو ازشون گرفتم نگاهم

  شدم ینشستم مشغول طراح زمیم پشت

  

حرف  ینداره در مورد چ  یخواست بگه که به من ربط یکار م نیا با
  زننیم

  

  مهم بود یلیبرا من خ نکه

  

  رو گرم طرح ها کردم  سرم

  

  ند شدمهرداد زنگ خورد و پشت بندش صداش بل یگوش که

  ؟یچ یعنی -



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1505  

 

  ...خاك برسرتون کنن بگو دستگاهو خاموش کنه تا خودم رو برسونم

  

  

  کرد یمعذرت خواه مهرداد

  

 يموند که با پوزخند و ابرو یسامان يو نگاهم رو رونیبا دو از در زد ب 
  کرد.. یبالا رفته نگاهم م

  

  ارمیاون چشم هارو از کاسه در ب خواستیم دلم

  از صدتا فحش بدتر بود نگاهش

روزه  هی کردمیفکر نم_اومد زمیبلند شد به سمت  م یصندل يرو از
  دختر بشه.. هوویپسر  هی
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گذاشت و  میصدا زل زده بودم بهش که دستاش دو طرف صندل یب
  خم شد

  گفت یلحن خاص با

  دختر خوشکل و هات... هیاونم _

  رمیتا ازش فاصله بگ دمیعقب کش خودمو

.  يدیرسیشجاع تر ب نظر م یلیخ يالبته پسر بود_زد يپوزخند که
...  

  

هتره ب_صورتم بکشه که به شدت پسش زدم يبلند کرد تا رو دستش
  یکن تیحد و حدود خودت رو رعا

  

  رفت عقب

  ..ستادیصاف ا و

  زبونت درازه ... یلینه الانم خ_زد يپوزخند
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  نشست میشونیپ يرو ظیغل یاخم

  بودم یتنها بودن باهاش عصب از

  هرچه زودتر گورشو گم کنه خواستیم دلم

  

شب با من بودن  هینظرت درمورد _فرو کرد بشیج يتو دستش
  ه؟؟یچ

  

  يکرد يخوب باز یلیمدت نقش پسر خ نیتوکه تمام ا_زد یچشمک

  هوم؟؟ یکن يرو هم باز يسوپر استار حرفه ا هینقش  یتونیم پس

  

  گرد شد شیبند و بار یهمه ب نیاز ا چشمام

دهنش  يرو تو  دشیسف يکردم آروم باشم تا نزنم اون دندونا یسع
  خورد کنم
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کردم بخاطر  یمدت مثل پسرا زندگ نیمن اگه تمام ا_زدم يپوزخند
  ...هیمثل تو یگرگ صفت و پست يادما

  

  شعار نده کوچولو.._دیخند بلند

  يکرد یتا هر غلط يحرفا پره ..بگو مثل پسرا بود نیگوشم از من

  نگه چرا.... یکس

  

  بودم دنیدر مرز ترک تیعصبان از

  ستادمیا شیقدم کیسمتش رفتم تو  به

بهتره مواظب _صورتش تکون دادم يجلو دیانگشتم به نشونه تهد 
  ..یحرف زدنت باش

  

  ؟؟؟یاگه نباشم چ_کج کرد لبش
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  دمیپاش کوب نیبلند کردم با تمام قدرت ب زانوم

  ها رو لرزوند شهینعرش تمام ش يصدا که

  

  درد خم شد از

  شده؟؟ یچ_در باز کرد دهیمهرداد ترس که

  

  که از درد صورتش قرمز شده بود سامان

  ...ستین یمهم زیچ_به من زل زد تیعصبان با

  

  زدم يپوزخند

  

  ..ستهیداشت صاف با یسع یسخت به

  رد و بدل کرد نمونیمشکوکش رو ب مهردادنگاه
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  داداش.. رمیم گهیمن د_با درد لب زد سامان

  ...يکجا تازه اومده بود_مهرداد

  ...رسمیدوباره خدمت م_به من نگاه کرد ضیبا غ سامان

  

  شما بانو..منتظرم باش.. نجوریهم

  

  صبرانه منتظرم یحتما...ب_زدم يحرص درآر خنده

  

   رفتیمثل پنگوءن راه م سامان

  

  راه رفتنش خندم گرفته بود از
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 ینیبیبد م_در اتاق  تو دستش فشرد گرهیدست ستادیبه من ا پشت
  خانوم کوچولو..

  

  محکم بهم زد در

  چش شده بود.. نیوا ا_مهرداد

  ...وانسید_بالا انداختم يا شونه

  

  پاش؟؟ نیب يزد نیواسه هم_دیخند

  

  زدم؟؟ یمن؟؟؟نه ..ک یک_ابرو بالا بردم يتا

  

..معلوم بود رفتیراه م عیضا یلیخ_رفت زشیبه سمت م مهرداد
  اورده.. نییدم و دستگاهشو پا یکس

  خنده ریحرفش بلند زد ز با
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  خندم گرفته بود خودمم

  

  دمیخندیاگه م یول

  شدیم پررو

  شدم میطراح هیبا اخم مشغول  بق پس

  }"م ه.پوررمضان"  Rحدیث_{نویسنده

  

  گردنم خشک شده بود 

  گرفتم زمیم يمچاله شده رو ينگاه از برگ ها

  که چند ساعت روش وقت گذاشته بودم  دوختم یینها جهیبه نت و

  

  نگاهش کردم زدیبرق م یکه از خوشحال ییلبخند و چشما با
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  شد... یعال_

  

  ...نمی+بب

  

  و؟؟یچ_بالا رفته به مهرداد چشم دوختم يابرو با

  

ا که انقد ب یاون_زد و با چشم به کاغذ داخل دستم اشاره کرد يلبخند
  بهش... يزل زد یخوشحال

  

  لازم نکرده.._کردم میرو پشت سرم قا کاغذ

  

 تیاذ نمیبده بب_رهیتر اومد و دستش دراز کرد تا کاغذ رو بگ کینزد
  نکن
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  دمیعقب کش خودم

  به عقب رفت یکم یصندل که

  اصلا.. ینیدوست ندارم تو بب_

  

 ویچ_دیبه سمتم کش شتریبچه ها لجوجانه خودش ب مهردادمثل
   نمیدارم بب نویق اهنوز پس ح ستمیی..من ر يدوست ندار

  ...کنهیم کاریدستم داره چ ریز دوساعته

  

  برو بابا_زدم يپوزخند

  

وم ر بایبدنش که تقر ریبه عقب هلش دادم تا از ز یکم میدست خال با
  خم شده بود بلند بشم که

  دیحرکت چرخ هیتو

  دستش دور کمرم حلقه کرد و مچ دستم گرفت... و



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1515  

 

  

  رهیکاغذ رو ازم بگ نکهیترس ا از

  تا فرار کنم که  دمیعقب کش خودم

  تلپ

  میشد نیپخش زم ییدوتا

  خودم و مهرداد پشت سرم بود  دست

  آخ..._دیچیدستم و کمرم پ يتو يدرد بد 

..کمرم..آخ آخ دستم که   يآ_کردمیهوا ناله م یبسته بود و ب چشمام
  از شش جا شکسته...

  ... یبچه ها هست نیمهردادع يریبم يوا

  

  ومدیاز طرف مهرداد ن يصدا یوقت

  باز کردم... چشمم
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   دنید با

  بود  دهیکه روم خواب مهرداد

  بهم زل زده بود دیدرخشیتوش م یکه برق خاص ییچشما با

  شدم تمیموقع متوجه

  

  حس شد.... یب بدنم

  از حد با مهرداد  شیب یکیترس نزد باز

  سر کرده بود بدنم

  

  آب دهنم قورت دادم بزور

  

  م  گرفته بود تمام توان بدن ترس

  از گلوم خارج نشد... یچیجز هوا ه یبگم ول يزیباز کردم چ دهن
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  کردیصدا فقط نگاهم م یب مهرداد

  لبام.  .... ينگاهش رو دنیبه محض چرخ و

  دنیشروع کردم به لرز کیستریصورت ه به

  العمل بدنم دست خودم نبود عکس

  دمیلرزیم دیب مثل

  یولم کن..ولم کن لعنت_زدم غیج

  

  زدمیم غیسر هم ج پشت

  دهنم گذاشت يدستش رو عیسر که

  پاهاش بدنم قفل کرد با

  بغلش گرفت يکامل تو  و
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  ندارم...آروم تیآروم باش..کار_گوشم زمزمه کرد کنار

  

  ...زدمیو دست و پا م کردمیم تقلا

  با دستش خفه کرده بود صدامو

  

  ومدیداشت اشکم درم گهید

  ...کنمیولت نم یتا آروم نش_مهرداد

  انقد تقلا نکن پس

  

  شدیداشت تکرار م گذشته

  نداشتم  يفرار راه

  

  ...دنیشروع کرد به بار اشکام
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  خوردیصورتم  قل م يسرهم رو پشت

  

  کردم آروم باشم... یسع

  رمیبگ میبتونم تصم تا

  تنش  يبدن و گرما یول

  

  کرده بود  میعصب

  

  دادیبهم نم يکار چیترس قدرت ه و

  

  

 ریهرآن استخونام ز کردمیسفت منو بغل کرده بود ك احساس م انقد
  ...شهیبازوهاش له م
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  بدنم کم شده بود لرزش

  دیرسیمهرداد داشت به خواسته اش م و

  

  و داد نکن ... غیدستمو از رو دهنت بردارم..پس ج خوامیم_مهرداد

  ..کنمیولت نم نباریا وگرنه

  

  سرمو تند تند تکون دادم دهیترس

  که

  دهنم برداشت يدستش از رو آروم

  ام توقف کرده بود رو با سر انگشت پاك کرد قهیکه کنار شق یاشک و

  

  دیکوبیدهنم م يتو قلبم
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  بغلش گرفته بود يهمچنان بدنم تو مهرداد

  ... يشد یحالا دختر خوب نیافر_آروم شدم گفت دید یوقت

  

  دیذهنم به سمت گذشته پر کش باز

  ازم سو   استفاده کنه خواستیکه م یوقت

  کردیدفاع رو با ترس وجودش ساکت م یمن ب و

  

  الان.. ... مثل

  دختر خوب و ترسو هی

  

  

  با درد بستم  چشمام

  شده بود ریچشمام اس يکه تو یاشک
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  دیپر رونیب

  گه؟؟ید یکنیم هیچرا گر_مهرداد بلند شد یعصب يصدا که

  

  لبم نشست يرو  یپر از درد و بدبخت يپوزخند

  

  یسرپناه باش یسخت بود ب چقد

  تا ازت دفاع کنه،پشتت باشه... یرو نداشته باش یسخت بود کس چقد

  

  ولم....کن...._گفتم کهیت کهیو ت ومدینم رونیب نفسم

  

  کردمیبستم حس م يپلک ها ينگاهش رو ینیسنگ

  کوتاه یاز مکث بعد
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  و رنجورم باز شد  فیدستاش از دور بدن نح حصار

  نشست.. کنارم

  

  دهیترس

  بلند شدم عیسر

  دیلرز یم پاهام

  شکمم جمع کردم يپاهامو تو   واریگوشه د دمیخز

  

  رمیفاصله بگ یاز مهرداد  به اندازه کاف تا

  

  بند بند وجودم بود يهنوز تو ترس

  پاهام گذاشتم يرو سرم

  افتهیشده بود ن بینگاهم به مهرداد که رفتارش عج تا
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  کردم و دستام رو دور خودم حلقه کردم بغض

  

  بودن خودم متنفر بودم فیضع از

  همه سال بازهم اجازه دادم به روحم تجاوز کنه نیبعد ا نکهیاز

  تنش بهم قالب کنه.. يگرما

  

  زد از خودم بدم اومده بود یام م نهیس يتند تند تو قلبم

  

  

  دمیقدم هاش رو شن يصدا

  دمیزانوهام برداشتم و نگاهم رو سمتش کش ياز رو سرم
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  کردیم یطول و عرض اتاق رو ط کلافه

  بزنه ینگاهش به من افتاد دهن باز کرد حرف تا

  شد مونیپش یول

  موهاش فرو کرد يتو دستاش

  خونه... رمیمن م_

  

  زد رونیبا عجله  از اتاق ب فشیبرداشتن ک بعد

  

  دمیکش یآه

  زانوهام گذاشتم يسرم رو دوباره

  

  داشتم بیحس عج یچم شده بود..ول دونستمینم

  بودم دهیترس میدوباره اتفاق افتادن خاطرات نحس کودک از
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  بغلش بودم و اون.... يشده بودم، من تو جیرفتار مهرداد گ از

  نکرد.. يکار چیه

  و.. کردیبهم رحم نم چوقتیکه تو گذشته ه یدرصورت

  بره رونیاز ذهنم ب خودیب يتکون دادم تا فکرا سرم

  

  بلند شدم نیزم يرو از

  افتاد ... نیزم يبه برگه مچاله شده رو نگاهم

  هیتو ریهمش تقص یلعنت

  

  شدم و برداشتمش خم

  انداختم.. میبه طراح ینگاه
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  پرت کردم زیم يبرگه رو رو یعصب

  زدم... رونیشرکت ب از

  سرد شده بود شیکم ب يهوا

  مانتوم فرو کردم بیج يتو دستام

  

  گرفتم  شیخونه رو درپ ریمس

  پام ضربه زدم يجلو يا زهیسنگ ر به

  ... یلعنت_

  ...؟یشد زندگ نمیا

  

  م؟؟یخانوم درخدمت باش نیدی+افتخار م
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  سامان خشک شد یچهره سرد و عصب يخستم رو نگاه

  

  خودم حفظ کنم يکردم خونسرد یسع

  نبود چکسیه ابونیخ يتو

  ؟؟يخوایم یچ_به عقب برداشتم یقدم

  

  کرد بشیج يتو دستاش

  رفتمیکه عقب عقب م نجوریهم

 دتوایز يوقت بهتر لطف ها هینتونستم صبر کنم تا _ومدیم دنبالم
  جبران کنم

  

  الانم خوبه.  .. یول_دیخند

  برسونمت   خونه هوم؟؟ میتونیم_اشاره کرد ابونیکنار خ نیماش به
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  برم.. تونمیخودم م_کردم یاخم

  هام تند تر کردم..  قدم

  ببرمت.. دیمن با+د نه د 

  

  به سمتم دراز کرد دستش

  دنیبا تمام قدرت شروع کردم به دو که

  نیبود با سر بخورم زم کیکه چند بار نزد دمیدویتند م انقد

  

  حس شده بود  یب پاهام

  کردیوزن بدنم تحمل م بزور

  

  پشت سرم نگاه کردم.. به
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  از سامان نبود يخبر

  

  ...دمیکش يآسوده ا نفس

  جا خوردم .... ینیبوق ماش يبا صدا که

  

   زنمیو بوق م امی+حواست کجاست هانا ؟دوساعته دارم دنبالت م

  دنبالت کرده؟؟؟ يزیچ ای یکس يدویم فقط

  

  دمیکش يماهان نفس آسوده ا دنید با

  

  ... شدیشکسته و کش دارم مانع از حرف زدنم م يها نفس

  

  تکون دادم یبه نشون منف يسر
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سوار  ایب_در سمت شاگرد رو باز کرد نیخم شد از داخل ماش که
  شو..رنگ به روت نمونده..

  

  رفتم  نیسمت ماش به

  م..ممنونيوا_دمیکش قیچند نفس عم یصندل يمحض نشستن رو به

  

  دادم... هیتک یصندل یبه پشت سرم

  نگاه  ماهان شدم ینیمتوجه سنگ که

  

  ؟؟یکنیچرا حرکت نم_دمیتعجب پرس با

  

  ؟؟يکردیفرار م دهیسرعت و ترس نیبا ا یواس چ_نگاهم کرد زیر

  کرد؟؟؟ يکار مهرداد
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  نه_کردم یروز پر از تنشم  اخم يآور ادی با

  

  ...کردیهنوز خس خس م نهیس يرو

  سوختیم ادیز یگلوم از خشک راه

  

  عموت صبح اومده بود خونه ما..._به سمتم گرفت یآب شهیش ماهان

  

رو ازش گرفتم به لبم  شهیش عیآب چشمام برق زد سر دنید با
  خب؟؟_کردم کینزد

  

 انیگفت اخر هفته م_دوخت ابونینگاهش از من گرفت به خ ماهان
  تو! يخواستگار
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  دیگلوم پر يتو آب

  ام گذاشتم نهیس يسرفه افتادم و دستم رو رو به

  

  شد یسرم تکرار م يتو یماهان ه حرف

  يخواستگار انیم  خوانیم-

  

  

  پشتم دیبه سرعت و کوب ماهان

  اروممممم....آروممم سسسیه -

  کرد کیرو گرفت و به دهنم نزد يبطر ریز

  

  آب بخور کمی -

  دمیآب رو بلع آروم
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  گرفتم یقینفس عم هویبند اومده بود و  نفسم

  

  رو هول دادم  يبطر

  بسه_

  دادم هیتک یصندل یسرم رو به پشت و

ام رو اعصابم  نهیقفسه س دیام و حرکت شد دهیبر دهیبر يها نفس
  بود

  

  شدم یخفه م داشتم

گونه ام  يکه از سوزش گلوم رو یهام رو بستم و قطره اشک چشم
  رو دیچک

  کردم پاك

  

  ؟یخوب -لب زد ماهان
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  سر تکون دادم و گلوم رو صاف کردم آروم

  خونه. میبر -

  صدا یب

  رو روشن کرد نیماش

 هوونیو اون شخص مهرداد بود د انیقراره ب نکهیخود خونه با فکر ا تا
  شدم

  

  بذاره شیحق نداشت پا پ عمو

  که مهرداد و خودش سرم اوردن ییبعد اون همه بلا نه

  کس و تنها بود یکه ب یهمه سال اون

  بودند کجا

تراز  زیعز هیدندونش رفته بود دا ریثروت که مزش ز يحالا برا که
  مادر شده بود
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**  

اهان به سمت پله ها رفتم که عمو توجه به م یب م،یخونه شد وارد
  حامد صدام کرد

  هانا -

  دادم هیو به نرده ها تک دمیچرخ

  دمتونیند دیسلام عمو، ببخش -

  

  زد ینیغمگ لبخند

  ینیکه منو بب ينبود ایدن نیاصلا تو ا -

  دور شونه ام حلقه شد و یدست

  دم گوشم گفت نازیآ

  

  جونم. یغمتو هان نمینب -
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  بهش زدم.  يلبخند

  

  کارت دارم. نیبش ایب -دمیعمو شن يصدا که

  

  نیا يصحبت کردن درباره  شیگنجا واقعا

  رو نداشتم اما موضوع

  کنم یاحترام یتونستم ب ینم

  

  کمکم کرده بود و حقش نبود که ناراحتش کنم یلیحامد خ عمو

  .میو نشست میبه سمت مبل ها رفت نازیبا آ همراه

  

  مبل دو نفره نشست و نگاهش رو بهم دوخت يهم کنار عمو رو ماهان

  گفت ینیبدون مقدمه چ عموحامد
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  یعموت اصرار داره با مهرداد ازدواج کن -

  

  نگفتم و با پوسته گوشه ناخنم مشغول شدم که ادامه داد يزیچ

  

ده و بدون  یصورته که اموالت رو بهت پس م نیتنها در ا گهیم -
  یبکن یتون ینم يمدرك تو کار

  

  دونه و... ینم يزیچ يخواستگار هیاز قض  مهرداد

  

  دونست؟ ینم يزینگاهش کردم. مهرداد چ متعجب

  ؟يخواستگار انیخواستن ب یم يشد؟پس چجور یم مگه
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  توجه به من ادامه داد یب عمو

از اول شروع  یثروتت رو بزن يهمه  دیق يمجبور ایخوب فکر کن،  -
  یکن

  يریو حقت رو پس بگ یبا مهرداد ازدواج کن نکهیا ای

  

  دیلرز دلم

  بخوام با مهرداد ازدواج کنم نکهیا فکر

  تو آغوشش باشم... نکهیا

  

  ...هیمگه الک_دیکنار گوشم غر نازیآ

 میهست بتون یراه ي..حتما دیکنینم تیشکا یچرا از راه قانون اصلا
  ...میریرو پس بگ یهان هیثروت پدر رهیازدواج سر بگ نیبدون ا

  

   خوادیم یاره اگه هان_زد يپوزخند ماهان
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  نوه هاش بشه... لیاش تحو شناسنامه

  بره سراغ قانون تونهیم

  

تا  کشهیطول م یلی...خشیراه قانون گهیماهان راست م_حامد عمو
  ...یبرس جهیبه نت یبتون

  ...یشیم الشیخیخودت ب یشیخسته م اونم

  

  کنم.. کاریپس چ_دمیکش یآه

  

  ...ادیگرفتن جواب م يعموت برابرو فکرات بکن..آخر هفته _عمو

  

  با خودته میتصم
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  ثروتت شو الیخیب گمیمن که م_ماهان

  ...یطراح بش نیبا تلاش بهتر یتونیم تو

  ...کردیم فیتعر اتیاز طراح یلیخ مهرداد

  

  مردشورشو ببرن _دیغر نازیآ

  

به مهرداد داره..حالا  که  يادیعلاقه ز دونستمیم_بهش کردم ینگاه
 رهیگیخودش م يجلو یلیمن خ يخواستگار ادیمهرداد قرار بود ب

  شو نشون نده.. یناراحت

  

  گرفتم و نازیاز آ نگاهم

  استراحت کنم رمیمن م_مبل بلند شدم يرو از

  

  ؟؟يخوریشام نم_عمو
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  ندارم..ممنون لینه م_سمت اتاقم رفتم به

  

  اتاقم شدم وارد

  گوشه هیلباسام پرت کردم  و

  

  مشغول بود فکرم

  راحت فکر کنم الیداشتم با خ ازین

  تنگ بود رمیلباس ز یول

  کردیم تمیواقعا اذ 

  

  باز کردم بندش
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  گوشه هی انداختمش

  

  دمیکش رونیب ینازک يداخل کمد تاپ بند از

  دمیپوش و

  

تنگ تحمل  يلباسا نیدخترا ا يراحت شدم...چجور شیآخ_
  ..کننیم

  

  .... ایفکر کنم خودتم دختر_به عقب برگشتم دهیماهان ترس يصدا اب

  

  چه طرز وارد شدنه.. نیا_قلبم گذاشتم يرو دستم

  

انگار  یمن در زدم ول_اشو از در گرفت وارد اتاق شد در بست هیتک
  رتیفکر لباس ز
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  چشماش به بالا تنه ام اشاره کرد با

  مشغولت کرده بود یلیخ _

  زده لبم گاز گرفتم خجالت

  دوختم نیبه زم نگاهم

  

 نیا یول یکشتیتو خودتو م یعنی_دیبلند خند يماهان با صدا که
  ...یپنهون کن یتونستیشرم و خجالت دخترونه رو نم

  

ه تو چشمام نگا_چونم برد و سرم بالا گرفت ریسمتم اومد دستش ز به
  کن...

  

  دو براقش در رفت و آمد بو یمشک يچشما نیب نگاهم

  جوون چشمارو ..چرا تاحالا دقت نکردم..._گفت طنتیش با
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  .پررو تیترب یزهر مار...ب_که عقب رد دمیمشت به شکمش کوب با

  

  ها نهیدستت سنگ_دیخند

  

  سمت تخت رفتم روش نشستم... به

  

  نمیمنم بش یزنیاگه نم_به سمتم اومد واشی

  چپ نگاهش کردم چپ

  

  منو يباشه بابا نخور_دیخند که

  

  تخت نشست يرو
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  دور شده بودم طونیماهان ش نیوقته از ا یلیخ_زد به من زل

  ...يتو با وجودت اونو برگردوند یول

  شد دهیهام کش نهیس يچشماش رو ریمس

  

  زی..پسرك هيکردیدور نبود فقط روش نم_دمیلب غر ریز

  خنده ریبلند زد ز که

قلبت گوش  يبه صدا_ام گذاشت نهیس يهوا دستش رو یب ماهان
  بده...

  دهن باز نگاهش کردم با

  باشم يجد خوامیم_ماهان

  یهان متیهر تصم تو

  ...هیمونیعقلت جلو نرو ...حرف عقلت آخرش پش با



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1547  

 

  

  سوختیام م نهیس يدستش رو يجا

  دمیعقب کش خودم

  اومد رونیاز فاز پند دادن ب که

  

شد  یفلسف یلیخ حتمینص_دیو خند دیدستش پشت گردنش کش و
  .؟نه  ..

  یزن دیتو فاز د میبر

  ام گذاشتم  نهیس يدستم رو عیسر که

  

  ... ییپررو یلیخ_گرفته بود خندم

  

بودن باهات  ی..ول دونمیم_بغلش فشرد يهوا بغلم کرد و  منوتو یب
  . .نهیریبرام ش زتیکردنت، حرص خوردنت، خندهات، همه چ تی،اذ
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  حرفش داغ شدم از

  

  تیزندگ يرو شیاگه از دو راه پ_کنار گوشم زمزمه کرد که

 يبرگرد یتا وقت مونمی. .پا به پات ميبا مهرداد انتخاب کرد ازدواج
  ...شمیپ

  میکن طنتیکه باز ش_گفت یطونیلحن ش با

  

  ...یبا مهرداد ازدواج کن یاگه با نخواست یول

  

  زل زدم بهش  منتظر

  توخونه یبش تهیل یتا آخر عمرت ترش دیبا_لب زد که
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  خنده ریزد ز خودش

  

  مزه... یهه ب_

  ولم کن_بغلش تکون دادم يتو خودم

  

  ...تیخواستگار امیباشه بابا...خودم م_ماهان

  

  ؟؟یچ_زد خشکم

  

  ...گهیبلد نبودم بگم د نیبهتر ا یبود ول ییهوی یلیخ دونمیم_ماهان

  

 ایبا من   یسیدوست ندارم..بخاطر رودربا یول_شد يجد هوی بعد
  درمپ
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  ...  یمنو انتخاب کن یاز شر مهرداد خلاص بش نکهیبخاطر ا ای

  

  گم؟،؟یم یچ یفهمیم

  اراده  یب

  آره_تکون دادم و آروم لب زدم يسر

  ...نیآفر_دیلپم کش که

  ..نیآفر_دیلپم کش که

  

  یفکر کن یتا راحت بتون ذارمیخب تنهات م_تخت بلند شد يرو از

  ...فقط

  

  نگاهش کرد یسوال
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  رینره...شب بخ ادتیحرف من _

  

  رفت رونیاتاق ب از

  و به سقف زل زدم دمیتخت دراز کش يرو

  

  هیحرف عقل و احساسم چ نمیکردم بب یسع

  یشیبا ازدواج با مهرداد بدبخت م گفتیم عقلم

  بخاطر پول فقط

  

  گفتیم قلبم

  يریکه از خوانوادت مونده رو پس بگ ییزایتنها چ یتونیم ينجوریا

  مهرداد هم..... با
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  تند تکون دادم سرم

  

  ..اره رهیگیم میعقلم بهتر تصم زنهیم ادیزر ز قلبم

  

  کردم بخوابم یبستم سع چشمام

  

  ذاشتیفکر آخر هفته  راحتم نم یول

  

**  

  يصدا با

  چشمم باز کردم يتو اتاق بزور لا يزیخوردن چ بهم

  کمد لباس من جا کرده بود يتا کمر خودشو تو یکس
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  ؟؟یکنیم کاریچ_نشستم  خیس دهیترس

  

  دمیکش ينفس آسوده ا نازیچهره خندون آ دنیبا د که

  دارم خوشکلت کنم بفرستمت سر کار.. تیمامور_

  

  ؟؟؟یچ ؟؟واسهیخوشکل کن_دمیپرس متعجب

  

چون ك*و*ن _تخت پرت کرد يبغلش بود رو يکه تو يها لباس
  بسوزه... ایبعض

  

 میرشد..برو صورتت بشور صبحانه بخو ریپاشو د_دیگرفت کش دستم
  حاضرت کنم يایب
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  مگه بچه ام..؟؟_دمیغر

  

  ....يپسرا اومد يایکه تازه از دن یهست يتو دختر گهیآره د_نازیآ

  

  و دنبال خودش به سمت در اتاق برد  دیکش دستم

  تو..._کردم ستادنیرو هم مجبور به ا نازیو آ ستادمیا که

  

  ؟؟یمن چ_نازیآ

  مهرداد ... نکهیبگم...تو از يچجور یعنی_

  

برام  یهرکس ایمهرداد  نکهیخره...من قبل از یهان_دیحرفم پر يتو
  مهم باشه

  برام مهمه... خانوادم



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1555  

 

  

  از ... شتریو صلاح تو ب یمطمءن باش خوشبخت پس

  

  ...خوامیبا مهرداد م یزندگ_گفت یکرد و با لحن آروم یمکث

  

  براش سوخت... دلم

من و مهرداد افتاده بود...حالا مجبور  یمنجلاب زندگ يتو ناخواسته
  غرق نشه نیشترازیبود دست و پا بزنه تا ب

  

  شدن دستم دهیکش با

  دمیپر رونیهپروت ب از

  ...شهیم رید گهید میبر ایب_
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  همراه خودش به سمت آشپزخونه برد منو

  لباسم عوض کنم یذاشتیحداقل م_

  زشته جلو عمو ينجوریا

  

  سرکاررفت  ستیبابا ن_دیخند نازیآ

  

  خب ماهان که هست.._

  

 يزیچ گهیکرده..د شویزن دیهمه د شبیماهان که د_دیخند زیر
  باشه؟؟ دهیمونده که ند

  

  از تعجب  گرد شد  چشمام

   رونیکه از اتاقت اومد ب شبیتعجب نکن ماهان د_نازیآ



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1557  

 

  ...یشیم تیلباس تنگ برات نخرم اذ گهیمن گفت د به

  

  خنده.. ریحرفش زد ز با

  زهرمار...منحرف بدبخت_کمرش فرو کردم يتو انگشتم

  

  خنده اش شدت گرفت که

  

  میآشپزخونه شد وارد

  مشغول خوردن صبحانه بود ماهان

  نشستم زیم پشت

  سلام_

  گذاشت  و رفت زیم يرو يدوتا استکان چا  خدمتکار

  دور استکان حلقه کردم دستم
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  سر کار؟؟ يریم_ماهان

  ور دل تو مونهین پ م_وسط حرفش دیپر نازیآ

  

   نازیآ يبه ساق پا دیچپ چپ نگاهش کرد و با پاش محکم کوب ماهان

  صورتش از درد قرمز شد که

  

  چتونه شما؟؟_کردمینگاه م بشونیعج يتعجب به کارها با

  

  رسونمتیحاضر شو بعد صبحونه م یچیه_زد يبزور لبخند ماهان

  

به پاش  زیم ریبزنه که ماهان دوباره از ز یدهنشو  باز کرد حرف نازیآ
  دیکوب

  گلو خفه شد يصداش تو که
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  حرف نزن تا هانا صبحونه بخوره... ادیجان ز نازیآ_ماهان

  

حرف مشغول لقمه گرفتن  یو ب دیکش یبا چشماش خط و نشون نازیآ
  شد

  

  بلند شدم زیصبحانه از پشت م بعد

  مثل جوجه اردکا پشت سرم به راه افتاد نازیآ که

  

  تاسف تکون دادم ياز رو يسر

  کرده بودما ریدوتا خوواهر و برادر گ نیا نیب منم

  

  ستادمیاتاق سرگردون ا وسط
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  صورتت انجام بدم شیآرا نیخب اول بش_نازیآ

  گرفتم معرکس ادیمدل بافت مو  هی بعدشم

  یبپوش دمیببافم بعدم لباساتو م برات

  

  کردمیگرد نگاهش م يچشما با

  مجبور به نشستن کرد هل داد و یمنو به سمت صندل که

 يبندیچشمات م_صورتم تکون داد يوار جلو دیدستش تهد انگشت
  .؟يدی...فهم یکنیتا کارم تموم نشده باز نم

  

  رونیروم نشه برم ب ینکن يکار هیفقط _بستم چشمام

  

 ازمسیهلو م هی..الان از لولو برات ایبه منو دست کم گرفت_زد يلبخند
  ...يحالشو ببر
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  عمتهلولو _دمیغر

  صدا مشغول کارش شد یو ب دیخند

  

  کردمیصورتم حس م يقلمو و رو حرکت

  بود نیریبرام ش دیلغزیپوستم م يکه رو یشیلوازم آرا يسرد

  ناب و دخترونه حس

  

 همیمنو از چرت نصف ن نازیآ يکه صدا گرفتیکم داشت خوابم م کم
  جوون بخورمت خوشکل..._دیکش رونیام ب

  ساختم یو پنجولم درد نکنه چ دست

  ...يتر بر نوریا اطیکنم ماهان نذاره از در ح فکر

  

  ...استاادیساخت یچ نمیبذار بب_چشمم باز کردم يلا
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  چرخوند نهیبه سمت آ منو

  کرده ام افتاد شیبه صورت آرا نهیآ ينگاهم تو که

  

  منم؟؟ نیا يوا_خودم تعجب کردم دنید با

 يشد ییچه هلو يدیآره د_دستش دور گردنم حلقه کرد نازیآ
  لولو خانوم شهیخودتم باور نم

  

  بپوش  ریبه سمتم گرفت بگ لباسامو

  کردم يتشکر

  لباسا شدم دنیمشغول پوش و

  با اخم زل زده بود به من نازیمدت آ تمام

  کردیم یحرکاتم بررس و
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  سرم انداختم يتخت گذاشته بود برداشتم و رو يکه رو يروسر

  نه ياووونجور_دیکش يبلند غیج که

  

  شده؟ ی..چیچ_خشکم زد دهیترس

  

ساعته دارم موهاتو  هی_سرم درست کرد  يرو يسمتم اومد روسر به
  یبود خرابشون کن کی..الان نزد بافمیم

  

  دمیکش يکلافه ا پوف

  میحالا خوب شد بر_دیدستش عقب کش که

  

راه رو جلوم  يزدم که تو رونیتکون دادم همراهش از اتاق ب يسر
  .ستادیا



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1564  

 

  ه؟؟یچ گهید_شدمیداشتم کلافه م گهید

  

  ..ایبزنه نذار پتیت ای يماهان اگه خواست دست به روسر_دیخند زیر

  ...شمیروت خراب م يزحمتمو خراب کرد نمیبب يبرگرد شب

  

ولم کن  يدوست دار یجون هرک نازیآ_دمینال زونیلب و لوچه آو با
  بذا برم...

  

  جلوتو گرفته.. یخب برو ک_کرد اخم

  

  جلوش گذشتم  از

مواظب _بلند شد غوشیج غیج يسمت درخونه رفتم که باز صدا به
  خودت باش...
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  زدم رونیبراش تکون دادم و از خونه ب یدست

  داده بود  هیتک نشیبه ماش ماهان

  رفتیور م شیگوش با

  

  بهش  دنیمحض رس به

  گرفت با دهن باز  زل زد به  من  یاز گوش نگاهشو

  چته؟؟_خنده دار بود یلیچهرش خ حالت

  

  ی..چیه_بست و آب دهنش قورت داد دهنش

  

 کمی_زده بود رونیاشاره کرد که نصف موهام ازش ب ياخم به روسر با
  صاحابو بکش جلو... یاون ب
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شو  الیخیب شهیم دایپ  نازی..سر کله آیبکن ياوه نه  نگاه به روسر_
  میبر

  

داد و  يکه صدا آورد تا اونو جلو تر بکشه میبه سمت روسر دستش
  بلند شد نازیآ ادیفر

  کشتمت.. نجایهم یبهش دست بزن_

  

  دیدستش پس کش دهیترس ماهان

  گرفته بود. خندم

  

  خودش به ما رسوند نازیآ

  ...یخراب کن ایموها و رژ لبش کم  رنگ _دینفس زنان غر نفس

  و توماهان... دونمیبرسه  خونه من م پات
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 نازیصورت آ يجلو میابروش بالا برد دستاش به نشونه تسل يتا ماهان
  خب یلیخب ..خ یلیخ_گرفت

  

شو موهات  نیآروم سوار ماش یلیهانا خ_گفت یبه من کرد با لودگ رو
  خراب نشه...

  

  بله چشم.._دمیخند

  

  رفتم نیسمت ماش به

  کردینگاهمون م نازیآ میاز کوچه خارج بش تا

  

  _دمیکش يمحض دور شدن از کوچه نفس آسوده ا به

  ...يآزاد يوا

  خنده ریماهان زد ز باحرفم
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**  

  شرکت نگه داشت يجلو نیماش

  شد ادهیپ نشیبا ما مهرداد از ماش همزمان

  ما منتظر موند دنیبا د و

  شد به سمتش رفت ادایپ نیاز ماش ماهان

  

  به جونم افتاد  استرس

  دیلرزیپام م قلبم اووج گرفت و دست و ضربان

  شهیبرم ضربان قلبم متوقف م کشیاگه نزد دونستمیم

  برن تو شرکت  خواستیم دلم

  شدم ادهیپ نیبا اشاره ماهان به اجبار از ماش یول

  سمتشون رفتم به
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  لب سلام دادم ریز

  ..گهید رمیخب من م_ماهان

  دنبالت امیکارت تموم شد زنگ بزن م هانا

  

  باش ممنون_تکون داد يسر

  

  رفت نشیبه سمت ماش ماهان

 میبر_دمیمهرداد به سمتش چرخ ينگاه دنبالش کردم که با صدا با
  داخل

  

  به راه افتاد خودش

انگار من رفتم  رهیگیچه خودشم برام م_براش کج کردم لبم
  ..پسره سه نقطهشیخواستگار
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**  

  نشستم زیم پشت

  افتاد روزید یبه برگه طراح نگاهم

  بخاطرش اون اتفاق افتاد که

چنگش زدم و مچالش کردم و پرتش کردم رو  زیم يحرص از رو با
  نیزم

  

  بهم کرد یبا تعجب نگاه مهرداد

  مشغول کارش شد دوباره

  

  نداشتم یطراح حوصله

  دیرسیبه ذهنم نم یانقد مشغول بود که طرح فکر

  رو به روم گرفتم دیدر نگاه از برگ سف يصدا با



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1571  

 

 یینها يصحبت ها يواتسون و همکارشون اومدن برا يآقا دیببخش_
  پروژه......

  

  کن داخل شونییراهنما_مهرداد

  

  رفت رونیگفت از اتاق ب یچشم یمنش

  تو دفتر دستکت یکنیسرتو م_اخم به من نگاه کرد مهردادبا

   یکنیسمت نم نیب ا نگاه

  ؟؟يدیفهم يدیهم گفتن جواب نم يزیچ

  

  چرا؟؟_چشمام از تعجب اندازه توپ شده بود 

  

  نباشه...سوال _دیغر
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  در اتاق يصدا با

  تموم موند مهین بحثمون

  انداختم نییاخم سرم پا با

  

  ومدیحرف زدنشون م یسیانگل يصدا

از حرفاش  یچیه نکهیجذاب بود با ا یلیخ شونیکی يصدا تن
  دمیفهمینم

  به دلم نشسته بود دایصداش شد یول

  

  نمیسرم بالا بردم تا  چهره صاحب صدا رو بب یواشکی

  براق قفل شد  ... یجفت چشم طوس هیو چشمام ت که

  

  چشماش يحواس فقط زل زده بودم تو یب
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  رمینگاه ازشون بگ تونستمینم اصلا

  چشما رو نگاه کنم نیا نمیفقط بش خواستیدلم م و

  

مهرداد سرم تکون دادم تا کنترل رفتارم رو  یعصب يبا صدا هوی که
  هانا حواست کجاست؟؟_رمیبه دست بگ

  

  شده يزی..چنجایها ..هم_

  

واتسون ازتون  يآقا_دیداشت بالا نره غر یکه سع يتن صدا با
  دینیما بش شیمبل پ يرو دیایخواهش کردن ب

  

  چرا؟؟_گفتم متعجب

  شروع کرد به حرف زدن یمرد چشم طوس که
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  دمیاز حرفاش نفهم یچیه یمن بودم ول مخاطبش

 ادیحرفاش ز دادیمهرداد  بود که نشون م یبه  چهره برزخ توجهم
  جالب نبود

  

  مکث  با

که به روم لبخند  یمرد چشم طوس يسمتشون رفتم که با صدا به
  شد شتریتعجبم ب زدیم

  

  بلند شد شیصندل ياز رو تیبا عصبان مهرداد

  ...دادیشروع کرد به داد و ب و

  اگه همکار واتسون مهرداد نگرفته بود  که

  کردیبادمجون رشد م کی یکیخوشکل  ياون چشما يپا الان

  مهرداد تعجب کرده بودم ییهویرفتار  از

  رفت رونیزد و از اتاق ب يحرفا تیبا عصبان واتسون
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  به مهرداد انداخت و رفت يسرش همکارش نگاه تاسف بار پشت

  

  کردمیدهن باز به رفتنشون نگاه م با

  صورتم نشست  يکه رو یمحکم یلیبا س که

  دیسوت کش گوشم

  

  کردیصورتم گز گز م يدست مهرداد رو يجا

  صورتم گذاشتم و هاج و واج زل زدم بهش يرو دستم

  

  تکون خوردن نداشتم قدرت

  بود  ییهویعکس العملش  انقد

  بکنم دیبا کاریچ دونستمینم که
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  عربدش  باعث شد چشمام ببندم يصدا 

  ..شهینم تیدختره احمق تو اصلا  حرف حال_

  . هان؟؟ یکن يلجباز دیبا فقط

  

  يدیم لشیبه طرف سر آخر لبخند هم تحو يزل زد یچ واس

  

  راه گلوم گرفته بود يبد بغض

  حرف زدن برام سخت بود  و

  یتاک کردمیاز خودم دفاع م دیبا یول

  کردن سکوت کنم يگفتن هر کار یهرچ

  من لبخند نزدم..فقط..._
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هه پس من بودم زل زده بودم به طرف و لبخند ژکوند _مهرداد
  دادم؟؟یم لشیتحو

  

  ؟؟یاصن من بودم که چ_دمیغر

  

احمق اون ازت خوشش اومده بود _سمتم اومد و شونه هام گرفت به
   خواستیم

  ...یبش  نگشیمدل 

  

بودن   نگیخب مگه مدل_دمیاز حصار دستاش عقب کش خودم
  چشه؟؟

  

  گوشه سیچش ن_زد يپوزخند

  يشدیم ریلباس ز نگیمدل دیبا فقط
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  ...... يمردا يو جلو يدیپوشیرنگا رنگ م يرایز لباس

  حرفش رو خورد ادامه

  

  زده لبم گاز گرفتم خجالت

  ؟؟یمدلش بش یبازم دوست داشت_

  

به  یوقت_موهاش فرو کرد و کلافه گفت يدستش تو  دیبه عقب چرخ 
که  کردیم فیتعر یداشت از اندام هات و .س*س يسمتمون اومد

  و... هیمدل شدن عال يبرا

  

  

  لب گفت که متوجه نشدم ریز يزیچ

  کرده بود خیدست وپام از خجالت  یول
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  کردیصورتم گزگز م يدستش هنوز رو يجا

  

  نبودم یلیس نیمن مستحق ا بازم

   کردمینم یتلاف اگه

  شدیدلم غمباد م يتو

  

  سمتش رفتم و صداش زدم به

  نثارش کردم یلیبه سمت من با تمام قدرت س دنیبه محض چرخ که

به من مربوط  گرانید زیه ياولا چشم ها_دست خودم درد گرفت که
  ستین

  

جواب  یب يکرد يهرکار ستمیکوچولو ن ياون هانا گهیمن د دوما
  بذارم
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  یکنیدفعه آخرت باشه دست رو من بلند م سوما

  

 میپس تصم_زد يبشه لبخند یعصبان نکهیا يتصورم بجا برخلاف
  ..يبد يکنم جوابمو همونجور يهرکار یگرفت

  

  آ...آره_به سمتم برداشت که عقب تر رفتم یقدم

  

  اومد جلوتر

  چهرش ترسناك شده بود حالت

  

  ...یکنیم ينجوریچرا ا_عقب رفتم عقب

  

  يجوابمو بد یکنم که نتون يکار خوامیم_مهرداد
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  کتاب خونه  واریبه د خوردم

  ...میترسونیم يدار_بهش دمیچسب

  

شجاع  یخواستی..مگه نمیترسو باش ویچرا تو که نبا_مهرداد
  ..هانا کوچولویاز الان شروع کن دی..پس بایبش

  

  دستش بلند کرد و.. هوی

  

  واریکتاب خونه گذاشت که د يسرم رو پشت

  به حرکت کرد شروع

  به عقب برگشتم دهیترس

  کامل تو آغوشش فرو رفتم که

  دور شکمم حلقه کرد دستش
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  قلبم شدت گرفت ضربان

  رونیب زنهیالان از دهنم م کردمیکه حس م دیکوبیمحکم م انقد

  

  شد انیبود ك کنار رفته و اتاق پنهان مهرداد نما يواریبه د نگاهم

رو  ییزایچ هی دیکه فقط با خورمتی..نميدیچرا انقد ترس_مهرداد
  بدم ادیبهت 

  دیتکون دادم که محکم تر بهم چسب خودمو

  دیشکمم کش ينوازش وار رو دستش

  

  تهوع گرفتم حالت

  حس بود یو پام ب دست
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  همراه خودش به داخل اتاق هل داد من

  مجسمه خشکم زده بود  نیع

  

  تخت هل داد  يمنو رو مهرداد

  تخت افتادم يرو که

  ؟؟؟يخبر دار يحتما از قرار خواستگار_

  خودم جمع و جور کردم بزور

  زد يپوزخند که

  

  لب زدم یدهنم قورت دادم به سخت آب

  آره_
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علاقه  چیبه خواسته من نبوده..من اصلا ه  يخواستگار نیا_مهرداد
  دختر ترسو و خودخواه مثل تو ندارم هیبه ازدواج با  يا

  

  نشست میشونیپ يرو یاخم

  

  به نفعه منه یلیداد که خ يشنهادیپدرم  پ یول_پوزخند زد که

  ...شهیم یفقط با ازدواج با تو عمل و

  

توام _دمیصورتم اورد که خودم عقب کش کیخم کرد و نزد سرش
  ...یمجبور به ازدواج با من تیبخاطر به دست اوردن ثروت پدر

  دهیصورت بهت پس م نیبابا اون اموال فقط در چون

  

  زل زده بودم بهش  ساکت
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ز ...بعد ارهیازدواج سر بگ نیو تا ا میایپس بهتره باهم کنار ب_مهرداد
  دمیطلاقت م میدیهردومون به خواستمون رس نکهیا

  

  

  نشدم که با دست خودم ،خودم رو بدبخت کنم وانهیانقد د_دمیغر

  

 ..کهییبدبخت ترسو هیالانشم  نیبدبخت...هه توهم_دیخند بلند
  ..یمیمشت خاطرات قد هیبه  يخودتو چسبوند

  

خاطرات  نیا_ستادمیا نشیبه س نهیتخت بلند شدم و س يرو از
  منو.... یتمام زندگ یمیقد

  

 دیجد یزندگ نیا یتونیتو م_دهنم گذاشت و ساکتم کرد يرو دست
  يرو بساز
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  ...گردهیذهنت  گذشتت برنم يچرت تو يفکرا نیا با

  

  اون ثروت کلونه تیداه خوشبخت تنها

...  

  دیلبم لغز يآروم از رو دستش

  

  چونم خشک شد يرو

  من ... یول_زدم لب

  

  شد که خود به خود ساکت شدم دهیلبام کش يرو نگاهش

  دیپر کش افتهیکه ممکن بود هرآن ب یاتفاق یپ ذهنم
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 یقدم تا بدبخت هی...فقط یفکرات بکن یتونیتا آخر هفته م_مهرداد
  ...يدار يابد یو خوشبخت یشگیهم

  

  لباش مونده بود يشده نگاهم رو مسخ

  زد و.. يپوزخند که

  

  خواد؟؟؟یدلت م_زد يپوزخند

  

   دمیشنیانگار صداشو نم یول

  بشنوم خواستمینم ای

  شدیم یو گوشت یصورت يمانع از برداشتن نگاهم از اون لبا يزیچ هی 

  

  شدیتر م کیو نزد کیداشت نزد نجوریهم لباش
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  کردمیفکر م نیفقط به ا من

  مثل مهرداد شده یادم بینس ستیلبا ن نیا فیح

  

  حد گشاد شد نیلبم چشمام تا آخر يرو یو لزج یحس گرم با

  

  خودم اومدم و تقلا کرم تا از حصار آغوشش خلاص بشم به

  تخت انداخت يمحکم تر منو فشرد و رو یول

  کردیبدنش داشت حالمو بد م ینیسنگ

  سرت زنیهمه شرکت بر زنمیم غیولم کن ..ولم کن بخدا ج_

  

  بخوره  یتکون نکهیزد بدون ا يپوزخند

  بسته   شو..._
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  دیچیمغزم پ يقژ قژ حرکت در تو يصدا

   هن

  رسما بدبخت بودم شدیاگه در بسته م يوا

لبام گذاشت  يلباش رو عیباز کردم داد و هوار راه بندازم که سر دهن
  و صدامو خفه کرد

  

  دراومد اشکام

  دیلغزیصورتم م يتند رو تند

  کامل بسته شد در

  لباش ازم جدا کرد مهرداد

 يانداخت و پوزخند میاشک يبه چشما ینگاه متعجب
  ؟؟يکرد نیشجاعتو تمر ينجوریهم_زد

  

  تخت نشست يروم کنار رفت و رو از
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  ستادمیا واریبلند شدم و گوشه د عیسر

  ازت متنفرم..ازت متنفرم ..ازت متنفرم_اراده داد زدم یب

  

  نگاهش غم نشست يتو

  کردمیفکر رو م نیمن ا دیشا ای

شرکت  نیزودتر از یهرچ خواستیبرام مهم نبود دلم م یچیه یول
  رونیبرم ب یلعنت

  

  بلند شد مهرداد

  ...ایمن ن کینزد_زدم غیج که

  در باز کن... یلعنت

  

  خاص زل زد بهم ینگاه با
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  در باز کنم؟؟؟ يخوایم_

  

  دمیترسینگاهش م از

  ..ستیحرفش منتظرم ن نیپشت ا یخوب زیبودم چ مطمءن

  

  ...یمنو ببوس دیدر باز کنم با يخوایاگه م_

  عمرا..._دمیچسب وارید به

  

  ....یمونیاتاق م نیتووهم ینکن نکاریا یوقتتا _دیخند

  

سرش حلقه کرد و  ریتخت پرت کرد و دستاش ز يرو خودش
  چشماش بست
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  کردمیتعجب نگاهش م با

  

  بود.. بیعج یلیخ شییهویرفتار  رییتغ

  هیکارا چ نیقصدش از دونستمینم

  

  به خواستش برسه ذاشتمیبود نم یهرچ یول

  

  نشستم نیزم يسر خوردم رو وارید گوشه

  برم رونیب یاتاق لعنت نیتا از کردمیم يفکر دیبا

  

  ..یدر باز کن لعنت نیا_دمیبلند شدم با حرص غر نیزم يرو از

  

  ببوس تا باز کنم..._چشمام باز کنه نکهیبدون ا لکسیر مهرداد
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  ...ینیتو خواب بب_سمت در رفتم به

  

  نکردم یتوجه یول دمیپوزخندش شن يصدا

کمک  یکی..ستین نجایا یکس يآها_دادیشروع کردن به داد و ب و
  کنه

  

 یکس قهیعا واراید_مغزم يخونسرد مهرداد خط انداخت رو يصدا
  شنوهیصداتو نم

  

  خفش کنم خواستیم دلم

رفتم و برداشتم و دستم بلند کردم  یعسل زیم يسمت گلدون رو به
  تا بکوبمش تو سر مهرداد 

زندان تا آخر  یافتی...مرمینکرده بم يخدا تو سرم و یاون بزن_مهرداد
  عمرت
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  ...يرینم زنمیم يجوری_شدم گفتم دیکل يدندون ها يازلا

  

 یافتیدرهرصورت بخاطر ضرب شتم م_بسته يباهمون چشما مهرداد
  ...افتهیخش رو بدنم ب هی کنمیم تیزندان چون من ازت شکا

  شد کهیکه صد ت دمیکوب نیزم يرو یمحکم  عصب گلدون

از حقوقت کم _نکرد جادیحالتش ا يتو رییتغ چیمهرداد ه یول 
  نداره.... يمورد کنمیم

  

  بردم جلو تا خفش کنم  دستام

  اتاق قدم زدم يو کلافه تو دمیعقب کش یول

 نیبشم و ا داری..بگو بمیببوس ی..هرموقع خواستخوابمیمن م_ مهرداد
  صحنه رو از دست ندم...
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  .ینش داریانشاا..از خواب ب_چپ نگاهش کردم چپ

  ...ینش یترش رتتیبگ ادیب ی..اونوقت اخر هفته ک ادیدلت م_دیخند

  

  يخواستگار يایهه حتما مطمءن باش منتظر توبودم ب_زدم يپوزخند

  

  شک ندارم_دیپهلو چرخ به

  

  شده بودم کلافه

  نشستم نیزم يرو

  کردمیم دایپ یراه خروج دیبا

  شدیمهرداد بسته م يصداکه با  يدر یول

  شدینحسش باز م يبا صدا حتما

  جا گذاشتم زیم يرو هم رو لمیموبا نجاستیا یبدشانس
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  ذهنم جرقه زد يتو يفکر هوی

  شلوار مهرداد خشک شد یبرامدگ يچشمم رو و

  

  به سمتش رفتم نیو پاورچ واشی واشی

  دهیخواب دادیمنظمش نشون م يها نفس

  افتاد بشیشکل ج لیمستط یرو برامدگ نگاهم

   خودشه

  زنگ بزنم به ماهان بشیاز ج یبا برداشتن گوش تونمیم

  

  بردم بشیج يدستم تو واشی

  شدیانقد شلوارش تنگ بود که نم یول

   شتریب
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  کرد يشرویپ

  تکون دادم شتریدستم ب یکم

  موند بشیج يو دستم تو دیمهرداد چرخ هوی که

  میبکن يا گهیکار د دنیبوس يبه جا يکه دوست دار نمیبیم_مهرداد

  

  ساکت شو منحرف.._دمیکش عیج

  

  چرا خب مگه دستت_دیخند

 که يزیاون چ_بود اشاره کرد بشیج يچشم به دستم که هنوز تو با
  خوادیرو نم گمیمن م

  

  خجالت لبم گاز گرفتم از

  ..شناختمیو منحرف رو نم طونیمهرداد ش نیا واقعا
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  دمیکش رونیب بشیاز ج عیسر دستم

  

داره _دست هاشو دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش چسبوند که
  رهیحوصلم سر م

  ..رونیب میتا بر ببووس

  

  عمرا...مگه از رو جنازه من رد....._عقب هلش دادم به

  لبات غنچه کن_لبام ساکت شدم يگذاشته شدن لپش رو با

  ماچ... بگو

  

 زود_که با دست دوباره لبامو به لپش چسبوند دمیعقب کش سرم
  باش هانا...بدووو

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1599  

 

  کرد... دنیشروع به تپ قلبم

  

  بود دهیچیرگام پ ياز رفتارش تو بیعج یحس

  

  منتظره ها...._تکون داد لپش

  

  اجبار چشمام بستم به

  برگشت  عیلبام غنچه کردم که سر یکم

  کرد رمیلباش غافل گ با

  محکم ازم گرفت يا بوسه

  

  دهیجوون چسب_دیخند
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  از دور کمرم شل شد دستاش

  بلند شدم و نشستم که

  داغ شده بود از خجالت لپام

  

  دلم نشسته بود يتو يبد استرس

  در رو باز کن_گفتم کهیت کهیدهنم قورت دادم ت آب

  

  تخت بلند شد و لباساش مرتب کرد يرو از

  چوندیرفت و اونو پ یکیکوچ رهیسمت دستگ به

  قژقژ شروع به باز شدن کرد يبا صدا در

  

باز شد  يصدا و رمز چیراحت و بدون ه یلیخدهن باز به در که  با
  کردمینگاه م
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  برسرت کنن هانا  خاك

  يدیلندهور رو بوس نیا یو تو رفت شدیدر انقد زود باز م نیا

  

  خدا منو بکش  ... _تو سرم دمیدست کوب با

  

  از اتاق خارج شده بود مهرداد

  

  نشسته بود زشیم پشت

  

  جمع کردم لمیتند وسا تند

  کجا؟؟_مهرداد
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  گرفتم ازت دور بمونم... میتصم_

  

 شتریاخر هفته کششمون بهم ب ينجوریاره ..بهتره ا_زد يلبخند
  شهیم

  

  .....یلیخ یلیخ_برداشتم پرت کردم طرفش زیم ياز رو خودکار

  

  بهم فشردم تا صدتا فحش نثار خودشو .....نکنم دندونام

  

  سمت در رفتم  به

  ...ادیم بهت یلیآخر هفته لباس قرمز بپوش خ_مهرداد

  ممکنه یباش زشت

  بشم از گرفتنت مونیپش من
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  ...واریهمونجا سرم بکوبم به د خواستیم دلم

  خوردمیحرص م شتریجوابشو بدم ب تونستمینم نکهیاز

  دمیزدم و در محکم بهم کوب رونیاتاق ب از

  بدبخت  یمنش که

  دیترس

  

 دیمثل جن پر یکی هویرفتم که  یبلند به سمت در خروج يقدم ها با
  .... یدختر باش کردمی..اصلا فکرش نم نیپسر بب يواا_پام يجلو

  .... یو دختر بش یپسر باش یعنی

  وثیاصن ولش کن ..چقد نازه نمونه دخترت د يوا

  

  کردمینگاه م روانیدهن باز به س با
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  سلام... دیببخش_دیخند

  

  سلام_تکون دادم يسر

  ؟؟؟یرفتیم يجا_روانیس

  خونه رمیاره استعفا دادم م_کردم یاخم

  

  اخه چرا تازه من ازت خوشم اومده بود_روانیس

  ابروم بالا رفت يتا

  بودم یعصب

  دیطول نکش تونیخوش شتری..بدیببخش_دمیبهش توپ و

  

  زدم که صداش اومد کنارش

  اخلاقت قابل تحمل تربودا... یلیخ ي..پسر بوديچقد بداخلاق شد_
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  لب نثارش کردم ریز ییبابا برو

  زدم رونیاز شرکت ب و

  دادمیدلم فقط به مهرداد فحش م يتو و

  

  ستادمیا ابونیخ کنار

جا  زیم ياومد رو ادمیبردارم که  میبردم تا گوش بمیج يتو دستم
  مونده

  از نهادم بلند شد آه

  

  به راه افتادم ادهیشدم به سمت خونه پ یگوش الیخیب

  

  ساعت راه رفتم  مین هی
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  نشستم ابونیکنار خ خسته

  هیسر تو ریز کشمیم یمهرداد هرچ يریهوووف بم_

  جلو پام توقف کرد با تعجب به راننده نگاه کردم ینیماش

  رسونمتیبالا م ایسلام ...ب_لوین

  ..رمیآ..نه ممنون خودم م_

  

  سوارسو بابا تعارف نکن..._شد در  سمت من باز کرد خم

  

ه و داستانا منو گول بزن لمایف نیبعد اون اتفاق شمال  مث ا دمیترسیم
  داداشش برا انتقام و.. شیببره پ

 ایب یکنیفکر م یبه چ_اومدم رونیب میپرداز الیصداش از ادامه خ با
  کنهیام م مهیجر ادیم سیالان پل گهید

  

  نگاه کرد اطراف
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  لب بسم ا.. گفتم ریز

  خودم به خودت سپردم ایخدا

  

  زد يشدم که لبخند نیدل سوار ماش دو

خند به لب یشباهت چیه یلبام کج کردم تا جواب لبخندش بدم ول بزور
  نداشت

  

  ماهان خوبه؟؟_دیکه پرس میکرده بود یط ریمس نصف

  

  آره..خوبه_جا خوردم شییهویسوال  از

  

  از دستش دادم یخودم مقصر بودم و به راحت دونمیم_دیکش یآه

  ماهان به من فرصت  جبران نداد یول
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  توام با اون کار... و

 يدبو دهیتو که مثل کنه چسب ایکردم  يبگم من کار خواستیم لمد
  به من

  

  خونه نبود  رسوندیکه منو م شیجواب خوب نیا یول

  بهتر بود ساکت باشم پس

  

 هیو خودت شب يبهم گفت تو از اولم دختر بود یسامان  وقت_لوین
  ..کنهیم یشوخ کردمیفکر م يپسرا کرد

  

  ...دمتید ابونیتا امروز که کنار خ_دیخند

به دخترا رو  ادتیشباهت ز نیا میچقد خنگ بود کنمیفکر م واقعا
  مینداد صیتشخ
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  ...یلیخ_دمیخند

  

  ؟؟یلیخ یچ_لوین

  

من ماهر  یلیخ  گمیم یچیه_صاف کردم و خندم خوردم یالک  صدام
  ..نیدیبودم که شما نفهم

  

  ؟يریکجا م_دمیپرس دهیکه ترس دیچیپ یفرع ابونیخ يتو لوین

  که.. خورمتینم_دیخند

  کرد  نیماش نیبه آمپر بنز اشاره

  ...رسونمتیبزنم بعد م نیبنز رمیم_
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  دهنم قورت دادم آب

  دمیچسب یصندل به

  رهیبگ يزیچ یبخواد انتقام يجد يجد دمیترسیم

  دمیکش ينفس آسوده ا نیپمپ بنز دنیبا د یول

  

  امیبزنم ب نیبمون تا بنز نجایهم_نگه داشت نیپمپ بنز کنار

  شدم.. ادهیپ نیتکون دادم از ماش يسر

  

  برم ادهیپ تونستمیم میاز خونه دور نبود ادیز کردمینگاه م اطراف

  

  پشتش به من بود  لوین

  

  بمونم ایبرم  دونستمینم
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 نیاشگوشت تنم تو م نیاز شتریب نکهیگرفتم برم تا ا میآخر تصم سر
  آب نشده خودیب يبخاطر فکرا لوین

  

  سمت خونه به راه افتادم به

***  

  شدم اطیح وارد

  رفتیور م شینشسته بود و با گوش اطیح کیتاب کوچ يرو نازیآ

  ؟؟یچرا انقد زود برگشت_من به سمتم اومد دنید با

  

  استعفا دادم_انداختم نییپا سرم

  

  ؟؟چرا؟؟یچ_دیکش یغیج
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چون تحمل  _پشت سرم به راه افتاد نازمیسمت خونه رفتم که آ به
  دن کنار مهرداد نداشتم..بو

  

  بخورتت خواستیوا مگه م_نازیآ

  

  بهش ندادم یجواب

  گفتمیم یچ

  کرد تا ببوسمش یاتاق زندون يمنو تو گفتمیم

  ...دادیبا حرفاش حرصم م ای

  

  بودم کلافه

  سمت اتاقم رفتم به
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  ومدیدنبالم ن گهید نازیآ

  تخت پرت کردم يلباسام خودم رو با

  بخوابم خواستیم دلم

  میکه منو برگردونه به بچگ یخواب

  پدر و مادرم زنده بودند یوقت

  

  سردرگم رو نداشتم یزندگ نیا

  

که سرنوشتم  گهیچند روز د  ریالان کلافه  نبودم و فکرم درگ مثل
  نبود خوردیرقم م

  

  و شاد بودم کردمیم یبچگ

  آه
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  دیارزیبود که به امتحانش نم يشدن  آرزو بزرگ

  دیرس کردمیهفته زود تراز اونچه که فکرش م اخر

  بودم ستادهیا نهیآ يجلو

  

  عمو مجبور شدم ادیاصرار ز بخاطر

  مناسب بپوشم لباس

  کنم شیآرا یکم

  ادب کرد یبهشون ب دیباشه مهمون هستن و نبا یهرچ گفتیم

  

  دمیپوش یقرمز به همراه ساپورت مشک زیشوم

  بودمرتب بافته شده  نازیموهامم به لطف آ و

  

  زدیم ونیدرم یکیصبح ضربان قلبم  از
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  مهرداد  نیکنم آخرش از دست ا فکر

  رمیقلب بگ تپش

  

  تخت نشستم يرو

  فکر کنم یکردم کمس منطق یسع

  

  وبال گردن عمو حامد باشم... تونستمیآخر عمر نم تا

 نیا یقلب یمانع از قبول يزیچ کردمیبه ازدواج با ماهان هم فکر م 
  شدیدرخواست م

  دمیکش ی.آه

  

  ستمیخودم ب ا يپا يرو دیبا

  ترحم بود ای يحس ماهان به من بخاطر دلسوز دیشا
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  ...شدینم دهیاز علاقه اش د ینشون چیوگرنه چرا  قبلا ه  اره

  

  من دقت نکردم؟؟ دمیشا ای

  

  تکون دادم نیسرم به طرف کلافه

  

  و قلبم درجدال بودند عقل

  ...ادیب شیپ یو دوست دارم چ خوامیم  یچ دونستمینم

  

  بله .._اومدم رونیدر از فکر ب يصدا با

  

  ...رسنیکم کم مهمونا م گهید  رونیب ایدخترم ب_عمو
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  اومدم عموجون_تخت بلند شدم يرو از

  

  زدم رونیمرتب کردم و از اتاقم ب نهیآ يتو لباسم

  

  بود دهیهم مثل من لباس ساده پوش نازیآ

  

  ...ایخوشکل شد_زد يلبخند دنمید با

  

  نه به اندازه تو.._دمیخند بزور

  

  ...دیکن فیاز منم تعر_ماهان از پشت سرم اومد يصدا
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همراه کروات کرم و شلوار قهوه  دیسف  یراهنیافتاد پ پشیبه ت نگاهم
  ...رهیت يا

  

  ...یتوحلقم داداش پتیجوون ت_نازیآ

  دنیخند ییدوتا

  

ده اوم شیپ طیکه من از شرا نهیو حرفا بخاطر ا ایشوخ نیا دونستمیم
  معذب نشم

  

 شتریدلم ب کردمیفکر م شتریبه ازدواج با مهرداد ب یمن هرچ یول
  ...شدیاشوب م

  

  قبر قرار بدن... يزنده زنده تو خواستنیمنو م انگار

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1619  

 

   دمیکش یآه

  بود.. یسخت طیشرا یلیخ

  بودند نجایخانواده ام ا کاش

  مشترکمو با عشق متقابل شروع کنم یزندگ تونستمیم تا

قرار  تونستیم یزندگ نیا يکه معلوم نبود کجا ی..عشقعشق
  ...رهیبگ

  

  شونه ام  يرو ینشستن دست با

 يساعت بود زل زده بودم بهش و تو هیکه  یاز نقطه نامعلوم چشم
  فکر بودم گرفتم

  نکن... تیخودت رو اذ ادیدخترم ز_عمو

  ...يریبگ میتصم یکن منطق یسع

  يریبگ یمی..هر تصممیپشتت هست ما
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 دونمیممنونم...واقعا نم_از ته دل به چهره مهربون عمو زدم يلبخند
  جبران کنم اتونیخوب يچجور

  

  ...فستیدخترم وظ خوادیجبران نم_دیخند عمو

  

  ختیر نییپا يزنگ دلم هور يصدا با

  

  رفتند يو ماهان به سمت در ورود عمو

  

  بودم ستادهیسالن سرگردون ا وسط

  

  خترباش د يقو_دیدستم کش نازیآ که

  استقبال... میبر ایب
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  شدم دهیهمراهش کش به

  سمت در به

  میستادیعمو حامد  و ماهان ا کنار

  

  بود که برام حکم  ياون سه نفر يرو نگاهم

  رو داشتند کابوس

  

  کابوس گره بخوره نیبا هم میممکن بود زندگ و

  

  سلام_

  

  مهرداد  افتاد طونیش يبالا گرفتم و نگاهم تووچشما سرم
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  ..زدیشده بود و شنگول م طونیش بیعج

  

  ...دیرسیم شیبچگ يچرا  خوشحال نشه..داشت به اسباب باز هه

  دوباره عذابش بده و لذت ببره تا

  

  سلامم جواب نداشت؟؟_

  

  لب جوابشو دادم رومو ازش گرفتم ریز

  

  بشه الیخیتا ب 

  باهاش ندارم یبه هم صحبت یلیم دیانگار فهم و

  به سمت ماهان رفت.. يحرف اضافه ا یب و

  بهش زدم يپوزخند
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با عمو و زن عمو به سمت  يسرسر یسلام و احوال پرس هیاز  بعد
  میرفت ییرایپذ

  کرده نشستم رو مبل تک نفره بغ

  رو به روم بود و ماهان کنارم قایدق مهرداد

  کردم نگاهش

  زد و آروم لب زد: يلبخند

  نگران نباش -

  

  نگاهش عوض شده بود چقدر

  زدم یکرد...لبخند کمرنگ ینگاهم م مهربون

  انداتم نییعمو اخم هام تو هم رفت و سرم رو پا يصدا با
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  نمشیخواست بب یدلم نم یحت

 يپس بهتره از حرف ها میینجایا یچ يبرا میدون یخب..همه م -
   میمتفرقه بگذر

  

  نگفت که خودش ادامه داد: يزیچ یکس

هانام اما به خاطر لطفت حامد جان کهمواظب  يهرچند من عمو -
  يما بود يهانا

  کنم يمهرداد خواستگار يخوام که هانا رو ازت برا یم

  

  عم حامد رو نگاه کردم 

  رو به عمو گفت: ینگاهم کرد و بعد با لبخند مطمئن یکم

  من پشتشم رهیکه بگ یمیماست و هر تصم زیهانا عز -

  ستین یشک چیو بالغ بودن هانا ه درعاقل

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1625  

 

  عمو با عشوه و طعنه گفت: زن

  داده حیرو به هم خون خودش ترج بهیاون که بعله، اونقدر که غر -

  

  چپ چپ نگاهش کرد و مهرداد اخم کرد عمو

  

نازك  یبود پشت چشم دهید یتوجه یعمو هم که کنف شده و ب زن
  کرد

  

  که معلوم بود دستپاچه شده گفت: عمو

  کننبچه ها باهم صحبت  میپس بذار -

  

  حامد سر تکون داد عمو

  .میکن یموارد صحبت م هیبق يدرباره  دنیرس جهیاگر به نت -
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  بهم زد: يا اشاره

  کن اتاقت ییهانا جان مهرداد رو راهنما -

  اجبار سر تکون دادم و بلند شدم به

  رفتن نداشتن ينا پاهام

  و سود جو طونیمهردادش نیبا ا ییباز از تنها دمیترسیم

  منتظر فرصت بود که

  

  زدیم  یمهرداد  برق خاص يچشما

  دهنم قورت دادم آب

  

  میهم به سمت پله ها رفت با
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  و بازش کردم... ستادمیدر ا يجلو

  

  چشم دوخته بودم نیبود و به زم نییپا سرم

  مهرداد بود يپاها يرو نگاهم

  

  تو دییبفرما_لب زدم بزور

  براشت وارد اتاق شد یقدم

  وارد اتاق شدم  رمیسرم بالا بگ نکهیا بدون

  نرم فرو رفتم يجا هی يتو هوی که

 ینه انقد از بالا ب یجلو پاتو گفتن نگاه کن. ول_مهرداد طونیش يصدا
  خوشکل.. يتو بغل پسرا يبر یه يهوا یو  ب یخبر باش

  

 یمن پسر خوشکل_چشماش زل زدم يتو دمیکردم عقب کش خی تن
  ... دمیند نجایا
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  ...دمیاونو بعدا بهت نشون م_تختم لم داد يرو لکسیزد و ر يلبخند

  

  ..میحرف بزن میاومد الان

  تکون دادم يسر

  که قبلا   ییحرفا دوارمیام_

  ..یداشته باش ادیرو به  يزد 

  

  ؟؟یچه حرف_کرد یاخم

  میبه خواسته هامون ازهم جدا بش دنیبعد از رس نکهیا_

  

  تر شد.. ظیغل شیشونیپ يرو اخم

  فکر فرو رفت يتو

  منصرف بشه.. نتونم به ثروتم برسم نکهیاز دمیترس



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1629  

 

  

حله..هرموقع هردومون به خواسته هامون _گفت یبا خوشحال هوی که
  میدیرس

  

  که تمام تنم  سر شد از ترس دیکش يخواسته رو طور کلمه

  ...میشیاز هم جدا م_

  

  زدیاز ترس دو دو م چشمام

  زنهیکه حرفشو م ياز خواسته  ا دمیترسیم

  ستیمطمءنا به نفع من ن  و

  

  

  ؟؟؟یکنیفکر م یبه چ_مهرداد
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  نه ایرو  یبدبخت نیقبول کنم  ا تونمیم نکهیب ا_

  

چون  .یبه نفعته که قبول کن_محکم گفت یسمت در رفت با لحن به
  رسمیبه خواستم م يا گهیمن جور د

 رنگ یراست_شد طونیبود که باز لحنش ش  رهیدستگ يرو دستش
  ..ادایقرمز بهت م

  ...يبه حرفم گوش داد خوشحالم

  حرفاش بودم که.. هیدهن باز درحال تجز با

  محض خروج مهرداد از اتاق به

 يخاك برسرت کنن هانا رنگ کم بود بر_دمیسرم کوب يتو یکی
  ...یعنتر گفته بپوش نیکه ا يقرمز

  

مهرداد خراب نشده باشم  نیا شیمونده که من پ يا گهی...جور د آخ
  اه
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  زدم به سمت سالن رفتم رونیخورد از اتاق ب یاخم و عصاب با

  

  سمت من دیمحض ورودم همه نگاها چرخ به

  

  زدم يلبخند بزور

 تیشد دخترم ..آقا مهرداد که گفتن حرفاتون رضا یچ_حامد عمو
  بخش بوده...

  

  زد يشد که لبخند حرص درار دهیبه سمت مهرداد کش نگاهم

  

  فکر کنم... شتریدارم ب ازین_کج کردم لبم
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  زمیعز یهرجور راحت_حامد عمو

  ..دیشناسیکامل م گروی..هردوتون هم دیفکر چ_عمو

  ...کنهیشناخت منو دو دل م نیهم_زدم يپوزخند

 نیالان خوشبخت تر يکردیدرحقت کردم؟؟اگه فرار نم يچه بد_عمو
  .. يبود ایدختر دن

  

..ن که بخاطر پس نیدادیبله اگه ثروتم بهم م_زدم يپوزخند
  گرفتنش  مجبور به ازدواج با پسر...

  

  هانا.... _دیحرفم پر نیحامد ب عمو

  

  دوختم.. نیکردم و نگاهم به زم سکوت

   زدمیحرفامو م دیبا

  بگم..چرا.. ذاشتنیچرا نم یول
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ه هر لازم میقبل هر تصم ندهی...فکر به آدیبهتره بحث نکن_حامد  عمو
  هیکار

  هانا راحت باشه... دیبذار پس

  

گرفتن جواب  يبرا گهیپس دوروز د_مبل بلند شد يبا اخم از رو عمو
  میکنی..الانم رفع زحمت ممیریگیتماس م

  

  نینشد ییرایکجا هنوز که پذ_حامد  عمو

  

  سرش زن عمو و مهرداد بلند شدن پشت

  میدیکش یشرمندگ یممنون به اندازه کاف_عمو

  

  حرفش به من نگاه کرد با

  لبم کج کردم که
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  یحرفا داشتم در جوابش بدم ول یلیخ

  به خاطر عموحامد سکوت کردم فقط

  

  رفتن عمو و زن عمو مهرداد  بعد

  

  مبل نشستم يرو

  ...یتند رفت یلیدخترم خ_عموحامد

  

  ...نهیاز ریساکت باشم عمو..مگه غ دیبا یتا ک_

  شرط ازدواج پسرش با من بذاره نکهیا ياون عمو بود بجا اگه

  نکردشو ادا کنه... نیتا د دادیپس م اموالم

  

  شرمندم دخترم شرمنده_دیکش یآه عموحامد
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 یشرمنده بشه کس دیکه با ی...اوندینه عمو چرا شما شرمنده باش_
  ...هیا گهید

  هانا.._ماهان

  ...میباهم حرف بزن شهیم_دمیسمتش چرخ به

  

  ستیماهان الان وقتش ن_حامد  عمو

  

  عمو؟؟ یوقت چ_از تعجب گرد شد چشمام

  

  یخوب فکر کن یدخترم برو استراحت کن..تا بتون یچیه_ عمو

  

  آخه ماهان...._انگشت به ماهان اشاره کردم با
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  بااهات نداره برو... يماهان کار_عمو

  

  زل زده بود نیچهره ماهان افتاد که با اخم به زم يرو نگاهم

  

  بزنه که عمو اجازه نداد خواستیم یچه حرف یعنی

  

  عمو و ماهان در رفت و امد بود که نینگاهم ب سرگردون

  میبخواب میبر_دیدستم کش نازیآ

  

  تو بخوابم  شیامشب پ خوامیم

تنها بخوابم تا  دمیم حی..نه من  ترجیچ_دمیدستم پس کش عیسر 
  خر و پف تورو گوش بدم يتا صبح صدا نکهیا
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  خنده ریحرفم ماهان و عمو زدن ز با

  

  ؟؟من؟؟ کنمیمن خر و پف م یچ_کرد یاخم نازیآ

  

 چه برسه کشهیما اصن تا صب نفس نم نازینه بابا.. آ_باخنده  ماهان
  به خر و پف  ...

  شد  نجوریحالا که ا_نازیآ

  ...یخوابیبا ما م يایم توام

  غلز کردم ...._کرد زونیلب و لوچه اش آو ماهان

  

 ییامشب تو اتاق من  سه تا سیبه من مربوط ن يکرد يهرکار_نازیآ
  میخوابیم

  از دست شماها..._عمو
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  الا...ب يایم زیت میریماهان ما م_به سمت پله ها برد دیدستم کش نازیآ

  

  کار داشتم که... کمی نمیبیم کنمیفکر م یآ من هرچ_ماهان

اتاق  ایب عیدر نرو ..سر رشیاز ز_دیکش یغیو ج دیچرخ هووی نازیآ
  من...

  

  هم رفت يبلندش چهره من و ماهان تو يصدا بخاطر

  تر ..پاره شد... واشیجان  نازیآ_

  

  جوون دردت  ..._دیخند زیر نازیآ

  ...نازیآ_خفه شد یواقع يومعترض  ماهان به معنا یعصب  يبا صدا که
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  خب... دیببخش_نازیآ

واس من ادا ت*ن*گا رو  کنهیرو م ایخودش همه شوخ_دیلب غر ریز
  ارهیدرم

  

  از تعجب گرد شد چشمام

  راه افتاده بودا نازمیبابا آ ن

  هوا یب

  

  ..دیعروسک کش کیمنو دنبال خودش مثل  دوباره

  خواهر و برادر نیاتاق  با ا هیکنه امشب تو  ریبخ خدا

  

  

  ستادمیاتاق ا وسط
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  م...پا يجلو نیزم يرو کردیتند تند تشک و بالشت هارو پرت م نازیآ

  

  که کنار هم انداخته بود موند يبه تشک ها نگاهم

  که من کنار ماهان بخوابم؟؟ يدار..انتظار ننازیآ گمیاوم ..م_

  

..من وسط  گهینه د_مشغول جا به جا کردن پتو و بالشت ها شد نازیآ
  ...دینکن یطونی..که شما شخوابمیم

  

  ...ایشنگول شد بیعج_بالا رفت ابروهام

  

  مجبورم..._دیکش یآه

  

   کنمیبرات م ادیازم برب يمن هرکار_نشستم و دستاش گرفتم کنارش
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  زمیگذشتن از همه چ یحت

  

  جو زده نشو بابا  ..._دیخند نازیآ

   گذرمیاز مهرداد نم ينجوریکه هم من

  برم زنش بشم.... زیمن ت یکردم تو  که طلاق گرفت هماهنگ

  

  طلاق؟؟_زد خشکم

  اآره ماهان گفت ك...._نازیآ

  

  دهنش گذاشت.. يرو دستش

  

  گفت...؟؟ یماهان چ_
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  ...میبخواب ایبابا ب یچیه_نازیآ

  

  دیتشک خواب يرو

  گفته؟؟؟ یماهان بهت چ_نهیو مجبور کردم بش دمیکش دستش

  

  شهیموقع باز م یلعنت به دهن من که همش ب_دیغر نازیآ

  بگو_

  

که بعد ازدواج پس گرفتن اموالت طلاق  یگفت بهش گفت_نازیآ
  ازش..... يریگیم

  

  ...نیهم
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  تو.. امیب_تق تق در بلند شد يصدا

   ایب اره داداشم_نازیآ

  

  با لبخند وارد شد ماهان

  به نگاهم

  کرده  میبود پشت سرش قا  دستاش

  

  پشت سرت هیاون چ_

  

   یچیآ ه_زده هل

  

  که خسته ام... میبخواب_برق خاموش کرد  عیسر
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  پتو ریز دیخز عیسر

  فضا رو روشن کرده بود یچراغ خواب کم نور

  

  چش بود؟؟؟ نیا_میکردینگاه م گریبا تعجب همد نازیآ منو

  

  خل فکر کنن_شونه هاشو بالا برد نازیآ

  حوصله ندارم... دیخل عمته..بخواب_دیغر ماهان

  تا نخوردتمون میبخواب_نازیآ

  ...دمیتشک دراز کش يتکون دادم و رو يسر

  

  بستم چشمام

  فکر کنم یچیبه ه خواستینم دلم
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  آروم گرفته بود دلم

  ..شهیخوب تموم م یلیخ یاخرش همه چ گفتیبهم م یحس هی

  نمیبیرو م یخوشبخت يمنم رو و

  

  نازیخر و پف آ يصدا با

  

  باز کردم چشمام

  گرفته بود خندم

  چشماش گرم نشده صداش بلند شد هنو

  

  یکنیم کاریچ_دمیحرکت ماهان به سمتش چرخ با

  

  ...گهیسرو صدا نکن د سیه_قرار داد شینیب ياشارش جلو انگشت
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  زل زدم به کاراش نشستم

  دیکش رونیپتوش ب ریاز ز یکیصوت کوچ ضبط

  گرفت... نازیدکمشو زد و کنار دهن آ و

  

  دمیخند زیر

  صدا اخم کرد و اشاره کرد ساکت باشم یب که

  

  صدا نگاه کردم یتکون دادم و ب يسر

  

ضبط  نازیخرو پف آ يبایآهنگ ز يضبط صدا قهیاز پنج دق بعد
بزنه که من تو خواب سر و  رشیز تونهینم گهیحالا د_خاموش کرد

  کنمینم صدا
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  نندازه گردن من...._دمیخند

  

دهن بازش  نیهم چندتا عکس از ا ی..الان با گوشتونهیمگه م_ماهان
  رمیگیم

  و... نستایتو ا ذارمیم

  

  دیخند بلند

  

  بوده... یشده ..ک یچ_سرجاش نشست خیس نازیآ که

  

  بخواب اه ریبگ سین یچیه_با دست هلش داد و خوابوندش ماهان

  

  تشک و خر و پفش بلند شد  يمثل جنازه باز پهن شد رو نازیآ
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  نیرو زم میشدت خنده پهن شده بود از

  

  خوابش انقد باحاله.... دونستمینم يوا_ماهان

شوهرش..فکر کنم شب اول بفهمه جنس بنجول بهش  بدبخت
  پسش بده... ادیب میانداخت

  

 رینکن ..بگ بتیبسه دسگه انقد از خواهرم غ_دمیخواب سرجام
  بخواب..

  

  سکوت کرد  ماهان

  هو؟ی ي..چرا آروم شد هیچ_نگاهش کرد یچشم ریز

  

  ..ریشب بخ یچیه_تکون داد يسر



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1649  

 

  

  ریشب بخ_بستم چشمام

  

  

  شدم داریب زدیعمو که از پشت در ما رو صدا م يبا صدا صبح

  ن؟؟؟یداریبچه ها ب_

  بله عمو_که بخاطر خواب گرفته  شده بود  يصدا با

  

  شدم به سمت در رفتم بلند

  

  ..ریسلام دخترم صبحت بخ_ عمو

  ریسلام عموجون..صبحه شمام بخ_صاف کردم صدام
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زحمت  یدوتا خرس رو ب نیا  شهیکردم.. م دارتیب دیببخش_عمو
  یکن داریب

  برم دیبا من

  

 ریماهان رو بگو زودتر حاضر بشه کارش د_سمت پله ها رفت به
  ....شهیم

  فعلا... 

  

  داخل اتاق برگشتم.. به

  جا پهن شده بودند هیهرکدوم  ریو ماهان مثل خم نازیآ

  

پاشو   ییهوا  یماه يهووو ی...ماه یماه_به ماهان زدم يپا لگد با
  شد ... ریسرکارت د
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  ولم کن. اه دارمیب_زد یغلت ماهان

  

  ... ریخرس پاشو د_دمیخند

  شدن پام دهیکش با

  شدم نیباسن مبارك پخش زم با

  . .دیچیتنم پ يتو یرد سختد که

  

  آخ_

  نکن بابا... زیو زیبخواب انقد و ریبگ_نازیآ

  

  توسرش دمیبلند کردم محکم کوب بالشتم

  ؟؟يمنو زد_نشست زیت که
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  حقت بود...باسنم له ...._

  تمام موند مهیخوردن بالشت تو صورتم حرفم ن با

  

  توسرش دمیبلند کردم کوب بالشتم

  شروع شد جنگمون

  که نازیآ یکی زدمیمن م یکی

 ننیبی...نم دیخجالت بکش_بلند شد داد زد یعصبان ماهان
ر تو س نیبالشت بکوب نهیالان وقت ا یبزرگ نیب ا يخوابم...دخترا

  هم؟؟؟

  

  میانداخت نییخجالت زده سرمون پا ییدوتا

  خوبه .... دیحالا اگه خجالتم بکش_ماهان

  تو سر و کله هم... زننیم  دارنیبرم ينجوریا بالشت
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  تو سر من دیحرفش بالشت برداشت کوب با

  

  گردنم رگ به رگ شد که

  گرد نگاهش کردم يچشما با

  خنده ریبلند زد ز نازیآ که

  

  نازیغلط کرد آ_از جاش بلند شد زیت دیحالت چهره منو د ماهانکه

  

  دیدو رونیو از اتاق ب 

  

  بود شیخال يجا يرو نگاهم

  ..ادیبرم یبگ یپسر هرچ نی..ازهنگ نکن_خنده نازبایآ
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  بعد...اء اء دیخجالت بکش گهیب ما م_

  

 میدست و صورتت بشور بعد بر میحرص نخور پاشو بر_ نازیآ
  صبحانه..

  شد لمیف دنیمشغول د نازیصبحونه آ بعد

  اتاقم  يحوصلم سر نره تو نکهیواس ا منم

  

  شدم  .. یطراح مشغول

  

  تا کاغذ مچاله کردم 100 حدود

  اماده شد لمیو باب م بایز یطرح تا

  

  کردمیلباس که کرده بودم نگاه م یبه طراح یخوشحال با
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  و دکلته بود  کیش یلیخ یلباس عروس پف هی

  شدیم دهیکش نیزم يو رو شدیم پوریپراز پروانه گ باشیدنباله ز که

  دیتنش به شکل بال پروانه بود پراز مروار بالا

  کمر کار شده بود يرو زیر زیپشت سرش هم تور به شکل پروانه ر و

  

  ذوق زل زده بودم به طرحم که در اتاق باز شد با

  

  نیهست ينجوریاتاق شما دخترا  چرا ا نیاز رونیب ایبابا ب_

  تکون نخورده  يو یت يکه از پا نازیصبح که من رفتم آ از

  ...نجایاز توام

  

 ایب_ه بودم گرفتم به ماهان دوختمکه خلق کرد يچشم از هنر بزور
  . .دمیکش یچ نیبب
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  کوچولو؟؟ يدیکش ینقاش_وارد اتاق شد  ماهان

  

  به سمتش گرفتم طرح

  

  بهش انداخت  یقیدق نگاه

  اخم کرد.... بعد

  

  ؟؟يدیتو کش نویا_

  آره زشته؟؟_کرده بغ

  

  فهمم ینم يادیز زیمنکه چ _زد يلبخند ماهان

  باشه.. یخوب زیرسه چ یبه نظر م اما
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  شد و ماهان زونیو لوچه ام آو لب

  و نشست: دیکش رونیرو ب یصندل

  

  بتونه کمکت کنه. دیدوست دارم که شا هی یول -

  ؟يچجور -روشن شد يدیدلم روزنه ام يتو

  

طرحتو نشونش  ششیپ میبرنده، طراح هم هست بر هیمالک  -
  شانس بهت رو کرد طرحت قبول کرد دی...شامیبد

  

ستون کردم و خم شدم  زیم يزده بلند شدم و دستام رو رو ذوق
  سمتش
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  جون من؟ - 

  :دیخند

  ..يآره... فقط منو نخور -

  حروم شه يدار میکه اگه استعداد مینشونش بد بذار

  

  .میر یم میشو تا من زنگ بزنم بهش بگم دار حاضر

  

  تکون دادم. يسر

  به سمت کمدم رفتم یخوشحال با

  

  رفت. رونیگذاشت و ب زیم يرو رو برگه

  و تند تند لباس عوض کردم دمیکش یقیعم نفس
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  نمیخونه تا شرکت دوست ماهان نتونستم درست سرجام بش از

  کشتیداشت منو م استرس

  کرده بود فیتعر میقبلا از طراح مهرداد

   تونستمیم شدیهم مورد قبول م نجایا اگر

  انجام بدم و مستقل بشم... یطراح کار

  

  

  من خندش گرفته بود يقرار یاز عجله و استرس ب ماهان

  

  .رمیهمه استرس و اضطراب بگ نیکرد ا ینم فکر

رو که نگه داشت سرم رو خم کردم و به ساختمون خوشگل  نیماش
  شدم که رهیخ یکرم شکلات
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  دستم رو گرفت ماهان

  و نگاهش کردم برگشتم

  شده؟ یچ -

  

  :دیخند

  ریآروم بگ قهیجون من اونجا دو دق -

  مگه بچه یفعال شیپ

  

  :دمیخند زیر

  م؟یبر -

  از استرس. يهنوز نمرد میبر -تکون داد يسر
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  شدم. ادهیپ نیاز ماش عیسر

  .دمیراه افتاد منم پشت سرش دو ماهان

  

  :دیمحکم دستم رو چسب هوی

  ...نییپا ياریم جانیولت کنم ساختمونو از ه -

  

  . اروم گرفتم دنبالش رفتم.دمیخجالت کش کمی

  

  بود زیو تر و تم کی. طبق معمول ساختمون شمیساختمون شد وارد

  

 یچوب زیم هی يرو یمیقد یاطیچرخ خ هیو ته سالن  يو امروز ساده
  قرار داشت
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  اشار کرد: ماهان

  چرخ مامانشه. -

  هام گرد شد: چشم

  واقعا؟ -

  

  داد سرتکون

  آره -

  تکون داد: یمنش يبرا يسر

  تنهاست؟ -

  با لبخند گفت: یمنش

  آره منتظرتونن. دیسلام.خوش اومد -
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مسن زدم و دنبال ماهان از پله  بایخوشگل اما تقر یبه منش يلبخند
  سالن بالا رفتم يگرد تو يها

  

  ست؟یچرا چند طبقه ن -

  .نجاستیپشت ا یدفتر شرکته، ساختمون اصل نجایا -

  میمرمر کرم رنگ رو بالا رفت يتکون دادم. پله ها سر

  

  خورد یبود که سه چهارتا در توش به چشم م یبزرگ سالن

  سالن بود يبلند هم تو هیگلدون پا دوتا

  

  از درها رفت و در زد و همزمان بازش کرد یکیسمت  به

  سرش وارد شدم پشت

  داشت یشلوغ یبرعکس سالن ها طراح اتاق
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 يروش نقش و نگار ها ییبود که با طلا یکمرنگ يا روزهیف یآب وارید
  زده بودن يکمرنگ و چشم نواز یلیخ

  

  نبود و مشخص بود کار دسته يوارید کاغذ

شده بودن با لباس  میترس ییدخترا ینییقسمت پا واریسمت د هی
  مختلف يها

  

مشخص کرده  ییاندام و لباسشون رو با همون رنگ طلا یخطوط فقط
  بود

  مییاونجا یچ يرفت برا ادمیاتاق که  یحواسم رفت پ اونقدر

  

  که ماهان رو خطاب قرار داد به خودم اومدم يمرد يصدا با

  ياتاق نگاه نکرد نیخانم جوان به ا نیوقت مثل ا چیتو ه -
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  ده یخودش استعدادش رو نشون م نیا

  

  زده حواسم رو جمع کردم و به سمت صدا برگشتم خجالت

 يپنجاه ساله  ایمرد چهل  هیکردم که دوست ماهان  ینم فکرشم
  باشه... یجوگندم يبا موها پیخوشت

  

  

  زدم یکیکوچ لبخند

  ....سلامدیببخش -

  لبخند زد درجوابم

  نیخدا ببخشه...سلام خوش اومد -

  

  کرد يا اشاره
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  نینیچرا سرپا؟بش -

  

  بهرام جان یمرس -مبل ينشست رو ماهان

  مبل دو نفره نشوند يو کنار خودش رو دیدست من روهم  کش 

  

  مدل بود شد. هیکه  از  وارید یحواسم پرت عکس و طراح باز

  

  کننده بود. رهیشاد و خ يتنش پر از رنگ ها لباس

  ماهان نگاهم رو از عکس گرفتم يصدا با

  

  ....ینیب یکه م ییخانوم کوچولو نیبهرام ا -

  من زد و ادامه داد يگرد شده  يبه چشم ها يشخندین

  باشه. یرسه طراح خوب یبه نظر م -
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  :دیخند بهرام

  .هم خوبه. یلیخ -

  

  نگاهم کرد: ماهان

  بده. تویبرگه طراح -

  برگه رو درآوردم و بهش دادم فمیاز تو ک عیسر

  

  کرد دنیگذاشت قلبم شروع به تپ زیم يرو که رو برگه

کرد.قبلا مهرداد از  خیتمام وجودم رو پر کرد و کف دستام  استرس
  کردیم فیتعر میطراح

  دلم روشن باشه يتو يدیباعث شده بود روزنه ام نیهم
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  برگه رو برداشت و با دقت نگاهش کرد بهرام

  با برگه سر و کله زد يا قهیده دق هی

نوشت و بالاخره نگاهش رو از  یدفترکنار دستش م يرو ییزایچ هی
  برگه گرفت 

  

  رو گاز گرفتم و ماهان با خنده گفت لبم

  شد یبابا بچه سکته کرد بهرام..بگو چ -

  

  دم و چپ چپ نگاهش کردم که بهرام گفتهم فشر يهام رو رو لب

  

  خب هانا خانوم... -

  نگاهم کرد طنتیدونست، ماهان با ش یکه م اسمم

  ...هیطرح خوب -
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  زده نگاهش کردم که ادامه داد ذوق

  

  ؟يدیآموزش د ییتا حالا جا -

  نه -کردم یمکث

  ؟يدیمد رو د يمجله ها -بهرام

  ادینه ز -

  ؟يندار یقبل ییآشنا چیه -بهرام

  نه. -

  

  فکر کرد: یکم

  .یطرح بزن یخوب نیبه ا یخوبه که تونست یلیحساب خ نیپس با ا -

  اما.... يدار ازیآموزش ن به
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  شدم که گفت: رهیکرد پر از دلهره بهش خ مکث

کارت رو  يها رادیدم خودم آموزشت بدم و خودم ا یم حیترج -
  یباش يا گهید يجا نکهیتا ا یخودم طرح بزن يبرطرف کنم و برا

  

  گفت؟ یم ينگاهش کردم. جد ناباور

  بده؟ ادمیخواست  یم

  واقعا؟ -

  آره! -زد يلبخند

  بگم. دیبا یدونستم چ یرو گاز گرفتم. نم لبم

  

  من گفت: يبه جا ماهان

  شروع کنه؟ یدستت درد نکنه داداش از ک -

 يادامه بد نطوری....اگه هم یاز فردا، هم آموزش، هم طراح -بهرام
  هست که بخوام بهت حقوق بدم ياونقدرارزش طرحات 
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  زد یهام گرد شد و بهرام لبخند مهربون چشم

  ه؟ینظرت چ -

  شدم دستپاچه

  خوبه یلی.خنیخب...ا -

  

  بلند شد و اومد رو مبل رو به رومون نشست: زشیپشت م از

  ؟یش یپس همکارمون م -

  حتما -زده ذوق

  

  

  زدم يزیتشکر آم يماهان لبخند به
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  ممنون بودم ازش

  کرد... یم تمیهمه جوره حما که

دستش وارد  يتو ینیخوشگل بهرام با س یبه در خورد و منش يا تقه
  شد.

 يتو یخاص تیجد نحالیلب هاش بود با ا يرو یکمرنگ لبخند
  چهرش بود

  

  رفت رونیگذاشت و ب زیم يها رو رو وانیل

  همچنان بهش بود که بهرام گفت: نگاهم

  مهیچهارساله منش بایتقر -

  

  کردم که ادامه داد: نگاهش

رو دوست داره...شوآف  نجایا يفضا شتریکنه، اما ب یهم م یطراح -
  ها همه دستشه زیچ هیهامون و بق
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  زد: لبخند

  شه یبرات م یحتما کمک خوب نجایا يایب ه،یخانوم خوب -

  تکون دادم... سر

  

  میکرد یسبز خوش عطر خداحافظ ياز خوردن چا بعد

  

  دمیکش يبلند غیو ذوق ج جانیاز ه میشد نیماهان که سوار ماش با

  

  دیکه ماهان خند 

  آروم باش دختر.. -

  

  ماهان اونقدر خوشحالم که حد نداره يوا -
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  نگاهم کرد. یزد و با مهربون یقشنگ لبخند

  ؟یچ یعنی نیا یدون یم -

  تعجب گفتم: با

  ؟یچ یعنی -

  

  گفت ضیفکش بهم فشرده شد و با غ 

  که با اون مهرداد ... ستین يازین یعنی -

  کرد و گفت: مکث

  ...یازدواج کن -

  حرفش سکوت کردم با

  به فکر فرو رفتم. 

  خونه فکر کردم تا
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  ها رو بازم تحمل کنم. یتونستم سخت یمن م نکهیا به

  

  برسم ییو با تلاش به جا ارمیتونستم طاقت ب یم

  روع کنم وکه از صفر ش دمید یرو تو خودم م يانرژ نیا من

  رو بسازم. میزندگ

  

  

  شدم ماهان صدام کرد ادهیکه پ نیماش از

  و نگاهش کردم که گفت: برگشتم

  ؟یکن یبه حرفم فکر م -

  

  زدم: يشخندین

  کنم. یدارم فکر م -
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خوب  یتخت انداختم و دو ساعت يسمت اتاقم رفتم.خودم رو رو به
  فکر کردم.

  

ا ب يثروت پدر يبرا نکهیتا ا ستمیخودم با يپا يدادم رو یم حیترج
  هام بوده. یازدواج کنم که کابوس بچگ یکس

  

  رو برداشتم. میدهنم رو قورت دادم و گوش آب

  بود ادمیشماره تلفن خونه عمو  هنوز

  !ادمهیبود که  بیعج

  

  رو گرفتم و منتظر موندم. شماره

 یم یهمراه میعوض کردن زندگ يبوق ها که من رو برا يصدا به
  کردن گوش دادم
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  الو... -

  کرده جواب دادم هول

  ...يدریح يسلام منزل اقا -

  دییبله بفرما_

  بهشون نیبد یگوش شهیم_دهنم قورت دادم آب

  

  خانوم. یبله گوش -

  

  زد یتو دهنم م قلبم

  دمیکش یقینفس عم دمیمردونه عمو رو که شن يصدا

  دییبفرما -

  

  سلام هانام -
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  مکث جواب داد: با

  ؟یسلام عموجان خوب -

  رو تر کردم لبم

  میخواستم صحبت کن یبله م -

  

  شده؟ یبگو جانم چ -

  من فکر هام رو کردم... -

  نگفت تا خودم ادامه بدم يزی. چدمیرو شن دیکه کش یقیعم نفس

  

  که حقم گذشتم.  یثروت ریمن از خ -

  من من گفت: با

  ...یعنی نیا -

  بستم چشم
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  کنم... یبا مهردا ازدواج نم -

  کردم یمدت تنها و بدون شما زندگ نیا تمام

  ستمیخودم با يپا يرو تونمیم الانم

  کا دوست ندارم بشم یمجبور با ازدواج با  کس تا

  

  عمو... یول -

  ندارم خداحافظ یحرف گهید -

سردم رو مشت کردم و خودم رو بغل  يرو گذاشتم. دستا یگوش
  کردم.

  

  ه خوابم بردو اونقدر ثابت موندم ک دمیکش یقیشد. نفس عم تموم

**  

  دمیبه در از جا پر يتقه ا با
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  ؟يداریهانا...ب -

  و بلند شدم. دمیبه چشم هام کش یدست

  

  اتاق يرو باز کردم و نور زد تو در

  رو سمت ساعت چرخوندم...نه شب بود نگاهم

  نگاه کردم نازیبه آ جیو گ دمیکش یپوف

  

  شده؟ یچ -

  نگران شدم. یوقته تو اتاق یلیخ -

  برده بودخوابم  -

  ؟يمعلومه...به عموت زنگ زد -

  

  شده نگاهش کردم اریهوش
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  ؟يدیاز کجا فهم -

  :دیخند زیر

  حرف زد. یزنگ زدخونه و با بابا کل ده؟ینفهم یک -

  

  زده گفتم: خجالت

  شدم ریشد..جو گ ییهوی...یزدم ول یاول با عمو حامد حرف م دیبا -

  شونه ام زد به

  شام.. ایاشکال نداره، صورتتو بشور ب -

  مینشست ییرایپذ ياز خوردن شام تو بعد

  مییهوی میمنتظر بودم عمو بخاطر تصم همش

  ام کنه مواخذه

  اوردیخودش ن يبه رو یچیه یول
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  شده بودم دارینبود ب شتریچند ساعت ب نکهیا با

  خواستیتخت خواب گرم م هیخواب راحت و  هیبازم دلم  یول

  

  شونه هام برداشته شده بود ياز رو یکوه بزرگ انگار

  

  اجازه گرفتن از عمو به سمت اتاقم رفتم با

  دمیتخت دراز کش يرو

  

  خوب بود یلیخ حالم

  کردمیم حس

   نمیبیرو م یخوش زندگ يدارم رو تازه

  اوردمیم ریگ یکه از طراح ییپولا با

  بسازم یمستقل و راحت یزندگ تونستمیم
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  کنه تمیذکه بخواد ا یچکسیمهرداد و عمو و ه بدون

  

  فرو رفتم ینیریفکر ها به خواب ش نیهم با

**  

  

  هوا کامل روشن نشده بود هنوز

  از خواب دل کندم زیم يرو میگوش برهیبا صداب و که

  بله..._

  

  دیچیگوشم پ يتو ییزخمت و مردونه آشنا يصدا

  . ؟یسلام هانا جان خوب_

  

  ذهنم دنبال صاحب صدا بودم ي تو
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  عموتم..._من شد یخودش متوجه سردرگم که

  

  سر جام نشستم خیس

    خواستیداشت باهام نکنه باز م کاریعمو چ یعنی

  کنه و... دیتهد

  سلام ...._جواب دادم یبا سردرگم مردد

  بگم یچ دیبا دونستمینم چون

  کردم سکوت

  حرفشو بزنه تا

  خوابت کردم یاز خواب ب یسر صبح خوامیمعذرت م_عمو

  

  باهات حرف بزنم خواستمیم

  موقع بهتر هی يانقد صبر نداشتم که بذارم برا یول
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  دیمن رو د یسکوت طولان یوقت

  ؟؟يدیهانا گوش م_

  

  زمزمه کردم یهوم بزور

  مهرداد عاشقته..._ادامه داد که

  

  لحظه سکوت کرد چند

  حرفش هضم کنم تا

  

  گفت يچه جک خنده دار هه

  و عشق اونم من مهرداد
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در به در همه جا رو  يفرار کرد یوقت_عمو به خودم اومدم يصدا با
  گشتیدنبالت م

  

  کرده يگفت که درحقت بد بهم

  دوستت داشته و  گفت

  تورو عاشق خودش کنه تونهیم ينجوریبهش گفتن ا دوستاش

  جون بود و کله شق مهردادهم

  تورو سمت خودش بکشه تونهیم نکارایبا ا کردیم فکر

  

  با فرارت.... یول

  

  زده بود خشکم

  بود برام نیسنگ یلیعمو خ يحرفا
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  گذشتیهفته  از نبودنت م هی_عمو

  مثل مرغ سر کنده همه جارو دنبالت گشت مهرداد

  نیتو زم يرفته بود يآب شده بود یول

  

  کشتشیوجدان داشت م عذاب

  نیماش يجلو کنهیخودش پرت م که

  

  ؟؟یفهمیاز دست دادن تو م بخاطر

  کرده بود ونهیاونو د نبودنت

  

  حدقه  چرخوندم  يتو چشمام

  داستان بچگونه رو باور کنم؟؟ نیداشت ا انتظار
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  تصادف حافظه اشو از دست داد بعد

  

  رهیتونست اروم بگ تا

  تحمل کنه نبودنت

  

  نمیبیچشماش م يمن هنوزم عشق تو یول

  

  ..يتوام اونو دوست دار دونمیم هانا

  بهش فرصت بده پس

  برگردون به همون مهرداد سابق اونو

  

  سوزهیبچم م يبرا دلم
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  ..شهیو حافظش برگرده نابود م یولش کن اگه

  کردم يدرحقت بد دونمیم

  کردم یکوتاه دونمیم

  زدمیحرفا رو بهت م نیدایبا یول

  

  ؟؟يشنویم هانا

  

  نیخوایهه الانم حتما م_زدم يپوزخند

  بشم  زنش

  پسرتون ضربه نخوره که

  م؟؟یمثل قد شیاسباب باز بشم

  

  م؟؟یبزور به شرط پس دادن ثروت پدر اونم
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  ..یکنیاشتباه م ينه نه دار_عمو

و  ي..تا بگردیکن دایپ میقد يحرفا رو زدم تا توام اون هانا نیا من
  یبکش رونیخروارها خاك ب ریاز ز تویمیعشق قد

  گلوم خفه شد يکه با حرفش نفسم تو دمیکش یپوف

  

  ..دمیچون و چرا پس م یمن اموالت ب_

  

  رد شدگ چشمام

  ...یعنی

  

  دمیو و مدارکت به حامد م يفرصت تمام دارا نیفردا در اول_عمو
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  يریبگ میتوام عاقلانه تصم خوامیم

  ستیحرفام ن يتو ياجبار چیه

  

  عمو بودن رو نتونستم در حقت تموم کنم فهیوظ

  ارمیبجا ب میپدر فهیتونستم وظ حداقل

  با خودته اریاخت گهید حالا

  

  دونهیموضوع نم نیاز یچیه مهرداد

  ومدین ادشی یچیکلا ه چون

  حافظه اشو برگردونه تونهیم يدکتر گفت هر تلنگر یول

  

  گفتم ياز حرفاش باشه ا کلافه

  عکس العمل به نفع اون انجام ندادم چیه دیکه د عمو
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  قط کرد یکرد و گوش یغم خداحافظ با

پسر هو*س بازش  میخودم ،خودم تقد يانتظار داشت با دستا هه
  کنم

  

***  

  شرکت شدم وارد

  کجا برم دیبا دونستمینم

  سمت اتاق بهرام رفتم تا  به

  بهم بگه کارم

  

  سلام _زد يلبخند دنمیبا د یمنش خانوم

  .. يموقع اومد به

  بهرام کارا داره برو
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  به در وارد اتاق شدم يکردم و با زدن تقه ا يتشکر

  

  نیبش ایسلام دخترم ب_بهرام سرش بالا اورد که

  

  لفظ دخترم دمیشن با

ن م یکنیفکر م دونمیم_دیانداختم که خند نییزده سرم پا خجالت
  هستم که به عنوان پدرت باشم ینیجوون تر از ا

  دختر هم سن و سال تو دارم هیباورت نشه که من  دیشا یول

  

  خورهیاصلا بهتون نم_از تعجب گرد شد چشمام

  اره عجول بودم زود پدر شدم_دیخند

  میبگذر
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و چند طرح بزنم تا بدونم  نیبش یصندل يرو ریچند کاغذ بگ نیا ایب
   یدرچه مرحله هست

  میآموزش شروع کن تا

  تکون دادم و برگه ها رو ازش گرفتم يسر

  نشستم یصندل يرو

  بزنم یفکر شدم که چه طرح مشغول

  

  سرش به کار خودش بود بهرامم

  

  در سرم بالا بردم  يصدا

  شد  درباز

  مهرداد خشک شد يرو نگاهم
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  گرفتم يدیتپش قلب شد دنشید با

  کرد دنیدستم شروع به لرز و

  ستیدست و پام ن يرمق تو کردمیم حس

  

  کردیمن متعجب و خشک شده نگاهم م دنیهم با د مهرداد

  انتظار نداشت انگار

  نهیبب نجایا منو

  سر جاش خشکش زده بود مهرداد

  ؟؟ینیبش يایمهرداد جان نم_

  

برم اومدم  دیآ نه.. با_بهرام ب اجبار نگاهش ازم گرفت يصدا با
  چندتا طرح بهت نشون بدم
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  گذاشت زیم يرو يرفت برگه ها زیسمت م به

  باشه دنشونیبه د يازین گهید کنمیهرچند فکر نم_زد يپوزخند

  

  متعجب طرح هارو گرفت بهرام

  چرا.؟؟؟_بهشون نگاه کرد و

  

  بهشون بود تا نگاهم

  هیچ هیقض نمیبب

چون خودش زودتر از طرحاش _ختیبا حرف مهرداد  قلبم فرو ر  که
  مورد قبولت واقع شده.. يانگار

  

  ه؟؟یمنظورت ک_بهرام
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  يدریخانوم ح_باهمون پوزخند بهم نگاه کرد مهرداد

  

  کرد انیبا حرص ب حرفش

  

  د؟؟یشناسیرو م گریشما هم د_بهرام

  

  بنده هستن يعموبله ...دختر _رهینگاهشو ازم بگ نکهیبدون ا مهرداد

  

  بستیم خی شتریتک تک حرفاش بدنم ب با

  داشتم يچرا حس بد دونمینم

  

  لعنتت کنه عمو خدا

  و رو کرده بود ریحرفاش دلم رو ز با
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  بستم چشمام

  ازش گرفتم رو

  

  اوه چه جالب..._بهرام

دختر  نی..ايخودت استخدامش نکرد  شیکار پ يچرا برا پس
  طراح بزرگ ساخت هیازش  شهیبا آموزش م  هیاستعدادش واقعا عال

  

 نیزا شتریب اقتشونیچون ل_مغزم نفوز کرد يپوزخندش تو يصدا باز
  حرفا هاست...

  

  میبراشون ننگ هست ما

  

  دمیبه سمتش چرخ عیسر
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  بزنم یچند بار باز  بسته کردم تا حرف دهنم

  

  نکردم  دایذهنم پ يجوابش تو يبرا یحرف چیه یول

  

  بود یچرا مهرداد انقد از من عصب دونمینم

  نزد یحرف گهید بهرام

  بود دهیفهم انگار

  باز تر کنه لیمسا خواستیاومده و نم شیپ نمونیب یبحث

  دادیفهم بالاش نشون م نیا

  

 دمتیخب بهرام جان..خوش حال شدم د_نگاهش ازم  گرفت مهرداد
  برم.... دیبا گهیمن د

  هات کار دارمکجا صبر کن با_دست مهرداد گرفت بهرام
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  ..؟؟ارهیدوتا قهوه برامون ب یگیم يازیهانا به خانوم ن_به من کرد رو

  

  تکون دادم يسر

  شدم بلند

  من بزنه يحرفاش جلو خواستیبود نم معلوم

  چرا تلفن برنداشت سفارش قهوه اشو بده.. وگرنه

  نیبگ نیخوایم یچ نمیبب یذاشتیم خو

  که یاز فضول مردمیم ينجوریا من

  

  زدم رونیاتاق ب از

  

  گفتم یسفارش به منش نکهیا بعد
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  سالن نشستم يتو یصندل يرو

  مهرداد کارش تموم بشه و از شرکت بره تا

  

  شرکت چشم دوخته بودم واریساعت به در و د مین هی

  ها رو کامل از بر شده بودم گلدونتعداد ترك 

  گل ها، رنگشون، ساقه ها تعداد

  

شمردم  یرو به روم رو م وارهیکاغذ د يکمرنگ رو يخط ها داشتم
  که

  در اتاق بهرام باز شد 

  کنه یبه اطراف نگاه نکهیبدون ا ریسر به ز مهرداد

  رفت رونیسالن ب از
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  پسره خل وضع..._کج کردم لبم

  

  به در وارد شدم يسمت اتاق رفتم بعد زدن تقه ا به

  دخترم ..طرحتو بکش.. نیبش_بهرام

  

  چشم.._تکون دادم يسر

  

  

  شدم یطراح مشغول

  

  دوست داشتم یلیکه خودم خ یمدل عروسک چند

  دمیکش شدیلباس عروس معرکه م يبرا
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  کردم یطراح يهم سر سر یچند مدل  لباس مجلس با

  شده بود یمدل از طرح ها که لباس عروس خوشکل هی یول

  دلم نشست يتو یلیخ

  کردمیذوق بهش نگاه م با

  

پارچه اش تو ذهنم بود و روش رو پراکنده شکوفه  يبرا زیر پوریگ
  بودم دهیکش زیر يها

  کمم نبود ینبود ول ادیز یلیخ پفش

  

  دار نیبود و آست يدلبر قهی

  دنباله کمم داشت هی

  

 مبیج يو تو دمیکش رونیکاغذا ب نیطرح از ب عیسر میتصم هی تو
  گذاشتم
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  هیبق

  ..دییبفرما_گذاشتم زیم يها  رو رو طرح

قشنگ بود ..ازت  یلیهم که مهرداد بهم داد خ يطرح ها_بهرام
  کرد.. فیتعر یلیخ

  

  دمیببن یقرارداد رسپ ندهیاز اول ماه آ میتونیم

  تومن... 5  انهیحقوق ماه  هیپا با

  

  ون؟؟یلیم5_از تعجب گرد شد چشمام

  

  اره کمه؟؟_دیخند

  

  ...ادهیز میلینه نه  ..خ_کردم هول
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 هادشنیپ نیشتریب نیمختو بزنن واس هم گهید يجا خوامینم_بهرام
  دادم

که فکرش  شهیم یاز اون شتریکارات خوب باشه حقوقت ب مطمءنن
  ..یبکن

  جبران کنم يلطفتون چجور دونمیممنونم واقعا نم_زدم يلبخند

  

  هست.... يمسءله ا هیفقط _یکرد با دودل یمکث بهرام

  

  افتاده؟؟؟ یاتفاق_

مدت مجبورم برم خارج از  هی ينه..فقط من برا_زد يلبخند بهرام
  کشور..

  لازم بدم يبهت آموزش ها ستمین
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  مدت از مهرداد خواستم که بهت کمک کنه نیا تو

  

  ،؟ییهویچرا انقد _حرفش نیب دمیپر

  ..کنهیم یدخترم خارج از کشور  زندگ_زد یاز ذوق لبخندپر

  اونجا باشم دیو من با شهیعروس ندهیآ هفته

  

  زدم یبزرگ لبخند

  گمیم کیتبراوه _

  

 یخوشحال شدم وقت یلیممنونم ...خ_دیپشت گردنش کش دستش
  هیپسر خوب یلیکه عاشقشه خ يخبر بهم داد...عاشق شده و پسر نیا

  

  زدم يلبخند
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  شه یبچه اش خوشحال م یاز خوشبخت يهر پدر -

  شم یخوشبخت م نهیمن نبود که بب يبابا یگرفت، ول بغضم

  

  !شدم یخوشبخت نم نیهم يبرا دیشا

  

  خونه رمیمن دارم م_بهرام

  بعدظهر 16کار شرکت تا  ساعت

  خونه... يبر یتونیاتمام کارت م بعد

  تا اتاق کارت نشونت بدم ایدنبالم ب الانم

  

  زدم يلبخند

  ممنونم_

  سرش راه افتادم پشت
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  که کنار در اتاق خودش بود باز کرد یکوچک يقهوه ا در

  دست به داخل اتاق اشاره کرد با

  اتاق شما... نمیا دییبفرما_

  اتاق شدم وارد

  

 یکه دلم نم زیو تم دیبود، اونقدر سف یو خوشگل دیتماما سف اتاق
  رمیخواست نگاه بگ

کل  ياتاق کلا پنجره بود و نور به طرز شگفت آور يوارایاز د یکی
  اتاق رو روشن کردع بود

  

  کرد یکار م نجایاتاق دخترم بود، قبل رفتنش ا -

از دفترم بود اما آخرم کار خودش رو کرد و جداش  کهیت هیواقع  در
  کرد
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  بهش زدم که ادامع داد يلبخند

ما کردم که مسل دایرو پ یکیطرحاتو براش فرستادم...گفتم  شبید -
  داره یدرخشان ندهیآ

  

  دیزده نگاهش کردم. خند خجالت

  بود؟ یکه گفت چ يزیچ نیاول یدون یم -

  نگاهش کردم یسوال

  ؟یچ -

  

  داشتن اتاق منو داره. اقتیلگفت پس  -

  :دینگاهش کردم و بلند خند شوکه

  .يمغرور و جد نقدریهم -

  دمیخند
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  در قرار داشت يرو به رو دیسف زیم

  و بلند بود دیقفسه سف هی کنارش

  وارد اتاق شدم کاملا

  

  زدن.. یداشتن..برق نم یمات يدیسف هیها  وارید

  ثابت موند زیم يرو به رو واریکه نگاهم به د دمیچرخ

  

  بود. دیسف دیدوتا اتاق، سف يجدا کننده  وارید

شده بودن و با پونز  یکه با مداد طراح ییروش پر بود از برگه ها اما
  بودن دهیچسب واریبه د یرنگ يها

  ...یو رنگ دیو سف اهیس يها طرح

  سمت طرح ها رفتم به
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  ذارمیتنها م دتیمن تورو با اتاق جد_

  ها شده بودم یاوه شرمنده ...محو طراح_دمیسمت بهرام چرخ به

  

  ینیاتاق رو بب نیانقد ا_زد يلبخند

  یدل زده بش که

  بله حق باشماست.._انداختم نییسرم پا شرمنده

  

  کرد  یخداحافظ بهرام

  گفتن سفارشات لازم  بعد

   یمنش به

  ماه  نیا يلغو قرار ملاقاتاش تو و
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  زد رونیشرکت ب از

  

  نشستم یصندل يرو

  دمیکش رونیب يا برگه

  

  گشتمیذهنم دنبال طرح م يتو

  حرف بهرام افتادم  ادیبه  که

  مدت از مهرداد خواستم بهت کمک کنه نی+توا

  

  شهیدرخونه اش سبز م ادیمار از پونه بدش م_زدم يپوزخند

  

  دنیشروع کرد به لرز میگوش 

  یعنیداشت  کاریروز چ نوقتیبه صفحه انداختم عموحامد ا ینگاه
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  عمو جانالو سلام _

  ی...خسته نباشیسلام دخترم خوب_دیچیپ یگوش يتو يعمو يصدا

  

  نکردم يهنوز که کار دیسلامت باش_زدن يلبخند

  

  خواهش داشتم هیفقط  شمیمزاحمت نم ادیز_عمو

  

  گفت که... يحرفا هیعموت زنگ زد بهم _کرد یمکث

  

  دونمیبله عمو همشو م_حرفش نیب دمیپر

  

  مجبورت کنم.. يبه کار خوامیهانا جان من نم_
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  نداره یفرصت زندگ ادیو ز ضهیعموت مر یول

  یکنم باهاش حرف بزن تیخواست راض ازم

  

  من حرفامو  بهشون گفتم_کردم یاخم

  باهاش صحبت کن گهیبار د هیبخاطر من _جواب داد مصرانه

  بودمش.. دهیند ينجوریعموت خوب نبود ..تاحالا ا حال

  به حرفاش گوش کن فقط

  

چشم _دوباره با عمو چشم تو چشم بشم خواستیدلم نم نکهیا با
  بخاطر شما فقط

  

  ممنونم دخترم.._ عمو

  بهت زنگ بزنه گمیم پس
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  ن؟؟یندار يباشه ..کار_دمیکش یقیعم نفس

  نه دخترم خدا نگه دار_عمو

  

  قط کردم تماس

  بود 13به ساعت افتاد هنوز ساعت  نگاهم

  نداشتم يکار چیحوصله ه یول

  

  گرفتم برگردم خونه میتصم

  

 ونمتیمن م دیببخش_شرکت رفتم یزدم به سمت منش رونیاتاق ب از
  زودتر برم خونه؟؟
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م بهت بگ ینداشت يگفتن اگه کار یاقا بهرام زمیاره عز_زد يلبخند
  ...يخودت اومد گهیخونه که د يبر یتونیم

  

اتاق بهرام جا گذاشته بودم برداشتم از  يکه تو لمیکردم وسا تشکر
  زدم رونیرکت بش

  رفتیم يکم کم رو به سرد هوا

  ستادمیا یمنتظر تاکس ابونیبغلم زدم کنار خ ریز دستام

  شدم اطیوارد ح خسته

  امروز انجام نداده بودم يکار چیه نکهیا با

  هودهیب يچند روز بود بخاطر فکرا یول

  

  رفتیهدر م میانرژ تمام

  

  دمیکش نیزم يرو پاهام



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1717  

 

  سمت عمارت رفتم به

  ...ي..چرا انقد زود اومدیسلام خوب_دیپر رونیبا دو از خونه ب نازیا که

  

  کارام کم بود امروز.._ابروم بالا رفت  يتا

  

  بذار برم بخوابم هلاکم _کنار زدم به سمت در رفتم نازیآ

  کلبه بخواب می...خب بريریآ کجا م_راهم يجلو دیپر  

  

  شده؟؟چرا کلبه؟؟ يزیچ_تعجب کردم شیرفتار هول هولک از

  

 زیچ کمیکلبه من  میاصن بر ای..ب یعنینه خب .._من کنان گفت من
  ... میاریگذاشتم ب زیم
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  نداره.. یچیه هیخال ؟؟کلبهیخوب نازیآ_

  برا خودت؟ یگیم یچ

  

گذاشت تو کلبه الان  لیماهان برد وسا روزیچرا د_دیکش دستم
  لازمشون دارم

  تونمینم ییتنها گهیکمکم کن د ایب

  برو راحت بخواب بعدش

  

رو از من پنهون  يزیبود مطمءن بودم داره چ بیعج یلیخ رفتارش
  کنهیم

  

  من خستم خودت برو_دمیکش رونیاز دستش ب دستم

  

  دمیبه سمت عمارت کش راهم
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  دیدنبالم دو که

  ننه پام يآخ پام ..ا_زد نیزم خودش

  

  عجله به سمتش برگشتم با

  ...يشد یچ_

  ..فکر کنم پام شکسته..نیخوردم زم_کنان هیگر نازیآ

  

 یچ نمیتو خونه بب میبر ایب_بلند بشه نیزم يکردم از رو کمکش
  يشد

  طاقت ندارم گهید نیبب نجایهم_نازیآ

  

  ناز؟؟یآ_کردم زیر چشمام

  ناز؟؟یجونه آ_ب دندون گرفت لبش
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  ؟؟یکنیم یمخف يدار ویچ_

  بخدا.. یچیه_ستادیازم جدا شد صاف ا عیسر

  م؟ی..اصن مگه دار يو پنهون کار من

  شه؟؟یم مگه

  شکستت هم که خوب شد  يپا_زدم يخند شین

  يهوا زد نیتوخونه چه خبره که تو خودتو انقد به زم نمیبب برم

  

  به سمت در رفتم عیسر

  رهینتونه جلومو بگ نازیآ تا

  

  خونه باز کردم در

  شدم وارد

  پشت سرم اومد نازیآ
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   يکس تو چیه

  نبود سالن

  

  کرد میقا يزیچ هی نازیمطمءن بودم آ من

  نگاه کردم اطراف

  

  ...نجایا ادین يوا_ومدیم ییرایپچ پچ از داخل پذ يصدا

  ...  شنوهیصداتو م سی+ه

  شهیخراب م یهمه چ نتمونیاگه بب_

  

  زده بود خشکم
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  رفتم که.. ییرایاهسته به سمت پذ يدهنم قورت دادم با قدم ها اب

  

  کردم نازیبه آ ینگاه

  داد یهم فشار م يهاش رو رو لب

  .دمیسرك کش آروم

  نبود ییرایپذ يتو یکس

  ..  دمیشن یحتما اشتباه_هام بالا بردم شونه

   زیم ریز ییپا دنیگرد کردم که با د عقب

  گرد شد چشمام

  رفتم زیسمت م به

  بالا زدم يزیم رو

  

  بودن و زیم ریبه ماهان و مهرداد که ز شوکه
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  بود  ختهیعالمه بادکنک و شرشره اطرافشون ر هی

  کردم  ینگاه م  

  

  انداخت یصندل ياومد و خودش رو رو رونیب زیم ریماهان از ز که

  

  ششششیاخ -

  

  گفتم متعجب

  ش؟یآخ یچ -

  

  زد شخندین

  فک کردم باباست -

  کردیشوك بود با تعجب نگاه م يهنوز تو مهرداد
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  رفتار ماهان  دنید با

  ..مایدیآخ اره ترس_دیپر رویب زیم ریاز ز زیت

  

   دمیوارفتشون خند افهیق به

  

  هل زده گفت نازیآ که

  ...میریتولد بگ میخوا یبابا م يبرا -

  

  کمک.. امیااا...پس برم لباس عوض کنم ب -زدم يلبخند

  

  سر تکون داد مهرداد

  با من و ماهانه.. نیینه...تز -
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  دیخند زیر نازیچپ نگاهش کردم که ا چپ

  

  توپ بکنن نییتز هی خوانیم م،یبر ایب -

  منم اجازه ندادن دست بزنم به

  

  خوان بکنن یم کاریدوتا چ نیا مینیبب میبر

  

  نگاهشون کردم شخندین با

  به تولد نیپس گند نزن -

  

  رفت يچشم غره ا ماهان

  برو بچه... -
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  و اشاره کردم دمیخند زیر یگلبه يبادکنکا به

واس تولد پدرش بادکنک  یسمشخصه قراره چقدر آس بشه...ک -
  ..خرهیدخترونه م

  

  هینجوریهم قشونیسل نایا میبر ایب_میدیبلند خند نازیا با

  

  میسمت پله ها رفت نازیآ با

  عمو بخرم يبرا يزیچ هیتا  یگفت یکاش م -

  بهش مید ینه بابا...کادو نم -

  گفتم متعجب

  

  شه... یوا مگه م -

  دوست داره شتریکتاب ب میخر یرم باهم کتاب م یاوهوم...همه م -
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  چه جالب... ؟يجد -تخت انداختم يمانتوم باز کردم رو يها دکمه

  

  هولم داد سمت کمدم 

  

  تا منم برم حموم ریدوش بگ هیبرو لباساتو عوض کن  -

  

  تکون دادم سر

  بپوشم؟؟؟ یباشه فقط چ -

  ...ایدیدخترونتو نشون م يخو يدار_دیخند بلند

  دختره هیباشه اصل کار یهرچ گهیآره د_گرفت خندم

بدبخت منحرف گمشو برو حموم تا برات لباس _به پشتم زد محکم
  ارمیب
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  رفت رونیب نازیآ

  رو عوض کردم و وارد حموم شدم لباسام

  دوش رفتم... ریگرم رو باز کردم و ز آب

   یحموم حساب هی بعد

  حموم خارج شدم  از

  ...وارد اتاق شد نازیکردم که آ یموهام رو خشک م داشتم

  بالا سرش جمع کرده بود سشویخ يموها

  

  موهاتو سشوار بکشم نیبش ایب -

  ؟یخودت چ -

  رهیخوام خشک شه حالت بگ یم ينجوریهم -

  

  نشستم یصندل يبالا انداختم و رو يا شونه
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  و شونه رو برداشت و شروع کرد به خشک کردن سشوار

  

  گرفت که بالاخره تمومش کرد یکم داشت خوابم م کم

  م؟یکن کاریامممم حالا چ -چونه اش زد ریز دستش

  

  کردم که دستم رو گرفت یم نگاهش

  قهیدق هی...ناخنات بلند شده واستا میلاك بزن ایب -

  

  ادینشستم تا ب یرو صندل يهمونجور

  رو باز کرد و دوباره اومد تو در

  اما بزرگتر بود يمثل جامداد يزیچ هیجعبه و  هیدستش  تو

  

  بود ششیارا لیوسا مسلما



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1730  

 

  خودشو آورد یو دوباره رفت و صندل زیم يرو پخش کرد رو همه

  منونشست يبه رو رو

  

  خببب دستتو بده.... -

  به سمتش گرفتم دستم

  

  ناخن هام دنیکرد به سوهان کش شروع

  بود دنیسوهان کش ریدرگ یربع هی بایتقر

  دادمیخودم تکون م یشده بودم ه خسته

  

  کرد و سرشون رو صاف.. یبلندم  مربع يها ناخن

  

  خوشگل شدنا.. -ذوق به شاهکارش اشاره کرد با
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  زد يلبخند

  یبش گریحالا واستا لاك بزنم برات ج -

  

  رو نشونم داد یگفتم...لاك بنفش خوش رنگ یاوهوم

  گفت يحالت با مزه ا با

  شرف یب نیداره ا یبرق هی -

  دمیبلند خند و

  

  ندارما... یرنگ نیلباس ا -کردم نازیبه آ رو

  

  زد یچشمک

  ...نجایحالا دستتو بذار ا میکن یحلش م -

  اشاره کرد زیم به
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  مکرد یاخم شروع کرد به لاك زدن...مشتاقانه به انگشتام  نگاه م با

  رفت یشدن و دلم غنج م یخوشگل م یلیخ

  

  تموم شدن کارش  بعد

  تا خشک بشه.. نیحالا بش -دیکش عقب

  تکون دادم سر

  

  خودش شد يانگشتا لاك زدن مشغول

  

  کردم دقت کنم یم یزد...سع یتند لاك م تند

  .دیرس یبه نظر نم یسخت کار

  گرفتم یم ادی دیبا بالاخره
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خودم امتحانش  چوقتیزد...اما ه یها مامان برام م یبود که بچگ ادمی
  نکرده بودم

  

  به فوت کردنشون کرد... شروع

  

  که خشک شد باز اومد بالا سرم لاکش

  ؟یکن کاریچ يخوا یم گهید -نشون دادم دهیترس خووم

  

  ..گهیکنم د شیآرا -دیخند

  رو کج کردم: دهنم

  الیخی..بگهیتولده د هیپوففف  -
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دادم سکوت کنم و اصلا حرف  حیرفت که ترج يچشم غره ا آنچنان
  نزنم

  صورتم تکون داد يمامانا انگشتش جلو مثل

  ...می....تولده و فلانه نداريدختر -

  یکن شیارا دیبود با یمراسم یهر حالت در

  کرد مکث

  البته جز عزا -

  حیبله صح_ابروم بالا بردم يتا

  

  گذاشتم کارشو بکنه 

  و دیموهامو کش یساعت مین هی

  دیکشیصورتم م يرو شیآرا لیوسا
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  خودتو نیحالا بب -

  ساده است شیارا هینگاه کردم...مشخص بود  نهییتو آ خودمو

  

  خوشرنگ ییرژ هلو هیداشتم با  ملیخط چشم و ر هی

  زدم... يلبخند

  خوب شد ممنونم یلیخ_

  

  ارمیتا لباستو ب نیبش - نازیآ

  

  زد رونینداده بودم که از اتاق ب جوابشو

  لباسمو؟

  .ادیشدم تا ب رهیدر خ به

  خشک شده بود کمرم
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  نشسته بودم... ينجوریساعت بود هم هی

  

  دو قدم راه برم ادیم نازیشدم تا آ بلند

  اومد... نازیبودم که آ ستادهیا نهییآ يجلو

  رو تو کاور بالا گرفته بود یلباس

  بود یبراق هیمشک

  

  لباس... نمیا -

  گرد شده گفتم يرو گاز گرفتم و با چشم ها لبم

  ؟يدیخر یک نویا -

  

  زد لبخند

  ادیگفتم حتما بهت م دمید نویا د،یخودم رفته بودم خر يامروز، برا -
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  زدم و محکم بغلش کردم لبخند

  

  ..يلطف کرد یلی...خ نازیآ یمرس -

  

  نشونم داد دندوناشو

  ..یکمکت کنم بپوش ایب -

  ذوق لباس ازش گرفتم با

  کرد تا لباس رو بپوشم کمک

  

  بلند يها نی. لباسش جذب  بود با آست

  .دیرس یپام م نییتنم تا پا پیبود و ک یماکس دامنشم

  

  قشنگ به تنم نشسته بود یلیخ
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  موهام رو دوباره مرتب کرد نازیرو لبام نشست...آ يلبخند

  

  خب، فکر کنم تموم شد... -

  تکون دادم سر

  .امیبمون من برم لباسمو بپوشم و ب -

  ...نییرم پا یخب من م - 

  

  دیکش یغیکرد و ج اخم

  ...مینهه...باهم بر -

  زد یچشمک

  نمیخوام عکس العملشونو بب یم -

  

  باشههه... -
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  ...ادیرو تخت تا ب نشستم

  کردم یم نییذهنم بالا و پا يمختلف رو تو يطرح ها ينجوریهم

  

ساعت بود نشسته بودم و کم کم داشت خوابم  میخودم که اومدم ن به
  برد. یم

  دادم... نازیبه آ یشدم و فحش بلند

  ..نجایکاشته بود ا منو

  

  شده بود کی.هوا هم تارگهیمنتظرش شده بودم د یاندازه کاف به

  سمت اتاقش و در رو باز کردم رفتم

  

  لامپش هم خاموش بود زل زدم یتعجب به اتاقش که حت با

  رفته بود؟ کجا
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  ...نیی...راه افتادم و از پله ها رفتم پادمیکش یپوف

  خاموش بود... نمییپا يها چراغ

  افتاده بود؟ یاتفاق هی نکنه

  

  با تعجب صدا زدم دمیآخر پله ها که رس به

  بچه ها.. -

  

  دیکش واریمنو به سمت د یدست هوی

  دهنم  يرو یکه با قرار  گرفتن دست دمیکش يخفه ا غیج

  ..یکنیخراب م زوی...الان همه چ سیه_شدم ساکت

  بود  نازیآ يصدا

  چه خبره.. نجایا_پس زدم دستش
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  ..میمنتظر_

  

  ؟؟یمنتظر چ_

  

  اونور پخش شد نوریا یرنگ زیر يچراغ ها روشن شد و کاغذ ها هووی

  همه بلند شد غیدست و ج يصدا

  کردمیتعجب بهشون نگاه م با

  کردن به خوندن  شروع

  تولد تولد تولدت مبااارك_

  

  گفتن؟؟یم کیتبر  ینبود به ک نجایعمو که ا یول

  

  صورتم يجلو یبزرگ وصورت کیقرار گرفتن ک با
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  شد شتریب تعجبم

  کردمیدهن باز فقط به چهره خندون بچه ها نگاه م با

  تولدت مبارك دخترم.._عمو به سمتم اومد که

  

  تولد من؟؟_خودم اشاره کردم به

  بچه ها گفتن... اما

  

که  هیتولد تو میگفتیاگه م_دیحرفم پر نیباخنده ب ماهان
موقعت نصفش خراب  ی..هرچند با اومدن بشدیخراب م زمونیسوپرا

  ...يکرد

  

  واقعا ممنونم ..._زدم يلبخند
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راه  یمهمون نیعموت تشکر کن که ا ازما تشکر نکن ..از_عمو
  انداخت...

  

  شد شتریحرف عموحامد تعجبم ب با

  سمت عمو برگشتم به

ته گذش يسالها  نیدرجبران ا تونستمیبود که م يکار نیکمتر_عمو
  بکنم....

  

  ممنونم_

  

  من گشنمه... کیسراغ ک میبر مینکن شیهند لمیخووب ف_نازیآ

  

  آرزو کن و شمعا رو فوت کن بدووو_صورتم تکون داد يرو جلو کیک
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  صورتم نشست ياز ته دل رو يلبخند

  بستم چشمام

  خوامیاز ته دلم م يچه آرزو قایدق دونستمینم

  خواستمیاز خدا م یول

  داشته باشم... یخوب عاقبت

  

  شکمم يتو یفرو رفتن انگشت با

  درد چشمام باز کردم با

  بخواب که.. میارزو کن نگفت میگفت_نازیآ

  از خنده دنیترک یحرفش همگ با

  

  لب شمع ها رو فوت کردم يلبخند رو با

  و هورا بلندشد غیدست و ج يصدا و
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  خب خب الان وقت کادو هاست..._ماهان

  

  کنه؟؟؟یاول کادو شو رو م یک

  

  ...کترایاول کوچ_حامد  عمو

  

  دادم.. شیپ شیترم..کادومم پ کیخو من الان از همه کوچ_نازیآ

  

  ؟؟يداد یچ_ماهان

  

  پرنسس نیا ییبایلباس که ز_دستش دور شونه ام حلقه کرد نازیآ
  ...کنهیرو  کامل تر م
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  ..یابج یمرس_دمیاش بوس گونه

  

  قربون شما.._نازیآ

  نوبت شماست آقا مهرداد_به مهرداد کرد رو

  

  شد  دهیبه سمت مهرداد کش نگاهم

  ساکت و اروم  تمام مدت  فقط تماشاگر بود که

  دیکش رونیب یکیجعبه کوچ بشیاز ج_زد ینیغمگ لبخند

دوست  یدختر ممکنه چ هی دونستمیباور کن نم_سمت اومد  به
  داشته باشه...

  

  خودت ببخش یبه بزرگ گهید
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  ازش گرفتم و ربان دورش باز کردم جعبه

گه قشن یلیخ_چشمام برق زد ییبایدخترونه ز ییساعت طلا دنید با
  ممنونم

  

  دارهن یقابل_مهرداد

  

  ..يتو بساطت دار یچ مینیماهان بدو رو کن بب_نازیآ

 نمیا_برداشت به سمتم گرفت یاز پشت مبل کادو بزرگ دیخند ماهان
  کادو من....

  

  زدم  يلبخند

  ازش گرفتم کاغذ دورش پاره کردم کادو

  يدیو لپ تاپ اپل  سف یگوش دنید با
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  گرون باشه.... دیبا یلیخ نایا_باز موند دهنم

  

  ...يدیپولش کم کم با حقوقت پس م_دیخند ماهان

  

  بچه پررو_چپ نگاهش کردم چپ

  دادن هیهم چندتا کتاب هد  ایو مان اهورا

  

سفر به  طیمن چندتا بل هیهد کنمیجا اعلام م نیمنم ازهم_حامد عمو
  دیبر یماندن ادیسفر دوستانه و ب هیخارج    تا با بچه ها 

  

  ممنونم عمو..._
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 تسین هیهد نایا_به سمتم گرفت یمبل بلند شد پاکت ياز رو عمو
  که حقت بوده و هست... هیزیچ

  رفت و روشو گرفت يزن عمو چش غره ا باحرفش

  

  پاکت نگاه کردم مدارك و شناسنامه داخل پاکت بود داخل

  گذاشته شده اطیتوح رونیب تیکادو اصل_عمو

  

  اط؟؟؟یتوح_بالا رفت ابروهام

  کنار زدمسمت پنجره رفتم پرده  به

   زدینور برق م ریز اطیرنگ که وسط ح یپورشه مشک دنید با

  زد خشکم

  

  سوت بچه ها بلند شد يصدا
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 ی... نزنیاقدام کن نامهیگرفتن گواه يالبته بهتره اول برا_ ماهان
  یخودتو بکش

  

  دمیسمتشون چرخ به

  

واقعا _که بغض داشت يچشمام جمع شده بود با صدا يتو اشک
  شب عمرم بود نیکنم. ..امشب بهتر انیب يحالمو چجور دونمینم

  دیگونه ام غلت ياز رو یاشک قطره

  با پشت دست پاکش کردم عیسر

  سمت آشپزخونه رفتم... به

  ستادمیپنجره کوچک آشپزخونه ا کنار

  دمیکش قینفس عم چند

 هی شهیم_عمو به عقب برگشتم يبره که با صدا نیبغضم ازب تا
  داستان برات بگم؟؟؟
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  تکون دادم  ياجبار سر به

  نشستم  زیو پشت م دمیعقب کش یصندل

  

  _نینشست و زل زد به زم یصندل يمن رو يهم رو به رو عمو

ز ا یکی کیکارگاه کوچ يسالم بود که پدرم اصرار داشت برم تو 23 
  دوستاش کار کنم

  قول خودش کم کم مستقل بشم ومرد بشم به

  من انقد کله شق بودم یول

  نداشت تیبرام اهم یچیه یجز خوش گذرون که

  سالش شده بود 17تازه  پدرت

 کیکار به اون کارگاه کوچ يمن برا يبه خواست خودش بجا که
  لباس رفت... يدیتول
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 یراحت زندگ تونهیم یکه چرا کارکنه وقت کردمیدلم مسخرش م يتو
  کنه 

  

  گذشتیهفته از سرکار رفتن پدرت م هی

  بودکرده  رییرفتارش تغ که

  

  داشت اقیاشت یلیرفتن به سر کار خ يبرا

  شده بود ضیمر یلیروز که خ هی یحت و

  مادرم اصرار داشت نگهش داره و

  توخونه  نموند 

  

  رفت سرکار هرجوربود
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  کرده بودم تعجب

  ..؟هیچ کیکارگاه کوچ هیواس رفتن به  اقیاشت نهمهیا که

  

  کنم دنیروز برم از محل کارش  د هیگرفتم  میتصم

  

  دادیبهم نم نویوقت ا امیخوش گذرون یول

  ماه از کارش گذشت که هی

  ادرس کارگاه از بابام گرفتم بلاخره

  دنبال پدرت به سمت کارگاه حرکت کردم رمیم نکهیبهونه ا به

  

  پارك کردم شیدرب ورود يجلو نیماش

  کارگاه شدم وارد

  نبود کشیمحوطه کوچ يتو چکسیه
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  سمت کارگاه رفتم به

  دمیرو شن يآخ بلند يبه محض باز کردن در صدا که

  سرم داخل بردم  متعجب

دماغش گذاشته  يافتاد که دستش رو زهیم زیدختر ر هیچشمم به  که
  بود 

  در پشت

  عالمه برگ دور برش پخش شده بود هینشسته و  نیزم يرو

  افتاد

  

  هل دادم کامل وارد شدم یکم در

  باز کردم تا ازش معذرت بخوام دهن

  برخورد در با صورتش طربخا
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  صورتش يبا برداشتن دستش از رو که

  از حدش بردم شیب ییبایبه ز یپ تازه

  

  بودم شییبایزدو محو ز خشکم

  

  دیشنینم یچیگوش هام ه یحرف گفت ول کهیت چند

  کردیحرکت م فشیاندام ظر ينگاهم رو فقط

  نشست برگه ها رو جمع کرد  نیزم يبا عجله رو که

  کنارم گذشت از

  

  همراه اون برگه ها دل منم برد دونستینم و

   کردمینگاه م شیخال يبه جا نجوریهم



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1756  

 

  شونه ام به خودم اومدم يرو یبا نشستن دست که

  شده داداش خشکت زده؟؟ یچ_

  

  هان؟؟؟_دمیچرخ نیسمت حس به

  

  !! ایتوهپروت_دیخند

  

نبالت اومدم د گشتمینه بابا...دنبالت م_لبم نشوندم يرو يلبخند بزور
  خونه.. میبر

  

  امیبردارم الان م لمیصبر کن وسا _تکون داد يسر

  

  منتظرتم رونیباشه ب_



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1757  

 

  

  رفتم نمیسمت ماش به

  

  اون دختر بود.. یهمه حواسم پ یول

  کردیبود اونجا کار م معلوم

  بکنم يهرکار دنشیدوباره د يبودم برا حاضر

  وجودم بود يمثل خوره تو يزیچ

  شهیوم ماون آر دنیکردم فقط با د یحس م که

  

  به خونه به اتاق پدرم رفتم دنیمحض رس به

  کارگاه کار کنم يخواستم که به دوستش بگه تا منم تو ازش

  خوشحال شد که آخرش منم سر به راه شدم یلیخ پدرم
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  منیبیکارگاه و بازم اون دختر م رمیاز فردا م نکهیخوشحال از شبش
  بردیخوابم نم

  

  شدم  داریب یزود با خوشحال صبح

  آشپزخونه منتظر نشستم  يتو

  پام بند نبودم  رو

  زدم  رونیاز آشپزخونه ب عیدر اتاق سر يصدا دنیشن با

  شد؟؟ یسلام بابا چ_

  

  ...  یسرکار رفتن انقد هول باش يبرا  شهیباورم نم_زد يلبخند پدرم

  

  جمع و جور کردم خودم

  شرمنده پسرم گفت که _بابا
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رو لازم ندارن  گهید یکس و دهیهست کارا رو انجام م نیحس داداشت
  حقوق بدن توننیو نم

  

  ..يکه بر کنمیصحبت م گهید یکس با

  ...منصرف شدمستیلازم ن گهینه د_دمیحرفش پر نیب

  

  به سمت اتاقم رفتم ریکرده و سر به ز بغ

  کس نداشتم چیو ه زیچ چیبودم  حوصله ه ریروز گوشه گ چند

  

  نمیکنم تا دوباره اون دختر بب کاریچ دیبا دونستمینم

  

  کنم دایگرفتم برم و اصل و نصبش پ میتصم بلاخره
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  دمشیدینم یبار رفتم کارگاه ول چند

  

  کنهیرفت و امد م ادیدختر ز نجایچند نفر پرس جو کردم گفتن ا از

  

اطراف کارگاه بودم همراه مرد  یروز  که درحال پرسه زن هیبلاخره  تا
  وارد کارگاه شد  یمسن

  سرش رفتم پشت

  

  دمینگهبان درمورد  مرد مسن پرس از

  که زد تعجبم کردم یحرف با

کارگاه هستن و اون دختر جوان هم  سییر يموسو ياقا_ نگهبان
  دخترشون هست سایمل

  

  خوشحال به خونه برگشتم ندفعهیا
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 کیاز نزد قهیکه فقط چند دق يدختر يبرا زدمیم شیبه آب آت خودم
  بودم دهید

  

  رفتم یم دنشید يبهانه برا یو ببهانه  با

  رم یگفتم دنبال داداشم م یم اکثرا

  

  بود یرفتنم چ یلیتنها دل دونستیخدا م  یول

  نمیرو بب سایمنتظر بودم مل فقط

  بارم بهم نگاه نکرد ي یاون حت یول

  

  شهینم ينجوریا دمیبعد دوماه د نکهیا تا

  گرفتمیم يا گهید میتصم دیبا
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  دمیرس جهینت کیسرانجام به  که

  داشته باشمش شهیهم يبرا تونستمیبود که م یتنها راه"ازدواج"

کردهمراه پدرت  به خونه  یمحل یبهم ب سایبازم مل نکهیروز بعد ا هی
  برگشتم

  گرفتم شبش  میتصم

  پدرم درمورد ازدواج صحبت کنم با

  

**  

  از خوردن شام پشت سر بابام به اتاقش رفتم بعد

  کارش نشست زیم پشت

  پسرم؟؟ شنومیخب م_

  حرفم بزنم يچجور دونستمینم

  فکرام کرده بودم یول
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  خواستمیم شهیاون دختر رو واس هم و

  به دلم نشسته بود بیعج مهرش

  شی..خب چند روزپیعنیمن.._من کنان من

  و.. دمی...دخترشون ديموسو يرفتم کارگاه آقا که

  

  +خب؟؟

  

 دیریازه بگاج ریامر خ يبرا يموسو ي...از اقاشهیاگه م خواستمیم_
  که..

  

ازدواج  یگرفت میتصم_بلند شد شیصندل يخوشحال از رو پدرم
  ؟؟یکن
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  اگه خدا بخواد_لبم نشست يمحو رو يلبخند

  

  ... يخوشحالم کرد یلیخ_به سمتم اومد بغلم کرد پدرم

  ..زنمیالان زنگ م نیهم

  مت؟؟؟یاز تصم یفقط مطمءن_مکث کرد یتلفن برداشت و کم 

  

  ...یلیخ_تکون دادم يسر

  

  +خوبه..

  تلفن به گوشش چسبوند پدرم

  زده بودم به دهنش زل

  حرفاشو با تمام وجود بشنوم تا
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  ؟؟يموسو ي+سلام منزل آقا

....  

  

  +آقا محمد هستن؟؟

...  

  ...دیکنی+بله ..لطف م

  

  مکث کرد  یکم

  ی+سلام محمد جان خوب

...  

  ...ریامر خ ي...قرض از مزاحمت..زنگ زدم براي+ممنونم لطف دار

  ... رهیسر بگ یپسر بزرگترم...انشالله که وصلت ي+ راستش برا

......  
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دوتا  نیا شتریب ییآشنا يبرا میاخر هفته خدمت برس ي+اجازه بد
  جوان

...  

  میرسی..ممنونم ..پس اخر هفته خدمت م ي+شما لطف دار

  

  کردم یذوق بابا رو نگاه م با

  از قدم اول.. نیخب ا_تلفن گذاشت که

  ممنونم_صورتم نشست يو پهن رو پت يلبخند

  اتاقم برگشتم به

  

  نتونستم درست بخوابم شبش

  معلوم نبود يزیکنم...هرچند هنوز چ کاریدونستم چ یذوق نم از
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  دوباره اش دنید يبرا زدمیبال م بال

  راحت بشه که مال منه... المیخ نکهیا يبرا

  

ه ادام کردمیکه وجودش فقط من حس م یزد با بغض یلبخند تلخ عمو
  داد...

  تا هفته به انتها برسه صد بار مردم و زنده شدم -

  تونستم کارگاه هم برم ینم

  گذاشتم... گریدندون رو ج ی...هگهینداشت د تیخوب

  خودش بود يبود تو دهیشن ياون هفته که بابات خبر خواستگار تو

  کردیم انیو رفتن من ب شییتنها شیلیدل

  دکریفکر نم زیچ چیکه ذهنم به هانقد به فکر اخر هفته بودم  منم

  

نشستم تو خونشونو بحث  دمیبالاخره به خودم اومدم و د نکهیا تا
  ....یاصل يرفت سمت حرفا
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  بگه .... سایمل یگفت هرچ پدرش

  چهرش قفل شد يرو نگاهم

  مردم و زنده شدم ادیب رونیحرف از دهنش ب تا

  

  سرم خراب شد يرو ایحرفش دن با

  من فعلا قصد ازدواج ندارم... یول یو گستاخ یادب یب دونمیم_سایمل

  علاقه مندم يا گهیشخص د به

  

  بهش رفت يلبش به دندون گرفت چشم غره ا مامانش

  گفت به سمت اتاقش رفت يتوجه به جمع با اجازه ا یب سایمل یول

  

  قلبم کند شده بود ضربان

  امیب رونیخفه ب طیتر از اون مح عیهرچه سر خواستیم دلم
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  خوب نبود.. حالم

  هم خراب شد سایبه مل دنیپل رس تنها

  ناتمامم.. ياهایموندم و رو من

  

  زمان  رفتن  شد یک دمیخودم بودم که نفهم یچارگیفکر ب يتو انقد

  

دخترم  یادب یواقعا ب_مبل بلند شد يشتابان از رو يموسو يآقا
کرد واقعا من معذرت  ينجوریچرا ا دونمی..نمدیببخش

  ام..شرمنده خوامیم

  

حق انتخاب  شونیباشه ا یدشمنتون شرمنده...هرچ_زد يلبخند بابا
  کرد... خوادیکه نم يمجبور به کار یکس دیداشتن...نبا

  

  میاومد رونیب يموسو ياز منزل اقا یاز خداحافظ بعد
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  دمیکش یآه

  کردمیدرك نم حالم

  

  دختر  بتونه انقد هی کردمیفکرش نم چوقتیه و

  خراب کنه..که نبودنش برام بشه کابوس.. حالمو

  

  ...میکابوس شد همراه زندگ نیا الان

  

  دادم هیتک یبه صندل  سرم

  مادرم  پر از غم بود نگاهش

  **کردیحال پسرش درك م اونم
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  غرق حرفاش شده بودم دیکش یآه عمو

  دونستمینم يزیاز گذشته عمو و پدرم چ تاحالا

  ردمکیحال اون موقع عمو رو درك م یول

  کردمیم حس

  مثل عمو از عشقم دور موندم منم

**  

  ادامه داد عمو

  نبود یزندگ گهید یاز اون به بعد زندگ -

  ...ي...نه شوریجانیه نه

  

  بودم يباز قیدوست و رف یکه همه اش پ یمن

  شدم نیخونه نش 

  گفت... يزیچ هیرفت و اومد  یک هر
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شب به خاطر من قلبش  هیمامانم  نکهیگذشت تا ا ينجوریا دوماه
  گرفت...

  

  شده نگاهش کردم شوکه

  داد ... ادامه

  بودم و .... یدعوامون شد ..عصب -

  

  هاش رو بهم فشرد: لب

  نبود که.. ينجوریصدام بالا رفت...اون موقع ا -

و بعد .صدا رو مامانم بلند کرده  گفتمیتراز گل به مادرم نم نازك
  بودم...حالش بد شد...بخاطر من احمق
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  هم فشرد: يچشم هاش رو رو محکم

بل خوام ق یگفت م یفقط م مارستانی...تو بمارستانیب مشیرسوند -
  ..یش یدوماد م نمیمردنم بب

  مادرم سوخت يبرا دلم

  

  من تموم شده بود يبرا یچ همه

  

همونه..داماد  یتو بگ یناراحت کرده بودم...پس گفتم هر چ مامانمم
  فقط خوب شو... کنمیازدواج م یبگ یبا هرک شمیم

  نخور... غصه

  

  مامان رو مرخص کردن  فرداش

  ازدواجم کخ يعجله داشت برا انقد
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  بابا ياز دوستا یکیدختر  يخواستگار میفردا شبش رفت و

  بود يبازار پدرش

  

  تهران یمیقد ياون پولدارا از

  ما... يبابا هیبازار بود و  هیخداش بود با ما وصلت کنه...بالاخره  از

  

  داد: رونیرو به شدت و پر درد ب نفسش

  دختره نگاه نکردم يتو رو يشب خواستگار یحت -

  خواست باشه.. یم ینبود، هر ک سایمل ینداشت که...وقت یفرق برام

  

  شد.. یزود اوک یلیخ زیچ همه

  پشت مراسم.. مراسم
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  و... یبرون و بله برون و قند شکن نشون

  دمیلحظه د هیرو  سایحنابندون مل شب

  کرد..گذشت ینگاهم م يعاد

  نشده بود انیپا یطرفه و ب کیداشت اون مثل من گرفتار عشق  حق

  

  بار نگاهش کردم نیاول يبرا همونجا

  ...زنمو

  زن روهم خراب کرده بودم نیا ياهایرو

  داشت یچه گناه نیا

  ستیکه دلش دست خودش ن سوختیم یکس يپا دیبا

  

  میزندگ کیکه کنارم نشسته بود و دستش حنا بود...شر یزن 
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  ...دمینفهم يزیمراسم چ هیبق از

  ...یشب عروس تا

  

  گذاشت: شیشونیپ يانداخت و دستاش رو رو نییرو پا سرش

  اجبار.. بازم

بودن ومنتظر  دهیصف کش ایمجبور بودم...پشت در خاله خانباج -
  ...یمیرسم مزخرف و قد

  

  کرد مکث

  زده صورتم رو برگردوندم... خجالت

  رو به من بگه.... زایچ نیبود ا يچه اجبار خب

  

  :دیکش یهوف
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  ...میبگذر -

  بود که حال زن عموت بهم خورد یماه بعد عروس سه

  

  که شیو آزما میبرد دکتر

  شد حامله است.... معلوم

  

جا دستم رو بند کرده بود و اونقدر سرم  هیکار شده بودم...بابا  ریدرگ
  ..نزنه به سرم الیخوابم ببره و فکر خ عیکردم که شبا سر یگرم م رو

  

  اومد... ایمهرداد به دن نکهیا تا

  کنم.. يبچه ام هر کار یراحت يخودم قول دادم برا به

  بچم کم نذارم يخودم کم داشتم برا یهرچ
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  عشق.. بخصوص

  

  میبه زندگ دمیرو فراموش کردم و چسب زیچ همه

  مهرداد پنج سالش شد.. نکهیبهتر شده بود تا ا یلیخ زیچ همه

  روال خودش داشت یزندگ

  

  ؟یک میدیازش پرس یخواد ازدواج کنه و وقت یگفت م بابات

  شد اهیشخص مورد نظرش چشمام س و

  

  ازدواج انتخاب کرده بود يرو برا سایمل بابات

اونم داداشمم جواب رد  دمیکردم مثل من که جواب رد شن یم فکر
  شنوه . یم
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  نداره تیگفت خوب یچپ رفت راست م بابا

  میبزرگه رفت يبار برا هی

  ...  میبرا تو بر باز

 خیسنگ رو  میرو دوست داره..چرا بر گهید یگفت که کس دختره
  میبش

  

  شه.. یم یچ مینیبب میر یگفت م ومد،یبابات کوتاه ن یول

  دنیمطمءنه جواب رد بهش نم گفتیم

  دلهره من شده بود شیدواریام نیا

  

  که خبر نداشت از دل من.. اون

  

  ...يخواستگار میکرد و رفت  یرو راض همه
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  حرف بود یرفتم کل یبودم که برم...اگه نم مجبور

  

  همون اول جواب مثبت داد.. سایو مل میرفت

  

شب  یپنج سال رو..حت نیتمام ا دمیاونجا بود که فهم تازه
به پدرت ختم  گفتیم سایکه مل يو علاقه ا یمن، عشق يخواستگار

  شدیم

  عاشق بودن... هردوشون

  

  بود میزندگ يلحظه ها نیبدتر

  ..دمشونید یهر روز م دیو مامانت عقد کردن و من با بابا

  

  ...میموقع هنوز خونه جدا نداشت اون

  میکرد یم یباهم زندگ مونیسال بعد ازدواجشونم تو خونه پدر هی تا
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  ..ياومد ایتو به دن نکهیداغ رو دل من موند و موند تا ا نیا

  يعشقشون بود ثمره

  ...یگرفت یچشمم پر و بال م يجلو

  

  رو فراموش کرده بودن زیهمه چ همه

  

  شد یم نیدلم سنگ شتریمن روز به روز ب یول 

  برادرم شده بود بیکه نس یعشق

  

  اون اتفاق افتاد    .... نکهیا تا
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  و من بغض کردم.. دیکش یقینفس عم عمو

  گفت يگرفته ا يانداختم و عمو با صدا نییرو پا سرم

  مرگ پدر و مادرت بعد

  دق نهییآ يخونمون...شده بود ياومد 

  

  منه که مامان و بابات مردن ریکردم تقص یم فکر

  گفتم نکنه آه من گرفته.. یم

  

  نداشتم...اون دوتا واقعا عاشق هم بودن.. دنیحق آه کش هرچند

  بودم  یوسط اضاف نیا من

  

  دمیترس یم اما
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  غلط کردم ایگفتم خدا یخودم م با

  باشن... نایبرگرده عقب...ا زیهمه چ کاش

  

  عمو شکست: بغض

بودم...رفتنش  دهیند يگفتم داداشم باشه...من از بابات بد یم -
  بود...درد داشت نیسنگ

  

درد  یخواستیو پدر و مادرا م يشد یآب م یتو وقت دنیروز د هر
  داشت

  بودنت عذابم بود یول

  کردم یم یتوجه یبهت ب نیهم يبرا

  ..نمتینب ادی...که زنمتینب که

  به حسرت گذشتم فکر کنم تاکمتر
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   نیبزرگتر شد نکهیا تا

  

از حد مهرداد  شیب يکنه..توجه ها یم تتیمهرداد اذ دمیفهم و
  دمیدیرو م بشیرفتار عج دمیدیم

  

  رمیخواستم جلوش رو بگ یم

  

  شدم.. یم ریبا خودم درگ اما

 ياسباب باز کردمیبگم..احساس م يزیتونستم به مهرداد چ ینم
  .. یپسرم هست

  رمیبگ دینداشتن مادرت ازتوبا يسال ها انتقام

  دلم سوخت برات یول

  ...يتو فرار کرد رمیو جلوشو بگ امیاومدم به خودم ب تا
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  میاز اون در به در دنبالت گشت بعد

  باز دوباره  مادرت از دست دادم کردمیم حس

  

مهرداد عاشقته...اون واقعا دوست  دمیروزا بود که فهم همون
  کردیم هینبودنت شب تا صبح گر يداشت...برا

  

  دوستاش بهش بد خط داده بودن...جوون بود و خام اما

  کنم.. يبتونم کار دیبه من بگه شا ادیب نکرد

  

و ر زیکه مهرداد تصادف کرد و همه چ میکردنت بود دایو دار پ ریگ تو
  رفت.. ادشی

  

  رو گاز گرفتم و به عمو نگاه کردم که گفت: لبم
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رو  زیهمه چ نکهیمهرداد بعد از ا یزندگ يخوام همه  یفقط نم -
  اومد حسرت بشه ادشی

  

...که حافظه اش برگرده...اگه اون یخوام که کمکش کن یم نیهم يبرا
  همه جوره پشتت هستمموقع نخواستت...برو....من 

  

 هیپر از  شیخوام همه زندگ یخوام پسرمم مثل من بشه...نم ینم فقط
  باشه نهیبغض و ک

  

 رونیکردم که از جا بلند شد و از آشپزخونه ب یحرف نگاهش م یب
  رفت

  فکر فرو رفتم به

  

  کردم؟ یم کاریچ دیبا
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   دمیکش یآه

  باشه ایدن يحس تو نیبدتر تونستیم یسردرگم

  کدومش به صلاحته.... یدو راه که ندون نیب یسردرگم

  

  تکونم داد یکس

  از فکر خارج شدم  که

  

  افتاد نازیبه آ نگاهم

  ..یگاز گشن می..بابا مرديببر کیک يایب يخوایساعته..نم هی ییکجا_

  ..کردمیم ریتوهوا س_زدم يلبخند

  

  معلوم بود..._دیکش دستم
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  نشوند... زیپشت م یصندل يمنو رو میآشپزخونه خارج شد از

وسط...  زهیبر رهیسالم عکس بگ کیبا ک خوادیم یهرک يآها_زد داد
  نمونده شیچیه گهید قهیکه دو دق

  

  گرفت  خندم

  زدع ها هجوم اوردن سمتم یها مثل قحط بچه

  و پشت سر من.... نیزم يو رو یصندل يجا نشست رو هی هرکس

  

  ... یو تک یدسته جمع میگرفت يادیز يها  عکس

  عکس  نیتر بیعج

   ییهوی نازیبود که آ یعکس

  من و مهرداد گرفت از

  بودم و مهرداد  کیک دنیکه درحال بر یوقت
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  ...کردیصدا نگاه م یبود و اروم و ب ستادهیسرم ا يبالا

  

  شده بود... بیعج رفتارش

  ها خورده شد وهیو م کیبچه ها ک  طنتیش با

  

  دستام  يآب پرتقال رو ختنیپوست کندن پرتقال ر بخاطر

  رفتم  ییسمت دستشو به

  

  به در زدم يا تقه

تو  این یهست یاهم..اهم..هرک_ماهان از داخل اومد طونیش يصدا که
  ..رهیکه کارم گ

  

  ..؟؟يداریبرنم یخاك برسرت کنن اونجاهم دست از لودگ_دمیخند
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  دوساعته الافم.. ادیاخه درنم_ماهان

  طبقه بالا برم ییگرفتم به دستشو میتکون دادم تصم يسر

  

  جمع گذشتم با دو از پله ها بالا رفتم انیم از

  هوا در باز کردم و داخل شدم که... یب

  يزیخوردم به چ محکم

عقب گرد  عیچهره قرمز شده مهرداد سر دنیبالا گرفتم که با د سرم
  کردم از 

  زدم و در بستم.. رونیب ییدستشو

  ستادمیدر ا پشت

  من خاك بر سرم شد... يخدا يوا_
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  دمیکوب میشونیمهرداد محکم به پ زیخنده ر دنیشن با

  اومد رونیباز کرد ب در

  انداختم نییو سرم پا دمیچسب واریتر رفتم به د عقب

  ...زدنیم یتوق  یتق یاوهون یاهن ییقبلا واس ورود به دستشو_

  

  گاز گرفتم لبم

  کردمینگاه م نیو فقط به زم اوردمیبالا ن سرم

داخل  یفکر کردم کس_تو چشماش نگاه کنم شدیمگه روم م اخه
  ستین

  

  ات؟؟ قهیتو  يحالا چرا انقد سرت کرد_دیخند

  ...ينجوریهم_
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 یخجالت بکش ستیلازم ن_ستادیمن ا یقدم کیتر اومد و تو  جلو
  که..

  که  يدی..ندینیبب یخواستیکه م يزیچ اون

  خجالت نداره پس

  

  حرفش گر گرفتم. با

  

  ...دیاون  بلند ترخند یول

  تو شلوارت.... ختهیکن تا از خجالت نر شیبرو ج_سمت راه رو رفت به

  

  رفت نییپله ها پا از

  

  دمیکوب میشونیبه پ محکم
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  گند زدما ... یعنی

  

  ..اهيدستات نشور يمردیم بگو

  

  شدم ییدستشو وارد

  گر گرفته و قرمز شده بود... صورتم

  

  دستام شستم  عیسر

  ییدستشو از

  اومدم.. رونیب

**  

  من و مهرداد درحرکت بود يشام نگاه عمو رو موقع
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  گشتیم یدنبال چ دونستمینم

  دیباریاز نگاهش غم م یول

  

  دمیکش یاه

  چته؟؟_نازیآ

  ..یچیه_لب زمزمه کردم ریز

  

  مشغول غذام کردم خودم

  زدمیبا عمو حامد حرف م دیبا

  بهم کمک کنه عمو بود.. تونستیکه م یکس تنها

  مشغول شد     يشام هرکس به کار بعد

  

  زدنیترا دور هم جمع شده بودن حرف م جون
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  خواستیتازه م يهوا یکم دلم

  

که عمو به عنوان  ینیماش يزدم که نگاهم رو رونیاز ساختمون ب 
  کادو برام گرفته بود خورد

  دمیبدنه اش کش يرو یسمتش رفتم دست به

  لبم نشست يرو يپوزخند 

  

داشته  یزندگ نیبهتر تونستمیکه ده سال م کردمیفکرم نیبه ا یوقت
  باشم

  پسر احمق هیبخاطر  یول 

  

  ...گرفتینابود شد حرصم م میزندگ

  

  بشم  کیدرصد قرار بود به مهرداد نزد کی یبودم اگه حت مطمءن
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  ..گرفتمیکه باهم کرد رو م ییانتقام کارا اول

  اومد ... ادشی زیهمه چ یاونم وقت_زدم يپوزخند

  

  فرمون نشستم  پشت

  کنار دستم نگاه کردم  يپدال ها و دکمه ها به

  

   دمیکش یآه

  گاز و کلاچ کجاس...هه دونستمینم یبودم حت دیبد دیند انقد

  

ماهان  دنیکه با د دمیبه سمتش چرخ شهیتق تق ش يصدا با
  لبم نشست يرو يلبخند

  

  ..   ایبریخوب از عروسکت لذت م_باز کرد و کنارم نشست نیدرماش
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اره  نداشته ها لذت _دلم نشست يتو یکلمه عروسک بغض دنیشن با
  داره...

  

  پنهون نکنم مویاصل تیقرار بود دختر باشم و هو یوقت

دخترونه ام غرق  يایدن يقرار بود عروسک داشته باشم و تو  یوقت
 تشیپسر که از ترس لو رفتن هو هیباشم نداشتمشون شده بودم 

  کردیم دخترونه فکر يزایبه چ دینبا

  

  ماهان... نهیشیحالا لذتشون به دلم نم_دمیکش یآه

  

من خب..فقط _که زده بود من من کنان یاز حرف مونیپش ماهان
  ناراحتت کردم دیکرده باشم ...ببخش یشوخ هی خواستمیم
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  ....ینه بابا چه ناراحت_زدم یتلخ لبخند

  

 يباز قتیبا بچه ها قراره جرات و حق يباز میبر يایم_ماهان
  ..دهیحال م یلی...خمایکن

  

  میباشه بر یول هیمزخرف هیهرچند باز_تکون دادم يسر

**  

  میوار دور هم نشست رهیبه صورت دا یهمگ

  ...کنمیچون من ازهمتون خوشکل ترم من اول شروع م_ماهان

  

  جوون بابا هلووو شفتالووو_ اهورا

  ازهمتون خوشکل تره... گهید گهیراست م دینکن تیداداشم اذ_نازیآ
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  رو بچه قشنگ... شهیبچرخون ش_مهرداد

  

  شد انیزد که کل دندوناش نما يلبخند ماهان

  رو با تمام قدرت چرخوند شهیش و

  

  تا فردا صبح بچرخه خب. .. يزدیزور م شتریب کمی_اهورا

  

  محض تموم شدن حرفش  به

   ستادیاز حرکت ا شهیش

  نازیبه سمت اهورا بود تهش به سمت آ سرش

  

  ؟؟؟ قتیحق ایخب خب..جرعت _زد یثیلبخند خب نازیآ
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  جر...عت_نشون داد من من کنان دهیخودش ترس اهورا

  

  آشپزخونه انداخت... ياز جاش بلند شد خودش تو زیت نازیآ

 ياختراع ها نیاز ای، ی،آب نمک یحتما باز رفت فلفل_با خنده  ماهان
    يتوبخور ارهیدرست کنه ب شیمن دراورد

  ات خوندس اهورا.. فاتحه

  

  دمیخند یهمگ

  اومد و... رونیاز آشپزخونه ب نازیآ که

  

  نشست سرجاش

 يدلستر وسط گذاشت لبخند شهیهمراه با ش یبزرگ ازیپ
  دیآقا اهورا نوش جان کن دییبفرما_زد
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  از؟؟؟یدلستر با پ_صورتش  با چندش جمع کرد اهورا

  

  بله _نشست نهیدست به س نازیآ

   دمیخند زیر

  چه شود..._

  

  ...میبکش يخوایم نازیآ یخیبابا ب_آهورا

  

  نزن رشیز هیزود باش باز_کرد یاخم نازیآ

  

  بخور داداش بخور..._دیخند ماهان

  

  برداشت  ازیپ اهورا
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  ازش زد يگاز یسخت به

  جمع شد صورتش

  قلپ از دلستر خورد هی

  رنگش سبز شد که

بره که مهرداد دستش  ییبلند بشه و به سمت دستشو خواستیم
  قورت بده داداش قورت..._گرفت مجبور به نشستنش کرد

  

  خند ریز میزد بلند

   یدنید یلیخ افشیق

   بود

  چشماش هممونو به فحش بسته بود با

  کیرک یلیبود فحشاش خ معلوم
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  که دلمون درد گرفت میبود دهیخند انقد

  

  به همراه دلستر خورد ازیاز پ گیبزور دو سه گاز د اهورا

  داد ...  تیرضا نازیآ تا

  

رو چرخوند که سرش به سمت ماهان  شهیش یظیبا اخم فوق غل اهورا
  افتاد و تهش به سمت خودش

  

  انتخاب کن داداش.._اهورا

   قتیجرعت و حق نیبنظرم از ب ی..ول یتوموجود خطرناک_ ماهان

  بهتر باشه قتی،حق

و بهش ابراز   يکه دوسش دار یبه کس یزنیالان زنگ م نیهم_ اهورا
  ...يخواستگار امیاخر هفته م یگیو م یکنیعلاقه م
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  ...ستیمردم  که ن یبا زندگ  ی،شوخ ياهورا باز_اخم کرد ماهان

نداره. من  یپس ازدواج باهاش مشکل يدوست دار یکس یوقت_اهورا
  تر بشه... عیروند سر نیا  کنمیدارم کمک م

  

  زنگ بزن..._به سمت ماهان گرفت دیکش رونیب  بشیاز ج شیگوش

لب  ریبه من کرد و گوشب از ماهان گرفت ز یدرمونده نگاه ماهان
  ..  دمیانجام م يباز نیا هیبار نیآخر_دیغر

  

  گرفتن شماره شد.... مشغول

 نیاز و دیلغزیم دیصفحه کل يکه رو کردمیبه  دستش نگاه م دهیترس
  اون شخص من باشم و   دمیترسیم

  دیکوبیبه شدت م قلبم

  کرده بود خی بدنم

  بلند گو گذاشت يتماس رو ماهان
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   يصدا دنیشن با

   بووق

  

   بووق

  متعجب به ماهان نگاه کردم تماس

  گرفته بود... ویشماره ک یعنی

  تلفن جواب نداد یکس

  

که جواب  يدیخب د_گذاشت نیزم  يرو یآسوده گوش ماهان
   زنمیندادن..بعد زنگ م

  

  تکون داد يربه اجبار س اهورا
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  کنمینم يباز گهیمن د_بلند شد نیزم ياز رو ماهان

  

  جمع دور شد از

  

تعصب  یرو ک یدونیخوبه م یول هیدرسته باز_رو اهورا کرد مهرداد
  ....ينجوریداره و ا

  

  ابروم بالا رفت ... يتا

  ؟؟ گفتنیم یچ نایا

  

  شده و.... الشیخیمن فکر کردم ب_اهورا

  

  بسه اهورا.._مهرداد



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1807  

 

  

  بهشون تا  میبا دهن باز زل زده بود نازیآ من

  بشه.. رمونیدستگ يزیاز حرفاشون چ دیشا

  به سمت ماهان رفت مهرداد

  

  نشست مشغول حرف زدن با اون شد ایکنار مان مونیهم پش اهورا

  

  کردن؟؟؟یصحبت م یدرمورد ک يدیفهم_نازیآ

  

  نه_بالا انداختم  شونه

  

  ؟؟یبدون يدوست ندار_نازیآ
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  فکر کردم... یکم

  برادر دوست داشتم کیماهان مثل  من

  

 يوت یحس چیه یدوست داره ول شیبهم گفته بود منو کم و ب درسته
  دلم نسبت بهش نداشتم

  ...دمیشا ایبرادرانه  یحس جز

  

  کس دوست ندارم... چیتکون دادم نه من ه يسر

  

  مردا متنفرم.. ازهمه

  

  که  به شونه ام خورد يدیضربه شد با
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  ؟؟یزنیاووف چرا م_دمیپر رونیاخم از فکر ب با

  توفکر اخه... یدوساعته رفت_نازیآ

  

  زبون اهورا حرف بکشم... ریاز ز رمیدارم م من

  

  ؟؟یچه حرف_گره خوردم از هم باز شد يها ابرو

  ...گهیدوست داره د ویکه ماهان ک نیهم یاه چقد خنگ_دیغر

  

  قدم بزنم رونیب رمیباشه ...منم م_بلند شدم نیزم يرو از

  

 یک مینیازش حرف بکش بب رونهیخوبه پس توام تا مهرداد ب_دیخند
  رسهیم جهیزودتر به نت
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  چپ نگاهش کردم  چپ

  سمت در رفتم به

  

محض خروج ازخونه چشمم به مهرداد افتاد که  ژست گرفته بود و  به
  ..دیدرخشیآسمون م يزل زده بود به ماه کامل که تو

  

  جه حضورم نشده بودبه من بود و متو پشتش

  

  به سمتش رفتم واشی واشی

  ستادمیا شیقدم چند

  دمیحرف زدنش با خودش شن يصدا که

 نیبگن مهم تر انینداره و ب یتیاهم چیکه برات ه یکس شهیمگه م_
ادم مزخرف بداخلاق که تحملش از کوه  هی..هه..اونم تهیشخص زندگ

  کندن سخت تره...
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  بشر..... نیبهم بکن از شر ا یرحم هیخودت  ایخدا

  

  

  ؟؟یبا من_دمیکش یغیج

  

  یکنیم کاریچ نجایتو ا_به عقب برگشت دهیترس

  

چرت و  نیا يجوابمو نداد_توجه به حرفش دستم به کمرم زدم بدون
  ؟؟يبا من بود یك گفت ییپرتا

  

  باهرکس بودم به خودم مربوطه..._زد يپوزخند

  

ادم مزخرف و بداخلاق  یباشه ول_صورتش تکون دادم يجلو انگشتم
  ...یگنده دماغ خودت
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 صاحبش نیزم يگفتن فحش بنداز میاز قد_دیکش نییپا انگشتم
  ...بشیتو ج ذارهیم دارهیبرم

  

  ...ییپررو یلیخ_دمیکش یغیج

 دایدخترونت پ يلوس باز يخو يکم کم دار_دیخند بلند
  ی...پسر تقلبایکنیم

  

  مشت کردم  دستم

  چشماش  يبم پامشت بکو نیهم خواستیم دلم

  تر بشه .... یرنگ تا

 حرص نخور یلیخ_فرو برد بشیج يبه من کرد و دستاش تو پشتش
  ...یشیم ریزود پ
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  دمیترکیحرص داشتم م از

  

 یمک دیکنم بزنم تو ملاجش شا دایپ يزیچ ینگاه کردم تا چوب اطراف
   دیخواب تمیعصبان

  نگاهم  به  منقل پر از زغال افتاد که اخر باغ گذاشته شده بود که

  

  ذهنم نشست يتو یطانیش  يفکر

  

  مهرداد انداختم  زیو تم دیسف راهنینگاه به پ هی

  نگاه به زغالا  هی

  تر شد قیلبخندم عم و

  

  گرد کردم  عقب
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از بحث باهاش منصرف شدم  دید یوقت دیمهرداد به سمتم چرخ که
  زد و دوباره زل زد به ماه.. يپوزخند

  

  برات پسرم صبر کن... دارم

  

  نبود نجایسمت منقل رفتم مهرداد اصلا حواسش ا به

  

  زغال انداختم   يبه گرد ها ینگاه

  

  گرد زغال فرو بردم يتو دستام

  

کمک  یلیشدن حرص من خ یبه خال یبود ول يباز فیکث هرچند
  کردیم
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  کردم   اهیدستم س يانگشتا تمام

  بهشون چشم دوختم  تیرضا با

  

  نقشه است يحالا وقته اجرا خب

  

 رو به نباریلبم نشوندم به سمت مهرداد رفتم و ا يبزرگ زو لبخند
  ...ستادمیروش ا

  

  با تعجب زل زد بهم که

باشه من و تو دختر عمو و پسر عمو  ی..هرچمیباهم دوست باش ایب_
  ...میهست

  هوم؟؟

  

  ابروش بالا رفت  يتا
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  قبول کنه تونستیمنو نم یموضع ناگهان رییتغ نیا انگار

  

 گهید میبغل کن گریهمد دیبا میکن یآشت نکهیا يبرا_تر رفتم جلو
  مگه نه؟؟؟

  

از حالت چهرش که هر لحظه  شدیم نیشد ا شتریمهرداد ب تعجب
   کردیم رییتغ

   دیفهم

  کرده بودم میدستام پشتم قا 

  

  شدم کینزد بهش

  گذاشتم انگار  راهنیپ يدستام پشتش رو عیسر

  گرفتم درآغوشش
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  تنم نشست.. يبدنش رو يگرما

  دهنم قورت دادم آب

  

 یمتن یپشتش حرکت دادن تا بتونم ذهن يکردم انگشتام رو شروع
  سمیلباسش بنو يکه مورد نظرم رو

  

  بود ستادهیمجسمه ا کی مهردادمثل

  

  شدیپشتش هر لحظه نفساش تند تر م يحرکت دستام رو با

چه  تونهیکار احمقانه و بچگانه ام م نیکه ا کردمیکر نمف نیمن به ا و
  داشته باشه که... یعواقب

  دستاش دور کمرم حلقه کرد مهرداد

  نشست شیشونیپ يرو یاخم و
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  چشماش زل زدم يتو

  نبود  ایدن نیاون انگار تو ا یول

  

  به خودم اومده بودم  تازه

  ...ستادیاز حرکت ا دستام

  ....يباز_زمزمه وار لب زد مهرداد

  

  دهنم قورت دادم آب

  دستاش از دور کمرم باز شد که

  زانو زد نیزم يرو

  

  به سمت سرش برد ... دستاش

  اخ سرم...._
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  گذاشت  نیزم يرو سرش

  ..؟؟هوویچت شده _به سمتش رفتم دهیترس

  ..مهرداد مهرداد

  

  دادیدستاش سرش محکم فشار م با

  

به عقب هلم داد پرت  تیکه با عصبانشونه اش گذاشتم  يرو دستم
  نشو... کیبه من نزد_نیزم يشدم رو

  

  چرا..چت شده..._گرد شده بود چشمام

  

  ...یآخ..لعنت_دستاش گرفت نیسرش ب دوباره
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  م؟؟؟یکرد يما باهم باز_دیلب غر ریز

  

  ؟؟يچه باز_باز موند دهنم

  

  ...يباز ای...من بهت گفتم بيباز_هاشو با انگشت مالش داد قهیشق

  

  گذشته افتادم... ادیحرفش  دنیشن با

  

  تا ..... بردیکردن منو به اتاق م يبه بهونه باز شهیهم

  

  کردمیگرفتن ضربان قلبم حس م اوج

  رونیهر آن ممکن بود از دهنم بزنه ب که
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  ؟؟يجوابمو نداد_مهرداد

  

  نه..._زدم لب

  

له ..گاوردیم ادیچرا پنهون کردم..چرا حالا که داشت به  دونمینم
  نکردم...دعوا نکردم...ناسزا بهش نگفتم..

  سکوت.. فقط

  

  ...ستیالان وقتش ن کردمیحس م دیشا

  خاطرات تلخ گذشته يآور ادیاز  دیلرزیو پام م دست

سمت من  گهید_بلند شد به سمت خونه رفت نیزم ياز رو مهرداد
  ...این
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  سرعت ازم دور شد به

  نوشته لباسش افتاد يرو چشمم

  "من خرم "

  

  لبام نشست... يرو   ینوشته لبخند تلخ دنید با

  

  بلند شدم...  نیزم يرو از

  ..میدیرو م هیعکس العمل بق دیبا

  

  و ترسو نبودم فیضع يهانا گهید من

  

  نوبت من بود حالا



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1823  

 

خاطرات گذشته  ياور ادی..شدیم یکه مهرداد  از بودن من عصب حالا
  براش درد داشت...

  

  رمیانتقام بگ تونستمیراحت م یلیخ

  

  نداشت يا دهیمن گذشته بود و افسوس و اه براش فا گذشته

  

  کنم... یسر مهرداد خال میدق و دل يالان بود که چجور مهم

  

  پسر... کنمیم ادمت

  

  بلند خودم به خونه رسوندم يقدم ها با
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  بود ستادهیمتعجب وسط سالن ا مهرداد

  

  کردنیهم با دهن باز بهش نگاه م هیبق

  و زن عمو  و عمو نبود از عمو حامد  يخبر

  بچه ها توسالن بودند فقط

  

  کپ کرده بود از رفتار بچه ها بدبخت

  دمیخند زیر

  ؟؟ياومد يمالوند يپشتت به جا یداداش رفت_ماهان

  

  نه چطور،؟؟_مهردادمتعجب

  

  دهیکش یرو پشتت نقاش یکیآخه _اهورا
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  ه؟؟یمنظورت چ_مهرداد

  

 یسیپشتت بنو ستیلازم ن یاسمت عوض کن يخوایخب اگه م_نازیآ
  که...

  

  خنده ... ریز میزد یحرفش همگ با

  

  دیکش رونیلباسش ازتنش ب عیسر مهرداد

  

  تنه برهنه اش افتاد  میبه ن نگاهم

  گاز گرفتم لبم

  

  هانااا...._دادش بلند شد  يصدا که
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  حقته ...._دمیخند

  

  برداشتم سمتم که  زیخ

  به فرار گذاشتم پا

  مبلا سنگر گرفتم پشت

  رمتیفقط صبر کن بگ_مهرداد

  

  وا مگه خلم صبر کنم_

  ...دنیشده که پارچه قرمز د يتو مثل گاو ها افهیق الان

  نیزم يها از خنده پخش شده بودن رو بچه

  

  شدیتر م یمهرداد هر لحظه عصب چهره
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  نقشه قتل منه دنیدلش درحال کش يتو کردمیم حس

  منو بکشه یبه چه روش که

  

  با اون لباس تنگ و بلند سخت بود  دنیدو

  جونم مهم تره والا یول

  

  رمیاتاقم سنگر بگ يدو به سمت پله ها رفتم تا تو با

  

  ومدیهم با سرعت دنبالم م مهرداد

  

  چرخوندم تا در قفل کنم  دیاتاق پرت کردم کل يتو زیت خودم
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لگد محکم مهرداد  به در باعث شد هل کنم و در بدون  يصدا که
  بچرخونم در و دیکل نکهیا

  کنم ول

  

  در باز کرد دیکش رهیدستگ عیسر مهردادهم

  رفتیم نییاش به شدت بالا و پا نهیس قفسه

  پوستش قرمز شده بود رنگ

  دهنم قورت دادم آب

  

  ..خرمیبرات م گهید راهنیپ هیخب _زدم يلبخند

  نداره که... تیعصبان

م لطف عادت ندار_دستش گرفت يلباسم تو قهیسمتم اومد و  به
  جواب بذارم... یب یکس
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  ؟؟؟یچ یعنی_گفتم دهیترس

  حرکت  هیزانوهام برد تو  ریز دستاش

  بغل کرد منو

  ..یکنیم يدار کاریولم کن چ_

  

  ...ینیبیساکت شو ..وگرنه بد م_دیغر

  

  نداره... تیلباس که انقد عصبان هیبابا _

  

  ...ستیفقط لباس ن_لب زد آهسته

  

  .؟؟یگفت يزیچ_زدم دنیبه نشن خودم
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  ساکت شو...._مهرداد

  ؟؟يبریمنو کجا م يبدونم دار دیخب نبا_

  

  خوب... يجا_آخم بلند شد يبه بدنم وارد  کرد که صدا يادیز  فشار

  

  رفت رونیاز عمارت ب یدر پشت از

  ترسوندیمنو م شتریب نیا ننیبچه ها مارو نب تا

  

  کردمیتقلا م ییرها يبرا شتریب یهرچ

  چسبوندیمحکم تر به بدن برهنه اش م منو

  

  گذاشت  نیزم يمنو رو بلاخره

  میباغ بود يتو
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  و مجبور به نشستن کرد دیکش دستم

  منقل پر زغال نگاه کردم هیگرد  يچشما با

  آشناس؟؟_زد يپوزخنو که

  

 يزیچ یتونینم یهرکار بکن هیلباس من مشک یکن  کاریچ يخوایم_
  روش.. یسیبنو

  

  سمیبنو يزیچ خوامینمرو لباست _دیخند

  

  پس کجا..._دمیمن کنان پرس من

  

  گرد زغال زد به سمتم اورد يتو دستش
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  کردمیگرد شده نگاهش م يچشم ها با

  صورتم يبا قرار گرفتن دستش رو که

  نه...._دمیکش یفرا بنفش غیج

  جام بلند شدم از

  بغلش افتادم يو تو دیدستم کش که

  کجا تازه اولشه.._

  کردم... نکارویا يط کردولن کن ..اصن غل_

  

  ؟؟یچ_دیغر

  دیصورت و لپام کش يرو اهشویدوباره دست س_

  دستش فرار کنم ریاز ز  تونستمینم کردمیتقلا م یهرچ

  

  ذهنم  جرقه زد يتو يفکر هوی که
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  بود... یقلقلک مهرداد

  ...ومدیکار بدش م نیشدت هم از به

  نیزم يرو شدیپهن م خوردیانگشتم به شکمش م میکه بود بچه

  

  رو لبام نشست يآگاه لبخند ناخود

  خوشت اومد؟؟؟ هیچ_مهرداد

  

دوست ندارم  یآره..ول_صورتم کنار زدم يدستش گرفتم از رو مچ
  نفره باشه.. هی یخوش نیا

  

  زغالا به بدن و لباسام بخوره  نیاز کهیت هیباور کن _کرد اخم

  ... دمیتو منقل تفتت م کلا
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  ...دمیخند

  شروع کردم قلقلک دادنش و

  شل شد  دستاش

  نشست نیزم يرو

  

  نکن ...نکن_مهرداد

  حرف بزنه... تونستیشدت خنده نم از

  

  ستادمیسر جام ا خیداد عمو س يصدا با

  اونجا چه خبره؟؟_

  

  گاز گرفتم لبم

  ستادیخودش جمع و جور کرد و ا یبه سخت مهرداد
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  ؟؟دیکنیم کاریچ نجایا یچشمم روشن نصف شب_تر اومد کینزد عمو

  

  انداختم نییزده سرم پا خجالت

  بابا... یچیآ ه_مهرداد

  ه؟؟یا افهیچه ق نیهانا ا_نگاهمون کرد زیر عمو

  

  مهرداد... ستیمن ن ریتقص_

  

  شروع کرد.. یبگو اول ک نویا_دیحرفم پر نیب مهرداد

  

تو..اگه اون چرت و پرتا رو به ماه جونت _دمیبهش توپ تیعصبان با
  یگفتینم
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  ه؟؟یماه ک_متعجب گفت عمو

  

  بابا ..توهم زده شده... چکسیه_چپ چپ نگاهم کرد مهرداد

  ؟؟یاگه توهم زده تو چرا لخت_کرد زیچشماش ر عمو

  

  دادم  رونیکلافه ب نفسم

  بدم... حیبراتون توض میبر نیایب_سمت عمو رفت مهردادبه

  

  تکون داد يسر عمو

  داخل... ایهانا ب_به من کرد رو

  

  سرشون به سمت عمارت رفتم پشت

  سمت من دیمحض ورودم همه نگاها چرخ به
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  عمو نوروز اومده؟؟؟_اهورا

  خنده ریحرفش همشون زدن ز با

  ه؟؟یا افهیچه ق نیا_نازیآ

  

  چپ به مهرداد نگاه کردم که لبخند  حرص درار زد چپ

  تیخاص یدراز ب_دمیلب غر ریز

  قدام کنمسفرتون ا طیبل يبرا خوامیهانا من م_حامد عمو

  خوبه؟؟؟ رمیاخر هفته بگ واس

  

  هان؟؟سفر؟؟_دمیپرس گنگ

  

و  يمسافرت مجرد نیبچه ها بر ای.. گهیتولدت د هیهد_دیخند عمو
   یخوش گذرون
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  زد یبا حرفش چشمک و

  ..دنیکش یغیج یاز خوشحال نازیماهان و آ که

  ..رمیگیبراتون م طیبل 5پس من _عمو

به شرکت بهرام برسم تو  دیاقا حامد من با دیریچهارتا بگ_مهرداد
  نبودش چون..

  

  ..تو بروکنمیشرکت بهرام م يمن کارا_دیحرفش پر نیب عمو

  

  اما بابا شرکت خودمون_مهرداد

  

  نگران نباش.._عمو

  

   رمیگیم طیتا بل 5آخر هفته  يشد برا یپس اوک_عموحامد
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  دیاماده حرکت بش جمعه

  

  خودشون بند نبودند... يرو پا یو ماهان از خوشحال نازیآ

  

***  

  رفتن عمو  بعد

  تر به اتاقم پناه بردم عیرو بهونه کردم و سر یخستگ منم

  دمیکش رونیفرصت لباسم از تنم ب  نیاول يتو

   ریبا لباس ز و

  شده بود اهیتمام صورتم س_ستادمیا نهیآ يجلو

ادم  بشه بدتر  نکهیا يبجا شهیبزرگ تر م ی،هرچ تیپسره قزم_
  ....شهیم

  بدن برهنه ام افتاد... يرو نگاهم
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  لبم نشست... يرو يلبخنو

  

 دهیبود پوش دیبرام خر نازیکه آ یخوشکل یدخترونه صورت ریز لباس
  بودم

  دلم نشست يتو دنشونیبا د یبیعج ذوق

  ده سال لباس پسرونه بعد

  کردمیدخترونه رو تجربه م يدوباره لذت ها حالا

  چندتا عروسک کم داشتم فقط

   رفتمیفرصت م نیدر اول که

  ...دمیخریم

  کنم میدخترونم قا قیلازم نبود علا گهید حالا

  فکر ها  نیمرور ا با

  پهن تر شد... لبخندم
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  اتاق باز شد  در

  به عقب برگشتم عیسر که

  هانا فردا..._ماهان

به خودش اومد از اتاق  عیسر یمن چند لحظه ساکت شد ول دنید با
  زد و  رونیب

  محکم بست در

  

  بودم ستادهیمجسمه وسط اتاق ا مثل

  ...دید ریمن ماهان منو فقط با لباس ز يخدا يوا

  شتریب نیاز یبدبخت يوا

  

برم شرکت سر راه تورو هم  خوامیفردا م_از پشت در اومد صداش
  اماده باش...  7ساعت  رسونمیم
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  حموم انداختم يخودم تو زیت

  گذاشتن یبگو در واس چ اخه

  یر بزنتقه به د هی يریمیم

  .... پسره

  ... گهیم طونهیش

  ..یدوش حساب هیاز  بعد

  خارج شدم  ازحموم

  

  ..دمیپتو خز ریز سیخ يحوله و مو ها با

  خوابم ببره.. عیسر یلیلذت بخش پتو باعث شد خ يگرما

  

  چشمام باز کردم يتق تق در بزور لا يبا صدا صبح

  بله..؟_يگرفته ا يصدا با
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  ..شهیم ری..دمیصبحونخ بخور بر نییپا ایحاضرشو ب_ماهان

  

  گفتم يا باشه

  در بزنه دیدفعه شعورش کش هیعجب  چه

  

  لازم  يرفتم بعد انجام کارها ییسمت دستشو به

  مشغول انتخاب لباس شدم ستادمیا نهیکمد دست به س يجلو

  بپوشم؟؟ یخب امروز چ_

  

  بودم راحت تر بودا  پسر

  دمیپوشیم دیرسیدم دستم م یهرچ

  

  سخت شده انتخاب لباس..اخه چرا یلیخ الان
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 یهمرا با شال و شلوار مشک يلباسا مانتو سرمه ا نیاز ب دمیکش یپوف
  دمیکش رونیب

  

 یا چب ویباشم چ نیبود دو ساعت به فکر ا نیبهتر از یبودند ول ساده
  ...انیست کنم که بهم ب

  

   دمیتند موهام شونه زدم و لباسا پوش تند

  افتاد چشمم به کادو مهرداد  که

  تا ساعت ببندم به دستم  دادیدلم قلقلکم م يتو یحس

  نه گفتیعقلم م یول

  هم قلبم برنده شد اخرش

  بستن ساعت ... بعد

  اتاق خارج شدم از
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  نشسته بود زیتنها پشت م ماهان

  گرفتیخودش لقمه م يبرا

  

  تو گلوش شروع کرد به سرفه کردن دیمن لقمه پر دنید با

  

  به سمتش رفتم  عیسر متعجب

  

  تر بخور... واشیچته ..؟خب _ دمیبه پشتش کوب چندبار

  

 ..نه به شبتید پیآخه نه به ت_زد يرو بزور قورت داد و لبخند لقمه
  الانت پیت
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خاك بر سر منحرفت _گرد شد شیایح یب نهمهیاز ا چشمام
  ... امیب ریالانم با لباس ز یکنن..نکنه انتظار داشت

  

  دراون حد... گهینه د_خنده ریزد ز بلند

  

 يالان دار يخواب به خواب شد شبید_چپ نگاهش کردم چپ
  میپاشو بر یگیم ونیهز

  

  ... هی یاره خب توام مثل من نصفه شب_با خنده گفت ماهان

  

  که ساکت شد دمیدست محکم به پس کله اش کوب با

  ...گهیبسه د_دمیغر یعصب

  

  ؟؟یزنیاشه چرا مباشه ب_بالا اورد میبه علامت تسل دستاش
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  منتظرم رونیب_رفتم یسمت در خروج به

  

  ؟؟يخوریصبحونه نم_زد داد

  

  نه ..._خودش جواب دادم مثل

  

  بودم  ستادهیا نیماش کنار

  خودم افتاد  نیچشمم به ماش که

  لبم نشست  يرو يلبخند

ر ت قیذهنم بودلبخندم عم يکه تو يرفتم از فکر نیبه سمت ماش 
  شد
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  لبخند حرفا نهفته ستا.. نیپشت ا_ماهان

  

  ایخوب شناخت نیافر _دمیبلند خند 

  

  تو سرته... يچه فکر نمیحالا بگو بب_ماهان

  

  ...امیخودم ب نیبا ماش خوامیم_باز تر شد شمین

  دختر؟ يخل شد یچ_زد يداد

 ترمز و کلاچ ي..اصن اون به کنار تو جا یستیبلد ن یرانندگ تواصلا
  اصلا؟؟ يبلد

  

  ..يدیم ادمیخب تو _شد زونیوو لوچه ام آ لب
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  سرکار.... میبر دیالان نه..با یآره ول_ماهان

  سوار شو.. ایب

  

  مماهان رفت نیخوشکلم گرفتم به سمت ماش نیکرده نگاه از ماش بغ

  صدا سوار شدم یب

  

  به سمت شرکت رفت تا اول من برسونه ماهان

  

  شرکت نگه داشت يجلو

  گذاشتم که  رهیدستگ يرو دستم

  

 امی...بعدظهر بیدپرس باش ادیبابا اصلا بهت نم_دیبه سمت من چرخ 
باشه؟؟حالا جمع کن اون لب و لوچه  یرانندگ نیتمر میریخونه باهم م

  رو
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  یباشه..مرس_زده ذوق

  

  باز کردم  در

  براش تکون دادم یدست  یشدم وباخوشحال ادهیپ نیماش از

  

  زد و به راه افتاد یبوق تک

  

  انداختم میبه ساعت مچ ینگاه

  شد 9 یساعت  ک اوه

  

  به سمت شرکت رفتم بدو
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  راه رو نبود  يتو یکس

ساعت _مهرداد بلند شد نیدلنش  يمحض باز کردن در اتاقم صدا به
  خواب ..الان چه وقت سر کار اومدنه؟؟

  

  شد... ریآ خب...د_گاز گرفتم لبم

  

  گذاشتم.. تا ذهنت باز بشه زتیم يرو یچندتا  طرح آموزش_مهرداد

  

  اتاق من...تا اشکالاشو بگم... ياریتا قبل از ظهر م یکشیم همشو

  

  رفت  سییسمت اتاق ر به

  انگار شرکت اونه شیا

  خودشم گرفته  چه
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  ...تحفه

  

آه از نهادم بلند  زیم ياز برگه ها رو یکوه دنیاتاق شدم با د وارد
  شد..

  چقد گذشته بود  نمدونم

  با درد گرفتن گردنم که

  استراحت کنم یگرفتم کم میتصم

  

شکستن  يو اونطرف چرخوندم که صدا نطرفیسرم به ا یکم
  گردنم بلند شد ياستخون ها

  

  به برگه ها انداختم  ینگاه

  دمیلازم بهم بده غر ناتیروزه تمام تمر کیقصد داشت  انگار
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 میروز خوش تو زندگ هیآخ حلواتو بخورم مهرداد من با وجود تو _
  ...نمیبینم

  

  معقب داد میصندل

  گذاشتم و چشمام بستم.. زیم يپاهام رو و

  

  ...ادیاووم چقد خوابم م_

  

  انداختم يواریبه ساعت د ینگاه

  طرح ها  هیبق دنیکش يوقت داشتم برا گهیچند ساعت د هنوز

  اسوده چشمام بستم   الیبا خ پس

  چشمام گرم شده بود که تازه

..  
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چشمم باز  يلا یبه صورتم کم یگرم ياحساس برخورد نفس ها با
  کردم

  

  دو جفت چشم سبز براق  دنید با

  لبم نشست  يرو يلبخند

  چشمام ....... نانیدوباره با اطم و

  

  صورت من؟؟ یچشم سبز؟؟تو دو سانت یچ

  

  حد ممکن باز شد نیتا اخر چشمام

  چهره مهرداد هل کردم  دنید با

  صاف نشستم عیسر

  خورد  زیپام ل ریاز ز یصندل که
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  مهرداد بند کردم قهیبه  دستم

  

  شدم نیزم پخش

  بدنم  افتاد يمهرداد هم رو نیسنگ وزن

  آخ...کمرم ..._دمینال

من بلند کرد  يوزنش از رو یگذاشت کم نیزم يدستاش رو  مهرداد
  کنار نرفت یول

..الانم که سر کارت يایم ریصبح د_ زدیکه برق م ییچشما با
  ..یخوابیم

  ...تیکم کار نیواس ا یداشته باش لیدل دوارمیام

  

 تمیاذ يمن پاشو...دار ياز رو_اش فشار وارد کردم نهیدست به س با
  ..یکنیم
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  چشمام زل زد  يتو

  زده بود خشکش

  

  با توام... یه_دمیغر

  کنار رفت و سر جاش نشست... عیتکون داد سر سرش

  

  باز خل شد وا

  

  نشست شیشونیپ يرو یوحشتناک یاخم

  

 تمامه گهیساعت د میتا ن_جن زده ها بلند شد به سمت در رفت مثل
  باشه زمیطرح ها کامل رو م
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  دیاتاق محکم بهم کوب در

  دیچیسرم پ يبلندش تو يصدا که

  

به  دینداره با دهیخل شد پسره..فا_کردمیدهن باز به رفتنش نگاه م با
  کنه... يبستر مارستانیت نویعمو بگم ا

  .حافظشو... نینکنم ا فکر

  

  الانم... نینکنه ا_ذهنم افتاد يتو يفکر

  

از  يا کهیو تکرار خاطرات  گذشته  ت یکیمهرداد با هربار نزد آره
  ..اوردیحافظشو به دست م

  

  اومده بود... ادشی يزیالان حتما چ پس
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داشت با برگشتن حافظه اش باز بشه همون مهرداد ه*و*س  امکان
  باز که....

  تا تمام طرح ها رو کامل کنم دیساعت طول کش چند

  خشک شده بود ادیبخاطر خم شدن ز کمرم

  

  بلند شدم و طرح هارو برداشتم یصندل يرو از

  سمت اتاق مهرداد رفتم... به

  

  بغلم انداخت... ریبه من و اون همه برگه ز ینگاه متعجب یمنش

  

  به در  يزدم و با زدن تقه ا ينگاهش فقط لبخند درجواب

  اتاق شدم وارد
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  به اطراف اتاق انداختم ینگاه

  کجا رفته..  نیوا..ا_

  

به درخت  نیا_دمیصداش که از پشت سرم اومد ترس دنیشن با
  ...گنیم

  

   دمیسمتش چرخ به

  که ازش خارج شده بود رو بست  یاتاق در

  در ببند.._رفت زشیمحکم به سمت م يقدم ها با

  

  تکون دادم در پشت سرم بستم  يسر

  سطل يدستتم بنداز تو يطرح ها_اشاره کرد واریسطل کنار د به
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..حالا کنمیکار م نایساعته دارم رو ا 10  ؟؟منیچ_دمیکش یغیج
  بندازم سطل آشغال؟؟؟

  

طرح هارو کامل  يریاره ..و دوباره م_چشمام زل زد ياخم تو با
  .....ياریم یکشیم

  

کنار  یبارش کنم که گوش رسهیبه دهنم م یباز کردم هرچ دهن
زنگ بزنم بهرام  دیفکر کنم با_هوا تکون داد يشت رودستش بردا

  نظر کنه .... دیانتخاب کارمند تجد يرو دیبگم با

  

  در حد انفجار بودم... ادیز تیعصبان از

  هنوز شروع نکرده  خواستینم دلم

  خراب بشه..  یبهرام ياقا يپسره... جلوه ام جلو نیا
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  خودم کنترل کردم  بزور

  داخل سطل انداختم... زمیعز يسمت سطل رفتم و طرحا به

  کنمیلطفتون جبران م_دمیلب غر ریز

  

  منتظرم..._کرد يخنده حرص درار تک

  

  زدم رونیبلند از اتاق ب يقدم ها با

  دمیدر محکم پشت سرم بهم کوب و

  بدبخت صاف  نشست یمنش که

  

کوتاه  ی...هرچشهینه نم_دادم هیاتاقم شدم و به پشت در تک وارد
   شهیپسره انگار پررو تر م نیا امیم

  تا تورو بنشونم سر جات  گذرمیم زمیاز همه چ باشه
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  ...نمیشیعقب نم گهیمهرداد...د اقا

  

  بشه یبه در زدم تا حرصم خال يلگد

   

  درافتاده..  ووانهیبا دوتا د کردیبدبخت باخودش فکر م یمنش حتما

  

  طرح شدم... دنینشستم دوباره مشغول کش زیم پشت

  

رو بکشم و فقط کاغذ  یدوباره طرح تونستمیبودم که نم یعصب انقد
  ..کردمیم یرو خط خط

  رها کردم زیم يرو با حرص رو مداد

  دادم... هیتک یبه صندل نهیدست به س و
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  ...کردمیم یحرصم خال دیبا

  فکر کردن شدم  مشغول

  

  لبم نشست... يرو يلبخند بعد

****  

 دیپریم نییتختش  بالا و پا يگرد شده به مهرداد که رو يچشما با
  نگاه کردم....

  مامان..موش  ..._دیکش يداد

  

  رفتیاتاق به اور اتاق م نوریبا سرعت  از ا يا زهیو م زیر موش

  نداره... يکه به تو کار  ونیح نی...ا یباباچرا داد و غال راه انداخت_

کل  نمیبیهربار موش م ینداره ..ول يکار_دیباریاز چشماش م ترس
   شهیتنم مورمور م
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رو به پوست   زشیت يکوچولو و ناخن ا يداره   اون پاها کنمیم حس
  بالا . . رهیو از پاچه شلوارم م کنهیپام بند م

  

  چندش بود... یلیخ فتی..توصيآ_جمع کردم یچندش ای صورتم

  

  به سمت تخت مهرداد رفت  دیپر رونیکمد ب ریاز ز موش

  مامان..._زد يداد که

  

  مهرداد واسه من اجرا نشه.. هیجمع کردم تا فرض یصندل يرو پاهام

  

  از خدمه وارد اتاق شد  یکیعمو با  زن

  . رهیموش بگ دریتا ح رونیپسرم از اتاق برو ب_

  خورمیتختم تکون نم يمن از رو_مهرداد
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  پسر ترسوش تکون داد ياز تاسف برا يعمو سر زن

به شدت  یمنم با حرفش موافق بودم موش ترس نداشت ول هرچند
  مهرداد چندش اورد بود... فیاون توص

****  

  چونم زدم ریاومدم و دستم رو ز رونیفکر گذشته ب از

  کم کم رو لبم نشست لبخند

  

   دیکه به ذهنم رس ياز فکر خوشحال

  کنم  یبرداشتم تا طراح قلم

  

  ؟؟از کجا ، یول کردمیم دایموش پ هی دیبا

پسر بچه  هی..مهرداد اون موقع  گذرهیسال م 10 هیاز اون قض درضمن
  مرد بالغ  کیبود الان 
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  معلوم هنوزم از موش بترسه ازکجا

  کردم؟ یم دایاز کجا موش پ اصلا

  

  زمیبد رو دور بر يبه سرم دادم تا فکر ها یتکون

  نمیرو بب هیخوب قض يرو کردمیم یسع

  "کردن مهرداد  تیاذ"

  

  داد یم لمیتحو شخندین یدرونم ه طونیش يهانا

  و بگم ارمیمهرداد زبون در ب يداشتم برا دوست

  ادیسرت ب ییقراره چه بلا یدون ینم

  ها ها بخندم بعد

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1867  

 

  ام گرفت خنده

  شده بودم وونهید

  طرح ها کردم بعد تموم شدنش.. دنیشروع به کش یخوشحال با

  

  ساعت انداختم  هی ینگاه

  کار شرکت بود.. انیپا

  

  گرفتم طرح هارو فردا به مهرداد بدم میتصم

ر نقشه امو جو يبرا ازیمورد ن لیزودتر به خونه برم تا بتونم وسا هرچه
  کنم

  

  لبم نشسته بود يلبخند که ناخودآگاه رو با

  برداشتم  فمیک
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  رفتم رونیاتاق ب از

  

  کردم یخداحافظ یمنش با

  دادم یکرد که خب بهش حق م یبد نگاهم م کمی البته

  باخودش بخنده.. يدید ویک

  

  شدم یمنتظر تاکس ستادمیا ابونیخ کنار

  دست تکون دادم  یتاکس نیاول يبرا

  داشت نگه

  شدم   سوار

کردن موش  دایپ ياز ماهان برا دیذهنم نقشه امو مرور کردم....با يتو
  کمکم کنه تونستیاون بهتر م خواستمیکمک م

  نشده بودم اطیکامل وارد ح هنوز
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  شروع کردم به داد زدن وکه

  ..ییکجا ییییماه  یماهان یماهاان ماه_

  

 يشده؟؟؟چه خبر شده؟؟اتفاق بد یچ_زد رونیاز خونه ب نازیآ
  افتاده؟؟؟؟

  

  ماهان کجاست؟؟_سمتش رفتم به

  

 کارشی...چومدهیهنوز از سر کار ن_زده نگاهم کرد رتیح نازیآ
  ؟؟يدار

  

  کنه.. دایش پبرام مو خوامیم_دادم لشیتحو یبزرگ لبخند

  

  کار؟؟یچ يخوایم ؟؟موشیچ_نازیآ



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1870  

 

  

  کنم تیاذ ویکی خوامیم_چند بار بالا بردم ابروهام

  خونه شدم وارد

  ؟؟یک ؟؟بگویک_هم پشت سرم اومد نازیآ

  

  مهرداد_سمت اتاقم رفتم  به

  

  مهرداد؟؟_ستادیسرجاش ا نازیآ

  

  ..يآر_تکون دادم و در اتاق باز کردم  يسر

  

کرده  کاریچرا...چ_دو پله هارو بالا اومد پشت سرم وارد اتاق شد با
  مگه؟؟؟
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امروز ده ساعت نشستم _لباسم شدم يباز کردن دکمه ها مشغول
  طرحاتو بنداز سطل آشغال... گهیم دهیاونوقت اقا ند دمیطرح کش

  

  اخه چرا...؟؟_دیخند زیر نازیآ

  ضی،مر ضهیچون مر_ دمیغر

  

  گفت  یآهان نازیآ

  ؟؟؟یکن کاریچ يخوایحالا موش مخب _

  

 خوامیم_زدم يو لبخند دمیچرخ نازیموش به سمت آ ياور ادی با
  بکنم تو پاچه شلوارش ...

  

  هان؟؟؟_گرد شد نازیآ يچشما
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  ماهان اومد ولیا_اومد اطیبهم خوردن در ح يصدا

  

  زدم رونیباز با دو از اتاق ب يهمون دکمه ها با

  پاش  يلوج دمیبه در پر دهیماهان نرس و

  هل کرد و عقب رفت که

  

  ..یخسته نباش یسلام خوب_

  ..؟؟هی..خبریسلام ..سلامت باش_ابروش بالا رفت يتا

  

 يکشف حجاب کرد_زد یقیبه بالا تنه من انداخت لبخند عم ینگاه
  برام؟؟
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دو  عیچشم بود سر يکه تو دمیبدن سف دنیانداختم با د نییپا سرم
  کنن زتیخاك بر سر ه_طرف مانتو رو بهم چسبوندم

  

و  يدینپوش يتاپ بند نمیبب نارویمن ا نکهینگو واس ا_دیخند بلند
  ...یدکمه هات باز نذاشت

  

  ..... یلیخ_دمیغر

  

  شده... یبگو چ زمیخب عز یلیخ _با خنده ماهان

  

  دلم آب شد يقند تو زمیکلمه عز دنیشن با

  

  م؟؟؟یریموش بگ میبر يایم_زدم يلبخند

  ها؟؟مگه من گربه ام؟؟_گرد شد چشماش
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  ...هی..ضرورکنمیخواهش م_

  ؟؟يخوایم یواسه چ_کرد زیر چشمام

  کردن مهرداد بهش گفتم تیصبح و اذ هیقض

  نشست شیشونیپ يرو یاخم که

  میریم میباشه ناهار بخور_مکث یکم با

  شد دایپ يزیچ یموش دیشا نیزم ریز 

  عاشقتم پسر.... ولیا_دمیبالا پر خوشحال

  

  سمت خونه رفتم هیتوجه به چهره ماهان  بدون

  دیدستم گرفت به سمت خودش کش که

  حرف نزن.... نیا گهید_کرد زمزمه
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  چرا؟؟_کردم تعجب

  

بچگونه دوست  یشوخ هی يعشق حرمت داره...برا_فشرد یکم دستم
  ....یعاشق یبگ یالک یندارم الک

  ..یکه واقعا عاشق طرف هست یبگ یوقت دیجمله رو با نیا

  

  اما من..._

  

  داخل... مینگو بر یچی...هسیه_لبم گذاشت يرو انگشت

  

  تکون دادم دستم ول کرد وارد خونه شد يسر

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1876  

 

  .. کردمیبودم به رفتنش نگاه م ستادهیمن مثل مجسمه ا یول

  قابل تحمل بود ریحرف من انقد براش غ یعنی

  

**  

  میرفت نیزم ریو ماهان به سمت ز نازیاز خوردن نهار همراه آ بعد

  ..ترسمی..م امیمن داخل نم_نازیآ

  

  پاچه شلوارم سفت بستم يکه با خودم اورده بودم رو ینخ کلفت دوتا

  ...؟یکنیم کاریچ_ماهان

  

 يادیموش ها علاقه ز گفتیاز دوستام م یکی_زدم يمسخره ا لبخند
  دارن که از پاچه شلوارت بالا برن و...
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 کنهیبابا..موش انقد ترسو فرصت نم الیخیب_مع کردصورتش ج ماهان
  بشه... کتینزد

  

   کنهینم بیع يحالا کار از محکم کار_

  

  ...یباش هرجور راحت_ماهان

  ...مشیریبگ میتونیراحت تر م نیبا ا_بزرگ از کنار در برداشت تور

  

  اره موافقم_

  

  میشد نیزم ریز وارد

  جا پر از خاك و تار عنکبوت بود  همه

  برق گذاشت چند بار روشن خاموشش کرد دیکل يدستش رو ماهان
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  انگار سوخته..._

موش هارو از کجا  نی..حالا استین يازیروشنه ..به لامپ ن طشیمح_
  م؟؟یکن دایپ

  

  هارو تکون بده  لهیوس کمی_ماهان

  رونیب انیم خودشون

  

  ...ادنیانقد ز یعنی يآ_

  شروع کرد يجا هیاز  دیبا گهید_با دقت اطراف نگاه کرد ماهان

  

  .میکرد یدقت به اطراف نگاه م با

  

 موش شهیم نیبا ا_دیکش رونیکباب ب خیس هی لیوسا ياز تو ماهان
  دیکش رونیاز سوراخش ب
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  کج و کوله و زنگ زده انداختم خیبه س ینگاه

  

  :دمیخند زیر

 نجایا دیبا یچ يدرب و داغون برا لهیهمه وس نیکنم ا یدرك نم -
  باشه..

  

  بالا انداخت: يا شونه

  ..اشونیخاطره ان بعض -

  

  اشاره کردم... خیخنده به س با

  

کرده  هیبابات به عنوان تنب نویبود از دهنم در بره و بگم مثلا ا کینزد
  .دمیتو  .....! که به خودم اومدم و به جاش بلند خند
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  و نگاهم کرد: ستادیجاش ا سر

  شد؟ یچ -

  رفتم تند تند سر تکون دادم  یم سهیکه داشتم ر همونطور

  ..یچیه -

  

  کرد: زیهاش رو ر چشم

  شد.! يزیچ هی -

  هام رو فشار دادم: لب

  نشد. یچیباور کن ه -

  سمتم برداشت یکه قدم دمیخند دوباره

  

  ...یبگ يزیچ هی یخواست یم -
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  رو بالا گرفت: خیس

  ...؟نیدر مورد ا -

  

  خواستم بگم ینم يزینه چ -رفتم عقب

  

  داخل دستش خیبه س کمیبه من نگاه کرد  کمی

  

  گرد من گرد شد يها چشم

  تکون داد  خیس یلودگ با

  گرفتم تا نخندم یهام گاز م لب

  از شدت خنده گر گرفته  بود صورتم

  

  گفت: یآروم يکم چشم هاش گرد شد و با صدا کم
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  نبوده... یقطعا فکر جالب -

  کردم  کپ

  ابرو بالا انداخت و

  

که از  ییو کوچولو اهیموش س دنیسمتم اومد که با د يا گهید قدم
  ...دمیو به سمت ماهان پر دمیکش غیپام رد شد بلند ج ریز

  موش يوا_

  

  من ماهان به خودش اومد غیج يصدا با

  

 یکرد سع یرو پرت م خیکه س یکنترلش رو از دست داد و در حال 
  کرد ارومم کنه

  دمیپریم نییمن فقط بالا و پا یول
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 دهید هویرفت و منم که  یو اونور م نوریا یدتر از من هب موشه
  بودمش هول کرده بودم:

  ماهان رشیبگ -

  

  رمشیاروم باش تا بگ قهیدو دق -دیغر

  

  بغل ماهان.... دمیبلند شد و پر غمیبه سمتم اومد که دوباره ج موشه

  بودن کارم  ییهوی بخاطر

 نیو محکم زم يزیخورد و عقب رفت که پاش گرفت به چ يسکندر
  میخورد

  

  به هوا بلند شد و سکوت فضا رو پر کرد خاك

  

  هام هیورود گرد و خاك به ر بخاطر
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  سرفه کردم  یکم

  

  شد و نگاهم تو نگاه ماهان گره خورد یکم کم محو م خاك

  

رو محکم دور کمرم گرفته بود و من تازه متوجه شدن که  دستاش
  کرده بود ریسرش گ ریدستم رو ز

  

  کرد یذق ذق م دستم

شد  یبود انگار باعث م دهیبه ماهان نرس یبیکه آس نیهم یول
  حواسم ازش پرت بشه

  

  بود انگار... شیهاش ات دست

  کمرم گذاشته باشن يکه رو يگداخته ا يزغال ها مثل
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راحت تر  نیجدا شدن از زم دیداشت که شا يچنان جاذبه ا نگاهش
  بود تا چشماش

  

  تونستم نگاهم رو بچرخونم ینم اصلا

  رو نگاه کنم يا گهید يجا و

  

  کردم و  یام حس م نهیقفسه س يو بازدمش رو رو دم

  اون ایشنوم مال منه  یکه م یکوبش قلب يدونستم صدا ینم

  

 راحت یلیو حس کردنش خ دیکوب یقلبمون تند و هماهنگ م ضربان
  بود

  اش نشسته بود. نهیام رو س گهیبود اطرافش و دست د ختهیر موهام
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 دهیدهنم رو قورت دادم و نگاهم ناخود آگاه سمت لب هاش کش اب
  شد

  چه مرگم شده  دمیفهم ینم

  دهنم قورت دادم آب

  دوباره تو چشم هاش نشست  نگاهم

  ..ومدیهر لحظه جلو تر م صورتش

  رو نداشتم  یواکنش چیه قدرت

  

  میدیاز جا پر نازیا يبا صدا که

  لبام نشوند يکوتاه رو يبوسه ا عیسرحرکت  هیماهان تو یول 

  

  هاااا اد؟بچهیشده؟چرا صداتون نم یبچه ها.....چ -
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  از روش بلند شدم عیخودم اومدم و سر به

  فوت کردم رونیهام گر گرفتن و نفسم رو به ب گونه

  

کرد تو مشت گرفتم و ماهان که پشتش رو به  یرو که درد م دستم
  گفت: يبلند يکرد با صدا یمن م

  

  مشی...هنوز نگرفتمیخوب -

  سکوت همه جا رو پر کرد.. دوباره

  ..میسرم رو بلند کنم و چشم تو چشم بش دمیترس یم

  

  ازم دور شد و صداش رو صاف کرد: یدو قدم ماهان

  رونیب مشیدوباره بکش دیبا -
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  سقف نگاه کردم و خودم رو زدم به اون راه: به

  اره...فکر کنم رفت اون گوشه -

  بال کرد و به همون سمت رفترو دن انگشتم

  

  رو دستم داد تور

  بنداز روش نویا رونیکنم اومد ب یاونجا رو جابه جا م لیمن وسا -

  رو تکون دادم سرم

  

  داد یرو تکون م لیوسا یکی یکی ماهان

و  دیدو رونیرنگ ب اهیموش س هویکردم که  ینگاه م نیدقت به زم با
  به سمت راستم رفت.

  

  انداختم نیزم يشدت همراه تور خودم رو رو با
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  موش افتاد و اخ من بلند شد. يرو تور

  تور موش رو گرفت ياز رو عیسر ماهان

  

  از موش نمیا -

  ذوق بلند شدم و شلوارم رو تکون دادم: با

  .می... بر میراحت شد شیاخ-

  

  .میرو بالا رفت نیزم ریز يتند پله ها تند

  صورتش رو جمع کرد: نازیآ

  ن؟یگرفت یییا -

  باز گفتم: شین با

  اره... -

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1890  

 

  ماهان نگه داشتم يکه دستش بود رو گرفتم و جلو يا شهیش

  انداخت شهیرو داخل ش موش

  

 میرو سوراخ کرده بود شیکیبود و در پلاست شهیسه تا فندق تو ش دو
  تا خفه نشه

  

لب هام از ماهان  يرو يشخندیرو تو دستام گرفتم و با ن شهیش
  تشکر کردم و سمت اتاقم رفتم

  

  مهرداد خان يآ

  برات پختم یچه آش یدون ینم

  

  توالتم گذاشتم و بهش نگاه کردم زیم يرو رو موش

  کیبود و کوچ اهیس
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  هم داشت يبا مزه ا افهیق

چندش اور  کمیبلندش  يداشت و ناخن ها کیکوچ یلیخ يدندونا
  بود

  

  کرد یه عمو حامد مشکوك نگاهم مشام از بس شاد بودم ک موقع

  :دیو پرس اوردیهم طاقت ن اخرش

  !یخوشحال یلیعمو؟خ هیخبر -

  

کردم  یم یکه سع ینگاهم کردن و من در حال ییدوتا نازیو آ ماهان
  باشم و  يعاد

  که تا بناگوش باز بود رو ببندم سر تکون دادم یشین اون

  

  ؟ينه عمو چه خبر -

  بالا انداخت با شک نگاهش رو گرفت. شونه
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زدم که  یکردن لبخند پهن یکه همچنان نگاهم م ينازیماهان و ا به
  گذاشت  و ابرو بالا انداختم. شیتمام  دندون هام به نما

  

  بلند شدم: عیکه تموم شد سر شامم

  رم بخوابم. یخسته ام م یلی....من خیمرس -

  رفتم مقابل نگاه متعجبشون پله ها رو بالا در

  

  

  خواستم زودتر بخوابم تا زودتر صبح بشه یم

  تخت پرت کردم و چشم هام رو بستم يمسواك زدن خودم رو رو بعد

  شدم داریاز خوا ب ب يادیز يو انرژ یبا خوشحال صبح

  برم... ادهیتا خود شرکت رو پ تونستمیم
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  دمیدم دستم بود پوش یتند  هرچ تند

  انداختم شهیش يتو يبه موش کوچولو یبا لبخند نگاه 

  

  رفتم نییگذاشتم و با دو از پله ها پا فمیک يتو شعیش

  

  مثل هرروز منتظر ماهان بمونم  نکهیا بدون

  زدم و  رونیخونه ب از

  به سمت شرکت رفتم یتاکس هیگرفتن  با

  

مهرداد رو  نیحال ا يبودم که چجور الیفکر و خ يتو نیماش يتو
   رمیبگ

  ترمز زد  يبه شدت رو یتاکس که

  نیافتاد کف ماش فمیشدم جلو و ک پرت
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  آقا چه خبره..._دمیغر

  تصادف شده خانوم راه بستس.._راه اشاره کرد يجلو به

  

 فمینبود چنگ زدم و ک یتا شرکت راه ادیانداختم ز ابونایبه خ ینگاه
  برداشتم نیاز کف ماش

   هیحساب کردن کرا بعد

  دو خودم به شرکت رسوندم با

  

  ان نفس زن نفس

  اتاقم شدم وارد

  برج زهرمار نبود نیشکر ا خدارو

  

  دمیکش قینفس عم چند
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   شدیکه به اتاق مهرداد وصل م يدر ریاز ز و

  زدم دیاتاقش د يتو

  

  نبود یکس

  ومدهیکنم هنوز ن فک

  

  نشستم  یصندل يرو

  شدم منتظر

  در اتاقش بلند شد يگذشت که صدا قهیده دق حدود

  دمیکش رونیاز داخلش ب شهیرفتم و ش فمیبه سمت ک خوشحال

  

  چند لحظه خشکم زد... یخال شهیش دنید با

  ؟؟یخال



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1896  

 

  موشه کو.؟؟ پس

  

  تند مشغول گشتن اطراف شدم تند

  فمیک داخل

  ..زیم ریز

  از موش نبود ياثر یول

  

 یچ دمینقشه که کش نهمهینه ...پس ا يوا_ولو شدم یصندل يرو
  ...شهیم

  

  نشسته بودم یصندل يکرد رو بغ

  موش فرار کرده یتاکس يحتما تو یلعنت

...  
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  بله؟؟_در صاف نشستم يصدا با

  اتاقشون دیببر روزید يگفتن طرحا يدریح يآقا_وارد شد یمنش

  

  رو برداشتم  یطراح  يتکون دادم و با حرص برگه ها يسر

  موش سرجام مکث کردم  زیر يصدا دنیشن با

  ومدیم زیم ریاز ز صداش

  کوچولو طونیش يآ_لبم نشست يرو يلبخند

  رفتم زیبه سمت م واشی واشی

  تو اتاق مهرداد... دیدر خز يو از لا دیپر رونیفرز ب رشیموش از ز که

  

  ...رفتولیا_مشتم کردم دستم

  

  مهرداد بلند شد ادیداد و فر يصدا
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  دمیخند زیر

  اتاقش انداختم يدو خودم تو با

  

شده جناب  يزیچ_کردیبود به اطراف نگاه م ستادهیا زیم يرو یطفل
  س؟؟ییر

  

  شرکته.... يموش تو هی_

  

  ...ترسهیموش م هیاز  یگندگ نیمرد به ا_تکون دادم يسر

  چون..... شهیچندشم م ترسمینم_زدم  لب

  کرد مکث

  ادامه حرفش منتظر
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  کار تو بود؟؟؟_زل زد به من ریبودم که متح 

  

  ابروم بالا رفت يتا

  

  کار من بود؟؟ یچ_

  

  ترسمیاز موش م یدونستیتو م_کرد یاخم

  یدونیخاطرات من از موش م و

  حد گشاد شد نیتا اخر چشمام

  و مادرم یدونستیفقط تو م_مهرداد

...  

  ادته؟؟؟یتو گذشته رو _زدم لب

  اوردم ... ادیحادثه اون قسمت  به  نیالان با ا_
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  اومد رونیب زشیم ریاز ز موش

و  یکنیجمع م لتی...بعدشم وساریهرچه زودتر موش بگ_مهرداد
  ..یشرکت اخراج نیاز يریم

  

  اما من..._باز نگاهش کردم مهیدهن ن با

  

  که گفتم نیهم_دیغر يشتریبا تحکم ب مهرداد

  خوادینظم و خرابکار نم یکارمند ب نجایا

  باش بهرام هم با من موافقه.... مطمءن

  

  نا باور بهش زل زده بودم يچشم ها با
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  منو اخراج کرد شدیباورم نم واقعا

..اون موجود یهست یمنتظر چ_بلندش چشمام بستم يصدا با
  تا گم و گور نشده.... ریچندش رو بگ

  

  گرفته بود حرصم

  که اخراج شده بودم حالا

  کردم؟؟یبه حرفش گوش م دیبا چرا

  

  ستیبه من مربوط ن_زدم يپوزخند

  جناب... ستمیدست شما ن ریز کهید من

  

  عقب رفتم  عقب

  بود ستادهیا زیم يهمچنان رو مهرداد
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  زدم و از اتاق خارج شدم دشیبه چهره ترس يپوزخند

  زم؟؟یشده عز يزیچ_یمنش

  

شده..بهتره تا سکته نزده  موش  دایموش پ  ستونییاتاق ر يتو_
  دیریبگ

  

  صدا زد داریسرا دیصورتش کوب يبا دست رو یمنش

  

  ... ترسهیاز موش م یمرد به اون بزرگ_بشنوه گفتم یکه منش يجور

  

  از تعجب گرد شد چشماش

  بهش کردم به سمت  اتاق خودم رفتم پشت
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  بهتر که اخراج کرد اصلا

  نچسب رو نداشتم یپسر از خود راض نیتحمل حضور ا منم

  

  برداشتم زیم ياز رو فمیک

  زدم رونیاز شرکت ب و

  دادمیم حیحوصله رفتن به خونه رو نداشتم ترج 

  قدم بزنم ابونیکنار خ یکم

  

  بود یخال یخال ذهنم

  شدم  یانقد راحت کار چند روزمو از دست دادم عصب نکهیاز

  شدن گوشه لباسم  دهیکش با
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که دستش چند شاخه گل  یگرد شده به دختر بچه کوچک يچشما با
  بود نگاه کردم..

  

  کنه یبراش گل بخر..تا آشت_خاله

  

  پاش زانو زدم يلبم نشست جلو يرو يلبخند

  

  بغض کردم دنشید با

  خودم افتادم ادی

و اخرش شکم گرسنه  زدمیلقمه نون چقد سگ دو م کی يبرا که
  دمیخوابیم

  دمیکش یآه

  

  نکن.. هیگر_خاله
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  بود رو پاك کردم دیچک نییکه از گوشه چشمم پا یاشک سمج قطره

  رو ندارم براش گل بخرم یمن کس_

  

  ..؟؟یکنیم هیگر یخاله پس واس ک_

  زدم یتلخ لبخند

خاله چشمات داره داد _صورتم گذاشت يرو کشیدست کوچ که
  ...یك عاشق زنهیم

  

  ...يوجب بچه چه حرفا بلد مین يآ_دمیگرد شد لپش کش چشمام

  

  ؟؟؟يخریخاله حالا براش گل م_
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  آره_رز داخل دستش انداختم يبه گل ها ینگاه

  درآوردم. یتومن 100تراول  فمیداخل ک از

  بهش انداختم ینگاه و

  

  بودم دهیاصلا تروال ند دیشا شیچند ماه پ تا

  حالا.... و

  

  شکرت... ایخدا

  

  ... زمیعز ایب_به سمت دخترك گرفتم پولو

  ... ادهیز یلیخ نیخاله ا_

اش واس  هی...بقزمیاشکال نداره عز_دمیسرش کش يرو یدست
  خودت
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ممنونم خاله انشالله _خوشحال پول گرفت گلا رو به من داد دخترك
  .  ..یبه عشقت برس

  

  دو ازم دور شد با

  منم عاشق بشم.... يروز شدیواقعا م عشق؟؟

  مبه خونه رفت یتاکس هیحوصله قدم زدن نداشتم بعد گرفتن  گهید

  

  بودند لمیف دنیسالن مشغول د يو عمو تو نازیآ

  ؟؟یچرا نرفته برگشت_دندیهردو به سمتم چرخ  دنمیبه محض د 

  

  اخراج شدم_به سمت اتاقم رفتم لکسیر یلیخ
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  چرا؟؟_نازیآ

  

  واسه موشه..._زدم يلبخند

  

  خنده ریبا حرفم بلند زد ز که

  ه؟؟یموش چ هیقض_عمو

  

 ستیبا اجازتون من حالم خوب ن_نداشتم  حیحال و حوصله توض اصلا
  دهیم حیبراتون توض نازیبخوابم آ رمیم

  

  تکون داد يسر نازیآ

  باشه دخترم برو..._عمو
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  پرت کردم يگوشه ا فمیاتاقم شدم و ک وارد

  

  تخت ولو شدم يرو

  عوض کردن لباسام رو هم نداشتم حوصله

  دمیهمونا خواب با

  نگه دارم یداشتم ذهنم خال یسع

  دیچرخیسرم م يتو خودیب يهمش فکرا یول

  

  سرم به بالشت فشردم... کلافه

  

 دنیشده بودم و دوباره خواب داریساعت نبود از خواب ب کی هنوز
  سخت بود
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  تخت نشسته  يرو

  داده بود افتاد هیبه لپ تاپ که ماهان بهم هد ینگاه

  باشه بتونم خودم باهاش سرگرم کنم يزیچ يتوش باز دیشا

  

  تخت نشستم يبرداشتمش و رو زیم ياز رو خوشحال

  

  روشنش کنم ؟؟؟ يحالا چجور کردمینگاه م داشیبه کل گنک

  

  دمیکش یآه

بودم و الان که تمام سال از نعمتش محروم  ییزایچ نیتمام ا بخاطر
  مثل نادون ها زل زده بودم به لپ تاپ

  

  تخت گذاشتمش  يرو
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  سرم گذاشتم ریو دستام ز دمیدراز کش دوباره

  

  تو؟؟ امیب شهیم_سرش داخل اورد نازیاتاق باز شد آ در

  

  اره خونه خودتونه..._زدم لبخند

  و وارد اتاق شد  دیخند

نگاهت کنه..گفتم اول کسب اجازه  دیترسیادم م شیپ قهیاخه دو دق_
  ...يمنو بخور ينپر هویکنم 

  

  ...یستیهم ن یاخه خوردن_جمع کردم صورتم

  

شد  يبگو چجور یحالا که آروم_تخت چهار زانو نشست يرو نازیآ
  ؟؟يکه اخراج شد
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  رو گفتم  هیبابا قض به

  ...زنهیبا مهرداد حرف م گفت

 ين پسر ترسوکه او یشرکت گهیمن د ستیلازم ن_کردم اخم
  ...رمیخودخواه اونجا باشه نم

  ..ادیب یبهرام يآقا کنمیم صبر

  

  ه؟؟؟یترسو يجد_گرد شد چشماش

  

نه پ...پسره خرس گنده تمام مدت مثل _چپ نگاهش کردم چپ
  از ترس کردیداد م غینشسته بود و ج زشیم يدخترا رو

  

  

  انقد ترسو باشه... کردمیفکرنم يوا_خنده ریبلند زد ز نازیآ
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  بله. ؟_در اتاق بلند شد يصدا

  

  داخل امیب تونمیم ماهان

  

  زنهیشده در م يا دهیچه عجب پسر فهم دمیلب غر ریز

  

  فکر کنم حضور تو متحولش کرده... یلیاره خ_دیخند زیر نازیآ

  

  حالا چرا انقد زود اومده  مگه سر کار نبود؟؟_

  

  ...موش برده شرکت اخراجش کردن نمیحتما ا_گفت یبالودگ نازیآ

  نمک یب_بهش زدم یگردن پس

  نه... ایتو  امیآقا ب_
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  پسرم.. ایب_دمیخند

  

 يحرفا نجایا نیساعت منو پشت در کاشت هی_وارد اتاق شد ماهان
  د؟؟؟یزنیم یخاله زنک

  

  ؟؟يستادیآ فال گوش وا_نازیآ

  

نه فقط داشتم گوش _رفت و کنارش نشست نازیبه سمت آ ماهان
  ... گنیم یچ کننیم بتیدخترا غ یوقت کردمیم

  برام سوال بود خب_ دیخند

  

  لووس..._روشو از ماهان گرفت نازیآ

  ..؟؟یحالل چرا انقد زود برگشت_
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 بدم ياومدم تورو دلدار_دیبلند خند دهیشن یجالب زیانگار چ ماهان
...  

  

  من؟؟_

  

  آره زنگ زدم مهرداد...تا جواب داد شروع کرد به غرغر کردن _ماهان

  ..دخترم انقد خراب کار.. هیچه دختر نیا

  نایموش اورده شرکت و ا یچ یعنی

  

   رمیخندم بگ يجلو تونستمینم منم

موش  ينکنه تو بهش کمک کرد_خنده که گفت ریزدم ز بلند
  اره؟؟؟یب
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  نه خودش اورده من فقط براش موش گرفتم گفتم

  

  گفت تورو اخراج کرده   گید یچیه

  

  شدت گرفت خندش

  زهرمار خنده داره؟؟؟_

  

  نه آخه عشقم_کرد  زونیآو لباش

  ماه قط رابطه کرد... هیمنم  با

  

  کرده متونیپس کلا تحر_خنده ریزد ز نازیآ نباریا

  آره..چجورم_کرد نیغمگ افشیهم ق ماهان
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  اومدم خونه هانا رو بغل کنم الانم

  وا منو چرا؟؟؟_گرد شد چشمام

  

  يبد يبهم دلدار دیتو بود ..دوما که با ریخب اولا ك تقص_ماهان

  شمیکه من فقط با بغل آروم م سوما

  

  برو عمت بغل کن_سرش زدم يتو بالشت

  

 دیعمه..ماهان بابا گفت عمه ملوك تنهاست با یآخ گفت_دیخند نازیآ
  ..ششیپ دیتا اخرهفته بر تونیکی

  

  من که عمرا برم_دیترس ماهان

  رمیمنم نم_ نازیآ
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  چشه؟؟چرا مگه عمتون _کردمیتعجب نگاهشون م با

  

  گوشه ... سیچشم ن_ ماهان

  وسواس و حساس یلیخ یلی...و البته خ هیغرغرو يادیذره ز ي_نازیآ

  

  حموم... يبر دیده بار با يروز ارهیپدرت درم یعنی

هزار  ییظرف شو میو س تکسیبا وا عیسر یزنیهرجا دست م ب
  ....کنهیم شیضد عفون گیکوفت زهرمار د

  طبق رسوم قرن بوق باشه ... دیو خوردنت با دنیلباس پوش طرز

  ...ادیم بعد

  

  ....نفس بکش  دمیخب فهم یلیخ_بالا بردم دستام
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  تاونجا برپاس دیشد هیکلا حکومت نظام_دیکش یقیعم ینفس نازیآ

  

  ن؟؟؟؟یریخب حالا کدومتون م_دمیخند

  

  نازیآ_بهم نگاه کردن همزمان گفتن  ییدوتا

  ماهان_

  

 يبرد دوتا شرط برا يباز يتو یهرک ..میکن يباز هی دیایاصلا ب_ماهان
  ...ذارهیبازنده ها م

ه خون رهیاز دونفر بازنده به انتخاب برنده م یکیو صد البته _نازیآ
  عمه....

  

  ؟؟؟یموافقم ..هانا هست_ماهان
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  ؟؟؟يآره چه باز_تکون دادم  يسر

  

ته باغ سه تا درخت بلنده هرکس زودتر از درختش بالا رفت _ماهان
  برندس...

  

  من که استاد بالا رفتن از درختام .._فکر کرد یکم نازیآ

  

  .باشه.. یکار مشکل ادیبنظر نم یخب منم تاحالا امتحان نکردم ول_

  

  ...میبر دیخوبه پس پاش_ ماهان

  

  الان؟؟؟_
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  خونه عمه ملوك من راحت ترم  دیآره هرچه زودتر بر_ماهان

  

  دیخند

  

  من برم ینیتوخواب بب_رفت يچشم غره ا نازیآ

  

تو خواب چرا من اگه _تخت بلند شد به سمت در رفت ياز رو ماهان
  کنمیتورو نفرستم خونه عمه اسمم عوض م

  نیایب دیش بلند

  

  رفت رونیب خودش

  میبچه پررو رو سر جاش بنشون نیا ایب_نازیآ
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  ...میموافقم بر_زدم يلبخند

  

  اوردم رونیاز تنم ب لباسم

  

  عوض کردم یو شلوار راحت شرتیت

*  

  

  میبود ستادهیدرخت ا يجلو یهمگ

  میکنیگفتم سه شروع م یوقت ماهان

  
1  
  
2  
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3  
  

  به درختا دمیسه مثل قورباغه چسب هر

  میکه از درخت بالا بر میدرتلاش بود و

  

و هنوز دومتر از  بردمیشاخه به اون شاخه م نیخودم از یسخت به
  فاصله گرفته بودم نیزم

  

  رفتیتمام بالا م تیبا جد نازیآ

  کردیآروم کارشو م یلیماهان خ یول

  

بود خودم برنده بشم تا هردوشون بفرستم خونه عمه و راحت  بهتر
  بشم
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بهتره...من  دی...همون تلاش نکن نیایکه شما بالا م ينجوریا_نازیآ
  برندم...

  شمرنیم زییجوجه رو اخر پا زمیخواهر عز_ماهان

  حرکت چند شاخه رو بالا رفت هیتو و

  به خودم انداختم  ینگاه

  بود  یاز اونا فاصله داشتم باختمم حتم یلیخ بایتقر

  دو منو نفرستن خونه عمشون نیا يتلاش کنم باز بجا یبود کم بهتر

  

  دمیکشیخودم رو بالا م یسخت به

  ماهان دست از تلاش برداشتم يصدا با

ون خودت_بود دهیدرخت رس يبه بالا بایبهش انداختم که تقر ینگاه و
  دخترا... دیسخت سخت اماده کن يواس شرط ها

  

  عمرا..._نازیآ
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  پاش شکست ریکه شاخه  ز دیبالا تر کش خودش

  مواظب باش نازیآ_زدم داد

  

  بند کرد يدستش به شاخه بالا عیسر

  مانع از افتادنش شد و

  گذشتا... ریهووف بخ_

  

که دارم با  نییپا نیبپر نیایراهو ن هی..بقدمیبچه ها من رس _ماهان
  ...امیشرطام م

  

  مونده بود گهید کمی یاه لعنت_ نازیآ

  

  واس بالا رفتن نکردم یکه اصلا تلاش منم
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  نییپا ادیتا ماهان ب میستادیا نازیدرخت با آ نییپا

  

  ...نییپرت کرد پا نیزم يمثل تارزان خودش از چند متر هوی

  ماجرا  نیریبه لحظه ش میدیخب خب رس_تکوند لباسش

  خونه عمه... يریشما م_کرد نازیبه آ رو

  

  نه...._نیزم يشده ولو شد رو یکه بادش خال یمثل بادکنک نازیآ

  

  آره_ماهان

  

  ...._به من کرد و شما  رو
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بهش فکر  یدر نظر نگرفتم ول یفکر کرد هنوز برات شرط یکم
  ...کنمیم

  

  يگردیزودتر برم يجمع کن هرچه زودتر بر لتیبدو وسا يخواهر

  

  دیخند بلند

  ...یرحم یب یلیخ_ نازیآ

  

  آه و ناله نکن... يپاشو خواهر_به سمت خونه رفت ماهان

  

  میپشت سر ماهان وارد خونه شد نازیآ با

  

  ناهار... نیایبچه ها ب_عمو صدامون زد که
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سالن ترك  زیم دنیخدمتکار بعد چ میرفت يناهار خور زیسمت م به
  کرد

  

  بچه ها عمتون زنگ زد...._عمو

  

  بابا رهیم نازیآ_گفت عیسر  ماهان

  

  ...نیدیبار به توافق رس هیچه عجب _چشماش گرد شد عمو

  

  بله بابا.._نازیآ

  

  جمع کن تا برسونمت لتیپس بعد ناهار وسا_عمو
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  چشم..._بغ کرده نازیآ

  

  بند نبود نیزم يرو یاز خوشحال ماهان

  گرفت  خندم

  چشماش چل چراغ شده بود يبچه ها تو مثل

  

  و عمو رفتند نازیاز ناهار آ بعد

  

  دیهم لباس پوش ماهان

  ؟؟؟يریم يجا_

  

  ...امیشرطت بخرم ب رمیآره م_ ماهان
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  ؟؟؟يبخر_ابروم بالا رفت يتا

  

  اره نقشه ها دارم برات.._زد یچشمک

  

  از رفتن ماهان  بعد

  نشستم يو یت يجلو تنها

  کردن شبکه ها شدم نییمشغول بالا پا و

  

  دادم تیعاشقانه  رضا لمیف کی  دنیآخر به د سر

  گذشت  لمیف نصف

  دختر پسر درحال لب گرفتن بودند لمشیف کل
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  دادنیهم امون نم قهیدق هی... استغفرا

گوشم شش متر ازجا  کیماهان نزد يگرفته بود که با صدا خندم
  قلبم گذاشتم  يدستم رو دمیپر

  من... يخدا يوا_

  

  ینیبیم لمایچشمم روشن خوب ف_ماهان

  

 هویآ ..من نزدم که _خاموش کردم يو یکنترل برداشتم ت عیسر
  خودش اومد....

  

  آهان خودش اومد_

  زده لبم گاز گرفتم خجالت

  

  خب من شرطم اوردم..._ 
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  خدا رحم کنه.._دهنم قورت دادم آب

  

  دیکش رونیب لمیف يد یدوتا س بشیو از ج دیخند

  ه؟؟یچ نایخب ا_

  

  ترسناك... لمیف_ماهان

  

  ؟؟یچ يترسناك؟؟برا لمیف_گرد شد چشمام

  

باهم  12امشب ساعت  نکهیا يبرا_گذاشت  يو یت يرو رو لمایف
  ..یترسی...نگو ممینیبب لمیف مینیبش

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1933  

 

  ...ترسمیهان نه من نم_من کنان من

  

   12خوبه پس بعد شام راس ساعت _ ماهان

  تو سالن..... يایم دیبابا خواب که

  

  تکون دادم که به سمت اتاقش رفت يسر

  

  خشک شد يو یکنار ت يها يد یس يرو نگاهم

  

بود که  یاونم وقت دمیبار صحنه ترسناك د کیعمرم فقط  يتو
بود و شبش اومد اتاقم  دهیاسکلت خر هیشب يمهرداد از ماسک ها

  تامنو بترسونه

  

  و تا مرز سکته رفتم دمیچقد ترس دونهیم خدا
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  بردیشب خوابم نم 10 تا

  

  سر کنم... يچجور امشب

****  

  ...میبر ایهانا ب_به در اتاقم خورد يشب  بود که تقه ا 12راس  ساعت

  

  لب بسم ا.. گفتم ریز

  زدم رونیاتاق ب از

  دستگاه نشسته بود مشغول ور رفتن با اون بود يجلو ماهان

  که قابل تحمل باشه...  دهیخر یلمیبودم حداقل  ف دواریام

  رو روشن کنه يو یمبل نشستم تا ت يرو

  سالن رو خاموش کرد يبرق ها عیسر لمیکردن ف یاز پل بعد

  ؟؟یکنیچرا برقا رو خاموش م_
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  شترهیمزش ب ينجوریا_دیخند

  

  بگو ...ها یترسیاگه م_مبل نشست يکنار من رو اومد

  ؟؟یشیشرط م الیخیاگه بگم ب_

  

  مذاریم يا گهیشرط دنه فقط _ طنتیابروهاش بالا انداخت با ش ماهان

  

  ؟؟؟یچه شرط_

  

  ....یمن بخواب شیپ يایسه شب ب نکهیا_زد یپهن لبخند

  

  ...یحیواقعا که وق_کردم یاخم
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  که  خورمتیبابا نم الیخیب_ماهان

  ...يدیصد بار کنارم خواب يپسرا بود هیکه شب قبلا

  

  دخترم یدونستیاون موقع نم_لب زمزمه کردم ریز

  

  کار دستت .... یترسیآها م_دیخند

  

  بسه ماهان..._دمیحرفش پر نیب

  

  نیبب لمتویباشه پس ف_حرفا بود نیاون پررو تر از یول

  

  ...یخودم بخواب شیپ دیاول و آخرش با_لب زمزمه کرد  ریز و
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  ؟؟؟یگفت يزیچ_زدم دنیبه نشن خودم

  

  نه_ونیزیزد به تلو زل

  

  بالا انداختم  شونه

  نداشت  ایپسره شرم و ح کلا

  کرد شهیم چه

  

و نگاهم از ماهان گرفتم و ب  دمیکش ینیه يبلند غیج يصدا با
  دوختم ونیزیتلو

  

 فیکث دهیژول يو موها زیت يبلند و دندون ها يبا چنگال ها يدختر
  ختیریکه از دهنش خون م
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  رفتیچهار دست و پاش راه م يرو

  بود رفت نیزم يکه رو يسمت جسد به

  از گوشت بدنش با دندوناش کند يا کهیت و

  

  دهنم قورت دادم آب

  بود يمنظره چندش آور واقعا

  نشست میشونیپ يرو يسرد عرق

  گفتم یلرزون يصدا با

  مونده..؟؟ لمشیاز ف چقد

  

  تازه شروع شده_ رهیبگ لمینگاهشو از ف نکهیبدون ا ماهان

  

  ...ییپس من برم دستشو_مبل بلند شدم  يرو از
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ش تا اخر ینیبش دیبا میکجا..؟فرار مرار ندار_فتدستم گر عیسر که
  ینیبب

  آخه..._

  نیآخه ماخه نداره بش_و کنار خودش نشوند  دیکش دستم

  

  و به اجبار کنارش نشستم دمیکش یآه

  چشمام ببندم لمیگرفتم تا اخر ف میتصم

  

  شد اره.. الیخیب دیاصلا خودم به خواب بزنم شا ای

  گرم بشه لمیاطراف نگاه کردم تا ماهان سرش به ف یکم

  بعد

  دادم  هیبستم  سرم به مبل تک چشمام
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  شروع کردم به خرو پف کردن یالک

  

   خوردیکه به پوست صورتم م یگرم ينفس ها احساس

  کردیو رو م ریو ز دلم

  چشمام بسته نگه داشتم یسخت به

  

  لحظه ممکن  خودم لو بدم هر

  

  پام جا خوردم و  ریز یبا رفتن دست هوی که

  منو بغل کرده بود  ماهان

  دیچیپیگوشم م ریتپش قلبش ز ياش بود صدا نهیس يرو سرم

  

  بود يقلبش تند تر از حالت عاد ضربان
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  من ... نیبخاطر وزن سنگ دیشا

  

  چشمام باز کردم عیسر میشونیپ  يلباش رو یاحساس گرم با

  

  بچه؟؟؟ یزنیمنو گول م_کرد یبازم اخم يچشما دنیبا د ماهان

  

   گهیشدم....د دارینه..خواب بودم ب_

  

  یشب کنار من بخواب يپس مجبور یدر رفت دنید لمیف ریاز ز_ماهان

  

  نینه...منو بذار زم_به تقلا کردم شروع
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  شهیم داری..بابا بسیه_ماهان

  

  بغلش تکون دادم  يتو خودم

  مجبور شد  که

  بهم؟؟ يدیچسب نیواس هم_بذاره نیزم منو

  

  تو اتاقت؟؟؟ بردمتیدست ..بد داشتم م نیبشکنه ا يآ_دیخند

  

  رمیخودم بلدم م_گرد کردم عقب

  

  بغلش و دستاش دور کمرم حلقه کرد يکه پرت شدم تو دیکش دستم

  ....کشهیمنو انقد به سمتت م یچ دونمینم_

  حس رو بهت داشتم... نیتو خونه ما ا یهمون اول که پاتو گذاشت از
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  زد  خشکم

  جوابشو بدم  دیبا یچ دونستمینم

رو از  ندفعهیخب ...ا یلیخ_ازم نشد یاونم منتظر جواب خوشبختانه
  يشرطا فرار کرد ریز

  .. .یپسر تقلب کنمیم یمطمءن باش تلاف یول

  

  زد به سمت اتاقش رفت يلبخند

  بودم  ستادهیمن همچنان وسط راهرو ا یول

  کردمیبه حرفش فکر م و

  

  

  دیرس کردمیزودتر از اونچه که فکرش م یلیهفته خ آخر
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  غر غر از خونه عمه برگشت   یبا کل نازیآ

  شده بود تیاذ یلیخ انگار

  

  بستن چمدون لباسام بودم  مشغول

زودباش بابا  يتو هنوز حاضر نشد يوا_تو اتاق دیهوا پر یب نازیآ که
  ...رهیالان پرواز م

  

  تموم شد_

  دمیدنبال خودم کش چمدونم

ه ک نکهیواس ا دیجمع کن لتونیشب قبلش وسا گنیم يوقا_نازیآ
  تو چمدون ینچپون لتیوسا یالان هول هولک

  

  نشده يزیالان ك چ الیخیب_
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  کشتمت میاگه به پرواز نرس_ نازیآ

  

   دمیخند

  بودند ستادهیا نیو اهورا و مهرداد کنار ماش ماهان

  نشست میشونیپ يرو یمهرداد اخم دنید با

  گرفتم در طول سفر اصلا بهش محل ندم  میتصم

  ومدیخودخواه...کاش اصلا نم پسره

  

  .... دیقران رد بش ریاز ز یکی یکی_به سمتون گرفت یقران عمو

  

  میاش رد شد هیسا ریبه قرآن از ز يبا بوسه ا یهمگ
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و  نیانشاالله به سلامت بر_گفت یبار زن عمو با خوشحال نیاول يبرا
  ..نیبرگرد

  

  کردندیم جادیدر خودشون ا رییتغ هیهمه داشتن  انگار

  

  اومد.... یتاکس نیایبچه ها ب_ماهان

  

   هیاز عمو حامد و بق یخداحافظ بعد

  میشد یتاکس سوار

  

  میرفت یتاکس هینفرمون با  5ماهان  ادیاصرار ز به

  ربع تا پروازمون مونده بود هی میدیرس یوقت
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  میرفت تیسرعت به سمت گ با

ون کردنم رینگاهمون کرد که اشاره به د يبا نگاه تاسف بار مسئولش
  داشت

  

  تند کارمون رو انجام داد: تند

  دهیتا نپر دیبر -

  میدو به سمت قسمت پرواز رفت با

  

  که مشغول بستن در بود يمهماندار

  به ما افتاد و مکث کرد  چشمش

  

  واقعا شانس اوردم 

  کرد یمن رو جرواجرم م ییبه تنها نازیا وگرنه
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  میموندیپرواز جا م از

  

 منو به سمت نازیآ هویبه شماره برگه داخل دستم انداختم که  ینگاه
  خودش کشوند 

  ...مینیکنار هم بش دیمن و تو با ایب_

  

  بر حسب شماره باشه..؟؟. دیوا مگه نبا_

  

 االیخینه ب_نشست و منو هم کنارش نشوند شیصندل يرو نازیآ
  ..نیبش

  

  هم کنارمون نشستن  پسرا

 يجلو گهید  يو اهورا پشت سرمون بودند و مهرداد همراه مرد ماهان
  ما نشستن
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   دیچیپ مایهواپ يفضا يمهماندار تو يصدا

   میداشت کمربندامونو ببند دیتاک که

  

  ضربان قلبم اووج گرفت مایهواپ کیحرکت کوچ با

  

  بلند شدنش با

  ختیر يهر قلبم

  

  کردمیم احساس

  ستین دنینفس کش يهوا برا  مایهواپ داخل

  بهم دست داد يدیتهوع شد حالت

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1950  

 

  ..؟؟یهانا خوب_چهره ام نگران گفت دنیبا د نازیآ

  

  جواب دادن نداشتم توان

  

  رونیب زهیمعدم ممکن بود بر يتمام محتوا کردمیدهن باز م اگر

  

  ثابت شد  مایهواپ تیکه وضع یکم

  

  ماهان..ماهان _ماهان صدا کرد یبا نگران نازیآ

  ....ستیحالش خوب ن هانا

  

  ؟؟ينشد مایتاحالا سوار هواپ_خودش به من رسوند عیسر ماهان

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1951  

 

جون  فیح یچشم غره تپل به سوالش برم ول خواستیم دلم
  نداشتم...

  

 هیماهان..برو از ماهماندار  یکنیسوالا م_اهورا جوابشو داد بجاش
  اریب ریقرص بگ

  

  کون داد رفتت يسر ماهان

  

صدا به من  یبه مهرداد افتاد که اروم سرجاش نشسته بود و ب نگاهم
  کردینگاه م

  

  هراسون با مهماندار به سمتم اومد  ماهان

  بخور .. نویا_به دستم داد  یقرص و
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  دستم بلند کردم  بزور

  ماهان خودش  قرص ازم گرفت کنار لبم گذاشت که

  

تا قرص اثر کنه و  دیپرت کنحواسش  یبهتره کم دهیترس_مهماندار
  حالش بهتر بشه...

  

  م؟؟یبراش برقص میپاش یعنی_اهورا

  

  چرا رقص؟؟_دیخند مهماندار

  حواسش پرت کرد شهینم گهیاخه جور د_اهورا

  

  بسه اهورا یلودگ_ماهان
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  ممنونم بخاطر قرص ..._به مهماندار کرد  رو

  کنمیخواهش م_تکون داد يسر مهماندار

  

  ؟؟يدیجاتو به من م نازیآ_ماهان

  آره ...._از جاش بلند شد عیسر نازیآ

  

  کنارم نشست ماهان

  بستم چشمام

  يبهتر_زمزمه کرد که

  

  آره..._زدم لب

  

  شونه ام رد کرد و منو تو آغوشش گرفت ياز رو دستش
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مخالفت نکن...آروم باش تا حالت _دیکه نال دمیخودم عقب کش یکم
  سرجاش.... ادیب

  

  بغلش موندم يآروم تو نیهم يبحث نداشتم برا حوصله

  

  ما ابروهاش بالا رفت  دنیبه عقب انداخت با د ینگاه مهرداد

  

  کوتاه  یاز مکث عدی

  برگشت و سر جاش نشست دوباره

  

 بیعج يبو نیراه رو بخوابم و ا هیبتونم بق دیبستم تا شا چشمام
  نشه... شترمیباعث حالت تهوع ب مایداخل هواپ

  

  کردیپوست صورتم  ذق ذق م يرت بدن ماهان روحرا يجا
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اولش  يسرم رو بلند کردم که با فشار دستش دوباره به جا 
  تکون نخور...بخواب _برگشت

  ...برهیخوابم نم ينجوریمن ا_دمیکش يکلافه ا پووف

  

  ؟؟یچرا؟؟از خوشحال_خم کرد و  دهانش کنار گوشم اورد سرش

  

  چرا خوشحال؟؟_شدم متعجب

  

اش رو حس  نهیشدن قفسه س نییبالا و پا یول دمیدیرو نم چهرش
  !!یچون بغل من_دیخندیکردم که داشت م

  

  .... یلیخ_دمیشکمش کوب يتو یصاف نشستم و مشت عیسر

  

  گلم... یلیخ دونمیم_دیخندیهمچنان م یدرد جمع شد ول از
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  ...یازخود راض_نشستم نهیبه س دست

  

  حالت بهتره؟؟_

  

  مکث کردم  یکم

  س تهوع نداشتم ح ادیز گهید

  آره فکر کنم قرصه اثر کرد_تکون دادم يسر

  

قرصه نه _اش اشاره کرد نهیزد و با چشم و ابرو به قفسه س يلبخند
  ...بغل من کارساز بود

  

  ...دایکنیخوب حال م_ما انداخت يها خودش رو یصندل نیاز ب نازیآ
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  ...گهیسرجات هانا حالش خوب شد د ایخب پاشو ب_به ماهان کرد رو

  

  اهورا کارت داشتا ..بهت گفت؟؟؟ یهانا که اره ول_دیخند ماهان

  

  ساکت شد نازیآ

  دو خودهر و برادر در گردش بود  نیا نیب نگاهم

  ؟؟؟یداداش کارت گفت_ماهان رو به اهورا کرد که

  

   نمیعقب برگشتم که اهورا رو بب به

  

  نه هنوز..._دیدستش پشت سرش کش اهورا

  

  ه؟؟؟یچ هیقض_نازیآ
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سرجات تا بهت  نیبرو بش_اورد نازیبه سر آ يبا دستش فشار ماهان
  بگه ..برو

  

 بگو _کنار اهورا نشست عیدر حد انفجار بود سر یهم از فضول نازیآ
  بگو...

  

تعجب  ایبخنده  دونستینم نازیآ ییهویبدبخت از حرکت  ي اهورا
  کنه 

  

اون دوتا بود که ماهان صورتم به سمت خودش  يهنوز رو نگاهم
  بود... یحرف خصوص دینگاه نکن شا_چرخوند

  

  ها؟؟؟_گفتم متعجب
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  گهید میرسی...کمربندتو ببند کم کم م یچیه_ماهان

  

*  

  میبود ستادهیفرودگاه سر گردون  ا يتو

  هتل ... میبر_اهورا

  

  ادیز میستیهتل راحت ن يزیچ يلایو هی میبر الیخیب_مهرداد

  

   تیبا اکثر يخب را_ ماهان

  با مهرداد موافقم.... من

  

  من با اهورا موافقم_نازیآ
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  میشد 2به  2خب الان _ماهان

  

  منتظر به من نگاه کردند یهمگ

  ....ادیخب واسه من ز_بهشون نگاه کردم مردد

  

  هتل میری..پس مکنهیمن بگم قبول م یهانا هرچ_ نازیآ

  

  ...رهیبگ میبذار خودش تصم نازیآ_اخم کرد ماهان

  

  انداخت نییسرش پا نازیآ

  هتل.... میخب بر_

  

  اگه بخاطر..._ ماهان
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  موافقم... شترینه منم با هتل ب_دمیحرفش پر نیب

  

  موافقت کردند یهمگ

  رو داد یمهرداد ادرس هتل میگرفت یتاکس و

  

  نگه داشت  یو بزرگ کیهتل پنج ستاره ش کنار

  خوشکله چه_دمیکش یسوت دنشید با

  

  ...مینیداخلش بب میبر ایب_ نازیآ

  

   کیش يهتل  پر شده بود از لوستر ها داخل

  مجلل  يها مجسمه



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 1962  

 

   بایو ز کیش يها  مبلمان

  

  کننده بود رهیهتلش خ ونیو دکوراس ناتیتز واقعا

  

  رفتند  رشیرزرو اتاق به سمت پذ يبرا پسرا

  

  همچنان محو دکور هتل بودم من

  دمیماهان به سمتش چرخ يصدا با

  داشت  یخب فقط دوتا  اتاق دونفره خال_

  شما   يبرا شیکی که

  ما سه تا.... يبرا  شمیکی

  

   میاستراحت کن یکم میبهتره بر_اهورا
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  تو شهر گردش میبر بعدش

  معرکس نجایا  يگرد شب

  

  بد یخوب چ یچ دونستمیبودم که نم دیبد دیکه انقد ند من

  کردمیموافقت م عیسر گفتنیم یهرچ پس

  

  میسمت آسانسور رفت به

  کردمیوقتا اصلا حضورش حس نم یانقد ساکت بود که گاه مهرداد

  که مهرداد میآسانسور خارج شد از

 يمهرداد بود که ماهان جلو يصدا به سمت اتاق رفت نگاهم رو یب
  داره. . یموش فکر کنم قاط هیهنوز از قض الیخیب_قرار گرفت دمید

  

 يا نهیاون انقد ک یول_ن دوختم بدون فکر گفتمبه ماها نگاهم
  نبود؟؟برم ازش معذرت ....
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  ..ستیلازم ن_اخم کرد ماهان

  

سر ب  یلیخ نازیا نیدست توباشه ا دیکل_اتاق به سمتم گرفت دیکل
  کنهیهوا شده گم و گورش م

  

  باشه..._زدم يلبخند

  

  اتاق شماست 212شماره _رنگ اشاره کرد يدر قهوه ا به

   میهست 210 ماهم

  

  تکون دادم به سمت اتاق رفتم يسر
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دستم  ریزده ها از ز یمثل قحط عیسر نازیباز کردم که آ مهین  در
  تو اتاق دیپر

  گرد شده نگاهش کردم يچشما با

  ..کهیش ونشیچقد دکوراس ي..وا یچه اتاق قشنگ يوا_نازیآ

  

  تختاش چقد نرمه... گاین يوا يوا_تخت انداخت يرو خودش

  

  ؟؟؟؟يومدیتاحالا هتل ن ازنیآ_

  

  اتاق شدم در پشت سرم بستم وارد

   لایو میریم شهینه ما هم_نازیآ

  داره... یبرام تازگ نجایا
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  ...میهتل شلوغه و آرامش ندار گهیم بابا

  نایامکاناتش فلان و ا نکهیا ای

  

  رها کردم يگوشه ا چمدونم

  يحداقل خوبه بازم مسافرت اومد_

  بگم؟؟ یکه از شهرتاحالا خارج نشدم چ من

  

  ...یتهران يدخترا نیاز پولدارتر یکیگذشته الان تو  الیخیب_دیخند

  

پول برام ارزش نداره...چون نصف عمرم  گهیالان د_زدم يپوزخند
  خفت گذشت... يتو
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  بهش فکر نکن..._آروم نشست نازیآ

  

  م؟؟؟یکن کاریاوهوم...خب الان چ_زدم يلبخند

  

  ..شیآرا_نازیآ

  

  ندارم شیمن حوصله آرا_جمع کردم صورتم

  

  ؟؟؟یگذشته لباس پسرونه بپوش ادیبه  هینظرت چ_نازیآ

  

  موافقم...._زدم یپهن لبخند

باس ل یول_دیصورتم پر کش يکه لبخندم از رو دینکش هیبه ثان یول
  پسرونه ندارم..تازه موهامم بلند شده ...
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  اونو بسپر به من _ نازیآ

  

  مدونش سر چ دیپر

  پهن کرد  نیزم يلباساس داخلش رو تمام

 رونیب ینفت یبا شلوار آب نیمردونه ج  راهنیسر از داخلش پ آخر
خجالت  یلباس پسرونه بپوشم ول خواستیدلم م یلیخ_دیکش

  ... دمیکشیم

  تو بپوش... ایب

  

  نازیا یعشقه من_زدم يلبخند

  

  خودتو لوس نکن... ری..بگ دونمیم_نازیآ
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  دمیکش رونیلباسام ب ياز تو یشال

  هام سفت بستم  نهیباهاش س و

  

  به خودم انداختم یلباس ها نگاه دنیپوش بعد

  چهره ام پسرونه شده بود دوباره

  موهام.... ی.ول

  

  موهام... نازیآ_

  

از  نمیا_سرم حرفم نصفه موند يرو يبا فرو رفتن کلا که
  کلاه تا معلوم نشه بلنده ... ریموهات...بکن ز

  بلند عادت دارن يپسرا به مو جانیا بعدشم

  يشد ایخارج یتوام که بور کپ يموها
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  دیخند

  

   ایفیتو همه فن حر_

  ...ياماده ا شهیهم

  

    میصبرکن منم حاضر بشم بر_نازیا

  

  خودم نگاه کردم نهیا يتکون دادم دوباره تو يسر

  که  پسر بودم تنگ شده بود یواسه زمان دلم

  

  لبام نشست يلبخند رو نهیآ يچهره پسرونم تو دنیبا د دوباره

  

  م؟؟یخب خوشکل پسر بر_ستادیکنارم ا نازیآ
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با خودت...مثل  يچه کرد_زدم یانداختم و سوت پشیبه ت ینگاه
  يعروسکا شد

  

  عروسک بودم_دیخند

  

  ...يآره واقعا تومعرکه ا_

  

  باشه؟؟؟ میی..اقايخوریاز کنار من جم نم_نازیآ

  میچشم خانوم_دمیخند بلند

  ...کنهیداد م یب يشوهر یب

  

  شوهر هست من قصد ازدواج ندارم..._چپ نگاهم کرد چپ
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  ..میزد رونیگفتم و از اتاق ب یاهان

  میراه رو منتظر پسرا بود يتو

  

  تو آماده شدن ها  دنیلفتش م یلیدخترا خ گنیم_نازیآ

  پسرا بدتر... نیا یول

  رمیگینم چکسویمن طرف ه_دمیخند

  چرا؟؟_گفت متعجب

  

  هم دخترم هم پسر...چون الان _

  

من ابروهاش بالا  دنیزد و با د رونیاتاق پسرا باز شد اول ماهان ب در
  باز؟؟؟ دهیپوش شویشده دخترمون لباس تقلب یچ_رفت
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  محض تنوع_بالا انداختم شونه

  

 خوامینکن دختر ..بگو م یشوخ_اومد رونیاز پشت ماهان ب اهورا
  واس خودت یدختر مو بور ها تور کن نیاز

  اصن.... یگیتو راست م_دمیدخن

  

  م؟؟؟یبر_خشک گفت مهردا

  جلو تر به راه افتاد خودش

  

  شده بود بیعج یلیخ رفتارش

  موش؟؟ هیفقط بخاطر  یعنی

  هم مثل من از رفتار خشکش تعجب کرده بودند هیبق
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  مییآقا میبر_دستش دور بازوم حلقه کرد نازیآ

  

  اره خانومم_دمیخند

  

  .....نازیآخ آ_ماهان

  

  برد و منو با خودش همراه کرد رونیدر جوابش زبونش ب نازیآ

  

  میستادیهتل ا رونیب

  ...نویو کاز سکوید میبر_اهورا

  

  بچه باهامونه زشته..._مهرداد
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  ؟؟یگیکو بچه ؟؟نکنه خودتو م_اخم کرد نازیآ

  

  _زد يپوزخند

  يشد زونیکه ازش آو یبا اون گمیتورو م ن

  

  چقد با نمک_کج کردم لبم

  دیث نکنبح_ماهان

  منتظره.. ی....تاکسمیبر نیایب

  گفت که متوجه نشدم يزیرو به راننده چ و

  

  کنار در نشستم یتاکس يتو

  زل زدم رونیبه ب شهیاز ش و
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منظره  یلیساختمان ها و مغازه ها خ یرنگ يشب و چراغ ها یکیتار
  رو ساخته بود  يچشم نواز

  

  لبخند زل زده بودم بهشون  با

  ؟؟يخندیم هیچ_نازیآ

ز ا ییدارا نیهستم که در ع يمن اون ثروتمند_تر شد قیعم لبخندم
  محروم بود ایدن زیهمه چ

  

  ..نمیبیجهان م يها ییبایحالا دارم ز و

  

  خورد  یحرفم مهرداد تکون با

  دیبه سمتم چرخ و

  هم قفل شد... ينگاهمون تو که

  زدیبرق م يزیچشماش چ يتو
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  ....ای یمونیاشک،؟حسرت؟؟غم؟؟پش

  

  و نگاهم ازش گرفتم  دمیکش یآه دونمینم

  دوختم رونیدوباره به ب و

  

   یبزرگ يکنار شهر باز نیتوقف ماش با

  ؟؟يشهر باز_از تعجب باز شد دهنم

  

  نییپا نی...بپرنیعال شیحیتفر لیاره ...وسا_ماهان

  بند نبود نیزم يرو یکه ازخوشحال نازیآ

به  يعلاقه ا چیه دیفهم شدیپنچر مهرداد و اهورا م افهیاز ق یول
  رو نداشتن نجایاومدن به ا
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  میشد يشهرباز وارد

  وحشتناك... یحیتفر لیشلوغ بود و پر از وسا یلیخ

  

  تونل وحشت میبر_دیکش یغیج نازیآ

  

حوصله  یخوابیبغل من م يایتا شش ماه م شینه مثل دفعه پ_ماهان
  مناسب سنت انتخاب کن يباز هیندارم..

  

  ندارم يازیهست ..به تو ن یهان ندفعهیا_کرد یاخم نازیآ

  

  ادم فروش... يا _انگشتش به دندون گرفت ماهان

  

  تونل وحشت... میبر يایهانا م_نازیآ
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  من بود ينگاها رو همه

  ترسو بودم  یلیخ یبگم از طرف یچ دونستمینم

  ترسمیبگم م دمیکشیهم خجالت م یطرف از

  هانا؟؟_نازیآ

  

 يمجبور به کار یبهتره کس نازیآ_من جواب داد يبجا ماهان
  ..بذار خودش انتخاب کنهینکن

  

ها خوشم  لهیوس نیاز چکدومیمن از ه_حرفش نیب دمیهوا پر یب
  ادینم

  ؟؟یچ_چهار نفرشون باهم گفتن هر

  

  ...ترسمیم_انداختم نییپا سرم
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  کلوپ... میبر ولیا_اهورا

  ...میگردیبرم خوادیباشه ..پس اگه دلت نم_ماهان

شما به  نمیشیم مکتین ينه .. خب من رو_جواب دادم يسر
  ...دیبرس حتونیتفر

  

  ادیمطمءنم هانا هم خوشش م سکوید میبر انیب_اهورا

  

  نهیهانا نخواد بب دیهست شا ییزایاونجا چ_ماهان

  

  ..نمیدوست دارم بب یلی..خ يچجور نمیبب مینه بر_گفتم ندونسته

  

  ..؟هیآخ...چ_از پهلوم گرفت یشگونین نازیآ
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  دیرو گز نازلبشیآ

  

  نگاهم ازش گرفتم الیخیب

  خشکشون زده بود یهمگ

  میبر نیایب_رفتم يشهرباز یسمت خروج به

  

  زودتر از همه به خودش اومد و با من هم قدم شد اهورا

  و ماهان و مهرداد به راه افتادند.... نازیسرش آ پشت

  

*  

  میبود ستادهیساختمان ا يجلو

  شدیم دهیشن یخارج کیموز يصدا
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  بود کشیساده و ش  يبه نما نگاهم

  اغلب

  شدندیجوان وارد ساختمان م يدختر و پسر ها که

  

  میشد شیسالن اصل وارد

  که  يدختر و پسر ها دنید با

  و دنیرقصیم وسط

 دندینوشینشسته بودند و مشروب م یصندل يکنار هم رو يتعداد
  خشک شدم

  

  

  پشت اپن نشست  یصندل يبه سمت اپن وسط سالن رفت و رو اهورا

  درحال گپ و کفت بود يهم با دختر مهرداد
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  ه؟؟یپارت نجایا_کردم نازیبه آ رو

  

  یو خوش گذرون حیرقص و تفر يبرا انیجوانا م شتریب سکوید_نازیآ

  

پسر عموت که واس ما صورت _دیگفتم که با آرنج به پهلوم کوب یهان
  اون وسط... دهیچه با دختره داره قر م نیبب کنهیترش م

  

  شد دهیکش کردیاشاره م نازیکه آ یبه سمت نگاهم

 دهیپوش یتنگ و کوتاه یدختر مو بور  ك لباس مشک هیبا  مهرداد
  بود  دنیبود درحال رقص

  بود بیعج یلیخ رقصشون

  درحال تکون دادن خودش بود  دختره

  دیکشیبدنش م ياوقات رو یمهرداد دستاش گاه و
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  گه؟؟؟ید هیاون چجور رقص_

  

  ...مینیبش نجایا ایب الیخیب_نازیآ

  کجا رفت؟؟ ماهان

  

مشروب به سمتمون  وانیکه ماهان با دوتا ل دمیچرخ اطراف
  کنه... دایبالا دل و قلوتون جلا پ دیدخترا بزن دیایب_اومد

  

  کنن رتتیغ یخاااك بر سر ب_کرد یاخم نازیآ

  

  چرا؟؟_متعجب گفت  ماهان

  

  ؟؟ياریواس خواهرت مشروب م_نازیآ
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بچه بخور تورو چه به مشروبه..شربت  ریبگ_دیبلند خند ماهان
  ...هیالبالو

  

  اء دستت درد نکنه اتفاقا تشنه ام بودا....._دیخند نازیآ

  دیاز دستش کش وانیل و

  واس تو.. نمیا ایب_شربت به سمتم گرفت گهید وانیل ماهان

  

  کردم تشکر

  ...خوامیم يا گهید زیمن عوض تشکر چ_ماهان

  

  ؟؟؟یچ_ دمیگز لبم

  کیکار کووچ هی_ماهان
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  اوه هانا کارت ساختس چشماش ...._نازیآ

  موند رهیخ شیمشک يچشما يتو نگاهم

  

  ..؟میبرقص میبر_لب زد که

  

  تو حالم ... هزار فکر کردم با خودم .... يدیر_نازیآ

  

  دمیخند

  برد... ستیوسط پ دیماهانم دستم کش که

  برقصم ستمیبلد ن ادیمن  ز_دمینال

 فیتوام بکن ...رقص خودش رد کنمیاشکال نداره هرکار من م_ماهان
  ...شهیم
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به سمت ماهان اومد و  يتکون دادن خودم شدم که پسر مشغول
  گفت...به من اشاره کرد يزیچ

  ماهان به شدت اخم کرد و جوابش داد... که

  رفتن پسره رو به ماهان کردم بعد

  گفت؟؟؟ یچ_

  شما.... گهیپسره الدنگ م_ماهان

  

  ؟؟؟یشما چ_گرد شد چشمام

  دیشما هم ج*ن*س باز هست گهیم_تر گفت واشی

  

  هاا؟؟؟_گردتر شد چشمام

  ..هشیم ينجوریا یپوشیلباس پسرونه م یوقت_لباسام اشاره کرد به
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  دیببخش_انداختم نییپا سرم

  نازیآ شیپ می...بردیحس رقص هم پر_داد رونیکلافه ب نفسش

  

  انداختم نییپا سرم

  ؟؟يشد یچ_چونه ام برد ریدستش ز که

  نداشتم فقط... يلباس پسرونه قصد دنیمن از پوش_دمیکش یآه

  

 شهینم یهانا...ول دونمیم_لبام گذاشت يانگشت اشارش رو ماهان
خودت پنهون  ینگاه مرد ها رو جمع کرد...تو اندامت دخترونس ..هرچ

   یکن

 به شتریه*و*س باز ب يمردا چیکه ه شهیپسرونه نم فتیظر اندام
  ...کشهیسمتت م
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  تکون دادم يسر

جز من بهت  چکسیه خوادیدلم نم_گردنش خم کرد و آروم گفت که
  دست بزنه...

  

  کردمیشده به چشماش نگاه م مسخ

  گردنم  يبا قرار گرفتن لبهاش رو که

  

  دمیبرق گرفته ها از جام پر مثل

  

فکر کنم اثرات _کرد يتازه به خودش اومد تک خنده ا ماهان
  ...دیاهورا ب خوردم داد ببخش نیمشروب بود که ا

  رفت... نییپا ستیاز پ عیسر

  

  کردمیرفتنش نگاه م به
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  دور کمرم نشست  یدست که

  

  اخم کردم ختیهمون پسر  که اعصاب ماهان بهم ر دنید با

  گفت که متوجه نشدم يزیچ یخارج به

  از چشماش ش*ه*و*ت  یول

  ...دیباریم

  

  رفتم... نازیزدم و بدون توجه بهش به سمت آ پسش

  

  که نگاهش تمام مدت به ما بود نازیآ

  !!دهیبوسه داداشم بهت چسب_زد یمن لبخند پهن دنید با

  

  نباش... ایح یب_بهش زدم یگردن پس
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  گفت یباش پس بگو اون پسره چ_دیخند

  

  بلغور کرد.. یچ دمینفهم_پسر اخم کردم يآور ادی با

  

  سمت... نیا ادیداره م_سرم اشاره کرد به پشت نازیآ

  

  عقب برگشتم به

  زد یو با لبخند حرف ستادیپسره کنارم ا که

  گه؟؟؟یم یچ_کردم نازیبه آ رو

  

  با اخم جوابشو داد نازیآ

  ...دیبه سمتش رفت بهش توپ یعصبان نازیآ هویحرف زدن که  یکم
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  ما رفت شیبالا برو و از پ میپسره دستاش به علامت تسل که

  ...یپسره عوض_نازیآ

  

  شد؟؟ یچ نازیآ_

  دیکلاهم از سرم کش عیسر نازیآ

  موهام  رها شد که

  الان بهتر شد..._مرتبش کرد یبا دست کم و

  

  شده؟؟؟ یچ یگیم_پس زدم دستش

  ...... شنهادیپسره ازشت خوشش اومد بهت پ_رفت يغره ا چشم

  

  ؟؟؟یچ_زدم  داد
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  خواستیو هم*ج*ن*س باز م يفکر کرده پسر دتیبا ماهان د_نازیآ
  باهات باشه...

  

  غلط کرده مردك ...._

کردم که دمش گذاشت رو کولش  شیخودم حال اریحالا جوش ن_نازیآ
  و رفت

  م؟؟یباهم برقص میحالا بر 

  ...گنیدخترا شدم..باز م هیالانم که شب_دمیخند

  

   هیعاد یدوتا دختر  به صورت معمول دنینترس رقص_نازیآ

  

   دیخند بلند

  ..يعاد ریدوتا پسر رقص عاشقانه دو نفره غ یول_

  باشم... یو تماشا چ  نمیبش دمیم حیترج_
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  کنم یباشه پس من برم خودم خال_بالا انداخت يشونه ا نازیآ

  

  انداخت مشغول قر دادن شد ستیخودش وسط پ و

  

  به رقصنده ها بود  نگاهم

  خارج شد ستیمهرداد  همراه اون دختر از پ که

  به طرف من اومدن و

  مبل نشست  يمن رو يرو به رو و

  

  حرکات دختر خشک شده بود يرو نگاهم

   يبود به بازو دهیچسب چسب مثل

  ...مهرداد
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  شه؟؟؟یم تیحسود_

  هان.؟_مهرداد چشم دوختم به

  

  به آنه.... يزل زد ينجوریچرا ا_زد يپوزخند

  ...کنمیدارم فکر م_پوزخند زدم متقابل

  ؟؟یبه چ_مهرداد

  

  ...کنهیخداچقد  راحت در و تخته رو جور م نکهیبه ا_

  دوتا ادم خوش گذرون و..._زدم یقیعم پوزخند

  بسه..._دیحرفم پر نیب

  ازش گرفتم  رومو

  باهات حرف بزنم... خوامیم_مهرداد
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  ؟؟یکنیم کاریچ يپس الان دار_

  تنها...بدون مزاحم..._مهرداد

  

  از تنها بودن با تو ندارم... یمن تجربه خوب_

  

  ؟؟؟یبهم زخم زبون بزن يخوایم یهانا...تا ک_دینال

  

  ...شهیدلم باهات صاف نم_

  ؟؟؟یکنیحرفام گوش م_مهرداد

  

  چشمام  در گردش بود نیب چشماش

  زدینگاهش التماس موج م يتو
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  باشه..._شدم کلافه

  ..ستادیکه دختره همراش ا ستادیمبل بلند شد ا يرو از

  مارو ترك کرد زونیبهش گفت دختره که با لب و لوچه آو يزیچ

  م؟؟یبر_مهرداد

  

  کجا؟؟_بالا دادم ابروهام

  

  میباز اونجا حرف بزن طیمح هیسالن  نیپشت ا_

  

  سرش به راه افتادم  پشت

  سمت پشت سالن رفت به

  بود اطیسالن و ح نیب يا شهیتمام ش يوارید

  کردیم ییبزرگ اون وسط خودنما ياستخر که
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  در باز کرد و نگه داشت تا خارج بشم  مهرداد

  

  پشت سرم بست در

  نبود رونیب چکسیه

  

  دمیگوش م_دمیسمتش چرخ به

  

  زد و مثل اونشب زل زد به ماه بشیج يتو دستاش

  

  آوردم.... ادیمن گذشته رو به _

  دیتنم لرز باحرفش

  تنم نشست ياز خجالت و ترس و اضطراب تو ختهیآم حس
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  رو...تمام گذشته _

  هانا من..._دیسمتم چرخ به

  عاشقت بودم... من

  

  ...کنمیبا اون کارا تورو هم عاشق م کردمیحس م_زد يپوزخند

  کنهیکارا رابطه رو محکم م نیا گفتنیم دوستام

  کنهیم جادیا یعاطف حس

...  

  هوس باز نبودم من

  عشق بود... يکردم از رو يهرکار

  

  اتاق   يتو يروز که موش اورد اون

  از خاطراتم برگشت... يا کهیت



یها    سر تقلب
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  اخراجت بعد

  ..دمیکردم دارم واس بار دوم از دستت م حس

 ياز جلو لمیف کیمثل  خوردیذهنم فلش بک م يخاطرات تو همش
  گذشتیچشمم م

  که در حقت کردم ییکارا ییکارا تمام

  که... يها و اون شب و روز ها يبد

  کرد مکث

  دیکش یآه

  اومد... ادمی زیهمه چ نکهیا تا

  

  به سمتم برداشت یقدم

  بخاطر من بود يدیسال کش 10 نیکه ا یتمام سخت دونمیم

  



یها    سر تقلب
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  خودم نکرده بودم  ياگه من تورو اسباب باز دونمیم

  و يکردینم فرار

  دلت نبود يالان انقد حسرت تو دیشا

  

  ...یمنو ببخش خوامیازت م هانا

  خنده دار باشه دیشا

   یول

بهت داشتم  یهنوزم عاشقتم...حس کردمیفکر م شیچند روز پ تا
  برام مبهم بود

  شدمیم دهیسمتت کش به

   يزدیصورتم داد م يتو همش تو یول

  متنفرم... ازت

  امیگرفتم بهت فکر نکنم تا باخودم کنار ب میتصم
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  کلنجار رفتن  یبا کل آخرش

   دمیخودم فهم با

 دنی...و با ديباهام بود ی...من وابستت بودم از بچگیوابستگ هی
  ...شدمیم دهیدوبارت مثل آهن ربا به سمتت کش

  کنم یقاط خوامیحالات نم نیبا ا گهیعشق رو د یول

  

  کابوست باشم... خوامینم

  

  پسر عمو بهت کمک کنم کیمثل  ياجازه بد خوامیم

  برادر.... کی مثل

  

  دستم گرفت دو
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  ؟؟يدیاجازه م_

  

  بگم... یچ دیبا دونستمیبودم نم هنگ

  نبودم يا نهیخب من آدم ک یول

  کرد يبود مهرداد بهم بد درست

  گذشته ،گذشته بود حالا

  بود مونیپش و

  نه از مهرداد کردیاز من دوا م يمن هم ن درد دنینبخش

  بخشش تنها راه ممکن بود پس

  

  ...فهمهیشدم که حداقل خودش فرق هوس و عشق رو م خوشحال

  

  آره پسر عمو..._لبم نشست يرو يلبخند
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تو بودم ..که منو  ریهووف کل هفته همش درگ_دیکش يآسوده ا نفس
  ...يذاریبا عذاب وجدان تنها م ای یبخشیم

  . .يدار یمثل پدرت قلب بزرگ فهممیم حالا

 خواستی..مگفتیپدرت م يها یمن از کارا و بزرگ يبرا شهیهم بابا
  باشه.... میزندگ يالگو

  

  تکون دادم يسر

  تنم نشست يرو يسرد سوز

  مهرداد گفت که

  داخل؟؟ میبر_

  آره ..سرده.._

  

  تر از اون وارد سالن شدم  جلو
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  دمیعقب کش عیسر يبا برخورد به مرد که

  ...خوامیواقعا معذرت م_

  ....یکه فارس نیا گمیم یچ اخ

عقب رفتم که از پشت سر به مهرداد  دهیچهره سامان ترس دنید با
  برخورد کردم

  

  شده هانا؟؟ یچ_دور شکمم حلقه کرد دستش

  

  سلام داداش... به_سامان

  

  ؟؟؟یکنیم کاریچ نجایسلام ا_کرد یسامان اخم دنیبا د مهرداد

  

  ؟؟يخوشحال نشد دنمیانگار از د_ سامان
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WWW.ROMANDOONI.IR 2006  

 

  

کل  یکنیم کاریچ نجایهانا ا_دمیشن زدیماهان که مارو صدا م يصدا
  ساختمان دنبالت گشتم...

  دادیبهم م يسامان حس بد حضور

  که... يهواخور کمیمن..خب اومدم _

  

  ؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_سامان اخم کرد دنیهم با د ماهان

از تو اجازه  دیبا نجاهمی..نکنه ا یخوش گذرون کمیاومدم _سامان
  ...رمیبگ

  

  هم جبهه گرفته بودند يبرا ییدوتا

  ...ستیجاش ن نجایماهان ا_مهرداد

  کنمیاز دفعه قبل بدتر باهات رفتار م نمتیدور و بر هانا بب_ماهان

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 2007  

 

  و بالا رفتابر يتا

  شد؟؟ یچ

  

  ...میبر نیایب_با اخم به سمتمون برگشت ماهان

  

  به پشتم وارد کرد  يفشار مهرداد

  ...میپشت سرماهان به راه افتاد که

  

  دو قدم خودم بهش رسوندم.. با

  بود،؟ یچ هیماهان قض_

  یچیه_ دیغر

  

  ..؟؟يکرد دشینبود که تهد یچیه_ستادمیراهش ا يجلو
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  نیایشما ب رمیبچه ها من م_ مهرداد

  تکون داد يسر ماهان

  ...یمهم زیچ_به من کرد رو

  

  بدونم.. خوامیمن م_دمیحرفش پر نیب

  

  که تو شمال بهت حمله کرد سامان بود ... یاون شخص_دیکش یپوف

  

  گرد شد.... چشمام

من سر  دیکشیکه داشت دوباره برات نقشه م يروز يشانس اورد_
  ...دمیرس

  ؟؟يچه نقشه ا_

   _تر شد ظیغل اخماش
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   زدیخونه داشت با تلفن حرف م يتو

  دمیحرفاش شن یمن تصادف و

  

  کرد بود که تورو بدزدن رینفر اج چند

 لویك با ن يبخاطر اون کار رهیتا ازت انتقام بگ شییلایببرن خونه و و
  و..... يکرد

  

  کردمیدهن باز نگاهش م با

  انقد مدرك نداشتم یکردم ول تیکه ازش شکا_

  بندازم  رشیگ که

  

خودش راحت تبرءه کرد   يچجور دمیداشت که  نفهم يانقد نفوذ اونم
  من و دروغ گو

  کردم دشیتهد
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  که

  برنگرده..... گهیبره و د رانیقرار شد از ا فقط

  من.... يخدا يوا_

  

  وقته... رید گهیهتل د می...بهتره برگردمیبر_ماهان

  دیهوا گرفت و کش یب دستم

  ممن تو فکر سامان بود یول

  ازمن داشت؟؟؟ نهیانقد ک واقعا

  

  ستادیبچه ها ا کنار

  زد يدست من و ماهان لبخند محو دنیبا د مهرداد

  

  اهورا کو؟؟_ماهان
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  جمعش کرد... شهیاز بس خورده نم_به قسمت بار اشاره کرد مهرداد

  

  ...مشیاریب میبر ایب_ماهان

  

  به سمت بار رفتند ییدوتا

  بند و بار شده... یو انقد ب کردیم یخوبه خارج زندگ_نازیآ

  

  روش اثر گذاشته نجایفرهنگ ا دیشا_

  

 دیکشیم نیزم يحال خودش رو یب بایو ماهان با اهورا که تقر مهرداد
  به سمت ما اومدند

  دخترا میبر_ماهان



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 2012  

 

  

  میزد رونیساختمان ب از

  گفتیم ونیهذ نجوریهم  اهورا

  زدیربط م یب يحرفا

  

  میدیهتل که رس به

  دندیکشیبود و تمام وزنش مهرداد و ماهان م دهیکاملا خواب گهید

  

  ...یتو لاب نیایظهر ب 11گفتم فردا راس  ینره چ ادتی نازیآ_ماهان

  

  بره فردا روز سرنوشته داداشم... ادمی شهیمگه م_نازیآ

  زد یچشمک

  ه؟؟یچ هیقض_
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WWW.ROMANDOONI.IR 2013  

 

  بود.. يمسءله خواهر و برادر هی یچقد فضول یچیه_نازیآ

  

  میاتاق شد وارد

تاحالا _هوا گفت یب نازیآوردن لباسام شدم که آ رونیب مشغول
  .؟؟؟..يعاشق شد

   يدیفکر کنم تاحالا ده بار پرس_دمیخند

  سوالو.. نیا

  

  ...يو جوابم بد یفکر کن قیدق نباریا خوامیلوس نشو..م_نازیآ

  

  کردمیکردم و به عشق  فکر م مکث

  آره فکر کنم.._لبم نشست يرو ينفر  لبخند هیواضح شدن چهره  با
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  ه؟؟؟یخب خب ک_متعجب گفت  نازیآ

  

کنارمه حس  یخب وقت ی...ولستمیهنوز مطمءن ن_زدم یچشمک
  آرامش دارم...

  

  رمیگیتپش قلب م گنیم نکهیا هیبق مثل

  ستین لرزهیدست و پام م و

  

  نشونهیدلم م يتو یحس خاص هیخب وجودش   یول

  

  گهید هیاه بگو ک_نازیآ

  

 يخودم پرت کردم رو ریگوشه و فقط با لباس ز هیپرت کردم  لباسام
  گمیخودم مطمءن شدم بهت م یبخواب...وقت ریبگ_تخت



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 2015  

 

  

  بگو بگوو..._تخت من يرو دیپر نازیآ

  بعدا..._بستم چشمام

  ندادم یاصرار کرد بهش جواب یهرچ و

  تخت انداخت يقهر کرد و خودش رو که

  

  زدم يلبخند

  بعد ومدمیاول با قلبم کنار م دیبا

  

سر جام  خیو س دمیشدن در از خواب پر دهیمحکم کوب يبا صدا صبح
  اوه حمله کردند_نشستم

  

  دمیچیتخت دور خودم پ يرو ملافه
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  در باز کردم  و

  دیبش داریخوبه گفتم زودتر ب 12ساعت _ماهان

  

  ..گهید میایخب مگه چه خبره م_کردم میپشت در قا خودم

  من ساحل رزرو کردم شهیم رید_هوا گفت یب

  

  کننیوا مگ ...ساحل هم رزرو م_

  

  .... میهانا اماده شو بر_دینال

  

که ازشون آبنباتشو گرفتن  کیکوچ يبراش سوخت مثل بچه ها دلم
  مظلوم شده بود

  نییپا میایم گهید قهیباشه ده دق_



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 2017  

 

  

  منتظرم..._ ماهان

  بستم در

  کردم داریب نازیآ یبه سخت و

  غر غر مشغول حاضر شدن شد یبا کل اونم

  

  ستادمیکمد لباسا ا سر

  بپوشم؟؟؟ یبه نظرت چ نازیآ_

  

  سوال متنفرم.. نیاز_دیخند نازیآ

  

  چرا؟؟؟_تعجب نگاهش کردم با

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 2018  

 

  بپوشم... یچ دونمینم چوقتیآخه ه_شد زونیآو لباش

  

   میدیخند ییدوتا

 جوجه هیکه روش  دیسف شرتیت هیکمد  يمنو کنار زد و از تو نازیآ
  دیکش رونیقلب قرمز داشت ب هیکوچولو زرد  با 

  زد یطونیش لبخند

  يساده تر باشه راحت تر یساحل و شنا هرچ میبر میخوایم_

  تکون دادم يسر

  بهم داد نیو شلوار ج قهیجل هی که

   شهیم لیتکم پتیت نایبا ا_

  باز بذار...عشقم... موهاتم

  

  ..يممنونم خواهر_



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 2019  

 

  شد  دنیهم مشغول لباس پوش خودش

  دیپوش یآب نیرنگ به همراه شلوار ج یلینازك ف بلوز

  

  میرفت رونیاز اتاق ب ییدوتا

  فکر کنم ماهان منو زنده نذاره_کرد زمزمه

  چرا؟؟؟_

  گهید میریم ریها؟؟؟اخه د_نازیآ

  

  نشسته بودند یتو لاب پسرا

  ساده لباس.... یلیبنظرت خ نازیآ_دهنم باز موند پشونیت دنید با

  حرفم تموم نشده بود که  هنوز

  ؟؟ دنیلباس پوش ينجوریچرا ا_اخم کرد ماهان

  



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 2020  

 

  راحت تره که... ينجوریاخه ا_زد ییلبخند دندون نما نازیآ

  

  ادامه حرفش نزد نازیابروهاش بالا داد که آ ماهان

  

  گفت  يزیچ نازیگوش آ ریز یول

  ماهان نشوند يبهش زد که خنده رو لبا یهم متقابل حرف نازیآ

  کرد شتریتعجب منو ب که

  

  میخب بر_ماهان

  موضع داد رییچقد زود تغ وا

  

  مخش بزنه تونهیانقدر زود م نازیآ دونستمینم

  ..ایدر میریخب پس اول م_ماهان



یها    سر تقلب

  

WWW.ROMANDOONI.IR 2021  

 

  بله داداش امروز امر امر شماست..._اهورا

  ....یك امروز تو جفت من میبر ایب_و دست مهرداد گرفت 

  نکن اهورا یلودگ_اخم کرد مهرداد

   امیب نازیبا آ دمیم حیترج من

  

  زد با مهرداد از هتل خارج شدند یهم لبخند پت و پهن نازیآ

  با انگشت به خودش اشاره کرد اهورا

  من تنها بمونم؟؟_

  

ها تور  یاز همون مو بور و چشم رنگ یکیبرو _دست من گرفت ماهان
  ایکن ب

  

  د؟؟یزنیمشکوك م یلیچه خبره امروز خ_دیمن با خودش کش و



یها    سر تقلب
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  ...میاهورا رو ادب کن میخوایم ستین يزیچ_ماهان

  

  اء؟؟؟_گفتم مشکوك

  

  به راهش ادامه داد الیخ یماهان ب یول

  

  نبود نازیاز مهرداد و آ يهتل خبر رونیب

  دوتا؟؟؟ نیکجا رفتن ا_

  

  با موتور رفتن..._رو اشاره کرد ادهیبه موتور کنار پ ماهان

  

  ...یتور خفنواو عجب مو_موتور چشمام برق زد دنید با
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  ؟؟؟یسوار بش يخوایم_ماهان

  

 آره من_دمیخند ستمیپسر ن گهیکه من د تمیتوجه به موقع بدون
  راننده باشم..؟؟

  

  میبر نیباشه ..بش_مکث کرد ماهان

  

  سوار موتور شدم که ماهان پشت سرم نشست عیسر

  

  زدم يچه گند دمیفهم تازه

  نشستم صاف

  اومده؟؟ ادتی يزیچ_گفت یطونیبا لحن ش ماهان
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  میآ نه نه...بر_

  

  دسته موتور گذاشت يدستاش از دو طرف بدنم رد کرد و رو ماهان

  بود دهیاز پشت سر بهم چسب کامل

  

  قلبم تند شد ضربان

  نداشتم یرانندگ يرو يتمرکز چیوضع ه نیا با

  شد... رید گهیروشن کن د_ماهان

  

  که دمیکش قینفس عم چند

  خودش بهم چسبوند شتریب ماهان

  بود حساس شدم دهیفهم
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  کنه تمیاذ شتریب خواستیم ينجوریا و

  

  روشن کردم موتور

  بدم میکردم حواسم به رانندگ یسع

  راحت باشم ذاشتیپشتم نم يتن ماهان رو يگرما یول

  بار تصادف کرده بودم... 50ماهان مواظب نبود تا ساحل  اگه

  

  از موتور  عیبه مقصد سر دنیمحض رس به

  بد بوده؟؟ یلیجات خ نکایمثل ا _دیشدم که ماهان خند ادهیپ

  

  گر گرفت لپام

  دازهنیهرکار دلش خواست کرد تازه متلکم م نجایتا ا گوشیباز پسره
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  بهش جواب بدم  نکهیا بدون

   نازیمهرداد و اهورا و آ دنیرفتم که با د ایسمت در به

  

  زدم صداشون

  برام تکون داد یدست نازیآ

  بهشون  دنیمحض رس به

  ...يسوار قیقا میریم میما با مهرداد دار_ذوق زده گفت نازیآ

  ایتوام با ماهان ب ترسهیم ایهم که از در اهورا

  

  ..؟؟امیمن با شما ب شهینه..نم_کرده گفتم هل

  

  داره... تیدو نفر ظرف قاینوچ..قا_ابروهاش بالا برد نازیآ

  نازیآ میبر_مهرداد
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  عشقم... يبابا_برام تکون داد یدست نازیآ

  

  دمیکش یآه

  ...یخودم شیر خیکه تا اخر عمرت ب  میبر ایب_ماهان

  

  چپ نگاهش کردم چپ

  دیخند که

  راه افتادم دنبالش

  ...ترسمیم ایاز در کمیماهان من _دلهره داشتم یکم

  

  بپوش..نگران نباش من مواظبتم نویا_نجات به سمتم گرفت قهیجل
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  دراز کردم که قهیگرفتن جل يبرا دستم

  برات... پوشمشیخودم م_دیپس کش دستش

  

  بود بیبرام عج رفتارش

  بردمیلذت م اشیطونیهمه توجه و ش نیچرا از ا دونمینم یول

  کنم خل شده بودم... فکر

  

  دمیرو پوش قهیکمک ماهان جل با

  میشد قیسوار قا و

  راننده نداره؟؟ قشیقا_ 

  ادینه من ازش خواستم ن_ماهان

  چرا؟؟_

  مزاحم بود_زد یچشمک
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   دیکش قیکنار موتور قا طناب

  دمیچسب قیقا واریخورد  و سفت د یتکون قیقا ك

  

  ادیروشن شد با سرعت ز موتور

  آب حرکت کرد يرو

  

  کردینگاه م ایخونسرد به در ماهان

  

  بود بایز ایدر واقعا

   یآب یآب

  رو به وجود آورد بود ییبایآب منظره ز يتو دینور خورش انعکاس

  به اطراف نگاه کردم  قیقا ستادنیا با

  از ساحل و بچه ها نبود.. ياثر چیو ه میبود ایوسط در بایتقر
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  ؟؟يستادیا نجایچرا ا_

  

  چندتا سوال ازت بپرسم... خوامیم_ ماهان

  سوال؟؟؟_

  ه؟؟یحست نسبت به من چ_ماهان

  

  سوالش جا خوردم از

  من ..خب..._

  فکر کردم یلیهانا من خ_ ماهان

...  

که  یتورو به مهردادببخشم...و بذار با کس تونمیم کردمیم حس
  ...یول یخوشبخت بش يدوست دار
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 يبود برا يزیمن مهرداد دوست ندارم...اگر چ یول_دمیحرفش پر نیب
  بهش ندارم... یحس خاص چیگذشته بود و الان ه

  

  ؟؟؟يپس منو دوست دار_زد یقیعم لبخند

  

  کردم مکث

  هیحسم به ماهان چ دونستمینم من

  عشق؟؟

  دادیوجودش بهم آرامش م خب

  برام لذت بخش بود اشیشوخ

  ..سر ب سر گذاشتناش...اشیطونیش

 ایاع ینداشتم ول يپسر چیکه به ماهان داشتم تاحالا به ه یحس دیشا
  دوستش داشتم؟؟؟
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  گرفتم قیچشم از کف قا يصدا با

  

  هانا؟؟؟_ ماهان

  ...دونمیخب من نم_

  بهت کمک کنم؟؟ يخوایم_ستادیا قیشد و وسط قا بلند

  

  ؟؟یدرمورد چ_

  ه؟؟؟یحست به من چ نکهیا_دیکش یآه ماهان

  ؟؟يچجور_

  

  ستادیا قیو لب قا رفت

  تو آب... یافتیالان م یکنیم کاریچ_

  ...شهینم میزیچ يدوستم دار یاگه بگ_ماهان
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  ینبودنم و حس کن خوامیم

  همش کنارت بودم  نکهیبخاطر ا دیشا

  

  يایباخودت کنار ب ینتون

  

  کردمیگرد نگاهش م يقفل شده بود و با چشما زبونم

  دیکوبیبه شدت م قلبم

  

  ...يپس دوستم ندار_ماهان

  عاشقت بودم هانا.... من

  کردم يبدون بخاطرت هرکار میدیند گهید اگه

  خوامیاصلا نم ای خوامیرو با توم ایدن ای... الانم
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  آب فرو رفت يچشم بهم زدن خودش رها کرد و تو کیدر  و

  

  شده بودم مسخ

  افتاد ایدر يهمراه ماهان قلب منم کنده شده بود و تو انگار

  

  رفتم قیبه سمت لب قا عیسر

  ماهان..._

  بالا  ایب یلعنت یی..کجاماهان

  

  ومدیداشت درم اشکم

  نکن... نکاریبالا ا ایتورو خدا ب_

  

  آب افتاد يو تو دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره
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  کرده بود   خی دستام

  توان تپش نداشت گهید قلبم

  ضربانش انقد کند شده بود که  و

  ستهیایهر آن از تپش م کردمیم حس

  اب نبود... ياز ماهان رو ياثر چیه

  

  نجاتش بپرم تو آب يبرا تونستمینم یترسو بودم که حت انقد

  

  شدیچشمام رد م يجلو لمیف کیمثل  میدیکه همو د يبار نیاول

  

  کردیم تمیاذ درسته

  مهربون بود یلیبعدش خ یول

  هوامو داشت شهیهم
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  داشتم یکرد...کنارش حس خوب یم کمکم

  خانواده دارم ... نکهیا حس

  ...دهیم تیبهم اهم یکس نکهیا حس

  ..بانمهیپشت

  

  شد یانگار چشم هام داشت باز م تازه

  

  مدت دوستش داشتم  نیاحمق دوسش داشتم..تمام ا من

   هیبفهمم حسم بهش چ تونستمینم شیشگیبا بودن هم یول

  

  کنارش آرامش داشتم من

  بخش بود کنارش بودن لذت
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  کنارش باشم شهیخواست هم یم دلم

  دوست دارم.._زدم لب

  ماهان دوست دارم_تر گفتم  بلند

  

  دیچکیم یدر پ یپ اشکام

  

  دوووست دارم یلعنت_زدم  داد

  بالا ایب

  

  نشستم و هق زدم قیقا کف

  

  من احمق بود ریتقص
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  من .... يخدا

  ام بلند تر شد  هیگر يصدا

  ...قیبا تکون خوردن قا هوی که

  کردیبه ماهان افتاد که شاد و شنگول وسط آب شنا م نگاهم

  

  ؟؟يتو شنا بلد_کردم اخم

  نشست  قیقا يو تو دیحرکت خودش بالا کش هی با

  تو؟؟ يبود یخنگ ک_ماهان

  سکته کردم... يبد یلیخ_اش زدم نهیبه س یمشت

 هقیمنم جل يکه فکر نکرد يانقدر عاشقم بود_سفت بغل کرد منو
  نجات داشتم...

  

  غرور کنار بذارم  خواستیم دلم
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  کارا نکن... نیاز گهید_دستام دور گردنش حلقه کردم و

  صورتم پاك کرد  يقطره اشک رو سشیخ يدستا با

 ام ونهیقربون اون اشکات برم..مگه د_شد سیصورتم خ شتریب که
  ...ارمیاشکت درب

  دو طرف صورتم گرفت  دستاش

  چشمام نشوند يرو يا بوسه

  باعث شد چشمام از لذت ببندم که

  

  تلنگر برات لازم بود نیا یول

  من.... یپسر تقلب_

*************  

  لبام نشست يرو يلبخند

  روس سرم گذاشت  يا بوسه
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  صورتم  يرو دیآب موهاش چک تمام

  ...يکرد سمیاه خ_دمیخودم عقب کش که

  

  شد سیبه خودش فشرد که تمام لباسام خ شتریو منو ب دیخند

  

  م؟؟یبرگرد_

  کردم دایخلوت پ يجا هینه ..کجا تازه _ماهان

  

  ادب نشو... یب_دمیگز لبم

  ...یقربون خجالتت برم خانوم_دیکش لپم

  

   یکلمه خانم دنیشن با
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 یدختر بودن پ نیریو رو شد..انگار تازه داشتم به حس ش ریز دلم
  بردمیم

  

  میزل زده بود ایبه در ییچقد گذشته بود که دوتا دونمینم

ت و ماهانم  سف کردمینم رونیب امیاز بغلش ب نکهیا يبرا یتلاش چیه
  منو گرفته بود

  بلند شد میزنگ گوش يصدا

   نازیشماره آ دنید با

  اومدم رونیبغلش ب از

  جانم _

 شیکه گوش يکرد کاریساعته..داداش منو چ هی دییکجا_دیکش عیج
  خاموشه؟؟
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من که  یگوش_بود لب زد دهیشن نازیآ يغویج غیج يکه صدا ماهان
  روشن بود...

  

  کرد یمکث

 میتو آب گوش دمیپر یوقت يوااا_شیشونیپ يرو دیبعد با دست کوب و
  شده و سوخته... سیخ

  

  حقته_دمیخند

  ...دایاونجا چشم سف دیکنیم کاریچ نیدار_نازیآ

  خووب خوب يکارا_مثل خودش داد زد ماهان

  

  بله رو داد؟؟؟_دیکش غیج نازیآ

  

  دونست؟؟یم نازمیآ_گرد شد  چشمام
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  جز تو... دونستنیهمه م_ دیخند ماهان

  ...نیبد یلیخ_سفتش گرفتم ياز بازو یشگونین

  

  آخ گوشت تنم کنده شد_بازوش گذاشت يرو دستش

  

   دیبرس تونیانگار بعد موقع مزاحم شدم به عشق باز_نازیآ

  زودتر عمه بشما.... خوامیگفته باشه من م فقط

  

  ..يشد ایح یب یلیخ نازیآ_باز موند دهنم

  

  ریبگ لشیتحو ایشب ب يچشم خواهر_ماهان

  خدافظ... شمیمزاحم نم دیب کارتون برس دیاخجون بر_نازیآ
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  قط کرد یگوش عیسر

  

  ساخت و ساز يبرا میم برخب خانوم_ماهان

  ..... یلیخ_زدم غیج

  

  دیخندش شدت گرفت و منو به سمت خودش کش که

  دیکوبیتار مو بودقلبم به شدت م کیصورتامون  اندازه  فاصله

  

  لبام.. يماهان رو يقرار گرفتن لبها با

  بستم  چشمام

  دوستت دارم_لباش کنار گوشم آورد که

  من "یپسر تقلب"
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****  

  گذشتیاز ازدواج من و ماهان م دوسال

   نیب نیدر

  کار به خارج برگشت يدوباره برا مهرداد

  

  ازدواج کرد شیدانشگاه ياز دوستا یکیبا  نازیآ

  

  من   بیپر از فراز و نش یزندگ

    یوجود ماهان و دخترم ماه با

  و لذت بخش شد  نیریش

  فقط تنها دردسر من.... و

  

  رشته افکارم پاره شد یماه غیج يصدا با
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  نه عروسک خواامیمن تفنگ م_

  

  کنه..تفنگ يدخترونه باز يبا اسباب باز دیآخه دخترم تو با_ماهان

  

منو  یمن دوست دارم پسر باشم چراا..وقت_دیکش غیبارهرج دو
   نیدادیسفارش م

  نسخه پسرشو بزنن... دینگفت

  

  حرفش خنده ام گرفته بود از

اس و دهیبابا رفته عروسک خر نیمامان بب_وارد اتاق شد تیعصبان با
  من

  

  ...یچه عروسک  قشنگ يوا_زده گفتم ذوق
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  .....یدوست دارم مامان نیمن تفنگ و ماش_دینال

  

پسرونت همش به  ي..خوینیبیم_پشت سرش وارد اتاق شد ماهان
  واس دخترت یارث گذاشت

  

  به سمتش رفتم دمیخند

  دور کمرش حلقه کردم که دستام

  دیدرآغوش کش منو

  داره... طنتیباز چشات برق ش هیچ_دیخند

  زل زد به لبام و

 يبعد حرفا دیاول واس من تفنگ بخر_دیحسمون پر  یماه يصدا با
  دیعاشقونه بزن

  

  خنده ریز میو زد میو ماهان بهم نگاه کرد من
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  کوچولو یبرات تفنگ بخرم تقلب میبر ایب_ماهان

  

  انیپا

  Rثیحد _قلم به

  پوررمضانم ه. 

1396/8/15  

 
 

www.RomanDooni.ir 
غیر ن و یگاي راهان مارنید اهستید می توه تی که نویسندرصودر
منتشر کنیدان یران در ماد رنلوداپلیکیشن الین د را در اوخون یگارا . 

 کانال تلگرام:
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 اینستگرام:
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 انجمن رمان دونی:

http://forum.romandooni.ir 

http://forum.romandooni.ir

